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MEDIA

أخبار

تستكشف إدارة شبكة التدوين
المصغر «تويتر» إمكانية
إضافة أزرار تفاعل في شكل
رموز تعبيرية ،إسوة بأزرار «فيسبوك»
التي أغنت زر «اليك» في الماضي.
ويبدو ّ
أن الشركة تفكر في إتاحة
اإلشارة إلى اإلعجاب أو عدم اإلعجاب
بالتغريدة.

انطلق معرض الفائزين بمسابقة
«وورلد برس فوتو» األحد ،في
هونغ كونغ ،في موقع خاص،
بعد تراجع جامعة خاصة عن
استضافته كما كان مقررًا ،ألسباب
أمنية جراء عرض صور للتظاهرات
المؤيدة للديمقراطية في المدينة
سنة .2019

قال التلفزيون اإليراني ،السبت،
إنّه جرى العثور على جثة مذيعته
السابقة ،آزادة نامداري ،في بيتها،
غربي طهران .ولم يشر التلفزيون
إلى سبب وفاتها ،إال ّ
أن وكالة «مهر»
اإليرانية أكدت ،نقًال
عن مصدر مطلعّ ،
أن المعاينات
أظهرت انتحارها.

21

فتح النائب العام المصري،
المستشار حمادة الصاوي ،األحد،
تحقيقًا مع أستاذ اإلعالم في
جامعة «القاهرة» أيمن منصور
ندا ،في بالغ مقدم ضده من
رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم،
كرم جبر ،بسبب مقاالت تنتقد اإلعالم
عبر «فيسبوك».

ما هي تقنية التشفير «أن أف تي»؟

تتنامى شعبية تكنولوجيا «أن أف تي» وهي أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة لالستبدال ،منذ فترة قصيرة ال تتعدى ستة أشهر،
لكنّها تنمو سريعًا في سوق هواة جمع المنتجات الرقمية ،وتستقطب مليارات الدوالرات
نيويورك ـ العربي الجديد

أسبوع واحــد ،بيعت أول تغريدة على
في
ٍ
«تويتر» ،ومقالة صحافية في «نيويورك
تايمز» بنسق «أن أف تــي» املصممة وفق
ً
ّ
تكنولوجيا «بلوك تشني» .يشكل ذلك ثورة
ف ــي عــالــم ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وامل ـع ــارض
الـفـنـيــة ،كـمــا األع ـم ــال وال ـع ـمــات الــرقـمـ ّـيــة،
بــاإلضــافــة إل ــى الـتـشـفـيــر وف ــق رمـ ــوز غير
قابلة لالستبدال .يتيح «أن أف تي» (non-
 )fungible tokensوه ــو أس ـل ــوب تشفير
عبر الــرمــوز غير القابلة لالستبدال ،منح
ش ـ ـهـ ــادة ت ـث ـب ــت أصـ ــالـ ــة أي م ـن ـت ــج رق ـمــي
س ــواء أك ــان ص ــورة أو رس ـمــا تـعـبـيــريــا أو
فـيــديــو أو مـقـطــوعــة مــوسـيـقـيــة ،أو مقالة
صـحــافـيــة أو س ــوى ذل ــك .وه ــذه الـشـهــادة
غير قابلة للخرق أو النسخ نظريًا ،وهي
مصممة وفــق تكنولوجيا «بـلــوك تشني»
املستخدمة فــي تشفير الـعـمــات الرقمية
مثل البيتكوين .وبدأت شعبية «أن أف تي»
تتنامى منذ فترة قصيرة ال تتعدى ستة
أش ـهــر ،مــا أدى إل ــى نـمــو ســريــع فــي ســوق
هواة جمع املنتجات الرقمية بعدما كانت
تقتصر على فئة محدودة ،وهي استقطبت
استثمارات بمليارات الـ ــدوالرات ،بحسب
«فرانس برس».
كــانــت بــدايــة امل ــزادات فــي  11م ــارس /آذار،
حني بيع عمل رقمي للفنان األميركي بيبل
فــي مقابل  69,3مليون دوالر خــال مــزاد
لــدار «كريستيز» ،فــي رقــم قياسي يشهد
ع ـلــى الـ ـث ــورة ال ـحــاص ـلــة ف ــي سـ ــوق بقيت
سرية لفترة طويلة .ومع هذا العمل الذي
يحمل عنوان «إفريدايز :ذا فيرست 5000
دايز» وهو تجميع رسوم ثابتة ومتحركة،
أنجزت يوميًا على مدى خمسة آالف يوم
على الـتــوالــي ،بــات مايك وينكلمان ،وهو
اس ــم بيبل األص ـلــي ،بــن الـفـنــانــن الثالثة
أصـ ـ ـح ـ ــاب األع ـ ـ ـمـ ـ ــال األعـ ـ ـل ـ ــى ث ـم ـن ــا خ ــال
حياتهم في العالم ،بما يشمل كل الوسائط
الفنية ،بحسب «فرانس برس».
ومــع أن الـفــن الــرقـمــي مــوجــود منذ عقود،
فإن ظهور «إن إف تي» طمأن هواة الجمع
في شــأن أخطار النسخ .فمن املمكن نسخ
عمل رقمي ،ولكن من غير املمكن التالعب
بشهادة «إن إف تي» التي تباع معه .وباع
مؤسس «تويتر» ورئيسها جاك دورسي،
يــوم االثنني املــاضــي ،أولــى تغريداته على
الشبكة بنسق «أن أف تي» في مقابل 2.9
مليون دوالر .يعود تــاريــخ التغريدة إلى
 21مـ ــارس /آذار ع ــام  ،2006وك ـتــب فيها
دورسـ ــي« :أن ـشــأت حـســابــي عـلــى تــويـتــر».
ووفـ ـق ــا لـلـمـنـصــة ال ــرق ـم ـي ــة «فــال ـي ـب ـلــز َب ــي
س ـن ــت»  ،Valuables by Centح ـيــث أقـيــم
امل ـ ــزاد ،ف ــإن الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي فــي شركة

«أوراكل» ،سينا إستافي ،اشترى التغريدة.
وب ــاع الـصـحــافــي فــي «ن ـيــويــورك تــايـمــز»
ك ـي ـف ــن روس ،ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،أح ــد
مـ ـق ــاالت ــه ب ـن ـســق رقـ ـم ــي فـ ــي م ـق ــاب ــل 560
أل ــف دوالر ،ف ــي أح ــدث تـجـلـيــات الشغف
املتصاعد بتكنولوجيا «ان اف تي» .وهذا
امل ـق ــال مـخـصــص مل ـب ــادرة م ــن الـصـحــافــي
كانت ترمي إلى اختبار السوق وتوسيع

باع الصحافي
كيفن روس أحد مقاالته
بنسق رقمي مقابل
 560ألف دوالر

من معرض نيويورك لألعمال الرقمية (تيموثي كالري/فرانس برس)

التضليل السياسي يتراجع
في غياب ترامب
ّ
عــل ـقــت شــركــة «ت ــوي ـت ــر» ح ـســاب الــرئـيــس
األميركي السابق دونالد ترامب ،نهائيًا،
بعد أحداث الشغب الدامية في الكابيتول،
في  6يناير/كانون الثاني املــاضــي ،على
وق ــع ت ـخـ ّـوف ـهــا م ــن م ــزي ــد م ــن الـتـحــريــض
على العنف ،بعد أشهر من التشكيك في
نـتــائــج االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ال ـتــي فــاز
بها جو بايدن .منذ ذلك الحني ،تراجعت
املــزاعــم الخاطئة واملضللة حــول الشؤون
الـسـيــاسـيــة األمـيــركـيــة ،وه ــو مـيــل تسعى
«تــوي ـتــر» و«ف ـي ـس ـبــوك»  -ح ـظــرت تــرامــب
أيضًا لكن ربما تتراجع عن قــرارهــا -إلى
إبراز فضلها فيه.
وم ـ ــع إس ـ ـكـ ــات تـ ــرامـ ــب وح ـ ـضـ ــور ب ــاي ــدن
الخجول نسبيًا على املستوى اإلعالمي،
وغ ـي ــاب ّ
أي ان ـت ـخــابــات ف ــي األفـ ـ ــق ،يــركــز
األم ـيــرك ـيــون ع ـلــى ال ـت ـعــافــي االق ـت ـصــادي
وط ـ ـ ــرح لـ ـق ــاح ــات ك ـ ــورون ـ ــا ،مـ ــن دون أن
ي ـن ـخــرطــوا بــال ـكــامــل ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،كما
كانوا خالل .2020
ّ
وقال خبراء إن تراجع األكاذيب السياسية
عائد إلــى التحول في دورة األخبار أكثر
مـنــه إل ــى تـغـيــر جــوهــري فــي كيفية نشر
ّ
الناس للمعلومات غير الدقيقة ،لكن «أهم
عنصر منفرد كــان إبـعــاد دونــالــد ترامب
ع ــن امل ـن ـصــات اإلع ــام ـي ــة» بـحـســب راس ــل

ن ـطــاق األعـ ـم ــال الــرق ـم ـيــة امل ـبــاعــة بتقنية
«ان اف ت ـ ـ ــي» .ح ـم ــل مـ ـق ــال ك ـي ـف ــن روس
ع ـن ــوان «اشـ ـت ــروا ه ــذا امل ـق ــال ع ـلــى بـلــوك
تشني» ،مع عنوان فرعي جاء فيه «ملاذا ال
يمكن لصحافي أن يكون جــزءا من طفرة
(أن أف تي)».
وب ـع ــد مـ ــزايـ ــدات م ـح ـتــدمــة اس ـت ـم ــرت 24
س ــاع ــة ،ف ـ ــاز هـ ـ ــاوي ج ـم ــع ي ـس ـمــي نـفـســه

مورهيد ،املــؤلــف املـشــارك لكتاب «الكثير
مــن الـنــاس يـقــولــون» ،وهــو العنوان الــذي
ي ـش ـيــر إل ـ ــى أح ـ ــد أشـ ـه ــر ال ـت ـع ــاب ـي ــر ال ـتــي
يـسـتـخــدمـهــا ت ــرام ــب ح ــن ي ـبــدأ الـتــرويــج
لنظرياته غير املثبتة.
ّ
ل ـك ــن هـ ــذا ال ـتــأث ـيــر س ـي ـكــون مــؤق ـتــا على
ّ
األرجح في بيئة إلكترونية ،تشكل األخبار
فيها مصدرًا للمعلومات املضللة .فعلى
سبيل امل ـثــال ،ازدهـ ــرت نـظــريــات املــؤامــرة
حول اللقاحات في .2021
وك ـ ــان لـ ــدى ت ــرام ــب أك ـث ــر م ــن  88مـلـيــون
ّ
متابع عندما ُعلق حسابه على «تويتر».
وإلــى جانب منشوراته على «فيسبوك»،
كــانــت ت ـغــريــداتــه عـبــر «تــوي ـتــر» وسيلته
األساسية لطرح ادع ــاءات ،من دون أدلــة،
ّ
ّ
االنتخابات كلفه واليــة
تفيد بــأن تــزويــر
ّ
رئاسية ثانية ،علمًا أنه خسر أكثر من 60
قضية أمام القضاء ،بهذه االدعاءات.
يحلل بــاح ـثــون ،فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،آثــار
املعلومات املضللة عن االنتخابات ،وحظر
ّ
تــرامــب .لكن دراس ــة مبكرة فــي ديسمبر/
ّ
كانون األول املــاضــي ،أظهرت أن إشــارات
التحذير اللطيفة ،التي تصف تغريداته
ّ
بأنها تحتوي على معلومات غير مؤكدة،
ل ــم تـمـنــع م ـشــارك ـت ـهــا .ف ــي ال ــواق ــع ،مــالــت
تلك التغريدات إلى االنتشار لفترة أطول

«ف ـ ــارزي ـ ــن» ب ــال ـح ــق ف ــي ش ـ ــراء املـ ـق ــال فــي
م ـقــابــل  350إثـ ـي ــروم ،وه ــي م ــن الـعـمــات
الرقمية الرئيسية ،ما يــوازي حوالى 560
ألف دوالر ،بحسب «فرانس برس» .وعلق
كيفن روس وهو صحافي متخصص في
الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة ،بـعــد دقــائــق من
ان ـت ـهــاء عـمـلـيــة ال ـب ـيــع ،عـبــر حـســابــه على
تــويـتــر «أن ـظــر ببساطة إل ــى شــاشـتــي وال
أس ـت ـط ـيــع ال ـت ــوق ــف ع ــن ال ـض ـح ــك» .وك ــان
الصحافي أشار إلى أن ريع البيع سيصب
لتمويل أعمال خيرية تتوالها «نيويورك
تايمز» ،بعد حسم نسبة  % 15هي عمولة
م ـن ـصــة «ف ــاون ــدي ـش ــن» ال ـت ــي اسـتـضــافــت
املزاد.
وفــي مؤشر آخــر إلــى االهتمام بالتقنيات
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ،أطـ ـ ـل ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األم ـ ـيـ ــركـ ــي
لـلـمـحـتــرفــن ف ــي ك ــرة ال ـس ـلــة (أن ب ــي إي ــه)
م ـن ـصــة ل ـل ــرم ــوز امل ـش ـف ــرة ب ـن ـســق «أن أف
تــي» ،تحمل عـنــوان «تــوب شــوت» وتطرح
ـوان من املباريات .وفي
مقتطفات لبضع ثـ ٍ
فبراير /شـبــاط ،بيع مقطع مصور يظهر
ق ـفــزة الف ـتــة لـنـجــم «فــريــق ل ــوس أنجليس
لـ ـيـ ـك ــرز» ،ل ـي ـب ــرون ج ـي ـم ــس ،خـ ــال إح ــدى
امل ـبــاريــات ،مـقــابــل مبلغ قـيــاســي بـلــغ 208
آالف دوالر أميركي .وغالبًا ما يعزى إلى
هيئة «الرف ــا الب ــز» الفضل فــي إط ــاق هذا
العهد الرقمي الجديد ،إذ طرحت في 2017
مشروع «كريبتوبانكس» ،وهو سلسلة من
عشرة آالف وجه مرسومة عبر الكمبيوتر،
وك ـل ـهــا مـخـتـلـفــة ب ـمــامــح ن ــاف ــرة ،وف ــق ما
نقلت وكالة «فرانس برس» سابقًا.
ُ
وافــتـ ِـتــح فــي ن ـيــويــورك مـعــرض مخصص
بــالـكــامــل ملــا يـسـمــى األع ـم ــال الــرقـمـيــة «إن
إف ت ــي»  NFTي ـعـ ّـرف عــن نفسه بــأنــه أول
مـســاحــة ع ــرض م ــادي فــي ال ـعــالــم مكرسة
لتكنولوجيا التشفير الجديدة هــذه التي
تـجـتــذب عـ ــددًا م ـتــزاي ـدًا م ــن هـ ــواة الـجـمــع.
وغ ـ ـ ــداة اف ـت ـت ــاح املـ ـع ــرض ف ــي ن ـي ــوي ــورك،
الخميس املــاضــي ،وال ــذي يـقــام فــي موقع
قــريــب م ــن م ـي ــدان «يــون ـيــون س ـكــويــر» في
مــان ـهــاتــن ال ـس ـف ـلــى ،وي ـم ـكــن االطـ ـ ــاع فيه
على األعمال وهي بطبيعتها غير مادية،
على شــاشــات عمالقة أو بواسطة أجهزة
أطلق في شنغهاي ايضًا معرض
العرض؛ ِ
م ـخ ـصــص ل ــأع ـم ــال الــرق ـم ـيــة ال ـت ــي تـبــاع
بتقنية «أن أف تي».
ُ
وســت ـعـ َـرض يــومـيــا أع ـمــال خـمـســة فنانني
تتناوب على مدى  60يومًا حتى  25مايو/
أيــار املقبل ،تعود إلــى  300فنان مختلفي
االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات .وي ـ ــوض ـ ــح إد زي ـب ـك ــو،
املؤسس املـشــارك ومدير معارض «سوبر
ً
تشيف» التي ّ
تقدم أعماال رقمية منذ العام
 2016أن ك ــل عـمــل م ـع ــروض ف ــي املـعــرض
سيباع الحقًا باملزاد.

حساب مادورو على فيسبوك...
كورونا و«العقوبات»
كاراكاس ـ العربي الجديد

(مانديل نغان /فرانس برس)

وأبـ ـع ــد ،ورب ـم ــا ع ـكــس ذل ــك والء مــؤيــدي
تــرامــب ل ــه .ف ـقــط ،ال ـت ـحــذيــرات ال ـقــويــة من
تغريدات كاذبة ومضللة لترامبُ ،منعت
مـشــاركـتـهــا .وعـلــق جــوشــوا تــاكــر ،أسـتــاذ
ال ـع ـل ــوم ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـخ ـب ـيــر ف ــي عـلــوم
البيانات ووســائــل التواصل االجتماعي
في جامعة نيويورك« :كان املصدر الهائل
للمعلومات املضللة في عام  2020يتعلق
بنزاهة تلك االنتخابات».
(فرانس برس)

تنتقل التجاذبات السياسية بني فنزويال والواليات املتحدة األميركية إلى شبكات
التواصل االجتماعي ،مع حظر «فيسبوك» حساب الرئيس الفنزويلي نيكوالس
مادورو ،ملدة شهر ،السبت املاضي ،بعد انتهاكات متكررة لقواعد املنصة ملكافحة
املعلومات املضللة املرتبطة بفيروس كورونا الجديد.
وق ــال نــاطــق بــاســم «ف ـي ـس ـبــوك»« :بـسـبــب االن ـت ـهــاكــات امل ـت ـكــررة ل ـقــواعــدنــا ،نجمد
الصفحة ملدة  30يومًا ،ستكون خاللها متاحة للقراءة فقط» ،أي سيبقى الحساب
مفتوحًا ومرئيًا ،لكن لن يكون مسموحًا نشر تعليقات أو مــواد أخــرى عبره ملدة
ّ
شـهــر .وأوض ــح أن «فـيـسـبــوك» أزال مقطع فيديو مــن صفحة م ــادورو «النتهاكه
سياساتنا ضد املعلومات املضللة حول كورونا التي قد ّ
تعرض الناس لألذى».
ً
من جانبها ،ردت فنزويال على تجميد «فيسبوك» حساب مادورو ،معتبرة الخطوة
استبدادًا رقميًا .وقالت وزارة اإلعالم الفنزويلية في بيان« :نحن نشهد استبدادًا
رقـمـيــا تـقــوم بــه شــركــات عــابــرة ل ـلــدول تــريــد ف ــرض قــوانـيـنـهــا عـلــى دول الـعــالــم».
ّ
وقالت كاراكاس أيضًا إن «رقابة فيسبوك» هي «امتداد» للعقوبات األميركية ضد
فنزويال ،في محاولة لإلطاحة بمادورو .كذلك ،أزال «فيسبوك» مقطع فيديو من
صفحة مادورو «النتهاكه سياساتنا ضد املعلومات املضللة حول كوفيد 19-التي
ّ
قد ّ
تعرض الناس ل ــأذى» ،وأشــار املوقع إلــى أن مسؤولي حساب م ــادورو تلقوا
تحذيرات من قبل .في الوقت نفسه ،يواجه موقع «فيسبوك» انتقادات بشأن نشره
بالفيروس ،وهو يبذل جهودًا ملكافحتها.
معلومات مضللة متعلقة
ّ
وكــان مــادورو قد ّ
روج ملا قــال إنــه عــاج «معجزة» لكورونا ،كما فعل في السابق
فاعليتها ،ونقل موقع «فيسبوك» في بيان ،عن إرشادات
لعالجات أخرى لم تثبت ّ
من منظمة الصحة العاملية أنه «ليست هناك حاليًا عالجات للفيروس».
وبدأت فنزويال تلقيح العاملني الصحيني باللقاح املضاد للفيروس ،في فبراير/
شـبــاط املــاضــي .وبــاتــت السلطات قلقة أخـيـرًا بـشــأن االرت ـفــاع املـتـســارع فــي عدد
اإلصابات وظهور نسخة متحورة برازيلية شديدة العدوى من الفيروس.
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منوعات فنون وكوكتيل
استعادة

 44عامًا تمرّ اليوم على رحيل العندليب األسمر .تجربة
بقدر ما حظيت بشعبية كبيرة ،بقدر ما هي إشكالية؛ إذ
رأى كثيرون أن صعوده ونجاحه كانا مسألة حظ أكثر
من كونها موهبة .هنا ،نتتبّع مسار هذا الصعود

عبد الحليم
حافظ
بقليل من الصوت
وكثير من البكاء
جمال حسن

ه ــل ان ـح ـس ــر ب ــري ــق ع ـب ــد الـحـلـيــم
ح ــاف ــظ فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـيـ ــرة؟
على األق ــل ،لــم يعد ينافس نجوم
الـغـنــاء الحاليني على جمهور الـشـبــاب ،كما
كان في سابق األيام .يصادف اليوم مرور 44
عامًا على رحيله ،بعد مسيرة جعلته املغني
العربي األكثر تأثيرًا في النصف الثاني من
الـقــرن العشرين؛ إذ غير مــن أساليب الغناء،
تاركًا بصمة واضحة ال تشبه بصمة أحد .مع
هــذا ،كان له دور في إفساح املجال لألصوات
الضعيفة وحتى الرديئة لتحتل عالم الغناء.
عـنــد ظ ـه ــوره ،ك ــان ي ــدرك حـلـيــم أن متطلبات
الغناء السائدة ال تتناسب ومساحة صوته،
ه ــو أيـ ـض ــا ل ــدي ــه قـ ـص ــور ف ــي أداء امل ـق ــام ــات
الشرقية ،على خــاف أدائــه املقامات الخالية
مــن ثــاثــة أربـ ــاع ال ـص ــوت .ل ــذا ،سيعمل على
تـعــويــض ه ــذا ال ـق ـصــور ب ــاإلف ــراط الـعــاطـفــي.
فصاحب «فــي يــوم ،في شهر ،في سنة» ،قلب
مـفــاهـيــم ال ـغ ـنــاء ،وم ـعــه أص ـبــح «اإلح ـس ــاس»
أكـثــر أهمية مــن ال ـصــوت .ربـمــا أعـطــى الغناء
بعدًا مرهفًا لم يكن مسبوقًا ،لكنه أيضًا كان

م ــن الـ ـن ــوع الـ ـق ــادر ع ـلــى فـ ــرض حـ ـض ــوره ،إذ
امتلك كل مؤهالت النجومية ،وتمسك بالقمة،
رغــم ظــروف وآالم امل ــرض .فــرض عبد الحليم
شخصيته الغنائية بكل إيجابياتها وبعض
سلبياتها .وبعيدًا عن مساحة الصوت ،لديه
خامة صوت جميلة وطبقة تينور جذابة ،إذ
كــان الغناء العربي ينحاز للطبقة األصــوات
الـجـهـيــرة ،وت ـلــك الــذائ ـقــة تـغـيــرت .بمعنى أن
كل شيء ملسه عبد الحليم في مسيرته ،اتخذ
معنى جديدًا ومغايرًا ملا سبقه.
أجازته لجنة اإلذاعة كمطرب ،لكنه ظل يعمل
في فرقتها عازفًا لألوبواُ .يقال إن أول أغنية
سجلها كــانــت لـفـنــان آخ ــر ،ربـمــا عـبــد الغني
السيد ،لكن ظرفًا طارئًا حال من دون مجيئه.
قبض حليم على فرصته وأعـلــن أن بإمكانه

كان ذكيًّا في اختيار
الملحنين الذي عمل
معهم طوال مسيرته

ساهمت ثورة يوليو في صعوده شعبيًا ورسميًا ()Getty

تسجيلها .البعض تأتيه الـفــرص ويفقدها،
ل ـكــن ل ـيــس هـ ــو .خـ ــال أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ،سجل
عشرات األغاني لإلذاعة .ربما لم يلفت انتباه
أحد ،أو قليلون من آمنوا بموهبته .وما ُيقال،
ً
إن عبد الغني السيد تنبأ قائال« :الظاهر إن
ال ــواد حيقعدنا فــي الـبـيــت»؛ أي أن ــه سيكون
سببًا في تقاعد فنانني آخرين .لم يكن السيد
مؤمنًا بموهبة حليم ،بقدر مالحظته جوانب
في شخصيته ،كانت تحمله للوصول إلى ما
يريد .األرجح أن عبد الحليم هو من طلب من
املسؤول في اإلذاعة أن يتبنى اسمه ،ليصبح
ً
«ح ــاف ــظ» ب ــدال م ــن «ش ـب ــانــة» .أغــان ـيــه األول ــى

نقد

متابعة

«أنا» ...سقطة تيم حسن
عمر بقبوق

ال يمكن أن نعطي وصفًا ملسلسل «أنا» ،أفضل
من كونه سقطة تيم حسن الكبرى« .أنا» ،الذي
عرضته منصة «شاهد» أخيرًا ،وألفته عبير
ش ــرارة وأخــرجــه سامر الـبــرقــاوي ،حضر فيه
نجمًا منفردًا ،ليكتب الفصل األخير
تيم حسن
ُ
للحكاية التي ن ّصب بها نجمًا فوق العادة.
حكاية حسن مع الدراما التلفزيونية بدأت مع
بداية األلفية الجديدة .قــدم حينها مجموعة
م ــن األدوار ال ـص ـغ ـي ــرة ف ــي م ـس ـل ـســات ك ــان
لبعضها صدى ،مع اإلشــارة إلى أن معظمها
ك ــان ــت تـنـتـمــي لـلـنـمــط ال ـت ــاري ـخ ــي ،إذ كــانــت
ال ـبــدايــة مــع شخصية «ه ـج ــرس» فــي «الــزيــر
سالم» .وكان دوره األبرز في تلك الحقبة ،هو
شخصية «علي» في «التغريبة الفلسطينية».
وف ــي سـنــة  ،2005جـ ّـســد حـســن دور الـشــاعــر
ال ـ ـسـ ــوري نـ ـ ــزار ق ـب ــان ــي ،ف ــي امل ـس ـل ـســل ال ــذي
يـحـمــل ذات االسـ ــم ،لـيـكــون ل ـهــذه الشخصية
الدور األبرز بسطوع نجمه ،فتغيرت املعادلة
سريعًا ،وانتقل اسمه إلى خانة نجوم الصف
األول في العام التالي ،ليلعب الدور الرئيسي

في مسلسلي «االنتظار» و«على طول األيام»،
ق ـبــل أن ي ـجـ ّـســد شـخـصـيــة امل ـل ــك ف ـ ــاروق عــام
 ،2007وتـبــدأ نجوميته تمتد إلــى باقي بالد
العالم العربي.
ّ
حينها ،تمكن حسن من ترك بصمته الخاصة
ال ـتــي يـصـعــب م ـحــوهــا .ك ــان حـيـنـهــا مـعــروفــا
ً
بكونه فنانًا مقال في أعماله ،فرغم نجوميته،
لم يكن يلعب ســوى دور أو اثنني في السنة.
ً
لم يكن ّالكم عامال مهمًا بالنسبة لحسن ،بل
كان يفضل أن يقدم شخصيات تحفر عميقًا
في الذاكرة.
ان ـت ـهــت ت ـلــك امل ــرح ـل ــة م ــع ش ـخ ـص ـيــة «أس ـعــد
الــوراق» ،التي أداها سنة  ،2010ليلجأ حسن،

في بداياته حرص
تيم حسن على أن
ليقدم
ينتقي أدواره
ّ
أعماًال مميزة

سجلها في اإلذاعة باسم عبد الحليم شبانة،
ول ـيــس كـمــا ج ــاء ال ــرواي ــة الـشــائـعــة .ي ـبــدو أن
معظم ما قدمه لم يكن من اختياره ،فكثير من
تلك األغاني لم تكن قادرة على إفساح املجال
لصوته ،وبني امللحنني الذين تعامل معهم في
تلك الفترة ،احتفظ بصديقيه كمال الطويل
ومحمد املوجي ،ويدين لهما بفضل كبير في
صقل أسلوبه ،وكانت ألحانهما من صنعته.
أغ ـل ــب ال ـظ ــن أن ع ـبــد ال ـح ـل ـيــم ح ـ ــاول إن ـكــار
ب ـع ــض م ــام ــح ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ،ف ـع ـنــد س ــؤال ــه
عــن أول اغـنـيــة سـجـلـهــا ،ك ــان يجيب بأنها
قصيدة «لقاء» من ألحان الطويل .والحقيقة

أنــه ّأدى عــدة أغ ــان قبلها ،لكن حليم أغفل
جانبًا في مسيرته فــرض عليه تسجيل أي
أغنية ُمتاحة يمكنها أن تجعل صوته على
اإلذاع ــة .ربما لم يكن يرغب بــإيــذاء صورته
لدى الجمهور .لهذا ،دائمًا ما يؤكد أن أغنية
«صافيني مرة» لحن املوجي هي أول أغنية
تلفت االنـتـبــاه إلـيــه .ربـمــا كــانــت أول أغنية
يـتـبـلــور فـيـهــا أس ـلــوبــه الـغـنــائــي بــوضــوح،
وتتيح لصوته إظـهــار جماليته بالتعبير
الـعــاطـفــي .جميعنا نـعــرف أن أغـنـيــة «على
ق ــد الـ ـش ــوق» ،م ــن ل ـحــن ك ـمــال ال ـط ــوي ــل ،هي
ّ
التي فتحت له باب النجاح ،ولم يتخل عن

عقب اندالع الثورة السورية ،إلى مصر ،ومن
ب ـعــدهــا إلـ ــى سـ ــوق الـ ــدرامـ ــا امل ـش ـت ــرك ــة ،الـتــي
حققت انتشارًا واسعًا رغــم رداءة نصوصها
وسذاجة حكاياتها؛ لكن ذلــك لم يؤثر بشكل
ك ـل ــي ع ـل ـي ــه ،ال ـ ــذي ك ـ ــان ي ـن ـج ــح فـ ــي كـ ــل م ــرة
بالنجاة من الغرق ،فيتقن دوره ويبدو وكأنه
يسير في عالم آخر ،عندما ينهار كل ما حوله.
إال أن انخفاض سوية األعـمــال التي يشارك
فيها ،كان له أثر طويل األمد ،إذ بات تيم مع
مــرور الــوقــت أكثر جـمــودًا ،يكاد ال يستخدم
ســوى إيـقــاع واح ــد بـصــوتــه ،ويـتـحــرك بثقل
كأن جسده قد تحجر .بهذه الطريقة ،وصل
إلـ ــى «ال ـه ـي ـب ــة» ،ال ـت ــي قـ ــدم ف ـي ـهــا شـخـصـيــة
«ج ـب ــل»؛ فـكــانــت ســاحــا ذا حــديــن ،إذ نجح
حسن فــي خلق شخصية شعبية متجاوزًا
كــل حــواجــز املـبــالـغــة والـفـبــركــة والــامـنـطــق،
ل ـكــن ال ـن ـج ــاح ال ـت ـج ــاري لـلـشـخـصـيــة فــرض
فــي امل ـقــابــل ش ــروطــا أك ـثــر المـنـطـقـيــة ،رضــي
بـهــا الس ـت ـمــراريــة ال ـعـمــل؛ لـتـبــدأ ص ــورة تيم
حسن القديمة تنهار تمامًا مع أجزاء الهيبة
املـتــاحـقــة ،ليحل محلها نـمــط شعبي قــادم
بأفكار وقيم من الخطأ تكريسها.

وديان الكوكب األحمر

شهد المريخ منذ  50ألف عام تغيرًا سريعًا للمناخ ()Getty

أظـ ـه ــرت دراس ـ ـ ــة ج ــدي ــدة أجـ ــراهـ ــا ع ـل ـم ــاء م ــن م ـع ـهــد «ع ـل ــوم
الكواكب» في والية أريزونا األميركية ،أن تاريخ نشوء الوديان
العميقة الواقعة في القطب الشمالي للمريخ ،كشف أن الكوكب
األح ـمــر شـهــد مـنــذ  50أل ــف ع ــام تـغـيـرًا ســريـعــا لـلـمـنــاخ .وقــال
أحــد مؤلفي الــدراســة ،وكبير الباحثني في املعهد أليكسيس
رودريغز« :إن العلماء يعتبرون أن طبقات الجليد في مناطق
خطوط العرض الوسطى للمريخ تشكلت بعد ذوبان قبعتيه
ً
القطبيتني في الوقت الذي كان فيه محور الكوكب مائال ،وقد
خلفت تلك العملية آثـ ـ ً
ـارا ،مثل الــوديــان العميقة فــي القطب
الشمالي للمريخ» .وأوضح العلماء أن قطبي املريخ تغطيهما
القبعتان الجليديتان الكبيرتان ،اللتان تختلفان عن القبعتني
على األرض من حيث بنيتهما وأبعادهما ،وتتألفان من املاء
املتجمد وغاز ثاني أكسيد الكربون.
وفــي ما يتعلق بالقطب الشمالي للكوكب األحـمــر ،أوضحت
ال ــدراس ــة أن ع ــددًا كـبـيـرًا مــن ال ــودي ــان الضخمة يشقه بعمق

عــدة كيلومترات وط ــول عـشــرات الكيلومترات ،وأنـهــا تشكل
بنية حلزونية الشكل مــا زال ــت طبيعتها لـغـزًا بالنسبة إلى
عـلـمــاء ال ـكــواكــب ،إال أن عـلـمــاء ه ــذه ال ــدراس ــة يـعـتـقــدون أنهم
قد حلوا هــذا اللغز ،حيث يعتبرون أن الــزخــارف الحلزونية
للوديان ظهرت منذ  50ألف عام ،حني تغير ميل محور املريخ
إلى ذوبــان بعض أجــزاء قبعته الشمالية املوجهة نحو خطه
االس ـتــوائــي بـتــأثـيــر ض ــوء الـشـمــس .وي ــرى رودري ـغ ــز أن تلك
الظاهرة أصبحت ممكنة ،نتيجة تغير املناخ وارتفاع درجة
الـ ـح ــرارة ف ــي ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي ل ـل ـمــريــخ .وق ــد ن ـشــرت نـتــائــج
الدراسة في دورية ُ «ساينتفك ريبورتس» العلمية األميركية.
فــي هــذا الـسـيــاق ،نشير إلــى أنــه فــي الـعــام املــاضــي ،توصلت
دراس ــة لجامعة كولومبيا البريطانية ،إلــى أن ذوب ــان املياه
تحت الجليد هو املسؤول عن األشكال التي تشبه الوادي على
سطح املريخ ،وليس بسبب أنهار متدفقة كما كان يعتقد.
(قنا)

مسلسل

ً
نملة؟
«ذا ون» ...ماذا لو أصبح اإلنسان

من كواليس تصوير المسلسل (فيسبوك)

« 13نهج غاريبلدي»:
من القاتل؟
جرت العادة في تونس أن ّ
يتم إنتاج األعمال الدرامية لعرضها في شهر رمضان،
لكن قناة التاسعة الخاصة قررت خوض االستثناء من خالل إنتاجها لعمل درامي
بعنوان « 13نهج غاريبلدي» .هي سلسلة تلفزيونية بوليسية ستشرع القناة في
عرضها في األول من إبريل/نيسان املقبل .مسلسل « 13نهج غاريبلدي» هو عمل
ّ
ثنائية التشويق واإلثارة من خالل
بوليسي يرتكز ،وفقًا ملخرجه أمني شيبوب ،على
االعـتـمــاد على حركة الكاميرا املحمولة واللقطات القريبة ،ليتم العمل فــي نسق
درامي متسارع.
ّ
في ذات الوقت ،جريمة
املنفصلة،
املتصلة
حلقاتها
من
حلقة
كل
في
السلسلة
وتطرح
ّ
ّ
الرئيسي (املمثل
قتل غامضة يرتكبها مجهول ،لتتواتر األحــداث وينطلق املحقق
األسعد بن عبدالله) ومساعدوه (بالل سالطنية وإباء حملي وزياد عيادي) في ّ
فك
لغز الجريمة ومالبسات ارتكابها وكشف الجاني.
الجديد فى السلسلة أن املشاهد سيحاول هو اآلخر املساهمة في البحث عن املجرم،
ْ
عبر منصة إلكترونية سيتولى مــن خاللها املـشــاهــدون الكشف عــن املـجــرم ،وفقا
ّ
لتوقعاتهم ،ليتم في الحلقة التالية من السلسلة اإلعــان عن اســم القاتل .وهكذا
دوالـيــك مــع اإلع ــان عــن اســم املـشــاهــدة أو املشاهد الــذي فــاز بمسابقة الكشف عن
املـجــرم ،وهــي طريقة اعتمدتها القناة إلشــراك أكبر عــدد من املشاهدين ،وبالتالي
جلب املعلنني التجاريني من خــال زيــادة نسب مشاهدة السلسلة في تجربة هي
الثانية مــن نوعها فــي تــونــس ،بعد أن تـ ّـم إنـتــاج نفس النوعية مــن هــذه السلسلة
البوليسية في الثمانينيات من قبل التلفزيون الرسمي في سلسلة بعنوان «ابحث
معنا» .لكن الجديد هــو اعتماد منصة رقمية تفاعلية 13« .نهج غاريبلدي» من
إخراج أمني شيبوب ،وإنتاج شركة «فرتيغو فيلم» .تجمع السلسلة كوكبة من أبرز
ّ
التونسيني ،مثل األسعد بن عبد الله ،ونجالء بن عبد الله وخالد هويسة
املمثلني
ّ
سالطنية وإباء الحملي وزياد عيادي وليديا العسلي.
وبالل

في أية بقعة من بقاع األرض ،ومهما اختلف
ش ـكــل ال ـث ـقــافــة وال ـل ـغ ــة وال ـج ـن ــس والـ ـع ــرق،
س ـي ـض ـمــن ت ـط ـب ـيــق «ت ـح ـل ـيــل ال ـ ـحـ ــب» ،عـبــر
تـحـلـيــل ســريــع ل ـب ـيــانــات ال ـح ـمــض ال ـنــووي
ال ـخــاص ب ــاألف ــراد ،مـعــرفــة الـشــريــك املـثــالــي،
وبالتالي حياة عاطفية مثالية بني الشركاء
املتوافقة جيناتهم البيولوجية .هذه الفكرة،
خالصة مسلسل الجريمة والخيال العلمي
الـبــريـطــانــي« ،ذا ون» املـسـتــوحــى مــن رواي ــة
تـحـمــل ال ـع ـن ــوان نـفـســه لـلـكــاتــب اإلنـكـلـيــزي
جون مارس.
إن ح ـش ــرات م ـثــل ال ـن ـمــل ،تـنـتــج فـيــرمــونــات
هيدروكربونية جلدية ،وهي خليط من املواد
الكيميائية ،تساعدها على إيجاد شريكها
والتواصل ،معه دون أي حشرات أخرى ،ولو
كانت مــن الفصيل ّنفسه .بالتالي ،يــرى كل
من ريبيكا ويب (هانا وير) إلى جانب جيمز
وات ـس ــون (دي ـم ـتــري ل ـيــونــايــدس) ،أصـحــاب
ن ـظ ــري ــة «ال ـ ـتـ ــوافـ ــق» ،أن االس ـت ـج ــاب ــة ه ــذه،
عند الـنـمــل ،سببها تشاركهم فــي الطفرات
الجينية ذاتها.
وب ـع ــد م ـق ــارن ــة ب ـي ــان ــات تـسـلـســل الـجـيـنــوم
بــاملــركـبــات الـهـيــدروكــربــونـيــة الـجـلــديــة عند
النمل امل ـتــزاوج ،وجــدا أن الطفرات الجينية
املتشابهة تنتج الفيرمونات نفسها .وبذلك،
ي ـص ـبــح ل ــدي ـن ــا ق ـص ــة خ ـيــال ـيــة ذكـ ـي ــة ،حــن
يفترض النص اقتران نجاح ثنائية التماثل
ال ـعــاط ـفــي اإلن ـس ــان ــي بــال ـن ـظــام ال ـتــواص ـلــي
للحشرات االجتماعية .ليأخذ بطرق التزاوج
والتواصل في ما بينها ،قاعدة ،يبنى على
أس ــاسـ ـه ــا ،دعـ ــامـ ــات ال ـس ـي ـن ــاري ــو وحـبـكـتــه
وشخوصه.
مــا أن نــدخــل فــي م ـب ــررات املـنـطــق الـخـيــالــي
ل ـل ـف ـك ــرة ،ون ـق ـب ــل ن ـج ــاح ـه ــا درامـ ـ ـ ًـيـ ـ ــا ،حـتــى
يفتح لنا باب التكهنات والتفسيرات تجاه
املنطق الــواقـعــي لبناء الـعــاقــات العاطفية.
إذ ب ــن امل ـن ـطــق والـ ـخـ ـي ــال ،م ـســاحــة ضـيـقــة
اش ـت ـغــل عـلـيـهــا ال ـع ـمــل .ف ـهــو ل ــم ي ـخ ــرج عن
عصية
مـ ـ ــداره ،فـتـتـعـقــد ال ـح ـكــايــة وت ـص ـبــح
ً
عـلــى الـفـهــم .وال ي ـنــزوي فــي مـكــانــه مــراهــنــا
على بساطة حبكته ،فيسخف من حتميات
التوازن العاطفي التي يقترحها .كل عنصر
وضع في مكانه املناسب ،من دون مغاالة أو
توضيب متعمد للفكرة األساسية.
ل ــذا ،نشهد منذ بــدايــة الحلقة األول ــى حتى
األخ ـ ـيـ ــرة ،ث ــاث ــة مـ ـح ــاور ل ــم ت ــوظ ــف بـهــدف
ً
ّ
التوسع وخلق األح ــداث فحسب ،بل تنازل
من الكاتب عن حق التعنت ،وفتح حلقة جدال

أخبار
ترميم متحف سرسق
تـ ـع ـه ــدت ف ــرنـ ـس ــا ب ـت ـم ــوي ــل تــرم ـيــم
م ـت ـح ــف سـ ــرسـ ــق امل ـت ـخ ـص ــص فــي
الـفــن التشكيلي اللبناني الحديث
واملـ ـع ــاص ــر ،ب ـعــد ت ـع ـ ّـرض ــه ألضـ ــرار
بــال ـغــة ج ـ ـ ّـراء ان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـيــروت
في الصيف الفائت ،بموجب اتفاق
أع ـل ـن ــه امل ـت ـح ــف الـ ـع ــري ــق وامل ـع ـه ــد
ال ـف ــرن ـس ــي فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت ،فـ ــي ب ـيــان
الـج ـم ـعــة .وأف ـ ــاد ال ـب ـيـ ّـان ب ــأن وزارة
ال ـث ـق ــاف ــة ال ـفــرن ـس ـيــة وقـ ـع ــت ات ـفــاقــا
مــع متحف ســرســق لتمويل ترميم
«الـ ـن ــواف ــذ وال ــواجـ ـه ــات الــزجــاج ـيــة
امللونة وإعادة تأهيل الطبقة األولى
التاريخية للمتحف».
موبايل فيلم أفريقيا

سالم أبو ناصر

محمد معمري

أدّ ى دورًا
متواضعًا في
مسلسل «أنا»
(فيسبوك)

ذلــك ،ليصبح صاحب القصة التي نعرفها.
على أن هناك جانبا دراماتيكيا الزمــه ،إلى
حد أنه ظل يتماهى معه طــوال الوقت .كان
ع ـبــد الـحـلـيــم رم ــزي ــة أخـ ــرى لـلـتـحــول ال ــذي
شهدته مصر بعد الثورة ،رمزية طغت على
العالم العربي بكل إرهاصاتها الخطابية،
وكـ ــان ص ــوت ع ـبــد الـحـلـيــم ُب ـعــدهــا الـحــالــم
والرومانتيكي .وحتى نمنحه حقه ،ال بد من
إظهار الجرأة غير املسبوقة للفتى الضئيل،
الذي رسم مشاعر مستمعيه باأللم والبكاء،
وكما لو أن أغانيه سيرة ذاتية يمسرحها
بصوته كقصص حب مستحيلة.
هكذا ،افتتح عبد الحليم قصة نجاحه معلنًا
عــن نفسه بطريقة درامـيــة ،فــي فيلمه الثاني
«ل ـيــالــي ال ـح ــب» بــاع ـت ـبــاره ن ـمــوذجــا لـحــداثــة
ً
غنائية ،متناوال أغاني املاضي بتهكم الفت
ف ــي أغ ـن ـيــة «ي ــا س ـي ــدي أم ـ ــرك» ،ال ـت ــي تسمح
لقوالب الغناء القديم بالدوران ،وفيها يغني
قوالب قديمة .األغنية تعالج موقف في الفيلم،
حيث وقــع فــي قبضة الـبــاشــا ،وحـتــى ال يزج
ً
بــه بالحبس ،غنى لــه أشـكــاال قديمة إلرضــاء
ذائ ـق ـتــه .لـكــن حـلـيــم يـ ــؤدي ال ـقــوالــب الـقــديـمــة
ب ـت ـع ـب ـيــر ت ـه ـك ـمــي ب ـ ــرع فـ ـي ــه ،خ ـص ــوص ــا فــي
قصيدة أم كلثوم «وحقك أنت املنى والطلب».
هل كان مغزاه السخرية من كل ممثلي التيار
القديم ،بمن فيهم أم كلثوم؟
لـ ـك ــن عـ ـب ــد الـ ـحـ ـلـ ـي ــم ،وبـ ـخـ ـب ــث الفـ ـ ــت ،يـخـتــم
ال ـكــوب ـل ـيــه ،لـيـعـلــن ع ــن ن ـف ـســه وب ـتـع ـب ـيــر أقــل
استخفافا «ولــي قصة يا سيدي ستغير من
م ـج ــرى ال ـ ـطـ ــرب» .ال ـج ـلــي أنـ ــه ف ـعــل ك ــل شــيء
بعناية ،حتى أنه اختار زوج ام كلثوم السابق
مـحـمــود الـشــريــف لتلحني األغ ـن ـيــة .مــع هــذا،
نتساءل :هل كان للعصر نفسه دور في تكوين
تلك السيرة ليصنع أحد أبطاله أو رموزه؟
تــزامــن نجاح حليم مــع وضــوح مالمح حقبة
ج ــدي ــدة ،وت ـح ــدي ـدًا ب ـعــد ص ـع ــود ج ـم ــال عبد
ال ـنــاصــر رئـيـســا مل ـصــر ،أي ع ــام  .1954كــانــت
ال ـث ــورة تـبـحــث ع ــن مـمـثــل ل ـهــا ،ول ـيــس هـنــاك
مــن هــو أق ــدر مــن حـلـيــم :س ـيــرة كـفــاحــه ،فقره
وم ــرض ــه ،ص ـع ــوده م ــن ال ـق ــاع إل ــى ال ـق ـمــة ،ثم
ت ـنــاولــه ال ـعــاط ـفــي ل ـل ـغ ـنــاء ،أي ت ـقــديــم نفسه
كممثل لتيار حديث وثوري ورومانسي.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أراد ع ـبــد ال ـح ـل ـيــم تعميم
حـســرتــه عـلــى الـجـمـيــع؛ إذ ح ــاول أن يجعل
م ــن ح ــزن ــه وب ـكــائ ـيــاتــه أسـ ـل ــوب حـ ـي ــاة .كــان
غ ـن ــاء مــره ـفــا ،لـكـنــه ي ـع ــزز س ـمــات الـضـعــف،
االسـ ـتـ ـس ــام ل ـل ـع ــذاب وال ـت ـم ــاه ــي مـ ـع ــه .مــع
ه ــذا ،ال يمكن إغـفــال املــازوخـيــة العميقة في
الـثـقــافــة ال ـعــرب ـيــة ،تـلــك الـبـكــائـيــات مـتـجــذرة
فــي غـنــائـنــا ،لــم يبتكرها عـبــد الـحـلـيــم .لكنه
منح لنفسه حق إثارة التعاطف ،وجعل هذا
البكاء متمركزًا في ذاته .على خالف أم كلثوم
أو عبد الــوهــاب ،فمهما نشجا ال يــريــدان أن
نتعاطف معهما ،وهــو الـفــارق بــن التعالي
األرستقراطي والشعبوية الثورية.

علوم
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يـ ـت ــواص ــل ع ـ ــرض ع ـ ـشـ ــرات األف ـ ــام
األف ــري ـق ـي ــة ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،ضـمــن
م ـهــرجــان «مــوبــايــل فـيـلــم أفــريـقـيــا»
ألفـ ـ ـ ــام ال ــدقـ ـيـ ـق ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة ،وه ــي
الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن املـ ـه ــرج ــان
الـ ــدولـ ــي امل ـخ ـص ــص لـ ـه ــذه الـ ـق ــارة،
والذي استضافته تونس .وتنافس
 23دول ــة أفــريـقـيــة في
 51فيلمًا مــن ُ
املهرجان الذي ألغيت دورته األولى
ع ـ ــام  2020ب ـس ـب ــب قـ ـي ــود جــائ ـحــة
كــورونــا .هــذا املهرجان الــذي انطلق
قـبــل  16عــامــا يــرفــع دائ ـم ــا ش ـعــاره:
«مــوبــايــل واح ــد ،فيلم واح ــد ،دقيقة
واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة» ،وبـ ـ ـ ــدأ ع ـ ــروض ـ ــه ف ـ ــي 17
فبراير /شباط املاضي.

بداية «دور العمر»

تبدأ املمثلة اللبنانية سيرين عبد
النور (ال ـصــورة) ،واملمثل اللبناني
عـ ـ ــادل كـ ـ ــرم ،ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـت ـصــويــر أول
مـشــاهــد مسلسلهما الـجــديــد «دور
الـ ـعـ ـم ــر» .ال ـع ـم ــل م ــن ك ـت ــاب ــة نــاصــر
فقيه ،وإخراج سعيد املاروق .وتقول
املعلومات إن املسلسل رومانسي-
تشويقي ،مــؤلــف مــن عشر حلقات،
وإن ع ــادل ك ــرم سـيـكــون أم ــام مهمة
ص ـع ـب ــة ج ـ ـ ـ ـدًا ،كـ ــونـ ــه س ـي ـظ ـه ــر فــي
شخصيتني فــي مضمونهما العام
الكثير مــن العمق والبعد الــدرامــي.
تجربة كــرم ،فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
ســــ ً
ـواء فـ ــي ال ـت ـم ـث ـي ــل أو ال ـت ـق ــدي ــم
الـتـلـفــزيــونــي ،لــم تـلــق رواجـ ــا كبيرًا
ب ــن ال ـج ـم ـه ــور ،إذ ب ـقــي م ـح ـصــورًا
فــي بعض األع ـمــال الـكــومـيــديــة .هل
ينجح هذه املرة؟

جديد أبو وديع
بـ ــدأ ال ـف ـن ــان ج ـ ــورج وس ـ ــوف ال ـيــوم
ب ـت ـصــويــر أغ ـن ـي ـتــه الـ ـج ــدي ــدة« ،ي ــاه
عالزمن» .األغنية التي يؤديها أبو
وديع باللهجة املصرية ،من كلمات
أحـ ـم ــد امل ــال ـك ــي وأل ـ ـحـ ــان مـصـطـفــى
ش ـ ـك ـ ــري .واخـ ـ ـت ـ ــار امل ـ ـخ ـ ــرج ف ـ ــادي
حــداد تصويرها في بـيــروت ،وسط
إجـ ـ ـ ـ ــراءات وق ــائـ ـي ــة م ـ ـشـ ــددة ،مـنـعــا
ل ـل ـم ـق ــاب ــات ال ـص ـح ــاف ـي ــة ،ل ـت ـفــادي
التجمعات بسبب انتشار فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا .وك ـ ــان وس ـ ــوف قـ ــد ط ــرح
س ــابـ ـق ــا أغـ ـنـ ـي ــة «صـ ــاحـ ــي الـ ـلـ ـي ــل»،
منذ أشهر قليلة ،من إخراج رودولف
جبر.
كوفيد منتصف رمضان

هل هناك شريك مثالي أوحد لكل منا؟ (نتفليكس)

يتط ّرق العمل
إلى فكرة األسرة وبُنيتها
وتبعات انهيارها

للمشاهد حــول ّ
ُ
تقبل فكرة الشريك األوحــد
املـثــالــي أو الـعـكــس ،تترجمها هــذه املـحــاور
بشكل انسيابي ومتزن ،ما سمح للسيناريو
باالبتعاد عــن االب ـتــذال القصصي ،وتدعيم
ال ـح ـب ـكــة م ــن خ ـ ــال ت ـقــوي ـم ـهــا وتــوج ـي ـه ـهــا
بمسارين زمنيني ،سمحت رؤيــة املخرجني،
الذين تناوبوا على إخراج الحلقات الثماني،

بثباتها .مفهوم الشريك املثالي ،هو مفهوم
ً
قياسا بالتجربة اإلنسانية الواسعة.
ضيق
فـبـنــاء عــاقــات عــاطـفـيــة وزوج ـي ــة ،ال يقاس
ب ــامل ـث ــال ـي ــات ،ب ـق ــدر م ــا ي ـق ــاس بــالـكـمــالـيــات
واالهتمامات .من هنا ،ندخل في صراعات
ف ـك ــري ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ي ـن ـجــح امل ـم ـث ـل ــون فــي
تصويرها وعرضها .فمنشأ الصراع ينطلق
من مشروع البطلة ريبيكا في توفيق أكبر
قــدر ممكن مــن الـنــاس ،لتواجهها انتقادات
ح ــول زعــزعــة امل ـش ــروع لـلـنـظــام االجـتـمــاعــي
واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،وت ــوسـ ـي ـًـع ح ـل ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــرخ بــن
العائالت املنهارة سلفا أو املتزنة ،ما يسمح
بــارت ـفــاع ح ــاالت ال ـطــاق وال ــوص ــاي ــات على
األطفال واألبناء.
جاذبية الفكرة تستقطب املاليني من عامة
الـ ـن ــاس ،ح ـتــى أف ـ ــراد ال ـن ـظ ــام وال ـق ــان ــون ال

يـشـكـلــون اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء .وم ــن ه ـنــا ،فــإنـنــا نــرى
تأثير املشروع على جميع شرائح املجتمع،
مــن منطق الحاجة العاطفية .غير أن هذا
امل ـن ـطــق ت ـشــوبــه ح ـقــائــق م ـت ـنــاق ـضــة تفند
صالحية املشروع املطلقة ،حيث مساحات
نقدية وفكرية نلمسها من خالل الصراعات
ً
املـتــداخـلــة فــي ح ـيــاة الـشـخـصـيــات .فـمـثــا،
شخصية تشارلوت ،املستشارة القانونية
للشركة صاحبة التطبيق ،والتي ترأسها
بـطـلـتـنــا ،ل ــم تـتـقــدم بـطـلــب ع ــرض الـشــريــك
املثالي لـهــا ،فهي على عــاقــة مــزدوجــة مع
رجـ ــل وام ـ ـ ــرأة ف ــي آن واحـ ـ ــد ،رغـ ــم عـشـقـهــا
لطرف ثالث خارج عالقاتها الثانوية .وهذا
ال يـفـســره ســوى جــوهــر اإلن ـســان ونــوازعــه
الـ ـت ــي ت ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى آلـ ـي ــة ع ـم ــل ال ـج ـي ـنــات
واألحماض النووية.

كشفت السيناريست إنجي عــاء أن
مسلسل «كوفيد  ،»25إخ ــراج أحمد
ن ـ ــادر ج ـ ــال ،ال ـ ــذي ك ـت ـب ـتــه ،ويـلـعــب
ب ـط ــول ـت ــه زوج ـ ـهـ ــا امل ـم ـث ــل امل ـص ــري
يوسف الشريف (الصورة) ،سيعرض
في النصف الثاني من شهر رمضان
 .2021وأعلنت الكاتبة املصرية في
تعليق على صفحتها على تويتر:
«كوفيد  25يا رب يعجبكم في الجزء
الثاني مــن رمـضــان  2021على ontv
و .»watchitب ـه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،يــدخــل
املسلسل السباق في النصف الثاني
مــن شـهــر رم ـض ــان ،عـلــى اعـتـبــار أنــه
يتألف من  15حلقة فقط.

