منوعات

السبت  23أكتوبر /تشرين األول  2021م  17ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2609السنة الثامنة
Saturday 23 October 2021

MEDIA

أخبار

أبرمت شركة «فيسبوك» اتفاقًا مع
بعض الصحف الفرنسية اليومية،
تدفع بموجبه مقابل «الحقوق
المجاورة» لحقوق التأليف ،وفق
ما أعلنته في بيان الخميس ،بعد
أسابيع قليلة من توقيع اتفاقين
مماثلين مع صحيفتي «لوموند»
و«لو فيغارو».

احتجزت السلطات المصرية
الروبوت «أيدا» التي توصف بأنها
أول روبوت فنان في هيئة إنسان
ويعمل بالذكاء االصطناعي في
العالم ،لـ 10أيام ،قبل مشاركتها
الخميس في معرض فني ،بسبب
«الهواجس األمنية» ،قبل أن تطلق
سراحه مساءا األربعاء.

تعرض عدد من الصحافيين
للضرب على يد عناصر من
حركة «طالبان» ،لمنع تغطية
تظاهرة نسائية وسط العاصمة
ومنعت وسائل
كابول الخميسُ .
اإلعالم من االقتراب من المسيرة
أو تصويرها ،وتصدى مقاتلو
«طالبان» للصحافيين بعنف.
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اتهمت منظمات غير حكومية
«فيسبوك» بالسعي إلى إلهاء
الرأي العام عن المشكالت
والفضائح الكثيرة التي تواجهها،
عبر إعالنها عن طرح لتغيير اسمها.
وقد يكشف مارك زوكربيرغ عن
االسم الجديد في  28أكتوبر/تشرين
األول الحالي.

أعلن الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب عن إطالق شبكة خاصة به للتواصل االجتماعي تحت اسم «تروث
سوشال» ،وتبدو استنساخًا لمنصته المفضلة «تويتر» التي أقصته منذ يناير/كانون الثاني الماضي

«تروث سوشال» ...ترامب في تغريدته األخيرة
ماجدولين الشموري

يـتـجــه مـعـظــم ال ــرؤس ــاء األم ـيــرك ـيــن بعد
انتهاء فترة والياتهم إلى كتابة مذكراتهم،
أو الــرســم ،أو حـتــى خ ــوض عــالــم اإلنـتــاج
السينمائي والتلفزيوني .لكن هذه ليست
ح ــال الــرئـيــس األم ـيــركــي الـســابــق دونــالــد
تـ ــرامـ ــب ال ـ ـ ــذي يـ ـب ــدو أن ـ ــه لـ ــم ي ـت ـخ ــط إل ــى
اآلن ق ــرار إب ـع ــاده عــن مـنـصــات الـتــواصــل
االجتماعي ،وتحديدًا «تويتر» ،حيث كان
ّ
يغرد طوال الوقت عن كل شــاردة وواردة.
إذ أعلن ،األربعاء ،إطالق شبكته الخاصة
لـلـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،واس ـم ـهــا «ت ــروث
س ــوش ــال»  ،TRUTH Socialلـلـتـصــدي لـ
«استبداد» عمالقة التكنولوجيا.
وقــال تــرامــب ،فــي بـيــان ،إنــه «أنـشــأ (تــروث
سـ ــوشـ ــال) لـ ـل ــوق ــوف فـ ــي وج ـ ــه اس ـت ـب ــداد
عمالقة التكنولوجيا» الذين «استخدموا
سـلـطـ ّتـهــم االحـ ــاديـ ــة إلسـ ـك ــات األصـ ـ ــوات
امل ـن ـشــقــة ف ــي أم ـي ــرك ــا» .وأض ـ ــاف «نـعـيــش
ف ــي ع ــال ــم ت ـت ـم ـتــع ف ـي ــه ح ــرك ــة (ط ــالـ ـب ــان)
بحضور كبير على (تــويـتــر) ،بينما يتم
إس ـكــات رئـيـسـكــم األم ـيــركــي املـفـضــل .هــذا
غير مـقـبــول» ،وه ــذه الحجة نفسها التي
عرضها تــرامــب فــي التماس قدمه لقاض
فيدرالي في والية فلوريدا األميركية ،خالل
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول ال ـح ــال ــي ،إلج ـبــار
منصة «تويتر» على إعادة حسابه.
وامل ـن ـص ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـ ـ «م ـج ـمــوعــة تــرامــب
لإلعالم والتكنولوجيا» تقدم أيضًا خدمة
فيديو حسب الطلب ،كما جاء في البيان.
وس ـت ـكــون م ـتــاحــة ف ــي مــرح ـلــة تـجــريـبـيــة
ب ـم ــوج ــب دع ـ ـ ــوة ،اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن نــوف ـم ـبــر/
تشرين الثاني املقبل ،قبل اإلطالق املعمم
فــي الــربــع األول مــن ع ــام  ،2022مــا يشير
إلى أن التطبيق بات متاحًا للطلب املسبق
على متجر التطبيقات «آب ستور».
وقـ ــال ت ــرام ــب الـ ــذي ك ــان لــديــه  35مليون
متابع على «فيسبوك» و 24مليونًا على
«إنـسـتـغــرام» ،قبل حـظــره« ،أن ــا متحمس
ل ـ ـبـ ــدء م ـ ـشـ ــاركـ ــة أف ـ ـ ـكـ ـ ــاري عـ ـل ــى (ت ـ ـ ــروث
سوشال) قريبًا».
و«تروث سوشال» ليست املحاولة األولى
لـتــرامــب فــي ه ــذا امل ـجــال ،فـفــي مــايــو/أيــار
املاضي أطلق لفترة وجيزة مدونة كانت
ف ــي الـ ــواقـ ــع مـ ـج ــرد ع ــام ــة ت ـب ــوي ــب عـلــى
مــوق ـعــه ح ـيــث ج ـم ـعــت ب ـي ــان ــات ــه ،ق ـبــل أن
يغلقها بسبب سخرية مراقبني مقتنعني
بأنها الشبكة االجتماعية املوعودة.

املدير املالي للشركة هو لويس أورليانز-
ب ــراغ ــان ــزا ،وهـ ــو ع ـض ــو ف ــي ال ـكــون ـغــرس
الوطني البرازيلي.
قواعد «تروث سوشال» :ممنوع
الحديث عن «تروث سوشال»

اإلطالق المعمم
لمنصة ترامب في الربع
األول من 2022

ت ـن ــص االت ـف ــاق ـي ــة الـ ـت ــي ع ـل ــى مـسـتـخــدمــي
املـنـصــة املــرتـقـبــة االلـ ـت ــزام بـهــا عـنــد إنـشــاء
م ـل ـف ــات ال ـت ـع ــري ــف الـ ـخ ــاص ــة ب ـه ــم أن ـ ــه «ال
يمكنهم االستخفاف ،أو التشويه ،أو إلحاق
الضرر ،بنا أو باملنصة» .وتلفت بنود أخرى

إلــى أنــه ال يمكن للمستخدمني «مضايقة،
أو إزعـ ـ ــاج ،أو تــره ـيــب ،أو ت ـهــديــد ،أي من
موظفينا ،أو وكالئنا املشاركني في توفير
أي جــزء مــن املــوقــع» ،وأن املنصة «تحتفظ
ب ـح ـق ـهــا فـ ــي إزالـ ـ ـ ــة اس ـ ــم امل ـس ـت ـخ ــدم الـ ــذي
تحدده ،أو استعادته ،أو تغييره ،إذا قررت،
وفقًا لتقديرها الخاص ،أنه غير مناسب أو
فاحش أو مرفوض بأي شكل آخر».
في الوقت نفسهُ ،يروج للمنصة ،على متجر
التطبيقات «آب ستور» ،على أنها تشجع
«محادثة عاملية مفتوحة وحــرة وصادقة،

هل تنجح؟

يـبــدو أن مـعـظــم املــراق ـبــن مـتـفـقــون عـلــى أن
الـفـشــل سـيـكــون مـصـيــر «تـ ــروث س ــوش ــال»،
فـبـعـضـهــم وص ـف ـهــا ب ـ ـ «ال ــدع ــاب ــة» ،خــاصــة
أن ت ــرام ــب ال خ ـبــرة لــديــه ف ــي إدارة منصة
إعالمية ،كما أنــه ليس هناك مــا يشير إلى
قدرته على جذب مستخدمني ،وسط هيمنة
ً
املنصات الكبرى ،فـ «تويتر» مثال لديها 200
مليون مستخدم.
كما أن ترامب لم يعد رئيسًا ،ووفقًا لتقرير
ن ـشــرتــه صـحـيـفــة «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» ،في
مــايــو/أيــار املــاضــي ،ف ــإن م ـحــاوالت البحث
عن ترامب عبر محرك البحث «غوغل» هي
األدن ــى عـلــى اإلط ــاق مـنــذ يــونـيــو/حــزيــران
 ،2015وك ــذل ــك الـ ـح ــال بــال ـن ـس ـبــة ملـسـتــوى
مـشــاهــداتــه عـلــى ق ـنــوات الـكــابــل الـتــي قللت
كـثـيـرًا مــن تغطية أخ ـب ــاره أخ ـي ـرًا ،وخــاصــة
بعد تفشي وباء «كوفيد.»19-
وضده
مع الحظر
ّ

«ديجيتال وورلد أكويزيشن
كوربوريشن»

ذك ــر ال ـب ـيــان نـفـســه أن «م ـج ـمــوعــة تــرامــب
لإلعالم والتكنولوجيا» ستندمج مع شركة
«ديجيتال وورلد أكويزيشن كوربوريشن»،
إلدراجها في البورصة .و«ديجيتال وورلد
أكويزيشن كوربوريشن» شركة استحواذ
ذات أغراض خاصة ،أي شركة ليس لديها
نشاط تـجــاري ،وهدفها جمع األم ــوال عن
طــريــق دخ ــول ال ـبــورصــة ثــم االن ــدم ــاج مع
شــركــة تــرغــب فــي أن ت ــدرج فــي الـبــورصــة،
وهي مجموعة دونالد ترامب الجديدة في
هذه الحالة.
«دي ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال وورلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أكـ ـ ــويـ ـ ــزي ـ ـ ـشـ ـ ــن
ك ـ ـ ــورب ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـش ـ ـ ــن» م ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ــؤش ــر
«ن ــاس ــداك» .ووف ـقــا للبيان ف ــإن مجموعة
دونــالــد تــرامــب الـجــديــدة ستبلغ قيمتها
 875مليون دوالر أميركي.
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـشــركــة هــو بــاتــريــك
إف .أورالندو .ووفقًا لصحيفة «نيويورك
ت ــايـ ـم ــز» ،أورالن ـ ـ ـ ـ ــدو م ــوظ ــف س ــاب ــق فــي
ع ــدد مــن امل ـص ــارف االس ـت ـث ـمــاريــة ،بينها
«دوي ـ ـت ـ ـشـ ــه ب ـ ـنـ ــك» ،حـ ـي ــث ت ـخ ـص ــص فــي
تـ ـ ــداول األدوات امل ــال ـي ــة امل ـع ــروف ــة بــاســم
املشتقات .وأنشأ بنك االستثمار الخاص
به «بينيسري كابيتال» عــام  ،2012وفقًا
إلي ـ ـ ــداع ت ـن ـظ ـي ـمــي .وكـ ـش ــف أورالنـ ـ ـ ـ ــدو ،ل ـ
«نيويورك تايمز» ،أنه يمتلك ما يقرب من
 18في املائة من أسهم الشركة.

مـ ـ ــن دون ت ـم ـي ـي ــز ضـ ـ ــد األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
السياسية» ،وتنص على أن وجهات النظر
السياسية املختلفة «مرحب بها».
في معاينة التطبيق على متجر التطبيقات،
يبدو «تــروث سوشال» متطابقًا تقريبًا مع
«ت ــوي ـت ــر»ُ .يـطـلــق عـلــى الــرســائــل امل ــوج ــودة
على املوقع اسم «الحقائق» ،وتبدو مشابهة
للتغريدات ،ويمكن إعــادة نشرها بواسطة
مـسـتـخــدمــن آخ ــري ــن ،مـثــل إعـ ــادة الـتـغــريــد.
يوضح رمز املوقع أنه يستخدم إصدارًا غير
مـعــدل فــي الـغــالــب مــن «مــاس ـتــودون» ،وهــو
برنامج مفتوح املصدر يسمح لألشخاص
بتشغيل نظام أساسي اجتماعي عصامي.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،صـ ـ ّـرح م ـطــور الـبــرنــامــج
يوجني روشكو ،ملوقع «ذي إندبندنت» ،بأنه
طلب من محاميه تقييم ما إذا كانت «تروث
سوشال» قد انتهكت حقوق الطبع والنشر
الـخــاصــة ب ـ «م ــاس ـت ــودون» ،ليتخذ اإلج ــراء
القانوني املناسب.

فرضت المنصات الكبرى حظرًا على ترامب في يناير/كانون الثاني (ستيف بوب)Getty /

كيف ندير حسابات الزعماء؟

أعلنت شــركــة «تــويـتــر» ،فــي مـ ــارس/آذار املــاضــي ،إطــاق
دراسـ ـ ــة دولـ ـي ــة ملـسـتـخــدمـيـهــا ب ـش ــأن ال ـق ــواع ــد ال ــواج ــب
تطبيقها مــع الــزعـمــاء العامليني عبر الشبكة .ولفتت إلى
أنـهــا ستستشير خـبــراء فــي حـقــوق اإلنـســان ومنظمات
فــي املجتمع املــدنــي وأكــاديـمـيــن ،للدفع فــي اتـجــاه تطوير
قواعدها في هذا الشأن.
وجــاءت هذه اإلعالنات بعد تعليق «تويتر» ،مع منصات
إلكترونية كبرى أخرى ،حساب الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب ،املتهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى
الكابيتول في واشنطن في يناير/كانون الثاني .وأثار هذا
التدبير انتقادات من أنصار ترامب ،فيما اعتبر معارضوه
أن «تويتر» تأخرت في اتخاذه.
وأوضح فريق «تويتر» املكلف شؤون السالمة ،في مقالة
عـبــر مــدونــة «ت ــوي ـتــر» ،أن «ال ـطــري ـقــة ال ـتــي يـسـتـخــدم من

خاللها املـســؤولــون السياسيون والحكوميون» الشبكة
«تتطور باستمرار» .وأضــاف «نريد أن تبقى سياساتنا
ذات مـغــزى ،فــي ظــل طبيعة الخطاب السياسي املتغيرة
بــاس ـت ـمــرار عـلــى (تــوي ـتــر) ،وأن تـحـمــي ال ـت ــوازن السليم
فــي الـنـقــاش الـسـيــاســي» .وأضــافــت املنصة «لـهــذا نراجع
استراتيجيتنا إزاء القادة العامليني ،ونرغب في الحصول
على مساهمتكم».
وتابعت شبكة التواصل االجتماعي« :بصورة عامة ،نريد
مـعــرفــة مــا إذا ك ــان أف ــراد الـعــامــة ي ــرون وج ــوب إخـضــاع
القادة العامليني للقواعد عينها على (تويتر) أم ال» ،وأيضًا
«معرفة نوع العقوبة املالئمة في حال انتهك زعيم عاملي
قاعدة ما».
وأجريت الــدراســة بــ 14لغة ،بينها اإلنكليزية واإلسبانية
والفرنسية والعربية والصينية والروسية.

كانت شبكات التواصل االجتماعي العمالقة
الثالث« ،فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»،
الجمهوري
فــرضــت حـظـرًا عـلــى املـلـيــارديــر ّ
في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه جمع
من أنصاره على مبنى الكابيتول حيث مقر
الكونغرس ،في السادس من يناير/كانون
الثاني املــاضــي ،في محاولة ملنع املصادقة
على فــوز منافسه الــديـمـقــراطــي جــو بايدن
ُبالرئاسة.
قتل خمسة أشخاص أثناء الهجوم أو بعده
بينهم شــرطــي ،وكــذلــك مـتـظــاهــرة عـلــى يد
عنصر أم ــن بينما كــانــت ت ـحــاول فـتــح بــاب
بالقوة داخل املبنى مع عشرات األشخاص.
واسـتـبـعــد مــوقــع «تــوي ـتــر» دون ــال ــد تــرامــب
«إلى أجل غير مسمى بسبب أخطار جديدة
بالتحريض على العنف» ،ما أدى إلى عزله
عن  89مليون متابع .ووعــد حينها ترامب
ب ــإنـ ـش ــاء ش ـب ـكــة ت ــواص ــل اج ـت ـم ــاع ــي ،بـعــد
غـضـبــه م ــن ع ــدم تـمـكـنــه م ــن ال ــوص ــول إلــى
شبكة الـتــواصــل االجـتـمــاعــي املفضلة لديه
التي استخدمها لحملته عام  ،2016وإلعالن
قرارات رئاسية مهمة ،باإلضافة إلى إقاالت
مـفــاجـئــة .ووصـ ــف ال ـج ـم ـهــوريــون اإلق ـصــاء
امل ـف ــاج ــئ ل ـت ــرام ــب ب ــأن ــه «رقـ ــابـ ــة» ،ف ــي حني
رحــب بــه ال ـنــواب الــديـمـقــراطـيــون واملجتمع
املدني األميركي .لكن في أوروب ــا ،تعرضت
ال ـخ ـطــوة الن ـت ـق ــادات ال ـج ـم ـع ـيــات والـ ـق ــادة،
بينهم املـسـتـشــارة األملــانـيــة أنغيال ميركل،
الــذيــن ع ـبــروا عــن الـقـلــق مــن ن ـفــوذ شــركــات
التكنولوجيا على حرية التعبير.
ُ
كـمــا أقـصـيــت الـحــركــات األمـيــركـيــة املؤمنة
بنظرية املؤامرة الداعمة علنًا لدونالد ترامب،
واملنظمات املشاركة في أعمال الشغب ،من
الـشـبـكــات الــرئـيـسـيــة .ول ـجــأت إل ــى منصات
أق ــل شـعـبـيــة ،مـنـهــا «ب ــارل ــر» ،وه ــو بمثابة
ُ
«فيسبوك» محافظ .وكــان «بارلر» استبعد
ألسابيع من قبل «غوغل» و«آبل» و«أمازون»،
ألنه انتهك قواعدها الخاصة باالعتدال في
املحتوى الذي يحرض على العنف.
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منوعات فنون وكوكتيل
رصد

عمان ـ محمود الخطيب
ّ

ضجت مواقع التواصل اإلجتماعي
ف ــي األردن خ ــال األيـ ــام املــاضـيــة،
ب ـج ــدال واسـ ــع ب ــن نــاشـطــن على
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ح ــول خ ـبــر م ـنــع الـحـكــومــة
إقامة احتفال بذكرى املولد النبوي الشريف
فــي امل ــدرج الــرومــانــي وس ــط الـعــاصـمــة عـ ّـمــان
(يتسع لخمسة آالف شخص) ،في الوقت الذي
تسمح بــه بــإقــامــة الـحـفــات الغنائية ملغنني
عرب في عمان وباقي املناطق األردنية.
وتـ ــرافـ ــق خ ـب ــر امل ـ ـنـ ــع ،مـ ــع ت ـص ــري ــح لـحـســن
الخطيب نقيب الفنانني األردنـيــن يؤكد فيه
أن مـغـنــي امل ـهــرجــانــات امل ـص ــري ح ـمــو بـيـكــا،
ممنوع أيضًا من ممارسة أي نشاط فني في
األردن ،بسبب مستوى بعض األغــانــي التي
يقدمها ،وذلك في أعقاب تقديم أحد متعهدي
ال ـح ـف ــات ط ـل ـبــا إلق ــام ــة ح ـفــل غ ـنــائــي ملغني
املهرجانات الشهير في مدينة الزرقاء ( 30كلم
شمالي العاصمة عـ ّـمــان) ،وقــال الخطيب في
تصريحات صحافية إنــه «لغاية اآلن لم يتم
السماح لحمو بيكا بممارسة أي نشاط فني

منعت الحكومة األردنية إقامة مراسم المولد النبوي الشريف في وسط العاصمة عمان ،في
حين أنّها سمحت بإقامة حفالت غنائيّة للمغنين العرب في األردن

الحفالت في األردن

حفالت المولد النبوي وحمو بيكا ممنوعة

في األردن» ،مؤكدًا أن «نقابة الفنانني خاطبت
وزارة الداخلية منذ حوالي عامني ملنع حمو
بيكا مــن ممارسة أي نشاط فني فــي األردن،
وما زال القرار قائمًا حتى اآلن بسبب مستوى
بـعــض األغــانــي الـتــي ال تتناسب مــع الــذائـقــة
العامة».
وقـ ــال ف ـ ــاروق املــوم ـنــي ال ـنــاطــق بــاســم وزارة
الــداخ ـل ـيــة األردن ـ ـيـ ــة ،إن ح ــزب جـبـهــة الـعـمــل
اإلسالمي تقدم بطلب غير مسبوق إلى وزارة
السياحة واآلثار للحصول على موافقة بإقامة

احتفال بذكرى املولد النبوي الشريف في 29
تـشــريــن األول/أك ـتــوبــر فــي امل ــدرج الــرومــانــي،
«رغــم معرفة الحزب بــأن وزارة الداخلية هي
الـجـهــة ذات االخ ـت ـصــاص وف ـقــا لـلـقــانــون من
خالل الحكام اإلداريني» .فيما رد ثابت ّ
عساف
الناطق باسم حــزب جبهة العمل اإلســامــي،
على بيان وزارة الداخلية بالقول« :خاطبنا
الجهات املختصة رسميًا ،ووزارة الداخلية
تعلم بالطلب عبر مخاطبة رسمية من الجهة
امل ـســؤولــة عــن املـ ــدرج وه ــي وزارة الـسـيــاحــة،

منع حمو بيكا
من ممارسة أي نشاط
فني في األردن

وع ـنــد مــراج ـعــة مـحــافــظ الـعــاصـمــة قـبــل أي ــام
بخصوص الــرد تم إعالمنا بــأن نتابع وزارة
السياحة ألنهم سيرسلون الرد إليها ،وهو ما
جرى (األربعاء  -قبل يومني من موعد الحفل
املقرر) حيث كان الرد بالرفض».
بوستات ساخطة

ال ص ـ ــوت ي ـع ـلــو فـ ــي حـ ـس ــاب ــات األردن ـ ـيـ ــن
على «السوشيال ميديا» هــذه األي ــام ،فوق
«صوت» البوستات الساخطة تجاه قرارات
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ال ـح ـك ــوم ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة املـ ـتـ ـخ ــذة ب ـخ ـصــوص
الوضع الصحي الوبائي خشية من موجة
ج ــدي ــدة ل ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،والـ ـت ــي أثـ ــارت
ح ــال ــة م ــن الـ ـج ــدل وفـ ــق م ــراق ـب ــن ون ـش ـطــاء
أشـ ــروا عـلــى تـنــاقـضــات حـكــومـيــة ت ـجــاه ما
يجري على األرض ،مــن تجمعات وحفالت
فنية جماهيرية بحضور آالف املشاهدين،
فــي الــوقــت ال ــذي أص ــدر فيه رئـيــس ال ــوزراء
(أمر الدفاع رقم  )46والذي ينص على عدم
السماح بوجود أكثر من  10أشخاص على
طاولة واحــدة في قاعات املطاعم الداخلية
و 15شخصًا فــي الـقــاعــات الـخــارجـيــة ،كما
رفع القرار مخالفة سائق الحافلة العمومية
غـيــر متلقي ل ـقــاح ك ــورون ــا إل ــى  500ديـنــار
أردن ـ ــي ف ــي حــدهــا األع ـل ــى (م ــا ي ـع ــادل 705
دوالرات أميركية).
وتالقي الـقــرارات الحكومية امتعاض الناس
وق ـل ـق ـهــم م ــن إغـ ــاقـ ــات م ـتــوق ـعــه قـ ــادمـ ــة ،فــي
حــال تواصل ارتفاع نسب اإلصابة بفيروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،بـ ـع ــد أن زادت ن ـس ـب ــة امل ـص ــاب ــن
اإلج ـمــال ـيــة إل ــى  5.2ف ــي امل ــائ ــة يــوم ـيــا خــال
األسبوع املاضي ،بعد أن كانت نسب املصابني
ال تتجاوز  4في املائة خــال الشهور الثالثة
امل ــاض ـي ــة ،م ــع وصـ ــول نـسـبــة مـتـلـقــي لـقــاحــي
كورونا إلى  70في املائة من عدد السكان ،وهي
الـنـتــائــج ال ـتــي ات ـخــذت عـلــى أثــرهــا الحكومة
األردنية قراراتها بالعودة التدريجية للحياة
الطبيعية ،وهــو األمــر الــذي ســاهــم فــي عــودة
التعليم الــوجــاهــي فــي املـ ــدارس والـجــامـعــات
والسماح بإقامة الحفالت واملهرجانات الفنية
والـفـعــالـيــات الــريــاضـيــة بـحـضــور الـجـمـهــور،
ب ـشــرط ح ـصــول ك ــل شـخــص م ــن الـحــاضــريــن
على جرعتي لقاح.
تساؤالت مشروعة

وت ـل ـفــت ال ـت ـس ــاؤالت ال ـت ــي يـطــرحـهــا ال ـش ــارع
األردنــي النظر ،حــول تحول األردن فجأة إلى
قبلة فنية عربية ،إذ يتسابق منظمو الحفالت
على إقامة حفالت جماهيرية لنجوم الغناء
العربي في مدن مختلفة جغرافيًا على امتداد
األردن ،وهـ ــو األم ـ ــر ال ـ ــذي ت ـقــاب ـلــه الـحـكــومــة
األردنـيــة بالتسهيل على منظمي الفعاليات
تشجيعًا لالقتصاد ودعمًا للسياحة ،بحسب
قول الدكتور عادل البلبيسي أمني عام وزارة
الصحة ال ــذي زاد فــي تصريحات صحافية،
َّ
أن «ال ـح ـف ــات ال ـج ـمــاه ـيــريــة إذا أق ـي ـمــت في
أمــاكــن مفتوحة وبحضور متلقي اللقاح لن
تؤثر على الحالة الوبائية» ،وهو ما يناقض
قــرار الحكومة األردنـيــة القاضي بإقالة ايمن
سماوي مدير مهرجان جرش السابق ،بحجة
الحضور الجماهيري الكبير في حفل جورج
وسوف.
وأقـيـمــت خ ــال شـهــر تـشــريــن األول /أكـتــوبــر
الـ ـح ــال ــي ،ح ـف ـل ـت ــان ل ـت ــام ــر ح ـس ـن ــي وع ـم ــرو
ديـ ــاب ف ــي ع ـمــان وال ـع ـق ـبــة ( 333ك ـلــم جـنــوب
الـعــاصـمــة ع ـ ّـم ــان) بـحـضــور أك ـثــر مــن  7آالف
شخص فــي كــل منهما ،وهــو األمــر الــذي أثــار
ان ـت ـقــادات ال ـنــاس عــانـيــة ،بـعــد تـ ــداول صــور
ُ
وف ـي ــدي ــوه ــات م ــن ال ـح ـف ـلــن ،ل ــم ت ـ ــراع فيهما
اإلج ــراءات االحترازية التي تطالب الحكومة
األردنية بتطبيقها على املواطنني .كما ينتظر
أن ُيحيي الـفـنــانــون :املـصــري محمد حماقي
والـلـبـنــانــي وائ ــل ك ـفــوري وال ـســوري ناصيف
زي ـت ــون ح ـفــات جـمــاهـيــريــة ل ـهــم ف ــي منطقة
البحر املـيــت ( 60كلم غــرب العاصمة عـ ّـمــان)
نهاية الشهر الحالي وفي األسبوع األول من
الشهر املقبل ،ويتوقع أن تحظى هذه الحفالت
بـحـضــور جـمــاهـيــري كـبـيــر ،وه ــو م ــا تــؤكــده
م ـصــادر «الـعــربــي الـجــديــد» بـخـصــوص حفل
وائــل كفوري الــذي نفدت معظم بطاقاته بعد
اإلعالن عن شفاء األخير من الحادث املروري
الذي تعرض له مؤخرًا في بيروت.

جرش
كان جرش المهرجان
العربي الوحيد هذا العام
الذي صمد بوجه وباء
كورونا .فبعدما غاب
العام الماضي ،كغيره من
المهرجانات العربية ،تلقف
الجمهور األردني فعاليات
المهرجان في أكتوبر /تشرين
األول الجاري بفرح غامر ،ما
ساعد على الصمود ،رغم
الهنات التي تعرضت لها
التظاهرة التي امتدت على
مدار  11يومًا .وسمح قرار
الحكومة األردنية ،بالعودة
تدريجًا للحياة الطبيعية،
بعد تلقي أكثر من سبعة
ماليين شخص لجرعتي لقاح
كورونا ،بإقامة فعاليات
المهرجان في المدينة
األثرية العتيقة في جرش.

أثارت إقامة حفل لعمرو دياب في األردن انتقادات علنية (عمرو مراغي /فرانس برس)

إضاءة

يـنـفــق ال ـج ــام ـع ــون األثـ ــريـ ــاء امل ــاي ــن ل ـشــراء
هـيــاكــل عظمية ل ـلــدي ـنــاصــورات فــي م ــزادات
أقـ ـي ــم أح ــده ــا ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي ب ــاري ــس ع ـل ــى
حـ ـي ــوان ت ــراي ـس ـي ــرات ــوب ــس ،م ـم ــا ي ـث ـيــر ل ــدى
مسؤولي املتاحف وعلماء املتحجرات أسفًا
ش ــدي ـدًا ،ل ـكــون ه ــذه األحــاف ـيــر تـصـبــح ج ــزءًا
ً
م ــن م ـج ـمــوعــات خ ــاص ــة ب ـ ــدال م ــن أن تـكــون
معروضة في املتاحف.
وبيع «بيغ جون» ،وهو أكبر ترايسيراتوبس
م ـع ــروف عـلــى اإلط ـ ــاق ،ب ـ ــ 6.6مــايــن ي ــورو
( 7.74ماليني دوالر أميركي) ،الخميس ،في
مزاد في باريس.
وقال عالم املتحجرات ومدير «متحف تولوز
لـلـتــاريــخ الـطـبـيـعــي» فــرانـسـيــس دوران ـت ــون،
قبل وقت قصير من بيع «بيغ جون»« :املحزن
أننا ال نستطيع املنافسة».
وعلى غــرار ســواه من هياكل الديناصورات
املجاز بيعها ،أصبح «بيغ جــون» بعد مزاد
دار «دروو» جزءًا من مجموعة جامع أميركي،
أي مـلــك ط ــرف خ ــاص ،ليفلت ه ــذا الـحـيــوان
ال ـ ـ ــذي ي ـب ـل ــغ ط ــول ــه ث ـم ــان ـي ــة أم ـ ـتـ ــار وع ـم ــره
 66مـلـيــون ع ــام م ــن أي ــدي الـعـلــم وامل ـتــاحــف،
وبالتالي ّ
عامة الناس.
أم ــا فــي ه ــذه ال ـحــالــة ب ــال ــذات ،فـتـبــدو درجــة
ّ
ّ
اإلح ـب ــاط أقـ ــل .وع ــل ــق عــالــم امل ـت ـح ـجــرات في
«املعهد امللكي للعلوم الطبيعية» في بلجيكا
ً
باسكال غودفروا ،قائال «هنا ،نحن ال نأبه،
ف ـلــدي ـنــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ــراي ـس ـي ــرات ــوب ــس!».
فـهــذا الـنــوع مـعــروف وتـتــوافــر منه «هياكل
عظمية كاملة» ،وفقًا لفرانسيس دورانتون
الذي أشار إلى أن هذا الهيكل الذي اكتشفه
الجيولوجي والتر دبليو .ستاين بيل ،عام
 ،2014فــي والي ــة داك ــوت ــا األم ـيــرك ـيــة« ،أكـبــر

بيع «بيغ جون»
بـ 6.6ماليين يورو لجامع
أميركي الخميس
«بيغ جون» أكبر ترايسيراتوبس معروف على اإلطالق (كريستوف أرشامبو /فرانس برس)

«كودا» :البحث عن حياة أفضل
لبنى صويلح

على مــن مــركــب صيد وســط البحر تطل علينا
مــراه ـقــة تـغـنــي بــأع ـلــى صــوت ـهــا بـيـنـمــا تـســاعــد
والدها وأخاها األكبر املنهمكني بإخراج شبكة
الصيد وفرز األسماك .ال يبدو عليهما االكتراث
ّ
ليتبدى لنا الحقًا أنهما ال يسمعانها،
لغنائها
ف ـه ــي ك ـم ــا ي ـش ـيــر اسـ ــم ال ـف ـي ـلــم «كـ ـ ـ ــودا» ()2021
اب ـنــة قـ ــادرة عـلــى الـسـمــع ن ـشــأت مــع وال ــدي ــن من
الـصــم ،ومــع ذلــك ال يمكننا اعتبار الفيلم ،الــذي
كتبته وأخرجته سيان هيدر (حــاز أربــع جوائز
ف ــي م ـه ــرج ــان «صـ ـن ــدان ــس» ال ـس ـي ـن ـمــائــي)2021
واملقتبس عن الفيلم الفرنسي «ال فامي بيليه»
( ،)2014فيلمًا عن الصم فقط.
م ـنــذ ب ــداي ــة الـفـيـلــم يـظـهــر ل ـنــا ان ـق ـســام «روبـ ــي»
(إيميليا جونز) بني حياتني ،واحدة كطالبة في
سنتها األخيرة في املدرسة الثانوية ،تعاني من
مشاكل في الثقة بالنفس لتنمر زمالئها الدائم
عـلـيـهــا ،كــونـهــا قــادمــة مــن عــائـلــة فـقـيــرة صـ ّـمــاء،
وأخرى تسبب لها اإلنهاك املستمر الذي يفرضه
عـلـيـهــا االلـ ـت ــزام بـمــرافـقــة عــائـلـتـهــا ف ــي أعـمــالـهــم
امل ـت ـع ـل ـقــة بــال ـص ـيــد وتـ ـج ــارة األسـ ـم ــاك ل ــدوره ــا
األساسي في التواصل بينهم وبني العالم.
عند اكتشاف «روب ــي» ملوهبتها في الغناء بعد
التحاقها بصف املــوسـيـقــى ،تصبح أكـثــر جــرأة

ل ـل ـت ـخ ـلــص م ــن م ـخ ــاوف ـه ــا ،وب ـت ـش ـج ـيــع مـ ـ ّ
ـدرس
املــوسـيـقــى ال ــذي يـفـتــح أمــام ـهــا آف ــاق ــا أوس ــع من
عــاملـهــا الـضـيــق ،ت ـبــدأ بــاكـتـشــاف الـجــانــب اآلخــر
من الحياة املتعلق برغباتها الخاصة بعيدًا عن
العائلة والواجب ،ولكن مع تصاعد األحداث على
الجانب اآلخــر املتعلق بأعمال الصيد ،واعتماد
ال ـع ــائ ـل ــة ع ـل ـي ـهــا ب ـش ـكــل أس ــاس ــي لـلـتـغـلــب عـلــى
األزمـ ــات الـتــي تــواجـهـهــم ،تـجــد «روبـ ــي» نفسها
عالقة في املنتصف ،وعليها ترجيح الكفة تجاه
طرف واحد.
في سياق السرد نجد العائلة بأكملها عالقة في
مكان ّ
يكبلها ويمنعها من فرصة أفضل للعيش،
ٍ
األم «جاكي» (مارلي ماتلني) التي وجــدت نوعًا
م ــن األم ـ ــان ف ــي مـجـتـمـعـهــا املـ ـح ــدود ،ب ـع ـي ـدًا عن
مجتمع تجد صعوبة في التواصل معه ،تتجلى
هــواج ـس ـهــا ف ــي أس ـل ــوب تـعــامـلـهــا م ــع «روب ـ ــي»،
َ
األرحب انطالقًا
ومحاوالت إبعادها عن املجتمع

في بداية الفيلم يبدو
أفراد العائلة كغرباء تمامًا
في المدينة

ّ
«فرانك» (تروي
الذاتية .بينما األب
من مخاوفها
ّ
كوتسور) غارق في عامله الصغير املتمثل بأسرته
ال ـص ـغ ـيــرة وص ـي ــد ال ـس ـم ــك .وي ـم ـثــل األخ األك ـبــر
(دانـيـيــل ديــورانــت) الجانب املتمرد فــي العائلة
والــذي يعيش توقًا إلى ُّ
تحمل مسؤوليات أكبر،
دون البقاء في ظل روبي إلى األبد.
في بداية الفيلم يبدو أفراد العائلة كغرباء تمامًا
ف ــي امل ــدي ـن ــة ،ف ــي مـشـهــد ال ـح ـفــل امل ــدرس ــي تـبــدو
الفجوة بينهم وبني املجتمع في أوضح صورها،
مــامــح ال ـخــوف واالغـ ـت ــراب وه ــم يـتـفــاعـلــون مع
املــوسـيـقــى ب ـنــاء عـلــى ردة فـعــل جـمـهــور الـحـفــل.
ُيقطع الـصــوت عــن الشريط مــع اسـتـمــرار الفرقة
في الغناء والجمهور في التفاعل ،مشهد يخلق
تقاربًا بيننا وبني الشخصيات ،نعيش عزلتهم
ونرى العالم من منظورهم ،دقائق كفيلة لنراقب
الحياة في عيون مجتمع صامت.
مــع تـقـ ّـدم الـســرد ،يبدو الحل أق ــرب ،نقطة التقاء
تـحـتــاج إل ــى م ـبــادرة مــن الـطــرفــن .عـلــى مجتمع
ّ
والتجرؤ على املواجهة
الصم الخروج من العزلة،
ع ــوض ــا عـ ــن الـ ـ ـه ـ ــروب ،وال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن أنـفـسـهــم
بـشـجــاعــة .وع ـلــى املـجـتـمــع املـحـيــط ال ـق ــادر على
السمع ،إعطاؤهم فرصة للتعبير عن أنفسهم ،أن
يصبحوا أكثر ألفة مع لغة اإلشــارة ومع الطرق
املختلفة في التواصل فكال الطرفني لديه مشكلة
في سماع اآلخر.

نقد

برامج الحوارات الفنية «اللعب» على الخالفات

هياكل الديناصورات ...فرجة في قاعات األثرياء
ً
قليال ليس إال» .أمــا أمينة مجموعات علم
ال ـح ـفــريــات ف ــي «امل ـع ـه ــد امل ـل ـكــي الـبـلـجـيـكــي
ل ـل ـع ـلــوم ال ـط ـب ـي ـع ـيــة» آن ل ـي ــز ف ــول ــي ،ف ــرأت
أن ل ـ ـهـ ــذا ال ـه ـي ـك ــل أهـ ـمـ ـي ــة «ح ـ ـتـ ــى لـ ــو ك ــان
ل ـت ــراي ـس ـي ــرات ــوب ــس» ،إذ الحـ ـظ ــت أن «ث ـمــة
دائمًا جوانب غير معروفة كثيرًا» .وأشارت
إل ــى أن «بـعــض الـعـظــام قــد تـكــون محفوظة
بشكل أفضل ،وقد توفر معلومات جديدة».
وأك ــد عــالــم الـحـفــريــات فــي «متحف التاريخ
الطبيعي» فــي بــاريــس نــور الــديــن جليل أن
«مــا ِمــن أحــد يستطيع أن يقول سلفًا ما إذا
كان لدى (الترايسيراتوبس) معلومات» غير
مـعــروفــة ،لكنه أش ــار إلــى أن العينة املباعة
تحديدًا خضعت للتحليل في املنبع ،من قبل
علماء حفريات محترفني.
ّ
لكن الحال ليست كذلك بالنسبة إلى هياكل
الديناصورات العظمية األخــرى التي تطرح
للبيع في الـســوق ،إذ غالبًا ما يساء تحديد
ن ــوع الـعـ ّـيـنــة ،بـسـبــب االف ـت ـقــار إل ــى امل ـهــارات
العلمية املناسبة.
والح ـ ــظ ب ــاس ـك ــال غـ ــودفـ ــروا أن «ن ـص ــف مــا
ُيـطــرح للبيع مـجـ ّـرد هــراء كـبـيــر!» ،إذ «غالبًا
ُ
م ــا ت ـ ـعـ ـ َـرض ق ـط ــع م ـث ـي ــرة ل ــاه ـت ـم ــام ،ول ـكــن
ُي ـس ــاء تـحــديــد نــوع ـهــا ،أو تـتـعــرض للضرر

فيلم

في سياق السرد
نجد العائلة
بأكملها عالقة
مكان
في
ٍ
يكب ّلها ويمنعها
من فرصة
أفضل للعيش
(فيسبوك)

أثـنــاء إع ــادة تكوينها ،بفعل امـتــزاج العظام
بالبالستيك على سبيل املثال».
وبالتالي ،يمكن أن يكون الهيكل عائدًا إلى
ن ــوع غ ـيــر م ـع ــروف إط ــاق ــا أو غ ـيــر م ـعــروف
كثيرًا ،من دون أن يتنبه أحد إلى ذلك .وقالت
آن لـيــز فــولــي «إذا ك ــان نــوعــا ج ــدي ـدًا ،تكون
الخسارة هائلة ،ألننا لن ندرك حتى أنه كان
موجودًا على كوكب األرض».
وقـ ـ ــال ع ــال ــم ال ـح ـف ــري ــات األمـ ـي ــرك ــي سـتـيــف
بـ ــروسـ ــايـ ــت ،وه ـ ــو م ــؤل ــف ك ـت ــاب «ان ـت ـص ــار
الــديـنــاصــورات وسقوطها» الــذي تــرجــم إلى
 21ل ـغــة ،إن «ه ــذه الـحـفــريــات تـشـكــل تــراثـنــا
الطبيعي ( )...وهــي بمثابة مــؤشــرات توفر
لنا معلومات عن تطور األرض».
وتـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر هـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزادات أيـ ـ ـض ـ ــا مـ ـس ــأل ــة
ح ــرم ــان ال ـج ـم ـهــور م ــن االط ـ ــاع ع ـلــى بـقــايــا
الــديـنــاصــورات .وقــال مدير «متحف تولوز»
إن «عرض ترايسيراتوبس في متحف يشعل
املواهب في عيون األطفال».
وروى سـتـيــف ب ــروس ــاي ــت ،وه ــو اسـتـشــاري
ل ـف ـي ـلــم «ج ــوراسـ ـي ــك بـ ـ ــارك  »3الـ ـ ــذي ُي ـط ــرح
فــي دور السينما سـنــة « :2022ع ـن ــدمــا كنت
مــراهـقــاُ ،عــرض الهيكل العظمي لديناصور
ال ـ ـتـ ــي ري ـ ـكـ ــس س ـ ــو ف ـ ــي م ـت ـح ــف فـ ـيـ ـل ــد ،فــي
ش ـي ـكــاغــو .وجـعـلـتـنــي رؤيـ ـت ــه أرغ ـ ــب ف ــي أن
العالم أن قدره
أصبح عالم حفريات» .ورأى
ِ
كــان ليختلف لــو كــان الديناصور معروضًا
في قاعة استقبال رجل أعمال ثري.
ويستحيل في الوقت الراهن إلــزام املشترين
بــإتــاحــة الـعـ ّـيـنــات الـتــي يـسـتـحــوذون عليها
للعلماء بغرض الــدراســة ،لكن غــودفــروا قال
إن ذلك ممكن في بعض الحاالت.
(فرانس برس ،العربي الجديد)

ال جديد في معظم
برامج الحوارات الفنية
العربيةْ ،
إذ مجرد ثرثرة
لمزيد من الخالفات بين
الفنانين أنفسهم في
محاولة لجلب االنتباه
على منصات التواصل
إبراهيم علي

ّ
املنصات العربية
تحاول بعض املحطات أو
العمل على تقديم اإلثـ ــارة ،وذل ــك رغـبــة في
تحقيق مزيد من املتابعني واملشاهدات.
بـ ــرامـ ــج الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوارات ال ـف ـن ـي ــة الـ ـت ــي ش ـه ــدت
ع ـصــرهــا الــذه ـبــي مـنـتـصــف الـتـسـعـيـنـيــات
وبداية القرن الجديد ،تحولت مع الوقت إلى
مــا يشبه لعبة التحدي أو إث ــارة الخالفات
بــن الفنانني أنفسهم .وتـعــود ا ّلـيــوم بوجه
مشابه ،بعيدًا عن أي مضمون فني أو نقدي،
فقط كهدف يمكن أن ُيشكل محتوى جيدا،
ويتحول مع الوقت إلــى «مــرجــع» باإلمكان
استخدامه.
ل ـثــاثــة ع ـقــود مـتـتــالـيــة ،اس ـت ـطــاعــت بــرامــج
الحوارات الفنية في العالم العربي أن تسابق
مـعـظــم اإلن ـتــاجــات األخـ ــرى ،وك ــان للمخرج
الراحل سيمون أسمر الفضل األساسي في
ت ـقــديــم ه ــذا ال ـن ــوع م ــن اإلنـ ـت ــاج .ل ـيــس فقط
فــي لبنان ،بــل االستعانة بأسمر فــي معظم

املـحـطــات الفضائية ،وتــوظـيــف فــريــق عمله
في برامج وأمسيات فنية ،بعد النجاح الذي
حققه في لبنان.
وظف سيمون أسمر مجموعة من أهم وجوه
اإلعــام اليوم في عالم الحوارات الفنية ،من
كلود خــوري التي كانت أول مــن أعــاد فكرة
الحوار الفني في برنامج «َضيوف السبت»
( )1987إلى نيشان الذي وسع فكرة الحوارات
الفنية ،ومضى بها ألكثر من عشرين ً
عاما
ً
مـتـنـقــا ب ــن مـحـطــة وأخ ـ ــرى ،واس ـت ـطــاع أن
يتقدم على منافسيه آنــذاك ،ويحقق «ترند»
بعيدًا عن مواقع التواصل كما هي «املوضة»
اليوم .ونذكر من هذه البرامج« :مايسترو»
الذي اعتبر مرجعية حقيقية ألبرز املحطات
فــي مـسـيــرة الـفـنــانــن ال ـع ــرب ،وبـعــدهــا «أنــا
والعسل» و«أبشر» ...إلى آخر ُ
السبحة.
حـ ــاول ن ـي ـشــان الـ ـخ ــروج ع ــن الـتـقـلـيــديــة في
الحوارات ،واعتمد في جزء من حواراته على
الجانب الشخصي ،أو املتعلق برأي الفنانني
بــأعـمــال أو تـصــريـحــات زمــائ ـهــم .وذل ــك ما
أفـســح امل ـجــال فــي تـكــريــس حــالــة «ح ــواري ــة»
مشابهة .فيما بعد ،استنسخت مئات املرات
في برامج فنية أخرى ،وتحولت في السنوات
األخيرة إلى أسلوب في إنتاجات هذا النوع
مــن الـبــرامــج واملـنــوعــات التلفزيونية ،حتى
إنها وصلت إلى عالم ّ
املنصات.
مع اتساع مساحة اإلعــام املــوازي ملحطات
ً
حاليا ،مجموعة جاهزة من
التلفزة ،تعرض
البرامج التي تنتجها املنصات ،وصفحات
«يوتيوب» و«إنستغرام» ،ومنها الحوارات
املباشرة واملفتوحة أمــام رواد هذه املواقع،
لـقــاءات بمجملها ال تخضع ألدنــى معايير
الـ ـح ــوار ال ـف ـنــي وامل ـض ـم ــون ال ـج ـي ــد ،مـجــرد
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ترهات بني بعض املحاورين أو الناشطني
مع ممثل أو مغن ،ومحاولة إثــارة واضحة
في طــرح بعض األسئلة الشخصية ،والتي
ال تهم املتابع بقدر مــا تفتح بــاب الترويج
وتبادل الفيديو (التصريح) في حال أخطأ
ال ـف ـن ــان ،أو ات ـهــم زم ـيــا ل ــه ،أو أع ـطــى رأي ــه

بـقـضـيــة إن ـســان ـيــة أو اج ـت ـمــاع ـيــة مـعـتـمـدًا
على ثقافة ضيقة ج ـدًا ال تخرج عــن التأثر
التقليدي لنشأة وطفولة الفنان أو معاناته،
ً
ك ــرأي ــه م ـث ــا ،ف ــي مـفــاهـيــم ال ـط ــاق والـ ــزواج
املدني ،والدين والسياسة وغيرها.
تواجه املحطات العربية هذا الخريف موجة

أخ ــرى مــن بــرامــج ال ـح ــوارات الـفـنـيــة ،تعتمد
أكـثــريـتـهــا عـلــى عـنـصــر اإلث ـ ــارة وال ـج ــدل من
دون نتيجة ،رغبة في هذه املحطات أو املواقع
ال ـبــدي ـلــة ف ــي تـحـقـيــق ن ـس ـبــة م ـش ــاه ــدة فــوق
الـعــادة ،واإلمـعــان فــي تكريس هــذا األسلوب
مرة جديدة أمام جيل آخر من املتابعني.

