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إطالق سراح الصحافيين سوالفة 
مجدي وزوجها حسام الصياد

موظفو »تاب« على موقفهم  
ال للتعيينات السياسية

بيروت ــ ريتا الجّمال

بشكٍل  اللبنانيات،  الصحافيات  ض  تتعرَّ
ــزاز والــشــتــائــم،  ــتــ مـــتـــزايـــد، لــلــتــهــديــد واالبــ
تحديدًا عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
أو محتوى  مــقــاالتــهــن  أو   

ّ
آرائـــهـــن نتيجة 

البرامج التي يقدمنها، وواجهت بعضهن 
وأسرهن ترهيبًا واعتداء جسديًا.

هذه االنتهاكات التي تطاول الصحافيات 
قسم  في  والبحرين  لبنان  باحثة  أكدتها 
ــا فــي  ــيـ ــقـ ــريـ الــــشــــرق األوســــــــط وشــــمــــال أفـ
»هــيــومــن رايــتــس ووتـــــش«، آيـــة مــجــذوب، 
»العربي الجديد« إلى  مشيرة في حديثها لـ
أو محاسبة  دون مساءلة  من  بقيت  أنها 
من السلطات اللبنانية. واعتبرت مجذوب 
سياسات  تطوير  البالد  سلطات  على  أن 
والحمالت  للمضايقات  للتصدي  منّسقة 
 عـــبـــر شــبــكــة اإلنــــتــــرنــــت ضــد 

ّ
ــن ــــشــ

ُ
الـــتـــي ت

الصحافيني والصحافيات الذين يعّبرون 
عن آرائهم سلميًا.

ــتــــه  ــهــ آخــــــــر هــــــــذه االنـــــتـــــهـــــاكـــــات مــــــا واجــ
قالت  التي  الدين  سيف  مريم  الصحافية 
إنها تعرضت للترهيب وُهددت بالقتل من 
اٍت  اعتداء وإن  الله«،  »حزب  لـ تابعني  قبل 
مـــتـــكـــررة شــنــت عــلــى مـــنـــزل عــائــلــتــهــا في 
بــيــروت.  للعاصمة  الــجــنــوبــيــة  الــضــاحــيــة 
املريجة«،  إلــى »مخفر  الدين  لجأت سيف 
ــــت خــــانــــة  ــحـ ــ ــــف االعـــــــــتـــــــــداء تـ ــنـ ــ ــــث صـ ــيـ ــ حـ
»العنف األســري«، وفق ما كشفت سابقًا. 
الصحافية مريم مجدولني اللحام تواجه 
االبتزاز والتهديدات والشتائم عبر شبكة 
اإلنـــتـــرنـــت، كــلــمــا نـــشـــرت تـــقـــريـــرًا أو رأيـــًا 
يــنــتــقــد املــســؤولــني واألحــــــزاب فـــي الــبــالد، 
»العربي  لـ وقالت،  الله«.  »حــزب  وتحديدًا 
الـــجـــديـــد«، إن »هـــنـــاك تــفــكــيــرًا ســـائـــدًا بــأن 
املـــــــرأة يــســهــل قــمــعــهــا، فــكــيــف إذا كــانــت 
 
ً
الــعــام؟«، مشيرة الــرأي  صحافية تخاطب 

ولزميالتها  لها  املسيئني  غالبية  أن  إلــى 
عبر مواقع التواصل االجتماعي هويتهم 
مــعــروفــة، لــكــن الــســلــطــات ال تالحقهم وال 

تحاسبهم.
اإلعـــــــالمـــــــيـــــــة ديــــــمــــــا صــــــــــــادق تـــالحـــقـــهـــا 
التهديدات والشتائم عبر مواقع التواصل 
أيضًا عائلتها.  االجتماعي، حيث تطاول 
ــام الــقــضــاء اللبناني  كــمــا أنــهــا تــالحــق أمـ
فــــــــي« حــيــث  تــــــي  »إم  أخـــــــيـــــــرًا، ومــــحــــطــــة 
الوطنية  الــنــعــرات  »إثــــارة  بــجــرائــم  تعمل، 
 عــلــى الـــنـــزاع بني 

ّ
واملـــذهـــبـــيـــة« و»الــــحــــض

رة  ــرِّ ــكــ ــتــ ة املــ عـــنـــاصـــر األّمـــــــــــة« و»اإلســـــــــــــاء
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون«، بعد 
استبقت  التي  الحلقة  خلفية  على  ادعـــاء 
األمنية  األجــهــزة  تحقيقات  فيها  صـــادق 
فــــي جـــريـــمـــة مـــقـــتـــل الـــنـــاشـــط الــســيــاســي 
 
ً
مباشرة واتــهــمــت  سليم،  لقمان  واملــــؤرخ 

منوعات

ـــة »حــزب الــلــه«، فــي فبراير/
ّ
ومــن دون أدل

شـــبـــاط املــــاضــــي. تــســريــب أرقــــــام هــواتــف 
املراسالت واإلعالميات والصحافيات من 
االبــتــزاز بحقهن في لبنان،  أبــرز أساليب 
وفق ما لفت املسؤول اإلعالمي في »مركز 
الدفاع عن الحريات اإلعالمية والثقافية« 
»الـــعـــربـــي  ــرور، لــــ ــ ــحــ ــ ـــز(، جــــــاد شــ ــايــ ــ ــكـ ــ )سـ
الجديد«، الفتًا إلى أن أي امرأة عاملة في 

مس 
ُ
ت البالد  في  والعام  السياسي  الشأن 

شاشات  على  استضافتها  عند  كرامتها 
ــســتــحــضــر اإليـــحـــاءات 

ُ
الــتــلــفــزيــون، حـــني ت

الجنسية للرد على مواقفها املعارضة أو 
إحراجها.

ووافقت مؤّسسة ورئيسة »منظمة إعالم 
أن  على  باسيل،  فانيّسا  )مـــاب(،  للسالم« 
الــعــنــف اإللــكــتــرونــي يـــطـــاول كـــل صــاحــب 

ه أكثر ضّد املرأة،  رأي معارض لكنه يوجَّ
 املــؤثــر 

ّ
خــصــوصــًا الــصــحــافــيــات، لـــدورهـــن

فــــي الـــــــرأي الــــعــــام. وأفــــــــادت بـــاســـيـــل بـــأن 
الجنسي  االبــتــزاز  أو  اإللــكــتــرونــي  العنف 
ضد املرأة ال يصدر فقط عن ناشطني عبر 
أو مناصري  التواصل االجتماعي  مواقع 
األحزاب، بل أيضًا عن شخصيات ووجوه 
مــعــروفــة فـــي مـــجـــاالت مــخــتــلــفــة. وحـــذرت 
اإللكترونية  الجيوش  ظاهرة  من  باسيل 
الـــتـــي تــنــســق هــجــومــهــا وتــحــريــضــهــا، إذ 
تــبــدأ بــإنــشــاء حــســابــات وهــمــيــة وإطـــالق 
وسم معنّي متفق عليه، ثم تحديد توقيت 
التغريدات وجمع معلومات وصور  نشر 
ومـــواقـــف مــنــهــا قــديــمــة وأحــيــانــًا مفبركة 
وتـــــطـــــاول الــــجــــانــــب الـــشـــخـــصـــي، هــدفــهــا 
الصعيد  على  الصحافية  مسيرة  تدمير 

املهني واملعنوي.
وفــي الــســيــاق نفسه، أســف رئــيــس »املــركــز 
اللبناني لحقوق اإلنسان«، وديع األسمر، 
ــص هـــامـــش حـــريـــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر 

ّ
لــتــقــل

وتـــزايـــد الــضــغــوطــات الـــتـــي تـــمـــارس على 
الــصــحــافــيــات فـــي الـــبـــالد. ولـــفـــت األســـمـــر، 
 الصحافيات 

ّ
أن إلــى  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

يعانني أحيانًا من ضغوطات وابتزاز، حتى 
في أماكن العمل ومن جانب إدارة املؤسسة، 
األمر  ووصــل  السياسية،  مواقفهن  بسبب 
في مّرات عّدة إلى حرمانهن من وظائفهن. 
ــة، شـــــدد نــقــيــب املـــحـــرريـــن  ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
اللبنانيني، جوزيف القصيفي، على أن أي 
عنف أو تعّرض أو ابتزاز أو تهديد يطاول 
 
ٌ
ــقـــطـــاع اإلعــــالمــــي »مــــــدان الـــعـــامـــلـــني فــــي الـ

إن  الجديد«  »العربي  لـ  
ً
قــائــال  ،»

ٌ
ومــرفــوض

قريب  مــن  ال  عليها  مسؤولية  »ال  النقابة 
أو بعيد على مواقع التواصل االجتماعي، 
فــهــي غــيــر خــاضــعــة لـــقـــانـــون يــنــظــمــهــا أو 
واليــة مــن أي سلطة«. ودعــا القصيفي كل 
ــعـــّرضـــوا لشتى  تـ أو صــحــافــيــة  صــحــافــي 
أنواع االستهداف الشخصي أو املضايقات 
والتهديدات إلى إعطاء العلم والخبر، عبر 
الــلــجــوء إلــــى الــنــقــابــات املــعــنــيــة واملـــراجـــع 
ملالحقة  القضائية،  والــســلــطــات  املختصة 
ــذم  مـــن يـــتـــعـــّرض لــهــم بــتــهــم الــتــشــهــيــر والــ

والتهديد.
ــــني  ــيــ ــ ــــالمــ ــرًا مــــــــن اإلعــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــن عـــــــــــــددًا كــ ــ ــكــ ــ لــ
ــيــــات فـــقـــدوا الــثــقــة فـــي املـــراجـــع  واإلعــــالمــ
تأتمر  التي  القضائية  املعنية والسلطات 
ــا ظهر  ــو مـ مـــن األحـــــــزاب الــســيــاســيــة، وهــ
في حــاالٍت عــّدة تحولت فيها الصحافية 
لــذا، نصح املدير  مــن ضحية إلــى متهمة. 
الــتــنــفــيــذي ملــنــظــمــة »ســـمـــكـــس« لــلــحــقــوق 
الــرقــمــيــة، مــحــمــد نـــجـــم، بــاالنــتــبــاه دائــمــًا 
 ،)Phishing Links( الــتــصــّيــد  ــــط  روابـ مـــن 
ــتـــخـــدام مـــيـــزة الــحــظــر عــبــر مــنــصــات  واسـ

التواصل االجتماعي.

ال تثق اإلعالميات في 
السلطات المعنية التي ال 

تحاسب المسيئين

تونس ــ محمد معمري

ــة لــلــصــحــافــيــني  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــابــ ــقــ ــنــ قـــــــــررت الــ
التونسيني والنقابة العامة لإلعالم، مقاطعة 
لها،  الداعمة  واألحــزاب  الحكومية  األنشطة 
ــى حــــني تـــراجـــعـــهـــا عــــن تــعــيــني كـــمـــال بــن  ــ إلـ
الرسمية  األنباء  لوكالة  عامًا  مديرًا  يونس 
واعــتــذارهــا مــن الــعــامــلــني فــيــهــا. جـــاء الــقــرار 
بــعــدمــا اقــتــحــمــت الـــشـــرطـــة الــتــونــســيــة مقر 
يوم  )تــاب(  لألنباء«  أفريقيا  »وكالة تونس 
بالضرب على صحافيني  الثالثاء، واعتدت 
حاولوا منع دخول املدير العام املعني حديثًا 
كــمــال بــن يــونــس، املــقــرب مــن حـــزب »حــركــة 
الــنــهــضــة«. واحــتــج صــحــافــيــون ومــوظــفــون 
»تـــاب«، رفضًا لتعيني كمال بن يونس،  في 
ــدة لــهــا  ــؤيــ مــتــهــمــني الـــحـــكـــومـــة وأحـــــزابـــــا مــ
الوكالة، ومحذرين  للسيطرة على  بالسعي 
أن استقالليتها أصبحت مهددة. وبعد  من 
رفــعــوا شعار  الــوكــالــة،  ملقر  الشرطة  اقتحام 

»تاب حرة والشرطة على برا«.
عــيــنــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، فــي 5 إبــريــل/

ــالـــي، كـــمـــال بــــن يـــونـــس مـــديـــرًا  ــحـ نـــيـــســـان الـ
مطيبع،  ملنى  خلفًا  الرسمية  للوكالة  عــامــًا 
الذين  فيها،  الــعــامــلــون  يرفضه  الـــذي  األمـــر 
يــــرون أنـــه مــقــرب مــن »حــركــة الــنــهــضــة«، ما 
قـــد يــهــدد اســتــقــاللــيــتــهــا، وهــــو اتـــهـــام نفته 

الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، عــلــى لــســان رئيسها 
هــشــام املــشــيــشــي الـــذي قـــال إنـــه لــن يتراجع 
عن التعيني، مضيفًا أن التعيينات اإلداريــة 
ــن تــتــدخــل في  ــا لـ ــهـ ــق الـــحـــكـــومـــة، وأنـ ــن حـ مـ
الـــخـــط الـــتـــحـــريـــري. كــمــا رفــــض بـــن يــونــس 
أنه مستقل  إليه، مؤكدًا  املوجهة  االتهامات 
وليس له أي انتماء حزبي، مشيرًا إلى عمله 
في مؤسسات إعالمية منها »هيئة اإلذاعــة 
الــبــريــطــانــيــة« )بـــي بـــي ســـي( لــســنــوات، في 
حديث له مع وكالة »رويترز« يوم الثالثاء. 
»رويــتــرز«: »يــعــرف الجميع أني  لـــ وأضـــاف 
مستقل طيلة مسيرة محترفة في 35 عامًا. 
التي  الــهــدف مــن تعييني إصـــالح املؤسسة 

تعاني من املشاكل اإلدارية واملالية«.
ــراب عــام،  ودعـــا صحافيو الــوكــالــة إلـــى إضــ
األســبــوع املقبل، ألول مــرة فــي تاريخها إذا 
وطالبوا  التعيني،  عن  الحكومة  تتراجع  لم 
بـــوضـــع مــعــايــيــر شــفــافــة ألي تــعــيــني. وقـــال 
الــصــحــافــي فـــي »تـــــــاب«، مــنــيــر الــســويــســي، 
لوكالة »رويترز«، إن »هذا التعيني يدل على 
الوكالة  الــيــد على  فــي وضــع  رغــبــة جامحة 
وجــعــلــهــا بــــوق دعـــايـــة حــكــومــيــة وحــزبــيــة، 
وهذا لن يحصل، ولن نقبل بتعيني من دون 
الوكالة«.  استقاللية  معايير شفافة تضمن 
وأضــاف أن أكثر من 150 صحافيًا وموظفًا 
ــعــوا عــلــى عــريــضــة تــرفــض هـــذا التعيني. 

ّ
وق

وكانت نائبة نقيب الصحافيني التونسيني 
»رويــتــرز«: »لــم تعد  أميرة محمد قد قالت لـــ
وكــالــة أنــبــاء، بــل حــولــوهــا إلــى ثكنة أمنية. 
مــهــددة بشكل جدي  الصحافة  الــيــوم حرية 

تحت هذه الحكومة«.
للصحافيني«  الـــدولـــي  »االتـــحـــاد  دان  كــمــا 
اقتحام مقر الــوكــالــة، فــي بيان صــدر أمس 
الـــثـــالثـــاء، مــشــيــرًا إلــــى أن هــــذه الــخــطــوة ال 
لحرية  بــل  للصحافيني،  فقط  تهديدًا  تعد 

الصحافة في تونس. 

العنف اإللكتروني يطاول كل صاحب رأي معارض في البالد )حسين بيضون(

)فتحي بلعيد/فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

أخلت قــوات األمــن املصرية، في الساعات األولــى من صباح يــوم األربــعــاء، سبيل 
الصحافيني حسام الصياد وزوجته سوالفة مجدي، بعدما أمضيا عامًا ونصف 
العام في السجن، بتهمة »نشر أخبار كاذبة واالنتماء إلى جماعة إرهابية«، وذلك 

بعد 24 ساعة من إطالق سراح الصحافي والناشط السياسي البارز خالد داود.
ألقي القبض على مجدي والصياد، وهما صحافيان حّران يعمالن لصالح صحف 
ومواقع إخبارية عدة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، في مقهى في ضاحية 
اتهامات  في  التحقيق،  قيد  احتياطيًا  الحني محبوسني  ذلــك  منذ  وظــال  القاهرة، 
بنشر أخبار كاذبة واالنضمام الي جماعة إرهابية، من دون إحالتهما الى املحاكمة.
املــحــبــوســني احتياطيًا فــي أي وقـــت. وبحسب  الــعــامــة إطـــالق ســـراح   للنيابة 

ّ
يــحــق

كــل قضية.  فــي  ملــدة عامني  الحبس االحتياطي  أن يستمر  املــصــري، يمكن  الــقــانــون 
وكانت النيابة العامة أفرجت ليل االثنني الثالثاء عن الصحافي املعارض خالد داود، 
بعد أن أمضى أكثر من 18 شهرًا في الحبس االحتياطي. أوقف داود في سبتمبر/

»نشر  بـ اتهامهم  املعارضة، على خلفية  الشخصيات  أيلول عام 2019، مع عدد من 
أخبار كــاذبــة« و»الــتــعــاون مع جماعة إرهــابــيــة«، بعد أيــام من احتجاجات صغيرة 

نادرًا ما تحصل مناهضة لحكم الرئيس املصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
في السجون املصرية املكتظة، يواجه السجناء السياسيون املصريون خطر البقاء 
قبل  األمنية  السلطات  لهم  توجهها  قــد  جــديــدة  اتهامات  بسبب  طويلة  لسنوات 

إخالء سبيلهم، ما يعني تمديد حبسهم تلقائيًا إلى مدة غير معروفة.
وكانت قد وجهت في أغسطس/آب املاضي إلى مجدي اتهامات في قضية جديدة 
بإساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي أثناء وجودها في الحبس، في حني 
لم يكن مسموحًا لها باستخدام أي هاتف داخــل السجن. ومطلع فبراير/شباط، 
قالت »منظمة العفو الدولية« إن مجدي أجبرت على إجراء فحص مهبلي ما أدى 
الى إصابتها بنزيف حاد، وإنها جردت من مالبسها لتفتيشها وتعرضت لضرب 

عنيف من حراس السجن.

التهديدات تحاوط صحافيات لبنان: االعتراض مرفوض

ناصر 
خضر

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

املــحــافــظ ناصر  الــدنــمــاركــي  الــســيــاســي  يعيش 
أيامه، بعد الكشف عن »استغالل  خضر أسوأ 
ــانـــي لــتــكــمــيــم أفـــــــواه مــنــتــقــديــه  ــرملـ ــبـ مــنــصــبــه الـ
ــم األكـــاديـــمـــيـــا ووســـائـــل  ــ ــال ــي الـــصـــحـــافـــة وعــ فــ
االنتقادات  من  عاصفة  االجتماعي«.  التواصل 
انــدلــعــت بــعــدمــا تــحــدث بــاحــثــون وصــحــافــيــون 

السياسي واالجتماعي  الشأنني  وناشطون في 
عـــن تــجــربــتــهــم مـــع »تــهــديــد خــضــر بــاالتــصــال 
بـــأربـــاب عــمــلــهــم أو بـــصـــور حــمــيــمــيــة خــاصــة، 
ملا صحيفة  نقلت  ما  وفــق  منتقديه«،  إلسكات 
ــد املـــاضـــي. وتـــوالـــت  ــ ــوم  األحـ ــ »بــيــرلــنــغــكــســا« يـ

القصص في صحف أخرى.
خـــضـــر اتــــهــــم »بـــيـــرلـــنـــغـــكـــســـا« ســـابـــقـــا بــأنــهــا 
الشرق  صحافة  طريقة  »عــلــى  تعمل  صحيفة 

األوســـــط«، وهـــو يعيش مــنــذ عـــام 2006 تحت 
ــارات الـــدنـــمـــاركـــيـــة، حــيــث ال  ــبـ ــتـــخـ حــمــايــة االسـ
يوجد في البرملان أو في أي مكان عام من دون 
»يعيش  أنــه  تقييم  أن جــرى  بعد  أمنية،  مرافقة 
ــر تــوجــيــهــه انــتــقــادات  حــالــة تــهــديــد بــالــقــتــل«، إثـ
للمسلمني، على خلفية مهاجمة وحرق  عنيفة 
سفارتي الدنمارك في دمشق وبيروت بعد أزمة 
مساء  وحــتــى  مــحــمــد.  للنبي  املسيئة  الــرســوم 

االثنني، رفض خضر التعليق على الضجة التي 
أثيرت في وسائل اإلعالم املحلية حول »وسائل 
لتكميم  منصبه  استغالل  في  ديمقراطية  غير 
األفـــواه«، بحسب ما وصــف خبراء حقوقيون، 
ومـــــن بــيــنــهــم مـــديـــر مـــركـــز الـــفـــكـــر الـــقـــانـــونـــي 
أن  اعتبر  الذي  »جوستيتيا« ياكوب مكانغاما، 
خضر »تــمــادى جــدًا فــي اتصاله بــأربــاب عمل 

نقاده إليقافهم عن التعبير عن آرائهم«.  

ابتزاز وتهديدات وشتائم تالحق الصحافيات اللبنانيات عبر مواقع التواصل االجتماعي، وتحديدًا من تجرؤ منهن على انتقاد مسؤول 
أو حزب سياسي، من دون أن تتحرك السلطات المعنية لحمايتهن ومساندتهن
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فـــي دار لــلــرعــايــة الــصــحــيــة. ســبــق لــــ أنــتــونــي 
هوبكينز، آخر فرسان الشاشة البريطانية، أن 
جسد شخصية األب عبر أدوار عدة، أشهرها 
ــراج  ــ ــيــــر« بــنــســخــة فــيــلــمــيــة مــــن إخــ ــغ لــ ــنـ ــيـ »كـ
تماًما  املــفــتــرق  لكن هوبكينز،  إيـــر،  ريــتــشــارد 
تابعنا  والـــذي  هوبكينز،  آبيغيل  ابنته  عنه 
فــيــديــوهــاتــه املــنــزلــيــة األخـــيـــرة وهــــو يمضي 
ا برفقة قطته »نيبلو«، أثناء الحجر 

ً
ا لطيف

ً
وقت

إلى  شخصية  الفيلم  تجربة  جعل  الــصــحــي، 

ا من اســم الشخصية وتاريخ  أبعد حــد، فبدًء
إلــى تصريحات هوبكينز   

ً
مــيــادهــا، وصـــول

 ،»
ً

األخــيــرة بــأن التحضير لــلــدور كــان »ســهــا
ما  بــأخــرى،  أو  يــشــبــه، بطريقة  ألنـــه ببساطة 
الفيلم  يعمل  اليوم.  بنفسه  هوبكينز  يعيشه 
ــا  ــًعـ ــدة ومـــتـــاحـــمـــة، واضـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عـ
جــوهــر الــعــاقــات األســـريـــة، خــاصــة تــلــك التي 
ــاء، تــحــت مــجــهــر فــاحــص،  ــ ــنـ ــ بـــني اآلبــــــاء واألبـ
 من تقديم 

ً
ويتركنا مع وابل من األسئلة، بدل

لينا الرواس

ا من مسرحيته التي تحمل 
ً
انطاق

فــلــوريــان  يــصــنــع  الـــعـــنـــوان،  ذات 
ــع الـــكـــاتـــب  ــ ــر، بــــالــــتــــعــــاون مــ ــ ــلــ ــ زيــ
»األب«  األول،  فــيــلــمــه  هــامــبــن،  كــريــســتــوفــر 
)2020(، مصوًرا معاناة رجل، وأب، متقدم في 
الــســن، مــع مــا يبدو مشابًها ألعـــراض مرض 
الزهايمر، من دون أن ُيذكر اسم املــرض، ول 

حتى ملرة واحدة عبر الفيلم.
ــن فـــقـــدان  أنــــتــــونــــي، بـــطـــل فــيــلــمــنــا، يـــعـــانـــي مــ
تـــدريـــجـــي لــــذاكــــرتــــه، تـــرافـــقـــه حـــلـــقـــات عـــديـــدة 
ــزاج  ــ ــــب املــ

ّ
ــل ومـــتـــقـــطـــعـــة مــــن الــــبــــارانــــويــــا وتــــقــ

الطبية،  لحالته  ونتيجة  والقلق.  والعصبية 
يفقد أنــتــونــي قــدرتــه عــلــى الــعــيــش وحــــده، ما 
يــدفــع ابــنــتــه، آن، الــتــي مــثــلــت دورهـــــا ممثلة 
لتوفير  السعي  إلــى  كــوملــان،  أوليفيا  املــســرح 
مستمر.  بشكل  لــه  الصحية  الــرعــايــة  مقدمي 
لكن أنتوني، الذي تمكن منه املرض عند هذه 
ــمـــرض/ة للعناية  املـــرحـــلـــة، يــرفــض وجــــود مـ
بــه، مــا يصعب األمــر أكثر على آن التي تريد 
النــتــقــال للعيش فــي بـــاريـــس. ومـــع الــتــداعــي 
املستمر لحالة أنتوني، تتخذ آن قرار وضعه 

امرأة ُتبهر األحاسيس 
كلّها للُمشاهد جاذبة إياه 

إلى عمق النّص

يبدو مستحيًال اإلمساك 
بالخط الزمني الذي يسير 

عبره العمل

أطلقت »سوذبيز« 
و»كريستيز« مزادًا على أعمال 

بنسق »أن إف تي«

2223
منوعات

بة؛ كيف نستقبل 
ّ
إجــابــات جــاهــزة وِعــبــر معل

دورة الحياة الحتمية؟ كيف نتعامل مع عالم 
بتنا ل نفهم حتى أبسط معادلته، وتحولت 
فيه تــوافــه األشــيــاء إلــى معضات عصية عن 
الفهم؟ واألهم من كل ذلك؛ كيف نتقن فن خداع 

أنفسنا ونتعايش مع املعارك الخاسرة؟
يصحو أنتوني في كل يوم ليجد عامله وقد 
ا عــن شــرح 

ً
تغير مــن جــديــد، وملـــا بـــات عــاجــز

ــه، غــدا  مـــا يــمــر بـــه أو إيـــجـــاد أذن صــاغــيــة لــ

ا مع كل 
ً
ا أمام انعدام املنطق، متواطئ

ً
صامت

عامله  انقشاع  مع  ا 
ً
متآلف من حوله،  األشــيــاء 

وحلول آخر معقد جًدا بالنسبة له. وفي حني 
أغــراضــه وممتلكاته  كــل  أنــتــونــي مــن  يسلب 
أن  مــا يخشاه هــو  أكــثــر  أن  إل  ا فشيئًا، 

ً
شيئ

يفقد ساعة يده، وهي الغرض األكثر أهمية 
واضحة  دللـــة  بوصفها  ليست  الفيلم،  عبر 
الــذي ينسل من  أنتوني بالزمن  على تشبث 
بــني أصــابــعــه فحسب، وإنــمــا بما هــي دليله 
الــوحــيــد عــلــى »املـــكـــيـــدة« الــتــي تــحــاك ضـــده؛ 
الجميع يسعى وراء سرقة ساعته وحرمانه 

من »تتبع« الوقت بشكل مستمر.
السن  فــي  الــتــقــدم  يــدعــو  أن  الفيلم  ل يخشى 
باملاضي  التعلق  ول  منه،  مفر  ل  »جحيًما« 
بوصفه »لعنة«، أمر سبق أن اختبرناه برقة 
وصــــــدق شـــديـــديـــن مــــع أفــــــام أخــــــرى ســبــقــت 
بليك«  دانييل  »آي  فيلمي  مثل  »األب«،  فيلم 
و»نبراسكا«، يغدو فيها العصر سريع جًدا، 
يمرون  والــنــاس  عنه،  املتخلفني  وراءه  يترك 
بسرعة، يكاد فيها املرء ل يتعرف حتى على 
أقرب املقربني إليه. أما األبناء، فكيف ينقذون 
أنفسهم من دون الهرب؟ آن، التي تتلمس في 
السر ربطة عنق أبيها، وتذيبها كلمة شكر أو 
إطراء ينطق بها، عليها أن تواجه في وحدتها 
ــد، وأن تــغــربــل حب  ــ تــبــخــر عــائــلــتــهــا إلـــى األبـ
أبيها وتتغافل عن أذيته املستمرة وتفضيله 
الصريح لبنته الصغرى عليها، علًما أن هذا 
التي  الطريقة  على  عامة  يشكل  قــد  السلوك 
الناجمة  التروما  يعالج عبرها ذهن أنتوني 
التي لعبت دورهــا  الصغرى  البنة  عن وفــاة 

برقة ل مثيل لها املمثلة إيموجني بوتس. 
 ،

ً
ــم يــكــن مــســتــحــيــا يـــبـــدو مـــن الـــصـــعـــب، إن لـ

تـــحـــديـــد الـــخـــط الـــزمـــنـــي الــــــذي يــســيــر عــبــره 
الفيلم، أو معرفة تسلسل األحداث، أو التحقق 
املخرج  يــروي  إذ  دقيق.  من صحتها، بشكل 
قــصــة الــفــيــلــم عــبــر مــنــظــور أنــتــونــي، فتتغير 
الشخصيات واألماكن، ويعيش املتفرج ذات 
حــالــة الــشــواش والــتــوهــان الــزمــنــي واملكاني 

التي يعيشها مريض الزهايمر.
ــيـــة« في  هــنــالــك بــعــض املـــشـــاهـــد »املـــوضـــوعـ
الكاميرا  عــبــر  ــــروى 

ُ
ت الــتــي  أي  الفيلم طــبــًعــا، 

وتمثل منظوًرا خارجًيا محايًدا، هو املخرج 
فــي هـــذه الــحــالــة، لكنها مــع ذلـــك غــيــر كافية 
لـــوضـــع حــكــايــة الــفــيــلــم ضــمــن مـــســـار خطي 
دقيق. صحيح أن رؤية أنتوني لبنته آن على 
هيئة املمرضة أوليفيا ويليامز، تشير إلى أن 
الفيلم يبدأ ويجري ضمن دار الرعاية، إل أن 
هــذا الفــتــراض يمكن أن ُيبرهن فقط عندما 
وعبر مشاهد موضوعية،  العلم،  تمام  نعلم 
أن هيئة املمرضة التي نراها في نهاية الفيلم 
تـــعـــود بــالــفــعــل لــلــمــمــرضــة الــعــامــلــة فـــي دار 
الرعاية، وليست مجرد اختاط آخر في ذهن 
أنتوني الذي يعيد تدوير كل ما يتاقاه من 
صورة ومعلومات، جديدة أو قديمة، ويصنع 
ا أليامه التي 

ً
منها في كل مــرة كساًء مختلف

باتت متشابهة داخل دار الرعاية.  
ــلــــى الــــرغــــم مــــن اإلغـــــــــراء الـــــــذي يــجــتــذبــنــا  وعــ
بــاســتــمــرار لــفــك األحـــجـــيـــة، تــبــدو الــقــصــة، أو 
الحبكة، هي العنصر األقل أهمية عبر الفيلم. 
فليس الهدف األول من تقنية زيلر اإلخراجية 
هي إدخال املتفرج في متاهات، كالتي يزجنا 
ول  فيها،  لينش  ديفيد  أو  نــولن  كريستوفر 
ــراق مــتــفــرجــه فــي خــيــارات  هــو يسعى إلـــى إغــ
فنية وإخراجية متطرفة تضع فيلمه في خانة 
األفام التجريبية أو النخبوية. إن هذا التوازن 
بني السنن التجريبية والسائدة، بني املقاربة 
ما  بالضبط  هــو  والــكــاســيــكــيــة،  التقويضية 
 

ً
الفيلم مؤثًرا وفــريــًدا من نوعه، فضا يجعل 

ينفي  يكاد  والـــذي  الهائل،  أداء هوبكينز  عــن 
وجود منافسني آخرين له على جائزة أوسكار 
أفضل ممثل لعام 2021، كما فعل قبل أيام؛ إذ 

حاز جائزة الـ »بافتا« عن دوره في الفيلم.

أشرف الحساني

قــرار مديرية الضرائب في  أثــار  قبل أسابيع، 
اع 

ّ
املغرب، جدًل واسعًا في صفوف نجوم وصن

محتوى الويب املغربي، بعد أن تأّكد واكتشف 
 
ّ
أن الــرصــد،  ــف عملية 

ّ
ــكــل

ُ
امل الضريبي  الــجــهــاز 

بها نجوم  الــدراهــم، يتوّصل  مــن  ثّمة مايني 
املــحــتــوى، مــا ُيــؤّكــد عــامــات الــثــراء الفاحش، 
التي بدأت تغزو مظاهرهم الخارجية وتظهر 
فــي حــيــاتــهــم الــيــومــيــة. بــهــذا، تــعــتــزم مــديــريــة 
ــغــــرب، فــــرض ضــريــبــة على  الـــضـــرائـــب فـــي املــ
ــاع 

ّ
ـــهـــا نــّبــهــت ودعـــــت صــن

ّ
الــــدخــــل، إذ رغــــم أن

 
ّ

املحتوى إلى التصريح بإيراداتهم املالية، إل
التي  الــدعــوة،  لهذه  اهتمامًا  لــم يعيروا  ــهــم 

ّ
أن

ُمــهــّمــة كــُمــحــاولــة لتطبيق  ــهــا 
ّ
يــرى البعض أن

القانون الضريبي على كل األفراد.
 
ّ
أن املغاربة،  ــدّونــني 

ُ
امل من  كثير  اعتبر  فيما 

ذلك يدخل ضمن سياسة أضحت تنهجها 
املـــؤّســـســـات الــرســمــيــة مـــن أجـــل الســتــفــادة 
مــن مــداخــيــل، لــم يتعب فيها هـــؤلء الــذيــن 
أمـــام فضائح  األفــكــار،  يقترحون مثل هــذه 
الــبــطــالــة وأهـــــــوال الــتــعــســف، الـــتـــي يــعــانــي 

السّيدة على الخادمتني كلير وصولنج )رندة 
األســمــر وجــولــيــا قــّصــار فــي النسخة األولـــى، 
ــارول عــبــود ونـــدى بــوفــرحــات فــي النسخة  وكــ
الــثــانــيــة(. ورغــــم تــشــّددهــا فـــي بـــلـــورة ســطــوة 
 البراعة 

ْ
ـــدرك تمامًا أن

ُ
ــأداء بــاهــر، ت الــســّيــدة، بـ

ــّم تقتضي، أحــيــانــًا، إتــاحــة حّيز  األنــقــى واألهــ
ــن ُيـــشـــاركـــهـــا حــســاســّيــتــهــا الــفــنــيــة  مــطــلــوب ملـ
معنان في 

ُ
ت وقــّصــار  بــاألســمــر  فـــإذا  الجميلة، 

الــرائــع لرينيه ديــك،  ــعــادل التمثيلي 
ُ
امل إيــجــاد 

ــهــمــا تــســتــمــّدان منها أيــضــًا بــعــض جــمــاٍل 
ّ
كــأن

أساسّي في تمثيلهما معها.
رابع   ،)1980( أميركي طويل«  »فيلم  ُمشاهدو 
بسحرها  يقولون  الرحباني،  لزياد  مسرحية 
ُمتقّدمة على آخرين في  ها غير 

ّ
أن أيضًا، رغم 

ها تقف على خشبة 
ّ
أن أدوار البطولة. يكفيها 

ــشــارك فــي كتابة تــاريــٍخ لبلٍد 
ُ
ــهــا ت

ّ
مــســرح، وأن

مــنــهــار، يــخــتــّص )الـــتـــاريـــخ( بلحظة اشــتــغــاٍل 
ــل، عـــن ذاك  ــ ، أو بــعــضــه عــلــى األقــ

ّ
ــد الـــفـــن ُيــحــيِّ

 حكاياته 
ّ

 يستل
ّ
 بعض هذا الفن

ّ
النهيار، مع أن

ــتــقــن حــضــورًا على 
ُ
مــن انــهــيــار الــبــلــد. فــديــك ت

خــشــبــٍة، كإتقانها وقــوفــًا أمـــام كــامــيــرا، يغلب 
التلفزيوني  مـــن  ــزٌء  ــ وجـ الــتــلــفــزيــونــّي،  عليها 
يناِهض ثقافة استهاكية باهتة، فإذا بأعماٍل 
ــــوازن بــني رغـــبـــاٍت عميقة فــي عــدم  ــّدة لــهــا تـ عــ
بات اشتغاٍل 

ّ
كبح حيويتها التمثيلية، ومتطل

نديم جرجوره

يصعب نسيان الحضور الطاغي لرينيه ديك، 
الــراحــلــة أمـــس، األربـــعـــاء، )14 إبــريــل/ نيسان 
2021(، في »الخادمتان« للعراقّي جواد األسدي 
بهر األحاسيس 

ُ
)1995، مسرح بيروت(. امرأة ت

النّص  إلــى عمق  إيــاه  ها للُمشاهد، جــاذبــة 
ّ
كل

وروحــــه وفــضــائــه، فــتــذهــب وإيــــاه إلـــى األبــعــد 
واألعمق. حضور مستمّد من تاريٍخ وتجربة، 
ـــكـــتـــب فــي 

ُ
يــســتــحــيــل اخـــتـــرالـــهـــمـــا بـــكـــلـــمـــاٍت، ت

 قوًل لجواد األسدي نفسه يعكس 
ّ
رحيلها. لكن

 
ْ
شيئًا كثيرًا من املرأة املمثلة: »ل أحد ُيمكنه أن
 مكان رينيه ديك في دور السّيدة«. بهذا، 

ّ
يحل

يجيب األسدي عن سؤال غياب السّيدة )إحدى 
جينيه،  جـــان  مسرحية  فــي  الــــ3  الشخصيات 
»الــخــادمــتــان«  1947(، فــي الــنــســخــة الــثــانــيــة لـــ
)2010، مسرح بابل(. فرينيه ديك غير متمّكنٍة 
 
ْ
حينها مــن تــأديــة الـــدور، واألســـدي مقتنٌع أن
أمــا تعبير »السيدة«، املختّص  ل بديل منها. 
معنى  من  أكثر  فيحمل  مسرحية،  بشخصية 
امــرأة تتاعب بالشخصيات ومصائرها،  عن 
بما لديها من ُحسن اشتغال ُمتقن، وإمكانية 

ل تمثيلي في ذات الشخصية وروحها.
ّ
توغ

ُيازم حضورها الطاغي هذا ُمشاهداٍت لحقة 
ــشــارك رينيه ديــك فيها 

ُ
ألعــمــاٍل مختلفة، لــن ت

ها. بهاء أدائها ُيرافق املهتّم باملسرح طيلة 
ّ
كل

مشاهداته تلك، فُيصاب املهتّم بلعنة املقارنة 
ـــ20، وبــعــض  ــ ــ غــالــبــًا. فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن ال
العشرية األولى من القرن الـ21، تشهد بيروت 
حيوية ثقافية وفنية، ُيساهم »مسرح بيروت«، 
ثم »مسرح املدينة«، في ُصنعها. تحضر رينيه 
شاهدة مختلفة. حركة 

ُ
صبح امل

ُ
ديك، ومعها ت

جسٍد، ومامح وجه، ومابس تتاءم وسطوة 

منها الشباب املغربي على مستوى البحث 
عــن الــعــمــل وأجــســادهــم تــئــن تــحــت عــذابــات 
املــرحــلــة و»هـــــــراوات« املـــخـــزن، وهـــي تنهال 
على أجسادهم النحيفة، كما حدث ذلك في 
بالرباط  مدينة  فــي  املاضية  القليلة  األيـــام 

في وجه األستاذة.
ظــاهــريــًا، يــبــدو الــــرأي الــثــانــي أكــثــر جـــدارة 
ــاع املــحــتــوى 

ّ
مــن نــاحــيــة الــتــعــاطــف مــع صــن

ــهــم املـــشـــروع فـــي مــواصــلــة أربــاحــهــم، 
ّ
وحــق

لــة   األمــــــر، الـــــذي يـــدعـــو إلــــى املــســاء
ّ
غــيــر أن

والنقد، هو ما طبيعة املواد البصرّية، التي 
غاربة على الويب؟ 

َ
ُيقّدمها بعض النجوم امل

ــّدم  ــقـ ـ
ُ
ــــهــــا ل تـــخـــرج عــــن كـــونـــهـــا ت

ّ
خــــاّصــــة أن

والجــتــمــاعــيــة،  السياسية  الـــكـــوارث  بــعــض 
ــتـــي يــشــهــدهــا املــــغــــرب. فـــيـــجـــري تــولــيــف  الـ
واألحــداث  والفيديوهات  الصور  من  جملة 
والــتــعــلــيــقــات داخـــــل فــيــديــو واحـــــد يــرتــكــز 
 
ً
على عنصر الستفزاز، الذي يبقى ُمستقا

ومن دون معنى، إذا لم ينجح صاحبه في 
ساخرة  بتعليقات  الفيديو  تذييل  إمكانية 

مرافقة للصورة املعروضة.
ــذه الــطــريــقــة فـــي صــنــاعــة املـــحـــتـــوى، بــدت  هــ
ــهــا هــزيــلــة 

ّ
ــــرة مـــن حــيــث الـــوســـيـــط، لــكــن

ّ
ُمــــؤث

ورديـــئـــة عــلــى مــســتــوى املــحــتــوى نــفــســه، ول 
تعتمد  الــتــي  الــفــيــديــوهــات،   بعض 

ّ
أن سيما 

عوزها 
ُ
ت املغربّية،  الجتماعية  املسائل  على 

شّرحة 
ُ
وامل الثاقبة  السوسيولوجية  النظرة 

لصالح أشياء مكشوفة عابرة.
ؤمن بهذه اإلبدالت 

ُ
لكن مديرية الضريبة، ل ت

ــاع املحتوى 
ّ
املــفــاهــيــمــيــة، الــتــي أحــدثــهــا صــن

فــي املــغــرب، بــل قــد تعتبرها مــجــّرد أساطير 
ــشــاهــد بها مــن أجــل الــثــراء 

ُ
ه امل بــصــرّيــة، ُيــمــوَّ

لــم تنتبه إليه مديرية  الــذي   
ّ
أن أكــثــر. غير  ل 

النجوم  تهّم بتقزيم مداخل  الضرائب، وهي 
 بعض هذه 

ّ
من طريق القانون الضريبي، أن

 ومــضــمــونــًا، 
ً
الــفــيــديــوهــات الــنــاجــحــة شـــكـــا

يرتكز على أفكار وعلى قّوة بصرّية، تستند 
أن  التقني، قبل  الخيال والتوليف  إلى عامل 
شاهدة. هــذا كله 

ُ
امل إلــى  الفيديو طريقه  يجد 

يــجــعــل الــتــلــفــزيــون الــرســمــي يــظــهــر بمظهر 
الضعف والــوهــن، وهــو غير قــادر على مللمة 
جــســده واجــتــراح مــشــروع بــصــرّي، ُيضاهي 
ــذه الــفــيــديــوهــات، الــتــي تــجــري صناعتها  هـ
ــا داخـــــــل مــــقــــاٍه وتـــكـــتـــســـح املــــايــــني مــن  ــمــ ربــ
شاهدين وفي دقائق معدودة باملقارنة مع 

ُ
امل

ــّرب كــل الحيل  الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، الـــذي جـ
والقتباس  الهجانة  إلى  ستندة 

ُ
امل البصرّية 

أواصر  والتنميط والدبلجة من أجل تقريب 
ــشــاهــد املــغــربــي وكــســب ثقته 

ُ
صــداقــتــه مــع امل

مــــن جــــديــــد، بـــعـــد هـــجـــرة مـــشـــروعـــة طـــاولـــت 
التلفزيون الرسمي في السنوات األخيرة.

تلفزيوني متماسك وعميق وبسيٍط من دون 
 لحقًا )بعض حلقات 

ٌ
تسطيح، وهــذا حــاصــل

»من أحلى بيوت راس بيروت«، تأليف مروان 
نجار، 2001 و2003، نموذٌج(. هذه التوازنات، 
ستحاول رينيه ديك تلبيتها سينمائيًا، رغم 
هوسها األول والدائم: املسرح. في ثمانينيات 
ــشــارك فــي أفـــاٍم لبنانية قليلة، 

ُ
ـــ20، ت الــقــرن الــ

بعضها يسعى إلى التوازنات نفسها، مع ميٍل 
ٍس سينمائّي، يغوص في 

َ
ف

َ
واضٍح إلى إشاعة ن

اللبنانية(،  راهن تلك املرحلة )الحرب األهلية 
ُمــعــّريــًا انــهــيــاراٍت ومــخــاوف وقــاقــل، وعاكسًا 
ــي الــفــعــل  ــ ــــس مـــخـــرجـــني مــــتــــوّرطــــني فـ ــواجـ ــ هـ
والستهاكّي.  للتجارّي  املخالف  السينمائّي 
 على مــثــابــرٍة ثقافية 

ٌ
بعض تلك األفـــام دلــيــل

وأخاقية وفنية لسينمائيني يريدون الكاميرا 
الروائّي واملتخّيل  توثيقًا بصريًا، فيعتمدون 
أداة كشٍف وتفكيك، ضمن شروط تلك املرحلة 

وقواعدها وإمكانياتها.
مع ديــك، هناك »امللجأ« )1981( لرفيق حجار، 
عــلــويــة،  لـــبـــرهـــان   )1982( ــلـــقـــاء«  الـ و»بــــيــــروت 
و»املخطوف« )1983( لفؤاد جوجو. أمثلة تشي 
بمخالفة السينما لخراب بلٍد واجتماٍع وناٍس، 
عــبــر الــتــقــاط نــبــض الــحــالــة وانـــفـــعـــالت أفــــراٍد 
ُمقيمني فيها. لحــقــًا، يــتــعــاون أســد فــولدكــار 
معها، فــي إنــجــازه »ملــا حكيت مــريــم« )2004(، 
أول روائّي طويل له. مع برناديت حديب وطال 
الــجــردي، تـــؤّدي ديــك دور أم زيـــاد )الــجــردي(، 
املمتلئة موروثاٍت اجتماعية متزّمتة وقاسية، 
فـــي رحـــلـــة عــــــذاٍب ومـــتـــاهـــة وقـــلـــق، تــخــوضــهــا 
مــريــم )حــديــب( وحــيــدة فــي مــواجــهــة كثيرين. 
 ديــك، بذهابها إلــى أقصى النقيض فيها 

ّ
كــأن

إلــى خصوصيتها  الشخصية  حيل 
ُ
ت كــامــرأة، 

الجتماعية، فيزداد حضورها طغيانًا وجماًل.

صنّاع المحتوى المغربيون: ضريبة السخريةرينيه ديك... حيوية األداء
تعتزم مديرية الضرائب 

في المغرب، فرض 
ضريبة على الدخل الذي 
يحققه صنّاع المحتوى 

على وسائل التواصل 
االجتماعي

بعد بيع عمل رقمي بـ69 مليون دولر أميركي لدى 
دار كــريــســتــيــز، أطــلــقــت »ســوذبــيــز« و»كــريــســتــيــز« 
اإلثنني مزادًا على أعمال بنسق »أن إف تي« الرائج 
أخيرًا، في مؤشر إلى سعي دور املزادات التقليدية 
التكنولوجيا  هــذه  على خريطة  لها  موقع  لحجز 

التي أحدثت خضة في سوق األعمال الفنية.
إذ قبل ثاثة أشــهــر، قلة مــن األشــخــاص كانت قد 
»أن إف تـــي«، وهــو أســلــوب تشفير عبر  ـــ سمعت بـ
الرموز غير القابلة لاستبدال، يتيح منح شهادة 
تثبت أصالة أي منتج رقمي، سواء أكان صورة أو 
رسمًا تعبيريًا أو فيديو أو مقطوعة موسيقية أو 
مقالة صحافية. لكن املصطلح أصبح متداوًل بقوة 
فــي األســابــيــع املــاضــيــة، خــصــوصــًا بــعــد بــيــع عمل 
بأسلوب  بيبل  األمــيــركــي  للفنان  »رقــمــي«  كـــولج 
بــــ69.3 مليون دولر أميركي. كما أن  »أن إف تــي« 
بيانات موقع »داب رادار« تظهر أن أكثر من عشرة 
مــايــني دولر أمــيــركــي تــتــنــقــل مـــن يـــد إلـــى أخـــرى 

يوميًا، لشراء هذه القطع غير املادية بالكامل.
أثـــر األعــمــال  تــوفــر »أن إف تـــي« ضــمــانــات لتقفي 
ما  السابق،  في  كانت مفقودة  الرقمية وسامتها 
تكون مجاًل جديدًا لصفقات تجارية  أن  يخولها 
ــذه الــــســــوق، املــرتــبــطــة مــبــاشــرة  هـــائـــلـــة. وتـــضـــم هــ
العمات املشفرة مثل »بيتكوين«، منصات  بعالم 
تبادل خاصة مثل »نيفتي غايتواي و»أوبن سي« 

الفنون. وفي ظل  نشئتا على هامش عالم 
ُ
أ اللتني 

الفنية  دورهــا كركيزة أساسية في ســوق األعمال 
املـــزادات ترغب في تفويت  التقليدية، لم تكن دور 
الفرصة. وتقول الخبيرة في الفنون املعاصرة لدى 
بعد  العاملية  ــزادات  املـ دور  أكبر  ثالث  »فيليبس«، 
»كريستيز« و»سوذبيز«، ريبيكا بولينغ، إن الدور 
التقليدية توفر »إطارًا« لهذه السوق الجديدة التي 

ل تزال تعتمد معايير غامضة.
ومـــن خـــال بــيــع أعـــمـــال »أن إف تـــي« لــلــفــنــان بــاك 
املــتــخــصــص فــــي األعــــمــــال الـــرقـــمـــيـــة، بــــني اإلثـــنـــني 
واألربــــعــــاء، تــســعــى »ســوذبــيــز« أيــضــًا إلـــى إعــطــاء 
ضــمــانــة مــصــداقــيــة لــهــواة الــجــمــع غــيــر الضليعني 
بهذا العالم الذي يثير »شكوكًا إزاء مشروعيته«، 
وفق الخبير في الفنون املعاصرة في الدار ماكس 
مـــور الـــذي يــتــوقــع »إقــبــال هـــواة جــمــع لــم يشتروا 
سابقًا قطعًا بنسق )أن إف تي( على اقتناء أعمال 

رقمية للمرة األولى، ألن املزاد تنظمه )سوذبيز(«.
كذلك تخوض »سوذبيز«، عبر هذا املزاد، تحديًا 
جديدًا، لكونه يبتعد عن املعايير العتيادية في 
املــــــزادات. يــطــرح الــفــنــان بـــاك للبيع »مــكــعــبــات«، 
الهندسي،  الشكل  هــذا  تمثل  رقمية  أعمال  وهــي 
لــلــوحــدة، وبــكــمــيــات  أمــيــركــي  بــســعــر 500 دولر 
محدودة. وخال خمس عشرة دقيقة يوميًا بني 
اإلثنني واألربعاء، تباع »املكعبات« بالعدد الذي 

يرغب به هواة الجمع، وبالسعر اإلفرادي عينه.
وتـــــقـــــول دار »ســـــوذبـــــيـــــز« إنــــــه »مــــــن خــــــال هـــذه 
املــجــمــوعــة، يــتــســاءل بـــاك عــن معنى الــقــيــمــة. مــاذا 
تعني القيمة؟«. باعت »سوذبيز« خال ربع ساعة 
اإلجمالية  قيمتها  تقرب  »مكعبات«  اإلثــنــني  فقط 
مــــن عـــشـــرة مـــايـــني دولر أمـــيـــركـــي، عـــبـــر مــنــصــة 

»نيفتي غايتواي« املشاركة في العملية.
البــتــكــار، وهو  تــعــّول »فيليبس« على عامل  كذلك 
عنصر أساسي في عالم »أن إف تي«، عبر اقتراحها 
 فريدًا للكندي ماد دوغ جونز سيوفر تلقائيًا 

ً
عما

ــــذي يــشــتــريــه. ويــشــكــل  ــــرى لــلــشــخــص الـ أعـــمـــاًل أخـ
»ريبليكايتر«، املطروح في املزاد منذ اإلثنني وحتى 
 متبدًل سيؤدي خال فترة 

ً
23 إبريل/نيسان، عما

تقرب من عام لظهور ما بني 75 و300 قطعة رقمية 
أخرى، ستكون كلها ملكًا للشاري األساسي.

)فرانس برس(

أن تحيا ماضي األيام اآلتية

)Getty( يعاني الشباب المغربي من أهوال البطالة

بيع هذا العمل 
الرقمي للفنان 
بيبل بـ69.3 مليون 
دوالر أميركي 
)رسالن رحمن/
فرانس برس(

ياُلزم حضورها الطاغي ُمشاهداٍت الحقة ألعماٍل مختلفة )فيسبوك(

)Imdb( حاز أنتوني هوبكينز جائزة »بافتا« أفضل ممثل عن دوره

ال يتوانى فيلم »األب« عن دعوة التقّدم في الّسن بـ »الجحيم«، الذي يصّوره من خالل قصة 
رجل، يُدعى أنتوني، يرزح تحت وطأة الزهايمر، وتختلط الشخوص واألماكن عليه

فيلم »األب«

حّمى »أن إف تي« تتمّدد

فنون وكوكتيل
قراءة

إضاءة

قضيةرحيل

إن ترك الباب مفتوحًا 
للتأويل الذاتي، وإتقان لعبة 

اإليحاء بالشيء بدًال من 
قوله جهارًا، يعيداننا إلى 

خلفية المخرج فلوريان زيلر 
)الصورة( المسرحية. لعل 

عالقة التلقي التي يقيمها 
المتفرج مع الفيلم، هي 
التجلي األوضح لتقنيات 
المسرح، فالمشاهد يرى 

األحداث عبر عيني أنتوني، 
ما يخلق تماهيًا وثيقًا بينه 
وبين الشخصية، لكن هذه 

العالقة ُتقاَطع بوسائل 
عدة، منها تغيير الديكور 

واأللوان بين مشهد 
وآخر.

عبر عيني 
أنتوني
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