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MEDIA

أخبار

أعلن الصحافي الفلسطيني
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 ّ
إن
رصاصة أصابته في األضالع ،لكن
من غير الواضح من أطلق النار
عليه .وأضاف« :ال يمكن لمثل هذه
األساليب أن تخيفني».

21

قالت الصحافية الفرنسية من
أصول جزائرية ،نادية لزوني ،إنّها
ّ
تلقت ،في  8إبريل/نيسان الحالي،
ّ
تهديدًا بالقتل ،بعد تسلمها
رسالة مكتوبة بخط اليد مجهولة
المصدر ،تحمل وعيدًا لها باالغتيال،
وتهديدًا آخر للمسلمين بالقتل
بالرصاص والطرد.

وكالة األنباء التونسية :مخاض عسير في ذكراها الستين
تعيش وكالة األنباء التونسية مخاضًا عسيرًا في ذكرى تأسيسها الستين ،إثر األحداث األخيرة من تعيينات سياسية واحتجاجات واقتحام
ّ
ككل
لها من قبل الشرطة ،في سابقة تاريخيّة تنذر باألسوأ على صعيد حريّة الصحافة
تونس ـ محمد معمري

تـحـتـفــل وك ــال ــة األنـ ـب ــاء الــرس ـم ـيــة وكــالــة
تونس إفريقيا لألنباء (وات) هــذا العام
بالذكرى الستني إلطالقها (يناير/كانون
ّ
الثاني  .)1961لكن هــذه الــذكــرى تزامنت
مـ ــع أحـ ـ ـ ــداث لـ ــم ت ـع ــرف ـه ــا ال ــوك ــال ــة طـيـلــة
تاريخها املمتد منذ دولــة االستقالل إلى
ّ
حد اآلن حيث كانت تعد املصدر الرسمي
وال ــوح ـي ــد ل ــأخ ـب ــار ف ــي ت ــون ــس .إذ يــرى
ّ
املتابعون للشأن اإلعالمي في البالد ،أن
تاريخ (ومستقبل) اإلعالم التونسي ّ
تغير
بعد ما حصل في «وكالة تونس إفريقيا
ّ
لــأنـبــاء» ،ألن أي حكومة ستجد نفسها
أم ــام امـتـحــان صـعــب كـلـمــا أرادت تغيير
املسؤولني األول في املؤسسات اإلعالمية
التي تعود لها.
ف ـقــد ش ـهــدت ال ــوك ــال ــة ،ي ــوم ال ـخــامــس من
إبــريــل/ن ـي ـســان حــدثــا ص ــادم ــا للعاملني
فـ ـيـ ـه ــا ،بـ ـع ــدم ــا ق ـ ـ ــرر رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
التونسية هشام املشيشي إعـفــاء املديرة
ال ـع ــام ــة ال ـحــال ـيــة ل ـلــوكــالــة م ـنــى مطيبع
وت ـ ـع ـ ـيـ ــن اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي كـ ـ ـم ـ ـ َـال بـ ـ ــن ي ــون ــس
مديرًا عامًا لها .قـ ٌ
ـرار لم يلق القبول لدى
ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ــوك ــال ــة م ـن ــذ إعـ ــانـ ــه ،إذ
بن يونس تعيينًا سياسيًا
اعتبروا تعيني ً
ُمسقطًا ،ومحاولة لسيطرة حزب سياسي
داع ـ ــم لـلـحـكــومــة ع ـلــى خ ــط ال ـت ـحــريــر في
«وات» ،متهمني بن يونس بأنه قريب من
ح ــزب «حــركــة الـنـهـضــة» ،وه ــو مــا يقوله
في حديث لـ«العربي الجديد» ،اإلعالمي
كمال الجواني ،أحد العاملني في الوكالة
والـ ـن ــاشـ ـط ــن ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن فـ ــي االع ـت ـص ــام
الـ ــذي عــرف ـتــه ال ــوك ــال ــة .ف ــي امل ـقــابــل ينفي
كمال بــن يونس تهمة االنـحـيــاز الحزبي
لـطــرف سياسي مـعــن ،مــؤكـ ًـدا لـ«العربي
ّ
ال ـجــديــد» أن رغـبـتــه الحقيقية فــي قبول
هــذه املهمة كــانــت تتمثل فــي العمل على
إصالح الوكالة ودعم نشاطها وإشعاعها
بتوظيف الخبرات املهنية التي اكتسبها
فــي الـعـمــل ضـمــن الـعــديــد مــن املــؤسـســات
اإلعالمية التونسية والدولية.
الـنـقــابــات اإلعــام ـيــة الـتــونـسـيــة املتمثلة
ف ـ ــي «الـ ـنـ ـق ــاب ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـص ـحــاف ـيــن
التونسيني» و«الـنـقــابــة الـعــامــة لــإعــام»
(امل ـن ـض ــوي ــة ت ـح ــت لـ ـ ــواء االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام

الـ ـت ــونـ ـس ــي لـ ـلـ ـشـ ـغ ــل) س ـ ــان ـ ــدا اعـ ـتـ ـص ــام
الـ ـع ــامـ ـل ــن ف ـ ــي ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ،م ـع ـت ـب ــري ــن أن
مطالبهم مـشــروعــة ،رافـضــن التعيينات
ّ
«تنم عن رغبة في
الحزبية املسقطة التي
تغيير خــط الـتـحــريــر املستقل لـلــوكــالــة».
وه ـ ـ ــي ت ـه ـم ــة نـ ـف ــاه ــا رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـت ــون ـس ـي ــة هـ ـش ــام امل ـش ـي ـشــي الـ ـ ــذي ب ـ ّـن

مساندة إعالمية
لعاملي الوكالة بعد
اقتحام الشرطة

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

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

متصرف إداري ومالي ،وال يتطلب تعيني
ّ
تونسي مـعــروف ،ال يمكنه
وجــهٍ إعــامـ ّـي
ب ــأي ح ــال م ــن األح ـ ــوال ع ــدم ال ـتــدخــل في
الخط التحريري للمؤسسة.
ت ــواص ــل االع ـت ـص ــام إل ــى حـ ــدود ي ــوم 13
إبريل/نيسان الــذي كــان يومًا فــارقــا في
تاريخ الوكالة واإلعــام التونسي ،حيث
ق ــام ــت ق ـ ــوات ال ـش ــرط ــة ال ـتــون ـس ـيــة ،ألول
مــرة فــي الـتــاريــخ ،بــاقـتـحــام مـقــر الــوكــالــة
تنصيب املــديــر الـعــام
بــالـعـنــف ،مــن أج ــل ّ
الـجــديــد بــال ـقــوة ،لـكــنـهــا فـشـلــت فــي ذلــك.
ّ
وتسبب هــذا الـتـصـ ّـرف بـصــدور قــرار من
الـنـقــابــات بمقاطعة التغطية اإلعــامـيــة
لـ ـك ــل الـ ـنـ ـش ــاط ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة
وفـ ــي تــأج ـيــج ك ــل قـ ــوى امل ـج ـت ـمــع املــدنــي
واألح ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ض ــد ال ـح ـكــومــة،
حيث تتالت البيانات املساندة للعاملني
ف ــي وك ــال ــة «ت ــون ــس إف ــري ـق ـي ــا ل ــأن ـب ــاء»
مـ ــن املـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة مـ ـث ــل االتـ ـح ــاد
الدولي للصحافيني (الفيج) واملنظمات
واألحـ ــزاب الـتــونـسـيــة الــذيــن اعـتـبــروا ما
ً
ـول،
قــامــت بــه الـحـكــومــة اع ـت ــداء غـيــر مـقـبـ ٍ
بل مرفوضا ومــدانــا ،مطالبني الحكومة
التونسية باالعتذارعما فعلت.
هـنــا وج ــدت الـحـكــومــة التونسية نفسها
ف ــي مـ ــأزق كـبـيــر أمـ ــام تـصــاعــد الـضـغــوط
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ل ـي ـق ــرر رئ ـيــس
يوم من محاولة
الحكومة التونسية بعد ٍ
ّ
إعالمي
اقتحام الوكالة تعيني مستشار
جــديــد لــه هــو م ـفــدي امل ـســدي ال ــذي سبق
له العمل مع رئيسي حكومة سابقني في
تونس هما مهدي جمعة ويوسف الشاهد.
وكــان من ضمن أولــويــات املسدي البحث
ّ
عــن حــل سريع ملــا يحصل فــى واح ــدة من
أكبر املؤسسات اإلعالمية التونسية التي
تشغل أكثر من  300عامل .مهمة املستشار
اإلعالمي الجديد بدأت منذ تعيينه حيث
تواصل مع كل األطراف الفاعلة في املشهد
اإلع ــام ــي الـتــونـســي ال ــذي ــن تـجـمـعـهــم به
عـ ــاقـ ــات جـ ـي ــدة وت ــوصـ ـل ــوا إل ـ ــى م ـخــرج
وحيد لألزمة القائمة ،تم إعالنه يــوم 19
إبــريــل /نيسان املــاضــي ،حيث قــرر املدير
العام املعني من قبل الحكومة التونسية
ك ـمــال بــن يــونــس االسـتـقــالــة مــن املنصب
ّ
الذي كلف به ليعود الهدوء من جديد إلى
الوكالة ويتقرر رفع االعتصام فيها.

ما هو جديد منتجات «آبل»؟
محمد دنكر

أطلقت «آبل» في مؤتمرها السنوي ،الثالثاء،
م ـيــزات جــديــدة لـلـعــائــات الـتــي تـشـتــرك في
بـطــاقــة «آب ــل ك ــارد» ،ونـسـخــة أرجــوانـيــة من
«آيفون  ،»12وخدمة مدفوعة للبودكاست،
وجهاز  AirTagالذي طال انتظاره لتحديد
املوقع ،و 4K AppleTVجديد مع جهاز تحكم
عن بعد «سيري» ّ
محدث ،وجهاز  iMacمعاد
تصميمه يـتـمـ ّـيــز بـشــريـحــة  M1الــداخـلـ ًيــة،
وج ـهــاز «آي ـب ــاد ب ــرو» جــديــد مـصـمــم أيــضــا
بشريحة  .M1والتحديثات أضافت عددًا من
امليزات املوجهة نحو العمل من املنزل ،بما
فــي ذلــك تحسينات على الكاميرات فــي كل
من  iMacوجهاز «آيباد برو» لجعلها أفضل
أثناء اجتماعات الفيديو.
نستعرض أبرز ما أطلقته «آبل» في مؤتمر
:2021 WWDC
¶ «آيـبــاد بــرو» :يأتي الجهاز بشريحة M1
الـقــويــة وال ـتــي تتيح الـعــديــد مــن تحديثات
الـ ـب ــرام ــج ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك رس ـ ــوم ـ ــات أف ـضــل
ّ
محسنة وم ـيــزات الــواقــع
وتــأث ـيــرات فـيــديــو
ّ
امل ـعــزز .كـمــا تتيح الـكــامـيــرا املـحــدثــة بعمق
ّ
ـل ،ومـ ـي ــزة
ُمـ ـح ــس ــن وج ـ ـ ـ ــودة ڤـ ـي ــدي ــو أف ـ ـضـ ـ ّ
تـسـمــى  Center Stageوال ـتــي تـصــغــر حجم
ً
تلقائيا أثـنــاء مكاملات الڤيديو أو
الـصــورة
ً
االجتماعات اعتمادا على عــدد األشخاص
في اإلطار.
يتميز  2021 iPad Proبمقاسني  11بوصة
و 12.9ب ــوص ــة ب ــوح ــدة م ـعــال ـجــة مــركــزيــة
ثمانية ال ـنــواة وشــريـحــة  GPU M1ثماني
ال ـنــواة ومــوصــل  Thunderboltجــديــد (عبر
نفس منفذ ً .)USB-Cيحتوي الطراز األكبر
مقاس  12.9بوصة أيضا على شاشة LED
ص ـغ ـيــرة ج ــدي ــدة ،تـسـمـيـهــا ش ــرك ــة Liquid

هاتف «آيفون  »12ضمن المنتجات الجديدة ()Getty

ّ
ّ .Retina XDR
ألول م ـ ــرة ،ي ـت ــوف ــر «آي ـب ــاد
ب ــرو» بـخـيــار تـخــزيــن  2ت ـيــرابــايــت وذاك ــرة
وصــول عشوائي تصل إلــى  16جيغابايت.
ويدعم «آيباد برو» الخلوي اآلن اتصال 5G
بسرعات نقل بيانات فائقة السرعة .وتقول
ّ
«آبل» إن جهاز «آيباد برو» أسرع بما يصل
إل ــى  1500م ــرة مــن جـهــاز «آي ـب ــاد» األصـلــي
ل ـعــام  ،2010وأسـ ــرع بـنـسـبــة تـصــل إل ــى 50
باملائة من جهاز .2020 iPad Pro
¶  :iMacأعلنت الشركة عن جهاز «آيماك»

كشفت «آبل» عن
أجهزة كمبيوتر «آيماك»
بألوان جديدة

 iMacم ـع ــاد تـصـمـيـمــه ي ـضــم شــري ـحــة M1
الداخلية الجديدة للشركة .تسمح الشريحة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ـت ـق ـل ـيــص األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ــداخ ـل ـي ــة
وب ــالـ ـت ــال ــي ب ـ ـنـ ــاء لـ ــوحـ ــة م ـن ـط ـق ـي ــة أص ـغ ــر
واس ـت ـبــدال الـنـظــام ال ـح ــراري ال ــذي ُيـحــافــظ
على ب ــرودة الـجـهــاز بمروحتني صغيرتني
بحيث يبلغ عمق جهاز  iMacالجديد 11.5
مـلــم ف ـقــط .يـحـتــوي  iMacاآلن عـلــى شاشة
م ـق ــاس  24ب ــوص ــة وب ــدق ـ ّـة  4.5Kم ــع 11.3
مـلـيــون بـكـســل .وه ــو مـتــوفــر بسبعة أل ــوان

تشمل الخوخ والنعناع والخزامى .بالنسبة
للمستخدمني الذين ال ً يزالون يعملون من
املـنــزل ،قامت «آبــل» أيــضــا بتحسني كاميرا
 .iMacتشتمل مـيــزات الكاميرا بــدقــة 1080
بكسل على تــوازن اللون األبيض التلقائي
وتقليل الضوضاء وتخطيط درجات األلوان
لـتـجـعــل ال ـش ـخـ ًـص ي ـب ــدو أفـ ـض ــل .يـحـتــوي
الـكـمـبـيــوتــر أي ــض ــا عـلــى م ـي ـكــروفــون جــديــد
م ـص ـمــم لـتـقـلـيــل ال ـض ــوض ــاء املـ ــرتـ ــدة .يـبــدأ
ً
دوالرا ألربعة
سعر  iMacالجديد من 1299
ً
دوالرا لأللوان الثالثة األخرى
ألوان ،و1499
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى مـ ـي ــزات إض ــاف ـي ــة .سـيـكــون
ً
متاحا في النصف الثاني من شهر مايو/
ُ
ِّ
أيار .وأضافت الشركة زر معرف اللمس إلى
لوحة مفاتيح  iMacالخارجية ّ
ألول مرة.
¶  :AirTagكشفت الشركة عن  ،AirTagوهو
ّ
محدد موقع  Bluetoothيساعد في العثور
على عناصر مثل املفاتيح ،املحافظ وأجهزة
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر امل ـح ـمــولــة أو ح ـتــى ُال ـس ـي ــارة.
تـ ـسـ ـم ــح األقـ ـ ـ ـ ـ ــراص الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة امل ـس ـط ـح ــة
والدائرية املـ ّ
ـزودة بشرائح مدمجة لشخص
مــا بتحديد مــوقــع العناصر عند االتـصــال
بتطبيق  Find Myمن «آبــل» ،كما أنه يعمل
مع «سيري».
ف ــي ح ــن أن أدوات ت ـع ـقــب امل ــواق ــع لـيـســت
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،فـ ـهـ ـن ــاك مـ ـنـ ـتـ ـج ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة مــن
ّ ّ
«ســام ـســومــغ» و«س ــوّن ــي» و«تـ ـيً ــال» ،إل أن
شريحة ُ U1ت ّ
حدد بدقة أكبر وفقا للمسافة
واالتـجــاه إلــى العنصر املفقود .يمكن شراء
دوالرا ً
ً
بدء ا من  30إبريل.
 AirTagمقابل 29
¶ «آيفون  »12أرجــوانــي :على غير عادتها،
أط ـل ـقــت ال ـشــركــة ج ـه ــاز «آيـ ـف ــون  »12بـلــون
ج ــدي ــد وهـ ــو الـ ـل ــون األرج ـ ــوان ـ ــي .سـيـتــوفــر
للطلب املسبق يوم الجمعة وسيطرح للبيع
في  30إبريل /نيسان.
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منوعات فنون وكوكتيل
وثائقي

محمد استانبولي

رب ـ ـ ّم ـ ــا ت ـ ـك ـ ــون ال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة الـ ـت ــي
ُ
تـلــخــص عـبــرهــا أح ــداث فـيـلـ ٍـم ما
مفتاحية اليوم ،أكثر من أي وقت
مضى ،في تحديد مصيره .فبينما ال تزال
التوصيات الشخصية وآراء النقاد وغيرها
ّ ّ
تلعب دورًا في عملية االختيار ،إال أن أولى
خطوات البحث الجاد تبدأ عند ذلك املربع
ال ـص ـغ ـيــر ال ـ ــذي ي ـع ــرض ــه م ـح ــرك «غ ــوغ ــل»
صانع الحقائق األكبر اليوم ،وما يمكن أن
دور في جذب أو نبذ مشاهد ما،
يلعبه من ٍ
فيكون اختيار تلك الكلمات القليلة اليوم
جــزءًا ال يمكن إغـفــال أهميته ضمن عملية
التسويق باملجمل.
تنطبق املقدمة السابقة بالكامل على The
 Mole Agentالوثائقي التشيلي ملخرجته
مايتي آلبيردي ،واملرشح لجائزة األوسكار
ع ــن أف ـض ــل ف ـي ـلـ ٍـم وث ــائ ـق ــي ،إذ ح ــامل ــا يـقــرأ
املشاهد امللخص عن العجوز الذي سيدخل
دارًا للمسنني متخفيًا ليبحث عن ّ
دالئل
أي
ٍ
ّع ـل ــى إس ـ ـ ــاءة امل ـع ــام ـل ــة هـ ـن ــاك ،سـيـفـتــرض
أنـ ــه أمـ ــام ذل ــك ال ـن ــوع م ــن األعـ ـم ــال ال ـج ــادة

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

The Mole Agent

عجوز بأيامه القليلة وكاميراه السرية
الـتــي تنتهي مقوالتها أو كشوفاتها عند
حقائق ملموسة وإجــراءات قضائية ،وهذا
بــالـطـبــع م ــا ل ــن ي ـج ــري .وع ــوض ــا ع ــن ذل ــك،
اكتشافات أكثر
سيجد املشاهد نفسه أمام
ٍ
ـات ع ــن ال ـت ـقــدم في
عــر ّضــة لـلـتــأويــل وت ــأم ـ ٍ
فيلم ال
في
نفسها،
السن والوحدة والدراما
ٍ
يخادع مشاهده عبر نتائج البحث وحسب،
بل عبر التصنيف والنوع الدرامي أيضًا.
ماذا يجري في الفيلم؟

ـان ف ــي صـحـيـفــة،
ي ـب ــدأ الــوثــا ًئ ـقــي ع ـنــد إع ـ ـ ٍ
يطلب رجاال تتراوح أعمارهم بني  80عامًا

و ،90يـت ـمـتـعــون بــاالس ـت ـقــال ـيــة وال ـســريــة
وال ـق ــدرة عـلــى الـتـعــامــل مــع التكنولوجيا،
لصالح وكالة تحريات خاصة .وبعد عملية
انتقاء ،يقع االختيار على سيرخيو ،الذي
ٍ
ّ
يبلغ من العمر  83عامًا .نعرف بعد ذلك أن
سيرخيو سيدخل املـصــح متخفيًا للتأكد
م ــن س ــام ــة مـ ّقـيـمــة ه ـن ــاك ت ــدع ــى ســون ـيــا،
وال ـتــأكــد مــن أن ـهــا ال تـتـعــرض ّ
ألي إس ــاءة،
ً
بناء على طلب املوكلة التي تكون ابنتها.
يتناقش سيرخيو باملهمة مــع ابنته التي
تبدي تخوفًا من التبعات القانونية لهذه
املـهـمــة ،ويـبــدو أن تخوفاتها ال تشكل ندًا

ما الذي يدفع
أشخاصًا بهذا العمر
عمل
للتقدم إلى
ٍ
كهذا؟

لرغبة أبيها فــي تحرير ذهـنــه واالنـشـغــال
بشيء يصرفه عن التفكير في زوجته التي
ٍ
فقدها منذ أربعة أشهر.
يـ ـج ـ َّـه ــز ع ـم ـي ـل ـن ــا الـ ـ ـس ـ ــري بـ ـقـ ـل ـ ٍـم ون ـ ـظـ ــارة
ط ـب ـي ــة مـ ــزودتـ ــن بـ ـك ــامـ ـي ــرات ،ل ـك ــي يـعـمــل
مـتـخـفـيــا ،ويـتـفــق عـلــى مـجـمــوعــة شـيـفــرات
وبــروتــوكــوالت مع املحقق الخاص ليسهل
تزويده بالتقرير اليومي عما سيراه هناك.
ً
إضافة إلــى ذلــك ،تنجح املخرجة في إقناع
ال ـ ـ ــدار بــال ـت ـصــويــر داخ ـل ـه ــا ب ـح ـجــة إعـ ــداد
وئائقي عن دور املسنني ،لكي يتسنى لها
تتبع سيرخيو هي األخرى ،وهو ما يجري

بعد أن يدخل سيرخيو دار الرعاية.
ه ـن ــاك ،ي ـبــدأ سـيــرخـيــو بــاكـتـشــاف املحيط
ّ
يتعرف أثناء
بحذر وتمهل ،بحثًا عن هدفه.
ذل ــك عـلــى ال ـنــزيــات والـ ـن ــزالء ،الــذيــن يبلغ
عــددهــم  40ام ــرأة وأربـعــة رج ــال ،بمن فيهم
ّ
هــو .عند هــذه النقطة ،يبدو أن The Mole
 Agentيمضي في خطني ،ونوعني دراميني
ً
مختلفني ،يحاكي أولهما عمال كالسيكيًا
مــن أعـمــال الفيلم ن ــوار ،بينما يأخذ اآلخــر
إي ـقــاعــا أك ـثــر ه ـ ــدوءًا ،إذ يـتـفـحــص حـيــوات
النزالء في الدار.
ّ
يتعرف سيرخيو ومعه املشاهد على
هناك،
الـقـصــص املـخـتـلـفــة ال ـتــي ت ـكـ ّـون كــل نــزيـ ٍـل أو
نزيلة .هناك الشاعرة ،ومهووسة السرقة التي
ّ
تعتقد أن أمـهــا ستأتي قريبًا الصطحابها،
وه ـن ــاك م ــن ي ـخ ـشــون ف ـق ــدان ال ــذاك ــرة أو من
ي ـب ـح ـثــون ع ــن حـ ـ ٍـب ج ــدي ــد .وب ـي ـن ـمــا يعتمد
ّ
س ـيــرخ ـيــو ع ـلــى ك ــل هـ ــؤالء إلع ـ ــداد ت ـقــاريــره
اليومية بــدايــة األم ــر ،ســرعــان مــا يجد نفسه
قد فقد هذا الحياد ،وبات جز ّءًا من قصصهم
ّ
وأيــامـهــم الـتــي تمر بـبــطء .لكنه يبقى مــركـزًا
على الهدف ،سونيا ،التي يصل إليها نهاية
األمر ،ويبدأ بالتأكد من مجريات يومها.
ّ
تمر ذكرى افتتاح الدار ،وبعدها عيد ميالد
سيرخيو الرابع والثمانني .تعترف إحدى
ال ـنــزيــات بحبها لـسـيــرخـيــو ،ال ــذي ك ــان ال
ي ــزال يـنـعــى ف ـقــدان زوج ـت ــه ،وي ـتــواصــل مع
املحقق الخاص ليؤمن له صور أسرة إحدى
النزيالت التي تخاف أن تنسى وجوههم.
وقرابة نهاية الفيلم ،تموت الشاعرة ويصل
ّ
سيرخيو فــي تـقــريــره األخـيــر إلــى أن األمــر
الــوحـيــد ال ــذي تعانيه ســونـيــا هــو الـجـفــاء،
الذي دفع ابنتها  -بفعل اإلحساس بالذنب
 إلــى إرســال املتحري باملقام األول عوضًاعنها .ومع نهاية تقريره ،يخرج سيرخيو
من الــدار ويعود إلى حياته السابقة ،حيث
تنتظره أسرته.
ها هو المحقق ،أين القضية؟

بانطباع عام ،عما سيقدمه الفيلم،
متسلحًا
ٍ
سـيـفــاجــأ امل ـشــاهــد بــالـطــريـقــة ال ـتــي تـبـتــدئ
ّ
بـَهــا الـحـكــايــة .مـكـتــب املـحـقــق ال ـخــاص وكــل
امل ـش ــاه ــد ال ـت ــي تـتـعـلــق ب ـه ــذا ال ـق ـســم ،تـبــدو
محاكاة ســاخــرة ألفــام الـنــوع وموسيقاها
ّ
ستميزها األذن فورًا .عند هذه النقطة،
التي
سـنـســأل أنـفـسـنــا :هــل مــن الــائــق للتحقيق
بادعاء كإساءة معاملة مسنني أن ُي َ
قدم بهذه
ٍ
أساسًا؟
وثائقي
فيلم
هذا
وهل
الطريقة؟
ً
ال يـجـيــب ال ـفّـي ـلــم ع ــن هـ ــذه األس ـئ ـل ــة دف ـعــة
ّ
واح ــدة ،إال أن ــه يـبــدأ بتركيز أنـظــارنــا على
مــا يريد تقديمه بالفعل .فمنذ مشاهدتنا
اختبار تحديد الجاسوس األمثل ،ال يسعنا
ّ
إال أن ن ـت ـســاءل :م ــا الـ ــذي يــدفــع أشـخــاصــا
عمل كهذا؟ بالطبع
بهذه السن للتقدم إلى
ٍ
سـيـكــون الــدافــع املــالــي واحـ ـدًا مــن األسـبــاب
ّ ّ
(وإن ل ــم ي ـكــن ح ــاض ـرًا ف ــي ال ـف ـي ـلــم) ،إال أن
ّ ّ
ع ــوام ــل أخ ـ ــرى تـلـعــب دورهـ ـ ــا ه ـن ــا .إن كــل
املتقدمني الذين ينتمون للشريحة العمرية
ّ
نفسها يتشاركون اإلحـســاس بــأن ال شيء
ّ
جــدي ـدًا يـجــري فــي حـيــواتـهــم ،وب ــأن أفضل
األي ـ ــام ق ــد مـ ـ ّـرت وم ــا تـبـقــى ه ــي م ـح ــاوالت
يائسة للحاق بركب زمـ ٍـن سريع .وال شيء
ي ـع ـ ّـب ــر عـ ــن ه ـ ــذا ك ـم ـح ــاول ــة ه ـ ـ ــؤالء إظ ـه ــار
ق ــدرت ـه ــم ع ـل ــى اس ـت ـع ـم ــال ه ــوات ــف آي ـف ــون،
ّ
بكل ًما تثيره هذه املحاوالت من كوميديا
ب ــداي ــة ،وم ــن ث ــم ت ـعــاطــف .وه ــا ه ــي فــرصــة
بشيء
لقليل من اإلحساس
ٍ
لبعض اإلثــارةً ،
ّ
أن سيرخيو
ـع
ـ
ق
ـوا
ـ
ل
وا
.
ـة
مهم كالعمل خـفـيـ
ً
يتحدث عن هذه النقطة صراحة مع ابنته،
وللمفارقة فقد تكون هــذه هي املــرة األولــى
التي يبدو فيه دار املسنني املكان الذي يوفر
هذا اإلحساس ملن سيدخله.

عالم ما قبل
كوفيدـ19
مجتمع مثالي ،لن يُنبذ
في
ٍ
أحد بعد أن يُسته َلك عمره
ويكف عن كونه «منتجًا».
لكن هذا ما ال يحدث في
الواقع دائمًا ،وإن كانت
جائحة كورونا قد حرّضت
نزعات «داروينية»؛ فإن
ٍ
هؤالء كانوا أبرز المتضررين
منها .ومثل الكثير من
األفالم ،كان The Mole
تلق
 Agentمعدًا لتجربة
ٍ
مختلفة ،في عالم ما قبل
كوفيد ،19-إال أن هذا التغيّر
اليوم لم ينتج تأويًال مختلفًا
أو يفقد الفيلم شيئًا من
راهنيته.
نتعرّف إلى قصص مختلفة حول ّ
كل نزيل ونزيلة ()Imdb

إضاءة

معضلة الكذب والحقيقة

ت ـب ـيــح ال ــرس ــال ــة ال ـن ـص ـيــة الـ ـك ــذب واملـ ــواربـ ــة،
تنسف الـسـيــاق ،نــص بنيوي مغلق ،ال يعلم
امل ـت ـل ـقــي ش ـ ــروط ال ـك ـتــابــة وم ـكــان ـهــا 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 خالل
ال ــرس ــال ــة ال ـن ـص ـيــة ،خ ـصــوصــا ع ـنــد الـحــديــث
عــن امل ـكــان وال ــزم ــان ،هــي مـســافــة للتحرر من
متطلبات اآلخ ــر الـتــواصـلـ ّـيــة ،خصوصًا تلك
ال ـتــي تـطـلــب رج ــع الـ ـص ــدى ،وال ـ ــذي يـفـتــرض
الحقيقة والرد والجدل ...كل هذا غير موجود
فــي الــرســالــة الـصــوتـ ّـيــة ،حـيــث يـتـضــح املـكــان

االلتباس في النبرة

تتيح الرسالة النصية خلق التباس في النبرة،
ال يتضح في بعض األحيان الغضب من املزاح
مــن التهكم ،مــزيــج نـ ّـصــي يتيح ملــن يــرســل أال
يكون حاسمًا ،يترك بابًا للمجادلة واملواربة،
نــص يفتح على نـصــوص أخ ــرى ،وتناصات
ربـ ـم ــا م ــع رس ــائ ــل س ــاب ـق ــة ،وي ـت ـي ــح ل ـل ـقــارئ
ّ
التفكير والتفكر في معاني الكلمات وتواترها،
خصوصًا حني نتحدث عن رسائل شخصية ال
تلك الخاصة بالعمل ،التي تتضح فيها أحيانًا
لهجة األمر .االلتباس في النبرة يتيح أحيانًا

في الرسالة النصية ال
يمكن تمييز الغضب من
ّ
التهكم
المزاح من
الحيرة التي تسببها الرسائل الصوتية تكمن في أسلوب الرد عليها (فرانس برس)

قضية

عنصرية في الدراما اليمنية
شادي ياسين

ل ــم ت ـخــف الـ ــدرامـ ــا الـيـمـنـيــة امل ـش ــاه ــد الـعـنـصــريــة
الفاضحة في عرضها املوسمي ،الــذي يتزامن مع
شهر رمضان من كل عام.
بمقاطع حوارية عديدة من مسلسل «كابتشينو»
ال ــذي تبثه قـنــاة «يـمــن ش ـبــاب» ،يـكـ ّـرس القائمون
على الدراما املشاهد العنصرية التي تظهر تمييزًا
ألفضلية اللون البشري.
يتقمص املـمـثــل ال ـشــاب أن ــور املـشــولــي شخصية
ش ـ ــاب ص ــوم ــال ــي ي ــدع ــى «ع ـ ـيـ ــديـ ــد» ،وه ـ ــو عــامــل
تنظيف للسيارات أمام مقهى «كابتشينو» ،فيما
تقابله خطيبته في املسلسل املمثلة الشابة مالك
امل ـح ــرس ــي بـشـخـصـيــة ع ــام ـل ــة ف ــي امل ـق ـهــى تــدعــى
«ص ــوفـ ـي ــا» .وامل ـم ـث ــان ل ـي ـســا ف ــي دور ال ـب ـطــولــة،
لكنهما يظهران في املشاهد الرئيسية للمسلسل،
الذي يؤدي البطولة فيه ،من اليمن :صالح الوافي
ومحمد قحطان ،وهــو من إخــراج العراقي صالح
الجبوري ،ويشارك فيه ممثلون أردنيون.
تجري معظم حوارات املسلسل املستند إلى طريقة
( ،)Sitcomداخ ــل مــوقــع تصوير ثــابــت فــي املقهى
بـلـغــة عــربـيــة مـكـســرة ف ــي إح ـي ــاء خـيــالــي لطريقة
حــديــث الـصــومــالـيــن ال ــذي ــن يـعـيـشــون ف ــي بـلــدان
عربية ،ومنها اليمن.
انعكس األسلوب الدرامي للكوميديا في املسلسل
مل ــا ه ــو أقـ ــرب إل ــى االزدراء م ــن نــاح ـيــة ال ـل ــون في
ً
اختيار أبعاد دورهــم ،فضال عن اإلهانة والتنمر
الــذي يتعرض لها «عيديد» من زمالئه املشاركني
ف ــي امل ـس ـل ـســل .ي ـظ ـهــر امل ـم ـث ــان ف ــي م ـشــاهــد وقــد

ت ــم ط ــاء وجـهـيـهـمــا بــال ـلــون ال ــداك ــن .وب ـع ـي ـدًا عن
مفارقة اللون بني الوجه واليدين ،ظلت االنتقادات
حــول إظهار هــذا النوع من االزدراء تطارد العمل
ومنتجيه من أول حلقة.
فــي الحلقة الـثــالـثــة ،يــرحــب «عـيــديــد» بخطيبته
«صــوفـيــا» ويصفها بــالـقـمــر ،لـتــرد عليه بـبــرود
«ب ـطــل كـ ــذب» ،لينقضي ال ـح ــوار فــي بــدايـتــه عن
«حقيقة» تشبيهها بالقمر ،فتخاطبه باستخفاف
من الوصف «أنا قمر بس خسوف» .وفي الحلقة
ال ـخــام ـســة ،يـسـخــر املـمـثــل ص ــاح ال ــواف ــي ،ال ــذي
يجسد شخصية «عبد الودود» القادم من الريف،
واملستهتر بالعمل ،مــن طريقة نطق «صوفيا»
لـلـغــة الـعــربـيــة بــال ـقــول« :أب ــو ال ـح ــروف مــربــوش
(خلل) عندكم».
عـلــى ق ـنــاة الـسـعـيــدة الـيـمـنـيــة ،ي ـعــرض مسلسل
«خلف الشمس» قصة يمنيني يحلمون بالهجرة
من بالدهم عبر البحر ،لكنهم يقعون في قبضة
«قراصنة صوماليني» يجسد أدواره ــم ممثلون
يمنيون.
اسـ ـتـ ـع ــان م ـن ـت ـجــو امل ـس ـل ـس ــل ع ـل ــى ذات الـتـقـنـيــة
ف ــي ط ــاء وج ــوه بـعــض املـمـثـلــن بــال ـلــون ال ــداك ــن،

يؤدي ممثلون يمنيون
أدوارًا لشخصيات من
الصومال بسخرية

وأظـهــروا شــرورًا مع مزيج من بالهة التعامل مع
املواقف ومحاولة إضفاء الكوميديا عبر التالعب
بالنطق بني اللغة العربية والدارجة.
ظ ـلــت س ـخــريــة امل ـتــاب ـعــن ت ـط ــارد دق ــائ ــق ال ـعــرض
اليومية للمسلسلني ،رافقتها انـتـقــادات لطريقة
ً
عــرض املمثلني ،فـضــا عــن ضعف الـفـكــرة واألداء
املكرر بال هدف كما يحدث كل عام.
ومنذ سنوات ،لم تتوقف الفضائيات اليمنية عن
عرض محتوى عنصري في املسلسالت .في شهر
رم ـض ــان م ــن ع ــام  ،2014عــرضــت ق ـنــاة الـسـعـيــدة
مشهدًا عنصريًا في الحلقة العشرين من مسلسل
ُ
«ه ـمــي ه ـمــك» فــي جــزئــه ال ـس ــادس ،عـنــدمــا كـشــف
غطاء الـنــوم عــن معلم ســودانــي وجــده زمـيــاه في
منزلهما ألول مــرة .ويخاطب املمثل زميله لحظة
انــدهــاش ـهــم ب ـمــا وج ـ ــدوه «أس ـت ــاذ ح ـس ــن ..جمعة
ِحرق» ،في داللة للون البشرة التي ظهرت في املعلم
السوداني وظنهم أن زميلهم في السكن «حسن»
قد تغيرت مالمحه .وفي املشهد ذاته ،يوجه املمثل
سخرية أثناء ربــط املعلم بالحبال بالقول« :قدك
حارق من أرحم الراحمني».
ي ـق ــول املـ ـخ ــرج ال ـي ـم ـنــي ح ـم ـيــد ع ـق ـبــي ،امل ـق ـيــم في
فــرن ـســا ،إن مـخــرجــي ال ــدرام ــا الـيـمـنـيــة «أدم ـن ــوا»
العمل بهذه الطريقة رغــم أنــه تــم ضمهم لندوات
فكرية وثقافية من أجل تحسني أدائهم.
وأضاف في حديث لـ«العربي الجديد»« :كنت أظن
أن املخرجني واملنتجني سيستوعبون الــدرس من
االنتقادات التي طاولتهم خــال األعــوام املاضية،
إال أنـهــم – لــأســف – ال يـسـتــوعـبــون وال يــريــدون
تطوير أنفسهم».

المنصات الغنائية
«الميني ألبوم» يواجه تحدي
ّ
إنهاء الحديث ،أو حتى تجاهله ،فمن السهل
ّ
نصية ،أو قــراءة مطلعها فقط
تجاهل رسالة
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
تلبيته ،وتـجــاهـلــه قـلــة أدب ،تـجــاهــل النصي
أس ـهــل وم ــري ــح ،ب ــل وي ـم ـكــن الـتـعـلــل بالكسل
ّ
الصوتية فال ّبد من
لعدم اإلجابة ،أما الرسالة
اإلجــابــة عليها ،فــا يجوز تجاهل الـنــداء ألن
إطالقه حكمًا يفترض أن هناك مجيبًا.

ُ
نـشــر مــؤخـرًا فــي مجلة «ذا نـيــويــوركــر» مقال
بـ ـعـ ـن ــوان «ش ـ ـهـ ــوة الـ ـح ــدي ــث ع ـب ــر ال ــرس ــائ ــل
ّ
الصوتية» ،تحكي فيه الكاتبة رايتشل سايم
ّ
عــن الــرســائــل الـصــوتـيــة كـبــديــل عــن الـنـصــيــة
ّ ُ
الهاتفي .وتحدثنا فيها عن اللحظة
والحديث
ال ـت ــي بـ ــدأت فـيـهــا اس ـت ـخ ــدام ه ــذا ال ـن ــوع من
الــرســائــل ،وكـيــف دفـعـهــا اس ـت ـخــدام الــرســائــل
ال ـص ــوت ـ ّـي ــة إل ـ ــى إعـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر ف ــي أســال ـيــب
التواصل مع اآلخرين ،وكيفية اطالعها على
آراء كارهي هــذا النوع من التواصل ،وكتبت
مقالها املذكور في سبيل تغيير آراء بعضهم.
ن ـك ـت ــب ه ـ ــذا امل ـ ـقـ ــال انـ ـتـ ـص ــارًا لـ ـك ــاره ــي ه ــذا
ال ـنــوع مــن ال ـتــواصــل ،أول ـئــك الــذيــن يعتريهم
التلبك والـحـيــرة عند اسـتــام هــذا الـنــوع من
التسجيالت ،واألهــم ،وهي «الحيرة الكبرى»،
ً
ه ــل ي ـكــون الـ ــرد تـسـجـيــا صــوت ـيــا أو رســالــة
مكتوبة؟ هنا بعض مـســاوئ هــذا الـنــوع من
ال ـت ــواص ــل ،وإش ـكــال ـي ـتــه ال ـتــي ت ـصــل إل ــى حد
القلق العقلي:

من كواليس
مسلسل «همي
همك» (تويتر)

فن

الرسائل الصوتية ...نداء في الفراغ؟
عمار فراس
ّ
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ّ
الذهنية ،ونبرة الصوت،
والضجيج والحالة
كل ما يشوش على ما يراد قوله ،بل وأحيانًا
ُيفتضح الشرط الذي ّ
سجل فيه الكالم ،أثناء
املشي ،أثناء األكــل ،أثناء العمل ،وإن كان هذا
ً
مطلوبًا ،فليكن اتصاال هاتفيًا ،وينتهي األمر.
إشكالية الرد على تسلسل المعلومات

ال ـح ـي ــرة ال ـت ــي تـسـبـبـهــا ال ــرس ــائ ــل الـصــوتـيــة
تكمن في أسلوب الرد عليها ،أي على أي جزء
ً
مــن الــرســالــة نــرد أوال؛ ال ـســام ،ثــم رد السالم
ثــم الـطـلــب ثــم ال ـج ــواب .وم ـتــى نـجـيــب؟ أثـنــاء
االسـتـمــاع (إن كنا نكتب) ،أو بـعــده .ال حــوار
هنا إذن .مجرد حيرة ورغبة باملقاطعة ،تلك
التي ال يمكن القيام بها في الرسائل النصية
أيضًا .لكن في الرسالة الصوتية تبدو املقاطعة
مستحيلة؛ ألننا نضطر إلى سماع كل شيء،
وال يمكن تجاهل جزء بسبب حجم الشاشة.
معضالت وصعوبات تدفع أحيانًا إلى تجاهل
كل شيء وفقدان الرغبة في الكالم والكتابة.
الرغبة في التعجل

بـعـكــس االتـ ـص ــال ال ـهــات ـفــي ،تـمـنــع الــرســائــل
ّ
التعجل ،أي الرغبة في معرفة ّ
«لب»
املسجلة
الكالم ،إذ ال يمكن املقاطعة وطلب االستعجال
أو اختزال ما يقال .األهم ،ال يمكن الرد بكلمة
واح ـ ـ ــدة ض ـم ــن رس ــال ــة م ـس ـج ـلــة ،األمـ ـ ــر غـيــر
لطيف ،بل ومعيب في بعض األحيان ،إذ ال بد
من مقدمات (سالمات ،رد السالم ،)..إلى جانب
امل ـســافــات املـجــانـيــة مــن األص ـ ــوات واألن ـفــاس
واآلهـ ـ ــات وك ــل م ــا ه ــو غ ـيــر «نـ ـص ــي» ،وال ــذي
ّ
النصية؛
أيضًا يأخذ الوقت ،بعكس الرسالة
تلك الكلمات املختزلة ،التي يقال فيها ما يراد
فقط قوله.

هل تطبق بعض
الشركات الفنية استراتيجية
احتواء
«الميني ألبوم»
ً
ألزماتها المالية وانتشار
المنصات الغنائية البديلة؟
ّ
إبراهيم علي

ابـتـ ً
ـداء من الربع األخير لعام ّ ،2019
تكبدت
شــركــات اإلن ـتــاج الغنائية العربية خسائر
مالية كبيرة .والسبب ،كما أصبح معروفًا،
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.
ف ــي ع ــام  ،2010ب ـ ــادرت ش ــرك ــة روت ــان ــا إلــى
اإلع ــان عــن صفقات وعـقــود تجيز لها بيع
املـحـتــوى الـفـنــي ال ــذي تملكه إل ــى الـشــركــات
العاملية ،كنوع من تبادل أربــاح هــذا املنتج،
ب ـع ــدم ــا أح ـك ـم ــت ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى اإلنـ ـت ــاج
املوسيقي/الغنائي الـعــربــي ،منذ منتصف
ّ
التسعينيات .وشكل مجموع إنتاج روتانا
من األرشيف الغنائي العربي الحديث قرابة
 60بــاملـئــة م ــن مـجـمــوعــة ال ـشــركــات ال ـتــي لم
يحالفها الحظ للبقاء ،فأقفل بعضها ،وبيع
بعضها اآلخر لشركات أقوى.
اليوم ،ومع األزمات العاملية ،ومعاناة السوق
العربي ،تتجه شركات اإلنتاج إلى الخروج

مــن األزم ــات عبر اإلب ـقــاء على مجموعة من
الفنانني طمعًا في مكاسب حفالتهم .وهذا
بــالـطـبــع ت ـح ـ ّـول ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة إلــى
شرط أساسي النتساب أي فنان إلى شركة
إنتاج ،ومنها «روتانا».
الـيــوم ،ومــع تفاقم األزم ــات حــول الـعــالــم ،إن
بسبب فيروس كورونا ،أو ملا يشهده العالم
العربي عمومًا ،ثمة ّ
توجه إلــى اإلبقاء على
عـ ـن ــوان «اإلنـ ـ ـت ـ ــاج» ل ـه ــذه الـ ـش ــرك ــات ،حـيــث
ب ــدأ م ـنــذ س ـن ــوات ال ـل ـجــوء إل ــى اإلصـ ـ ــدارات
«املـيـنــي» .بــدأ األم ــر فــي الخليج العربي مع
ماجد املهندس ،وعبد الله الرويشد ،ونوال
الـكــويـتـيــة ،وي ـب ــدو أن األمـ ــر سـيـتـحـ ّـول إلــى
م ـســار يـقــي شــركــة اإلن ـت ــاج مــن امل ـشــاكــل مع
الفنانني.
أعلنت املغنية اللبنانية نــوال الزغبي ،قبل
أيــام ،عن استعدادها لتقديم «ميني ألبوم»
جـ ــديـ ــد ،س ـي ـح ـمــل ت ــوق ـي ــع ش ــرك ــة روتـ ــانـ ــا.
التجربة قد تكون للمرة األولــى مع فنان/ة
لـبـنــانــي/ة ،وتـطــرح عــامــات استفهام حول
تطبيق ه ــذه الـخـطــة فــي املستقبل عـلــى من
بقي داخ ــل مملكة روتــانــا ،فــي وقــت شهدت
العالقة بني الزغبي والشركة برودًا واضحًا
فــي األشـهــر األخـيــرة ،لكن الفنانة اللبنانية
عادت أدراجها وقررت البقاء ضمن الشركة،
وال ـع ـم ــل ع ـل ــى ألـ ـب ــوم ج ــدي ــد ي ـص ــدر ب ــداي ــة
الصيف ّاملقبل.
كــذلــك ،وق ــع الـفـنــان فضل شــاكــر عـقـدًا يجيز
للشركة السعودية إصدار ألبومني غنائيني
«م ـ ـي ـ ـنـ ــي» مل ـ ـ ــدة سـ ـنـ ـت ــن .يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك ب ـعــد
مـفــاوضــات جــرت بــن شاكر ومــديــر الشركة
س ــال ــم ال ـه ـن ــدي ،وم ـج ـمــوعــة م ــن امل ـحــامــن،
أفـضــت إلــى توقيع شــاكــر على عقد يضمن

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

ل ــه ح ـقــوقــه ف ــي الـ ـع ــائ ــدات الــرب ـح ـيــة املــالـيــة
الـخــاصــة ،فيما لــم يـعــرف مــا إذا كــان شاكر
وافــق في العقد على بيع حقوق أغانيه إلى
امل ـنـ ّـصــات ال ـتــي تـتـعــاقــد م ــع شــركــة روت ــان ــا،
م ـثــل «ديـ ـ ـ ــزر» وغ ـي ــره ــا .ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
تنشر أغاني شاكر األخيرة على عدة مواقع

وم ـن ـصــات عـ ــدة ،مـثــل «أن ـغ ــام ــي» ،بـ ــإذن من
شاكر.
ه ـ ـكـ ــذا ،يـ ـب ــدأ الـ ـصـ ـي ــف مـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
اإلص ـ ـ ـ ــدارات ال ـغ ـنــائ ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،م ــا يفتح
السوق ّ
مجددًا بعد األزمات التي مر بها إبان
انـتـشــار فـيــروس كــورونــا ،بانتظار اإلعــان

عن بدء موسم الحفالت في حال شكل اللقاح
ح ـ ـدًا ل ــوق ــف اإلصـ ــابـ ــات ف ــي كـ ــورونـ ــا ،عـلــى
الــرغــم مــن ال ــدراس ــات الـتــي تــؤكــد أن مرحلة
الــوقــايــة مـسـتـمــرة ،حـتــى بـعــد تلقي الـلـقــاح،
وهــذا يعاكس تطلعات الـشــركــات الفنية أو
املهرجانات للعودة إلى سابق العهد.

