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حرب إسرائيلية لكتم الصوت الفلسطيني
رام اهلل ـ العربي الجديد

غـــارديـــان«  »ذا  صحيفة  نــشــرت   ،2011 عـــام 
فــيــديــو صــــّوره الطفالن  الــبــريــطــانــّيــة مقطع 
حينها، منى ومحمد الكرد. شقيقان توأمان 
مــن حـــّي الــشــيــخ جــــّراح فــي الــقــدس املحتلة، 
يـــصـــّوران ويــحــكــيــان، وهــمــا فـــي عــمــر الــــ12 
عامًا فقط، كيف استولى املستوطنون على 
جزٍء من منزلهما، ويرويان خالل ذلك قضّية 
ـــان عــلــى عــــدم الــجــن 

ّ
شــعــٍب بــأكــمــلــه، ويـــحـــث

فـــي مــقــاومــة االحــــتــــالل. قــبــل أشـــهـــر، انــتــشــر 
اإلسرائيلي  املستوطن  يظهر  فيديو  مقطع 
ــزءًا مــن مــنــزل عائلة   جـ

ّ
يــعــقــوب الـــذي يــحــتــل

الكرد في حي الشيخ جراح، بينما تواجهه 
مــنــى وتــقــول لــه »أنــــت تــســرق بــيــتــي«، فيما 
 »إن لم أسرقه فسيسرقه أحد 

ً
يرّد هو قائال

آخر«، في اعتراف واضح منه بعدم أحقيته 
أحد  الفيديو  ذلــك  كــان  املنزل واحتالله.  في 
املقاطع التي ساهمت في حشد الرأي العام 
الــعــاملــي إلـــى جــانــب الــحــي، ورفــــض تهجير 
أعـــوام على فيديو الصحيفة  أهــلــه. بعد 10 
الــبــريــطــانــيــة، أصــبــحــت مــنــى الــكــرد ناشطة 
وإعــالمــّيــة مــقــدســّيــة مــعــروفــة، فــيــمــا أصبح 
أخــوهــا محمد كــاتــبــًا، وبـــات االثــنــان صوتًا 
مرفوعًا وعاليًا في وجه ممارسات االحتالل 
سلبهم  فــي  الفلسطينيني   

ّ
بــحــق املمنهجة 

بــيــوتــهــم وأرضـــهـــم واحــتــاللــهــا، عــبــر قضّية 
حـــي الــشــيــخ جـــــراح. أغـــضـــب ذلــــك االحـــتـــالل 
 قّوته إسكاتهما، ومعهما 

ّ
الذي يحاول بكل

 الــفــلــســطــيــنــيــني، بـــهـــدف إبــــــادة الـــروايـــة 
ّ

كــــل
الفلسطينية، بعدما أخذت حّيزًا واسعًا من 
االهتمام العاملي. فيوم أمس األحد، اعتقلت 
الكرد )23  قــوات االحــتــالل اإلسرائيلي منى 
ــّراح،  عـــامـــا( مـــن مــنــزلــهــا فـــي حـــي الــشــيــخ جــ
ــتـــدعـــاء بحق  ــذّكــــرة اسـ ـــمـــت الــعــائــلــة مــ

ّ
وســـل

التحقيق  إلـــى  الـــذي ذهـــب  مــحــمــد،  شقيقها 
في مركز شرطة االحتالل في شــارع صالح 
الدين في مدينة القدس. أثار االعتقال غضبًا 
 
ّ
بأن تأكيداٍت  وســط  وعامليًا؛  عربيًا  واسعًا، 
 ذلــك يــأتــي فــي إطـــار مــحــاوالت االحــتــالل 

ّ
كــل

إسكات أهالي حّي الشيخ جراح، الناشطني 
مــعــهــم، والصحافيني  مــنــهــم، واملــتــضــامــنــني 
الذين يغطون القضية، في محاولٍة للتعتيم 
هــؤالء،  بكاميرات  ــق 

ّ
تــوث التي  على جرائمه 

اّدعـــاءات  ثبت زيــف 
ُ
لت العالم  وتنتشر حــول 

لُيبرر  يستخدمها  التي  والحجج  االحتالل 
تطهير الفلسطينيني عرقيًا.

ــة، قـــال  ــرطـ ــام مـــركـــز الـــشـ ــ فــــي حـــديـــثـــه مــــن أمــ
 فلسطيني مــهــدد 

ّ
ــو مــســن الـــكـــرد، وهـ نــبــيــل 

ابنته منى  اعتقال   
ّ
إن بالتهجير من منزله، 

واســـتـــجـــواب ابـــنـــه مــحــمــد »يـــأتـــي فـــي إطـــار 
 األصــــوات 

ّ
ــتـــالل إســـكـــات كـــل مـــحـــاوالت االحـ

 األصوات ستبقى مرتفعة«. 
ّ
في القدس، لكن

واعـــتـــبـــر رئـــيـــس لــجــنــة أهـــالـــي حـــي الــشــيــخ 
»العربي  لـ فــي حديث  جـــراح، يعقوب عــرفــة، 
الجديد«، أن اعتقال منى الكرد هو تصعيد 
جــديــد يستهدف أهــالــي حــي الشيخ جــراح، 
القسري لصالح  بالتهجير  املهدد أصحابه 
ــدأ االحــــتــــالل حــمــلــة  ــ املـــســـتـــوطـــنـــني، حـــيـــث بـ
ــالــــي الـــحـــي بتهم  العـــتـــقـــال الــنــاشــطــني وأهــ

التحريض.

منى ومحمد والشيخ جراح
ــيـــخ جـــــــراح مــنــذ  يــــخــــوض أهــــالــــي حــــي الـــشـ
أربــعــة عــقــود صــراعــًا قــانــونــيــًا ملــنــع سيطرة 
تلك  املستوطنني على منازلهم، وتصاعدت 
ــيـــرة، وســـط تضامن  األزمــــة فــي اآلونــــة األخـ
مع أهالي الحي املهدد أصحابه بالتهجير. 
يشهد حي الشيخ جراح، منذ نحو شهرين، 
احــتــجــاجــات يــومــيــة عــلــى خــلــفــيــة الــتــهــديــد 
منازلها  مــن  فلسطينية  عــائــالت  بتهجير 
ويعاني  االستيطانية.  الجمعيات  لصالح 
أهــالــي حــي الــشــيــخ جـــراح مــنــذ أســابــيــع من 
حصار مشدد عليهم، ومحاوالت الناشطني 
ــك الـــحـــصـــار، بـــعـــدمـــا أغـــلـــقـــت قــــوات  ــ لـــفـــك ذلـ
باملكعبات  الرئيسي  الحي  مدخل  االحتالل 
حي  مــع  العاملي  التضامن   

ّ
لكن اإلسمنتية. 

الشيخ جــّراح وتدويل القضية كان بجهود 

الكرد وشقيقها محمد، وعــدد من  من منى 
ــقـــذوا_ الــنــاشــطــني الــذيــن أطــلــقــوا وســـم »#أنـ

واإلنكليزية،  بالعربية  حي_الشيخ_جراح« 
واســـتـــخـــدمـــوا حــســابــاتــهــم لــنــشــر وتــوثــيــق 
هم، 

ّ
بحق اليومية  اإلســرائــيــلــيــة  االنــتــهــاكــات 

 كل 
ّ
ــار تضامنًا واســعــًا، خــصــوصــًا أن مــا أثـ

ل 
ّ
االنتهاكات كانت تحصل لفلسطينيني عز
في منازلهم وبوضوح في مقاطع الفيديو.

ــــي جــامــعــة  ــــرد اإلعـــــــــالم فـ ــكـ ــ درســـــــت مـــنـــى الـ
 

ّ
 مــيــدانــيــة فــي ظــل

ً
بــيــرزيــت، وبــاتــت مــراســلــة

البيانات  تكتب  من  فهي  الحالية،  الــظــروف 
ــار الـــــصـــــورة والـــشـــعـــار  ــتــ وتـــنـــشـــرهـــا وتــــخــ
والحملة والعنوان، ولها جهد كبير في نشر 
الوعي ورفعه لهذه القضية. فعبر حسابها 
عــلــى »إنــســتــغــرام« الـــذي زاد مــتــابــعــوه على 
املليون، تنقل الشابة منى الكرد ما يحصل 
 بــلــحــظــة. 

ً
ــة ــيـــخ جــــــــراح، لـــحـــظـ ــّي الـــشـ ــ فــــي حــ

ويحتّجون  ويهتفون  ون 
ّ
يغن فلسطينيون 

فُيقمعون  بــيــوتــهــم،  مــن  لتهجيرهم  رفــضــًا 
بالضرب واالعتقال واملياه العادمة وُيضّيق 

املستوطنون  يسرح  فيما  عليهم،  االحــتــالل 
ــك، يــعــلــو صــوت  ويـــمـــرحـــون. وفـــي وســـط ذلــ
ــًا، فـــــي وجــــــه جــــنــــود االحــــتــــالل  ــيــ ــالــ مـــنـــى عــ
ومـــســـتـــوطـــنـــيـــه، فـــتـــقـــول لـــهـــم »انــــخــــرســــوا« 
و»ارجـــعـــوا إلــى حيث أتــيــتــم«، و»هـــذا بيتي 
ــــل«،  ــــي ولــــن أرحـ ــذه أرضـ ــ ــذا شـــارعـــي وهـ ــ وهـ
مــع غــيــرهــا مــن الــعــبــارات الــتــي كــانــت سببًا 
واملتابعني  الناشطني  تجمهر  فــي  رئيسيًا 
مــن الــعــالــم حـــول مــنــى، وتـــرديـــد اســمــهــا في 
»أيقونة حرّية«، و»زيتونة  مواقع التواصل كـ
 مباشر لها، قالت 

ّ
فلسطينية«. وفي آخر بث

مــنــى لــلــمــتــابــعــني: »الــنــصــر قــريــب بـــس الزم 
نستمر«.

الــكــرد تدويناته  مــن جــانــبــه، يــكــّرس محمد 
عــبــر مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« لــلــقــضــيــة ولــلــتــوعــيــة 
بها، حيث يكتب باللغة اإلنكليزّية ليفضح 
االحـــتـــالل، ومــّدعــي اإلنــســانــّيــة حـــول العالم 
الذين يقفون عند فلسطني فال يشملونها في 
مطالباتهم بالحقوق والحرّية. ُعرف محمد 
بإطالالته على القنوات األميركية والغربية، 
نوا أسئلتهم 

ّ
حيث تحدى املذيعني الذين بط

ليجعلوه فــي مــوقــع املــتــهــم بــــداًل مــن موقع 
ــــرف بــنــبــاهــتــه في  املـــدافـــع عـــن بــيــتــه. كــمــا ُعـ
دحض مزاعم االحتالل ومؤيديه ورواياتهم 
للفلسطينيني  العرقي  التطهير  تدعم  التي 

وتهجيرهم من منازلهم.

استهداف الصحافيين
 صوت 

ّ
يستهدف االحــتــالل اإلســرائــيــلــي كــل

فــي حــّي الشيخ جـــراح، فــال يكتفي باعتقال 
الــنــاشــطــني واملــتــضــامــنــني مــع الــحــّي وأهــلــه، 
ويــعــتــدي عليهم  الــصــحــافــيــني  يعتقل  إنــمــا 
رت في 

ّ
ويحاول منعهم من التغطية التي أث

الــــرأي الــعــام الــعــاملــي، بــعــدمــا كــانــت ماكينة 
الــروايــة فيه. ويؤكد  االحــتــالل تسيطر على 
صحافيون مقدسيون تعّرض العديد منهم 
خالل تغطية األحداث في القدس العتداءات 
ممنهجة بالضرب وإطالق الرصاص عليهم، 
كــمــا طــاولــت هـــذه االعـــتـــداءات الصحافيني 
واملسعفني العرب، في حني لم يعترف جنود 
االحـــتـــالل بــبــطــاقــة الــصــحــافــة الـــصـــادرة عن 
نقابة الصحافيني الفلسطينيني أو بطاقات 
ــة. لــيــل الــســبــت املـــاضـــي،  ــيـ الــصــحــافــة الـــدولـ
اإلعــالمــيــة جيفارا  االحــتــالل  قـــوات  اعتقلت 
البديري، مراسلة قناة »الجزيرة«، لساعات 
فــي مــركــز شــرطــة صـــالح الــديــن فــي الــقــدس 
ــــدي عــلــيــهــا بـــالـــضـــرب خــالل 

ُ
ــت املــحــتــلــة، واعــ

اقتيادها إلى داخل سيارة دورية عسكرية، 
قبل إطالق سراحها، شرط اإلبعاد عن كامل 
حّي الشيخ جراح في القدس املحتلة ملدة 15 
يومًا. وأشارت البديري في حديثها لوسائل 
 التحقيق 

ّ
اإلعالم بعد إطالق سراحها إلى أن

مــعــهــا اســتــمــر أكــثــر مــن ثـــالث ســـاعـــات، فقد 
ُوجهت إليها تهمة »االعــتــداء« على مجندة 
ــن خـــالل  ــ ــا ُدحــــــــض مـ ــ ــيــــة، وهــــــو مـ ــلــ ــيــ إســــرائــ
مــقــاطــع فــيــديــو أظـــهـــرت مــجــنــدات وجــنــودًا 
وهم يعتدون عليها من دون مبرر. وأدانــت 
شــبــكــة »الـــجـــزيـــرة« اعــتــقــال قــــوات االحــتــالل 
االعتداء عليها.  البديري، عقب  اإلسرائيلية 
 االعتقال يأتي بعد أسبوعني 

ّ
وأوضحت أن

من قصف )إسرائيل( برج الجالء بغزة الذي 
يضم مكاتب الجزيرة. من جهته، قال مدير 
مكتب »الجزيرة« في القدس، وليد العمري، 
إن جـــيـــفـــارا أصـــيـــبـــت بـــكـــســـر فــــي ذراعــــهــــا. 
ــد بــــــرس«:  ــتـ ــيـ ــيـ ــالــــة »أســـوشـ وأضــــــــــاف، لــــوكــ
»إنــهــم يــهــاجــمــون الــصــحــافــيــني فــي الــقــدس 
الــشــرقــيــة، ألنــهــم ال يــريــدونــهــم أن يستمروا 
في تغطية ما يحدث داخــل الشيخ جــراح«. 
وهــذه ليست املــرة األولــى التي تعتقل فيها 
ــــوات االحـــتـــالل صــحــافــيــني يـــشـــاركـــون في  قـ
تغطية االعتصامات في حّي الشيخ جراح، 
 حيث اعتقلت قبل نحو 10 أيام الصحافيني 
زيــــنــــة الـــحـــلـــوانـــي ووهــــبــــي مـــكـــيـــة لــخــمــســة 
أيــــام. وفـــي 31 مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، أطلقت 
ســراحــهــمــا، شـــرط الــحــبــس املــنــزلــي لخمسة 
أيـــــام، واإلبـــعـــاد عـــن حـــّي الــشــيــخ جــــراح في 
القدس ملدة شهر، ودفع كفالة مالية مقدارها 

ألفا شيكل )نحو 600 دوالر(.

يهاجم االحتالل من 
يوثّق انتهاكاته في حي 

الشيخ جراح

ال تترك منى الكرد هاتفها، فتوثّق جرائم االحتالل في حي الشيخ جراح، فيما يحشد شقيقها محمد الرأي العام 
العالمي ويفضح النفاق؛ فأصبحا، إلى جانب الصحافيين، هدفًا لالحتالل الذي يريد إبادة السردية الفلسطينية

ــل بـــخـــبـــر اعـــتـــقـــال الــنــاشــطــة  ــتــــواصــ ــ ــّجــــت مــــواقــــع ال ضــ
الفلسطينية واإلعالمية املقدسية من حّي الشيخ جراح، 
 
ً
تــداوال الكرد، األحــد، فتصّدر اسمها قائمة األكثر  منى 
في عدد من الدول العربّية، وسط غضب عارم، كون منى 
، بعدما 

ً
الكرد، واحدة من أكثر الناشطني انتشارًا ومتابعة

دت نفسها للدفاع عن القضية والنشر حولها، وكان 
ّ
جن

لها املجهود األكبر في تدويلها.
ودّون املغردون بكثافة عن اعتقال الكرد وتسليم العائلة 
رة استدعاء بحق شقيقها محمد، بعد عدم إيجاده 

ّ
مذك

فــي املـــنـــزل، مــؤكــديــن أّن مــنــى الــكــرد هــي صـــوت الحق 
هم سيستمرون في نقل صوت حي الشيخ 

ّ
والحرّية، وأن

جراح، بالرغم من محاوالت االحتالل املستمرة إلسكات 
األخبار  وانتشرت  معهم.  واملتضامنني  انه 

ّ
وسك الحّي 

عدا  واســـع،  غضب  وســط  واإلنكليزية  العربية  باللغتني 
انتشار وسوم #منى_الكرد، #انقذوا_حي_الشيخ_ عن 

جـــراح، #الــحــريــة_ملــنــى_الــكــرد، وغــيــرهــا. وكتبت شيماء 

صــالــح »اعــتــقــلــوهــا ألنــهــم جــبــانــني، خـــافـــوا مــنــهــا ألنــهــا 
قذارتهم وغدرهم، خافوا  لنا  تنقل  اللي  الحقيقة  عدسة 
من صوتها الحر«. وقالت هناء: »ُهنا َباقون، لن نرحل، 
وصوت الحق لن ُيكتم، كلنا ُمنى الكرد«. وعن استهداف 
الكرد،  منى  »اعتقال  سهاد  كتبت  للناشطني،  االحتالل 
املقدسي  عن  البحث  العتقاله،  الكرد  محمد  عن  البحث 
إياد أبو سنينة، استدعاء زهير الرجبي... حملة اعتقال 
 صـــوت لــســا بــذكــر أحــيــاء الــقــدس وبــورجــي العالم 

ّ
لــكــل

صورة االحتالل الحقيقية«.
ــق محمد فــروانــة: »اعــتــقــال منى 

ّ
وفــي اإلطـــار نفسه، عــل

ــــة على  ــكــرد الـــيـــوم، وحــبــس الــصــحــافــيــني مـــؤخـــرًا، دالل ال
فضح حقيقته أمام العالم. 

ُ
خوف الكيان الوهمي من أن ت

 فرد 
ّ

كشف أكثر كل يوم، ومن واجب كل
ُ
هذه الحقيقة ت

فينا أن يستخدم ما يملك ألن يكشفها أكثر، فاألرض ما 
زالت تحت االحتالل والحّي ما زال بخطر التهجير... فال 

وا الحديث عن فلسطني«.
ّ
تمل

غضب وتضامن

MEDIA
منوعات

»نزّل 
القاطع«

عّمان ـ العربي الجديد

»نـــّزل  مــع حملة  أردنـــيـــون بشكل كبير  تــفــاعــل 
لدعوة   

ً
استجابة األحـــد،   - السبت  ليل  الــقــاطــع« 

إطـــفـــاء الــكــهــربــاء عـــن املـــنـــازل ملـــدة ســاعــة )مــن 
احــتــجــاجــا عــلــى صفقة  ــاًء(،  مــــســ ــــى 11  إل  10
ــلـــي، وذلـــــك بعد  ــيـ ــتــــالل اإلســـرائـ الـــغـــاز مـــع االحــ
األحــــــــداث األخــــيــــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا األراضــــــي 

الفلسطينية، الشهر املاضي، كخطوة تضامنية 
ووثــق  املحتلة.  األراضـــي  فــي  الفلسطينيني  مــع 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  أردنــــيــــون عــبــر مـــواقـــع الـ
مشاركتهم في الحملة، لتتصدر وسوم »#نّزل_
الــقــاطــع« و»#غـــاز_الـــعـــدو_احـــتـــالل« و»#نـــــّزل_
 
ً
ــداوال الــقــاطــع_لــتــرفــع_كــرامــتــك« قــائــمــة األكــثــر تـ

من  الكثير  دعــا  حيث  األردن،  فــي  تويتر  على 
املشاركني إلى مزيد من الفعاليات الشعبية التي 

الرافض ألي عالقة سياسية  املوقف  تعّبر عن 
أو تجارية أو غيرها مع االحتالل. وقالت حركة 
للغالبية  الوطن  بحجم  يقاطع«: »شكرًا  »األردن 
الساحقة من األردنيات واألردنيني، ملساهمتهم 
بالرفض  للحكومة  واضحة  رسالة  توجيه  في 
واالمتناع عن استخدام الغاز املسروق من قبل 
ــتـــالل«.  وكــتــب فـــراس أبـــو هـــالل: »تــجــاوب  االحـ
ــع_ ــاطـ ــقـ ــّزل_الـ ــع حــمــلــة #نـ ــي األردن مـ كــبــيــر فـ

لترفع_كرامتك التي تطالب بوقف استيراد الغاز 
الفلسطيني املسروق من قبل االحتالل، إضافة 
إلــى أّن هــذه الصفقة هي دعــم القتصاد القتلة، 
فإن املنطقة العربية غنية بالغاز والنفط، ويمكن 
إيجاد بدائل من الغاز املسروق«. وغردت عبير 
خليل: »عشت يا أردن، ألغي يا حكومة الصفقة 
املــشــؤومــة، مــا بــدنــا غـــاز، بــدنــا نــقــاطــع... نــزلــوا 

هالقاطع، وفاتورة إلهم مش دافع«.

منى الكرد باتت »أيقونة« فلسطينية في العالم )أحمد غرابلي/فرانس برس(
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تقترب من األربعني عامًا بمختلف مراحلها، 
والتي طرح خاللها ما يزيد على 300 أغنية 
معظمها  في  الفني، خاطب  بتفرده  وقعها 
املرأة، يجد أنه لم يستعن في أغانيه الغزلية 
اللواتي  الشاعرات  النساء  من قصائد  بأي 
إال فيما ندر.  األدبــيــة،  الساحة  تمتلئ بهن 
فالساهر لم يخض تجربة الغناء للشاعرات 
إال في مرات محدودة، بدأها في عام 2008 
للشاعرة نشوى  أغنية »هــات حضنك«  مع 

ألبوم »صـــور«، وأتبعها بتجربة  جــرار في 
ثانية مــع الــشــاعــرة ذاتــهــا فــي الــعــام التالي 
ألــبــوم »الــرســم  بأغنية »نــمــت وحلمت« فــي 
بــالــكــلــمــات«، قــبــل أن يــطــرح فــي ألــبــومــه »ال 
تزيديه لوعة« الصادر عام 2011، القصيدة 
الــفــصــحــى الــوحــيــدة الــتــي قــدمــهــا لــشــاعــرة 
وهـــي »مــــاذا بــعــد؟« مــن كــلــمــات حــنــني عمر. 
وفــي عــام 2018 قــدم أغنية »نحنا مــا بدنا 
شي« من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع، 

عّمان ـ محمود الخطيب

ــزار  ــ ــر نــ ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــا كـــــــان اســـــــم الـ ــمــ كــ
قـــبـــانـــي يـــحـــظـــى بـــحـــب وشـــغـــف 
الغزلية  بسبب قصائده  النساء، 
ــرأة وحقوقها،  والــجــريــئــة واملــدافــعــة عــن املــ
بالنساء  الساهر  كاظم  املطرب  اسم  يرتبط 
يجذب  أن  استطاع  العراقي  فاملغني  كذلك. 
ــاتـــه، فـــصـــار مــطــربــهــن  ــيـ ــنـ قــلــوبــهــن إلـــــى أغـ
املفضل، منذ أن تخصص في تقديم قصائد 
الفني.  وملهمه  النساء  نصير  قباني  نــزار 
حتى أن الــســاهــر الـــذي بــدأ مــشــواره الفني 
لألغنيات  مــقــدمــًا  الثمانينيات  نــهــايــة  فــي 
الغنائي  جلده  من  ر  غيَّ الشعبية،  العراقية 
على أعتاب األلفية الجديدة، جارًا الجمهور 
معه إلى بستان القصيدة الفصحى املليئة 
بــالــغــزل، حتى صـــارت »األغــنــيــة القصيدة« 
مغن  أي  ينجو  فال  الساهر.  باسم  مرتبطة 
آخــــر مـــن فـــخ املـــقـــارنـــة مـــع املــغــنــي الــعــراقــي 
ــمــًا فــيــه ال 

ّ
ــــذي يــعــد ُمــعــل ــذا الـــلـــون، والـ فـــي هـ

يضاهيه أحد.
لكن املطلع على سيرة الساهر الفنية التي 

بقدر ما تزيد معدالت 
الكوالجين في البشرة 

تبدو مشدودة أكثر

الساهر ال يدافع عن 
النساء بشكل خاص بل 
يدافع عن قيمة الحب

يشمل المزاد أول عمل 
»أن إف تي« ذكي: شخصية 

أليس االفتراضية

2223
منوعات

واألغنية كانت شارة مسلسل »الواق واق«.
ترى الشاعرة حنني عمر )غنى لها الساهر 
ــعـــد؟«(، أن غــنــاء القصائد  بـ قــصــيــدة »مــــاذا 
ــقـــط عــلــى  ــنـــســـاء ال يــقــتــصــر فـ ــالـ ــيـــة بـ الـــغـــزلـ
مواضيع الدفاع عن املرأة وحقوقها، وتشرح: 
دفــاع عن  القصائد/األغاني، هناك  »فــي كل 
الــرجــل الــعــاشــق، وأجـــد أن كــاظــم هــو صوت 
الــرجــل الــعــاشــق بــامــتــيــاز، الــرجــل الحقيقي 
الــــذي يــحــب بــصــدق ويـــقـــول فـــي محبوبته 

أجمل ما يمكن أن يقال في املرأة، لذا برأيي 
فإن كاظم الساهر ال يدافع عن النساء بشكل 
خــاص، بل يدافع عن قيمة الحب الحقيقية 
بشكل عام في أغانيه، سواء كان في أعماق 
رجل أو في أعماق امرأة، وهذا ما ينبغي أن 
الفنان الحقيقي عليه، وهو أن يكون  يكون 
صوت اإلنسان والجمال أينما كان وكيفما 
كــان«. وحــول اقتصار تجربة كاظم الساهر 
في التعامل مع الشاعرات على عدد محدود، 
ترى حنني أن األمــر عــادة يكون بيد املطرب 
الــــذي يــخــتــار مــا يــجــده مــنــاســبــًا فــي الــوقــت 
الذي يحدده، مشيرة إلى تجربتها الوحيدة 
مـــع كـــاظـــم، كـــانـــت عــنــدمــا أهـــدتـــه ديــوانــهــا 
ــار مــنــه مـــا وجـــــده مــالئــمــًا  ــتــ الـــشـــعـــري، واخــ

ملشروعه الفني.
الـــشـــاعـــرة نــشــوى جـــــرار، والـــتـــي تـــجـــرأت أن 
ترسل بقصيدة ملطربها املفضل لكي يغنيها 
لها، تروي حكايتها بالقول: »لك أن تتخيل 
 في 

ً
غ قليال

َ
طفلة في عامها الثالث عشر، تلث

لفظ الراء وتتفوق في دراستها كي ال تترك 
بكتابة  هوسها  على  بلومها  ألحــد  فــرصــة 
الـــشـــعـــر، تـــحـــارب طـــواحـــني الـــحـــظ، لــتــرســل 
ــي، كاظم  ورقـــة واحــــدة لــعــراب شغفها األدبــ
ـــهـــا األولــــى، 

َ
الـــســـاهـــر، وعــنــدمــا تــصــلــه ورقـــت

 لها: 
ً
يرن هاتف منزلها ليأتي صوته قائال

ال تتوقفي أبــدًا، سيكون لنا ذات يــوم شيء 
معًا، وهو ما تحقق بعد عشرة أعوام عندما 
غنى لي )هات حضنك(،  كان تعاوني األول 
بــعــد اجــتــهــاد كــبــيــر، وهــــو شـــهـــادة أعــلــقــهــا 
ــان«.  ــنــ ــــى جـــانـــب شـــهـــادتـــي فــــي طــــب األســ إلـ
تضيف نــشــوى: »فــي الــتــعــاون الــثــانــي، كان 
ُمــعــد مسبقًا،  فــالــلــحــن  لــلــغــايــة  األمـــر صعبًا 
وكاظم يشتهي أغنية تبدأ بكلمتني اثنتني، 
لـــم أنـــم أليــــام حــتــى كــانــت )نــمــت وحــلــمــت(، 
للعاشقات  أن تكون نشيدًا  والتي أسعدني 
والـــعـــاشـــقـــني مــــعــــًا«. وحـــــــول نـــــــدرة تـــعـــاون 
الــســاهــر مــع األصــــوات الــشــعــريــة النسائية، 
ترد نشوى األمر إلى أن القصيدة هي التي 
تــفــرض نفسها عــلــى املــطــرب، فــهــو ال ينظر 

إلى اسم كاتب القصيدة بقدر مضمونها.
ــد الــفــنــي،  ــاقـ ــنـ يـــجـــد الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي والـ
ــان الـــذكـــي  ــنـ ــفـ ــة، فــــي كـــاظـــم الـ ــاعـ ــنـ طــلــعــت شـ
ــــاء صــفــة  ــــذكـ واملـــلـــحـــن املـــتـــمـــيـــز، يـــضـــيـــف: »الـ
الــراحــل عبد الحليم  كــان يمتاز بها املــطــرب 
حافظ، وأجــد أن الساهر هو التالي في هذا 
وقـــادر على  أيضًا  األمـــر، فهو ملحن متميز 
مشروعه  مــع  تــتــواءم  التي  الكلمات  اختيار 
الفني، فالساهر هو نصير املرأة وقضاياها 
الراقية،  املشاعر  بأغانيه عن  األول  واملــدافــع 
لذا أرى أنه األحق بأن يحظى باملكانة التي 
وصــل إلــيــهــا«. ويــرفــض شناعة حصر غناء 
الساهر الغزلي بنصوص نساء على اعتبار 
بالقول:  ذاتــهــا،  تدليل  األقـــدر على  املـــرأة  أن 
الشاعر/  يكتبها  التي  القصيدة  »بالعكس 
الــرجــل أصــــدق، وتــجــد روح املــــرأة بــهــا أكثر 
شمولية«. ويؤشر شناعة على مسألة خجل 
املـــرأة العربية عــامــة فــي التعبير  الــشــاعــرة/ 
عن مشاعرها إال فيما ندر، لذلك: »بالتأكيد 
ــــدى  ــرة الــــقــــصــــيــــدة، ومـ ــكـ ــفـ ــم يـــنـــتـــصـــر لـ ــاظــ كــ
مناسبتها ملشروعه الفني، أكثر من اسم من 

كتبها وجنسه«. 
بأن  مكحل  الصحافية سوسن  الكاتبة  تــرى 
كــاظــم الــســاهــر يــؤمــن بــمــا يــغــنــي، مستعينة 
بجملة من أغانيه تقول: »كوني امرأة خطرة.. 
كــونــي األنــثــى كــونــي الــنــمــرة«. وتــشــرح: »أنــا 
مؤمنة برسائل العاطفة والغزل التي يبعثها 
الجنسني، وألنــه مطرب  كاظم لجمهوره من 
الــنــســاء، وكذلك  لــزامــًا أن ينجذب نحو  رجــل 
ترى النساء من الجمهور بأنه فتى أحالمهن 
الــرومــانــســي، لـــذا ال أجـــد الــغــنــاء مــن كلمات 
أو شاعرة مهمًا، بقدر غناء ما يؤمن  شاعر 

به وما يريد إيصاله من خالل األغنية«.

إبراهيم علي

لــم يكد ينتهي بــرنــامــج »أغــانــي مــن عمري« 
السعودية،   MBC شاشة على  يعرض  الــذي 
حــتــى خــرجــت املــحــطــة نفسها بــفــكــرة أخــرى 
هو  والــالفــت،  الفنية.  البرامج  فــي  كة 

َ
ُمستهل

الخاصة  بالنوعية  تهتّم  تعد  لــم  املحطة   
َّ
أن

بالفكرة تحديدًا، بل تأتي محاوالتها إلثبات 
ـــهـــا األكـــثـــر قــــدرة عــلــى اســتــمــالــة الــفــنــانــني، 

ّ
أن

وإقناعهم بأنها الشاشة الوحيدة التي يجب 
»إطاعتها« من خالل هذه البرامج، أو الظهور 

الدائم عليها.
بــعــيــدًا عــن الــعــامــل املــالــي الـــذي يلعب الـــدور 
الـــرئـــيـــســـي فــــي إقــــنــــاع أو قــــبــــول الـــفـــنـــان/ــــة 
بالظهور في البرامج الخاصة بـ MBC، يبدو 
واضحا أن املحطة تسابق نفسها هذه املرة، 
وتتنافس على كسب محتوى أرشيفي فقط، 
يؤرخ للمستقبل حال وأحوال معظم الفنانني 
فــي الــوطــن الــعــربــي. ورغــم قلة نجوم الصف 
األول، نــجــد أنــفــســنــا أمـــــام مـــحـــاولـــة مــكــررة 
الزمن،  أكــل عليها  ممجوجة لعودة حــوارات 

تــجــمــيــلــيــة عــــديــــدة ُســـــــّوق لـــهـــا العــتــبــارهــا 
تــؤمــن الــكــوالجــني لــلــبــشــرة، بــعــد أن أثبتت 
أهميته في الحفاظ على شبابها. فتعددت 
ــكـــوالجـــني والــحــقــن  الــتــقــنــيــات بـــني حــقــن الـ
الــكــوالجــني والعقاقير  إنــتــاج  املــحــفــزة على 
الــتــي يــهــرع كــثــيــرون لــتــنــاولــهــا العــتــبــارهــا 
تــؤمــن الــكــوالجــني الــــذي تــحــتــاجــه الــبــشــرة. 
الــواقــع، يقلل ياسني من أهمية عقاقير  في 
الــكــوالجــني العــتــبــارهــا ال تــصــل إلـــى الجلد 
بالشكل  يمتصها  ال  فــهــو  الــطــريــقــة،  بــهــذه 
املطلوب، وبالتالي ما من فائدة من تناولها 
بــهــدف تــأمــني الــكــوالجــني للبشرة. فــدورهــا 
ترطيب  على  يقتصر  الحالة  هــذه  مثل  فــي 
الــبــشــرة ال أكـــثـــر. وبــالــتــالــي، كـــل مـــا يحكى 
عــنــهــا هــدفــه تــســويــقــي لــيــس إال، عــلــى حد 

قوله. كذلك بالنسبة إلى الكريمات. 
الكريمات  مــن  البشرة  تستفيد  املقابل،  فــي 
الغنية بحمض الهيالورونيك، وهي تحتاج 
إلـــى املــكــمــالت الغنية بــاملــعــادن الــضــروريــة 
لــهــا والــفــيــتــامــيــنــات ومــــضــــادات األكـــســـدة 
بهدف دعم البشرة والحد من األكسدة التي 
في شيخوختها.  والتي تساهم  بها،  تضر 
أمـــا حــبــوب الــكــوالجــني، فــمــن الـــضـــروري أن 
أنها ليس فاعلة في الحد من  املــرأة  تعرف 

كارين إليان ضاهر

فــي املــرحــلــة الــحــالــيــة، يــتــزايــد التركيز على 
التي  الوسائل  ومختلف  الكوالجني  أهمية 
تـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــفــيــز إنــــتــــاج الـــكـــوالجـــني 
ــفـــاظ عـــلـــى بـــشـــرة  ــلـــحـ ــه لـ ــعــــدالتــ وزيـــــــــــادة مــ
شابة ونــضــرة. وفــق ما يوضحه أخصائي 
البشرة، الدكتور حسني ياسني، الكوالجني 
عــبــارة عــن بــروتــني يشكل مــكــّونــًا أساسيًا 
ــبـــشـــرة، وهــــو مـــوجـــود فـــي األنــســجــة  فـــي الـ
واملفاصل والجلد والعني أيضًا، تمامًا كما 
بالنسبة إلى حمض الهيالورونيك الذي ال 
يمكن االستهانة بأهميته. ما يفّسر التركيز 
التجميلية  التقنيات  مــن  العديد  فــي  عليه 

ومستحضرات العناية بالبشرة. 
فالكوالجني كفيل، مع اإليالستني، بالحفاظ 
على صحة البشرة شبابها، هذا فيما نبدأ 
بخسارته تدريجًا من بداية الثالثينيات ما 
يؤثر على األربطة فتصبح مشدودة بمعدل 
أقل. كما أن تراجع معدالت الكوالجني يرتبط 
بشكل وثيق بتراجع معدالت الدهون التي 
تــعــطــي الــبــشــرة مــظــهــرهــا الـــشـــاب والــنــضــر 
فتنتقل إلى مواضع أخرى غير مرغوب بها 
فشيئًا  . شيئًا 

ً
مثال كالذقن  فيها،  وتتكدس 

تــزيــد مـــعـــدالت الــتــرهــل إثـــر ذلــــك، فــخــســارة 
الكوالجني تحصل على املستويات كافة في 
البشرة واألربطة، كما تخف كثافة العظام. 
وفي الوقت نفسه تذوب الدهون، من طبقات 
مختلفة في الجسم. علمًا أنه بقدر ما تزيد 
معدالت الكوالجني في البشرة تبدو البشرة 
مشدودة أكثر، وأكثر رطوبة أيضًا ونضارة، 

كما تخف فيها التجاعيد عندها.
ت تــقــنــّيــات 

َ
ــرة، بــــــــرز ــ ــيــ ــ ــنــــوات األخــ ــســ فــــي الــ

وأصـــبـــح جــمــهــور الــتــلــفــزيــون أو املــتــابــعــون 
)املعجبون( يحفظونها عن ظهر قلب.

فـــي الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املــــاضــــي، قــدم 
املخرج الراحل، سيمون أسمر، هذا النوع من 
ــاع النجوم 

ّ
الــبــرامــج، وتــفــّرد كــواحــد مــن صــن

 قام بإعداد وتنفيذ 
ْ
بحسب ما ُعــرف عنه. إذ

مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــبـــرامـــج الـــحـــواريـــة، 
مــنــهــا بــالــطــبــع بـــرنـــامـــج »ضـــيـــوف الــســبــت« 
الــــذي قــدمــتــه كــلــود خــــوري، وكــانــت الــقــاعــدة 
األســـاســـيـــة لـــخـــروج الـــبـــرامـــج الـــحـــواريـــة من 
استديوهات املحطات الفضائّية إلى املسرح. 
ــنـــو  ــازيـ ــمــــر مــــســــرح »كـ ــمـــون أســ ــيـ ــغـــل سـ ــتـ اسـ
لـــبـــنـــان« واعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــتـــصـــويـــر الـــجـــامـــع، 
والــــفــــرقــــة املـــوســـيـــقـــيـــة الــــحــــاضــــرة مـــبـــاشـــرة، 
وغناء الفنانني من على املسرح أمام جمهور 
يــســتــحــق تــســمــيــتــه بــالــحــقــيــقــي واملـــتـــفـــاعـــل 
طوًعا، وليس كما هو الحال اليوم في جلب 

جمهور مدفوع األجر.
لم يهمل سيمون أسمر نجاحه، إذ قام ببث 
الروح ضمن هذا العالم من األضواء والبرامج 
معتمدًا على دراسته لفنون اإلخراج وثقافته 
الـــفـــرنـــســـيـــة، ومــســتــعــيــنــًا بـــبـــعـــض الـــبـــرامـــج 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي نــقــلــهــا إلــــى لــبــنــان، وكــانــت 
باللغة الفرنسية، ذلك كله قبيل ظهور أو بدء 
عصر املحطات الفضائية واتساع دائرة البث 
املــفــتــوح فــي الــعــالــم. لــتــبــدأ بــعــدهــا فضائية 
MBC الــتــي اخـــتـــارت بــريــطــانــيــا لــتــكــون أول 
الــعــالــم، وتلحق  إلـــى  فضائية عــربــيــة تــخــرج 
الـــتـــي اســـتـــحـــوذت على  الــعــربــيــة   ART بــهــا
اهتمام املشاهد العربي في الدول األميركية، 
ح الباب على عصر تلفزيوني متحّول.

َ
ولُيفت

عــام 2008 قدمت محطة »روتــانــا موسيقى« 
بـــرنـــامـــج »كــلــمــة فـــصـــل« لــلــمــذيــعــة جــومــانــة 

بوعيد، واستضافت ضمنه أكثر من عشرين 
مــغــنــًيــا، بــعــد طــائــفــة مــن الــبــرامــج املــشــابــهــة، 
ومنها »اســتــديــو املــشــاهــديــن« و»مـــع حبي«. 
كان البرنامج يجول لساعة ونصف الساعة 
فـــي حــيــاة الــفــنــان وفـــق آلــيــة الـــزمـــن ودوران 
ــات  ــ الــفــصــول مـــن الــربــيــع إلـــى الــشــتــاء وروايـ

خاصة جدًا عن تفاصيل دقيقة في حياته.

والـــيـــوم تـــعـــاود الـــكـــرة فـــي بــرنــامــج »الــدنــيــا 
عــلــمــتــنــي« عـــلـــى الــــرغــــم مــــن عـــــرض بــرنــامــج 
»أغاني من عمري« على شاشة MBC نفسها، 
وتوقف برنامج »بصراحة أحلى« الذي كان 
ــــدون مــقــدمــات في  يــجــمــع مـــحـــاورّيـــن فــقــط بـ
ــدًا. كـــل هـــذه الــبــرامــج تـــروي  ــوار بــســيــط جــ حــ
فـــصـــواًل مـــن حـــيـــاة الــفــنــانــني أنــفــســهــم الــتــي 

أصــبــحــت مـــعـــروفـــة أمـــــام املـــشـــاهـــديـــن، ال بل 
حفظها بعضهم عن ظهر قلب.

الفني، كرغبة  الــحــوار  تــعــّوم  أخـــرى  محاولة 
املــحــطــة فــي اســتــثــمــار مــقــاطــع مــن الــبــرنــامــج 
ــع الــبــديــلــة، ولــكــســب  ــواقــ عــلــى املـــنـــصـــات واملــ
مــزيــد مــن أعــــداد الــجــمــهــور عــن طــريــق نسبة 

املشاهدة، وذلك من دون أّي جديد ُيذكر.

املرحلة  بحسب  تزيد  وفائدتها  التجاعيد 
الــتــي يــتــم الــبــدء بــالــلــجــوء إلــيــهــا. فــبــقــدر ما 
تــبــدأ املــــرأة بــاعــتــمــادهــا فــي مــرحــلــة مبكرة 
تكون أكثر فاعلية. إضافة إلى أنواع البشرة 

التي تلعب دورًا في ذلك أيضًا.
كــون حــبــوب الــكــوالجــني ال تفيد فــي الــواقــع 
فـــي تـــزويـــد الــجــســم بــالــكــوالجــني املــطــلــوب 
أو للحفاظ على بشرة  التجاعيد  للحد من 
شـــابـــة، يــركــز الــدكــتــور يــاســني عــلــى أهمية 
ــتـــاج  ــفــــزة إلنـ الـــتـــقـــنـــيـــات الــتــجــمــيــلــيــة املــــحــ
ــدور  ــتـــي لــهــا الــ الـــكـــوالجـــني فـــي الــجــســم والـ
ــــي الــــفــــاعــــل. ومـــــن هـــــذه الــتــقــنــيــات  ــــاسـ األسـ
ــلــــر«)مــــواد الــحــقــن(  ــيــ ــفــ »الـــبـــوتـــوكـــس« و»الــ
البشرة.  تــجــدد  على  تساعد  فهي  والــلــيــزر، 
تلك  من   skin boosterـــ الـ تقنية  تعتبر  كذلك 
املــعــتــمــدة بــكــثــرة بــني املــشــاهــيــر ملــا لــهــا من 
أثـــر إيــجــابــي واضــــح عــلــى نـــضـــارة الــبــشــرة 
ــز الــبــشــرة عــلــى إنـــتـــاج اإليــالســتــني 

ّ
 تــحــف

ْ
إذ

والــكــوالجــني مــا يــســاهــم فــي زيــــادة نــضــارة 
الــبــشــرة وجــعــلــهــا أكــثــر شــبــابــًا. كــذلــك تبرز 
أهمية حمض الهيالورونيك في هذا املجال 
لزيادة مرونة البشرة وترطيبها وتحفيزها 

على إنتاج الكوالجني.
ــذه الــتــقــنــيــات املــحــفــزة  ــ ــع، مــــن هـ ــ ــواقـ ــ فــــي الـ
الدكتور  يعتبر  ال  ها، 

ّ
كل الكوالجني  إلنتاج 

ــــن ال يــســتــفــيــد مــنــهــا،  ــاســــني أنــــــه ثـــمـــة مـ  يــ
حـــكـــمـــًا  ــرة  ــ ــــضــ نــ ســــتــــصــــبــــح  الـــــبـــــشـــــرة  ألن 
ــــدالت كــــافــــيــــة،  ــعـ ــ ــمـ ــ ومــــــــشــــــــدودة ورطــــــبــــــة بـ
خصوصًا في حال الدمج مع تقنية الليزر 
أو مــع تــقــنــيــات أخـــرى لــشــد الــعــضــلــة تحت 
إلــى أي تقنية يرتبط  الــلــجــوء  لــكــن  الــجــلــد. 
وغيرها  الجلد  وبنوعية  حالة  بكل  حكمًا 

من العناصر التي تلعب دورًا. 

برامج الحوارات مع الفنانين: تكرار أفقد المشاهد الحماسكل ما تريدين معرفته عن الكوالجين ونضارة البشرة
عرض قبل يومين برنامج 

جديد على محطة 
MBC السعودية بعنوان 

»الدنيا علمتني«. لم يقدم 
البرنامج أي جديد، إذ صار 

هذا النوع من البرامج 
معروفًا للجمهور

قــطــعــة  أول  عـــلـــى  مــــــــزادًا  ــز«  ــيــ ــوذبــ »ســ دار  تــقــيــم 
 رقمية بنسق »أن إف تــي«، في مؤشر جديد إلى 
الثورة التي تحدثها هذه التكنولوجيا الجديدة 
لــتــوثــيــق الــقــطــع االفــتــراضــيــة فـــي ســــوق الــفــنــون 

وقطاعات عدة.
األميركي  للفنان  »كوانتوم«  بعنوان  العمل  هــذا 
ــــم تــحــريــكــي عـــلـــى شــكــل  ــاكــــوي، هــــو رسـ كــيــفــن مــ
ثــمــانــي األضــــالع أصــبــح أول عــمــل يــحــصــل على 
شهادة ملكية من نوع »أن إف تي« في مايو/ أيار 
2014 )حتى قبل ابتكار هذه التسمية في 2017(.

ويــتــيــح »أن إف تـــي« )»نــــان فــانــجــيــبــل تــوكــنــز«( 
القابلة  الـــرمـــوز غــيــر  أســلــوب تشفير عــبــر  وهـــو 
منتج  أي  أصالة  تثبت  منح شهادة  لالستبدال، 
رقــمــي، ســـواء أكـــان صـــورة أو رســمــًا تعبيريًا أو 
فيديو أو مقطوعة موسيقية، أو مقالة صحافية 

أو سوى ذلك.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس »ســـوذبـــيـــز« فـــي نــيــويــورك 
ماكس مور املكلف مــزادات الفن املعاصر: »خالل 
عشر سنوات، عندما سننظر إلى املاضي )...( قد 

يرمز هذا العمل إلى بداية أمر ثوري«.
للقيمة  أي تقدير رســمــي  ــزادات  املــ دار  ولــم تعط 
املــتــوقــعــة لــلــعــمــل فـــي املـــــزاد الــــذي يــســتــمــر حتى 
الخميس املقبل. وقد وصلت املزايدات عليه حتى 

بعد ظهر السبت إلى 160 ألف دوالر.
وكان عمل الفنان األميركي املتحدر من بروكلني 
ــاتـــرًا عــنــد إنــــجــــازه، إذ قــال   قـــد لــقــي اســـتـــقـــبـــااًل فـ

كيفن ماكوي إن »كوانتوم« أثار »الكثير من سوء 
الفهم«.

باإلضافة إلى »كوانتوم«، يشمل املزاد أيضا أول 
عــمــل »أن إف تـــي« ذكـــي هـــو شــخــصــيــة »ألــيــس« 
االفــتــراضــيــة الـــقـــادرة عــلــى الــتــفــاعــل مـــع مالكها 

املستقبلي بفضل الذكاء االصطناعي.
قــبــل ثــالثــة أشــهــر، قــلــة مــن األشـــخـــاص كــانــت قد 
»أن إف تــي«، وهو أسلوب تشفير عبر  سمعت بـــ
الرموز غير القابلة لالستبدال، يتيح منح شهادة 
تثبت أصالة أي منتج رقمي، ســواء أكــان صورة 
أو رسمًا تعبيريًا أو فيديو أو مقطوعة موسيقية 

أو مقالة صحافية.
لكن املصطلح أصبح متداواًل بقوة في األسابيع 
املاضية، خصوصًا بعد بيع عمل كوالج »رقمي« 
لــلــفــنــان األمــيــركــي بــيــبــل بــأســلــوب »أن إف تــي« 
بـ69.3 مليون دوالر أميركي. كما أن بيانات موقع 
مــاليــني  عــشــرة  مـــن  أكــثــر  أن  تــظــهــر  رادار«  »داب 
إلــى أخـــرى يوميًا،  دوالر أمــيــركــي تتنقل مــن يــد 

لشراء هذه القطع غير املادية بالكامل. توفر »أن 
الرقمية  األعـــمـــال  أثـــر  لتقفي  تـــي« ضــمــانــات  إف 
وسالمتها كانت مفقودة في السابق، ما يخولها 
هائلة.  تجارية  لصفقات  مجااًل جديدًا  تكون  أن 
وتــضــم هــــذه الـــســـوق، املــرتــبــطــة مــبــاشــرة بــعــالــم 
العمالت املشفرة مثل »بيتكوين«، منصات تبادل 
خـــاصـــة مــثــل »نــيــفــتــي غـــايـــتـــواي و»أوبـــــــن ســي« 

نشئتا على هامش عالم الفنون.
ُ
اللتني أ

ــــي ســـوق  ــيــــة فـ ــيــــزة أســــاســ ــــل دورهـــــــــا كــــركــ ــــي ظـ فـ
املـــزادات  دور  تكن  لــم  التقليدية،  الفنية  األعــمــال 
تــرغــب فــي تفويت الــفــرصــة. وتــقــول الخبيرة في 
 الــفــنــون املــعــاصــرة لـــدى »فــيــلــيــبــس«، ثــالــث أكبر 
»كــــريــــســــتــــيــــز«  بــــعــــد  الــــعــــاملــــيــــة  املــــــــــــــــزادات  دور 
و»سوذبيز«، ريبيكا بولينغ، إن الدور التقليدية 
توفر »إطارًا« لهذه السوق الجديدة التي ال تزال 

تعتمد معايير غامضة.
لــلــفــنــان  تـــــي«  ــمــــال »أن إف  أعــ بـــيـــع  ومـــــن خـــــالل 
بــــاك املــتــخــصــص فـــي األعـــمـــال الــرقــمــيــة، تسعى 
إعــطــاء ضمانة مصداقية  إلــى  »ســوذبــيــز« أيضًا 
الــذي  العالم  بــهــذا  الضليعني  غير  الجمع  لــهــواة 
إزاء مــشــروعــيــتــه«، وفـــق الخبير  يــثــيــر »شــكــوكــًا 
الــدار ماكس مــور الذي  في الفنون املعاصرة في 
يتوقع »إقبال هواة جمع لم يشتروا سابقًا قطعًا 
بنسق )أن إف تي( على اقتناء أعمال رقمية للمرة 

األولى، ألن املزاد تنظمه )سوذبيز(«.
)فرانس برس(

غزٌل قادم من لمسات النساء

نجوى كرم كانت تحاور نفسها في الحلقة األولى من »الدنيا علمتني« )فيسبوك(

تحمل لوحة 
الفنان كيفن 
ماكوي اسم 
»كوانتوم« 
)Getty(

)Getty( تراجع معدالت الكوالجين يرتبط بشكل وثيق بتراجع معدالت الدهون

غنّى الساهر أغنية »ماذا بعد؟« للشاعرة حنين عمر )فتحي بلعيد/فرانس برس(

رغم أّن تجربة الفنان العراقي كاظم الساهر ارتبطت مع قصائد الشاعر السوري نزار قباني، إال أّن 
الساهر غنى قصائد لشاعرات نساء أيضًا مثل نشوى جرار وحنين عمر

كاظم الساهر

مزاد على عمل رقمي

فنون وكوكتيل
إضاءة

فن

شاشةاليف ستايل

وجهت لكاظم الساهر 
اتهامات صريحة بالتطبيع 

مع االحتالل اإلسرائيلي، 
بل ومباركته على حساب 

عذابات الشعب 
الفلسطيني، وتقديم 
مصالحه المادية على 

تاريخه في الفن. لّما أعلن 
عن دعمه مهرجان 

»األخّوة والتعايش« الذي 
يقام افتراضيًا في اإلمارات 
في شباط الماضي. وقال 
الساهر في كلمته: »نحن 

في هذا العالم بأمس 
الحاجة إلى اإلنسانية والسالم 

بين البشر جميعًا، كي 
يستطيع الجميع مواجهة 

تحديات المستقبل«.

اتهامات 
بالتطبيع
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