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أحمد مظهر
النجم والفارس وبائع الورد 

في شلة الحرافيش
حملت شــهــادة تــخــرجــي فــي املــعــهــد العالي 
وتوجهت   ،1966 سنة  القاهرة  في  للسينما 
مظهر.  أحمد  السينمائي  النجم  مكتب  إلــى 
كان صديقه املنتج روفائيل جبور، نسيب والدتي، قد 
ب لي ذاك اللقاء. لم أقصد فتى الشاشة األول الشهير 

ّ
رت

بصفته هــذه، بــل ألنني كنت سمعت أنــه يستعد ألن 
يتحول إلى اإلخراج السينمائي ألول مرة. 

كان املحامي عادل كامل قد أعطى صديقه أحمد مظهر 
غــرفــتــن فــي مكتبه الــكــائــن فــي شــــارع 26 يــولــيــو في 
وسط البلد مقرًا لشركة اإلنتاج الجديدة. استقبلني 
أحمد مظهر بدماثته املعهودة، وأطلعته على شهادة 
الــتــخــرج وفــيــهــا أنــنــي األول عــلــى الــدفــعــة، وأخــبــرتــه 
عــن رغبتي فــي العمل معه كمتدرب. قــال »إنــت جيت 
فــي وقــتــك.. أنــا أستعد إلنــتــاج وإخـــراج فيلم »نفوس 
السيناريو وتعمل  حائرة« وأنــت ستساهم معي في 

مساعد مخرج أيضًا«. 
كان تصميم الفيلم أن يكون من أربع قصص قصيرة. 
كــتــب أحـــمـــد مــظــهــر ثـــاثـــًا مــنــهــا: »هـــــــــروب«، و»روح 
إنسان«، »ترانسفرنس«،  وكلفني كتابة الرابعة »بنت 
الليل«. وبعد وضع اللمسات األخيرة على السيناريو 
ــا الـــخـــطـــوات الــتــحــضــيــريــة لــإنــتــاج  ــدأنــ والـــــحـــــوار بــ
واإلخــراج. وأخبرني مظهر أنه اكتشف وجهًا جديدًا، 
فتاة رائعة سيكون لها مستقبل في السينما املصرية، 

اسمها ميرفت أمن.
تأخرت تجهيزات اإلنــتــاج وفــي األثــنــاء عــرض املمثل 
ــزي عــلــى مــيــرفــت أمــــن املـــشـــاركـــة فـــي فيلم  ــ أحـــمـــد رمـ
االقــتــراح،  إنتاجه. وخشي مظهر من عواقب ذلــك  من 
خصوصًا أن ميرفت أمن كانت تستعجل الظهور في 
آنــذاك كــان أحمد مظهر يملك حقوق إنتاج  السينما. 
قصة »التفاحة والجمجمة« للكاتب محمد عفيفي في 
فيلم سينمائي. عرض على أحمد رمزي دورًا رئيسيًا 
في الفيلم، ووقع العقد معه، وفي املقابل تنازل رمزي 

عن التعاقد مع ميرفت أمن. 
ســافــرت إلـــى لــبــنــان وأقــمــت بصفة دائــمــة فــي بــيــروت 
واعتذرت عن مواصلة العمل في الفيلم. أتتني رسالة 
ــه بــعــد تــصــويــر  مـــن أحـــمـــد مــظــهــر أخـــبـــرنـــي  فــيــهــا أنــ
الفيلم فــي حـــدود 85 دقيقة  الــثــاث أصــبــح  القصص 
الرابعة سيجعل  القصة  بها، ألن تصوير  وسيكتفي 
الفيلم أطول من املألوف. وبعد انتهاء مونتاج الفيلم 
ُعرض »نفوس حائرة« سنة 1968 وفيه ميرفت أمن 

بطلة ألول مرة وأحمد مظهر مخرجًا ألول مرة. 
كــرر أحمد مظهر تجربة اإلخـــراج مــرة ثانية وأخيرة 
سنة 1976 في فيلم »حبيبية غيري« مع النجمة نادية 
لطفي. وكان من املفروض بن الفيلمن أن يخرج فيلما 
في بيروت في شتاء 1968 من إنتاج وبطولة عايدة 
هــال. هــذا الفيلم أبصر الــنــور لكن مــن دون مشاركة 

أحمد مظهر فيه.
اللبنانية عايدة هــال عــادت واستقرت  كانت املمثلة 
الــقــاهــرة بالتمثيل في  فــي لبنان بعدما شــاركــت فــي 
نحو 15 فيلمًا مصريًا أبرزها »شهيدة الحب اإللهي« 
أمام رشدي أباظة وفيه أّدت دور رابعة العدوية. وفي 
بيروت أسست شركة لإنتاج السينمائي. أخبرتني أن 
زوجها الصحافي املصري عبود فودة كتب سيناريو 
البحث  الخاطئة«، وأنها بصدد  فيلم عنوانه »مريام 
عـــن مـــخـــرج وبـــطـــل مـــن مـــصـــر. رشـــحـــُت أحـــمـــد مظهر 
ليقوم باملهمتن. هو نجم مشهور وقد جّرب اإلخراج، 
وبمشاركته ثمة توفير في مصروفات السفر واإلقامة، 
التي ستكون لشخص واحــد بــداًل من شخصن. لقي 
وأخبرني  مظهر  بأحمد  فاتصلت  ترحيبًا  االقــتــراح 
أنه آت إلى بيروت لتمثيل دور البطولة مع مريم فخر 
الدين في فيلم »لقاء الغرباء« للمخرج سيد طنطاوي. 
كــنــُت أثــنــاءهــا أعــمــل مــســاعــدًا ثــانــيــًا فــي فيلم »الــحــب 
الــكــبــيــر« مـــع املـــخـــرج هــنــري بـــركـــات )فـــريـــد األطــــرش، 
فاتن حمامة، يوسف وهبي(. لم أكمل عملي في هذا 
الفيلم لكي أتفرغ لفيلم »مريام الخاطئة« وفيه سأكون 

املساعد األول للمخرج. 
أثناء مناقشة السيناريو اختلف مظهر مع عبود فودة 
أن يقنعه  على طريقة كتابة بعض املشاهد، وحــاول 
لــم يقتنع. فما كــان من  بوجهة نظره غير أن األخــيــر 
أحمد مظهر إال أن أعلن صراحة أنــه لن يقبل إخــراج 
مشاهد يعتبرها غير مبررة. أدى اختاف الــرأي إلى 
قــطــيــعــة. وتــمــســك مظهر بــرأيــه واعـــتـــذر عــن مواصلة 
ى سيمون 

ّ
العمل وقفل عائدا إلى القاهرة. وكان أن تول

صالح إخـــراج الفيلم وقــام إيــهــاب نافع بــدور البطل. 
)وهــو أول أفــام سيمون صالح كمخرج بعدما عمل 

 مساعدًا لكبار مخرجي السينما املصرية(. 
ً
طويا

الفني  فــي رصــيــده  اكتفى أحمد مظهر بفيلمن فقط 
كمخرج. وفي املسرح رصيده مشاركتان أيضًا. األولى 
تنازل  قــد  وكــان  والجمجمة«  »التفاحة  فــي مسرحية 
وإيــمــان  يــوســف  فــقــام حسن  إنتاجها سينمائيًا  عــن 

منوعات

أبــو سيف سنة  أخــرجــه محمد  الـــذي  الفيلم  ببطولة 
أمــام  فــي مسرحية »حــب ال ينتهي«  والــثــانــيــة   .1986
سهير الــبــابــلــي. وملـــا ســألــتــه عــن أول مــشــاركــة لــه في 
»الــوطــن« سنة 1948 ضحك وقـــال: »ليست  مسرحية 
مشاركة باملعنى الصحيح. يمكن أن نقول أول عاقة 
لي بمهنة التمثيل. ولــو أنــي كنت في هــذه املسرحية 
كومبارس! ال يفتح فمه! وملدة ليلة واحدة فقط! مثلت 
دور ضابط إنكليزي يبارز ضابطًا آخــر. كان املخرج 
هو الشهير زكي طليمات وكانت املسرحية من بطولة 

يحيى شاهن وحسن رياض«. 
ومن باب الفروسية دخل إلى السينما. كان ما يزال في 
الخدمة في ساح الفرسان بالجيش املصري عندما 
لدور   1951 الدين سنة  عز  إبراهيم  املخرج  استدعاه 
»أبو جهل« في فيلم »ظهور اإلســام«. طلب الضابط 
أحــمــد مظهر إذنـــًا مــن قــيــادة الــجــيــش وحــصــل عليه. 
ــاد إلـــى قـــواعـــده مــديــرا ملــدرســة  ــــدور عـ وبــعــد تــأديــة الـ
إلــى  اســتــهــواه.  السينمائي  التمثيل  لــكــن  الــفــروســيــة 
أن الــتــقــى بــالــصــديــق الــضــابــط الــســابــق عــز الــديــن ذو 

الــفــقــار وكــــان قــد شــاهــده فــي فــيــلــم »ظــهــور اإلســــام« 
وعــرض عليه دورًا رئيسيًا في فيلم »رّد قلبي« الذي 
كان يستعد إلخراجه عن قصة يوسف السباعي، أقدم 

األصدقاء وأقربهم إلى قلب أحمد مظهر. 
وكان يوسف السباعي زميل الصف أثناء الدراسة في 
الحياة  الحربية. بل وثمة زمــاء اشتهروا في  الكلية 
ــيـــســـان: جـــمـــال عبد  الــســيــاســيــة املـــصـــريـــة ومــنــهــم رئـ
الــنــاصــر وأنـــور الـــســـادات. ومــن الــزمــاء أيــضــا حسن 
ــؤالء جميعًا  الــشــافــعــي وعــبــد الــلــطــيــف الـــبـــغـــدادي. هــ
الــربــيــع وبعضهم  فــي  ســنــة 1938 بعضهم  خــريــجــو 
في الخريف. وحن ُعرض عليه الــدور في »رّد قلبي« 
سنة 1956، كان جمال عبد الناصر رئيسًا للجمهورية 
وبقية الزماء أعضاء في مجلس قيادة الثورة. طلب 
مظهر تــصــريــحــًا مــن قــيــادة الــجــيــش لــكــن لــم يحصل 
عليه. فوجئ وعتب ألن وزير الدفاع كان صديقه عبد 

الحكيم عامر. 
ظلت عاقة أحمد مظهر بالرئيس عبد الناصر ومن 
بعده الــســادات وكــل »الضباط األحـــرار« عاقة مــودة، 
ولم يكن بحاجة إلى منصب أو إلى أي دعم رسمي. ظل 
بعيدًا عن السياسة. وفي عيد العلم سنة 1967 صعدت 
طفلتان شــقــراوان تــوأم إلــى املنصة وقــّدمــا الــورد إلى 
الرئيس عبد الناصر، كما جرت العادة أن يقدم أطفال 
الورود لرئيس الدولة. وقبل أن تبتعد الطفلتان أمسك 
الرّيس  بــجــوار  الحكيم عامر وكــان  املشير عبد  بهما 
وهمس في أذنه فاستدعى الرّيس الطفلتن وقبلهما. 
كنت شــاهــدت ذلــك فــي التلفزيون لــدى نقل االحتفال 
عــلــى الـــهـــواء. ومـــن أحــمــد مظهر عــرفــت أنــهــمــا ابنتاه 

وهذا ما همس به املشير في أذن الرّيس. 
طغى حب العمل في السينما على الخدمة في القوات 
املسلحة فقدم استقالته من الجيش وهو برتبة عقيد، 
وعمل موظفًا إداريًا في املجلس األعلى لرعاية الفنون 
الــســبــاعــي. لكنه قبل  واآلداب وكـــان بــرئــاســة يــوســف 
املشاركة في »رّد قلبي« كان قد ظهر في فيلم »رحلة 
غرامية« من إخراج محمود ذو الفقار األخ األكبر لعز 
الدين. كتبوا في عناوين الفيلم مع »الوجه الجديد« 
حــافــظ مظهر! وحــافــظ هــو اســـم والــــده. وبــهــذا االســم 
ظهر في أفامه األولـــى: في »الطريق املــســدود« و»رّد 
قلبي« و»حتى نلتقي« أمــام فاتن حمامة التي كانت 

قد مثلت معه في »الطريق املسدود« وشاهدته في »رّد 
حته إلى املخرج بركات. 

ّ
قلبي« فرش

اســتــقــال مــن الــوظــيــفــة وقــــرر الــتــفــرغ للتمثيل بعدما 
لقيت أدواره األولى إعجابًا لدى الجمهور واملنتجن 
واملخرجن. وفــي أفامه األولــى في عــام 1958 أصبح 
اســـمـــه الــحــقــيــقــي أحـــمـــد مــظــهــر يـــتـــصـــدر مــلــصــقــات 
الدعايات، في »جميلة« )أمام ماجدة التي لعبت دور 
املناضلة الجزائرية، وهو من إخراج يوسف شاهن( 
و»دعاء الكروان« )أمام فاتن حمامة وإخراج بركات(. 
وانطلقت مسيرته السينمائية وسطع نجمه بطا في 

أفام أّدى فيها أدوارا مختلفة األلوان.  
مـــن األفــــــام الــســيــاســيــة: »جـــمـــيـــلـــة«.. »بـــورســـعـــيـــد«.. 
»عــمــالــقــة الــــبــــحــــار«.. ومــــن األفــــــام الـــديـــنـــيـــة: »ظــهــور 
اإلســــام« .. »وا إســـامـــاه«.. »الــشــيــمــاء«.. ومــن األفــام 
الكوميدية: »األيدي الناعمة«.. »لصوص لكن ظرفاء«.. 
ــات  »الــعــتــبــة الــخــضــراء«.. واألفــــام املقتبسة عــن روايـ
ــة« )يــوســف الــســبــاعــي(..  ــاديـ األدبـــــاء: »رّد قــلــبــي« و»نـ
»الــنــظــارة الـــســـوداء« و »الــطــريــق املـــســـدود« )إحــســان 
عبد القدوس«.. »دعاء الكروان« )طه حسن(.. »غصن 
الـــزيـــتـــون« )مــحــمــد عــبــد الــحــلــيــم عــبــد الـــلـــه( »شفيقة 
ومتولي« )صــاح جاهن( »القاهرة 30« و»الشحاذ« 

)نجيب محفوظ(. 
مـــع نــجــيــب مــحــفــوظ ارتـــبـــط أحــمــد مــظــهــر بــصــداقــة 
ــة 

ّ
ــان شــل ــ ــ ــنـــًا مــــن أركـ ــــان ركـ ــر. كــاهــمــا كـ ــ ــــوع آخــ مــــن نـ

الـــحـــرافـــيـــش، وهـــــي حــلــقــة مــــن مـــجـــمـــوعـــة أصـــدقـــاء 
يجتمعون مــرة فــي األســبــوع، عصر يــوم الخميس، 
ويتبادلون األحاديث في اآلداب والفنون والشجون. 
وأعضاء الشلة جميعهم من أهل األدب والفن. منهم: 
والــرســام بهجت  السينمائي توفيق صالح،  املخرج 
عثمان، ومجموعة املواهب صاح جاهن، واألديــب 
والصحافي الساخر محمد عفيفي، واملحامي عادل 
كامل، واألخــيــر أديــب أيضًا وهــو مؤلف روايــة قّيمة 
ــبــــر«. ومــــن طــريــق أحــمــد مظهر  بــعــنــوان »مــلــيــم األكــ
تــعــّرفــت عــلــى هـــؤالء جميعا، مــا عـــدا تــوفــيــق صالح 
الــذي كنت أعرفه من قبل، إذ كان أستاذي في معهد 
السينما. وثمة ما لفت نظري، هو أنه برغم الصداقة 
القوية بينهما لم يشترك أحمد مظهر كممثل في أّي 

من األفام التي أخرجها توفيق صالح.
ولــم يشترك مــع أخــتــه الــصــغــرى فاطمة مظهر سوى 
في فيلم واحد عنوانه »االتحاد النسائي« مع مديحة 
ــراج نــاجــي أنــجــلــو. وتــأخــر ذلـــك اللقاء  كــامــل ومـــن إخــ
الفني بن األخوين إلى سنة 1984. وراجــت شائعات 
بالتمثيل.  اشتغالها  بسبب  أخــتــه  حـــارب  إنـــه  تــقــول 
أنــا أكبر منها  وسمعت منه وجهة نــظــره، قــال: »أواًل 
بـ 26 سنة. نحن من جيلن مختلفن. كل ما في األمر 
أنني نصحتها في البداية أن تكمل دراستها الجامعية 

قبل أن تحترف التمثيل«. 
أثناء تجهيز العمل في فيلم »نفوس حائرة« دعاني 
أحــمــد مــظــهــر فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 1967 إلـــى الــعــزبــة 
التي يمتلكها على مقربة من أهرامات الجيزة، وفيها 
يمارس رياضة الفروسية والرماية. وكان قد زرع فيها 
الفواكه والورود. وكان آنذاك من مصّدري الورود إلى 
أوروبا. في إحدى زياراتي الاحقة إلى القاهرة، سنة 
1989، أمضيت يوما في العزبة برفقة املخرج توفيق 
صالح. وكان مظهر قرر االستغناء عن زراعــة الورود 

»ألنها متعبة وما بقتش تجيب تمنها«.
مات أحمد مظهر في 8 مايو/ أيار 2002 عن عمر ناهز 
الخامسة والثمانن. وقد شيعت جنازته بشكل مهيب 
من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، ودفن بمقابر 
باب الوزير قرب قلعة صاح الدين األيوبي، »الناصر« 

الذي برع في تأدية شخصيته في الفيلم الشهير.

ارتبط أحمد مظهر 
مع نجيب محفوظ 

بصداقة من نوع آخر

كان ما يزال في 
الخدمة في سالح 

الفرسان عندما ظهر 
في السينما

أحمد مظهر وفارس يواكيم في عزبة مظهر 1967 )العربي الجديد(

صورة من مجلة »المصور« ويظهر فيها »الفارس« أحمد مظهر )العربي الجديد(
أحمد مظهر وتوفيق صالح وفارس يواكيم 1989 

)العربي الجديد(

ــ مصر( عقودًا من حياته،  بين المسرح واإلذاعة والموسيقى قضى فارس يواكيم )1945 
الماضي،  القرن  في  العربي  الفني  المشهد  محطات  أبرز  في  ومشاركًا  ومؤرّخًا  مواكبًا 
إثنين،  يوم  كل  الجديد«  »العربي  تنشر  الفّن.  عالم  شهدها  التي  التحّوالت  على  وشاهدًا 
مذّكرات يواكيم مع أبرز الفنانين والمنتجين والمخرجين العرب، مستعيدًا محطات شخصية 

ولقاءاته مع هؤالء في القاهرة وبيروت وباريس وغيرها من العواصم.

دفــاتـر فارس يواكيم
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دور الوكاالت واألرباح الهائلة
)ممثلن  زبائنها  بتمثيل  الــوكــاالت  وتــقــوم 
ــات اإلنـــتـــاج  ــركـ ــدى شـ ــتـــاب ومـــخـــرجـــن( لــ وكـ
واالســتــديــوهــات، عند االتــفــاق على أي فيلم 
مالي  مــبــلــغ  مــقــابــل  بــرنــامــج،  أو  أو مسلسل 
ثـــابـــت تــتــقــاضــاه هــــذه الـــشـــركـــات. واعــتــبــرت 
ــاح غير شرعية  رابــطــة الــكــتــاب أن هــذه األربــ
املطلوب  بالعمل  مقارنة  جـــدًا،  كبيرة  وأنــهــا 
مـــن الــوكــالــة أو الــوكــيــل الــــذي تــنــتــدبــه. ومــن 

الذين شاركوا في رفــع الدعوى  الكتاب  أبــرز 
مـــيـــريـــديـــث ســـتـــيـــم، مـــؤلـــفـــة مــســلــســل »كـــولـــد 

كيس«، وديفيد سيمون، مؤلف »ذا واير«.
السبب  »مــا هو  ميريديث ستيم:  وتساءلت 
الـــــذي يــجــعــل الـــوكـــيـــل يـــأخـــذ مــبــلــغ 75 ألــف 
هذا  مسلسلي؟«.  من  حلقة  كل  مقابل  دوالر 
الكبير أدى في السنوات األخيرة إلى  املبلغ 
 شركات اإلنتاج 

ّ
الكتاب، إذ إن خفض أجــور 

تــتــحــّجــج بــاملــبــالــغ الــطــائــلــة الـــتـــي تــدفــعــهــا 

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

ــي، بــــدأت  ــاضــ ــوع املــ ــبــ مــطــلــع األســ
ــة تــظــهــر  ــ ــــرسـ ــة شـ ــركــ ــعــ شـــــــــــرارة مــ
فــــــي هــــــولــــــيــــــوود. قــــــــــوام الــــحــــرب 
 The »ـــاب األمـــيـــركـــيـــة

ّ
ــان:  »رابـــطـــة الـــكـــت ــرفــ طــ

وكاالت  وأضخم   Writers Guild of America
املــواهــب وأبـــرزهـــا  »إنــديــفــور إنترتينمنت« 
و»كـــريـــتـــيـــف   ،Endeavor Entertainment
 ،Creative Artist Agency »أرتيست آيجنسي
 United Talent آيجنتس«  تالنت  و»يونايتد 
.ICM Partners »و»آي سي أم بارتنرز ،Agents
 The »ــاب األمــيــركــيــة

ّ
وقـــد رفــعــت »رابـــطـــة الــكــت

Writers Guild of America دعوى قضائية ضد 
وكاالت املواهب األربع األضخم في هوليوود، 
األربعاء املاضي، في الخطوة األحدث واألجرأ 

ضمن الصراع الشرس بن الطرفن.
وزعمت الدعوى املرفوعة في محكمة مقاطعة 
لوس أنجليس العليا أن استخدام الوكاالت 
ــزم« غـــيـــر قـــانـــونـــي  ــ ــحـ ــ ملــــا يـــســـمـــى »رســــــــوم الـ
بــمــوجــب قـــانـــون كــالــيــفــورنــيــا، ألنــهــا تشكل 
اب والوكاالت 

ّ
»تضاربًا في املصالح بن الكت

التي تعمل وكاء لهم«.

ال يجب أن تضعي 
وشاًحا ضخًما إذا كانت 

ياقة المعطف كبيرة

تخلّى عدد من الكتاب 
عن وكالئهم بعد 20 عامًا 

من العمل معًا

يفّضل الممثلون 
اللبنانيون الدراما المشتركة 

على المحلية

2223
منوعات

املـــواهـــب، وبــالــتــالــي تقتطعها من  لـــوكـــاالت 
ستيم  وتـــروي  الــعــمــل.  أو  املسلسل  ميزانية 
ملوقع »فورتشن« أنها لم تكن تعلم أن وكالة 
اإلنتاج  أمــام شــركــات  لها 

ّ
التي تمث املــواهــب 

تتقاضى  آيجنسي«  أرتيست  »كريتيف  أي 
املسلسل،  مــن  حلقة  كــل  عــن  مقطوعًا  مبلغًا 
إال في املوسم السابع، عندما أبلغتها شبكة 
»ســي بــي أس« الــتــي تــعــرض »كــولــد كيس«، 
املـــيـــزانـــيـــة. لتكتشف  يــجــب تــخــفــيــض  بـــأنـــه 

املــواهــب هو 94  الحقًا أن ما تقاضته وكالة 
سنتًا عن كل دوالر قبضته هي، أثناء عرض 

العمل الدرامي.

أصل المشكلة 
ــاب األعـــضـــاء في 

ّ
وكـــانـــت مــجــمــوعــة مـــن الــكــت

الرابطة قد قطعت عاقتها بوكاالت املواهب 
الــتــي تمثلها عــــادة فــي هــولــيــوود، عــلــمــًا أن 
الـــرابـــطـــة تــضــم 15 ألــــف عـــضـــو، وتـــعـــّد هــذه 
املــعــركــة الــجــمــاعــيــة ســابــقــة. وكــــان الــطــرفــان 
يــجــريــان مــفــاوضــات مــثــيــرة لــلــجــدل إلـــى أن 
للوكاالت  مــحــددة  زمنية  مهلة  اب 

ّ
الكت حــّدد 

كــي تــلــتــزم بــقــواعــد الــســلــوك الــجــديــدة. وقبل 
ســاعــات قليلة مــن املــوعــد الــنــهــائــي، أخــبــرت 
الرابطة أعضاءها بأن املحادثات قد فشلت، 
لذا حان الوقت لقطع العاقات مع الوكاالت. 
واعتبرت »رابطة وكــاء املواهب« أن »رابطة 
اب األميركية« تريد »نشر الفوضى التي 

ّ
الكت

ستؤذي الفنانن كلهم«.
تعتبر هذه املواجهة واحدة من أعنف املعارك 
ــريـــل/  ــات بــــن الـــطـــرفـــن. فــــي 6 إبـ ــهــ ــواجــ واملــ
نــيــســان املـــاضـــي انــتــهــت مــفــاعــيــل االتــفــاقــيــة 
الــقــانــونــيــة، وعــمــرهــا 43 عـــامـــًا، الــتــي تنظم 
األعــــمــــال بــــن مـــؤلـــفـــي الـــتـــلـــفـــزيـــون واألفــــــام 
ووكــاالت املواهب الخاصة. ووضعت مدونة 
ــاالت املـــواهـــب.  ــ ســـلـــوك جـــديـــدة رفــضــتــهــا وكــ
وعلى الرغم من أن هــذا الوضع لم يسبق له 
مــثــيــل، إال أنـــه لــن يـــؤدي إلـــى تــوقــف اإلنــتــاج 
فقط  سيؤثر  ألنه  والسينمائي،  التلفزيوني 

على املشاريع املستقبلية.
ـــاب عــلــى أن وكــــاالت 

ّ
فـــي املـــقـــابـــل، شــــدد الـــكـــت

الرسوم  بشأن  مخاوفهم  تعالج  لــم  املــواهــب 
املالية الخاصة وغيرها من القضايا. وحزم 
الــــرســــوم املـــالـــيـــة تــعــنــي مـــدفـــوعـــات مــربــحــة 
متعددين  لتجميع عماء  الــوكــاالت  تتلقاها 
لعمل واحد، على سبيل املثال كاتب ومخرج 

وممثل، كحزمة الستديو تلفزيوني. 
اب إلى أنها تريد »إعادة 

ّ
وأشارت رابطة الكت

تــنــظــيــم حـــوافـــز الــوكــالــة بــحــيــث تــتــوافــق مع 
ــداًل مـــن الــتــنــافــس  ـــاب، بــ

ّ
مــصــالــح عــمــاء الـــكـــت

معهم«. وتركز الوكاالت على النسبة املئوية 
التي تحصل عليها بوصفها باحثة عن عمل 

لكتابها وممثليها وعمائها من املخرجن.

العمل النقابي
القوية  التحركات  من  تاريخ  اب 

ّ
الكت لرابطة 

مـــع ســتــة إضــــرابــــات مــنــذ عــــام 1960. وعـــام 
اب عن العمل ملدة مئة يوم 

ّ
2007، أضرب الكت

بسبب الــتــوزيــع الــرقــمــي، مــا أدى إلــى توقف 
واألفــــام.  التلفزيونية  اإلنــتــاجــات  مــن  كثير 
ــذه فـــي الــعــمــل الــنــقــابــي  ونــتــيــجــة لــقــوتــهــا هــ
بإقناع  الــرابــطــة  داخـــل »هــولــيــوود« نجحت 
بالتخلي  املشهورين  الكتاب  مــن  كبير  عــدد 

عن وكائهم.
التلفزيونية  الــكــاتــبــة  فــيــرنــوف،  فــكــريــســتــا 
ــة ملـــســـلـــســـل »غــــريــــز  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــة الـ ــتــــجــ ــنــ واملــ
أناتومي«، أبلغت وكيلها بعد 20 عامًا من 
العمل معًا بأنه لم بإمكانه تمثيلها. وكتبت 
فــي »هــولــيــوود ريــبــوتــر«: »لــقــد قـــام بعمله 
بشكل جيد، وقام بتوجيه ودعم مسيرتي، 
وجعلني أجني أموااًل أكثر بكثير مما كنت 
سأجنيها بــدونــه، ومــع ذلــك استغنيت عن 
خدماته«. وجــاء موقف فيرنوف كجزء من 
النشاط النقابي التضامني مع قرار »رابطة 

الكتاب«.
وإلى جانب فيرنوف، استغنى آالف الكتاب 
فـــي هـــولـــيـــوود عـــن وكـــائـــهـــم، فــكــتــب جــون 
تويتر:  big fish، على  فيلم  أوغست، مؤلف 
»وكــيــلــي الــــذي رافــقــنــي طــيــلــة 20 عــامــًا هو 
صـــديـــق عــظــيــم ومـــقـــاتـــل إلـــــى جـــانـــبـــي فــي 
بــه أو  املــهــنــيــة... لكن هــذا ال يتعلق  حياتي 

بأي عميل منفرد«.

برلين ـ العربي الجديد

 فـــريـــق بــحــثــي يــعــمــل مــــع مــؤســســة 
َ

اكـــتـــشـــف
ــــك« األملــــانــــيــــة املــــــوجــــــودة فــي  ــــانـ ــاكـــــس بـ ــ »مـ
د 

ّ
ــه تول

ّ
ل جـــزيء، يعتقد بــشــّدة بــأن بــرلــن، أوَّ

الــجــزيء  العظيم.  االنــفــجــار  بعد  الفضاء  فــي 
 
ً
 ومدخا

ً
املكتشف، من املمكن أن يشّكل دليا

لفهم النمو والتطور الذي حصل في الكون، 
فــي املـــراحـــل األولــــى بــعــيــد االنــفــجــار الكبير. 
تـــرأس الــفــريــق، رولـــف غــوســتــون، مــن معهد 
الفلك، ونــشــرت نتائج  »مــاكــس بــانــك« لعلم 
العلمية   Nature »ناتشر«  ة 

ّ
في مجل الدراسة 

التقرير باالكتشاف الذي كان  املحّكمة. وبدأ 
الباحثون يسعون إليه منذ عشرات السنن، 
الهيليوم.  أيونات هيدريد  أال وهو جزيئات 
 بعد االنفجار الكبير، لم يبق 

ً
ه ُمباشرة

َّ
 أن

ْ
إذ

ــة ســوى  فـــي الـــفـــضـــاء مـــن عــنــاصــر كــيــمــيــائــيَّ
الـــهـــيـــدروجـــن والــهــيــلــيــوم. بـــاقـــي الــعــنــاصــر 
ملا  الفضاء  يتمُّ إطاقها في  كــان  ة  الكيميائيَّ

كانت تلك النجوم تنفجر.
 جــزيــئــات هــيــدريــد 

ّ
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن

ــئـــات تــشــّكــلــت فــي  الــهــيــلــيــوم هــــي أّول جـــزيـ

الحزام
أمـــا بــخــصــوص الـــحـــزام، فـــإذا كـــان الخصر 
عريضًا، من األفضل اختيار الحزام الرفيع، 
ــــن عــــــرض الـــخـــصـــر،  ـــف مـ

ّ
ــبــــاره يـــخـــف ــتــ بــــاعــ

ويــجــعــلــه يــبــدو أكــثــر نــحــافــة ونــعــومــة. أّمــا 
إذا كـــان الــخــصــر رفــيــعــًا، فــيــضــفــي الــحــزام 
ــًدا مـــن الـــجـــمـــال، ومــن  الــعــريــض عــلــيــه مـــزيـ
ــة بشكل 

ّ
األفــضــل اخــتــيــاره ألنـــه يــبــرز الــطــل

ـــن جـــهـــة أخـــــــرى، عـــلـــى املـــــــرأة أن  ــل. مـ أفــــضــ
تــخــتــار أكــســســواراتــهــا والــحــلــي املــعــتــمــدة 
إلطـــالـــتـــهـــا بــكــثــيــر مــــن الـــعـــنـــايـــة، بــحــســب 
في  أساسيًا  دورًا  تلعب  العتبارها  قاسم، 
شخصيتها  وتعكس  طلتها،  جــمــال  إبـــراز 
فــي الــوقــت نفسه. فـــإذا كــان الــوجــه دائــريــًا، 
يــجــب عــــدم اخـــتـــيـــار األقــــــراط الــكــبــيــرة، بل 
يفضل تلك الناعمة والصغيرة. أما إذا كان 
، فيجب أن تحرص على 

ً
املــرأة طويا وجه 

اخــتــيــار األقـــــراط الــكــبــيــرة دائـــريـــة الــشــكــل، 
فتحد من طول الوجه.

وتــخــتــلــف أحـــجـــام األكــــســــســــوارات بحسب 
أسلوب املابس املعتمدة، فإذا كانت املابس 
أنيقة ورسمية وتميل إلى الكاسيكية، من 
التي  الافتة  األفضل اعتماد األكسسوارات 
الطلة، وتبرزها بشكل أجمل، كونها  تكمل 
تحتاج إلى أكسسوارات من هذا النوع، إذا 

كارين إليان ضاهر

ــو مــن  ــوار هــ ــســ ــســ  األكــ
ّ
يـــعـــتـــبـــُر الـــبـــعـــض أن

الــتــفــاصــيــل املـــكـــّمـــلـــة إلطــــالــــة املــــــــرأة، لــكــنــه 
عــاديــًا، ألهمّيته   

ً
تفصيا ليس  الــواقــع  فــي 

فـــي طــلــة مـــمـــّيـــزة أنـــيـــقـــة. ولـــــــدوره الـــــذي قد 
يــنــعــكــس إيـــجـــابـــًا أو حــتــى ســلــبــًا فـــي حــال 
ســـوء االخـــتـــيـــار. يـــشـــّدد االخــتــصــاصــي في 
أهمّية  على  قــاســم،  محمد  املظهر،  تنسيق 
الحرص في اختيار األكسسوارات املناسبة، 
ــك ســلــبــًا عـــلـــى جــمــال  ــ حـــتـــى ال يــنــعــكــس ذلـ
ــة. بـــل عــلــى الــعــكــس، يــمــكــن بفضل  اإلطــــالــ
واملعتمدة  الصحيحة  األكــســســوارات  هــذه 
أفضل،  الطلة بشكل  إبــراز  بطريقة مائمة، 

فتكون الفتة لألنظار، وتنال اإلعجاب.

الحقيبة 
، بــعــكــس األســــلــــوب الــتــقــلــيــدي الــــذي 

ً
مــــثــــا

يــقــضــي بــاعــتــمــاد حــقــيــبــة مـــن لــــون الــحــزام 
الفكرة،  هــذه  بتخطي  قاسم  ينصح  نفسه، 
واعتماد حقيبة من لون مختلف عن الحذاء 
ــأن يكونا  . فــاألســلــوب الــعــصــري يــقــضــي بـ
مـــن لــونــن مــخــتــلــفــن. وال يــتــم انــتــقــاء لــون 
بحسب  بــل  الـــحـــذاء،  لـــون  بحسب  الحقيبة 
اللون الذي يظهر بمعدل أخف في املابس، 

فا يكون بارزًا بكثرة. 
إلى  اســتــنــادًا  الحقيبة  لــون  اختيار  ويمكن 
األذن. ويختلف حجم  أقـــراط  أو  العقد  لــون 
ــاده بــحــســب  ــمــ ــتــ ـــب اعــ ــواجــ ــ ــيــــد الـ حــقــيــبــة الــ
طبيعة اإلطالة املعتمدة، إذا كانت اإلطالة 
رســـمـــيـــة، فــتــكــون الــحــقــيــبــة أصـــغـــر حــجــمــًا. 
أما في اإلطــاالت املريحة، فيمكن أن يكون 

حجم الحقيبة أكبر.

الفضاء قبل حوالي 13.8 مليار سنة. وعلى 
الــرغــم مــن قـــدرة الــعــلــمــاء عــلــى تحضير هــذا 
ــام 1925، عـــن طــريــق  املـــركـــب مــخــبــريــًا فـــي عــ
تــحــقــيــق تــفــاعــل بـــن عــنــصــري الــهــيــدروجــن 
اكتشافه في  ًرا 

ّ
كــان متعذ ــه 

َّ
أن إال  والهيليوم، 

التكنولوجية  الصناعية  اآللــة   
ّ
وألن الفضاء، 

البشرّية لم تكن متطورة وقوية آنــذاك. وقال 
ــــف غـــوســـتـــون:  ــالـــم الـــفـــيـــزيـــاء الــفــلــكــيــة رولــ عـ
 مــن هذا 

ٌ
»بــبــســاطــة، لــم يكن هنالك اكــتــشــاف

ى اآلن«. 
ّ
النوع حت

منذ أكثر من عشر ســنــوات، كــان غوستون 
وفـــريـــقـــه الـــبـــحـــثـــي يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تــطــويــر 
مطياف القط عالي الدقة، يمكنه عن طريق 
األشعة تحت الحمراء اكتشاف هذا الجزيء 
في الفضاء. تم تركيب املطياف على مرصد 
رصــد  تـــم  وأخــــيــــًرا،   .747  Boeing طـــائـــرات 
الــجــزيء املــطــلــوب فــي ســديــٍم كوكبي اسمه 
بــعــد 3000 ســنــة ضوئية  عــلــى   7027 NGC

من األرض. 
 البحث عن هيدريد 

ّ
وأشــار غوستون إلى أن

ــنــــدة  الـــهـــيـــلـــيـــوم هــــو أمـــــــٌر مــــوجــــود فــــي األجــ
الضخمة.  العلمية  املؤسسات  لكل  البحثية 
ــه الجزيء 

ّ
وهــو طموٌح علمي لكل باحث، ألن

الــكــون، وممكن أن يساعد فــي فهم  األول فــي 
أصل الحياة وتاريخ نشأة الكون. وعن طريق 
اكــتــشــاف هـــذا الــجــزيء فــي الــفــضــاء، سيقوم 
الكيميائية  التفاعات  عن  بالبحث  العلماء 
التي أّدت إلى توليد هذا الجزيء، بعد وقٍت 

قصير من االنفجار العظيم. 
وفــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، قامت 
ــيــــن  ــرالــ ــتــ ــثــــن األســ ــاحــ ــبــ ــن الــ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
ــــى وقـــت  بـــإيـــجـــاد ســـحـــابـــة غــــازيــــة تـــعـــود إلـ
املجرات  تمَّ فحص ضوء  العظيم.  االنفجار 

الــبــعــيــدة الـــســـاطـــع، والــــــذي يــســّمــى علميًا 
 يــخــتــرق ضــــوء املــجــرة 

ْ
»الـــــكـــــوارزات«. إذ بــــــ

ــذه الــســحــابــات الـــغـــازيـــة، والــتــي  الــبــعــيــدة هـ
ــان يـــهـــدف الــعــلــمــاء إلــــى مــعــرفــة بــنــيــتــهــا،  كــ
مــن الــخــلــف. وكمية الــضــوء الــواصــلــة إلينا 
السحابة، ستساعدنا على  أن تخترق  بعد 

 األطوال 
َّ
معرفة تفاصيل السحابة بدقة، ألن

ــة تــتــغــيــر بـــعـــد أن تــمــّر  ــّيـ ــة الـــضـــوئـ ــيـ املـــوجـ
السحابة  جــزيــئــات  تمتص   

ْ
إذ بــالــســحــابــة، 

الــضــوء الــداخــل، وكــل جـــزيء يمتّص كمية 
محددة من الضوء. 

 الــعــنــصــر 
َّ
بــــهــــذه اآللـــــّيـــــة، حـــــدد الـــعـــلـــمـــاء أن

األســاســي املــكــّون لــهــذه الــســحــابــة املكتشفة، 
بــــعــــد تـــحـــلـــيـــل الـــــضـــــوء الــــــقــــــادم إلــــيــــنــــا، هــو 
 هــذه 

ّ
ــد لــلــعــلــمــاء، أن ــ ــذا مـــا أّكـ ــ الــهــيــلــيــوم. وهـ

، وهي غير ملوثة 
ً
السحابة هي سحيقة فعا

 
ّ
ببقايا االنفجار الكبير. األمــر الــذي يؤكد أن
الهيليوم هو أقدم عنصر كيميائي في الكون.

كانت إطالتها هادئة. ومن األفضل اعتماد 
الــعــقــد واألقـــــراط واألســـــاور كــأكــســســوارات. 
وفــــي حــــال اعـــتـــمـــاد الــعــقــد الــكــبــيــر الــحــجــم 
ــراط الصغيرة  ــ والـــبـــارز، يــجــب اخــتــيــار األقـ
ل عدم اعتماد أكثر 

ّ
واألساور الناعمة. ويفض

مــن ســوار واحــد أو اثنن فــي اليد الــواحــدة 
ال أكـــثـــر، عــلــى أن تـــكـــون الـــســـاعـــة فـــي الــيــد 
 األكسسوارات 

ّ
األخرى. ويشير قاسم إلى أن

الذهبية تليق بالبشرة السمراء أكثر، وتبرز 
فتليق  ة  الفضيَّ األكسسوارات  أّمــا  جمالها. 
وتبرزها  أفــضــل،  بشكل  البيضاء  بالبشرة 

بشكل أجمل.
 

قواعد هامة
ومــن أهــم قــواعــد اختيار األكــســســوارات، أال 
املــرأة أكثر من 3 أكسسوارات بارزة  تعتمد 
بحجمها، على أن تكون متناسقة من حيث 
ــلـــون واألســــلــــوب. كــمــا ال يــجــب أن تضع  الـ
املعطف  ياقة  كانت  ما  إذا  وشاًحا ضخًما، 

كبيرة. ويفضل اعتماد 
ذات  ــابــــس  املــ أو  الـــافـــتـــة  ــوارات  ــ ــسـ ــ ــسـ ــ األكـ
ــوان الــقــويــة الــافــتــة. فــاملــطــلــوب تسليط  األلــ
الضوء على نقطة معينة في إطالتِك، بداًل 
مــن مــحــاولــة جـــذب األنـــظـــار إلـــى أمــــور عــدة 
في الوقت، فيكون األثر السلبي على طلتك. 
املــرأة ساعة مع فستان  ذ أن تضع  وال ُيحبَّ
ــهــا تــنــاســب املــابــس الرسمية 

َّ
الــســهــرة، ألن

وتلك املريحة، وغيرها من اإلطاالت، لكن ال 
ينصح بها أبدًا مع فستان سهرة.

كــمــا أن الــخــواتــم الــكــبــيــرة الــحــجــم ال تليق 
بجميع النساء. فإذا كانت أصابعِك قصيرة، 
تلك  أمــا  لــك.  الضخمة  بالخواتم  ينصح  ال 

الناعمة والرفيعة فتزيد من طولها.

اكتشاف هيدريد الهيليوم... أّول جزيء في الكونأخطاء شائعة في استخدام األكسسوارات
باستخدام األشعة تحت 

الحمراء، تمّكن فريق 
بحثي من مؤسسة 

»ماكس بالنك« األلمانية، من 
اكتشاف جزيئات هيدريد 

الهيليوم في الفضاء

بيروت ـ العربي الجديد

ــام قــلــيــلــة، وتـــبـــدأ املــنــافــســة الــخــاصــة بــالــدرامــا  ــ أيـ
ــة  خـــارطـ  .2019 رمــــضــــان  درامــــــــا  أي  املـــوســـمـــيـــة، 
بـــدأت تظهر بشكل أوضـــح فــي األسابيع  الــعــرض 
األخيرة، خصوصًا خال التنافس على اإلعانات 
لكن  و»البروموهات«.  الصور  وحــرب  الترويجية، 
 في رمضان 

ٌ
الواضح، أن اإلنتاج اللبناني ضعيف

قياسًا إلى باقي مواسم السنة.
ــلــن الــلــبــنــانــيــن عـــن مــوســم 

ّ
ــدٌد مـــن املــمــث ــ يــغــيــُب عـ

 فــضــلــوا املــشــاركــة فـــي أعـــمـــال درامـــّيـــة 
ْ
رمـــضـــان، إذ

عربّية، مثل مشاركة روال حمادة ورفيق علي أحمد 
في مسلسل »خمسة ونــص«، وغيرها من األعمال 
التي تلعب على وتر »الدراما املشتركة«، والتي يبدو 
ها تأتي بكميات أكبر من املتابعات واملشاهدين، 

َّ
أن

بالنسبة للمحطات التلفزيونية وشركات اإلنتاج. 
السنتن  فــي  تــقــدًمــا  اللبنانية  الـــدرامـــا  هــل حققت 
األخــيــرتــن؟ كــل مــن يعمل فــي مجال الــدرامــا يؤكد 
ذلـــك. خــصــوصــًا عــنــدمــا دخــلــت شــركــات دولــيــة في 
النجاح  إمكانات  أن  الــواضــح،  لكن  اإلنــتــاج.  مجال 
األخــرى  العناصر  ــده.  اإلنــتــاج وحـ ال تقتصر على 
أيضًا، كالنص والحوار واإلخــراج.  الخاصة مهمة 
هذه العناصر التي ال تــزال ضعيفة لبنانيًا. وهذا 
التصدير  مــن  اللبنانية  األعــمــال  يمنع  مــا  بالطبع 

للخارج، وعرضها على محطات أخرى.
7 مسلسات  اللبنانية حوالي  الــدرامــا  ُمفكرة  في 

محلية جاهزة للعرض في رمضان املقبل. الكاتبة 
واملمثلة كارين رزق الله تعود بمسلسل جديد، لم 
ــة الــتــي تــمــرُّ بها  تكشف عــن اســمــه بــعــد. رغــم األزمـ
العبور  الله  رزق  تــحــاول  اللبنانية،   MTV محطة 
األعمال  من  في مجموعة  الخاص،  ملعبها  ضمن 
بـــدأت بــهــا قــبــل أربـــع ســنــوات ضــمــن املــوســم. هــذه 
املــرة، اختارت املمثل عّمار شلق، شريكًا في قصة 
الكتابة،  فــي  إنــهــا واقــعــيــة. ورغـــم موهبتها  ُيــقــال 
رزق  كــــاريــــن  ألعــــمــــال  الـــضـــعـــيـــف  ــاج  ــ ــتـ ــ اإلنـ  

ّ
أن إال 

 تــقــاســم 
ّ
الــلــه يــضــعــهــا فـــي خــانــة ضــيــقــة. عــلــًمــا أن

املسؤولية واألربــاح والنجاح حتى، يكون بن كل 
مــن الكاتبة واملمثلة كــاريــن مــن جــهــة، وبــن إدارة 
املحطة املساهمة في اإلنــتــاج من جهة أخــرى. في 
الوقت الذي تزاحم فيه مسلسات الدراما العربية 
الحصاد«  »الهيبة  مثل  الله  رزق  كارين  شتركة 

ُ
امل

و»خمسة ونص«.
ـــهـــا فــي 

ّ
ـــة LBCI، فــســتــبــقــي عـــلـــى خـــط

َّ
ــا مـــحـــط ــ أمـ

لكنها  لإنتاج.  فيلم«  »إيغل  شركة  مع  التعاون 

»أســـود«  الــجــديــدة.  املحلية  األعــمــال  تتجه نحو 
هو مسلسل من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج 
ســمــيــر حــبــشــي، وهــــذه لــيــســت املــــرة األولــــى التي 
ــدأ هــذا  تــتــعــاون فــيــهــا مــرشــلــيــان مـــع حــبــشــي. بــ
الــتــعــاون قبل ســنــوات فــي »أحــمــد وكريستينا«. 
ولم يلق هذا التعاون النجاح املنتظر، لكن ذلك ال 
يهم املحطة التي تعرضه، وستستمر في تشجيع 
العمل اآلن على مسلسل  يتّم  األعــمــال. كما  هــذه 
»بالقلب« من كتابة طارق سويد وإخراج جوليان 
مــعــلــوف. ويــقــوم بــديــع أبــو شــقــرا بـــدور البطولة 
ــيـــدًا عــن  فــــي الـــعـــمـــل، فــــي صــــــورة مــخــتــلــفــة، وبـــعـ
املـــرة. يجتمع أبو  الله هــذه  شريكته كــاريــن رزق 
ف  آلــن لحود في قصة اجتماعية، يعرِّ شقر مع 
للجدل،  بأنها مثيرة  طــارق سويد  كاتبها  عنها 
كمحاولة أخرى القتحام الدراما اللبنانية بعمل 
جــيــد. ويغيب املــخــرج فيليب أســمــر عــن الــدرامــا 
ل الدراما 

ّ
املحلية اللبنانية هذا املوسم. أسمر فض

شتركة في تعاون مع شركة صادق الصباح في 
ُ
امل

»خمسة ونّص«. الطلب كان هذه املرة من املمثلة 
نادين نسيب نجيم، ليكون ضمن فريق املسلسل 
املوسمي الجديد، ولّبت الشركة طلب نجيم. لكن 
املخرج السوري أسامة الحمد، عمل قبل وقت في 
مسلسل لبناني بعنوان »الباشا«، والذي يعرض 
قالت   

ْ
إذ اللبنانية،  »الــجــديــد«  محطة  عــلــى  اآلن 

املحطة إن عرض املسلسل سيستمر ضمن دورة 
برامج رمضان.

هل ترضخ وكاالت المواهب لشروط المؤلفين؟

)Getty( 7027 NGC تم رصد الجزيء المطلوب في سديٍم كوكبي اسمه

للسنة الخامسة 
كارين رزق اهلل 
في مسلسل من 
نّصها وبطولتها 
)فيسبوك(

)Getty( الخواتم الكبيرة الحجم ال تليق بجميع النساء

)Getty/ميريديث ستيم مؤلّفة مسلسل »كولد كيس« )فريديريك براون

قبل أسبوعين بدأت المعركة األكثر شراسة في هوليوود بين رابطة الكتاب األميركية ووكاالت 
المواهب، وذلك على خلفية األرباح التي تتقاضاها الوكاالت والتي تخّفض من عائدات المؤلفين

أشرس معارك هوليوود

الدراما اللبنانية في رمضان

فنون وكوكتيل
قضية

مسلسالت

حول العالمموضة

عام 2007 وفي 5 نوفمبر/ 
تشرين الثاني تحديدًا، بدأت 
»رابطة الكتاب األميركيين« 
إضرابًا استمرّ حوالي 100 

يوم، وانتهى في 12 
فبراير/ شباط 2008. وقد 

شارك 12 ألف كاتب سيناريو 
باإلضراب بعد الفشل في 
الوصول إلى اتفاق حول 

رفع عائدات الكتاب، 
مقارنة باألرباح الهائلة التي 

تحققها  االستديوهات 
والشركات المنتجة. وأدى 
اإلضراب إلى توقف عدد 

كبير من البرامج التلفزيونية، 
ما سبب خسائر لشاشات 

العرض.

إضراب 
المئة يوم
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