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سعاد عباس: »أبواب« ُشرعت لالجئين والمهاجرين
أشرف الحساني

ــل دورًا كــبــيــرًا الــيــوم 
ّ
ــســتــق

ُ
يــلــعــب اإلعـــــام امل

العربّية، فهذه االستقالية  داخل الصحافة 
فــي مواجهة  مــكــانــة مــهــّمــة  أضــحــت تمنحه 
ــــدّجــــج بــاملــال 

ُ
اإلعــــــام الـــرســـمـــي الـــخـــنـــوع امل

ــة الــتــقــلــيــد والـــبـــاهـــة املـــــوروثـــــة عــن  ــافـ ــقـ وثـ
األنظمة القمعية وسراديبها. كما هو الشأن 
لــهــا 

ّ
ــبــــارزة الـــتـــي أصــبــحــت تــتــنــز لــلــمــكــانــة الــ

أّول صحيفة  باعتبارها  »أبـــواب«،  صحيفة 
عربية تصدر في أملانيا وتترأس تحريرها 

الصحافية السورّية سعاد عّباس.
ورغــــــم صـــغـــر هـــــذه الــصــحــيــفــة الـــشـــهـــريـــة، 
ها تسعى جاهدة، رفقة طاقم تحريرها 

ّ
فإن

ـــابـــهـــا، إلــــى أن تـــغـــدو مـــنـــارة إعــامــيــة 
ّ
ــت وُكـ

ــــرب املــــهــــاجــــريــــن والـــاجـــئـــن  ــعـ ــ ــل الـ ــ إلــــــى كـ
ــق 

ّ
واملــــنــــكــــوبــــن، عـــبـــر طـــــرح قـــضـــايـــا تــتــعــل

بــالــســيــاســة والـــجـــســـد واملــــــــرأة وحــقــوقــهــا 
 شـــهـــريـــة، 

ّ
ــل ــظــ ــتــــزم أن تــ الــــقــــانــــونــــيــــة. وتــــعــ

ــغــة الــعــربــّيــة وتــاريــخــهــا داخــل 
ّ
ـــكـــّرس الــل

ُ
وت

بـــاد املــهــجــر، رغـــم تــحــّوالت جــّمــة، طــاولــت 
في اآلونة األخيرة مفهوم املهجر سياسيًا 
»أبــواب« وطريقة  واجتماعيًا. عن يوميات 
منذ  ته 

ّ
حقق وما  وموضوعاتها  اشتغالها 

األملانية،  اإلعامية  الساحة  داخــل  سنوات 
ــذه املــقــابــلــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« هــ كـــانـــت لــــ
الصحافية  تحريرها  رئيسة  مــع  الخاصة 

السورّية سعاد عّباس: 

¶ أنت مجازة في الهندسة املدنية والقانون الدولي، 
العربية  الصحافة  عمق  فــي  نفسك  وجـــدت  كيف 
والــعــمــل ضــمــن مــشــاريــع مــنــظــمــات إنــســانــيــة في 

سورية ولبنان؟
كــانــت الصحافة حلمي فــي يـــوٍم مــن األيـــام، 
تــجــاهــلــتــه حــتــى نــســيــتــه، الــصــدفــة وحــدهــا 
جعلتني أعــود إلى هذا املجال بعد انقطاع 

حتى عن الكتابة لنفسي.
عــمــلــت لــســنــوات مـــع »املــجــلــس الــدنــمــاركــي 
لـــاجـــئـــن« مـــديـــرة مـــشـــروع إلعــــــادة تــأهــيــل 
ــدارس فــي ســوريــة منذ عــام 2008، وبعد  املــ
الثورة السورية وبدء حركة اللجوء السوري 
إلى لبنان، كانت املنظمة التي أعمل فيها من 
»املفوضية  مــع  عملت  التي  املنظمات  أولــى 
الـــاجـــئـــن« UNHCR على  لـــشـــؤون  الــعــلــيــا 
استقبال الاجئن وتأمن ماجئ جماعية 
ــة لــهــم فـــي مــنــطــقــتــي عــكــار والــبــقــاع.  ــرديـ وفـ
في  »املــاجــئ«  قسم  بتأسيس  معهم  بـــدأُت 
منطقة البقاع، ثم أصبحُت منسقة املشروع 
في لبنان كله. عملي هذا طوال سنوات كان 

بعيدًا عن مجال الصحافة.
وعدت للكتابة بعد فترة قصيرة من إقامتي 
هــنــا فــي أملــانــيــا، ثــم انضممت إلـــى مــشــروع 
ــا لــســت في  »أبــــــــواب«. ولـــكـــن لــلــتــوضــيــح، أنــ
عمق الصحافة العربية. في »أبواب« نحاول 
ــّراء هـــي في  ــقــ الـــوصـــول إلــــى شــريــحــة مـــن الــ
غالبيتها من املهاجرين الناطقن بالعربية، 
اتـــهـــم، يــغــلــب عليهم  ــتـــاف انـــتـــمـــاء عــلــى اخـ
السوريون طبعًا، نتيجة ظروف اللجوء إثر 

حرب السنوات السابقة.

¶ تشتغلني اليوم رئيسة تحرير »أبواب«، وهي أول 
جريدة عربية تصدر في أملانيا. كيف جاء التحاقك 
بهذا املشروع اإلعالمي الغني وأيضًا عن حيثيات 
أنه يولي أهمية كبيرة  العمل وأبــعــاده، خاصة  هذا 

لالجئني واملهاجرين؟
حن تأسست أبواب في ديسمبر/ كانون 
بـــدايـــة في  أســـاعـــد  كــنــت  عـــام 2015  األول 
تــحــريــر بــعــض املـــــواد فــقــط، وبــعــد أشــهــر 
قـــلـــيـــلـــة بــــــــدأت الــــعــــمــــل مـــــحـــــررة لــلــمــوقــع 
اإللــكــتــرونــي عــنــد تــأســيــســه، ونــهــايــة عــام 
كـــان  الـــتـــحـــريـــر.  رئـــيـــســـة  2017 أصـــبـــحـــت 
شعار الصحيفة منذ بدأت »من الاجئن 
وإلى الاجئن«، وركــزت على احتياجات 
ومـــخـــاوف الـــوافـــديـــن الـــجـــدد إلـــى أملــانــيــا، 
وتزويدهم بمعلومات إجرائية وقانونية 
تتعلق بأوضاعهم في البلد، أو معلومات 
عــــامــــة عــــن املـــجـــتـــمـــع الـــجـــديـــد والـــثـــقـــافـــة 
يسّهل  بما  تحديدًا،  واألملانية  األوروبــيــة 
لهم بدء حياة جديدة وتلمس خطاهم في 

الغربة. املشروع ضم مجموعة من الكتاب 
واألكاديمين واملتخصصن في مجاالت 
عدة، بعضهم من املهاجرين القدماء ذوي 
الــخــبــرة فــي الــبــلــد وقــوانــيــنــهــا وأنظمتها 
والبعض  وغيرها،  والتعليمية  الصحية 
ــقـــادمـــن الـــجـــدد طــبــعــًا. كــان  اآلخـــــر مـــن الـ
»أبواب« خدميًا،  الهدف األول واألساسي لـ
وهــذا مــا زاد شعبيتها. مــا مّيز »أبـــواب« 
ــنــــوات هــــو أنــــهــــا قــدمــت  ــذه الــــســ ــ طـــــــوال هــ
منبرًا للكاتبات والكتاب الشباب، وأيضًا 
رحلة  بعد  أملانيا  إلى  الواصلن  للناجن 

 مريرة 
ً
اللجوء التي غالبًا ما كانت تجربة

استطاعوا مشاركتها مع العالم. »أبواب« 
في هذا السياق كانت مساحة بوح وأمل.

قته إلى اآلن؟
ّ
¶ لكن ما الذي حق

استمرت الصحيفة إلى اآلن بتحقيق الغاية 
األســاســيــة إلنــشــائــهــا، ثـــم تـــطـــورت واتــســع 
مــداهــا مــن حيث الجمهور والــتــنــوع فــي ما 
تــتــنــاولــه مـــن مــواضــيــع: الــثــقــافــة، وقــضــايــا 
ــرأة واملـــجـــتـــمـــع، والـــســـيـــاســـة فــــي أملــانــيــا  ــ ــ املـ
وغــيــرهــا صـــارت مــواضــيــع ثــابــتــة. أمــا على 

صــعــيــد الـــطـــرف املـــضـــيـــف، فــــإن اهــتــمــامــنــا 
كـــان مــنــصــبــًا عــلــى أمـــريـــن، أولــهــمــا إيــصــال 
بــعــض مـــا ُيـــطـــرح فـــي »أبــــــواب« مـــن قضايا 
للراغبن في التعرف على الثقافة الجديدة 
أو للمهتمن بشؤون الهجرة واللجوء، عبر 
ترجمة بعض املقاالت شهريًا. والثاني هو 
التأكيد على أهمية استخدام اللغة العربية 
في اإلعام املطبوع في أملانيا، في محاوالت 
حثيثة ومستمرة للتأكيد على أهمية اللغة 
األم فــي إيــصــال املــعــلــومــة إلـــى املــهــاجــريــن، 
وعلى عدم تعارض ذلك مع تعلم لغة البلد 
املضيف، وهذا ما بدا لي في بعض األحيان 
مهمة شبه مستحيلة أمام بعض املسؤولن 
األملــــــان الـــذيـــن يـــؤرقـــهـــم هـــاجـــس االنـــدمـــاج 

وفوبيا املجتمعات املوازية.

¶ أال تــريــن أن إصــدارهــا مــرة واحـــدة شهريًا قد 
تضمنة 

ُ
امل املــواد  وتنوع  أمــام غنى  يشكل إجحافًا 

داخل كل عدد؟
ــا   وربــــمــ

ً
الـــــعـــــدد الــــشــــهــــري يــــأتــــي حـــــافـــــا

ــًا كـــــمـــــا قــــــلــــــَت بــــالــــكــــثــــيــــر مـــن  ــ ــــوطـ ــغـ ــ ــــضـ مـ
املــوضــوعــات )قـــانـــون، صــحــة، تعليم، فــن، 
مــطــبــخ، فــعــالــيــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
شهري  ملف  مــع  وأدب،  سياسة  وثقافية، 
يتناول القضايا األكثر تداواًل في كل شهر 
فـــي أملــانــيــا مــثــل االنــتــخــابــات، والــحــجــاب 
الشمل وغيرها  ولــّم  املـــدارس، واللغة،  في 
مــن املــواضــيــع املثيرة لــلــجــدل(. ولــكــن رغم 
أن صــدورهــا شــهــري، إال أن نشر مــوادهــا 
يــتــوالــى يــومــيــًا عــلــى املـــوقـــع اإللــكــتــرونــي 
بــتــواتــر أعـــلـــى وتـــنـــوع كــبــيــر، نـــحـــاول من 
خــالــه أن نــصــل إلــــى أشـــخـــاص مــتــعــددي 
أمــٌر في  الفكرية، وهــو  التوجهات وامليول 
غــايــة الــصــعــوبــة حــن نــأخــذ فــي االعــتــبــار 
مـــــواردنـــــا املــــــحــــــدودة. لـــكـــن فـــريـــق عــمــلــنــا 
الــصــغــيــر الـــــذي ال يـــــزال يـــؤمـــن بــمــشــروع 
»أبواب« منذ يومها األول وحتى اليوم هو 

ما ضمن استمراريتها رغم التحديات.

¶ ما الذي تطمحون إليه من خالل الصحيفة وأي 
أفق إعالمي وإنساني رسمته إلى اليوم؟

إن مــــــرور الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس مـــنـــذ مــوجــة 
ــر 2015 ال يــعــنــي أن  ــ الــلــجــوء الــكــبــيــرة أواخـ
غربة الاجئ أو املهاجر أصبحت أقل. ربما 
أو  املــكــان بشكل  مــن مفاتيح  البعض  تمكن 
الباد موطنًا ال  أن تصبح هــذه  بآخر، لكن 
ــزال هــدفــًا بــعــيــد األمــــد. يمكنني أن أدعــي  يــ
أننا فــي »أبـــواب« نتعلم مثل كــل الواصلن 
الجدد أن نفهم أكثر ونمتلك أدوات املواطنة 
معارف  نطمح معهم ونشاركهم  واالنتماء. 
ومحامينا  وأطبائنا  وصحافيينا  كتابنا 
وأصحاب الخبرات معنا. نحاول االستمرار 
في العمل لنبقى مصدرًا موثوقًا للمعلومة 
للناطقن باللغة العربية في أملانيا وأوروبا 
مع  واسعة  تفاعلية  حالة  ولنخلق  عمومًا، 
القراء واستقطاب أعداد أكثر بالطبع، لطرح 
مواضيع أكثر حساسية، تستطيع مامسة 
التغيرات املتتالية في حياة اإلنسان املهاجر 
الــاجــئ بــعــد ســنــوات مــن وجــــوده فــي هــذه 

الجغرافيا الجديدة.

هذا  خضم  فــي  واجهونها 
ُ
ت التي  التحديات  مــا   ¶

املــشــروع اإلعــالمــي الــذي بــدأ صوته ُيسمع عربيًا 
ويحقق لنفسه سمعة طيبة داخل اإلعالم العربي 

املكتوب منه واملرئي؟
»أبـــواب«  مــشــروع  يعيشها  التي  التحديات 
ــتــــي تـــواجـــه  ال تــنــفــصــل عــــن الـــتـــحـــديـــات الــ
قراءها، ألننا نحاول تناول املواضيع وثيقة 
الــجــديــدة، وهو  الــبــاد  الصلة بحياتهم فــي 
يعيشونه،  الـــذي  لــلــواقــع  فهمًا  ب 

ّ
يتطل أمـــر 

وســــأحــــاول الـــشـــرح بــبــعــض الــتــعــمــيــم هنا 
لإلضاءة على الخطوط العريضة ملا يواجهه 
القادم الجديد في أملانيا؛ ال شك في أن فئات 
كبيرة من الاجئن واملهاجرين تعيش نوعًا 
من الخوف على تقاليدها كأي أقلية دينية 
قضايا،  إلــى  التفاصيل  يحول  مما  وإثنية، 
ويطرح إشكاليات تتعلق بتصوراتهم حول 
وطبيعة  العودة  وفكرة  واالنتماء  املستقبل 

العاقة مع املجتمع في البلد املضيف.

نتعلم ككل الواصلين 
الجدد امتالك أدوات 
المواطنة واالنتماء

الناطقين  الالجئين والمهاجرين  بين  التضامن والحميمية  الشهرية خلق حالة من  »أبواب«  تحاول صحيفة 
بالعربية في ألمانيا. هنا حوار مع رئيسة تحريرها سعاد عباس

تقييمها  عن  عباس  سعاد  السورية  الصحافية  سألنا 
اإلعالمي  النسيج  داخــل  اليوم  السورية  الثقافة  لوضع 
فقالت  أملانيا منذ سنوات،  نقيم في  أنها  األملاني، علمًا 
ــي مـــوقـــع يــؤهــلــنــي تــقــيــيــم وضــــع الــثــقــافــة  لــســت أبـــــدًا فـ
السورية في النسيج اإلعالمي األملاني، فأنا أقدم نفسي 
كجزء من مجموعة عمل بدأت مع )أبــواب( منذ حوالي 

خمسة أعوام وال تزال مستمرة«.
وأضافت سعاد عباس: »قراءاتي وعالقاتي مع الوسط 
الثقافي تتيح لي كأي قارئ أو متابع أن أعجب ببعض 
أمــا تقييم مدى  املــحــاوالت وال أعجب ببعضها اآلخـــر، 
تداخلها مع النسيج الثقافي األملاني فهذه مهمة أصعب 
الجدد،  القادمني  من  غيري  كثيرين  وعلى  علّي  بكثير 
فالثقافة األملانية ليست فقط ما قرأناه من أدٍب مترجم، 
حه مما تتداوله الصحف واملواقع األملانية، 

ّ
وال ما نتصف

بل هي باعتقادي روح البلد«. وأشارت إلى أن »الوجود 
بكثافة  بناء مستمر،  السوري هنا في مرحلة  الثقافي 
تتابع  وجمال واجتهاد طبعًا، مع وجــود حركة ترجمة 
بــه، ومتابعو حركة  الثقافي وتحتفي  الــســوري  اإلنــتــاج 
الــتــرجــمــة هــنــا ال يــقــتــصــرون عــلــى املــهــتــمــني بــشــؤون 
الــهــجــرة والــلــجــوء أو املختصني  املــنــطــقــة، أو بــمــواضــيــع 
فقط، ألن القارئ األملاني عمومًا مهتم بقراءة هذا املنتج 
عاملية  من  كجزء  السورية  الثقافة  على  أكثر  والتعرف 
املــزيــد. بكل األحــوال  إلــى  الثقافة، ويــبــدو أن هناك توقًا 
اعتقادي الشخصي هو أن الوقت ال يزال مبكرًا إلعطاء 

تقييمات«.
يذكر أن عدد طلبات اللجوء في أملانيا انخفض بنسبة 
خـــالل عـــام 2020 مــقــارنــة بــــــ2019، بــعــد ســنــة شهدت 

إغالق الحدود وانتشار وباء »كوفيد-19«.

الثقافة السورية

MEDIA
منوعات

أغلقت خدمات اإلنترنت الالسلكية حريات
ذات النطاق العريض في ميانمار 

يوم الجمعة بأمر من الجيش، 
حسب ما ذكره مزود خدمة 

محلي، فيما واصل المتظاهرون 
تحدي التهديد بالعنف المميت 

لمعارضة استيالء المجلس 
العسكري على السلطة.

قرر القضاء المغربي اإلبقاء 
على اعتقال رئيس تحرير صحيفة 

»أخبار اليوم« المتوقفة عن 
الصدور سليمان الريسوني، بعد 

رفض محكمة االستئناف في الدار 
البيضاء، يوم الخميس، التماسًا 

إلطالق سراح مؤقت تقدمت به 
هيئة الدفاع عنه.

بدأت الخميس في الجزائر 
محاكمة الباحث في علم 

التصوف سعيد جاب الخير، المتهم 
بـ»االستهزاء بالشعائر الدينية 

والمعلوم من الدين«، بعد شكوى 
تقدم بها مدرّس جامعي، وسط 
حضور الفت من ناشطين يؤيدون 

محاكمته وأنصار يعارضونها. 

أعلنت »مؤسسة حرية 
الفكر والتعبير« المصرية غير 

الحكومية، يوم الخميس، عن 
إخالء سبيل رئيس تحرير صحيفة 

»القرار الدولي« الصحافي عاطف 
حسب اهلل، علمًا أن سلطات 

البالد اعتقلته في مارس/ آذار 
عام 2020.

كان شعار الصحيفة منذ بدأت »من الالجئين وإلى الالجئين« )لويزا غولياماكي/فرانس برس(
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أما حربي في املسلسل، فهي حرب اجتماعية 
في  املـــوجـــودة  والــحــكــايــات  بالقصص  مليئة 
الــبــيــوت الــعــربــيــة مـــن زواج وطــــاق وخــيــانــة 
وصراعات لكن بأسلوب جديد كتبه بحرفية 
ــــذي ســبــق وكـــتـــب لي  ــادل، الـ ــ املـــؤلـــف أحـــمـــد عــ
مسلسل »خيانة عهد«، أتمنى إن شاء الله أن 

تكون حربًا يحبها املشاهدون.

¶ ما الذي لفت نظرك في املؤلف حتى قررت تكرار 
التعاون معه؟

أحمد عــادل مؤلف شاطر جــدا وكتاباته غير 
يتوقع  أن  يمكن  وال  نمطية  وليست  تقليدية 
املشاهد باقي األحداث، لهذا أستطيع أن أقول 
غير  واألحــــداث  باملفاجآت  مليء  املسلسل  إن 

املتوقعة على اإلطاق.

¶ ماذا تقولني عن تعاونك األول مع الفنان السوري 
باسل خياط؟

باسل »قمر«، وإنسان أخاقه عالية للغاية، 
ومحترف تمثيل وال يهمه أي شــيء سوى 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اعـــتـــادت الــفــنــانــة املــصــريــة، يــســرا، 
الــدرامــا  ضمن  مكانها  حجز  على 
التلفزيونية في شهر رمضان من 
كــل عــام. وقـــررت هــذا املــوســم أن تغير جلدها 
الــفــنــي وتـــخـــوض تــجــربــة »حــــرب أهــلــيــة« مع 
الــفــنــان الـــســـوري بــاســل خــيــاط فـــي أول عمل 
يجمع بينهما، وذلك بعدما انتصرت بحربها 
على فــيــروس كــورونــا الــذي ظلت تعاني منه 
الجديد« تحاورها  »العربي  ألسابيع طويلة. 

في هذا اللقاء.

ــا وفـــي  ــ ــورونـ ــ ¶ خـــضـــت حــــربــــني هـــــذا الــــعــــام مــــع كـ
مسلسلك »حرب أهلية«، حدثينا عنهما؟

شتان بــن الــحــربــن، فــكــورونــا قبل أن أصــاب 
بــه كــنــت أعــــرف أنـــه فــيــروس خــطــيــر وخــبــيــث، 
لكن ما سمعته أقل بمراحل مما عشته، فكان 
املوضوع صعبا جدًا، ألني مصابة بربو وكما 
تــعــلــمــون فــــإن الـــفـــيـــروس يــقــتــحــم الـــرئـــة فــكــان 
أن  لــلــغــايــة، وعــرفــت وأدركــــت  التنفس صعبًا 
هواء ربنا سبحانه وتعالى، وأن النفس الذي 
يخرج ويدخل بسهولة أغلى من كنوز الدنيا. 

يتزامن موكب 
المومياوات الملكية مع 

افتتاح القاعة المركزية

ستعاود يسرا تصوير 
فيلم »ليلة العيد« بعد 

نهاية شهر رمضان

كل فرد يبتكر الصيحة 
الخاصة به والتي تكّمل 

شخصيته وأسلوبه

2223
منوعات

أن يـــكـــون الــعــمــل فـــي أفـــضـــل صــــــورة، وأنـــا 
أتــابــع بــاســل كــثــيــرًا، وأعــــرف أعــمــالــه جــيــدًا، 
سواء في مصر أو سورية، فهو من الفنانن 
الـــذيـــن يــســتــطــيــعــون أن يــتــركــوا عــامــة مع 
املــشــاهــديــن، والــجــمــهــور ســيــتــفــاجــأ بـــه في 
الــــــــدور الــــــذي يـــقـــدمـــه فــــي »حــــــرب أهـــلـــيـــة«، 
ــم كـــــل مـــــن شــــــاركــــــوا فـــــي املــســلــســل  ــلـ ــعـ ــلـ ولـ
 
ً
سيكونون مفاجأة ألن هناك تغييرًا كاما

في شخصياتهم، وطبعا كلنا نعمل تحت 
قــيــادة األســتــاذ املــخــرج الكبير ســامــح عبد 

العزيز، وقد حدث تعاون بيننا من قبل في 
مسلسل »خيانة عهد«.

¶ حدثينا عن أي من تفاصيل شخصيتك؟
ال أستطيع أن أقول سوى أني أجسد شخصية 
ــــدور فــــي شــخــصــهــا  ــــرد فــــي عـــائـــلـــة كـــبـــيـــرة تــ فـ
ــراعــــات،  وبــــعــــض الـــشـــخـــوص األخـــــــــرى، الــــصــ
ــتــــورة مـــريـــم«، أعــمــل  واســـمـــي فـــي الــعــمــل »دكــ

طبيبة تجميل في أحد املستشفيات.

¶ تغير اسم املسلسل أكثر من مرة، ملاذا؟
ــرًا فـــــي مــعــظــم  ــيــ ــثــ ــبـــيـــعـــي ويـــــحـــــدث كــ هـــــــذا طـ
املــســلــســات فــيــكــون املــؤلــف واملـــخـــرج وفــريــق 
العمل كله مستقرين على اسم العمل، لكن بعد 
 أو مع انطاق التصوير 

ً
استكمال الكتابة مثا

يــحــدث أن نــرى أن اســمــًا آخــر أفــضــل، وهــكــذا، 
حتى يتم االستقرار بشكل نهائي على االسم 

مع تسويقه للقنوات الفضائية.

الدراما املصرية  املنافسة في  ¶ ما توقعاتك لشكل 
في شهر رمضان؟

ــمــة« وأحـــب أن أوجـــه كل 
َ
أتــوقــع أن تــكــون »عــظ

الدراما  في  عملوا  الذين  األفـــراد  لكل  التحية، 
املــصــريــة هــــذا الـــعـــام ســــواء كـــانـــوا فــنــانــن أو 
 
ً
فنين، من أمام الكاميرات وخلفها، ألنهم فعا

عملوا في ظروف صعبة للغاية؛ ألن فيروس 
كورونا ما زال يحيط بنا، وكان تحديًا كبيرًا 
شاء  وإن  األعــمــال.  تصوير  استكمال  يتم  أن 
الله يعطي الله لكل مجتهد بقدر ما فعله من 

مجهود حتى تستمر الصناعة.

¶ متى ينتهي تصوير »حرب أهلية«؟
أعتقد حتى اآلن طبقًا للمؤشرات، أن التصوير 
ــا  ســيــظــل مــســتــمــرًا طــيــلــة شــهــر رمــــضــــان، وأنـ
االستوديو  الشهر في  أقضي  أن  اعتدت على 
فــي املسلسل ألنهم بالفعل  أفـــراد عائلتي  مــع 
عائلة بالنسبة لي ونشعر أننا أسرة واحدة، 
ولــكــن حــتــى اآلن ال أعـــرف كــيــف يسير جــدول 

التصوير وقتها.

¶ قدمت منذ سنوات مسلسل »شربات لوز« وكان 
كوميديًا ملاذا لم تكرري التجربة؟

الكوميدية جــدًا وأتمنى  األعــمــال  أحــب  أنــا 
قريبًا،  كوميديا  مسلسا  أقـــدم  أن  بالفعل 
لـــكـــن يـــحـــتـــوي عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل اجــتــمــاعــيــة 
وقضايا، فكم من القضايا الهامة على مدار 
مناقشتها  تمت  املصرية،  السينما  مشوار 
ــر ألن الــشــعــب  ــاخــ ــيــــدي ســ ــلــــوب كــــومــ بــــأســ
املــصــري بــشــكــل خـــاص يــســخــر مــن همومه 
بالضحك والنكات. وأنا تقريبًا قدمت مثل 
لــوز«،  فــي مسلسل »شــربــات  النوعية  هــذه 
ومـــن قــبــل فــي فيلم »جــيــم اوفــــر«، وتحتاج 
ــال إلـــى مــؤلــف شــاطــر جـــدًا وإن  ــمـ هـــذه األعـ
شاء الله إذا عثرت على مثل هذا النوع من 

األعمال فمرحبًا به.

¶ ما مصير فيلمك »ليلة العيد« الذي بدأت تصويره 
منذ فترة؟

الفيلم بدأنا تصويره تقريبًا في نهاية شهر 
بسبب  لكن  املــاضــي،  األّول  كــانــون  ديسمبر/ 
ظروف انتشار فيروس كورونا وإصابتي أنا 
تــم تأجيل تصوير مشاهدي وســارت  ــا، 

ً
أيــض

ــاء  ــنـ ــر بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي أثـ ــويـ ــتـــصـ ــــدالت الـ ــعـ ــ مـ
إصــابــتــي لــكــن تـــوقـــف حــالــيــًا، وســنــعــود إلــى 
تصويره بعد نهاية شهر رمضان، النشغالي 
ــا وبـــعـــض فـــريـــق الــعــمــل بــأعــمــال رمـــضـــان،  أنــ
العزيز  عبد  هو سامح  الفيلم  مخرج  وأيضا 
هو نفسه مخرج املسلسل، وأنــا سعيدة جدًا 
بهذا الفيلم، ألن كتابة املؤلف أحمد عبد الله 
رائـــعـــة، بــجــوار أن املــنــتــج هــو أحــمــد السبكي 
وهو صديق العمر وقدمنا معًا أعمااًل عديدة 

كان آخرها فيلم »صاحب املقام«.

إبراهيم علي

ــة بـــعـــرض  ــ ــّي ــربــ ــعــ ــات الــ ــطــ ــحــ بــــــــدأت مـــعـــظـــم املــ
اإلعانات الخاّصة بمسلسات شهر رمضان 
بيروت  تستعدُّ  ودمشق،  القاهرة  بعد  املقبل. 
لــعــرض مــجــمــوعــة مـــن املــســلــســات الــجــديــدة، 
الــلــبــنــانــّيــة ستكون   MTV مــحــطــة  

ّ
أن ويـــبـــدو 

لــهــا حــّصــة األســـد فــي عـــرض أهـــم اإلنــتــاجــات 
الخاّصة باملوسم الرمضاني. 

ــعــت شركة صــادق الصباح 
َّ
قبل ســنــوات، وق

لعرض   MTV اللبنانية ــّر  املـ قــنــاة  مــع  عــقــدًا 
ت 

َّ
تبن بعدما  الــصــوم،  شهر  فــي  إنتاجاتها 

ــة صــعــود مــوجــة »الـــدرامـــا املشتركة« 
ّ
املــحــط

املــســلــســات شّكلت  مــن خـــال مجموعة مــن 
بــدايــات هــذه الحقبة، مــثــل: »لـــو« مــن إخــراج 
سامر البرقاوي، ومسلسات الثنائي نادين 
نــســيــب نــجــيــم وتـــيـــم حــســن فـــي »تــشــيــلــلــو« 
ا. 

ً
الــبــرقــاوي أيض عها 

ّ
و»نــص يــوم« التي وق

»إيغل  للصباح  املنافسة  الشركة  توفر  ولــم 
فــيــلــم« جـــهـــوًدا مــن أجـــل الــتــعــاون بــدايــة مع 
ا 

ً
اليوم هي أيض ها تتجه 

ّ
أن LBCI، في حن 

ــقـــاهـــرة عــدم  الـــداخـــلـــيـــة فـــي مـــتـــرو أنـــفـــاق الـ
توقف القطارات في الخطن األول والثاني 
للمترو فــي محطة مــتــرو الــســادات )مــيــدان 
التحرير(، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة 
ــســـاء الـــيـــوم  ــى الـــتـــاســـعـــة مــــن مـ ــتـ ــهـــرًا وحـ ظـ
الــســبــت، عــلــى خلفية فــعــالــيــات مــوكــب نقل 
املومياوات امللكية من املتحف املصري إلى 
املتحف القومي للحضارة املصرية، منوهة 
إلى غلق املحطة بالكامل مع استمرار حركة 
القطارات بباقي املحطات بصورة طبيعية. 
نقل  فــي  يتمثل  عامليًا  حدثًا  مصر  وتشهد 
إلى  املتحف املصري  22 مومياء ملكية من 

املتحف القومي للحضارات.
ويــبــدأ مــســار املــوكــب مــن املــتــحــف املــصــري 
ـــرورًا بــمــيــدان سيمون  بــمــيــدان الــتــحــريــر، مـ
بــولــيــفــار، وكــورنــيــش الــنــيــل بــحــي الــســيــدة 
ــــواًل إلــى  زيـــنـــب، وحـــي مــصــر الــقــديــمــة، وصـ
ــطــــة عــــربــــات  ــواســ ــارات، بــ ــ ــــضــ ــحــ ــ ــتـــحـــف الــ مـ
ــيــــاوات من  صــنــعــت خــصــيــصــًا لــنــقــل املــــومــ
مــكــان عــرضــهــا الــحــالــي إلـــى مــكــان عرضها 

الدائم في متحف الحضارات الجديد.
ــيــــاوات املــلــكــيــة  ــتـــزامـــن مـــع مـــوكـــب املــــومــ ويـ
املومياوات  وقاعة  املركزية،  القاعة  افتتاح 
املـــلـــكـــيـــة، فــــي املـــتـــحـــف الـــقـــومـــي لــلــحــضــارة 

القاهرة ـ العربي الجديد

يـــوم  ــة،  ــريــ املــــصــ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
الخميس املــاضــي، إغـــاق عــدد مــن املــحــاور 
ــواع  ــ ــة الـــرئـــيـــســـيـــة أمـــــــام جـــمـــيـــع أنــ ــ ــروريــ ــ املــ
ــت، مــن  ــبــ ــســ ــــات واألفـــــــــــــراد الـــــيـــــوم الــ ــبـ ــ ــركـ ــ املـ
والنصف  الثامنة  مــســاًء وحــتــى  الــســادســة 
العاملي  إطــار االحتفال بالحدث  مــســاًء، في 
ــــاص بـــنـــقـــل املـــــومـــــيـــــاوات املـــلـــكـــيـــة مــن  ــــخـ الـ
ــدان الـــتـــحـــريـــر إلـــى  ــري بـــمـــيـ املـــتـــحـــف املــــصــ
املتحف القومي للحضارة املصرية بمدينة 
الفسطاط، مرورًا بشارع كورنيش النيل في 

قلب العاصمة القاهرة.
وأشــــــارت الـــــــوزارة إلــــى غــلــق جــمــيــع مــنــافــذ 
ــيـــدان الــتــحــريــر،  الـــدخـــول والــــخــــروج إلــــى مـ
واملــنــافــذ املـــروريـــة املـــؤديـــة إلــيــه، ســــواء عن 
طــريــق جــســر 6 أكــتــوبــر أو جــســر 15 مــايــو، 
وكذا غلق مطالع جسر 6 أكتوبر في اتجاه 
شارع النيل، وغلق جسر الجاء في االتجاه 
 عن غلق 

ً
القادم من محافظة الجيزة، فضا

مــنــطــقــة الـــكـــورنـــيـــش بـــالـــكـــامـــل، والــــشــــوارع 
الجانبية املؤدية إليه، بدءًا من جسر قصر 

النيل وحتى منطقة االحتفال.
وتابعت أنه تقرر غلق جسر الجامعة وجسر 
ــادم مـــن مــحــافــظــة  ــقــ ــاه الــ ــجــ عـــبـــاس فـــي االتــ
الجيزة، وطريق )مصر – حلوان( في اتجاه 
ميدان أثر النبي، باإلضافة إلى غلق منازل 
ــتــــراد، في  جــســر املــنــيــب، وطـــريـــق األوتــــوســ
االتــجــاه املــــؤدي إلـــى مــيــدان أثـــر الــنــبــي، مع 
إجــراء التحويات املــروريــة الــازمــة للطرق 
البديلة خال تلك الفترة، وذلك على النحو 
املـــوضـــح بـــاملـــوقـــع الـــرســـمـــي لــــلــــوزارة على 
شبكة اإلنــتــرنــت. إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت اإلذاعـــة 

إلى MTV، في رغبة منها لتسويق وعرض 
إنتاجها الرمضاني.

ــطــًا بــســبــب ظــهــور  شـــهـــد مـــوســـم 2020 تــخــبُّ
فيروس كورونا، وضاع املنتجون اللبنانيون 
بن ضــرورة االنتهاء من تصوير املسلسات 
أو تسويقها. واستطاعت شركة »إيغل فيلم« 
رامـــي  نـــص  مـــن  آدم«  مــســلــســل »أوالد  إنـــجـــاز 
كوسا وإخــراج الليث حجو، وتمَّ تقديمه ولو 
اللبنانية.   MTV بشكل مختصٍر على شاشة
فيما لم يسعف الوقت شركة الصّباح لإلنتاج 
ــى الــخــريــف،  ــــــرت تــقــديــم أعــمــالــهــا إلــ

َّ
الـــتـــي أخ

مــت مــن جهتها مسلسل »مــن اآلخـــر« من  وقــدَّ
نّص إيــاد ابو الشامات وإخــراج شــارل شال، 
إضافة إلى مسلسل »الهيبة/ الرد« من إخراج 

سامر البرقاوي على الشاشة نفسها.
 LBCI تــــعــــود  األوراق،  ــلـــط  خـ وبــــعــــد  الــــيــــوم 
ملالكها  مــيــديــا«  »آي ســي  مــع شــركــة  للتعاقد 
إياد الخزوز، وذلك لتقدم هذا املوسم مسلسل 
»350 غــــرام« مــن بــطــولــة ســلــوم حــــداد وعــابــد 
فهد واللبنانية كارين رزق الله، وهو التعاون 
بعد  مـــيـــديـــا«  ســـي  و»آي   LBCI بـــن  الـــثـــانـــي 
تعاون في عام 2020 في مسلسلن لم يحققا 
إخراج  من  »الساحر«  وهما:  املتوقع،  النجاح 
ــات« من  ــنـــحـ مــحــمــد لــطــفــي وعـــامـــر فـــهـــد، و»الـ

إخراج مجدي السميري.
أما MTV، فتقدم مسلسل »للموت« من إنتاج 
»إيـــغـــل فــيــلــم«، ويــجــمــع بـــن مـــاغـــي بــوغــصــن 
ــد الـــقـــيـــش ودانـــيـــلـــا  ــالــ ــد وخــ ــمــ ومـــحـــمـــد األحــ
ــر، وتــعــرض  ــمـ ــة، واإلخـــــــراج لــفــيــلــيــب أسـ ــمـ رحـ
أيضًا مسلسل »2020« الذي تأجل من املوسم 
املــــاضــــي، ويــجــمــع بـــن نـــاديـــن نــســيــب نجيم 
وقصي خولي، واإلخراج لفيليب أسمر أيضًا، 
ــاريـــو مـــشـــتـــرك بــــن بـــــال شـــحـــادات  ــنـ ــيـ والـــسـ

ونادين جابر. وتعيد محطة MTV تجربتها 
بعرض مسلسل »راحـــوا« مــن إنــتــاج وإخــراج 
نديم مهنا، بعد تجربة مع مهنا في عام 2019 
بمسلسل »بردانة أنــا«، الــذي لم يحقق نسبة 
مشاهدة عالية، وتوقف عرضه بعد انتفاضة 
لــبــنــان.  فــي  أكــتــوبــر 2019  األول/  تــشــريــن   17
الله  رزق  كارين  اللقاء بن  »راحـــوا« يستعيد 
وبــديــع أبـــو شــقــرا، بــعــد تــجــارب تــعــاون عــدة 

شكلت ثنائًيا متجانًسا في الدراما. وتشارك 
وبــرنــاديــت حديب  اللحام  البطولة خــتــام  فــي 

وبريجيت ياغي وجوزف بو نّصار.
أمــــا مــحــطــة »الـــجـــديـــد« الــلــبــنــانــيــة، فــلــم تبلغ 
ــــوى درامـــيـــًا،  عـــن جــديــدهــا بــشــأن املـــوســـم األقـ
ــزءًا جـــديـــدًا مـــن مــســلــســل »الــبــاشــا«  ولـــو أن جــ
ــراج جـــورج روكــز  مــن تأليف رازي وردة وإخــ
يلوح في األفــق، وهو مهم بالنسبة للمحطة، 

ــه تمكن من تحقيق نسب مشاهدة عالية. 
ّ
ألن

الجاهزة أصبحت  الدراما  إن  القول  باإلمكان 
املاذ الوحيد للمحطات اللبنانية مع االلتزام 
بالعرض املحلي األرضــي، وبالتالي سيشكل 
ذلــــك مــكــســبــًا لــبــقــاء املـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي أقــلــه 
أزمــة شح  من  تعاني  التي  للمحطات  متابعًا 
مالي، ولتستعيد جزءًا من الخسارات الكبيرة 

التي سببتها األزمة االقتصادية اللبنانية.

املصرية، وتجهيزها خصيصًا لذلك الحدث 
بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى ســامــة املـــومـــيـــاوات، 
والــتــي تعود إلــى عصر األســـرات الــــ17 و18 
 18 بــيــنــهــا  الـــقـــديـــمـــة،  مـــصـــر  فــــي  و19 و20 
مومياء مللوك، و4 مومياوات مللكات، أبرزها 
مومياء امللك رمسيس الثاني، وامللك سقنن 
الــثــالــث، واملــلــك سيتي  رع، واملــلــك تحتمس 
ميرت  واملــلــكــة  حتشبسوت،  واملــلــكــة  األول، 

آمون زوجة امللك أمنحتب األول.
وكــــانــــت الـــفـــنـــانـــة الــتــونــســيــة هـــنـــد صــبــري 
ــداًل واســعــًا بــعــد إعــانــهــا خبر  قــد أثــــارت جـ
املشاركة في نقل 22 مومياء مصرية، حيث 
الفنانن  وبعض  املتابعن  من  كثير  اعتبر 
أن اختيارها غير موفق، وانطلقت تساؤالت 
حول السبب في عدم اختيار ممثلة مصرية. 
 صـــبـــري نــشــرت 

ّ
تـــعـــود الــتــفــاصــيــل إلــــى أن

آنــــذاك عــبــر حسابها عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
االجتماعي »إنستغرام« خبرًا عن مشاركتها 
قالت فيه »الرحلة الذهبية... 3 إبريل موعد 
مومياء   22 نقل  امللكية..  املومياوات  موكب 
مـــن املــتــحــف املـــصـــري ملــتــحــف الـــحـــضـــارة... 
مــن بينها 18 مــومــيــاء ملــلــوك و 4 ملــلــكــات... 
ـــ21 طــلــقــة تــحــيــة لــفــراعــنــة  والــتــحــرك يــبــدأ بــ
الــعــظــام. فــخــورة بمشاركتي فــي هذا  مصر 
ــار الـــخـــبـــر جــــداًل  ــ ــ الــــحــــدث الـــتـــاريـــخـــي«. وأثـ
واســـعـــًا وانــقــســامــًا حــيــال اخــتــيــار صــبــري، 
ــــواء مـــن قــبــل الــجــمــهــور أو بعض  ــــك سـ وذلـ
املصري  الفنان  وكتب  واملشاهير.  الفنانن 
مصطفى درويش، تعليقًا على خبر اختيار 
مــع حبي واحترامي   »طبعًا 

ً
قــائــا صــبــري، 

وفنها، بس  لهند صبري  الكبير  وتقديري 
هـــو 100 مــلــيــون مـــصـــري  مــعــنــدنــاش حد 

يمثلنا فبنجيب أجانب يعني«.

شاشات لبنان في رمضان... الدراما هي الحلمصر تغلق ميدان التحرير ومحطة السادات بسبب نقل المومياوات
على الرغم من قلة اإلنتاج 

المحلي الدرامي في 
لبنان، تستعد المحطات 
لعرض مسلسالت عربيّة 

في موسم رمضان 
القادم، حفاظًا على نسب 

المشاهدة على األقل

كارين إليان ضاهر

صــحــيــح أن املــرحــلــة الــحــالــيــة فــرضــت تــغــيــيــرات 
الخبير في  املــوضــة. لكن بحسب  فــي عالم  الفتة 
ــوال الــســنــوات  ــ تــنــســيــق املـــظـــهـــر، إيـــلـــي مــســلــم، طـ
الــــــ15 األخـــيـــرة لـــم تــكــن هـــنـــاك صــيــحــات جــديــدة 
ــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، بـــل إن  ــة بــكــل مـ فـــي املـــوضـ
الصيحات املوجودة تتكرر، وهي مستوحاة من 
الستينيات والسبعينيات والثمانينات. يضيف: 
ــأن كـــل شــــيء يـــبـــدو رائـــجـــًا،  ــ »نـــاحـــظ مـــؤخـــرًا وكـ
 مــنــا يــرغــب بالتغيير 

ً
ومـــا أدى إلـــى ذلـــك أن كـــا

يــومــي وبأساليب  مــتــجــددة بشكل  إطــــاالت  فــي 
مــخــتــلــفــة. وبـــالـــتـــالـــي يــســتــدعــي ذلــــك حــكــمــًا من 
أكثر شمولية  التوّسع في صيحات  األزيــاء  دور 
ــاء مــخــتــلــف األذواق واملــتــطــلــبــات  ــ تــقــّدمــهــا إلرضـ

ألكبر عدد من الزبائن في املوضة العصرية«.
وبالنسبة إلى املبيعات »األوناين« التي اتجهت 
إليها العامات التجارية الكبرى في ظل الجائحة، 
والـــتـــي تــظــهــر تــنــوعــًا كــبــيــرًا فـــي الــصــيــحــات، فا 
تشكل، مع تلك التي تباع اليوم في املتاجر، أكثر 
من نصف ما كان يباع في السنوات السابقة. فمن 
الطبيعي أن يؤثر ذلــك أيضًا على املوضة وعلى 
صانعيها. وياحظ مسلم أن دور األزياء حرصت 
للربيع والصيف،  ربما  فاتحة  ألــوان  تقديم  على 
 
ً
لكنها ليست صاخبة، بل هي أكثر هدوءًا مقارنة

بما كنا نشهده سابقًا، ألن املرحلة الحالية تتطلب 
ذلك مع قلة النشاطات والتجمعات الكبرى التي 
كانت تــقــام. ففي العمل تــرتــدي املـــرأة ألــوانــًا أكثر 

هدوءًا وإن كانت فاتحة كالباستيل. 
القصات  أيضًا على  انعكست  الجائحة  إن  حتى 
األكــــثــــر رواجـــــــــًا. فـــثـــمـــة اتــــجــــاه ضـــمـــن صــيــحــات 
الربيع والصيف إلى القصات املريحة والواسعة 
العــتــبــارهــا عــمــلــيــة أكـــثـــر، وتــشــعــر مـــن تــرتــديــهــا 
القصات  تبدو  ال  وبالتالي  االرتــيــاح.  من  بمزيد 
ــذا يــؤكــد إلـــى أي مـــدى كــان  الــضــيــقــة رائـــجـــة، وهــ

النتشار الوباء تأثير على صيحات املوضة.
تــقــديــم  ــى  ــ إلــ ــات ودور األزيــــــــــاء  ــعــــامــ الــ ــيـــل  ــمـ وتـ
بألوان مختلفة  أكثر شمولية  صيحات متنوعة 
 الفرد، 

ّ
بالفعل، لكن يبدو ضرورًيا هذه األيام أن

 أو امــرأة، هو من يقوم باختيار 
ً
ســواء كان رجــا

الصيحة الخاصة به التي تناسبه من حيث اللون 
بما يعكس شخصيته.  الــقــصــة،  أو  األســلــوب  أو 

م أنه بهذه الطريقة تبدو اإلطالة أكثر 
ّ
يؤكد مسل

تميزًا فتكون متناغمة مع طبيعة الشخص، في 
يقول:  أيــضــًا.  بها  يليق  وبما  كانت  مناسبة  أي 
»لـــم تــعــد الــعــامــات هــي الــتــي تطلق الصيحات، 
بل إن كل فرد يبتكر الصيحة الخاصة به والتي 
تكّمل شخصيته وأسلوبه، فيكون أكثر تميزًا في 

إطاالته من النواحي كافة«.
كما جرت العادة، من الصيحات التي تستمر أيضًا 
في هذا املوسم، ألوان الباستيل الهادئ التي تائم 
مختلفة  بــتــدرجــات  وتــتــوافــر  السحنات،  مختلف 
ومــنــهــا لــــون الـــخـــزامـــى ولـــــون األخـــضـــر الـــهـــادئ. 
في  مناسبة  ألي  اخــتــيــارهــا  ويمكن  عملية  وهــي 
أكثر هــدوءًا  الحياة فيها  التي تبدو  املرحلة  هــذه 
أيــضــًا. وفــي فصل الــشــتــاء املــاضــي، بـــرزت موضة 
الحقائب الصفراء بشكل واضــح، فكانت من أبرز 
الــتــي شــهــدنــاهــا. وهــا هــو يستمر في  الصيحات 
مـــوســـم الــربــيــع مـــع الــحــقــائــب الـــتـــي تــضــفــي على 
اإلطالة املزيد من الحيوية. علمًا أنه تتوافر منها 
العديد من التدرجات التي تائم مختلف األذواق. 
 اختيار اإلكسسوارات الزرقاء في الطلة هو 

َّ
كما أن

بذاته اتجاه إلى لفت األنظار ألسلوب متميز. قد 
تعتمدين إطالة بلون موّحد، وهو أفضل ما يمكن 
اإلكسسوارات  هــذه  إليها  فتضيفن  تختاريه،  أن 
الــزرقــاء التي تحدث كــل الــفــرق. واألهـــم أن تتعدد 

االختيارات يجب أن يكون لتنويع المتناهي.

الحرب مع كورونا لم تكن سهلة

تلعب كارين رزق اهلل بطولة مسلسلين في رمضان 2021 )فيسبوك(

تتوافر من 
الحقائب 
الصفراء العديد 
من التدرجات 
التي تالئم 
مختلف األذواق 
)Getty(

)Getty( تعود المومياوات إلى عصر األسرات الـ17 و18 و19 و20 في مصر القديمة

)Getty( يسرا: أحب األعمال الكوميدية جدًا وأتمنى بالفعل أن أقدم مسلسًال كوميديًا قريبًا

في هذا الحوار لـ»العربي الجديد« معها، تتحّدث الفنانة المصريّة يسرا عن مسلسلها القادم 
»حرب أهلية« الذي يجمعها بالممثل السوري باسل خياط، إضافة إلى صراعها مع كورونا

يسرا

صيحات الربيع

فنون وكوكتيل
حوار

اليف ستايل

رصدقضيّة

وأبدع الممثل السوري 
باسل خياط )الصورة( في 
تجارب سابقة في الدراما 

المصرية، برز منها »30 
يوم« و»الرحلة« وغيرهما 

من األعمال التي أتقن 
فيها اللهجة، بشكل لم 

يسمح للنقاد بالتركيز على 
هذا الجانب أثناء تناولهم 

لمشاركاته في الدراما 
المصرية، بيد أن أداءه 
كان خارج دائرة النقد 

أيضًا، نظرًا لما قدمه من 
حرفية عالية، يستحق 
عليها دخول التصنيف 

كأحد نجوم الدراما العرب 
األكثر تميزًا. علًما أّن دخول 
الممثلين العرب إلى الدراما 

المصرية ليس أمًرا سهًال.
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