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وكالة األنباء التونسية: مخاض عسير في ذكراها الستين

ما هو جديد منتجات »آبل«؟

تونس ـ محمد معمري

ــاء الــرســمــيــة وكــالــة  ــبــ تــحــتــفــل وكـــالـــة األنــ
العام  هــذا  )وات(  لألنباء  إفريقيا  تونس 
بالذكرى الستني إلطالقها )يناير/كانون 
تزامنت  الــذكــرى  هــذه   

ّ
لكن  .)1961 الثاني 

ــة طــيــلــة  ــالــ مــــع أحــــــــداث لــــم تـــعـــرفـــهـــا الــــوكــ
تاريخها املمتد منذ دولــة االستقالل إلى 
حّد اآلن حيث كانت تعد املصدر الرسمي 
والـــوحـــيـــد لـــألخـــبـــار فـــي تـــونـــس. إذ يــرى 
 
ّ
أن البالد،  في  اإلعالمي  للشأن  املتابعون 

تاريخ )ومستقبل( اإلعالم التونسي تغّير 
بعد ما حصل في »وكالة تونس إفريقيا 
نفسها  ستجد  حكومة  أي   

ّ
ألن لــألنــبــاء«، 

كــلــمــا أرادت تغيير  امــتــحــان صــعــب  أمــــام 
املسؤولني األول في املؤسسات اإلعالمية 

التي تعود لها. 
فــقــد شــهــدت الـــوكـــالـــة، يــــوم الــخــامــس من 
للعاملني  حــدثــا صـــادمـــا  إبــريــل/نــيــســان 
ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــا قـــــــرر رئـ ــدمــ ــعــ ــا، بــ ــهــ ــيــ فــ
املديرة  إعــفــاء  املشيشي  هشام  التونسية 
الـــعـــامـــة الــحــالــيــة لــلــوكــالــة مــنــى مطيبع 
ــونـــس  ــيــــني اإلعـــــــالمـــــــي كـــــمـــــال بــــــن يـ وتــــعــ
القبول لدى   

َ
قــراٌر لم يلق مديرًا عاما لها. 

الـــعـــامـــلـــني فــــي الـــوكـــالـــة مـــنـــذ إعــــالنــــه، إذ 
اعتبروا تعيني بن يونس تعيينا سياسيا 
 لسيطرة حزب سياسي 

ً
ُمسقطا، ومحاولة

ــم لــلــحــكــومــة عــلــى خـــط الــتــحــريــر في  ــ داعـ
»وات«، متهمني بن يونس بأنه قريب من 
حـــزب »حــركــة الــنــهــضــة«، وهـــو مــا يقوله 
اإلعالمي  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
كمال الجواني، أحد العاملني في الوكالة 
ــام  ــتـــصـ والـــنـــاشـــطـــني الــــبــــارزيــــن فــــي االعـ
الــــذي عــرفــتــه الـــوكـــالـــة. فـــي املــقــابــل ينفي 
الحزبي  االنــحــيــاز  تهمة  بــن يونس  كمال 
»العربي  لـ مــؤكــًدا  مــعــني،  لــطــرف سياسي 
قبول  فــي  الحقيقية  رغــبــتــه   

ّ
أن الــجــديــد« 

العمل على  فــي  كــانــت تتمثل  املهمة  هــذه 
إصالح الوكالة ودعم نشاطها وإشعاعها 
اكتسبها  التي  املهنية  الخبرات  بتوظيف 
فــي الــعــمــل ضــمــن الــعــديــد مــن املــؤســســات 

اإلعالمية التونسية والدولية. 
املتمثلة  الــتــونــســيــة  الــنــقــابــات اإلعــالمــيــة 
ــنــــيــــة لــلــصــحــافــيــني  ــة الــــوطــ ــابــ ــقــ ــنــ فـــــي »الــ
لــإعــالم«  الــعــامــة  و»الــنــقــابــة  التونسيني« 
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحـ ــة تـــحـــت لــــــواء االتـ ــنـــضـــويـ )املـ

منوعات
أعلن الصحافي الفلسطيني أخبار

عالء الريماوي، نيته اإلضراب عن 
الطعام، احتجاجًا على اعتقاله من 
قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر 

أمس األربعاء، من منزله في رام 
اهلل، وسط الضفة الغربية المحتلة. 

وكان الصحافي قد اعتقل مرات 
عدة، آخرها عام 2018.

تستحدث »إنستغرام« خاصية لمنع 
المستخدمين من االطالع على 

الرسائل التي ربما تتضمن إساءات، 
عبر مرشحات الكتشاف الكلمات 

والعبارات والرموز التعبيرية 
المسيئة، في خطوة جديدة 

للمنصة التي تسعى إلى مكافحة 
التحرش عبر اإلنترنت.

ذكر الصحافي الباكستاني أبصار 
عالم، أنّه أصيب في هجوم 

بأسلحة نارية أمام منزله في 
العاصمة إسالم آباد. وقال إّن 

رصاصة أصابته في األضالع، لكن 
من غير الواضح من أطلق النار 

عليه. وأضاف: »ال يمكن لمثل هذه 
األساليب أن تخيفني«.

قالت الصحافية الفرنسية من 
أصول جزائرية، نادية لزوني، إنّها 
تلّقت، في 8 إبريل/نيسان الحالي، 

تهديدًا بالقتل، بعد تسلّمها 
رسالة مكتوبة بخط اليد مجهولة 

المصدر، تحمل وعيدًا لها باالغتيال، 
وتهديدًا آخر للمسلمين بالقتل 

بالرصاص والطرد.

ــتــــونــــســــي لـــلـــشـــغـــل( ســـــانـــــدا اعـــتـــصـــام  الــ
الــــعــــامــــلــــني فـــــي الـــــوكـــــالـــــة، مـــعـــتـــبـــريـــن أن 
التعيينات  رافــضــني  مــشــروعــة،  مطالبهم 
الحزبية املسقطة التي »تنّم عن رغبة في 
لــلــوكــالــة«.  املستقل  الــتــحــريــر  خــط  تغيير 
ــفــــاهــــا رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــة نــ ــمـ ــهـ وهـــــــي تـ
الـــتـــونـــســـيـــة هـــشـــام املــشــيــشــي الــــــذي بـــنّي 

أنـــه »مـــن حــق الــحــكــومــة تعيني مــديــر عــام 
للوكالة للتسيير اإلداري واملالي، أما خط 
التحرير فهو من اختصاص الصحافيني 
الذين يحددونه بكل استقاللية ومهنية«. 
وهي حجة رّد عليها املعتصمون بأن كالم 
رئيس الحكومة مــردود عليه باعتبار أن 
اإلداري واملالي يستدعي تعيني  التسيير 

متصرف إداري ومالي، وال يتطلب تعيني 
وجــٍه إعــالمــّي تونسّي مــعــروف، ال يمكنه 
ــوال عـــدم الــتــدخــل في  ــ بـــأي حـــال مـــن األحــ

الخط التحريري للمؤسسة. 
ــــدود يــــوم 13  تـــواصـــل االعـــتـــصـــام إلــــى حـ
في  فــارقــا  يوما  كــان  الــذي  إبريل/نيسان 
حيث  التونسي،  واإلعــالم  الوكالة  تاريخ 
قـــامـــت قـــــوات الـــشـــرطـــة الــتــونــســيــة، ألول 
مــرة فــي الــتــاريــخ، بــاقــتــحــام مــقــر الــوكــالــة 
بــالــعــنــف، مــن أجـــل تنصيب املــديــر الــعــام 
ــهــا فــشــلــت فــي ذلــك. 

ّ
الــجــديــد بــالــقــوة، لــكــن

وتسّبب هــذا الــتــصــّرف بــصــدور قــرار من 
اإلعــالمــيــة  التغطية  بمقاطعة  الــنــقــابــات 
ــنــــشــــاطــــات الـــرســـمـــيـــة لــلــحــكــومــة  لـــكـــل الــ
ــل قــــوى املــجــتــمــع املــدنــي  ــي تــأجــيــج كـ وفــ
ــد الـــحـــكـــومـــة،  واألحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة ضــ
للعاملني  البيانات املساندة  حيث تتالت 
ــونــــس إفـــريـــقـــيـــا لـــألنـــبـــاء«  ــة »تــ ــالــ فــــي وكــ
ــاد  ــثـــل االتــــحــ ــة مـ ــيــ ــدولــ ــات الــ ــمـ ــظـ ــنـ مــــن املـ
واملنظمات  )الفيج(  للصحافيني  الدولي 
ــزاب الــتــونــســيــة الــذيــن اعــتــبــروا ما  ــ واألحـ
قــامــت بــه الــحــكــومــة اعـــتـــداًء غــيــر مــقــبــوٍل، 
الحكومة  مطالبني  ومــدانــا،  مرفوضا  بل 

التونسية باالعتذارعما فعلت.
نفسها  التونسية  الــحــكــومــة  وجـــدت  هــنــا 
فـــي مــــأزق كــبــيــر أمــــام تــصــاعــد الــضــغــوط 
ــقـــرر رئــيــس  ــيـ ــة، لـ ــيــ ــارجــ ــخــ الـــداخـــلـــيـــة والــ
الحكومة التونسية بعد يوٍم من محاولة 
إعالمّي  مستشار  تعيني  الوكالة  اقتحام 
جــديــد لــه هــو مــفــدي املــســدي الــــذي سبق 
له العمل مع رئيسي حكومة سابقني في 
تونس هما مهدي جمعة ويوسف الشاهد. 
وكــان من ضمن أولــويــات املسدي البحث 
 سريع ملــا يحصل فــى واحـــدة من 

ّ
عــن حــل

أكبر املؤسسات اإلعالمية التونسية التي 
تشغل أكثر من 300 عامل. مهمة املستشار 
اإلعالمي الجديد بدأت منذ تعيينه حيث 
تواصل مع كل األطراف الفاعلة في املشهد 
اإلعـــالمـــي الــتــونــســي الـــذيـــن تــجــمــعــهــم به 
ــلــــوا إلـــــى مــخــرج  عــــالقــــات جــــيــــدة وتــــوصــ
 19 يــوم  إعالنه  تم  القائمة،  لألزمة  وحيد 
إبــريــل/ نيسان املــاضــي، حيث قــرر املدير 
التونسية  الحكومة  قبل  من  املعني  العام 
كــمــال بــن يــونــس االســتــقــالــة مــن املنصب 
ف به ليعود الهدوء من جديد إلى 

ّ
الذي كل

الوكالة ويتقرر رفع االعتصام فيها.

مساندة إعالمية 
لعاملي الوكالة بعد 

اقتحام الشرطة

كشفت »آبل« عن 
أجهزة كمبيوتر »آيماك« 

بألوان جديدة

محمد دنكر

أطلقت »آبل« في مؤتمرها السنوي، الثالثاء، 
مــيــزات جــديــدة لــلــعــائــالت الــتــي تــشــتــرك في 
ــارد«، ونــســخــة أرجــوانــيــة من  بــطــاقــة »آبـــل كــ
للبودكاست،  مدفوعة  وخدمة   ،»12 »آيفون 
انتظاره لتحديد  الذي طال   AirTag وجهاز
املوقع، و4K AppleTV جديد مع جهاز تحكم 
عن بعد »سيري« محّدث، وجهاز iMac معاد 
الــداخــلــيــة،   M1 بــشــريــحــة  يــتــمــّيــز  تصميمه 
ــا 

ً
وجــهــاز »آيـــبـــاد بــــرو« جــديــد مــصــمــم أيــض

بشريحة M1. والتحديثات أضافت عددًا من 
املنزل، بما  العمل من  امليزات املوجهة نحو 
كل  فــي  الكاميرات  ذلــك تحسينات على  فــي 
من iMac وجهاز »آيباد برو« لجعلها أفضل 

أثناء اجتماعات الفيديو.
نستعرض أبرز ما أطلقته »آبل« في مؤتمر 

:2021 WWDC
 M1 آيــبــاد بــرو«: يأتي الجهاز بشريحة« ¶
الــعــديــد مــن تحديثات  الــقــويــة والــتــي تتيح 
ــــي ذلــــــك رســـــومـــــات أفـــضـــل  ــا فـ ــمـ الــــبــــرامــــج بـ
وتــأثــيــرات فــيــديــو محّسنة ومــيــزات الــواقــع 
املــعــزز. كــمــا تتيح الــكــامــيــرا املــحــّدثــة بعمق 
ــل، ومـــيـــزة  ــ ــــضـ مـــحـــّســـن وجـــــــــودة ڤـــيـــديـــو أفـ
ــر حجم 

ّ
تــصــغ والــتــي   Center Stage ــســمــى 

ُ
ت

أو  الڤيديو  مكاملات  أثــنــاء  تلقائًيا  الــصــورة 
األشخاص  عــدد  على  اعتماًدا  االجتماعات 

في اإلطار. 
بوصة   11 بمقاسني   2021  iPad Pro يتميز 
مــركــزيــة  مــعــالــجــة  بــــوحــــدة  بـــوصـــة  و12.9 
ثماني   GPU M1 وشــريــحــة  الــنــواة  ثمانية 
)عبر  جــديــد   Thunderbolt ومــوصــل  الــنــواة 
الطراز األكبر  نفس منفذ USB-C(. يحتوي 
 LED ا على شاشة

ً
مقاس 12.9 بوصة أيض

 Liquid صــغــيــرة جــــديــــدة، تــســمــيــهــا شـــركـــة

ــاد  ــبـ »آيـ ـــر 
ّ
يـــتـــوف ــرة،  ــ مــ ألّول   .Retina XDR

ــرة  ــرو« بــخــيــار تــخــزيــن 2 تــيــرابــايــت وذاكــ بــ
إلــى 16 جيغابايت.  وصــول عشوائي تصل 
 5G ويدعم »آيباد برو« الخلوي اآلن اتصال
بسرعات نقل بيانات فائقة السرعة. وتقول 
 جهاز »آيباد برو« أسرع بما يصل 

ّ
»آبل« إن

إلـــى 1500 مـــرة مــن جــهــاز »آيـــبـــاد« األصــلــي 
ــــرع بــنــســبــة تــصــل إلـــى 50  لــعــام 2010، وأسـ

.2020 iPad Pro باملائة من جهاز
»آيماك«  جهاز  عن  الشركة  أعلنت   :iMac  ¶

 M1 مـــعـــاد تــصــمــيــمــه يــضــم شــريــحــة iMac
الداخلية الجديدة للشركة. تسمح الشريحة 
الــــجــــديــــدة بــتــقــلــيــص األجـــــهـــــزة الـــداخـــلـــيـــة 
ــالــــي بــــنــــاء لــــوحــــة مـــنـــطـــقـــيـــة أصـــغـــر  ــتــ ــالــ وبــ
واســتــبــدال الــنــظــام الـــحـــراري الــــذي ُيــحــافــظ 
صغيرتني  بمروحتني  الــجــهــاز  بـــرودة  على 
بحيث يبلغ عمق جهاز iMac الجديد 11.5 
يــحــتــوي iMac اآلن عــلــى شاشة  فــقــط.  مــلــم 
 11.3 مـــع   4.5K وبـــدقـــة  بـــوصـــة   24 مـــقـــاس 
ــر بسبعة ألـــوان 

ّ
مــلــيــون بــكــســل. وهـــو مــتــوف

تشمل الخوخ والنعناع والخزامى. بالنسبة 
من  يعملون  يزالون  ال  الذين  للمستخدمني 
ــا بتحسني كاميرا 

ً
املــنــزل، قامت »آبـــل« أيــض

 1080 بــدقــة  الكاميرا  مــيــزات  تشتمل   .iMac
التلقائي  األبيض  اللون  تــوازن  على  بكسل 
وتقليل الضوضاء وتخطيط درجات األلوان 
لــتــجــعــل الــشــخــص يـــبـــدو أفــــضــــل.  يــحــتــوي 
ـــا عــلــى مــيــكــروفــون جــديــد 

ً
الــكــمــبــيــوتــر أيـــض

مــصــمــم لــتــقــلــيــل الـــضـــوضـــاء املــــرتــــدة. يــبــدأ 
سعر iMac الجديد من 1299 دوالًرا ألربعة 
ألوان، و1499 دوالًرا لأللوان الثالثة األخرى 
ــة. ســيــكــون  ــيـ ــافـ ــة إلــــى مـــيـــزات إضـ ــافـ بـــاإلضـ
مايو/ الثاني من شهر  النصف  في  متاًحا 

ف اللمس إلى  أيار. وأضافت الشركة زر ُمعرِّ
لوحة مفاتيح iMac الخارجية ألّول مرة. 

¶ AirTag: كشفت الشركة عن AirTag، وهو 
العثور  في  يساعد   Bluetooth موقع  محّدد 
على عناصر مثل املفاتيح، املحافظ وأجهزة 
الــكــمــبــيــوتــر املـــحـــمـــولـــة أو حـــتـــى الـــســـيـــارة. 
ـــســـطـــحـــة 

ُ
ــرة امل ــيــ ــغــ تـــســـمـــح األقــــــــــــراص الــــصــ

والدائرية املــزّودة بشرائح مدمجة لشخص 
االتــصــال  عند  العناصر  مــوقــع  بتحديد  مــا 
بتطبيق Find My من »آبــل«، كما أنه يعمل 

مع »سيري«.
لــيــســت  ــع  ــواقــ املــ تــعــقــب  أدوات  أن  فــــي حــــني 
ــنــــاك مـــنـــتـــجـــات مـــمـــاثـــلـــة مــن  ــهــ جــــــديــــــدة، فــ
 
ّ
 أن

ّ
»ســامــســومــغ« و»ســـونـــي« و»تـــيـــال«، إال

ا للمسافة 
ً
ة أكبر وفق

ّ
حّدد بدق

ُ
شريحة U1 ت

إلــى العنصر املفقود. يمكن شراء  واالتــجــاه 
ا من 30 إبريل.  AirTag مقابل 29 دوالًرا بدًء

¶ »آيفون 12« أرجــوانــي: على غير عادتها، 
أطــلــقــت الــشــركــة جـــهـــاز »آيـــفـــون 12« بــلــون 
ــــي. ســيــتــوفــر  ــوانــ ــ ــــو الــــلــــون األرجــ جـــديـــد وهـ
للطلب املسبق يوم الجمعة وسيطرح للبيع 

في 30 إبريل/ نيسان.

صحافيون تونسيون يحتجون على اقتحام الشرطة للوكالة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( هاتف »آيفون 12« ضمن المنتجات الجديدة

تعيش وكالة األنباء التونسية مخاضًا عسيرًا في ذكرى تأسيسها الستين، إثر األحداث األخيرة من تعيينات سياسية واحتجاجات واقتحام 
لها من قبل الشرطة، في سابقة تاريخيّة تنذر باألسوأ على صعيد حريّة الصحافة ككّل
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عند  كشوفاتها  أو  مقوالتها  تنتهي  الــتــي 
حقائق ملموسة وإجــراءات قضائية، وهذا 
بــالــطــبــع مـــا لـــن يـــجـــري. وعـــوضـــا عـــن ذلـــك، 
سيجد املشاهد نفسه أمام اكتشافاٍت أكثر 
عــرضــة لــلــتــأويــل وتـــأمـــاٍت عـــن الــتــقــدم في 
 والوحدة والدراما نفسها، في فيلٍم ال 

ّ
السن

يخادع مشاهده عبر نتائج البحث وحسب، 
بل عبر التصنيف والنوع الدرامي أيضا.

ماذا يجري في الفيلم؟
يـــبـــدأ الــوثــائــقــي عــنــد إعـــــاٍن فـــي صــحــيــفــة، 
يطلب رجااًل تتراوح أعمارهم بني 80 عاما 

والــســريــة  بــاالســتــقــالــيــة  يــتــمــتــعــون  و90، 
التكنولوجيا،  مــع  الــتــعــامــل  عــلــى  والـــقـــدرة 
لصالح وكالة تحريات خاصة. وبعد عملية 
الذي  سيرخيو،  على  االختيار  يقع  انتقاٍء، 
 
ّ
يبلغ من العمر 83 عاما. نعرف بعد ذلك أن

للتأكد  متخفيا  املــصــح  سيدخل  سيرخيو 
مـــن ســـامـــة مــقــيــمــة هـــنـــاك تـــدعـــى ســونــيــا، 
ــهــا ال تــتــعــرض ألّي إســــاءة، 

ّ
والــتــأكــد مــن أن

ابنتها.  تكون  التي  املوكلة  طلب  على  بناًء 
التي  ابنته  مــع  باملهمة  سيرخيو  يتناقش 
لهذه  القانونية  التبعات  من  تخوفا  تبدي 
ندًا  تشكل  ال  تخوفاتها  أن  ويــبــدو  املــهــمــة، 

محمد استانبولي

ــة الــــتــــي  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــــطـ ــــون الـ ــكــ ــ ــا تــ ــ ــمــ ــ ربــ
ــص عــبــرهــا أحــــداث فــيــلــٍم ما 

ّ
ــلــخ

ُ
ت

مفتاحية اليوم، أكثر من أي وقت 
مضى، في تحديد مصيره. فبينما ال تزال 
التوصيات الشخصية وآراء النقاد وغيرها 
 أولى 

ّ
تلعب دورًا في عملية االختيار، إاّل أن

خطوات البحث الجاد تبدأ عند ذلك املربع 
ــــذي يـــعـــرضـــه مـــحـــرك »غـــوغـــل«  الــصــغــيــر الــ
صانع الحقائق األكبر اليوم، وما يمكن أن 
يلعبه من دوٍر في جذب أو نبذ مشاهد ما، 
اليوم  القليلة  الكلمات  تلك  اختيار  فيكون 
إغــفــال أهميته ضمن عملية  جــزءًا ال يمكن 

التسويق باملجمل.  
 The على  بالكامل  السابقة  املقدمة  تنطبق 
ملخرجته  التشيلي  الوثائقي   Mole Agent
مايتي آلبيردي، واملرشح لجائزة األوسكار 
ــقـــي، إذ حـــاملـــا يــقــرأ  ــائـ عـــن أفـــضـــل فــيــلــٍم وثـ
املشاهد امللخص عن العجوز الذي سيدخل 
دارًا للمسنني متخفيا ليبحث عن أّي دالئٍل 
ــنــــاك، ســيــفــتــرض  عـــلـــى إســـــــاءة املـــعـــامـــلـــة هــ
ــام ذلــــك الـــنـــوع مـــن األعـــمـــال الـــجـــادة  ــ ــه أمـ ــ ـ

ّ
أن

في الرسالة النصية ال 
يمكن تمييز الغضب من 

المزاح من التهّكم

ما الذي يدفع 
أشخاصًا بهذا العمر 

للتقدم إلى عمٍل 
كهذا؟

يؤدي ممثلون يمنيون 
أدوارًا لشخصيات من 

الصومال بسخرية

2223
منوعات

واالنــشــغــال  ذهــنــه  تحرير  فــي  أبيها  لرغبة 
بشيٍء يصرفه عن التفكير في زوجته التي 

فقدها منذ أربعة أشهر.
ــلــــٍم ونــــظــــارة  ــــز عـــمـــيـــلـــنـــا الـــــســـــري بــــقــ يــــجــــهَّ
ــــني بــــكــــامــــيــــرات، لـــكـــي يــعــمــل  ــــزودتـ طـــبـــيـــة مـ
مــتــخــفــيــا، ويــتــفــق عــلــى مــجــمــوعــة شــيــفــرات 
الخاص ليسهل  وبــروتــوكــوالت مع املحقق 
تزويده بالتقرير اليومي عما سيراه هناك. 
إلــى ذلــك، تنجح املخرجة في إقناع   

ً
إضافة

ــداد  ــ الـــــــدار بــالــتــصــويــر داخـــلـــهـــا بــحــجــة إعـ
لها  لكي يتسنى  املسنني،  دور  وئائقي عن 
تتبع سيرخيو هي األخرى، وهو ما يجري 

بعد أن يدخل سيرخيو دار الرعاية.
هـــنـــاك، يــبــدأ ســيــرخــيــو بــاكــتــشــاف املحيط 
بحذر وتمهل، بحثا عن هدفه. يتعّرف أثناء 
ذلـــك عــلــى الــنــزيــات والـــنـــزالء، الــذيــن يبلغ 
عــددهــم 40 امـــرأة وأربــعــة رجـــال، بمن فيهم 
 The Mole  

ّ
أن يبدو  النقطة،  هــذه  هــو. عند 

Agent يمضي في خطني، ونوعني دراميني 
كاسيكيا   

ً
عما أولهما  يحاكي  مختلفني، 

نـــوار، بينما يأخذ اآلخــر  مــن أعــمــال الفيلم 
ــدوءًا، إذ يــتــفــحــص حــيــوات  ــ إيــقــاعــا أكــثــر هــ

النزالء في الدار. 
املشاهد على  يتعّرف سيرخيو ومعه  هناك، 
الــقــصــص املــخــتــلــفــة الــتــي تــكــّون كــل نــزيــٍل أو 
نزيلة. هناك الشاعرة، ومهووسة السرقة التي 
الصطحابها،  قريبا  ستأتي  أمــهــا   

ّ
أن تعتقد 

ــذاكــــرة أو من  وهـــنـــاك مـــن يــخــشــون فـــقـــدان الــ
يــبــحــثــون عـــن حــــٍب جـــديـــد. وبــيــنــمــا يعتمد 
 هـــــؤالء إلعــــــداد تــقــاريــره 

ّ
ســيــرخــيــو عــلــى كــــل

اليومية بــدايــة األمـــر، ســرعــان مــا يجد نفسه 
قد فقد هذا الحياد، وبات جزءًا من قصصهم 
ه يبقى مــرّكــزًا 

ّ
الــتــي تمر بــبــطء. لكن وأيــامــهــم 

على الهدف، سونيا، التي يصل إليها نهاية 
األمر، ويبدأ بالتأكد من مجريات يومها.

تمّر ذكرى افتتاح الدار، وبعدها عيد مياد 
إحدى  تعترف  والثمانني.  الرابع  سيرخيو 
الــنــزيــات بحبها لــســيــرخــيــو، الـــذي كـــان ال 
يــــزال يــنــعــى فــقــدان زوجـــتـــه، ويــتــواصــل مع 
املحقق الخاص ليؤمن له صور أسرة إحدى 
وجوههم.  تنسى  أن  تخاف  التي  النزيات 
وقرابة نهاية الفيلم، تموت الشاعرة ويصل 
 األمــر 

ّ
سيرخيو فــي تــقــريــره األخــيــر إلــى أن

الــوحــيــد الـــذي تعانيه ســونــيــا هــو الــجــفــاء، 
الذي دفع ابنتها - بفعل اإلحساس بالذنب 
إلــى إرســال املتحري باملقام األول عوضا   -
عنها. ومع نهاية تقريره، يخرج سيرخيو 
من الــدار ويعود إلى حياته السابقة، حيث 

تنتظره أسرته.

ها هو المحقق، أين القضية؟
متسلحا بانطباٍع عام، عما سيقدمه الفيلم، 
ســيــفــاجــأ املــشــاهــد بــالــطــريــقــة الــتــي تــبــتــدئ 
 

ّ
بــهــا الــحــكــايــة. مــكــتــب املــحــقــق الــخــاص وكــل

ـــشـــاهـــد الـــتـــي تــتــعــلــق بـــهـــذا الـــقـــســـم، تــبــدو 
َ
امل

الــنــوع وموسيقاها  محاكاة ســاخــرة ألفــام 
التي ستمّيزها األذن فورًا. عند هذه النقطة، 
ســنــســأل أنــفــســنــا: هــل مــن الــائــق للتحقيق 
بادعاٍء كإساءة معاملة مسنني أن ُيقَدم بهذه 

الطريقة؟ وهل هذا فيلم وثائقي أساسا؟ 
 
ً
ــذه األســـئـــلـــة دفــعــة ال يــجــيــب الــفــيــلــم عـــن هــ

ـــه يــبــدأ بتركيز أنــظــارنــا على 
ّ
واحــــدة، إاّل أن

مشاهدتنا  فمنذ  بالفعل.  تقديمه  يريد  مــا 
اختبار تحديد الجاسوس األمثل، ال يسعنا 
إاّل أن نــتــســاءل: مـــا الــــذي يــدفــع أشــخــاصــا 
بهذه السن للتقدم إلى عمٍل كهذا؟ بالطبع 
ســيــكــون الــدافــع املــالــي واحــــدًا مــن األســبــاب 
 
ّ
أن إاّل  الــفــيــلــم(،  فـــي  يــكــن حـــاضـــرًا  لـــم  )وإن 

 
ّ

 كــل
ّ
ــوامـــل أخـــــرى تــلــعــب دورهــــــا هـــنـــا. إن عـ

املتقدمني الذين ينتمون للشريحة العمرية 
 ال شيء 

ّ
بــأن نفسها يتشاركون اإلحــســاس 

 أفضل 
ّ
ــأن جــديــدًا يــجــري فــي حــيــواتــهــم، وبــ

ــا تــبــقــى هـــي مـــحـــاوالت  ــّرت ومــ ــ األيـــــام قـــد مـ
للحاق بركب زمــٍن سريع. وال شيء  يائسة 
ــّبـــر عــــن هـــــذا كـــمـــحـــاولـــة هـــــــؤالء إظـــهـــار  يـــعـ
ــفـــون،  قـــدرتـــهـــم عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال هــــواتــــف آيـ
 ما تثيره هذه املحاوالت من كوميديا 

ّ
بكل

، ومــــن ثـــم تــعــاطــف. وهــــا هـــي فــرصــة 
ً
بــــدايــــة

لبعض اإلثــارة، لقليل من اإلحساس بشيٍء 
سيرخيو   

ّ
أن والــواقــع   .

ً
خــفــيــة كالعمل  مهم 

 مع ابنته، 
ً
يتحدث عن هذه النقطة صراحة

وللمفارقة فقد تكون هــذه هي املــرة األولــى 
التي يبدو فيه دار املسنني املكان الذي يوفر 

هذا اإلحساس ملن سيدخله. 

إبراهيم علي

تكّبدت  لعام 2019،  األخير  الربع  ابــتــداًء من 
خسائر  العربية  الغنائية  اإلنــتــاج  شــركــات 
معروفا،  أصبح  كما  والسبب،  كبيرة.  مالية 
هو انتشار فيروس كورونا في العالم، وقلة 
اإلنتاجات أو اإلصدارات الغنائية، إلى جانب 
توقف معظم الفعاليات واملهرجانات الفنية، 
التي كانت تمد هذه الشركات بسيولة مالية، 
وتبقيها صامدة أمام التحديات التي تواجه 

اإلنتاج املوسيقي العربي.
ــادرت شـــركـــة روتــــانــــا إلــى  ــ ــام 2010، بــ فـــي عــ
اإلعـــان عــن صفقات وعــقــود تجيز لها بيع 
املــحــتــوى الــفــنــي الـــذي تملكه إلـــى الــشــركــات 
العاملية، كنوع من تبادل أربــاح هــذا املنتج، 
ــتــــاج  ــلـــى اإلنــ ــرة عـ ــطـ ــيـ ــمـــت الـــسـ ــكـ ــا أحـ ــدمـ ــعـ بـ
منتصف  منذ  الــعــربــي،  املوسيقي/الغنائي 
روتانا  إنتاج  مجموع  وشّكل  التسعينيات. 
من األرشيف الغنائي العربي الحديث قرابة 
60 بــاملــئــة مـــن مــجــمــوعــة الــشــركــات الــتــي لم 
يحالفها الحظ للبقاء، فأقفل بعضها، وبيع 

بعضها اآلخر لشركات أقوى.
اليوم، ومع األزمات العاملية، ومعاناة السوق 
الخروج  إلى  اإلنتاج  العربي، تتجه شركات 

إنهاء الحديث، أو حتى تجاهله، فمن السهل 
تجاهل رسالة نصّية، أو قــراءة مطلعها فقط 
من دون الرد على املرسل، أما الرسالة الصوتية 
فتحتم علينا اإلجابة في حال رأيناها، أو عرف 
املرسل أننا رأيناها. هي أشبه بنداء ال بد من 
النصي  تــجــاهــل  أدب،  قــلــة  وتــجــاهــلــه  تلبيته، 
أســهــل ومـــريـــح، بـــل ويــمــكــن الــتــعــلــل بالكسل 
لعدم اإلجابة، أما الرسالة الصوتّية فا بّد من 
الــنــداء ألن  اإلجــابــة عليها، فــا يجوز تجاهل 

إطاقه حكما يفترض أن هناك مجيبا. 

معضلة الكذب والحقيقة
ــة،  ــ ــــواربـ ــة الــنــصــيــة الــــكــــذب واملـ ــالـ تــبــيــح الـــرسـ
يعلم  بنيوي مغلق، ال  نــص  الــســيــاق،  تنسف 
املــتــلــقــي شـــــروط الــكــتــابــة ومــكــانــهــا وســرعــة 
إنشاء الكلمات، وكيفية تراص األفكار )إال في 
حال إرسال جمل متقطعة(. كما أن األمر يتيح 
املجال للتعديل وإعادة الكتابة. وبسبب غياب 
النبرة، أو تعمد غيابها، يمكن الكذب من خال 
الـــرســـالـــة الــنــصــيــة، خــصــوصــا عــنــد الــحــديــث 
عــن املــكــان والـــزمـــان، هــي مــســافــة للتحرر من 
تلك  خصوصا  الــتــواصــلــّيــة،  اآلخـــر  متطلبات 
الـــتـــي تــطــلــب رجــــع الـــصـــدى، والـــــذي يــفــتــرض 
الحقيقة والرد والجدل... كل هذا غير موجود 
فــي الــرســالــة الــصــوتــّيــة، حــيــث يــتــضــح املــكــان 

عّمار فراس

ــشــر مــؤخــرًا فــي مجلة »ذا نــيــويــوركــر« مقال 
ُ
ن

ــل  ــائـ ــرسـ ــر الـ ــبـ ــــوة الــــحــــديــــث عـ ــهـ ــ ــنــــوان »شـ بــــعــ
الكاتبة رايتشل سايم  الصوتّية«، تحكي فيه 
عـــن الــرســائــل الــصــوتــيــة كــبــديــل عـــن الــنــصــّيــة 
حدثنا فيها عن اللحظة 

ُ
والحديث الهاتفّي. وت

ــنـــوع من  الـــتـــي بـــــدأت فــيــهــا اســـتـــخـــدام هــــذا الـ
الــرســائــل، وكــيــف دفــعــهــا اســتــخــدام الــرســائــل 
ــة إلـــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي أســالــيــب  ــّيـ ــوتـ الـــصـ
على  اطاعها  وكيفية  اآلخرين،  مع  التواصل 
وكتبت  التواصل،  من  النوع  هــذا  كارهي  آراء 
مقالها املذكور في سبيل تغيير آراء بعضهم. 
ــارًا لــــكــــارهــــي هـــذا  ــتــــصــ ــذا املــــقــــال انــ ــ نـــكـــتـــب هــ
الــنــوع مــن الــتــواصــل، أولــئــك الــذيــن يعتريهم 
التلبك والــحــيــرة عند اســتــام هــذا الــنــوع من 
التسجيات، واألهــم، وهي »الحيرة الكبرى«، 
 صــوتــيــا أو رســالــة 

ً
هـــل يــكــون الــــرد تــســجــيــا

الــنــوع من  مكتوبة؟ هنا بعض مــســاوئ هــذا 
الـــتـــواصـــل، وإشــكــالــيــتــه الــتــي تــصــل إلــــى حد 

القلق العقلي: 

االلتباس في النبرة
تتيح الرسالة النصية خلق التباس في النبرة، 
ال يتضح في بعض األحيان الغضب من املزاح 
مــن التهكم، مــزيــج نــّصــي يتيح ملــن يــرســل أال 
يكون حاسما، يترك بابا للمجادلة واملواربة، 
أخـــرى، وتناصات  نــصــوص  نــص يفتح على 
ــل ســـابـــقـــة، ويـــتـــيـــح لــلــقــارئ  ــائــ ــع رســ ربـــمـــا مــ
التفكير والتفّكر في معاني الكلمات وتواترها، 
خصوصا حني نتحدث عن رسائل شخصية ال 
تلك الخاصة بالعمل، التي تتضح فيها أحيانا 
لهجة األمر. االلتباس في النبرة يتيح أحيانا 

مــن األزمــــات عبر اإلبــقــاء على مجموعة من 
وهذا  مكاسب حفاتهم.  في  الفنانني طمعا 
بــالــطــبــع تـــحـــّول فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة إلــى 
شرط أساسي النتساب أي فنان إلى شركة 

إنتاج، ومنها »روتانا«.
الــيــوم، ومــع تفاقم األزمـــات حــول الــعــالــم، إن 
بسبب فيروس كورونا، أو ملا يشهده العالم 
اإلبقاء على  إلــى  توّجه  ثمة  العربي عموما، 
ــهـــذه الــــشــــركــــات، حــيــث  عــــنــــوان »اإلنـــــتـــــاج« لـ
ــنـــوات الــلــجــوء إلــــى اإلصــــــدارات  ــدأ مــنــذ سـ بــ
»املــيــنــي«. بــدأ األمـــر فــي الخليج العربي مع 
الرويشد، ونوال  الله  املهندس، وعبد  ماجد 
الــكــويــتــيــة، ويـــبـــدو أن األمــــر ســيــتــحــّول إلــى 
مــســار يــقــي شــركــة اإلنـــتـــاج مــن املــشــاكــل مع 

الفنانني.
قبل  الزغبي،  نــوال  اللبنانية  املغنية  أعلنت 
ألبوم«  »ميني  لتقديم  استعدادها  أيــام، عن 
ــة روتــــانــــا.  ــركــ ــيـــع شــ ــوقـ جــــديــــد، ســيــحــمــل تـ
فنان/ة  األولــى مع  للمرة  قد تكون  التجربة 
لــبــنــانــي/ة، وتــطــرح عــامــات استفهام حول 
فــي املستقبل عــلــى من  الــخــطــة  تطبيق هـــذه 
بقي داخـــل مملكة روتــانــا، فــي وقــت شهدت 
العاقة بني الزغبي والشركة برودًا واضحا 
اللبنانية  الفنانة  لكن  األخــيــرة،  األشــهــر  فــي 
عادت أدراجها وقررت البقاء ضمن الشركة، 
ــدر بـــدايـــة  ــد يـــصـ ــديـ ــبــــوم جـ والـــعـــمـــل عـــلـــى ألــ

الصيف املقبل.
ـــع الــفــنــان فضل شــاكــر عــقــدًا يجيز 

ّ
كــذلــك، وق

للشركة السعودية إصدار ألبومني غنائيني 
ــي ذلـــــــك بــعــد  ــ ــأتـ ــ ــتــــني. يـ ــنــ ــــي« ملـــــــدة ســ ــنـ ــ ــيـ ــ »مـ
مــفــاوضــات جــرت بــني شاكر ومــديــر الشركة 
ــنـــدي، ومــجــمــوعــة مـــن املــحــامــني،  ــهـ ســـالـــم الـ
إلــى توقيع شــاكــر على عقد يضمن  أفــضــت 

لـــه حــقــوقــه فـــي الـــعـــائـــدات الــربــحــيــة املــالــيــة 
الــخــاصــة، فيما لــم يــعــرف مــا إذا كـــان شاكر 
وافــق في العقد على بيع حقوق أغانيه إلى 
املــنــّصــات الــتــي تــتــعــاقــد مـــع شــركــة روتـــانـــا، 
ــا. فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  ــرهـ ــيـ مـــثـــل »ديــــــــزر« وغـ
تنشر أغاني شاكر األخيرة على عدة مواقع 

ومــنــصــات عــــدة، مــثــل »أنـــغـــامـــي«، بــــإذن من 
شاكر.

ــع مـــجـــمـــوعـــة  مــن  ــ ــدأ الـــصـــيـــف مـ ــبــ ــذا، يــ ــ ــكـ ــ هـ
ــا يفتح  ــدة، مـ ــديـ ــجـ اإلصـــــــــدارات الــغــنــائــيــة الـ
السوق مجّددًا بعد األزمات التي مر بها إبان 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، بانتظار اإلعــان 

عن بدء موسم الحفات في حال شكل اللقاح 
ــا، عــلــى  ــ ــــورونـ ــات فــــي كـ ــ ــابـ ــ ــدًا لـــوقـــف اإلصـ ــ حـ
الــرغــم مــن الـــدراســـات الــتــي تــؤكــد أن مرحلة 
الــوقــايــة مــســتــمــرة، حــتــى بــعــد تلقي الــلــقــاح، 
أو  الفنية  الــشــركــات  تطلعات  يعاكس  وهــذا 

املهرجانات للعودة إلى سابق العهد.

الصوت،  الذهنّية، ونبرة  والضجيج والحالة 
كل ما يشوش على ما يراد قوله، بل وأحيانا 
ُيفتضح الشرط الذي سّجل فيه الكام، أثناء 
املشي، أثناء األكــل، أثناء العمل، وإن كان هذا 
مطلوبا، فليكن اتصااًل هاتفيا، وينتهي األمر. 

إشكالية الرد على تسلسل المعلومات
الـــحـــيـــرة الـــتـــي تــســبــبــهــا الـــرســـائـــل الــصــوتــيــة 
تكمن في أسلوب الرد عليها، أي على أي جزء 
مــن الــرســالــة نــرد أواًل؛ الــســام، ثــم رد السام 
ثــم الــطــلــب ثــم الـــجـــواب. ومــتــى نــجــيــب؟ أثــنــاء 
االســتــمــاع )إن كنا نكتب(، أو بــعــده. ال حــوار 
تلك  باملقاطعة،  إذن. مجرد حيرة ورغبة  هنا 
التي ال يمكن القيام بها في الرسائل النصية 
أيضا. لكن في الرسالة الصوتية تبدو املقاطعة 
مستحيلة؛ ألننا نضطر إلى سماع كل شيء، 
وال يمكن تجاهل جزء بسبب حجم الشاشة. 
معضات وصعوبات تدفع أحيانا إلى تجاهل 

كل شيء وفقدان الرغبة في الكام والكتابة. 

الرغبة في التعجل
بــعــكــس االتــــصــــال الـــهـــاتـــفـــي، تــمــنــع الــرســائــل 
الرغبة في معرفة »لّب«  التعّجل، أي  املسجلة 
الكام، إذ ال يمكن املقاطعة وطلب االستعجال 
أو اختزال ما يقال. األهم، ال يمكن الرد بكلمة 
ــة مـــســـجـــلـــة، األمــــــر غــيــر  ــالــ واحـــــــدة ضـــمـــن رســ
لطيف، بل ومعيب في بعض األحيان، إذ ال بد 
من مقدمات )سامات، رد السام..(، إلى جانب 
املــســافــات املــجــانــيــة مــن األصـــــوات واألنــفــاس 
واآلهــــــات وكــــل مـــا هـــو غــيــر »نـــصـــي«، والــــذي 
النصّية؛  الرسالة  بعكس  الوقت،  يأخذ  أيضا 
تلك الكلمات املختزلة، التي يقال فيها ما يراد 

فقط قوله.

»الميني ألبوم« يواجه تحدي المنّصات الغنائيةالرسائل الصوتية... نداء في الفراغ؟
هل تطبق بعض 

الشركات الفنية استراتيجية 
»الميني ألبوم« احتواًء 
ألزماتها المالية وانتشار 

المنّصات الغنائية البديلة؟

شادي ياسين

لـــم تــخــف الــــدرامــــا الــيــمــنــيــة املـــشـــاهـــد الــعــنــصــريــة 
الــذي يتزامن مع  الفاضحة في عرضها املوسمي، 

شهر رمضان من كل عام.
بمقاطع حوارية عديدة من مسلسل »كابتشينو« 
الـــذي تبثه قــنــاة »يــمــن شــبــاب«، يــكــّرس القائمون 
على الدراما املشاهد العنصرية التي تظهر تمييزًا 

ألفضلية اللون البشري.
املــشــولــي شخصية  أنــــور  الــشــاب  املــمــثــل  يتقمص 
شـــــاب صـــومـــالـــي يــــدعــــى »عــــيــــديــــد«، وهـــــو عــامــل 
أمام مقهى »كابتشينو«، فيما  للسيارات  تنظيف 
الشابة ماك  املمثلة  تقابله خطيبته في املسلسل 
املـــحـــرســـي بــشــخــصــيــة عـــامـــلـــة فــــي املـــقـــهـــى تــدعــى 
ــثـــان لــيــســا فـــي دور الــبــطــولــة،  ــمـ »صـــوفـــيـــا«. واملـ
لكنهما يظهران في املشاهد الرئيسية للمسلسل، 
الذي يؤدي البطولة فيه، من اليمن: صاح الوافي 
العراقي صاح  إخــراج  ومحمد قحطان، وهــو من 

الجبوري، ويشارك فيه ممثلون أردنيون.
تجري معظم حوارات املسلسل املستند إلى طريقة 
املقهى  فــي  ثــابــت  مــوقــع تصوير  داخـــل   ،)Sitcom(
بــلــغــة عــربــيــة مــكــســرة فـــي إحـــيـــاء خــيــالــي لطريقة 
حــديــث الــصــومــالــيــني الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي بــلــدان 

عربية، ومنها اليمن.
انعكس األسلوب الدرامي للكوميديا في املسلسل 
ملـــا هـــو أقــــرب إلــــى االزدراء مـــن نــاحــيــة الـــلـــون في 
والتنمر  اإلهانة   عن 

ً
أبعاد دورهــم، فضا اختيار 

الــذي يتعرض لها »عيديد« من زمائه املشاركني 
فـــي املــســلــســل. يــظــهــر املـــمـــثـــان فـــي مــشــاهــد وقــد 

تـــم طـــاء وجــهــيــهــمــا بــالــلــون الـــداكـــن. وبــعــيــدًا عن 
مفارقة اللون بني الوجه واليدين، ظلت االنتقادات 
العمل  االزدراء تطارد  النوع من  حــول إظهار هــذا 

ومنتجيه من أول حلقة.
الــثــالــثــة، يــرحــب »عــيــديــد« بخطيبته  فــي الحلقة 
بــبــرود  لــتــرد عليه  بــالــقــمــر،  »صــوفــيــا« ويصفها 
»بــطــل كــــذب«، لينقضي الـــحـــوار فــي بــدايــتــه عن 
»حقيقة« تشبيهها بالقمر، فتخاطبه باستخفاف 
من الوصف »أنا قمر بس خسوف«. وفي الحلقة 
الــخــامــســة، يــســخــر املــمــثــل صـــاح الـــوافـــي، الـــذي 
يجسد شخصية »عبد الودود« القادم من الريف، 
»صوفيا«  نطق  طريقة  مــن  بالعمل،  واملستهتر 
ــو الـــحـــروف مــربــوش  لــلــغــة الــعــربــيــة بــالــقــول: »أبــ

)خلل( عندكم«.
عــلــى قــنــاة الــســعــيــدة الــيــمــنــيــة، يــعــرض مسلسل 
»خلف الشمس« قصة يمنيني يحلمون بالهجرة 
من بادهم عبر البحر، لكنهم يقعون في قبضة 
ممثلون  أدوارهـــم  يجسد  صوماليني«  »قراصنة 

يمنيون.
اســـتـــعـــان مــنــتــجــو املـــســـلـــســـل عـــلـــى ذات الــتــقــنــيــة 
ــوه بــعــض املــمــثــلــني بــالــلــون الـــداكـــن،  فـــي طـــاء وجــ

وأظــهــروا شــرورًا مع مزيج من باهة التعامل مع 
املواقف ومحاولة إضفاء الكوميديا عبر التاعب 

بالنطق بني اللغة العربية والدارجة.
ظــلــت ســخــريــة املــتــابــعــني تـــطـــارد دقـــائـــق الــعــرض 
لطريقة  انــتــقــادات  رافقتها  للمسلسلني،  اليومية 
الــفــكــرة واألداء   عــن ضعف 

ً
املمثلني، فــضــا عــرض 

املكرر با هدف كما يحدث كل عام.  
ومنذ سنوات، لم تتوقف الفضائيات اليمنية عن 
عرض محتوى عنصري في املسلسات. في شهر 
رمـــضـــان مـــن عــــام 2014، عـــرضـــت قـــنـــاة الــســعــيــدة 
مشهدًا عنصريا في الحلقة العشرين من مسلسل 
ــادس، عــنــدمــا ُكــشــف  »هــمــي هــمــك« فـــي جــزئــه الـــسـ
غطاء الــنــوم عــن معلم ســودانــي وجــده زمــيــاه في 
املمثل زميله لحظة  مــرة. ويخاطب  منزلهما ألول 
ــاذ حـــســـن.. جمعة  ــتـ انــدهــاشــهــم بــمــا وجـــــدوه »أسـ
ِحرق«، في داللة للون البشرة التي ظهرت في املعلم 
السكن »حسن«  في  زميلهم  أن  السوداني وظنهم 
قد تغيرت مامحه. وفي املشهد ذاته، يوجه املمثل 
»قدك  بالقول:  بالحبال  املعلم  ربــط  أثناء  سخرية 

حارق من أرحم الراحمني«.
يـــقـــول املـــخـــرج الــيــمــنــي حــمــيــد عــقــبــي، املــقــيــم في 
ــنـــوا«  فــرنــســا، إن مــخــرجــي الـــدرامـــا الــيــمــنــيــة »أدمـ
لندوات  تــم ضمهم  أنــه  رغــم  الطريقة  بهذه  العمل 

فكرية وثقافية من أجل تحسني أدائهم.
»العربي الجديد«: »كنت أظن  وأضاف في حديث لـ
الــدرس من  أن املخرجني واملنتجني سيستوعبون 
املاضية،  األعــوام  التي طاولتهم خــال  االنتقادات 
إال أنــهــم – لــأســف – ال يــســتــوعــبــون وال يــريــدون 

تطوير أنفسهم«.

عجوز بأيامه القليلة وكاميراه السرية

ميني ألبوم لنوال الزغبي يَصدر بداية صيف 2021 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

من كواليس 
مسلسل »همي 
همك« )تويتر(

الحيرة التي تسببها الرسائل الصوتية تكمن في أسلوب الرد عليها )فرانس برس(

)Imdb( نتعّرف إلى قصص مختلفة حول كّل نزيل ونزيلة

رجل  مع  مثيرة  تجربة  نخوض  لألوسكار،  الُمرشح  التشيلي  الوثائقي   ،The Mole Agent في 
عجوز، يدخل دار مسنين متخفيًا كعميل سري يتحرّى عن ظروف إحدى النزيالت

The Mole Agent

عنصرية في الدراما اليمنية

فنون وكوكتيل
وثائقي

قضية

فنإضاءة

في مجتمٍع مثالي، لن يُنبذ 
أحد بعد أن يُستهَلك عمره 
ويكف عن كونه »منتجًا«. 
لكن هذا ما ال يحدث في 
الواقع دائمًا، وإن كانت 

جائحة كورونا قد حرّضت 
نزعاٍت »داروينية«؛ فإن 

هؤالء كانوا أبرز المتضررين 
منها. ومثل الكثير من 
 The Mole األفالم، كان

Agent معدًا لتجربة تلٍق 
مختلفة، في عالم ما قبل 
كوفيد-19، إال أن هذا التغيّر 
اليوم لم ينتج تأويًال مختلفًا 

أو يفقد الفيلم شيئًا من 
راهنيته.

عالم ما قبل 
كوفيدـ19

Thursday 22 April 2021 Thursday 22 April 2021
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