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MEDIA
النسخ
االحتياطية

واشنطن ــ العربي الجديد

سـيـسـمــح تـطـبـيــق «وات ـ ـسـ ــاب» لـلـمـسـتـخــدمــن
بتشفير محادثاتهم التي نسخت احتياطيًا ،ما
يجعلها غير قابلة للقراءة من دون الوصول إلى
كلمة مرور أو مفتاح تشفير مكون من  64رقمًا.
وأعلنت شركة «فيسبوك» ،املالكة لـ»واتساب»،
أنــه اعـتـبــارًا مــن يــوم الخميس سيتمكن بعض

املستخدمني من تشفير الرسائل املخزنة على
«غوغل درايــف»  Google Driveأو «آيكالود»
 iCloudم ــن «آب ـ ـ ــل» .وأف ـ ـ ــادت ال ـش ــرك ــة بــأنـهــا
ستوفر امليزة تدريجيًا لألشخاص الذين لديهم
أحدث إصدار من «واتساب» .تأتي هذه الخطوة
على خلفية القلق بشأن سالمة نسخ الرسائل
االحـتـيــاطـيــة .فــي مــايــو/أيــار ،رفـعــت «وات ـســاب»
دع ــوى قضائية ضــد الحكومة الهندية بشأن

ق ــوان ــن تـكـنــولــوجـيــا امل ـع ـلــومــات ال ـجــديــدة الـتــي
تتضمن وضع الرسائل في قاعدة بيانات يمكن
تتبعها .في حال تم ذلك ،فإن الحكومة ستكون
قادرة على تحديد هوية املرسل والتصرف ضده
إذا حكم على أي محتوى بأنه غير قانوني .الهند
هي أكبر ســوق لتطبيق «واتـســاب» .وأوضحت
«فيسبوك» أن املستخدمني يمكنهم االحتفاظ
بمفتاح التشفير الخاص بهم ،ما يمنع احتمال
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إجـبــار م ــزود الـخــدمــة السحابية على تسليمه
إلــى الـسـلـطــات .وأضــافــت «يمكنكم اآلن تأمني
الـنـسـخــة االحـتـيــاطـيــة امل ـش ـفــرة م ــن ط ــرف إلــى
طرف باستخدام كلمة مرور من اختياركم ،أو
مفتاح تشفير مكون من  64رقمًا ال يعرفه أحد
غيركم .لن يتمكن (واتـســاب) وال مــزود خدمة
النسخ االحتياطي من قراءة النسخ االحتياطية
أو الوصول إلى املفتاح املطلوب إللغاء قفلها».

بريطانيا :القرصنة الروسية هي األخطر تليها الصين
برامج الفدية تمثل الخطر األكبر لألمن السيبراني وجميع التهديدات اإللكترونية التي تواجهها المملكة المتحدة ،ويبدو أن الخط َرين
األكبرين على سالمة الشبكة البريطانية هما روسيا تليها الصين.
لندن ـ كاتيا يوسف

تــراجــع بــريـطــانـيــا ال ـح ــوادث السيبرانية
الــدولـيــة الكبرى الـتــي وقـعــت خــال العام
امل ــاض ــي وال ـخ ـط ــوات الـعـمّـلـيــة ال ـت ــي كــان
مــن املـمـكــن اتـخــاذهــا لتجنب الـعــديــد من
هــذه التهديدات .في  11أكتوبر /تشرين
األول الحالي وخالل الخطاب الذي ألقته
الرئيسة التنفيذية للمركز القومي لألمن
ال ـس ـي ـبــرانــي ( )NCSCل ـي ـنــدي كــام ـيــرون،
أ ّم ــام مــركــز أبـحــاث تشاتام ه ــاوس ،قالت
إن ــه ف ــي عــالــم تـتـطــور فـيــه التكنولوجيا
الناشئة بوتيرة سريعة وتتصدر أخبار
انقطاع «فيسبوك» و«واتساب» العناوين
العاملية بعد انقطاعهما ملدة ست ساعات،
ال يمكننا أن نكتفي بما حققناه .الفتة إلى
ّ
أن برامج الفدية تمثل الخطر األكبر لألمن
السيبراني وجميع التهديدات اإللكترونية
َ
التي تواجهها اململكة املتحدة .ولم تتوان
عن توجيه اتهامات جريئة ومباشرة إلى
مجرمي اإلنترنت املوجودين في روسيا
ّ
وال ــدول امل ـجــاورة ،مـشـ ّـددة على أن املركز
القومي لألمن السيبراني جنبًا إلى جنب
مــع الــوكــالــة الــوطـنـيــة ملـكــافـحــة الـجــريـمــة،
ّ
على علم بأن هؤالء مسؤولون عن معظم
ـداف في
هـجـمــات الـفــديــة امل ــدم ــرة ضــد أهـ ـ ّ
اململكة املتحدة .تتابع كاميرون أنـنــا لو
نظرنا إلى العام املاضي نرى أننا واجهنا
ب ـع ــض ال ـ ـحـ ــوادث ال ـس ـي ـبــران ـيــة ال ـك ـب ــرى.
وربما كــان ّ
أهمها الــذي حظي باالهتمام
ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم ه ــو م ــا أصـبــح
ُيـ ـع ــرف ب ــاس ــم ه ـج ــوم «س ـ ـ ــوالر ويـ ـن ــدز».
وتضمن إحدى أكثر منصات إدارة أنظمة
تكنولوجيا املعلومات شيوعًا في العالم
الـتــي تـعــرضــت لــاخـتــراق مــن قـبــل خدمة
االستخبارات الخارجية الروسية .ورأينا
أيضًا في العام املاضي تأثيرًا في العالم
ال ـح ـق ـي ـقــي ،م ــن سـلـسـلــة ه ـج ـمــات بــرامــج
الفدية التي أصابت القطاع العام بأضرار
ج ـس ـي ـمــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ت ـع ــرض بــرنــامــج
ال ـخــدمــات الـصـحـيــة ف ــي أيــرل ـنــدا لهجوم
ه ــائ ــل م ــن هـ ــذه الـ ـب ــرام ــج ،م ـم ــا أدى إل ــى
تعطيل أشهر من املواعيد والخدمات.
في خطابها نفسه تشير كاميرون بشكل
واضح إلى تقارير مخابراتية بريطانية،
ُت ّ
حمل مسؤولية هجمات بــرامــج الفدية
األك ـث ــر «ت ــدم ـي ـرًا» ف ــي ال ـب ــاد لـجـمــاعــات
املـجــرمــن اإللـكـتــرونـيــن املـتـمــركــزيــن في
روسـ ـي ــا .ك ــذل ــك ت ـن ـ ّـب ــه أن ب ــرام ــج ال ـفــديــة
ك ــان ــت وال ت ـ ــزال أك ـب ــر خ ـط ــر إل ـك ـتــرونــي
م ـب ــاش ــر ع ـل ــى امل ـم ـل ـك ــة املـ ـتـ ـح ــدة كــون ـهــا
تـشـمــل مـنـظـمــات مـثــل شــركــات «فــوتـســي
 »100واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس وال ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة
ً
الــوط ـن ـيــة ال ـح ـيــويــة ف ـضــا ع ــن املـجــالــس

ّ
املحلية .وتـحــذر مــن أن الكثيرين ليست
لـ ّـديـهــم خـطــط لــاسـتـجــابــة ل ـل ـحــوادث أو
أنـ ـه ــم ال يـ ــزالـ ــون ي ـخ ـت ـب ــرون دفــاعــات ـهــم
اإللـكـتــرونـيــة ضــد الـتـهــديــد .وفــي املقابل
ّ
تستمر التكنولوجيا في التقدم والتطور
ب ــوتـ ـي ــرة س ــري ـع ــة ح ـت ــى أص ـب ـح ــت أك ـثــر
انــدمــاجــا فــي حياتنا اليومية وأعمالنا

حمل مسؤولية
تقارير ُت ّ
هجمات برامج الفدية
لجماعات روسية

ّ
أقل خطورة من روسيا والصين (إيماجينيما)Getty /
ال تزال إيران وكوريا الشمالية

إذاعة «عروج»:
البرامج الدينية وحيدة
كــانــت ف ــرق م ــن الـصـحــافـيــن ت ـت ـنــاوب على
بث نشرات األخـبــار في مقر إذاعــة «عــروج»
في فــرح ،غربي أفغانستان ،لكن منذ عودة
حركة «طالبان» ،ظل إبراهيم بارهار وحده
ي ـبــث س ــاع ــات م ــن ال ـب ــرام ــج الــدي ـن ـيــة .ب ــدأت
إذاع ـ ــة «ع ـ ـ ــروج» ،وت ـع ـنــي ال ـص ـعــود باللغة
الـبـشـتــونـيــة مـثــل ال ـعــرب ـيــة ،ال ـبــث قـبــل ست
سـنــوات مــع مجموعة متنوعة مــن البرامج
ل ـج ـم ـهــور ُح ـ ــرم م ــن اإلع ـ ــام ف ـت ــرة طــوي ـلــة.
قــال بــارهــار لوكالة «فــرانــس بــرس»« :كانت
لدينا برامج موسيقية ودينية وسياسية»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه ح ـتــى ق ـبــل ش ـهــريــن كــانــت
املحطة تبث  19ساعة في اليوم .لكن عندما
تولت الحركة السلطة منتصف أغسطس/
آب ،تبدل الحال .وأوضــح الرجل البالغ من
العمر  35عامًا ،ذو الشعر األسود القصير
والعينني الزرقاوين ،بينما كان يقدم الشاي
في مكتبه «لألسف ،من بني البرامج كلها
لم يبق سوى واحد ،هو البرنامج الديني».
وأضــاف «نعد قائمة في الصباح ،ونبثها
طوال اليوم ،ألنه لم يعد هناك بث مباشر»،
بعد أن اضطر إلى تسريح املوظفني البالغ
عددهم  ،18وبينهم ثماني نساء.
وأش ــار إلــى أن «الـعـقــود واإلعــانــات لدينا
أل ـغ ـي ــت ك ـل ـه ــا .إذا اس ـت ـم ــر ال ـ ـحـ ــال ه ـك ــذا،
س ـن ـض ـطــر إلـ ــى اإلغ ـ ـ ـ ــاق» .ح ـط ــم وصـ ــول»

وبنيتنا التحتية .وتلفت كاميرون إلى
ّ
أن املتسللني عادة ما يخترقون األنظمة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـت ـش ـف ـيــر الـ ـبـ ـي ــان ــات امل ـه ـمــة
أو ي ـت ـح ـك ـمــون ب ـهــا ب ـطــري ـقــة أخـ ـ ــرى ،ثـ ّـم
يـطـلـبــون ن ـقــودًا مـقــابــل إعــادت ـهــا .وتــدفــع
ّ
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـش ــرك ــات فـ ــديـ ــات ،ب ـي ــد أن
دف ـ ــع ال ـف ــدي ــة «ي ـش ـج ــع ه ـ ــذه ال ـج ـم ــاع ــات

ط ــالـ ـب ــان» ح ـل ــم امل ــذي ـع ــة ال ـس ــاب ـق ــة لـنـشــرة
األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار م ـ ــاري ـ ــا س ـل ـط ــان ــي ب ـ ــأن ت ـص ـبــح
«صحافية مشهورة» في واليــة فــرح .قالت
الـشــابــة الـبــالـغــة مــن الـعـمــر  25عــامــا ،وهــي
ً
تـضــع عـلــى رأس ـهــا مـنــديــا أس ــود ،لوكالة
«ف ــران ــس بـ ـ ــرس»« :ت ـم ـك ـنــت م ــن أن أصـيــر
صحافية ،لكن اآلن توقف كل شيء» .جلست
ال ـش ــاب ــة ،ال ـت ــي ك ــان ــت ف ــي زيـ ـ ــارة لــزمـيـلـهــا
السابق ،خلف امليكروفون في االستوديو
ال ـع ــازل ل ـل ـصــوت ح ـيــث كــانــت ت ـع ـمــل .بعد
خـمــس س ـن ــوات ،صـ ــارت اآلن «عــاط ـلــة عن
الـعـمــل وم ـعــزولــة فــي امل ـن ــزل» ،وتـخـشــى أن
«يؤذيها شخص ما» لكونها صحافية.
أكــدت حركة «طــالـبــان» ،التي اتبعت خالل
حكمها السابق من العام  1996حتى 2001
ن ـه ـجــا م ـت ـش ــددًا وق ـم ـع ـيــا ،أن ـه ــا سـتـحـتــرم
حقوق املــرأة بموجب الشريعة اإلسالمية،
لـكـنـهــا م ــا زالـ ــت ب ـعــد ن ـحــو ش ـهــريــن تمنع
النساء إلى حد كبير من العمل.
وتقول منظمات مدافعة عن حرية الصحافة
وحقوق اإلنسان إنها فرضت قواعد جديدة
على الصحافيني ،بما في ذلك حظر جميع
التقارير «املخالفة لــإســام» ،أو «اإلســاءة
إل ــى الشخصيات ال ـعــامــة» ،أو «املــواضـيــع
التي لم تحصل على موافقة السلطات».
أغـلـقــت أك ـثــر مــن  70فــي املــائــة مــن وســائــل

اإلجــرامـيــة» خصوصًا فــي بريطانيا ،إذ
القانون بمنع دفع الفدية للجماعات
إن ّ
املـصــنـفــة إرهــابـيــة فـقــط ،وقـســم كبير من
القراصنة الــذيــن يطالبون بالفدية غير
ّ
مصنفني في هذه الخانة.
وليس من غير القانوني القيام بذلك ،ألن
العديد مــن العصابات اإلجــرامـيــة لــم يتم
تصنيفها على أنـهــا جـمــاعــات محظورة
ّ
ك ـم ــا أن قـ ــوانـ ــن االبـ ـ ـتـ ـ ــزاز ال ـبــري ـطــان ـيــة
ّ
ت ـح ــظ ــر ف ـق ــط دف ـ ــع الـ ـف ــدي ــة ل ــإره ــاب ـي ــن.
ويقول الخبراء إن روسيا إلى جانب دول
سوفييتية ســابـقــة أخ ــرى خ ــارج منطقة
البلطيق ،اختارت غض الطرف عن أنشطة
الـعـصــابــات طــاملــا أن جـهــودهــا تستهدف
الخارج.
وتشير كاميرون إلى أنه على الرغم من أن
روسيا ال تــزال تمثل أخطر تهديد لألمن
ّ ً
الـسـيـبــرانــي ،لـكــن تـقــول إن ك ــا مــن إ ّي ــران
وكــوريــا الشمالية عـلــى الــرغــم مــن أنهما
أق ــل ت ـطــورًا مــن روس ـيــا وال ـصــن لكنهما
االختراقات الرقمية
تستخدمان بانتظام ّ
لتحقيق أهدافهما .وتمثل الصني مشكلة
ً
ّ
متطورًا
مهمة أيضًا ،إذ كانت بكني ممثال
ل ـل ـغــايــة وق ـ ــد أظـ ـه ــرت «اه ـت ـم ــام ــا مـثـبـتــا
بأسرارنا التجارية» بعد أن اتهمت سابقًا
بمحاولة سرقة أســرار أبحاث اللقاحات،
وهو ادعاء تنفيه الصني.
ومع ذلك ،تنفي الصني باستمرار تورطها
في القرصنة .ففي يوليو /تموز ،اتهمت
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة واش ـن ـطــن
بــااللـتـفــاف حــول حلفائها للتشهير بها
وق ـم ـع ـهــا بـ ــدوافـ ــع س ـي ــاس ـي ــة .وق ــال ــت إن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ك ــان ــت «أكـ ـب ــر مـصــدر
للهجمات اإللـكـتــرونـيــة فــي الـعــالــم» ،وإن
الواليات املتحدة وحلفاء غربيني آخرين
قد انخرطوا منذ فترة طويلة في سياسة
تـقـلـيــديــة تـقـضــي بــالـتـجـســس ع ـلــى دول
مثلها.
كذلك أشارت كاميرون إلى ما تم الكشف
عنه حديثًا حــول برمجية «بيغاسوس»
التي تبيعها مجموعة  NSOاإلسرائيلية،
وذلك بالتزامن مع ما أعلنت عنه محكمة
بريطانية عن استخدام حاكم إمارة دبي
محمد بــن راشــد البرمجية اإلسرائيلية
للتجسس عـلــى هــاتــف زوج ـتــه السابقة
األم ـي ــرة هـيــا بـنــت الـحـســن .فــي املـقــابــل،
كان الرئيس السابق ألعلى وكالة لألمن
ال ـس ـي ـبــرانــي ف ــي ال ـح ـ ّكــومــة الـبــريـطــانـيــة
ك ـيــاران مــارتــن قــد ح ــذر خــال هــذا الـعــام
ّ
مــن أن ال ـصــن تـسـعــى إل ــى إعـ ــادة كتابة
قواعد اإلنترنت من خالل إنشاء نظامها
البيئي التكنولوجي القائم على الرقابة
وامل ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة ف ـ ــي مـ ـن ــافـ ـس ــة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة مــع
الديمقراطية الغربية.

نكسات «آبل» تتواصل:
صرف موظفة جديدة
واشنطن ــ العربي الجديد

إبراهيم بارهار في استديو اإلذاعة (فرانس برس)

اإلعـ ــام ف ــي ال ـب ــاد ،وف ـقــا لــ«لـجـنــة ســامــة
ال ـص ـحــاف ـيــن األفـ ـ ـغ ـ ــان» .وفـ ــر ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن م ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،أو ي ـع ـي ـشــون
مـ ـت ــواري ــن عـ ــن األن ـ ـظ ـ ــار ،تـ ــاركـ ــن امل ـش ـهــد
اإلعــامــي فــي الـبــاد عند أدنــى مستوى له
مـنــذ عـشــريــن عــامــا ،وف ـقــا لـلـمـصــدر نفسه.
وت ـ ـعـ ــرض ب ـع ــض الـ ــذيـ ــن واص ـ ـلـ ــوا ال ـع ـمــل
لالعتقال والضرب أثناء محاولتهم تغطية
احتجاجات غير مصرح بها.
(فرانس برس)

قالت موظفة في «آبل» إنها فصلت من عملها بعد أن قادت حركة بني زمالئها
إلع ــان ح ــاالت مــا وصـفــوه بالتحرشات والتمييز فــي الـشــركــة .وقــالــت مديرة
بــرامــج «آب ــل» جانيك بــاريــش إن الشركة أبلغتها بفصلها لحذفها م ــواد على
أجهزة الشركة بينما كانت قيد التحقيق ،بشأن تسريب ما دار خالل اجتماع
حــول نشاط الشركة لوسائل اإلعــام .ونفت ،في حديث لوكالة «رويـتــرز» ،هذا
التسريب .وأضافت باريش أنها حذفت تطبيقات تتضمن تفاصيل عن مواردها
قبل تسليم أجهزتها لشركة «آبــل» ،كجزء
املالية ومعلومات شخصية أخــرىُ ،
من التحقيق .وأكــدت أنها تعتقد أنها فصلت بسبب نشاطها في مكان العمل.
وقالت «بالنسبة لي ،يبدو أن هذا انتقام واضح لحقيقة أنني كنت أتحدث علنًا
عن االنتهاكات التي تحدث في شركتي واملساواة في األجور ،وعن ظروف العمل
لدينا عامة».
ردت شــركــة «آب ــل»  ،فــي ب ـيــان ،قــالــت فـيــه إنـهــا ال تـنــاقــش أم ــورًا م ـحــددة تخص
املــوظ ـفــن .وق ــد شـهــدت الـشــركــة فــي اآلون ــة األخ ـيــرة أمـثـلــة أخ ــرى عـلــى استياء
املوظفني .الشهر املــاضــي ،قــال موظفان فيها لــ»رويـتــرز» إنهما قدما اتهامات
ضد الشركة لـ»املجلس الوطني لعالقات العمل» .واتهم املوظفان شركة «آبل»
باالنتقام ووقف مناقشة األجور بني املوظفني ،من بني اتهامات أخرى.
فــي أغـسـطــس/آب املــاضــي ،أطلقت مجموعة مــن املوظفني فــي الشركة ،وبينهم
باريش ،حملة  ،AppleToo#لجمع وتبادل تجارب املوظفني الحاليني والسابقني
فــي الظلم والترهيب وس ــوء املعاملة .ج ــاءت امل ـبــادرة بعد أن ح ــاول املوظفون
معالجة الشكاوى مــع قـيــادة الشركة داخليًا ،وفــق مــا أعلن منظموها .وقالت
باريش إن املوظفني كشفوا ،عبر الحملة ،عن مشاكل على كل مستوى في الشركة،
كتجاهل املوظفني الذين عانوا من التمييز والتحيز واالنتقام .ولفتت الحملة
إلى أنها جمعت شهادات  500موظف قالوا إنهم تعرضوا للتمييز والتحرش
الجنسي في العمل ،وشاركوها مع اإلدارة ،لكنها قوبلت بالتجاهل.
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

أشرف الحساني

يــومــا بـعــد ي ــوم يـنـسـحــب املـســرح
ّ
الفنية في املغرب .ليس
من الحياة
ّ
مــن ل ــدن املـجـتـمــع ف ـقــط ،بــل حتى
م ــن ط ــرف مـســرحـيــن أنـفـسـهــم ع ـلــى خلفية
الـحـظــوة املــاديــة الـتــي يحبل بها التلفزيون
ّ
ّ
رومانسي يرقب
مشهد
الرسمي اليوم .ففي
ٍ
ّ
ُ
النقاد فيه أهل املسرح وهم يغيرون قالعهم
ُ
كممثلني صوب اإلخــراج التلفزيوني .وعلى
ّ
ال ــرغ ــم م ــن أن أغ ـل ـب ـه ــم ال يـ ـت ــواف ــرون عـلــى
أدن ـ ــى ش ـ ــروط امل ـع ــرف ـي ــة ،ت ـجــده ــم يـحـتـلــون
أك ـبــر امل ـشــاريــع الـتـلـفــزيــونـيــة ويـسـتـحــوذون
ع ـل ــى أوقـ ـ ـ ــات ط ــوي ـل ــة مـ ــن ال ـ ـعـ ــرض م ـق ــارنــة
عالقات
بآخرين ،وذلك بحكم ما راكموه من
ٍ
شـخـصـيــة داخـ ــل الــوس ـيــط الـتـلـفــزيــونــي من
وأفالم وإعالنات .وهي في
مسلسالت
طريق
ٍ
ٍ
ُمجملها مشاريع ُمجهضة وال تستند إلى
أي ذرة إبداع أو تجديد أو ّ
ّ
تحول ،بل هي فقط
ٍ
ت ـكــرار ألف ـكــار سـبــق تقديمها ،ومــواضـيــع ال
ّ
تقدم أي جديد على الساحة الفنية املغربية.

من الواضح أ ّن المسرح المغربي المعاصر ،الذي تمثّله ثلة من المسرحيين الشباب ،يبقى ُمغيّبًا
الرسمي
ومجهوًال داخل التلفزيون
ّ

المسرح المغربي

مجهول في التلفزيون الرسمي

امتداد لالنحطاط
م ــع ذلـ ـ ــك ،ت ـح ــرص اإلذاعـ ـ ـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة عـلــى
تـقــديـمـهــم بــأب ـهــى ال ـص ــور ع ـلــى خـلـ ُفـيــة ما
ّ
مخيلة املشاهد
يمتلكونه مــن شعبية فــي
ّ
وداخ ـ ـ ــل امل ـج ـت ـمــع كـ ـك ــل .ي ـك ـثــر ال ـت ـل ـفــزيــون
ّ
الرسمي من الصور اإلعالنية وتغذية وجدان
ُ
ّ
البصرية
بسيل مــن الكليشيهات
ـد
املـشــاهـ
ٍ
القائمة على التنميط والترفيه واالستهالك
ُ
كمحاولة الستمالة مشاعر الناس وتغيير

أذواقـ ـه ــم ال ـف ـنـ ّـيــة وال ــذات ـي ــة ص ــوب الـتـفــاهــة
ّ
وال ـب ــوز واالبـ ـت ــذال .وال ـغــريــب فــي األمـ ــر ،أن
ّ
أغ ـل ــب امل ـســرح ـيــن ب ـم ـجــرد مـعــرفـتـهــم ب ــأن
الــدولــة قــد خـ ّـصـصــت دعـمــا مــاديــا للقطاع،
يتركون التلفزيون ويـتـمــركــزون مــن َ جديد
ّ
املسارح .رغم أن هذه املشاهد
على خشبات ُ ّ
ّ
ّ
الـســاخــرة ال تلخص إل واقــع الـفــن املغربي
ال ـيــوم بــاعـتـبــاره ام ـت ــدادًا عميقًا النـحـطــاط
السياسة وتواطؤ الدولة مع أحوال صناعة

توقف التلفزيون عن
عرض المسرحيات أسهم
في تأزم الحركة بأكملها

ّ
جمعيات ومسارح .إضافة إلى
متردية داخل
ٍ
سوء األوضاع املادية للفنانني واضطرارهم
إلــى مجاملة الـســوق واألف ـكــار الـســائــدة من
أجل العيش.

تراجع دور التلفزيون
ورغــم االتفاقية التي أبرمها وزيــر الثقافة
الـ ـس ــاب ــق ع ـث ـم ــان الـ ـ ـف ـ ــردوس ق ـب ــل تـشـكـيــل
أيام ،مع املدير العام
الحكومة الجديدة قبل ٍ

تبقى سياسة الدعم
العمومي للمسرح تسجل
في ّ
كل مرة إخفاقاتها،
بحكم المراجعة المتواصلة
لبنود سياسات الدعم ،بل
لقد ذهب البعض إلى
اعتبار أن الدعم المسرحي،
بالصيغة الموجود عليها
اليوم ،استنفد شروطه
الموضوعية ،وعلى الدولة
مراجعته في ظل ما
يقترحه التوزيع الجهوي
الجديد في المغرب،
ّ
ظل تزايد
وخصوصًا في
عدد الفرق المسرحية
الممارسة وتزايد الخرّيجين
من المعهد العالي
للمسرح .ليبقى سؤال
سياسة الدعم المسرحي
ومآالته على بعض
الفاعلين أنفسهم مفتوحًا.

ينسحب المسرح من الحياة الفنيّة في المغرب (رومان الفابريغ/فرانس برس)

دردشة

ان ـت ـق ــد امل ـم ـث ــل املـ ـص ــري مـ ـج ــدي ك ــام ــل مـيــل
البعض إلــى كتابة درامــا النجم األوح ــد ،أي
املـسـلـســات ال ـتــي تـ ــدور ح ــول ف ـنــان بعينه،
باعتبار هذا الفعل يحد من تماسك املسلسل.
وأض ـ ــاف ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ع ـلــى هــامــش
اختتام الدورة التاسعة من «مهرجان األردن
الدولي لألفالم» ،مساء أمس الجمعة« :نعاني
فــي الــوطــن العربي مــن أزمــة نصوص كبيرة
عـلــى مـسـتــوى ال ــدرام ــا والـسـيـنـمــا ،ولــأســف
الشديد هناك كثيرون على الساحة الفنية ال
ً
يفهمون بالدراما ويكتبون أعماال تخصص
لها ميزانيات مفتوحة ،لذلك تجد أن معظم
ً
هذه األعمال ضعيفة» .ومضى قائال« :عندما
يرغب منتج ما بصنع مسلسل لنجم بعينه،
سينسى الكاتب محاور الحكاية ويركز على
البطل ،ما يؤثر في جودة النص ،وفي النهاية
النجم لن يقدم املسلسل وحده ،فأنا من أنصار
أن يكون الــورق هو البطل ،والدراما املصرية
ينقصها كتاب من طينة أسامة أنور عكاشة،
ويوسف السباعي ،ونجيب محفوظ».
ّ
وانتقد كامل مط بعض املسلسالت إلى ثالثني
حـلـقــة ،فــي حــن أن قـصـتـهــا يـمـكــن اخـتــزالـهــا
بـخـمــس أو س ـبــع ح ـل ـق ــات ،ش ــارح ــا «الـسـبــب
الرئيس في ذلك هو البدء في التصوير عندما
يـتــم إن ـج ــاز سـيـنــاريــو خـمــس ح ـل ـقــات ،فيقع
العاملون فــي املسلسل تحت ضغط ضــرورة
إنـ ـج ــاز  30ح ـل ـق ــة ،ومـ ــن ه ـن ــا ت ـب ــدأ عـمـلـيــات
الـ ـتـ ـط ــوي ــل واإلضـ ـ ــافـ ـ ــة» .وكـ ـش ــف ك ــام ــل عــن
كيفية عــاج األمــر« :يجب أن ينجز سيناريو
الحلقات كاملة قبل البدء بالتصوير ،وعودة
ب ـ ــروف ـ ــات الـ ـط ــاول ــة بـ ــن امل ـم ـث ـل ــن ب ـح ـضــور

الـ ـك ــات ــب وامل ـ ـ ـخـ ـ ــرج ،ل ـت ـه ــذي ــب قـ ـص ــة ال ـع ـمــل
وجعلها واقعية ،أما توجه معظم املسلسالت
ه ــذه األيـ ــام نـحــو ورش ال ـك ـتــابــة ،فيضعفها
باملجمل» .من ناحية ثانية يقدم مجدي كامل
دور عامل نظافة في مستشفى ،ويعيش في
قبو مع قطة ،في الفيلم السينمائي «هوست»
الذي يجرى تصويره حاليًا ،ومن أجل الدور
قــام بتطويل شـعــره وذق ـنــه ،ويجمعه الفيلم
ال ــذي يخرجه صـفــاء الـعــايــدي عــن قصة علي
املـ ـنـ ـش ــاوي م ــع ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز م ـخ ـي ــون وم ـنــة
ف ـض ــال ــي وم ـح ـم ــد س ـل ـي ـم ــان .وق ـ ــال ك ــام ــل إن
الفيلم يحكي عــن الفجور والـفـســاد ،مضيفًا:
«أميل بطبعي لــأدوار الصعبة ،إذ أقدم دورًا
مختلف عن السائد ،وشخصية عامل النظافة
التي أجسدها تميل للعزلة ،فهو شخص غير
مهتم بنفسه ويتعامل مع الشيطان».
وح ـ ــول ق ـل ــة األع ـ ـمـ ــال ال ـت ــي ي ـق ــدم ـه ــا ،كـشــف
كامل أن األمــر يتعلق بطبيعة األدوار التي
تعرض عليه ،موضحًا« :أختار ما يعجبني
ويناسبني ،فــأنــا دكـتــور فــي املعهد العالي
للفنون املسرحية ،ولدي طلبة يرون أعمالي،
ّ
فعلي أن أحترم مهنتي ومهنيتي في تقديم
أعمال ذات مستوى مختلف ومتنوع».
ويـتـفــق كــامــل م ــع نـظــريــة وجـ ــود شـلـلـيــة في
الـفــن ،مشيرًا إلــى أنــه ال يــذهــب ألي منتج أو

كامل :أحلم بتجسيد دور عمر المختار (فيسبوك)

تفاصيل االتفاقية
ّ
وح ـس ــب م ــا ج ــاء ف ــي ب ــاغ االت ـف ــاق ـي ــة ،ف ــإن
الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ستعمل
عـ ـل ــى «ب ـ ـ ــث ثـ ــاثـ ــة ع ـ ـ ـ ــروض م ـ ــن األع ـ ـمـ ــال
املسرحية املـتـبــاريــة على جــائــزة املهرجان
الــوطـنــي للمسرح بـتـطــوان ،الـتــي تـكــون قد
حظيت بتنويه لجنة التحكيم وتوصيتها
بالعرض على شاشة التلفزة» .وفي البالغ
ّ
ـاف
نفسه تـعــهــدت ال ـ ــوزارة بتخصيص غـ ٍ
مالي لـشــراء الـعــروض وعرضها حسب ما
«تــوصــي لجنة تحكيم امل ـهــرجــان الوطني
للمسرح ببثها على قنوات الشركة الوطنية
لإلذاعة والتلفزة ،عــاوة على وضــع فضاء
مـســرح محمد الـخــامــس بــالــربــاط ومـســرح
قصر الـفـنــون بطنجة رهــن إش ــارة الشركة
بقصد تصوير العروض املسرحية املوصى
ببثها».

العاملون في الساحة
الفنية يعرفون قدراتي
التمثيلية

موضة

زهير مراد :جاذبية إيطاليا
كارين إليان ضاهر

مجموعة املصمم زهير مــراد للمالبس الجاهزة
لربيع وصيف  2022نابضة بالحياة تزينها باقة
مــن األل ــوان تزيدها حيوية أكثر بعد ،خصوصًا
أن ـهــا مـسـتــوحــاة م ــن الـسـبـعـيـنـيــات ،تـلــك الحقبة
ال ـتــي عــرفــت فـيـهــا امل ــوض ــة الـكـثـيــر م ــن االزده ـ ــار
واالنـتـعــاش .هــي تشبه فــي الــوقــت نفسه املرحلة
الحالية ،فتطغى عليها البساطة في القصات ،إلى
جانب طابعها الراقي الذي يشبه أسلوب املصمم.
ف ــي حــدي ـثــه م ــع «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،ومـ ــن خــال
ّ
مجموعته املنتعشة أيضًا ،يدعو مراد إلى التحلي
بــاإلي ـجــاب ـيــة واملـ ـض ــي ق ــدم ــا ،ألن ال ـح ـي ــاة مليئة
باملفاجآت ،متحدثًا بشغف عــن آخــر مجموعاته
ال ـت ــي يـنـقــل م ــن خــال ـهــا جــاذب ـيــة إي ـطــال ـيــا ،وفــي
الوقت نفسه أجمل األزمنة في عالم املوضة.
مجموعة املالبس الجاهزة لربيع وصيف عام 2022
مستوحاة مــن فيلم  La Grande Belezzaالــذي نقل
املصمم في أثناء مشاهدته إلى مدينة روما العريقة
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،ث ــم ن ـحــو ج ـمــال بــاقــي األراضـ ــي
اإليـطــالـيــة .يـقــول م ــراد لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :هــذا
الفيلم الدرامي الفني يعود إلى عام  ،2013وينقلنا
عبر األراض ــي اإليطالية الـجــذابــة والــراقـيــة ،ومنها
استوحيت في مجموعتي هذه .ونقلت تلك املشاهد
ال ـخ ـض ــراء ال ـخ ــاب ــة وال ـغ ـن ـيــة بـ ــاألزهـ ــار ال ـخــاصــة

ب ـح ــدائ ــق روم ـ ــا إلـ ــى ت ـصــام ـي ـمــي» .ت ـب ــدو املــرحـلــة
الحالية بعيدة كل البعد عن املبالغة واإلســراف في
اإلطالالت .فالبساطة شعارها ،وهذا ما حرص على
التقيد بــه املصمم فــي مجموعته هــذه لتالئم هذه
املرحلة .لكن صحيح أن التصاميم تميزت بالبساطة
املـطـلــوبــة ،إال أنـهــا حــافـظــت فــي الــوقــت نفسه على
طابعها الــراقــي ال ــذي لطاملا مـ ّـيــز تصاميمه .ولعل
االنسيابية الالمتناهية من الصفات األساسية التي
مـيــزت املـجـمــوعــة بمختلف تصاميمها ،س ــواء في
القصات أو في األلــوان أو في األقمشة املستخدمة،
ّ
حـتــى إن الـخـطــوط تعتبر أق ــل ج ـمــودًا ،فيما تفتح
الـ ـط ــري ــق الس ـت ـك ـش ــاف األش ـ ـكـ ــال ال ـه ـن ــدس ـي ــة عـلــى
اختالفها ونقوش األزهار املوجودة فيها.
وأكـ ـث ــر ب ـع ــد ،وفـ ــق مـ ـ ــراد ،ت ـش ـكــل هـ ــذه املـجـمــوعــة
«قنبلة» مــن األلـ ــوان ،ب ــدءًا مــن األزرق الكهربائي،
ً
وصــوال إلــى األحمر الـكــرزي ،مجموعة من األلــوان
النابضة بالحياة الـتــي تهدئها أل ــوان الباستيل

المرحلة الحالية
بعيدة كل البعد عن المبالغة
في اإلطالالت

يتوجه مراد
َّ
في مجموعة
ربيع وصيف
 2022إلى المرأة
العصرية ()Getty

الـ ـن ــاعـ ـم ــة فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــة املـ ـسـ ـت ــوح ــاة مــن
السبعينيات ،فكيف لها أال تكون ّ
ملونة إلــى هذا
الـحــد؟ يضاف إلــى ذلــك أنها مستوحاة أيضًا من
األراض ــي اإليطالية وسهولها ،ومــن الطبيعي أن
يزينها هذا ّ
الكم من التدرجات واأللــوان املتنوعة.
ي ـض ـي ــف« :اعـ ـتـ ـم ــد ألـ ـ ـ ــوان ال ـب ــاس ـت ـي ــل ب ـك ـث ــرة فــي
املجموعة ،إلــى جانب تلك األل ــوان القوية الالفتة
لتعكس أج ــواء الــربـيــع بامتياز وتبقي على تلك
الروحية املفعمة بالحيوية واالندفاع والفرح التي
تبحث املرأة عنها في موسم األزهار».
يـتـ َّ
ـوجــه م ــراد فــي مجموعة ربـيــع وصـيــف 2022
إلى املرأة العصرية املواكبة للعصر في أسلوبها
وش ـخ ـص ـي ـت ـه ــا وإط ـ ــاالتـ ـ ـه ـ ــا .وأي ـ ـضـ ــا ت ـحــاكــي
املجموعة كل امــرأة بفرادتها في تأكيد تميزها
الـ ــدائـ ــم ،وخ ـص ــوص ــا أن امل ـج ـم ــوع ــة م ـس ـتــوحــاة
مــن السبعينيات الـتــي عــرفــت تـحــريــر امل ــرأة من
ال ـق ـيــود وغ ـلــب عـلـيـهــا أي ـضــا الـتـمـيــز واالب ـت ـكــار.
لذلك تأتي هذه املجموعة لتحاكي التميز وتعيد
تسليط األض ــواء عليه احـتـفـ ً
ـاء بهوية كــل امــرأة
عبر تصاميم انسيابية ومتنوعة ،فيما تطغى
فيها التصاميم متوسطة الطول وتبرزها فيها
تلك األكمام املنتفخة الالفتة لألنظار .املجموعة
مفعمة بأنوثة عصرية رسمها املصمم بشغف
وإبداع ،وهي تعكس بامتياز أجمل األزمنة التي
عرفتها املوضة.

إضاءة

ّ
«المط»
مجدي كامل :الدراما المصرية تعاني من
عمان ـ محمود الخطيب
ّ

للشركة الوطنية لــإذاعــة والتلفزة فيصل
ال ـعــراي ـشــي .وذل ــك مــن أج ــل تـعــزيــز اإلن ـتــاج
امل ـس ــرح ــي ومـ ـس ــاي ــرة تـ ـح ـ ّـوالت ــه وم ــواك ـب ــة
ّ
ت ـظ ــاه ــرات ــه وم ـه ــرج ـ ّـان ــات ــه ،إال أن امل ـســرح
املغربي املعاصر ُ(يمثله ثلة من املسرحيني
ً
ال ـش ـب ــاب) ي ـب ـقــى ُم ـغـ ّـي ـبــا وم ـج ـه ــوال داخ ــل
ّ
بسنوات خلت
الرسمي ،مقارنة
التلفزيون
ٍ
ّ
ظل فيها املسرح املغربي (والعربي) ُمتربعًا
عـلــى ع ــرش الـتـلـفــزيــون ،حـيــث ح ــرص على
ّ
بــث أكـبــر املـســرحـيــات املـغــربـ ّـيــة الـتــي كانت
ُت ـع ــرض آنـ ــذاك داخ ــل بـعــض املـ ــدن .خـ ّ
ـاصــة
ّ
أن أغلب املـســارح ُمتمركزة فــي مــدن املركز
ـدن أخــرى ،فكان
وال يستقيم عرضها في مـ ٍ
التلفزيون ،هو الوسيلة ُالوحيدة لنا ونحن
صغار نحبو على درب املشاهدة املسرحية
ملـعــرفــة امل ـس ـت ـجــدات الـفـنـ ّـيــة وم ــا يـ ــدور في
ّ
الت كانت
فلكها مــن متعةٍ
ٍ
وتجديد وت ـحــو ٍ
هائلة ولها ٌ
ّ
خاص على قلوبها ونحن
وقع
ّ
صغار .لكن خف دور التلفزيون عمومًا في
العرض املسرحي ،واألسباب لذلك عديدة ال
يجب أيضًا إهمال هيمنة وسائل التواصل
وتراجع الدور التقليدي للتلفزيون عمومًا
بسبب ثورة الرقمنة.

األزمة المسرحية
تــوقــف الـتـلـفــزيــون ع ــن ع ــرض املـســرحـيــات
أس ـهــم كـثـيـرًا فــي تــأزيــم الـحــركــة املسرحية
ّ
ّ
املغربية وجعلها ُم ّ
ماضوي
جرد فولكلور
ّ
ي ـحــن إل ـيــه ال ـن ــاس م ــن ب ــاب الـنــوسـتــالـجـيــا
ّ
ّ
الرسمية
وال ــزم ــن الـجـمـيــل .ل ـكــن املــؤس ـســة
ّ
ال ــوصـ ـي ــة عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ــرح ،ال ت ـ ـعـ ــرف أنـ ـه ــا
مسرحية عـ ّـدة بتوقيف
أجهضت مشاريع
ّ
عــرضـهــا وتـهـمـيــش ال ـفــنــان وتـقـلـيــص دعــم
الـ ـف ــرق ال ـش ـب ــاب ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة .ال أح ـ ــد ك ــان
ي ـن ـت ـظ ــر وصـ ـ ـ ــول املـ ـ ـس ـ ــرح إل ـ ـ ــى ح ـض ـيــض
ّ
الـ ـف ــن امل ـغ ــرب ــي ب ـعــد الـ ـج ــدل ال ـ ــذي أحــدث ـتــه
ّ
ّ
مـســرحـيــات مـغــربــيــة داخ ــل م ـســارح عربية
ّ
م ـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات .رغ ــم أن ه ــذا ال ـت ـحـ ّـول
هــو فــي عمقه بـنـيـ ّ
ـوي يشمل بــاقــي الفنون
ّ
األخ ــرى ،إال أن الوسيط التلفزيوني يبقى
يـَسـتـحــوذ ع ـلــى نـصـيــب األسـ ــد م ــن نــاحـيــة
امل ـشــاريــع الـبـصـ ّ
ـريــة ،وذل ــك عـلــى خلفية ما
ّ
ُيضمره في ّ
ُ
طياته من سلطة أبدية بوصفه
أداة تستهلك حياة الـنــاس ،بحيث تستمد
جسد
شرعية ُسلطتها من ذاتها وليس من
ٍ
ّ
إن سلطة التلفزيون الرسميّ
ّ
تنظيمي
آخرّ .
ُ
أشبه بنبتةٍ تلقح نفسها بنفسها وتتزاوج
فيما بينها لتصنع أطـيــافــا وأخطبوطات
ّ
أخ ــرى ُتـمـتــد لـهــا فــي ال ــزم ــان وامل ـك ــان .وإل
فكيف ن ّ
فسر منطلق الصداقة الــذي يحكم
دوالـ ـي ــب تـسـيـيــره م ـنــذ ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن
امل ــاض ــي؟ وك ـيــف تـحـ ّـولــت ُسـلـطـتــه التقنية
القاهرة عائقًا أمام ّ
مسلسالت وأفالم
تقدم
ٍ
تلفزيونية داخل املغرب؟
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«القيصر» يعود للغناء ...أهًال بالتغيير؟
مخرج بحثًا عن عمل« :العاملون في الساحة
الفنية يعرفون قــدراتــي التمثيلية ،وكما من
حـقـهــم اخـتـيــار الـفـنــانــن الــذيــن يــرغـبــون في
ت ـقــديــم أع ـمــال ـهــم ،م ــن ح ـقــي كـمـمـثــل أن أقـبــل
أو أرف ــض مــا يـعــرض ع ـلـ ّـي» .وخـتــم فــي هــذه
النقطة« :هناك فرق بني كتيبة النجوم وكتيبة
املمثلني ،فالنجم أحيانًا ال يعرف كيف يمثل،
ولكن كتيبة املمثلني هي التي ترفع العمل».
ويـنـفــي كــامــل أن ــه يـشـعــر بــالـغـيــرة مــن تفوق
بعض زمالئه شهرة ونجومية عليه ،موضحًا
بقوله« :أنا متصالح مع نفسي وأعي قدراتي
ج ـي ـدًا ،ل ــذا أح ـتــرم نـفـســي وال أط ـلــب مــن أحــد
أن يشغلني ،ألنـنــي لــن أق ــدم س ــوى الـفــن من
أجل الفن ،وحاليًا بعض املحطات الفضائية
وامل ـن ـت ـجــن ي ـه ـت ـمــون بــال ـش ـكــل ع ـلــى حـســاب
املضمون ،وهذا ال يناسبني كفنان».
يـسـتــذكــر كــامــل تـقــديـمــه لشخصية الرئيس
ج ـم ــال ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر م ــرت ــن ،ف ـي ـق ــول« :ف ــي
مسلسل ال ـع ـنــدل ـيــب ...حـكــايــة ش ـعــب ،قدمت
ـواز ل ـص ـعــود
ش ـخ ـص ـيــة ن ــاص ــر فـ ــي خـ ــط مـ ـ ـ ـ ٍ
الفنان عبد الحليم حافظ ،لذا عرضت جزءًا
م ــن شـخـصـيـتــه ل ـل ـنــاس ،ل ـكــن ع ـنــدمــا قــدمــت
مـسـلـســل ن ــاص ــر ،كـ ــان ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى حـيــاة
الــرئ ـيــس ال ــراح ــل ب ــن ع ــام ــي  1918و،1970
فكان ّ
علي عرض شخصيته إنسانًا وحاكمًا
للجمهور».
عاد الفنان إلى مراجع كثيرة ،وفق ما أضاف،
حتى يقدم روح الشخصية بالدرجة األولى:
«فهو كان خطيبًا مفوهًا وبارعًا في حديثه
باللغة اإلنكليزية ،وانطلقت من جملة قالها
فــي خطاب لــه :ال أحــد يجرؤ على النظر في
عني عبد الناصر ...فكانت هذه االلتقاطة هي
املنطقة التي سأبني عليها الشخصية».

أحيا الفنان العراقي
كاظم الساهر أول حفل
غنائي ضمن فعاليات
«إكسبو  »2020في دبي،
وذلك بعد غياب عن
اإلعالم وهدوء من
المقابالت التلفزيونية
إبراهيم علي

بعد غياب دام سنتني ،عــاد املغني العراقي
كاظم الساهر إلى إحياء الحفالت الغنائية.
لم يكن كاظم الساهر بمنأى عن تحديات ما
حصل في العالم منذ سنوات قليلة .املغني
املتعب ،قــرر الغياب وفــق إرادتــه لوقت .لكنه
اليوم يحاول العودة بعد أن انخفضت أرقام
املصابني بكورونا ،وحصول هدوء في سوق
ً
اإلن ـتــاج قليال مــن اإلصـ ــدارات أو األلـبــومــات
الجديدة ،والعمل على إصــدار أغــان جديدة،
ب ـح ـســب م ــا ت ــؤك ــد امل ـع ـل ــوم ــات .وي ـح ـكــى أن
األغــانــي هــي نـتــاج لعمل الـســاهــر مــن منزله
في فترة الحجر واالستراحة ،ومنها قصائد
تعيد الساهر إلــى نجاحاته األولــى فــي هذا
الخط الغنائي الرومنسي.
ً
ـأة غـ ـي ـ ُ
ـاب ال ـس ــاه ــر ع ــن عــالــم
ل ــم ي ـكــن م ـف ــاج ـ
األضــواء ،أو خياره باالستراحة لوقت .على
العكسّ ،
مهد الساهر لذلك عن طريق غيابه
وانـسـحــابــه مــن معظم بــرامــج ال ـهــواة الفنية
ال ـتــي شـ ــارك ضـمـنـهــا ك ـم ــدرب ف ــي «فــويــس»

ترتبت عليه
بنسختي الكبار واألطفال ،وما ُّ
من مسؤوليات كانت تعيق أو تأخر أعماله
الفنية لــوقــت .وهــو منذ بــدايــاتــه كــان يتفرغ
إلع ـ ــداد إصـ ــداراتـ ــه ال ـغ ـنــائ ـيــة ،وال ـت ـش ــدد في
املـحــافـظــة عـلــى مـسـتــوى أو نـمــط مـعــن في
املوسيقى والتوزيع ،وورش اختيار الكلمات
وصداقاته مع الشعراء الذين غنى لهم.
مـســاء الـجـمـعــة املــاضــي ،وق ــف الـســاهــر على
مـســرح «إكـسـبــو  »2020فــي دب ــي ،مستعيدًا
نشاطه الفني بباقة من أجمل أغنياته التي
حـفــرت فــي ذاك ــرة الجمهور .لكن الــافــت هو
االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي ط ــاول ــت ص ــاح ــب «ق ــول ــي
أحبك» فيما يتعلق بشكله ،والكالم عن قيامه
بعمليات تجميل غيرت معالم وجهه .وهذا
ما ظهر واضحًا قبل الحفل ،بعد الفيديوهات
ال ـت ــي ن ـشــرهــا ال ـس ــاه ــر ف ــي دع ـ ــوة جـمـهــوره
ملــاقــاتــه ي ــوم الـحـفــل .لـكــن التعليقات وبعد
نـشــر مـقــاطــع مــن الـفـيــديــوهــات وال ـصــور من
الحفل ،جــاءت متسائلة حــول التغيير الذي
طرأ على شكل الساهر ،وكذلك عدم حماسه
وهو يغني على املسرح.
ت ــزام ــن اإلعـ ــان ع ــن حـفــل كــاظــم ال ـســاهــر في
دب ــي قـبــل أي ــام مــع إط ــاق تـمـ ًثــال خ ــاص من
الشمع لصاحب «زيديني عشقا» في متحف
ال ـش ـم ــع ف ــي دبـ ـ ــي ،ل ـت ـب ــدأ ردود ال ـف ـع ــل بــن
مؤيد ومـعــارض لشكل الساهر فــي التمثال
امل ـص ـنــوع م ــن ال ـش ـمــع .ل ـكــن ذل ــك ت ـحــول إلــى
حقيقة عـبــر مــواقــع ال ـتــواصــل بـعــد الـظـهــور
األول للساهر وب ــدت مالمحه متغيرة جـدًا.
وك ـ ــان واضـ ـح ــا أنـ ــه خ ـضــع ل ـث ــاث عـمـلـيــات
تجميل واضـحــة ،من جهة شد الوجه بداية
إلـ ـ ــى حـ ـق ــن فـ ــي م ـح ـي ــط الـ ـعـ ـيـ ـن ــن ،وع ـم ـل ـيــة
تبييض أسنان .وهو ما دفع متابعني للحفل

يحمل كاظم الساهر مسؤولية كبيرة في خياراته اليوم ()Getty

السؤال عبر مواقع التواصل عن سبب تغير
م ــام ــح الـ ـس ــاه ــر .وك ـت ـب ــت ن ــاش ـط ــة« :ك ــاظ ــم
مــش كــاظــم» ،وقــال آخ ــرون إنــه تعب ج ـدًا من
األوضاع عمومًا كنوع من الدفاع عنه.
عشرات املتفرجني في ُدبــي جميعهم هتفوا
لـ«أبو وسام» ورددوا معه األغاني ،عن ظهر

قلب .وكانت الفتة عــودة الساهر إلى القديم
الغنائي ،واللعب من خالل استحداث ّ
تقنيات
جديدة في التوزيع املوسيقي لهذه األغاني
وب ـط ــري ـق ــة مـ ـب ــاش ــرة ،م ــا ي ـم ـهــد إلص ـ ـ ــدارات
جديدة ُيقال إنها تتمة لنجاحات الساهر في
البدايات وتحفظ له خطه الغنائي املتفرد.

يـحـمــل كــاظــم ال ـســاهــر مـســؤولـيــة كـبـيــرة في
خـ ـي ــارات ــه ال ـ ـيـ ــوم ،خ ـص ــوص ــا أمـ ـ ــام جـمـهــور
عــريــض يـسـعــى دائ ـمــا ملـتــابـعـتــه أو التفاعل
مع أي نشاط فني أو إنساني يقوم به ،وهو
إل ــى ذل ــك رغ ــم «الـتـعــديــل» فــي الـشـكــل ،يبقى
«متفوقًا» في املضمون.

