
21

MEDIA

اإلعالم األميركي يفتقد »إوزته الذهبية« ترامب

»فيسبوك« ومنصاتها... كّل هذه الدراما

واشنطن ـ العربي الجديد

ــر بــــن املـــؤســـســـات  ــوتـ ــتـ ــعـــت حـــــدة الـ ــراجـ تـ
اإلخـــبـــاريـــة األمــيــركــيــة والــبــيــت األبـــيـــض، 
بعد أربع سنوات هي فترة والية الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب، وتــراجــعــت معها 
أعــداد املشاهدين واملشتركن في خدمات 

هذه املؤسسات.
فوفقًا لبيانات شركة إحصاءات »نيلسن«، 
تـــراجـــعـــت مـــشـــاهـــدة شــبــكــة »ســــي أن أن« 
الــتــي خــاضــت مــواجــهــات عــدة مــع تــرامــب، 
خــال أوقـــات الــــذروة، بنحو 50 فــي املائة 
ــارس/آذار الــحــالــي، مــقــارنــة بــالــعــام  ــ ــ فــي مـ
املاضي. االنخفاض كان أقل في مشاهدات 

»فوكس نيوز« و»أم إس أن بي سي«.
وتــراجــعــت الـــزيـــارات إلـــى مــوقــع صحيفة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« بنسبة 30 فــي املــائــة، 
من نوفمبر/تشرين الثاني حتى فبراير/
ــنـــطـــن  شــــبــــاط، و27 فــــي املــــائــــة فــــي »واشـ
بـــــــــوســـــــــت«، وفــــــقــــــًا ملـــــؤســـــســـــة األبــــــحــــــاث 

»كومسكور«.
يــمــكــن رد االنــخــفــاض جــزئــيــًا إلـــى انــتــهــاء 
املوسم االنتخابي األميركي املثير للجدل، 
لكنه يسلط الضوء على الواقع االقتصادي 
الــــذي كــانــت تــواجــهــه وســائــل اإلعــــام في 

الفترة التي سبقت والية ترامب.
ــاالت في  ـــق بـــروفـــيـــســـور عـــلـــوم االتــــصــ

ّ
ــل وعـ

»جامعة هــارتــفــورد« آدم كــيــارا، في حديث 
لوكالة »فــرانــس بـــرس« يــوم األربــعــاء، بأن 
»هـــذا الــواقــع االقــتــصــادي لــيــس جــديــدًا، إذ 
كنا نشهده لسنوات«، مشيرًا إلى أن والية 
ترامب منحت املؤسسات اإلخبارية »تقدمًا 
مؤقتًا«، مثل »نيويورك تايمز« التي حققت 
ــادًا فـــي اشــتــراكــاتــهــا الــرقــمــيــة،  ــ ارتـــفـــاعـــًا حـ

و»سي أن أن« التي استقطبت املشاهدين.
وأردف كـــيـــارا »لــكــن عــلــى املــــدى الــطــويــل، 
ــنـــوات  ــتـــعـــدون عــــن قـ ــبـ ــإن األشـــــخـــــاص يـ ــ فــ
الصحف،  واشــتــراكــات  التقليدية  الــكــابــل 
ــدون أكـــــــثـــــــر عــــــلــــــى املـــــنـــــصـــــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ويـ
اإللكترونية... كل تاميذي تقريبًا يتلقون 
األخبار عبر مواقع التواصل االجتماعي«.
السياسية  االتـــصـــاالت  بــروفــيــســور  وقــــال 
بيركوفيتز،  توبي  بوسطن«  »جامعة  في 
من  اإلنكليزية  للنسخة  أيضًا  حديث  فــي 
كـــان »اإلوزة  تـــرامـــب  ــــرس«، إن  بـ »فـــرانـــس 
ــًا بــالــنــســبــة لــلــصــحــف  ــبـ ــتـــي تــبــيــض ذهـ الـ

منوعات
سخرية 
عالمية

ســـدت سفينة عــمــاقــة مــجــرى قــنــاة الــســويــس، 
والتعليقات  الــصــور  مــن   

ً
ســيــا أطــلــقــت  لكنها 

سيئة  الحاويات  ناقلة  حــول  والنكات  الساخرة 
الــطــالــع، الــعــالــقــة فــي املــمــر املــائــي املــهــم مــنــذ يــوم 
لكن  العاملية،  التجارة  حركة  وتعطلت  الــثــاثــاء. 
لـــم يــصــب أحــــد، كــمــا لـــم تــحــدث أضـــــرار بيئية 
تــوقــعــات بخصوص  حــتــى اآلن. وعــــدم وجــــود 
الــقــنــاة جعل  فــي  السفينة  الــتــي ستبقاها  املـــدة 

ــلــمــزاح. وحـــاولـــت تسعة  مــنــهــا هــدفــا رئــيــســيــا ل
)مملوكة  غــيــفــن«  »إيــفــر  تــحــريــك  قــطــر،  زوارق 
الــذي  الــوقــت  فــي  التايوانية(  إيفرغرين  لشركة 
كان فيه رجان يحاوالن تقديم املساعدة على 
الشاطئ، وحفار يحفر في الضفة الرملية التي 
وانتشرت  السفينة.  مقدمة  قــوس  بها  التصق 
ــــى قــزمــن  ــلــرجــلــن الـــلـــذيـــن تـــحـــوال إلـ الــــصــــور ل
يحاوالن  التي  العماقة  السفينة  جسم  بجانب 

مثل  تويتر  على  بتعليقات  مصحوبة  إنقاذها 
»هـــــذان الـــرجـــان وحــفــارهــمــا يـــحـــاوالن حاليا 
ــبــــح لــحــســاب  ــة«. وأصــ ــيـ ــاملـ ــعـ ــاذ الـــتـــجـــارة الـ ــقــ إنــ
»الـــرجـــل صــاحــب الــحــفــار فــي قــنــاة الــســويــس« 
 06:00 الــســاعــة  بحلول  متابع   15000 حــوالــي 
بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة بعنوان رئيسي 
للحساب يقول »أبذل قصارى جهدي. ال أعدكم 
انتشرت عبارات على  الحساب  بشيء«. وعلى 

الدائم«  الحفار  اســم لحفاري،  »أبحث عن  غــرار 
ـــرى تــدلــل عــلــى الــشــعــور بـــاملـــرارة  وعـــبـــارات أخـ
املديرين. وصمم  قبل  من  إجازته  إلغاء  بسبب 
بمكعبات  ــورا  صـ أيــضــا  اإلنــتــرنــت  مستخدمو 
الليغو للحفار وقوس مقدمة سفينة الحاويات، 
ــتــي تــنــقــل الــســلــع االســتــهــاكــيــة مـــن املــصــانــع  ال

الصينية إلى املنازل األوروبية. 
)رويترز(

»غياب  بيركوفيتز:  وأضـــاف  والــقــنــوات«. 
 ،

ّ
ــل ــارة أقــ ــ ــا فـــي واشــنــطــن يــعــنــي إثــ ــدرامــ الــ

مــــا يـــتـــرجـــم إلـــــى انـــخـــفـــاض فــــي عــــائــــدات 
ــتـــراكـــات فـــي املــؤســســات  اإلعـــانـــات واالشـ
االقــتــصــاديــة«.  أزمتها  ويعّمق  اإلخــبــاريــة 
ووصــــف الــرئــيــس األمــيــركــي الــحــالــي جو 
ــــذي ال يفتعل  »الـــرجـــل املـــمـــل« الـ ـــ بـــايـــدن بـ

ــــي يــصــعــب  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ أحـــــــداثـــــــًا درامــــــــيــــــــة، وبـ
ــّراء. حققت  ــقــ مــهــمــة جـــذب املــشــاهــديــن والــ
املـــؤســـســـات اإلخـــبـــاريـــة األمـــيـــركـــيـــة نــمــوًا 
ــــب، ال  ــرامـ ــ مـــلـــحـــوظـــًا خـــــال فـــتـــرة واليــــــة تـ
ــبــــت عـــلـــى انـــتـــقـــاده  ــتـــي واظــ ســيــمــا تـــلـــك الـ
وكشف ممارساته، مثل »سي أن أن« التي 
تضاعف عدد مشاهديها، و»أم إس أن بي 

سي« التي جذبت مشاهدين أكثر بمقدار 
بــعــام 2014. كما  مــقــارنــة  مـــرات حينها،   3
رفــعــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« عــدد 
أكــثــر مــن ســبــعــة مــايــن،  إلـــى  مشتركيها 
لــكــن املــحــلــلــن يـــحـــذرون مــن أن الــنــمــو في 

املستقبل قد يكون محدودًا.
طبعًا، ال يمكن القول إن هذا التراجع فاجأ 
الشبكات  مصير  عن  فالحديث  املتابعن، 
اإلخــبــاريــة األمــيــركــيــة املهيمنة بـــدأ خــال 
الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة األخــــيــــرة، وقــــد تنبأ 
»ضياع« املوظفن، في »سي أن  كثيرون بـ
أن« و»أم إس أن بي سي«، بعدما »أدمنوا 
أخــبــار تــرامــب والــفــوضــى املــحــيــطــة بــهــا«، 
أريــانــا بيكيري في  وفــق ما قالت املنتجة 
حديث لصحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، في 

نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.
وأشار حينها املحلل في مجال التلفزيون، 
املشاهدين  اهتمام  أن  إلــى  تيندال،  أنـــدرو 
ــد يــحــجــب فــي  ــد-19« قــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ بـــجـــائـــحـــة »كـ
ناتجًا  التقييمات  فــي  انــخــفــاضــًا  الــبــدايــة 
بايدن.  إلى  ترامب  السلطة من  انتقال  عن 
وقال: »هذا لن يتغير على املدى املتوسط 
ولفت  االنــتــخــابــات«.  نتيجة  كــانــت  مهما 
إلــى أن خــســارة تــرامــب ستؤثر بالبرمجة 
بـــي ســـي«،  أن  إس  و»أم  أن«  أن  »ســـي  فـــي 
: »إذا خسر ترامب، فسيكون عليهما 

ً
قائا

إعادة التفكير في صيغتيهما الحاليتن، 
أرى كيف ستتمكنان من  أن  وال أستطيع 
ــة جـــــذب املـــشـــاهـــديـــن بـــاألســـلـــوب  ــلـ مـــواصـ
نـــفـــســـه... هــنــاك ظـــاهـــرة تــلــفــزيــونــيــة. كلتا 

الشبكتن تعتمد عليه«.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، قــــال رئـــيـــس مكتب 
ســيــســنــو  فــــرانــــك  الـــســـابـــق  أن«  أن  ــــي  »ســ
أكـــثـــر بكثير  بـــايـــدن مــمــلــة  إن »شــخــصــيــة 
مـــن شــخــصــيــة تـــرامـــب. إذا لـــم يــعــد عــرض 
عيض عنه بعرض 

ُ
ترامب مــوجــودًا، واست

تستأهل  التي  التصريحات  فأين  بــايــدن، 
التصفيق والضحك؟«.

ُيـــشـــار إلـــى أن تـــرامـــب يــتــوق إلـــى الــظــهــور 
ــة  ــرئـــاسـ ــة الـ ــركـ ــعـ ــعـــد خــــســــارتــــه مـ ــًا، بـ ــنـ ــلـ عـ
األمــيــركــيــة فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
املــــاضــــي، وحـــظـــر حــســابــاتــه عــلــى مــواقــع 
يناير/كانون  منذ  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
الثاني املاضي. وأعلن مستشاره جيسون 
ميلر، يوم األحد املاضي، أنه سيعود بعد 

3 أشهر عبر »منصته الخاصة«. 

فقدت »نيويورك تايمز« 
20 مليون زائر لموقعها 

اإللكتروني

إدارة بايدن تتجهز 
لخوض معركة ضد 
عمالقة التكنولوجيا

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

خال مثوله أمام الكونغرس يوم الخميس، 
قال املؤّسس والرئيس التنفيذي في شركة 
»فــيــســبــوك«، مـــارك زوكــربــيــرغ، إن املحتوى 
السياسي ال يشكل ســوى 6 فــي املــائــة فقط 
ــات  ــي الــــواليــ ــا يــــــراه املـــســـتـــخـــدمـــون فــ ــن مــ مــ
املــتــحــدة فـــي مــوجــز األخـــبـــار الـــخـــاص بــهــم، 
مــقــتــرحــًا إصــــاح املــــادة »230« مــن »قــانــون 
الذي يحمي املنصات من  آداب االتصاالت« 

املسؤولية عن منشورات مستخدميها. 
جاءت تصريحات زوكربيرغ بعد استدعائه 
لــإدالء بشهادته حول أحــداث السادس من 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، حــن اقتحم 
أنــصــار الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تــــرامــــب مـــبـــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول فــــي الــعــاصــمــة 
األميركية واشــنــطــن، وســط تــســاؤالت حول 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ لـــلـــتـــواصـــل االجـ دور مــنــصــتــه 

تأجيج العنف.
وقد أوحت إشارات عدة بأن إدارة الرئيس 
الحالي، جو بايدن، تحضر التخاذ مواقف 
أكثر حزمًا إزاء نفوذ قطاع التكنولوجيا، 
الــتــواصــل  بمنصات  يتعلق  مــا  وتــحــديــدًا 
ــبـــار  االجـــتـــمـــاعـــي ودورهــــــــا فــــي نـــشـــر األخـ
أعلن بايدن  إذ  املؤامرة.  الزائفة ونظريات 
عـــزمـــه عــلــى تــعــيــن لــيــنــا خـــــان، الــخــبــيــرة 
القانونية املعروفة بمناهضتها لعمليات 
االحتكار التي يمارسها عمالقة اإلنترنت، 
رئيسة للوكالة الفدرالية ملكافحة االحتكار، 
في خطوة تؤّكد الرغبة في خوض معركة 
ــلـــت خــــان  ضـــــد »ســـيـــلـــيـــكـــون فــــــالــــــي«. عـــمـ
)32 عــامــًا( مــســتــشــارة قــانــونــيــة لــروهــيــت 
شــوبــرا، وهـــو مــفــوض فــي لجنة الــتــجــارة 
الفدرالية الذي عّينه بايدن لرئاسة مكتب 
الـــحـــمـــايـــة املـــالـــيـــة لــلــمــســتــهــلــكــن. انــضــم 

ــــى زوكــــربــــيــــرغ الـــرئـــيـــســـان الــتــنــفــيــذيــان  إلـ
ــتـــر« و»غـــــوغـــــل«، جــــاك دورســــي  فـــي »تـــويـ
وساندر بيتشاي، في جلسة عنوانها »أمة 
املعلومات املضللة: دور منصات التواصل 
ــتــــرويــــج  ــــي الـــتـــضـــلـــيـــل والــ ــتــــمــــاعــــي فـ االجــ
للتطرف«، أدارتها لجنة الطاقة والتجارة 

في مجلس النواب.
وجاءت الجلسة بعدما كشف تقرير أن موقع 
»فــيــســبــوك« ســمــح لــلــمــجــمــوعــات املــرتــبــطــة 

بحركة »كيو أنون« و»بوغالو« ومليشيات 
بتمجيد العنف خال انتخابات عام  2020 
ــال الــشــغــب  ــمــ ــع الـــتـــي ســبــقــت أعــ ــيــ ــابــ واألســ

الدامي في مبنى الكابيتول األميركي.
ــي مـــنـــظـــمـــة غــيــر  ــ إذ وجــــــــدت »آفـــــــــــــاز«، وهـــ
ربـــحـــيـــة تــــقــــول إنــــهــــا تـــســـعـــى إلـــــى حــمــايــة 
الديمقراطيات من املعلومات املضللة، 267 
صفحة ومجموعة على »فيسبوك« زعمت 
أنها نشرت مواد مّجدت العنف في خضم 

مستخدم.  مليون   32 إلــى   2020 انتخابات 
 أكـــثـــر مــــن ثــلــثــي املـــجـــمـــوعـــات 

ّ
وبـــيـــنـــت أن

ــاء تـــتـــمـــاشـــى مــع  ــ ــمـ ــ ــفــــحــــات لـــهـــا أسـ والــــصــ
ــا  ــهـ ــلـــى رأسـ حــــركــــات مـــتـــطـــرفـــة مـــحـــلـــيـــة، عـ
»بوغالو« التي ترّوج لحرب أهلية أميركية 
والثانية  الحديث،  املجتمع  وانهيار  ثانية 
هي حركة املؤامرة »كيو أنون« التي تّدعي 
أن دونالد ترامب كان يخوض معركة سرية 
إلــى طائفة  العميقة«، إضافة  »الــدولــة  ضد 
ــال« الــــذيــــن يــعــبــدون  ــ ــفـ ــ مــــن »مــشــتــهــي األطـ
الـــشـــيـــطـــان ويـــســـيـــطـــرون عـــلـــى هـــولـــيـــوود 
وشـــركـــات كــبــرى ووســـائـــل إعــــام وهــيــئــات 
مختلفة  مليشيات  مــن  والبقية  حكومية، 
»فيسبوك«  وحــظــرت  للحكومة.  مناهضة 

معظمها منذ عام 2020.
وفي السياق نفسه، أعلنت »فيسبوك« مساء 
األربعاء أن قراصنة إلكترونين يستخدمون 
حــســابــات ومـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة مــزيــفــة، في 
مــحــاوالتــهــم الخـــتـــراق حــاســبــات وهـــواتـــف 
جوالة ذكية خاصة بأقلية اإليغور املسلمة 
أن عمليات متطورة  الــصــن. وأضــافــت  فــي 
والصحافين  الناشطن  تستهدف  وسرية 
واملنشقن من اإليغور من إقليم شينجيانغ، 
ــراد منهم يقيمون فــي تركيا  أفـ الــى  إضــافــة 
املتحدة وسورية  والــواليــات  وكــازاخــســتــان 

وأستراليا وكندا ودول أخرى.
إلــى أجهزة  الــوصــول  إلــى  سعى املخترقون 
الكمبيوتر والهواتف عبر تأسيس صفحات 
مزيفة على »فيسبوك« لشخصيات حقيقية 
تــكــون جـــذابـــة لــإيــغــور. وقـــالـــت الــشــركــة إن 
أجــهــزة نــحــو 500 شــخــص اخــتــرقــت وجــرى 
الحسابات  أوقفت  وإنها  عليها،  التجسس 
ــدت  ــ ــنــــي. ووجــ ــيــ ــنــــي روتــ ــــال تــفــتــيــش أمــ خــ
املخترقن وشــركــتــي تقنية في  بــن  صــات 

الصن على صلة بالحكومة الصينية.

يخطط ترامب للعودة عبر منصته الخاصة )بول جاي. ريتشاردز/فرانس برس(

أسئلة عدة تطرح حول دور المنصة في تأجيج العنف )روبرت شميت/فرانس برس(

اإلخبارية  للشبكات  والقراء  المشاهدين  من  مزيدًا  جاذبًا  واليته،  فترة  طوال  الصحف  وأغلفة  التلفزيون  شاشات  ترامب  دونالد  احتل 
األميركية. وبتسلم جو بايدن »الممل« الرئاسة األميركية وغياب اإلثارة، تتضاعف خسائر هذه المؤسسات
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النوع  هــذا  إقــامــة  لتصبح  ملكّيتها،  احــتــرام 
مـــن املـــعـــارض أكــثــر حــســاســيــة فـــي بــروكــســل 
 Deodato منذ ذلك الحني، لكن بإعالن غاليري
مــؤخــرًا عــن مــعــرض بانكسي الــجــديــد، ثــارت 
 بــيــورن فــان بوكه، 

ّ
الضّجة مــرة أخـــرى، فشن

م مهرجان 
ّ
الخبير في أعمال بانكسي ومنظ

هــجــومــا  الــــــشــــــارع،  لـــفـــنـــون   Crystal Ship
حــــادًا عــلــى صــفــحــات جـــريـــدة »ده مــورخــن« 
مي 

ّ
منظ ضــد  املــاضــي،  األســبــوع  البلجيكية 

املعرض الجديد، قال فيه: »بانكسي ال يريد 
ملعارضه أن تستضيفها أطراف ثالثة، أو أن 
يــركــب الــنــاس مــوجــة شــهــرتــه لــكــســب املــــال«. 
 Deodato وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد غــالــيــري
الــتــي سيضّمها  بــانــكــســي  أعــمــال  أن جــمــيــع 
معرضه الجديد هي »حقيقية«، وكلها أعمال 
الجهة   ،Pest Control قــبــل  مــن  بــهــا  مــعــتــرف 
املــصــادقــة على  الــتــي تملك سلطة  الــوحــيــدة 
مجهول  البريطاني  الفنان  أعــمــال  »حقيقة« 

عماد فؤاد

 Banksy: The عـــــــنـــــــوان  ــــت  ــحـ ــ تـ
غــالــيــري  ــلـــن  أعـ  ،Brussels show
بــروكــســل  فــــي  لــلــفــنــون   Deodato
أخــيــًرا، عــن افــتــتــاح معرضه الــجــديــد للفنان 
الــبــريــطــانــي، الــــذي يــعــد الــيــوم أشــهــر فناني 
 ،

ً
ــم، مــتــضــمــنــا 17 عـــمـــال ــالــ ــعــ ــارع فــــي الــ ــ ــشـ ــ الـ

ذها« 
ّ
»نف التي  الصغيرة  األعمال  من  أغلبها 

في  الحريرية  الــشــاشــة  باستخدام  بانكسي 
إصــدارات محدودة، وأوضــح مالك الغاليري 
دوتاتو ساالفيا، وهو رجل أعمال في مجال 
ــال الــفــنــيــة،  ــمــ تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات واألعــ
ويمتلك أيضا عــددًا مــن صــاالت الــعــرض في 
 منها معروضة للبيع«، 

ً
إيطاليا، أن: »15 عمال

مضيفا إن: »سعر األعمال يتراوح بني 40 ألفا 
و500 ألف يورو«.

غــلــق مــعــرض غير 
ُ
قــبــل عـــام ونــصــف الــعــام، أ

مـــصـــرح بـــه مـــن قــبــل بــانــكــســي فـــي غــالــيــري 
ســـتـــروكـــار فـــي بـــروكـــســـل، بــعــد ضــجــة حــول 
ــة ضــد  ــعـــروضـ املــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة لـــأعـــمـــال املـ
رغـــبـــة أصــحــابــهــا، وثـــــارت نــقــاشــات مــطــولــة 
آنذاك حول أحقية عرض األعمال الفنية دون 

من استخدموا الورق 
أكملوا تدوين المالحظات 

في 11 دقيقة فقط

قبل عام ونصف أُغلق 
معرض غير مصرح به 

من قبل بانكسي

ساهم دانتي في والدة 
اللغة اإليطالية باعتماده 

لهجة توسكانا

2223
منوعات

لدوتاتو  وفقا  أنها  كما  »زيفها«،  أو  الهوية 
ســاالفــيــا: »مــعــروضــة عــلــى حــســاب بانكسي 

على إنستغرام«.
لـــم يــمــّر هــجــوم خــبــيــر بــانــكــســي بـــيـــورن فــان 
مي املعرض في سالم، فخرج 

ّ
بوكه ضد منظ

ــم ملــعــرض بانكسي 
ّ
دوتـــاتـــو ســاالفــيــا املــنــظ

الــــجــــديــــد صــــبــــاح األربـــــــعـــــــاء املـــــاضـــــي عــلــى 
صفحات »ده ستاندارد« البلجيكية مدافعا: 
»لــقــد تــواصــلــنــا مــع بانكسي عـــّدة مـــرات من 

أقــامــهــا  الــتــي  الــشــركــة   ،  Pest Controlخـــــــالل
بنفسه للمصادقة على صحة أعماله الفنية، 
وأعــلــمــنــاه برغبتنا فــي إقــامــة هـــذا املــعــرض 
ألعــمــالــه فــي بــروكــســل، ولـــم يـــعـــارض، كــل ما 
طالبنا به هو أن نعلن بوضوح أن ال عالقة 

له بإقامة هذا املعرض، ليس أكثر من ذلك«.

ضد رأسمالية الفن
مــــن جـــهـــتـــه، ســـخـــر خــبــيــر بــانــكــســي بـــيـــورن 
الــذي يدير أيضا غاليري لعرض  فــان بوكه، 
الفنية في بروكسل، من تصريحات  األعمال 
دوتــــاتــــو ســـاالفـــيـــا، وأوضــــــح لــصــحــيــفــة »ده 
ــزاع فـــي تــقــريــر  ــنـ ــت الـ

ّ
ســـتـــانـــدارد«، الــتــي غــط

مـــطـــول عــلــى صــفــحــاتــهــا األربــــعــــاء املـــاضـــي: 
»لـــيـــس مـــن الــســهــل إحـــضـــار فـــنـــون الـــشـــارع 
إلــى قــاعــات املــعــارض، وحــني تفعل يجب أن 
يكون ذلك بموافقة الفنان نفسه وليس ضد 
أقل أشكال االحترام، وما يجب  رغبته، فهذا 
أن يتم بــدافــع حــب الفن وحـــده، وليس رغبة 
فــي جمع املــــال«، وواصـــل فــان بــوكــه هجومه 
 بــالــنــســبــة لــــي، أن 

ً
: »ســيــكــون مــخــجــال

ً
قـــائـــال

يتبّرأ فنان من معرض أقيمه له في الغاليري 
ني شخصيا من املتحّمسني 

ّ
الذي أديره، وألن

ألعمال بانكسي، أرى أن هذا املعرض الجديد 
الفن،  حــول  فلسفته  مــع  يتناسب  ال  ألعماله 
التي  الرأسمالية  فأعمال بانكسي تقف ضد 
حــّولــت ســـوق الــفــن إلـــى تــجــارة، ال تــهــدف إال 

لجني املال عبر تسليع الفن ورموزه«.
كــذلــك يــشــيــر فـــان بــوكــه، إلـــى حــادثــة تمزيق 
والبالون«  »الفتاة  الشهيرة  بانكسي  لوحة 
Girl with Balloon  ذاتيا عام 2018، مباشرة 
بعد أن أعلنت مطرقة رجــل املــزاد عن بيعها 
في دار Sotheby›s  بمبلغ 1.5 مليون دوالر، 
وهو الحدث الذي صّورته كاميرات الفيديو، 
وال يــــزال شـــاهـــدًا عــلــى مــوقــف بــانــكــســي من 
اإلتــجــار بــأعــمــالــه. وكــدلــيــل عــلــى إدانــتــه بيع 
لــوحــاتــه بــهــذه األســـعـــار املــبــالــغ فــيــهــا، أعلن 
بانكسي الحقا عن وضعه آلة إلتالف اللوحة 
ذاتيا داخل إطارها، ثم نشر حينها تغريدة 
ساخرة على تويتر قال فيها: »إنها تضيع.. 
تغريدته  فــي  مستشهدًا  ضـــاعـــت«،  تــضــيــع.. 
بــعــبــارة بــيــكــاســو الــتــي يــقــول فــيــهــا: »الــتــوق 
إلى التدمير هو أيضا توق إبداعي«. ولم يزد 
تعليق دار Sotheby›s  للمزادات على الحادثة 
أن قالت في تغريدة سريعة على  إال  حينها 
»تويتر«: »يبدو أننا وقعنا ضحية خدعة من 
فان  يقول  الحادثة  على  وتعليقا  بانكسي«! 
بوكه: »ال يمكنك شراء األصالة، لكن التأرجح 

في محيطها ُيربح بعض املال«.

مجهول الهوية
اإلتجار  مــن  بانكسي  فــي موقف  يكون  ربما 
ه يطرح علينا 

ّ
لكن يبّرره،  ما  الفنية  بأعماله 

أيــضــا الــعــديــد مــن األســئــلــة املــشــروعــة الــيــوم، 
ــتــــي تـــخـــّص فـــنـــون الـــغـــرافـــيـــتـــي ورســـــوم  والــ
الشارع أكثر من غيرها، فالقول بأن »إدخال 
 الـــشـــارع إلـــى قــاعــات 

ّ
أعــمــال الــغــرافــيــتــي وفـــن

قامت  الــتــي  والــفــلــســفــة  الـــعـــرض، ال يستقيم 
ــذه األعــــــمــــــال«، بــوصــفــهــا  ــ ــلـــى أســـاســـهـــا هــ عـ
انــطــلــقــت مــنــذ الـــبـــدايـــة عــلــى أســـــاس إخــــراج 
الفن مــن قــاعــات الــعــرض وإيصاله إلــى رجل 
الــشــارع، مــا هــو إال هـــراء ال طــائــل مــن خلفه، 
ذلك ألن ظواهر فن البوب آرت األكثر نجاحا، 
ــاء الــتــي تــحــّولــت فــجــأة إلــى  ــمـ هـــي تــلــك األسـ
ــلــــى ســـعـــرًا« بــلــغــة ســــوق الـــفـــن الــعــاملــي  »األعــ
الراهن، ويكفي ذكر أسماء مثل آندي وارهول 
وجيمس روزنكويست وكيث هارينغ وروي 
ــم، لـــنـــتـــخـــّيـــل حــجــم  ــرهــ ــيــ لــيــخــتــنــشــتــايــن وغــ
بأعمالهم  املــتــاجــرون  قها 

ّ
يحق التي  األربـــاح 

الفنية، خاصة مع توفر نعمة »الطباعة«، أو 
باألحرى »اآلفة« التي أصابت الفن، وجعلتنا 
اليوم نسمع عن مثل هذه الصرعات الهزلية.

عبداهلل البشير

ال تــزال بعض األغــانــي واملوشحات من تراث 
حمص عالقة في ذاكرة عشاقها، بعد سنوات 
على رحيل فنانني تميزوا وأبدعوا في تقديم 
يميزها،  الــذي  السبعاوي  واملـــّوال  املوشحات 
ورحـــيـــل مــلــحــنــني وكـــتـــاب أثـــــروا هــــذا الـــتـــراث 
الذي اندثر قسم كبير منه، في زحمة الحداثة 
والــتــطــور التقني واتــجــاه األجــيــال نحو الفن 

الحديث املعاصر مع موسيقاه الحماسية.
وللتراث الغنائي في حمص أعالم ومبدعون، 
منهم عبد الواحد شاويش الذي تميز في أداء 
ــوال الــســبــعــاوي، أو الــبــغــدادي الـــذي تعود  املــ
بالشرقاوي،  أيــضــا  لــلــعــراق، ويسمى  أصــولــه 
الـــذي يــقــول الــكــاتــب شــهــاب الــديــن الــحــجــازي 
املصري مؤلف كتاب »سفينة امللك« عنه، إنه 
يــعــود ألهـــل واســــط فــي الـــعـــراق، ويــتــكــون من 
سبعة أشطر، األول والثاني والثالث والسابع 
ــرابــــع والــخــامــس  عــلــى قــافــيــة واحـــــــدة، أمــــا الــ
ــــادس فــعــلــى قـــافـــيـــة مــخــتــلــفــة، األشـــطـــر  ــــسـ والـ
الثالثة األولى تسمى املطلع، والثالثة الثانية 
ومن  القفلة.  يسمى  واألخــيــر  العرجة،  تسمى 

األدوات  ــأن  ــ بــ الـــشـــائـــع  ــقـــاد  ــتـ لـــالعـ »خــــالفــــا 
املتطوعون  أكمل  الكفاءة،  الرقمية تزيد من 
ــوا الــــــــورق مــهــمــة تـــدويـــن  ــدمـ ــتـــخـ ــن اسـ ــذيــ الــ
ـــرع مـــن أولــئــك  املــالحــظــات بــنــســبــة 25٪ أسـ
الذين استخدموا األجهزة اللوحية الرقمية 
االختالفات  إلــى جانب  الذكية،  الهواتف  أو 
فـــي عــمــلــيــات تــنــشــيــط الـــــدمـــــاغ«. وأضـــــاف: 
الــورق أكثر تقدما وفائدة  الواقع، يعد  »في 
مــقــارنــة بــالــوثــائــق اإللــكــتــرونــيــة، ألن الـــورق 
يــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات فــريــدة مــن نوعها 

السترجاع ذاكرة أقوى«.

تفاصيل التجربة
ــة الــــجــــديــــدة، جـــمـــع الــبــاحــثــون  ــ ــدراسـ ــ فــــي الـ
ــة مــتــخــيــلــة  ــادثــ ــحــ ــراءة مــ ــ ــقــ ــ ــ ل ــا  ــتـــطـــوعـ 48 مـ
ــــن خــطــطــهــمــا  بـــــني شـــخـــصـــني يـــتـــحـــدثـــان عـ
 
ً
املــســتــقــبــلــيــة. تــضــمــنــت املــنــاقــشــة 14 فــصــال

استحقاق مهمة  وتــواريــخ  دراســيــا مختلفا 
ومـــواعـــيـــد مـــجـــدولـــة. قــــام الــبــاحــثــون أيــضــا 
أعمارهم  تــتــراوح  الذين  املشاركني  بتقسيم 
بني 18 و29 عاما إلى ثالث مجموعات وفقا 
الـــذاكـــرة والــتــفــضــيــالت الشخصية  ملـــهـــارات 
للطرق الرقمية أو الورقية والجنس والعمر. 
ــمــــوعــــات بـــتـــســـجـــيـــل الـــــجـــــداول  قــــامــــت املــــجــ
ــا املـــحـــادثـــة  ــهـ ــتـ ــاولـ ــنـ واملــــعــــلــــومــــات الــــتــــي تـ

محمد الحداد

من  مهما  جـــزءًا  الرقمية  األجــهــزة  أصبحت 
حياتنا وعاداتنا اليومية، لذلك ربما ينظر 
الكثيرون إلى القلم والــورق على أنهما من 
املـــاضـــي. وجــــدت دراســـــة جـــديـــدة أن هــنــاك 
إلــى مــواصــلــة االعتماد  أســبــاب قــد تدفعنا 
على األوراق، إذ إن األشخاص الذين يكتبون 
باليد على الورق يتعرضون لنشاط دماغي 
البيانات  يدخلون  الــذيــن  أقرانهم  مــن  أكثر 
 البيانات التي 

ّ
في جهاز إلكتروني. كما أن

ظ بشكل أكثر 
َ
حف

ُ
يتم كتابتها على الورق ت

فعالّية، ويتم استحضارها بشكل أسرع من 
البيانات التي يتمُّ إدخالها عن طريق لوحة 

املفاتيح. 

فارق في السرعة
تــشــيــر الـــدراســـة املــنــشــورة يـــوم 19 مـــارس/ 
 Frontiers in Behavioral مــجــلــة  فـــي  آذار 
يابانيون  باحثون  وأعــدهــا   Neuroscience
إلى أن الكتابة على الورق تسهم في مزيد من 
املعلومات  الــدمــاغ، عند عملية تذكر  نشاط 
بعد ساعة، بشكل أفضل بكثير من الكتابة 
على الكمبيوتر أو الهواتف الذكية. أجريت 
اليابانية  الــجــامــعــات  الـــدراســـة عــلــى طـــالب 
ــــق الــنــتــائــج، فــإن  والــخــريــجــني الـــجـــدد، ووفـ
ــلـــومـــات الــــفــــريــــدة واملــــعــــقــــدة واملــكــانــيــة  املـــعـ
والـــلـــمـــســـيـــة املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــكـــتـــابـــة الـــيـــدويـــة 
عـــلـــى الـــــــورق املـــــــادي هــــي عـــلـــى األرجـــــــح مــا 
يــــؤدي إلـــى تــحــســني الــــذاكــــرة. يــقــول املــؤلــف 
الرئيسي فــي الــدراســة وعــالــم األعــصــاب في 
إل  كونيوشي  البروفيسور  طوكيو  جامعة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ســاكــاي، فــي تــصــريــح لـــ

أشهر املواويل السبعاوية التي غناها الراحل 
عــبــد الــواحــد شــاويــش الـــذي ولـــد فــي حمص 
عـــام 1904 وتــوفــي عـــام 1964 مـــوال »غـــرد يا 
بلبل«، ويتطلب أداء املوال وفقا للكاتب أحمد 
ــنـــون األدب  ــالـــح، مـــؤلـــف كـــتـــاب »فـ ــــدي صـ رشـ
الــــذي صــــدر عــــام 2013، أن يــكــون  الــشــعــبــي« 
املؤدي صاحب صوت قوي ومتقنا للمقامات، 
يؤديه برفقة العود أو الناي أو بشكل منفرد. 
وكـــثـــر مـــن فــنــانــي حــمــص أبــــدعــــوا فـــي غــنــاء 
املوال السبعاوي وهم: عبد الواحد الشاويش 
الــطــش ومصطفى  وأديــــب  الشلبي  ومــمــدوح 
وردة ويـــاســـر الــســيــد، إضـــافـــة لــكــل مـــن عبد 
ــازي  ــ ــيـــر عــــمــــار وغــ الـــــوهـــــاب الـــفـــصـــيـــح وســـمـ
شيخ الــســويــق وأحــمــد األنــصــاري. ومــن آخر 
الــســبــعــاوي نظير  بــاملــوال  الــشــعــراء املهتمني 
بطيخ الذي توفي عام 1992. وللمطرب أديب 
الطش العديد من األغاني املميزة، وهي »قوم 
ــرج عــلــى الــبــابــا« و»مـــاروحـــش  تــنــلــعــب« و»حــ
الـــســـيـــنـــمـــا«، ومـــعـــظـــم حـــفـــالتـــه غـــيـــر مــســجــلــة 
ــانــــي حــمــص  وانـــــدثـــــرت، كـــمـــا الــكــثــيــر مــــن أغــ

وتراثها ومواويلها.
القدود وأبدعوا فيها،  َمن نظموا  وِمــن أشهر 
الــشــيــخ أمـــني الــجــنــدي الــــذي ولـــد فـــي حمص 
ويــعــد   ،1841 ــام  عــ وتـــوفـــي   1766 ــام  عــ ــل  ــ أوائــ
مــخــتــرعــا لــفــن الــــقــــدود، ومــمــا كــتــب »يــــا نــاقــل 
املصباح ال تمرر على ربع به صبح املحاسن 
أســفــرا، واحــــذر بـــأن تغشى أشــعــة نـــوره وجــه 
الــحــبــيــب وقـــد تــكــحــل بــالــكــرى، أخــشــى خــيــال 
الـــهـــدب يــجــرح خــــده فــيــبــث مــســك الـــخـــال منه 
ــذراه فيقوم  نــمــل عــ يـــدبَّ لفيه  الــعــنــبــرا، أو أن 
مــن ســنــة الــكــرى مــتــذعــرا«. وظــلــت موشحاته 
وقـــــــدوده تــغــنــى فـــي مــصــر الـــتـــي عــــاش فيها 
ــتـــرات طـــويـــلـــة فــــي الـــقـــرن  ــفـ ــا لـ وســــوريــــة أيـــضـ

املاضي. ومن أشهر القدود: »يا صاح الصبر 
وهن مني« و»هيمتني تّيمتني« و»يا غزالي 
كــيــف عــنــي أبــــعــــدوك« و»نـــديـــمـــي حـــي بـــذاك 
الحي« و»طــاب وقتي وانمحى«. ومن أغاني 
الـــتـــراث الــحــمــصــي أغــنــيــة »يـــا عــربــجــي وقــف 
خدني«، وتحكي قصة حبيبني افترقا، ليكون 
العربجي »سائق عربة الخيل« هو املخاطب 

الديني حضوره  وكــان لإلنشاد  األغنية.  في 
املــمــيــز كــجــزء مــن الـــتـــراث أيــضــا فــي حمص، 
الشلبي  منهم محمد  مــمــيــزون  مــــؤدون  ولـــه 
ومـــصـــطـــفـــى الـــشـــيـــخ عـــثـــمـــان ومـــحـــي الـــديـــن 
أنشدوا  الــذيــن  الــزيــت  الرحمن  شاهني وعبد 
القدود واملوشحات، وممن نظموا الشعر في 
هذا املجال الشيخ سليمان الكيالي الرفاعي، 

وقد ترك ديوانا أسماه »النفحات العطرية«. 
في  التراثي  والغناء  الطرب  جلسات  وكانت 
حــمــص شــائــعــة فـــي األعــــــراس واملــنــاســبــات، 
مع  الثانية،  األلفية  بــدايــة  بالتراجع  وبـــدأت 
ــاة مــنــشــديــهــا ومــغــنــيــهــا، وقـــلـــة املــهــتــمــني  ــ وفـ
بها، مع غياب جهات تعمل على أرشفة الفن 

الخاص باملحافظة الواقعة وسط سورية.

بـــاســـتـــخـــدام دفـــتـــر مـــالحـــظـــات ورقـــــي وقــلــم 
أو تطبيق كــتــابــة بــاســتــخــدام جــهــاز لوحي 
وقلم أو تطبيق على هاتف ذكي باستخدام 
لـــوحـــة مــفــاتــيــح تــعــمــل بــالــلــمــس. لـــم يــأخــذ 
املعلومات  لحفظ  إضافيا  وقتا  املــشــاركــون 
ــاء مـــن املـــهـــمـــة. بــعــد اســتــراحــة  ــهـ ــتـ بــعــد االنـ
ملــدة ساعة واحــدة وإلــهــاء املشاركني بمهام 
التفكير  للتركيز فيها ودفعهم لعدم  أخــرى 
فـــي مــالحــظــاتــهــم املـــدونـــة ورقـــيـــا أو رقــمــيــا، 
اخــتــبــر الــبــاحــثــون املــشــاركــني فــي املــحــادثــة. 
تـــراوحـــت أســئــلــة االخـــتـــيـــار مـــن مــتــعــدد في 
تعقيدًا.  األكــثــر  إلــى  البسيط  مــن  الصعوبة 
خالل هذا االختبار، فحص مؤلفو الدراسة 
نشاط الدماغ باستخدام التصوير بالرنني 

املغناطيسي الوظيفي. 

فارق زمني
الحظ العلماء زيــادة تدفق الدم في مناطق 
ــاء اســـتـــخـــدام  ــنــ ــي أثــ ــاغ فــ ــ ــــدمـ ــن الـ مــعــيــنــة مــ
ــاع نــشــاط  ــفــ ــــي عـــالمـــة عـــلـــى ارتــ الــــــــورق، وهـ
الـــخـــاليـــا الــعــصــبــيــة. وكــشــفــت الــنــتــائــج أن 
أكملوا  الـــورق  الــذيــن يستخدمون  الــشــبــاب 
تــدويــن املــالحــظــات فــي 11 دقيقة فــقــط، في 
اللوحية  األجــهــزة  مستخدمو  انتهى  حــني 
والهواتف الذكية من نفس املهمة في خالل 
الـــتـــوالـــي. كــمــا سجل  14 و16 دقــيــقــة عــلــى 
القلم والورق  الذين استخدموا  املتطوعون 
ــلـــى فــــي اخـــتـــبـــار االخـــتـــيـــار مــن  درجـــــــات أعـ
متعدد. يلفت املؤلف الرئيسي في الدراسة 
إلـــى أنـــه رغـــم أن الــتــجــربــة شــمــلــت الــشــبــاب 
فقط، فإنه وفريقه يعتقدون أن العالقة بني 
الكتابة على الورق ونشاط الدماغ ستكون 

أقوى عند األطفال.

تراث حمص الغنائي: فن عريق يهدده االندثارالكتابة على الورق تزيد نشاط الدماغ والذاكرة
تمتلك مدينة حمص تراثًا 

غنيًا أنتجه فنانون تميزوا 
وأبدعوا في تقديم 
الموّشحات والمّوال 
السبعاوي، مثل عبد 

الواحد شاويش

نــظــمــت إيــطــالــيــا يــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي سلسلة 
دانتي،  لوفاة  السابعة  املئوية  الذكرى  في  أنشطة 
الفلورنسي  والكاتب  اإللهية«  »الكوميديا  مؤلف 
البرنامج  وشمل  اإليطالية«،  اللغة  »أبــي  بـــ امللقب 
عددًا كبيرًا من القراءات واملعارض، وإعادة إصدار 

مؤلفات وحتى رسالة طويلة من البابا.
وخــصــصــت أبــــرز الــصــحــف اإليــطــالــيــة مالحقها 
الثقافية لــهــذا الــرمــز الــوطــنــي الـــذي أصــبــح منذ 
دتهم إيطاليا، إلى جانب 

ّ
قرون في عداد كبار خل

مايكل أنجلو وليوناردو دا فينتشي ومارتشيلو 
ماستروياني. ولد دانتي أليغييري في فلورنسا 
عــام 1265 وتوفي في رافينا عــام 1321، وساهم 
ــتـــمـــاده لــهــجــة  بـــاعـ ــيـــة  ــالـ الـــلـــغـــة اإليـــطـ فــــي والدة 
رائعته  لكتابة  الالتينية  عــن  عــوضــا  تــوســكــانــا، 
»الكوميديا اإللهية«، وهي رحلة خيالية حققها 
دانتي مع مرشده فيرجيل في الجحيم والعذاب 
والجنة. ودفع نجاحه مؤلفني آخرين من العصور 
الوسطى كبتراركا وبوكاتشيو إلى الكتابة أيضا 
اإليطالية  اللغة  أسس  بذلك  فأرسوا  باللهجات، 

الحديثة.
ولم تُحل جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 
املتاحف  إيطاليا، وأجــبــرت  105 آالف شخص في 
واملـــســـارح عــلــى اإلغـــــالق، دون تــنــظــيــم عـــدد كبير 
بـ »الشاعر  الجزيرة احتفاًء  من األنشطة في شبه 
اإللكتروني  دانــتــي«  »فيفا  األعــلــى«. وتولى موقع 
نــقــل معظم األحــــداث الــتــي أقــيــمــت الــخــمــيــس. ففي 
الــبــرنــامــج احــتــفــااًل بحضور رئيس  رافــيــنــا، لحظ 

البلدية ميشيلي دي باسكالي قدمت فيه سلطات 
ــتــــي عـــضـــوًا فــي  مـــديـــنـــة فـــلـــورنـــســـا الـــتـــي كـــــان دانــ
األبدية«  »الشعلة  زيتا إلبقاء  نفيه،  قبل  مجلسها 
م رئيس البلدية 

ّ
قدة أمام قبر الكاتب. كذلك تسل

ّ
مت

الفرنسي  السفير  املــاضــي بحضور  األربــعــاء  يــوم 
إن ترونو كون  كريستيان ماسيه تمثال »مادونا 
بامبينو« )»العذراء على العرش مع الطفل«(، الذي 
ــــاح متحف  ــان مـــوجـــودًا عــنــد ضــريــح دانـــتـــي وأتـ كـ
األدرياتيكية  املدينة  إلــى  إعادته  الفرنسي  اللوفر 

للمرة األولى منذ 160 عاما.

»نبي الرجاء«
ــا، يــقــرأ املــمــثــل واملــخــرج روبــرتــو بينيني  فــي رومــ
والعشرين  الخامسة  األغنية  بيال«(  إي  فيتا  )»ال 
من »الجنة« مساء الخميس في قصر كويرينالي 
ماتاريال،  سيرجيو  الجمهورية  رئيس  بحضور 
النشاط مباشرة عبر محطة »راي 1«  وُينقل هــذا 

التلفزيونية الحكومية.
ورأى الــرئــيــس مــاتــاريــال أن دانــتــي ال يـــزال يتمتع 

بشعبية بعد سبعة قرون من وفاته »ألنه يتحدث 
عنا«، بحسب ما قاله. وأضاف: »فلنفكر كيف أعاد 
الــرومــانــســيــون اكــتــشــافــه، وفـــي املــكــانــة الــتــي كــان 
)التي  اإليطالية  الــوحــدة  بها خــالل حركة  يحظى 
اكتملت عام 1860(، وفي التمجيد البالغي له من 
ِقَبل الفاشية«. وشدد ماتاريال على أن »هوية األمة 
 - - والــوحــدة اإليطالية عمرها قــرن ونــصــف فقط 
تقوم على الهوية الثقافية التي تشّكل اللغة أداتها 
الــرئــيــســيــة«. وفـــي فــلــورنــســا ورافــيــنــا، تــقــام أيضا 
قـــراءات من دون توقف آلالف األبــيــات من األجــزاء 
»الــكــومــيــديــا اإللـــهـــيـــة«، وهــي  الــثــالثــة )تـــرانـــيـــم( لـــ
دانتي  والــجــنــة. وســتــكــون سنة  الجحيم واملــطــهــر 
أيضا فرصة للناشرين والصحافة لنشر مختارات 

ومقاالت وكتب فنية.
باعت  أن  ســبــق  الــتــي  ريبوبليكا«  »ال  فصحيفة 
ــصــدر 

ُ
أول جــزأيــن )مــن »الكوميديا اإللــهــيــة«( وت

الــثــالــث فــي مــلــحــق يـــوم الــجــمــعــة، تخيلت كذلك 
ــــذي اجــتــاحــه  حـــــوارًا مـــع الــشــاعــر »عــــن الــعــالــم الـ
الوباء وخطايانا التي لم تتغير كثيرًا بعد 700 
عـــام مــن وفــاتــه، وهـــي الــكــســل والــجــشــع«. وحتى 
األدب  رجــل  لتكريم  القلم  حمل  فرنسيس  البابا 
والــســيــاســي الـــذي كــان الــتــزامــه فــي الــقــرن الــرابــع 
عــشــر فـــي ســـيـــاق حــــرب مــفــتــوحــة بـــني الــفــصــائــل 
املــتــنــاحــرة فـــي فــلــورنــســا، قـــد أبـــعـــده عـــن الــبــابــا 
أن سلطته  يــرى  كــان  إذ  الثالث عشر،  بونيفاس 

ينبغي أن تقتصر على الشؤون الروحية.
)فرانس برس(

آفة »الّطباعة« التي أصابت الفن

)Getty( ُكثر من فناني حمص أبدعوا في غناء الموال السبعاوي

تمثال لدانتي 
في مدينة 
فلورنسا 
اإليطالية 
)Getty(

)Getty( الحظ العلماء زيادة تدفق الدم في مناطق معينة من الدماغ في أثناء استخدام الورق

)Getty( أعلن بانكسي عن وضعه آلة إلتالف لوحة »الفتاة والبالون« ذاتيًا

»معرض ضخم للفنان دون إذنه«... هكذا شّن عدد من المنابر اإلعالمية في بلجيكا هجومًا 
على غاليري في بروكسل، بعد إعالنه عن افتتاح معرض ألعمال فنان الشارع البريطاني بانكسي

بانكسي

إيطاليا تستذكر دانتي

فنون وكوكتيل
رصد

ذكرى

إضاءةدراسة

خاض بانكسي نفسه 
صراعًا قضائيًا طويًال مع 
»مطبعة« تقوم بتوزيع 
 Love is in عمله الشهير

the air أو »قاذف الزهور« 
)الصورة(، الذي رسمه 

بانكسي ألول مرة عام 2005 
في بيت لحم، وبيعه في 

صورة بطاقات بريدية. خسر 
بانكسي القضية في سبتمبر 
2020، بعدما حكم مكتب 
االتحاد األوروبي للملكية 

الفكرية EUIPO  آنذاك بأنه: 
»يمكن للشركة المصنّعة 

للبطاقات االستمرار في 
استخدام الصورة«، معللة 

ذلك في حكمها بـ: »ال 
يمكننا إثبات أن بانكسي هو 
مالك العمل بيقين مطلق«

صراع قضائي 
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