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صحافيو األردن: تحديات الحريات والمعيشة 
عّمان ـ أنور الزيادات

نقابة  انــتــخــابــات  نــتــائــج  يــمــكــن تفسير  ال 
الــصــحــافــيــن األردنـــــيـــــن، الـــتـــي جــــرت في 
سياسيًا  املـــاضـــي،  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
 الــعــاقــات 

ّ
أو فــكــريــًا، لــكــن يــمــكــن الــقــول إن

ــمـــدة عــلــى  ــتـ ــعـ ــة والـــشـــخـــصـــيـــة املـ ــهـــويـ الـــجـ
ــتـــي حــســمــتــهــا،  الـــتـــواصـــل الــــفــــردي هــــي الـ
ــانـــت الـــنـــتـــيـــجـــة مــجــلــســًا ذا تـــوجـــهـــات  ــكـ فـ
ــًا. لـــكـــن  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة أحـ ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــفــــة ومـ ــلــ ــتــ مــــخــ
الصحافين، بغض النظر عن تواجهاتهم 
االنتخابية، ينتظرون من املجلس الجديد 
االهتمام بقضاياهم املعيشية، ورفع سقف 
الحرية. االنتخابات شهدت تنافسًا شديًدا 
استطاع  فيما  النقيب،  موقع  على  خاصة 
مجدًدا  باملوقع  يظفر  أن  السعايدة  راكـــان 
بــفــارق 19 صوتًا عــن طــارق املــومــنــي، و54 
صوتًا عن املرشحة فلحة بريزات. وأظهرت 
الـــنـــتـــائـــج عـــــدم فـــــوز الـــنـــســـاء بـــرئـــاســـة أو 
عــضــويــة املــجــلــس مــن بــن 11 عــضــوًا بمن 
 
ّ
إن الــقــول  لــذا يمكن  النقيب ونــائــبــه،  فيهم 

املجلس ذكوري بامتياز. 
ــــى من  ــازت بــالــحــد األدنـ الــقــوائــم املــهــنــيــة فــ
فقد  للنقابة،  ــة  ــ اإلداريـ الهيئة  فــي  املــقــاعــد 
فازت قائمة النقيب الحالي بمقعد عضوية 
واحد فقط من 10 مقاعد في الهيئة العامة، 
وهــــو لــخــالــد الـــقـــضـــاة، فــيــمــا فــــازت قــائــمــة 
املرشحة فلحة بريزات بمقعدين للعضوية 
في  برية، وفشلت  قبات وعدنان  إبراهيم 
الحصول على موقع النقيب أو نائبه، مما 
ــن خــلــل بــالــتــصــويــت الــجــمــاعــي  يــكــشــف عـ
األربــــعــــاء، نشبت  أمــــس  مـــن  لــلــكــتــل. وأول 
خــافــات وانــســحــابــات فــي جــلــســة مجلس 
نقابة الصحافين، على إثر دعــوة وجهت 
لــلــعــضــويــن فـــي مــجــلــس الــنــقــابــة، ابــراهــيــم 
قبيات وعدنان برية، من اللجنة اإلداريــة 
في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم 
الطراونة، ملتابعة قضية نقل أعضاء نقابة 
في مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون إلى دائرة 
املــكــتــبــات الـــوطـــنـــيـــة. مـــشـــاركـــة الــعــضــويــن 
ونائب  السعايدة،  راكـــان  النقيب  أغضبت 
املجلس،  وعضو  اشتيوي،  جمال  النقيب، 
خالد القضاة، حتى انتهى  االمر بالنقيب 
ــــى الــجــلــســة املــقــبــلــة.  ــــع الــجــلــســة إلـ ــــى رفـ إلـ
 غياب االنسجام وأجــواء 

ّ
أن الواضح  ومــن 

االنتخابات التنافسية بدأت بالتسلل إلى 
الواجب  من  كــان  فيما  املجلس  اجتماعات 
أن يــتــم وضــــع مــــحــــددات وأســـــس وآلـــيـــات 
بــعــيــًدا عــن ردات  الـــقـــرارات  اتــخــاذ  لكيفية 
في  الحكمة  إلــى  واللجوء  العصبية  الفعل 
الفردية  املواقف  وتجاوز  الجلسات،  إدارة 

إلى املصلحة العامة.
 تــقــريــر 

ّ
ــــى أن ــا، ال بــــد مــــن اإلشــــــــارة إلـ ــنـ هـ

مــؤشــر الــديــمــقــراطــيــة الـــصـــادر عــن وحــدة 
األبــحــاث االقــتــصــاديــة الــتــابــعــة ملجموعة 
»إيـــكـــونـــمـــســـت« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، األســـبـــوع 
املــاضــي، كشف عــن تــراجــع ترتيب األردن 
فــي مــؤشــر الــديــمــقــراطــيــة بــــ4 درجــــات في 
الترتيب العاملي عن العام 2020. إذ حصل 
الــعــام من  على 3.62 نــقــاط ضمن املــؤشــر 
كــنــظــام  األردن  ــفــت 

ّ
والـــتـــي صــن  ،10 أصــــل 

ســلــطــوي، عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود بــرملــان 
وقـــضـــاء وأحـــــزاب ونــقــابــات وانــتــخــابــات. 
هــــــذا فـــيـــمـــا صـــنـــفـــت مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
أردنـــيـــة حــالــة حــقــوق اإلنـــســـان فــي الــبــاد 
لعام 2020، بأنها على »الحافة«، وأوردت 
فـــي تــقــريــرهــا الـــــذي صــــدر ألول مــــرة في 
يوليو/ تموز املاضي، أن جائحة كورونا 
أثــرًا بالغًا على الحريات والحقوق  تركت 
الــعــامــة كــافــة، ومــن بينها حــريــة التعبير 
واإلعــام، حيث أسهم أمر الدفاع رقم )8( 
بفرض قيود إضافية على حرية التعبير 
كــل من  العقوبات على  إذ غلظ  واإلعــــام، 
يتهم بترويج اإلشاعات، وتزايدت قرارات 
حظر النشر، ومنع تدفق املعلومات، مما 
شــكــل ضغطًا غــيــر مــســبــوق عــلــى وســائــل 

اإلعام. 
الجديد« تواصل مع نائب نقيب  »العربي 
الــصــحــافــيــن األردنــــيــــن جـــمـــال اشــتــيــوي 

وأعضاء في مجلس النقابة حول أجندات 
املجلس املقبلة وتطلعاته. وفي هذا اإلطار، 
قال أشتيوي الذي ترشح بشكل مستقل إنه 
»ال صحافة با حرية، والحرية للصحافي 
ـــــه »ال بـــد من 

ّ
كـــاملـــاء لــلــســمــك«، مــضــيــفــًا أن

تــطــويــر املـــحـــتـــوى داخـــــل وســـائـــل اإلعــــام 
الحقيقة  تــقــدم  مسؤولة  بطريقة  األردنــيــة 
وأكــد على  الناس«.  وتحترم خصوصيات 
أهــمــيــة الــعــمــل وفـــق الــضــوابــط االخــاقــيــة 
للمهنة، مضيفًا أن »أي قيود تفرض على 

النشر مرفوضة مشددا على اهمية  تعزيز 
الحريات ورفض أي قوانن معطلة«. 

وأشـــار إلــى ضـــرورة إعـــادة النظر بقانون 
الـــجـــرائـــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، وإلـــغـــائـــه، بسبب 
الــتــي يــفــرضــهــا عــلــى الصحافين  الــقــيــود 
 »هــنــاك 

ّ
ومــخــتــلــف املـــواطـــنـــن، مــعــتــبــًرا أن

مساحة من الحرية في الباد يمكن العمل 
اغـــتـــيـــال  أو  تـــشـــنـــجـــات  دون  خـــالـــهـــا  مــــن 
الــرئــيــســيــة  ــام  ــهــ املــ ــن  مــ  

ّ
وأن لــلــشــخــصــيــة، 

لــلــنــقــابــة رفـــع ســقــف الــحــريــات، وهـــو ملف 

ــتــــحــــداث  ــم إصـــــــــدار واســ ــتـ ــيـ أســـــاســـــي، وسـ
الحريات  حــول  النقابة  مــن  ســنــوي  تقرير 

الصحافية«. 
ــة  ــيـ ــيـــشـ ــعـ ــة لــــــــأوضــــــــاع املـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ أمـــــــــا بــ
 »جائحة كورونا تركت 

ّ
للصحافن، فقال إن

آثـــاًرا صعبة على وسائل اإلعــام املحلية، 
التي دخلت في  الورقية  الصحافة  خاصة 
الصحافين«،  عــلــى  انعكست  مــالــيــة  ــة  أزمـ
 »من مهام النقابة إعادة وسائل 

ّ
معتبًرا أن

بالتعاون  الصحيح،  إلــى مسارها  اإلعــام 
مع مختلف الجهات لتأمن معيشة كريمة 
لـــإعـــامـــي األردنــــــــــي، لــيــعــمــل بـــشـــكـــل حــر 
»الجائحة عرضت   

ّ
أن وأضــاف  ومستقل«. 

اإلعام األردني ألزمة كبيرة، على الصعيد 
ا إلى 

ً
املعيشي وعلى صعيد املحتوى«، الفت

أنه »جرى التواصل مع الحكومة األردنية 
لـــوقـــف جــمــيــع بــــرامــــج هــيــكــلــة مــؤســســات 
أرزاق  تـــــهـــــدد  الـــــتـــــي  ــمـــــي  الـــــرســـ اإلعــــــــــــام 
الصحافين، إضافة إلى مطالبة الحكومة 
بــالــغــاء الــضــريــبــة عــلــى مـــدخـــات اإلنــتــاج 
لإعام الورقي، وتقديم دعم غير مباشر، 
اإلعامية«.  بمهامها  لتنهض  وتسهيات 
وقــــال إن الــنــقــابــة ســتــعــمــل بــالــتــعــاون مع 
ــة  ــيــ ــنـــح دراســ ــر مـ ــيـ ــوفـ ــلـــى تـ الــــجــــامــــعــــات عـ
لــلــعــامــلــن أنـــفـــســـهـــم وألبـــنـــائـــهـــم، وكـــذلـــك 
املساعدة بتوفير السكن للصحافين عبر 

اتفاقات مع جهات حكومية وخاصة.
وحــــــول عـــمـــل املـــجـــلـــس فــــي ظــــل تــشــكــيــلــتــه 
واملستقلن،  الــقــوائــم  مــن  املــنــوعــة  الحالية 
أصبحت  ونتائجها  »االنــتــخــابــات   

ّ
إن قــال 

خــلــف املــجــلــس، والــكــتــل قــبــل االنــتــخــابــات 
ــــول لــتــقــديــم  ــــوصـ كـــانـــت تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الـ
الــخــدمــة لــأعــضــاء، والــنــجــاح والــفــوز قــرار 
 »موضوع 

ّ
أن إلــى  الــعــامــة«، مشيًرا  الهيئة 

ــرت مــنــاقــشــتــه بــاملــجــلــس  ــ االنـــتـــخـــابـــات جـ
 املجلس هو مجلس 

ّ
وجرى التوافق على أن

ــيـــس مــجــلــس الـــكـــتـــل«.  الــهــيــئــة الـــعـــامـــة ولـ
 جميع األعضاء راغبون بخدمة 

ّ
وأضاف أن

 »املجلس الحالي 
ّ
الهيئة العامة، معتبًرا أن

مــجــلــس نـــوعـــي ســـيـــخـــدم الــهــيــئــة الــعــامــة 
ويــطــور املــهــنــة، واالخـــتـــاف واالتـــفـــاق هو 
 األعــبــاء 

ّ
بــهــدف الــخــدمــة الــعــامــة خــاصــة أن

املــلــقــاة عــلــى كــاهــلــه كــبــيــرة بسبب الــوضــع 
املالي للنقابة«. 

مـــن جــانــبــه، قــــال عــضــو املــجــلــس املستقل 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن أمـــجـــد الــســنــيــد لــــ

»املـــجـــلـــس ســيــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــحــريــة 
الصحافية  الحرية  تصون  التي  املسؤولة 
، وبــشــكــل مـــتـــوازن«. 

ّ
وحــقــوق املـــواطـــن مــعــا

وأكـــــد عــلــى »أهـــمـــيـــة تــعــديــل الــتــشــريــعــات 
الجرائم  املتعلقة بالحريات خاصة قانون 
ــادة 11 منه  ــ اإللــكــتــرونــيــة، وبــالــتــحــديــد املـ
الــتــي تــنــص عــلــى أنـــه )يــعــاقــب كــل مــن قــام 
ــال أو نشر  ــ ــادة إرسـ ــ قــصــدا بـــإرســـال أو إعـ
بــيــانــات أو مــعــلــومــات عــن طــريــق الشبكة 
أي  أو  اإللــكــتــرونــي  املــوقــع  أو  املعلوماتية 
نــظــام مــعــلــومــات تــنــطــوي عــلــى ذم أو قــدح 
أو تحقير أي شخص بالحبس مدة ال تقل 
عــن ثــاثــة أشــهــر وبــغــرامــة مــالــيــة(، ومنهم 
الـــصـــحـــافـــيـــن«. وشـــــدد عــلــى أن »الــنــقــابــة 
ــنــــع حــبــس  ســـتـــعـــمـــل وتـــــبـــــذل الــــجــــهــــود ملــ
وتـــوقـــيـــف الــصــحــافــيــن، وذلـــــك مـــن خــال 
الـــتـــواصـــل مـــع مــخــتــلــف األطـــــــراف املــعــنــيــة 
الـــنـــواب والــحــكــومــة ومــؤســســات  كمجلس 

املجتمع املدني«. 
األردن  فــي  الــحــريــات  »مستوى   

ّ
أن واعتبر 

بالحد األدنى مقبول، ونقابة الصحافين 
ستسعى إلى رفع سقف الحرية، ومستوى 
الــحــريــات، مــن خـــال التشبيك والــتــواصــل 
مع الجهات املعنية، من أجل الوصول إلى 
األفــضــل، وســنــصــر عــلــى تحقيق األفــضــل، 
ــيـــاب الـــنـــزاهـــة  فـــغـــيـــاب الـــحـــريـــات بــعــنــي غـ
والــشــفــافــيــة«. وشـــدد على ضـــرورة تعاون 
الجهات الرسمية مع الصحافين وتوفير 
املعلومة الصحيحة، فالتعاون مع اإلعام 
هـــو الــطــريــقــة املــهــمــة ملــعــالــجــة الــشــائــعــات، 
ــرك املــواطــن  ــــرورة »عــــدم تـ مـــشـــدًدا عــلــى ضـ
فــريــســة ملـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بل 

تقديم الصحافي إلى األمام«. 

رفع سقف الحريات 
من المهام الرئيسية 

لنقابة الصحافيين

المعيشية  األوضاع  تحديات  أمام  نفسه  يجد  جديدًا  مجلسًا  األخيرة  األردنيين  الصحافيين  نقابة  انتخابات  فرزت 
للعاملين في القطاع، كما مواجهة تدهور الحريّات الذي تزامن مع جائحة كورونا

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، قــــال أمــــن ســـر نــقــابــة  فـــي حــديــثــه لــــ
الصحافين عدنان برية، الفائز عن قائمة النقابة، إنه »لطاملا 
في  تقليديًا  نهجًا  األردنــيــن  الصحافين  نقابة  اتــخــذت 
التعامل مع التحديات، استطاعت به تسكن الطارئ آنذاك، 
والحد من تفاقم التعقيدات املستجدة، بيد أنها عجزت – 
املستقبل«.  وسيناريوهات  أسئلة  إجابة  عن   – بنهجها 
في  فاعليتها، خاصة  النقابة  أفقد  النهج  :»هـــذا  وأضـــاف 
التطورات املهنية املتسارعة والهائلة، وما رافقها من  ظل 
 يستند إلى نهج 

ً
تنام للتحديات، األمر الذي يفرض عمال

مغاير، قوامه الرئيس قاعدة معرفية متينة، لواقع النقابة 
ومنتسبيها من جهة، وللمهنة وتطوراتها ومستقبلها من 
فارقًا نوعيًا ونفعًا  أن يشكل  جهة مقابلة، ما من شأنه 
من  النقابي  العقل  تحرير  »املــقــصــود  وتــابــع:  مستدامًا«. 
ُبعد  إلى  به  واالنتقال  املسبقة،  وأفكاره  املطلقة،  يقينياته 
مختلف، ِقوامه أن املستقبل يولد في اللحظة الراهنة، وهذا 
املبتكرة،  واملشاريع  األفكار  على  وانفتاحًا   

ً
إرادة يتطلب 

ذات األثـــر املــمــتــد، املــســتــنــدة إلـــى بنية مــعــرفــيــة، أو قــاعــدة 

ن الفاعل النقابي من معالجة تحديات 
ّ
البيانات، التي تمك

الحاضر واالستجابة الشتراطات املستقبل«.
ه »ثمة ما هو داخل املؤسسة 

ّ
على صعيد امللفات، رأى أن

الــنــقــابــيــة، ويـــرتـــبـــط بــمــأســســة الــعــمــل الــنــقــابــي وإعـــــادة 
بــنــاء املــنــظــومــة الــقــانــونــيــة والـــضـــوابـــط بــمــا يــتــنــاســب مع 
بــأدوار  مرتبط  وآخــر  واملستقبلية،  الحالية  االحتياجات 
نقابة الصحافين املتوقعة، سواء لجهة تعظيم النفع العائد 
الصحافي  تمكن  لجهة  أو  الــعــامــة،  والهيئة  النقابة  على 
ورعايته وحمايته على مستويات متعددة، مرورًا بتنظيم 
الضامنة  التشريعية  البنية  إلى   

ً
املهنة ومزاولتها، وصوال

للحريات اإلعالمية«. 
وحـــــول مــلــف الـــحـــريـــات، قــــال إن »حـــمـــايـــة الــصــحــافــيــن 
والصحافيات في حريتهم ومعيشتهم ومهنتهم، والدفاع 
عن مصالحهم ومكتسباتهم أمام مختلف الجهات واجب، 
ــــظــــروف، بــمــا يــشــمــل تــأســيــس حــاضــنــة  وفــــي مــخــتــلــف ال
مــشــدًدا على ضـــرورة عدم  انتهاكات«،  ومــرصــد  دفاعية 

توقيف الصحافين.

تحرير العقل النقابي

MEDIA
منوعات

كشفت نقابة الصحافيين أخبار
الفلسطينيين، بالتعاون مع االتحاد 

الدولي للصحافيين، ومحامين 
بارزين في مجال حقوق اإلنسان، 

عن تقديم شكوى لدى المحكمة 
الجنائية الدولية حول استهداف 

جيش االحتالل اإلسرائيلي للصحافيين 
الفلسطينيين.

أعلنت قناة »أورينت« السورية 
نقل السلطات التركية اإلعالمي 

العامل لديها، ماجد شمعة، من 
إسطنبول إلى والية غازي عنتاب 

استعدادًا لترحيله إلى سورية، 
رغم صدور حكم قضائي بتبرئته 

والمخاطر األمنية الناتجة عن 
ترحيله.

أرجأت محكمة االستئناف 
بالدار البيضاء، األربعاء، للمرة 

الثالثة على التوالي، جلسة 
محاكمة رئيس تحرير صحيفة 

»أخبار اليوم« المغربية المتوقفة 
عن الصدور، سليمان الريسوني، 

وذلك حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الحالي.

شهدت الفترة المتراوحة بين 
1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 

و25 أكتوبر/تشرين األول 2021، 
224 حالة اعتداء على الصحافيين 

التونسيين وفقًا لما أعلنته 
منسقة وحدة رصد االعتداءات 

على الصحافيين بالنقابة، 
خولة شبح.

تعهدات بحماية الصحافيين على أكثر من صعيد، أبرزها الحريات )خليل مزرعاوي/فرانس برس(
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السبعينيات تكريسًا لهذا النوع من أغاني 
ونموذجها  بُمعجمها  كتسحة 

ُ
امل ــقــاومــة 

ُ
امل

إذ غـــدت بمثابة  الــعــربــّيــة.  الــطــوبــوغــرافــيــة 
شـــــعـــــاراٍت ســـيـــاســـّيـــة تـــرفـــعـــهـــا الــجــمــاهــيــر 
ــتــــال اإلســرائــيــلــي  الـــعـــربـــّيـــة فـــي وجــــه االحــ

وأنظمته الديكتاتورية القمعية. 
ــه يــنــبــغــي الــتــمــيــيــز بــــن نــمــطــن مــن  ــ ــ

ّ
 أن

ّ
إال

األغــنــيــة: األول هـــو األغــنــيــة ذات االرتـــبـــاط 
بـــالـــحـــدث الـــســـيـــاســـّي، حــيــث يــغــلــب عليها 

ت موشومة 
ّ
الطابع الوطني والتحّرري. وظل

صوب  تنزع  بوصفها  العربّي،  الجسد  في 
ــّي وطــــنــــي. أّمــــا  ــاســ ــيــ ــفـــاحـــي وســ خــــطــــاٍب كـ
الــثــانــي، فهو األغــنــيــة ذات الــطــابــع الــتــراثــّي 
ف عامات 

ّ
ؤل

ُ
امل فيه  يستحضر  التجديدي، 

من املوروث الشعبي، فُيطّوعه تأليفًا وغناًء 
ت األغنية السياسّية 

ّ
وعزفًا. لكن مع ذلك، ظل

 
ْ
أن قبل  عــّدة،  لسنواٍت  ُمتواصٍل  تأثيٍر  ذات 
يخفت وهجها مع مطالع األلفية الجديدة. 

أشرف الحساني

ــة الــفــلــســطــيــنــّيــة  ــيــ ــنــ لـــعـــبـــت األغــ
توثيق قصص  فــي  مركزيًا  دورًا 
ــة مــنــذ  ــّيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ وحـــــكـــــايـــــات فـ
شّكل شهادة 

ُ
النكبة إلى اليوم، ما جعلها ت

ناجعة ترصد عطب  ية 
ّ
فن حقيقية ووثيقة 

 تــــراث 
ّ
ــكـــن ــه ومــــكــــائــــده. لـ ــ ــــوالـ ــتــــال وأهـ االحــ

ــم يــقــتــصــر عــلــى  ــة الــفــلــســطــيــنــّيــة، لــ ــيـ ــنـ األغـ
هــاجــس الــتــوثــيــق واألرشـــفـــة والــتــأريــخ، بل 
ـــحـــاكـــي زخــم 

ُ
ــه ومـــوســـيـــقـــاه ت ــواتــ ـــت أصــ

ّ
ظـــل

شهده  ومـــا  الفلسطينّي  الـــواقـــع  تــمــّوجــات 
مــن تـــحـــّوالٍت وتـــبـــّدالت، فــجــاءت األصــــوات 
وقوالبها  بخاماتها  تــجــذرًا  وأكــثــر  شجّية 
الفلسطينّية  العراقة  في  املوغلة  وكلماتها 
ـــل. اخـــتـــرقـــت  ـــ ــيـ ــــ وتـــــراثـــــهـــــا الــــشــــعــــبــــي األصـ
األغــنــيــة سير الــنــاس ومــصــائــرهــم، وعــّبــرت 
عــن ُجــرحــهــم ومــآســيــهــم فــي نــقــد االحــتــال 
ــة مـــفـــهـــوم  ــيــ ــنــ ــم. لــــقــــد وّســـــعـــــت األغــ ــ ــــاشـ ــغـ ــ الـ
ـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــّيــة، وأضـــحـــت وســيــلــة 

ُ
امل

للتعبير والــنــقــد. فــقــد شــهــدت مــنــذ خــواتــم 

يحاول بورات في كل 
حلقة اإلجابة عن واحدة 

من نظريات المؤامرة

وّسعت مفهوم 
الُمقاومة الفلسطينيّة، 

وأضحت وسيلة للتعبير

تساعد بعض األطعمة 
واألنظمة الغذائية في تعزيز 

لون البشرة

2223
منوعات

ان 
ّ
الفن إلــى  بالنسبة  األغنية  تُعد  لــم  آنـــذاك 

ــبــاشــر، 
ُ
الــفــلــســطــيــنــّي مــبــنــّيــة عــلــى الــنــقــد امل

ما تتحّكم في صناعتها عناصر أخرى 
ّ
وإن

واآللــة  والــصــورة  والبناء  بالترميز  ترتبط 
املوسيقّية.

وعــلــى الــرغــم مــن الــُبــعــد الــســيــاســّي املحض 
الــذي انطبعت به األغاني األولــى، فقد بقي 
وتــخــتــزن  للصنعة  أمــيــنــًا  داخــلــيــًا  بعضها 
ينضب  ال  فنّيًا،  واشتغااًل  سًا جماليًا 

ّ
ُمتنف

فــــــي اســــتــــحــــضــــار الـــــــواقـــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــّي 
وتـــولـــيـــفـــه مــــع ذاكــــــــرة الـــبـــلـــد. هـــــذا وتــبــقــى 
ــًا وذيــوعــًا  األغــنــيــة الــســيــاســّيــة األكــثــر رواجــ
ــبــّكــرة مــن مسار األغنية 

ُ
فــي هــذه املرحلة امل

ق عاقة األغنية 
ّ
الفلسطينّية. ففيها ستتوث

بــالــشــعــر، حــيــث ســيــفــتــح لــهــا أفـــقـــًا جــديــدًا 
 
ّ
وإن ى 

ّ
حت الجمالّي،  التعبير  مستوى  على 

ت ُمرتبطة بأسماء شعرّية بعينها. بيد 
ّ
ظل

عــن عاقة  الــجــديــدة ستكشف  األجـــيـــال   
ّ
أن

ذلــك  الفلسطينّي،  الــشــعــري  بــاملــن  ُمــغــايــرة 
أقرب  معاصرة  تجارب  مع  ستتعامل  ها 

ّ
أن

اليوم وَمشاغله  العربي  إلى ذائقة اإلنسان 
ن في 

ّ
ر إيجابًا وبشكٍل ُمبط

ّ
وقلقه، ما سُيؤث

بعيدًا  لكن  الــجــديــدة.  الفلسطينّية  األغنية 
 
ّ
عـــن هـــذا الــتــكــويــن الــبــنــيــوي لــأغــنــيــة، فـــإن

 قــريــبــًا مـــن تـــحـــّوالت الـــواقـــع، 
ّ

ــل ُمــعــجــمــهــا ظـ
ــقــت فـــي ســمــاء 

ّ
مــقــابــل املــوســيــقــى الـــتـــي حــل

ــرزت أســـمـــاء  ــ املـــوســـيـــقـــى الـــعـــاملـــيـــة، حـــيـــث بــ
بن  التوليف  على  قـــادرة  بــدت  فلسطينّية 

أصالة الكلمة وحداثة اآللة والنغم. 
ففي تجربة املغنية ربى شمشوم، ُيطالعنا 
ــالــــروك  ــًا بــ الـــلـــحـــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــّي مــــمــــزوجــ
 الشكل 

ّ
والجاز، لكن بمسحة عربّية. بيد أن

في  الغالب  مط 
ّ
الن يبقى  عندها  املوسيقّي 

املوسيقى  تــبــدو  ال  حــيــث  الــفــنــّيــة،  العملية 
عـــلـــى ذات املـــســـافـــة ومـــنـــحـــى الــــصــــوت، مــا 
ــة الـــتـــجـــريـــب املـــوســـيـــقـــي فــي  ــّيـ ــمـ ــر أهـ ــّسـ ــفـ ُيـ
ال  الفلسطينّية.  األغــنــيــة  ُمــتــخــّيــل  صــنــاعــة 
الجسد  آالم  تفتح  مــوســيــقــى  دون  تــجــديــد 
وهي  املــعــاصــرة.  وألــوانــهــا  َمباهجها  على 
ان 

ّ
الفن إلى  بالنسبة  رحلة طويلة وصعبة 

على  بالحفاظ  ُملزمًا  يكون  حيث  العربّي، 
ـــى ال 

ّ
الــحــســاســّيــة الــغــنــائــيــة الـــعـــربـــّيـــة، حـــت

عن  ــرة 
ّ
ُمــصــغ نسخة  مــجــّرد  أعماله  صبح 

ُ
ت

 األغـــنـــيـــة عـــنـــد ربــــى شــمــشــوم، 
ّ
ــرب. إن ــغــ الــ

التجريب  إلــى  يستند  آخــر،  ُمنعطفًا  تأخذ 
ها 

ّ
إن الــصــوت.  إلبـــراز  كــُمــحــاولــٍة  املوسيقّي 

بدع وتمزج اآلالت 
ُ
ت جّرب كْي 

ُ
ت بطريقة ما 

ــكــّســر ُسلطة 
ُ
ــى ت

ّ
املــوســيــقــّيــة املــعــاصــرة حــت

الغنائية  تجربتها   
ّ
أن  

ّ
إال القائم.  النموذج 

بــقــدر مــا تــتــبــاعــد عــلــى مــســتــوى التجريب 
ــهــا تبقى ذات 

ّ
والــتــولــيــف املــوســيــقــيــن، فــإن

عاقة وجدانية على مستوى االنتماء إلى 
التأليفية  ُمنطلقاتها  كــانــت   

ْ
وإن الـــواقـــع. 

ــة وهـــواجـــســـهـــا  ــ ــردّي ــفــ ــن الـــــــذات الــ نـــابـــعـــة مــ
وأحامها.

ــي تــنــطــبــع به 
ّ
 أّول تــوجــه فــن

ّ
ال شـــك فـــي أن

األغنية الفلسطينّية الجديدة، هو تنّوعها 
ــا داخــــــل املـــنـــطـــقـــة الـــــواحـــــدة. فــهــذا  ــاهـ ــنـ وغـ
الــتــعــّدد ُيــشــّكــل عــامــل نــجــاٍح فــي ذيــوعــهــا. 
ــان 

ّ
ــــه ُيــضــمــر فـــي طــّيــاتــه وعــــي الــفــن

ّ
ذلــــك أن

بجسده وذائقته وتاريخه وواقعه. فهو لم 
يُعد أسير الشعارات السياسّية واألناشيد 
للتجريب  ُمختبرًا  الواقع  غدا  بل  الثورية، 
الغنائي والجسد آلة موسيقّية يقيس بها 
 
ّ
حــجــم الـــُجـــرح وفـــداحـــة الـــواقـــع. كــذلــك فـــإن

رًا 
ّ
 بوصفها ُمؤث

ّ
األحداث لم تُعد تعنيه، إال

برانّيًا في الذائقة الغنائية. لذلك، ُيطالعنا 
ــان كـــدافـــٍع  ــطـ ــادي زقـ ــ ــانـــي شـ الــــواقــــع فـــي أغـ
نــوٍع من  األغنية على  غنائي، حيث ترتكز 
الــذي  الشجّي  الــوجــدانــي  الــبــوح  أو  الحكي 
يختزن آالم الواقع، حيث للكلمة حضورها 
ــادي  ــااًل صـــــوت شــ ــمــ ــهـــي، ويــــزيــــدهــــا جــ ــبـ الـ
بل  لينسى،  ال  ُيغني  فهو  ع. 

ّ
تقط

ُ
امل زقطان 

م غيتارته فتبوح بما 
ّ
ليتذّكر ويحلم وتتأل

الفلسطينّي. لكن مع  الــواقــع  ُيــرى داخــل  ال 
التراث ماذًا  املغنية سناء موسى، ُيصبح 
جماليًا تحتمي به الذاكرة من مآزق حاضٍر 
ــم اعــتــمــاد ســنــاء مــوســى على  ُمــتــبــّدل. ورغـ
التعبير،  فــي مــحــاولــة  الــصــوت  جــمــالــّيــات 
ُبــعــدًا  لغيتارته  يمنح  زقــطــان،  شـــادي   

ّ
فـــإن

وجماليًا. تكميليًا 

إبراهيم علي

ــدم«، مـــن كــتــابــة حسن  ــنــ يــعــتــبــر مــســلــســل »الــ
ســـامـــي يـــوســـف، وإخــــــراج الــلــيــث حـــجـــو، من 
املمثل  قدمها  التي  الــدرامــيــة  األعــمــال  أفضل 
الـــســـوري مــحــمــود نـــصـــر. ويـــصـــح الـــقـــول إن 
ــار املــمــثــلــن  ــبـ ــتـــي جــمــعــتــه مــــع كـ الـــبـــطـــولـــة الـ
السورين )سلوم حداد وسمر سامي وباسم 
يــاخــور وأحــمــد األحــمــد( وضــعــت نصر على 
النار«  »ممالك  بطل  لكن  الصحيح.  الطريق 
ــدا، وإخـــــراج بــيــتــر ويـــبـــر( ظل  )نـــص أحــمــد نــ
بعيدًا عن مساحة الشهرة التي تشغل باقي 
زمائه، وآثر حتى اللحظة البعد عن وسائل 
دون  مــن  الصحافية،  والتصريحات  اإلعـــام 

أسباب وجيهة.
يــجــســد مــحــمــود نــصــر، حــالــيــًا، دورًا معقدًا 
فــي عــمــل درامــــي مــصــري خـــاص بــاملــنــصــات، 
التجربة  لعلها  دقــيــقــة«.   60« عــنــوان  يحمل 
ــرة، لـــكـــن أخـــذ  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــلـــى لـــنـــصـــر فـ الـــفـــضـ
الحديث  إتقان  البعض عليه عدم تمكنه من 
االستعجال  بسبب  ربما  املصرية،  باللهجة 
الـــذي تفرضه شــركــات اإلنــتــاج الــعــربــيــة، في 

أنـــه ال تــوجــد مـــؤامـــرة عــاملــّيــة لــــزرع رقــاقــات 
مــايــكــرويــة فــي أجــســاد مــن سيتم تلقيحهم. 
كما نشاهد، أيــضــًا، مــحــاوالت جــّديــة لكشف 
املــظــاهــرات  إن  تــقــول  الــتــي  النظريات  حقيقة 
إثر مقتل  أميركا،  التي عّمت  واالحتجاجات 
ــورج فـــلـــويـــد، مـــدعـــومـــة مــــن بـــيـــل غــيــتــس،  ــ جــ
أي بــبــســاطــة، وجــــد الـــرجـــان نــفــســيــهــمــا في 
الذين يشتمانهم  مواجهة املختصن، أولئك 
ــارة مــصــدقــن،  ويــريــانــهــم أعـــــداء؛ لــنــراهــمــا تــ
ــا يـــقـــال لــهــمــا.  وتــــــارة أخـــــرى مــشــكــكــن فـــي مـ
لــقــاء يتضح لهما،  لكن األهـــم، أنهما فــي كــل 
يقوالن  أنهما  نفسها،  الــحــوار  صيغة  وعبر 
فقط ما يظنانه، من دون أي اعتماد على أي 
مصدر معلومات، سوى آرائهما ومنشورات 

فيسبوك. 
أمـــام عينة  أنــنــا  السبع  الحلقات  فــي  املــرعــب 
تــمــثــل فــئــة فـــي أمـــيـــركـــا؛ فــئــة ال نـــراهـــا بــهــذه 
ــادة، هــــي فـــقـــط مـــحـــط لــلــســخــرّيــة  ــ ــ الـــجـــديـــة عـ
واالنتقاد في الثقافة الشعبّية، إلى أن ظهرت 
بــايــدن  تعبير  حــســب  ــابــــي«،  »اإلرهــ بشكلها 
حـــن تـــم اقـــتـــحـــام الـــكـــابـــيـــتـــول. كــمــا نتلمس 
ــل من  ــ ــنـــاع الــرجــلــن )وكـ مــحــاولــة دقــيــقــة إلقـ
مثلهما( أن التصويت عبر البريد هو الشكل 

األشد ديمقراطّية في أميركا.

عّمار فراس

التي سببها الجزء  ال يمكن تجاهل الضجة 
الــثــانــي مــن فــيــلــم »بــــــورات«، الــــذي بــث الــعــام 
تـــورط العمل فــي قضية تشهير  إذ  املــاضــي، 
مع عمدة نيويورك السابق، ومحامي ترامب 
السابق، رودي جولياني، بعد أن كاد األخير 
يـــتـــورط فـــي فــضــيــحــة جــنــســيــة مـــن تنسيق 
ف 

ّ
 عن الوجه املظلم واملتخل

ً
»بــورات«، فضا

ــذي حـــدق فــيــه بـــــورات، أو ســاشــا  ألمــيــركــا الــ
ــرًا مــنــه ومــن  ــارون كـــوهـــن ضـــاحـــكـــًا، ســـاخـ ــ بــ
»صــــورة » الـــواليـــات املــتــحــدة، »أفــضــل دولــة 
فـــي الـــعـــالـــم«، حــســب الــبــروبــاغــنــدا الــوطــنــّيــة 

األميركية. 
أخيرًا، وفي امتداد للفيلم، بثت شبكة أمازون 
 Borat›s American برايم سبع حلقات بعنوان
يعني  مــا   ،Lockdown & Debunking Borat
الحجر الصحي لبورات في أميركا، وتحريره 
ــذه الــحــلــقــات هـــي امــــتــــداد ملا  مـــن الـــحـــجـــر. هــ
شــاهــدنــاه فــي الــفــيــلــم، إذ اضــطــر بــــورات إلــى 
مشاركة جيم راسل وجيري هوملان منزلهما 
الــريــفــي بسبب الــحــجــر الــصــحــي. وبــالــطــبــع، 
ــان مــــن الـــبـــيـــض املـــتـــشـــّدديـــن؛  ــ ــوملـ ــ ــل وهـ ــ ــ راسـ
يؤمنان بأن هياري كلينتون تأكل األطفال، 
العالم  وبــاء صيني يستهدف  الكورونا  وأن 
ــا مــســلــم حليف  ــامــ أوبــ بــــــاراك  إلبــــادتــــه، وأن 

للشيطان يريد تخريب أميركا. 
ــدة مــن الحلقات  ــورات فــي كــل واحــ يــحــاول بــ
ــرة  ــؤامـ ــن نـــظـــريـــات املـ اإلجــــابــــة عـــن واحــــــدة مـ
الـــرجـــان. أواًل، عــبــر طرحها  ــاهــا 

ّ
يــتــبــن الــتــي 

لــقــاء بينهما  ثــم تنسيق  مــنــهــا،  والــســخــريــة 
وبـــــــن أحـــــــد املــــخــــتــــصــــن، فـــــي تــــركــــيــــز دائـــــم 
ــرورة الـــلـــقـــاح وأهــمــيــتــه. ولــلــتــأكــيــد  ــ عــلــى ضــ

اســتــغــال املــمــثــل، وتنقله خــال مــدة وجيزة 
بن مسلسل وآخر.

األمــراض  لعبة  دقيقة«   60« فــي  يدخل نصر 
النفسية كاختصاصي، لكنه ال ينتبه إلى أنه 
املدمرة  النفسية  التبعات  يحمل سلسلة من 
الـــتـــي بــإمــكــانــهــا تــحــويــل »أدهــــــم« إلــــى رجــل 
اإلنساني  دوره  على  ينقلب  ومــاكــر،  ســـادي 
أو اختصاصي نفسي، ويحاول في  كطبيب 
كــل املـــرة الــرجــوع إلــى صــوابــه، لكن مــن دون 

جدوى.
لإنتاج  الصّباح  صــادق  شركة  تفتح  هكذا، 
إلى  للدخول  نصر  محمود  أم  رسميًا  الباب 
ــة، تــمــامــًا كــمــا فعلت  عـــالـــم الــــدرامــــا املـــصـــريـ
مـــع مــجــمــوعــة أخــــرى مـــن املــمــثــلــن، وحــقــقــت 
ربــمــا الــنــجــاح مــن خـــال التنقل مــن األعــمــال 
التي تحمل جنسية واحــدة،  املحلية، أو تلك 
إلى ما أصبح يعرف اليوم بالدراما العربية 

املشتركة.
بعد »الندم«، لم يوفق محمود نصر في بعض 
األدوار التي اختارها، أو ربما فرضت عليه، 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــنــاغــم بــيــنــه وبـــن املمثلة 
الــلــبــنــانــيــة ســيــريــن عــبــد الـــنـــور فـــي »قــنــاديــل 
العشاق« )قصة خلدون قتان وإخراج سيف 
الـــديـــن ســبــيــعــي(. لـــم يــنــل املــســلــســل الــنــجــاح 
املـــتـــوقـــع فــــي أول تـــجـــربـــة تــجــمــع بــــن عــبــد 
الــنــور ونــصــر، فــي مــا يــعــرف بـــدرامـــا البيئة 
الشامية أو التاريخية، لكن السيناريو تحول 
إلــى خــيــال جــامــح للكاتب، ولــم يضمن بقاء 
حلقة  لثاثن  متابعًا  طويلة  لفترة  املشاهد 

كاملة.
قــبــل عـــامـــن، أعـــــاد مــحــمــود نــصــر الــتــجــربــة 
فــي سيناريو مستنسخ عن  الــنــور،  مــع عبد 
»دانــتــيــل«،  عــنــوان  اإلسبانية يحمل  الــدرامــا 

ــا عـــبـــد الـــخـــالـــق،  ــمـ ــم وسـ ــاسـ كــتــبــتــه إنـــجـــي قـ
»دانــتــيــل« لعدم  املثنى صبح. ظلم  وأخــرجــه 
عــرضــه فـــي رمـــضـــان 2020 بــســبــب الــتــأخــيــر 
جائحة  انتشار  بعد  التصوير،  عمليات  في 
كورونا، وبدا واضحًا تخبط املخرج في رسم 
صــــورة تــســتــحــق مــتــابــعــة قــصــة الــحــب الــتــي 

العمل، لتفلت دفة اإليقاع،  تجمع بن بطلي 
ويزوغ املسلسل في التطويل لزوم 30 حلقة.

من املؤكد أن محمود نصر موهبة تستحق 
في  لكن  املطلقة،  والــبــطــوالت  األولـــى  األدوار 
املقابل ال يمكن للممثل البقاء ضمن مساحة 
يعيشه  أسلوبًا  أو  »مثالية«  يظنها  ضيقة، 

التنّبه لبعض  أو  من دون األخــذ بالنصائح 
االنــتــقــادات، خــصــوصــًا أنـــه أثــبــت جــــدارة في 
ــال مـــشـــتـــركـــة، نـــفـــذهـــا بـــطـــريـــقـــة مــنــحــت  ــمــ أعــ
إلــى األمــــام، كما حصل  املسلسل ثقة ودفــعــًا 
في »دفعة بيروت«، نص هبة حمادة وإخراج 

علي العلي، وإنتاج إيغل فيلم.

وهنا، يتضح أمامنا األثر املرعب الذي تركه 
تـــرامـــب عــلــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وعــلــى فئة 
كــبــيــرة مــن األشـــخـــاص الــغــاضــبــن، الــذيــن ال 
يــرغــبــون في  بــل  يكتفون بالغضب والــشــتــم، 
نشر أفــكــارهــم، وهـــذا مــا قــالــه هــوملــان نفسه، 
هو سعيد بأن هناك مساحة أمامه كي »يقول 
ما في عقله«، هذه الرغبة في النشر واإليمان 
بــدقــة، كونها  الــرعــب  الحقيقة هــي  بــامــتــاك 
تنفي صوت كل »آخر«، كاذبًا كان أو صادقًا، 
، لكن هذا نتلمسه في »إخراج« 

ً
عاملًا أو جاها

لكن  »الـــحـــوار«،  يتيح  أنــه  املسلسل. صحيح 
العلمّية  كمية املعلومات وأساليب اإليضاح 
تجعل من حجج الرجلن سخيفة؛ إذ نراهما 
أحيانًا يرتبكان وال يعلمان ما يقوالنه، حن 
يــســمــعــان اآلراء الـــتـــي لــيــســت فــقــط تــدحــض 

كامهما، بل تجعله مثيرًا للشفقة. 
ــأة أن هــــيــــاري كــلــيــنــتــون تــظــهــر فــي  ــاجـ ــفـ املـ
ــبـــر رســــالــــة فــــي فــيــديــو  ــرة عـ ــ ــيـ ــ الـــحـــلـــقـــة األخـ
مــســجــل، تــخــاطــب عــبــرهــا الــرجــلــن مــبــاشــرة، 
التي تتعرض  اإلهانة  وتخبرهما عن مقدار 
لــهــا هـــي وأســـرتـــهـــا حـــن تــســمــع اإلشـــاعـــات 
التي تطاولها، وتتلخص بأنها  واالتهامات 
تلتهم األطفال الصغار، وأنها وزوجها جزء 
رد فعل  لكن  أميركا.  مــن مافيا ســرّيــة تحكم 
الــرجــلــن لــم يــتــغــيــر، مــا إن انــتــهــى الــفــيــديــو، 
ــرأة، ال  ــ حــتــى قـــال هـــوملـــان: »ال أطــيــق هـــذه املــ

أستطيع النظر إليها«. 
نــضــحــك حـــن نــشــاهــد املــســلــســل كــثــيــرًا، لكن 
تتخلل ذلـــك لــحــظــات مــن الــقــشــعــريــرة، وعــدم 
الــتــصــديــق أنــــه فـــي مــكــان مـــن الـــعـــالـــم، هــنــاك 
مــواطــنــون، يــخــضــعــون لــســيــادة أقــــوى دولــة 
الساح،  بحمل  الحق  ويمتلكون  العالم،  في 
.
ً
ويؤمنون بسخافات ال يمكن أن تدخل عقا

محمود نصر... لماذا بقي خارج السرب؟بورات مرة أخرى: أميركا األشد جهًال
يعرض حاليًا مسلسل 

»60 دقيقة«، من كتابة 
محمد عبية، وإخراج 

مريم أحمدي، وبطولة 
سوسن بدر، والممثل 
السوري محمود نصر

كارين إليان ضاهر

مــع بــدايــة فــصــل الــخــريــف، يــبــدأ الــلــون الــبــرونــزي 
بــــالــــزوال تــدريــجــيــًا، فــيــمــا تــخــف أشــعــة الــشــمــس، 
وتتراجع حدتها. إنما إذا كنت من عاشقات البشرة 
البرونزية، ستتمكنن هذه املرة من الحفاظ عليها 
البسيطة  الــخــطــوات  بــعــض  أطــــول، بفضل  لــوقــت 

التي ال تتطلب منك الكثير من الجهد:
ــرتـــك بـــانـــتـــظـــام: فــي  ــلـــى تــقــشــيــر بـــشـ احــــرصــــي عـ
مــوســم الــصــيــف، وبــعــد الــســاعــات الــطــويــلــة الــتــي 
أمــضــيــتــهــا تــحــت أشـــعـــة الـــشـــمـــس، مـــن املـــؤكـــد أن 
بــشــرتــك تــعــرضــت لـــأذى بسبب األشــعــة مــا فــوق 
البنفسجية. للتخلص من خايا الجلد امليتة، ومن 
كل ما تركته األشعة ما فوق البنفسجية من آثار 
فــي بشرتك، مــا مــن حــل يبدو أفضل مــن التقشير 
املنتظم. لــكــن، فــي هــذه الــحــالــة، احــرصــي على أال 
إلى  ــَجــئــي 

ْ
وال األذى،  مــن  للمزيد  تتعرض بشرتك 

التقشير برفق شديد. لدى تقشير البشرة مرة في 
اليوم أو على األقل مرة كل ثاثة أيام، سرعان ما 
حيويتها  بشرتك  إلــى  يعيد  ذلــك  أن  ستاحظن 
وإشراقتها ونضارتها وتلك النعومة التي تأثرت 
ســلــبــًا بــأشــعــة الـــشـــمـــس، فــيــمــا تــصــبــح عــلــى أتــم 
الــذي يضفي عليها  الترطيب،  استعداد ملزيد من 

إشراقة رائعة.
رطبي بشرتك قــدر اإلمــكــان: ســواء أكــانــت بشرتك 
بــرونــزيــة أم ال، ســتــبــدو بــاهــتــة مــا لــم تــكــن رطــبــة. 
كــمــا يــعــتــبــر تــرطــيــب الــبــشــرة مـــن الــحــلــول املثلى 

السحنة  على  للحفاظ  إليها  اللجوء  يمكن  الــتــي 
البرونزية لوقت أطول، بعد انتهاء موسم الصيف. 
يمكن أن تساعد طبقة سميكة من الكريم املرطب 
فــي ذلـــك. أمــا فــي حــال الــرغــبــة بــدرجــة قــصــوى من 
الذي  الزيت املرطب  اللجوء إلى  الترطيب، فيمكن 
تمتص البشرة تركيبته الخفيفة فتصل إلى أعمق 
الطبقات فيها، ما يساعد على الحفاظ على بشرة 
برونزية جذابة يدوم اسمرارها لوقت أطول. هي 
مـــن الــحــيــل املــمــتــازة الــتــي يــمــكــنــك الــلــجــوء إليها 
ــام الــخــريــف  لــلــحــصــول عــلــى بــشــرة مــشــرقــة فــي أيــ
والــشــتــاء. أيضًا وأيــضــًا إلشــراقــة قــصــوى، ُينصح 

باستخدام جل االستحمام املرطب.
تناولي األطعمة املناسبة: ليدوم اللون البرونزي 
التغذية دورًا جوهريًا. تمامًا  أطــول، تلعب  لوقت 
الذاتي، تساعد  التسمير  كما تفعل مستحضرات 
الــبــشــرة. وتعتبر  بعض األطــعــمــة فــي تعزيز لــون 
األطــعــمــة الــغــنــيــة بــالــبــيــتــاكــاروتــن، وتــلــك الغنية 
بالفيتامن E من االختيارات املثلى لتعزيز إشراقة 
السحنة الذهبية. ومن هذه األطعمة املفضلة التي 

يمكنك اللجوء إليها لاستفادة من ميزتها هذه، 
البطيخ األصفر والجزر والبندورة واملكسرات.

عّرضي بشرتك ألشعة الشمس: مهما كانت أشعة 
الشمس خفيفة، من املهم أن تتعرضي لها، شرط 
أن تستخدمي كريم الوقاية من الشمس في الوقت 
الشمس  ألشــعــة  تتعرضي  أن  يكفي  ربــمــا  نفسه. 
ملدة 15 دقيقة ال أكثر للحفاظ على إشراقة اللون 
الـــبـــرونـــزي خـــال أشــهــر مــقــبــلــة. يــضــاف إلـــى ذلــك 
تحفيز  على  يساعد  الشمس  ألشعة  التعرض  أن 
إنتاج الفيتامن »د« الذي غالبًا ما تكون معدالته 
أثــر سلبي  منخفضة في الجسم، مع ما لذلك من 

على صابة العظام.
الــحــل املطلق  الـــذاتـــي:  اســتــخــدمــي كــريــم التسمير 
إلــيــه لتحققي  أن تلجئي  يــمــكــن  الــــذي  والــنــهــائــي 
التسمير  استعمال مستحضرات  هــذا، هو  هدفك 
الــــذاتــــي الـــتـــي تـــؤمـــن لــــك تـــلـــك الــســحــنــة املــشــرقــة 
والــبــرونــزيــة بــشــكــل مــتــســاو كــمــا تحلمن وبــأقــل 
جهد ممكن. إذا كنت مبتدئة في ذلك، الجئي إلى 
بشكل  يــأتــي  الــــذي  الـــذاتـــي،  التسمير  مستحضر 
قـــطـــرات يــمــكــن أن تــمــزجــيــهــا مـــع كــريــم الــتــرطــيــب 
الخاص بك، أو مع زيت ترطيب الجسم. وبعد أن 
تنتهي من مد املستحضر، امسحي راحتي يديك 
واألظافر  القدمن  وأصابع  بينها  وما  وأصابعك 
جـــيـــدًا بــاملــنــاديــل الـــرطـــبـــة. بــعــدهــا، دعــــي بــشــرتــك 
ساعات   6 بعد  استحمي  ثــم  املستحضر  تمتص 
أو 8. وال تنسي أن ترطبي بشرتك بعدها لتشرق 

أكثر، وتكون أكثر نعومة.

سيرة تهجس بالتجديد والتجريب

نجح نصر في الدراما السورية والعربية الُمشتركة )أضواء المدينة(

تبدو البشرة 
باهتة ما لم تكن 
)Getty( رطبة

تمثّل بعض شخصيات العمل فئة حقيقية من المجتمع األميركي )أمازون(

اللحن الفلسطيني ممزوج بالروك والجاز في تجربة ربى شمشوم )فيسبوك(

اتّخذت األغنية الفلسطينية اتجاهين في التطور: فإما ارتباط بالحدث السياسي وقضية الكفاح 
والتحرر، أو إعادة تجديد األغاني القديمة والموروث الشعبي

األغنية الفلسطينيّة

بشرة برونزية بلون الخريف

فنون وكوكتيل
نقد

صحة

مسارإضاءة

تعيش األغنية العربية 
الحالية تجديدًا في الشكل 

الغنائي لناحية الكلمات، 
في محاولة على ما 
يبدو للحاق بالنجاح 

واالنتشار الجماهيري الهائل 
لـ»أغاني المهرجانات« 

التي تعتمد بشكل أساسي 
على مفردات بسيطة 
وسهلة يتداولها الناس 

في حياتهم اليومية من 
جهة، وعلى الموسيقى 
الصاخبة من جهة أخرى. 

في نظرة سريعٍة على 
منصة »يوتيوب«، نجد أن 

»أغاني المهرجانات« تحقق 
نسب استماع ومشاهدات 

مليونية، وهي أرقاٌم ال 
يحققها في الوقت الحالي 

نجوم كبار.

أغاني 
المهرجانات
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