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MEDIA

فيسبوك
في
الهند

ك ــان مــوقــع «ف ـي ـس ـبــوك» ف ــي ال ـه ـنــد انـتـقــائـيــا
ف ــي ال ـحــد م ــن خ ـطــاب ال ـكــراه ـيــة واملـعـلــومــات
املضللة واملـنـشــورات التحريضية ،ال سيما
امل ـح ـتــوى امل ـع ــادي لـلـمـسـلـمــن ،وف ـقــا لــوثــائــق
مسربة حصلت عليها «أسوشييتد بــرس».
استنادًا إلــى بحث أجــري مؤخرًا في مــارس/
آذار مــن هــذا الـعــام ملالحظات للشركة تعود
ّ
إل ــى ع ــام  ،2019تـســلــط مـسـتـنــدات الـشــركــة

ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ال ـه ـن ــد الـ ـض ــوء ع ـل ــى م ـعــانــاة
فيسبوك املستمرة فــي الـتـصــدي للمحتوى
املسيء على منصاتها في أكبر ديمقراطية
في العالم وأكبر ســوق نامية للشركة .ولدى
التوترات الطائفية والعقائدية في الهند تاريخ
من الغليان على وسائل التواصل االجتماعي
وت ــأج ـي ــج ال ـع ـن ــف .تـظـهــر امل ـل ـف ــات أن شــركــة
فيسبوك كــانــت على دراي ــة باملشكالت منذ

سنوات ،ما أثــار تساؤالت حول ما إذا كانت
قد فعلت ما يكفي للتصدي لهذه املشكالت.
يـقــول الـعــديــد مــن الـنـقــاد وال ـخ ـبــراء الرقميني
إن الشركة فشلت في القيام بذلك ،ال سيما
فــي الـحــاالت الضالع فيها أعـضــاء مــن حزب
بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء
ناريندرا مودي.
تشمل الوثائق املسربة مجموعة من تقارير
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ال ـش ــرك ــة ال ــداخ ـل ـي ــة حـ ــول خ ـط ــاب ال ـكــراه ـيــة
واملعلومات املضللة في الهند والتي يبدو أنه
ت ــم تـكـثـيـفـهــا ف ــي ب ـعــض ال ـح ــاالت م ــن خــال
الـخــواص والـخــوارزمـيــات «املــوصــى بها».كما
تشمل مخاوف موظفي الشركة بشأن سوء
التعامل مــع هــذه املـشـكــات واسـتـيــاءهــم من
«السخط» املنتشر على املنصة.
(أسوشييتد برس)

ّ
لكن
خالل االنقالب العسكري في السودان ،حاولت السلطة العسكرية كتم الصوت والصورة وقتل الثورة بصمت،
السودانيين قاموا بحمالت إلكترونيّة وإعالميّة أوصلت الرسالة إلى العالم :ال لالنقالب العسكري

السودانيون يقاومون االنقالب إعالميًا
الخرطوم ـ العربي الجديد

ّ
العسكرية تقطع
بينما كــانــت السلطات
اإلنـ ـت ــرن ــت واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــودان،
م ـن ـعــا الن ـت ـش ــار األخ ـ ـبـ ــار حـ ــول م ـحــاولــة
االنـقــاب واعـتـقــال مسؤولني مدنيني في
ّ
االنتقالية ووزراء في الحكومة،
السلطة
كما األخـبــار عــن حشود املواطنني الذين
خـ ــرجـ ــوا ل ـ ـل ـ ـشـ ــوارع تـ ـص ــدي ــا ل ــانـ ـق ــاب،
كــان الـســودانـيــون ،وأغلبهم فــي الـخــارج،
ي ـح ـسـمــون ّ
رده ـ ــم ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي# :الردة_مستحيلة.
وذك ـ ــرت وزارة اإلع ـ ــام ال ـس ــودان ـي ــة على
صـفـحـتـهــا ب ـمــوقــع «ف ـي ـس ـبــوك» ،االث ـنــن،
أن ق ـ ـ ــوات ع ـس ـك ــري ــة م ـش ـت ــرك ــة اق ـت ـح ـمــت
م ـقــر اإلذاعـ ـ ــة وال ـت ـل ـفــزيــون ف ــي أم درم ــان
(العاصمة الـتــوأم للخرطوم) واحتجزت
ع ــ ً
ـددا م ــن ال ـعــام ـلــن ،فـيـمــا ب ـثــت إذاعـ ــات
والـقـنــاة اإلخـبــاريــة الحكومية فــي البالد
موسيقى وطنية تقليدية ومشاهد لنهر
النيل ،وفق «أسوشييتد بــرس» .وأعلنت
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ق ـط ــع اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت .وق ـ ـ ــال تـجـمــع
امل ـه ـن ـيــن الـ ـس ــودانـ ـي ــن ،وهـ ــو مـجـمــوعــة
تقود مطالب االنتقال إلــى الديمقراطية،
إن هـنــاك انـقـطــاعــا فــي إشـ ــارات اإلنـتــرنــت
والهاتف في جميع أنحاء البالد.
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،قــالــت «ن ــت بـلــوكــس»
وهي جماعة تتعقب مشاكل واضطرابات
ً
كبيرا»
اإلنترنت ،إنها شهدت «اضطرابًا
في كل من اتصاالت اإلنترنت عبر الهاتف
الثابت والهاتف املحمول في جميع أنحاء
السودان مع عدد من مقدمي الخدمات في
وق ــت مـبـكــر اإلث ـن ــن .وأض ــاف ــت الـجـمــاعــة:
«املقاييس تؤكد تقارير املستخدمني التي
تظهر أن اضـطــرابــات الشبكة متسقة مع
وقف خدمة اإلنترنت ...من املرجح أن يحد
االضـطــراب مــن التدفق الحر للمعلومات
عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت وال ـت ـغ ـط ـي ــة اإلخـ ـب ــاري ــة
للحوادث على األرض».
مقاطع فيديو وصور ملتظاهرين وحشود
باآلالف في مناطق مختلفة ،وسط إشعال
لإلطارات احتجاجًا ،انتشرت على مواقع
ال ـتــواصــل مــن داخ ــل م ــدن الـ ـس ــودان ،رغــم
وق ــف اإلن ـت ــرن ــت ،فـيـمــا ق ــام ال ـســودان ـيــون
في الخارج بــدور التوعية ونشر األخبار
ل ـل ـعــالــم ،مـسـتـخــدمــن بـشـكــل بـ ــارز الـلـغــة
ّ
اإلنكليزية كي تصل األخبار وتفاصيلها
حول ما يحصل في السودان بشكل أوسع.
وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ت ـق ـس ـي ــم واضـ ـ ـ ــح ل ـل ـم ـه ــام،
فـ ّـق ــد نـ ـش ــر نـ ــاش ـ ـطـ ــون داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـس ـ ــودان
أن ـه ــم سـيـقــومــون بـمــا ً أمـكـنـهــم لـلـتـصـ ّـدي
لـهــذا االن ـقــاب حـمــايــة لـلـثــورة ،فيما أكــد
ّ
ن ــاشـ ـط ــون سـ ــودان ـ ـيـ ــون فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج أن
ّ
ّ
تتضمن بشكل بــارز نقل
مهمتهم حاليًا
أصـ ــوات ال ـســودان ـيــن كـمــا نـشــر الــوســوم
والـ ـص ــور وال ـح ـم ــات اإلل ـك ـتــرونـ ّـيــة الـتــي
ت ـحــاول السلطة الـعـسـكـ ّ
ـريــة داخ ــل الـبــاد
حجبها .وكتب حسن إبراهيم« :الناس في
الـخــارج ...ال إحباط في الـشــارع ...الشارع
نار تشتعل .الناس يموتون .االنقالب لن
يتم».
وكــان دور وزارة اإلع ــام الـســودانـ ّـيــة عبر
«ف ـي ـس ـب ــوك» ب ـ ـ ــارزًا ل ـل ـغ ــاي ــة ،إذ اع ـت ـمــدت
على منشوراتها السريعة كل من وكاالت
ّ
والعاملية،
األنباء ووسائل اإلعالم العربية
وسط أنباء عن اقتحام عسكريني لوسائل
إعـ ــام واح ـت ـجــاز عــامـلــن فـيـهــا ،تـحــديـدًا
ف ــي م ــدي ـن ــة أم درم ـ ـ ــان (ث ــان ــي أك ـب ــر م ــدن
السودان).
وانتشرت وسوم عدة عبر مواقع التواصل
االجتماعي تعبيرًا عــن الــرفــض الشعبي
والـ ـث ــوري لــا ًن ـقــاب ف ــي الـ ـس ــودان وك ــان
بينها ،إضــافــة إلــى «#الردة_مستحيلة»،
«#ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودان» ،و«#ال_لـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاب_
العسكري» ،و«#العصيان_املدني_العام»،
و ،SudanCoup#و«#ال ـشــوارع_الت ـخــون»،
و«#الـ ـث ــورة_مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة» .وك ـت ـب ــت إح ــدى
املـ ـ ـغ ـ ــردات« :خ ــدم ــة اإلنـ ـت ــرن ــت وال ـه ــات ــف
معطلة فــي  #ال ـســودان .الجيش يفصلنا

ً
تماما كما فعلوا أثناء الثورة.
عن العالم.
وم ـث ـل ـمــا ف ـع ـلــوا ف ــي ع ــام  .2016ي ــري ــدون
إسكات الشعب السوداني .وإذا لم نذهب
بهدوء ،فسوف يقضون علينا».
وكتب حساب «التغيير اآلن» في السودان:
«الـ ــى جـمــاهـيــر ال ـش ـعــب الـ ـس ــودان ــي :يتم
اآلن تـمـهـيــد ال ـط ــري ــق ل ـشــرع ـنــة االن ـق ــاب
العسكري الــدائــر بالبالد .نهيب بجموع
الـشـعــب ال ـســودانــي فــي الــداخــل وال ـخــارج
ّ
ـأن ّ
أي سـلـطــة يتم
وبــاملـجـتـمــع ال ــدول ــي بـ ـ

اقتحمت قوات
عسكرية مقار وسائل
إعالم وقطعت
اإلنترنت

تكوينها تحت مسميات مضللة كـ(اصالح
مسار الـثــورة) هي سلطة انقالبية وغير
شرعية# .الردة_مستحيلة #ال_لالنقالب_
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـك ـ ــري» .وك ـ ـتـ ــب تـ ـجـ ـم ــع امل ـه ـن ـي ــن
السودانيني« :نناشد الجماهير للخروج
ل ـل ـشــوارع واحـتــالـهــا وإغـ ــاق كــل الـطــرق
بــاملـتــاريــس ،واإلض ـ ــراب ال ـعــام عــن العمل
وأي ت ـعــاون مــع االنـقــابـيــن والـعـصـيــان
املدني في مواجهتهم .لن يحكمنا العسكر
واملليشيات الثورة ثورة شعب ...السلطة

سودانيون خرجوا ضد االنقالب يوم أمس اإلثنين (فرانس برس)

اعتداء على الصحافيين

ّ
قـبــل االنـ ـق ــاب ،تـكــثـفــت االع ـ ـتـ ــداءات عـلــى الصحافيني
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن .يـ ـ ــوم األحـ ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،ذكـ ـ ـ ــرت شـبـكــة
الصحافيني السودانيني أنها رصــدت تزايد االعـتــداءات
على الصحافيني منذ بدء اعتصام القصر الجمهوري،
من بينها االعتداء على فريق قناة «بي بي سي» بالضرب
ومنعهم من أداء عملهم ،بجانب االعـتــداء على مراسل
وكالة «األنــاضــول» بهرام عبداملنعم وتهشيم سيارته،
بــاإلضــافــة إل ــى االع ـت ــداء عـلــى مــراســل ق ـنــاة «ال ـجــزيــرة
مباشر» محمد عمر وتهديده بالقتل .كما تم منع مصور
وكالة «فرانس بــرس» أشــرف شاذلي من التقاط صور
من باحة االعتصام ،عدا االعتداء على مراسل صحيفة
«الشرق األوسط» محمد أمني يس من قبل ضابط برتبة
لواء بالقوات املسلحة ،أثناء تغطيته ملوكب املحامني أمام
القصرالجمهوري ،قبل أي ــام ،واالع ـتــداء بالضرب على
الصحافي في «وكالة السودان لألنباء» ،األحمدي فرح.
وذكرت الشبكة أن «تلك التصرفات اإلجرامية والسلوك

البربري الذي تجاوز نهج النظام البائد من شأنه تعريض
حياة الصحافيني للخطر ،ومنعهم من القيام بواجباتهم
واملهام املوكلة إليهم» ،مضيفة أن «حماية الصحافيني
وصيانة حقوقهم وتمكينهم من أداء عملهم دون خوف
أو تهديد أو عــدوان ،صارت ضرورية أكثر من أي وقت
مضى» ،وطالبت الجهات ذات الصلة بالتعامل مع األمر
ً
بالحزم املطلوب منعًا ألي جريمة محتملة مستقبال.
من جهتها ،هددت اللجنة املشتركة لألجسام الصحافية
بمقاطعة كل األخبار والتغطيات الخاصة بالجهات التي
تقف وراء تلك األفعال وذلك السلوك ،سواء كانت جهات
ظاهرة أو مستترة .وأكدت اللجنة ،على صعيد مختلف،
قــرب اكتمال وحــدة األجـســام الصحافية بعد حالة من
التشظي أعقبت نجاح الثورة السودانية في العام ،2019
ً
ُ
مشيرة في بيان لها إلى أنه تجرى حاليًا عملية الحصر
املـبــدئــي الـتــي تمهد لفتح الـسـجــل الـصـحــافــي رسميًا،
تمهيدًا النعقاد الجمعية العمومية.

والـثــروة كلها للشعب .إعــام التجمع 25
أكتوبر  .»2021بينما كتب عثمان مكي:
«ه ــذه م ــرة أخ ــرى سـنـخــرج إل ــى ال ـشــوارع
شاهرين هتافنا ،ولسوف تلقانا الشوارع
بالبساالت املـضــادة للعساكر واملساخر
وال ـخ ـنــوع .هــا م ــرة أخ ــرى سنصعد فــوق
ه ــذا االخ ـت ـنــاق ال ــى ع ـنــاق الـبـنــدقـيــة #ال_
لــانـقــاب_الـعـسـكــري #الــردة_مـسـتـحـيـلــة
ّ
#انـ ـق ــاب_الـ ـب ــره ــان» .وأكـ ــد خ ــال ــد ط ــه أن
«إرادة الشعب هي الباقية ،وليست إرادة
ال ـع ـس ـكــر وم ـل ـي ـش ـيــات ـهــم .امل ــواج ـه ــة الـتــي
توجعهم هــي الـعـصـيــان املــدنــي الـشــامــل،
مهما لونوا من شعارات والتف حولهم من
انتهازيني وأذيــال نظام وإن كانوا وزراء
وحكام أقاليم# .ال_لالنقالب_العسكري».
وكتب خالد عثمان الفيل سلسلة خطوات
رأى أن ـ ــه ي ـج ــب ال ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا مل ـســانــدة
اإلرادة الشعبية للمدنيني فــي ال ـســودان
ضــد االن ـق ــاب ،وك ــان مــن بينها «اإلع ــام
ال ـخ ــارج ــي م ـهــم ون ـق ــل صـ ــوت املــواط ـنــن
ل ـل ـعــالــم م ـه ــم ،ل ـكــن األه ـ ــم م ـنــه الـتـشـبـيــك
وبناء وسائل تواصل مشتركة بني لجان
املقاومة وبني املتظاهرين ،املوضوع هذا
أولوية قصوى ،ومــن املفترضالتفكير به
واالجتهاد في ايجاد خيارات بديلة مثل
االعتماد على قناة ســودان بكرة (ناطقة
باسم الثورة) ألخذ األخبار ،كما التطبيق
الهاتفي الــذي يرسل رســائــل بالبلوتوث
ف ــي ح ـ ــدود  300م ـت ــر ،وغـ ـي ــره .وإذا كــان
لديك وقــت وأنــت خــارج الـســودان ،اجتهد
فــي التفكير والـبـحــث عــن وســائــل تـقـ ّـوي
وتدعم التنظيم الداخلي للجان املقاومة
واملتظاهرين» .وقال آخر#« :ال_لالنقالب_
العسكري .عبدة الكراسي ال يرون في هذا
البلد الطيب ســوى كرسي سلطة وال في
هذا الشعب الطيب سوى دمى يحركونها
كما يفعلون في ما بينهم .مثلهم ال يعي
ال ـ ـ ــدرس :فــديـسـمـبــر ال ـت ــي أب ـه ــرت الـعــالــم
ش ــاه ــدةّ ،واآلن بــال ـف ـعــل ،يـحـفــر الـعـسـكــر
ّ
وك ــل مــن لــف لفيفهم ،قـبــورهــم بأيديهم.
#ال ــردة_مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـيـ ـل ــة» .وأكـ ـ ـ ــدت أم ـ ــل أب ــو
عيسى#« :ال_لــانـقــاب_الـعـسـكــري إعــان
العصيان املدنى اآلن الثوار يترسون كل
ال ـش ــوارع وأمـ ــواج بـشــريــة تعتصم خلف
التروس لجان املقاومة واألحزاب الوطنية
تـقــود الـتـعـبـئــة ،م ـش ــاورات واس ـعــة وســط
لجان تسيير معظم النقابات إلعالن بيان
مـشـتــرك لــدعــم الـعـصـيــان امل ــدن ــى .الشعب
أقوى والردة مستحيلة والنصر أكيد».
ودع ـ ــت ح ـس ــاب ــات س ــودان ـي ــة إلـ ــى تغيير
ألوان الحسابات على «تويتر» إلى اللون
األزرق كي ينتبه العالم إلى ما يجري في
السودان .وكتب ود البيهّ :
«غير إلى أزرق
ك ــي ي ـعــرف ال ـعــالــم .ه ــذا أق ــل م ــا يـمـكــن أن
نفعله».
وكانت سلسلة االعتداءات قد وقعت على
الصحافيني في السودان ،خالل تغطيتهم
ألحــداث اعتصام محيط القصر الرئاسي
بـ ــال ـ ـخـ ــرطـ ــوم الـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـت ــه ت ـن ـظ ـي ـمــات
مدعومة من املكون العسكري في السلطة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـط ــال ــب بـحــل
حكومة رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك،
قبل اعتقاله ووضعه قيد اإلقامة الجبرية
اإلثنني .فقد تعرض مراسل قناة «الجزيرة
مباشر» في الخرطوم ،مروان نجم الدين،
العتداء أثناء تغطيته لتظاهرة ملعتصمي
ال ـق ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي وإغ ــاقـ ـه ــم ل ـل ـطــرقــات
بـمـنـطـقــة وسـ ــط الـ ـخ ــرط ــوم ،األح ـ ـ ــد .كـمــا
هاجمت مجموعة من املعتصمني ،السبت،
مـقــر «وك ــال ــة الـ ـس ــودان لــأن ـبــاء» ومنعت
ب ــداي ــة ق ـي ــام م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي لـتـحــالــف
قـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـح ــاك ــم .كــذلــك
منعت مجموعة أخ ــرى العاملني ب ــوزارة
ال ـث ـقــافــة واإلع ـ ـ ــام بـ ـش ــارع ال ـجــام ـعــة من
دخــول مقر ال ــوزارة ،وحــاولــت اقتحامها.
وكان الصحافي أحمد حمدان قد تعرض
إلصــابــة بــالـغــة أث ـنــاء تغطيته ملــوكــب 21
أكتوبر/تشرين األول ،الخميس املاضي،
بواسطة عبوة غاز مسيل للدموع.
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منوعات فنون وكوكتيل
وثائقي

سعيد المزواري

ص ـ ـ ـ ّـور فـ ـ ــال ك ـي ـل ـمــر ( ،)1959فــي
ن ـح ــو  40ع ــام ــا ّ ،م ـئ ــات ال ـس ــاع ــات
ـات
م ــن ال ـف ـيــديــو ،وث ــق فـيـهــا لـحـظـ ٍ
ّ
مهمة فــي م ـســاره ،وأخ ــرى عــاديــة مــن حياته
اليومية .نبدأ في الوثائقي منذ طفولة كيلمر،
بعشقه لخشبة امل ـس ــرح ،ثــم الـشـبــاب،
مـ ــرورًا
ّ
الحتراف التمثيل ،إلى
طريقه
يشق
بدأ
حني
ّ
أول في هوليوود.
صف
نجمًا
تكريسه
مرحلة
ّ
إصابته بسرطان الحنجرة ،حفزت رغبته في
روايــة ّ
قصة حياته ،بتعليق مــن كتابته قــرأه
ابنه ،في الوثائقي «فال» ( )2021للثنائي ليو
سكوت وتينغ بو.
ّ
ركــزت ّ
مقدمة الفيلم على العالقة الخاصة
لفال بأخيه األكبر ،ويسلي ،في طفولتهما،
ٍّ
ـاو بإمكانات
وتــواطــؤهـمــا فــي إب ــداع فــن ه ـ
ٍّ
ْ
بسيطة ،لـكــن بشغف ع ــارم وتـمــتـ ٍـع .تلتقط
كاميرا الفيديو املنزلية تفاصيله في لقطات
ّ
م ــؤث ــرة ،تـعــود فــي مـنــاطــق ع ـ ّـدة مــن «ف ــال»،
فهم عالقة آل كيلمر
نظرًا إلى أهميتها في ّ
الوثيقة باإلبداع ،الذي يمثل بالنسبة إليهم

مهمة في حياة
في فيلم وثائقي صدر حديثًا ،يحمل عنوان «فال» نقف عند محطات
ّ
تصور لنا سيرة الفتة
الممثل األميركي ،فال كيلمر .محطات يمتزج فيها الطريف والمؤلم،
ّ

فال كيلمر

سيرة ممثل صعب المراس
الوسيلة الــوحـيــدة إلعـطــاء معنى للحياة.
وفاة ويسلي غرقًا في املسبح ،عن  15عامًا،
ول ــوم كيلمر األب نفسه على تقصيره في
ّ
بداء الصرع ،شكال نقطة
رعاية ابنه املصاب ّ
فارقة في َحياة فال ،غذت الجانب املظلم من
روح ــه ،ونـ َـحـ ْـت بحياته ،بشكل حــاســم ،إلى
مسارها التراجيدي.
ّ
عززا قوة تأثير الفيلم ّ
وتفرده كوثيقة
عامالن
غالية عن الحياة والسينما:
ً
أوال ،غـنــى املـ ــادة الفيلمية امللتقطة مــن فــال

ّ
وبتنوع
كيلمر ،الـتــي حبكت الـســرد بكثافةٍ ،
م ـ ـنـ ــاخـ ــات ،ح ـ ـضـ ــرت ب ـم ــوج ـب ـه ــا ال ـل ـح ـظ ــات
ّ
الـطــريـفــة ،كلقطة الـتـهــكــم عـلــى نـجــومـيــة تــوم
كـ ـ ــروز ،ال ـط ــاغ ـي ــة ف ــي ت ـص ــوي ــر «تـ ـ ــوب غ ــان»
( )1986لتوني سكوت ،الــذي له فضل إطالق
نجومية كيلمر ،وارتباطه الوثيق بشخصية
«آي ـس ـم ــان» ف ــي مـخـيــال الـجـمـهــور الـعــريــض؛
ولحظات الـحــزن على رحيل الشقيق األكبر،
َ
ومشاهد مثيرة ّ كـ«التزامنية السانكرونية»
ُ
ً
املــذهـلــة ،حــن تلقى كيلمر ات ـصــاال مــن وكيل

حص َر اإلعالم كيلمر
في خانة الشاب الوسيم
مفتول العضالت

أعماله ،إلخباره بحصوله على عرض تأدية
دور ب ـ ــروس واي ـ ــن ف ــي «ب ــات ـم ــان إلـ ــى األبـ ــد»
( )1995ل ـج ــوي ــل ش ــوم ــاخ ــر ،مـ ـب ــاش ــرة بـعــد
انـتـهــائــه مــن سـبــر كـهــف وط ــاوي ــط ،فــي رحلة
استكشافية في أدغال ّأفريقيا.
للمخر َجني ،سكوت
ِ
ثانيًا ،االختيارات املوفقة ْ
وبو ،في ترتيب الحبكة ،إذ انطلق الفيلم من
حــاضــر ف ــال كـيـلـمــر ،وطــريـقـتــه املــؤملــة ـ وغير
املريحة في البداية ـ في الكالم ،بعد تعقيدات
ّ
اضطرت األطباء إلى وضع ثقب
السرطان التي

المواطن
توين
بحلول عام ،2014
تراجعت مسيرة فال كيلمر
السينمائية بسبب شغفه
بمارك توين ،وأثناء قيامه
بجولة لعرضه المسرحي
المنفرد «المواطن توين»
 ،Citizen Twainفي
ناشفيل ،اكتشف وجود
كتلة ضخمة في حنجرته
وبالكاد كان يستطيع البلع،
وتم تشخيص إصابته
بسرطان الحنجرة وخضع
للجراحة والعالج الكيميائي
واإلشعاعي .دمر السرطان
أحباله الصوتية وسرق
صوته ،وتركه يتكلم
ويتنفس ويأكل من خالل
أنبوب مثبت في القصبة
الهوائية.

عانى من سرطان الحنجرة (تيم موسنفلدر)Getty/

دردشة

ال تخفي الفنانة األردنـيــة ،املقيمة في مصر،
م ــي س ـل ـيــم ،س ــروره ــا م ــن االن ـف ـت ــاح ال ـعــربــي
ال ــذي تعيشه ال ــدرام ــا األردن ـي ــة حــالـيــا .تقول
في حديث إلى «العربي الجديد» ،على هامش
تصوير مشاهدها في املسلسل الدرامي «على
ُبعد مسافة من الحب» ،إن وجودها في األردن
لتصوير عمل درامي ،من املقرر أن ُيعرض في
املــوســم الــرمـضــانــي املـقـبــل ،بمشاركة فنانني
عرب من األردن ومصر والسعودية والعراق،
يعني لها الكثير« :أشارك في الدراما األردنية
متأخرة ،لكن ما يهم أنني وصلت اآلن وسط
مرحلة االنفتاح الكبيرة التي تعيشها الدراما
األردنـيــة ،في الوقت الــذي أفتخر به بوصول
هــذه األعـمــال بشكل كبير للجمهور العربي،
فــي ظــل الـنـجــاحــات الـتــي تحققها وبزمالئي
الفنانني األردنيني الذين أثبتوا وجودهم في
الدراما العربية».
وتـ ـق ــدم م ــي ش ـخ ـص ـيــة نـ ـ ــورة ،ف ــي املـسـلـســل
ال ــذي يجمعها بــالـفـنــانــة املـصــريــة مـنــى عبد
الغني بــدور والــدتـهــا« :أرهقتني الشخصية
جدًا كونها شريرة ولها عمق وأبعاد نفسية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ت ـت ـع ــام ــل م ــع ش ـخ ـص ـي ــات عــرب ـيــة
متعددة في قصة اجتماعية كتبها سليمان
أبـ ـ ــو ش ـ ـ ـ ــارب ،وي ـخ ــرج ـه ــا حـ ـس ــام حـ ـج ــاوي.
وسيلحظ الجمهور التأثيرات الكثيرة التي
ت ـت ـعــرض ل ـهــا الـش ـخـص ـيــة ،ف ــي تـعــامـلـهــا مع
الـشـخـصـيــات الـعــربـيــة األخـ ــرى ،والح ـظــت أن
املنتج عصام حجاوي اختار أبطال األعمال
ً
بناء على قدراتهم األدائية».
ُ
تفضل مي تقديم أعمال تحسب لها ال عليها،
وف ـ ــق ت ـع ـب ـي ــره ــا« :بـ ـن ــاء ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـت ــوج ــه،

تناقضات أويس مخلالتي
نور عويتي

ُ
ص ــورة شــاهــدة قـبــر ،كـتــب عليها «صـخــر شيخ
الجبل» ،ظهرت في برومو «الهيبة :جبل» ،كانت
كفيلة بإنهاء مسيرة املمثل أويس مخلالتي في
املسلسل ،قبل انطالقة جزئه الخامس .بذلك ،تم
إنهاء وجــود الشخصية التي رسمت لها نهاية
إكلينيكة فــي نهاية الـجــزء األول ،عندما أصيب
«ص ـخ ـ ّـر» بـعـيــار ن ــاري أدى إل ــى ف ـقــدانــه بـصــره،
لكن صناع العمل ،حافظوا على وجوده ،وهيأوا
ك ــل الـ ـظ ــروف وف ـبــركــوهــا ،لـيـبـقــى بـ ــذات املــامــح
الهائجة التي تميز بها منذ البداية.
الرجولية
ّ
ادعى مخلالتي أنه فوجئ بموت شخصيته ،كما
فوجئ بذلك الجمهور عند عرض البرومو ،وأن
الجهة املنتجة ،وزم ــاءه بالعمل ،لم يتواصلوا
معه بشكل مسبق ليعلموه بخروجه رسميًا من
املـسـلـســل ،ال ــذي ك ــان لــه الـفـضــل األك ـبــر بشهرته
ً
محليًا وعــربـيــا؛ لـتـكــون ه ــذه االدع ـ ــاءات مــدخــا
أولـيــا لنقد أخــاقـيــات العمل الـفـنــي ،والـعــاقــات
ف ــي ه ـ ــذا الـ ــوسـ ــط ،ق ـب ــل ع ـ ــرض الـ ـج ــزء ال ـجــديــد
مــن «ال ـه ـي ـبــة» .حـيـنـهــا ،الق ــى تـعــاطـفــا كـبـيـرًا من
الجمهور الــذي لم يشكك بالقصة؛ لكن املفاجأة
كانت بتصريحات أويس مخلالتي بعدما بدأت
منصة «شاهد» بعرض الجزء الجديد من العمل،
حني غالى بانتقاد مسلسل «الهيبة»ّ ،
وعبر عن

ندمه على مشاركته فيه ،واصفًا إياه بأنه ّ
يروج
للعنف.
سواء اتفقنا مع هذه االنتقادات ،أم لم نفعل؛ فإنه
ال يمكن ،بأي حال من األحــوال ،أن نتقبلها منه،
فـهــو ك ــان ركـنــا مــن أرك ــان «الـهـيـبــة» طيلة أربـعــة
مواسم ،ولم يخرج بهذه التصريحات واآلراء إال
بعد إقصائه عــن العمل .لــذلــك ،يصعب التعامل
مــع انـتـقــادات أوي ــس مخلالتي على أنـهــا مجرد
رأي ،أو نقد فني ،وأن نأخذها على محمل الجد؛
فهي ال تبدو سوى ردة فعل طائشة على خالفاته
مع شركائه بصناعة العمل.
هــذا الـنــوع مــن التعامل ال ــذي يظهر بشكل حاد
عند أويس مخلالتي ،اعتدنا عليه لدى عدد من
املمثلني السوريني؛ فكثير منهم يواظبون على
انتقاد أعمالهم القديمة بعد أن تسقط ،وكأنهم
لــم يـكــونــوا ج ــزءًا منها؛ شهدنا ذلــك هــذه السنة
ً
مع مسلسل «الكندوش» الذي القى فشال ذريعًا،

بمج ّرد مغادرته
مسلسل «الهيبة» بدأ
مخلالتي بمهاجمته

بعدما حـ ّـمــل الجميع مسؤولية الفشل للكاتب
واملمثل حسام تحسني بيك ،وكأنهم لم يكونوا
جزءًا من صناعة العمل.
يتجلى هذا الشكل من التناقض أكثر مع مسلسل
«باب الحارة» ،الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا
في األجزاء األولى منه ،قبل أن يتحول في األعوام
األخيرة ،إلى مثال على الرداءة الفنية في سورية.
فبعد أن سقط «باب الحارة» ،خرج عدد كبير من
صناعه بتصريحات متناقضة ،لنرى عددًا كبيرًا
من املمثلني املشاركني باملسلسل ينتقدونه بشكل
غريب ،وكأنهم لم يكونوا يومًا جزءًا منه ،وحتى
امل ـخ ــرج ب ـســام امل ــا وش ــرك ــة اإلنـ ـت ــاج «ق ـب ـنــض»،
بدأوا في األعوام األخيرة بإنتاج مسلسالت بيئة
شامية ،روجــوا لها باعتبارها مسلسالت تعيد
للبيئة الشامية ألقها الذي أضاعه «باب الحارة»!
جــديــر بــالــذكــر أن أويـ ــس مـخـلــاتــي ك ــان واحـ ـدًا
مــن املـمـثـلــن الــذيــن رك ـبــوا املــوجــة وانـتـقــد «بــاب
الـ ـح ــارة» ف ــي أح ــد ل ـقــاءاتــه الـتـلـفــزيــونـيــة أيـضــا،
ليظهر بصورة املمثل املثقف الذي ينتقي أعماله
الفنية بـعـنــايــة؛ لـكــن مــا ح ــدث مـعــه فــي مسلسل
«الـهـيـبــة» يـبــن بشكل جـلــي أن ــه لــم يـكــن ليتردد
باملشاركة في «باب الحارة» ،أو أي عمل آخر لو
أتيحت لــه الفرصة .فــإذا كــان «الهيبة» مسلسال
رديئا برأيه وشــارك بأربعة أجــزاء منه ،فعن أي
مبادئ يتحدث؟

قطاع الموسيقى ...خطوات خجولة نحو مراعاة البيئة
شــاركــت فــي فيلم « 200جنيه» ال ــذي يعرض
حــالـيــا فــي دور الـسـيـنـمــا .الـقـصــة هــي البطل
وه ـ ــي مـ ـح ــرك األح ـ ـ ـ ـ ــداث؛ ف ــأعـ ـم ــال ال ـب ـطــولــة
الجماعية هــي مــن تنتصر للفن والجمهور،
وهــذا الفيلم يضم قصصًا وحكايات كثيرة،
ّ
أقدم فيه دور إخالص إلى جانب فنانني مثل
أحمد السقا ،وإسـعــاد يــونــس ،وليلى علوي،
وأحـ ـم ــد رزق وآخ ـ ــري ـ ــن» .وال تـسـتـعـجــل مــي
دور البطولة األول ــى ،بل تشير إلــى وجودها
كبطلة فــي كــل املسلسالت التي شــاركــت بها،
لكنها تستدرك« :كل شيء في وقته أفضل ،من
ً
ينظر إلى أرشيفي ،سيجد أنني قدمت أعماال
كثيرة كبطلة أول ــى أو ثــانـيــة ،مــا يهمني في
الشخصية التي أجسدها ،أن تكون محورية
فــي األح ـ ــداث ،فـقــد أق ــدم دورا كـضـيـفــة شــرف
ويؤثر بالجمهور ،فيما قد يذهب دور بطولة
إلــى الـنـسـيــان ،لــذلــك ال أقـبــل إال بالعمل الــذي
يقدمني بشكل جيد للجمهور».
وتسترجع مي بعض أدوارهــا الدرامية خالل
العام الحالي« :كنت ضيفة شــرف مع الفنان
مصطفى قمر فــي مسلسل ف ــارس بــا جــواد،
ك ـمــا قــدمــت ب ـطــولــة ثــان ـيــة م ــع ال ـف ـنــانــة غ ــادة
عـبــد الـ ــرازق فــي مسلسل لـحــم غ ــزال ،وقــدمــت
دور بـطــولــة أول ــى فــي مسلسل ضــربــة معلم،
مــع الفنان محمد رجــب .مــا كــان يهمني عند

ترى أنّ من المهم أن
ّ
بغض
يكون الدور مؤثرًا
النظر عن حجمه
أغان منفردة (عمّ ار عبد ربه /فرانس برس)
قد تعود للغناء من خالل
ٍ

متابعة

كان واحدًا
من الممثلين
الذين ركبوا
موجة انتقادات
«باب الحارة»
(فيسبوك)

قضية

مي سليم :ما زال الجمهور يتذكرني
عمان ـ محمود الخطيب
ّ

ّ
س فــي عنقه .ثــم املــزاوجــة ،تدريجيًا ،بني
تنف ٍ
الحاضر واملاضي البعيد ،من طفولة فال إلى
ً
بروز نجمه ،وصوال إلى املرحلة السابقة على
ّ
املرض بقليل ،التي تركز بمنتهى الحساسية
على انغماس املمثل في أداء شخصية مارك
ت ــوي ــن ع ـلــى املـ ـس ــرح ،ف ــي ع ـ ــروض «وان مــان
ً
شو» القت إقباال واستحسانًا ،سببهما ربما
التقاطعات الجوهرية بني كيلمر وشخصية
بنظرة
الكاتب األميركي ،التي تمزج السخرية
ّ
ن ــاف ــذة لـتــراجـيــديــا ال ـح ـيــاة وم ـعــانــي الـتـمــثــل
ّ
اإلبداعي ،خصوصًا أن نبرة الحكمة الساخرة،
ال ـتــي تحملها املـقـتـطـفــات امل ـخ ـتــارة م ــن أدب
ّ
تتضمن إحالة رائعة على خريف عمر
توين،
ونظرته الشفقية على ما مضى
نفسه،
كيلمر
ً
مــن حـيــاتــه ،جــاعـلــة مــن ه ــذا الـعـمــل نــوعــا من
الوصية الخاتمة لحيا ٍة حافلة.
ّ
حـ ــقـ ــق «ف ـ ـ ـ ـ ــال» ت ـ ـمـ ــازجـ ــا رائ ـ ـع ـ ــا ب ـ ــن ن ـط ــاق
ال ـح ـم ـي ـمــي /ال ـعــا ّئ ـلــي وال ـع ـم ـلــي /اإلع ــام ــي،
وال ـتــداخــات املـعــقــدة بينها فــي حـيــاة نجوم
التمثيل ،كاملشاهد الشجية التي توضح كيف
ّأدى االن ــدم ــاج الـفــائــق لكيلمر فــي دور جيم
م ــوري ـس ــون ،ف ــي «ذا دورز» ( )1991ألولـيـفــر
سـ ـت ــون ،إلـ ــى ت ــأج ـي ــج ال ـت ـب ــاع ــد م ــع زوجـ ـت ــه،
م ــا أف ـض ــى إلـ ــى ان ـف ـصــال ـه ـمــا .ان ـف ـص ــال ب ــرع
املخرجان في إقامة جسور بينه وبــن طالق
وال ــدي كـيـلـمــر ،ال ــذي ّســاهــم بقسط كبير في
تشكيل شخصيته الهشة وقتامة اختياراته.
رغ ــم ذل ــك ،حـمــل الـفـيـلــم ملـســة ت ـفــاؤل ،بــإبــرازه
عــاقــة الـحــب بــن كيلمر وول ــدي ــه ،مرسيدس
وجاك ،الذي اختار التمثيل بدوره.
قــرأ ج ــاك ،بصوته ال ـنـ ّ
ـدي ،تعليق الفيلم ،في
تباين الفت مع صوت األب ،الغليظ واملحشرج
بتأثير املرض الخبيث ،ما أضفى نسقًا حلقيًا
ً
فــاضــا ،فـحــواه تمرير شاهد اإلب ــداع ،واالبــن
الذي ُيكمل صنيع األب.
ً
ّ
يشكل «فال» شهادة ّثمينة عن عالم السينما،
من منظور ممثل صــف أول ،حصره التناول
اإلعالمي السطحي في خانة الشاب الوسيم،
مفتول العضالت ،بينما تنطوي حياته على
ـان،
جــانــب م ــأس ــاوي ،ق ــوا ًم ــه تـضـحـيــات وت ـف ـ ٍ
ي ـبــرز (ال ـت ـفــانــي) م ـثــا ف ــي م ـشــاهــد الـتـمــريــن
املـهــووس على دور هاملت إلــى حـ ّـد الغثيان،
ّ
ونجاحات تحجب خيبات أمــل ،لعل أكبرها
تـجــربــة تــأديــة دور «بــاتـمــان» الـتــي لــم تحمل
ّ
أي تـحـ ٍّـد فني بسبب نمطية ال ــدور ،وتعقيد
ال ـحــركــة ،والـتـعـبـيــر مــن داخ ـ ّـل ال ــزي الـجـلــدي
ً
األسود الثقيل ،لبطل ميزته أنه ّ
يؤدي أعماال
ً
ٍّ
ـدرات خــارقــة.
خ ــارق ــة ،مــن دون تــوفــره عـلــى قـ ـ ٍ
رفض كيلمر تجديد العقد لتأدية بروس واين
ّ
ّ
هوليوود أبدًا ْله .لكن
مجددًا ،وهذا لم تغفره
ٌ
تجربة فيلمه املــوالـ َـي موفقة للغاية ،إذ برع
دور كريس ش ْهرليس ،ذي الشخصية
في أداء ّ
غير املتوقعة واملهزوزة ،وعالقته االلتحامية
ّ
مع رفيقته ،في «ح ــرارة» ( )1995ملايكل مــان.
ً
التراجيديا ليست بعيدة ،مرة أخرى.
من أكثر مقاطع الفيلم إثارة لالهتمام ،رواية
كـيـلـمــر ،بــال ـصــوت وص ــور الـفـيــديــو ،لتجربة
ت ـصــويــر «ج ــزي ــرة ال ــدك ـت ــور َمـ ـ ــورو» ()1996
ً
فرانكنهايمر ،الـتــي َعــقــد عليها آمــاال
لـجــون ّ
ك ـب ـيــرة ،ألن ـه ــا سـتـجـمـعــه ب ـم ــارل ــون ب ــران ــدو،
مـثـلــه األعـ ـل ــى ،وأحـ ــد ال ــذي ــن زرع ـ ــوا ف ـيــه حـ ّـب
ّ
التشخيص .لـكــن مشاكل اإلن ـتــاج ،وخــافــات
فرانكنهايمر (هناك لقطة صوتية
كيلمر مع
ّ
ـوار ُمتشنج بينهما) ،عصفت بكل
ـ
الفـتــة ل ـح ٍ
ـورة التي
ـ
ص
ـ
ل
ا
ـن
ـ
ي
ـو
ـ
ك
ـ
ت
ـي
ـ
ف
ـم
ـ
ه
ـا
ـ
س
آم ــال ــه .ه ــذا
ّ
أضحت سائدة حوله في هوليوود ،بأنه ممثل
صعب ،يهوى خلق املشاكل في التصوير.
سوء فهم وأحكام مسبقة ُ
وصور سطحية،
ٍّ
ّ
بددها «فــال» تباعًا ،في تجل رائــع للمهمة
األسـ ـمـ ــى ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ،امل ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي ال ـن ـفــاذ
إل ــى عـمــق األشـ ـي ــاء ،الس ـت ـخــراج جــوهــرهــا،
والتسامي بحقيقتها.
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اختيار هذه األعمال ،مدى تنوعها وحضور
الشخصيات الـتــي أقدمها فــي القصة ،وأجــد
أن الجمهور عــادة ما تستهويه الشخصيات
الرومانسية وأدوار ابن البلد».
تجد مي سليم نفسها محظوظة أنها شاركت
كبار نجوم الدراما أعمالهم ،مثل عــادل إمام،
ومحمود عبد العزيز ،ونور الشريف وحسني
ف ـه ـم ــي ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـتــي
قــدمـتـهــا مـعـهــم ك ــان ــت م ــن أص ـع ــب تـجــاربـهــا
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،م ــوضـ ـح ــة« :أم ـ ـ ـ ــام كـ ــل فـ ـن ــان كـبـيــر
وصــاحــب تـجــربــة ،عـلــى الـفـنــان أن يمثل بكل
إمكاناته وحواسه ليستفيد من حضوره أمام
قــامــات فنية كبيرة .مــا زلــت أذكــر دور مدمنة
املخدرات الذي قدمته أمام الفنان محمود عبد
العزيز في مسلسل جبل الحالل ،ودور الفتاة
الـتــي يلبسها جــن أم ــام الـفـنــان نــور الشريف
في مسلسل خلف الله ،فهذه التجارب هي ما
ّ
يصقل الفنان بالخبرة ،خصوصًا أن هذين
الدورين كانا من أصعب ما قدمت».
وعن سبب توقفها عن الغناء ،تشير سليم إلى
أن الدراما سرقتها من مهنتها األصلية« :ما
زال الجمهور يتذكرني بأغنياتي التي نجحت
معه ،وبصراحة أتــوق للغناء مجددًا ،ويمكن
أن يحدث ذلك بعد انتهائي من تجهيز أعمال
درامــا رمضان ،إذ ينتظرني تصوير مسلسل
أمـ ـ ــام ال ـف ـن ــان م ـح ـم ــود ح ـم ـي ــدة ،وق ـ ــد أط ــرح
أغـنـيــة فــرديــة كــل ف ـتــرة» .تتمنى مــي أن تجد
هــي وشقيقتاها ،ميس سليم ودان ــا حمدان،
ف ـك ــرة م ـمــاث ـلــة ل ـبــرنــامــج «س ـي ـس ـتــرز س ــوب»
التلفزيوني« :فــاق نجاح البرنامج توقعاتنا
عندما عرض ،ولذلك إذا كنا سنجتمع مجددًا
يجب أن نقدم ما هو أكثر تطورًا واحترافية،
وعلينا أال نكرر أنفسنا».

يدعو عدد من الفنانين
والعاملين في القطاع
الموسيقي ،إلى مراعاة
الظروف البيئية التي
يمر بها العالم ،واتخاذ
إجراءات مناسبة لذلك
ً
ال ي ــزال الـطــريــق ط ــوي ــا ،غـيــر أن األص ــوات
ت ــرت ـف ــع فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع امل ــوس ـي ـق ــي ل ــإع ــراب
ع ــن ش ــواغ ــل ب ـي ـئ ـيــة ،م ــع ت ـكــاثــر املـ ـب ــادرات
ال ـت ــوع ــوي ــة م ــن ج ــان ــب نـ ـج ــوم ،م ـث ــل بـيـلــي
ّ
أيليش ،إلــى اتـخــاذ تدابير بسيطة مراعية
للبيئة كـتـفــادي وض ــع ملصقات ال حاجة
إليها على أقراص الفينيل.
وكـثـيــرة هــي الـهـيـئــات الـعــامـلــة فــي القطاع
ال ـت ــي ب ــات ــت تـعـنــى ب ـم ــراع ــاة ال ـب ـي ـئــة ،أك ــان
ذل ــك عـلــى الـصـعـيــد املـحـلــي أم ال ـعــاملــي ،في
ح ــن ل ــم يـكــن األم ــر ب ـهــذه األه ـم ـيــة قـبــل 10
سنوات ،بحسب ما قالت كليمانس مونييه
م ــن ال ـف ــرع ال ـفــرن ـســي ل ــ«م ـيــوزيــك ديـكـلـيــرز
إيمرجنسي» (أم دي إي) التي ّ
تحدثت خالل
ّ
التحول البيئي في مهرجان «سوق
منتدى
املوسيقى الحالية» (ماما) في باريس.
وتجمع «أم دي إي» التي أبصرت النور في
بريطانيا سنة  2019تحت رايتها عددًا من
ال ـف ـنــانــن واالخ ـت ـصــاص ـيــن وامل ـج ـمــوعــات
املوسيقية الــذيــن ّ
رص ــوا الـصـفــوف إلعــان
حالة طوارئ بيئية وإيكولوجية.
وس ــرع ــان م ــا ذاع صـيـتـهــا ف ــي اإلع ـ ــام مع

أعضاء مشهورين في صفوفها مثل بيلي
أيـلـيــش و«مــاس ـيــف أت ـ ــاك» .وع ـلــى موقعها
ً
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي صـ ـ ـ ــورة م ـ ـثـ ــا ل ـل ـمــوس ـي ـقــي
البريطاني براين إنــو يرتدي قميصًا كتب
عليه «ال موسيقى على كوكب ميت» («نو
ميوزيك أون إيه ديد بالنيت»).
ـ«االس ـت ـف ــادة م ــن صــوت
وتـقـضــي ال ـف ـكــرة ب ـ ّ
الفنانني الذي قد يؤثر أكثر على الجمهور
م ــن ت ـقــريــر لـهـيـئــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـلـمـنــاخ،
فجمهورنا هــو أيـنـمــا ك ــان وم ــن ال ـنــادر أال
يستمع أشخاص إلى املوسيقى» ،على ّ
حد
قول كليمانس مونييه.
ّ
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة أن هـ ـيـ ـئ ــات مـ ـث ــل «أم
دي إي» ت ـس ـعــى إل ـ ــى «ت ــوع ـي ــة ال ـج ـم ـهــور
واالخـتـصــاصـيــن» عـلــى ح ـ ّـد سـ ــواء ،بشأن
«مسائل مثل النقل».
وســائــل النقل هــي «أول مصدر النبعاثات
ّ
الحية»،
غازات الدفيئة في مجال العروض
بـحـســب م ــا ق ــال ــت خ ــال م ـهــرجــان «م ــام ــا»
سولفيغ باربييه التي ساهمت في تأسيس
جمعية «أرف ـي ـفــا» (الـفـنــون الـحـ ّـيــة ،الفنون
املستدامة) سنة  .2020وفي نظرها ،تقضي
امل ـس ــأل ــة بــالـنـسـبــة إلـ ــى االخ ـت ـصــاص ـيــن بـ
«ترشيد االستخدام لتفادي إقامة جوالت
بكثرة فــي الــواليــات املتحدة وفــي الصني».
تعهدت منذ
وكــانــت فــرقــة «كــولــدبــاي» قــد
ّ
ف ـت ــرة الـ ـح ــرص ع ـل ــى الـ ـح ـ ّـد م ــن تـنــقــاتـهــا
بالطائرة .وال ّ
بد من إيجاد بدائل للمركبات
الفردية بالنسبة إلى الجمهور.
وت ــدرك بــاربـيـيــه أن أحـ ـدًا قــد «ال يــرغــب في
استخدام دراجة هوائية لحضور حفل ،فال
بـ ّـد من أن نعرض عليهم حافالت جماعية
ت ـ ـقـ ـ ّـدم لـ ـه ــم ف ـي ـه ــا بـ ـع ــض مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات

بيلي أيليش تقترح تفادي وضع ملصقات ال حاجة إليها على أقراص الفينيل (فرانس برس)

الـتـمـهـيــديــة» .وال ب ـ ّـد ل ـهــذه االتـ ـح ــادات من
أن ت ـت ـشــارك «امل ـ ـ ــوارد وامل ـ ـعـ ــارف» ،بحسب
مونييه .وهو أيضًا رأي باربييه التي قالت
ّ
نصور في املواقع عينها ،ينبغي إذن
«نحن
إيجاد فنادق ال تستهلك الكثير من الغسيل
(وم ــن ث ـ ّـم امل ـيــاه ومـنـتـجــات الـتـنـظـيــف) ،وال

تضيء األنوار أكثر من الالزم وال تفرط في
استخدام البالستيك ،وسواها من التدابير»
املراعية للبيئة.
ّ
واستعرضت لوسي بوشيه-داهان املكلفة
بــالـتـســويــق الـثـقــافــي والـتـنـمـيــة املـسـتــدامــة
ّ
في القطاع الخطوات التي يمكن لكل جهة

ّ
ات ـخــاذهــا بـحـســب مـسـتــواهــا .وه ــي قـ ّـدمــت
مثل الفنانة الفرنسية» إيميلي لوازو التي
ّ
تجنبت اسـتـخــدام املـلـصـقــات عـلــى أق ــراص
ً
الفينيل الـتــي ال ج ــدوى منها أص ــا .وهــو
مثل مالئم».
(فرانس برس)

