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طريق التمييز في »فيسبوك« معبّد بقصور لغوي
واشنطن ــ العربي الجديد

ــتــــوالــــى تـــســـريـــبـــات الــــوثــــائــــق الـــداخـــلـــيـــة  تــ
والتبليغات عن ممارسات شركة »فيسبوك« 
لحقوقهم،  وانتهاكها  املستخدمني،   

ّ
بــحــق

ُيــغــرق الشركة في  مــا  التعبير،  فــي  تحديدًا 
أزماٍت جديدة. هذا األسبوع، أشارت تقارير 
جديدة إلى أن »فيسبوك« سمحت لخطاب 
الــدولــي  الصعيد  على  بـــاالزدهـــار  الكراهية 
أن عمالق  وأكـــدت  اللغوي،  القصور  بسبب 
التواصل االجتماعي يعرف أن خوارزميته 
تــغــذي االســتــقــطــاب الـــســـام عــبــر اإلنــتــرنــت. 
ــنــــني املـــاضـــي،  ــرت االثــ ــشــ ــ

ُ
ــر الـــتـــي ن ــقـــاريـ ــتـ الـ

الـــداخـــلـــيـــة  ــائــــق  ــوثــ الــ ــلـــى آالف  اعـــتـــمـــدت عـ
الــتــي راجــعــتــهــا مـــواقـــع إخــبــاريــة أمــيــركــيــة. 
السابقة  املوظفة  قدمتها  املــذكــورة  الوثائق 
ما  لدعم  فرانسيس هوغن،  »فيسبوك«  في 
كشفته في شهادة لها أمــام »لجنة األوراق 
مستشارها  وقدمها  والــبــورصــات«،  املالية 
منقحة.  بصيغة  الكونغرس  إلــى  القانوني 
وحصل على النسخ املنقحة 17 وكالة أنباء 
أن أن« و»واشــنــطــن  أمــيــركــيــة، بينها »ســـي 
و»نيويورك  بــرس«  و»أسوشييتد  بوست« 

تايمز«.
تــزعــم هــوغــن أن الــوثــائــق تــؤكــد أن شــركــة 
ــلـــت مــــــــــرارًا مــصــالــحــهــا  ــوك« فـــضـ ــبــ ــســ ــيــ »فــ
مــا دفع  املــالــيــة على ســالمــة مستخدميها، 
في  تدقيقها  تشديد  إلى  املتحدة  الواليات 
كانت  االجتماعي.  التواصل  عمالق  نشاط 
صحيفة »وول ستريت جورنال« قد بدأت 
الــوثــائــق مــنــتــصــف سبتمبر/ بــنــشــر هـــذه 
 ،Facebook Files أيلول املاضي تحت عنوان
ــى املـــؤســـســـات اإلعــالمــيــة  قــبــل أن تــصــل إلــ
األخرى.  وأعلنت شركة »فيسبوك« أرباحًا 
ربـــع ســنــويــة تــزيــد عــلــى 9 مــلــيــارات دوالر 
بـــزيـــادة نسبتها 19 في  االثـــنـــني،  أمــيــركــي 
املائة، بعد ساعات من نشر تقارير إخبارية 
حول نشاطاتها. وأعلنت أيضًا ارتفاع عدد 
إلــــى 2.91 مــلــيــار شــخــص.  مــســتــخــدمــيــهــا 
ــرز  قــضــّيــة »الـــقـــصـــور الـــلـــغـــوي« كـــانـــت األبــ
مــّمــا ُكــشــف عــنــه، إذ كشفت عــن مــمــارســات 
إقـــصـــائـــّيـــة حــــول الـــعـــالـــم بــســبــب عــــدم فهم 
الـــلـــغـــات، وبــيــنــهــا تــحــديــدًا مـــا يــحــصــل في 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي. فـــقـــد أفــــــــادت »واشـــنـــطـــن 
ــتــــد  ــيــ ــيــ بــــــوســــــت« و»رويــــــــــتــــــــــرز« و»أســــوشــ
ــأن »فـــيـــســـبـــوك« كـــافـــحـــت لــضــبــط  ــ ــــرس« بـ بــ
ــــذي يـــغـــذي خـــطـــاب الــكــراهــيــة  املـــحـــتـــوى الــ
ــة، وبــيــنــهــا  ــيـ ــامـ ــنـ ــلــــدان الـ ــي الــــبــ ــنـــف فــ ــعـ والـ
ــزء مـــن املــشــكــلــة، أن »فــيــســبــوك«  الــهــنــد. جــ
ــددًا كــافــيــًا مـــن املــشــرفــني على  لـــم تــوظــف عــ
اللغوية  املهارات  يمتلكون  الذين  املحتوى 
ساميد  وكتب  الثقافي.  والسياق  املناسبة 
شــاكــرابــارتــي الـــذي كــان مــســؤواًل عــن قسم 
مذكرة  في  »فيسبوك«،  في  املدنية  النزاهة 
صحيفة  عليها  اطلعت   2019 عــام  داخلية 
»واشــنــطــن بـــوســـت«: الــحــقــيــقــة املــؤملــة أننا 
العالم بأسره  ببساطة ال نستطيع تغطية 
متابعي  عــدد  زاد  نفسه«.  الــدعــم  بمستوى 
انتفاضات  خــالل  هائلة  زيــادة  »فيسبوك« 
2011، من مستخدمني  عام  العربي  الربيع 
عــــرب وجـــــدوا فــيــه فــرصــة نـــــادرة للتعبير 
ــــي مــنــطــقــة  ــبــــار فـ بـــحـــريـــة ومـــــصـــــدرًا لــــأخــ
الحكومات ضــوابــط صارمة  فيها  تــمــارس 
على كليهما. لكن كل ذلك تغير في السنوات 
ــت حــســابــات الــعــشــرات من 

َ
األخـــيـــرة، فــُحــذف

الــصــحــافــيــني والـــنـــشـــطـــاء الــفــلــســطــيــنــيــني. 
واختفت أرشيفات الحرب األهلية السورية. 
محظورة  العادية  املصطلحات  وأصبحت 
العربية، ثالث أكثر  على املتحدثني باللغة 
اللغات استخدامًا على فيسبوك من ماليني 

حول العالم.
في مايو/أيار املاضي، خالل الهّبة الشعبية 
ــــزة، حظر  الــفــلــســطــيــنــيــة والــــعــــدوان عــلــى غـ
تطبيق »إنــســتــغــرام« لــفــتــرة وجــيــزة وســم 
»األقصى«، في إشارة إلى املسجد األقصى 
في البلدة القديمة بالقدس. اعتذرت شركة 
إنستغرام،  تطبيق  يتبعها  التي  فيسبوك، 
أن خوارزمياتها أخطأت  الحقًا وأوضحت 
فــي اعتبار ثــالــث أقـــدس مــوقــع فــي اإلســالم 
جماعة كتائب شهداء األقــصــى، وهــي فرع 
مــســلــح مــــن »حــــركــــة فــــتــــح«. بــالــنــســبــة إلـــى 

العديد من املستخدمني الناطقني بالعربية، 
كان هذا مثااًل قويًا على كيفية قيام وسائل 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي بــتــكــمــيــم الــخــطــاب 
السياسي في املنطقة. تلقى حسن اصليح، 
املحاصر،  غــزة  البارز في قطاع  الصحافي 
ــارًا مــــن فـــيـــســـبـــوك يــــقــــول: »تـــــم وقـــف  ــ ــعـ ــ إشـ
حــســابــك بــســبــب انــتــهــاك مــعــايــيــر مجتمع 
فــيــســبــوك«، وذلـــك فــي ذروة حــرب غــزة عام 
اإلخبارية  منشوراته  تصنيف  بعد   ،2014
عــلــى أنـــهـــا انـــتـــهـــاكـــات ملــعــايــيــر فــيــســبــوك، 
وفــــق مـــا نــقــلــت »أســوشــيــيــتــد بــــــرس«. في 

لحظات كان قد فقد كل ما جمعه خالل ست 
سنوات: ذكرياته، وتقارير عن غزة، وصور 
للقطاع،  إسرائيلي  وقصف  جوية  لــغــارات 
كــانــوا  ذلــــك 200000 شــخــص  مـــن  واألهــــــم 
التي  املــرة األولـــى  يتابعونه. ولــم تكن تلك 
يــوقــف فيها حــســابــه، بــل الــســابــعــة عــشــرة، 
ــدأ مــــن الـــصـــفـــر. تــعــلــم  ــبـ ــعـــني عــلــيــه أن يـ وتـ
الــدرس، فبات يتجنب كلمات مثل  اصليح 
»شهيد« و»أسير«، وإذا كتب عن جماعات 
ــوزًا أو مــســافــات بني  ــ مــســلــحــة، ُيــضــيــف رمـ
الــــحــــروف، فـــي عــمــلــيــات الـــتـــفـــاف بــــات هو 

ــيـــات  وغـــيـــره يــجــيــدونــهــا لـــخـــداع خـــوارزمـ
كتابة عربية  اســتــخــدام  ذلــك  مــن  فيسبوك. 
يعود عمرها إلى قرون ال تستخدم النقاط 
التمييز بني  التي تساعد على  الهمزات  أو 
األحــــرف املــتــشــابــهــة. إال أن اصــلــيــح يعتقد 
 في 

ً
أنــه ُحــظــر ملــجــرد قيامه بعمله مــراســال

غزة، ينشر صور املتظاهرين الفلسطينيني 
املصابني، واألمهات الالتي يبكني أبناءهن، 
وتصريحات من »حركة حماس«. وجاء في 
الحالي  الوضع  أن  فيسبوك  وثائق  إحــدى 
»يــحــد مــن مــشــاركــة املــســتــخــدمــني )الــعــرب( 
فـــي الــخــطــاب الــســيــاســي، مـــا يــعــوق حقهم 
القائمة السوداء  في حرية التعبير«. تضم 
لفيسبوك حــركــة حــمــاس فــي غـــزة، وحــزب 
الـــلـــه فـــي لــبــنــان، والـــعـــديـــد مـــن الــجــمــاعــات 
األخــــــــرى الــــتــــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــرون 
ــــط، كــمــا تــظــهــر الــوثــائــق  فـــي الـــشـــرق األوســ
ــالــــت مــــي املــــهــــدي، املــوظــفــة  الـــداخـــلـــيـــة. وقــ
الــســابــقــة فــي فــيــســبــوك، الــتــي كــانــت تعمل 
عــلــى تــعــديــل املــحــتــوى الــعــربــي حــتــى عــام 
نــشــاط متشدد دون  نــشــرت عــن  »إذا   2017
إدانته بوضوح، فستعامل كما يعامل هذا 
النشاط«. لكن ردًا على »أسوشييتد برس«، 
أوضــــحــــت شــــركــــة فـــيـــســـبـــوك أنــــهــــا تــســعــى 
مــن خالل  بها  االعــتــدال  لتطوير سياسات 
خــبــراء مستقلني لــضــمــان عـــدم انــحــيــازهــم 
إلــى ديــن أو منطقة أو منظور سياسي أو 
أنظمتنا  أن  »نعلم  وأضــافــت:  أيديولوجي. 

ليست مثالية«.
 موظفني 

ّ
وأشارت »أسوشييتد برس« إلى أن

ــولـــون إن بــعــض  ــقـ ــة يـ ــركـ ــشـ ــي الـ ســـابـــقـــني فــ
الشركة،  على  ضغوطًا  تــمــارس  الحكومات 
وتهدد بغرامات، ما يدعم فرضيات ينشرها 
بالشفافية.  الــشــبــكــة  مــطــالــبــني  الــنــاشــطــون 
 إسرائيل هــي »مــصــدر مربح 

ّ
وأوضــحــت أن

 
ً
لعائدات اإلعالنات على فيسبوك«، مشيرة
»فيسبوك«  لـ الــوحــيــد  املــكــتــب  فيها   

ّ
أن إلـــى 

 »أجــــهــــزة األمــــن 
ّ
 أن

ً
فــــي املـــنـــطـــقـــة، مــضــيــفــة

ــــب فـــيـــســـبـــوك وتـــغـــرقـــه  ــراقـ ــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة تـ
بآالف األوامــر لحذف حسابات ومنشورات 
وقـــال  تــحــريــضــيــة«.  تــعــتــبــرهــا  فلسطينية 
أشــــرف زيـــتـــون، الــرئــيــس الــســابــق لسياسة 
ــال أفــريــقــيــا  ــمـ مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــــط وشـ
في الشركة، الــذي غادرها عام 2017: »إنهم 
عليها،  ويتغلبون  أنظمتنا  على  يهيمنون 
ــاء ملــصــلــحــة  ــطــ ــا يــجــبــر عـــلـــى ارتــــكــــاب أخــ مــ
إســــرائــــيــــل«. كـــذلـــك اشـــتـــكـــى الــصــحــافــيــون 
ــطـــون الــــســــوريــــون الــــذيــــن يــغــطــون  ــاشـ ــنـ والـ
الرقابة مع  الــبــالد، من  أخبار املعارضة في 
قيام كتائب إلكترونية تدعم الرئيس بشار 
األســد بالشكوى بشكل متكرر من محتوى 
املعارضة إلزالــتــه. وقـــال رائـــد، وهــو مراسل 
ســابــق فــي مــركــز حلب اإلعــالمــي املــعــارض، 
اكتفى بذكر اسمه األول فقط خشية االنتقام، 
»أسوشييتد برس«، إن فيسبوك أزال معظم  لـ
لأحياء  الــســوريــة  الحكومة  قصف  توثيق 
واملستشفيات... وأضــاف: »يبلغنا فيسبوك 
يخبرنا  ال  لكنه  القواعد،  نخرق  أننا  دائمًا 
مــا هــي الـــقـــواعـــد«. وتــقــول إحــــدى الــوثــائــق: 
»في كثير من أنحاء العالم العربي، تعتمد 
شركة فيسبوك بشكل مفرط على مرشحات 
الــذكــاء االصــطــنــاعــي الــتــي ترتكب أخــطــاء«. 
أما عندما تستعني شركة فيسبوك بالبشر 
في عمليات تعديل املحتوى، فإنها تعتمد 
عــلــى مــجــمــوعــة عــامــلــني محليني معظمهم 
في  يبالغون  أنهم  يبدو  الذين  املغاربة  من 
قدراتهم اللغوية. وتقول إحدى الوثائق إنهم 
لهجة  يتوهون وســط ترجمة 30  مــا  غالبًا 
منشورات  إلــى  ويــشــيــرون  مختلفة،  عربية 
عربية غير مسيئة على اإلطـــالق على أنها 
محتوى إرهــابــي فــي 77 باملائة مــن املـــرات. 
املرتبة األولــى في  العراق  إحصائيًا، يحتل 
الكراهية  بالغات خطاب  من حيث  املنطقة 
على فيسبوك. وقال ناشط في مجال حرية 
بــرس«،  »أسوشييتد  لـ بغداد  في  الصحافة 
تــــحــــدث بــــشــــرط عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن هــويــتــه 
خشية االنتقام: »يحاول الصحافيون فضح 
انتهاكات حقوق اإلنسان، لكن يتم حظرنا 
فـــورًا. نحن نفهم أن فيسبوك يــحــاول الحد 
 مـــن تــأثــيــر املــلــيــشــيــات، لــكــن األمــــر ال يسير 

على هذا النحو«.

العراق األول عربيًا في 
بالغات خطاب الكراهية 

على فيسبوك

تكشف تقارير جديدة كيف يؤّدي »القصور اللغوي« في شركة »فيسبوك« إلى سياسات ممنهجة من التمييز 
وانتهاك حقوق المستخدمين في التعبير، حول العالم، وخصوصًا بالعربية، ما يحصل في فلسطين نموذجًا

»أخطاء« فيسبوك التي تؤدي إلى قمع التعبير ال تقتصر 
أنــه في  امللفات  إذ يكشف فحص  العربية فقط؛  اللغة  على 
أكثر املناطق اضطرابًا في العالم يتم نشر محتوى اإلرهاب 
تــزال تفتقر إلى موظفني  الكراهية ألن الشركة ال  وخطاب 
يــتــحــدثــون الــلــهــجــات املــحــلــيــة ويــفــهــمــون الــســيــاق الــثــقــافــي. 
من  تمكنها  إلكترونية  حلول  تطوير  في  فشلت  أنها  كما 
كــشــف املــحــتــوى الــســلــبــي بــالــلــغــات املــحــلــيــة املــخــتــلــفــة. في 
، سمحت هذه الثغرات بانتشار 

ً
أفغانستان وميانمار مثال

في  لكن  والتحريض،  الكراهية  اإلرهابي وخطاب  املحتوى 
سورية واألراضي الفلسطينية، يقوم موقع فيسبوك بحظر 
مصطلحات وكلمات شائعة ليست ذات »مدلول إرهابي« أو 
يحض على كراهية. وقال متحدث باسم شركة فيسبوك 
»أسوشييتد برس« إنه على مدار العامني املاضيني قامت  لـ
الشركة بتعيني املزيد من املوظفني املطلعني على الثقافات 
الشائكة.  املسألة  تلك  لتجنب  في محاولة  املحلية،  واللغات 

يــزال  ال  إنــه  »فيسبوك«  قالت  الــعــربــي،  للمحتوى  بالنسبة 
أمامها املزيد من العمل للقيام به، وإنها تقوم بأبحاث لفهم 
لتحسني  تجنبها  كيفية  وتحديد  أفــضــل  بشكل  املشكلة 
الهند  فــي  ــا 

ً
أيــض املشكلة تظهر  هـــذه  أّن  املــحــتــوى. ورغـــم 

وميانمار، إال أنها تشكل تحديات خاصة في اللغة العربية، 
العربية  اللغة  ، تضم 

ً
البشر. فمثال أو  اآللية  لألنظمة  ســواء 

العربية  أمــا  وأمــازيــغــيــة.  فرنسية  كلمات  املغربية  العامية 
لهجات  فيما  تــركــيــة،  أصـــول  مــن  كلمات  املــصــريــة فتضم 
أخرى في العالم العربي أقرب إلى لغة القرآن. وفي كثير من 

الحاالت ال تفهم هذه اللهجات خارج موطنها.
رّدت »فــيــســبــوك« فــي تــدويــنــة، أكـــدت فيها أنــهــا تستثمر 
املــزيــد فــي هـــذه الــــدول، وتــحــديــدًا فــي مــيــانــمــار وإثــيــوبــيــا. 
ــارت إلــى أنــهــا وظــفــت 40 ألــف شخص يعملون في  وأشــ
ــن، بــمــا فــي ذلـــك فـــرق عــاملــيــة تقوم  ــ مــجــال الــســالمــة واألمـ

بمراجعة املحتوى بأكثر من 70 لغة.

»أخطاء« معولمة

MEDIA
منوعات

أعلن صحافيون أّن الصحافي أخبار
والناشط المدني العراقي باسم 

الزعاك، مختٍف منذ األحد الماضي. 
ُسجل آخر ظهور للزعاك خالل بث 
مباشر على »فيسبوك«، لتغطيته 

احتجاجات القوى الخاسرة لالنتخابات، 
قرب المنطقة الخضراء في بغداد، 

قبل أن يختفي.

ستستضيف شركة »رايت فورج« 
للبنية التحتية لإلنترنت الصديقة 

للمحافظين، منصة التواصل 
االجتماعي الجديدة للرئيس 

األميركي السابق دونالد ترامب 
»تروث سوشال«، وفق ما أعلن 

رئيسها التنفيذي مارتن أفيال، متوقعا 
75 مليون مستخدم لها.

كشفت دراسة أجراها موقع 
»تويتر« أنه يضخم تغريدات 

األحزاب والمؤسسات ذات الميول 
اليمينية، على حساب اليسار. 

وقالت إدارة الموقع إنها توصلت 
لالكتشاف أثناء التحقيق في 

خوارزميته والمحتوى السياسي، 
مضيفًة أنها ال تعرف السبب.

بدأت محكمة بريطانية، أمس 
األربعاء، النظر في طعن تقّدمت 

به الحكومة األميركية ضد قرار 
صدر عن قاٍض بريطاني رفض 

طلب تسليم مؤسس »ويكيليكس« 
جوليان أسانج )50 عامًا(، لمحاكمته 

بتهمة نشر أسرار عسكرية، في نظر 
يستمر ليومين.

يحظر فيسبوك مضامين وصفحات فلسطينية ويحابي االحتالل )محمد تالتين/األناضول(
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درج »ليل يا عني«، أو بسبب توظيف صوت 
ُ
ت

بــأصــوات شعبية مألوفة  ــبــرمــج 
ُ
امل الــكــيــبــورد 

طـــاملـــا ســمــعــنــاهــا فـــي أغـــانـــي الــتــســعــيــنــيــات، 
بــألــحــان مأمونة  احــتــاطــت  أيــضــا  بــل لكونها 
أغاني  أحيتها  ظاهرة  وتلك  النجاح.  تضمن 
املهرجانات، خالل آخر عقد، ويعززها امللحن 
تــيــار األغــنــيــة املــصــريــة الحديثة.  شافعي فــي 
فتحضر ثيمات البلدي والشعبي في ألحانه 
األخــــرى لــحــمــاقــي، بــل إنـــه فــي عـــرض مستمر 
يـــحـــاول إحـــيـــاء غــنــائــيــة الــســبــعــيــنــيــات الــتــي 
مثلتها ألحان بليغ حمدي، وتحديدًا في لحن 

املذهب. 
الــغــرب، هناك توجهات نحو موسيقى  وفــي 
السبعينيات، بالعودة إلى أنماط مثل الفانك 
املكساجات  لكن  بــوب،  والــســانــث  والديسكو 

الحديثة تلعب دور التجديد الشكلي.
وســـبـــق لــحــمــاقــي الــتــوجــه نــحــو بــعــض تلك 
ألبوم »عمره ما يغيب«. لكنه  األساليب، في 
ــداره األخــيــر،  ــ يجعله أكــثــر وضــوحــا فــي إصـ
»طالع  أغنية  فــي  ديسكو  الــفــانــك  ليستخدم 

مـــوضـــة«، ذات الــلــحــن الــســريــع واإليـــقـــاعـــي، 
كذلك في أغنية »مش قادر أنسى«؛ إذ يوظف 

الفانك ديسكو، أيضا، في بعض الخطوط.
حـــدد حــمــاقــي هــويــتــه فــي اخــتــيــاره األشــكــال 
املوسيقية، وإن كان أيضا أي ألبوم موسيقي 
املقسوم  مثل  معينة،  أنــمــاط  وجــود  يشترط 
فــــي جـــانـــبـــه الــــشــــرقــــي، واإللــــكــــتــــرو، وبــعــض 
ــكــــال الـــغـــربـــيـــة، كــمــا هـــو فـــي ألـــبـــوم »يــا  األشــ
فــاتــنــي«. ووســـط كثير مــن األلــحــان الــواهــنــة 
ــبــــوم، هـــنـــاك أغــنــيــتــان أو ثـــالث،  فـــي هــــذا األلــ
تأتي كاستثناء. بل إن أغنية »لو هاتسيب«، 
تــكــون األكثر  الــنــهــاونــد، يمكن أن  على مــقــام 
تميزًا بني إصــدارات البوب هذا العام. تتسم 
األغـــنـــيـــة بــطــابــع الـــفـــولـــك، وطـــريـــقـــة الــعــرض 
غيتار  كـــوردات  فتبدأ  الــكــوالجــي.  املوسيقي 
الفولك متفردة، ثم التصعيد من خالل تدعيم 
ديكوري متصاعد لآلالت، وأيضا تطعيمها 

بأشكال موسيقية مختلفة.
ــفـــولـــك كــخــلــفــيــة تــصــاحــب  ــــوت الـ يــهــيــمــن صـ
الغناء، كخلفية لغناء الكوبليه، لتبدأ أصوات 

جمال حسن

هـــل وصــلــت مــوســيــقــى الـــبـــوب في 
ــم تــعــد  ــ ــى مــنــتــهــاهــا، ولـ ــ ــالـــم إلـ الـــعـ
قــــادرة عــلــى االبــتــكــار؟ عــلــى األقـــل، 
يبدو الُعقم واضحا في نسخته العربية، ولم 
ــادرة عــلــى وشــم  ــ تــعــد اإلصـــــــدارات الــحــديــثــة قـ
 مفرطا 

ً
حقبة بأسلوبها، لتبدو ألحانها شكال

في تركيب كوالجي؛ أي أنها إعــادة تدوير أو 
تــنــســيــق مـــواكـــب، فـــي مــشــهــد مـــا بــعــد حــداثــي 
مأزوم. ذلك أيضا ما يخبرنا به األلبوم الثامن 
للمغني املصري، محمد حماقي، »يا فاتني«، 
وإن كــانــت فــيــه بــعــض االســتــثــنــاءات القليلة. 
افتتح حماقي ألبومه بنشر أغنية »زيها مني« 
األغنية طابعا  تتخذ  السوشيال ميديا.  على 
 إيقاعية سريعة نابضة 

ً
فرائحيا، يضم جمال

بروح شعبية مصرية، على إيقاع الصعيدي. 
األولــى، تأتي مفعمة بالنشاط  اللحظة  ومنذ 
والجمل الراقصة، لكنها تحيط نفسها بكثير 
لكونها  ليس  املصرية،  الشعبية  الثيمات  من 

ما هو السيناريو األمثل 
لتفادي المراقبة؟ هل 

ننقطع عن العالم؟

يعود ملحن العمل إلى 
أسلوب شرقي يكاد 

ينقرض في أغاني البوب

أطلقت عريضة تدعو إلى 
حظر األسلحة النارية في 

مواقع التصوير

2223
منوعات

لكنها جاءت بنسق فريد في موسيقى البوب 
تساهم  ومتأنقة  مدروسة  تبدو  إذ  العربية؛ 
أن  اللحن. من املعروف  في تصاعد ترنيمية 
موسيقى البوب ال تميل إلى االبتكار خارج 
أنساق معروفة؛ فامللحن تامر علي، يعود في 
أغنية »ليلة من لياليك«، ألسلوب شرقي يكاد 
بالعودة  العربية،  البوب  أغاني  في  ينقرض 
للتحوالت املقامية، وإن اتخذ تحواًل طفيفا. 
األغنية على مقام الكرد، وهذا املقام يمتد في 
البيات  على  تــحــواًل  ليشهد  الكوبليه،  غــنــاء 
فــي آخــر خانتني )مـــازورتـــني(، بــروح شرقية 
باملوال،  شبيه  مفاجئ  منحى  في  تطريبية، 

وهو تلوين يضفي ُبعدًا قاتما.
ــــب، تــــزيــــد مـــســـاحـــة الـــبـــيـــات  ــذهـ ــ فــــي غــــنــــاء املـ
ــــع خـــانـــات، وبــصــيــغــة أقــل  الـــشـــرقـــي، إلــــى أربـ
ــذي يــلــعــبــه الـــتـــحـــول  ــ ــ ــفــــاجــــأة. فـــالـــشـــحـــن الـ مــ
املــقــامــي بــذلــك الــطــابــع، جعل األغــنــيــة مميزة 
ــذا الـــتـــيـــار املـــوســـيـــقـــي. ولــعــلــهــا فــكــرة  ــ فــــي هـ
ــد تـــتـــســـع. إذن،  ــ ســـيـــنـــزع لـــهـــا املـــلـــحـــنـــون، وقـ
يحاول البوب العربي إنقاذ نفسه في مالذات 
إعـــادة توظيفها بتقنيات  مــع  قديمة وآمــنــة، 
إليه موسيقى  وهــو منحى تطمئن  جــديــدة. 
بعض  نحو  الزمن  بزحزحة  العاملية،  البوب 
الثمانينيات.  وملــحــات  السبعينيات  مــالمــح 
هذا  يؤكد  الثامن،  ألبومه  في  حماقي  ولعل 
االتــجــاه بشكل أوســـع، مــع تأكيد شخصيته 
الغنائية، التي كانت أحد أسباب نجاحه منذ 
صدور أول ألبوماته في 2003، ليصبح أحد 
أن خياراته  على  العربي.  البوب  أبــرز نجوم 
ــــرة اتـــخـــذت مــظــهــرًا أكـــثـــر تــقــشــفــا في  هــــذه املـ
الشعبية،  باملضامني  خصوصا  تفاصيلها، 
ــاة ألســـــلـــــوب الــــبــــوب  ــاكــ ــحــ ــي بـــعـــضـــهـــا مــ ــ ــ وفـ
الــشــرقــي فـــي الــثــمــانــيــنــيــات بــاالعــتــمــاد على 
الكيبورد والدور اإليقاعي، لكن هناك بعض 
عن  مـــاذا  لــكــن،  املختلفة.  املوسيقية  األنــــواع 
أيضا  إنــهــا  فــاتــنــي«؟  »يــا  الرئيسية،  األغنية 
في  لتأكيد شخصية حماقي نفسه  محاولة 
غناء املقسوم، وإن استهلت بمؤثرات طفيفة 
في املطلع ُسرعان ما تنحسر. وبينما يأتي 
الغناء في الكوبليه ُمطعما بمالمح زخرفية، 
تــقــتــصــر الــخــلــفــيــة اإليـــقـــاعـــيـــة عـــلـــى الــطــبــلــة 
املذهب  في  املقسوم   يتحول  فيما  الشرقية، 
متكئا على فرشة درامز ُمبرمج، مع حدة في 
النبر النغمي. بمعنى أن النسيج في بعض 

األلحان جاء بتفاصيل محدودة.
ــقــــى  ــيــ ــــف املــــوســ ــيـ ــ ــوظـ ــ وكـــــــــــان الفــــــتــــــا عـــــــــدم تـ
لعمرو  بــاهــت  لحن  باستثناء  اإللــكــتــرونــيــة، 
مــصــطــفــى، هـــو »حــلــم الــعــمــر«. وهـــنـــاك أغـــاٍن 
أغنية  مثل  غربية،  موسيقية  أشــكــااًل  تبنت 
ــــاالد، وتــحــديــدًا في  ــــروك بـ »بـــنـــفـــارق« عــلــى الـ
ضــربــات الــغــيــتــار، لــكــن هـــذا االتــجــاه يكسره 
ــرقــــي، تــبــرز  فـــاصـــل مــوســيــقــي ذو طـــابـــع شــ
فــيــه آلـــة الـــعـــود، لتنتهي بــضــربــات الــغــيــتــار 

الكهربائي باألسلوب الغربي.

إبراهيم علي

لسنوات ما قبل االحتالل األميركي للعراق 
الفن  عاصمة  بأنها  بــغــداد  عــرفــت   ،)2003(
خاصة،  غنائية  بــألــوان  وتــفــردت  والثقافة، 
أسست لثورة ما بعد الثمانينيات، من جيل 
الذين طبعوا  العراقيني،  املغنني  ألبــرز  ثــان 
األغــنــيــة الــخــلــيــجــيــة بــلــون مــتــفــرد، ال يـــزال 

مسيطرًا على املحيط الخليجي عموًما.
أسماء كثيرة حصدت شهرة واسعة في تلك 
عصرها  العراقية  األغنية  وعاشت  الفترة، 
الذهبي، ثم بدأت الهجرة من العراق، وبدأت 
معركة السباق على االنتشار والشهرة في 
العالم العربي. وتحولت مجموعة من أبرز 
إلــى نجوم عــرب، نذكر  العراقية،  األصـــوات 
ــعـــدون جــابــر،  ــثـــال سـ مــنــهــم عــلــى ســبــيــل املـ
وكـــاظـــم الـــســـاهـــر، ومـــحـــمـــود أنــــــور، ورضـــا 

عبدالله، وماجد املهندس. 
األغنية  استطاعت  األخيرة،  السنوات  وفي 
لنفسها قاعدة شعبية،  أن تحجز  العراقية 
عراقيني شباب  أقلها سيطرة مغنني  ليس 
عــلــى الــــنــــوادي الــلــيــلــيــة، بـــني دبــــي واألردن 
ــمـــان الـــحـــفـــاظ عــلــى الــهــويــة  ــيــــروت، وضـ وبــ
الــغــنــائــيــة الــعــراقــيــة، رغــــم الــتــطــور التقني 

ونــقــرأ أنـــه فــي عـــام 2019، أنــتــجــت الــشــركــة 
لث كاميرات املراقبة في العالم، وانتشرت 

ُ
ث

مبيعاتها في 150 بلدًا. 
ــذه الـــكـــامـــيـــرات فــي  ــ لــــن نـــتـــحـــدث عــــن دور هـ
مراقبة األقليات في الصني واستهدافها، لكن 
ال بد من اإلشارة إلى الفرصة السانحة التي 
تقدمها الصني للدول الديكتاتورية؛ إذ توفر 
الثمن ومتوافرة  مراقبة رخيصة  أنظمة  لها 
بــكــثــرة. يــنــســحــب األمــــر عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
الذكّية، والساعات  األخرى؛ األجهزة املنزلية 
الرقمّية، وامليكروفونات؛ فالصني  الرياضية 
توظف »إنترنت العالم« لخلق شبكة مراقبة 
املراقبة  فــي  الــصــني  تقنيات  تختلف  عــاملــّيــة. 
تقليدية، وأقل  الرأسمالّي؛ هي  النموذج  عن 
إلــى خلق حسابات  بحاجة  لسنا  إذ  شبهة؛ 
ــبــــوك مـــــن أجـــــــل ضــخ  ــيــــســ ــلــــى أمــــــــــــازون وفــ عــ
املعلومات. يكفي فقط امتالك تكنولوجيا في 
البريئة ظاهريا،  املنزل. نقصد هنا األجهزة 
ــة،  ــة رقـــمـــيـــة ذات كـــامـــيـــرا وشـــاشـ مـــثـــل ثـــالجـ
وأنــظــمــة حــمــايــة مــنــزلــيــة، يــمــكــن أن تتحول 
فــجــأة إلــى أجــهــزة تجسس تبث »كــل شــيء« 

إلى الصني. 
ما يثير الرعب في هــذا الشأن هو تعدد من 
واحــد،  كبير«  »أخ  هــنــاك  يعد  لــم  يراقبوننا، 

عّمار فراس

ال نــنــاقــش كــثــيــرًا مـــوضـــوع مـــراقـــبـــة الــصــني 
ملواطنيها، كونه أصبح حقيقة ال جدل فيها، 
بــل وقــــرارًا ســيــاديــا، ُيــعــّد الــخــوض فيه جــزءًا 
مـــن الــنــظــريــة الــســيــاســّيــة وأســالــيــب الــحــكــم. 
في حني أن الواليات املتحدة، مألت األخبار 
التي  الرسمية  تلك  املــراقــبــة، ســواء  بفضائح 
الــتــجــاريــة  تــلــك  أو  ــنـــودن،  إدوارد سـ كــشــفــهــا 
املثير  يمارسها.  فيسبوك  أن  نكتشف  الــتــي 
»أدســـم«،  األميركية  الفضائح  أن  لالهتمام، 
كــونــنــا جــمــيــعــا مـــتـــورطـــني بـــهـــا، ونــســتــخــدم 
فــيــســبــوك وتــويــتــر وغـــيـــره، لــكــن مــا تــقــوم به 
الصني، شأن آخر. أن نقول إن الصني تراقب 
 بما 

ً
»الــجــمــيــع« أمــــر مــبــالــغ فـــيـــه. لــكــن عـــمـــال

كتاب  مؤلف  هيلمان،  جوناثان  بــه  نصحنا 
باستخدام  قمنا  الــرقــمــي«،  الــحــريــر  »طــريــق 
تــكــشــف عـــن األجــهــزة  الــتــي   ،shodan مــنــصــة
املـــتـــصـــلـــة بـــاإلنـــتـــرنـــت، وكـــتـــبـــنـــا فــــي مــحــرك 
البحث كلمة Hikvision، وهي شركة كاميرات 
وقـــد صاغه  أوضــــح،  األمـــر  ليصبح  صينية، 
هــيــلــمــان كــــاآلتــــي: »الــنــتــائــج تــشــبــه خــريــطــة 
توزع فيروس كورونا حول العالم«؛ أي بما 

معناه: إن الصني في كل مكان. 
ــر، تمتلك  الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة ســابــقــة الــــذكــ
شراكات واسعة مع وزارة الدفاع الصينية، 
نــاهــيــك عـــن انــتــشــار كــامــيــراتــهــا فـــي أنــحــاء 
واملجمعات  العسكرية  القواعد  في  العالم؛ 
الــســكــنــيــة والــــشــــوارع. وحــصــلــت عـــام 2015 
ــم حــكــومــي صــيــنــي  بــمــقــدار ثــالثــة  عــلــى دعـ
الكاميرات  أسعار  أن  علما  دوالر،  مليارات 
ــاك عـــــــروض خـــاصـــة  ــ ــنـ ــ ــــل وهـ مـــنـــخـــفـــضـــة، بـ
للمتعاقدين الراغبني بشراء كميات كبيرة. 

املوسيقي واختالف األداء. قبل أيــام، عادت 
بعد  بــيــروت،  إلــى  إليسا  اللبنانية  املغنية 
حــفــل وصـــف بـــ »االســتــثــنــائــي« فــي الــعــراق. 
واعـــتـــبـــرت صــاحــبــة »ع بـــالـــي حــبــيــبــي« أن 
مشاركتها ضمن هذا الحفل، تعتبر إضافة 
ملــســيــرتــهــا الــغــنــائــيــة، كــونــهــا عــمــلــت كثيرًا 
ــاء جــمــهــورهــا هــنــاك،  ــقـ ــراق، ولـ ــعــ لــــزيــــارة الــ
خصوصا بعد املعلومات التي أثيرت حول 
ــراق، ومــعــارضــتــهــا  ــعــ مــنــعــهــا مـــن دخـــــول الــ
لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، مــا اعــتــبــره البعض 
استفزازًا لبعض العراقيني املؤيدين للحزب 

هناك.
حــفــل إلــيــســا تــحــول إلــــى مــنــاســبــة، جمعت 
ا 

ً
الفت نجاًحا  ولقي  ألفي شخص،  من  أكثر 

في الشارع العراقي، بسبب ندرة الحفالت. 
ــام املــنــتــجــني  ــ ــبـــاب أمـ ــتـــح، فـــي املـــقـــابـــل، الـ وفـ
واملـــتـــعـــهـــديـــن الــفــنــيــني لـــخـــوض الــتــجــربــة، 
ليصل قبل أيام املغني املصري هاني شاكر، 
للمشاركة في مهرجان بابل الدولي القائم. 
واملعروف أن مهرجان بابل للفنون تأسس 
لــكــنــه تــوقــف عـــام 2003، وذلــك  ســنــة 1985، 
بعد اجتياح القوات األميركية للعراق، وهو 
فعاليات  فــي  أنــفــاســه  السنة  هــذه  يستعيد 
ألكثر  تتسع  ا، 

ً
حديث جهزت  حفالت  وقاعة 

مــن ثــالثــة آالف مــتــفــرج، ويـــشـــارك عـــدد من 
الفنانني والفنانات العراقيات، لعل أبرزهم 
شذى حسون ورحمة رياض، على أن يفتتح 
املهرجان اليوم بحفل لهاني شاكر، وحاتم 
الــعــراقــي، والــفــنــانــة الــكــويــتــيــة شــمــس، كما 
ليالي  فــي  الــزغــبــي  ــوال  نـ اللبنانية  تــشــارك 
ـــك فـــيـــفـــيـــان مــــــــراد، وهـــالـــة  ــذلـ املــــهــــرجــــان وكــ
قصير من سورية، على أن يختتم في األول 
ووفــق  املــقــبــل.  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  مــن 

ــركـــات إنــتــاج  ــة، تــعــمــل شـ مــعــلــومــات خـــاصـ
وتـــعـــهـــدات فــنــيــة، عــلــى مــفــكــرة الســتــقــطــاب 
ــــالل  ــــني، خـ ــنــ ــ ــغــ ــ ــة مـــــــن املــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ  مــــجــــمــــوعــــة ثـ

الفترة املقبلة. 
ــرز املــرشــحــني املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــجــوى  أبــ
كــرم، والــفــنــان وائــل كــفــوري، الــذي استمهل 

يقضيها،  التي  النقاهة  فترة  بسبب   
ً
قليال

ــه فــي  بـــعـــد حــــــادث الـــســـيـــر الــــــذي تـــعـــرض لــ
بيروت منتصف هذا الشهر.

أمـــام ذلـــك، تــســأل معظم املــنــتــديــات ونشطاء 
االجتماعي، عن غياب  التواصل  على مواقع 
كاظم الساهر عن كل هذه الفعاليات الغنائية، 

وهــــو املــغــنــي الـــعـــراقـــي الـــوحـــيـــد الـــــذي خلع 
العالم  إلــى  القفز  واســتــطــاع  املحلية،  عــبــاءة 
الــعــربــي كــحــالــة غــنــائــيــة خــاصــة مــنــذ ثالثني 
عاًما، ودشن متابعون »وسم« كاظم الساهر 
بتنظيم حفل  املتعهدين  العراق، ملطالبة  في 

»للقيصر«، على غرار الفنانني اآلخرين.

بــدقــة كيف نتجنبهم،  بــل »أخــويــة«، ال نعلم 
االجتماعي،  التواصل  يتجاوز وسائل  األمر 
فــــالــــشــــوارع تـــحـــوي كــــامــــيــــرات، واملــجــمــعــات 
السكنية كذلك. وال نعلم بدقة كيف ستستفيد 
هـــذه األخـــويـــة مــن صـــور أوجــهــنــا وأســالــيــب 
نقف مكتوفي  كــأفــراد،  أننا،  املحزن  حركتنا. 
للنجاة؟  العالم  كليا عن  ننقطع  األيـــدي: هل 
واألهــــم: مــا هــو سيناريو تــفــادي املــراقــبــة إن 

كان موجودًا؟
ــا، تـــورط  ــقـ كــشــف املــحــقــقــون الـــدولـــيـــون، الحـ
شــركــة املــراقــبــة بــانــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان. 
الذكاء  ذات  املراقبة  لــدور  لكن هناك تجاهال 
االصــطــنــاعــّي، وأثـــرهـــا عــلــى ســـوق الــعــمــالت 
ــنـــاء  ــبـ ــــات مـــــع شـــــركـــــات الـ ــــالقـ ــعـ ــ ، أو الـ

ً
مـــــثـــــال

والخدمات إلعادة النظر في توزيع خدماتها. 
لــكــن مــا يثير الــحــيــرة، هــو أن الــبــديــل دائــمــا، 
وبحجة الحفاظ على األمن العاملي والوطني، 
يــتــمــثــل بـــالـــواليـــات املــتــحــدة، والــتــأكــيــد على 
ــال، مـــن أجــل  ــا فـــي هــــذا املــــجــ ــهـ أهــمــيــة ريـــادتـ
مواطنيها  وأمــن  الخصوصية  على  الحفاظ 
ومواطني العالم أجمع، الشأن الذي ال داعي 
للخوض في تحيزه، ناهيك عن أن الواليات 
 ال يـــعـــول عــلــيــه، وال 

ً
املـــتـــحـــدة، تــشــّكــل بـــديـــال

يختلف عن الصني كثيرًا، سوى بنظام اللعب 
واملشاركة الذي يورطنا فيه. 

ــــذي يــخــبــرنــا عــنــه هــيــلــمــان،  ــر الـ ــ الـــشـــأن اآلخـ
املراقبة  شــركــة  تقدمها  لـــدورة  هــو خضوعه 
م 

ّ
تعل أنــه  هــو  أثـــار استغرابه  الصينية، ومــا 

ــزة وصــيــانــتــهــا، لكن  ــهــ كــيــفــيــة تــركــيــب األجــ
استخدامها  بإمكانية  تــعــريــف  أي  دون  مــن 
بشكل سيئ، أو كيف يمكن تفادي انتهاكات 
الخصوصية وحقوق اإلنسان، الشؤون التي 

ترتبط أحيانا بعوامل تقنّية.

»مهرجان بابل للفنون« وعودة العراق إلى الغناء»طريق الحرير الرقمي«: الصين شقيقة األخ األكبر
على الرغم من األوضاع 

السياسية واألمنية في 
العراق، تتجه شركات 

اإلنتاج إلى تنظيم المزيد 
من الحفالت الغنائية

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

أفـــادت أوســـاط مطلعة فــي هــولــيــوود بــأن مساعد 
السالح،  بالدوين  أليك  املمثل  أعطى  الــذي  املخرج 
الــــــذي تــســبــب بــمــقــتــل مــــديــــرة الـــتـــصـــويـــر هــالــيــنــا 
فيلم  مشاهد  أحــد  على  التمرين  خــالل  هاتشينز، 
ــــت« Rust األســـبـــوع املـــاضـــي، كـــان قــد ُصــرف  »راسـ
ــــي حـــادثـــة  ــــق، بـــســـبـــب ضـــلـــوعـــه فـ ــابـ ــ ــن فـــيـــلـــم سـ ــ مـ
خدم فيها سالح ناري. وقال أحد منتجي فيلم 

ُ
است

نــتــج ســنــة 2019، لــوكــالــة 
ُ
»فــريــدومــز بــــاث« الــــذي أ

»فرانس برس«، إن مساعد املخرج ديفيد هالز كان 
الفيلم، بعد إصابة  قــد ُصــرف مــن عمله على هــذا 
ــراد فــريــق الــعــمــل بـــجـــروح طــفــيــفــة، »خـــالل  ــ أحـــد أفـ
ــار املصدر  تشغيل ســالح بــصــورة عــرضــيــة«. وأشـ
رد من موقع التصوير فورًا 

ُ
نفسه إلى أن »هالز ط

بعد الطلق الناري الذي خرج من األكسسوار. ولم 
مغادرة  بعد  إال  التصوير  اإلنتاج  فريق  يستأنف 
م 

ّ
دايف املكان«. وخالل تصوير فيلم »راســت«، سل

ديفيد هالز املمثل أليك بالدوين سالحا، ُيفترض 
على  للتمرين  املمثل  استخدمه  محشو،  غير  أنــه 
منه بصورة  خــرجــت  نــاريــة  طلقة  أن  غير  مشهد. 
التصوير هالينا  إلى مقتل مديرة  عرضية، وأدت 

هاتشينز، وإصابة املخرج جويل سوزا بجروح.
مــجــال  فـــي  املــتــخــصــص  راب«،  مـــوقـــع »ذي  وذكـــــر 
 عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى أجــــواء 

ً
الـــتـــرفـــيـــه، نـــقـــال

ــــت«، أن الــســالح الـــذي أودى بحياة  تــصــويــر »راسـ

ـــخـــدم قــبــل بضع 
ُ
هــالــيــنــا هــاتــشــيــنــز كــــان قـــد اســـت

ســـاعـــات مـــن أفـــــراد طــاقــم الــعــمــل لــلــتــصــويــب على 
بها  املعمول  الــصــارمــة  الــقــواعــد  وتحظر  بات. 

ّ
معل

في قطاع السينما في هــذا املجال وجــود أي نوع 
مــن الــذخــائــر الحية فــي مــوقــع الــتــصــويــر، تحديدًا 
لــتــفــادي هــذا الــنــوع مــن الــحــوادث. ســألــت املسعفة 
املــعــتــمــدة فـــي مــوقــع تــصــويــر »راســــــت« شيريلني 
شــايــفــر: »هـــل هـــذا تــمــريــن؟« بــعــد سماعها صــوت 
الــطــلــقــة الـــنـــاريـــة الـــتـــي قــتــلــت هــاتــشــيــنــز. وطــلــبــت 
شايفر من أعضاء طاقم الفيلم الضغط على جرح 
الضحية، واالتــصــال بــالــطــوارئ، حــني هــرعــت إلى 
مــكــان الـــحـــادث. فـــي تــقــريــر اإلصـــابـــة الــــذي قدمته 
ستريت  »وول  صحيفة  عليه  واطــلــعــت  املــســعــفــة، 
جورنال«، زعمت شايفر أنه لم يصدر تنبيه بشأن 

إطالق النار، قبل الحادثة.
يبقى أحد األلغاز الرئيسية في مقتل هاتشينز هو 
طــلــق مــن البندقية، وكيفية 

ُ
نــوع الــرصــاص الــذي أ

في  املحققون  يأمل  التصوير.  موقع  إلــى  وصــولــه 

أن يلقي تحليل الطب الشرعي لألدلة الباليستية 
الــضــوء عــلــى هـــذه األســئــلــة. وقـــال املــتــحــدث باسم 
إدارة شــرطــة ســانــتــا فـــي، خــــوان ريــــوس، اإلثــنــني، 
املحققني  أن  ـــدة«. وأضـــــاف 

ّ
مـــعـــق قــضــيــة  »هــــذه  إن 

»ينظرون في كل ما كان يجب اتباعه من معايير 
السالمة«، مشيرًا إلى أن األمر سيستغرق وقتا قبل 

التوصل إلى الحقائق بشأن ما حدث بالضبط.
إلى  تدعو   change.org موقع  على  أطلقت عريضة 
حظر األسلحة النارية الفعلية في مواقع التصوير، 
وتحسني ظروف العمل، وحثت أليك بالدوين على 
تولي زمام املبادرة في هذه الحملة. وجمعت أكثر 
من 30 ألــف صــوت بحلول صباح الثالثاء. ودعت 
أوليفيا   ،Booksmart »بوكسمارت«  فيلم  مخرجة 

وايلد، إلى فرض ما سمته »قانون هالينا«.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، طــــرح مــســلــســل »ذا روكــــي« 
الــتــلــفــزيــونــي ســيــاســة جـــديـــدة تــحــظــر اســتــخــدام 
رواه  فيلم وثائقي  تأجل عرض  »الحية«.  البنادق 
أليك بالدوين في أميركا الشمالية. وأعلنت شركة 
البريطانية »مونتروز بيكتشرز« أن فيلم  اإلنتاج 
ــن يـــعـــرض في  ــو تــــراســــت؟« لـ ــو كــــان يـ »فــلــيــنــت: هـ

الواليات املتحدة وكندا خالل الشهر الحالي.
بثت »بي بي سي« الفيلم الوثائقي الذي يستكشف 
أزمة املياه في فلينت في والية ميشيغن، وال يزال 
متاحا على »آي بالير« iPlayer. وكان من املفترض 
أن يــصــل إلــــى دور الــســيــنــمــا فـــي مــــدن مــثــل لــوس 

أنجليس ونيويورك وتورنتو يوم غد الخميس.

البوب في كوالج من األلحان

ُوصف حفل إليسا في العراق بـ»االستثنائي« )أنور عمرو/فرانس برس(

من وقفة وداعية لـ هاتشينز )مصطفى عدلي/ األناضول(

)Getty/تختلف تقنيات الصين في المراقبة عن النموذج الرأسمالّي )إيفان آبرو

جاءت خيارات حماقي أكثر تقشفًا في تفاصيلها الموسيقية )فيسبوك(

في ألبومه الجديد، »يا فاتني«، يستعين محمد حماقي بتلك »الخلطة« السحرية التي استند 
إليها معظم مغنّي البوب العربي في العقدين األخيرين. خلطة آمنة وسهلة للمستمع

محمد حماقي

لغز رصاصة موقع التصوير

فنون وكوكتيل
إصدار

قضية

متابعةإضاءة

أنس أزرق

 Roadrunner: A Film About Anthony الــوثــائــقــي  الــفــيــلــم  أثــــار 
والكاتب  البرامج  ومقدم  العاملي  الطاهي  عن   ،2021 إنتاج   ،Bourdain
األفـــــام، حــول  ـــاع 

ّ
بـــن صـــن  

ً
ــدال بـــورديـــن )1956 - 2018(، جــ أنــتــونــي 

استخدام املخرج األميركي، مورغان نيفيل، تقنية الذكاء االصطناعي 
الفيلم ثاث مــرات، من  الراحل بوردين، واستخدامه في  إلنتاج صوت 

دون اإلشارة إلى ذلك.
وضع بطل الفيلم، بوردين، حّدًا لحياته في عام 2018، أثناء تصويره 
تلفزيونية من برنامجه »با تحفظات«، على شبكة CNN، في  حلقة 
وأملع  أنجح  من  حينها،  الــراحــل،  وكــان  الفرنسية،  ستراسبورغ  مدينة 
والثقافة  والطعام  الطبخ  عن  برامجه  يتابع  إذ  الغربي؛  املجتمع  نجوم 
 عن إطاالته كمحكم متميز في 

ً
ماين املشاهدين في كل حلقة، فضا
برامج مسابقات الطبخ واختيار الطهاة.

لــأفــام«. وكــان صادمًا  الــدوحــة  الفيلم بدعوة من »مؤسسة  شاهدت 
بالنسبة لي أن ينتحر بوردين. يظهر ذلك في اللقطات األولى من الفيلم، 
 املــشــاهــد لــإجــابــة عــن ســـؤال: ملـــاذا انتحر 

ّ
ليوظف املــخــرج بعدها كــل

 أسباب الحياة؟ 
ّ

بوردين وهو يملك كل
 تفاصيل حــيــاة بــورديــن، وكـــأن الــكــامــيــرا كانت 

ّ
رصـــدت الــكــامــيــرا كــل

تازمه حتى قبل عمله مقدمًا لبرامج السفر والطعام. استطاع املخرج أن 
يظهر لنا الوجه اآلخر للنجاح والشهرة واملتعة، وكذلك استطاع التقاط 
ابــتــداًء من تقديمه  الفنان الحالم؛  الــذي طــرأ على شخصية هــذا  التغير 
 إلى مزج ثقافة الطعام 

ً
للطعام الفاخر، وتذوق الوجبات اللذيذة، وصوال

بالوضع السياسي واملعيشي واالجتماعي، عبر جوالته. يقول الطاهي: 
»أسافر حول العالم وأتناول الكثير من القرف، وأفعل ما أريده«.

غّير  ولكنه  الطعام وطهيه،  تــذوق  يركز على  كــان  األولـــى،  برامجه  فــي 
ذلك الحقًا، ليتحدث عن املوسيقى والشعر والرواية والسياسة، ضمن 
والسياسين على طاولة  املوسيقين  الكثير من  الطعام؛ فحاور  ثقافة 
الطعام. ومن هذه اللقاءات، واحد في فييتنام، في عام 2016، حيث حاور  
فييتنامي محلي،  في مطعم  أوباما،  بــاراك  األسبق،  األميركي  الرئيس 

وهما يتناوالن البيرة.
عمل أنتوني بوردين كطاه في مطعم راق في مانهاتن األميركية، وكتب 
عدة مقاالت، مثل مقاله الشهير »ال تأكل قبل أن تقرأ هذا«، متحدثا عن 
كواليس املطاعم، ثم ألف عدة كتب عن عمله وأســرار املطبخ وإبداعات 
وإخــفــاقــات الــطــبــاخــن، لــكــنــه نـــال شــهــرة كــبــيــرة بــعــد أن حــقــق كــتــابــه، 
»مغامرات في عالم الطهي«، أعلى املبيعات في عالم الكتب، عام 2000؛ 
برنامج  ومنها  والسفر،  الطعام  عن  التلفزيونية  البرامج  بتقديم  فبدأ 

»جولة طاه«، و»با تحفظات«، و»أماكن غير معروفة«.
 األطباق املحلية املختلفة، مثل السجق األسود في فنلندا، وخصي 

َ
تناول

النمل فــي املكسيك، وأفــعــى كــوبــرا كاملة،  املــغــرب، وبيض  األغــنــام فــي 
آيسلندا، وشــرج  فــي  وقــرش مخمر  ينبض،  وقلب  الفقمة،  عــن  ومقلة 
األســوأ في حياته. والحقًا،  بالوجبة  إيــاه  ناميبيا واصفًا  الخنزير في 
صــرح بـــأّن »تشيكن مــاك نــاغــت« كــانــت أكــثــر األطــعــمــة قــرفــًا بالنسبة 
بوردين  اشتهر  كما  فــود«.  »الفاست  ثقافة  من  موقفه  تعبيرًا عن  لــه، 

بتعليقاته الساخرة عن النباتين، معتبرًا نمط حياتهم فظًا.
أثر عمله واضطراره إلى السفر 250 يومًا في العام الواحد على حياته 
الشخصية، وأدى ذلك إلى انفصاله عن زوجته الثانية وطفلتهما. وربما 
كان هذا أحد أسباب انتحاره، والــذي وصفه أحد أصدقائه في الفيلم: 

»مأساة بلمسة من القدر«.
الوثائقية  اع األفام 

ّ
الفليم مورغان نيفيل من أملع صن يعتبر مخرج 

عن السير الشخصية؛ فقد فاز بأوسكار أفضل فيلم وثائقي 2014 
عن فيلم Feet from Stardom 20، ورشح فيلمه الوثائقي »أفضل 
التلفزيونية  املناظرات  األعــداء« لأوسكار 2016. يدور األخير حول 
بن املفكرين، جورج فيدال وويليام باكلي، خال االنتخابات الرئاسية 

عام 1968.
وكان فيلم »ألن تكون جاري؟« عن مقدم البرامج فريد روجرز )2018(، 

من أكثر األفام الوثائقية تحقيقًا لأرباح.
نافذة  أن تكون  بعبارة: »كيف لقصة قصيرة  يختصر مورغان عمله 

مثالية للصراعات داخل النفس البشرية؟«.

أخرى بمصاحبته مع غناء املذهب. وبشكل 
يــتــصــاعــد، نــجــد خلفية كــمــانــات، مــع بعض 
مــؤثــرات الــهــاوس ورتــــوش جــرســيــة لصوت 
الكهربائي  الغيتار  صــوت  ويلعب  كــيــبــورد. 
ويــســتــمــر  روك.  بـــلـــمـــحـــة  مـــــحـــــدودًا   

ً
ــــال ــــدخـ تـ

اإليقاعية،  الضربات  تظهر  حتى  التصعيد 
ــدة الــغــيــتــار الــكــهــربــائــي بــصــوت  ــزداد حــ ــ ــ وتـ
في  الكمانات، وتحديدًا  استمرار  مع  الــروك، 
الفاصل املوسيقي الختامي. ونلمح في ذلك 
بوب  أغنية  تالئم  الــجــذابــة  الزينة  مــن   

ً
شكال

حــديــثــة. قـــد يــكــون فـــي هـــذا األســـلـــوب إعـــادة 
هضم ألنماط مختلفة من املوسيقى العاملية، 

آكل بيض النمل
وقفة
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