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MEDIA

موظفو »غوغل« 
يشكلون نقابتهم

ألعاب فيديو مرتقبة 
هذا العام

حمزة الترباوي

بالنسبة  حــاســمــا  املـــاضـــي   2020 عــــام  كــــان 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، خــصــوصــا  ملـــواقـــع الـ
»فــيــســبــوك« و»تـــويـــتـــر«، اللتني  بــالــنــســبــة لـــ
وجــــدتــــا نــفــســيــهــمــا أمـــــــام اخـــتـــبـــار خــطــاب 
الكراهية واملعلومات املضللة. كما تعرضت 
شركات اإلنترنت العمالقة لالنتقادات التي 
استهدفتها من أنحاء العالم بسبب فشلها 
في وقف سيل املعلومات املضللة، خصوصا 
ــيـــة  ــيـــركـ ــابــــات األمـ ــتــــخــ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــاالنــ

وفيروس كورونا املستجد. 

تضليل وانتقادات
الــتــواصــل سنة 2020 بجدل  ــنــت مــواقــع 

ّ
دش

حول األخبار الكاذبة املتعلقة باالنتخابات 
ــيـــة، إذ تـــمـــت مــطــالــبــة »فــيــســبــوك«  ــيـــركـ األمـ
و»تويتر« بحظر اإلعالنات السياسية التي 
»فيسبوك«  مؤسس  رفــض   .

ً
تضليال تحمل 

مــــارك زوكــربــيــرغ ذلــــك، لــكــن بــعــد أشــهــر من 
ــّررت »فــيــســبــوك« فــي يونيو/ االنــتــقــادات قــ

ــران الـــســـمـــاح لــلــمــســتــخــدمــني بــإيــقــاف  ــزيــ حــ
»فيسبوك«  وواجهت  السياسية.  اإلعالنات 
أزمة أخرى عندما قررت ترك منشور لترامب 
ُوصــــف بــأنــه دعــــوة لــلــشــرطــة إلطــــالق الــنــار 
قــراره بأن  بــّرر زوكربيرغ  املتظاهرين.  على 
»مساءلة من في مواقع السلطة ال يمكن أن 
تحدث إال عندما يتم تمحيص خطابهم في 
الــعــلــن«. فــي املــقــابــل، رفــض موظفو الشركة 
»تويتر«  أخفت  بينما  الــقــرار،  هــذا  أنفسهم 

التغريدة خلف رسالة تحذير.
ــا، لــــم تــتــوقــف  ــ ــــورونـ ــــى كـ ــن الـــســـيـــاســـة إلـ ــ ومـ
االنــتــقــادات املوجهة إلــى »فــيــســبــوك«. يقول 
فيروس  يغطون  الــذيــن  الصحافيني  معظم 
كورونا إن املوقع هو أكبر مصدر للمعلومات 
املضللة، متفوقا على املسؤولني املنتخبني. 
ووصــــف 66 فــي املــئــة مــن الــصــحــافــيــني، في 
الدولي للصحافيني  املركز  أجــراه  استطالع 
الــرقــمــيــة في  لــلــصــحــافــة   Tow ومــركــز ICFJ
املصدر  بأنه  »فيسبوك«  كولومبيا،  جامعة 

الرئيسي »للتضليل الغزير«.
كــمــا نــشــر »تـــويـــتـــر« و»يـــوتـــيـــوب« ومــحــرك 
»غوغل« بشكل متكرر معلومات مضللة حول 
»كــوفــيــد-19«، بحسب مــا وجــد االستطالع. 
شرت في 

ُ
ن التي  النتائج  ويدعم االستطالع 

أغسطس/آب وتفيد بأن املواقع التي تنشر 
معلومات خاطئة عن الصحة جذبت ما يقرب 
»فيسبوك«  على  مشاهدة  مليار  نصف  من 
في إبريل/نيسان وحده، مع تصاعد جائحة 

كورونا في أنحاء العالم.
ومــع اقــتــراب تـــداول اللقاحات ضــد فيروس 
كــورونــا املستجد عــلــى نــطــاق عــاملــي، بــدأت 

الشركات تتأهب ملحاربة التضليل حوله.
ادعــاءات  »ستزيل  أنها  »فيسبوك«  وأعلنت 

منوعات

فاعلية لقاح لم يصاَدق عليه بينما ترفض 
إعالنات تثني الناس عن التطعيم. واعتمدت 
»تــويــتــر« ســيــاســة طــويــلــة لــحــذف التضليل 
ث »يـــوتـــيـــوب«  ــيـــروس. وحـــــــدَّ ــفـ ــالـ املــتــعــلــق بـ
سياساته لتشمل إزالة مقاطع تحوي ادعاءات 
تــتــعــارض مــع إجــمــاع الــخــبــراء، فــيــمــا تزيل 
»تيك توك« املحتوى املضاد للقاحات، بشكل 
استباقي أو من خالل تبليغات مستخدميها.

تركيز على الواليات المتحدة... 
إهمال لباقي العالم

فــي الــوقــت الـــذي ركـــزت »فــيــســبــوك« حربها 
ــة واملــــضــــلــــلــــة فــي  ــ ــاذبــ ــ ــكــ ــ عــــلــــى األخـــــــبـــــــار الــ
ــات املـــتـــحـــدة، تـــبـــاطـــأت الـــشـــركـــة فــي  ــ ــــواليـ الـ
أثــرت على  التي  الزائفة  الحسابات  مالحقة 
االنــتــخــابــات فـــي دول أخــــرى حــــول الــعــالــم. 
املوظفة صوفي جانغ،  كتبته  منشور  وفــي 

التي عملت في فريق »فيسبوك« املخصص 
ملــالحــقــة الــنــشــاطــات املــشــبــوهــة، فــي يومها 
األخير بالعمل، قالت إن املديرين التنفيذيني 
فــي الــشــركــة تــجــاهــلــوا أو تــبــاطــأوا فــي الــرد 
على تحذيراتها املتكررة بشأن هذه املشكلة. 
وبــعــيــدًا عــن روســيــا والــصــني وإيـــــران التي 
شنت حمالت تضليل رقمية واسعة النطاق، 
تـــديـــر شبكة  أصـــغـــر  دواًل  أن  جـــانـــغ  بــيــنــت 
حـــســـابـــات زائـــفـــة ورخـــيـــصـــة لــلــتــأثــيــر على 
املواطنني، بينها حملة في هندوراس لدعم 
رئيس البالد، وأخرى ملهاجمة املعارضة في 

أذربيجان.
ودفعت ردود األفعال القاسية تجاه شركات 
اإلنــتــرنــت إلــى إعـــالن األخــيــرة عــن مجموعة 
ــة عــمــل  ــقــ ــريــ ــن املــــــــبــــــــادرات وتــــوضــــيــــح طــ ــ مــ
آلياتها واملعوقات التي توجهها. وأصدرت 
كيف  بالتفصيل  يشرح  تقريرًا  »فيسبوك« 
تــســتــخــدم مــزيــجــا مـــن الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
ــار الـــبـــشـــريـــني واملــنــســقــني  ــ ــبـ ــ ومـــدقـــقـــي األخـ
الــذي يخالف سياساتها.  املحتوى  ملحاربة 
اآلن  الــذكــاء االصطناعي  إن  الشركة  وتــقــول 
»يكتشف بشكل استباقي 88.8 في املئة من 
الكراهية  الــذي يحض على  الــكــالم  محتوى 
الــذي نــزيــلــه«. وأشـــارت الشركة فــي تدوينة 
إلى أن »هذه تحديات صعبة، وأدواتنا أبعد 
مــا تــكــون عــن الــكــمــال. عـــالوة على ذلـــك، فإن 
الطبيعة العدائية لهذه التحديات تعني أن 
تواجه  إنها  وقالت  أبـــدًا«.  ينتهي  لن  العمل 
مــشــاكــل فـــي املــعــلــومــات الــخــاطــئــة وخــطــاب 
الكراهية في الصور ومقاطع الفيديو وعند 
التالعب بالكلمات والصيغة لتجنب الحذف.

»فيسبوك« و»تويتر« أمام القانون
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، مــثــل رئيسا 
مــارك  »فــيــســبــوك« و»تــويــتــر«  إدارة  مجلس 
ــــي جــلــســة  ــرغ وجــــــــاك دورســـــــــــي، فـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ زوكـ
ــام لـــجـــنـــة فــــي مــجــلــس  ــ ــ اســـتـــمـــاع ثـــانـــيـــة، أمـ
الــشــيــوخ األمــيــركــي فــي أقــل مــن شــهــر، حول 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي فــي  الــ دور شـــبـــكـــات 
النقاش العام في الواليات املتحدة. وركزت 
األســئــلــة عــلــى جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا، بينها 
الــــذي  لــلــمــحــتــوى  الـــشـــركـــتـــني  إدارة  كــيــفــيــة 
ينشر عبر شبكاتهما االجتماعية، وجهود 
واألخــبــار  التضليل  مكافحة  فــي  الشركتني 
ــــي على  الــزائــفــة. ووافــــق زوكــربــيــرغ ودورسـ
ضـــرورة إعـــادة النظر فــي اإلصـــالح املتعلق 
إلى  زوكربيرغ  دعــا  املحتوى.  إدارة  بكيفية 
وضع إطار تنظيمي جديد يمكن أن يشمل 
أكــبــر منصات  عبر  املحتوى  على  اإلشـــراف 
التكنولوجيا. وقــال دورســي إنــه يركز على 
منح املستخدمني املزيد من األدوات للتحكم 
ــــذي يــطــالــعــونــه، ربـــمـــا عبر  فـــي املــحــتــوى الـ
لتناسب  املصممة  الخوارزميات  استخدام 

تفضيالتهم الشخصية.

من السياسة إلى الصحة 
اجتاح التضليل شبكات 

التواصل

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

كانت 2020 سنة غريبة بالنسبة لعالم األلعاب. 
إذ ومن دون توقعات مسبقة، فرض تفشي 
احــتــرازيــة بينها الحجر  ــراءات  ــ كــورونــا إجـ
الصحي، ما زاد من اإلقبال على التطبيقات 
الفيديو  ألــعــاب  وبينها  الــذكــيــة،  واألجـــهـــزة 
التي حصدت أعلى نسبة من الالعبني العام 
املاضي. فقد أقبل املحجورون على األلعاب 
ملحاربة امللل، وتم إطــالق أربــع منصات من 
شركتني كبيرتني. مع ذلك، تسّببت كورونا 
في تأخير صــدور أكثر من لعبة، على غرار 
أضرارها في القطاعات األخرى. ويتوقع أن 
تصدر األلعاب املؤجلة في 2021 مع إصدارات 
جديدة من ألعاب ناجحة. وجمع موقع »ذا 
نيكست ويب« قائمة من أبرز هذه األلعاب، 

نستعرضها هنا: 
Halo Infinite: كان من املفترض أن تكون متاحة 
ــا. حافظت  فــيــروس كـــورونـ لـــوال  قــبــل 2021 
الشركة على سر تفاصيل اللعبة بعيدًا عن 
الصحافة والجمهور، لكن بعض املعلومات 
تقول إنها سوف تدور حول مجموعة منشقة 

استولت على حلقة Halo التالفة.
Resident Evil Village: تحتفل اللعبة بربع 
إعــادات  قرن من حياتها وتواصل تحديات 
RE2 الناجحة وRE3. وسوف يعيش الالعب 

فــي هـــذا اإلصــــدار دور إيــثــان، املــحــاصــر في 
القرية مع وحوش تشبه الزومبي والذئاب.

 Vampire: the Masquerade — Bloodlines
2: لعبة أخــرى تم تأجيلها حتى عــام 2021 
بــســبــب صــعــوبــات اإلنـــتـــاج والــجــائــحــة. من 
األدوار  بتجربة  الــالعــب  يتمتع  أن  املــتــوقــع 
الكاملة التي قدمتها اللعبة األولى، واختيار 

أي من الفصائل املظلمة يريد دعمها.
أن تكون واحـــدة من  املتوقع  Hitman 3: مــن 
أولــى األلــعــاب التي ســوف تصدر فــي العام 
الجديد، إذ من املقرر إطالقها في 20 يناير/

كــانــون الــثــانــي. لــن تــطــرح فقط فــي منصات 
»نــيــنــتــنــدو«، لــكــن كــذلــك فـــي أجـــهـــزة الــواقــع 

االفتراضي.
املستغرب  من  ليس   :Monster Hunter Rise
عــــودة إصـــــدار جــديــد بــعــد الــنــجــاح الكبير 
عــكــس  ــلـــى  عـ  .Monster Hunter Worldلـــــــــــــــ
في  اللعبة حصرية  سابقتها، ستكون هذه 
أجـــهـــزة »نــيــنــتــنــدو ســـويـــتـــش«، ومــــن املــقــرر 

إطالقها في 26 مارس/آذار.
أحــدث  عــن  الــكــشــف  تــم   :2  Bravely Default
لعبة العام املاضي، ومن املقرر إطالقها في 
26 فــبــرايــر/شــبــاط. ومــن املــتــوقــع أن تعتمد 

على شخصيات جديدة تماما.
تكملة  كـــانـــت   :Horizon Forbidden West
العناوين  مــن  واحـــدة   Horizon Zero Dawn

وتــدور حول   ،»5 »باليستايشن  لـ الرئيسية 
عودة رامي السهام األحمر، واملغامرات التي 
سوف تحدث في واليــة كاليفورنيا ما بعد 

الدمار.
Ratchet and Clank: Rift Apart: من املحتمل 
أن تتوفر هذه اللعبة في وقت مبكر من العام 
مقارنة بـForbidden West. ويتمنى الالعبون 
أن تختبر اللعبة حدود منصة »باليستايشن 
بــني  الـــتـــبـــديـــل  عـــلـــى  قــــــــادرة  تــــكــــون  5« وأن 

الشخصيات من دون أوقات تحميل.

)Getty( أعطى »فيسبوك« أولوية للواليات المتحدة وتجاهل باقي الدول

)Getty(

واشنطن ـ العربي الجديد

شكل أكثر من مائتي موظف في »غــوغــل« وشركتها األم »ألــفــاِبــت«، يــوم اإلثنني، 
األميركية وكندا، بعد عام من  املتحدة  الواليات  نقابة عمالية تمثل مكاتبها في 
التظاهرات واالحتجاجات على ظروفهم. ورأى الداعمون أن »نقابة عّمال ألفابت« 
املوظفني  مــن  رســمــيــة  غــيــر  مــن مجموعة  نــشــأت  الــتــي   Alphabet Workers Union
الناشطني ستؤمن حماية أفضل ألعضائها من عمليات الفصل أو أشكال االنتقام 
األخرى. وقال خبراء إن هذا التنظيم سيمكن العمال من جمع املوارد الالزمة لدعم 

بعضهم البعض ومهاجمة الشركة بشراسة أكثر.
ستكون النقابة جزءًا من »نقابة عّمال االتصاالت األميركية«، وسيدفع األعضاء 1 
في املائة من إجمالي تعويضاتهم رسوم اشتراك، وفقا لوكالة »رويترز« بنسختها 
فإن  املتحدة،  الــواليــات  في  التقليدية  العمالية  النقابات  عكس  وعلى  اإلنكليزية. 
مجموعة »ألــفــابــت« هــي ضــمــن مــا يسمى »اتــحــاد األقــلــيــة« الـــذي لــن يــكــون قـــادرًا 
على إجبار الشركة على املساومة الجماعية حول األجور أو غيرها من القضايا. 
النقابة  مطالب  تجاهل  »ألــفــاِبــت«  لشركة  يمكن  األميركي،  العمل  قانون  بموجب 

حتى تدعمها غالبية املوظفني.
وعلقت مديرة عمليات األفراد في »غوغل«، كارا سيلفرستني، على إنشاء النقابة 
يوم اإلثنني، بالقول إن الشركة تدعم »حقوق العمل املحمية« ملوظفيها، وستواصل 

»التواصل مباشرة مع موظفيها كلهم«.
العمل  اتهامات باستهداف موظفني وطردهم إلجهاض  ُيذكر أن »غوغل« واجهت 
اعترضوا  الذين  من موظفيها  الناشطني  معركة ضد  قد خاضت  وكانت  النقابي. 
على جهودها التي يعتقدون أنها تتعارض مع القيم األخالقية األساسية للشركة، 
وتشمل العمل لصالح الجمارك وحماية الحدود األميركية. وتعرضت الشركة ملوجة 
انتقادات واسعة، بعد تسريح الباحثة السوداء املرموقة تيمني غيبرو التي كانت 
مسؤولة مشاركة عن فريق أخالقيات الذكاء االصطناعيـ بعدما انتقدت نهجها إزاء 

توظيف األقليات والتحيزات املوجودة في أنظمتها الحالية للذكاء االصطناعي.

شركات التواصل 2021: تتّمة لتحديات 2020

خصوصية 
ُمهّددة

لندن ـ العربي الجديد

على  تأكيد سلطات سنغافورة  مــن  الــرغــم  على 
تتبع  برامج  ملستخدمي  الخصوصية  ضمانات 
فيروس كورونا الجديد، إال أنها أقرت يوم اإلثنني 
»أغراض  بإمكانية وصول الشرطة إلى البيانات، لـ
بي سي«،  »بــي  موقع  وأفــاد  الجنائي«.  التحقيق 
الثالثاء، بأن 80 في املائة من سكان سنغافورة 

يستخدمون برنامج TraceTogether الذي يحدد 
املواقع الجغرافية. يراقب البرنامج الذي يستخدم 
إما تطبيق هاتف ذكي أو رمز »بلوتوث« جهات 
االتصال. إذا ثبتت إصابة شخص ما بفيروس 
االتصال  للمتتبعني  تتيح  البيانات  فإن  كورونا، 
بــســرعــة بـــأي شــخــص قــد يــكــون مــصــابــا. وأثـــار 
ــبــرنــامــج مـــخـــاوف بـــشـــأن الــخــصــوصــيــة، لكن  ال
الــســلــطــات الــســنــغــافــوريــة وعــــدت بــــأن الــبــيــانــات 

لــن تــســتــخــدم فــي أي غـــرض آخــــر، مــوضــحــة أن 
الوصول إلى املعلومات لن يتاح إطالقا إال إذا كان 
املستخدم مصابا بفيروس كورونا، وبعد اتصال 
فريق تتبع جهات االتصال به. لكن وزير الدولة 
البرملان  أخبر  تــان،  ديزموند  الداخلية،  للشؤون 
البرنامج »ألغــراض  أنــه يمكن اســتــخــدام  اإلثــنــني 
بيانات  فــإن  ذلــك،  و»بخالف  الجنائي«،  التحقيق 
TraceTogether ستستخدم فقط لتتبع جهات 

االتــصــال ولــغــرض محاربة )كــوفــيــد-19(«. أثــار 
اإلعالن انتقادات حادة لحكومة البالد عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، كما أعلن مستخدمون أنهم 
حــذفــوا البرنامج وتــوقــفــوا عــن اســتــخــدامــه. لكن 
آخرين عبروا عن استيائهم، بسبب صعوبة تأدية 
مهام يومية في البالد من دون استخدام البرنامج. 
يذكر أن سنغافورة من أوائل الدول التي دشنت 

برامج تتبع الفيروس، في مارس/آذار املاضي.

الكثير من أحداث وسياسات العام الماضي مستمرة هذا العام، وبعضها مرتبط بشركات التواصل االجتماعي وسياساتها حول التضليل 
والعلم والربح... باإلضافة إلى التركيز على الواليات المتحدة وإهمال العالم
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الغناء،  االرتقاء بفن  هدف وحيد، يتمثل في 
ــل مــــع الـــنـــصـــوص  ــامـ ــعـ ــتـ ــلـــى الـ والـــتـــحـــفـــيـــز عـ
الــعــربــيــة الــرصــيــنــة، وتــغــيــيــر صــــورة املشهد 
الــغــنــائــي، الــتــي أصــابــهــا كــثــيــر مـــن الــتــراجــع 
خالل سنوات الحرب العاملية األولى وبعدها.. 
وكل ذلك من خالل قالب غنائي ال يسمح بأي 
شكل من أشكال االبتذال النصي أو التلحيني 
أو الغنائي، ولم يكن هذا القالب إال القصيدة.
ــع اإلقـــــــرار بــمــكــانــة الــشــيــخ أبــــو الــعــال  لــكــن مـ

رواد  أحــد  باعتباره  املــقــدرة  وقيمته  الفنية، 
الرجل  عالقة  فــإن  العربية،  القصيدة  تلحني 
بأم كلثوم كانت السبب الرئيس في شهرته، 
وتعرف األجيال املتأخرة على فنه وألحانه. 
كــان أحــد املكتشفني املبكرين لصوت  الشيخ 
ــلـــثـــوم، بـــعـــد لــقــائــهــمــا الــشــهــيــر  الــطــفــلــة أم كـ
بمحافظة  »السنبالوين«  قطار  محطة  على 
الـــدقـــهـــلـــيـــة، وكــــــان لــــه دور كــبــيــر فــــي إقـــنـــاع 
باالنتقال  البلتاجي  إبراهيم  الشيخ  والدها 

هيثم أبوزيد

ألســبــاب كــثــيــرة، أدار الــشــيــخ أبــو 
العال محمد ظهره لقوالب الغناء 
الـــــعـــــربـــــي، وولــــــــــى وجـــــهـــــه شــطــر 
»الــقــصــيــدة«، فلم يكن فــي عــصــره مــن يفوقه 
ــة،  ــ ــة ودرايــ ــ ــة بــالــقــصــائــد املـــغـــنـــاة روايــ ــاطـ إحـ
وحفظا  وغـــنـــاء،  تلحينا  حــيــاتــه،  فــأعــطــاهــا 
وتحفيظا، ورعاية وتشجيعا ملن يتفوق في 
»املوشح« وال »الــدور« وال  أدائها. ولم يكن لـ
الرجل،  من جهد  يذكر  »الطقطوقة«، نصيب 
الـــــذي نــــال مــكــانــتــه الــتــاريــخــيــة فـــي مــســيــرة 

الغناء بالقصائد وحدها.
ــد أنـــجـــب تــالمــيــذ  ــو الـــعـــال، هـــو أحــ الــشــيــخ أبــ
الحمولي.  عبده  عشر،  التاسع  الــقــرن  نابغة 
أخذ عنه أصــول الفن تلحينا وغناء، وحفظ 
ثروة ضخمة من روائع األدوار واملوشحات، 
لكنه حني تصدى للتلحني، لم يعط جهده إال 
للقصائد، من عيون الشعر العربي وروائعه.

بـــإجـــمـــاع  الـــــفـــــن  مــــــن شـــــيـــــوخ  الــــــرجــــــل  وألن 
املختصني، وألنه ملحن مكني، حافظ للتراث، 
فإن انحيازه للقصيدة يؤكد أنه كان صاحب 
مــشــروع، مــحــدد املــعــالــم، واضـــح الــطــريــق، له 

كانت 2019 من نصيب 
أغاني المهرجانات بينما 

2020 لـ»التراب«

أخذ الشيخ أبو العال 
فن التلحين عن أستاذه 

عبده الحمولي

يبدو توقيف الفنانة 
استجابة للزوبعة التي ثارت 

حول الحفلة

2223
منوعات

إلــى القاهرة. ثم كــان له دور كبير في رعاية 
أم كــلــثــوم فــنــيــا خــــالل ســنــواتــهــا األولـــــى في 
»املحروسة«.. تلك الرعاية التي يرى مؤرخو 
جدًا  ضرورية  كانت  أنها  الكلثومية  السيرة 
قدمها  التي  االجتماعية  الرعاية  جانب  إلــى 
الـــشـــيـــخ مـــصـــطـــفـــى عـــبـــد الــــــــــرازق لــلــمــطــربــة 

الصاعدة.
الشيخ  أم كلثوم مبكرا بصوت  انبهرت  وقد 
أبـــو الــعــال وغــنــائــه، حــني كــانــت تستمع إلــى 

أسطواناته على الفونوغراف في بيت عمدة 
قريتها، واعتبرته صاحب »أجمل حس« في 
الدنيا. وهــذا أمر غريب جــدا، ألن الشيخ أبو 
العال لم يكن يوما من املنافسني على املكانة 
ــــى بـــني املــغــنــني. نــعــم، هـــو مــلــحــن قــديــر،  األولـ
ومــطــرب ممتاز بـــدأت شــركــات األســطــوانــات 
ــام 1912،  ــ ــنـــذ عــ ــتـــعـــامـــل مـــعـــه ربــــمــــا مـ فــــي الـ
وتحديدا مع شركة »جــرامــافــون«، ثم توالت 
وبيضافون،  ميشيان،  لــشــركــات  تسجيالته 
وبوليفون، ما يؤكد أن أعماله حققت رواجا 
كــبــيــرا، لــكــنــه كــــان مــعــاصــرا لــعــدد كــبــيــر من 
فطاحل املغنني، وأصحاب األصــوات شديدة 
الشيخ  أم كلثوم بصوت  لــم تؤخذ  الــجــمــال.. 
ــيـــالوي مـــثـــال، وال بـــصـــوت عبد  ــنـ يـــوســـف املـ
العال  أبو  الحي حلمي، وإنما فتنت بصوت 

محمد وغنائه الرصني للقصائد الفخمة.
وربما كان من السهل أن نفسر افتتان أم كلثوم 
الــطــفــلــة بــصــوت الــشــيــخ أبـــو الــعــال وغــنــائــه، 
إلى  االستماع  -حينها-  لها  يتح  لم  بكونها 
غيره من كبار املطربني، أو بإعجابها بأدائه 
ــة. لكن  ــانـ لــنــصــوص تــتــســم بـــالـــوقـــار والـــرصـ
ــد الـــخـــط عــلــى اســتــقــامــتــه حني  ســيــصــعــب مـ
نرى أن أم كلثوم تمسكت بموقفها هذا طول 
حياتها، رغم شهرتها واطالعها وتحصيلها 
لخبرة فنية كبيرة. فقد ظل الشيخ أبو العال 
في نظر أم كلثوم واحدا من أهم املوسيقيني 
ــعـــرب، كــمــا ظـــل صــاحــب الـــصـــوت األجــمــل،  الـ

الذي لم تسمع سيدة الطرب له نظيرا.
غنت أم كلثوم 9 أو 10 ألحان للشيخ أبو العال، 
وبالطبع كلها قصائد كان الشيخ قد لحنها 
بسنوات،  كلثوم  أم  تؤديها  أن  قبل  وغناها 
وبعضها سجله لشركات األسطوانات، فهو 
لم يضع ألحانا مخصوصة للفتاة املوهوبة 
ــر عــلــى انــتــقــالــهــا مـــن قــريــتــهــا إلــى  الـــتـــي أصــ
الـــقـــاهـــرة. ربــمــا يــمــكــن أن نــســتــثــنــي قــصــيــدة 
التي  »الــصــب تفضحه عيونه«،  رامــي  أحمد 
يغلب أن يكون أبو العال قد لحنها ألم كلثوم 
وشـــدت بــهــا عــلــى األرجــــح عـــام 1924 قــبــل أن 
يعود رامي من باريس، ويقع أسيرا لصوتها.
قــائــمــة الــقــصــائــد الــتــي شـــدت بــهــا أم كلثوم 
مــن ألــحــان أبــو الــعــال، يمكن اعــتــبــارهــا عينة 
صادقة لطريقة الرجل في اختيار النصوص 
وتـــظـــهـــر انـــحـــيـــازه لــــروائــــع الـــشـــعـــر الــعــربــي 
الرصني، ونطالع فيها أسماء الشعراء: صفي 
الــديــن الــحــلــي، ابـــن الــنــبــيــه املـــصـــري، بــكــر بن 
الشبراوي،  الله  اإلمــام عبد  الحنفي،  النطاح 

إسماعيل باشا صبري، علي الجارم.
وفي كل هذه القصائد، التزم الشيخ أبو العال 
إيقاع الواحدة الكبيرة، وفرض سيرا لحنيا 
ــا، وهــيــكــال مــتــيــنــا واضـــحـــا.. فــألــحــان  ــارمـ صـ
الــقــصــائــد قــبــل الـــرجـــل كــانــت أشــبــه بمقترح 
نغمي، يسمح للمطرب بمساحة واسعة من 
السير باللحن  التصرف واالرتــجــال، وخــالل 
يحافظ املطرب على مقام االستهالل والختام، 
وإيــقــاع الـــواحـــدة الــكــبــيــرة، ثــم يــتــصــرف كما 
يشاء في أجــزاء اللحن.. وليس أدل على ذلك 
وصلتنا  التي  الكثيرة  التسجيالت  تلك  مــن 
الـــدمـــع« بــلــحــن عبده  لــقــصــيــدة »أراك عــصــي 
الحمولي وبأصوات عدد كبير من املطربني، 
حيث يجد املستمع اختالفات هائلة في أداء 
اللحن، ليس بني مطرب وآخر فقط، بل حتى 
بني تسجيلني مختلفني للمطرب نفسه.. وكل 
هذا يصب في تقوية رأي من يرى أن الشيخ 
أبو العال محمد هو أول من وضع لحنا كامال 

واضحا صارما للقصيدة العربية املغناة.
العال،  أبــو  التي لحنها  ومــن أشهر القصائد 
وشدت بها بعد ذلك أم كلثوم قصيدة »وحقك 
 قصائد 

ّ
أنـــت املــنــى والــطــلــب« وهـــي مــن أجـــل

الغناء العربي.. وضع أبياتها اإلمام عبد الله 
الشبراوي، شيخ الجامع األزهر، املتوفي عام 
1758 ميالدي، وهو اإلمام السابع في سلسلة 

شيوخ األزهر.

إبراهيم علي

الــفــنــانــني، لم  بــخــالف نــشــاط ملحوظ لبعض 
تــحــمــل ســنــة 2020 تــقــدًمــا فــنــًيــا ملــجــمــوعــة ال 
بــأس بها مــن نــجــوم الــصــف األول فــي لبنان. 
في الوقت نفسه، حــاول البعض الخروج إلى 
البديلة،  واملواقع  املنّصات  طريق  عن  الضوء 
ــبــــاشــــرة، أو مــــن خـــالل  ــا عـــبـــر الـــحـــفـــالت املــ ــ إمـ
األغـــانـــي املـــنـــفـــردة. حــضــرت الــفــنــانــة نــانــســي 
ــة 2020 بــعــد الــــحــــادث الـــذي  ــدايـ عـــجـــرم فـــي بـ
حــصــل فـــي مــنــزلــهــا؛ دخـــــول ســـــارق وإطــــالق 
زوج نانسي الطبيب فــادي هاشم النار عليه 
لــتــتــحــول الــقــضــيــة إلـــى قــضــيــة رأي عـــام بعد 
مقتل الشاب السوري. وتنتظر قرارًا قضائًيا 
آخر بعد سلسلة من التحقيقات التي حصلت 
خـــالل الــعــام املـــاضـــي. حــاولــت نــانــســي عجرم 
التغاضي عن »املشكلة«، وانتظرت لشهر كامل 
بداية  قلبي«  يــا  »قلبي  أغنية  أصـــدرت  حتى 
فبراير/شباط املاضي، وحصدت نسبة جيدة 
من املشاهدات واالستماع. لكن نانسي أرجأت 
إلــى مــا بعد انفجار  بعدها إصـــدار أي جديد 

ــــن أصـــل  بــأغــنــيــة »دورك جـــــــاي«. ومـ لـــويـــجـــز 
ويجز  احتل  استماعا  األكــثــر  العشر  األغــانــي 
خمسة مراكز. وقد جاء ترتيب األغاني العشر 
على الشكل التالي: دورك جاي )ويجز(. واحد 
وعشرين )ويجز(. شيراتون )مروان موسى(. 
الــغــســالــة )ويـــجـــز(. دانـــس مــونــكــي )تــونــز أنــد 
آي(. فري )مروان بابلو ومولوتوف(. فولينغ 
رتـــيـــش(.  )رود  بـــوكـــس  ذا  ــال(.  ــ ــيـ ــ دانـ ــرفــــور  )تــ
بـــالـــســـالمـــة )مــــولــــوتــــوف وويـــــجـــــز(. ســكــرتــي 
)ويجز(. في نظرة إلى هذه القائمة يتبنّي أن 
الوحيد، بل كذلك  التراب  وجــز لم يكن مغني 

كل من مروان موسى، ومروان بابلو.
والــــتــــراب نــــوع مــوســيــقــي يــعــتــمــد ويــســتــفــيــد 
 )genres( ــــوان مـــن األصـــــوات املـــوجـــودة فـــي ألـ
موسيقية أخرى، ويختلف عن الراب باإليقاع، 
خصوصا في استخدام الدرامز بشكل أسرع، 
علما أن النوعني الغنائيني يتفرعان عن الهيب 
هوب. وقد بدأت مصر تكتشف هذا النوع في 
العقد األخير، ليترّبع على عرش التراب حاليا 
كـــل مـــن أبـــيـــوســـف، ووجـــيـــز، ومــــــروان بــابــلــو. 
ــراب وأكــثــرهــم  ــ بــيــنــمــا يــعــتــبــر أشــهــر مــغــنــي الـ

شعبية كل من شاهني وماك أمني.
أما في قائمة سبوتيفاي لعام 2020 للفنانني 
كالتالي:  الترتيب  جــاء  فقد  استماعا  األكــثــر 

سليم فؤاد

كــل تفاصيله بفيروس  فــي  ارتــبــط عــام 2020 
ــام اإلقـــفـــال الــــذي فــرضــتــه أغــلــب  ــ كـــورونـــا. وأمـ
الــتــرفــيــه تقتصر  دول الــعــالــم، بــاتــت وســـائـــل 
األفــالم   

ّ
بــث منصات  على  لكثيرين  بالنسبة 

واملــســلــســالت، أو تــلــك الــخــاصــة بــاملــوســيــقــى. 
ــم اســتــمــرار الــحــيــاة فــي أشهر  فــي مــصــر، ورغـ
كــانــت لهذه  الــطــبــيــعــي،  كــثــيــرة بشكلها شــبــه 
املنصات حصتها من االستهالك. وقد كشفت 
ــام عـــن األغـــانـــي األكــثــر  »ســبــوتــيــفــاي« قــبــل أيــ
استماعا في عدد من دول العالم، بينها مصر. 
إذا ما  تــفــاصــيــل الفــتــة  تــرتــيــب 2020  وحــمــل 

قارناه بترتيب 2019.
عـــلـــى املـــنـــصـــة نــفــســهــا تــــصــــّدر عــــمــــرو ديــــاب 
لم تبُد مفاجئة  القائمة في 2019، في خطوة 
نــظــرًا لشعبيته املــمــتــدة عــلــى 3 عــقــود. وهــي 
به  إلى االحتفاء  صــدارة دفعت »سبوتيفاي« 
بشكل خـــاص، بــعــرض لــوحــة إعــالنــيــة تحمل 

صورته في تايمز سكوير في نيويورك.
ت خلف دياب، بيلي إيليش، 

ّ
في العام نفسه حل

ثم بوست مالون، ثّم فرقة كايروكي املصرية... 
يتبنّي   2019 عــام  قائمة  إلــى  وبنظرة سريعة 
أنها مصبوغة بلون موسيقي شبه واحد في 

أغلبيتها، وهو لون الروك والبوب. 
الــصــدارة في 2019  أمــا على يوتيوب، فكانت 
ــات، فــحــصــدوا  ــانـ ــرجـ ــهـ مـــن نــصــيــب مــغــنــي املـ
مئات ماليني املشاهدات، خصوصا حمو بيكا 

وحسن شاكوش.
لكن نعود إلى 2020، حيث تغّير املشهد بشكل 
إذ شهدت موسيقى  مفاجئ،  غير  لكن  كامل، 
 قائمة 

ّ
التراب صعودًا صاروخيا، جعلها تحتل

األغـــانـــي األكـــثـــر اســتــمــاعــا، بـــصـــدراة كاسحة 

ــأ، الــــذي دفــــع بــهــا لــالســتــعــانــة بقصيدة  ــرفـ املـ
للشاعر السوري الراحل نزار قباني، »بيروت 
األنثى«، وتسجيل أغنية جديدة كتحية منها 
للعاصمة بــيــروت. وكـــان رصــيــدهــا فــي 2020 
حفلتني على منصة »تيك توك« حققتا نسبة 

مشاهدة عالية قياسا إلى باقي زميالتها.

نوال الزغبي
غياب ملحوظ للفنانة اللبنانية نوال الزغبي 
عام 2020، رغم قيام زميالتها بمجموعة من 
النشاطات ولــو كــانــت مــحــدودة. ال إصـــدارات 
جديدة، ويحكى عن خــالف مع شركة روتانا 
الــتــي كــانــت الزغبي أول مــن عـــادت إليها عام 
2017، إلى جانب توقيعها مع شركة ومنصة 
ـــر اإلصــــدارات 

ّ
»ديــــزر« الفرنسية، وهـــذا مــا أخ

بالزغبي، في وقت تحضر  الخاصة  الجديدة 
مجموعة غنائية جديدة، لكن من دون موعد 

محدد إلصدارها.

شيرين 
غابت الفنانة املصرية شيرين عبد الوهاب. ال 
إصدارات جديدة، وال حفالت، في الوقت الذي 
العربية،  واملهرجانات  الفعاليات  فيه  ألغيت 
فيما أطلقت بعض املواقف الخجولة من على 
صفحتها الخاصة في موقع »تويتر«، لكنها 

لم تسجل تقدًما فنًيا ُيذكر.

أصالة
لـــم يــســعــف ألـــبـــوم املــغــنــيــة الـــســـوريـــة أصــالــة 
ــراز تــقــدم  ــ الــخــلــيــجــي، »ال تــســتــســلــم«، فـــي إحــ
كــبــيــر لــصــاحــبــة »ســامــحــتــك«، لــكــن مـــا حضر 
بقوة بالنسبة ألصالة كان حكاية طالقها من 
املاضية،  السنة  بداية  العريان  طــارق  املخرج 

على  عتاب  2020 بصورة  للـ  أصالة  واختتام 
طليقها بعدما حضر مع زوجته الجديدة في 
حفل خاص، ما رفع أسهم أصالة للتداول في 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  منشورها 

وأبعدها بالتالي عن أي تقدم فني.

أنغام
ــم تـــكـــن املـــغـــنـــيـــة املـــصـــريـــة أفـــضـــل حـــــاال مــن  لــ

غابت  إذ  نــصــري،  وأصــالــة  زميلتيها شيرين 
السنة  منتصف  الفنية  النشاطات  معظم  عن 
املاضية، لتخرج في حفل نهاية السنة أقيم في 
دبــي. أنغام كانت أصــدرت قبل شهر ألبومها 
ولــم  أغــنــيــة،   15 ويتضمن  »مــــزح«،  الخليجي 
يحقق سوى انتشارًا خجواًل موجها إلى هواة 
األغـــانـــي الــخــلــيــجــيــة، خــصــوصــا وأن طــرحــه 
ــة الــثــانــيــة مـــن انــتــشــار  ــدء املـــوجـ تـــزامـــن مـــع بــ

فــيــروس كــورونــا فــي الــعــالــم، وصاحبه غياب 
لــتــنــفــيــذ الــخــطــة الــتــرويــجــيــة الــتــي وضعتها 
شركة روتانا، منتجة اإلصدار الجديد. هكذا، 
تأتي محاوالت الفنانات للبقاء وسط عاصفة 
من القضايا، وال سيما منها فيروس كورونا، 
كــنــقــطــة أســاســيــة تــحــثــهــن عــلــى فــعــل الــكــثــيــر 
ــاًء لــلــمــتــابــعــني، فـــي ظـــل غـــيـــاب جــمــهــور  ــ ــ إرضـ

املهرجانات والحفالت.

ويــجــز، عــمــرو ديــــاب، بــي تــي أس )الــكــوريــة(، 
تــرافــيــس ســكــوت، أبــيــوســف، مــــروان مــوســى، 
ــد، مـــــــروان بــابــلــو،  ــ ــك أنــ ــ بــيــلــي إيـــلـــيـــش، ذا ويـ
وقائمة  القائمة  هــذه  إلــى  بالنظر  وكايروكي. 
األغاني األكثر استماعا املذكورة أعاله، يتبني 
أن خــريــطــة املــوســيــقــى تــتــغــّيــر بــشــكــل كــبــيــر. 
ــاء مــثــل عـــمـــرو وديــــاب  ــمـ فـــي 2019 كـــانـــت أسـ
 

ّ
ــروكــــي وحـــتـــى مــحــمــد حـــمـــاقـــي تــحــتــل وكــــايــ

ــو الـــشـــكـــل الــتــقــلــيــدي املـــتـــعـــارف  ــ املـــشـــهـــد، وهـ
عليها منذ سنوات طويلة. لكن في 2020 جاء 
واضــح  بتغير  مبشرًا  الــتــراب  مغني  اكتساح 

في الذائقة املوسيقى املصرية.
هــــذا الــتــغــيــيــر فـــي املــشــهــد املــوســيــقــي كــانــت 
ترجمته واضحة أيضا خارج ترتيب منصات 
ــارك  ــاع، إذ فــــي الـــســـنـــة املــــاضــــيــــة، شــ ــمــ ــتــ االســ
ويــجــز ومـــــروان مــوســى فـــي حــفــالت نظمتها 
شركة »وي« وهي شركة االتصاالت الرسمية 
فــي مــصــر، فــي تــوّجــه واضــــح لــالســتــفــادة من 
جماهيرية هؤالء للوصول إلى شرائح أوسع 
من املستهلكني. أما تتويج نجاح التراب فكان 
فــي آخـــر أيــــام 2020 حــني اســتــضــافــت إســعــاد 
يــونــس فـــي بــرنــامــجــهــا »صــاحــبــة الــســعــادة« 
ويـــجـــز، إلــــى جـــانـــب املــغــنــيــة واملــمــثــلــة روبــــي. 
»باظت  أغنية  الحلقة وتحديدًا  وقــد حصدت 
ــز مــــع روبــــــي فــي  ــتـــي أداهـــــــا ويـــجـ ــالــــص« الـ خــ

البرنامج ماليني املشاهدات.
وفــــي ظــهــور ويــجــز عــلــى شـــاشـــات وبــرنــامــج 
رئيسيني داللـــة واضــحــة على اخــتــراق مغني 
الـــتـــراب املــشــهــد الــتــقــلــيــدي، واعـــتـــراف واضـــح 
ــنــــوع الـــغـــنـــائـــي الــــــذي نــجــح  بــشــعــبــيــة هـــــذا الــ
تدريجيا في سرقة األضواء من الفرق املستقلة 
الــتــي كــانــت تــحــتــل الــبــرامــج، واإلعـــالنـــات في 

السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011.

فنانات يخضن صراع البقاء في الصف األولالموسيقى المصرية في 2020: دورك جاي
حمل عام 2020 غيابًا 

واضحًا لبعض مغنّيات 
الصف األول، في 

حين استعادت أخريات 
نشاطهن رغم جائحة 

كورونا والوضع 
المأزوم عربيًا

رام اهلل ـ العربي الجديد

الفلسطينية ســمــا عبد  الــفــنــانــة  ــــراج عــن  بــعــد اإلفـ
الهادي )30 عاما( مساء األحد بانتظار محاكمتها، 
ما زالــت األسئلة مشرعة في الشارع الفلسطيني، 
في  عــن حفلها  الفنانة  مــدى مسؤولية  مــا  أقــلــهــا: 
مــقــام النبي مــوســى األثـــري والــديــنــي قــرب مدينة 

أريحا في الضفة الغربية؟
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهـ ــتـ ــلـ ــّكـ ــة تـــحـــقـــيـــق شـ ــنـ ــجـ فـــبـــحـــســـب لـ
عت املسؤوليات أواًل على وزارة 

ّ
الفلسطينية، توز

ــار فــي املــســؤولــيــة اإلداريــــــة، ألنها  ــ الــســيــاحــة واآلثـ
منحت الفنانة »إذنا ليس من اختصاصها بإقامة 
عروض وحفالت إلكترونية في موقع يتبع لوزارة 

األوقاف«.
ثانيا، تحمل الفرقة املوسيقية جزءًا من املسؤولية 
»لعدم التزامها بتعليمات حالة الطوارئ املعمول 
ــحــظــر بموجبها إقــامــة االحــتــفــاالت للحد 

ُ
بــهــا، وت

املستجد، وتنظيمها  كــورونــا  فــيــروس  مــن تفشي 
 موسيقيا في املقام من دون مراعاة أهميته 

ً
حفال

ولم تستثن  بكونه مقاما ومسجدًا«.  وحساسيته 
الــديــنــيــة في  األوقـــــــاف والــــشــــؤون  الــلــجــنــة وزارة 
تحميلها املسؤولية اإلدارية بسبب غياب إجراءات 

الحراسة باملكان.
وبــانــتــظــار املحكمة الــتــي قـــال ســعــد عــبــد الــهــادي، 
لــم ُيحدد  إنــه  بـــرس،  فــرانــس  الفنانة، لوكالة  والـــد 
ــا زال الـــســـجـــال عـــلـــى مـــواقـــع  مـــوعـــد جــلــســتــهــا، مــ

الفلسطينية  السلطة  اعتقال  منذ  قائما  التواصل 
ســمــا مــســاء الــيــوم الــتــالــي لتنظيم الــحــفــل فــي 26 

ديسمبر/ كانون األول.
فقد جاء االعتقال فورًا بعد انتشار مقاطع فيديو 
ــع  ــلـــى وقـ ــا وشـــــابـــــات يــــرقــــصــــون عـ ــانـ ــبـ تــــصــــور شـ
ــــالل تــنــظــيــم الــحــفــل تـــدخـــل شــبــان  املــوســيــقــى، وخـ
والــعــامــلــني  وأرغـــمـــوا ســمــا  فلسطينيون إليــقــافــه، 

معها على مغادرة املوقع.
بــعــض مــن هـــذا الــســجــال تــنــاول إقــامــة حــفــل خــالل 
ــا  ــــروس كــــورونــ ــيـ ــ اإلغـــــــــالق املـــــفـــــروض الحـــــتـــــواء فـ
املستجد، وصــوت املستائني من حفل جماعي في 
زمن الوباء كان األضعف، ألن جمهورًا أعرض في 
للموقع  »تدنيسا«  الحفل  اعتبر  التواصل  مواقع 

الذي يوجد فيه مسجد.
بــني هــذيــن الــطــرفــني، هــنــاك أصـــوات احتجت على 
إقامة الحفل، لكنها وقفت ضد ما سّمته التجييش 
الشارعي وتحميل املسؤولية للفنانة، التي أكدت، 
وفــق  تــرخــيــص.  عــلــى  عائلتها، حصولها  وأكــــدت 

مــا قــالــه ســعــد عــبــد الـــهـــادي والــــد الــفــنــانــة لــوكــالــة 
فرانس برس، فإن ابنته وفرقتها نظما الحفل بعد 
الحصول على إذن بذلك من وزارة السياحة، وهذا 
ما أعلنت عنه لجنة التحقيق. لكن األمر بدا أبعد 
من ذلك، إذ أبدى الرجل أسفه ألن اعتقال ابنته »تم 
إرضاء للشارع، وفق اتهامات معقدة«. وأضاف أن 
سما  ابنتي  ســـراح  أطلقت  الفلسطينية  »السلطة 
ــد بــكــفــالــة مــالــيــة تــقــدر بــحــوالــي 3500  مــســاء األحــ
دوالر« بعد أسبوع من توقيفها. مبينا »اشترطت 
املحكمة منعها من السفر إلى حني جلسة املحكمة«. 
وعليه، يبدو توقيف الفنانة سما عبد الهادي مع 
املقام  في  السياحة  وزارة  التحقيق  لجنة  تحميل 
التي  للزوبعة  استجابة  وقــع،  ما  مسؤولية  األول 
ثــارت، وفــق ما يحلل البعض، إذ إن اعتقالها بدا 
املــكــان.  إلــى  رٌد على تسللها وفرقتها  أنــه  لــو  كما 
ــادي وفــرقــتــهــا  ــهــ هـــل يـــكـــون نــصــيــب ســمــا عــبــد الــ
حكما قضائيا ينحصر فقط في مخالفة التدابير 
ــدم ارتــــــداء  ــ ــا، مــــن عـ ــ ــــورونـ ــة ملــكــافــحــة كـ ــرازيــ ــتــ االحــ
ِكمامات أو خْرق التباعد االجتماعي؟ إذا كان األمُر 
كذلك، فإن املخالفة هّينة وتقع يوميا ماليني املرات 
في أرجاء العالم منذ بدء الجائحة. غير أن ما وقع 
يطرح أسئلة قد ال يجيب عنها فقط حكم املحكمة، 
تتعلق بماهية الحفل الذي قيل إنه للترويج ملعالم 
أثرية فلسطينية باالتفاق مع وزارة السياحة، وإن 
املجاور،  باملسجد  له  ثقافٌي ال عالقة   

ٌ
 مركز

َ
املــكــان

 عن إقامة فعاليات فنية سابقة فيه.
ً
فضال

كنى في أبيات القصائد السُّ

لم تشهد شيرين أي نشاط فني في 2020 )وائل الالدقي(

هل تقتصر 
محاكمة سما 
على عدم 
االلتزام بإجراءات 
الوقاية من 
كورونا؟ 
)فيسبوك(

اخترق ويجز المشهد الغنائي التقليدي المصري )فيسبوك(

)Getty( انبهرت أم كلثوم مبكرًا بصوت الشيخ أبو العال وغنائه

لم يكن لـ»الموشح« وال »الدور« وال »الطقطوقة«، نصيب يذكر من جهد الملحن المصري، 
أبو العال محمد، الذي مرت ذكرى رحيله أمس؛ إذ إن الرجل وهب جّل أعماله لقالب القصيدة

أبو العال محمد

سما وحفل »النبي موسى«

فنون وكوكتيل
استعادة

قضية

متابعةرصد

في الخامس من يناير/كانون 
الثاني من عام 1927، رحل 
الشيخ أبو العال )الصورة(، 

وهو في أربعينيات عمره، 
بعد أن قضى أواخر 

حياته قعيدًا، ال يقوى 
على الكالم وال الغناء. 
وبلغ تقدير أم كلثوم 
له واحترامها لشخصه 

وفنه، غايته، حين قررت 
أن تحطم كل األعراف 
والتقاليد، وتسير خلف 
نعش أستاذها. وتناقل 

بعض معاصري الحدث 
أنها مشت في الجنازة 

حافية القدمين. كذلك، 
تأثر به كل من محمد عبد 
الوهاب ورياض السنباطي.
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