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MEDIA
قرصنة
«صحية»

لندن ـ العربي الجديد

كشف تقرير جــديــد ،ص ــادر عــن شــركــة األمــن
ا لـسـيـبــرانــي لـلــرعــايــة الـصـحـيــة  ،Cynerioأن
أ كـثــر مــن نـصــف األج ـهــزة املتصلة باإلنترنت
في املستشفيات ،تعاني من ثغرة أمنية يمكن
أن تـ ـع ـ ّـرض س ــام ــة امل ــرض ــى ل ـل ـخ ـطــر .وحـلــل
ال ـت ـقــريــر ب ـيــانــات أك ـثــر م ــن  10مــايــن جـهــاز

ف ــي أكـثــر مــن  300مستشفى ومـنـشــأة رعاية
صحية على مستوى العالم ،ليجد أن األجهزة
الطبية هشة أمنيًا ،وهــو مــا قــد يلحق أضــرارًا
ب ــا ملــرضــى .ىوق ــدم التقرير أمثلة عــن األجـهــزة
سهلة االخـتــراق ،مثل مضخة التسريب ،وهي
اآللة املوكل إليها تقديم الجرعة الصحيحة من
الــدواء أو السوائل األخــرى للمريض ،أو أجهزة
مــراقـبــة املــريــض ،الـتــي تــرصــد م ـعـ ّـدل ضــربــات

ّ
ومعدل التنفس واملوجات فوق الصوتية
القلب،
وغ ـي ــره ــا .وع ـكــس الـتـقــريــر قـلـقــا م ـتــزاي ـدًا من
استخدام هذه الثغرات إليــذاء مريض ّ
معي من
خ ــال تغيير جرعة ا ل ـ ـدواء ،وقتله على سبيل
املثال .وأصبحت مؤسسات الرعاية الصحية
اآلن هدفًا رئيسيًا للقراصنة .إذ يأتي التهديد
األك ـب ــر م ــن امل ـج ـمــوعــات ال ـتــي تـقـتـحــم أنـظـمــة
املـسـتـشـفـيــات م ــن خ ــال أي ث ـغــرة مــوجــودة
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وتغلق الشبكات الرقمية للمستشفى ،مطالبة
ب ـفــديــة ل ــوق ــف االخ ـ ـتـ ــراق وال ـس ـم ــاح لــأط ـبــاء
وامل ـمــرضــات بالوصول إلــى السجالت الطبية
واألجهزة واألدوات الرقمية األخرى مجددًا.
يشير تقرير  Cynerioإ ل ــى أن معظم الثغرات
األم ـن ـيــة فــي األج ـه ــزة الـطـبـيــة يـمـكــن إصــاحـهــا
بسهولة ،فهي ناتجة من كلمات مرور ضعيفة أو
تلقائية أو تنبيه لم تتصرف املؤسسة ً
بناء عليه.

 ...2022عام حافل لـ«ميتافيرس»
قد يكون هذا العام محوريًا بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى التي تحاول تثبيت أقدامها في عالم «ميتافيرس» االفتراضي،
من خالل مجموعة من االبتكارات التي تهدف إلى المزج بين الواقع االفتراضي والواقع المعزز
واشنطن ـ العربي الجديد

من املقرر أن يكون  2022العام األهــم حتى
اآلن ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـع ــال ــم االفـ ـت ــراض ــي
«ميتافيرس» ،إذ تستعد شــركــات «ميتا»،
و«آبـ ـ ـ ــل» ،و«م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» ،و«غ ــوغ ــل»،
إلطـ ــاق مـنـتـجــات ج ــدي ــدة مــرتـبـطــة بعالم
مــا بـعــد اإلن ـتــرنــت الـتـقـلـيــدي ال ــذي نـعــرفــه.
و«مـ ـيـ ـت ــافـ ـي ــرس» ه ـ ــو مـ ـجـ ـم ــوع الـ ـب ــرام ــج
واألج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـت ــي ت ـس ـم ــح ل ـل ـم ـس ـت ـخــدمــن
باللعب أو العمل فــي مساحات افتراضية
ثــاثـيــة األبـ ـع ــاد ،أو سـحــب امل ـع ـلــومــات من
اإلن ـت ــرن ــت ودم ـج ـه ــا م ــع ال ـع ــال ــم الـحـقـيـقــي
في الوقت الفعلي .ورصــدت شبكة CNBC
م ـخ ـت ـلــف املـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي ع ـم ـلــت وت ـع ـمــل
عـلـيـهــا ال ـش ــرك ــات ال ـع ـمــاقــة لـتـغـيـيــر وجــه
«ميتافيرس» ،وهذه أبرزها:

م ـ ــدى ُبـ ـع ــد األشـ ـ ـي ـ ــاء .ك ــذل ــك ت ـح ـت ــوي عـلــى
برنامج يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات
ت ـس ـت ـخ ــدم م ـس ـت ـش ـع ــرات األج ـ ـه ـ ــزة ل ــرس ــم
خرائط دقيقة لألماكن .كذلك تعمل وحدات
البناء التكنولوجية في الشركة على وضع
التصاميم األولية ملنتج جديد ،من املتوقع
أن يـكــون خ ــوذة مـتـطــورة تـمــزج بــن الــواقــع

استثمارات بمليارات
الدوالرات لتطوير أجهزة
جديدة

االف ـت ــراض ــي وال ــواق ــع املـ ـع ــزز ،وم ــن املنتظر
إطالقها هذا العام.
غوغل

يـ ـ ـع ـ ــود ال ـ ـف ـ ـضـ ــل ب ـش ـع ـب ـي ــة خـ ـ ـ ــوذ ال ـ ــواق ـ ــع
االف ـتــراضــي إل ــى «غــوغــل» الـتــي كشفت عـ َـام
 2013عــن ن ـظــارات «غــوغــل غ ــاس» .لــم تلق

مايكروسوفت

كانت «م ــاي ــك ــروســوفــت» أول شركة عمالقة
تقدم خوذة للواقع املعزز بالكامل في ،2016
ل ـكــن م ـن ـت ـج ـهــا ال ـح ــال ــي ال يـ ــزال ب ـع ـي ـدًا عن
الجهاز الــذي يريد أن يرتديه املستهلكون
ً
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـنـ ـتـ ـظ ــم .بـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ركـ ـ ــزت
«مايكروسوفت» على بيع الخوذ للشركات
الـ ـت ــيي ـم ـك ـن ـهــاتـ ـح ـ ّـم ــلسـ ـع ــر 3500دوالر
وترغب في معرفة ما إذا كانت التكنولوجيا
تجعل عمالها أكثر إنتاجية .والعميل األكثر
شهرة لخوذ «مايكروسوفت»،HoloLens ،
هو الجيش األميركي .فازت الشركة بصفقة
بقيمة  22مليار دوالر في  2021لبيع 120
ألف «هولولنس» مخصصة للحكومة حتى
يتمكن ال ـج ـنــود مــن اس ـت ـخــدام ـهــا ،ل ـكــن في
وقــت ســابــق عــاد الجيش األم ـيــركــي وأعلن
تأجيل بدء اختبار حقل «هولولنس» حتى
عام  .2022أثارت «هولولنس» أيضًا اهتمام
ال ـشــركــات الـطـبـيــة ،ال ـتــي تــرغــب فــي معرفة
مــا إذا كــان الــواقــع امل ـعــزز يمكن أن يساعد
ف ــي تـحـســن غ ــرف الـعـمـلـيــات أو امل ـســاعــدة
فــي إجـ ــراء ال ـجــراحــات عــن ُب ـعــد .وتستثمر
«م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» ب ـك ـثــافــة ف ــي ال ـخ ــدم ــات
السحابية لتكون بمثابة ال ـ ـراب ـ ـط للعوالم
االفتراضية املتوقع طرحها للجمهور في
عام  .2022وفي مــارس/آذار ،أعلنت الشركة
تطبيق  Meshالذي يسمح لصانعي البرامج
بإنشاء تطبيقات تسمح لألجهزة املختلفة
بمشاركة ذات الواقع الرقمي .هذا التطبيق
قــريــب م ــن م ـكــاملــة ال ـف ـيــديــو ،ل ـك ـنــه يتضمن
الـ ـص ــور امل ـج ـس ـمــة ثــاث ـيــة األب ـ ـعـ ــاد .وعـنــد
انطالق برامج «ميتافيرس» في  ،2022من
امل ـتــوقـ ّـع أن تــدمــج «مــاي ـكــروســوفــت» Mesh
في تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بها
ً
«ت ـي ـمــز»ّ ،
ليقدم خــدمــة أك ـثــر تكامال وجذبًا
ملستخدمي الواقع املعزز.

ميتا

ـف «ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» بـ ـ ــدخـ ـ ــول ع ــال ــم
لـ ـ ــم ت ـ ـك ـ ـتـ ـ ِ
«ميتافيرس» ،بل غيرت اسمها إلى «ميتا»
ع ــام  ،2021ك ــإش ــارة إل ــى تــركـيــزهــا الكبير
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـع ــال ــم االف ـ ـتـ ــراضـ ــي .وت ـت ـف ـ ّـوق
«مـيـتــا» عـلــى منافسيها بتصنيع أجـهــزة
ال ــواق ــع االف ـتــراضــي وبـيـعـهــا ،إذ مثلت 75
فــي املــائــة مــن مجمل املبيعات فــي السوق
عام  .2021وقد ارتفعت أرقام الشركة كثيرًا
خالل إجازة عيد امليالد ،حيث كان تطبيق
خوذة الواقع االفتراضي «أوكيليس» األكثر
شعبية في متجر تطبيقات «آبل» .وتخطط
«ميتا» إلط ــاق خ ــوذة رأس أخ ــرى للواقع
االف ـت ــراض ــي ه ــذا ال ـع ــام تـسـمـيـهــا Project
 ،Cambriaستحتوي على أجهزة تجعلها
أفـ ـض ــل لـ ـ ــ«ال ـ ــواق ـ ــع املـ ـخـ ـتـ ـل ــط» ،مـ ــن خ ــال
استخدام الكاميرات لنقل العالم الحقيقي
ّ
إلـ ــى امل ـش ــاه ــد .ت ـق ــول «م ـي ـت ــا» إن ال ـخ ــوذة
الـ ـج ــدي ــدة س ـت ـش ـمــل ك ــذل ــك ت ـت ـب ــع ال ــوج ــه
والعني ،ما سيجعل الجهاز أكثر استجابة
ألوامر املستخدم.
آبل
َ ّ
لــم تــؤكــد شــركــة «آب ــل» ق ــط أنـهــا تعمل على
خ ــوذة واق ــع افـتــراضــي ،لكنها كــانــت ّ
تطور
ن ـم ــاذج أول ـي ــة مـنــذ س ـن ــوات .وت ـضــع «آب ــل»
تركيزها األساسي على تطوير جيل جديد
من األجهزة .فتأتي أجهزة «آيفون» األحدث
مجهزة بــأجـهــزة استشعار يمكنها قياس

التجربة وقتها ترحيبًا كبيرًا ،لكن الشركة
لــم تستسلم ،وهــا هــي ت ـكـ ّـرس استثماراتها
أســاســا فــي عــالــم الــواقــع االفـتــراضــي املـعــزز،
رغــم أنها ال تمتلك العديد مــن املنتجات أو
التقنيات املعلنة مثل منافسيها .لكن عام
 2020استحوذت على شركة «نورث» الناشئة
التي تعمل على تطوير نظارات خفيفة الوزن
للواقع املعزز .وأصبح بالتالي لدى «غوغل»
اآلن فريق جديد يركز على أنظمة التشغيل
للواقع املعزز في «ميتافيرس».

تعمل الشركات على تطوير خوذ خاصة بالواقع المعزز (جو ريدل)Getty/

مواقع التواصل واالتجار بالنساء :حرب مستمرّة
لندن ـ العربي الجديد

كشفت «هيئة اإلذاعــة البريطانية» (بي بي
سي) ،عن إقدام رجال في الهند على عرض
نساء للبيع فــي م ــزاد ،عبر تطبيق «كلوب
هـ ــاوس» .وأفـ ــادت «ب ــي بــي س ــي» ب ــأن أربــع
نساء على األق ــل ،مــن األغلبية الهندوسية
ف ــي ال ـه ـنــدُ ،ع ــرض ــن لـلـبـيــع ف ــي مـ ــزاد علني
وه ـمــي على «ك ـلــوب ه ــاوس» ملــدة ساعتني
ت ـقــري ـبــا ،وش ــاه ــده أك ـثــر مــن  200مستخدم
في وقت واحد ،وفقًا لشهود .وقالت الشركة
املــالـكــة لــ«كـلــوب ه ــاوس» ،لــ«بــي بــي ســي»،
إنـهــا أوق ـفــت حـســابــات َم ــن أن ـش ــأوا الـغــرفــة
في وقت الحق من ذلك اليوم ،وإنها وجهت
إليهم تحذيرات إ م ــا بتعليق حسابتهم أو
بإغالقها نهائيًا .لكن «بي بي سي» وجدت
ُأن مستخدمًا واح ــدًا على األق ــل ،مــن الذين
أب ـل ــغ ع ـن ـهــم ل ــ«ك ـلــوب ه ـ ــاوس» بخصوص
غرفة املزاد تلك ،ال يزال نشطًا على التطبيق،
عبر حساب مختلف دشنه في اليوم الذي
حصل فيه املزاد.
وصــرحــت الـنـســاء األربـ ــع ،ل ــ«بــي بــي ســي»،
أن ق ــومـ ـي ــن ه ـ ـنـ ــدوسـ ــا م ـت ـع ـص ـبــنك ــان ــوا
ي ـس ـت ـهــدفــون ـهــن م ـن ــذ شـ ـه ــور ،ووص ـفــوهــن
بـ«الخائنات» ،ألنهن انتقدن رئيس الوزراء
الهندي نــاري ـنــدرا مــودي وحــزبــه «بهاراتيا
جاناتا» .يذكر أن الشرطة أوقفت خالل الشهر
الحالي ثالثة هنود (شابة عمرها  18عامًا
و ش ــا ب ــن ف ــي مطلع العشرينيات) ،متهمني
بإنشاء تطبيق مزيف على اإلنترنت يعرض
للبيع في مزادات نساء مسلمات معروفات.
ون ـشــرت صــور أكثر مــن مائة ام ــرأة ،بينهن
صحافيات وناشطات مدافعات عن قضايا
تــؤثــر عـلــى ال ـه ـنــود املـسـلـمــن ،عـلــى تطبيق
«ب ــول ــي ب ـ ــاي» ،إل ــى جــانــب رس ــائ ــل مـهـيـنــة.

ليست المرة األولى التي ُتعرض فيها نساء هنديات للبيع على مواقع التواصل (إندرانيل موخيرجي/فرانس برس)

واش ـت ـكــى أب ـنــاء األق ـل ـيــة املسلمة فــي الهند،
في السنوات املاضية ،من محاوالت متزايدة
الستهداف مجتمعاتهم أو تهميشها ،وقبل
سـتــة أش ـهــر ،ظ ـهــرت مـنـصــة م ـ ــزادات مزيفة
أخرى تستهدف املسلمات لفترة وجيزة ،ما
استدعى تحقيقات م ــن الشرطة فشلت في
تحديد أي مشتبه فيهم.
وت ـع ـمــل م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل والـتـطـبـيـقــات
ال ـك ـبــرى ع ـلــى م ـحــاربــة االتـ ـج ــار بــالـبـشــر
املــزهــر ع ـبــر صـحـفــاتـهــا .إذ ه ــددت شركة

 4نساء من الهند
عرضن للبيع على تطبيق
«كلوب هاوس»

«آ ب ـ ـل» ف ــي شهر سبتمبر/أيلول املاضي
ب ـحــذف مـنـتـجــات شــركــة «ف ـي ـس ـبــوك» من
متجرها للتطبيقات ،بعد كشف «هيئة
اإلذاع ــة البريطانية» أي ـضــا ،إعــانــات عن
« خ ــاد م ــات للبيع» ع ـ ل ــى تطبيقات تابعة
لعمالقة منصات ا ل ـ ت ــوا ص ــل االجتماعي،
م ـ ــنبـ ـيـ ـنـ ـه ــا«إنـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرام»،عـ ـ ــام.2019
ُ
ك ـ ش ــف ع ــن التحذير ف ــي تغطية ل ـ «ملفات
فيسبوك» نشرتها صحيفة «وول ستريت
جورنال» األميركية ،وهي سلسلة تقارير

اسـتـنــدن إل ــى وثــائــق داخـلـيــة مـســربــة من
« ف ـ ي ـ س ـ ب ــوك» ،كشفت ع ــن تجاهلها بعض
أبرز القضايا على منصاتها.
ك ــان تـحـقـيــق ل ــ«ب ــي ب ــي س ــي ن ـيــوز عــربــي»
ق ــد ك ـشــف ع ــن س ــوق س ـ ــوداء م ــزده ــرة على
اإلنترنت ،لبيع الخادمات وشرائهن بشكل
غير قانوني .وسلط التحقيق الضوء على
عالم عانت فيه النساء من حياة «العبودية»،
ب ــاس ـت ـخ ــدام عـ ــدد م ــن ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ،بـيـنـهــا
«إنستغرام» الذي تملكه «فيسبوك».
وكــانــت امل ـن ـشــورات والــوســوم املستخدمة
في هذه العمليات باللغة العربية أساسًا،
ونشرها مستخدمون في اململكة العربية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وال ـ ـكـ ــويـ ــت .وكـ ــانـ ــت ال ـن ـس ــاء
ي ـص ـن ـفــن ح ـســب الـ ـع ــرق ،وي ـعــرضــن للبيع
مـ ـق ــاب ــل آالف الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات .وذكـ ـ ـ ــرت «وول
ستريت جــورنــال» وقتها أن شــركــة «آبــل»
ط ـل ـب ــت مـ ــن «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ب ـ ــذل املـ ــزيـ ــد مــن
الجهود ملعالجة عمليات اإلتجار بالبشر،
بعد تحقيق «بي بي سي» .لكن «فيسبوك»
ً
«إجراء محدودًا» ،ما دفع «آبل»
لم تتخذ إال
إلــى تهديدها بــإزالــة منصاتها مــن متجر
التطبيقات الخاص بها .وبعد تقرير «بي
بــي س ــي» ع ــام  ،2019ح ـظــرت «فـيـسـبــوك»
الــوســم الــرئـيـســي املـسـتـخــدم فــي الـتـجــارة،
وأزالـ ـ ـ ـ ــت مـ ـئ ــات الـ ـحـ ـس ــاب ــات مـ ــن تـطـبـيــق
ُ«إنـسـتـغــرام» .ومــع ذلــك ،وفــي الــوقــت الــذي
ن ـشــرت فيه القصة ،وج ــدت «بــي بــي سي»
أنه ال يزال بيع النساء ُيعلن على املنصة.
وكـتـبــت شــركــة «ف ـي ـس ـبــوك» ،فــي رده ــا في
يونيو/حزيران  ،2020أنه «بعد التحقيق
ال ـ ـ ـ ــذي أج ـ ــرت ـ ــه (ب ـ ـ ــي ب ـ ــي س ـ ـ ـ ــي) ،أج ــريـ ـن ــا
مراجعة ملنصتنا ،وأزلنا  700حساب على
(إن ـس ـت ـغــرام) ف ــي غ ـضــون  24س ــاع ــة ،وفــي
الوقت نفسه حظرنا وسومًا عدة مخالفة».
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منوعات فنون وكوكتيل
مسار
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اليف ستايل

شكل األردن نقطة
انطالق مهمة
لعدد من أبرز نجوم
الغناء العراقي،
إذ استفادوا من
الحركة الفنية الالفتة
التي شهدها في
سبعينيات القرن
الماضي
عمان ـ محمود الخطيب
ّ

ك ـ ــان األردن ن ـهــايــة سـبـعـيـنـيــات
القرن املاضي نقطة انطالق مهمة
للفن العربي بمختلف توجهاته
م ــن درامـ ــا ،وسـيـنـمــا ،وم ـســرح ،وموسيقى.
ّ
وقد يفاجأ البعض إذا علموا أن البالد كانت
تحتضن أ حــد أكـبــر وأح ــدث االستديوهات
فنية في الشرق األوسط ،يديرها مخرجون
وفـ ـنـ ـي ــون وم ـه ـن ــدس ــون أردنـ ـ ـي ـ ــون ب ـك ـفــاءة
ّ
واقـ ـ ـت ـ ــدار ،ح ـتــى أن ب ـعــض أف ـ ــام اّلـسـيـنـمــا
املصرية كانت تصور فيها .كما مثل األردن
قاعدة انطالق عربية واسعة لعدد من نجوم
الغناء العربي ،ساهمت ثالثة عوامل فيها:
اس ـت ـعــداد ال ـج ـم ـهــور لتلقي ال ـفــن الحقيقي،
وتــوفــر عــوامــل اإلن ـت ــاج ،و«م ـهــرجــان جــرش
للثقافة والفنون».
وم ــن عـ ّـمــان م ـ ّـر نـجــوم غـنــاء ع ــرب كـثـيــرون،
ّ
لكن مطربي األغنية العراقية كانوا األكثر
اسـتـفــادة مــن امل ـنــاخ الـفـنــي املــوجــود آن ــذاك.
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ت ـس ـل ــط ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
تـ ـج ــارب ك ــاظ ــم ال ـس ــاه ــر وم ــاج ــد امل ـه ـنــدس
وحــاتــم الـعــراقــي الــذيــن ي ـعــدون حــالـيــا أبــرز
األصوات الغنائية العراقية.
ق ـبــل أك ـثــر م ــن ثــاثــة ع ـق ــود ،ل ــم يـكــن يسمع
ّ
األردن ـيــون من الفنانني العراقيني إل ناظم
ّ
الغزالي .لكن «مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون»
و«الشركة األردنية لإلنتاج» كانتا سباقتني
ن ـهــايــة السبعينيات مــن ال ـقــرن املــاضــي في
إن ـت ــاج ال ـبــرامــج الـغـنــائـيــة واالسـتـعــراضـيــة
التي كانت توزع على كافة املحطات العربية
آن ــذاك ،إذ كانت منضوية تحت لــواء اتحاد
إذاعـ ــات الـ ــدول الـعــربـيــة ،فــأتـيـحــت الـفــرصــة
ل ـل ـك ـث ـيــر مـ ــن ال ـف ـن ــان ــن ال ـ ـعـ ــرب ل ــان ـت ـش ــار.
وت ـم ـي ــز ال ـت ـل ـف ــزي ــون واإلذاع ـ ـ ـ ـ ــة األردنـ ـ ـي ـ ــان
بتطوير استديوهاتهما ،ما أغرى املنتجني
واملخرجني والفنانني العرب .ولعل األردني
ا ل ـ ــرا ح ـ ــل ح ـ س ـ ي ــب ي ــو س ــف ()2000 – 1936
ً
أول مخرج عربي يصور أعماال تلفزيونية
وغ ـنــائ ـيــة ل ـك ـبــار ال ـن ـج ــوم ،وكـ ــان بــرنــامـجــه
«اس ـتــديــو» ال ــذي ك ــان يـقـتــرن اس ـمــه سنويًا
بالعام الذي يقدم فيه عبر شاشة التلفزيون
األردني ،بني عامي  1979و ،1994أول برامج
املنوعات والحوار في اإلعالم العربي.
ّ
كما أن أزم ــات ال ـعــراق السياسية املتالحقة
وغـ ــزو ال ـكــويــت ع ــام  1990أغ ـل ـقــت مــا تبقى
مــن مـنــافــذ أم ــام املـبــدعــن الـعــراقـيــن الــذيــن
ت ــو ج ــه كثير منهم إ ل ــى األردن .ف ــي املرحلة
األولـ ــى ،كــانــت إط ــاالت الفنانني العراقيني
فــي التلفزيون األردن ــي محصورة بفنانني
م ـ ـحـ ــدوديـ ــن ،هـ ــم س ـ ـعـ ــدون ج ــاب ــر وإيـ ـ ــاس
خضر وصــاح عبد الغفور ومحمود أنــور
ّ
والثنائي مي ووحيد ،رغم أن املطرب الريفي
ع ـبــد ال ـج ـبــار ال ــدراج ــي ك ــان يـعـتـبــر الـفـنــان
ال ـعــراقــي ال ـثــانــي األك ـث ــر ش ـهــرة ف ــي األردن،
بـعــد نــاظــم ال ـغــزالــي .وفـتـحــت أزم ــة الخليج

ساهم مهرجان جرش
في شهرة المغنين العراقيين
(خليل مزرعاوي/فرانس برس)

فتحت أزمة الخليج
الباب أمام كاظم الساهر
لالنتشار في األردن
الساهر قد يكون األكثر شعبية أردنيًا وعربيًا (كريم صاحب/فرانس برس)

تعاون مخرجون أردنيون مع ماجد المهندس
(عامر الهالبي/فرانس برس)

من األردن
إلى العالم العربي

نجوم الغناء
العراقي
الباب واسعًا أمــام كاظم الساهر لالنتشار
في األردن بشكل أكبر ،بعد أن كانت أغنيتا
«عبرت الشط» و«لدغة الحية» سبب شهرته
فـيــه وف ــي ب ـلــده ال ـع ــراق وال ـكــويــت ومـنــاطــق
فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـعـ ــربـ ــي .وس ـ ــاع ـ ــده ظ ـه ــوره
املتكرر على شاشة التلفزيون األردنــي عبر
برنامج «نجوم» ،وهو ما انسحب تاليًا على
مجموعة كبيرة م ــن نجوم الغناء العراقي
الــذيــن م ــروا ب ـ ــاألردن ،كنقطة ان ـطــاق نحو

العالم العربي ،مثل قاسم السلطان وحاتم
ال ـعــراقــي وعـلــي الـعـيـســاوي وهـيـثــم يوسف
وعـ ـ ـ ــادل ع ـق ـلــة وحـ ـس ــن الـ ـبـ ـص ــري وم ــاج ــد
املهندس.
كما مر على األردن شعراء وملحنون ،مثل
طالب ا ل ـقــره غــولــي ،وعـبــاس جميل ،وعزيز
الـ ــرسـ ــام ،ونـ ـ ــزار جـ ـ ــواد ،وج ـع ـفــر ال ـخ ـفــاف،
وأس ـعــد ال ـغــريــري ،وكــريــم الـعــراقــي ،وطاهر
سلمان ،وكريم هميم ،ووليد حاتم ،ويقظان

ال ـج ــري ــان .ال ـف ـنــان مــالــك مــاضــي الـ ــذي يعد
مــن أوائ ــل الفنانني واملوسيقيني األردن ـيــن
الـ ـ ــذي ت ـع ــام ـل ــوا م ــع ال ـف ـن ــان ــن الـ ـع ــرب مـنــذ
ن ـهــايــة ث ـمــان ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،وأول
نقيب للفنانني األردن ـيــن عــام  ،1997يقول
إن «األردن شكل نهاية الثمانينيات وبداية
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــاتمنجمًاالن ـطــاقال ـك ـث ـيــرمن
النجوم العرب عبر استديوهات التلفزيون
األردنــي ومهرجان جــرش» .ويضيف« :جاء

ال ـســاهــر إل ــى عـ ّـمــان كــال ـفــدائــي ال ــذي يحمل
ّ
ّ
ك ــل األس ـل ـحــة م ـعــه ،ملحنًا ل ـكــل ال ـن ـصــوص
الغنائية التي قدمها خالل الفترة من 1990
ّ
وحتى  .1996وأعتقد أن ملنذر كريم (مدير
أعماله السابق) وللشاعر عزيز الرسام دورًا
في انتشاره الفني».
ويتفق املخرج حسام حجاوي مع رأي مالك
م ــاض ــي ،حـ ــول أن غــال ـبـيــة ال ـف ـنــانــن ال ـعــرب
الــذيــن اس ـت ـفــادوا مــن األردن اعـتـبــروه ملجأ

بورتريه
بسام المال ...رحيل صانع الذاكرة الشعبية الدرامية
عمر بقبوق

بدأ عمله الفني في مسلسل «تجارب عائلية» (تويتر)

يــوم السبت املــاضــي ،نعت نقابة الفنانني
الـ ـس ــوري ــن املـ ـخ ــرج ال ـ ـسـ ــوري ب ـ ّـس ــام امل ــا،
الذي مات صباحًا متأثرًا بمرضه ،عن عمر
يناهز  67سنة ،مخلفًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا،
جعله يحصل على لقب «عـ ّـراب مسلسالت
البيئة الشامية» ،بفضل مساهماته الغزيرة
والهامة في هذا النوع ،ما بني «أيام شامية»
و«باب الحارة».
بداية ّ
بسام املال كانت ممهدة نوعًا ما ،كونه
ينتمي لعائلة فنية معروفة ،فهو ابن املمثل
ـان مؤمن
أده ــم امل ــا ،وأش ـق ــاؤه هــم املـخــر ّجـ ّ
وبشار املال واملمثل مؤيد املال .إل أنه الفرد
الوحيد من عائلته الذي نجح بترك بصمة
واضحة في ا ل ــدرا م ــا السورية ،كما ينطبق
ذلــك على ولــديــه أدهــم وشمس املــا اللذين
فتح لهما أبواب الشهرة بدوره .فعلى عكس
باقي فناني عائلة املــا ،كــان بـ ّـســام يتمتع
ب ــال ـق ــدر ال ـك ــاف ــي م ــن اإلبـ ـ ـ ــداع ،وام ـت ـل ــك مع
الزمن هوية فنية واضحة ال يمكن إنكارها،
حتى بعدما انهارت حصون «باب الحارة»
شعبيًا وهبطت أسهم عمله األكثر شهرة.
بدأ ّ
بسام املال عمله الفني كمساعد مخرج
في بداية الثمانينيات ،في مسلسل «تجارب
عائلية» تحت إش ــراف امل ـخــرج عــاء الدين
ك ــوك ــش ال ـ ــذي ب ـقــي م ـت ـم ـس ـكــا ف ـيــه بخمسة
أع ـم ــال الح ـق ــة .وم ــع ًب ــداي ــة الـتـسـعـيـنـيــات،
صــار بـ ّـســام املــا مهيأ إلخ ــراج أول أعماله،

«الخشخاش» الذي بدا فيه متأثرًا بأسلوب
أستاذه عالء الدين كوكش إلى ّ
حد بعيد.
في العام التالي ،خرج ّ
بسام املال من عباءة
أسـ ـ ـت ـ ــاذه ،ع ـن ــدم ــا أخـ ـ ــرج ال ـ ـجـ ــزء األول مــن
مسلسل األطفال «كان يا ما كان» عام .1992
املسلسل بدا حينها كثورة في عالم الدراما
الـ ـس ــوري ــة ،ب ـس ـبــب ال ـت ـق ـن ـيــات املـسـتـخــدمــة
مل ـعــال ـجــةال ـح ـكــايــاتال ـفــان ـتــازيــةاملتخيلة
بصريًا .وفي هذا املسلسل ّ
رسخ املال أقدامه
فــي عــالــم ال ــدرام ــا ،وأث ـبــت قــدرتــه اإلبــداعـيــة
على خلق فضاءات درامية تناسب املجتمع
العربي املحافظ ،فهو كان قادرًا على إعادة
إن ـت ــاج ال ـح ـكــايــات الـشـعـبـيــة ال ـتــي تــرويـهــا
ال ـجــدات ب ـصــورة درام ـيــة ت ـجــذب الجمهور
السوري بكافة أطيافه.
وهـ ـ ــذه ال ـخ ـص ـلــة بــال ـت ـحــديــد ق ــادت ــه نـحــو
تجربته الثالثة ،التي كانت نقطة التحول
ّ
األبـ ـ ـ ــرز فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه ك ـ ـكـ ــل ،ون ـق ـص ــد هـنــا
م ـس ـل ـســل«أيـ ـ ـ ــامش ــامـ ـي ــة»(،)1993الـ ــذي
يعتبر أول مسلسل ســـوري ينتمي لنمط
الـبـيـئــة ال ـشــام ـيــة .فـفــي ه ــذا املـسـلـســل أع ــاد

بسام المال عمله
بدأ ّ
الفني كمساعد مخرج
في بداية الثمانينيات

حاتم العراقي بين األكثر شعبية حاليًا (كرار عيسى/األناضول)

مــؤقـتــا ومـحـطــة «ت ــران ــزي ــت» ل ـلــوصــول إلــى
ال ـج ـم ـهــور ال ـعــربــي واالن ـت ـشــار والنجومية.
وي ـع ـت ـبــر حـ ـج ــاوي ،الـ ــذي أخـ ــرج ع ــام 2000
ّ
ك ـل ـيــب «أنـ ـ ــت ت ـج ـن ــن» مل ــاج ــد املـ ـهـ ـن ــدس ،أن
الـفـنــانــن ال ـعــراق ـيــن اس ـت ـف ــادوا م ــن املـنــابــر
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة األردن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة إلث ـ ـبـ ــات
وجــودهــم ،واسـتـغـلــوا مواهبهم فــي إدخــال
ال ـلــون الغنائي ال ـعــراقــي إلــى األذن العربية
ع ـ ـ ب ـ ـراألردنا ل ـ ـ ـ ـذيك ـ ـ ـ ـاندورهم ـ ـ ح ـ ـ ص ــورًا

بـ ـ ـ «االس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال والـ ـ ـت ـ ــودي ـ ــع» ،مـ ــن دون أن
ينعكس ذلك جليًا على الغناء األردني الذي
تقهقر بمختلف م ـ ـ ح ــاوره ،بسبب األز م ــات
االق ـت ـص ــادي ــة امل ـتــاح ـقــة ال ـت ــي تـعـصــف بــه،
وعدم وجود جهة سيادية ترعاه.
وف ـ ــي اإلط ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،ي ـ ــرى املـ ـخ ــرج حـســن
دعـ ـيـ ـب ــس ،األردن حــاض ـنــة إلبـ ـ ــداع امل ـغ ـنــن
العراقيني ومــؤثــرة في وصولهم للجمهور
ّ
العربي .وعلى عكس كل املبدعني األردنيني
الــذيــن ت ـعــرفــوا عـلــى ن ـجــوم ال ـغ ـنــاء الـعــربــي
أثناء مرورهم باألردن ،تعود معرفة دعيبس
ً
بمعظمهم إلى سنوات تواجده مرتحال بني
عــواصــم ال ـعــالــم ،كـمـصــور تـلـفــزيــونــي لعدد
كـبـيــر مــن وكـ ــاالت األن ـب ــاء الـعــاملـيــة ،قـبــل أن
يتجه لعالم الفيديو كليب متعاونًا مع أبرز
النجوم.
ويــقــول« :ك ــان األردن لفترة طويلة مصدرًا
ل ـل ـن ـجــوم ،رغ ــم أن ــه أخ ـفــق فــي تـصــديــر نجم
أردني غنائي يستمر على الساحة العربية».
وح ــول ت ـعــاونــه مــع ن ـجــوم ال ـغ ـنــاء الـعــراقــي
الـحــالـيــن ،كــاظــم الـســاهــر ومــاجــد املهندس
وحــاتــم ال ـعــراقــي الــذيــن انـطـلـقــوا مــن األردن
بإمكانات متباينة ،يقول دعيبس «تعرفت
ّعلى الساهر فــي ال ـقــاهــرة عــام  ،1995ورغــم
أنه كان موجودًا في عمان قبل ذلك التاريخ
بسنوات ،رتب القدر لقاءنا األول في مكاتب
 ARTحيث كان هناك اتفاق بأن أتولى إخراج
كليبني لــه ،ومثلهما لليلى غ ـفــران .صــورت
أول كليب مع الساهر في أملانيا نهاية العام
نفسه ألغنية ‹زيــدي ـنــي ع ـش ـقــا› .وفــي العام
التالي  1996صورت معه في لندن كليب ‹ها
حبيبي› وم ــن ه ـنــاك ب ــدأت الثنائية م ـعــه».
ّ
وي ـش ـيــر دع ـي ـبــس إلـ ــى أن «ش ــرك ــة ال ـخ ـيــول
لإلنتاج وال ـتــوزيــع ال ـف ـنــي» ،طلبت منه عام
ـان للفنان ماجد املهندس،
 1997تصوير أغـ ٍ
فتعرف عليه ،وصــور له أغنيتني إحداهما
«مو بس حبك» ثم انقطعت الصلة معه بعد
اختفائه لسنوات عن الساحة الفنية.

رصد

امل ــا اك ـت ـشــاف الـبـيـئــة ال ـت ــي يـنـتـمــي إلـيـهــا
الفانتازية التي
م ــن خ ــال س ــرد الحكايات ّ
يـ ـت ــداولـ ـه ــا ال ـ ـنـ ــاس ع ـن ـه ــا؛ ل ـك ــن ــه فـ ــي ه ــذا
ال ـس ـيــاق تخلى عــن ال ـخــدع ال ـب ـصــريــة ،على
ح ـســاب خ ـلــق عــالــم ب ـس ـيــط ،لـيـلـعــب البيئة
الشامية في استديوهات تتمتع بجمالية
بصرية ،ويقدمها للجمهور بشكل سلس،
يعزز شعور الجمهور بامتالكهم للحكاية
وانتمائها لذاكرتهم الشعبية.
ولــم يتوقف املــا عــن محاوالته فــي تطوير
أدوات ــه فــي صنع الــدرامــا فــي التسعينيات
التي قدم فيها العديد من التجارب املتباينة؛
أبــرزهــا على اإلط ــاق مسلسل «العبابيد»
()1997الـ ـ ــذيي ـن ـت ـمــيل ـن ـمــطال ـفــان ـتــازيــا
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة .وفـ ــي «ال ـع ـب ــاب ـي ــد» ن ـجــح املــا
ب ـتــرك أثــر واض ــح ،ليتميز العمل عـ ّـن باقي
مسلسالت الفانتازيا التاريخية ،تمثل هذا
األثــر بالتبسيط الــذي يجعل الشخصيات
تـ ـب ــدو أكـ ـث ــر ق ــرب ــا ل ـن ــا مـ ــن ن ـظ ـي ــرات ـه ــا فــي
م ـس ـل ـســات ن ـجــدة أن ـ ــزور ،ليعطيها روح ــا
تجعلها أك ـثــر صــد قــا ،ويختلط األم ــر على
ّ
شريحة واسعة من الجمهور الذين ظنوا أن
«العبابيد» يعكس التاريخ الحقيقي.
وفـ ــي ال ـف ـت ــرة ذاتـ ـه ــا ،كـ ــان اسـ ــم ب ـ ّـس ــام املــا
بــدأ يسطع عربيًا ،ل ـي ــزداد الطلب عليه في
املحطات الخليجية واللبنانية ،التي أخرج
لها العديد من برامج املنوعات والفوازير،
مـنـهــا «ب ـس ــاط ال ــري ــح»« ،ي ــا ل ـيــل ي ــا ع ــن»،
«داوود في هوليوود» و«ابتسامات».

تراجع نمو عدد مشتركي
«نتفليكس» يقلق المستثمرين
أ نـ ـه ــت «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» ع ـ ــام  2021ب ـن ـجــاحــات
عاملية مثل  Squid Gameو ،Casa de Papelلكن
نسب املشاهدة القياسية ال تحجب التباطؤ
ف ــي نمو املشتركني ال ـجــدد ،األم ــر ال ــذي يقلق
امل ـسـتـثـمــريــن .بــاتــت امل ـن ـصــة ال ـع ـمــاقــة للبث
التدفقي تضم  221,8مليون مشترك؛ أي أقل
بقليل مــن الـعــدد املتوقع البالغ  222مليونًا،
بحسب ما جاء في بيان أصدرته «نتفليكس»
ع ـ ـن ن ـتــائــج الــربــع ال ــراب ــع مــن  .2021وتـتــوقــع
املجموعة أال يزيد عدد مشتركيها الجدد عن
 2,5م ـل ـيــون خ ــال الــربــع الـحــالــي ،مـقــارنــة بــ4
م ــاي ــن مشترك فــي الفترة مــن يناير/كانون
ال ـثــانــي إل ــى مـ ـ ـ ــارس/آذار  .2021ول ــم تسجل
املنصة مثل هذا الرقم املنخفض للربع األول
س ــوى فــي  ،2010ع ـنــدمــا ك ــان ع ــدد مشتركي
«نتفليكس» ال يتخطى  13,9مليونًا .وكانت
ترددات هذه النتائج فورية في وول ستريت،
إذ تراجع سهم املجموعة التي تتخذ مقرًا لها
في كاليفورنيا بنسبة تصل إلى  % 20خالل
التداول اإللكتروني بعد إغالق البورصة.
ّ
وأقـ ـ ـ ـ ّـرت امل ـن ـص ــة ال ـع ـم ــاق ــة ب ـ ــأن «االح ـت ـف ــاظ
(بـ ــامل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــن) ون ـ ـسـ ــب امل ـ ـشـ ــاهـ ــدة ال ي ـ ــزال
ّ
صلبًا ،لكن نمو املشتركني الجدد لم يعد إلى
مستويات مــا قبل جــائ ـحــة» كــوف ـيــد 19-التي
انعكست إيجابًا على «نتفليكس» عام 2020
ّ
وأوائل  .2021وأضافت« :نعتقد أن هذا يرجع
إلى عوامل مختلفة ،بما فيها كوفيد الذي ال

نسب المشاهدة القياسية ال تحجب التباطؤ في
نمو المشتركين الجدد (سيدريك ريبييرتو)Getty/

ي ــزال يلقي بثقله على االقتصاد وصعوبات
االقتصاد الكلي في أجزاء مختلفة من العالم
ّ
بما في ذلك أميركا الالتينية» .وعلق املحلل
املستقل روب ـ ّـرت إنــدرلــه« :املشكلة ليست في
نتفليكس ،لكنهم يواجهون منافسة محتدمة
متزايدة .بالتالي يصبح من الصعب عليهم
الـتـمـيــز وجـ ــذب ال ـج ـمــاه ـيــر» .ف ــي ال ـف ـتــرة من
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول إل ــى ديـسـمـبــر/كــانــون
األول ،ح ـق ـقــت امل ـج ـمــوعــة إيـ ـ ــرادات ب ـل ـغــت 7,7
م ـل ـيــارات دوالر ،وصــافــي أربـ ــاح  607ماليني
دوالر ،ك ـ م ــا استقطبت  8,28م ــا ي ــن مشترك
جديد ،في أداء يتماشى مع توقعات السوق.
(فرانس برس)

يجب حفظ
العطر في مكان
جاف إذ تتسبب
الرطوبة بأضرار
فيه ()Getty

جودة العطر
ثمة نصائح ال تخطر
ّ
على البال ،لكنّها تساعد
بشكل حاسم في الحفاظ
على جودة العطر ألطول
فترة ممكنة ،حتّى
تستمتعي باستخدامه في
مختلف األوقات
كارين إليان ضاهر

بـعــد أن ت ـخ ـتــاري عـطــرك املـفـضــل بـحــرص شــديــد،
من الطبيعي أن تسعي جاهدة إلــى الحفاظ على
جـ ــودتـ ــه ألط ـ ــول وق ـ ــت م ـم ـك ــن ،ح ـت ــى تـسـتـمـتـعــي
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ــه ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف األوق ـ ـ ـ ـ ـ ــات .امل ـش ـك ـلــة
ً
َّ
األساسية هي أن العطور ال تترافق عادة مع الئحة
إرشـ ــادات حــول سبل استخدامها وتخزينها ،ما
يجعلك أكثر عرضة للوقوع في األخ ـطــاء في هذا
ّ
َّ
املجال .علمًا أن العطر يبدأ بالتحل ل من اللحظة
ال ـتــي ُي ـف ـتــح ف ـي ـهــا .ح ـتــى أن ال ـع ـل ـبــة ال ـتــي يــوضــع
ً
ف ـي ـهــا ،وال ـتــي قــد ت ـبــدو أوال م ـجــرد زي ـنــة ،تساعد
ف ــي ال ــواق ــع عـلــى حـمــايــة الـعـطــر م ــن ال ـن ــور وعـلــى
ضبط ال ـحــرارة التي يمكن أن تتعرض لها ،ومنع
األوك ـس ـجــن مــن ال ــدخ ــول إل ــى الـ ـق ــارورة ،وغيرها
من العوامل املؤذية في املحيط .فعند فتح قارورة
العطر ،يتعرض لألوكسجني ،بحيث يمكن أن تبدأ
التغييرات فيه عندها .لذلك ،بمجرد فتح القارورة
يجب االستمتاع باستخدام العطر حتى القطرة
األخيرة ،على أن ُيحفظ بالطريقة الصحيحة خالل
ذاك الــوقــت .ويجب إب ـقــاء ا ْل ـقــارورة مقفلة بإحكام
ْ
حتى لحظة استخدامها ،إذ يبدأ العطر بالتأك ُسد
م ــا أن ي ـت ـعــرض لــأوك ـس ـجــن الـ ــذي يـعـتـبــر أس ــوأ
أع ــدائ ــه ،وم ــن الطبيعي أن ت ـتــأثــر ع ـنــدهــا رائحته

مــا أن يدخل األوك ـس ـجــن إل ـيــه .فمن اللحظة التي
تفتحني فيها القارورة يبدأ العد العكسي في عمر
ال ـع ـطــر .مــن هـنــا تــأتــي أهـمـيــة اس ـت ـخــدامــه عندها
بشكل متواصل حتى انتهائه .وأيًا كانت الظروف
ّ
التسرع وتــرك ال ـقــارورة مفتوحة ،ولو
يجب عــدم
لـبـضــع س ــاع ــات ،تـجـنـبــا ل ـت ـعــرض ال ـع ـطــر ل ــأذى
ومنعًا إلحداث خلل في مكوناته.
ْ
ومــن ال ـضــروري تخزين العطر فــي مكان مظلم ،إذ
ما إن يتعرض العطر ألشعة الشمس حتى يتعرض
ّ
لألذى .لذلك ،يجب أل تدعيه يتعرض بكثرة للنور
حتى ال تتأثر النفحات العطرية وتتراجع جودته.
احـفـظـيــه ف ــي م ـكــان م ــا بـعـيـدًا ع ــن أش ـعــة الـشـمــس،
وأي ـضــا عــن اإلنـ ــارة الــداخـلـيــة حـفــاظــا عـلــى جــودتــه
ألطول وقت ممكن.
ْ
وي ـجــب ح ـفــظ ال ـع ـطــر ف ــي م ـكــان جـ ــاف ،إذ تتسبب
ال ــرط ــوب ــة ب ــأض ــرار ف ــي ال ـع ـطــر ،وي ـم ـكــن أن تسبب
تفاعالت كيميائية غير مرغوب بها فيه .قد يكون
مــن الـصـعــب حـمــايــة الـعـطــر فــي محيط تــرت ـفــع فيه
م ـعــدالت الــرطــوبــة .لكن مــن املـهــم اخـتـيــار أيــة غرفة
لحفظ العطر فيها .ويحظر
أقــل رطــوبــة فــي امل ـنــزل ْ
حفظ العطر في الحمام ،إذ ترتفع معدالت الرطوبة
في الحمام ،كما تزيد التقلبات في درجات الحرارة
فيه ،ما يعتبر أســوأ ما يمكن أن يتعرض له عطر.
لذلك ،من األفضل حفظ العطر في إحــدى الخزائن
في خارج الحمام.
َّ ْ
األصلية ،إذ
ويفضل إبقاء حفظ العطر في علبته
الهدف من العلبة هو الحفاظ على رائحة العطر
بشكل أم ــث ــل ،وعلى جــودتــه بأفضل شكل ممكن.
فـحـفـظــه ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة يـطـيــل ع ـمــر ال ـع ـطــر إلــى
حــد ك ـب ـيــرّ .أم ــا فــي ح ــال حفظه فــي الــوقــت نفسه
في مكان مظلم ،فتكون هــذه هي الطريقة املثلى
لـلـحـفــاظ عـلــى جــودتــه أك ـثــر ب ـعــد .وأخ ـي ـرًا ،يجب
الـتـحـقــق مــن ل ــون ال ـع ـطــر ،فـفــي ح ــال ح ـصــول ّ
أي
ّ
تغيير فيه ،يمكن ّأن يعني ذلك أن ثمة أخطاء في
طريقة حفظه ،وأن ــه مــن املمكن أن ي ـكــون قــد فقد
رائحته اآلسرة وخسر من جودته.

مسلسل

«يلوستون» يجمع األميركيين
رغم االستقطاب السياسي
يعطي املسلسل التلفزيوني «يلوستون» انطباعًا
أول ـيــا بــأنــه ّ
مفصل على قـيــاس إرض ــاء األوس ــاط
املحافظة في الواليات املتحدة التي ينتمي إليها
الناخبون الجمهوريون ،إذ إن هــذا «الوسترن»
ً
ال ـحــديــث يـحـتـفــي م ـثــا بـمـســابـقــات «ال ــرودي ــو»
لرعاة البقر ،وغالبًا ما يلجأ أبطاله إلى استخدام
األسلحة.
إال أن ا ل ـ ّـواق ــع ي ـبــدو مختلفًا ،إذ نـجــح املسلسل
ا مل ـــ ص ـــ ن ـــ ف ض ـم ــن خ ــان ــة  soap-operaف ــي ج ــذب
ج ـم ـهــور م ــن ك ــل االنـ ـتـ ـم ــاءات ،ف ـب ــات ف ــي نـهــايــة
ا مل ـ ط ــاف بمثابة أر ض ـ ي ــة ثقافية مشتركة فــي بلد
يشهد انقسامًا ح ــادًا على ا مل ـ س ـ ت ــوى السياسي.
وي ـت ـم ـحــور املـسـلـســل ع ـلــى ق ـصــة عــائ ـلــة داتـ ــون،
و ي ـ ـؤدي كيفن كوستنر دور كبيرها ،وتتناوب
في أحداثه املؤامرات العائلية مع مشاهد الحركة
التي تتسم في كثير من األحيان بالعنف.
وتملك العائلة مزرعة كبيرة وجميلة في والية
مونتانا (شمال غرب الواليات املتحدة) ،بالقرب
مــن محمية ي ـلــوس ـتــون الــوط ـن ـيــة ،وت ـح ــاول بكل
ال ــوس ــائ ــل حـمــايـتـهــا م ــن ج ـشــع ب ـعــض م ـطــوري
العقارات والسياسيني والسكان األصليني الذين
يطالبون باسترداد أراضي أجدادهم.
واس ـت ـق ـطــب «ي ـلــوس ـتــون» ع ـنــد ب ــدء عــرضــه عــام
2018م ـ ت ــا ب ـ ع ــن مخلصني ف ـ ـي ا مل ـ ن ــا ط ــق الريفية
واملدن األميركية الصغيرة التي ال يزال سكانها
م ـ ّـي ــا ل ــن إ ل ــى التلفزيون التقليدي أ ك ـ ث ــر مما إلى
منصات البث التدفقي .وكان للخطة التسويقية

ل ـل ـم ـس ـل ـســلدورف ـ ــينـ ـج ــاح ــهجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــا،إذ
تــرافـقــت إعــانــاتـهــا مــع نـقــل مـبــاريــات كــرة الـقــدم
األميركية التي يتابعها جمهور كبير .لكن إطالق
شبكة «ب ــارام ــاون ــت» املــوســم الــرابــع فــي تشرين
الـ ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر الـ ـف ــائ ــت اج ـ ـتـ ــذب  11م ـل ـيــون
مشاهد ،اي أكثر مما فعل املوسم الرابع من «غيم
أوف ثرونز».
والح ـ ــظ رئ ـي ــس «بـ ــارامـ ــاونـ ــت» ك ـيــث ك ــوك ــس أن
«ث ـمــة م ــن ي ـقــول إن امل ـس ـل ـســل مـخـصــص لليمني
الجمهوريّ ،
ملجرد أن أحداثه تــدور في مونتانا
وألن ف ـيــه مـ ّ
ـربــي مــاش ـيــة ،لكننا اآلن ن ـل ـمــس أنــه
ّ
مسلسل للجميع» .وشك ل حصول «يلوستون»
على ترشيح لجائزة نقابة ممثلي الشاشة في
ه ــول ـي ــوود ،وه ــو األول ل ــه ف ــي مــوســم ال ـجــوائــز،
ً
إقرارًا من هوليوود بنجاحه ،ودليال على أن هذا
النجاح تجاوز اآلراء السياسية ،إذ من املعروف
عــن أع ـضــاء ه ــذه الـنـقــابــة أن ـهــم غـيــر قــريـبــن من
توجهات املحافظني.
كــان ل ــوج ــود نجم سينمائي مــن مستوى كيفن
كوستنر دور كبير في إث ــارة انتباه النخب إلى
امل ـس ـل ـس ــل .ومـ ــع ت ـن ــام ــي إقـ ـب ــال ال ـج ـم ـه ــور عـلــى
«يلوستون» ،راح كثر يــرون فيه نسخة من نوع
«الــوس ـتــرن» ملسلسل على  HBOنــال استحسان
النقاد هو  ،Successionيتناول هو اآلخــر تمزق
عائلة ثرية ،ولكن في إطار آخر هو عالم األعمال
في نيويورك.
(فرانس برس)

