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MEDIA

حساب مادورو على فيسبوك... 
كورونا و»العقوبات«

التضليل السياسي يتراجع 
في غياب ترامب

نيويورك ـ العربي الجديد

في أسبوٍع واحــد، بيعت أول تغريدة على 
»نيويورك  في  صحافية  ومقالة  »تويتر«، 
تــي« املصممة وفق  تايمز« بنسق »أن أف 
 
ً
تكنولوجيا »بلوك تشني«. يشّكل ذلك ثورة
فـــي عــالــم الـــدفـــع اإللـــكـــتـــرونـــي، واملـــعـــارض 
الــفــنــيــة، كــمــا األعـــمـــال والــعــمــات الــرقــمــّيــة، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــشــفــيــر وفـــق رمــــوز غير 
non-( »قابلة لاستبدال. يتيح »أن أف تي
تشفير  ــلـــوب  أسـ ــو  وهــ  )fungible tokens
منح  لاستبدال،  القابلة  غير  الــرمــوز  عبر 
شــــهــــادة تـــثـــبـــت أصــــالــــة أي مـــنـــتـــج رقــمــي 
ــان صــــورة أو رســمــا تــعــبــيــريــا أو  ــواء أكــ ســ
أو مقالة  مــقــطــوعــة مــوســيــقــيــة،  أو  فــيــديــو 
ــذه الــشــهــادة  ــك. وهــ صــحــافــيــة أو ســـوى ذلــ
وهي  نظريا،  النسخ  أو  للخرق  قابلة  غير 
تشني«  »بــلــوك  تكنولوجيا  وفــق  مصممة 
الرقمية  الــعــمــات  تشفير  فــي  املستخدمة 
مثل البيتكوين. وبدأت شعبية »أن أف تي« 
تتنامى منذ فترة قصيرة ال تتعدى ستة 
أشــهــر، مــا أدى إلـــى نــمــو ســريــع فــي ســوق 
هواة جمع املنتجات الرقمية بعدما كانت 
تقتصر على فئة محدودة، وهي استقطبت 
بحسب  الــــدوالرات،  بمليارات  استثمارات 

»فرانس برس«.
كــانــت بــدايــة املــــزادات فــي 11 مـــارس/ آذار، 
حني بيع عمل رقمي للفنان األميركي بيبل 
مــزاد  خــال  دوالر  مليون   69,3 مقابل  فــي 
رقــم قياسي يشهد  فــي  لــدار »كريستيز«،  
ــثــــورة الــحــاصــلــة فـــي ســــوق بقيت  عــلــى الــ
الذي  العمل  سرية لفترة طويلة. ومع هذا 
 5000 فيرست  ذا  »إفريدايز:  عنوان  يحمل 
دايز« وهو تجميع رسوم ثابتة ومتحركة، 
أنجزت يوميا على مدى خمسة آالف يوم 
وينكلمان، وهو  مايك  بــات  الــتــوالــي،  على 
اســـم بيبل األصــلــي، بــني الــفــنــانــني الثاثة 
ــنـــا خــــال  أصـــــحـــــاب األعــــــمــــــال األعـــــلـــــى ثـــمـ
حياتهم في العالم، بما يشمل كل الوسائط 

الفنية، بحسب »فرانس برس«.
ومــع أن الــفــن الــرقــمــي مــوجــود منذ عقود، 
فإن ظهور »إن إف تي« طمأن هواة الجمع 
في شــأن أخطار النسخ. فمن املمكن نسخ 
عمل رقمي، ولكن من غير املمكن التاعب 
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 
إلى  التغريدة  تــاريــخ  يعود  دوالر.  مليون 
فيها  وكــتــب   ،2006 عـــام  آذار  ــارس/  ــ مـ  21
ــــي: »أنـــشـــأت حــســابــي عــلــى تــويــتــر«.  دورسـ
ــا لــلــمــنــصــة الـــرقـــمـــيـــة »فــالــيــبــلــز َبـــي  ــقــ ووفــ
أقــيــم  حــيــث   ،Valuables by Cent ســـنـــت« 
املـــــزاد، فـــإن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فــي شركة 

منوعات

»أوراكل«، سينا إستافي، اشترى التغريدة.
وبــــاع الــصــحــافــي فــي »نــيــويــورك تــايــمــز« 
ــد  أحـ املـــــاضـــــي،  الـــخـــمـــيـــس  روس،  كـــيـــفـــن 
ــي مـــقـــابـــل 560  مـــقـــاالتـــه بــنــســق رقـــمـــي فــ
الشغف  تــجــلــيــات  أحــــدث  فـــي  ألـــف دوالر، 
املتصاعد بتكنولوجيا »ان اف تي«. وهذا 
ــبـــادرة مـــن الــصــحــافــي  املـــقـــال مــخــصــص ملـ
كانت ترمي إلى اختبار السوق وتوسيع 

ــال الــرقــمــيــة املــبــاعــة بتقنية  ــمـ نــطــاق األعـ
روس  كـــيـــفـــن  مــــقــــال  حـــمـــل  تـــــــي«.  اف  »ان 
ــال عــلــى بــلــوك  ــقـ ــذا املـ ــروا هــ ــتــ ــنـــوان »اشــ عـ
 تشني«، مع عنوان فرعي جاء فيه »ملاذا ال 
ا من طفرة  يمكن لصحافي أن يكون جــزء

)أن أف تي(«.
ــــدات مــحــتــدمــة اســـتـــمـــرت 24  ــزايـ ــ ــعـــد مـ وبـ
ـــاز هــــــاوي جـــمـــع يــســمــي نــفــســه  ــة، فــ ــاعــ ســ

ــراء املــــقــــال فــي  ــ »فـــــارزيـــــن« بـــالـــحـــق فــــي شــ
ــيــــروم، وهــــي مـــن الــعــمــات  مــقــابــل 350 إثــ
الرقمية الرئيسية، ما يــوازي حوالى 560 
ألف دوالر، بحسب »فرانس برس«. وعلق 
كيفن روس وهو صحافي متخصص في 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، بــعــد دقــائــق من 
انــتــهــاء عــمــلــيــة الــبــيــع، عــبــر حــســابــه على 
تــويــتــر »أنــظــر ببساطة إلـــى شــاشــتــي وال 
أســتــطــيــع الـــتـــوقـــف عـــن الـــضـــحـــك«. وكـــان 
الصحافي أشار إلى أن ريع البيع سيصب 
لتمويل أعمال خيرية تتوالها »نيويورك 
تايمز«، بعد حسم نسبة 15 % هي عمولة 
مــنــصــة »فـــاونـــديـــشـــن« الـــتـــي اســتــضــافــت 

املزاد.
إلــى االهتمام بالتقنيات  وفــي مؤشر آخــر 
الــــــجــــــديــــــدة، أطـــــلـــــق الــــــــــــــدوري األمــــيــــركــــي 
لــلــمــحــتــرفــني فـــي كــــرة الــســلــة )أن بـــي إيـــه( 
لـــلـــرمـــوز املـــشـــفـــرة بــنــســق »أن أف  مــنــصــة 
تــي«، تحمل عــنــوان »تــوب شــوت« وتطرح 
مقتطفات لبضع ثــواٍن من املباريات. وفي 
يظهر  مقطع مصور  بيع  شــبــاط،  فبراير/ 
قــفــزة الفــتــة لــنــجــم »فــريــق لـــوس أنجليس 
ــــال إحــــدى  لـــيـــكـــرز«، لـــيـــبـــرون جـــيـــمـــس، خـ
املــبــاريــات، مــقــابــل مبلغ قــيــاســي بــلــغ 208 
إلى  يعزى  ما  وغالبا  أميركي.  دوالر  آالف 
هيئة »الرفـــا البـــز« الفضل فــي إطـــاق هذا 
العهد الرقمي الجديد، إذ طرحت في 2017 
مشروع »كريبتوبانكس«، وهو سلسلة من 
عشرة آالف وجه مرسومة عبر الكمبيوتر، 
وكــلــهــا مــخــتــلــفــة بــمــامــح نـــافـــرة، وفــــق ما 

نقلت وكالة »فرانس برس« سابقا.
ــِتــح فــي نــيــويــورك مــعــرض مخصص 

ُ
وافــت

بــالــكــامــل ملــا يــســمــى األعـــمـــال الــرقــمــيــة »إن 
إف تـــي« NFT يــعــّرف عــن نفسه بــأنــه أول 
مــســاحــة عـــرض مــــادي فــي الــعــالــم مكرسة 
التي  هــذه  الجديدة  التشفير  لتكنولوجيا 
تــجــتــذب عــــددًا مــتــزايــدًا مـــن هــــواة الــجــمــع. 
ــويـــورك،  ــيـ ــي نـ ــعــــرض فــ ــاح املــ ــتـ ــتـ وغـــــــداة افـ
الخميس املــاضــي، والــــذي يــقــام فــي موقع 
قــريــب مـــن مـــيـــدان »يــونــيــون ســكــويــر« في 
مــانــهــاتــن الــســفــلــى، ويــمــكــن االطــــــاع فيه 
مادية،  األعمال وهي بطبيعتها غير  على 
أجهزة  بواسطة  أو  عماقة  شــاشــات  على 
العرض؛ أطِلق في شنغهاي ايضا معرض 
مــخــصــص لـــأعـــمـــال الــرقــمــيــة الـــتـــي تــبــاع 

بتقنية »أن أف تي«.
ــعــَرض يــومــيــا أعــمــال خــمــســة فنانني 

ُ
وســت

تتناوب على مدى 60 يوما حتى 25 مايو/ 
إلــى 300 فنان مختلفي  املقبل، تعود  أيــار 
ــو،  ــكـ ــبـ زيـ إد  ويـــــوضـــــح  ــات.  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االخـ
املــشــارك ومدير معارض »سوبر  املؤسس 
تشيف« التي تقّدم أعمااًل رقمية منذ العام 
2016 أن كـــل عــمــل مـــعـــروض فـــي املــعــرض 

سيباع الحقا باملزاد. 

باع الصحافي 
كيفن روس أحد مقاالته 

بنسق رقمي مقابل
560 ألف دوالر

ــقــت شــركــة »تـــويـــتـــر« حــســاب الــرئــيــس 
ّ
عــل

ترامب، نهائيا،  السابق دونالد  األميركي 
بعد أحداث الشغب الدامية في الكابيتول، 
املــاضــي، على  الثاني  يناير/كانون   6 في 
وقــــع تــخــّوفــهــا مـــن مـــزيـــد مـــن الــتــحــريــض 
في  التشكيك  من  أشهر  بعد  العنف،  على 
نــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي فــاز 
بها جو بايدن. منذ ذلك الحني، تراجعت 
الشؤون  الخاطئة واملضللة حــول  املــزاعــم 
الــســيــاســيــة األمــيــركــيــة، وهـــو مــيــل تسعى 
»تــويــتــر« و»فــيــســبــوك« - حــظــرت تــرامــب 
إلى  قــرارهــا-  أيضا لكن ربما تتراجع عن 

إبراز فضلها فيه.
ــع إســــكــــات تــــرامــــب وحــــضــــور بـــايـــدن  ــ ومــ
اإلعامي،  املستوى  على  نسبيا  الخجول 
ــيـــاب أّي انــتــخــابــات فـــي األفــــــق، يــركــز  وغـ
األمــيــركــيــون عــلــى الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
أن  مــــن دون  ــا،  ــ ــورونــ ــ كــ لـــقـــاحـــات  وطـــــــرح 
يــنــخــرطــوا بــالــكــامــل فـــي الـــســـيـــاســـة، كما 

كانوا خال 2020. 
 تراجع األكاذيب السياسية 

ّ
وقال خبراء إن

أكثر  التحول في دورة األخبار  إلــى  عائد 
مــنــه إلـــى تــغــيــر جــوهــري فــي كيفية نشر 
 »أهم 

ّ
الناس للمعلومات غير الدقيقة، لكن

إبــعــاد دونــالــد ترامب  كــان  عنصر منفرد 
عـــن املــنــصــات اإلعـــامـــيـــة« بــحــســب راســـل 

»الكثير  لكتاب  املــشــارك  املــؤلــف  مورهيد، 
مــن الــنــاس يــقــولــون«، وهــو العنوان الــذي 
يــشــيــر إلـــــى أحـــــد أشـــهـــر الـــتـــعـــابـــيـــر الــتــي 
يــســتــخــدمــهــا تـــرامـــب حـــني يــبــدأ الــتــرويــج 

لنظرياته غير املثبتة.
 هــــذا الــتــأثــيــر ســيــكــون مــؤقــتــا على 

ّ
لـــكـــن

األرجح في بيئة إلكترونية، تشّكل األخبار 
فعلى  املضللة.  للمعلومات  مصدرًا  فيها 
سبيل املــثــال، ازدهــــرت نــظــريــات املــؤامــرة 

حول اللقاحات في 2021.
وكـــــان لــــدى تـــرامـــب أكـــثـــر مـــن 88 مــلــيــون 
ق حسابه على »تويتر«. 

ّ
متابع عندما ُعل

»فيسبوك«،  على  منشوراته  جانب  وإلــى 
كــانــت تــغــريــداتــه عــبــر »تــويــتــر« وسيلته 
أدلــة،  ادعـــاءات، من دون  األساسية لطرح 
فه واليــة 

ّ
كل االنتخابات  تــزويــر   

ّ
بــأن تفيد 

ه خسر أكثر من 60 
ّ
رئاسية ثانية، علما أن

قضية أمام القضاء، بهذه االدعاءات.
يحلل بــاحــثــون، فــي الــوقــت الـــراهـــن، آثــار 
املعلومات املضللة عن االنتخابات، وحظر 
 دراســـة مبكرة فــي ديسمبر/

ّ
تــرامــب. لكن

 إشــارات 
ّ
أن املــاضــي، أظهرت  كانون األول 

تغريداته  تصف  التي  اللطيفة،  التحذير 
ها تحتوي على معلومات غير مؤكدة، 

ّ
بأن

لـــم تــمــنــع مــشــاركــتــهــا. فـــي الــــواقــــع، مــالــت 
تلك التغريدات إلى االنتشار لفترة أطول 

وأبـــعـــد، وربـــمـــا عــكــس ذلــــك والء مــؤيــدي 
ــه. فــقــط، الــتــحــذيــرات الــقــويــة من  تــرامــب لـ
ُمنعت  لترامب،  ومضللة  كاذبة  تغريدات 
مــشــاركــتــهــا. وعــلــق جــوشــوا تــاكــر، أســتــاذ 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والــخــبــيــر فـــي عــلــوم 
االجتماعي  التواصل  ووســائــل  البيانات 
في جامعة نيويورك: »كان املصدر الهائل 
للمعلومات املضللة في عام 2020 يتعلق 

بنزاهة تلك االنتخابات«.
)فرانس برس(

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

)مانديل نغان/ فرانس برس(

كاراكاس ـ العربي الجديد

تنتقل التجاذبات السياسية بني فنزويا والواليات املتحدة األميركية إلى شبكات 
نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  »فيسبوك« حساب  االجتماعي، مع حظر  التواصل 
مادورو، ملدة شهر، السبت املاضي، بعد انتهاكات متكررة لقواعد املنصة ملكافحة 

املعلومات املضللة املرتبطة بفيروس كورونا الجديد.
وقــــال نــاطــق بــاســم »فــيــســبــوك«: »بــســبــب االنــتــهــاكــات املــتــكــررة لــقــواعــدنــا، نجمد 
الصفحة ملدة 30 يوما، ستكون خالها متاحة للقراءة فقط«، أي سيبقى الحساب 
مفتوحا ومرئيا، لكن لن يكون مسموحا نشر تعليقات أو مــواد أخــرى عبره ملدة 
مــــادورو »النتهاكه  مــن صفحة  أزال مقطع فيديو  »فــيــســبــوك«   

ّ
أن شــهــر. وأوضـــح 

سياساتنا ضد املعلومات املضللة حول كورونا التي قد تعّرض الناس لأذى«.
 الخطوة 

ً
من جانبها، ردت فنزويا على تجميد »فيسبوك« حساب مادورو، معتبرة

استبدادًا رقميا. وقالت وزارة اإلعام الفنزويلية في بيان: »نحن نشهد استبدادًا 
رقــمــيــا تــقــوم بــه شــركــات عــابــرة لــلــدول تــريــد فـــرض قــوانــيــنــهــا عــلــى دول الــعــالــم«. 
 »رقابة فيسبوك« هي »امتداد« للعقوبات األميركية ضد 

ّ
وقالت كاراكاس أيضا إن

أزال »فيسبوك« مقطع فيديو من  فنزويا، في محاولة لإلطاحة بمادورو. كذلك، 
صفحة مادورو »النتهاكه سياساتنا ضد املعلومات املضللة حول كوفيد-19 التي 
 مسؤولي حساب مـــادورو تلقوا 

ّ
لـــأذى«، وأشــار املوقع إلــى أن قد تعّرض الناس 

تحذيرات من قبل. في الوقت نفسه، يواجه موقع »فيسبوك« انتقادات بشأن نشره 
معلومات مضللة متعلقة بالفيروس، وهو يبذل جهودًا ملكافحتها.

ــه عــاج »معجزة« لكورونا، كما فعل في السابق 
ّ
وكــان مــادورو قد رّوج ملا قــال إن

لعاجات أخرى لم تثبت فاعليتها، ونقل موقع »فيسبوك« في بيان، عن إرشادات 
ه »ليست هناك حاليا عاجات للفيروس«.

ّ
من منظمة الصحة العاملية أن

وبدأت فنزويا تلقيح العاملني الصحيني باللقاح املضاد للفيروس، في فبراير/
شــبــاط املــاضــي. وبــاتــت السلطات قلقة أخــيــرًا بــشــأن االرتــفــاع املــتــســارع فــي عدد 

اإلصابات وظهور نسخة متحورة برازيلية شديدة العدوى من الفيروس.

ما هي تقنية التشفير »أن أف تي«؟

أخبار

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
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تستكشف إدارة شبكة التدوين 
 المصغر »تويتر« إمكانية 

 إضافة أزرار تفاعل في شكل 
رموز تعبيرية، إسوة بأزرار »فيسبوك« 

التي أغنت زر »اليك« في الماضي. 
ويبدو أّن 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 أّن وكالة »مهر« 
 اإليرانية أكدت، نقًال 

عن مصدر مطلع، أّن المعاينات 
أظهرت انتحارها.

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«.



ــقــــادر عــلــى فــــرض حــــضــــوره، إذ  مـــن الـــنـــوع الــ
امتلك كل مؤهات النجومية، وتمسك بالقمة، 
رغــم ظــروف وآالم املـــرض. فــرض عبد الحليم 
شخصيته الغنائية بكل إيجابياتها وبعض 
سلبياتها. وبعيدًا عن مساحة الصوت، لديه 
خامة صوت جميلة وطبقة تينور جذابة، إذ 
األصــوات  للطبقة  ينحاز  العربي  الغناء  كــان 
الــجــهــيــرة، وتــلــك الــذائــقــة تــغــيــرت. بمعنى أن 
كل شيء ملسه عبد الحليم في مسيرته، اتخذ 

معنى جديدًا ومغايرًا ملا سبقه. 
أجازته لجنة اإلذاعة كمطرب، لكنه ظل يعمل 
في فرقتها عازفا لأوبوا. ُيقال إن أول أغنية 
سجلها كــانــت لــفــنــان آخـــر، ربــمــا عــبــد الغني 
السيد، لكن ظرفا طارئا حال من دون مجيئه. 
بإمكانه  أن  وأعــلــن  فرصته  على  حليم  قبض 

ويفقدها،  الــفــرص  تأتيه  البعض  تسجيلها. 
ــوات، سجل  ــنــ لــكــن لــيــس هــــو. خــــال أربـــــع ســ
عشرات األغاني لإلذاعة. ربما لم يلفت انتباه 
أحد، أو قليلون من آمنوا بموهبته. وما ُيقال، 
إن  »الظاهر   :

ً
السيد تنبأ قائا الغني  إن عبد 

أنـــه سيكون  الــبــيــت«؛ أي  فــي  الــــواد حيقعدنا 
سببا في تقاعد فنانني آخرين. لم يكن السيد 
مؤمنا بموهبة حليم، بقدر ماحظته جوانب 
في شخصيته، كانت تحمله للوصول إلى ما 
يريد. األرجح أن عبد الحليم هو من طلب من 
املسؤول في اإلذاعة أن يتبنى اسمه، ليصبح 
ــداًل مـــن »شـــبـــانـــة«. أغــانــيــه األولـــى  »حـــافـــظ« بــ

جمال حسن

هــــل انـــحـــســـر بـــريـــق عـــبـــد الــحــلــيــم 
ــرة؟  ــ ــيـ ــ ــــي الــــســــنــــوات األخـ ــافــــظ فـ حــ
ينافس نجوم  لــم يعد  ــل،  األقـ على 
كما  الــشــبــاب،  جمهور  على  الحاليني  الــغــنــاء 
كان في سابق األيام. يصادف اليوم مرور 44 
عاما على رحيله، بعد مسيرة جعلته املغني 
من  الثاني  النصف  في  تأثيرًا  األكثر  العربي 
الغناء،  أساليب  مــن  غير  إذ  العشرين؛  الــقــرن 
تاركا بصمة واضحة ال تشبه بصمة أحد. مع 
هــذا، كان له دور في إفساح املجال لأصوات 

الضعيفة وحتى الرديئة لتحتل عالم الغناء.
عــنــد ظـــهـــوره، كـــان يــــدرك حــلــيــم أن متطلبات 
تتناسب ومساحة صوته،  ال  السائدة  الغناء 
ــي أداء املـــقـــامـــات  ــو أيـــضـــا لـــديـــه قـــصـــور فــ هــ
الخالية  املقامات  أدائــه  على خــاف  الشرقية، 
مــن ثــاثــة أربــــاع الـــصـــوت. لــــذا، سيعمل على 
تــعــويــض هــــذا الــقــصــور بــــاإلفــــراط الــعــاطــفــي. 
فصاحب »فــي يــوم، في شهر، في سنة«، قلب 
مــفــاهــيــم الــغــنــاء، ومــعــه أصــبــح »اإلحـــســـاس« 
أكــثــر أهمية مــن الــصــوت. ربــمــا أعــطــى الغناء 
بعدًا مرهفا لم يكن مسبوقا، لكنه أيضا كان 

في بداياته حرص 
تيم حسن على أن 

ينتقي أدواره ليقّدم 
أعماًال مميزة

كان ذكيًّا في اختيار 
الملحنين الذي عمل 

معهم طوال مسيرته

يتطّرق العمل 
إلى فكرة األسرة وبُنيتها 

وتبعات انهيارها

2223
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سجلها في اإلذاعة باسم عبد الحليم شبانة، 
ــة الــشــائــعــة. يــبــدو أن  ــاء الـــروايـ ولــيــس كــمــا جـ
معظم ما قدمه لم يكن من اختياره، فكثير من 
تلك األغاني لم تكن قادرة على إفساح املجال 
لصوته، وبني امللحنني الذين تعامل معهم في 
الطويل  كمال  بصديقيه  احتفظ  الفترة،  تلك 
ومحمد املوجي، ويدين لهما بفضل كبير في 

صقل أسلوبه، وكانت ألحانهما من صنعته.
ــاول إنــكــار  ــ أغـــلـــب الـــظـــن أن عــبــد الــحــلــيــم حـ
بـــعـــض مـــامـــح تـــلـــك الـــفـــتـــرة، فــعــنــد ســـؤالـــه 
كـــان يجيب بأنها  اغــنــيــة ســجــلــهــا،  عــن أول 
قصيدة »لقاء« من ألحان الطويل. والحقيقة 

أغفل  لكن حليم  قبلها،  أغـــان  عــدة  أّدى  أنــه 
جانبا في مسيرته فــرض عليه تسجيل أي 
أغنية ُمتاحة يمكنها أن تجعل صوته على 
اإلذاعـــة. ربما لم يكن يرغب بــإيــذاء صورته 
لدى الجمهور. لهذا، دائما ما يؤكد أن أغنية 
»صافيني مرة« لحن املوجي هي أول أغنية 
تلفت االنــتــبــاه إلــيــه. ربــمــا كــانــت أول أغنية 
يــتــبــلــور فــيــهــا أســلــوبــه الــغــنــائــي بــوضــوح، 
بالتعبير  جماليته  إظــهــار  لصوته  وتتيح 
أغــنــيــة »على  أن  نــعــرف  الــعــاطــفــي. جميعنا 
قـــد الــــشــــوق«، مـــن لــحــن كــمــال الـــطـــويـــل، هي 
 عن 

ّ
النجاح، ولم يتخل التي فتحت له باب 

التي نعرفها.  القصة  ذلــك، ليصبح صاحب 
على أن هناك جانبا دراماتيكيا الزمــه، إلى 
حد أنه ظل يتماهى معه طــوال الوقت. كان 
ــــرى لــلــتــحــول الـــذي  عــبــد الــحــلــيــم رمـــزيـــة أخـ
شهدته مصر بعد الثورة، رمزية طغت على 
الخطابية،  إرهاصاتها  بكل  العربي  العالم 
ــــان صــــوت عــبــد الــحــلــيــم ُبــعــدهــا الــحــالــم  وكـ
والرومانتيكي. وحتى نمنحه حقه، ال بد من 
إظهار الجرأة غير املسبوقة للفتى الضئيل، 
الذي رسم مشاعر مستمعيه باأللم والبكاء، 
يمسرحها  ذاتية  سيرة  أغانيه  أن  لو  وكما 

بصوته كقصص حب مستحيلة.
هكذا، افتتح عبد الحليم قصة نجاحه معلنا 
الثاني  فيلمه  فــي  عــن نفسه بطريقة درامــيــة، 
»لــيــالــي الـــحـــب« بــاعــتــبــاره نــمــوذجــا لــحــداثــة 
الفت  بتهكم  املاضي  أغاني  متناواًل  غنائية، 
ــا ســـيـــدي أمـــــــرك«، الـــتـــي تسمح  فـــي أغــنــيــة »يــ
القديم بالدوران، وفيها يغني  الغناء  لقوالب 
قوالب قديمة. األغنية تعالج موقف في الفيلم، 
حيث وقــع فــي قبضة الــبــاشــا، وحــتــى ال يزج 
لــه أشــكــااًل قديمة إلرضــاء  بــه بالحبس، غنى 
ذائــقــتــه. لــكــن حــلــيــم يــــؤدي الــقــوالــب الــقــديــمــة 
ــا فــي  ــيــــه، خـــصـــوصـ ــرع فــ ــ بــتــعــبــيــر تــهــكــمــي بــ
قصيدة أم كلثوم »وحقك أنت املنى والطلب«. 
هل كان مغزاه السخرية من كل ممثلي التيار 

القديم، بمن فيهم أم كلثوم؟
لـــكـــن عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم، وبـــخـــبـــث الفــــــــت، يــخــتــم 
الــكــوبــلــيــه، لــيــعــلــن عـــن نــفــســه وبــتــعــبــيــر أقــل 
يا سيدي ستغير من  »ولــي قصة  استخفافا 
مـــجـــرى الــــطــــرب«. الــجــلــي أنــــه فــعــل كـــل شــيء 
بعناية، حتى أنه اختار زوج ام كلثوم السابق 
مــحــمــود الــشــريــف لتلحني األغــنــيــة. مــع هــذا، 
نتساءل: هل كان للعصر نفسه دور في تكوين 

تلك السيرة ليصنع أحد أبطاله أو رموزه؟ 
تــزامــن نجاح حليم مــع وضــوح مامح حقبة 
جـــديـــدة، وتـــحـــديـــدًا بــعــد صـــعـــود جـــمـــال عبد 
الــنــاصــر رئــيــســا ملــصــر، أي عـــام 1954. كــانــت 
ــثـــورة تــبــحــث عـــن مــمــثــل لــهــا، ولــيــس هــنــاك  الـ
مــن هــو أقــــدر مــن حــلــيــم: ســيــرة كــفــاحــه، فقره 
ومـــرضـــه، صـــعـــوده مـــن الـــقـــاع إلــــى الــقــمــة، ثم 
تــنــاولــه الــعــاطــفــي لــلــغــنــاء، أي تــقــديــم نفسه 

كممثل لتيار حديث وثوري ورومانسي.
الــحــلــيــم تعميم  عــبــد  أراد  آخـــــر،  فـــي ســـيـــاق 
ــاول أن يجعل  حــســرتــه عــلــى الــجــمــيــع؛ إذ حــ
مـــن حـــزنـــه وبــكــائــيــاتــه أســـلـــوب حـــيـــاة. كــان 
غـــنـــاء مــرهــفــا، لــكــنــه يـــعـــزز ســـمـــات الــضــعــف، 
ــتـــمـــاهـــي مـــعـــه. مــع  ــعـــذاب والـ ــلـ االســــتــــســــام لـ
هـــذا، ال يمكن إغــفــال املــازوخــيــة العميقة في 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة، تــلــك الــبــكــائــيــات مــتــجــذرة 
فــي غــنــائــنــا، لــم يبتكرها عــبــد الــحــلــيــم. لكنه 
منح لنفسه حق إثارة التعاطف، وجعل هذا 
البكاء متمركزًا في ذاته. على خاف أم كلثوم 
أو عبد الــوهــاب، فمهما نشجا ال يــريــدان أن 
التعالي  بــني  الــفــارق  وهــو  نتعاطف معهما، 

األرستقراطي والشعبوية الثورية.

سالم أبو ناصر

في أية بقعة من بقاع األرض، ومهما اختلف 
شــكــل الــثــقــافــة والـــلـــغـــة والـــجـــنـــس والـــعـــرق، 
ســيــضــمــن تــطــبــيــق »تــحــلــيــل الــــحــــب«، عــبــر 
تــحــلــيــل ســـريـــع لــبــيــانــات الــحــمــض الـــنـــووي 
الــخــاص بـــاألفـــراد، مــعــرفــة الــشــريــك املــثــالــي، 
وبالتالي حياة عاطفية مثالية بني الشركاء 
املتوافقة جيناتهم البيولوجية. هذه الفكرة، 
العلمي  والخيال  الجريمة  مسلسل  خاصة 
الــبــريــطــانــي، »ذا ون« املــســتــوحــى مــن روايـــة 
تــحــمــل الـــعـــنـــوان نــفــســه لــلــكــاتــب اإلنــكــلــيــزي 

جون مارس. 
إن حـــشـــرات مــثــل الــنــمــل، تــنــتــج فــيــرمــونــات 
هيدروكربونية جلدية، وهي خليط من املواد 
شريكها  إيجاد  على  تساعدها  الكيميائية، 
والتواصل، معه دون أي حشرات أخرى، ولو 
كل  يــرى  بالتالي،  نفسه.  الفصيل  مــن  كانت 
ا وير( إلى جانب جيمز 

ّ
من ريبيكا ويب )هان

واتـــســـون )ديــمــتــري لــيــونــايــدس(، أصــحــاب 
ــــق«، أن االســـتـــجـــابـــة هــــذه،  ــــوافـ ــتـ ــ نـــظـــريـــة »الـ
الطفرات  فــي  تشاركهم  سببها  الــنــمــل،  عند 

الجينية ذاتها.
وبـــعـــد مـــقـــارنـــة بـــيـــانـــات تــســلــســل الــجــيــنــوم 
بــاملــركــبــات الــهــيــدروكــربــونــيــة الــجــلــديــة عند 
الجينية  الطفرات  أن  املــتــزاوج، وجــدا  النمل 
املتشابهة تنتج الفيرمونات نفسها. وبذلك، 
ــة، حــني  ــيــ يــصــبــح لـــديـــنـــا قـــصـــة خـــيـــالـــيـــة ذكــ
يفترض النص اقتران نجاح ثنائية التماثل 
ــانـــي بــالــنــظــام الــتــواصــلــي  الــعــاطــفــي اإلنـــسـ
للحشرات االجتماعية. ليأخذ بطرق التزاوج 
قاعدة، يبنى على  بينها،  والتواصل في ما 
أســـاســـهـــا، دعــــامــــات الـــســـيـــنـــاريـــو وحــبــكــتــه 

وشخوصه.
مـــا أن نــدخــل فـــي مـــبـــررات املــنــطــق الــخــيــالــي 
لـــلـــفـــكـــرة، ونـــقـــبـــل نـــجـــاحـــهـــا درامــــــًيــــــا، حــتــى 
والتفسيرات تجاه  التكهنات  باب  لنا  يفتح 
العاطفية.  الــعــاقــات  لبناء  الــواقــعــي  املنطق 
إذ بــــني املـــنـــطـــق والــــخــــيــــال، مـــســـاحـــة ضــيــقــة 
ــم يـــخـــرج عن  اشــتــغــل عــلــيــهــا الـــعـــمـــل. فــهــو لـ
مــــــداره، فــتــتــعــقــد الــحــكــايــة وتــصــبــح عصية 
ــا 

ً
عــلــى الــفــهــم. وال يــنــزوي فــي مــكــانــه مــراهــن

على بساطة حبكته، فيسخف من حتميات 
التوازن العاطفي التي يقترحها. كل عنصر 
وضع في مكانه املناسب، من دون مغاالة أو 

توضيب متعمد للفكرة األساسية.
األولـــى حتى  الحلقة  بــدايــة  لـــذا، نشهد منذ 
األخــــيــــرة، ثـــاثـــة مـــحـــاور لـــم تـــوظـــف بــهــدف 
 

ً
تنازال بل  األحـــداث فحسب،  التوّسع وخلق 

من الكاتب عن حق التعنت، وفتح حلقة جدال 

في مسلسلي »االنتظار« و»على طول األيام«، 
ــاروق عــام  ــ قــبــل أن يــجــّســد شــخــصــيــة املـــلـــك فــ
باد  باقي  إلــى  تمتد  وتــبــدأ نجوميته   ،2007

العالم العربي.
حينها، تمّكن حسن من ترك بصمته الخاصة 
الــتــي يــصــعــب مــحــوهــا. كـــان حــيــنــهــا مــعــروفــا 
 في أعماله، فرغم نجوميته، 

ً
بكونه فنانا مقا

لم يكن يلعب ســوى دور أو اثنني في السنة. 
 مهما بالنسبة لحسن، بل 

ً
لم يكن الكم عاما

أن يقدم شخصيات تحفر عميقا  ل 
ّ

كان يفض
في الذاكرة.

انـــتـــهـــت تـــلـــك املـــرحـــلـــة مــــع شــخــصــيــة »أســـعـــد 
الــوراق«، التي أداها سنة 2010، ليلجأ حسن، 

عمر بقبوق

ال يمكن أن نعطي وصفا ملسلسل »أنا«، أفضل 
من كونه سقطة تيم حسن الكبرى. »أنا«، الذي 
عبير  وألفته  أخيرًا،  »شاهد«  منصة  عرضته 
شـــرارة وأخــرجــه سامر الــبــرقــاوي، حضر فيه 
تيم حسن نجما منفردًا، ليكتب الفصل األخير 

ّصب بها نجما فوق العادة.
ُ
للحكاية التي ن

حكاية حسن مع الدراما التلفزيونية بدأت مع 
قــدم حينها مجموعة  الجديدة.  األلفية  بداية 
كـــان  مــســلــســات  فــــي  الـــصـــغـــيـــرة  األدوار  مــــن 
لبعضها صدى، مع اإلشــارة إلى أن معظمها 
كـــانـــت تــنــتــمــي لــلــنــمــط الـــتـــاريـــخـــي، إذ كــانــت 
الــبــدايــة مــع شخصية »هـــجـــرس« فــي »الــزيــر 
سالم«. وكان دوره األبرز في تلك الحقبة، هو 
شخصية »علي« في »التغريبة الفلسطينية«. 
الــشــاعــر  وفـــي ســنــة 2005، جــّســد حــســن دور 
ــانـــي، فــــي املــســلــســل الــــذي  ــبـ الــــســــوري نــــــزار قـ
لــهــذه الشخصية  لــيــكــون  يــحــمــل ذات االســــم، 
الدور األبرز بسطوع نجمه، فتغيرت املعادلة 
سريعا، وانتقل اسمه إلى خانة نجوم الصف 
األول في العام التالي، ليلعب الدور الرئيسي 

األوحــد  الشريك  فكرة  تقّبل  حــول  للُمشاهد 
الــعــكــس، تترجمها هـــذه املــحــاور  املــثــالــي أو 
بشكل انسيابي ومتزن، ما سمح للسيناريو 
وتدعيم  القصصي،  االبــتــذال  عــن  باالبتعاد 
الــحــبــكــة مــــن خـــــال تــقــويــمــهــا وتــوجــيــهــهــا 
املخرجني،  رؤيــة  بمسارين زمنيني، سمحت 
الذين تناوبوا على إخراج الحلقات الثماني، 

بثباتها. مفهوم الشريك املثالي، هو مفهوم 
ضيق قياًسا بالتجربة اإلنسانية الواسعة. 
فــبــنــاء عــاقــات عــاطــفــيــة وزوجـــيـــة، ال يقاس 
بـــاملـــثـــالـــيـــات، بـــقـــدر مـــا يـــقـــاس بــالــكــمــالــيــات 
صراعات  في  ندخل  هنا،  من  واالهتمامات. 
فـــكـــريـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، يــنــجــح املـــمـــثـــلـــون فــي 
تصويرها وعرضها. فمنشأ الصراع ينطلق 
أكبر  توفيق  في  ريبيكا  البطلة  مشروع  من 
انتقادات  لتواجهها  الــنــاس،  مــن  ممكن  قــدر 
حـــول زعــزعــة املـــشـــروع لــلــنــظــام االجــتــمــاعــي 
ــقـــة الـــــشـــــرخ بــني  ــلـ ــع حـ ــيــ ــوســ واألســـــــــــــري، وتــ
ا أو املتزنة، ما يسمح 

ً
العائات املنهارة سلف

بــارتــفــاع حــــاالت الــطــاق والـــوصـــايـــات على 
األطفال واألبناء.

الفكرة تستقطب املايني من عامة  جاذبية 
ــانـــون ال  ــقـ ــراد الـــنـــظـــام والـ ــ الـــنـــاس، حــتــى أفــ

يــشــكــلــون اســتــثــنــاًء. ومـــن هــنــا، فــإنــنــا نــرى 
تأثير املشروع على جميع شرائح املجتمع، 
هذا  أن  غير  العاطفية.  الحاجة  منطق  مــن 
املــنــطــق تــشــوبــه حــقــائــق مــتــنــاقــضــة تفند 
املطلقة، حيث مساحات  املشروع  صاحية 
نقدية وفكرية نلمسها من خال الصراعات 
 ،

ً
املــتــداخــلــة فــي حــيــاة الــشــخــصــيــات. فــمــثــا

القانونية  املستشارة  تشارلوت،  شخصية 
ترأسها  والتي  التطبيق،  صاحبة  للشركة 
بــطــلــتــنــا، لـــم تــتــقــدم بــطــلــب عـــرض الــشــريــك 
لــهــا، فهي على عــاقــة مــزدوجــة مع  املثالي 
رجــــل وامـــــــرأة فـــي آن واحــــــد، رغــــم عــشــقــهــا 
لطرف ثالث خارج عاقاتها الثانوية. وهذا 
ال يــفــســره ســوى جــوهــر اإلنــســان ونــوازعــه 
ــيــــة عـــمـــل الــجــيــنــات  ــلـــى آلــ الــــتــــي تــتــغــلــب عـ

واألحماض النووية.

عقب اندالع الثورة السورية، إلى مصر، ومن 
بــعــدهــا إلــــى ســــوق الــــدرامــــا املـــشـــتـــركـــة، الــتــي 
رداءة نصوصها  رغــم  انتشارًا واسعا  حققت 
لم يؤثر بشكل  ذلــك  لكن  وسذاجة حكاياتها؛ 
ــلـــيـــه، الـــــــذي كـــــان يـــنـــجـــح فــــي كــــل مـــرة  ــلـــي عـ كـ
بالنجاة من الغرق، فيتقن دوره ويبدو وكأنه 
يسير في عالم آخر، عندما ينهار كل ما حوله.
التي يشارك  األعــمــال  انخفاض سوية  أن  إال 
فيها، كان له أثر طويل األمد، إذ بات تيم مع 
مــرور الــوقــت أكثر جــمــودًا، يكاد ال يستخدم 
ســـوى إيــقــاع واحـــد بــصــوتــه، ويــتــحــرك بثقل 
الطريقة، وصل  كأن جسده قد تحجر. بهذه 
ــدم فــيــهــا شــخــصــيــة  ــ ــتـــي قـ ــة«، الـ ــبـ ــيـ ــهـ ــــى »الـ إلـ
»جـــبـــل«؛ فــكــانــت ســاحــا ذا حـــديـــن، إذ نجح 
متجاوزًا  شعبية  شخصية  خلق  فــي  حسن 
كــل حــواجــز املــبــالــغــة والــفــبــركــة والــامــنــطــق، 
ــتـــجـــاري لــلــشــخــصــيــة فــرض  لــكــن الـــنـــجـــاح الـ
فـــي املــقــابــل شـــروطـــا أكــثــر المــنــطــقــيــة، رضــي 
بــهــا الســتــمــراريــة الــعــمــل؛ لــتــبــدأ صــــورة تيم 
حسن القديمة تنهار تماما مع أجزاء الهيبة 
قــادم  نــمــط شعبي  ليحل محلها  املــتــاحــقــة، 

بأفكار وقيم من الخطأ تكريسها.

»أنا«... سقطة تيم حسن

»13 نهج غاريبلدي«: 
من القاتل؟

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

أظــــهــــرت دراســـــــة جــــديــــدة أجــــراهــــا عـــلـــمـــاء مــــن مــعــهــد »عـــلـــوم 
الكواكب« في والية أريزونا األميركية، أن تاريخ نشوء الوديان 
العميقة الواقعة في القطب الشمالي للمريخ، كشف أن الكوكب 
األحــمــر شــهــد مــنــذ 50 ألـــف عـــام تــغــيــرًا ســريــعــا لــلــمــنــاخ. وقــال 
أليكسيس  املعهد  الباحثني في  الــدراســة، وكبير  أحــد مؤلفي 
رودريغز: »إن العلماء يعتبرون أن طبقات الجليد في مناطق 
خطوط العرض الوسطى للمريخ تشكلت بعد ذوبان قبعتيه 
، وقد 

ً
القطبيتني في الوقت الذي كان فيه محور الكوكب مائا

القطب  فــي  العميقة  الــوديــان  مثل  ــاًرا،  آثــ العملية  تلك  خلفت 
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.
األحــمــر، أوضحت  للكوكب  الشمالي  بالقطب  وفــي ما يتعلق 
الـــوديـــان الضخمة يشقه بعمق  الـــدراســـة أن عـــددًا كــبــيــرًا مــن 

تشكل  وأنــهــا  الكيلومترات،  عــشــرات  وطـــول  كيلومترات  عــدة 
إلى  بالنسبة  لــغــزًا  طبيعتها  زالـــت  مــا  الشكل  حلزونية  بنية 
عــلــمــاء الــكــواكــب، إال أن عــلــمــاء هـــذه الـــدراســـة يــعــتــقــدون أنهم 
الحلزونية  الــزخــارف  أن  اللغز، حيث يعتبرون  هــذا  قد حلوا 
للوديان ظهرت منذ 50 ألف عام، حني تغير ميل محور املريخ 
إلى ذوبــان بعض أجــزاء قبعته الشمالية املوجهة نحو خطه 
االســتــوائــي بــتــأثــيــر ضـــوء الــشــمــس. ويــــرى رودريـــغـــز أن تلك 
املناخ وارتفاع درجة  الظاهرة أصبحت ممكنة، نتيجة تغير 
الــــحــــرارة فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي لــلــمــريــخ. وقــــد نــشــرت نــتــائــج 
الدراسة في دورية »ساينتفك ريبورتس« العلمية األميركية. 
شير إلــى أنــه فــي الــعــام املــاضــي، توصلت 

ُ
فــي هــذا الــســيــاق، ن

املياه  ذوبـــان  أن  إلــى  البريطانية،  كولومبيا  لجامعة  دراســـة 
تحت الجليد هو املسؤول عن األشكال التي تشبه الوادي على 

سطح املريخ، وليس بسبب أنهار متدفقة كما كان يعتقد.
)قنا(

بقليل من الصوت 
وكثير من البكاء

عبد الحليم 
حافظ

وديان الكوكب األحمر

فنون وكوكتيل
علوم

نقد

استعادة

مسلسلمتابعة

محمد معمري

جرت العادة في تونس أن يتّم إنتاج األعمال الدرامية لعرضها في شهر رمضان، 
لكن قناة التاسعة الخاصة قررت خوض االستثناء من خال إنتاجها لعمل درامي 
بعنوان »13 نهج غاريبلدي«. هي سلسلة تلفزيونية بوليسية ستشرع القناة في 
عرضها في األول من إبريل/نيسان املقبل. مسلسل »13 نهج غاريبلدي« هو عمل 
بوليسي يرتكز، وفقا ملخرجه أمني شيبوب، على ثنائّية التشويق واإلثارة من خال 
نسق  فــي  العمل  ليتم  القريبة،  واللقطات  املحمولة  الكاميرا  حركة  على  االعــتــمــاد 

درامي متسارع.
 حلقة من حلقاتها املتصلة املنفصلة، في ذات الوقت، جريمة 

ّ
وتطرح السلسلة في كل

ق الرئيسّي )املمثل 
ّ
قتل غامضة يرتكبها مجهول، لتتواتر األحــداث وينطلق املحق

األسعد بن عبدالله( ومساعدوه )بال ساطنية وإباء حملي وزياد عيادي( في فّك 
لغز الجريمة ومابسات ارتكابها وكشف الجاني.

الجديد فى السلسلة أن املشاهد سيحاول هو اآلخر املساهمة في البحث عن املجرم، 
املــجــرم، وفقا  عــن  الكشف  املــشــاهــدون  مــن خالها  إلكترونية سيتولى  عْبر منصة 
وهكذا  القاتل.  اســم  عن  اإلعــان  السلسلة  من  التالية  الحلقة  في  ليتّم  لتوقعاتهم، 
دوالــيــك مــع اإلعـــان عــن اســم املــشــاهــدة أو املشاهد الــذي فــاز بمسابقة الكشف عن 
أكبر عــدد من املشاهدين، وبالتالي  القناة إلشــراك  اعتمدتها  املــجــرم، وهــي طريقة 
السلسلة في تجربة هي  التجاريني من خــال زيــادة نسب مشاهدة  املعلنني  جلب 
الثانية مــن نوعها فــي تــونــس، بعد أن تــّم إنــتــاج نفس النوعية مــن هــذه السلسلة 
البوليسية في الثمانينيات من قبل التلفزيون الرسمي في سلسلة بعنوان »ابحث 
من  غاريبلدي«  نهج   13« تفاعلية.  رقمية  منصة  اعتماد  هــو  الجديد  لكن  معنا«. 
إخراج أمني شيبوب، وإنتاج شركة »فرتيغو فيلم«. تجمع السلسلة كوكبة من أبرز 
املمثلني التونسّيني، مثل األسعد بن عبد الله، ونجاء بن عبد الله وخالد هويسة 

وبال ساطنّية وإباء الحملي وزياد عيادي وليديا العسلي.

األسمر. تجربة  العندليب  اليوم على رحيل  44 عامًا تمرّ 
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

ترميم متحف سرسق
تـــعـــهـــدت فـــرنـــســـا بـــتـــمـــويـــل تــرمــيــم 
ــتـــخـــصـــص فــي  مـــتـــحـــف ســــرســــق املـ
الحديث  اللبناني  التشكيلي  الــفــن 
واملـــعـــاصـــر، بــعــد تـــعـــّرضـــه ألضــــرار 
بــالــغــة جـــــّراء انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
اتفاق  بموجب  الفائت،  الصيف  في 
ــتـــحـــف الــــعــــريــــق واملـــعـــهـــد  ــه املـ ــنـ ــلـ أعـ
ــــي بـــيـــان  ــــي بـــــيـــــروت، فـ ــرنـــســـي فـ ــفـ الـ
الــجــمــعــة. وأفـــــاد الــبــيــان بــــأن وزارة 
ــــعــــت اتــفــاقــا 

ّ
الـــثـــقـــافـــة الــفــرنــســيــة وق

ترميم  لتمويل  ســرســق  متحف  مــع 
»الـــنـــوافـــذ والــــواجــــهــــات الــزجــاجــيــة 
امللونة وإعادة تأهيل الطبقة األولى 

التاريخية للمتحف«.

موبايل فيلم أفريقيا

ـــام  ــ يــــتــــواصــــل عــــــرض عــــشــــرات األفـ
ــرنــــت، ضــمــن  ــتــ ــيـــة عـــلـــى اإلنــ ــقـ األفـــريـ
مــهــرجــان »مــوبــايــل فــيــلــم أفــريــقــيــا« 
ألفــــــــام الــــدقــــيــــقــــة الـــــــواحـــــــدة، وهــــي 
الــــنــــســــخــــة األولـــــــــــى مــــــن املــــهــــرجــــان 
ــارة،  ـــقــ ــــي املـــخـــصـــص لـــهـــذه الـ ــــدولـ الـ
والذي استضافته تونس. وتنافس 
ــة أفــريــقــيــة في  51 فيلما مــن 23 دولـ
لغيت دورته األولى 

ُ
املهرجان الذي أ

جــائــحــة  ــيــــود  قــ بـــســـبـــب   2020 ــام  ــ عــ
كــورونــا. هــذا املهرجان الــذي انطلق 
قــبــل 16 عــامــا يــرفــع دائـــمـــا شــعــاره: 
»مــوبــايــل واحـــد، فيلم واحـــد، دقيقة 
واحـــــــــــــدة«، وبــــــــدأ عـــــروضـــــه فـــــي 17 

فبراير/ شباط املاضي.

بداية »دور العمر«

عبد  سيرين  اللبنانية  املمثلة  تبدأ 
اللبناني  واملمثل  )الــصــورة(،  النور 
عــــــادل كــــــرم، الــــيــــوم، بــتــصــويــر أول 
»دور  الــجــديــد  مسلسلهما  مــشــاهــد 
الـــعـــمـــر«. الـــعـــمـــل مــــن كـــتـــابـــة نــاصــر 
فقيه، وإخراج سعيد املاروق. وتقول 
رومانسي- املسلسل  إن  املعلومات 

حلقات،  عشر  مــن  مــؤلــف  تشويقي، 
ــام مهمة  ــادل كـــرم ســيــكــون أمـ وإن عـ
صـــعـــبـــة جــــــــدًا، كــــونــــه ســـيـــظـــهـــر فــي 
العام  مضمونهما  فــي  شخصيتني 
الــدرامــي.  والبعد  العمق  مــن  الكثير 
تجربة كــرم، فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
الـــتـــقـــديـــم  الـــتـــمـــثـــيـــل أو  فـــــي  ســـــــــواًء 
الــتــلــفــزيــونــي، لــم تــلــق رواجــــا كبيرًا 
بـــني الـــجـــمـــهـــور، إذ بــقــي مــحــصــورًا 
فــي بعض األعــمــال الــكــومــيــديــة. هل 

ينجح هذه املرة؟ 

جديد أبو وديع
بــــدأ الـــفـــنـــان جـــــورج وســـــوف الــيــوم 
بــتــصــويــر أغــنــيــتــه الـــجـــديـــدة، »يـــاه 
أبو  يؤديها  التي  األغنية  عالزمن«. 
وديع باللهجة املصرية، من كلمات 
ــكـــي وألــــحــــان مــصــطــفــى  ــالـ أحـــمـــد املـ
ــادي  ــ ــرج فــ ــ ــخــ ــ ــار املــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــري. واخـ ــ ــكــ ــ شــ
حــداد تصويرها في بــيــروت، وسط 
ــــددة، مــنــعــا  ــشـ ــ إجــــــــــراءات وقـــائـــيـــة مـ
لـــلـــمـــقـــابـــات الـــصـــحـــافـــيـــة، لـــتـــفـــادي 
فيروس  انتشار  بسبب  التجمعات 
كـــــورونـــــا. وكـــــــان وســـــــوف قــــد طـــرح 
ــي الـــلـــيـــل«،  ــ ــاحـ ــ  ســـابـــقـــا أغـــنـــيـــة »صـ
منذ أشهر قليلة، من إخراج رودولف 

جبر.

كوفيد منتصف رمضان

أن  عــاء  إنجي  السيناريست  كشفت 
أحمد  إخـــراج   ،»25 »كوفيد  مسلسل 
ــذي كــتــبــتــه، ويــلــعــب  ــ ــــال، الــ ــادر جــ ــ نــ
ــا املـــمـــثـــل املـــصـــري  ــ ــهـ ــ بـــطـــولـــتـــه زوجـ
يوسف الشريف )الصورة(، سيعرض 
في النصف الثاني من شهر رمضان 
في  املصرية  الكاتبة  وأعلنت   .2021
تويتر:  على  صفحتها  على  تعليق 
»كوفيد 25 يا رب يعجبكم في الجزء 
 ontv الثاني مــن رمــضــان 2021 على
يــدخــل  الـــخـــطـــوة،  بـــهـــذه   .»watchitو
املسلسل السباق في النصف الثاني 
مــن شــهــر رمـــضـــان، عــلــى اعــتــبــار أنــه 

يتألف من 15 حلقة فقط.

أخبار

)Getty( ساهمت ثورة يوليو في صعوده شعبيًا ورسميًا

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

هل هناك شريك مثالي أوحد لكل منا؟ )نتفليكس(

أّدى دورًا 
متواضعًا في 
مسلسل »أنا« 
)فيسبوك(

من كواليس تصوير المسلسل )فيسبوك(
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