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غضب جزائري من تحريض 
على حرب مع المغرب

احتيال إلكتروني يزدهر 
تحت اسم »لعبة الحبّار«

سامر إلياس

فـــــي إطـــــــــار ســـعـــيـــهـــا لـــتـــطـــويـــر الــــخــــدمــــات 
الــحــكــومــيــة الــرقــمــيــة وجــعــلــهــا أكـــثـــر أمــنــا 
السلطات  طرحت  محلية،  وجهود  ببرامج 
ــة مـــنـــاقـــصـــة إلنــــشــــاء »الــتــطــبــيــق  ــيــ ــروســ الــ
 100 نــحــو  لــتــزويــد   ،)super app( الـــخـــارق« 
التقنيات  بأحدث  ألــف مكان عمل حكومي 
الـــرقـــمـــيـــة الــــازمــــة لــلــعــمــل، عـــلـــى أن يــضــم 
لتنظيم  وأدوات  مراسلة  برنامج  التطبيق 
ــات الـــبـــريـــد  ــ ــدمــ ــ ــيــــديــــو، وخــ ــفــ مــــؤتــــمــــرات الــ
والــتــخــزيــن الــســحــابــي وغـــيـــرهـــا. وكــشــفــت 
ــاالت  ــ ــــصــ واالتــ الـــرقـــمـــيـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة 
الــــروســــيــــة، األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، أن قــيــمــة 
ــــارق«  ــــخـ ــــرض لـــتـــطـــويـــر »الـــتـــطـــبـــيـــق الـ ــعـ ــ الـ
تصل إلــى نحو 500 مليون روبــل )الــدوالر 
(. وتأمل في أن 

ً
األميركي = نحو 72 روبـــا

يدخل الخدمة حتى نهاية عام 2022. ورأت 
ــن أمــــن املـــعـــلـــومـــات واســتــقــال  أنــــه يـــزيـــد مـ
أن  خاصة  العقوبات،  مخاطر  عن  اإلدارات 
املــســؤولــن يــســتــخــدمــون منتجات  مــعــظــم 
ــت الـــــــــــوزارة  ــ ــرضــ ــ »مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت«. وعــ
املــنــاقــصــة فـــي 22 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
الحكومية  املشتريات  بــوابــة  على  املــاضــي 
العامة، وقالت إنها تهدف لتطوير القطاع 
الحكومي، عبر تزويد املوظفن الحكومين 
بــــخــــدمــــات االتـــــــصـــــــاالت الــــحــــديــــثــــة، ومــــن 
ضــمــنــهــا الــهــيــئــات الــتــنــفــيــذيــة الــفــيــدرالــيــة، 
واإلدارات  املـــركـــزيـــة،  االنـــتـــخـــابـــات  ولــجــنــة 
املمولة  الحكومية  والصناديق  اإلقليمية، 
ــرت الـــــــوزارة أنـــهـــا تــريــد  ــ مـــن املــــوازنــــة. وذكــ
ألف   100 لنحو  املطلوبة  الــخــدمــات  توفير 
يتم  أن  األولـــى، على  املرحلة  فــي  مستخدم 
لتشمل جميع  الحقا  التجربة  في  التوسع 
الــخــدمــات الحكومية  فـــي قــطــاع  املــوظــفــن 
)املوظفون في اإلدارات املحلية، والفدرالية( 
مليون موظف   2.4 بنحو  عــددهــم  واملــقــدر 
املالية للعام املاضي،  حسب بيانات وزارة 
املوظفن والعاملن في  أن يشمل  من دون 
اململوكة  االنتاجية  والشركات  املؤسسات 

للدولة، والجيش، واألجهزة األمنية. 
الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  فــــــــي  مــــــصــــــدر  وكــــــشــــــف 
الــروســيــة لصحيفة  الــرقــمــيــة واالتــــصــــاالت 
 
ّ
»كــومــيــرســانــت«، يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، أن

مــن املــخــطــط لــه إطـــاق نــمــوذج أولـــي عملي 
الحكومين  للموظفن  »الــخــارق«  للتطبيق 
 املرحلة األولى 

ّ
بحلول نهاية عام 2022، وأن

تتضّمن العمل به في الوزارة ذاتها، إضافة 
إلــى هيئة اإلحــصــاء الــروســيــة »روســتــات«، 
وصـــنـــدوق الــتــقــاعــد، وفـــي وزارة االقــتــصــاد 
ــة املـــــراســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. وأوضـــــح  ــدمــ وخــ
مـــديـــر قــســم تــطــويــر الـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة 
الرقمية  التنمية  وزارة  في  البيانات  وإدارة 
ــة، كـــونـــســـتـــانـــتـــن  ــ ــيــ ــ ــــروســ واالتــــــــصــــــــاالت الــ

منوعات

 »االتصال هو جزء 
ّ
غورزوف، للصحيفة، أن

الــيــومــي، لذلك توصلنا  أســاســي فــي عملنا 
للمسؤولن،  الــخــارق  التطبيق  مفهوم  إلــى 
والــــذي ســيــضــم وظــائــف املــراســلــة الــفــوريــة، 
وتنظيم مؤتمرات الصوت والفيديو، والعمل 
ــبــــادل املــلــفــات،  مـــع املـــهـــام والــتــكــلــيــفــات، وتــ
ــة داخـــلـــيـــة،  ــ ــــوابـ ــابـــي، وبـ ــزيـــن الـــســـحـ ــتـــخـ والـ
والــعــمــل مـــع املــســتــنــدات املــكــتــبــيــة وبـــرامـــج 

مـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروســــات«. وذكـــــــر املــــســــؤول 
ه »يمكن تثبيت التطبيق الخارق 

ّ
الروسي أن

األقــســام،  ملوظفي  الشخصية  األجــهــزة  على 
مع مراعاة متطلبات أمن املعلومات، وكذلك 
اســتــخــدامــه مـــن خـــال املــتــصــفــح« موضحا 
البرامج   »التطبيق الجديد سيعمل على 

ّ
أن

الـــحـــالـــيـــة إذ ســيــتــم االنـــتـــهـــاء مــــن تــحــديــث 
ــه »في 

ّ
ــا«. وأشــار إلــى أن

ً
أجهزة النظام الحــق

التنفيذية  السلطات  تمتلك  الحالي  الــوقــت 
ــا مــن  ــة عــــــددًا كـــبـــيـــرًا إلـــــى حـــــّد مــ ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ الـ
أمــاكــن الــعــمــل املـــــزودة بــالــخــدمــات الرقمية 
املــتــطــورة، ولـــن يــكــون مــن الـــضـــروري إعـــادة 
 
ّ
أن ومعلوم  حــالــيــا«.  جــدًا  املكلف  تجهيزها 

وزارة التنمية الرقمية واالتصاالت الروسية 
لتطوير  الحكومي  النظام  مشروع  وضعت 
ونشرته  الــحــالــي،  للعام  الرقمية  الــخــدمــات 
في  الحكومة  موقع  على  العامة  للمناقشة 
يونيو/ حزيران املاضي. وبحسب الوثيقة، 
ستكون الوزارة نفسها هي املشغل للنظام، 
ــار  ــي إطــ وتـــخـــصـــص األمـــــــــوال لـــلـــمـــشـــروع فــ
املشروع االتحادي »اإلدارة العامة الرقمية« 
لــلــبــرنــامــج الــوطــنــي »االقـــتـــصـــاد الــرقــمــي«. 
التقني،  التطور  بركب  للحاق  مسعى  ومــع 
ــات الـــرقـــمـــيـــة، خــصــصــت  ــدمــ وتـــطـــويـــر الــــخــ
ــــي الــــســــنــــوات األخـــــيـــــرة عـــشـــرات  ــا فـ ــ ــيـ ــ روسـ
مليارات الدوالرات لشراء أجهزة الكمبيوتر 
ــج الــتــشــغــيــل املــخــتــلــفــة، ومــــع ارتــفــاع  ــرامـ وبـ
داخليا  السيبرانية  الهجمات  من  املــخــاوف 
وخارجيا تعمل على تطوير برامج تشغيل 

وحماية محلية. 
ــامــــج الــــطــــمــــوح، واملــــــوازنــــــات  ــرنــ ــبــ ورغــــــــم الــ
الــضــخــمــة، كــشــف مــصــدر مطلع عــلــى خطط 
 
ّ
الــتــحــول الــرقــمــي لــلــوكــاالت الــحــكــومــيــة، أن

أكثر من 54 في املائة من اإلدارات تستخدم 
إكستشاينج«،  »مايكروسوفت  برنامج  اآلن 
وهـــو بــرنــامــج يختص فــي مــجــال املــراســلــة، 
وإعــداد جــداول املواعيد، وقائمة االتصاالت 
الهواتف  الــواجــب تطبيقها، ويدعم  واملــهــام 
ــة والـــــــوصـــــــول لـــشـــبـــكـــة اإلنــــتــــرنــــت،  ــالــ ــقــ ــنــ الــ
دعم  إلــى  إضافة  املعلومات،  على  للحصول 
وتخزين البيانات. وأشار املصدر لصحيفة 
العقوبات،  »بسبب  ــه 

ّ
أن إلــى  »كوميرسانت« 

تتحرك الحكومة بعيًدا عن الحلول األجنبية 
ــدر أو تــقــنــيــات  نــحــو حـــلـــول مــفــتــوحــة املـــصـ
ــيــــانــــات حـــكـــومـــيـــة أن  ــة«. وأفــــــــــادت بــ ــيـ ــلـ ــحـ مـ
الحكومة أنفقت 2.9 مليار روبــل على شراء 
برامج »مايكروسوفت« في نوفمبر/ تشرين 
ــام املــــاضــــي. وأكـــــد ألــيــكــســي  ــعـ ــن الـ الـــثـــانـــي مـ
إدارة شــركــة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ســـمـــيـــرنـــوف، 
Basalt SPO، وهي مطور نظام تشغيل محلي 
مفتوح، على أنه »من املهم أن يتم التركيز في 
الشروط املرجعية للمناقصة على استخدام 
الــبــرامــج املــحــلــيــة وأن يــجــري االنــتــقــال إلــى 
وتأمل  البرامج«.  الستخدام  خدمي  نموذج 
»التطبيق  يــســاهــم  أن  الــروســيــة  الــحــكــومــة 
الخارق« في الحّد من تسريب البيانات، عبر 
روسيا  في  املدنية  الخدمة  موظفي  توقف 
عن استخدام برامج املراسات الشائعة من 
 ذلك 

ّ
أجهزة الكمبيوترات في العمل، رغم أن

وتركيز  فــيــدرالــي،  قــانــون  بموجب  ممنوع 
املــســؤولــن  بــن  املهنية  االتـــصـــاالت  جميع 

الحكومين في أداة واحدة وآمنة.

تعتمد أغلب اإلدارات 
الروسية على تقنيات 

»مايكروسوفت«

لندن ــ العربي الجديد

تـــحـــّول املــســلــســل الـــكـــوري »لــعــبــة الــحــبــار« 
مـــنـــصـــة  ــه  ــ ــتـ ــ ـ

ّ
ــث ــ بـ الـــــــــــذي   )Squid Game(

عــدد  زاد  عــاملــيــة.  ظــاهــرة  إلـــى  »نتفليكس« 
ــتـــراكـــات فـــي مــنــصــة مــشــاهــدة األفــــام  االشـ
واملسلسات واإلقبال على األلعاب القديمة 
وممارسة تحديات جديدة، لكنه زاد أيضا 
تستغل  التي  واالحتيال  القرصنة  مخاطر 
شـــهـــرتـــه. مـــوقـــع »ذا نــيــكــســت ويـــــب« جمع 
واالحتيال  القرصنة  عمليات  بأبرز  قائمة 

املتعلقة باملسلسل، وهي كاآلتي: 
الحبار«:  »لعبة  مــن  مشفرة  بعملة  احتيال 
جذبت عملة مشفرة مستوحاة من املسلسل 
الكثير من املستثمرين، لترتفع قيمتها إلى 
قــلــيــلــة مـــن إطــاقــهــا  ــام  أيــ بــعــد  2856 دوالرًا 
املــــاضــــي.  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   20 فــــي 
فجأة انــهــار رمــزهــا الــرقــمــي، بعدما حظرت 
»تويتر« حساب هذه العملة املشفرة بتهمة 
»مـــمـــارســـة نــشــاط مـــشـــبـــوه«. اخــتــفــى مــوقــع 
الــرمــز املــمــيــز وحــســابــات الــتــواصــل. ووفــقــا 
 املحتالن الذين 

ّ
ملوقع »غيزمودو«، يبدو أن

 3.38 جني  فــي  نجحوا  العملة  وراء  يقفون 
ماين دوالر.

الحبار«:  »لعبة  تطبيق  فــي  ضـــاّر  برنامج 
ــنــــة  أحــــصــ مــــــــن  ضـــــــــــــاّر  بــــــرنــــــامــــــج   Joker

ــــى أجـــهـــزة  طــــــــروادة )تـــــروجـــــان( يــتــســلــل إلـ
املــســتــخــدمــن مـــن خــــال تــطــبــيــق مــصــاب، 
ثــم يجمع الــبــيــانــات مــن الــجــهــاز ويخزنها 
ويستخدمها في إنشاء اشتراكات مدفوعة 
من دون معرفة املستخدمن أو موافقتهم. 
وجــــد هــــذا الـــبـــرنـــامـــج فـــي تــطــبــيــق يسمى 
4K HD Squid Wallpaper، وأزالته »غوغل« 
من متجرها »غوغل باي«، لكن يوجد أكثر 
من 200 تطبيق متعلق باملسلسل، ما يعني 

وجود عدد كبير من فرص االحتيال.
ــع الـــبـــث االحـــتـــيـــالـــيـــة: رصــــــدت شــركــة  ــواقــ مــ
األمــــن الــســيــبــرانــي »كــاســبــيــرســكــي« العديد 
ذلك  األمثلة على  االحتيال. من  من عمليات 
مواقع البث املزيفة التي تجمع البيانات، أو 
تنزيات الحلقات املقرصنة املليئة بالبرامج 
لهذه  الشركة، يمكن  لتقرير  الــضــارة. ووفقا 
في  غالبا  ضــــاّرة،  ملفات  تثبيت  التنزيات 
شكل أحصنة طروادة، على أنظمة »ويندوز« 
ــــرور أو غــيــرهــا من  وحــتــى ســرقــة كــلــمــات املـ
الحاالت  بعض  وفــي  الحساسة.  املعلومات 
نــشــئ اخــتــصــار فــي أحـــد املــجــلــدات، 

ُ
أيــضــا، أ

طـــروادة  حصان  لتشغيل  استخدامه  يمكن 
 مرة ُيبدأ فيها بتشغيل النظام.

ّ
في كل

 ألعاب وهمية باسم »لعبة الحبار«: عثرت 
»كاسبيركي« على العديد من مواقع الويب 
الــتــي تــدعــو الــزائــريــن إلـــى لــعــب نــســخ عبر 

اإلنترنت من »لعبة الحبار« من أجل »الفوز« 
بــجــوائــز مــالــيــة تــصــل إلـــى حــوالــى 48 ألــف 
املشفرة  العملة  املــشــفــرة.  العملة  مــن  دوالر 
هي »بينانس« وهي قيد التحقيق من قبل 
وزارة الــعــدل األمــيــركــيــة ودائــــرة اإليــــرادات 
وغسل  الضريبي  التهرب  بتهمة  الداخلية 
األمـــــوال. وُيــطــلــب مــن الــاعــبــن التسجيل، 
ما يعني تقديم البيانات الشخصية، التي 
يمكن أن تـــؤدي إلــى جــرائــم اإلنــتــرنــت مثل 

سرقة الهوية.

)TASS /تأمل الحكومة الروسية أن يساهم »التطبيق الخارق« في الحّد من تسريب البيانات )بيتر كوفاليف

)Getty(

الجزائر ــ عثمان لحياني

أثار برنامج تلفزيوني جزائري في قناة مستقلة يقدمه عقيد سابق في الجيش، 
قّدم مداخلة تحّرض على الحرب مع املغرب، استياء كبيرًا لدى النخب في الجزائر، 
الخطابات  مــن  الــنــوع  هــذا  لوقف  والــتــدخــل  برنامجه،  بوقف  السلطات  مطالبن 
التلفزيون  فــي  الـــذي يعمل  مــزغــيــش،  الــعــالــي  اإلعــامــي عبد  التحريضية. ودعـــا 
العمومي، السلطات إلى إيقاف العقيد مديوني عن الظهور في التلفزيون لكونه 
يسيء إلى املوقف الجزائري أكثر مما يدافع عنه. وكان مزغيش يعلق على حلقة 
الجيش محمد مديوني  السابق في  العقيد  الــذي يقدمه  »كــرايــزس«  في برنامج 
وطالب فيه بشن الحرب على املغرب، ودعا جنود جبهة البوليساريو إلى تنفيذ 
عــمــلــيــات داخــــل املــــدن املــغــربــيــة، وهـــو خــطــاب غــيــر مــســبــوق فــي اإلعــــام ووصــف 
بــاالنــفــات. وكــتــب مزغيش: »ألــيــس هــذا املــواطــن يشكل خــطــرًا على بــادنــا بهذه 
التصريحات غير املسؤولة؟! في أي زمن يحيا وإلى أي مستنقع يريدنا أن ننزل؟ 
في وقت وجب فيه تكثيف العمل الدبلوماسي للتوصل إلى نتيجة إيجابية؛ هناك 
من يزيد الطن بلة، وال يضبط مصطلحاته وتحلياته القائمة على الشحن دون 

مراعاة لألوضاع والعاقات الدولية«.
من جهته، طالب اإلعامي جمال شعال السلطات بضبط مفردات الخطاب اإلعامي 
في األزمــة الحالية مع املغرب، مشيرًا إلى أن هناك حالة »هستيريا جماعية« تدق 
لــم نعهدها سابقا في  نــزهــة، وتنشر خطابات غريبة  الــحــرب  الــحــرب، وكــأن  طبول 
قاموس ومفردات األمة الجزائرية، صحبها انتشار صور وفيديوهات على منصات 
التواصل االجتماعي، أكثرها مفبرك، تتعلق بقوافل من املدرعات والسفن والطائرات 
األزمــة،  بداية  أنه »منذ  إلى  للوطن«، مشيرًا  الغربية  الحدود  الحربية تتوجه نحو 
بدأ الخطاب السياسي واإلعامي، في غالبيته، ينحرف عن الخط التقليدي املعهود 
لدى الدولة الجزائرية بدبلوماسيتها العريقة، والتي تتميز بالهدوء والرزانة وقوة 
املوقف في آن واحد. وبدأت تظهر بعض األصوات السياسية واإلعامية التي تنتج 

مفردات خطاب غريبة عن قاموس وأدبيات الدولة الجزائرية ودبلوماسيتها«.

تطبيق روسي »خارق« يستبدل تكنولوجيا أميركية

تيليغرام 
مدفوع

موسكو ــ العربي الجديد

أعـــلـــن مـــؤســـس تــطــبــيــق »تــيــلــيــغــرام« لــلــتــراســل 
الفوري، بافيل دوروف بدء العمل على خاصية 
القنوات مقابل رسوم  اإلعالنات بجميع  إخفاء 
دوروف  وكتب  املستخدم.  سيتحملها  بسيطة 
على  العمل  »بــدأنــا  »تيليغرام«:  على  قناته  على 
هذه الخاصية الجديدة، ونتوقع إطالقها الشهر 

الــجــاري، وقــد تــكــون فــي شكل اشــتــراك بسيط 
»تيليغرام«  تــطــور  دعــم  مستخدم  ألي  سيتيح 
يـــرى اإلعـــالنـــات الرسمية  ، وأال 

ً
مــالــيــا مــبــاشــرة

ــدًا«. وعـــزا دوروف هــذه الخطوة  فــي الــقــنــوات أبــ
استحداث  املستخدمني  مــن  العديد  اقــتــراح  إلــى 
إمــكــانــيــة إلخــفــاء اإلعـــالنـــات الــرســمــيــة بــقــنــوات 
»تيليغرام«، باإلضافة إلى طلب أصحاب بعض 
أن  مضيفا  اإلعــالنــات،  إخفاء  إمكانية  القنوات 

إلضافة  املالية  الشروط  حاليا  تحسب  شركته 
مواصلة  على  عزمه  وأكــد  اإلمكانية.  هــذه  مثل 
أن  »تيليغرام«  لـ ستتيح  خصائص  على  العمل 
يصبح مشروعا ال يحقق خسائر مع األولوية 

اع املحتوى.  
ّ
ملصالح املستخدمني وصن

وكان دوروف قد أعلن في نهاية أكتوبر/تشرين 
األول املـــاضـــي، إطــــالق نــظــام إعـــالنـــات خــاص 
ــزال يــعــمــل بــنــظــام تــجــريــبــي،  »تــيــلــيــغــرام« ال يــ بـــ

القنوات  على  اإلعــالنــات  نشر  يقتصر  أن  على 
العامة الكبرى ذات عدد مستخدمني يفوق األلف 
وبحسب  الشخصية.  بياناتهم  جمع  دون  مــن 
ــاالت الـــروســـيـــة، فــإن  تــقــديــرات شـــركـــات االتـــصـ
»تيليغرام« هو تطبيق التراسل الثاني استخداما 
املــائــة من  فــي روســيــا، مستحوذًا على 32 فــي 
حــركــة مـــرور اإلنــتــرنــت، وذلـــك بــعــد »واتـــســـاب« 

املسيطر على 58 في املائة من الترافيك.  

خارق«  روسي  »تطبيق  إلطالق  تستعد  لذا  محليّة،  ببرامج  إداراتها  في  المستخدمة  األميركية  التكنولوجيا  استبدال  روسيا  تعتزم 
للموظفين الحكوميين بنهاية العام المقبل »لزيادة أمن المعلومات«
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وســخــريــة إلــى الــكــامــيــرا مــبــاشــرة فــي أسلوب 
األول،  املشهد  آلــن. ومنذ  بأفالم وودي  شبيه 
يدرك مشاهد الفيلم أنه لن يتعامل مع طبقة 
الفيلم ليست  الــســرد، وأن عــوالــم  واحــــدة مــن 
بــالــســهــلــة، والــتــنــاقــض هـــو املــفــتــاح لفهمها، 
فالجمال ال ينفصل عن البشاعة، وال الرهافة 
ال تــوجــد وحـــدهـــا مـــن دون الــقــســوة فـــي مثل 
هــــذا الــعــالــم املـــحـــســـوس.  نــنــتــقــل بــعــدهــا إلــى 
ــــى فـــي الــفــيــلــم، بــعــنــوان »الــتــحــفــة  املــقــالــة األولـ
)بينيسيو  موسيس  عــن  وهــي  الخرسانية«، 

ــــذي يقضي  ديــــل تـــــورو( الـــرســـام الــعــبــقــري الـ
عقوبة في السجن الرتكابه جريمة قتل، وعن 
وقوعه في حب سجانته سيمون )ليا سيدو(، 
وهي امللهمة، الحارسة، مديرة أعمال الرسام 
اتــه مـــع تــاجــر فــنــون  الــســجــن، ومــيــســرة لــقــاء
ُيـــدعـــى جــولــيــان كــــادازيــــو )أدريـــــــان بـــــرودي(، 
ــال  ــيـ ــتـ ــزيــــل أديـــــــن بــتــهــمــة االحـ ــيــــل نــ ــو زمــ ــ وهــ
موسيس  بتجنيد  جــولــيــان  يــقــوم  الضريبي. 
فنًيا  داعًيا وفــًدا  السجن،  إلنشاء معرض في 
ا 

ً
لحضوره، الحدث الفني التي سيتحول الحق

لينا الرواس

ليس مــن السهل أبـــًدا وصــف فيلم 
ــد، وال  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ويـــــــس أنـــــــدرســـــــون الـ
حكايته املقسمة إلى لوحات ثالث، 
تمثل في مجملها عدًدا للصحيفة التي سمي 
صحيفة  عــن  العمل  يتحدث  باسمها.  الفيلم 
 The ديــســبــاتــش«  فرينش  »ذا  ــدعــى 

ُ
ت خيالية 

آرثر هاوتزر  املحرر  French dispatch، بقيادة 
جـــونـــيـــور )بــــيــــل مــــــــــوراي(، ومــــعــــه فــــريــــق مــن 
الصحافين الذين يعملون بال توقف، إلصدار 
العدد القادم من الصحيفة. العدد األخير الذي 
بحكاياته  الفيلم،  محور  يشكل  أن  شأنه  مــن 
الثالث الغريبة التي تتلقاها كمشاهد للفيلم، 

وقارئ للعدد الصحافي في آن مًعا. 
ــة دراجـــــــــــة يـــقـــودهـــا  ــلــ ــرحــ ــلــــم بــ ــدئ الــــفــــيــ ــتــ ــبــ يــ
كما  ويــلــســون(،  )أويــــن  ســـــازراك  هيربسينت 
أنــه مراسل متجول، في بلدة أينوي سور  لو 
ــرر، وهــو  ــحـ بـــالزيـــه الــفــرنــســيــة، حــيــث نــشــأ املـ
ــا 

ً
يــصــف لــنــا أهـــم مــواقــعــهــا وزوايــــاهــــا، مــعــرف

إيانا بالنشالن والجثث العائمة، وعصابات 
ــــرد بــفــكــاهــة  ــــسـ ـ

ُ
ــة ت ــيـ ــشـ الــــــشــــــارع؛ صـــــــورة وحـ

تجد مرتجى نفسها 
تقاوم الخيبات ومعارك 

الحياة بقلب صاف

ينحت المخرج ويس 
أندرسون الماضي بتشكيل 

بصري الفت ومميز

ُسرق أكثر من 
40 ألفًا و600 قطعة 

من اللقى األثرية
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منوعات

»التنقيحات  الثانية،  املقالة  أمــا  مــجــزرة.  إلــى 
عــلــى الــبــيــان«، فــهــي عــن احــتــجــاجــات الــطــالب 
فــي بــاريــس عــام 1968، الــحــدث الشهير الــذي 
التقطه أندرسون بخفة، وأبرز جانًبا مغايًرا 
لــه، بمزاج أقــرب إلــى سينما غـــودار، وبطرافة 
سحرية تذكرنا بأفالم تشارلي تشابلن. بطل 
املتمرد  الطالب  زيفيريللي،  هــو  القصة  هــذه 
)تــيــمــوثــي شـــاالمـــاي(، غــريــب الــطــبــاع، املــدافــع 
الشرس عن مطلب دخول الشباب إلى مهاجع 
ا؛ 

ً
النساء، وعالقته العاطفية بامرأة تكبره سن

لــوســيــنــدا )فــرانــســيــس مـــاكـــدورمـــان( مراسلة 
سياسية تعمل في ذات الصحيفة. 

أما املقالة الثالثة، واألخيرة، املعنونة بـ »غرفة 
الــشــرطــة«، فهي عن  ملــفــوض  الخاصة  الطعام 
الكاتب ملون البشرة املهاجر روبوك )جيفري 
في  بوليسي يعمل  طــاه  عــن  رايــــت(، ومقالته 

قسم الشرطة، يدعى نيسكافيه.
يقود كل لوحة عدد كبير من النجوم، ومنهم 
وليام دافو، إدوارد نورتن وكريستوف فالتر، 
ــد ال تـــتـــعـــدى فــــي بــعــض  ــرة، قــ ــيـ ــغـ بــــــــأدوار صـ
الحاالت املشهد الواحد، إال أنها حاضرة بقوة 

وبشكل ال يمكن االستغناء عنه.
ال يتحدث الفيلم، الذي وصف بكونه »رسالة 
مع  الصحافين  معاناة  عــن  للصحافة«  حــب 
السلطات والرقابة والفساد، كما جرت العادة 
في معظم األفالم التي تتناول عالم الصحافة، 
اب في إيجاد اإللهام أو 

ّ
وال هو عن معاناة الكت

القصة الناجحة. هنا فيلم عن القصص ذاتها، 
ــاب املــقــالــة مع 

ّ
وعـــن الــعــالقــة الــتــي يبنيها كــت

قصصهم وشخوصها، عن ماض لم يختبره 
إيقاعه ولونه  لكنه تشّرب  بنفسه،  أنــدرســون 
كما لو أنه عاشه. فعندما يتعلق األمر بنحت 
املــاضــي فــي تشكيل بــصــري مــذهــل، يــبــدو أن 
أندرسون هو الشخص املناسب لهذه املهمة؛ 
فمن أصوات اآللة الكاتبة، املفاتيح، إلى توازن 
 إلـــى إحــيــاء 

ً
الــلــون وعــتــاقــة الــديــكــور، وصــــوال

قد تحتاج  التي  التفاصيل  الــخــردة، وتكثيف 
إلى مشاهدات عدة حتى يتم التقاطها، يقارب 
أنــــدرســــون تــجــربــة الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة عبر 

الصورة والصوت.
ينوع املخرج، كذلك، في تقنيات السرد طوال 
الفيلم، فيستعمل الشاشات املنقسمة، الفالش 
باك، والقفز الزمني إلى األمام. ويكسر اإلطار 
الطبقات،  ومــتــعــدد  معقد  بــأســلــوب  الـــدرامـــي 
فيتنقل من األبيض واألسود إلى امللون، ومن 
ليكمل  املتحركة  الــرســوم  إلــى  الحية  الــحــركــة 
بـــجـــرأة بــقــيــة قــصــتــه. ويـــمـــزج، مــســتــفــيــًدا من 
تقنيات املــســرح، بــن مــا هــو إيهامي ومــا هو 
وينتقل  ديكور  قطعة  ممثل  فيزيح  تغريبي، 
يأتي رجل  أو  التالي،  املشهد  إلــى  بنا عبرها 
كهل ليحل محل الــشــاب فــي داللــة على مــرور 
يـــمـــكـــن إال ألنـــــدرســـــون أن  ــن. خـــلـــيـــط ال  ــ ــزمـ ــ الـ

يصنعه.
وبصمته  السينمائية  عـــاداتـــه  وضـــوح  ومـــع 
الـــفـــريـــدة، يــقــتــبــس أنــــدرســــون أســالــيــب غــيــره 
من  كنوع  ــا، 

ً
أيــض الكالسيكين  املخرجن  مــن 

»التحية« لزمن أكثر اندفاًعا كانوا هم رواده. 
ــون لــوجــوه  ــدرســ ــا يــوجــهــهــا أنــ ــهـ الــتــحــيــة ذاتـ
الــثــقــافــة وصـــنـــاع الــصــحــافــة الــتــقــدمــيــة، الــتــي 
كــانــت فــي أوجــهــا منتصف الــقــرن الــعــشــريــن. 
أمــر أكــده صاحب »جزيرة الكالب« في نهاية 
الــفــيــلــم، عــبــر ســـرد قــائــمــة طــويــلــة مـــن أســمــاء 
نــيــويــورك، كاملحرر  فــي  الــبــارزة  الشخصيات 
نــيــويــوركــر«، هــارولــد  املــؤســس لصحيفة »ذا 
ــذي تــســتــنــد إلــيــه شــخــصــيــة مـــوراي  ــ روس )الـ
إلــى حد مــا(؛ إلــى جانب مجموعة من الكتبة 
في  زمالئهم  أو  الكالسيكين،  النيويوركين 
الصحافة، بــدءًا من املوظفة ليليان روس إلى 
لوسي سانتي، إحدى أشهر مؤرخات العصر. 
الحقبة  تكريًما ألساطير  بأسره  الفيلم  يبدو 
املاضية، ألولئك الذين جعلوا من تلك املثل أمر 

يستحق الحلم. 
ــــذي صــنــعــه  وال يـــقـــل الــتــعــقــيــد الـــبـــصـــري الــ
أنــدرســون، عن ذاك الــذي قدمه النص )الذي 
شارك املخرج في كتابته مع رومان كوبوال، 
هــوغــو غــيــنــيــس، وجــيــســون شـــوارتـــزمـــان(، 
يــقــدم الــنــص وجــهــات نظر عــديــدة ومبطنة 
السياسي  والــعــنــف  املجتمع  اضــطــراب  عــن 
وقـــســـوة املـــؤســـســـات، إال أنــــه ال يــظــهــر هــذه 
املــعــانــاة بــشــكــل مــبــاشــر، بـــل يــتــحــدث عنها 
بوصفها صـــدى يــرتــد عــلــى بــاقــي األشــيــاء، 

وخاصة الحياة اليومية.

إبراهيم علي

مــن  ــة  ــمـــوعـ ــمـــجـ بـ  2021 ــريـــــف  ــ خـ ــل  ــخـ ــبـ يـ لـــــم 
 السؤال هو، هل ما زال 

ّ
الكليبات العربية. لكن

الكليب  أو ينتظر  يــتــرقــب  لــأغــانــي جــمــهــور 
كما كان الوضع سابقًا؟

ســؤال محّير، في وقت تراجعت فيه صناعة 
أو إنـــتـــاج الــكــلــيــبــات املــــصــــورة، وانــخــفــضــت 
املــيــزانــيــات الــخــاصــة إلـــى مـــا دون الــنــصــف، 
وتوجه مجموعة من املخرجن واملخرجات، 
ــا بــعــد حـــوالـــي عــقــديــن من  إلــــى عـــالـــم الــــدرامــ
العمل في تصوير الكليبات. في الجعبة أغاٍن 
رت حديثًا، وستتبارى على مواقع  كثيرة ُصوِّ

التواصل، وسط منافسة أقل من عادية.

»يا شباب يا بنات«
ــــارول  مــــجــــددًا تــــحــــاول املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة كـ
سماحة لفت النظر إلى عمل تعتبره مخالفًا 
ها ال تلبث أن تقع ضحية سوء 

ّ
أو جديدًا، لكن

التزامها بلون غنائي يعيد  اختيارها، وقلة 
لها نجاح البدايات، ووصولها إلى الصفوف 
 سبقنها 

ّ
األمــامــيــة فــي مــواجــهــة زمــيــالت كـــن

ــرة فــــي كــــل مــنــاحــي  ــامــ ــغــ ــبـــحـــث عــــن املــ أو الـ
الــحــيــاة، ولــذلــك أجـــد نــفــســي تــواقــة للجديد 
واملــخــتــلــف دومــــــًا«. وتـــجـــد مــرتــجــى نفسها 
تقاوم الخيبات ومعارك الحياة بقلب صاف 
ــيـــبـــات تـــؤثـــر جـــدًا  ــالـــعـــمـــل، مــبــيــنــة: »الـــخـ وبـ
عــلــى الــفــنــان، ولــكــن مـــا يــهــون عــلــّي أن هــذه 
الــخــيــبــات جــمــاعــيــة ولــيــســت فـــرديـــة، خاصة 
فــي ظــل األوضــــاع والـــواقـــع املــعــاش، لـــذا فــإن 
واإلنــســان  الفنان  يساعد  بالعمل  االنــخــراط 
بشكل عام على تخطي املصاعب والعقبات. 
العمل عبادة والعمل خاصة في ظل النتاج 
الــنــاجــح فــهــو ســعــادة ويــنــســي كــل الخيبات 
ــتــــي ســـتـــظـــهـــر فــي  ــة«. ومــــرتــــجــــى الــ ــقــ ــابــ الــــســ
أعمال هي:  املقبل في ثالثة  الدرامي  املوسم 
»ذهب أيلول« و»الكندوش 2« و»حارة القبة 
كونها  كــومــيــديــًا   

ً
عــمــال تــجــد  أن  تتمنى   ،»2

ــتـــاقـــت لــلــكــومــيــديــا، بــحــســب تــعــبــيــرهــا،  اشـ
 مضيفة: »أتشرف بأن ألتقي مجددًا في عمل 

مع أمل عرفة«.

ال تسألوني عن »باب الحارة« 
الخوض  الـــذي تتجنب مرتجى  الــوقــت  فــي 
ــاب  ــن مــســلــســل »بــ ــديـــث عــ ــي الـــحـ ــددًا فــ ــجــ مــ
ــارة«، وتـــجـــد أنـــهـــا أســهــبــت مــــــرارًا في  ــ ــحـ ــ الـ

عّمان ـ محمود الخطيب

إن  مرتجى،  شكران  السورية  الفنانة  قالت 
العمل الدرامي »ذهب أيلول«، والذي انتهت 
ــًرا، فــي  ــ ــيـ ــ مــــن تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــدهـــا فـــيـــه، أخـ
الواقع  يجسد  األردن،  مــن  مختلفة  مناطق 
وأضافت  الالجئات.  للنساء  حاليًا  املعاش 
مــرتــجــى، فــي حـــوار مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
»ينقل املسلسل الواقع إلى الشاشة بطريقة 
مـــبـــاشـــرة مــــن حـــيـــث املــــعــــانــــاة، والــــظــــروف 
اإلنـــســـانـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــلـــى الــــنــــاس«.  ــروف عـ ــ ــظـ ــ الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الـ
الــــذي ينتجه  وتــــرى مــرتــجــى أن املــســلــســل 
املــركــز الــعــربــي مــن تــألــيــف مــحــمــد عــريــقــات 
وإخــراج حماد الزعبي، وينتظر عرضه في 
املوسم الدرامي الرمضاني املقبل، يؤكد أن 
الدراما بإمكانها تقديم رسائلها التوعوية 
ــع، مـــوضـــحـــة: »ال أود  ــ ــواقـ ــ الـ الـــتـــي تــعــكــس 
مريدوه  عمل  فلكل  أخــرى،  بأعمال  املقارنة 
وجـــمـــهـــوره وال نــســتــطــيــع االنـــتـــقـــاص مــن 
قيمة أي عمل فني، ألن كل عمل له توجهه 
اإلنتاجي والجمهوري من كل النواحي، وال 
يعني أن نقول عــن العمل اآلخــر إنــه سيئ، 
فقد يرى اآلخرون عملي سيئًا، فيما العمل 
اآلخــر جيد. فــاملــوضــوع نسبي ويــعــود إلى 

رؤية وتقييم الجمهور«.

مع أمل عرفة
وتجد مرتجى نفسها من األشخاص الذين 
ذاتها  تركن  أن  املغامرة، وال تفضل  يحبون 
فــي األمــاكــن اآلمــنــة فنيًا وحــيــاتــيــًا، شــارحــة: 
»كـــــل شـــخـــص يــســتــطــيــع أن يــــحــــدد مــيــولــه 
الـــذاتـــيـــة، أمـــا اخــتــيــار الــســيــر فـــي املــضــمــون، 

جماهيرية  لقاعدة  والتأسيس  النجاح،  في 
ة  ثابتة. تحصر كارول سماحة تجاربها الفنيَّ
اب أو امللّحنن. 

ّ
مع مجموعة محدودة من الكت

األحقّية  سماحة  منحت  ســابــقــٍة،  ولــســنــوات 
للفنان اللبناني، سليم عساف، كما هو حالها 
اليوم في األغنية الجديدة التي تعتمد على 
اإليقاع في املوسيقى واملواجهة في الكلمات 
أو في تحدٍّ يبدو أقرب إلى أسلوب املونولوج 
في العالقات القائمة بن الشاب والفتاة. لكن 
بعيدًا عــن الــكــالم واأللــحــان، تــحــاول سماحة 
بمساعدة املخرجة بتول عرفة مجددًا اللعب 
على الصورة ملشهدّية مشتتة تحاول إسقاط 
كــلــمــات األغــنــيــة عــلــى صــــراع املــــرأة والــرجــل، 
ورســـائـــل تــطــلــقــهــا ســمــاحــة كــنــصــائــح لــفــوز 
املــــرأة وانــتــصــارهــا نــهــايــة الــكــلــيــب. مــحــاولــة 
إلــى السخرية من  أقــرب  خيالية بسيطة هي 
أن تسوق لأغنية فقط ال  العالقات، تحاول 
لشركة  تنتسب  سماحة   

َّ
أن خصوصًا  غــيــر، 

»اليــــف ســتــايــلــز إســتــديــو« الــســعــوديــة الــتــي 
تحاول حجز مكانة لها على خريطة اإلنتاج 

الغنائي منذ سنوات.

»عكس الطبيعة« 
وأطلقت نوال الزغبي أغنية »عكس الطبيعة« 
من كلمات حسن الزعيم، وألحان راوول، في 
تعاون جديد للزغبي مع املخرج فادي حداد، 
وســيــنــاريــو لقصة انــقــالب الــحــيــاة الــزوجــيــة 
ــي. الــلــحــن  ــومــ ــل واملـــــــــرأة بــشــكــل يــ ــرجــ بــــن الــ
بطريقة  ومــركــب  كثيرة  أغـــان  مــن  ُمستنَسخ 
إيــقــاعــيــة اعـــتـــمـــدت فـــي الـــتـــوزيـــع املــوســيــقــي 
لــأغــنــيــة. تــســتــغــل الـــزغـــبـــي واملــــخــــرج فـــادي 
الحياة،  في  لها خبرتها  ة 

ّ
حــداد سيدة مسن

بضرورة  نصيحة  الشابة«  لـ«الزوجة  توجه 

االنـــقـــالب عــلــى املــشــاكــل الــيــومــيــة بــالــتــرفــيــه 
والخروج. يتحول الكليب إلى لوحات راقصة 
داخــــل نـــاد لــيــلــي، فــيــمــا يــقــبــع الــبــطــل املــمــثــل، 
وســــام شــمــص )ســبــق أن شــــارك الــزغــبــي في 
مــحــاواًل  املـــصـــورة(،  الكليبات  مــن  مجموعة 
الــبــحــث عـــن حـــلـــول لـــلـــروتـــن الـــيـــومـــي الـــذي 

يــواجــهــه مــع الــزغــبــي. هــكــذا تــحــاول شــركــات 
اإلنـــتـــاج الــعــمــل عــلــى مــواجــهــة هــبــوط أسهم 
مــبــيــعــات األغـــانـــي الــعــربــيــة والــقــرصــنــة، عن 
ــدارات  اإلصـ التي تحققها  املــشــاهــدات  طريق 
والــكــلــيــبــات املــــصــــورة مـــن خــــالل املـــنـــّصـــات، 
ومواقع التجميل كنوع من التعويض املالي 

 ذلــك ال يعفي 
ّ
لــكــن لكلفة اإلنــتــاجــات نفسها. 

االستسهال  عن  نفسها  الشركات  مسؤولية 
على  املغنن  مع  باالتفاق  النمطية  وتغليب 
ــانـــي والــكــلــيــبــات، مـــن دون تــقــدم  إنـــتـــاج االغـ
فني أو تجدد في األسلوب والسيناريوهات 

الواجبة في مادة يقال عنها جديدة.

الــكــالم عــنــه، تــرفــض حــصــر حــضــورهــا عن 
الجمهور بشخصية »أم بدر« أو شخصية 
»طــرفــة الــعــبــد«، مــوضــحــة: »اســمــي مرتبط 
بالكثير من األعمال، ولكن قد يكون الراسخ 
في الذهن والذاكرة لدى الجمهور مسلسلي 
)باب الحارة ودنيا(، وأجد أن األمر يعتمد 
الفنية. هناك أيضًا  على الجمهور وذائقته 
من يحب »وردة شامية«، وآخــرون يحبون 
وأنــاس يحبون  »مــذكــرات عشيقة سابقة«، 
»عيلة سبع نجوم« و»يوميات مدير عام«. 
الفني على )»بــاب  لــذا ال يقتصر مــشــواري 
ــيــــا«( عــلــى الـــرغـــم مـــن أنهما  الـــحـــارة« و»دنــ
ــواري«.  مـــن أبــــرز املــحــطــات الــفــنــيــة فـــي مـــشـ
وتـــؤشـــر مــرتــجــى عــلــى فـــكـــرة أن الـــفـــنـــان ال 
يملك أحــقــيــة االخــتــيــار الــفــنــي دائـــمـــًا، لذلك 
قــد ُيــصــدم ببعض الــقــائــمــن عــلــى الــدرامــا، 
الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن اإلطـــــــــارات الـــجـــاهـــزة 
بـــــداًل مـــن املـــجـــازفـــة واملـــغـــامـــرة فـــي اقـــتـــراح 
للدراما، مضيفة: »ال يستطيع  شكل جديد 
 الفنان املجازفة وحده، دون نص أو إخراج 

أو إنتاج«.

حال الدراما السورية
وعـــــــن تـــكـــريـــمـــهـــا، أخـــــــيـــــــًرا، فـــــي »مــــهــــرجــــان 
بــابــل الـــدولـــي« فــي الـــعـــراق، تــقــول: »أجــــد أن 
تكريمي يعني اعترافًا بالقيمة التي قدمتها 
بـــمـــشـــواري، خـــاصـــة عــنــدمــا يـــكـــون الــتــكــريــم 
والفن  والثقافة  بالتاريخ  عــالقــة  لــه  بلد  فــي 
واإلبـــــــداع والــــتــــراث، فــهــو اعـــتـــراف بمسيرة 
الفنان، ومهرجان بابل من املهرجانات  هذا 
العريقة الذي عاد هذا العام بعد توقف قارب 
عــشــريــن عــامــًا، ويــشــرفــنــي أن يــكــون فــنــي قد 

وصل بطريقة مميزة للجمهور العراقي«. 

األغاني المصورة... كليبات في عصر المنّصاتشكران مرتجى: الدراما السورية تأثرت بهجرة رؤوس األموال
حمل موسم الخريف 

مجموعة من األغاني 
العربية المصورة، في 

وقت تتسابق فيه 
المواقع والمنصات على 

المحتوى الترفيهي السريع

إدلب ــ عامر السيد علي

أقامت إحدى املنظمات العاملة في محافظة إدلب، 
شــمــال غــربــي ســوريــة، مــعــرض مجسمات عرضت 
فيه أبــرز اآلثــار واملعالم التي تشتهر بها سورية، 
وعـــّرفـــت الــســكــان الـــذيـــن حـــرمـــوا مـــن رؤيــتــهــا منذ 
أكثر من 10 سنوات بها، وبّينت الدمار الذي لحق 
القصف والنهب،  السنوات نتيجة  بها خالل هذه 

والعمليات العسكرية.
وقال منسق الحماية في منظمة »بنفسج« املشرفة 
»الـــعـــربـــي  ــعـــــرض، إبــــراهــــيــــم ســـرمـــيـــنـــي، لــــ ــ عـــلـــى املـ
د جزءًا من ذاكرة العالم   املعرض يجسِّ

َّ
الجديد«، إن

وسورية، وعرضت فيه أهم املعالم واملواقع األثرية 
وكيف بدت بعيون سكان الشمال السوري. 

 املعرض شمل بعض املعالم الشهيرة 
َّ
أن وأوضــح 

الضوء  الرئيسي هو تسليط  والــهــدف  العالم،  في 
عــلــى هـــذه املــعــالــم حــتــى تــكــون مــتــاحــة ولـــو بشكل 
مــجــســم صــغــيــر لجميع ســكــان الــشــمــال الــســوري، 
ــل ســوريــة الــصــغــيــرة، 

ّ
كـــون املــنــطــقــة أصــبــحــت تــمــث

 بعض هذه املعالم تدمرت بفعل الحرب 
ّ
وأيضًا ألن

كالجسر املعلق في دير الزور الذي تّم التركيز عليه 
ة في  بشكله األساسي حتى تكون صورته الحقيقيَّ

ذاكرة الزوار.
»العربي  وقـــال أيــمــن نــابــو، أحــد زائـــري املــعــرض لـ
الـــجـــديـــد«: »فـــي املـــعـــرض مــعــالــم تــاريــخــيــة، ســـواء 

ــيـــة،  ــة أو مـــعـــالـــم تـــعـــود لــلــفــتــرة الـــرومـــانـ ــيـ إســـالمـ
مات دقة التفاصيل املعمارية  ت في املجسَّ

َ
ولوِحظ

والعناصر الزخرفية لهذه املواقع«. وأشار إلى أن 
د اإلنــســان، ومــا تركه األســالف 

ّ
 هو الــذي يخل

َّ
الفن

تاريخها  عرفت  الشعوب  إن  إذ  السنن،  آالف  مــن 
عــن طــريــق الــفــن، واملــعــارض مهمة جــدًا وتــكــرارهــا 
ضـــروري. أمــا عبد الــقــادر نعسان، وهــو أحــد زّوار 
املعرض  »كــان  الجديد«:  »العربي  لـ فقال  املعرض، 
ــن فــــي املــنــاطــق  ــفـ ــًا وأخــــذنــــا انـــطـــبـــاعـــًا عــــن الـ ــعــ رائــ
الــخــارجــة عــن ســيــطــرة الــنــظــام، وعــّرفــنــا بــاملــواقــع 
األثرية والحضارية فالكثير من األطفال لم يزوروا 
الفرصة ملعرفتها  املــواقــع واملــعــرض أعطاهم  هــذه 
والـــســـؤال عــنــهــا«. وقــالــت »جــمــعــيــة حــمــايــة اآلثـــار 
السورية« التي تتخذ من باريس مقرًا لها في تقرير 
ثقافية  هــنــاك 55 مؤسسة  إن  عــام 2020  أصــدرتــه 
ــعــنــى بــحــفــظ وعـــــرض اإلرث الــثــقــافــي الـــســـوري 

ُ
ت

املنقول، ومنذ عام 2011، تعّرض 29 منها ألضرار 

عــديــدة بــســبــب الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة إضــافــة إلــى 
عمليات نهب. وأضــاف التقرير أنه ُســرق أكثر من 
40 ألفًا و600 قطعة من اللقى األثرية، وهذا الرقم ال 
يشمل آالف القطع غير املسجلة في قوائم ودفاتر 
لعمليات نهب وســرقــات، وال  19 متحفًا تعرضت 
التي نهبت  اللقى  يشمل أيضًا عشرات اآلالف من 
مـــن املـــواقـــع األثـــريـــة الــســوريــة مـــن خـــالل عمليات 
الــحــفــر الـــعـــشـــوائـــي، كــمــا ال يــشــمــل الــلــقــى األثـــريـــة 
والتراثية واألعمال الفنية التي تم شحنها بـ 405 
صناديق، من قبل وزير الدفاع السابق العماد أول 

مصطفى طالس، إلى دولة اإلمارات.
ويــوجــد أكــثــر مــن 10 آالف تــل أثــــري مكتشف في 
والتنقيب  للتخريب  تــعــرض  منها  كثير  ســوريــة، 
غــيــر الــشــرعــي، وتــجــريــف الــتــالل األثـــريـــة وهـــو ما 
ــة )الـــتـــي تــحــدد  ــريــ ســبــب تــخــريــبــًا لــلــســويــات األثــ
األزمـــنـــة والــحــقــب الــتــاريــخــيــة املــخــتــلــفــة( ووقــفــت 
منظمات حقوقية 710 مواقع ومباٍن أثرية تعرضت 
لـــلـــتـــخـــريـــب، وتـــــراوحـــــت األضــــــــرار بــــن الــتــخــريــب 
تل  في  كما  الكامل،  التهدم  أو  واالنــدثــار  الجزئي، 
مــقــداد الكبير فــي درعـــا، والــجــامــع األمـــوي بحلب. 
وكانت عمليات الحفر والتنقيب غير الشرعي من 
أكثر التعديات، خصوصًا في املواقع التي خرجت 
املــواقــع استخرجت  تلك  النظام، ومــن  عن سيطرة 
أثــريــة ال يعلم أحــد نوعها وعــددهــا، إال عبر  لقى 

توقعات تستند إلى قرائن.

رسالة حب إلى الصحافة

مجددًا تحاول المغنية اللبنانية كارول سماحة لفت النظر إلى عمل تعتبره مخالفًا أو جديدًا )أرشيف(

الجسر المعلق 
في دير الزور 
دمرته الحرب 
)Getty(

مرتجى: أجد أن تكريمي يعني اعترافًا بالقيمة التي قدمتها بمشواري )المكتب اإلعالمي للفنانة(

)Imdb( يتضّمن الفيلم تقنيات سرد متنوعة وغنية

في فيلمه The French dispatch، يعود بنا المخرج ويس أندرسون، إلى حقبة أوروبية لعبت 
فيها الصحافة والعاملون فيها دورًا مهّمًا. الفيلم، بمثابة تحية لهؤالء

ذا فرينش ديسباتش

معرض لآلثار والمعالم السورية

فنون وكوكتيل
قراءة

فعالية

رصددردشة

تتصادم األفكار في 
 The French عالم فيلم

Dispatch؛ فيواجه 
المتمرد المحافظ، ويتناحر 
رعاة الفن مع مقدميه، 

تتصارع األجيال مع ُمثلها. 
وخلف كّل هذه الرؤى 
الكثيفة والداكنة عن 

العالم، يكمن سؤال مهم 
عن المقاومة: هل باتت 
الشجاعة معلمًا رومانسيًا 
لزمن ولى؟ كيف نقاوم 
في عالم أكثر تعقيدًا 
كالذي نعيشه اليوم؟ 

أسئلة يقترحها العمل، 
ويعرفها أبطال األزمنة 

القديمة والحديثة، 
وأولئك الذين يكتبون 

قصصهم.

في عالم أكثر 
تعقيدًا
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