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لماذا فشلت االستطالعات في قياس شعبية ترامب؟
ليال حداد

صــبــاح األربـــعـــاء، وبــعــد ســاعــات مــن إقــفــال 
صناديق االقتراع في االنتخابات الرئاسية، 
الــعــالــم »املــوجــة  األمــيــركــيــون ومعهم  انتظر 
الــفــوز الكبير للمرشح  الــزرقــاء«، وانــتــظــروا 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن، وتــقــهــقــر الحقبة 
ــخــرج الــرئــيــس 

ُ
الــتــرامــبــيــة، فــي انــتــخــابــات ت

التاريخ،  فــي  للجدل  إثـــارة  األكــثــر  األميركي 
ــأِت،  ــم تــ ــة لـ مـــن الــبــيــت األبــــيــــض. لــكــن املـــوجـ
بــل عــلــى الــعــكــس بـــدا الــســبــاق إلـــى الــرئــاســة 
متقاربًا ومتحاشرًا بشكل لم تعرفه الدورات 
السابقة.  رغم تقّدم جو بايدن،  االنتخابية 
واتــجــاهــه نــحــو الــفــوز بــالــســبــاق الــرئــاســي، 
التي أجرتها بشكل  الــرأي  فإن استطالعات 
)تــقــوم   Edison Research شـــركـــة  ــاســـي  أسـ
ــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  اتــــهــــا نـــيـــابـــة عـ بــــإحــــصــــاء
املــؤســســات اإلخـــبـــاريـــة( فــشــلــت فـــي الــتــقــاط 
ــــزت عــن  ــجـ ــ ــــي، وعـ ــركـ ــ ــيـ ــ نـــبـــض الـــــشـــــارع األمـ
ــرامــــب وتــــأثــــيــــره الــشــعــبــي  تـــرجـــمـــة حـــجـــم تــ
وحجم قاعدته االنتخابية. فما الذي حصل؟ 
ــــح أن ال شـــركـــات الــبــحــث واإلحـــصـــاء،  األرجـ
وال وســــائــــل اإلعــــــــالم قــــــــادرة عـــلـــى تــفــســيــر 
الــذي يعيدنا إلى  سبب هــذا الفشل الجديد 
سبقت  التي  االستطالعات  فــي  شبيه  فشل 
عــام 2016، عندما ضــرب دونالد  انتخابات 
الحائط، مطيحًا  األرقـــام عــرض  ترامب بكل 
بــمــنــافــســتــه هـــيـــالري كــلــيــنــتــون.  فــهــل حــان 
الرأي  وقت نعي صناعة وعلم استطالعات 
الــتــي تــحــّولــت فــي العقد األخــيــر إلــى ركيزة 
أساسية في الحياة السياسية والتحليالت 
اإلعـــــالمـــــيـــــة؟ وهــــــل يـــمـــكـــن أن تـــنـــجـــو هـــذه 

الصناعة من أزمة ثقة ثانية؟
بــحــســب صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« فــإن 
الــهــجــوم عــلــى هـــذه الــشــركــات وعــلــى نتائج 
إحصاءاتها غير مبّرر في هذا الوقت املبكر، 
وقــبــل إعــــالن الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة والــرســمــيــة 
لــالنــتــخــابــات، »هــامــش الــخــطــأ الـــذي وقعت 
فيه حتى اللحظة هــذه األرقــــام، هــو هامش 
مقبول. الجمهور يتعامل مع االستطالعات 
عــلــى اعـــتـــبـــارهـــا تــنــبــؤًا بــاملــســتــقــبــل، وهـــذا 
أمــر خــطــيــر«. وتــشــّبــه الصحيفة طبيعة كل 
األبــحــاث الــتــي تــحــاول تــرجــمــة وفــهــم الـــرأي 
القنص«،  »بنادق  « ال 

ّ
الــرش »بنادق  بـ العام 

»فهي ال تملك دقة بعيدة املدى، وتنتج عنها 
مجموعة احتماالت، ال احتمال واحد دقيق«.

قــد يكون ذلــك صحيحًا إلــى حــّد بعيد، لكن 
جملة األخطاء التي وقعت فيها اإلحصاءات 
هــــذه املـــــرة، عــكــســت مـــا قـــد يـــكـــون ثـــغـــرة في 
هوامش خطأ  منها  أكثر  املختارة  العينات 
مقبولة. ففي فلوريدا، أظهرت األرقام بشكل 
متكرر في األشهر املاضية تقّدم بايدن على 
ـــ2.5 نــقــطــة، لــكــنــهــا كـــانـــت الـــواليـــة  ــ تـــرامـــب بــ
الــتــي فــاز فيها تــرامــب منذ مــســاء الــثــالثــاء. 
ميشيغن  مقاطعات  فــي بعض  األمـــر  كــذلــك 
الــتــي اعــتــبــرتــهــا األرقـــــام مــحــســومــة لصالح 
ح الديمقراطي بفارق كبير عن ترامب، 

ّ
املرش

لكن العكس هو الــذي حصل، فزاحم ترامب 
النهاية.  حتى  بالوالية  الــفــوز  على  خصمه 
في أوهايو كذلك، رجحت االستطالعات فوز 
ترامب فيها بفارق 0.8 نقطة عن بايدن، إال 
 النتيجة حسمت في الليلة األولى كذلك، 

ّ
أن

بعدما تقّدم ترامب بحوالي 8 نقاط. تكساس 
ففاز فيها  كــررت فشل االستطالعات كذلك، 
ترامب بفارق 6 نقاط تقريبًا، بينما رجحت 
شــركــات الــبــحــث فـــوزه بــفــارق نقطة واحـــدة 
كحد أقصى. وفي وسكونسن، خسر ترامب 
الوالية بفارق نقطة واحدة، وليس 17 نقطة 

حاسمة بحسب االستطالعات.
ــام تنطبق بشكل مشابه  األرقــ فــي  الــثــغــرات 
ــلـــى انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الـــتـــي  عـ
الــزرقــاء  فاملوجة  الــواليــات،  تشهدها بعض 
الــديــمــقــراطــيــون  أن يكتسح  تــفــتــرض  كــانــت 
املجلس، لكنهم حتى اآلن ال يزالون عاجزين 

عن حسم األكثرية لصالحهم.
هـــــذا الـــفـــشـــل لــــم يـــكـــن حــــكــــرًا عـــلـــى شـــركـــات 
اإلحصاء العامة التي تــزّود وسائل اإلعالم 
ــات االســـتـــطـــالع  ــركــ ــل كـــذلـــك شــ ــام، بــ ــ ــاألرقــ ــ بــ
الخاصة التي تلجأ إليها األحزاب. فبحسب 

مجلة »بوليتيكو« أغلب األرقام التي حصل 
والديمقراطي  الــجــمــهــوري  الــحــزبــان  عليها 
كــانــت تشير إلـــى فـــوز شــبــه حــاســم لــبــايــدن. 
ــع مــــــرور الــــســــاعــــات وعـــجـــز املـــرشـــح  لـــكـــن مــ
الــديــمــقــراطــي عــن حــســم املــعــركــة الــرئــاســيــة، 
يــطــرح الــبــاحــثــون أسئلة حــول مــا إذا باتت 
ــادرة  ــم اإلحــصــائــيــة مــعــطــلــة وغــيــر قـ ــهـ أدواتـ
تــحــديــدًا عــلــى قــيــاس حــجــم الــدعــم الشعبي 
لـــتـــرامـــب. يـــقـــول مـــديـــر مــعــهــد اســتــطــالعــات 
الرأي في جامعة مونماوث باتريك موراي، 

م عن عدد قليل من 
ّ
للمجلة: »هذه املرة ال نتكل

مــا حصل  أخفقت،  التي  الـــرأي  استطالعات 
فــي هـــذه االنــتــخــابــات نـــــادر... يــبــدو أن اســم 
دونالد ترامب على بطاقات االقتراع يجعل 

كل اإلحصاءات تذهب في مهب الريح«.
في جميع األحوال، يعود نفس السؤال ليبرز 
الثغرة  هــذه  ملــاذا ظهرت  تمامًا كعام 2016: 
في دورتني انتخابيتني متتاليتني، وفشلت 
في إعطاء تصّور حقيقي عن تمثيل ترامب؟ 
أواًل بالتعامل مع  قد يكون السبب مرتبطًا 

العّينات املستطلعة كعّينات علمية، وهو ما 
ال ينطبق على السلوكيات البشرية، تحديدًا 
ــــي خـــيـــارت  فــــي الــــخــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة، وهـ
أو  وطنية  أو  عاطفية  لحظة  فــي  تتغّير  قــد 
شــخــصــيــة مــعــّيــنــة. وتــصــلــح هــــذه الــنــظــريــة 
تــحــديــدًا فــي تقييم تــعــامــل األمــيــركــيــني مع 

عة كدونالد ترامب. 
ّ
شخصية غير متوق

فـــي تــعــلــيــق لــصــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، 
ــدة  ــر وحــ ــديــ ــاذ الـــجـــامـــعـــي ومــ ــ ــتـ ــ يـــقـــول األسـ
ــة مـــولـــيـــنـــبـــيـــرغ فــي  ــعـ ــامـ ــتـــصـــويـــت فــــي جـ الـ
بنسيلفانيا كريستوفر بوريك: »تمامًا ككل 
املــلــفــات املــرتــبــطــة بــتــرامــب، قــد تــكــون هناك 
استطالع حول  إجـــراء  عند  قــواعــد مختلفة 
تجربتان  الــيــوم  حتى  لدينا    )...( انتخابه 
مع الرجل، وفي املرتني تسير األمور بطريقة 

مختلفة وغير متوقعة«.
إلــــى جــانــب طــبــيــعــة تـــرامـــب، وتـــأثـــيـــره على 
 آخــــر يــبــقــى خـــارج 

ً
 عـــامـــال

ّ
األمــيــركــيــني، فــــإن

الحسابات ألسباب كثيرة، وهو »الناخبون 
الخجولون«. هؤالء ينتخبون ترامب، لكنهم 
ال يــصــّرحــون عــن ذلـــك الســتــطــالعــات الـــرأي 
وال حتى للمقربني منهم، خوفًا من األحكام 
األخالقية التي قد تلحق بهم، بسبب مواقف 
ترامب من ملفات كثيرة، بينها العنصرية، 
ــيــــروس كــــورونــــا، والــقــضــايــا  والـــنـــســـاء، وفــ
الـــبـــيـــئـــيـــة، واملـــثـــلـــيـــة الـــجـــنـــســـيـــة. األغـــلـــبـــيـــة 
ــن الـــرجـــال  ــن هــــــؤالء تـــتـــألـــف مــ الـــســـاحـــقـــة مــ
الــشــهــادات الجامعية.  الــبــيــض مــن حــامــلــي 
بــحــســب االســتــطــالعــات، فـــإن أكــثــريــة هــؤالء 
كانت ستمنح أصواتها لبايدن، في تكريس 
لنظرية عام 2016 أن الرجال البيض من غير 
حاملي الشهادات هم من أوصلوا ترامب إلى 
الــبــيــت األبـــيـــض، مــقــابــل تــصــويــت نظرائهم 
مـــن خــريــجــي الــجــامــعــات لــصــالــح هــيــالري 
كونسلت«  »مورنينغ  شركة   

ّ
لكن كلينتون. 

أن  كشفت  الــبــيــانــات،  بتحليل  املتخصصة 
ميلهم  عــن  يعلنون  الخجولني«  »الناخبني 
ــرامــــب، عــنــد اســتــطــالعــهــم عبر  النـــتـــخـــاب تــ
بذلك  بالتصريح  يــتــرددون  بينما  الهاتف، 
عند استطالعهم بشكل شخصي ومباشر، 
خوفا من الضغط االجتماعي. ورغــم أنــه ال 
أرقــــام واضــحــة عــن عـــدد هــــؤالء، لــكــن األكــيــد 
بحسب صحيفة »نيويورك تايمز«، أن هذه 
االنتخابات ستعيد فتح نقاش حول تأثير 

هذه الشريحة على النتائج االنتخابية.
دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، بــــــــــــــدوره، هـــــاجـــــم هــــذه 
ومتهمًا  عليها  باللوم  ملقيًا  االستطالعات 
إيـــــاهـــــا بـــالـــتـــســـبـــب فـــــي خــــســــارتــــه لــبــعــض 
حديث  فــي  تاريخيًا.  الجمهورية  الــواليــات 
يـــوم الــخــمــيــس فــي الــبــيــت األبـــيـــض، رأى أن 
 في االنتخابات 

ً
االستطالعات كانت »تدخال

أنها  الكلمة«، زاعمًا  الحقيقي لتلك  باملعنى 
رت بشكل مباشر على الناخب الجمهوري، 

ّ
أث

بعدما أقنعت الرأي العام بأن بايدن متقّدم 
بشكل كبير، »وهو ما جعل بعض ناخبينا 
يجلسون في بيوتهم... وقلصت قدرتنا على 

جمع األموال للحملة االنتخابية«.
فـــي مــقــال لــهــا قــبــل يــومــني تــســتــعــيــد مجلة 
 The ــاب ــ ــتـ ــ ــن كـ ــ ــكــــو« مـــقـــتـــطـــفـــًا مــ ــيــ ــتــ ــيــ »بــــولــ
ألســـتـــاذ  ــــفــــتــــون/1949( 

َ
ــــســــت

ُ
)امل  Pollesters

الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا 
األمـــيـــركـــيـــة لــيــنــدســي رودجــــــــرز. يـــقـــول هــذا 
األخير إن فكرة استطالعات الرأي السياسية 
غــيــر صــالــحــة، فــهــي طــريــقــة عــلــمــيــة خاطئة 
هدفها قياس مفهوم ال يمكن قياسه، وهو 
رودجــــرز،  وبــحــســب  مستمر.  بشكل  متغّير 
مــلــمــوســة،  لــيــســت  واآلراء  ــواقــــف  واملــ الــقــيــم 
التي  األيــام واألسابيع  في  وتتطّور سريعًا 
تــســبــق االنـــتـــخـــابـــات، وكـــذلـــك فـــي الــســنــوات 
التي تفصل بني انتخابات وأخرى، وبسبب 
في  االنتخابات  تقام  املستمّر  التغيير  هــذا 

الدول الديمقراطية كل 4 أو 6 سنوات.
الــيــوم ومــع فشل اســتــطــالعــات الـــرأي للمرة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، يـــبـــدو أن مــحــاولــة 
اإلمـــســـاك بـــــآراء الــنــاخــبــني، وتــأطــيــرهــا في 
أرقام ومواقف محددة، أثبتت عدم جدواها، 
وهــــو مـــا قـــد يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام إعـــــادة نظر 
على  وتأثيرها  الصناعة،  هــذه  بكل  جديدة 

اإلعالم وعلى الحياة السياسية.

الناخب الخجول ينتخب 
ترامب لكنه ال يصّرح عن 
ذلك خوفًا من المجتمع

مرة أخرى، فشلت استطالعات الرأي األميركية في تحديد قوة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بعد سلسلة 
إحصاءات أكدت فوز جو بايدن بفارق كبير. ما هو السبب؟ وهل تستطيع هذه الصناعة أن تنجو بعد هذه االنتخابات؟

قالت الكاتبة سو هالبرن من »نيويوركر« إن »استطالعات 
زمنية معينة.  لحظة  لقطات من  بل  تنبؤية،  ليست  الــرأي 
وبحلول الوقت الذي يطلع فيه العاّمة على نتائجها تكون 

ت«.
ّ
هذه اللحظة قد ول

ووفــقــا ألنــــدرو مــرســر مــن »مــركــز بــيــو لــأبــحــاث«، فــإن 
»الــقــرارات  بسبب  التباين،  إلــى  تميل  الـــرأي  استطالعات 
الــتــي يعرضها  الــقــضــايــا  مــع  الــتــعــامــل  الشخصية حـــول 
مــنــظــمــو اســتــطــالعــات الـــــرأي بــأســالــيــب مــخــتــلــفــة«. على 
سبيل املثال، حني يعتمد منظمو استطالعات الرأي على 
الحديث  إلى  الهواتف األرضية في بحثهم فإنهم يميلون 
الهواتف  ــام  الناخبني األكــبــر ســنــا. االعــتــمــاد على أرقـ مــع 
الناخبون  الريفيني.  الناخبني  تجاهل  يعني  قد  املحمولة 
الـــذيـــن يــشــعــرون بــخــســارة مــرشــحــهــم قـــد ال يــشــاركــون 
سياسيا،  الناشطون  عكسهم  وعلى  االستطالعات،  في 

ومعظمهم مــن الــديــمــقــراطــيــني. هــكــذا خــالــف فـــوز تــرامــب 
الــرأي  إن استطالعات  إذ  عــام 2016.  الــرأي  استطالعات 
عالقة في لحظة زمنية معينة، لذا لم تتمكن من احتساب 
الــنــاخــبــني الـــذيـــن اخــــتــــاروا تـــرامـــب فـــي الــلــحــظــة األخـــيـــرة، 
أو األشــخــاص مــن األقــلــيــات العرقية الــذيــن أحــجــمــوا عن 

التصويت في الواليات املتأرجحة.
أن  فــي  الفشل  يمكنها  املــخــتــارة  االقــتــراع  عينات  أن  كما 
أعطى   ،

ً
مــثــال عـــام 2016  الــنــاخــبــني.  بــدقــة طبيعة  تعكس 

منظمو استطالعات الرأي وزنا كبيرًا للناخبني الحاصلني 
التصويت  إلـــى  ــادة  عـ يميلون  وهـــم  جــامــعــي،  تعليم  عــلــى 
لــلــمــرشــح الــديــمــقــراطــي، مــا عــنــى اســتــبــعــاد الــفــئــات األقــل 
تعليما. وأحـــد عــوامــل عــدم الــدقــة أيــضــا فــي استطالعات 
الــرأي أن عددًا ال ُيستهان به من الناخبني، الذين يقولون 

إنهم لن يصوتوا، يدلون بأصواتهم في نهاية املطاف.

أن تعلق في اللحظة

MEDIA
منوعات

وّقع أكثر من 500 ألف أسترالي أخبار
على عريضة أطلقها رئيس الوزراء 

األسترالي السابق كيفن رود، يدعو 
فيها إلى التحقيق في هيمنة 

روبرت مردوخ على اإلعالم، علمًا 
أن »نيوز كورب أستراليا« تسيطر على 

70 في المائة من توزيع الصحف 
المحلية.

تجاوز عدد مشتركي »نيويورك 
تايمز«، في أكتوبر/تشرين األول 
الماضي، عتبة السبعة ماليين، 

بينهم مليوني مشترك إضافي 
اشتركوا خالل سنة في نسختها 

الرقمية. وللمرة األولى تجاوز عدد 
االشتراكات في النسخة الرقمية 

عددها في الورقية.

أعلنت شركة »فيسبوك«، يوم 
الجمعة، أنها فككت سبع شبكات 

منفصلة من الحسابات والصفحات 
الزائفة على منصتها، كانت تنشط 
في إيران وأفغانستان ومصر وتركيا 

والمغرب وميانمار وجورجيا 
وأوكرانيا، وذلك بسبب »سلوك زائف 

منسق«.

سُتدخل خدمة المراسلة »واتساب« 
التي يستخدمها أكثر من ملياري 

شخص حول العالم خاصية 
جديدة تتيح زوال الرسائل في 

غضون سبعة أيام، لتعزز موقعها 
التنافسي بوجه »سناب شات« التي 

تشّكل ميزة الرسائل الزائلة إحدى أبرز 
نقاط قوتها.

)Getty/توقعت االستطالعات موجة زرقاء تمنح الفوز سريعًا لبايدن )باستيان سالبرز
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التواصل  له. وفي مواقع  وتبحث عن مثيل 
أتلقى رسائل وتعليقات كثيرة  االجتماعي 
عايشوه..  أو  املــرض  اختبروا  أشخاص  من 
إنــــه شــعــور غــامــر بــتــشــارك قــصــص الــنــاس 
تفاعل  بــأن  وتعترف  الــبــوح«.  على  هم 

ّ
وحث

الناس مع شخصية »منى« ضمن مسلسل 
»من اآلخر« )كتابة إياد أبو الشامات، إخراج 
الـــصـــّبـــاح( يجعلها  ــاج  ــتــ شـــــارل شــــالال وإنــ
واثقة من أن الرسالة املقصودة من وراء هذا 

الدور قد وصلت إلى الجمهور ومفادها أن 
»املــرض قد يصيب أي إنسان وفــي أي عمِر 
كان. واملهم هو أن نواجهه وأال نستسلم له«.
وعـــن املــشــاهــد الــصــامــتــة فــي هـــذه املــواجــهــة 
بــني روال حــمــادة و»الــخــبــيــث« الــتــي أفضت 
ــتـــوى تـــقـــول:  ــى أداء تــمــثــيــلــي عـــالـــي املـــسـ ــ إلـ
ــا يــجــب إيــصــالــه  »الــــكــــالم يــضــّيــع أحـــيـــانـــًا مـ
مـــن خــــالل املـــشـــهـــد، ويـــكـــون الــصــمــت أقـــوى 
الكالم«. وتضيف: »املخرج  بكثير وأبلغ من 

بيروت ـ رنا أسطيح

أكثر من ثالثة عقود من الزمن في 
مجال التمثيل والئحة طويلة من 
األدوار الناجحة واملتنّوعة جعلت 
كثيرون على  ُيجِمع  اسمًا  روال حــمــادة  مــن 
بمجموعة  اقــتــرن  بعدما  واحــتــرامــه  محّبته 
كبيرة من األعمال الدرامية وأكثرها رسوخًا 
في الذاكرة التلفزيونية. هكذا ترافق أحدث 
أدوارها الدرامية ضمن مسلسل »من اآلخر« 
اد، وذلك بعدما 

ّ
مع ثناء من الجمهور والنق

أّدت شخصية امرأة تصارع مرض السرطان 
 مــن خــالل هــذا الــدور 

َ
بــفــرح وثــبــات، لتشّكل

نــمــوذجــًا عــن كــثــيــٍر مــن الــنــســاء املــنــاضــالت 
الــلــواتــي يــقــاومــن املـــرض ويــواجــهــن تبعاته 

النفسية واالجتماعية بشجاعة. 
اللبنانية، في  املمثلة  تــقــول  الـــدور  عــن هــذا 
مقابلة خاصة لـ »العربي الجديد«: »سعيدة 
ــذه الــشــخــصــّيــة شــّجــعــت الـــنـــاس على  ألن هـ
ــتــــي قـــصـــصـــهـــم الــــخــــاصــــة فـــــي كــل  ــاركــ مــــشــ
ففي  والحقيقية.  منها  االفتراضية  األماكن 
أين  من  تسألني  تستوقفني  سّيدة  الشارع 
اشتريت وشــاح الــرأس ألنها فقدت شعرها 

شغلتني مسألة أن أكون 
الجئة مذ كنت طفلة 

ولكنّي سورية أيضًا

الصمت في 
المشهد ال يقّل بالغة 

عن  الكالم أبدًا

يؤّدي التوتر أو التعرض 
لصدمة نفسية قوية إلى 

تساقط الشعر

2223
منوعات

ــة، وهــو  ــذه الــــرؤيــ ــان لـــديـــه هــ ــارل شــــالل كــ ــ شـ
ــص الــكــالم فــي كــثــيــر مــن املــشــاهــد وليس 

ّ
قــل

فـــي مـــشـــاهـــدي وحـــســـب، الســيــمــا أن دوري 
يفعل  مما  أكثر  داخلية  مشاعر  على  يرتكز 
عــلــى الــكــلــمــات. واألشـــخـــاص الـــذيـــن يــمــّرون 
بتجارب قاسية وقوية يصبحون مضطّرين 
كي  أحبائهم  عن  أوجاعهم  كتم  إلــى  أحيانًا 
األلــم، فنجد محيطهم يبكي  ال يسببوا لهم 
واساِته«. 

ُ
عنهم، ويصبحون هم املضطّرين مل

ل للدراما  وتــرى أن »هــذا تطّور جميل ُيسجَّ
ــن مــشــاهــد  الــتــلــفــزيــونــيــة حـــيـــث انــتــقــلــنــا مــ
إلـــى مشاهد  أربـــع صــفــحــات حـــوار  تتضّمن 
صامتة تمامًا. وهــذا أمر مشّجع ال يمكنني 
أن أصفه إال بمقارنته بالنهج الخاص الذي 
أتــبــعــه كــمــمــثــلــة، حــيــث أعــتــبــر أنــــه يــجــب أال 
، ألن دموعي ستريح 

ً
أبكي في املشهد  مثال

الناس. في املقابل عندما تكون دموعي وأملي 
محسوسني ولكنني ال أبكي، ستنزل بالتالي 
دموع املشاهدين، وهذا هو الرهان األصعب. 
فــالــكــاتــب إيــــاد أبـــو الــشــامــات وضـــع أســاســًا 
 جدًا لكل الشخصيات على الورق، ما 

ً
جميال

املمثل بطريقة تظهر  بــإدارة  للمخرج  سمح 
فيها الشخصيات على أنها جزء من الواقع، 
استمتع  ولــذلــك  الحقيقة.  مــن   

ً
قطعة  

ً
حاملة

الــنــاس بــرؤيــة املــشــاهــد، وفـــي الــوقــت نفسه 
تــنــاقــلــوا أيـــضـــًا عـــبـــارات وردت عــلــى لــســان 
عميقة  حياتية  حــَكــم  وكــأنــهــا  الشخصيات 
وحقيقية، وهذا ما مؤشر على تناغم فريق 

 وأداًء«.
ً
املسلسل وتكامله نصًا وصورة

ــيـــرة عــن  ــقـ ــفـ ــيــــاب الــــبــــيــــوت الـ ــبـــب غــ ــن سـ ــ وعــ
ــم تــركــيــزه عــلــى الضائقة  صــــورة الــعــمــل رغـ
االقتصادية التي يمّر بها البلد، تجيب: »لو 
 فيه أغراض 

ً
كانت عائلة تسكن بيتًا جميال

املــصــرف بحجز أموالها  قــام  ثمينة وفــجــأة 
أن  أفــرادهــا وظائفهم، هــل يعني ذلــك  وفقد 
الثمينة  أمالكهم  أو   

ً
يعد جميال لم  منزلهم 

اختفت؟ بالطبع ال وبالتالي املنازل الفخمة 
ال تــعــكــس بــالــضــرورة الــوضــع االجــتــمــاعــي 
العمل على  مــرور  وعــن  لقاِطنيها«.  الحالي 
الـــثـــورة الــلــبــنــانــيــة بــشــكــل خــفــيــف مـــن دون 
التعّمق في أحداثها وخلفياتها، ترى حمادة 
أن »تــنــاول الــثــورة فــي املسلسل ولــو بشكل 
جانبي أمر جّيد ألنه يضع العمل في إطار 
للدراما  املبكر  فمن  مــحــّدد.  ومــكــانــي  زمــنــي 
وتتحّدث  االنــتــفــاضــة  تــتــنــاول  أن  اللبنانية 
عــنــهــا بــشــكــل كـــامـــل. ولـــكـــن مـــن الــجــمــيــل أن 
املسلسل ذكر الثورة على أنها واقع نعيشه 
ولم يقم بتهميشها أو بتصويرنا على أننا 
مــنــفــصــلــون عـــن الـــواقـــع أو الــحــيــاة بـــل على 

العكس تمامًا«.
زمــنــهــا  بـــقـــضـــايـــا  املـــتـــصـــلـــة  ــادة  ــمــ حــ وروال 
ــًا الـــوجـــع  وهــــمــــوم مــجــتــمــعــهــا حــمــلــت أيـــضـ
ــر أعــمــالــهــا املــســرحــيــة  الــفــلــســطــيــنــي فـــي آخــ
بعنوان »رسالة إلى آن فرانك« حيث جّسدت 
االحتالل  يهدم  فلسطينية  امـــرأة  شخصية 
تنفّك  ال  ولكنها  مـــرارًا  منزلها  اإلســرائــيــلــي 
بنائه حجرًا حجرًا. وعن  إعــادة  تنكّب على 
مــوقــفــهــا إزاء الــقــضــيــة فــي ضـــوء مــا يجري 
ــة تــطــبــيــع عـــربـــيـــة تـــقـــول:  مــــؤخــــرًا مــــن مـــوجـ
»بالنسبة لي، فلسطني هي فلسطني والعدو 
الـــصـــهـــيـــونـــي لــــن يـــتـــغـــّيـــر اســــمــــه وســيــبــقــى 
)العدو( إلى أن تتحّرر فلسطني. هذا موقفي 
منذ زمن بعيد وهو كذلك اليوم ولن يتغّير 

بعد 100 عام«. 
تلملم بدورها حجارتها  التي  وعن بيروت 
بعد انفجار املرفأ املدّوي في 4 آب/ آغسطس 
ــقـــول: »لـــبـــيـــروت قــصــة مــخــتــلــفــة.  املـــاضـــي، تـ
ومــا زلنا إلــى الــيــوم ال نعلم مــن يقف خلف 
تــفــجــيــر املـــرفـــأ والــتــحــقــيــقــات لـــم تــفــِض إلــى 
معرفة الحقيقة بعد. ولكن في مقابل الدمار 
أيــدي الشباب الذين  كــان هناك إعــمــار على 
ملــــوا الـــحـــجـــارة والــــركــــام بــأيــاديــهــم وقـــامـــوا 
بتنظيف الشوارع، وإعــادة البناء وهذا أمر 
مــؤثــر جـــدًا وجــمــيــل ألن هـــذا الــبــلــد لــم يعِط 
لــلــشــبــاب مــكــانــًا، وبــعــد االنــفــجــار قــامــوا هم 
الشوارع  في  وذلــك  ألنفسهم،  مكاٍن  بإيجاد 
واألحياء التي كنسوها بأنفسهم ليساهموا 
ــادة بــنــائــهــا على  ــ بــالــنــهــوض بــاملــديــنــة وإعــ
أمــــل أن مـــا ســيــبــنــيــه الــشــبــاب ســيــنــتــج منه 
تطلعاتهم  وتــحــاكــي  أكــثــر  تشبههم  مــديــنــة 

وطموحاتهم«.

إبراهيم علي

ال يقتصر الضعف في عالم الدراما العربية 
ـــاب أو الــنــصــوص الــتــي 

ّ
عــلــى مــســتــوى الـــكـــت

تـــقـــدم لــلــتــصــويــر، بـــل عــلــى الــعــكــس، يــعــانــي 
بعض املنتجني في العالم العربي من نقص 
التلفزيونية  الــروايــة  نجاح  بــأصــول  املعرفة 
وتـــفـــاصـــيـــلـــه، بـــعـــيـــدًا عــــن املـــنـــحـــى الـــتـــجـــاري 
الــتــســويــقــي الــــذي تــتــخــذه شـــركـــات اإلنـــتـــاج، 
املوافقة  عند  األولـــويـــات  ــم 

ّ
ســل على  وتضعه 

من  الــرغــم  على  مسلسل.  أي  بشأن  النهائية 
التضارب الواضح في الصالحيات بني أفراد 
السعودية ومديريها، تصّر   MBC مجموعة
املــحــطــة عــلــى إنـــتـــاج مــجــمــوعــة مـــن الــبــرامــج 
ــتــــي يــفــتــقــد بــعــضــهــا رؤى  واملـــســـلـــســـالت الــ
الرتابة،  حــالــة  مــن  تنقذها  خــاصــة  ومعايير 

وتقدم للمشاهد ما هو جديد وهادف.
ويــعــرض حــالــيــًا الــجــزء الــثــانــي مــن مسلسل 
ــروت«، املــقــتــبــس مــــن املــســلــســل  ــ ــيـ ــ »عـــــــروس بـ
ــــذي حــظــي  الـــتـــركـــي »عـــــــروس إســـطـــنـــبـــول« الــ
 MBC بمتابعة جيدة السنة املاضية، ما دفع
إلـــى إنــتــاج جـــزء ثــــاٍن، بــعــد أن اســتــفــادت من 

وألن طابع املدن ذكورّي أكثر، وتسيطر صور 
الذكور في الشارع وعلى فن الغرافيتي، فإنه 
الجندرية،  بالنظرة  املــكــان  تحليل  بــاإلمــكــان 
فحتى املــبــانــي ألــوانــهــا ذكـــوريـــة، وفـــق غــانــم، 
ا في املكان 

ً
وتقول: »لذا يجب أن نخلق توازن

ــودي لــعــمــل جـــداريـــة فــي الــشــارع  ــ الـــعـــام، ووجـ
كأنثى كان ملفتًا، ما أعتبره تشجيعًا لنساء 

خريات لديهن أفكار عليهن تنفيذها«.
ُ
أ

غــالــبــًا تــهــتــم األمـــهـــات بــاســتــقــرار بــنــاتــهــن، أو 
ســـرة، 

ُ
األ ضمن  االجتماعية  حياتهن  تجذير 

لكن والـــدة أسمى واحـــدة مــن أمــهــات أخريات 
والدتها،  تقول  األبناء.  رغبة  باحترام  يدفعن 
»بالنسبة  الــجــديــد«:  »العربي  لـ غــانــم،  نعيمة 
لــنــا كـــأســـرة، ولــيــس عــلــى صــعــيــدي كـــأم فقط، 
لدينا توجه لتنمية مواهب وقــدرات أبنائنا، 
فــقــد الحــظــت اتــجــاه الــفــنــون لـــدى أســمــى منذ 
الجانب  هذا  تنمية  على  طفولتها، وحرصت 
لديها، وال أتطرق لهواجس الزواج املسيطرة 
في مجتمعاتنا العربية، حول أن ابنتي يجب 
شكل كعائلة 

ُ
ن أن تصل لعمر معني وتــتــزوج. 

 مــســاعــدًا لــلــدعــم، لــكــن أســمــى هــي التي 
ً
عــامــال

ترسم الطريق«.
ولـــدت أســمــى غــانــم وكــبــرت فــي مخيم »خــان 
الـــشـــيـــح«، جـــنـــوب غــــرب الــعــاصــمــة الــســوريــة 

رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

الفلسطينية  الفنانة  تواصل  الغرافيتي  بفن 
الشابة أسمى غانم )29 عامًا(، من مدينة رام 
الفني،  الغربية، مشوارها  الضفة  وســط  الله، 
وتــحــكــي بــلــوحــاتــهــا الــغــرافــيــتــيــة عـــن الــثــورة 
الكامنة فــي ســيــرة أهــم نــســاء الــعــالــم وبشكل 

عفوي ودون مبالغة.
أخـــيـــًرا، أنــجــزت غــانــم جــداريــة ضــمــن مــشــروع 
ــــوارع مــديــنــة رام الــلــه،  ــنــــارات« فـــي أحـــد شـ »مــ
واســتــمــر عــمــلــهــا ســبــعــة أيـــــام، حــيــث تــوضــح 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، »أن الـــفـــكـــرة تــتــضــمــن  ـــ لـ
ــم، لـــتـــعـــريـــف كــل  ــالــ ــعــ ــة ألهـــــم نــــســــاء الــ ــ ــداريـ ــ جـ
املجتمع بهن وبإنجازتهن، وهن: زها حديد، 
املعمارية العراقية الشهيرة، وأنجيال ديفيس، 
الــنــاشــطــة األمــيــركــيــة ضـــد الــعــنــصــريــة بحق 
الـــســـود والــفــلــســطــيــنــيــني، ويـــاســـمـــني زهـــــران، 
وهي عاملة آثار من مدينة رام الله، والشاعرة 

الفلسطينية املعروفة فدوى طوقان«.
تحكي أسمى عن تلك الثورة الكامنة بأولئك 
الــنــســاء، وتــقــول: »ال داعـــي ألن أخــتــار صــورة 
مــقــرونــة بــالــفــعــل الــنــضــالــي أو غــيــره لــهــؤالء 
 مــنــاضــالت دون الــصــورة 

ً
الــنــســاء، فهن أصـــال

التي أرسمها على الجدار، فاملهم أن أسماءهن 
كــتــبــت فـــي الـــشـــارع ومــقــوالتــهــن أيـــضـــًا، لــدفــع 
ــاء. املــهــم  ــسـ ــنـ ــــؤالء الـ ــــول هــ الــــنــــاس لــلــبــحــث حـ
لــقــد مــر بــي،  الــبــحــث.  أن يكمل األفــــراد عملية 
، أصحاب سيارات أجرة خالل عملي في 

ً
مثال

الالتي  النساء  الجدارية، وطلبوا مني أسماء 
أوراق،  عـــلـــى  ــــم وجـــوهـــهـــن، وســـجـــلـــوهـــا  أرســ
لــي، وأعتبر  قــال  أكثر، أحدهم  ليعرفوا عنهن 
)أمــر من هنا يوميًا،  األمــر نجاحًا للمشروع: 

أريد معرفة من يكن هؤالء النسوة(«.

تجربة التصوير في تركيا، بعيدًا عن الخالف 
الــذي ُوضــع جانبًا، ووفــر على ما  السياسي 
يــبــدو املــصــالــح الــتــجــاريــة الــخــاصــة باملحطة 
السعودية. في الجزء األول، استعانت املحطة 
بتصوير مشاهد خاصة من »عروس بيروت« 
فـــي لـــبـــنـــان، لـــكـــون الــعــمــل يـــــروي قــصــة فــتــاة 
منطقة  مــن  بحبيب  صــدفــة  تلتقي  بــيــروتــيــة 
»جــبــيــل« الــتــاريــخــيــة وتــرتــبــط بـــه. لــكــن زواج 
»ثريا« يحمل مزيدًا من التعقيدات،  »فارس« بـ
ــــدة »فـــــارس« الــحــاكــمــة في  بــســبــب تــســلــط والـ

عائلة معروفة بثرائها ونفوذها.
من املؤّكد أن املسلسل التركي الذي تحّول إلى 
نسخة عربيٍة، عالج القصة بطريقة بسيطة، 
 فريق 

ّ
ال تتماشى مع الرؤية العربية. ولو أن

التنفيذ في الجزء األول كان تركيًا، واستنسخ 
ما بإمكانه من مشاهد مطابقة تمامًا ألصل 
تحول  الــذي  الثاني  الجزء  بخالف  املسلسل، 
إلـــى مــا يشبه »اخــتــراعــًا« واضــحــًا لــأحــداث 
دون مراعاة أي قيمة لطريقة طرح مثل هذه 
أحــداث  أو توجهها، وهــي باملجمل  األحـــداث 
ضعيفة مّر عليها الدهر، من خالفات عائلية 
فاض بها الجزء األول، وحاول التغلب عليها 
الجزء  في  اليوم  يحصل  مما  أفضل  بطريقة 

الثاني.
كـــان  األول  ــزء  ــجــ الــ نـــجـــاح  أن  ــــح  ــــواضـ الـ ــن  مــ
ــام الــعــمــل  ــمـ مــحــفــزًا لــشــركــة اإلنــــتــــاج عــلــى إتـ
السيناريو  أو  النص  نــوع  فــي  التدقيق  دون 
الــــذي كــتــبــه املــمــثــل الــلــبــنــانــي طــــارق ســويــد، 
والـــذي أقــحــم فــيــه، على مــا يــبــدو، حــشــوًا من 
ضعف  وذلـــك  املستغربة،  والــجــمــل  التعابير 
ــلـــوغ حـــدود  ــح ملـــســـاحـــات األحـــــــداث، وبـ ــ واضـ
مـــكـــررة ظــهــرت فـــي الـــجـــزء األول، كــالــفــوارق 
ــة 

ّ
االجــتــمــاعــيــة بـــني الــحــمــاة الــصــارمــة والــكــن

لخمسني  استمرت  التي  واملشكلة  البسيطة. 
»اختراع«  اليوم بصورة  تعاد  حلقة سابقة، 
تنافسي بفوز األم على زوجة ابنها، والعكس 
األم »ليلى«  أبــنــاء  مــا يعترض  إلــى  صحيح، 
)تـــقـــال شـــمـــعـــون( مـــن مــشــاكــل فـــي االرتـــبـــاط 
وشبح الغيرة واملصالح املالية التي تسيطر 

على وضع الشركات التي يسيطرون عليها، 
بحة في تجاوز كل ذلك. إلى آخر السُّ

هـــكـــذا، تـــحـــاول املــحــطــات اســـتـــنـــزاف املــشــاهــد 
لضمان  سابق  نجاح  أي  واستغالل  العربي، 
توظيف إنتاج آخر في سبيل تحقيق متابعة 
أو أربـــــاح مــالــيــة، بــعــيــدًا عـــن املـــحـــتـــوى، ليقع 

»عــروس بيروت« في فخ اللعب على عواطف 
املــشــاهــد بــعــيــدًا عـــن أي هــــدف يــعــيــد الـــدرامـــا 
العربية لتألقها ويدفع إلى املزيد من املتابعني 
وتوأمتها بالدراما التركية التي تحقق أعلى 
ــم مــع  ــالـ ــعـ ــي الـ نــســبــة مـــبـــيـــعـــات ومــــشــــاهــــدة فــ

.
ً
املشاهد العربي الذي يتابعها أصال

اتفاقية أوســلــو، عــادت  دمــشــق، وعقب توقيع 
وعائلتها إلى مدينة رام الله عام 1995، لتنتقل 
حياة الريشة إلى جداٍر آخر، لكن عائلة أسمى 
لم تمكث إال عامني في رام الله، ثم عادت إلى 
ســوريــة لتمكث هــنــاك ثـــالث ســـنـــوات، وتقفل 
بعدها عائدة إلى رام الله؛ وهكذا ظلت العائلة 
بني البلدين أعوامًا طويلة، حتى العام 2008، 

إذ استقرت في الضفة الغربية.
ــمـــى غــــانــــم: »عـــشـــت وتـــرعـــرعـــت فــي  ــقـــول أسـ تـ
ســوريــة. وانتقالي مــا بــني فلسطني وســوريــة 
لـــم يـــخـــدم حــصــلــيــة املـــخـــزون الــبــصــري فــقــط، 
هنا  املسألة  فليست  نفسها،  الهوية  خــدم  بل 
التنقل  هــذا  طريقته،  أو  الــفــن  بكيفية  تتعلق 
مسألة  شغلتني  هويتي.  عن  للبحث  دفعني 
أيضًا  لكنني  مــذ كنت طفلة؛  أكـــون الجــئــة  أن 
أشــعــر نفسي ســـورّيـــة«. وتــؤكــد أســمــى قائلة: 
»لقد عّبرت بالفن عن كل هذا، وعن كل ما كنت 
أســمــعــه عـــن فــلــســطــني وأنــــا الجــئــة خــارجــهــا، 
ــًا، وعــنــدمــا عــدت  وعــــن حــنــيــنــي لــلــوطــن أيـــضـ
لفلسطني بدأت أشعر بالحنني لسورية كوطن 
عشت فيه وأحــبــه؛ لــذا طيلة الــوقــت أعــبــر عن 
فلسطني وســوريــة، وهــذا ما يجب أن يدفعنا 

للتفكيربمفهوم الوطن بالنسبة إلينا«.
انتفاضة  املؤملة خــالل  املشاهد  أحــد  استرعى 
األقـــصـــى عــــام 2000 اهـــتـــمـــام ريـــشـــة الــفــنــانــة 
لتعتبره  مكثفة،  فنية  إدراك  بلحظة  الــشــابــة 
بداية طريقها، وإن كانت قد رسمت قبل ذلك، 
وتقول غانم: »كان مشهدًا على شاشة التلفاز 
ــاء انــتــفــاضــة  ــنـ ألم تــحــمــل طــفــلــهــا الــشــهــيــد أثـ
ــــي،  األقــــصــــى. انــطــبــعــت صــــــورة األم فــــي رأسـ
ــره، وال أعــــرف مـــا إذا  ــ فــرســمــت لــوحــة عــلــى أثـ
كــانــت الــلــوحــة ال تـــزال بــخــيــر، ألن منزلنا في 

دمشق تعرض للقصف«.

»عروس بيروت« اجترار أحداث مرّ عليها الدهرأسمى غانم... عن الثورة الكامنة في النساء
يأتي الجزء الثاني من 

مسلسل »عروس 
بيروت« المقتبس عن 

العمل التركي »عروس 
إسطنبول« ممًال ومليئًا 
باجترار األحداث السابقة

كارين إليان ضاهر

الشعر  تساقط  مشكلة  تزايد  من  كثيرات  تشكو 
فــي موسم الــخــريــف. حتى أنــه على مــر العصور 
برت هذه الحالة طبيعية، وتم الربط بني هذه 

ُ
اعت

الفترة من السنة، وبني تساقط الشعر لتبرير ما 
يحصل. لكن من الناحية الطبية، ال يعتبر الطبيب 
االخــتــصــاصــي فـــي األمـــــراض الــجــلــديــة الــدكــتــور 
دانــي طويلة أن املسألة ترتبط بفترة معينة من 
السنة بكل بساطة، بل إن تزايد تساقط الشعر في 
الفترة قد يعود إلى تراكم املشاكل ووجود  هذه 
تعب الشعر إلى 

ُ
عوامل عديدة تجتمع صيفًا، فت

أن تصل مرحلة تساقطه بشكل واضــح. ويعتبر 
الشعر  أبــرز مشاكل  يكون  قــد  الشعر  أن تساقط 
التي يمكن مواجهتها في هذه الفترة أو في أية 
فترة من السنة. أما العوامل التي تؤدي إلى ذلك 
 
ْ
في أي وقت كان فهي عديدة، منها الهرمونات، إذ

تمكن مواجهة مشكلة تساقط الشعر بعد الحمل 
والوالدة نتيجة التغييرات الهرمونية التي تؤثر 

على بصلة الشعر. 
ــــى تـــســـاقـــط مـــؤقـــت لــلــشــعــر  ــــؤدي إلـ ــــك يــ إال أن ذلـ
كانت  إذا  خصوصًا  فــتــرة،  بعد  وينمو  فيتجدد 
ــرأة حــريــصــة عــلــى تــنــاول الــفــيــتــامــيــنــات خــالل  املــ
الجسم.  فــي  فيها  نقص  ال يحصل  الحمل حتى 
وُيعتَبر النقص في الحديد في الدم الحالة األكثر 
شــيــوعــًا مـــن بـــني مــســبــبــات تــســاقــط الــشــعــر لــدى 

لتساقط  عرضة  أكثر  املــرأة  تعتبر  لذلك  النساء. 
الــشــعــر بــســبــب الـــــــدورة الـــشـــهـــريـــة، والعــتــبــارهــا 
 
َّ
أن الحديد. كما  الــدم ونقص  إلــى فقر   

ً
أكثر ميال

األسباب الوراثية يمكن أن تلعب دورًا لدى املرأة 
ولدى الرجل أيضًا في تساقط الشعر. وقد يكون 
الرجل أكثر عرضة في هذه الحالة، وهذا ما يبدو 
واضحًا من ارتفاع معدالت الصلع لدى الرجال. 

ا تساقط الشعر في بقع 
ً

وتسبب الفطريات أيض
معينة في الرأس فتكون املشكلة موضعية. علمًا 
أنه بحسب الدكتور طويلة تظهر في هذه الحالة 
قشرة في مواضع تساقط الشعر ويمكن عندها 
تقدير السبب حيث تعتبر املشكلة في الفطريات، 

وثمة حاجة إلى معالجتها. 
ــــؤّدي الــتــوتــر أو الــتــعــرض لــصــدمــة قــويــة إلــى  ويـ
تــســاقــط الــشــعــر. حــتــى أن ذلـــك قـــد ال يــؤثــر فقط 
على شعر الــرأس فحسب إنما أيضًا على الذقن 
والـــحـــاجـــبـــني. وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة أيـــضـــًا يــالحــظ 
لكنها  الــرأس  بقع معينة في  الشعر في  تساقط 

تختلف عندها، بحسب الدكتور طويلة عن تلك 
الــنــاتــجــة عــن الــفــطــريــات بــكــونــهــا مــلــســاء وليس 

هناك قشرة فيها.
الخريف بمعدالت كبرى،  الشعر في  أما تساقط 
فيعود إلى عوامل عديدة مجتمعة منها تعرض 
الشعر بكثرة صيفًا ألشعة الشمس والكلور في 
ــدًا له  ــــواض الــســبــاحــة الــتــي تــعــتــبــر مـــؤذيـــة جـ أحـ
وبالتالي  الشعر  فــي بصلة  إلــى ضعف  وتـــؤدي 
إلى تساقطه. يضاف إلى ذلك سوء التغذية التي 
بحسب  الصيف،  في  الشائعة  املسائل  من  تبدو 
الــدكــتــور طــويــلــة، العــتــبــار أنــه فــي مــوســم العطل 
بشكل  الــغــذاء  نوعية  على   

ً
عـــادة التركيز  يتم  ال 

واملــعــادن  الفيتامينات  كافة  تأمني  على  يساعد 
الــتــي يحتاجها الــجــســم. هــذا وقــد تــكــون مشكلة 
 فتضاف إلى هذه 

ً
نقص الحديد موجودة أصــال

الشعر  تــســاقــط  إلـــى  الــعــوامــل مجتمعة وتــــؤدي 
بمعدالت كبرى في هذه الفترة. 

إلى  الــشــعــر، يشير طويلة  إلــى تساقط  وإضــافــة 
مــشــاكــل أخــــرى تــواجــهــهــا املـــــرأة غــالــبــًا فـــي هــذه 
املرحلة، وأهمها الجفاف الزائد في الشعر بسبب 
أيضًا،  والــكــلــور  والشمس  البحر  ملــيــاه  التعرض 
ها عوامل مؤذية للشعر. ومن العوامل املضرة 

ّ
فكل

أيــضــًا بــالــشــعــر املــــواد الــكــيــمــاويــة املـــوجـــودة في 
تفعل  كما  الشعر،  لتفتيح  تعتمد  التي  الصبغة 
تفتيح  أن  الصيف، خصوصًا  فصل  في  كثيرات 

الشعر له األثر السلبي األكبر عليه.

مشهدان ووجعان... بين بيروت وفلسطين

ظافر العابدين وكارمن بصيبص في »عروس بيروت« )فيسبوك(

يعتبر تساقط 
الشعر عند الرجال 
أكثر شيوعًا 
منه عند النساء 
)Getty(

غانم: »طابع المدن ذكورّي« )العربي الجديد(

لعبت دور مريضة بالسرطان في مسلسل »من اآلخر« )المكتب اإلعالمي(

لـ»العربي  حمادة  روال  تتحّدث  كبيرًا،  نجاحًا  اآلخر«  »من  مسلسل  في  دورها  القى  بعدما 
الجديد« عن صعوبة تجسيد دور سيدة مريضة، وعن تفاعل المشاهدين معها

روال حمادة

مشاكل تساقط الشعر

فنون وكوكتيل
حوار

اليف ستايل

رصدبورتريه

وعن تعاونها مع 
الممثلتين سرينا شامي 

وسينتيا صامويل )الصورة( 
اللتين تؤديان دوري ابنتيها 
في المسلسل تقول روال 
حمادة: »هما رائعتان. 
خلفية سيرينا مختلفة 

جدًا عن خلفية سينتيا التي 
تشق طريقها وتتعلّم 

وتبذل مجهودًا. فسيرينا 
ممثلة مسرح ُمحتِرفة 
والعمل معها متعة. 

وفي اإلجمال جّو العائلة 
الذي خلقناه في المسلسل 
جميل ويشبه جو أي عائلة 

حقيقية، بوجود كل 
عناصره ومن ضمنهم 

طبعًا الممثل عصام األشقر 
بدور زوجي«.

تعاون مشترك
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