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»#نريد_وطن« يعود لتصدر 
مواقع التواصل العراقية

احتجاجات وإضراب مرتقب 
لصحافيي تونس

ذ هجوم نيس ليس 
ّ
»فرنسا أعلنت أن منف

مــســلــمــا«، و»قـــاتـــل املـــــدّرس الــفــرنــســي القــى 
ــا الــرئــيــس الــفــرنــســي  تــشــيــيــع األبــــطــــال«، أمـ
ى 

ّ
فــيــواجــه »تــظــاهــرات تــحــت بــيــتــه« ويتلق

»توبيخ األطــفــال فــي املـــدارس على مواقفه 
ــــوم الـــكـــاريـــكـــاتـــور«، فيما  األخـــيـــرة مـــن رسـ
»تـــتـــعـــّرض املــحــجــبــات الــفــرنــســيــات لعنف 
 عــلــى خــلــع الــحــجــاب«، 

ّ
الــشــرطــة وإكــراهــهــن

مرّوعا  املساجد  الفرنسي  األمــن  و»يقتحم 
ــا«... هـــكـــذا تـــبـــدو صـــــورة فــرنــســا،  ــهـ ــيـ ــن فـ مـ
الكاذبة  بحسب األخبار والصور واملقاطع 
الـــتـــي غــــزت مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ــر  ــة، إثـ ــيــ ــاضــ ــع املــ ــيــ ــابــ بـــالـــعـــربـــيـــة فــــي األســ
يــن نفذهما إســامــيــان فــي بــاريــس  اعــتــداء
ونيس، ومواقف الرئيس إيمانويل ماكرون 
املدافعة عن حرية التعبير في قضية نشر 

رسوم كاريكاتورّية تتناول النبّي محمد.
املــاضــي،  أكــتــوبــر  تــشــريــن األول/  فــفــي 29 
اقــتــحــم شــــاب تــونــســي كــنــيــســة فـــي مــديــنــة 
نــيــس بــجــنــوب شــــرق فــرنــســا وقـــتـــل ثــاثــة 
أشـــخـــاص فــيــهــا، بــعــد نــحــو أســبــوعــن من 
إقــــــــدام الجـــــئ شـــيـــشـــانـــّي عـــلـــى قـــطـــع رأس 
املدّرس صامويل باتي في باريس، لعرضه 
رسوما كاريكاتورية للنبّي في سياق درس 
عن حرّية التعبير. وبعد وقت قصير على 
اعــتــداء نــيــس، ظــهــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
بــالــعــربــيــة شــريــط مــصــور قــيــل إنــــه ُيــظــهــر 
مسؤواًل قضائيا فرنسيا يؤّكد أن ال عاقة 
ــذ الــهــجــوم بـــاإلســـام، لــكــن املــســؤول لم 

ّ
ملــنــف

يكن يتحّدث عن منفذ هجوم نيس إبراهيم 
عــويــســاوي، بــل يـــروي فــي الحقيقة وقائع 
جرت في مدينة أفينيون، حيث هــّدد رجل 
مــضــطــرب يــحــمــل مــســدســا املـــــــاّرة قــبــل أن 

تقتله الشرطة.
وأثــارت جريمة قتل صامويل باتي الكثير 
ُيظهر  إنــه  لة، منها قيل 

ّ
املضل األخــبــار  مــن 

ــذهــا بـــرصـــاص الــشــرطــة، 
ّ
لــحــظــة قــتــل مــنــف

لــكــنــه يــعــرض فـــي الــحــقــيــقــة حـــادثـــة وقــعــت 
قبل عام، وال عاقة لها باألحداث األخيرة. 
وتــداول مستخدمون فيديو قيل إنه ُيظهر 
ذ 

ّ
جنازة الشيشاني اإلسامي املتطّرف منف

الحقيقة  فــي  يــصــّور  املقطع  لكن  االعـــتـــداء، 
فـــي سجن  تـــوفـــي عــــام 2018  جـــنـــازة آخــــر 
روســــي فـــي ســيــبــيــريــا، حــيــث كــــان يمضي 
ــتــــه بقتل  عــقــوبــة بــالــســجــن 15 عـــامـــا إلدانــ

ضابط.
فــــــي املـــــقـــــابـــــل، نـــــشـــــرت تـــعـــلـــيـــقـــات تــشــيــد 
باملقارنة  آخرين  أوروبين  قادة  »حكمة«  بـ
مع مواقف ماكرون. فظهرت على فيسبوك 
وتـــويـــتـــر صــــور قــيــل إنـــهـــا مــقــولــة للملكة 
ــــدح فـــيـــهـــا اإلســــــــــــام، وقــــد  ــمـ ــ إلــــيــــزابــــيــــث تـ
ُرفــــعــــت فــــي شـــــــوارع بـــريـــطـــانـــيـــا. والـــافـــتـــة 
األصلية فيها تصريح للملكة عن التباعد 
 انتشار وباء كوفيد-19. 

ّ
االجتماعي في ظل

منوعات

كــذلــك تــنــاقــل مــســتــخــدمــون عــلــى فيسبوك 
ظهر 

ُ
وتويتر وإنستغرام صورًا قيل إنها ت

ــة أنــجــيــا مــيــركــل مع  ــيـ ــانـ املـــســـتـــشـــارة األملـ
إلى  لإلشارة  محّجبات،  مسلمات  أملانيات 
أن ميركل أكثر احتراما لإلسام في بلدها 
من مــاكــرون في فرنسا. لكن االدعـــاء خطأ، 
ــدات أعـــمـــال  ــ ــّي ـــظـــهـــرهـــا بــــن ســ

ُ
ــالـــصـــورة ت فـ

ســـعـــوديـــات. أكـــثـــر مـــن مــلــيــون و400 ألــف 

مـــشـــاهـــدة حــقــقــهــا فــيــديــو لــفــتــاة فــرنــســيــة 
مسلمة مــن أصـــل إفــريــقــي قــيــل إنــهــا تــوّبــخ 
مــاكــرون على مــواقــفــه بــشــأن رســـوم النبي. 
لكن املقطع مرّكب في الحقيقة من مشاهد 
عّدة، منها فيديو تحّيي فيه الفتاة ماكرون، 
التعليق الصوتي  اّدعــــى  كــمــا  تــوّبــخــه  ولـــم 

ل.
ّ
املضل

وإن كانت تصريحات الرئيس الفرنسي قد 

أثارت جداًل في العالم اإلسامي وانتقادات 
 عــــددًا مــن ردود الــفــعــل التي 

ّ
ــإن ــاكـــرون، فــ ملـ

تــحــّدثــت عــنــهــا صــفــحــات مــواقــع الــتــواصــل 
كانت غير صحيحة. إذ تداول مستخدمون، 
وال سّيما في مصر، شريط فيديو قالوا إنه 
يــرّد  السيسي  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس  ُيظهر 
بحدة على ماكرون. وصحيح أن السيسي 
أعـــــرب أواخــــــر الــشــهــر املـــاضـــي عـــن رفــضــه 
اإلســــاءة إلـــى الــقــيــم الــديــنــيــة، لــكــن الفيديو 
املــتــداول ال عاقة له بذلك، بل يعود لكلمة 
من عام 2019، رّد فيها على سؤال صحافي 

عن حقوق اإلنسان في مصر.
أمــــا عــلــى صــعــيــد ردود الــفــعــل الــشــعــبــيــة، 
فــخــرجــت بــالــفــعــل تـــظـــاهـــرات فـــي عــــدد من 
 
ّ
لكن نــّددت بفرنسا.  اإلســامــي  العالم  دول 
كـــثـــيـــرًا مـــمـــا ضـــّجـــت بــــه مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
يصّور  إنــه  قيل  فيديو  مثل  صحيح،  غير 
ــلـــى مـــــاكـــــرون فــي  مــســلــمــن »يــــــثــــــورون« عـ
فــرنــســا، وقـــد تــبــّن لــخــدمــة تــقــّصــي صــّحــة 
ــي آب/ أغــســطــس  ــّور فــ ــار أنـــــه مــــصــ ــ ــبـ ــ األخـ
املاضي، وُيظهر ما قام بها مشّجعو فريق 
بــاريــس ســان جــرمــان بعد فــوزه فــي نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
شر فيديو قيل إنه لتظاهرات تحت 

ُ
كذلك ن

بيت ماكرون، لكنه في الحقيقة في أملانيا، 
ــَمــت احــتــجــاجــا على 

ِّ
ــظ

ُ
فــي أثــنــاء تــظــاهــرة ن

قمع املسلمن األويغور في الصن.
وظــهــر مــقــطــع لــحــشــد ضــخــم يـــقـــّدر بمئات 
في  فرنسا  ضــّد  لتظاهرة  إنــه  قيل  اآلالف، 
أن  تــبــّن  لكن  نيجيريا.  فــي  أو  إندونيسيا 
ر فــي الحقيقة قــبــل ســنــوات،  الــفــيــديــو ُصــــوِّ
بــمــولــد شــيــخ ســنــغــالــي مــتــصــّوف يحظى 

باحترام كبير في بلده والجوار.
وظهر على مواقع التواصل فيديو قيل إنه 
يصّور في فرنسا، مرفقا بعبارة »لعنة الله 
ف في 

ّ
الفيديو مؤل عليك يا ماكرون«، لكن 

ال  مــصــّورة  مقاطع  مجموعة  مــن  الحقيقة 
عــاقــة بــهــا بــفــرنــســا، وفـــق مــا بــّيــنــت خدمة 

تقّصي صّحة األخبار.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، ظــهــر فــيــديــو قــيــل إنــه 
امــرأة  حجاب  ينزع  فرنسيا  شرطيا  ُيظهر 
الحقيقة  فــي  الفيديو  لكن  بــالــقــّوة،  مسلمة 
اســتــخــدم الــقــوة املــفــرطــة ضــد مــوقــوفــة غير 
ــم أحـــيـــل عـــلـــى الــقــضــاء  ، ثــ

ً
مــحــّجــبــة أصـــــــا

فــي كــنــدا. وانــتــشــر فــيــديــو قــيــل إنـــه يــصــّور 
الشرطة الفرنسية تعتدي على رجل مسلم، 
فــيــديــو  ــام 2019. وظـــهـــر  ــ عـ الـــفـــيـــديـــو  لـــكـــن 
قـــال نـــاشـــروه إنـــه يــصــّور اقــتــحــام الشرطة 
بعد حديث  بــاريــس  فــي  الفرنسّية مسجدًا 
ــن الــــتــــطــــّرف اإلســــــامــــــي، لــكــن  ــ مـــــاكـــــرون عـ
الفيديو في الحقيقة ُيظهر إخــاء الشرطة 
الــفــرنــســيــة مــســجــدًا مــقــامــا فـــي عــقــار تــابــع 

للبلدية بعد انتهاء عقد اإليجار.
)فرانس برس(

فيديوهات تظهر ردود 
أفعال »غاضبة« هي في 

الحقيقة مرّكبة

تونس ـ محمد معمري

ــة بـــــن حـــكـــومـــة هـــشـــام  ــعــــاقــ يــــبــــدو أن الــ
للصحافين  الوطنية  والنقابة  املشيشي 
التونسين بـــدأت تــدخــل زاويـــة حـــادة، قد 
ــم يــتــوصــل  ــى نــفــق مــظــلــم إذا لـ تــتــحــول إلــ
الــــطــــرفــــان إلـــــى حـــلـــول عـــاجـــلـــة لــلــمــشــاكــل 
ــــي نــشــر  الـــعـــالـــقـــة بـــيـــنـــهـــمـــا، واملـــتـــمـــثـــلـــة فـ
بالرائد  والقطاعية  اإلطــاريــة  االتفاقيتن 
الرسمي للجمهورية التونسية )الصحيفة 
الحد  واالتــفــاقــيــتــان تضمنان  الــرســمــيــة(. 
ــــور الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن  ــــى ألجـ األدنــ
ــتـــمـــاعـــيـــة  ــات اجـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ وتــــــــوفــــــــران لــــهــــم ضـ
واالنطاق الجدي في مسار اإلصــاح في 
مــؤســســات اإلعــــام الــعــمــومــي )الــرســمــيــة( 
وعـــدم مــمــارســة الــوصــايــة عليه وااللــتــزام 
في  للعاملن  املالية  املستحقات  بخاص 
املــؤســســات اإلعــامــيــة املـــصـــادرة وضــمــان 
أم«  أف  إذاعــتــا »شــمــس  ديمومتها، وهــي 
و»كاكتوس  الصباح«  و»دار  و»الزيتونة« 

لإلنتاج التلفزيوني«. 
اآلن  لم يتم حلها حتى  التي  امللفات  هــذه 
للنقابة  املــوســع  التنفيذي  املــكــتــب  دفــعــت 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن إلــى 
إعــانــه، مــســاء الــثــاثــاء، عــن مجموعة من 
الــتــحــركــات، تتمثل فــي تنفيذ يــوم غضب 

وطني تتخلله وقفات احتجاجية بساحة 
الــحــكــومــة بــالــقــصــبــة ومــخــتــلــف املــنــاطــق 
فــي قطاع  عــام  التونسية وتنفيذ إضـــراب 
اإلعام واالعتصام بمقر رئاسة الحكومة 
إلــى ما سمته  النقابة  بالقصبة. وأشـــارت 
الحكومة  رئيس  استهداف  دائــرة  »اتساع 
هـــشـــام املــشــيــشــي لــقــطــاع اإلعـــــام وحــريــة 
الـــتـــعـــبـــيـــر والــــصــــحــــافــــة وحــــــق الـــجـــمـــهـــور 
ــــام حــــر ومــســتــقــل يـــخـــدم املـــواطـــن  فــــي إعــ
وذلـــك عبر االبــتــزاز واملــقــايــضــة بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية«.
وقــــــال عـــضـــو املـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي املـــوســـع 
لــلــنــقــابــة، مـــولـــدي الــــزوابــــي، إن »حــكــومــة 
هــشــام املــشــيــشــي وعــلــى عــكــس مــا قطعته 
من وعود فى بداية توليها الحكم، تتمثل 
الصحافة  احترام حرية  الحرص على  في 
وإيـــجـــاد حـــلـــول لــلــمــلــفــات الــعــالــقــة، بـــدأت 
الــطــرف  تتملص مــنــهــا. فنحن عــقــدنــا مــع 
الــحــكــومــي أكــثــر مــن اجــتــمــاع وكــنــا نطرح 
أفكارنا ورؤيتنا للقطاع والحلول املمكنة 
ــة الــتــي يــعــيــشــهــا، لكن  ــ لــلــخــروج مـــن األزمـ
الحكومي يشارك  الــطــرف  أن  مــا الحظناه 
ويسمع ولكنه ال يتكلم وال يقدم أي مبادرة 
لتفعيل هــذه املطالب، وهــو ما يعني عدم 
وجود رغبة حقيقية فى إيجاد مخرجات 
مــنــطــقــيــة ملــشــاكــل الـــقـــطـــاع«. وعــــن تــوقــيــت 

الــتــحــركــات الــتــي ســتــشــرع فــيــهــا الــنــقــابــة، 
بــّن الــزوابــي أن »يــوم الغضب في القطاع 
اإلعامي سيكون في األسبوعن املقبلن«. 
وأضـــاف: »ســنــرى مــدى تــجــاوب الحكومة 
مـــع مــطــالــبــنــا، وحــيــنــهــا نــمــر إلـــى املــراحــل 
األخرى من التحركات، وهي االعتصام في 
لكننا مع  العام.  الحكومة واإلضـــراب  مقر 
كــل ذلـــك نبقى منفتحن وعــلــى اســتــعــداد 
دائم للحوار، وغايتنا في ذلك حل مشاكل 

قطاع اإلعام«.

)Getty( من تظاهرة ضّد فرنسا في داكا أوائل نوفمبر

)فتحي بلعيد/فرانس برس(

بغداد ــ زيد سالم

عاد وسم »#نريد_وطن« لتصدر منصات التواصل االجتماعي في العراق، إذ كتب 
مئات الناشطن واملتظاهرين في الباد منشورات وتغريدات غاضبة ضد زعيم 
للمتظاهرين  األبـــرز  الشعار  انتقاد  خلفية  على  الــصــدر،  مقتدى  الــصــدري  التيار 
العراقين وهو »نريد وطن«، من قبل الحساب املقرب من الصدر، وُيشاع أن الصدر 
يديره بنفسه على »فيسبوك« ويحمل اسم »صالح محمد العراقي« أن مقولة »نريد 
وطن« نكران ألغلى وطن«، في إشارة إلى استخدام هذا الشعار من قبل املتظاهرين 

ألكثر من سنة.
عــارمــة، بلغت مرحلة  بــمــوجــة غــضــب شعبية احتجاجية  املــنــشــور  هـــذا  وتــســبــب 
من جهة  واملتظاهرين  من جهة،  الصدري  التيار  أنصار  بن  اإللكتروني  الصدام 
: »هــذا الصالح ليس 

ً
قــائــا الــصــدر  الــعــراقــي منتظر علي،  الناشط  ثانية. وهــاجــم 

بصالح، أرجوكم اتركوا صالح يغرد وحده، وال عاقة لكم به، فهو مثل ما وصفه 
السيد الصدر )شعبوثي(، وهذا جزٌء من شعبثته، فهو ال يعرف ماذا يريد... حلمنا 
االول واالخير ان نستعيد وطننا من ايادي الغرباء وامليليشيات ونبقى نرددها 

دائما )نريد وطن(«.
فــي »فيسبوك«:  فقد كتب على صفحته  النهر،  بــغــداد مصطفى  مــن  املتظاهر  أمــا 
الــي جنه نحلم بيه بعد  الوطن  »نريد وطــن شعار عظيم كلش وحقيقي، خطفوا 
الدبابة وربــع املالي ورســمــوا وخططوا  الــي اجــوي على  2003 سياسي الصدفة 
 
ُ
بكيفهم وقسموا على مزاجهم، راح يجي يوم الي نرجع الوطن ألهل الوطن.. نحن

ابناء هذا الوطن واالرض، من انتم؟«.
وكـــان الــصــدر قــد غـــّرد فــي وقـــٍت ســابــق عبر »تــويــتــر«، بــالــتــزامــن مــع إحــيــاء ذكــرى 
من  املدعومن  واملشاغبن  »املندسن  أن  املــاضــي،  الشهر  العراقية  االحتجاجات 
الــخــارج يــخــرجــون الــثــورة عــن سلميتها، وال سيما بعد أن أعــلــن رئــيــس الـــوزراء 
عدم تسليح القوات األمنية«، داعيا الحكومة إلى »بسط األمن وردع الوقحن من 

التخريب وزعزعة األمن، وفتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة«.

فرنسا تحت نيران األخبار الكاذبة بالعربية

نددت اللجنة اإلثيوبية لحقوق أخبار
اإلنسان باعتقال صحافيين، مع 

مضي رئيس الوزراء آبي أحمد قدمًا 
في هجوم عسكري على إقليم 

بشمال البالد مستهدفًا زعماء 
محليين يتحدون سلطته، بينهم 
صحافيان لـ»مخالفات مزعومة 

مرتبطة باإلعالم«. 

قدم »تيك توك« طعنًا أمام 
محكمة في واشنطن لمنع أمر 
أصدرته حكومة الرئيس دونالد 
ترامب ويدخل حيز التنفيذ اليوم 

الخميس، يهدف إلى حظر هذا 
التطبيق الشهير في الواليات 

المتحدة، طالبة مهلة 30 يومًا 
إضافية. 

اتهمت المفوضية األوروبية 
مجموعة »أمازون« بانتهاك 

قوانين المنافسة األوروبية، عبر 
استغالل موقعها المهيمن في 

فرنسا وألمانيا، ما يزيد الضغط 
الدولي على المنصات المتهمة 

باستغالل نفوذها الواسع في 
األسواق.

طرحت »آبل« مجموعة 
جديدة من أجهزة كمبيوتر 

المحمولة المزودة بشريحتها 
الخاصة »ام 1« بدل شرائح »إنتل«، 

مشيرًة إلى أنها »تنطوي على 
تحسينات كبيرة لناحية األداء 

والفعالية، هذه أكبر وثبة إلى 
األمام ألجهزة ماك«.

تتضّمن العديد من األخبار عن فرنسا وقضيّة ذبح المدرّس والرسوم المسيئة للنبي العديد من األكاذيب والتضليل. وفي العالم العربي، 
تنتشر معلومات غير صحيحة في ظّل الجدل القائم حول القضية وردود الفعل الفرنسية واإلسالمية
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هــذا،  يومنا  حتى  تصمد  جعلها  عما  بحثًا 
رغم عيوبها التي يعرفها الالعبون جيدًا.

لطاملا امتازت سلسلة Fallout بعامل جذبها 
التاريخي؛ إذ ثمة تاريخ هائل يسبق لحظة 
الــلــعــب، ويــنــشــق عـــن تــاريــخــنــا الــــذي نعرفه 
ما  إلــى  الثانية، ويمتد  العاملية  الــحــرب  بعد 
العظمى« ودمــار األرض. تترك  بعد »الحرب 
اللعبة بذلك مهمتني لالعب، تنحصر األولى 
وتمثل  تقدمه،  الــذي  الحاضر  مــع  بالتعامل 

املاضي،  ذاك  من  شــذرات  استكشاف  الثانية 
عبر الرسائل وأجهزة الكومبيوتر واللوحات 

اإلعالنية والشخصيات األخرى. 
، فإن هذا العالم القديم، الذي نتوغل 

ً
وحقيقة

فــي أنــقــاضــه، يــبــدو مثيرًا لــالهــتــمــام، ويبدو 
كــمــا لـــو كـــان تــهــّيــؤًا عـــن املــســتــقــبــل، كــمــا بــدا 
الــعــشــريــن،  الــقــرن  ألمــيــركــي فــي خمسينيات 
ــد الــــــروبــــــوتــــــات والـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــوجـ ــ ــيــــث تـ حــ
ــطـــورة، جــنــبــًا إلــــى جــنــب مع  ــتـ واألســـلـــحـــة املـ

محمد استانبولي

تــغــيــر الــكــثــيــر بــــني صــــــدور لــعــبــة 
 ،2010 عـــام   Fallout New Vegas
ــال بــــالــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة  ــفــ ــتــ واالحــ
لصدورها منذ أيام. ونقصد بالكثير صدور 
Fallout 4 وFallout 76، والكثير من تعديالت 
املستخدمني على اللعبة وشراء ميكروسوفت 
لشركة بيثيسدا، التي تملك العالمة التجارية 
ــازون نــيــتــهــا الــعــمــل على  ــ ــــالن أمــ لــلــعــبــة، وإعـ
أحــداث  اللعبة، وبضعة  أحــداث  مسلسٍل عن 
عاملية يحلو لبعض املعجبني أن يقاطعوها 

مع خط اللعبة الزمني املغاير. 
الــلــعــبــة للكثير مــن الالعبني  مــع ذلـــك، تــبــدو 
النقطة التي توقفت عندها السلسلة واملرجع 
القادمة  للنسخ  توقعاتهم  عليه  تبنى  الــذي 
)رغــــــم إحـــبـــاطـــهـــم كــــل مـــــــرة(. وال شـــــيء يـــدل 
إعــادة  املعجبني  بعض  كمحاولة  ذلـــك،  على 
 Fallout اللعبة كتعديٍل على نسخة  تصميم 
4، واستمرار املشروع حتى يومنا هذا، رغم 
ضــخــامــتــه وصــعــوبــة إنـــجـــازه مــن قــبــل أفـــراد 
مستقلني. ولــذا، فال ضير من تجربة العودة 
ــا الــعــاشــرة،  إلـــى الــلــعــبــة فـــي ذكــــرى صـــدورهـ

ال مانع من خوض تجربة 
مع مغنّي مهرجانات 

بشروط قانونية

يصعب على الالعب 
إنهاء اللعبة بطريقة 
»جيدة« مهما حاول

يكتب عجيل تعليقات 
ساخرة على مشاهد من 

فيديو كليبات قديمة

2223
منوعات

موسيقى الجاز والسوينغ والخوف من املد 
 إلى كم هائل من اإلشارات 

ً
الشيوعي، إضافة

ــــالم وكــتــب حقيقية.  الــخــفــيــة إلـــى ألـــعـــاب وأفـ
وتغيب االكتشافات الالحقة كاالعتماد على 
غياب  يكون  وقد  والبديلة،  املتجددة  الطاقة 
الترانزستور واحدًا من أهم املسببات لتاريخ 

زمني مغاير كهذا.
ال داعي للقول إن هذا التصور للتاريخ يشد 
اللعبة  محبي  مــن  الكثير  ويــدفــع  االهــتــمــام، 

ــدارات تــغــطــي عــالــم مـــا قبل  ــإصــ لــلــمــطــالــبــة بــ
الحرب العظمى، قبل أن يصبح »أرضًا يبابًا« 
كما بات اسمها. وفي إصدار New Vegas، فإن 
ختار أعطى هذا اإلصدار 

ُ
املوقع الجغرافي امل

الـــذي غلبت   ،3  Fallout أســبــقــيــة عــن ســابــقــه 
عليه األلــوان القاتمة ومشهد املدينة املدمرة 
في »عاصمة اليباب« واشنطن. وعلى عكس 
New Vegas مشمس  فـــي  املــشــهــد  فـــإن  ــك،  ذلــ
وصـــحـــراوي، ومــتــقــاطــٌع فــي الــوقــت ذاتـــه مع 
فيغاس،  الويستيرن ومغامرات الس  حكايا 
وهـــو مــا يــالحــظــه الــالعــب أثــنــاء انــتــقــالــه من 
اللعبة  بــدايــة  فــي غــوود سبرينغز  الصالون 

.
ً
إلى الالكي 38 مثال

 Fallout New إن أفــضــل مــا يــمــكــن ذكــــره عــن
مــن  ــيـــر  ــثـ ــكـ ــالـ بـ الـــــالعـــــب  مــــدهــــا  هـــــو   Vegas
ــا يــجــعــلــهــا بـــحـــق واحـــــــدة مــن  الــــخــــيــــارات، مــ
األلعاب التي تعبر بصدق عن نوع الـRPG أو 
اللعبة على  إذ تعتمد  الـــدور.  ألــعــاب تقمص 
الــتــشــعــب فـــي ســـرد الــقــصــة وإعـــطـــاء الــالعــب 
الــحــرّيــة فـــي االخــتــيــار بـــني أربـــعـــة تــحــالــفــات 
كــبــرى، واملـــزيـــد مــن الــخــيــارات األقــــل حجمًا. 
ــك، تــســمــح املـــهـــمـــات الــجــانــبــيــة  ــ ــر مــــن ذلــ ــثـ أكـ
بتجربة  بالتمتع  الرئيسية  بتلك  وعالقتها 
لعب مختلفة كل مــّرة. وُيدَعم هذا بأكثر من 
65 ألف جملة حوار مختلفة، بفارق هائل عن 

 .3 Fallout سابقتها
تــســخــر كـــل هـــذه اإلمــكــانــيــات بــالــطــبــع ألجــل 
فهي   ،Fallout New Vegas حالة  وفــي  قصة. 
حــكــايــة ســاعــي بــريــد يــتــحــول تــدريــجــيــًا إلــى 
عــامــل الــحــســم الــرئــيــســي فـــي مــعــركــة صـــراٍع 
على سد هووفر ومنطقة صحراء موهافي. 
وخالل هذه الرحلة، يتعّرف الالعب إلى هذه 
للمستقبل  ومــشــروعــهــا  الرئيسية  األحـــالف 
فـــــي هــــذه  الــــــروعــــــة  ــا. إن  ــهــ ــتــ ــيــ ــولــــوجــ ــديــ وأيــ
الــقــصــة تــكــمــن فـــي اكـــتـــشـــاف هــــذه األحــــالف 
والشخصيات، ويعود الفضل في هذا بشكٍل 

رئيس إلى مرحلة الكتابة. 
يــدعــى جمهورية  أمـــام حــلــٍف  ونــجــد أنفسنا 
كاليفورنيا الجديدة، وهو في جوهره أقرب 
األشكال إلى الواليات املتحدة األميركية في 
عالم ما قبل الحرب، وآخر يحاول إعادة إحياء 
بشخص  محكومة  الرومانية  اإلمبراطورية 
يطلق على نفسه لقب قيصر وجنوٍد يرتدون 
دروع كرة قدم، ورجل أعماٍل ومبتكر من عالم 
ما قبل الحرب يدعى روبرت هاوس، ويعتبر 
نفسه الوصي على املدينة بعد حمايتها من 
استعمال  في  ونجاحه  النووية  الحرب  آثــار 
ألكثر  فريد(  )بشكٍل  حيًا  تبقيه  تكنولوجيا 
من 200 سنة بعد الــحــرب، وأخــيــرًا التحالف 
مع روبــوت مبرمج على الطاعة ملنح املدينة 

استقاللها عن كل األحالف السابقة.
إن الـــكـــتـــابـــة املــحــكــمــة لـــهـــذه الـــقـــصـــة وبـــنـــاء 
شــخــصــيــاتــهــا، يــجــعــل مـــن مــتــعــة االســتــمــاع 
 ملتعة اللعب بحد ذاتها، سواء 

ً
إليها مكافئة

كـــان ذلـــك مـــع مــجــمــوعــة أشـــخـــاٍص اكــتــشــفــوا 
تسجيالٍت إللفيس بريسلي وقــرروا عبادته 
بـــتـــاريـــخـــه، أو  وتــقــلــيــده مـــن دون أي درايــــــة 
بــاقــتــبــاس قــيــصــر لــجــدلــيــات هــيــغــل مــحــاواًل 
تــفــســيــر املـــعـــركـــة الـــقـــادمـــة، أو كــــان ذلــــك مع 
روبرت هاوس املبني باالعتماد على هوارد 

هيوز ووالت ديزني. 
وعلى عكس Fallout 3، يصعب على الالعب 
اللعبة بطريقة »جــيــدة« مهما حــاول.  إنــهــاء 
إذ كـــان الــطــابــع الـــرمـــادي لــخــيــارات الــالعــب 
 Fallout مــع  التي تغّيرت  النقالت  مــن  واحـــدًا 
New Vegas، ورغم أن بعض الخيارات تبدو 
بكل وضوٍح أسوأ من غيرها، كالتحالف مع 
قيصر الذي تعد العبودية واستغالل النساء 
مـــن أعـــمـــدة إمــبــراطــوريــتــه، إال أن الــخــيــارات 
إلى  باملدينة  يــودي  ما  إبهامًا،  أكثر  الجّيدة 
درجات متفاوتة من العذاب في نهاية اللعبة 

بحسب الخيارات.

إبراهيم علي

ــــوري مــحــمــد  ــسـ ــ يــــبــــدو أن إصــــــــرار املـــنـــتـــج الـ
مشيش على متابعة مشواره في عالم اإلنتاج 
الدرامي مستمر. الرجل الذي لم يعد مرحًبا 
بــه فــي الــقــاهــرة ألســبــاب كــثــيــرة، يقيم اليوم 
مــا بــني بــيــروت ودبـــي فــي مــحــاولــة واضــحــة 
أســس لخط متجانس  أنــه  ويــبــدو  للتحدي، 
من العمالء املوالني ألعماله، وفتح الباب على 
أعمال أو مسلسالت درامية، بعضها ُيصور 
ــر يــنــتــظــر ســاعــة  فـــي بـــيـــروت، والــبــعــض اآلخــ

الصفر ليلحق بموسم رمضان 2021.
ــنــــوات، اســـتـــطـــاع مــحــمــد مــشــيــش أن  قــبــل ســ
ــاهــــرة بـــبـــعـــض اإلنــــتــــاجــــات الــتــي  ــقــ يــــغــــزو الــ
مــن وظفهم  على حرفية  معتمدًا  لها،  يشهد 
أوتيل«  »غراند  ومنها  املسلسالت،  ملصلحة 
من  وغيرها  أوجيني«،  و»ليالي  و»طريقي« 
التجاري،  السياق  عن  التي خرجت  األعــمــال 

ونالت ثقة الجمهور والنقاد في آن.
لــكــن يــبــدو أن الــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة، تدفع 
العمل عن  إلــى  املنتجني  مشيش وغــيــره مــن 

الحدث إلى النور، فكانوا حريصني جدا على 
دار  بــوابــة  مــن  التفاصيل، وبمجرد دخــولــي 
بالراحة  إحساس  انتابني  املصرية،  األوبــرا 
الغناء  عمالقة  صــور  مشاهدة  مــن  النفسية 

وهي تزين املكان.

¶ مــنــذ ســنــوات وأنـــت تــطــرح أغــانــي مــنــفــردة. أيــن 
األلبومات من خططك الفنية؟

ال أخطط لها نهائيا هذه الفترة، بل أصبحت 
انتشار  املنفردة، خاصة مع  األغاني  أفضل 
األغــانــي،  السوشيال ميديا ومــواقــع  مــواقــع 
وأعتقد أن األغاني املنفردة أصبحت تناسب 

العصر بشكل أكبر.

¶ لكن أال تجد أن األلبومات تتيح لك تقديم ألوان 
غنائية ترضي أذواق شرائح مختلفة من الجمهور؟

نعم. لكن في الوقت نفسه، من املمكن تحقيق 
هـــذه املــعــادلــة مـــن خـــالل األغـــانـــي املــنــفــردة، 
واأللــحــان  للكلمات  الجيد  االخــتــيــار  بشرط 
والتوزيع، بجوار توقيت نشر األغنية، حيث 
ال بد أن تطرح في وقت مناسب، وأن يكون 
الــفــارق بــني طــرح أغنية والــثــانــيــة مناسبا، 
ويكون هناك اختالف بني كل أغنية وأخرى 
حــتــى يــتــم إرضـــــاء كــافــة األذواق، وهــــذا ما 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اللبناني وائل جسار، حضور كبير  للفنان 
ــارات األعــمــال  فــي مــصــر، تجلى فــي غــنــاء شـ
الغنائية،  للحفالت  وإحيائه  التلفزيونية، 
ــدورة الــــ 29 من  ــ وكــــان آخـــرهـــا حــفــلــه، فـــي الــ
مــهــرجــان املــوســيــقــى الــعــربــيــة، الـــــذي شهد 

تفاعال كبيرا من الحضور.
عقب  جسار  وائــل  التقت  الجديد«  »العربي 
الــذي أقيم أخيرًا، وتحدث فيه  انتهاء حفله 
عن الجديد الذي يحضر له ورأيه في أغاني 
املــهــرجــانــات املــنــتــشــرة حــالــيــا وملـــــاذا هجر 

األلبومات الكاملة منذ أربع سنوات.

من  الكبير  التفاعل  بــهــذا  شــعــورك  عــن  حدثنا   ¶
الحضور؟

ســعــيــد جـــد بــــأن الــجــمــهــور إلــــى هــــذا الــحــد 
يحفظ أغنياتي، وبالفعل أشعر وقتها أني 
جدا  فصعب  الصحيح،  الطريق  على  أسير 
أن تعلق أغنية فــي األذهـــان ويــكــون عمرها 
الجمهور يتلقى  أن  سنوات طويلة، خاصة 
تقريبا كــل يــوم أغنية جــديــدة مــن املطربني 

واملطربات.

التوالي تشارك في مهرجان  الثانية على  ¶ للمرة 
املوسيقى العربية. ما انطباعك عنه؟

إنه مهرجان ال يمكن أن يختلف عليه اثنان، 
فهو راق وله طابع مختلف وخط مميز يسير 
عليه منذ بدايته، ولــم يتغير على اإلطــالق؛ 
ــانــــي الــتــراثــيــة  إذ يـــحـــرص عــلــى إعــــــادة األغــ
ومــزجــهــا بــاألغــانــي الــحــديــثــة. وال يمكن أن 
أنسى القول إن إقامته في ظل ظروف كورونا 
شيء يحسب لكل فرد ساهم في خروج هذا 

طريق بيروت، بعدما أقفلت القاهرة أبوابها 
ــعـــرب،  ــه املــنــتــجــني الـ واســـتـــديـــوهـــاتـــهـــا بـــوجـ
ــدة،  ــلـــت مــهــمــة اإلنـــتـــاج إلـــى شــركــة واحــ وأوكـ
هي »سنيرجي«، فخسر مشيش موقعه على 
الــخــريــطــة املــصــريــة، وخـــرج زمــيــلــه اللبناني 
صــــادق صــّبــاح مــن املــعــادلــة أيــضــًا، واخــتــار 
ــام إنـــتـــاجـــه املـــصـــري الــخــالــص  ــمـ ــيـــروت إلتـ بـ
»أسود فاتح«، الذي ُعرض مؤخرًا، مستعينا 

بفريق عمل مصري.  
ــنـــان حـــالـــًيـــا مــســلــســل »قــيــد  ــبـ ُيــــصــــور فــــي لـ
مــجــهــول«، مــن إنــتــاج شــركــة محمد مشيش، 
التي اختارت الكاتبني لواء اليازجي ومحمد 
أبو لنب، اللذين كتبا مسلسل »األخــوة« قبل 
سنوات، واختير نجل املمثل السوري غسان 
مــســعــود، الــســديــر مــســعــود، الــقــادم مــن عالم 
إخراج اإلعالنات التلفزيونية لتولي اإلخراج 
ــان مشيش  ــمـ لــــه، بــســبــب إيـ فـــي أول تــجــربــة 
الــواضــح، وفــق معلومات  مــســعــود.  بموهبة 
ــزام  ــتــ ــة، أن مـــســـعـــود يــســعــى إلـــــى االلــ ــاصــ خــ
بــخــط مــتــشــدد فــي أدق الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة 
بـــ »قــيــد مــجــهــول«، ولــذلــك تــأخــر حتى اليوم 
التصوير، بعدما  مــن  االنتهاء  أو  إنــجــاز  فــي 
قارب وصول فريق العمل إلى بيروت حوالي 
3 أشــهــر. املسلسل مــن بــطــولــة بــاســل خياط 
الـــرواس وهيا  املنعم عمايري ونظلي  وعبد 
مــرعــشــلــي وإيـــهـــاب شــعــبــان. يــبــدو أن العمل 
فيما  اإللكترونية،  املنصات  على  سيعرض 
يــســعــى مــشــيــش إلــــى تــوظــيــف عــــدد آخــــر من 
األعمال التي  تقرر تصويرها بني أبو ظبي 

وبيروت، ملوسم رمضان 2021.
ــا شــركــتــا اإلنـــتـــاج فـــي لــبــنــان )الـــصـــّبـــاح/  أمــ
وإيغل فيلم( اللتان تلتزمان أيضًا في إتمام 
بعض املسلسالت، ومنها ما ُيعرف بـ العربي 

املشترك، فهما في حيرة، بعد القرار بمنعهما 
مـــن الــعــمــل فـــي الـــقـــاهـــرة، فــيــمــا أبــقــى املــنــتــج 
ان على تواصله وزياراته للقاهرة 

ّ
جمال سن

بسبب بعض اإلنتاجات.
ولــم يعلن صـــادق الــصــّبــاح عــن نيته إلنتاج 
ــا يــفــعــل كــل  مــســلــســل مـــصـــري عـــلـــى غــــــرار مــ

ســنــة، والـــواضـــح أن الــقــرار بــاإلنــتــاج ال يــزال 
يتأرجح داخل شركة »سيدرز« التي يديرها 
ــاح، بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا  ــبـ الـــصـ
حالًيا، وينصب التركيز على إتمام أو إنهاء 

املسلسالت املشتركة في بيروت.
مواجهة درامية إنتاجية تلوح في األفق بعد 

اللبناني، وهــو على  الــســوق  دخـــول مشيش 
ــان رغم 

ّ
خــالف مــع »إيــغــل فــيــلــم«، لجمال ســن

نجاحًا  نالت  أعــمــال  فــي  سابقًا  مشاركتهما 
بـــيـــروت  تــشــهــد  ــل  ــدًا. والـــــســـــؤال اآلن: هــ ــيــ جــ
الوضع  من  الرغم  على  املنتجني  بني  معركة 

االقتصادي الكارثي في لبنان؟

حرصت على عمله الفترة املاضية، فتعددت 
لهجات أغنياتي ما بني املصري واللبناني 

والخليجي.

¶ هل هناك أغان جديدة تعد لها هذه الفترة؟
نعم. أحضر ألغنية جديدة اسمها »وال في 
األحـــــالم«، وهـــي أغــنــيــة رومــانــســيــة، وأعــمــل 
كليب  الفيديو  طريقة  على  تصويرها  على 
ــداد فـــي تــعــاون  ــادي حــ مـــع املـــخـــرج املــمــيــز فــ
لــيــس األول بــيــنــنــا، فــكــل مــنــا أصــبــح يعرف 
جيدا طريقة عمل اآلخر، وسيكون التصوير 
ــات أحــمــد  ــمـ ــلـ ــة مــــن كـ ــيــ ــنــ فــــي لــــبــــنــــان، واألغــ
قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف 

منصور.

¶ هل سمعت أغاني مهرجانات؟
لست  وللعلم  منها،  الكثير  سمعت  بالطبع 
ضدها نهائيا، لكن أنا ضد االبتذال بشكل 
عام في أي من أنواع الفن. لكن لو تم اختيار 
كــلــمــات جــيــدة لبعض مــطــربــي املــهــرجــانــات 
املـــوجـــوديـــن عــلــى الــســاحــة أعــتــقــد ســيــكــون 
هذا  فمثل  أبــيــنــا؛  أم  وشئنا  مختلفا،  األمـــر 
النوع من األغاني أصبح له جمهوره في كل 

مكان.

¶ هل من املمكن أن نراك مثال في ديو غنائي مع 
مطرب مهرجانات؟

ــم ال؟ طـــاملـــا أن األغـــنـــيـــة ســتــكــون جــيــدة،  ولــ
لـــدي نهائيا.  فــال مشكلة  وكــلــمــاتــهــا الئــقــة، 
ولــكــن ال بـــد وأن يــكــون الـــديـــو، إذا كـــان مع 
نقابة  لــشــروط  خاضعا  مهرجانات،  مغني 
املــهــن املوسيقية. وطــاملــا كــل شــيء سيكون 

قانونيا أنا ال أمانع.

محمد مشيش والعمل عن طريق بيروتوائل جسار: األغاني المنفردة دائمًا
ينشغل بعض المنتجين 

السوريين واللبنانيين 
بتصوير أعمال درامية 

محلية وعربية في 
بيروت، بعد أن أغلقت 

القاهرة أبوابها في 
وجوههم

عمر بقبوق

ــيـــع األخــــيــــرة، تــحــولــت صــفــحــة الــشــاب  ــابـ فـــي األسـ
إلى ما يشبه  السوري أحمد عجيل على فيسبوك، 
ــزارًا يــقــصــده الــســوريــون الــبــاحــثــون عــن التسلية  مــ
ــم يــقــلــبــون ألــبــومــات  ــوقـــت وهــ واملـــــــرح، لــيــمــضــوا الـ
الـــذاكـــرة، ويتبادلون  الــصــور الــتــي تشكل ركــنــًا مــن 
الفني  عمله  يتصفحون  وهم  والضحك  التعليقات 

املستقل وغير التقليدي. 
أحــمــد عجيل هــو كــاتــب ســـوري مــغــمــور، لــه تجربة 
يذكر.  لم تحقق نجاحًا  اإلذاعية  الدرامية  بالكتابة 
لــكــن نــجــمــه بـــدأ يــســطــع مــؤخــرًا بــعــد أن بـــدأ بنبش 
الكليبات  تــدويــر  مــعــيــدًا  الجمعية،  الفنية  الـــذاكـــرة 
العربية، ليستخرج الكوميديا الكامنة فيها، ويعيد 
كــتــابــة ســيــنــاريــوهــاتــهــا الـــغـــريـــبـــة، مــضــيــفــًا إلــيــهــا 

تعليقاته اللماحة والساخرة.
وفـــي وقـــت قــيــاســي، تــمــكــن مــن جـــذب عــشــرات آالف 
املـــتـــابـــعـــني إلــــيــــه، الــــذيــــن بــــاتــــوا يـــنـــتـــظـــرون قـــــراءة 
والتي  بالصور،  واملوثقة  الساخرة  السيناريوهات 
تــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى االبـــــتـــــذال فــــي الـــفـــيـــديـــوهـــات 
الرومانسية التي كنا نتابعها على مضض، ليغير 
شــكــل الــتــلــقــي والــتــفــاعــل مـــع الــفــيــديــوهــات نفسها 

والذاكرة. 
عن هذا املشروع، يقول أحمد عجيل في لقاء خاص 
مع »العربي الجديد«: »ليس لدي أي منصة سوى 
ــدم  ــن خـــاللـــهـــا أقــ صــفــحــتــي الـــشـــخـــصـــيـــة، وكـــنـــت مــ

واملسلسالت  األفـــالم  ملــشــاهــدة  الترشيحات  بعض 
على  التعليق  موضوع  وفعليًا،  والعاملية.  العربية 
الكليبات العربية ليس جديدًا على صفحتي، كنت 
الشكل  عن  بأسلوب مختلف  ولكن  أمــارســه سابقًا 
الحالي، فكنت أسخر من بعض الكليبات وكلماتها 
، إن حقبتي الثمانينيات 

ً
بتدوينات صغيرة. حقيقة

القول  الكثير، وبإمكانك  والتسعينيات تعنيان لي 
لغاية  أغانيها  وأســمــع  فيها،  أعيش  زلــت  مــا  إنني 
أني مغترب  تذكرني بمدينتي، بحكم  اليوم، ألنها 

والجئ«. 
يــضــيــف عــجــيــل: »بـــدايـــة الــنــجــاح كـــانـــت مـــع كليب 
»عــذبــونــي وعــذبــوك« لعاصي الــحــالنــي، حــني قمت 
بكتابة تحليل ساخر من منظوري الخاص للكليب 
يرافقه ألبوم صور، مقتطع من الكليب األصلي. لم 
أبـــذل مــجــهــودًا كــبــيــرًا إلعـــــداده، ولـــم يكلفني ســوى 
بعض الوقت اللتقاط صور للشاشة وكتابة الكلمات 
الساخرة التي ارتأيت بأنها تتناسب مع كل لقطة. 
الكم  أعــرف كيف وصــل منشوري لهذا  صدقني، ال 

الــنــاس، فأنا لــم يكن لــدي حينها سوى  الكبير مــن 
مــا يــقــارب 200 شــخــص عــلــى صــفــحــتــي، وفوجئت 
بــوصــول عــدد املــشــاركــات إلــى 6700، ووصـــول عدد 

اإلعجابات إلى 15 ألف إعجاب«. 
وحول ما إذا كان هناك خطة لتطوير هذا املشروع 
يقول عجيل:  القريب،  املستقبل  في  الصغير  الفني 
»الفكرة قابلة ألن تتحول لبرنامج يصلح للعرض 
عــلــى مــنــصــات الــســوشــيــال مــيــديــا، ولــكــنــنــي أفضل 
بــالــوقــت الــحــالــي االســتــمــرار بــاألســلــوب ذاتــــه، فأنا 
الــتــعــجــل، ولــســت مستعدًا لتحمل  عــمــومــًا ال أحــبــذ 
برنامج ال  إذا ما تكلفت على تصوير  األمــل  خيبة 
لــه تحقيق صـــدى. فالناس أحــبــت كتاباتي  أضــمــن 
ــــذي أتــبــعــتــه، ولــكــنــهــم قـــد ال  وأســـلـــوبـــي الـــخـــاص الـ
يحبون حضوري على الشاشة. هذه هي مخاوفي 

في الوقت الحالي«. 
وال بد أن نشير في النهاية، إلــى وجــود عــدد كبير 
من املشاريع الفنية العربية، التي حاولت أن تستند 
ــمــــال الــفــنــيــة الــقــديــمــة الـــتـــي بـــاتـــت تشكل  إلــــى األعــ
جــزءًا هامًا في الذاكرة الشعبية الجمعية؛ وأعــادت 
استخدام مقاطع من املسلسالت القديمة واإلعالنات 
واألغاني املصورة؛ لكنها جميعًا اتسمت بالتكلف، 
وكانت بالغالب تضع هذه األعمال ضمن إطار فني 
أكثر حداثة يفقدها جــزءًا من خصوصيتها، وذلك 
أثر بشكل أو بآخر على انتشارها، لتكون في معظم 
األحـــيـــان مــجــرد حــافــزًا لــلــعــودة بــالــنــبــش بــالــذاكــرة 

الفنية الجمعية مجددًا بداًل من الوقوف عندها.

التوّغل في أنقاض العالم القديم

باسل خياط بطل »قيد مجهول« الذي يصور في بيروت )فيسبوك(

نعيد اكتشاف 
الدراما 
والقصص 
المبتذلة في 
الكليب )العربي 
الجديد(

يحضر ألغنية بعنوان »وال في األحالم« )مصطفى حبيس/األناضول(

يحتفل مبتكرو اللعبة بمرور عشر سنوات على إصدار أول نسخة منها )فيسبوك(

لطالما امتازت Fallout بعامل جذبها التاريخي؛ إذ ثمة تاريخ هائل يسبق لحظة اللعب، وينشق 
عن تاريخنا الذي نعرفه بعد الحرب العالمية الثانية، ويمتد إلى »الحرب العظمى«

فول آوت

إعادة تدوير الضحك

فنون وكوكتيل
ألعاب

تجربة

درامادردشة

مرت اللعبة أثناء تصميمها 
بطريٍق عسير بعد أن 

أوكلت بيثيسدا مهمة 
تطوير اللعبة إلى استوديو 
أوبسيديان بمهلة قدرها 

18 شهرًا. انعكس ذلك 
على الرسوم التي لم 

 Fallout تختلف عنها في
3 بسبب استعمال اللعبتين 
لنفس المحرك، لكنه أيضًا 
ساهم في ظهور لعبة 
ذات سمعة سيئة بسبب 

جودتها. ومع ذلك، فإن 
اللعبة لم تصمد حتى 
اليوم وحسب، بل ال يزال 

الحديث عن نسخة محسنة 
منها الموضوع المفضل 

مع كل خبٍر يتعلّق 
بالسلسلة.

نسخة محسنة

Thursday 12 November 2020 Thursday 12 November 2020
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