22

االثنين  10تشرين األول  2016العدد 3004

ثقافة وناس

ميديا

على النت
ّ
« :# hackedالجزيرة» «تتفنن» في الحرب على سوريا
عبد الرحمن جاسم
ال تـ ـع ــدم قـ ـن ــاة «الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة» وس ـي ـلــة
ل ـل ـحــديــث ع ــن األزمـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة .بــات
املوضوع بالنسبة إلى القناة القطرية
مسألة حياة أو موت .وال يأتي برنامج/
ً
تطبيق  # hackedإال اسـتـكـمــاال لتلك
الـحــرب فــي تـنــاول األح ــداث الـســوريــة.
ٌ
الـبــرنــامــج /الـلـعـبــة /التطبيق عـبــارة
عن وسيلةٍ جديدة إلغــراق املشاهدين
في الخفايا السوريةّ ،
تقدمه وتصنعه
قـ ـن ــاة «الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة» اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة عـبــر
م ـقـ ّـدم ـت ـ ٌهــا جــول ـيــانــا روف ـ ــوس .االس ــم
مـ ــأخـ ــوذ بــال ـط ـبــع م ــن ف ـي ـل ـ ٍـم وثــائ ـقــي
كانت روفوس قد ّ
قدمته العام الفائت
( .)2015مـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،دأب ــت على
متابعة األخبار املرتبطة به عبر تقديم
حلقةٍ أسبوعيةٍ عن املوضوع.
ً
أتــى مــوضــوع فيلم  Hackedمتناوال

ك ـي ـف ـيــة ت ــأث ـي ــر اإلنـ ـت ــرن ــت ب ــاألح ــداث
َّ
ف ــي س ــوري ــا ،وك ـي ــف أن االخ ـت ــراق ــات
( )Hackingق ــد ت ـغـ ّـيــر ش ـكــل املـعــركــة
وحتى شكل النتائج .كــان الفيلم في
ال ـســابــق قــد أوص ــل رســائــل ع ــدة إلــى
العالم من خالل املقابالت التي أجريت
م ـ ــع نـ ــاشـ ـط ــن ،وهـ ـ ــاكـ ـ ــرز (ق ــراصـ ـن ــة
ومخترقو أنظمة وبرامج) عملوا في
األزم ــة الـســوريــة .وبطبيعة األح ــوال،
ـرة» (س ـ ـ ــواء
وع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ـ ــادة «ال ـ ـ ـجـ ـ ــزيـ ـ ـ َ
اإلنكليزية أو العربية)ُ ،يدخل خبراء
ّ
ومعلقني على األحــداث ،ولو كانوا ال
يـعــرفــون الكثير عــن املــوضــوع امل ــراد
ت ـنــاولــه .امل ـهــم أن يـعـطــوا رأي ـهــم ضد
النظام السوري ،املقصود «تشريحه»
ع ـبــر هـ ــذه الـ ـب ــرام ــج .أمـ ــا هـ ــذه امل ـ ـ ّـرة،
فيأتي البرنامج الذي يحمل التسمية
ذاتـ ـه ــا م ـخ ـت ـل ـفــا ب ـع ــض ال ـ ـشـ ــيء .هــو
عبارة عن صفحة (إن كنت تستخدم

كمبيوتر منزل) أو تطبيقًا (إن كنت
ّ
فيها،
تسجل
تستخدم هاتفًا خلويًا)
ً
وت ـض ــع اس ـم ــك وك ـل ـمــة س ـ ّـر مـنــاسـبــة
لـ ــك ،ث ــم ت ــدخ ــل ذلـ ــك ال ـ ًع ــال ــم ال ـخ ـفــي.
ي ـش ـبــه ال ـت ـط ـب ـيــق ل ـع ـب ــة إل ـك ـتــرون ـيــة
تأتي اختياراتك لتوصلك إلى املكان

تحوي اللعبة معلومات
وخرائط وفيديوهات حقيقية
من الداخل السوري
امل ـق ـصــود أو تــوقـفــك عـنــد ح ـ ٍّـد مـعــن.
ٌ
تفصيل جديد
في كل اختيار ،هناك ّ
مــن األزم ــة الـســوريــة يتكشف أمــامــك.
هــذا الـنــوع مــن األل ـعــاب /التطبيقات
اس ـت ـخــدمــه األم ـي ــرك ـي ــون ســاب ـقــا في
ـاب أكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ـدًا ـ ـ ـ ـ وبــال ـتــأك ـيــد
أل ـ ـعـ ـ ٍ

ً
أك ـثــر كـلـفــة ـ ـ ـ ـ م ـث ــل Call of Dutyحني
تناولوا عــددًا مــن الـحــروب األفريقية
(كمالي والصومال وأوغندا) أو حتى
ال ـعــرب ـيــة ،وت ـحــدي ـدًا حـ ــروب الخليج
وال ـع ــراق (وإن لــم يـسـ ّـمــوهــا بــاالســم،
ول ـكــن يـمـكــن تـبـيــان ذل ــك مــن اإلي ـحــاء
وطبيعة الــرســوم واألس ـم ــاء) .تهدف
ـوع مــن
هـ ـ ــذه األل ـ ـع ـ ــاب إلـ ـ ــى خـ ـل ــق نـ ـ ـ ـ ٍ
«التعاطف» مع هــؤالء األبطال الذين
ـرار»
ي ـخ ــوض ــون مـ ـع ــارك ت ـج ــاه «أشـ ـ ـ ـ ٍ
دي ـك ـتــاتــوريــن ق ـس ــا ٍة ال ي ــراع ــون أي
حرمةٍ  ،وال يسيرون تبعًا ألي منطق.
ٌ
أخيار
هنا ينقسم العالم إلى قسمني:
ٌ
وأش ــرار ،أبـطــال وأوغ ــاد ،وعليك أنت
كمشاهد /مـشــارك أن تختار الجهة
الـتــي تــريــد أن تـكــون عليها :هــل أنت
مــع قتلة األط ـف ــال (الـجـمـلــة الشهيرة
لـ«الجزيرة» التي تستخدمها لوصف
النظام السوري والجيش السوري) أم

البرنامج/
اللعبة/
التطبيق
تصنعه
القناة عبر
ّ
مقدمتها
جوليانا
روفوس

أنــت مــع «الـهــاكــرز» األب ـطــال الطيبني
ّ
الذين جل اهتمامهم حماية املدنيني
واألبرياء من وحشية وقتل النظام؟
ت ـ ـم ـ ـتـ ــاز الـ ـلـ ـعـ ـب ــة بـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ع ــالـ ـي ــةٍ
ومـحـتــرفــة (ال نـحـكــي هـنــا بالتأكيد
عن غرافيكس خارقة ،بل نتحدث عن
ـوب لـعــب مـحـتــرف ،)Playability
أس ـلـ ّ
إذ تحققت هــذه التقنيات باالستناد
إلـ ــى خـ ـب ــرات ص ـحــاف ـيــي «ال ـج ــزي ــرة»
ً
ومـ ـحـ ـقـ ـقـ ـيـ ـه ــا .م ـ ـث ـ ــا ،ي ـ ـمـ ـ ّـر ال ــاع ــب
خ ــال األيـ ـ ــام ال ـخ ـم ـســة (م ـ ــدة الـلـعـبــة
املفترضة) في تجارب ّ
مر بها سابقًا
هـ ـ ــؤالء ال ـص ـح ــاف ـي ــون ،وتـ ـم ـ ّـر أم ــام ــه
ت ـ ـجـ ــارب وخـ ـ ـب ـ ــرات مـ ـث ــل :هـ ــل ي ــدف ــع
مقابل املعلومات التي حصل عليها
ً
مــن مقرصن مـثــا؟ أو هــل املعلومات
التي أعـطــاه إيــاهـ ّـا مـصــدره حقيقية؟
وه ــل يـمـكــن الـتـيــقــن مـنـهــا؟ أك ـثــر من
هــذا :هل أصبح جهازه بعد حصوله
على املعلومات مقرصنًا ومخترقًا من
قبل الهاكرز األعداء؟ يعطي البرنامج
ً
ف ــرص ــة لــاعــب بـفـحــص ج ـه ــازه (فــي
للقرصنة
اللعبة طـبـعــا) إذا تـعــرض
ً
أو االخـتــراق .قد تبدو اللعبة صعبة
ب ـ ــادئ األم ـ ــر ع ـل ــى م ـب ـت ــدئ ال ي ـعــرف
ك ـث ـي ـرًا ع ــن لـعـبــة االخـ ـت ــراق واإلعـ ــام
لكنها
وال ـح ـص ــول ع ـلــى امل ـع ـلـ ًـومــات،
ً
ســرعــان مــا تصبح لعبة ذكـيــة قابلة
ل ـل ـت ـط ـب ـيــق والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ـي ـه ــا .ت ـحــوي
ال ـل ـع ـب ــة أيـ ـض ــا م ـع ـل ــوم ــات وخ ــرائ ــط
ُ
ـصــل عليها
وفـيــديــوهــات حقيقية حـ ِ
مـ ــن ال ـ ــداخ ـ ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،وكـ ــذلـ ــك مــن
أرشيف «الجزيرة»؛ وقد عملت عليها
روفـ ــوس ألك ـثــر م ــن أرب ـع ــة أش ـهــر في
سـبـيــل أن تــأتــي عـلــى ه ــذا ال ـق ــدر من
الــواق ـع ـيــة .وك ــان ــت الـلـعـبــة ق ــد قـ ّـدمــت
ف ــي م ـه ــرج ــان «ش ـي ـف ـي ـلــد لــأرش ـيــف
الوثائقي» في بريطانيا خــال شهر
حزيران (يونيو) الفائت؛ وقد حققت
ً
ضجة ال بأس بها آنــذاك ألنها مثلت
ً
لعبة واقعية تتحدث عن أمـ ٍـر يحدث
ّ
اليوم بنحو بسيط وسلس كما عبر
بعض املشاركني الذين جربوها.
باختصار ،تحاول «الجزيرة» ـ ـ ـ ومن
ورائ ـ ـهـ ــا ال ـن ـظ ــام ال ـق ـط ــري ـ ـ ـ ـ ـ خ ــوض
املـعــركــة الـســوريــة بـكــل مــا أوتـيــت من
وحـشـيــة إعــام ـيــة ،مستعملة ك ــل ما
تستطيعه ،وحتى أكثر األمور إبداعًا!

ّ
بيروت تكرم «بطريرك المسرح اللبناني» بيرج فازليان
تحية

في ّ
مقرها في منطقة النقاش ،أقامت
جـمـعـيــة «أن ـتــران ـيــك» الـثـقــافـيــة أخـيـرًا
ً
اح ـت ـف ــاال تـكــريـمـ ّـيــا لـلـمـخــرج واملـمـثــل
الــراحــل بيرج فازليان ( 1926ـ ـ )2016
الـ ـ ــذي أس ـ ــس ف ــرق ــة املـ ـس ــرح األرمـ ـن ــي
«ف ــاه ــرام ب ــاب ــازي ــان» الـتــابـعــة لـهــا في
ن ـهــايــة خـمـسـيـنــات ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن.
ّ
وتخللت االحتفال كلمات ركــزت على
أه ـم ـيــة ال ـ ــدور الـ ــذي ّأداه ال ــراح ــل ،إذ
أش ـ ــار امل ــوس ـي ـق ــار الـ ـي ــاس الــرح ـبــانــي
إلى أنه كان «من ّ
رواد صحوة املسرح
والـسـيـنـمــا» ف ــي ل ـب ـنــان ،فـيـمــا وصـفــه
الكاتب ألكسندر ّ
نجار بأنه «بطريرك
املسرح اللبناني» ،واسف املمثل رفعت
طــربـيــه ل ـكــون «هـ ّ
ـوي ـتــه ال ت ــزال لغاية
ِ
ّ
اليوم قيد ّالدرس» رغم ما قدمه للبنان
ورغــم «تمثل الــدولــة اللبنانية بأعلى
مستوياتها» في تشييعه.
ّ
وتولى تقديم اإلحتفال املخرج جيرار
ّ
ّ
ـذي ذكـ ـ ــر بـ ـ ــأن «كـبـيــر
أف ـي ــدي ـس ـي ــان الـ ـ ـ ّ
امل ـخ ــرج ــن وامل ـم ــث ــل ب ـي ــرج ف ــازل ـي ــان»
ت ـعــامــل ع ـلــى م ــدى ال ـس ـنــن «م ــع عــدد
كبير مــن الـفــرق املسرحية اللبنانية،
وأخرج على مدى  16سنة مسرحيات
األخــويــن رحباني في بيروت كما ّفي
«مـهــرجــانــات بعلبك الــدولـ ّـيــة» .ومثل
فــي ع ــدد كـبـيــر مــن األفـ ــام مــن إخ ــراج
يـ ــوسـ ــف ش ـ ــاه ـ ــن ،وهـ ـ ـن ـ ــري بـ ــركـ ــات،

وأن ـ ـطـ ـ ّـوان ري ـم ــي ونـ ـي ــازي مـصـطـفــى.
ك ـمــا مــثــل ف ــي فـيـلــم  Next of Kinفي
كندا من إخراج أتوم ايغويان» .وأشار
إلــى «مـئــة مـســرحـ ّـيــة مــن إخ ــراج بيرج
ّ
والعربية
فــازلـيــان باللغات األرمـنـ ّـيــة
والـفــرنـسـ ّـيــة وال ـتــركـ ّـيــة» ،مــاحـظــا أنــه
«ت ـ ــرك ب ـص ـمــة ك ـب ـي ــرة» ع ـنــدمــا أخ ــرج
ّ
مسرحية عصام محفوظ «الزنزلخت».
ّ
وإذ لـفــت إل ــى أن ــه درس فــي الجامعة
ّ
اللبنانية والـيـســوعـ ّـيــة و»ال ـك ـفــاءات»،
ّ
أبـ ـ ـ ــرز أنـ ـ ــه كـ ـ ــان مـ ــن م ــؤسـ ـس ــي ف ــرق ــة
امل ـســرح األرم ـن ــي «ف ــاه ــرام بــابــازيــان»
أخ ــرج مـعـهــا  19مـســرحـ ّـيــة بــن 1959
و .1971أم ـ ـ ــا ال ـ ـي ـ ــاس ال ــرحـ ـب ــان ــي،
فاستذكر «صحوة املسرح والسينما
ال ــرائـ ـع ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان فـ ــي ال ـس ـت ـي ـنــات
والسبعينات» ،مشيرًا إلى أن فازليان
«ك ـ ــان م ــن ّ
رواده ـ ـ ـ ــا» ك ـم ـخــرج ومـمـثــل
ّ
وم ـس ـت ـش ــار ف ـن ــي .وروى أن عــاصــي
ومـنـصــور الــرحـبــانــي وبـيــرج فازليان
كــانــوا «أطـيــب األص ــدق ــاء ،وك ــان بيرج
فــي املـســرح الــرحـبــانــي م ـ ّـرة مستشارًا
ً
ف ــي امل ـســرحـ ّـيــات ،ومـ ـ ّـرة مـمـثــا رائـعــا
ّ
فــي األف ـ ــام» .وأشـ ــار إل ــى أن فــازلـيــان
ّ
ّ
مسرحية «املحطة»،
كان مستشارًا في
ّ
وأدى دورًا مهمًا في فيلم «سفر برلك»
ّ
ّ
وأيضًا في مسرحية «بياع الخواتم».
ثـ ــم ك ــان ــت ك ـل ـم ــة ل ـل ـك ــات ــب أل ـك ـس ـنــدر

ّ
نجار الذي أخرج فازليان مسرحيته
ّ
«الـ ـ ـضـ ـ ـف ـ ــدع» .وش ـ ــب ـ ــه املـ ـ ـس ـ ــرح ب ــأن ــه
«رهبنة تتطلب أن ّ
يكرس املرء نفسه
ْ
ّ
لها كليًا من دون شــروط ،وأن يبجله
ّ
بــإيـمــان ال يـهـتــز» .وأض ــاف« :إذا كان
املـســرح كــذلــك ،فــا نبالغ إذا اعتبرنا
ّ
أن ب ـي ــرج ف ــازل ـي ــان ب ـطــريــرك امل ـســرح
اللبناني».
ّ
وذك ـ ـ ــر ن ـ ّـج ــار ب ـ ــأن ف ــازلـ ـي ــان «أخ ـ ــرج
ل ـف ـيــروز أف ــام ــا سـيـنـمــائـيــة وحـفــات

الرحباني
أشار الياس
ّ
إلى أنه كان «من رواد صحوة
المسرح والسينما»
ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ،وك ـ ـ ــان امل ـ ـخـ ــرج جـ ـ ــال خـ ــوري
شريكه الدائم ،ومن أصدقائه ّ
النحات
زافني وعبد الحليم كركال الذي أشركه
ّ
مسرحياته».
كممثل في معظم
وقـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ّـجـ ـ ــار إن ف ـ ــازلـ ـ ـي ـ ــان خـ ــاض
ك ــل أنـ ـ ـ ــواع األع ـ ـمـ ــال امل ـس ــرح ـي ــة ،مــن
تــراج ـيــديــة وكــوم ـيــديــة ،وكــاسـيـكـيــة
ومـ ـع ــاص ــرة ،وأش ـ ـ ــرف ع ـل ــى ع ــروض
رقـ ــص وك ــوم ـي ــدي ــا مــوس ـي ـقـ ّـيــة ،ومــن
بينها أعمال لألخوين رحباني على
مدى أكثر من  16عامًا.
ّ
وذك ـ ــر ب ــأن فــازل ـيــان ام ـت ـلــك مــؤهــات

ّ
جـعـلـتــه قـ ـ ــادرًا ع ـلــى ت ــول ــي «األدوار
األك ـ ـثـ ــر صـ ـع ــوب ــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ــه
ّ
محلية ع ـ ّـدة ،كـ»بنت
شــارك فــي أفــام
الـحــارس» و»سـفــر بــرلــك» ،وفــي أفــام
غــربـ ّـيــة مـنـهــا  Next of Kinللمخرج
أتـ ــوم إي ـغ ــوي ــان .وأضـ ـ ــاف« ّ :فــازل ـيــان
الــذي كــان يتقن إدارة املمثلنيّ ،
درس
أيـض ّــا فــي الـجــامـعــة ع ـشــرات الشباب
امل ـم ــث ـل ــن ال ــذي ــن ل ــم ي ـن ـس ــوا دروسـ ــه
ّ
ّ
الكمالية».
القيمة وحرصه على
أمــا املمثل رفـعــت طــربـيــه ،فـقــال« :جــاء
فازليان من املسرح األرمني إلى املسرح
العربي وقامت القيامة ،وكانت التهمة
أنه يتولى إخراج مسرحيات بالعربية
م ــع أنـ ــه ال ي ـت ـق ـن ـهــا» .وأض ـ ـ ــاف« :ك ــان
بـيــرج ي ّـعــرف خمس لـغــات .طبعًا كان
يتقن لغات أكثر من غيرها ،فاللغتان
ال ـتــركـ ّـيــة واألرم ـن ـ ّـي ــة ع ـنــده أف ـضــل من
ّ
ّ
ّ
والعربية ،ولكن
واإلنكليزية
الفرنسية
األهم أن بيرج كان يعرف لغة سادسة
ّ
أفضل منها كلها وهي لغة املسرح».
وروى ط ــرب ـي ــه ت ـج ــرب ـت ــه األولـ ـ ـ ــى مــع
فــازلـيــان فــي مسرحية «ج ـبــران خليل
جـ ـب ــران» ( ،)1996ث ــم ف ــي «ح ـل ــم ليلة
صيف» لشكسبير.
ووصـ ــف طــرب ـيــه ف ــازل ـي ــان بــأنــه «ك ــان
إنسانًا رائعًا كزميل وصديق وكأستاذ
في املـســرح» .وأضــاف« :يقولون إنني

ّ
ْ
تـعــلـمــت امل ـســرح قـبــل أن أت ـع ـ ّـرف على
ّ
ب ـيــرج بـسـنــن ،ولـكـنــي م ـ ّصـ ّـر عـلــى أن
أحد أساتذتي الكبار كممثل هو بيرج
فازليان».
والحظ طربيه أن «خمسة مسرحيني
ك ـبــار رح ـل ــوا ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة
وهــم يعقوب الـشــدراوي وفاروجيان
هاديشيان وبيرج فازليان وريمون
جـ ـب ــارة وم ـن ـي ــر أب ـ ــو دبـ ـ ـ ــس» ،وق ـ ــال:
«املــؤســف واملفجع أننا ال نجد أحـدًا
ي ـم ـك ــن أن ي ـح ــل مـ ـك ــانـ ـه ــم» .وت ــاب ـ ّـع:
ّ
«امل ــؤس ــف أك ـثــر أن ب ـيــرج الـ ــذي نــفــذ
ّ
«فخر الدين» مع الرحابنة ،علمًا أن
«فـخــر الــديــن» والــرحــابـنــة مــن األمــور
الـقـلـيـلــة ال ـتــي ال نـخـتـلــف ّ عـلـيـهــا في
لـبـنــان ،وب ـيــرج ال ــذي تـمــثـلــت الــدولــة
ّ
اللبنانية بأعلى مراتبها في مراسم
ّ
دف ـن ــه ،م ــات وال تـ ــزال هــوي ـتــه لـغــايــة
اليوم قيد الدرس».
وألقى نجل الراحل ،قائد األوركسترا
الـفـلـهــارمــونـيــة اللبنانية املايسترو
ه ـ ــاروت ف ــازلـ ـي ــان ،ك ـل ـ ّمــة قـ ــال فـيـهــا:
ّ
ـت مــن وال ــدي أن ــه ال يمكن أن
«تـعــلـمـ ّ
ّ
ت ـكــون فــنّــانــا بـ ــدوام ج ــزئ ــي .ف ــإم ــا أن
ت ـك ــون ف ـ ّـن ــان ــا أو ال تـ ـك ــون .وقـ ــد كــان
والــدي فنانًا بــدوام كــامــل» .وأضــاف:
ّ
«تعلمت منه االنضباط والتضحية
من أجل الفن».

