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2022... عام حافل لـ»ميتافيرس«

مواقع التواصل واالتجار بالنساء: حرب مستمرّة

واشنطن ـ العربي الجديد

العام األهــم حتى  من املقرر أن يكون 2022 
ــتــــراضــــي  االفــ ــالــــم  الــــعــ إلــــــى  بـــالـــنـــســـبـــة  اآلن 
»ميتا«،  شــركــات  تستعد  إذ  »ميتافيرس«، 
و»آبــــــــل«، و»مـــايـــكـــروســـوفـــت«، و»غــــوغــــل«، 
إلطــــاق مــنــتــجــات جـــديـــدة مــرتــبــطــة بعالم 
مــا بــعــد اإلنــتــرنــت الــتــقــلــيــدي الــــذي نــعــرفــه. 
و»مــــيــــتــــافــــيــــرس« هـــــو مـــجـــمـــوع الـــبـــرامـــج 
ــي تـــســـمـــح لــلــمــســتــخــدمــن  ــتــ واألجــــــهــــــزة الــ
افتراضية  مساحات  فــي  العمل  أو  باللعب 
ثــاثــيــة األبـــعـــاد، أو ســحــب املــعــلــومــات من 
ــع الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي  اإلنـــتـــرنـــت ودمـــجـــهـــا مـ
 CNBC الفعلي. ورصـــدت شبكة الوقت  في 
ــاريــــع الــــتــــي عـــمـــلـــت وتــعــمــل  مــخــتــلــف املــــشــ
عــلــيــهــا الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة لــتــغــيــيــر وجــه 

»ميتافيرس«، وهذه أبرزها: 

ميتا
ــم  ــالـ ــــوك« بــــــدخــــــول عـ ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ لــــــم تــــكــــتــــِف »فـ
»ميتافيرس«، بل غيرت اسمها إلى »ميتا« 
الكبير  تــركــيــزهــا  إلـــى  كـــإشـــارة  عـــام 2021، 
ــالـــم االفــــتــــراضــــي. وتـــتـــفـــّوق  ــعـ عـــلـــى هـــــذا الـ
أجــهــزة  بتصنيع  منافسيها  عــلــى  »مــيــتــا« 
الـــواقـــع االفــتــراضــي وبــيــعــهــا، إذ مثلت 75 
فــي السوق  املــائــة مــن مجمل املبيعات  فــي 
عام 2021. وقد ارتفعت أرقام الشركة كثيرًا 
خال إجازة عيد املياد، حيث كان تطبيق 
خوذة الواقع االفتراضي »أوكيليس« األكثر 
شعبية في متجر تطبيقات »آبل«. وتخطط 
»ميتا« إلطـــاق خـــوذة رأس أخـــرى للواقع 
 Project الـــعـــام تــســمــيــهــا االفـــتـــراضـــي هــــذا 
تجعلها  أجهزة  على  ستحتوي   ،Cambria
»الـــــواقـــــع املـــخـــتـــلـــط«، مــــن خـــال  ــل لــــــ أفــــضــ
الحقيقي  العالم  لنقل  الكاميرات  استخدام 
 الـــخـــوذة 

ّ
إلــــى املـــشـــاهـــد. تـــقـــول »مـــيـــتـــا« إن

ــه  ــذلــــك تـــتـــبـــع الـــوجـ ــدة ســتــشــمــل كــ ــديــ ــجــ الــ
والعن، ما سيجعل الجهاز أكثر استجابة 

ألوامر املستخدم.

آبل
 أنــهــا تعمل على 

ّ
ـــط

َ
لــم تــؤكــد شــركــة »آبـــل« ق

خـــوذة واقـــع افــتــراضــي، لكنها كــانــت تطّور 
ــنـــوات. وتــضــع »آبـــل«  نـــمـــاذج أولـــيـــة مــنــذ سـ
تركيزها األساسي على تطوير جيل جديد 
من األجهزة. فتأتي أجهزة »آيفون« األحدث 
قياس  يمكنها  استشعار  بــأجــهــزة  مجهزة 

منوعات
قرصنة 

»صحية«
لندن ـ العربي الجديد

 كشف تقرير جــديــد، صـــادر عــن شــركــة األمــن 
الــصــحــيــة  Cynerio، أن  لــلــرعــايــة  لــســيــبــرانــي  ا
املتصلة باإلنترنت  األجــهــزة  نــصــف  كــثــر مــن  أ
أمنية يمكن  في املستشفيات، تعاني من ثغرة 
أن تـــعـــّرض ســـامـــة املـــرضـــى لــلــخــطــر. وحــلــل 
الــتــقــريــر بــيــانــات أكــثــر مـــن 10 مــايــن جــهــاز 

أكــثــر مــن 300 مستشفى ومــنــشــأة رعاية  ــي  ف
األجهزة  أن  ليجد  العالم،  صحية على مستوى 
قــد يلحق أضـــرارًا  أمنيًا، وهــو مــا  لطبية هشة  ا
املــرضــى. ىوقـــدم التقرير أمثلة عــن األجــهــزة  ــ ب
التسريب، وهي  االخــتــراق، مثل مضخة  ة  سهل
اآللة املوكل إليها تقديم الجرعة الصحيحة من 
ـدواء أو السوائل األخــرى للمريض، أو أجهزة  ـ ل ا
مــراقــبــة املـــريـــض، الــتــي تــرصــد مــعــّدل ضــربــات 

القلب، ومعّدل التنفس واملوجات فوق الصوتية 
وغـــيـــرهـــا.  وعــكــس الــتــقــريــر قــلــقــًا مــتــزايــدًا من 
استخدام هذه الثغرات إليــذاء مريض معّن من 
ــدواء، وقتله على سبيل  خــال تغيير جرعة الـ
املثال. وأصبحت مؤسسات الرعاية الصحية 
اآلن هدفًا رئيسيًا للقراصنة. إذ يأتي التهديد 
األكـــبـــر مـــن املــجــمــوعــات الــتــي تــقــتــحــم أنــظــمــة 
املــســتــشــفــيــات مـــن خـــال أي ثــغــرة مــوجــودة 

وتغلق الشبكات الرقمية للمستشفى، مطالبة 
بــفــديــة لـــوقـــف االخــــتــــراق والـــســـمـــاح لــأطــبــاء 
ــى السجات الطبية  واملــمــرضــات بالوصول إل

واألجهزة واألدوات الرقمية األخرى مجددًا.
يشير تقرير Cynerio إلــى أن معظم الثغرات 
األمــنــيــة فــي األجـــهـــزة الــطــبــيــة يــمــكــن إصــاحــهــا 
بسهولة، فهي ناتجة من كلمات مرور ضعيفة أو 
تلقائية أو تنبيه لم تتصرف املؤسسة بناًء عليه. 

مـــــدى ُبـــعـــد األشـــــيـــــاء. كـــذلـــك تـــحـــتـــوي عــلــى 
برنامج يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات 
ــزة لـــرســـم  ــ ــهــ ــ ــعـــرات األجــ ــتـــشـ ــتـــخـــدم مـــسـ تـــسـ
خرائط دقيقة لألماكن. كذلك تعمل وحدات 
البناء التكنولوجية في الشركة على وضع 
التصاميم األولية ملنتج جديد، من املتوقع 
أن يــكــون خـــوذة مــتــطــورة تــمــزج بــن الــواقــع 

االفـــتـــراضـــي والـــواقـــع املـــعـــزز، ومـــن املنتظر 
إطاقها هذا العام.

غوغل
ــة خــــــــوذ الـــــواقـــــع  ــيـ ــبـ ــعـ يـــــعـــــود الــــفــــضــــل بـــشـ
االفــتــراضــي إلـــى »غــوغــل« الــتــي كشفت عــام 
 

َ
2013 عــن نــظــارات »غــوغــل غــــاس«. لــم تلق

التجربة وقتها ترحيبًا كبيرًا، لكن الشركة 
لــم تستسلم، وهــا هــي تــكــّرس استثماراتها 
أســاســًا فــي عــالــم الــواقــع االفــتــراضــي املــعــزز، 
رغــم أنها ال تمتلك العديد مــن املنتجات أو 
التقنيات املعلنة مثل منافسيها. لكن عام 
2020 استحوذت 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«.

مايكروسوفت
ايــكــروســوفــت« أول شركة عماقة  كانت »مــ
تقدم خوذة للواقع املعزز بالكامل في 2016، 
ــالـــي ال يـــــزال بــعــيــدًا عن  لــكــن مــنــتــجــهــا الـــحـ
الجهاز الــذي يريد أن يرتديه املستهلكون 
ــتــــظــــم. بــــــــــداًل مــــــن ذلــــــــــك، ركــــــزت  ــنــ بــــشــــكــــل مــ
»مايكروسوفت« على بيع الخوذ للشركات 
الـــتـــي يــمــكــنــهــا تـــحـــّمـــل ســـعـــر 3500 دوالر 
وترغب في معرفة ما إذا كانت التكنولوجيا 
تجعل عمالها أكثر إنتاجية. والعميل األكثر 
 ،HoloLens ،»شهرة لخوذ »مايكروسوفت
هو الجيش األميركي. فازت الشركة بصفقة 
بقيمة 22 مليار دوالر في 2021 لبيع 120 
ألف »هولولنس« مخصصة للحكومة حتى 
يتمكن الــجــنــود مــن اســتــخــدامــهــا، لــكــن في 
وقــت ســابــق عــاد الجيش األمــيــركــي وأعلن 
تأجيل بدء اختبار حقل »هولولنس« حتى 
عام 2022. أثارت »هولولنس« أيضًا اهتمام 
الــشــركــات الــطــبــيــة، الــتــي تــرغــب فــي معرفة 
مــا إذا كــان الــواقــع املــعــزز يمكن أن يساعد 
فـــي تــحــســن غـــرف الــعــمــلــيــات أو املــســاعــدة 
فــي إجــــراء الــجــراحــات عــن ُبــعــد. وتستثمر 
»مـــايـــكـــروســـوفـــت« بــكــثــافــة فــــي الـــخـــدمـــات 
السحابية لتكون بمثابة الــرابــط للعوالم 
االفتراضية املتوقع طرحها للجمهور في 
عام 2022. وفي مــارس/آذار، أعلنت الشركة 
تطبيق Mesh الذي يسمح لصانعي البرامج 
بإنشاء تطبيقات تسمح لألجهزة املختلفة 
بمشاركة ذات الواقع الرقمي. هذا التطبيق 
قــريــب مـــن مــكــاملــة الــفــيــديــو، لــكــنــه يتضمن 
الـــصـــور املــجــســمــة ثــاثــيــة األبــــعــــاد. وعــنــد 
انطاق برامج »ميتافيرس« في 2022، من 
 Mesh »املــتــوقــّع أن تــدمــج »مــايــكــروســوفــت
في تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بها 
 وجذبًا 

ً
»تــيــمــز«، ليقّدم خــدمــة أكــثــر تكاما

ملستخدمي الواقع املعزز.

استثمارات بمليارات 
الدوالرات لتطوير أجهزة 

جديدة

4 نساء من الهند 
عرضن للبيع على تطبيق 

»كلوب هاوس«

لندن ـ العربي الجديد

كشفت »هيئة اإلذاعــة البريطانية« )بي بي 
سي(، عن إقدام رجال في الهند على عرض 
نساء للبيع فــي مـــزاد، عبر تطبيق »كلوب 
هــــاوس«. وأفــــادت »بـــي بــي ســـي« بـــأن أربــع 
نساء على األقـــل، مــن األغلبية الهندوسية 
فـــي الــهــنــد، ُعـــرضـــن لــلــبــيــع فـــي مــــزاد علني 
وهــمــي على »كــلــوب هـــاوس« ملــدة ساعتن 
ــده أكــثــر مــن 200 مستخدم  ــاهـ تــقــريــبــًا، وشـ
في وقت واحد، وفقًا لشهود. وقالت الشركة 
»بــي بــي ســي«،  »كــلــوب هــــاوس«، لـــ املــالــكــة لـــ
إنــهــا أوقــفــت حــســابــات َمـــن أنـــشـــأوا الــغــرفــة 
في وقت الحق من ذلك اليوم، وإنها وجهت 
إليهم تحذيرات إمــا بتعليق حسابتهم أو 
بإغاقها نهائيًا. لكن »بي بي سي« وجدت 
أن مستخدمًا واحـــدًا على األقـــل، مــن الذين 
»كــلــوب هـــــاوس« بخصوص  ــلـــغ عــنــهــم لـــ بـ

ُ
أ

غرفة املزاد تلك، ال يزال نشطًا على التطبيق، 
عبر حساب مختلف دشنه في اليوم الذي 

حصل فيه املزاد. 
»بــي بــي ســي«،  وصــرحــت الــنــســاء األربــــع، لـــ
ــوا  ــانـ أن قـــومـــيـــن هــــنــــدوســــًا مــتــعــصــبــن كـ
يــســتــهــدفــونــهــن مـــنـــذ شــــهــــور، ووصـــفـــوهـــن 
»الخائنات«، ألنهن انتقدن رئيس الوزراء  بـ
الهندي نــاريــنــدرا مــودي وحــزبــه »بهاراتيا 
جاناتا«. يذكر أن الشرطة أوقفت خال الشهر 
الحالي ثاثة هنود )شابة عمرها 18 عامًا 
وشــابــن فــي مطلع العشرينيات(، متهمن 
بإنشاء تطبيق مزيف على اإلنترنت يعرض 
للبيع في مزادات نساء مسلمات معروفات. 
ونــشــرت صــور أكثر مــن مائة امـــرأة، بينهن 
صحافيات وناشطات مدافعات عن قضايا 
تــؤثــر عــلــى الــهــنــود املــســلــمــن، عــلــى تطبيق 
»بـــولـــي بـــــاي«، إلــــى جـــانـــب رســـائـــل مــهــيــنــة. 

واشــتــكــى أبــنــاء األقــلــيــة املسلمة فــي الهند، 
في السنوات املاضية، من محاوالت متزايدة 
الستهداف مجتمعاتهم أو تهميشها، وقبل 
ســتــة أشــهــر، ظــهــرت مــنــصــة مـــــزادات مزيفة 
أخرى تستهدف املسلمات لفترة وجيزة، ما 
استدعى تحقيقات مــن الشرطة فشلت في 

تحديد أي مشتبه فيهم.
وتــعــمــل مـــواقـــع الـــتـــواصـــل والــتــطــبــيــقــات 
الــكــبــرى عــلــى مــحــاربــة االتـــجـــار بــالــبــشــر 
املــزهــر عــبــر صــحــفــاتــهــا. إذ هـــددت شركة 

ــل« فــي شهر سبتمبر/أيلول املاضي  »آبـ
بــحــذف مــنــتــجــات شــركــة »فــيــســبــوك« من 
متجرها للتطبيقات، بعد كشف »هيئة 
اإلذاعـــة البريطانية« أيــضــًا، إعــانــات عن 
»خـــادمـــات للبيع« عــلــى تطبيقات تابعة 
ــتــواصــل االجتماعي،  لعماقة منصات ال
مـــــن بـــيـــنـــهـــا »إنـــــســـــتـــــغـــــرام«، عــــــام 2019. 
»ملفات  ُكــشــف عــن التحذير فــي تغطية لـ
فيسبوك« نشرتها صحيفة »وول ستريت 
جورنال« األميركية، وهي سلسلة تقارير 

اســتــنــدن إلـــى وثــائــق داخــلــيــة مــســربــة من 
»فــيــســبــوك«، كشفت عــن تجاهلها بعض 

أبرز القضايا على منصاتها. 
»بـــي بـــي ســـي نــيــوز عــربــي«  كــــان تــحــقــيــق لــــ
قـــد كــشــف عـــن ســــوق ســـــوداء مـــزدهـــرة على 
اإلنترنت، لبيع الخادمات وشرائهن بشكل 
غير قانوني. وسلط التحقيق الضوء على 
عالم عانت فيه النساء من حياة »العبودية«، 
ــــدد مــــن الــتــطــبــيــقــات، بــيــنــهــا  بـــاســـتـــخـــدام عـ

»إنستغرام« الذي تملكه »فيسبوك«.
وكــانــت املــنــشــورات والــوســوم املستخدمة 
في هذه العمليات باللغة العربية أساسًا، 
ونشرها مستخدمون في اململكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة والــــكــــويــــت. وكــــانــــت الـــنـــســـاء 
يــصــنــفــن حــســب الـــعـــرق، ويــعــرضــن للبيع 
ـــــدوالرات. وذكــــــــرت »وول  ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـــقـــابـــل آالف الـ
ستريت جــورنــال« وقتها أن شــركــة »آبــل« 
ــذل املــــزيــــد مــن  ــ طـــلـــبـــت مــــن »فـــيـــســـبـــوك« بــ
الجهود ملعالجة عمليات اإلتجار بالبشر، 
بعد تحقيق »بي بي سي«. لكن »فيسبوك« 
لم تتخذ إال »إجراًء محدودًا«، ما دفع »آبل« 
إلــى تهديدها بــإزالــة منصاتها مــن متجر 
التطبيقات الخاص بها. وبعد تقرير »بي 
بــي ســـي« عـــام 2019، حــظــرت »فــيــســبــوك« 
الــوســم الــرئــيــســي املــســتــخــدم فــي الــتــجــارة، 
ــئــــات الـــحـــســـابـــات مــــن تــطــبــيــق  وأزالــــــــــت مــ
»إنــســتــغــرام«. ومــع ذلـــك، وفــي الــوقــت الــذي 
ــشــرت فيه القصة، وجـــدت »بــي بــي سي« 

ُ
ن

أنه ال يزال بيع النساء ُيعلن على املنصة. 
ــا في  وكــتــبــت شــركــة »فــيــســبــوك«، فــي ردهــ
يونيو/حزيران 2020، أنه »بعد التحقيق 
الـــــــــذي أجـــــرتـــــه )بـــــــي بـــــي ســـــــــي(، أجـــريـــنـــا 
مراجعة ملنصتنا، وأزلنا 700 حساب على 
)إنــســتــغــرام( فـــي غــضــون 24 ســـاعـــة، وفــي 
الوقت نفسه حظرنا وسومًا عدة مخالفة«.

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

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

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
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عّمان ـ محمود الخطيب

ســبــعــيــنــيــات  نــهــايــة  األردن  ــــان  ك
القرن املاضي نقطة انطالق مهمة 
للفن العربي بمختلف توجهاته 
مــن درامــــا، وســيــنــمــا، ومــســرح، وموسيقى. 
 البالد كانت 

ّ
وقد يفاجأ البعض إذا علموا أن

تحتضن أحــد أكــبــر وأحـــدث االستديوهات 
فنية في الشرق األوسط، يديرها مخرجون 
ــنـــدســـون أردنـــــيـــــون بــكــفــاءة  ــهـ وفـــنـــيـــون ومـ
 بــعــض أفـــــالم الــســيــنــمــا 

ّ
واقـــــتـــــدار، حــتــى أن

ل األردن 
ّ
املصرية كانت تصور فيها. كما مث

قاعدة انطالق عربية واسعة لعدد من نجوم 
الغناء العربي، ساهمت ثالثة عوامل فيها: 
ــفــن الحقيقي،  اســتــعــداد الــجــمــهــور لتلقي ال
وتــوفــر عــوامــل اإلنـــتـــاج، و»مــهــرجــان جــرش 

للثقافة والفنون«.
ومـــن عــّمــان مـــّر نــجــوم غــنــاء عـــرب كــثــيــرون، 
 مطربي األغنية العراقية كانوا األكثر 

ّ
لكن

اســتــفــادة مــن املــنــاخ الــفــنــي املــوجــود آنـــذاك. 
ــديــــد« تـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى  ــربــــي الــــجــ ــعــ »الــ
تـــجـــارب كـــاظـــم الـــســـاهـــر ومـــاجـــد املــهــنــدس 
وحــاتــم الــعــراقــي الــذيــن يــعــدون حــالــيــا أبــرز 

األصوات الغنائية العراقية.
قــبــل أكــثــر مـــن ثــالثــة عـــقـــود، لـــم يــكــن يسمع 
 ناظم 

ّ
األردنــيــون من الفنانني العراقيني إال

 »مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون« 
ّ
الغزالي. لكن

و»الشركة األردنية لإلنتاج« كانتا سباقتني 
نــهــايــة السبعينيات مــن الــقــرن املــاضــي في 
إنـــتـــاج الــبــرامــج الــغــنــائــيــة واالســتــعــراضــيــة 
التي كانت توزع على كافة املحطات العربية 
آنـــذاك، إذ كانت منضوية تحت لــواء اتحاد 
ــات الــــدول الــعــربــيــة، فــأتــيــحــت الــفــرصــة  ــ إذاعـ
لــلــكــثــيــر مــــن الـــفـــنـــانـــني الــــعــــرب لـــالنـــتـــشـــار. 
ــفـــزيـــون واإلذاعـــــــــــة األردنـــــيـــــان  ــلـ ــتـ ــز الـ ــيـ ــمـ وتـ
بتطوير استديوهاتهما، ما أغرى املنتجني 
واملخرجني والفنانني العرب. ولعل األردني 
ـــراحــــل حــســيــب يـــوســـف )1936 – 2000(  الـ
أول مخرج عربي يصور أعمااًل تلفزيونية 
وغــنــائــيــة لــكــبــار الـــنـــجـــوم، وكــــان بــرنــامــجــه 
»اســتــديــو« الـــذي كـــان يــقــتــرن اســمــه سنويا 
بالعام الذي يقدم فيه عبر شاشة التلفزيون 
األردني، بني عامي 1979 و1994، أول برامج 

املنوعات والحوار في اإلعالم العربي.
 أزمـــات الــعــراق السياسية املتالحقة 

ّ
كما أن

وغــــزو الــكــويــت عـــام 1990 أغــلــقــت مــا تبقى 
مــن مــنــافــذ أمــــام املــبــدعــني الــعــراقــيــني الــذيــن 
تــوجــه كثير منهم إلـــى األردن. فــي املرحلة 
األولــــى، كــانــت إطـــالالت الفنانني العراقيني 
فــي التلفزيون األردنـــي محصورة بفنانني 
ــر وإيــــــاس  ــابــ ــــدون جــ ــعـ ــ ــم سـ ــ ــــن، هـ ــــدوديـ ــــحـ مـ
خضر وصــالح عبد الغفور ومحمود أنــور 
 املطرب الريفي 

ّ
والثنائي مي ووحيد، رغم أن

عــبــد الــجــبــار الــــدراجــــي كــــان يــعــتــبــر الــفــنــان 
الــعــراقــي الــثــانــي األكـــثـــر شــهــرة فـــي األردن، 
بــعــد نــاظــم الــغــزالــي. وفــتــحــت أزمـــة الخليج 

بدأ بّسام المال عمله 
الفني كمساعد مخرج 

في بداية الثمانينيات
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منوعات

مسار

مسلسلرصدبورتريه

اليف ستايل

نـــهـــت »نــتــفــلــيــكــس« عـــــام 2021 بــنــجــاحــات  أ
عاملية مثل Squid Game وCasa de Papel، لكن 
التباطؤ  ال تحجب  القياسية  املشاهدة  نسب 
الـــذي يقلق  الــجــدد، األمـــر  ــي نمو املشتركني  ف
املــســتــثــمــريــن. بــاتــت املــنــصــة الــعــمــالقــة للبث 
أقل  التدفقي تضم 221,8 مليون مشترك؛ أي 
مليونا،   222 البالغ  املتوقع  الــعــدد  مــن  يل  بقل
بحسب ما جاء في بيان أصدرته »نتفليكس« 
عــن نــتــائــج الــربــع الـــرابـــع مــن 2021. وتــتــوقــع 
املجموعة أال يزيد عدد مشتركيها الجدد عن 
2,5 مــلــيــون خـــالل الــربــع الــحــالــي، مــقــارنــة بـــ4 
مــاليــني مشترك فــي الفترة مــن يناير/كانون 
ـــارس/آذار 2021. ولـــم تسجل  ـ ـ ـ ـ الــثــانــي إلـــى مـ
املنصة مثل هذا الرقم املنخفض للربع األول 
ســـوى فــي 2010، عــنــدمــا كـــان عـــدد مشتركي 
»نتفليكس« ال يتخطى 13,9 مليونا. وكانت 
ترددات هذه النتائج فورية في وول ستريت، 
إذ تراجع سهم املجموعة التي تتخذ مقرًا لها 
في كاليفورنيا بنسبة تصل إلى 20 % خالل 

التداول اإللكتروني بعد إغالق البورصة.
ــفـــاظ  ــتـ  »االحـ

ّ
وأقــــــــّرت املـــنـــصـــة الـــعـــمـــالقـــة بــــــأن

)بــــاملــــشــــتــــركــــني( ونــــســــب املــــشــــاهــــدة ال يـــــزال 
 نمو املشتركني الجدد لم يعد إلى 

ّ
صلبا، لكن

مستويات مــا قبل جــائــحــة« كــوفــيــد-19 التي 
انعكست إيجابا على »نتفليكس« عام 2020 
 هذا يرجع 

ّ
وأوائل 2021. وأضافت: »نعتقد أن

إلى عوامل مختلفة، بما فيها كوفيد الذي ال 

»الخشخاش« الذي بدا فيه متأثرًا بأسلوب 
أستاذه عالء الدين كوكش إلى حّد بعيد. 

في العام التالي، خرج بّسام املال من عباءة 
ــا أخــــــرج الــــجــــزء األول مــن  ــنـــدمـ أســـــتـــــاذه، عـ
مسلسل األطفال »كان يا ما كان« عام 1992. 
املسلسل بدا حينها كثورة في عالم الدراما 
الـــســـوريـــة، بــســبــب الــتــقــنــيــات املــســتــخــدمــة 
ملــعــالــجــة الــحــكــايــات الــفــانــتــازيــة املتخيلة 
بصريا. وفي هذا املسلسل رّسخ املال أقدامه 
فــي عــالــم الـــدرامـــا، وأثــبــت قــدرتــه اإلبــداعــيــة 
على خلق فضاءات درامية تناسب املجتمع 
العربي املحافظ، فهو كان قادرًا على إعادة 
إنـــتـــاج الــحــكــايــات الــشــعــبــيــة الــتــي تــرويــهــا 
الــجــدات بــصــورة درامــيــة تــجــذب الجمهور 

السوري بكافة أطيافه.
 وهــــــذه الــخــصــلــة بــالــتــحــديــد قــــادتــــه نــحــو 
تجربته الثالثة، التي كانت نقطة التحول 
، ونـــقـــصـــد هــنــا 

ّ
األبــــــــرز فــــي مـــســـيـــرتـــه كــــكــــل

ــيـــة« )1993(، الــــذي  ــامـ ـــام شـ ـ ـ ـ ـ مــســلــســل »أيـ
ـوري ينتمي لنمط  ـ يعتبر أول مسلسل سـ
الــبــيــئــة الــشــامــيــة. فــفــي هـــذا املــســلــســل أعـــاد 

عمر بقبوق

وم السبت املــاضــي، نعت نقابة الفنانني  ـ يـ
ــّســــام املــــال،  الـــســـوريـــني املــــخــــرج الــــســــوري بــ
الذي مات صباحا متأثرًا بمرضه، عن عمر 
يناهز 67 سنة، مخلفا وراءه إرثا فنيا غنيا، 
جعله يحصل على لقب »عــّراب مسلسالت 
البيئة الشامية«، بفضل مساهماته الغزيرة 
والهامة في هذا النوع، ما بني »أيام شامية« 

و»باب الحارة«. 
بداية بّسام املال كانت ممهدة نوعا ما، كونه 
ينتمي لعائلة فنية معروفة، فهو ابن املمثل 
أدهـــم املـــال، وأشـــقـــاؤه هــم املــخــرجــان مؤمن 
ه الفرد 

ّ
 أن

ّ
وبشار املال واملمثل مؤيد املال. إال

الوحيد من عائلته الذي نجح بترك بصمة 
واضحة في الــدرامــا السورية، كما ينطبق 
ذلــك على ولــديــه أدهــم وشمس املــال اللذين 
فتح لهما أبواب الشهرة بدوره. فعلى عكس 
باقي فناني عائلة املــال، كــان بــّســام يتمتع 
بـــالـــقـــدر الـــكـــافـــي مـــن اإلبــــــــداع، وامـــتـــلـــك مع 
الزمن هوية فنية واضحة ال يمكن إنكارها، 
حتى بعدما انهارت حصون »باب الحارة« 

شعبيا وهبطت أسهم عمله األكثر شهرة. 
بدأ بّسام املال عمله الفني كمساعد مخرج 
في بداية الثمانينيات، في مسلسل »تجارب 
عائلية« تحت إشـــراف املــخــرج عــالء الدين 
كـــوكـــش الـــــذي بــقــي مــتــمــســكــا فــيــه بخمسة 
ــة الــتــســعــيــنــيــات،  ــع بـــدايـ ــة. ومــ ــقـ ــمـــال الحـ أعـ
 إلخـــراج أول أعماله، 

ً
صــار بــّســام املــال مهيأ

يــزال يلقي بثقله على االقتصاد وصعوبات 
االقتصاد الكلي في أجزاء مختلفة من العالم 
ق املحلل 

ّ
بما في ذلك أميركا الالتينية«. وعل

املستقل روبـــرت إنــدرلــه: »املشكلة ليست في 
هم يواجهون منافسة محتدمة 

ّ
نتفليكس، لكن

متزايدة. بالتالي يصبح من الصعب عليهم 
ــــذب الــجــمــاهــيــر«. فـــي الــفــتــرة من  الــتــمــيــز وجـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول إلـــى ديــســمــبــر/كــانــون 
األول، حــقــقــت املــجــمــوعــة إيــــــرادات بــلــغــت 7,7 
مــلــيــارات دوالر، وصــافــي أربــــاح 607 ماليني 
ــمــا استقطبت 8,28 مــاليــني مشترك  دوالر، ك

جديد، في أداء يتماشى مع توقعات السوق. 
)فرانس برس(

املــــال اكــتــشــاف الــبــيــئــة الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا 
مــن خــالل ســرد الحكايات الفانتازية التي 
ــه فــــي هـــذا  ـ

ّ
ــن ــكـ ــا؛ لـ ــنـــهـ يـــتـــداولـــهـــا الــــنــــاس عـ

الــســيــاق تخلى عــن الــخــدع الــبــصــريــة، على 
حــســاب خــلــق عــالــم بــســيــط، لــيــلــعــب البيئة 
الشامية في استديوهات تتمتع بجمالية 
بصرية، ويقدمها للجمهور بشكل سلس، 
يعزز شعور الجمهور بامتالكهم للحكاية 

وانتمائها لذاكرتهم الشعبية. 
ــم يتوقف املــال عــن محاوالته فــي تطوير  ول
أدواتـــه فــي صنع الــدرامــا فــي التسعينيات 
التي قدم فيها العديد من التجارب املتباينة؛ 
أبــرزهــا على اإلطـــالق مسلسل »العبابيد« 
)1997( الــــــذي يــنــتــمــي لــنــمــط الــفــانــتــازيــا 
الـــتـــاريـــخـــيـــة. وفــــي »الـــعـــبـــابـــيـــد« نــجــح املــال 
بــتــرك أثــر واضـــح، ليتميز العمل عــن باقي 
ل هذا 

ّ
مسلسالت الفانتازيا التاريخية، تمث

األثــر بالتبسيط الــذي يجعل الشخصيات 
تــــبــــدو أكــــثــــر قــــربــــا لـــنـــا مــــن نـــظـــيـــراتـــهـــا فــي 
مــســلــســالت نــجــدة أنـــــزور، ليعطيها روحـــا 
تجعلها أكــثــر صــدقــا، ويختلط األمـــر على 
 
ّ
شريحة واسعة من الجمهور الذين ظنوا أن

»العبابيد« يعكس التاريخ الحقيقي. 
ــا، كــــان اســــم بـــّســـام املــال  وفــــي الـــفـــتـــرة ذاتــــهــ
بــدأ يسطع عربيا، لــيــزداد الطلب عليه في 
املحطات الخليجية واللبنانية، التي أخرج 
لها العديد من برامج املنوعات والفوازير، 
ــا لــيــل يـــا عـــني«،  ــريــــح«، »يــ مــنــهــا »بـــســـاط الــ

»داوود في هوليوود« و»ابتسامات«. 

»يلوستون« يجمع األميركيين بسام المال... رحيل صانع الذاكرة الشعبية الدرامية
رغم االستقطاب السياسي

تراجع نمو عدد مشتركي 
»نتفليكس« يقلق المستثمرين

ثّمة 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

بــعــد أن تــخــتــاري عــطــرك املــفــضــل بــحــرص شــديــد، 
من الطبيعي أن تسعي جاهدة إلــى الحفاظ على 
ــول وقـــــت مـــمـــكـــن، حـــتـــى تــســتــمــتــعــي  ــ ــ جــــودتــــه ألطـ
بــــاســــتــــخــــدامــــه فـــــي مـــخـــتـــلـــف األوقـــــــــــــات. املــشــكــلــة 
 مع الئحة 

ً
 العطور ال تترافق عادة

َّ
األساسية هي أن

إرشــــادات حــول سبل استخدامها وتخزينها، ما 
يجعلك أكثر عرضة للوقوع في األخــطــاء في هذا 
ل من اللحظة 

ّ
 العطر يبدأ بالتحل

َّ
املجال. علما أن

الــتــي ُيــفــتــح فــيــهــا. حــتــى أن الــعــلــبــة الــتــي يــوضــع 
فــيــهــا، والــتــي قــد تــبــدو أواًل مــجــرد زيــنــة، تساعد 
فـــي الـــواقـــع عــلــى حــمــايــة الــعــطــر مـــن الـــنـــور وعــلــى 
ضبط الــحــرارة التي يمكن أن تتعرض لها، ومنع 
األوكــســجــني مــن الـــدخـــول إلـــى الـــقـــارورة، 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 إبــقــاء الــقــارورة مقفلة بإحكام 
 يبدأ العطر بالتأْكُسد 

ْ
حتى لحظة استخدامها، إذ

ــا أن يــتــعــرض لــألوكــســجــني الــــذي يــعــتــبــر أســـوأ  مـ
أعـــدائـــه، ومـــن الطبيعي أن تــتــأثــر عــنــدهــا رائحته 

يعطي املسلسل التلفزيوني »يلوستون« انطباعا 
أولــيــا بــأنــه مفّصل على قــيــاس إرضـــاء األوســـاط 
املحافظة في الواليات املتحدة التي ينتمي إليها 
الناخبون الجمهوريون، إذ إن هــذا »الوسترن« 
 بــمــســابــقــات »الــــروديــــو« 

ً
الــحــديــث يــحــتــفــي مــثــال

لرعاة البقر، وغالبا ما يلجأ أبطاله إلى استخدام 
األسلحة. 

لـــواقـــع يــبــدو مختلفا، إذ نــجــح املسلسل  ا إال أن 
جـــذب  فــــي   soap-opera خـــانـــة  ف ضـــمـــن  ـ ـ ـ

ّ
ن ـ ـ صـ ـ ـ ـ مل ا

ــاءات، فـــبـــات فـــي نــهــايــة  ــمــ ــتــ جــمــهــور مـــن كـــل االنــ
املــطــاف بمثابة أرضــيــة ثقافية مشتركة فــي بلد 
يشهد انقساما حـــادًا على املــســتــوى السياسي. 
ــــون،  ويــتــمــحــور املــســلــســل عــلــى قــصــة عــائــلــة داتـ
ويـــؤدي 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 يــلــوســتــون الــوطــنــيــة، وتـــحـــاول بكل 
الـــوســـائـــل حــمــايــتــهــا مـــن جــشــع بــعــض مــطــوري 
العقارات والسياسيني والسكان األصليني الذين 

يطالبون باسترداد أراضي أجدادهم. 
واســتــقــطــب »يــلــوســتــون« عــنــد بــــدء عــرضــه عــام 
ــعــني مخلصني فــي املــنــاطــق الريفية  ــاب 2018 مــت
واملدن األميركية الصغيرة التي ال يزال سكانها 
ــالــني إلــى التلفزيون التقليدي أكــثــر مما إلى  ّي مــ
منصات البث التدفقي. وكان للخطة التسويقية 

مــا أن يدخل األوكــســجــني إلــيــه. فمن اللحظة التي 
تفتحني فيها القارورة يبدأ العد العكسي في عمر 
الــعــطــر. مــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة اســتــخــدامــه عندها 
بشكل متواصل حتى انتهائه. وأيا كانت الظروف 
يجب عــدم التسّرع وتــرك الــقــارورة مفتوحة، ولو 
لــبــضــع ســــاعــــات، تــجــنــبــا لــتــعــرض الــعــطــر لـــألذى 

ومنعا إلحداث خلل في مكوناته.
 
ْ
ومــن الــضــروري تخزين العطر فــي مكان مظلم، إذ
ما إن يتعرض العطر ألشعة الشمس حتى يتعرض 
 تدعيه يتعرض بكثرة للنور 

ّ
لألذى. لذلك، يجب أال

حتى ال تتأثر النفحات العطرية وتتراجع جودته. 
احــفــظــيــه فـــي مــكــان مـــا بــعــيــدًا عـــن أشــعــة الــشــمــس، 
وأيــضــا عــن اإلنــــارة الــداخــلــيــة حــفــاظــا عــلــى جــودتــه 

ألطول وقت ممكن.
 تتسبب 

ْ
ويــجــب حــفــظ الــعــطــر فـــي مــكــان جــــاف، إذ

الـــرطـــوبـــة بـــأضـــرار فـــي الــعــطــر، ويــمــكــن أن تسبب 
تفاعالت كيميائية غير مرغوب بها فيه. قد يكون 
مــن الــصــعــب حــمــايــة الــعــطــر فــي محيط تــرتــفــع فيه 
مــعــدالت الــرطــوبــة. لكن مــن املــهــم اخــتــيــار أيــة غرفة 
أقــل رطــوبــة فــي املــنــزل لحفظ العطر فيها. ويحظر 
 ترتفع معدالت الرطوبة 

ْ
حفظ العطر في الحمام، إذ

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.
 
ْ
ة، إذ ويفضل إبقاء حفظ العطر في علبته األصليَّ
الهدف من العلبة هو الحفاظ على رائحة العطر 
ــل، وعلى جــودتــه بأفضل شكل ممكن.  بشكل أمــث
فــحــفــظــه بــهــذه الــطــريــقــة يــطــيــل عــمــر الــعــطــر إلــى 
ــال حفظه فــي الــوقــت نفسه  حــد كــبــيــر. أّمـــا فــي حـ
في مكان مظلم، فتكون هــذه هي الطريقة املثلى 
لــلــحــفــاظ عــلــى جــودتــه أكــثــر بــعــد. وأخـــيـــرًا، يجب 
الــتــحــقــق مــن لـــون الــعــطــر، فــفــي حـــال حــصــول أّي 
 ثمة أخطاء في 

ّ
تغيير فيه، يمكن أن يعني ذلك أن

ـــه مــن املمكن أن يــكــون قــد فقد 
ّ
طريقة حفظه، وأن

رائحته اآلسرة وخسر من جودته.

لــلــمــســلــســل دور فـــــي نـــجـــاحـــه جـــمـــاهـــيـــريـــا، إذ 
تــرافــقــت إعــالنــاتــهــا مــع نــقــل مــبــاريــات كـــرة الــقــدم 
 األميركية التي يتابعها جمهور كبير. لكن إطالق 
شبكة »بـــارامـــاونـــت« املــوســم الــرابــع فــي تشرين 
الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر الـــفـــائـــت اجــــتــــذب 11 مــلــيــون 
مشاهد، اي أكثر مما فعل املوسم الرابع من »غيم 

أوف ثرونز«. 
ــاونــــت« كــيــث كـــوكـــس أن  والحـــــظ رئـــيـــس »بــــارامــ
»ثــمــة مـــن يــقــول إن املــســلــســل مــخــصــص لليمني 
الجمهوري، ملجّرد أن أحداثه تــدور في مونتانا 
وألن فــيــه مــرّبــي مــاشــيــة، لكننا اآلن نــلــمــس أنــه 
مسلسل للجميع«. وشّكل حصول »يلوستون« 
على ترشيح لجائزة نقابة ممثلي الشاشة في 
هـــولـــيـــوود، وهـــو األول لـــه فـــي مــوســم الــجــوائــز، 
 على أن هذا 

ً
إقرارًا من هوليوود بنجاحه، ودليال

النجاح تجاوز اآلراء السياسية، إذ من املعروف 
عــن أعــضــاء هـــذه الــنــقــابــة أنــهــم غــيــر قــريــبــني من 

توجهات املحافظني.
ـان لــوجــود نجم سينمائي مــن مستوى كيفن  كـ
كوستنر دور كبير في إثــارة انتباه النخب إلى 
ــع تـــنـــامـــي إقــــبــــال الـــجـــمـــهـــور عــلــى  ــ املـــســـلـــســـل. ومـ
»يلوستون«، راح كثر يــرون فيه نسخة من نوع 
»الــوســتــرن« ملسلسل على HBO نــال استحسان 
النقاد هو Succession، يتناول هو اآلخــر تمزق 
عائلة ثرية، ولكن في إطار آخر هو عالم األعمال 

في نيويورك. 
)فرانس برس(

من األردن 
إلى العالم العربي

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

تعاون مخرجون أردنيون مع ماجد المهندسالساهر قد يكون األكثر شعبية أردنيًا وعربيًا )كريم صاحب/فرانس برس(
)عامر الهالبي/فرانس برس(

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

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

شكل األردن نقطة 
انطالق مهمة 

لعدد من أبرز نجوم 
الغناء العراقي، 

إذ استفادوا من 
الحركة الفنية الالفتة 

التي شهدها في 
سبعينيات القرن 

الماضي

نجوم الغناء 
العراقي

جودة العطر

فنون وكوكتيل

أمــام كاظم الساهر لالنتشار  الباب واسعا 
في األردن بشكل أكبر، بعد أن كانت أغنيتا 
»عبرت الشط« و»لدغة الحية« سبب شهرته 
فــيــه وفـــي بــلــده الـــعـــراق والــكــويــت ومــنــاطــق 
ــهـــوره  ــي. وســـــاعـــــده ظـ ــربــ ــعــ فــــي الـــخـــلـــيـــج الــ
املتكرر على شاشة التلفزيون األردنــي عبر 
برنامج »نجوم«، وهو ما انسحب تاليا على 
مجموعة كبيرة مــن نجوم الغناء العراقي 
الــذيــن مـــروا بـــــاألردن، كنقطة انــطــالق نحو 

الـــجـــريـــان. الــفــنــان مــالــك مــاضــي الــــذي يعد 
مــن أوائـــل الفنانني واملوسيقيني األردنــيــني 
الــــــذي تـــعـــامـــلـــوا مــــع الـــفـــنـــانـــني الــــعــــرب مــنــذ 
نــهــايــة ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املــــاضــــي، وأول 
نقيب للفنانني األردنــيــني عــام 1997، يقول 
إن »األردن شكل نهاية الثمانينيات وبداية 
الــتــســعــيــنــيــات منجما النــطــالق الــكــثــيــر من 
النجوم العرب عبر استديوهات التلفزيون 
األردنــي ومهرجان جــرش«. ويضيف: »جاء 

العالم العربي، مثل قاسم السلطان وحاتم 
الــعــراقــي وعــلــي الــعــيــســاوي وهــيــثــم يوسف 
وعــــــــادل عــقــلــة وحـــســـني الـــبـــصـــري ومـــاجـــد 

املهندس.
كما مر على األردن شعراء وملحنون، مثل 
طالب الــقــره غــولــي، وعــبــاس جميل، وعزيز 
الــــرســــام، ونــــــزار جــــــواد، وجــعــفــر الــخــفــاف، 
وأســعــد الــغــريــري، وكــريــم الــعــراقــي، وطاهر 
سلمان، وكريم هميم، ووليد حاتم، ويقظان 

الــســاهــر إلـــى عــّمــان كــالــفــدائــي الــــذي يحمل 
 الــنــصــوص 

ّ
 األســلــحــة مــعــه، ملحنا لــكــل

ّ
كـــل

الغنائية التي قدمها خالل الفترة من 1990 
 ملنذر كريم )مدير 

ّ
وحتى 1996. وأعتقد أن

أعماله السابق( وللشاعر عزيز الرسام دورًا 
في انتشاره الفني«.

ويتفق املخرج حسام حجاوي مع رأي مالك 
ـــول أن غــالــبــيــة الــفــنــانــني الــعــرب  مـــاضـــي، حـ
الــذيــن اســتــفــادوا مــن األردن اعــتــبــروه ملجأ 

مــؤقــتــا ومــحــطــة »تـــرانـــزيـــت« لــلــوصــول إلــى 
الــجــمــهــور الــعــربــي واالنــتــشــار والنجومية. 
ــام 2000  ويــعــتــبــر حـــجـــاوي، الــــذي أخــــرج عــ
 
ّ
كــلــيــب »أنــــــت تـــجـــنـــن« ملـــاجـــد املـــهـــنـــدس، أن
الــفــنــانــني الــعــراقــيــني اســـتـــفـــادوا مـــن املــنــابــر 
اإلعـــــالمـــــيـــــة والــــفــــنــــيــــة األردنــــــــيــــــــة إلثــــبــــات 
وجــودهــم، واســتــغــلــوا مواهبهم فــي إدخــال 
الــلــون الغنائي الــعــراقــي إلــى األذن العربية 
ــان دوره مـــحـــصـــورًا  ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ـ ـ ــر األردن الـ ـبـ ـ عـ

»االســــتــــقــــبــــال والـــــتـــــوديـــــع«، مــــن دون أن  بـــــ
ينعكس ذلك جليا على الغناء األردني الذي 
تقهقر بمختلف مـــحـــاوره، بسبب األزمـــات 
االقـــتـــصـــاديـــة املــتــالحــقــة الـــتـــي تــعــصــف بــه، 

وعدم وجود جهة سيادية ترعاه.
وفـــــي اإلطـــــــار نـــفـــســـه، يـــــرى املــــخــــرج حــســني 
دعـــيـــبـــس، األردن حــاضــنــة إلبــــــداع املــغــنــني 
العراقيني ومــؤثــرة في وصولهم للجمهور 
 املبدعني األردنيني 

ّ
العربي. وعلى عكس كل

الــذيــن تــعــرفــوا عــلــى نــجــوم الــغــنــاء الــعــربــي 
أثناء مرورهم باألردن، تعود معرفة دعيبس 
 بني 

ً
بمعظمهم إلى سنوات تواجده مرتحال

عــواصــم الــعــالــم، كــمــصــور تــلــفــزيــونــي لعدد 
كــبــيــر مــن وكــــاالت األنـــبـــاء الــعــاملــيــة، قــبــل أن 
يتجه لعالم الفيديو كليب متعاونا مع أبرز 

النجوم.
ـول: »كـــان األردن لفترة طويلة مصدرًا  قـ ـ ويـ
ــه أخــفــق فــي تــصــديــر نجم  لــلــنــجــوم، رغـــم أنـ
أردني غنائي يستمر على الساحة العربية«. 
وحــــول تــعــاونــه مــع نــجــوم الــغــنــاء الــعــراقــي 
الــحــالــيــني، كــاظــم الــســاهــر ومــاجــد املهندس 
وحــاتــم الــعــراقــي الــذيــن انــطــلــقــوا مــن األردن 
بإمكانات متباينة، يقول دعيبس »تعرفت 
على الساهر فــي الــقــاهــرة عــام 1995، ورغــم 
ه كان موجودًا في عمان قبل ذلك التاريخ 

ّ
أن

بسنوات، رتب القدر لقاءنا األول في مكاتب 
ART حيث كان هناك اتفاق بأن أتولى إخراج 
كليبني لــه، ومثلهما لليلى غــفــران. صــورت 
أول كليب مع الساهر في أملانيا نهاية العام 
نفسه ألغنية ›زيــديــنــي عــشــقــا‹. وفــي العام 
التالي 1996 صورت معه في لندن كليب ›ها 
حبيبي‹ ومـــن هــنــاك بـــدأت الثنائية مــعــه«. 
 »شـــركـــة الــخــيــول 

ّ
ويــشــيــر دعــيــبــس إلــــى أن

لإلنتاج والــتــوزيــع الــفــنــي«، طلبت منه عام 
1997 تصوير أغــاٍن للفنان ماجد املهندس، 
فتعرف عليه، وصــور له أغنيتني إحداهما 
»مو بس حبك« ثم انقطعت الصلة معه بعد 

اختفائه لسنوات عن الساحة الفنية.

فتحت أزمة الخليج 
الباب أمام كاظم الساهر 

لالنتشار في األردن
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