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MEDIA

أخبار

ستصدر المحادثات التي جرت بين
الرئيس األميركي السابق باراك
أوباما والمغني بروس سبرينغستين
منصة
بعد بثها هذه السنة على
ّ
«سبوتيفاي» ،في كتاب من المزمع
نشره في أكتوبر/تشرين األول المقبل،
بحسب ما كشفت دار «بنغوين
راندوم هاوس».

أجرت خدمة الضرائب الهندية،
يوم الخميس ،عمليات مداهمة
في مقار الصحيفة اليومية
الكبرى «داينيك باسكار» والمحطة
التلفزيونية «بهارات سماشار» اللتين
انتقدتا تعامل حكومة ناريندرا
مودي مع جائحة «كوفيد ،»19-ما
أثار اتهامات بالترهيب.

ستعرض «غوغل» على
مستخدمي محرك البحث لديها
المزيد من المعلومات حول سبب
العثور على النتائج التي تظهر
لهم .الباحثون عبر»غوغل» سيصبح
بمقدورهم اآلن النقر للدخول في
تفاصيل مثل مدى تطابق النتائج
مع كلمات البحث المحددة.
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تعطلت خدمة اإلنترنت عبر الهاتف
المحمول في إيران بعد أسبوع
من احتجاجات في جنوب غرب
البالد بسبب نقص المياه ،حسبما
ذكرت جماعة مراقبة أول من
أمس ،الخميس ،ووقوع اضطرابات
أسفرت عن مقتل ثالثة أشخاص
على األقل.

المليشيات العراقية تتحايل على حجب واشنطن لمواقعها
صادرت الواليات المتحدة ،الشهر الماضي ،عشرات المواقع التابعة لـ«اتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية» اإليرانية
وكتائب «حزب اهلل» التي يبدو أنها تتجهز إلطالق منصات جديدة قريبًا
بغداد ـ براء الشمري

لـ ــم ت ـت ـم ـك ــن مـ ــواقـ ــع إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ل ـق ـن ــوات
ف ـض ــائ ـي ــة إخـ ـب ــاري ــة وع ــراقـ ـي ــة م ـن ـضــويــة
ض ـمــن «اتـ ـح ــاد اإلذاعـ ـ ـ ــات وال ـت ـل ـفــزيــونــات
اإلس ــام ـي ــة» ،امل ـق ــرب م ــن ال ـح ــرس ال ـثــوري
اإلي ــران ــي ،م ــن ال ـع ــودة لـلـعـمــل ،ب ـعــد م ــرور
شهر على حجبها بقرار من واشنطن التي
اتهمتها بانتهاك العقوبات األميركية ضد
إي ــران والـتــرويــج لنشاطات املليشيات ،ما
دفع بعض الفصائل للمضي قدمًا بإنشاء
مواقع إخبارية جديدة.
في الثاني والعشرين من الشهر املاضي،
صـ ـ ــادرت واش ـن ـط ــن م ــوق ــع ق ـن ــاة «آس ـي ــا»
الـفـضــائـيــة املـمـلــوكــة للسياسي املشمول
ب ــال ـع ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة آراس ح ـب ـيــب،
ومــوقــع قناة «آف ــاق» التي يملكها رئيس
ال ـ ـ ــوزراء ال ـســابــق نـ ــوري امل ــال ـك ــي ،إضــافــة
إلــى قنوات فضائية أخــرى هي «النعيم»
و«اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق» و«ك ـ ـ ــرب ـ ـ ــاء» و«األن ـ ـ ـ ـ ـ ــوار»
و«امل ـســار األولـ ــى» ،كما شملت املـصــادرة
موقع وكالة «املعلومة» التابعة لـ«كتائب
حزب الله» العراقية.
مـصــدر مـقــرب مــن فصائل عراقية مسلحة
قال لـ«العربي الجديد» ،إن بعض األطراف
ب ـ ـ ــدأت ب ــإنـ ـش ــاء مـ ــواقـ ــع جـ ــديـ ــدة ب ــأس ـم ــاء
مـخـتـلـفــة ع ــن ت ـلــك ال ـتــي ص ـ ــودرت م ــن قبل
واشنطن ،مشيرًا إلــى وجــود تـعــاون تقني
مع جهات في العاصمة اللبنانية بيروت
مـتـخـصـصــة ف ــي إن ـش ــاء وتـصـمـيــم املــواقــع
وصناعة املحتوى.
مـ ـ ــن جـ ـه ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــة ،اعـ ـتـ ـب ــر عـ ـض ــو ل ـج ـنــة
الـعــاقــات الـخــارجـيــة فــي الـبــرملــان العراقي
عامر الفايز أن مصادرة الواليات املتحدة
ملواقع إخبارية تابعة لفصائل في «الحشد
الشعبي» «غير مجدية» ،مضيفًا في حديث
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ت ـل ــك ال ـج ـهــات
ستجد منصات ومواقع أخرى لبث ما تريد
ومواصلة إعالمها».
وق ـ ــال الـ ـف ــاي ــز ،وه ـ ــو ق ـ ـيـ ــادي فـ ــي ت ـحــالــف
«ال ـ ـف ـ ـتـ ــح» (ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـلـحـشــد
ال ـش ـع ـبــي) ،إن «إغـ ـ ــاق م ــواق ــع فـضــائـيــات
ووكــاالت إخبارية عراقية مخالف للحرية
والــديـمـقــراطـيــة» ،وإن ق ــرار الحجب «يمثل
استهدافًا واضحًا للفصائل» ،متوقعًا في
الــوقــت نـفـســه املــزيــد مــن عـمـلـيــات الحجب
التي ستستهدف وسائل اإلعالم في العراق.
وك ـش ــف أن «أص ـ ـحـ ــاب امل ـن ــاب ــر اإلع ــام ـي ــة
ي ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــون ج ـ ـهـ ــودهـ ــم ف ـ ــي الـ ـبـ ـح ــث عــن
الـبــدائــل» ،منتقدًا الحكومة العراقية التي
قال إن مواقفها ال تلبي الطموحات.
عـضــو ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي ال ـســابــق عــدنــان
الـ ــدن ـ ـبـ ــوس ت ـح ـف ــظ عـ ـل ــى خـ ـط ــاب بـعــض
وسائل اإلعــام العراقية ،إال أنــه اعتبر أن

حجب املواقع اإلخبارية من قبل واشنطن
ً
يشكل تدخال في الشأن العراقي ،واعتبر
القرار عقوبة جماعية ضد وسائل اإلعالم.
وأض ــاف ،فــي حديثه لـ«العربي الجديد»،
أن «ذل ــك ال يعني أنـنــا نــؤيــد الفضائيات
كـ ـ ــافـ ـ ــة» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ــى صـ ـع ــوب ــة س ـي ـطــرة
الــواليــات املتحدة األميركية على وسائل
اإلع ــام التي أغلقت ،ألن بإمكانها إنشاء

تعاون مع جهات لبنانية
متخصصة في التصميم
وصناعة المحتوى

استهدف اإلجراء األميركي عشرات المواقع المدعومة من إيران (مرتضى سوداني /األناضول)

«قسد» تتصدر قائمة منتهكي
الحريات اإلعالمية السورية
عبد الرحمن خضر

ّ
وثق «املركز السوري للحريات الصحافية»
فــي «راب ـطــة الصحافيني الـســوريــن» وقــوع
 27انتهاكًا ضد وسائل اإلعــام في سورية
خــال النصف األول من عــام  ،2021كــان من
َ
إعالميني اثنني ،و 14انتهاكًا
أبرزها إصابة
من حــاالت االعتقال واالحتجاز ،إلى جانب
ثــاثــة ان ـت ـهــاكــات ضــد امل ــراك ــز واملــؤس ـســات
اإلعــامـيــة وثـمــانــي ح ــاالت مــن االنـتـهــاكــات
األخ ـ ـ ــرى (املـ ـن ــع م ــن ال ـع ـم ــل أو ال ـت ـغ ـط ـيــة).
وأوض ـ ــح امل ــرك ــز أن ح ــال ــة ال ـت ـض ـي ـيــق عـلــى
الحريات اإلعالمية واملخاطر املحيطة بها
شكلت خ ــال الـنـصــف األول مــن ع ــام 2021
الهاجس األكبر لإلعالميني ،إذ كانت سببًا
مباشرًا ملعظم االنتهاكات املرتكبة بحقهم،
بالرغم من انخفاض وتيرة املعارك والقصف
ال ـت ــي ت ـعــد أحـ ــد أب ـ ــرز أسـ ـب ــاب االن ـت ـهــاكــات
املوثقة على مدار السنوات السابقة.
وأض ــاف ،في تقرير أصــدره مساء األربعاء
املـ ــاضـ ــي ،أن مـ ـق ــارن ــة أعـ ـ ـ ــداد االن ـت ـه ــاك ــات
املرتكبة خالل النصف األول من عام 2021
بتلك املرتكبة على مــدار النصف األول من
الـسـنــوات السابقة ،يظهر انـخـفــاض الخط
البياني لالنتهاكات تدريجيًا منذ عام 2017
الذي سجل أكبر نسبة انتهاكات .ولفت إلى

أن «ح ــزب االت ـح ــاد الــدي ـم ـقــراطــي» ،امل ـكـ ّـون
األب ـ ــرز ف ــي «ق ـ ــوات س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة»
(قـ ـس ــد) ،تـ ـص ـ ّـدر قــائ ـمــة ال ـج ـه ــات املــرتـكـبــة
لالنتهاكات خالل النصف األول من ،2021
بمسؤوليته عــن تسع ح ــاالت مــن مجموع
االنـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـ ـ ــ 27الـ ـت ــي ت ــرك ــزت الـنـسـبــة
الكبرى منها فــي محافظة الحسكة تليها
دمشق وحلب ثم إدلب ودير الزور.
ك ـم ــا س ـ ّـج ــل وق ـ ــوع ان ـت ـه ــاك ــن ضـ ــد امل ـ ــرأة
اإلع ــام ـي ــة ،ارت ـك ـبــا ف ــي مـحــافـظــة الحسكة
ً
ودمـ ـش ــق ،ك ــان ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري م ـس ــؤوال
ع ــن ان ـت ـهــاك واح ـ ــد ،بـيـنـمــا ارت ـك ــب «ح ــزب
االتـ ـح ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» االن ـت ـه ــاك اآلخـ ــر.
وقــال الباحث في املركز محمد الصطوف،
لـ«العربي الجديد» إن االنتهاكات الناتجة
عن القصف الذي كان يعتبر العامل األبرز
في قتل اإلعالميني تراجعت ،لكن سلطات
األمــر الــواقــع بــدأت بالتضييق على العمل
اإلعـ ــامـ ــي ف ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرت ـهــا ،وه ــذا
انـ ـعـ ـك ــس عـ ـل ــى اإلعـ ــام ـ ـيـ ــن وامل ــؤسـ ـس ــات
الـعــامـلــة ف ــي تـلــك امل ـنــاطــق بـشـكــل مـبــاشــر،
مشيرًا إلى أن املشهد ال يزال سلبيًا رغم من
تراجع األرقام.
وأضاف أن هذا بدا جليًا في منطقة سيطرة
اإلدارة الذاتية شمال شرقي ســوريــة التي
ّ
احـتــلــت املــرتـبــة األول ــى بـعــدد االنـتـهــاكــات،

مواقع إخبارية أخــرى بتسميات ووجــوه
ج ــدي ــدة .وب ـ ـ ّـن ال ــدن ـب ــوس أن اإلج ـ ـ ــراءات
األميركية لن تــؤدي إلــى نتائج ملموسة،
مشيرًا إلــى أن فــرض عقوبات أخــرى على
وس ــائ ــل إعـ ـ ــام ع ــراق ـي ــة ج ــدي ــدة م ــره ــون
ب ـقــرارات اإلدارة األميركية «الـتــي ال يعلم
أحد ماذا تفكر في الخفاء» .وانتقد ضعف
أداء ال ـس ـل ـطــات ال ـعــراق ـيــة ف ــي ه ــذا امل ـلــف،

موضحًا أن «الدولة ليست صاحبة إرادة
سياسية كاملة» .ولفت إلى أن األميركيني
واإليرانيني ال يــزالــون فاعلني في العراق،
مـضـيـفــا «لـ ــن نـتـمـكــن م ــن ف ـعــل أي ش ــيء،
فــإيــران مثال قطعت املـيــاه عــن الـعــراق ،في
ظــل سـكــوت عــراقــي مـطـبــق ،وع ــدم صــدور
أي إدانـ ــات مــن وســائــل اإلع ــام والـجـهــات
الرسمية».
ش ـهــدت الـفـتــرة املــاضـيــة هـجــومــا مــن قبل
سياسيني وقيادات في مليشيات مسلحة
عـلــى الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة ،بسبب
إغ ـ ـ ــاق وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام ت ــاب ـع ــة ل ـل ـف ـصــائــل
املسلحة ،إذ قــال زعـيــم مليشيا «عصائب
أهل الحق» قيس الخزعلي ،في وقت سابق،
إن «استيالء واشنطن على مواقع إخبارية
ً
عراقية يمثل دليال واضحًا على أن مشروع
أمـيــركــا وحلفائها وصــل إلــى هــذه املــواقــع
بعد الفشل في ميدان املواجهة العسكرية»،
مطالبًا بـعــدم الــوقــوف على الـحـيــاد تجاه
هذه الخطوة .ولفت إلى أن إغالق عدد من
املــواقــع اإلخـبــاريــة العراقية يمثل مؤشرًا
خـطـيـرًا يعكس «حـقـيـقــة ال ـع ــداء املــوجــود
في عقول أصحاب هذا املشروع» ،مضيفًا
«ال نـعـتـقــد أن ال ـك ــام يـنـفــع م ــع أصـحــاب
املشروع املعادي».
كما دعــا القيادي في «الحشد الشعبي»،
ال ـن ــائ ــب أح ـم ــد األس ـ ـ ــدي« ،ه ـي ـئــة اإلعـ ــام
واالتصاالت» العراقية إلى التحرك سريعًا
من أجل تأمني املواقع اإلخبارية العراقية
والشبكات ومواقع التواصل االجتماعي
مــن خ ــال حـجــز املـســاحــات الـخــاصــة بها
ضـمــن ال ـت ــزام ــات الـهـيـئــة ،مـضـيـفــا «ربـمــا
ن ـ ــرى ح ــرب ــا ج ــدي ــدة وم ـع ـل ـنــة ه ـ ــذه امل ــرة
مــن خ ــال اسـتـهــداف األدوات الـتــي تعبر
ع ــن تــوج ـهــات ـنــا ال ـث ـقــاف ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
والــديـنـيــة ،وه ــي خـطــوة مــدانــة ومخالفة
وصريحة للقانون الدولي في ما يتعلق
بحرية الصحافة التي لطاملا تشدقت بها
كل اإلدارات األميركية».
وأش ـ ــار إل ــى أن م ــا قــامــت ب ــه وزارة ال ـعــدل
األميركية من حجب واستيالء على مواقع
ال ـق ـن ــوات ال ـف ـضــائ ـيــة وعـ ــدد م ــن ال ــوك ــاالت
اإلخـبــاريــة الـتــي «تـمـثــل ج ــزءًا أســاسـيــا من
ثـقــافــة املـجـتـمــع ال ـعــراقــي» يـمـثــل «انـتـهــاكــا
صارخًا لحرية الصحافة ،وللقوانني التي
تنظم هذه الحريات».
في مارس /آذار املاضي ،أكدت وزارة العدل
األمـيــركـيــة م ـصــادرة مــوقـعــن إلكترونيني
ت ــاب ـع ــن مل ـل ـي ـش ـيــات «ك ـت ــائ ــب ح ـ ــزب ال ـل ــه»
ال ـع ــراق ـي ــة ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن امل ــوق ـع ــن هما
« »r-m-n.netو«املـعـلــومــة» ،الستخدامهما
ب ـش ـكــل غ ـي ــر ق ــان ــون ــي م ــن ق ـب ــل مـلـيـشـيــات
«كـ ـت ــائ ــب حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» امل ـص ـن ـف ــة مـنـظـمــة
إرهابية أجنبية من قبل واشنطن.

غرامات روسية على
«فيسبوك» و«تويتر»

(دليل سليمان /فرانس برس)

وتـبـعـتـهــا ق ــوات ال ـن ـظــام وق ــوى املـعــارضــة
املنتشرة شمال غربي البالد.
وف ــي تـقــريــر أخ ـيــر ملنظمة «مــراس ـلــون بال
ح ــدود» ،تـ ّ
ـذيـلــت ســوريــة مــرة أخ ــرى قائمة
الـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تـ ـف ــرض قـ ـي ــودًا ع ـل ــى ال ـع ـمــل
ال ـص ـحــافــي ،وج ـ ــاءت ف ــي املــرت ـبــة ال ـ ــ=،173
مــن أصــل  188بلدًا شملها مؤشر املنظمة
الحقوقية ،بعد أن وصفتها فــي تقريرها
ال ـس ــاب ــق بــأن ـهــا واحـ ـ ــدة م ــن أك ـب ــر سـجــون
الصحافيني في العالم.

فرضت محكمة روسية أول من أمس ،الخميس ،غرامات على شركتي «فيسبوك»
و«تويتر» األميركيتني العمالقتني ،للتقاعس عن حذف محتوى تعتبره موسكو
«غير قــانــونــي» ،فــي أحــدث تطور فــي أزمــة بــن روسـيــا وشــركــات التكنولوجيا
الكبرى .اتخذت موسكو خطوات في األشهر األخيرة لتنظيم وكبح قوة وسائل
التواصل االجتماعي وشركات التكنولوجيا العمالقة ،وفرضت غرامات على
انتهاكات املحتوى ،فيما تسعى إلجبار الشركات األجنبية على فتح مكاتب في
روسيا وتخزين البيانات الشخصية للروس على أراضيها.
وقــالــت محكمة تــاغــانـسـكــي الـجــزئـيــة فــي مــوسـكــو إن ـهــا فــرضــت غ ــرام ــات على
«فيسبوك» بلغت قيمتها ستة ماليني روبــل ( 81320دوالرًا أميركيًا) ،الرتكاب
مخالفتني إداريتني مختلفتني تتعلقان بشروط حذف أصحاب مواقع املعلومات
املـحـظــورة أو مواجهة عـقــوبــات .وقــالــت املحكمة إنها فرضت غــرامــات مجمعة
على «تويتر» في تهمتني قيمتها اإلجمالية  5.5ماليني روبــل ،وعلى تطبيق
«تليغرام» للتراسل قيمتها  11مليون روبل في ثالث جرائم مختلفة.
ولم ترد «فيسبوك» و«تويتر» أو تطبيق «تليغرام» على طلبات للتعقيب .ودعت
دول أخــرى شركات تدير منصات التواصل االجتماعي لبذل مزيد من الجهد
لضبط املحتوى .والتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بممثلني
عن تلك املنصات األسبوع املاضي ،وحــذر من فــرض غرامات تصل إلــى  10في
املائة من عائداتها العاملية إذا أخفقت تلك الشركات في حــذف املحتوى الذي
يحض على الكراهية والعنصرية.
ّ
وقالت الجهة املعنية بتنظيم االتصاالت في روسيا إن «تويتر» تخضع بالفعل
إلج ــراءات عقابية فــي روسـيــا منذ مـ ــارس/آذار ،بسبب تغريدات تحتوي على
صور خليعة ألطفال ومعلومات عن تعاطي املخدرات ودعوات لقصر لالنتحار.
تنفي «تويتر» السماح باستخدام منصتها للترويج لسلوكيات غير قانونية،
ّ
وت ـقــول إن سـيــاسـتـهــا ال تـتـســامــح مــع االس ـت ـغــال الـجـنـســي لــأطـفــال وتحظر
الترويج لالنتحار وإيذاء الذات.
(رويترز)
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منوعات فنون وكوكتيل
إضاءة

سعيد المزواري

في عام َّ ،2019
سجل قطاع ألعاب
ـات بلغ 120
الفيديو رقــم مـعــامـ ٍ
م ـل ـي ــار دوالر أمـ ـيـ ــركـ ــي؛ أي مــا
ِّ
تسجله السينما
ُيعادل أكثر من ضعف ما
ّ
واملوسيقى معًا .البعض يعتبر أن استحواذ
أل ـعــاب الـفـيــديــو مــركــز ال ــري ــادة فــي ّصناعة
ّالترفيه ،في العقدين األخيرين ،مؤش ٌر على
أنها ستغدو ّاملنتج الثقافي املرجعي ،الذي
سيخلق وي ـغــذي مخيال الـعــالــم فــي القرن
الـ ،21كما فعلت السينما في القرن املاضي.
ّ
البعض اآلخر ُي ّ
صر على أن ألعاب الفيديو
لن تستطيع تجاوز مرتبة الترفيه التقني،
ّ
ال ــذي ُيـ ـ ِّ
ـروح عــن الـنـفــس ،فتبلغ مــرتـبــة فــن
قائم ّ
بحد ذاته ،يوحي بمشاعر أكثر تعقيدًا
م ــن اإلث ـ ــارة وال ـخ ــوف وال ـق ـلــق ،ال ـنــاجــم عن
ُ َ
ارسه في إطار اللعبة.
املهام املوكولة إلى مم ِ
العالقة بني الشقيقتني الغريمتني ،السينما
وألـعــاب الفيديو ،تتجاوز منطق املنافسة
إل ــى راب ــط تــأثـيــر ُمـ َـت ـبـ َ
ـادل ،يـجــد منبعه في
ّ
أن ـه ـم ــا ت ـع ـت ـمــدان ع ـلــى ال ـت ـق ــاط ال ـحــرك ـيــة،

تتجاوز العالقة بين الشقيقتين/الغريمتين ،السينما وألعاب الفيديو ،منطق المنافسة إلى رابط
بادل ،يجد منبعه في أنّهما تعتمدان على التقاط الحركي
تأثير ُمتَ َ

السينما وألعاب الفيديو

شاشتان تلتقيان في أفق جديد

ّ
وت ــت ـخ ــذان م ــن الـتــأطـيــر وح ــرك ــة ال ـكــام ـيــرا ـ
اإلط ــار م ـفــردات معجمهما ،وم ــن املــونـتــاج
(إلـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ّـد م ـ ـ ــا ،ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى األلـ ـ ـع ـ ــاب)
قاعدتهما النحوية.
ّ
غير أن السينما تعتمد أساسًا على السرد،
بينما ترتكز ألـعــاب الفيديو على الحركة
ّ
ّ
ً
والتفاعل أوال ،والحكاية بدرجة أقل .ولعل
ّ
ه ــذا م ــا ُي ـفـ ِّـســر كـيــف أن أبـ ــرز األف ـ ــام الـتــي
ألـهـمــت أل ـعــاب الـفـيــديــو ،تنتمي غــالـبــا إلــى
سينما الـنــوع ،والحركة خاصة ،كــ«تــرون»
( )1982ل ـس ـت ـي ـفــن ل ـي ـس ـب ــرغ ــر ،و«كـ ــونـ ــان

ْ
الـ ـب ــرب ــري» ( )1982لـ ـج ــون م ـي ـل ـي ــوس ،إذ
ّ
شكلت بنية هــذه األف ــام ـ املتمحورة حول
ّ
الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه البطل فــي رحلته،
ب ـش ـكـ ٍـل ُم ـت ـصــاعــد ال ـخ ـط ــورة وال ـص ـعــوبــة ـ
ال ـن ـســق الـ ـس ــردي ال ـط ــاغ ــي ع ـلــى س ــردي ــات
ألـعــاب املـغــامــرات ،إلــى حـ ّـد االسـتـنــزاف .أما

تعتمد أساسًا على
السرد بينما ترتكز ألعاب
الفيديو على الحركة

ما يطلق عليه اسم «ألعاب الـنــزال» ،فوجد
فــي أف ــام فـنــون ال ـحــرب ،كـ«طريقة التنني»
ً
( )1972ل ـ ـبـ ــروس لـ ــي إخـ ــراجـ ــا وت ـم ـث ـي ــا،
و«حدث ذات مرة في الصني» ( )1991لتسيو
هارك (سلسلة من  6أفالم لثالثة مخرجني)،

مادة خصبة الستقاء مناخاتها وقواعدها،
ً
فضال عن الحكايات والشخصيات.
ّ ّ
شقيقة ـ غريمة منهما تجد في
املثير أن كل ً
األخرى وسيلة لتجديد أسلوبها ،والدفع به
إلى آفاق جديدة .مخرجو السينما اعتمدوا
كثيرًا على التفاعلية لتجديد خطابهم ،كما
فعل عباس كيارستامي ،بشهادة جان ـ لوك
ّ
بدأت بغريفيث
غودار ،الذي قال إن السينما
ّ
وانتهت عند املخرج اإليراني ،ألنه كان آخر
مــن دف ــع بـخـطــاب األفـ ــام إل ــى األم ـ ــام ،حني
أتــاح ُ
شاهد موضع قــدم ،للمشاركة في
للم ِ

جيمس
كاميرون
تبقى تجربة جيمس
األهم ،واألكثر
كاميرون
ّ
داللة على نسق التأثير
المتبادل بين السينما وألعاب
الفيديو .كانت ملحمة
«ترمينايتور» (الجزء األول:
 )1984إحدى األفالم األكثر
تأثيرًا في جماليات األلعاب،
ّ
قبل ْ
يتلقف المخرج
أن
نفسه مفاتيح عوالم
ترفيه الفيديو ،لخلق
كمًال
م ّ
أجواء «أفاتار»ُ ،
دائرة تأثير فاضلة ،عساها
تقول ّ
إن العالقة بين
الوسيطين يُمكن ْ
أن تنحو
إلى التنسيق والتطوير ،بدًال
من المنافسة.
«مورتال كومبات» من أبرز األلعاب التي تحولت إلى أفالم (ديف بينيت)Getty/

نقد
«الجنّة األخيرة» ...امرأة خارج حقل الزيتون
ْ
الـتــاريــخ ُ
وي ـعـ ّـريــه ،ال أن ينسج مـعــه عالقة
ّ
ّ
فنية وجمالية.
يقترح روكو ريكاردولي ،في جديده ،رصد
سكامارشيو)،
حكاية تشيتشو (ريـكــاردو
ّ
في قرية إيطاليةُ .م ّ
تزوج ،وله عائلة ،لكنه
فــي اآلن نـفـســه ي ـحـ ّـب امـ ــرأة أخـ ــرى .األول ــى
ُ ّ
تـجـعـلــه ُمـخـتـنـقــا ،وتـ ــذكـ ــره بـحـجــم فـظــاعــة
واسـتـغــال يعيشهما فــي الـقــريــة ،فيجعله
ّ
ذك ــره ــا ُي ـفــكــر بــال ـهــروب إل ــى م ـكــان جــديــد،
ّ
ال يعرف فيه أح ـدًا .الثانية تبث فيه رغبة
الـ ـحـ ـي ــاة ،وع ـش ــق ال ـ ـشـ ــراب وال ـس ـف ــر خ ــارج
ال ـقــريــة بــرف ـق ـت ـهــا ،ك ـ ْـي ي ـب ــدأ ح ـي ــاة جــديــدة
ّ
وحقيقية .تشيتشو فــا ٌح في حقل زيتون،
ّ
ّ
ل ـك ــن ــه ف ــي ّ ال ــوق ــت ن ـف ـســه ي ـث ــور ع ـل ــى ســيــد
الحقل ،ألنــه يشتري املنتوج بالثمن الــذي
ّ
ُي ّــري ــد ،ال ب ـمــا ُي ــري ــده ف ــاح ــو ال ـق ــري ــة ،رغــم
أنـهــم يــزرعــو ّنــه ويحصدونه ويتعبون في
ّ
إع ــداده ،إال أنـهــم غير قــادريــن على التأثير
ّ
فــي املــالــك .تمضي األيـ ــام ،وت ـت ــأزم العالقة
ّ
ْ
بني الطرفني ،قبل أن يعرف املالك أن البنته
بيرماني أمارال) عالقة غرامية
بيانكا (جيا ّ
ألن ــه م ـتـ ّ
ـزوج ،فــذلــك ُج ــرم في
مــع تشيتشو.
نظر الكنيسة ،ما يدفع األب إلى قتل الرجل.
هنا ،تنتهي حكاية الفيلم وتبدأ أخرى :فور
معرفة أخيه األكبر ،أنطونيو (املمثل نفسه

أشرف الحساني

يـنـتـمــي املـ ـخ ــرج وامل ـم ـث ــل اإلي ـط ــال ــي روك ــو
ري ـك ــاردول ــي ( )1961إل ــى سـيـنـمــا إيـطــالـيــة
جـ ّـديــدة ،ب ــدت فــي األعـ ــوام القليلة املاضية
ُ
ْ
كــأن ـهــا تـ ـح ــاول أن ت ـك ــون تــاري ـخ ـيــة ،ليس
ُ
باملعنى الوجودي ،الذي يجعلها تقيم في
ّ
تتعمد
سـيــاقــات وتــواريــخ وح ـض ــارات ،بــل
ف ـقــط الـ ـغ ــوص واإلقـ ــامـ ــة ف ــي ذاكـ ـ ــرة ال ـب ـلــد،
سـيــاسـيــا واج ـت ـمــاع ـيــا .فــال ـتــاريــخ يحضر
ب ــوصـ ـف ــه ُم ـ ـحـ ـ ّ ّـركـ ــا لـ ـل ــراه ــن ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي،
ع ـلــى أسـ ــاس أنـ ــه ف ـض ــاء يـحـتـضــن أح ــداث ــا
وشخصيات.
بـهــذه الـطــريـقــة الـفـنـ ّـيـ ّـةُ ،ي ـح ـ ّـرر ري ـكــاردولــي
فيلمه الـجــديــد« ،الـجــنــة األخ ـيــرة» (،)2021
ّ
مـ ــن ال ـ ُـبـ ـع ــد االيـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي ،ألن الـ ـع ــودة
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ت ـقــف ع ـنــد ح ـ ــدود اسـتـلـهــام
قصص وحـكــايــات ،وإع ــادة تخييلها وفق
ُ
منظور سينمائي معاصر ،بحيث تصبح
الـصــورة السينمائية أكثر ارتـبــاطــا بحكي
ّ
ّ
بسردية التاريخ،
النص أكثر من التحامها
مــا يجعلها تـغــوص فــي واق ــع الفيلم ،أمــام
م ــا يـحـبــل ب ــه م ــن عـنــف ومـ ــآزق وتـكـ ّـهـنــات،
ّ
ّ
بصري ،يقوم على ابتداع
ألن الفيلم معطى
ْ
ّ
مـ ـف ــردات ف ـن ــي ــة ،وإن ت ـمــاهــت م ــع ال ـتــاريــخ
ووقــائـعــه وايــديــولــوجـ ّـيـتــه ،يبقى الهاجس
الـجـمــالــي م ــا يـجـعــل الـفـيـلــم إب ــداع ــا ولـيــس
شيئًا آخر.
هذا في مقابل أفــام إيطالية عـ ّـدة اشتغلت
على التاريخ ،موضوعًا وحكاية ومعالجة
ون ـظــرة ،مــا جعلها تقبع فــي أت ــون صــورة
ّ
سينمائية ُم ّ
ضمخة بــاإليــديــولــوجـيــا ،ألن
ْ
ُ
ال ـف ـع ــل ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،ي ــرغ ــب ف ــي أن يــدي ــن

ينجح المخرج على المستوى الصورة وعمقها (نتفليكس)

الحكاية مشتتة وال
تخلو كتابتها من التس ّرع
وهشاشة التأليف

صنع طــرح الفيلم .كيف ال نــرى ـ في تأطير
غاس فان سانت ألبطاله من الخلف ،بتركيزه
على الجزء األعلى من أجسادهم ،في لقطات
املتابعة الطويلة واآلســرة من رائعته «فيل»
( ،)2003أو ال ـت ـقــاط م ـجــال رؤي ّـت ـهــم الــذاتـيــة
مــع ّ
مقدمة الـســاح الـنــاري الــرشــاش ـ تأثيرًا
واض ـ ـحـ ــا مـ ــن ج ـم ــال ـي ــات أل ـ ـعـ ــاب املـ ـغ ــام ــرة،
ّ
ٌ
حاضر
خصوصًا أن مرجع ألـعــاب الفيديو
ّ
بقوة في ّ الفيلم ،باعتباره أحــد أهــم وسائل
ترفيه الشابني ،لتمضية الوقت قبل الشروع
في ارتكاب مذبحة «كولومباين».
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــم ،ي ـ ـ ـحـ ـ ــاول مـ ـخ ــرج ــو ألـ ـع ــاب
الفيديو استثمار الحدود املشتركة ،القابلة
ل ــاخـ ـت ــراق م ــن ال ـج ــان ـب ــن ،ب ــن وسـيـلـتــي
ال ـت ـع ـب ـيــر ،ب ــإدراجـ ـه ــم م ـقــاطــع سـيـنـمــائـيــة،
تقطع مع متوالية املواقف التي يوضع فيها
ّ
وتحتم عليه ّاتخاذ حركات ّ
معينة
الالعب،
ـارات ت ـفــاع ـل ـيــة إلنـ ـج ــاح ال ـت ـح ـ ّـدي،
واخ ـ ـت ـ ـيـ ـ ٍ
ّ
للتقدم في الحكاية ،وتتيح
ولتعطيه فرصة
ً
ّ
ّ
إم ـكــان ـيــة أك ـب ــر لـلـتـمــاهــي م ــع ال ــط ــرح .لـكــن
ه ــذه اإلمـكــانـيــات تـصـطــدم ســريـعــا بحاجز
صـلــب وعـنـيــد ،مـتـ ّ
ـأصــل فــي طبيعة ألـعــاب
ُ
ّ
كوسيط :ض ــرورة حضور مجسم
الفيديو
ٍ
ّ
الشخصية ،التي يتحكم فيها الــاعــب ،في
ُ
ال ـصــورة (أو مــا ت ـشــاهــده) ،مــا يـحـ ّـد بشكل
كـبـيــر م ــن هــامــش االب ـت ـكــار عـبــر املــون ـتــاج،
ْ
وتنويع زوايــا النظر ،واختزال الزمن .لكن،
يكمن أكبر ّ
تحد ،يحلم بتجاوزه املشتغلون
جـمـيـعـهــم ف ــي م ـشــاريــع االب ـت ـك ــار ف ــي ّحقل
األل ـ ـعـ ــاب ،ف ــي تـحـقـيــق أح ــاس ـي ــس ُم ـع ــق ــدة،
كــالـتـعــاطــف ،أو التطهير ال ــوج ــودي ،التي
ال ت ـ ــزال ع ـصـ ّـيــة ع ـلــى خ ـط ــاب األلـ ـع ــاب في
ّ
ّ
التقدم الكبير على
شكلها الحالي ،رغم أن
مستوى تقنية االنغماس َي ِعد بالكثير في
هذا الصدد.
ُيـعـ ّـد مـجــال الــواقــع االفـتـّـراضــي ،الـيــوم ،أهم
ميدان للصراع حــول النفوذ ،بني السينما
وألـعــاب الفيديوَ ،
لحسم طبيعة الوسيط،
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـس ـت ـث ـمــر ب ـش ـك ــل أفـ ـضـ ــل وأمـ ـث ــل
اإلمـ ـك ــان ـ ُـات ال ـع ـظ ـي ـمــة ،وه ــام ــش الـتـطــويــر
الهائل ،امل ِّ
تجسد في هذه التقنية الثورية.
االمـتـيــاز واض ــح فــي جــانــب األل ـعــاب ،لكون
السينما ،بحكم طبيعتها ،ال ّتصنع زوجًا
م ـن ـس ـج ـمــا م ــع االنـ ـغـ ـم ــاس ،ألنـ ـه ــا ت ـفــرض
الحفاظ على مسافة معينة ،ونقطة ارتكاز
ل ــوجـ ـه ــة الـ ـنـ ـظ ــر (ب ــامل ـع ـن ـ ُي ــن ال ـف ـي ــزي ــائ ــي
ّ
ّ
ـاه ــد ُمـتـمــلـكــا
وامل ـع ـن ــوي) ،ح ـتــى ي ـظــل امل ـش ـ ِ
ل ــوس ــائ ــل خ ـلــق تـ ـص ـ ّـور خـ ــاص ب ــه إزاء ما
ّ
ً
تدليس أو احتيال ،بدال
ُيشاهده ،درءًا لكل
ٍ
ْ
مــن أن ينغمس بـشـكـ ٍـل كــامــل فــي األح ــداث
واألجواء ،وهذا ال يطرح ّ
أي مشكلة لأللعاب،
ُ ّ
مثل أحد عناصر ّ
تميزها.
بل ي
ٌ
«لـ ـ ـح ـ ــم وح ـ ـل ـ ـبـ ــة» ( ،)2017ف ـ ـي ـ ـلـ ــم ق ـص ـيــر
أللـيـخــانــدرو غــونــزالـيــس إيـنــاريـتــوُ ُ ،مـصـ َّـور
بتقنية الــواقــع االفـتــراضــي ،يضع املشاهد،
ْ
ب ـم ـج ـ ّـرد أن ي ـع ـت ـمــر خـ ـ ــوذة رق ـم ـي ــة ،وس ــط
مجموعة من املهاجرين السريني املكسيكيني،
فــي عـبــورهــم ال ـحــدود مــع الــواليــات املتحدة
األميركية .هذا أحد أهم األعمال التي أعطت
ملـحــة مـثـيــرة لــاهـتـمــام عــن مستقبل عالقة
بتقنيات االنغماس.
السينما
ّ
ب ــدوره ــا ،ت ــأث ــرت الـسـيـنـمــا ك ـث ـي ـرًا بــألـعــاب
ال ـف ـي ــدي ــو ،م ـن ــذ س ـب ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـ ـ ــ،20
م ــن خ ــال ص ــوغ ع ــوال ــم األف ـ ــام ،أو إخ ــراج
بعض َمـشــاهــد سينما الـحــر ّكــة ،خصوصًا
بــالـكــامـيــرا ال ــذات ـي ــة ،حـيــث حــقـقــت األل ـعــاب
ً
ّ
تطورًا ُّمذهال ،أو تقنية «ستوب ـ موشن»،
التي حققت خرقًا ونتائج مبهرة في سينما
الـتـحــريــكّ ،أو اقـتـبــاس األل ـعــاب نفسها في
أفالم ،ما حقق الستديوهات اإلنتاج أرباحًا
ٍ
طائلة ،بفضل النهل من شعبية األلعاب في
أوساط الشباب.

مسلسل

«لوكي» وسلطة الفناء
عمار فراس
ّ

ُ
يعتبر لوكي ،األخ املتبنى إلله الرعد ثور ،واحدا من
الشخصيات الرئيسية في عالم مارفل السينمائي،
بل كان في أول فيلم للـ أفينجرز ،الشرير الرئيسي
الــذي يعمل في خدمة ثانوس ،من أجــل الحصول
ع ـلــى ح ـجــر ال ــان ـه ــاي ــة .ل ـك ــن ،م ــع ت ــدف ــق األحـ ــداث
وانتصار ثانوس ،وعودة «األفنيجرز» في الزمن،
تمكن لــوكــي ،ال ــذي كــان فــي قبضة «ال ـعــدالــة» ،من
الهرب بسبب سهو بسيط؛ فإله التنكر والخديعة،
مكتوب عليه النجاة ،وكأن املوت مجرد صديق له
ال يمكن أن يخونه.
انتهى أخيرًا املوسم األول من مسلسل «لوكي»
ال ـ ــذي بـثـتــه شـبـكــة دي ــزن ــي ،ون ـت ـع ــرف ف ـيــه على
مغامرة لوكي ضمن «مؤسسة متغيرات الزمن».
املنظمة البيروقراطية الـكــافـكــاويــة ،الـتــي تعمل
عـلــى ضـبــط تــدفــق ال ــزم ــن ،وال ـح ـفــاظ عـلــى نسخ
الـكــون ،منعًا من انهيار نسيج الــواقــع .وتتجلى
وظـيـفـتـهــا بــاعـتـقــال أي «مـتـغـيــر» قــد ي ـهــدد هــذا
التناغم ،سواء كان شخصًا أو حجرًا أو حيوانًا.
وبالطبع ،لوكي واحد من أشد املتغيرات خطورة،
لكن ،وكما يكتشف هــو ،كل ما عرفه كــان وهمًا:
أحجار األبدية ليست إال لعبة أطفال غير مهمة،
أمــا هــو ،فليس الوحيد واألص ــل ،بل هناك نسخ
منه ،يلقى القبض عليها تدريجيًا.
ل ــن ن ـح ــاول اإلشـ ـ ــارة إل ــى ال ـح ـكــايــة ف ــي املـسـلـســل،

ك ــي ال ن ـف ـســد امل ـف ــاج ــآت ال ـت ــي يـمـتـلــئ ب ـه ــا .لـكــن،
يمكننا الـحــديــث عــن سلطة الــرتــابــة فــي املسلسل
ال ـتــي تـتـمـثــل ف ــي املــؤس ـســة ال ـتــي اعـتـقـلــت لــوكــي،
والـ ـت ــي ي ـظ ــن «م ــوظـ ـف ــوه ــا» ،ب ــال ــرغ ــم م ــن عـمـلـهــم
اململ والعنيف ،أنهم يخدمون هدفًا أعلى ،تدفق
الزمن والــواقــع والحفاظ على انضباطهما ،وهنا
تظهر الكافكاوية ،أي محاولة االنزياح عن الخطأ
وال ـش ـكــل امل ــرس ــوم مـسـبـقــا ل ـلــواقــع؛ يـعـنــي الـفـنــاء.
بالتالي ،عمل املؤسسة بدقة ،هو القضاء على أي
احتمال قــادر على «خلق» واقــع جديد ومختلف،
فأي متغير قد يشكل تهديدًا لسلطة الزمن ذاتها،
أو تهديدًا لسلطة زمن واحد فقط ،ذاك الذي قرره
من ال نعرفه وال نستطيع الوصول إليه.
يكشف لنا املسلسل عن عالقة لوكي مع ذاتــه؛ هو
املغرور ،املخادع ،الناجي الــذي يتحول فجأة إلى
سجني ،ثم موظف .كل حيله ومحاوالته اللغوية
للتالعب بمن يعتقله تفشل ،فالعالم كما يعرفه
ليس إال سيناريو مكتوبا مسبقًا ،واملـشـكـلــة ،أن

يتبنى مسلسل
«لوكي» جماليات عالم ما
قبل الرقابة الرأسمالية
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يكشف لنا
المسلسل عن
عالقة لوكي
مع ذاته (ديزني)

خ ــاص ل ــوك ــي ،أو خ ــاص أي أحـ ــد ،يـعـنــي مــوت
الجميع وخروج الزمن عن السيطرة ،ما يجعل كل
واحــد ممن نــراهــم فــي املسلسل يحوي احتماالت
فناء الجميع في وعيه ،ويحتاج فقط إلى التصديق
بأن ما يحصل ليس إلى خدعة معقدة.
يــراهــن املسلسل على وهــم اإلرادة الـحــرة ،ويرسم
لنا صورة مجموعة من األفراد يؤمنون أن العالم
شكله ثــابــت ،ال يتغير ،واإلرادة الـحــرة ليست إال
خ ــدع ــة ،وعـلـيـهــم تـقـبـلـهــا بــرحــابــة صـ ــدر .ل ـكــن ما
ال يـتـنــازل عنه لــوكــي ،ومــا يجعله أخـطــر متغير،
يتمثل بحريته ،التي يدافع عنها دومــا ،حتى لو
عنى ذلــك فـنــاءه؛ فإيمانه الشخصي ورغبته بأن
يكون حرًا ،هو ما قادة طوال «األوقات» ،ناهيك عن
أن الحظ واملصادفة ال يلعبان دورًا لصالحه ،بل
تظهر كقوة ال يمكن توقعها .وهذا أيضًا ما تعمل
ضــده مؤسسة ضبط الوقت ،ما يعني أن اإليمان
بــالـحــريــة الـشـخـصـيــة هــو ال ـخ ـيــار ال ـحــر الــوحـيــد،
وعلى «الـحــر» أن يسلم بــأن الغد املجهول يحمل
بــال ـتــأك ـيــد م ــا ه ــو أف ـض ــل م ــن س ـي ـنــاريــو مـكـتــوب
مسبقًا ال يمكن الخروج عنه.
يتبنى مسلسل «لــوكــي» جـمــالـيــات عــالــم مــا قبل
ّ
الرأسمالية ،التكنولوجيا فيه تنتمي إلى
الرقابة
زمــن ما قبل وسائل التواصل االجتماعي ،وربما
هــذا مــا يفسر الـصــرامــة فــي اتـخــاذ ال ـقــرار ،بعكس
م ــا ي ـحــدث اآلن م ــن عـمـلـيــات هـنــدســة اجـتـمــاعـ ّـيــة
للتالعب بـ«إرادة» االفراد.

غناء

وائل كفوري وأنغام في ديو مستنسخ موسيقيًا
ْ
لكن بمالمح أخرى) ،الذي يعيش في لندن،
بمقتل شقيقه ،يـعــود إلــى الـقــريــة لحضور
امل ــأت ــم ،وي ـح ــرص عـلــى قـتــل ال ــرج ــل ،فـ ُـيـقـ ّـرر
البقاء والزواج من حبيبة أخيه.
ت ـجــربــة روكـ ــو ري ـك ــاردول ــي م ــن ب ــن ت ـجــارب
سينمائية أخــرى لم تستطع ،إلى اآلن ،خلق
الـحــدث فــي السينما اإليـطــالـيــة .قــدرتــه على
اللعب باألضواء الطبيعية ّ
قوية ،وإمكاناته
ُ
كمخرج ( 3أفــام) تبدو بــارزة ،على مستوى
ُ
ّ
تـعــامـلــه م ــع ج ـمــالــيــات الـ ـص ــورة ،وم ـحــاولــة
ـري خـ ّ
تقديم رونــق شــاعـ ّ
ـاص على أنماطها.
ّ ّ
ّ
والبصرية
إال أن هــذه الخصائص التقنية
وح ــده ــا غـ ّيــر كــاف ـيــة ،ول ــم تـسـعـفــه ف ــي صنع
فـ ـيـ ـل ـ ٍـم م ـ ــؤث ـ ــر ،رغـ ـ ــم اع ـ ـت ـ ـمـ ــاده عـ ـل ــى وجـ ــوه
سينمائية مــألــوفــة فــي الـسـيـنـمــا اإليـطــالـيــة
ّ
والـعــاملـيــة .حـكــايــاتــه دائ ـمــا ُمـشـتــتــة وغائمة
وغير ناضجة ،وفي بعضها ّ
تسرع وهشاشة
ت ــألـ ـي ـ ّـف ،يـ ـ ـب ـ ــدوان وا ْض ـ ـحـ ــن فـ ــي مـنـتـصــف
ّ
ّ
«الـجــنــة األخ ـي ــرة» ،إذ يــتـضــح أن رغـبـتــه في
إنهائه ُمـلـ ّـحــة ،ألن ال قــدرة لــديــه على إيجاد
ح ـلــول ف ـنـ ّـيــة ،تـنـسـجــم م ــع طـبـيـعــة الـحـكــايــة
وخصائصها ومـكـ ّـونــاتـهــا الـجـمــالـ ّـيــة ،وهــذا
ّ
ٌ
ّ
عائد إلى ارتباك ّ
وتشعب
وسطحيته،
النص،
قصصه ،وعــدم وضوحها .لم يستطع روكو
ّ
التحكم في ّ
النص على مستوى
ريكاردولي
ّ
الـكـتــابــة .أحـيــانــا ،تـتــداخــل قــصــة بــأخـ َـرى من
ّ
ويتغير معها املوضوع واملشهد
دون سبب،
ُ
ســري ـعــا ،وت ـص ـبــح ال ـح ـكــايــة األصـ ــل ش ــاردة
ّ
بـتـفــاصـيـلـهــا ون ـت ــوءات ـه ــا ،ألن مـنـطـلـقــاتـهــا
ّ
متصدعة ،ويغلب عليها االرتجال.
األساسية
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة ،ي ـب ــدأ االرت ـ ـبـ ــاك ،ف ــي الـحـكــايــة
وتفاصيلها وغموض ُصــورهــا ،ما يجعلها
قابعة وفق منظور رومانسي ساذج.

صدر ،أخيرًا ،ديو غنائي،
يحمل عنوان «برضه
بتوحشني» ،يجمع الفنانة
المصرية أنغام ،واللبناني
وائل كفوري
إبراهيم علي

لـطــاملــا ارتـ ــدت املـطــربــة املـصــريــة أن ـغــام ثــوب
ال ـحــذر مــن تغيير لــونـهــا الـغـنــائــي« .مطربة
م ـص ــر األولـ ـ ـ ـ ــى» ،ب ـح ـســب مـ ــا ُي ـ ـعـ ـ ّـرف عـنـهــا
ال ـب ـع ــض ال ـ ـيـ ــوم ،اس ـت ـط ــاع ــت ب ـع ــد أك ـث ــر مــن
ثــاثــن عــامــا ،أن تــؤســس للجيل الـثــانــي من
املغنيات املـصــريــات ،وتحتل املرتبة األولــى
في حضورها وإنتاجها.
قــد ي ـكــون األم ــر مـشــابـهــا ،بــن تـمـســك أنـغــام
بلونها املصري ،وبني زميلها اللبناني وائل
ك ـفــوري ،ال ــذي خــرج بــدايــة التسعينيات من
الـقــرن املــاضــي بــالـلــون اللبناني «األص ـيــل»،
عندما تـبــارى بأغاني الفنان الــراحــل وديــع
ال ـصــافــي ،واس ـت ـطــاع ب ـقــدراتــه الـصــوتـيــة أن
ً
يحقق تـقـ ً
ـدمــا ملحوظا لجهة جيل آخــر من
املغنني اللبنانيني.
ق ــد ت ـك ــون أوج ـ ــه ال ـش ـب ــه ،ب ــن أنـ ـغ ــام ووائـ ــل
ك ـف ــوري ،م ـتــازمــة ف ــي ث ــوب ال ـل ـه ـجــات ،على
الــرغــم مــن ع ـبــور أن ـغــام ام ـت ـحــان الـلـهـجــة أو
الـلــون الخليجي بنجاح ،لكنها حتى اليوم
بقيت حذرة من إصدار أغنية لبنانية كاملة.
ُي ـح ـســب ألن ـغ ــام أن ـه ــا «م ـغ ــروم ــة» بـمــدرســة

الـسـيــدة ف ـي ــروز ،وه ــي تـحـفــظ عــن ظـهــر قلب
كامل ريبرتوار األغاني الصعبة واملوشحات
الـتــي حفلت بها مسيرة فـيــروز والــرحـبــانــة.
وت ــؤك ــد أنـ ـغ ــام أن ـه ــا ال ت ـج ــرؤ ع ـل ــى ال ـغ ـنــاء
باللهجة اللبنانية ،لخوفها من ردود الفعل،
خصوصًا أن اعترافها مبني على قلة إتقانها
ألصــول اللهجة وصعوبتها .لكن ،قبل سبع
سـ ـن ــوات ،غ ــام ــرت ف ــي تـ ـع ــاون م ــع ال ـشــاعــرة
كــاتــريــن م ـعــوض وامل ـل ـحــن الـلـبـنــانــي هـشــام
بــولــس ،فــي «بـكــره املــوسـيـقــى» ،الـتــي حققت
م ـتــاب ـعــة خ ـج ــول ــة ،لـكـنـهــا ع ـ ّـرف ــت ع ــن أن ـغــام
امل ــؤدي ــة بـشـكــل سـلـيــم ،وال ـت ــي ت ــدرك معاني
ال ـت ـل ــوي ــن ف ــي ال ـك ـل ـم ــات امل ـس ـت ـج ــدة عـلـيـهــا،
وإمكانية قبول أو رفــض املستمع لها ،لكن
محاولة التجارب بالنسبة لها ضرورية.
ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،حـ ـ ــاول وائ ــل
كفوري هو أيضًا العبور بأغنية مصرية ،بعد
زيارة قام بها إلى القاهرة برفقة مدير أعماله
ومكتشفه وق ـتــذاك ،املـخــرج الــراحــل سيمون
أس ـمــر؛ فـسـجــل «بـعـتــرفـلــك» ،كـلـمــات ميشال
ج ـح ــا وأل ـ ـحـ ــان ن ـج ـلــه ج ـ ــوزف ج ـح ــا .ورغ ــم
تفاوت اللحن مع األسلوب املصري التقليدي
وتركيبة الكلمات التي بدت متكلفة ،نجحت
األغنية وتخطى كفوري حاجز الدخول إلى
ال ـق ــاه ــرة بـخـطــابــه م ــع أرض امل ـح ــروس ــة في
 1996أيضًا بأغنية «ناداني الشوق».
قـبــل يــومــن ،أطـلـقــت مـنـصــة أنـغــامــي «دي ــو»
ي ـج ـمــع ب ــن أنـ ـغ ــام ووائـ ـ ــل كـ ـف ــوري ب ـع ـنــوان
«ب ــرض ــه بـتــوحـشـنــي» ،كـلـمــات رئ ـيــس هيئة
الترفيه السعودي ،تركي آل الشيخ ،وألحان
عـ ـم ــرو م ـص ـط ـف ــى .ورغ ـ ـ ــم ت ـش ـت ــت ال ـك ـل ـمــات
والـ ـلـ ـح ــن امل ـ ــأخ ـ ــوذ مـ ــن م ـج ـم ــوع ــة ت ـقــاس ـيــم
موسيقية قديمة تعود ملحمد عبد الوهاب

ألول مرة أنغام في «ديو» مع مغن لبناني ()Getty

ومـ ـحـ ـم ــد سـ ـلـ ـط ــان وك ـ ـمـ ــال ال ـ ـطـ ــويـ ــل ،خ ــرج
ً
ً
أصداء
«الديو» سهال على املتلقي ،ليحصد
إي ـجــاب ـيــة وم ـتــاب ـعــات الف ـت ــة ،خ ـصــوصــا مع
تـنــاغــم أداء أن ـغــام مــع ص ــوت وائ ــل ك ـفــوري،
فيما جــاءت بعض التعليقات تنقد لهجته
املصرية ،وقال آخرون إنها املرة األولى التي

يغني فيها كفوري باللهجة املصرية ،وهذا
غير صحيح.
ك ــان بــإم ـكــان دي ــو «ب ــرض ــه ب ـتــوح ـش ـنــي» أن
ُي َ
قدم بطريقة متماسكة أكثر لجهة الكلمات،
ومراعاة الجانب التقني لتبادل الحوار بني
أنغام وكفوري الذي يعيد التجربة بعد أكثر

مــن ثــاثــن سنة مــن مشاركته ن ــوال الزغبي
فــي «مــن حبيبي أن ــا» ،ألـحــان سمير صفير
ومــا حققه إلــى اليوم من نجاح كبير ،أخاف
كفوري من إعــادة التجربة؛ فسجل ديــو قبل
س ـنــوات مــع ي ــارا ،لكنه لــم يـكــن راض ـيــا عنه،
ُ
فسرب ولم يحقق أي تفاعل.

