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MEDIA

أخبار

حكمت محكمة االستئناف
في باريس على «تويتر» بالكشف
عن تفاصيل ما تفعله للتصدي
لخطاب الكراهية عبر اإلنترنت
في فرنسا .ويوفر القرار ذخيرة
للناشطين الذين يريدون ضوابط
أكثر صرامة لمنع انتشار المحتوى
العنصري والتمييزي.

رفعت السلطات التركية
الحظر عن عدد من وسائل
اإلعالم السعودية واإلماراتية،
بعدما كان رئيس البالد رجب طيب
أردوغان أعلن عن نيته زيارة البلدين
في فبراير/شباط المقبل ،بينها
«وكالة األنباء السعودية» و«وكالة
أنباء اإلمارات» الرسمية.

أثارت تصريحات المستشارة
الخاصة لرئاسة النظام السوري،
لونا الشبل ،غضب السوريين على
مواقع التواصل ،إذ اتهموها
بالمواظبة على نشر الشعارات الكاذبة
والتعامي المتواصل عما يعانيه
الشعب الذي يذوق الموت على
أنواعه منذ سنوات.

21

جددت مسربة البيانات والموظفة
السابقة في «فيسبوك» فرانسيس
هاوغين وآخرون مطالبتهم
الشركة بنشر تقرير طال انتظاره
حول تأثيرها في الهند ،تحديدًا
لجهة انتشار الكراهية ،زاعمين أنها
تتعمد التعتيم على المخاوف بشأن
حقوق اإلنسان.

تُكلف القرصنة الشركات واألفراد تريليونات الدوالرات كل عام .ويمتهن القرصنة متسللون أفراد ومجموعات،
تراوحت أهدافهم بين العدالة والمال والشهرة ،ولعبوا دورًا مهمًا في تطور اإلنترنت واألمن السيبراني

أشهر قراصنة اإلنترنت في التاريخ
لندن ـ العربي الجديد

األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،قـ ـض ــت م ـح ـك ـم ــة فــي
موسكو بسجن ثمانية قراصنة إلكترونيني
احـتـيــاطـيــا مل ــدة ش ـهــريــن ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى طلب
واش ـن ـط ــن ت ـف ـك ـيــك واسـ ـتـ ـه ــداف مـجـمــوعــة
«آر إيـفـيــل»  REvilلـلـقــرصـنــة .وق ــال جهاز
األم ــن الـفـيــدرالــي فــي بـيــان نقلته «فــرانــس
برس» إنه بعد عملية نفذتها أجهزة األمن
الــروسـيــة والـشــرطــة الــروسـيــة «لــوضــع حد
لوجود هذه املجموعة اإلجرامية املنظمة»،
مضيفًا أن عمليات بحث تمت «بناء على
طـ ـل ــب الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة امل ـخ ـت ـص ــة»
اس ـت ـهــدفــت  14ش ـخ ـصــا و 25ع ـن ــوان ــا ،ما
سمح بضبط مــا يـعــادل  426مليون روبــل
(نحو  4,8ماليني يورو) و 20سيارة فارهة.
هـ ــاج ـ ـمـ ــت  REvilمـ ـ ــا ال ي ـ ـقـ ــل عـ ـ ــن 360
مــؤسـســة مـقــرهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة الـعــام
املاضي ،وفقًا ملحلل التهديدات في شركة
«إمـسـيـســوفــت» ،بــريــت كــالــو .وق ــال موقع
«ران ـ ـسـ ــوم ويـ ـ ــر» ال ـب ـح ـثــي إن امل ـج ـمــوعــة
حـقـقــت أك ـثــر م ــن  11م ـل ـيــون دوالر ال ـعــام
املــاضــي ،بـمــا فــي ذل ــك مــن هـجـمــات ب ــارزة
على «آســر» و«كوانتا كومبيوتر» و«جيه
بــي إس» وغـيــرهــا .وفــي يوليو/تموز من
ال ـعــام املــاضــي ،تـعـ ّـرضــت «كــاس ـيــا» ،وهــي
ش ــرك ــة ت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـع ـل ــوم ــات لـهـجــوم
ّ
إلكتروني ببرنامج فدية ُيعتقد أن REvil
تقف وراءه ،وتأثرت به نحو  1500شركة
ح ــول الـعــالــم .ويعتقد مكتب التحقيقات
الفيدرالي أن «آر إيفيل» كانت أيضًا وراء
هجوم فدية في يونيو/حزيران  2021على
ع ـمــاق مـعــالـجــة ال ـل ـحــوم «ج ـيــه ب ــي إس»
وال ـ ــذي ان ـت ـهــى ب ــدف ــع ف ــدي ــة لـلـمـقــرصـنــن.
وعلى الرغم من نفي موسكو أي مسؤولية
«برامج الفدية»
لها ،إال أن معظم هجمات
ُ
األخيرة ضد الواليات املتحدة نسبت إلى
مـجـمــوعــات قــراصـنــة روس أو تنشط من
األراضي الروسية.
وب ــرام ــج ال ـفــديــة ه ــي عـمـلـيــات اب ـت ــزاز من
خ ــال تشفير الـبـيــانــات الـهــامــة الـخــاصــة
باملستخدم أو املؤسسة ،بحيث ال يمكنهم
الوصول إلى امللفات أو قواعد البيانات أو
التطبيقات ،ثم ّ يتم طلب فدية الستعادة
ال ــوص ــول .إال أن ـهــا ليست ال ـنــوع الوحيد
ُ
الــرائــج مــن الـقــرصـنــة .إذ تـكـلــف القرصنة
الـشــركــات واألف ــراد تريليونات ال ــدوالرات
ك ــل ع ـ ــام .وي ـم ـت ـهــن ال ـق ــرص ـن ــة مـتـسـلـلــون
أفــراد ومجموعات ،تراوحت أهدافهم بني
العدالة واملال والشهرة ،ولعبوا دورًا مهمًا
في تطور اإلنترنت واألمن السيبراني .وقد
جمعت شــركــة «كــاسـبـيــرسـكــي» الــروسـيــة
األمنية قائمة بأكثر هؤالء القراصنة قوة،
وهم كاآلتي:
■ كيفن ميتنيك :بدأ كيفن ميتنيك مساره
في سن املراهقة .في عام  1981وجهت إليه
تهمة سرقة كتيبات الكمبيوتر من شركة
«بــاس ـي ـف ـيــك ب ـي ــل» .ف ــي ع ــام  1982اخ ـتــرق
ق ـيــادة الــدفــاع فــي أمـيــركــا الـشـمــالـيــة ،وهــو
إن ـجــاز ألـهــم فيلم  War Gamesع ــام .1983
فــي عــام  ،1989اخـتــرق شبكة شــركــة DEC
الــرائــدة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر في
ذل ــك الــوقــت ،ونـســخ بــرامـجـهــا .تــم اعتقاله
الح ـق ــا وإدان ـ ـتـ ــه وس ـج ـن ــه .وأث ـ ـنـ ــاء إط ــاق
س ــراح ــه املـ ـش ــروط ،اخ ـت ــرق أن ـظ ـمــة الـبــريــد
الصوتي لشركة «باسيفيك بيل».
■ «أنونيموس» :ظهرت «أنونيموس» عام
 2003فــي أح ــد املـنـتــديــات ،وه ــي مجموعة
وتركز على مفهوم العدالة
قليلة التنظيم ّ
االج ـت ـم ــاع ـي ــة .ت ـع ــقــب م ـك ـتــب الـتـحـقـيـقــات
الفيدرالي ووكــاالت إنفاذ القانون األخرى
ب ـعــض أع ـض ــاء امل ـج ـمــوعــة األك ـث ــر نـشــاطــا،
لكن عدم وجود أي تسلسل هرمي حقيقي
يجعل من املستحيل تقريبًا تحديد هوية
«أنونيموس» ككل أو القضاء عليها.
■ أدري ـ ــان المـ ــو :ف ــي ع ــام  ،2001اسـتـخــدم
أدري ــان المــو الــذي كــان يبلغ مــن العمر 20
عــامــا ،أداة إدارة محتوى غير محمية في
«ياهو» لتعديل مقال لـ«رويترز» وإضافة

اقتباس مزيف منسوب إلــى املــدعــي العام
األميركي السابق ،جــون أشـكــروفــت .غالبًا
ّ
م ــا كـ ــان المـ ــو ي ـخ ـت ــرق األن ـظ ـم ــة ث ــم يـبــلــغ
الصحافة وضـحــايــاه .فــي بعض الـحــاالت،
قـ ــد يـ ـس ــاع ــد فـ ــي ت ـح ـس ــن أمـ ـ ــن ض ـح ــاي ــاه
أيضًا .وفي  2002اخترق الشبكة الداخلية
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـج ــري ــدة «ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــاي ـم ــز»،
وأضاف نفسه إلى قائمة مصادر الخبراء،
وبــدأ في إجــراء بحث عن شخصيات عامة
ب ـ ــارزة .حـصــل الم ــو عـلــى لـقــب «ال ـقــرصــان

هجمات الفدية
باتت من األكثر انتشارًا
حول العالم

امل ـش ــرد» ،ألنــه فـضــل الـتـجــول فــي ال ـشــوارع
مع حقيبة ظهر وأمتعة قليلة ،وغالبًا ما ال
يكون لديه عنوان ثابت.
■ ألبرت غونزاليس :كانت بداية غونزاليس
كـقــائــد مـجـمــوعــة م ـهــووســن بالكمبيوتر
فــي مــدرسـتــه الـثــانــويــة فــي مـيــامــي .أصبح
ف ــي ال ـن ـهــايــة ن ـش ـطــا ع ـلــى م ــوق ــع ال ـت ـجــارة
اإلجرامية  Shadowcrew.comواعتبر أحد
أقوى املتسللني واملشرفني .في سن الثانية
والعشرين ،ألقي القبض على غونزاليس

تراوحت أهداف القراصنة من العدالة إلى المال ()Getty

صعود وهبوط REvil

فــي ع ــام  2019ظـهــرت مجموعة  ،REvilلكنها حققت
شهرتها األوس ــع فــي  2021بعد أن هاجمت مــا ال يقل
ع ــن  360مــؤسـســة مـقــرهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وREvil
(آر إيفيل) هــي اختصار لعبارة ،Ransomware-Evil
ترجمتها الحرفية إلــى العربية هي «شــر برامج الفدية»،
ُ
وت ـعــرف بأنها واح ــدة مــن أكـثــر عـصــابــات بــرامــج الفدية
انتشارًا في العالم.
وأظهر تقرير نشرته وزارة الخزانة األميركية أن ما يقرب
من  590مليون دوالر ُدفعت نتيجة هجمات من هذا النوع
في النصف األول من  ،2021في املؤسسات املالية العاملة
في الواليات املتحدة.
لكن املجموعة التي أثارت هاجس املؤسسات والحكومات
اخ ـت ـفــت ف ـج ــأة م ــن اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ص ـيــف  .2021الحــظ
ال ـخ ـب ــراء أن مــوق ـعــا إل ـك ـتــرون ـيــا ل ـلــدفــع وم ــدون ــة تــديــرهــا
املجموعة أصبحا غير متاحني فجأة .وعاد اسم املجموعة
بعدها ليطفو على السطح بعد إعالن السلطات األميركية

واألوروب ـ ـيـ ــة ع ــن شـنـهــا عـمـلـيــة أدت إل ــى تــوقـيــف سبعة
أشخاص ،بينهم األوكراني ،ياروسالف فاسينسكي ،أحد
أعضاء املجموعة املحتمل .وأعلنت وزارة الخارجية حينها
عــن مكافأة قــدرهــا  10ماليني دوالر ألي شخص يدلي
بمعلومات تؤدي إلى القبض على أي من قادة «ريفيل».
وبداية العام الجديد ،أعلنت روسيا أنها فككت املجموعة
ً
بعد عملية نفذتها أجهزة األمن والشرطة الروسية ،مؤكدة
«وض ــع حــد لــوجــود ه ــذه املـجـمــوعــة اإلجــرام ـيــة املنظمة».
وأضافت السلطات أن عمليات بحث تمت ً
«بناء على طلب
السلطات األميركية املختصة» استهدفت  14شخصًا
و 25عنوانًا ،ما سمح بضبط ما يعادل  426مليون روبل
(نحو  4,8ماليني يورو) و 20سيارة فارهة.
وقضت محكمة في موسكو السبت املاضي باإلبقاء على
ثمانية أعضاء من املجموعة محتجزين حتى منتصف
مارس/آذار .ويواجه املوقوفون عقوبة السجن حتى سبع
سنوات في حال إدانتهم.

ف ــي نـ ـي ــوي ــورك ب ـت ـه ـمــة االحـ ـتـ ـي ــال وس ــرق ــة
البيانات مــن مــايــن حـســابــات البطاقات.
ول ـت ـج ـن ــب ال ـس ـج ــن أصـ ـب ــح م ـخ ـب ـرًا ســريــا
وساعد على توجيه االتهام إلى العشرات
من أعضاء .Shadowcrew
■ م ــاثـ ـي ــو بـ ـيـ ـف ــان وريـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارد بـ ــرايـ ــس:
املـتـسـلــان الـبــريـطــانـيــان اخ ـتــرقــا شبكات
عـسـكــريــة مـتـعــددة فــي ع ــام  ،1996بـمــا في
ذلك قاعدة غريفيس الجوية ووكالة نظام
معلومات الــدفــاع ومعهد البحوث الــذريــة
الـكــوري  .KARIواتهم الثنائي ببدء حرب
عــاملـيــة ثــالـثــة تقريبًا بـعــد أن ّ
دس ــا أبـحــاث
 KARIفي األنظمة العسكرية األميركية.
يــدعــي بيفان أنــه كــان يتطلع فقط إلثبات
وج ــود أط ـبــاق طــائــرة ،لـكــن ه ــذا ال ـنــوع من
الهجمات أثبت أن حتى الشبكات العسكرية
معرضة للخطر.
■ جـيـنـســون جيمس أنـشـيـتــا :بــاسـتـخــدام
سلسلة من «الــروبــوتــات» تمكن جينسون
جيمس أنشيتا مــن اخـتــراق أكـثــر مــن 400
ألف جهاز كمبيوتر في عام ّ .2005
أجر هذه
األج ـه ــزة ل ـشــركــات إعــان ـيــة وث ـ ّـب ــت بــرامــج
ً
الروبوت أو البرامج اإلعالنية مباشرة على
أنظمة معينةُ .حكم على أنشيتا بالسجن
 57ش ـه ـرًا .وك ــان ــت ه ــذه ه ــي امل ـ ــرة األول ــى
التي يتم فيها إرســال قرصان إلى السجن
الستخدامه تكنولوجيا الروبوتات.
■ مايكل كالسي :في فبراير/شباط ،2000
اكتشف مايكل كالسي البالغ من العمر 15
عامًا كيفية االستيالء على شبكات أجهزة
الكمبيوتر بالجامعة .اسـتـخــدم مــواردهــا
لتعطيل محرك البحث األول في ذلك الوقت
«يــاهــو» .فــي غـضــون أسـبــوع واح ــد أسقط
م ــواق ــع «ديـ ـ ــل» و«إي ـ ـبـ ــاي» و«س ـ ــي إن إن»
و«أمازون».
■ كـيـفــن ب ــول ـس ــن :ف ــي ع ــام  ،1983اخ ـتــرق
بولسن ،البالغ مــن العمر  17عـ ُـامــا ،شبكة
الكمبيوتر التابعة للبنتاغون .قبض عليه
بسرعة لكن الحكومة قررت عدم محاكمته
ألنــه كــان قــاصـرًا ،وأطلقت ســراحــه مكتفية
بتحذيره .لم يلتفت بولسن لهذا التحذير
واسـ ـتـ ـم ــر فـ ــي الـ ـق ــرصـ ـن ــة .فـ ــي ع ـ ــام 1988
اخ ـت ــرق ج ـهــاز كـمـبـيــوتــر ف ـيــدرال ـيــا ونـبــش
ف ــي امل ـل ـف ــات امل ـت ـع ـل ـقــة بــرئ ـيــس الـفـيـلـيـبــن
املخلوع ،فرديناند ماركوس .اختفى عندما
ً
كشفته السلطات وظل خالل فراره مشغوال
باختراق امللفات الحكومية وكشف األسرار.
في عام  1990اخترق مسابقة محطة إذاعية
وفــاز بسيارة بــورش جديدة ،وعطلة ،و20
ألف دوالر.
ســرعــان مــا ُقـبــض عـلــى بــولـســن ُ
وم ـنــع من
استخدام الكمبيوتر ملدة ثالث سنوات ،ثم
تحول إلى القرصنة األخالقية والصحافة
وكتب في مواقع تقنية ب ــارزة .كما تعامل
م ــع ق ــراص ـن ــة آخ ــري ــن رائـ ــديـ ــن ل ـل ـع ـمــل فــي
مـ ـش ــاري ــع م ـخ ـت ـل ـف ــة م ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـع ــدال ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة وح ــري ــة امل ـع ـلــوم ــات ،أب ــرزه ــا
العمل مع آدم شوارتز وجيم دوالن لتطوير
برنامج املصدر املفتوح  SecureDropالذي
أتـ ـ ــاح الـ ـت ــواص ــل اآلمـ ـ ــن ب ــن ال ـص ـحــاف ـيــن
ومصادرهم.
■ جــونــاثــان جـيـمــس :اخ ـت ــرق ال ـعــديــد من
الشركات وكذلك أجهزة الكمبيوتر التابعة
لوزارة الدفاع األميركية ولم يتجاوز عمره
 15عــامــا فـقــط فــي ذل ــك الــوقــت .سمحت له
ال ـقــرص ـنــة ب ــال ــوص ــول إل ــى أك ـثــر م ــن 3000
رس ــال ــة م ــن مــوظ ـفــن ح ـكــوم ـيــن وأس ـم ــاء
م ـس ـت ـخ ــدم ــن وكـ ـلـ ـم ــات مـ ـ ـ ــرور وبـ ـي ــان ــات
حساسة أخرى .وقع جيمس في يد الشرطة
عــام ُ 2000
وحـكــم عليه بالسجن ملــدة ستة
أشهر ُ
ومـنــع مــن استخدام الكمبيوتر .في
عام  2008انتحر بطلق ناري.
■ أسترا :عالم ُرياضيات يوناني يبلغ من
العمر  58عامًا قبض عليه عام  .2008يقال
إنه كان يخترق مجموعة «داسو» ملا يقرب
مــن نصف عـقــد ،حيث ســرق أح ــدث برامج
تـكـنــولــوجـيــا األس ـل ـح ــة وال ـب ـي ــان ــات ،الـتــي
باعها بعد ذلك إلى  250زبونًا حول العالم
وكبد املجموعة  360مليون دوالر.
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منوعات فنون وكوكتيل
دراما

محمد بنعزيز

ٌ
ت ـن ـشــر شـ ـ ّـابـ ــة ع ـشــري ـن ـيــة ُص ـ ــورًا
ع ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا الـ ـبـ ـهـ ـيـ ـج ــة ع ـل ــى
«إنـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرام» ،حـ ـي ــث س ـت ـج ــري
املذابح املقبلة (سلسلة «أنــت» ،ابتكار غريغ
بـ ْـرالنـتــي وس ــرا ْ
غامبل 3 ،مــواســم بــن عامي
ِ
ِ
 2018و .)2021تستمتع مــع صــديــق عابث
ْ
وغ ـنـ ّـي يـحـتـقــرهــا .تـحـلــم أن تـصـيــر شــاعــرة،
ب ـم ـســاعــدة أسـ ـت ــاذ م ــن فـصـيـلــة «ال ـخ ــدم ــات
املسبقة مقابل االمتيازات» .تشتري كتبًا في
نـيــويــورك ،حـيــث تلتقي جــو (ب ـ ْـن بـ ْ
ـادجـلــي).
ِ
تجذبه بابتساماتها السخية .تــرى نفسها
كبطلة  ،Pretty In Pinkال ــذي أنـجــزه هــاورد
دويـتــش عــام  .1986جــو ش ـ ٌ
ـاب ُيــدمــن األدب،
ويـعــرف تفاصيل سـلــوك الــوحــش فــي روايــة
«فرانكنستاين» ( )1818ملاري شيلي ،بينما
ّ
الشابة واقـعــا صعبًا ،ال يتطابق مع
تعيش
«إنستغرام».
على
ورها
ُ ّص
ٌ
إن ـ ـ ــه شـ ـخ ـ ٌـص عـ ـمـ ـي ــق ،وه ـ ــي س ـط ـح ـي ــة .هــو
ٌ
ٌ
ب ـطــل ُمـسـتــل ٌ مــن روايـ ــات دسـتــويـفـسـكــي في
ّ
تركيبه .مثقف كبير ،يقدس الكتب ،ويعتبر

أطلقت شبكة «نتفليكس» مسلسل  Youالموسم الثالث عبر منصتها اإللكترونية ،وذلك بنسب
مشاهدات مرتفعةْ ،
عددا من األحداث التي أثارت المشاهدين
إذ شهد المسلسل
ً

مسلسل «أنت»

استلهام أسلوب روايات القرن الـ19

املكتبة معيار ّ
ٌ
شاب
تميز البشر عن الـقــردة.
ٌ
ُ
عتيق الـطــراز ،وبـطــل مطابق لــذاتــه .ال يبذل
ّ
جهد كــي يبدو أمــام الغير شخصًا آخــر.
أي
ٍ
ّ
فضولي ،وخبير باألمزجة السيئة .كــل مرة
يتصرف فيها ّ
ّ
بنية حسنة ،تـكــون النتيجة
ُ
ـات م ـهــووســات بمواقع
كــارث ـيــة .ي ـغــرم بـفـتـيـ ٍ
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،ويـعــرضــن تفاصيل
حـيــاتـهــن الـشـخـصـيــة عـلــى ال ـغ ــرب ــاء .يختار
الـ ـق ــارئ ال ـع ــاش ــق ف ــات ـن ــات ط ـم ــوح ــات جـ ـدًا،
ّ
ويـفـعــل ّ
ـيء ليحتفظ ب ـهــن .ل ـهــذا كلفة
أي ش ـ ٍ

ٌ
ره ـي ـبــة .م ــن هـنــا يـنـبــع ال ـت ـشــويــق .ج ــو بـطــل
ّ
ي ـت ـقـ ّـدم ف ــي ال ـظ ــروف كــل ـهــا .م ــع م ــرور الــزمــن،
ً
ّ
تضعف عزيمته ،وهــو يـتــذكــر طـفــا مرعوبًا
فــي مـمـ ّـرات فـنــدق ،حيث ّرب ــاه حــارس سجون
سوفييتي .وازن السيناريو بني طفولة البطل
ورجــول ـتــه .بـعــد الـحـلـقــة  ،16ص ــار جــو ينظر
ذكريات من منزل األب
إلى الــوراء ،مسترجعًا
ٍ
املتوفيُ .يفترض بماضي الشخصية ْأن ُي ّ
فسر
ٌ
عمن ّ
طفل ،ثم رجـ ٌـل ،يبحث ّ
يحبه،
حاضرها.
ّ
لتتحقق سعادته .في رحلة البحث الصادقة

ّ
يظن الناس ّ
ّ
الفن
أن
يوجد في األفالم
ال في الكتب

ه ــذه ،يــرتـكــب جــو حـمــاقــات ض ــروري ــةُ .مـجــرم
يـتـحـ ّـرك بـســاســة فــي فـضــاء بــا حــواجــز ،في
زمن البصمات والكاميرات التي تقرأ الوجوه.
ّ
ّ
يتصرف بحرية ،كــأن الشرطة غير موجودة.
ّ
املوسم األول من سلسلة «أنت» عن فن الرواية،
ّ
السينما ،والثالث عن محنة
والثاني عن فــن
ّ
ح ـ ّـب األس ـ ــرة ،الـ ــذي تـحــقــق بـبـيــع الـ ــروح إلــى
الشيطان («فاوست» لغوته 1808 ،و.)1832
ٌ
ج ــو قـ ـ ــارئ نـ ـم ــوذج ــي ،ي ــدي ــر م ـك ـت ـب ــة .ق ــات ــل
م ـت ـس ـل ـس ــل ،يـ ـح ـ ّـرك ــه حـ ــافـ ــز نـ ـبـ ـي ــل .يـخـشــى

جودة سينمائ َيّة
صور
م
«أنت» مسلسل ُ
ّ
بجودة فيلم سينمائي.
فيه حلقات تطرح أسئلة،
وأخرى ُتجيب .هذا
يضمن تماسك المواسم
والحلقات .يُعفي الثراء
الناقد من
األسلوبي
َ
التركيز على الموضوع
الموسوعي ،الذي يشبه
ّ
تدفقًا .مسلسل
م
نهرًا ُ
مشبع بالتناص األدبي
ُ
والسينمائي .من دون
تناص ،تصير الحكايات
واألفالم سطحية .وفي
ذات السياق أعلنت منصة
نتفليكس رسم ًيا ،عبر
حساباتها على وسائل
التواصل االجتماعي ،عن
التحضير للموسم الرابع من
المسلسل.

راو تقليدي يعلم ّ
كل شيء ويسخر من بطل الرواية الفيكتورية (فيسبوك)
في المسلسل ٍ

نقد

امل ــوت والـحـيــاة ،اإلن ـســان والطبيعة ،معنى
ال ــوج ــود ،ال ـح ـيــوات الــامــرئـيــة ،كلها عــوالــم
ّ
تشكل سينما املخرج التايلندي أبيشاتبونغ
وي ــراسـ ـيـ ـت ــاك ــول .ل ـ ــذا ف ـ ــإن ك ــول ــوم ـب ـي ــا بـكــل
ت ـع ـق ـيــدات ـهــا ال ـج ـغــراف ـيــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة؛ من
ص ـ ــراع م ـس ـلــح وزالزل واك ـت ـش ــاف ــات أثــريــة
وم ـنــاجــم ذه ــب وس ـك ــان أصـلـيــن وخ ــراف ــات
وأساطير قديمة ،تبدو بيئة مناسبة لنقل
ه ــواجـ ـس ــه فـ ــي أول ف ـي ـل ــم ي ـ ـصـ ــوره خـ ــارج
وطنه .في ميموريا ( ،)2021تتحرك كاميرا
وي ــراس ـي ـت ــاك ــول بـ ـب ــطء ب ــن جـ ـب ــال األن ــدي ـ ًـز
وغــابــات األم ــازون وامل ــدن الحديثة محاولة
إيجاد تفسيرات للذاكرة والتاريخ في سرد
غامض قابل لتأويالت مختلفة.
ضجيج مخيف في رأس «جيسيكا» (تيلدا
سوينتون) ،عاملة النبات اإلنكليزية املقيمة
في ميديلني (كولومبيا) .ضوضاء شديدة
مـتـكــررة ،ال يسمعها غيرها ،سبب غامض
وراء هـ ـ ــا يـشـبــه غ ـمــوض ال ـس ـبــب الـ ــذي أدى
إلى مرض أختها املقيمة في بوغوتا .هناك
عوالم المرئية تنادي «جيسيكا» وتدفعها
لبدء رحلة البحث عن مصدر الصوت؛ ذاك
ً
النداء الغريب الــذي يوقظها ليال ويدفعها
للجنون نهارًا .تحاول «جيسيكا» حل اللغز
الـصــوتــي وتنغمس فــي أسئلة مــؤرقــة ،هل
هــو حـقـيـقــة أم ه ـلــوســات سـمـعـيــة؟ تتجول
مــن بــوغــوتــا إلــى األمـ ــازون وتـمــر فــي أماكن
مختلفة ،كشبح غريب في البالد ،تصورها
الكاميرا دائمًا من بعيد.
عندما تبحث «جيسيكا» عن أصل الصوت
ّ
تتكشف ذاكرتها عن وقائع فردية وجماعية

تمر عبر رفــات السكان األصليني وأصــوات
الـطـيــور وحفيف األش ـجــار وري ــاح الغابات
وص ـ ــدى الـ ـص ــراع ال ــدم ــوي ال ـ ــذي تـ ــرك أثـ ـرًا
في هــذه األرض .ومــن خــال رحلة وجودية
تـبـحــث فـيـهــا ع ــن جـ ــذور ال ـص ــوت املـخـفـ ّـيــة،
ت ـقــرأ «جـيـسـيـكــا» ذاكـ ــرة كــولــومـبـيــا .تقابل
في رحلتها أشخاصًا مختلفني؛ املوسيقي
الشاب الذي تطلب منه إعطاء شكل ملموس
للضجيج املتضارب في رأسـهــا ،والطبيبة
النفسية التي ترفض إعطاءها ً
دواء يمنعها
مــن رؤيــة «جـمــال العالم وحــزن الـعــالــم» ،بل
ً
تقترح حـلــوال روحــانـ ّـيــة أو ربـمــا سريالية،
وأخيرًا الرجل الذي لم يغادر الغابة وربما
وحده من يحمل الجواب.
ف ـ ــي «م ـ ـي ـ ـمـ ــوريـ ــا» ي ـب ـت ـع ــد م ـ ـخـ ــرج «الـ ـع ــم
بــونـمــي يـتــذكــر حـيــواتــه الـســابـقــة» (،)2010
ع ــن ف ـك ــرة ت ـنــاســخ األرواح ب ــن األجـ ـس ــاد،
ويهتم باستكشاف أثــر الـصــوت فــي إدراك
ّ
الـحـيــاة وت ــذكــره ــا .ف ــاألص ــوات الـقــابـعــة في
األجـ ـس ــام وال ـكــائ ـنــات ه ــي أص ـ ــداء لــأزمـنــة
الـســابـقــة وذاك ـ ــرة لــأح ـيــاء واألمـ ـ ــوات .وفــي
تـجــربــة حسية تحتضن كــل ش ــيء ،يـحــاول
ويراسيتاكول إع ــادة تشكيل هــذه األصــداء
واكتشاف ألغازها .وبروح تجريبية ،يذهب

تبدو الذاكرة مع مرور
الوقت كالحلم الذي ال
نستطيع استرجاعه
حصل الفيلم على جائزة التحكيم في مهرجان «كان» السينمائي (فيسبوك)

اليف ستايل

أطعمة لخفض الشهيّة
كارين إليان ضاهر

بـعــض ال ـع ــادات الـغــذائـيــة فــي نـمــط حـيــاتـنــا لها
أثــر واضــح على معدل الشهية ،وبالتالي يمكن
أن تلعب دورًا مهمًا فــي الـحـفــاظ عـلــى الــرشــاقــة
وعلى وزن صحي .قد ال تظهر النتيجة بني ليلة
ّ
اختصاصية التغذية،
وضحاها ،لكن ،كما تشير
مــايــا ش ـقــرا ،ال ـفــارق قــد يـكــون واض ـحــا فــي املــدى
البعيد.
وم ـ ــن ال ـس ـل ــوك ـي ــات الـ ـت ــي ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى خـ ْفــض
َّ
الشهية التركيز على تناول البروتينات ،إذ مع
زي ــادة مـعــدالت البروتينات فــي النظام الغذائي
امل ـت ـب ــع ،ي ــزي ــد اإلح ـ ـسـ ــاس بــال ـش ـبــع وتـنـخـفــض
مستويات الهرمونات املـســؤولــة عــن اإلحساس
بالجوع ،ما يساعد على الحد من الكميات التي
يتم تناولها في الوجبة التالية .دور البروتينات
في خفض الشهية ال يقتصر على تلك حيوانية
املصدر كاللحم والبيض .فالبروتينات النباتية
كالبقوليات ال تقل فائدة لدورها املهم في تأمني
اإلحساس بالشبع واالكتفاء والحد من معدالت
تناولها.
الطعام التي يتم ً
ـض ــا ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى األطـعـمــة
وم ــن الـ ـض ــروري أي ـ ْ
الـغـنـيــة ب ــاألل ـي ــاف ،إذ ي ـســاعــد ال ـن ـظــام ال ـغــذائــي
الغني بــاأللـيــاف على تأمني اإلحـســاس بالشبع
عبر إبـطــاء عملية الهضم والتأثير على إنتاج

هــرمــونــات الـشـبــع واالك ـت ـفــاء ال ـتــي تـســاعــد على
ضـبــط ْالـشـهـيــة .وط ـبـ ًـعــا اإلك ـث ــار م ــن ش ــرب امل ــاء
مـهــم ،إذ قــد يساعد اإلك ـثــار مــن تـنــاول السوائل
قليلة الــوحــدات الحرارية أو تناول الحساء قبل
وجبة الطعام في خفض الشهية والحد من معدل
ال ــوح ــدات ال ـحــراريــة ال ـتــي يـتــم الـحـصــول عليها
خـ ــال ال ــوج ـب ــة م ــن دون ال ـت ـس ـبــب ب ــاإلح ـس ــاس
بالجوع بعد الوجبة.
َّ
ومسؤولية .في الحاالت
وينصح باألكل بوعي
الطبيعية ،يساعد الــدمــاغ الجسم على التعرف
إلى اإلحساس بالجوع أو باالمتالء .إال أن األكل
بسرعة أو أثـنــاء الـقـيــام بنشاط آخــر فــي الوقت
نفسه يزيد من صعوبة أن يميز الدماغ بني هذه
اإلش ـ ــارات .الـطــريـقــة الفضلى لـحــل ه ــذه املشكلة
هي بإلغاء كل ما يمكن أن يلهي عن التركيز على
األكل والحرص على التركيز على األطعمة التي

يساعد النظام الغذائي
الغني باأللياف على تأمين
اإلحساس بالشبع

يمكن مالحظة
تأثير تناول حفنة
من اللوز على
خفض الشهيّة
()Getty

ً
ً
ْيتم تناولها .ويجب أن يكون األكل بطيئا أيضا،
إذ عندما ترتفع مستويات الـجــوع أو الشهية،
من الطبيعي أن نأكل كميات أكبر من تلك التي
يفترض بنا تناولها .أما البطء في األكل فيعتبر
وسيلة تساعد على الحد من كمية الطعام التي
يمكن تناولها.
ومـ ــن أهـ ــم األط ـع ـم ـ ْـة ال ـت ــي ت ـســاعــد ع ـلــى خفض
َّ
الشهية هي اللوز ،إذ يمكن تناول حفنة من اللوز
ال ــذي يعتبر م ـصــدرًا مـمـتــازًا مل ـضــادات األكـســدة
والفيتامني  Eواملـغـنـيــزيــوم ،وســرعــان مــا يمكن
في خفض الشهية للمدى
مالحظة أثره
الواضح ْ
ً
البعيد .والقهوة أيضا ،إذ يساعد تناول القهوة
وكبح
باعتدال على تعزيز نشاط عملية األيض
ْ
الشهية .ومن الفواكه ينصح بتناول التفاح ،إذ
يحتوي التفاح على معدالت عالية من األلياف
الـ ــذائ ـ ـبـ ــة وال ـب ـي ـك ـت ــن مـ ــا يـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى ت ــأم ــن
اإلحساس بالشبع .كما يساهم التفاح في ضبط
مـعــدالت السكر فــي ال ــدم وفــي تعزيز مستويات
الطاقة والنشاط في الجسم .يضاف إلى ذلك أن
تناوله يتطلب الكثير من املضغ ما يؤمن الوقت
الكافي للجسم ليدرك أن اإلحساس بالجوع قد
زال .ويمكن أن يساعد تناول بيضة أو اثنتني في
وجـبــة الـفـطــور على تــأمــن اإلح ـســاس باالمتالء
ملدة  24ساعة أكثر من أي طعام آخر يحتوي على
كمية وحدات الحرارية نفسها.

فعاليّة
العالقة بين الفنان والكاتب في معرض الدوحة للكتاب

«ميموريا» ...نداء من الماضي البعيد
لبنى صويلح

عقوبة الشرطة أكثر مما يخشى الله .يرحل
ّ
إلـ ـ ــى لـ ـ ــوس أن ـج ـل ـي ــس ،وي ـت ـع ــل ــم اس ـت ـخ ــدام
ّ
الهاتف أكثر من الكتاب .هنا ،يحتل البحث
ف ــي «غ ــوغ ــل» ووس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل بــالـهــاتــف
مساحة كبيرة فــي السيرة .تجري الـحــوادث
عـلــى ال ـهــاتــف .ه ـنــا ،ي ـكــذب األف ـ ــراد ليجعلوا
ّ
حياتهم تبدو أجمل .في لوس أنجليس ،يظن
ّ
ّ
الناس أن الفن يوجد في األفالم ال في الكتب.
َ
ينشرون ِسيرهم على مواقع التواصل ،بحثًا
عــن النجومية ،أو انتقامًا مــن اآلخــريــن« .لن
ُ
تـحـصــل عـلــى مــوعــد .لـيــس لــديــك مــا تـقـ ِّـدمــه.
ٌ
الوصفة خليط من املوهبة والعمل املستمر
لتطوير السيناريو .هذه الوصفة ال تملكها.
ْ
ـار ،لكن ليس لديك مــا تقوله» .هذا
لديك أفـكـ ّ
مـشـهـ ٌـد تــوقــف عـنــده جــو فــي لــوس أنجليس
ْ
بعد هجره نيويورك .ما أصعب أن يتدحرج
الـفــرد فــي عــالــم الـفــن ز ّمـنــا ،ليكتشف بنفسه،
بألم وفي حالة سكر ،أنه بال موهبة.
ٍ
الـ ـق ــارئ ال ـن ـمــوذجــي ُي ــدي ــر م ـك ـت ـبــة .ج ــاء إلــى
ُ ّ
هوليوود ليعيش فيها ،ويحلل العالم الجديد
بمعجم الـسـيـنـمــا ،ورطــانــة مــواقــع الـتــواصــل
بص ٌ
االجتماعيّ .
اص بمنظار كبير ،يستخدم
ّ
الــرؤيــة مــن خلف .يعرف كــل شــيء ،ويعلم ما
ّ
يـ ــدور ف ــي أذه ـ ـ ّـان ال ـش ـخ ـص ـيــاتُ .م ــط ـل ـ ٌـع على
ّ
التفاصيل .يحقق حتى في سيرته .في املوسم
الـثــانــي (املــوس ـمــان األول والـثــانــي مقتبسان
من أول روايتني في ثالثية الكاتبة األميركية
كاروالين ْ
كاب ِنس ،الصادرة عام  ،2014بينما
ّ
املوسم الـ 3مكتوب مباشرة للسلسلة) ،تغير
املكان وشخصيات الطوق املحيطة بالبطل،
ال ـص ــدي ـق ــة والـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـدوة .ن ـك ـت ـشــف الـشـخـصـيــة
الرئيسية ومكان عملها ،وشخصيات الطوق،
ّ
العشاق والصديقات اللواتي ِّ
يعبرن عن
أي
ّ
آرائهن الصادمة في أولئك العشاق.
ّ
راو تـقـلـيــدي يـعـلــم ك ــل ش ــيء،
ف ــي املـسـلـســلٍ ،
ويـ ـسـ ـخ ــر مـ ــن بـ ـط ــل الـ ـ ــروايـ ـ ــة ال ـف ـي ـك ـت ــوري ــة.
ٌ
مـسـلـســل بـعـمــق أدب ـ ــي ،تـصـيــر ف ـيــه الـكـتــابــة
ع ــاج ــا .ب ــائ ــع ك ـت ــب ي ـك ـت ـشــف ع ــوال ــم مــواق ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ب ـســاح روايـ ــة الـقــرن
بع َلمي االجتماع والنفس ،وبالراوي
الـ ،19أي ُ ِ
ال ـع ـل ـي ــم املـ ـف ـ ّـس ــر .ب ـ ّـص ــاص ســوس ـيــولــوجــي
مهيمن .يصير هذا أعمق ،حني ُيعير الراوي
ّ
ص ــوت ــه ال ـ ـعـ ــارف إل ـ ــى ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ل ـت ـحــلــل
ّ
ُ
نفسها ،وتـجــري نقدًا ذاتـيــا .يحلل العالقات
االجـتـمــاعـيــة فــي ح ـ ــوارات ،نــاتـجــة مــن مزيج
مــونــولــوغ العقل الـبــاطــن ،وردود فعل العقل
ال ــواع ــي .حـ ــوارات ت ـصــادم مــا ي ـ ِّ
ـروج س ـ ّـرًا في
َ
ذه ــن ال ـش ـخــص ،وم ــا ي ـقــولــهُ .ي ـكــســر ال ـعــادي
بجمل ،ينبغي عدم قولها.
ٍ
بابل» ،وال
دي
كاسا
هذه ليست مطاردات «ال
ِ
مسابقات «لعبة الحبار» .بخالف املسلسالت
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ـ ُـدي ــة ،يـ ـتـ ـح ـ ّـرك بـعــض
م ـس ـل ـســات م ـن ـ ّـص ــات املـ ـش ــاه ــدة ف ــي خـلـفـيــة
ّ
ُ
وت ّ
وجه إلى نخبة متعلمة ،ال
ثقافية عميقة،
إلــى ّرب ــات البيوت .عامل مكتبة فقير يعشق
ّ
يتحمل حماقات شقيقها
ابنة أغنياء .لذلك،
ّ
امل ـ ّـراه ــقُ .ي ـقــامــر ب ـكــل شـ ــيء ،وي ـن ـجــو .يــراقــب
عشاقًا ُي ّذلون ُ
ويهانون بسبب الخيانات.
ُي ـهــدي جــو رواي ــة إل ــى ط ـفـ ٍـل ،تحكي عــن بطل
ٌ
شرير ُي ّ
حب ،ويستخدم معرفة
يشبه سلوكه.
أدبية ونفسية عميقة في أعماله .يتعامل مع
ُ ّ ّ
قر أن الوعي والعقل أساس
طبيب نفسي ال ي
ٌ
طبيب ،له مالمح سيغموند فرويد،
الوجود.
ّ
ص ــار مــؤمـنــا مسيحانيًا ب ـشــدة فــي الـسـجــن.
ُي ـق ـ ّـدس روايـ ــة «مــرت ـف ـعــات َو ِث ــري ـن ــغ» ()1847
للبريطانية إيميلي برونتي .تستلهم حلقة
«الـعـيــش مــع ال ـعــدو» ،فــي مـكــان ضـيــق ،روايــة
«كــونــت دو مــونــت كــريـسـتــو» (مـنـشــورة على
حـلـقــات بــن عــامــي  1844و )1864للفرنسي
باستشهاد
ألكسندر دومــا .تبدأ الحلقة الــ20
ٍ
للروسي دستويفسكي ،في مسلسل عن قارئ
نموذجي يدير مكتبة.
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أبعد من ذلك نحو البحث في إمكانية قراءة
ذاك ــرة األش ـخــاص واألمــاكــن ،مــا يتيح بناء
إرث م ـش ـتــرك م ــن ال ــذك ــري ــات ت ـخ ـلــق راب ـطــا
حميميًا مع اآلخرين وتحيي ذاكــرة من آالم
وتجارب قد تبقى طي النسيان.
هـ ـن ــاك مـ ـق ــارب ــة بـ ــن مـ ــا يـ ـح ــدث ل ــأج ـس ــاد
الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري ـ ــة والـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــة ،ف ـ ــاضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات
«ج ـي ـس ـي ـك ــا» ال ـس ـم ـع ـيــة ت ـت ــزام ــن م ــع ت ـقــدم
م ـش ــروع الـحـفــر ف ــي سـلـسـلــة ج ـبــال األنــديــز
املتاخمة للمدينة .ومثلما يتسبب الثقب
املـحـفــور فــي جمجمة ،تـعــود آلالف السنني
لـ ـفـ ـت ــاة مـ ــن الـ ـسـ ـك ــان األص ـ ـل ـ ـيـ ــن ،فـ ــي ط ــرد
الـ ـشـ ـي ــاط ــن حـ ـس ــب املـ ـعـ ـتـ ـق ــدات ال ـق ــدي ـم ــة،
تـتــردد أحــاديــث عــن تسبب أعـمــال التنقيب
ف ــي إط ــاق األرواح ال ـشــريــرة ال ـتــي تـحــرس
املنطقة .تبدو الــذاكــرة مع مــرور الوقت كما
ال ـح ـلــم الـ ــذي نـفـقــد م ــع ال ــوق ــت الـ ـق ــدرة على
ً
تذكره تمامًا ،تتشوه قليال وتصبح فائضة
أو منقوصة .في الفيلم هناك أجزاء ضائعة
مــن ال ــذاك ــرة؛ «ه ـيــرنــان» املــوسـيـقــي ال ــذي ال
نتأكد من وجــوده ،التفاصيل التي نسيتها
أخ ــت «جـيـسـيـكــا» املــري ـضــة ب ـعــد خــروجـهــا
مــن املستشفى ،وال ـحــوارات واألح ــداث التي
تبدو أحيانًا من اختالق ذاكــرة «جيسيكا»
فحسب.
ب ــن ال ـص ـمــت ال ـط ــوي ــل واألصـ ـ ـ ــوات اآلسـ ــرة
يــأخــذنــا الـفـيـلــم ال ـحــائــز عـلــى جــائــزة لجنة
الـتـحـكـيــم فــي مـهــرجــان «كـ ــان» السينمائي
( ،)2021في تجربة روحية نرى من خاللها
كــولــومـبـيــا ال ـســاحــرة الـغــامـضــة بجروحها
وندوبها وحياتها الريفية واملدنية بلقطات
ثــاب ـتــة ب ـط ـي ـئــة ،ول ـك ـن ـهــا نــاب ـضــة بــالـحـيــاة
وقادرة على تفجير أحاسيس تشبه الحلم.

إلى جانب فعاليات
معرض الدوحة للكتاب
في العاصمة القطرية،
ينطلق ً
أيضا معرض
ّ
يؤكد انتماء
تشكيلي
الفنون التشكيلية بشكل
أساسي إلى الثقافة
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

َّ
رغ ــم أن م ـعــرض ال ــدوح ــة ال ــدول ــي لـلـكـتــاب،
وال ــذي يختتم فعاليات دورت ــه ال ـ  31اليوم
ّ
ّ
خاص بالكتب ،إال أن مشاركة الفن
السبت،
الـتـشـكـيـلــي ف ـيــه أض ـفــت نـكـهــة جـمــالـيــة من
املعرض كوكبة من
نــوع خــاص .يشارك في
ْ
الـتـشـكـيـلـيــن والـتـشـكـيـلـيــات ،إذ يــرسـمــون
ب ــري ـش ـت ـه ــم لـ ــوحـ ــات أم ـ ـ ــام ّ
رواد املـ ـع ــرض.
وحــرصــت وزارة الثقافة الـقـطــريــة ،املنظمة
للمعرض ،على مشاركة هؤالء الفنانني ،ما
يــؤكــد أن الـفـنــون التشكيلية ٌج ــزء أســاســي
من الثقافة ،وهذا بدوره اعتراف بدور الفن
التشكيلي في دعم وانتشار الكتاب.
ي ـق ــول رئ ـي ــس فـعــالـيــة ال ـف ــن الـتـشـكـيـلــي في
معرض الدوحة للكتاب ،فهد علي املعاضيد،
إن ال ـفــن التشكيلي ي ـتــواجــد بـشـكــل مكثف
فــي مـعــرض الــدوحــة للكتاب ،ألن التشكيل
جــزء مكمل للكتاب ،فــا يخلو غــاف كتاب
مــن عمل تشكيلي ،موضحًا فــي حــديــث مع
َّ
«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن األج ـن ـحــة الـخــاصــة

بالفنون التشكيلية تتميز بالتنوع .فإلى
جانب الفنانني املحترفني ،يشارك مبتدئون،
وذلك من أجل تنمية مواهبهم وتشجيعهم
على االحتراف ،ليصبحوا زمالء املستقبل.
كـمــا أن ال ـت ـنــوع يـشـمــل ف ـنــون ال ـخ ــزف وفــن
الـ ـح ــرق ع ـلــى ال ـخ ـشــب وفـ ــن ال ـتــرك ـيــب على
ً
الـصــور الفوتوغرافية و«الـغــرافـيــك» ،فضال
عن فن «الديجيتال» ،أي الرسم على ألــواح
إلـكـتــرونـيــة ،وال ــذي يـقــدمــه فـنــانــون شـبــاب،
أبدعوا شخصيات كرتونية يمكن توظيفها
ف ــي م ــوض ــوع م ــا .امل ـشــاركــة تـفـتــح للشباب
املـ ـ ـج ـ ــال م ـ ــن أج ـ ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ال ـج ـه ــات
الحكومية واملؤسسات الخاصة في تقديم
ُ
ّ
توعوية في العديد من
كتيبات ومنشورات
الـقـضــايــا الـبـيـئـيــة والـصـحـيــة مـثــل جائحة
كورونا وغيرها.
وأشـ ــار املـعــاضـيــد إل ــى أن قــائـمــة الـفـنــانــن
املشاركني تضم مواطنني قطريني ومقيمني،
ويـنـحــدرون مــن م ــدارس تشكيلية متنوعة
ك ــال ـف ــن ال ـح ــدي ــث والـ ـف ــن ال ـت ـق ـل ـيــدي وال ـف ــن
َ
واعتبر وجــود التشكيليني في
التجريدي.
امل ـع ــرض ف ــرص ــة لــاس ـت ـفــادة م ــن أعـمــالـهــم
الـفـنـيــة فــي دع ــم الـنـتــاج األدبـ ــي والـثـقــافــي،
كـمــا ي ـثــري ال ـعــاقــة وال ـت ـع ــاون ب ــن الـفـنــان
والكاتب .وأشار املعاضيد إلى أن الجمهور
أصـ ـب ــح أكـ ـث ــر ق ــرب ــا مـ ــن الـ ـف ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي،
وظ ـه ــر ف ـض ــول رواد املـ ـع ــرض بــأسـئـلـتـهــم
مل ـعــرفــة خ ــام ــات وألـ ـ ــوان ال ـل ــوح ــات .وح ــول
غالف كتاب «الزبارة مدينة التراث العاملي
ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــر» الـ ـ ـ ــذي دشـ ـنـ ـت ــه مـ ـت ــاح ــف ق ـطــر
بالتعاون مــع دار جامعة قطر للنشر ،في
امل ـعــرض ،أوض ــح أنــه اخـتــار الـغــاف معبرًا
ع ــن ق ـل ـعــة ال ـ ــزب ـ ــارة ال ـق ــدي ـم ــة ،م ــع اخ ـت ـيــار

تواصل التشكيلية القطرية دانة أحمد الصفر ،رسم لوحتها أمام عدد من رواد المعرض (العربي الجديد)

أل ــوان تـنــاســب املنطقة الشمالية فــي قطر.
وفي ركن الرسم املباشر ،تواصل التشكيلية
القطرية دانــة أحمد الصفر ،رســم لوحتها
أ َّمــام عــدد من رواد املعرض .وتقول الصفر
إن ـه ــا ت ـح ــاول أن تــوضــح ل ــزائ ــري امل ـعــرض
ارت ـبــاط الـفــن التشكيلي بالكتب وال ـقــراءة،

مـشـيــرة فــي حــديــث مــع «ال ـعــربــي الـجــديــد»
إلــى أن معرض الكتاب يجمع بني مختلف
أنـ ــواع الـثـقــافــة وال ـف ـن ــون ،م ــن األدب والـفــن
التشكيلي واملوسيقى واملسرح تحت سقف
واحد .وهو ملتقى ثقافي فني ،وال يقتصر
ع ـلــى اق ـت ـنــاء وش ـ ــراء ال ـك ـتــب ف ـق ــط .فــالــزائــر

ً
يـشــاهــد أع ـم ــاال فـنـيــة ،ويـكـتـســب املـعـلــومــة
وامل ـع ــرف ــة ع ـبــر الـ ـ ــورش ال ـف ـن ـيــة ،م ــن خــال
الـتــواصــل املـبــاشــر مــع الـفـنــان ،وســؤالــه عن
األساليب الفنية أو عن مراكز تعليم الفن،
مؤكدة سعيها لتشجيع اليافعني واألطفال
للدخول في املجال الفني.

