
21

استهداف الصحافيين: مسدس يُصّوب على قلب أوروبا
ناصر السهلي

تعيد محاولة اغتيال الصحافي الهولندي، 
ــوع فــي  ــبــ ــريــــس، قـــبـــل نـــحـــو أســ بــيــتــر دي فــ
ــتــــردام، الــتــذكــيــر بــــأن اســتــهــداف  قــلــب أمــــســ
ــًرا عــلــى األنــظــمــة  ــكـ ــم يــعــد حـ الــصــحــافــيــن لـ
الذي  فريس  دي  طّية. 

ّ
والتسل الديكتاتورّية 

ال يزال يصارع في أحد مستشفيات هولندا، 
تــحــت حــراســة أمــنــيــة مـــشـــددة، ويــعــمــل منذ 
نحو 30 سنة على قضايا الجريمة املنظمة، 
يــبــدو أنـــه اقــتــرب مــن »خــطــوط حــمــر« باتت 
ترسمها  املتشّعبة  وعــاقــاتــهــا  الــعــصــابــات 
في أوروبا، حتى شهدناها في أكثر من بلد 

خال األعوام املاضية.  
ــالـــم الــســفــلــي  ــريـــس مــــن الـــعـ فـــاقـــتـــراب دي فـ
ــــى مــيــنــاء  ــــدرات إلـ ــــخـ لـــعـــصـــابـــات تـــهـــريـــب املـ
روتــــــــردام، ومـــنـــه إلــــى بــقــيــة أنـــحـــاء أوروبـــــا، 
عالم  فــي  كثيرين  مـــّس بمصالح  أنـــه  يــبــدو 
نفوذها  يتوسع  التي  والفساد  العصابات 
في القارة األوروبية، من اسكندنافيا شمااًل 
ــى مــالــطــا جـــنـــوبـــا، فــاســتــهــدفــوه بخمس  إلــ
رصــاصــات للقضاء عليه، بعد خــروجــه من 
كان  حيث  التلفزيونية،  إل«  تــي  »أر  محطة 

ضيفا على برنامج. 
ـــا 

ً
ــــداف يـــعـــيـــد الـــتـــذكـــيـــر أيـــض ــهـ ــ ــتـ ــ هــــــذا االسـ

ــة، خــــــال الـــســـنـــوات  ــقــ ــابــ ــتــــهــــدافــــات ســ بــــاســ
ــا فـــي مــالــطــا وســلــوفــاكــيــا،  ــرزهـ املـــاضـــيـــة، أبـ
ــيـــن عـــمـــا عـــلـــى تــحــقــيــقــات  ــافـ بـــحـــق صـــحـ
املنظمة،  الــجــريــمــة  وعــالــم  بــالــفــســاد  تتعلق 
الــقــارة  حتى بــات األمـــر أشــبــه بالنهج. ففي 
الصحافية  اغــتــيــلــت   ،2017 عـــام  ــة  ــيـ األوروبـ
املالطية دافني غاروانا غاليزيا في أكتوبر/

التي  وهــي  مفخخة،  بــســيــارة  األول  تشرين 
الفساد  قضايا  على  بالعمل  تشتهر  كانت 
بأربعة  بعدها  وقضى  الضريبي.  والتهرب 
أشهر، في فبراير/شباط 2018، السلوفاكي 
ــان االثــنــان  يـــان كــوســيــاك مـــع خــطــيــبــتــه، وكــ
يعمان على تحقيق في صــات سياسين 
مــحــلــيــن بــاملــافــيــا اإليــطــالــيــة. وفـــي إبــريــل/

نــيــســان املـــاضـــي، قــتــل الــصــحــافــي الجنائي 
اليوناني البارز غيورغوس كارايفز، بعدما 
ــة نــاريــة منه،  اقــتــرب رجـــان يستقان دراجـ
وأطــلــق الــراكــب الــنــار عليه، حــن كــان عائدًا 
تلت الصحافية واملؤلفة 

ُ
من مقر عمله. وقد ق

ليرا ماكي، البالغة من العمر 29 عاما، أثناء 
تغطيتها أعمال الشغب في أيرلندا الشمالية، 
فــي إبــريــل/ نيسان عــام 2019. وتــرفــع هذه 
 إلــى اســتــهــداف دي 

ً
الــحــاالت األربـــع، إضــافــة

أوروبــا  في  الصحافين  قتل  فريس، جرائم 
خال السنوات املاضية إلى خمس، ما يؤكد 
املخاوف املتزايدة بشأن التراجع املطرد في 
حرية الصحافة في عدد من الدول األعضاء 

في االتحاد األوروبي.
 مـــحـــاولـــة االغـــتـــيـــال 

ّ
ــقـــول إن ــع الــــحــــال يـ ــ واقــ

 
ّ
األخــيــرة فــي أمــســتــردام تــقــّدم صـــورة عــن أن

استهداف  فــي  يتشكل  أصبح  جــديــًدا  ا 
ً
نمط

ها 
ّ
كل أنــهــا  بــالــضــرورة  ولــيــس  الصحافين، 

قــتــل. فمن بن  مــحــاولــة  أو  تصفية جسدية 
50 صحافيا قتلوا العام 2020 املاضي، ولم 
يكونوا جميعا في مناطق صــراع وحــروب، 
تـــعـــّرض 84 فـــي املـــائـــة مـــن هـــــؤالء ملــاحــقــة 
منظمة  بحسب  تصفيتهم،  قبل  وتهديدات 
»صــحــافــيــون بـــا حــــــدود«، فـــي حـــن تتسع 
وإبعادهم  الصحافين  من  التخلص  أفكار 
عــن طــريــق التحقيق فــي الــفــســاد والــجــرائــم 

املنظمة.  
وكان للعصابات املنظمة نصيب األسد في 
الصحافين حول  استهداف  عن  املسؤولية 
العالم، وأوروبــا ضمنا، منذ 2015، بحسب 
ــلـــون بـــا حــــدود«  تــقــاريــر مــنــظــمــتــي »مـــراسـ
ــيـــن«. فــــخــــال عــامــن  ــافـ ــحـ ــة الـــصـ ــايــ ــمــ و»حــ
على  صــحــافــيــا   30 قــتــل  و2017،   2015 بـــن 
يـــد عــصــابــات مـــن بـــن نــحــو 150 صحافيا 
قضوا حول العالم. واألخطر، في ما تكشفه 
التقارير الصحافية املختصة، وجود صات 
العصابات،  وتلك  حكومين  مسؤولن  بن 
وخــصــوصــا حـــن اقـــتـــرب الــصــحــافــيــون من 
وحدها  املكسيك  وسجلت  الــفــســاد.  قضايا 
ــؤالء  ــ هـ ــن  ــ مـ  17 مـــقـــتـــل  و2018   2017 ــــن  بـ

ــن عــمــلــوا فـــي الــصــحــافــة  ــذيـ الــصــحــافــيــن الـ
بعالم  الفساد وصاته  االستقصائية حول 
الــجــريــمــة املــنــظــمــة. وفــــي إيــطــالــيــا نــفــســهــا، 
يعيش ما يقارب 200 صحافي تحت حراسة 
أمنية بسبب تهديدات القتل التي تطاردهم، 
ــرتــــو  ــافـــي روبــ ــن فـــيـــهـــم الــــكــــاتــــب الـــصـــحـ ــمـ بـ
ســافــيــانــو، صـــاحـــب كـــتـــاب مــافــيــا نــابــولــي. 
الـــعـــالـــم، قـــضـــى مـــنـــذ 1992 وحــتــى  وحــــــول 
بينهم  1405 صحافين، من  أكثر من   2021
مباشر،  وقتل  اغتيال  جــرائــم  فــي   899 نحو 
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ــا،  ومـــا يعنيه تــزايــد االســتــهــداف فــي أوروبــ
ــم يـــعـــد حـــكـــرا عـــلـــى أنـــظـــمـــة تــســلــطــيــة  ــــــه لــ

ّ
أن

الــصــراعــات.  وديــكــتــاتــورّيــة، أو على مناطق 
وهو ما باتت تشهده بعض الدول، كأملانيا 
الــصــحــافــيــون للضرب  يــتــعــرض فيها  الــتــي 
واالعـــتـــداء أثــنــاء تغطية فــعــالــيــات وأحـــداث 
يــشــارك فــيــهــا مــعــســكــرا الــتــطــرف السياسي 
في البلد. وهو ما ينسحب أيضا على دول 

أخرى يتعرض فيها الصحافيون ملضايقات 
وتــهــديــد، وتــقــيــيــد عــمــل مـــن الــشــرطــة أثــنــاء 

جائحة كورونا وفعاليات الشارع املحتج. 
ففي عدد من دول االتحاد األوروبي، كاملجر 
وبــولــنــدا وســلــوفــاكــيــا والــتــشــيــك، تتعرض 
الــصــحــافــة لــضــغــوط هــائــلــة، ســــواء لناحية 
الــقــوانــن الــتــي تــقــوض حــريــة الــصــحــافــة أو 
وضع الصحافين املستقلن، غير التابعن 
إلـــى القومية  أو املــؤيــديــن لــأنــظــمــة املــيــالــة 
املــحــافــظــة املـــتـــشـــددة، تــحــت طــائــلــة االتــهــام 
والتهمة  الــيــســاري«،  و»التطرف  بالتخوين 
السويد  فــي  األخــيــرة تنسحب على حـــاالت 
والــــدنــــمــــارك ويــطــلــقــهــا مــعــســكــرا الــتــطــرف 

القومي في البلدين. 
وإذا كان نظام بياروسيا، برئاسة ألكسندر 
لوكاشينكو، متهما بممارسة شتى أشكال 
والتعبير،  اإلعــام  وحرية  الصحافة  تقييد 
وصوال إلى قرصنة جوية العتقال صحافي 
معارض، فإن الحالة الروسية ليست أفضل 
حاال. فقبل 15 سنة، تحول اغتيال الصحافية 
ــــى مــثــل  ــا بــولــيــتــكــوفــســكــايــا إلـ ــ ــة آنـ ــيـ الـــروسـ
الصحافيون  الــتــي يعمل فيها  األجـــواء  عــن 
الروس غير املنخرطن في دوائر الكرملن، 
مــا شــكــل ألكــثــر مــن عــقــد مــضــى تــراجــعــا في 
مــســتــوى حــريــة الــصــحــافــيــن فـــي مــوســكــو، 

وشعور هؤالء بتهديد متواصل. 
ــيــــف الـــــســـــنـــــوي ملـــنـــظـــمـــة  ــنــ ــتــــصــ بــــحــــســــب الــ
»مـــراســـلـــون بـــا حـــــــدود«، تــحــتــل الــنــرويــج 
الــــصــــدارة لــلــعــام الـــخـــامـــس عــلــى الـــتـــوالـــي، 
 وســــائــــل اإلعــــــــام واجــــهــــت بــعــض 

ّ
ــم أن ــ رغــ

الــصــعــوبــات فـــي الـــوصـــول إلــــى املــعــلــومــات 
احتفظت  وبينما  بــالــوبــاء.  املتعلقة  العامة 
فنلندا بموقعها في املركز الثاني، استعادت 
السويد املرتبة الثالثة فيما كانت الدنمارك 
 الــقــارة األوروبــيــة 

ّ
فــي املرتبة الــرابــعــة. إال أن

شهدت تراجعا بفعل تضاعف وتيرة أعمال 
الــعــنــف ضــد الــصــحــافــيــن ووســائــل اإلعـــام 
والبلقان،  ــي  األوروبــ االتــحــاد  داخـــل منطقة 
فقد ُسجل تزايد ملحوظ في الهجمات ضد 
في  التعسفية  االعتقاالت  وفي  الصحافين 
 )41( وإيطاليا   )34( أملانيا وفرنسا  من   

ٍّ
كــل

وبولندا )64( واليونان )70( وصربيا )93( 
وبلغاريا )112(. فصحيح أن أوروبــا تحتل 
مــرتــبــة مــتــقــدمــة لــنــاحــيــة حـــريـــة الــصــحــافــة 
أن  هو  املقابل  في  الصحيح  لكن  والتعبير، 
توسع حــدود االتــحــاد األوروبــــي وانضمام 
دول تتهم مــن عــاصــمــة االتــحــاد نــفــســه، في 
واتساع  الحريات،  تلك  بتقويض  بروكسل، 
مــمــارســات تــســتــهــدف الــصــحــافــيــن فــرديــا، 
واملبطن، يضع  الصريح  التهديد  خــال  من 
ــغـــوط كــبــيــرة،  كــــل تـــلـــك الـــحـــريـــات تـــحـــت ضـ
وبـــــــاألخـــــــص مــــــع تـــلـــمـــيـــحـــات عــــــن تــغــلــغــل 
عـــصـــابـــات عــــالــــم الـــفـــســـاد والـــجـــريـــمـــة إلـــى 
مــســتــويــات نــخــب حــزبــيــة وحـــاكـــمـــة. وهــنــا 
ــــدود« إلـــى تــراجــع  تــشــيــر »مـــراســـلـــون بـــا حـ
العنيفة  القانون وزيــادة االعتداءات  سيادة 
وتزايد التهديدات عبر اإلنترنت، باعتبارها 
من بن املشاكل الرئيسية التي تهدد حرية 
وتوضح  أوروبـــا.  فــي  اإلعامية  املؤسسات 
على  ومنهجيا  متطورا  »هجوما  هناك   

ّ
أن

حريات الصحافة« في املجر يلهم تكتيكات 
مماثلة في بولندا وسلوفينيا.

فحتى حن يشدد السياسيون على ضرورة 
كسلطة  مكانتها  عــلــى  الــصــحــافــة  محافظة 
رابــعــة، وأنــه ينبغي أن تبقى خــارج هياكل 
السلطة وتواصل نقدها للسلطات الحاكمة، 
فإن سياسين في االتحاد األوروبي يعبرون 
مـــــرارا وتـــكـــرارا عـــن ضــيــقــهــم مـــن الــصــحــافــة 
والصحافين. وهنا، يمكن استعادة توبيخ 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء 
زيـــارتـــه بـــيـــروت قــبــل نــحــو عــــام، لصحافي 
فرنسي، ومواقف الرئيس التشيكي ميلوش 
زيمان املحرضة على الصحافين، كما يفعل 
أوربـــان، ويفعل  فيكتور  املجر  رئيس وزراء 
غــيــرهــمــا بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة، لـــإشـــارة 
التي  الصحافين،  أن حــدود استهداف  إلــى 
واالغتيال  التفجير  عبر  بــالــضــرورة  ليست 
الــــجــــســــدي، بــــاتــــت تــــطــــرق أبــــــــواب االتــــحــــاد 

األوروبي أكثر من السابق.

دي فريس 
الصحافي الخامس

الذي يستهدف في 
أوروبا خالل 5 سنوات

تؤكد جريمة القتل الخامسة التي تستهدف مراسًال في أوروبا خالل السنوات الخمس الماضية المخاوف المتزايدة 
بشأن التراجع المطرد في حرية الصحافة في عدد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

، بـــل يــمــتــّد إلــى 
ً
لــيــس كـــل اســتــهــداف لــلــصــحــافــيــن قـــتـــا

ســلــســلــة مـــن االنــتــهــاكــات واالعــــتــــداءات عــلــيــهــم، تصبح 
فيروس  مــع تفشي  وتزامنًا  الـــدول.  فــي بعض   

ً
ممنهجة

أوروبــا ملجموعة من  كورونا، يتعرض الصحافيون في 
االنتهاكات التي رصدتها مؤسسات متخصصة، بينها 
»فريدوم هاوس« و»املعهد الدولي للصحافة« و»مراسلون 
الــوصــول  ذلــك تحديدًا عبر تقييد  بــا حـــدود«. يحصل 
إلى   

ً
املعلومات واالعــتــداء على الصحافين، وصــوال إلــى 

املمارسة األخطر، وهي تغذية نظريات املؤامرة والتضليل 
 عــلــى حــســاب املــعــلــومــات الــحــقــيــقــّيــة والــعــلــمــيــة. هـــذا إلــى 
 للجائحة 

ً
جانب هجمة أجنحة اليمن املتطرف استغاال

بأنها  اإلعــام  باتهام وسائل  املــؤامــرة«  وفــرض »نظرية 
ــم« الــفــيــروس، بــاإلضــافــة إلــى مــحــاوالت األنظمة 

ّ
»تــضــخ

الــســيــاســيــة كــبــح دور الــســلــطــة الــرابــعــة، كــمــا فــي قــوانــن 
سلطة  استقالية  لتقويض   

ً
اســتــكــمــاال واملــجــر،  بــولــنــدا 

الــقــضــاء للهيمنة عــلــى كــل مــفــاصــل الـــدولـــة. وفـــي قـــراءة 

نسب االســتــهــداف فــي أوروبـــا، تعّرضت وســائــل اإلعــام 
لتقييد حق االطاع على معلومات ومنع حضور فعاليات 
مجموع  مــن  املــائــة  فــي   64 بنسبة  للجائحة  مخصصة 
 
ً
حــــاالت االنـــتـــهـــاكـــات، مـــا تــــرك، بــــرأي مــراقــبــيــهــا، فــرصــة

ألصــحــاب »نــظــريــة املـــؤامـــرة« لــتــغــذيــة نــظــريــتــهــم بــأخــبــار 
ومعلومات تعّزز معسكر اليمن املتشدد. ووفقًا لألرقام 
فإن  للصحافة«،  الــدولــي  »املــعــهــد  مــرصــد  يسّجلها  الــتــي 
والتشيك  بولندا  في  فقط  ليست  الحريات  تراجع  مسألة 
واملــجــر وروســيــا البيضاء، بــل فــي سياق أوروبـــي أوســع. 
وانتهاكات  الصحافة ملضايقات  العاملون في  إذ تعرض 
)خال عام كورونا( على النحو التالي: 16 توقيفًا )45 في 
املائة من مجموع التوقيف بحجج مختلفة، بينها 22 في 
املائة بحجة تحقيق جنائي و20 في املائة بحجة بث أخبار 
زائفة(. إغــاق وفــرض إغــاق على 32 موقعًا، باإلضافة 
الصحافين، خصوصًا  االعــتــداء على  إلــى توسع ظاهرة 

خال االحتجاجات والعمل امليداني.

كورونا يزيد التضييق

MEDIA
منوعات

أخبار 
تِك

ورود في مكان استهداف الصحافي بيتر دي فريس في أمستردام )إيفيرت إلزينغا/فرانس برس(

Monday 12 July 2021
االثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة

توصلت دراسة أجرتها مؤسسة 
»موزيال« غير الربحية إلى أّن موقع 

الفيديو »يوتيوب« يوصي بمقاطع 
تنتهك سياسات منصته. ووجدت 

أّن 71 في المائة من مقاطع 
الفيديو التي اعتبرها المتطوعون 

»مؤسفة« جرت التوصية بها من قبل 
خوارزمية »يوتيوب«.

اعتبر رئيس شركة »إنستغرام«، 
آدم موسيري، أّن التطبيق »لم 

يعد لمشاركة الصور أو تطبيقًا 
مربعًا لمشاركة الصور«. ووفقًا 

لموسيري، فإّن السبب الرئيسي 
لذلك هو أّن الناس يستخدمون 

تطبيق »إنستغرام« من أجل 
»الترفيه« بشكل عام.

أطلقت شبكة »تيك توك« برنامجًا 
في الواليات المتحدة يتيح 

لمستخدميها تقديم مقطع 
فيديو قصير عن سيرهم الذاتية 

بدًال من النبذة التقليدية المكتوبة 
عندما يترشحون لوظيفة، بينما 

تسعى بعض الشركات النتهاز الفرصة 
لتوظيف المنتمين إلى أبناء »الجيل زد«.

انضمت عشرات الواليات األميركية 
إلى دعوى قضائية تتهم »غوغل« 

باستغالل سلطاتها في ما يتعلّق 
بالتطبيقات المستخدمة في 

الهواتف المحمولة التي تستخدم 
نظام »أندرويد« وتستهدف سوق 

التطبيقات »بالي ستور« وغير ذلك 
من المحتوى الرقمي.



الــــظــــام، فـــي فــــضــــاءات مــجــهــولــة. فـــي زمــن 
الكهرباء، صار الفضاء ُمضاًء، وله تصميم 
ل خوف من يجتازه، وخوف 

ّ
معلوم. هذا ُيقل

كبيرة،  بجمالية  التصوير  جــرى  ــشــاهــد. 
ُ
امل

تــشــبــه لـــوحـــات كــارافــجــيــو. تـــوزيـــع مناطق 
ه َيرجع 

ّ
 في اللقطات ُمبّرر، ألن

ّ
الضوء والظل

إلى مرحلة ما قبل انتشار الكهرباء. يتشارك 
نقص الضوء وتعقيد املخطوطات اليدوية 
ــمـــوض. يــصــعــب الــحــصــول  ــغـ فـــي تــقــويــة الـ
ــر نــفــســه بــعــد انــتــشــار الــكــهــربــاء،  ــ عــلــى األثـ
مواقع  تحديد  وتطبيقات  اآللــيــة،  والكتابة 
وبتشويق  باملجرمن،  ُمضّر  النور  األفــراد. 

 ،
ّ

ــنــــور ُمـــمـــل ــــشــــاهــــديــــن. الـــتـــصـــويـــر فــــي الــ
ُ
امل

ألنــــه ُيــبــعــد املــســلــســات واألفــــــام عـــن عــالــم 
الــــشــــّر. يـــجـــري االنـــتـــقـــال مــــن الـــحـــديـــث عــن 
الــظــام إلــى الــحــديــث عــن ظلمات الــاوعــي، 
الــتــي تــجــعــل الـــفـــرد كــائــنــا مــجــهــواًل لنفسه 
ولغيره. للقضاء على الشّر الغامض، الذي 
ــّدد لـــنـــدن، ُجــمــع مــنــهــجــان مــتــنــاقــضــان:  ــهـ ُيـ
النتائج،  يفحص  عــقــانــّي،  سببّي   

ٌ
تحقيق

 عــجــائــبــي، 
ٌ

لــيــكــتــشــف األســــبــــاب؛ وتــحــقــيــق
يـــســـتـــثـــمـــر الــــخــــرافــــة والـــــــقـــــــدرات الـــخـــارقـــة 
 لـــــــــدى بـــــعـــــض األفــــــــــــــــراد االســــتــــثــــنــــائــــيــــن.
ــق اإلنكليزي األنــيــق شــاّبــة غير 

ّ
ــد املــحــق

ّ
َجــن

محمد بنعزيز

 بــــولــــيــــســــّي، يـــمـــزج 
ٌ

هــــــذا تـــحـــقـــيـــق
الـــخـــيـــال الــعــجــائــبــي بــالــعــلــم، في 
سلسلٍة تستلهم الرواية السوداء، 
غير  »املحققون  )أو   The Irregulars بعنوان 
توم  البريطاني  ابتكرها  التي  النظامين«(، 
بيْدَول )8 حلقات، تعرضها املنّصة األميركية 
 .)2021 آذار  مـــــارس/   26 مــنــذ  »نــتــفــلــيــكــس« 
دعى بي )ثاديا غراهام(، ذات 

ُ
البطلة ُمراِهقة ت

مــامــح شـــرق آســيــويــة )الســتــقــطــاب الــســوق 
الــصــيــنــيــة الــضــخــمــة(، تــكــتــشــف الــحــيــاة في 
قبٍو وسط حّي شعبّي في لندن، نهاية القرن 
ُمتنّكرًا، ينزل من  التاسع عشر. تلتقي أميرًا 
قـــصـــره الســتــكــشــاف لـــنـــدن الــحــقــيــقــيــة، الــتــي 
عــن معلومات  للبحث  فــيــهــا شــعــبــه.  يــعــيــش 
ــارع، يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل، بــل  ــ ــشـ ــ حــقــيــقــيــة فــــي الـ
االحتكاك مع من يعيش فيه. تهيمن الخرافة 

 املشاكل.
ّ

ُحل
َ
 سلطة املال ت

ّ
على العقول، لكن

هناك، تقع جرائم في مكاٍن ُمظلم وغامض. 
فضاًء  الكهرباء  انتشار  قبل  ما  زمــن  ل 

ّ
يمث

ــــاهــــد املـــــطـــــاردة فــي 
َ

ــا لــتــصــويــر َمــــش ــمـ ُمـــائـ

أعادت تقديم ثالث 
أغنيات من أرشيف سميرة 

توفيق باالتفاق معها

في السلسلة طيورٌ 
عجيبة ومطاردات وأسئلة 

تطرح ألغازًا

أيًّا كان نوع البشرة
يبقى غسلها مرتين في 

اليوم ضروريًا

2223
منوعات

طــبــيــعــيــة، فـــي قــــرِن انــتــصــار اإلنـــســـان على 
خــارقــة،  قـــدرات  الــشــاّبــة  الطبيعة. تستخدم 
لتوقع املصائب، وتجري ملنع حدوثها. في 
األســطــورة  شــرس  يستثمر ضابط  املقابل، 
مناهج  فــي  يـــارد«  »سكوتاند  لـ العقانية 
التحقيق بسرعة وكفاءة، لضبط املجرمن. 
ــــق 

ّ
ــــحــــق

ُ
ــوك هـــــوملـــــز، امل ــ ــارلــ ــ ــــى شــ ــ ــّرف إلـ ــعــ ــتــ نــ

املــتــخــّصــص فـــي الــتــنــّكــر والـــتـــمـــويـــه، الـــذي 
املجرم.  إلــى  للوصول  النبات  بقايا  يــدرس 
ــفـــّوق  ــــنــــاضــــل شـــــارلـــــوك هــــوملــــز إلثــــبــــات تـ ُي
خــطــطــه الـــعـــقـــانـــيـــة، فــيــخــضــعــه خــصــومــه 
الثالثة،  الحلقة  فــي  املغناطيسي.  للتنويم 

 مــعــه، فــتــحــصــل على 
ً
تــعــقــد الــبــطــلــة صــفــقــة

السلسلة  تة. تقّدم 
ّ
ترقية طبقية فورية مؤق

ن في قرن انتصار 
ّ
سردًا هجينا، يضفر خط

الــعــلــم. تــظــهــر ضـــــرورة الــعــجــائــبــّي لــكــشــِف 
ــرار الــنــفــس الــبــشــريــة، مــع ملــســة عصرية  أســ
أرقاما سّرية، ال أسماء  جــدًا: أشباٌح تحمل 
حواسيب.  ها 

ّ
كأن صلة 

ّ
ُمت أذهـــان  تقليدية. 

ُموّجهة  ــهــا 
ّ
ألن للطبيعة،  ال تخضع  غــربــان 

وُمــبــرمــجــة. وقـــائـــع ســـرديـــة أشــبــه بــألــعــاب 
 تهزم من يلعبها.

ْ
فيديو، تحاول أن

ن  استثماره. يخمِّ السلسلة  ما تحاول  هــذا 
ــق 

ّ
ــَب. يــــفــــرح حـــــن تــتــحــق ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــد الـ ــ ــاهـ ــ ــــشـ ـ

ُ
امل

ـــعـــاتـــه، وحـــــن يـــفـــشـــل، يـــــــزداد تــركــيــزه 
ّ
تـــوق

الكتشاف املآزق التي تقع فيها الشخصيات. 
ــرّدد فــــي الــــــحــــــوارات تـــعـــابـــيـــر »لـــعـــبـــت«  ــ ــتـ ــ تـ
ــهـــت الـــلـــعـــبـــة«. تـــطـــّورت  ــتـ ــــرت« و»انـ ــــسـ و»خـ
السرديات، وراكمت منجزات مهّمة، خاصة 
في السينما وألعاب الفيديو التفاعلية. هذا 
بألعاب  تتشّبه  واملسلسات  األفــام  يجعل 
الِحَيل واألساليب  الفيديو. صار استخدام 
 تــخــلــق فــرجــة آنــيــة، 

ٌ
نــفــســهــا ُمــهــيــمــنــا. حــيــل

االنــزيــاح  مبنّية على خــدع بصرية، وعــلــى 
عـــن ســنــن ســـرديـــة تــقــلــيــديــة. فـــي السلسلة، 
أميرًا  الصينية،  املامح  ذات  البطلة،  تحّب 
 ،

ٌ
 يولد لهما طفل

ْ
 بأن

ٌ
إنكليزيا. هناك احتمال

 العالَم.
ُ
فتحكم الصن

فــي الــســلــســلــة، طــيــوٌر عــجــيــبــة، ومـــطـــاردات، 
ــة تـــطـــرح ألــــغــــازًا بـــطـــوبـــة شــبــابــيــة.  ــلـ ــئـ وأسـ
 شــديــد. أمــواٌت 

ٌ
سحٌر وأرواح شــريــرة. عنف

يمشون كما فعلوا رقصا في »فيديو كليب« 
الدموية  ــشــاهــد 

َ
امل تتكّرر  جــاكــســون.  ملايكل 

إلى  بالنظر  النحس.  طائر  الــغــراب،  بسبب 
انـــبـــعـــاث غــــربــــان هــيــتــشــكــوك، فــــي ســلــســلــة 
تجري أحداثها في القرن التاسع عشر في 
 
ٌ
 عريقة

َ
 الحكاية

ّ
 في أن

ٌ
لندن، هناك افتراض

َصّورها  من  هام 
ّ
ات ر 

ّ
يتعذ بحيث  وشهيرة، 
بالسرقة السينمائية.

تــحــقــيــق بــولــيــســي، يــمــزج الــخــيــال بــالــعــلــم، 
الــســوداء. سرٌد  الرواية  في سلسلٍة تستلهم 
يستثمر ُمشاهدات سابقة للُمشاِهد، لتوليد 
ـــشـــاهـــد إلـــــى مــعــرفــة 

ُ
ــتـــشـــويـــق. يـــحـــتـــاج امل الـ

مــعــلــومــات كـــثـــيـــرة، لــيــتــابــع ِحـــَيـــل الــســحــر، 
شاهد 

ُ
وتحقيقات شارلوك هوملز. من هو امل

ــذا املــســلــســل، وأشــبــاهــه؟  ـــم لـــه هــ ــــذي ُصـــمِّ الـ
 ينتقل 

ٌ
ُمــشــاهــٌد مــن جيل اإلنــتــرنــت. ُمــراهــق

إلى مرحلة الشباب، فتتغّير عادات التسلية 
أريكته،  ُمشاهٌد مسترٍخ جسديا على  لديه. 
تسلية  عــن  يبحث  نفسيا،   

ٌ
مستعجل ــه 

ّ
لــكــن

فــوريــة مــن دون بــذل جهد وتــركــيــز كبيرين 
والسيناريست  املــخــرج  يــقــوم  لــذلــك،  للفهم. 
ــى بــقــيــام الــشــخــصــيــات 

ّ
بــجــهــد اإلفـــهـــام، حــت

بقراءة ورقة تقّدم املعلومات كاملة. بالتزامن 
شاهد 

ُ
مــع املــعــلــومــات، يــجــري إمــتــاع عــن امل

ه 
ّ
باألضواء واأللوان والبرويتاج، ليشعر بأن

م الفرجة.
ّ
يصعد ُسل

 خــطــر، ومــهــّمــة مــحــّددة، 
ٌ
 حلقة، مــكــان

ّ
فــي كــل

زمٍن  في  مواجهتها  مفاجئة يجب  وعراقيل 
قــصــيــر. أربـــــع شـــخـــصـــيـــاٍت، تــتــقــاســم املــهــام 
لــهــزم الــخــصــوم. قــوانــن ســرد تليق بألعاب 
أزراٍر،  ــلـــى  عـ املــــخــــرج  ــغـــط  ويـــضـ الـــفـــيـــديـــو، 
فــتــجــري شــخــصــيــاتــه نــحــو أهـــدافـــهـــا. هــكــذا 
آفــاٍق،  إلــى  بالسرديات  الفيديو  ألعاب  تدفع 
 ذلـــك الستقطاب 

ّ
تــســيــر بــســرعــة رهــيــبــة. كـــل

ُمـــشـــاهـــديـــن ضـــجـــريـــن مــــن جـــيـــل جــــديــــد. تـــّم 
وعنفا،  تطّرفا  السيناريوهات  أكثر  تطوير 
باستثمار قصص معلومة للجمهور، واملزج 
ــرٌد هــجــن، يستعيد شــخــصــيــاٍت  بــيــنــهــا. ســ
مــتــخــّيــلــة شــهــيــرة، ووقـــائـــع وُصـــــورًا قــديــمــة، 
شبه لوحات فنية، اللتقاط أذواق مختلفة، 

ُ
ت

ــب مـــســـاحـــة زمــنــيــة 
ّ
ــذا يــتــطــل ــ ــا. هـ ــهــ ــائــ وإرضــ

تتوافر  وال  السلسلة،  عليها  تتوافر  كبيرة، 
للفيلم، املمتّد على ساعتن تقريبا.

إبراهيم علي

تـــحـــاول املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــانــســي عــجــرم 
القفز فنًيا أمــام قتل الــشــاب الــســوري محمد 
ــا لــيــل  ــهــ مـــوســـى فــــي مــنــزلــهــا عـــلـــى يــــد زوجــ
الــخــامــس مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2020. 
ورغـــــم تــســريــب بــعــض املــعــلــومــات املــتــعــلــقــة 
ــوة نــانــســي عـــجـــرم لــــــإدالء بــشــهــادتــهــا  ــدعـ بـ
الــتــي أعــيــد فــتــح ملفها مــجــددًا،  فــي القضية 
تحاول عجرم الخروج إلى الضوء من خال 
ا تفقد رواية 

ً
ا فشيئ

ً
أعمالها الغنائية. وشيئ

ــتـــل الـــشـــاب  عــــجــــرم وزوجـــــهـــــا بـــخـــصـــوص قـ
السوري محمد موسى بريقها ومنطقّيتها، 
حوالي  الضحية  ي 

ّ
تلق تأّكد  بعد  خصوًصا 

 
ْ
16 رصاصة من فادي الهاشم، زوج عجرم، إذ
 القتيل محمد 

ّ
تقابلها رواية أخرى تشّكك بأن

موسى كان يريد أن يسرق بيت عجرم. وبعد 
أســابــيــع قليلة مــن الــحــادثــة أصــــدرت عجرم 
فـــي شـــبـــاط/ فــبــرايــر 2020 أغــنــيــة »قــلــبــي يا 

الفنية وتترك بصمة  بالذائقة  بأعمال ترتقي 
بمحتوى محترم، وهــو أهــم من الوصول إلى 
الشهرة بمعارك إعامية أو بصور وشائعات 
تضّر وال تفيد، ومن هذا الباب أسعى لتقديم 
أفكر في  فنية، وال  فنية تشكل بصمة  أعــمــال 
الشهرة من أجل الشهرة«. وحول قلة أعمالها 
الفنية مقارنة بسنوات وجودها على الساحة 
الفنية، توضح: »األمر ليس بالكّم، بل بنوعية 
أرشيف  لــدّي  لتقديمها،  أسعى  التي  األعــمــال 
جيد يمكن البناء عليه لتكوين مسيرة مشرفة 
 ما قدمت فيه محتوى قّيم ويمثلني 

ّ
عني، فكل

شخصيا وال أركض وراء األغنيات التجارية«.

انطالقة جديدة  
تــرفــض زيـــن اعــتــبــار عــودتــهــا مـــجـــددًا، نهاية 
لـــلـــوراء،  إلــــى األردن خـــطـــوة  املــــاضــــي،  الـــعـــام 
بعدما أقامت خمس سنوات في دولة اإلمارات 
وحــقــقــت انـــتـــشـــارًا جــيــدًا فـــي الــســاحــة الفنية 
الــخــلــيــجــيــة، مـــوضـــحـــة: »بــحــكــم عــمــل زوجـــي 
أبوظبي، وقتها كان  انتقلت لإقامة معه في 
ــنــي بــــدأت من 

ّ
اســمــي مــعــروفــا فـــي بـــلـــدي، لــكــن

ني راكمت على الخبرة التي 
ّ
الصفر هناك، لكن

أملكها في سلوك طريقي الفني، وبحكم توافر 
شركات اإلنتاج ووسائل اإلعام املتخصصة، 
بكاراكتر  جيدة  فنية  أعمال  تقديم  استطعت 

عّمان ـ محمود الخطيب

 دورها 
ّ
قالت الفنانة األردنية، زين عوض، إن

كفنانة عربية يحتم عليها أن تقف إلى جانب 
 أغــنــيــة »يــا 

ّ
قــضــايــا الـــنـــاس مـــن حــولــهــا، وإن

رها وستطلقها قريبا، 
ّ

فلسطيني« التي تحض
مــن كــلــمــات وألــحــان الــفــنــان وائـــل الــشــرقــاوي، 
تأتي انطاقا من شعورها بالقضايا العادلة 
سياسات  مــواجــهــة  فــي  الفلسطيني  للشعب 
الــقــمــع اإلســرائــيــلــيــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن في 
 املـــدن املحتلة، وخــصــوصــا الــقــدس وغــزة. 

ّ
كــل

»العربي الجديد«: »أنا فنانة أقف  لـ وأضافت 
مـــع أصـــحـــاب الــحــق بــصــوتــي، لـــذا كـــان لــزامــا 
األهــل في فلسطن، كما كنت  أناصر  أن  علّي 
قــد شــاركــت الــعــام املــاضــي فــي أوبــريــت )ال يا 
ــذي قــدمــتــه تــضــامــنــا مـــع الــشــعــب  ــ بــــيــــروت( الـ
ــار مـــرفـــأ بــــيــــروت، مــع  ــفـــجـ الــلــبــنــانــي وقـــــت انـ
زمائي أيمن زبيب، وهمام إبراهيم، وأمينة، 
ومهند خلف، وندى مراد، ومراد ملحم، وعلى 
الفنان أن يكون حاضرًا في األعمال اإلنسانية 
التي تعلي من قيمته وتعكس مشاعر الناس 

الحقيقية«.

ال أفكر بالشهرة
تقيس زين، الحاصلة على جائزة أفضل مطربة 
أردنية من مهرجان »تايكي« 2010، خطواتها 
الــفــنــيــة بــالــنــظــر إلــــى قــيــمــة الــفــن الــــذي تقدمه 
بحسب تعبيرها، وال تعير الشهرة اهتمامها، 
موضحة: »ال أسعى للشهرة اعتباطا، وخال 
كــان يمكنني  مشواري تعرضت لعدة مواقف 
 
ّ
إثارة الجدل حولها وجعل اسمي تريند، لكن
هــــذه لــيــســت طــريــقــتــي وال أســـلـــوبـــي، لــكــونــي 
 إيصال اسمي إلى الجمهور يأتي 

ّ
مؤمنة بأن

قلبي« من كلمات وألحان نبيل خوري، كانت 
الــحــادث، وتصدرت  قبل  رتها في تركيا  صوَّ
يومها األغنية مواقع التواصل واملنّصات، إذ 
تزامن طرحها مع »عيد الحب«. لكن األزمات 
ــيــــاح فـــيـــروس  ــتــ ــي لـــبـــنـــان، واجــ املـــتـــاحـــقـــة فــ
 عــن اإلصــــدارات 

ً
كــورونــا، أبــعــدا عــجــرم قليا

 التزمت بالحجر املنزلي، لتعود 
ْ
الجديدة، إذ

في أيار/مايو 2020 بحفل غنائي »أوناين« 
بها  يــقــوم  كــان  الــتــي  الفعاليات  مــع  تماشًيا 
بــعــض الــفــنــانــن والـــحـــضـــور عــبــر املــنــّصــات 
ــال حــفــلــهــا أعــلــى  ــ واملــــواقــــع اإللــكــتــرونــيــة، ونـ

نسبة مشاهدة بحسب األرقام.
الرابع من آب/ بعد انفجار مرفأ بيروت في 
أغــســطــس املـــاضـــي، أصـــــدرت نــانــســي عــجــرم 
أغنية اختارت كلماتها من قصيدة »بيروت 
األنثى« للشاعر الراحل نزار قباني، وحاولت 
عــجــرم فــي الــكــلــيــب أن تــجــســد قــضــيــة هجرة 
الشباب من لبنان، وأن تروج لأغنية كنوع 
ــا يــحــصــل فــــي مــوطــنــهــا.  ــن مــعــايــشــتــهــا ملــ مــ
وكسبت األغنية مزيدًا من املشاهدات وحققت 
حوالي أربعة ماين متابع أو مستمع على 
صفحتها عــلــى »يــوتــيــوب«. والــيــوم تــحــاول 
ــعــــودة عــبــر مــجــمــوعــة جـــديـــدة من  عـــجـــرم الــ
األغـــانـــي فــي ألــبــوم كــامــل أطــلــقــت عــلــيــه اســم 
الــــعــــاشــــر فــي  ــو األلـــــبـــــوم  ــ »نــــانــــســــي 10« وهــ

مسيرتها الفنية التي تمتد لعشرين عاًما.
أربـــــع أغـــنـــيـــات أطــلــقــتــهــا خــــال شــهــر واحـــد 
بمعدل أغنية كل أسبوع تنوعت بن اللهجة 
املــصــريــة والــلــهــجــة الــلــبــنــانــيــة، تــرافــقــت مع 
حملة دعائية بدأتها عبر منصات التواصل 
االجــتــمــاعــي واملــكــتــبــات اإللــكــتــرونــيــة، فيما 
استنفر جــمــهــورهــا عــبــر الــعــالــم االفــتــراضــي 
ملـــســـانـــدة صــاحــبــة »مــــا تــيــجــي هـــنـــا«، حتى 

املستمعن.  ماين  الجديدة  األغاني  حققت 
من املبكر بالطبع الحديث أو تقييم األغاني 
 ،

ً
الجديدة، حتى انتهاء إصدار األلبوم كاما

لكن الواضح أن استسهااًل في اختيار عجرم 
هذه املرة للكلمات واأللحان، التي لم يألفها 
تنتظر  كثيرة  أسئلة  ثمة  قبل.  من  الجمهور 

إجابات حول هذا الجديد »البارد« موسيقًيا، 
ويــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة الــتــوجــه بــالــشــعــارات 
والكلمات املؤثرة التي ترافقت مع اإلعان عن 

ألبوم عجرم العاشر.
والـــواضـــح أن ســيــاســة انــقــاب نــانــســي على 
إصــــدار جــديــد غنائي  فــي  التقليدية  الــطــرق 

ال تـــصـــب فــــي مــصــلــحــتــهــا، بـــعـــد أن كــســبــت 
ــق. وكـــــانـــــت مــعــظــم  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـــــرهـــــانـــــات فـــــي الـ
أغنياتها تنال النجاح ال بل تتصدر املكتبات 
ــا لم  ــذا مـ ــ ــى، وهـ ــ ــ ــام األولـ ــ املــوســيــقــيــة فـــي األيــ
ُيــلــمــس هـــذه املـــرة بــالــذات وبــعــد غــيــاب أربــع 

سنوات عن إصدار ألبوم غنائي كامل.

خاص بي، إذ كنت أغني وأعزف على البيانو 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ووصـــلـــت إلــــى الــجــمــهــور 
في حفات  أيضا  مــوجــودة  الخليجي، وكنت 
األعراس الراقية، واآلن أسير ضمن مشروعي 
األعمال  اختيار  التأني في  القائم على  الفني 
ضمن الظروف اإلنتاجية املتوافرة. وال أنسى 
الــضــريــبــة الــتــي دفــعــهــا الــنــاس عــلــى اخــتــاف 
أعمالهم وتوجهاتهم نتيجة انتشار فيروس 
كورونا، التي ساهمت أيضا في توقف معظم 
األعمال الفنية، وأحمل معي ذكرى مشاركتي 
املنتج والفنان  العمل، مع  اع 

ّ
في أوبريت صن
العاملي ريد ون«.

وريثة سميرة توفيق
تجيب زين عن تساؤل الناس عن كونها وريثة 
 سميرة توفيق، بعدما سمحت لها بإعادة 

ّ
فن

»بالتأكيد،  بالقول:  الغنائي  أرشيفها  تقديم 
إعــادة  مني  الجمهور  لتقّبل  بالسعادة  أشعر 
ــقـــديـــم أغـــنـــيـــات ســـمـــيـــرة تـــوفـــيـــق، صــاحــبــة  تـ
الــحــضــور الــكــبــيــر فــي ذاكــــرة الــغــنــاء الــعــربــي، 
وسعيدة بإشادتها بصوتي في عدة مقابات 
أجــرتــهــا. تــعــود عــاقــتــي بــهــا إلـــى اجتماعنا 
لــلــغــنــاء بــمــنــاســبــة عــيــد اســتــقــال األردن قبل 
سنوات. يومها زرتها في منزلها في بيروت، 
وتـــعـــرفـــت إلــيــهــا شــخــصــيــا، وهـــنـــاك أجــريــنــا 
عـــدة بـــروفـــات عــلــى األغــنــيــات الــتــي قدمناها 
فــي الــحــفــل، وأعــــدت تــقــديــم ثـــاث أغــنــيــات من 
أرشيفها، وأعمل حاليا على تحضير: ميدلي 

سميرة توفيق.

نانسي عجرم ما بعد كورونا... أربع أغنيات في شهرزين عوض: ال أركض وراء األغنيات التجارية
قبل أسابيع، بدأت 

المغنية اللبنانية نانسي 
عجرم إصدار مجموعة 

من أغاني ألبومها 
الغنائي الجديد »نانسي 

10« والذي يشّكل عودة 
للمغنية اللبنانية 

إلى الساحة

كارين إليان ضاهر

تـــبـــدأ مــشــاكــل الـــبـــشـــرة بــالــظــهــور عــنــدمــا يــتــكــرر 
إهــمــال خــطــوة تنظيف الــبــشــرة قــبــل الــنــوم. فهنا 
يبدأ تدهور حالتها، ومعها ظهور مجموعة من 

املشاكل فيها تفسدها وتفقدها نضارتها.
واألوســــاخ  املــاكــيــاج  مــن  الــبــشــرة  تنظيف  يعتبر 
وغــيــرهــا مــن املــلــوثــات، مــســألــة أســاســيــة ال يمكن 
التغاضي عنها. وهذا ال يعفي اللواتي ال يعتمدن 
 البشرة تتعرض 

ّ
املاكياج في حياتهن اليومية، ألن

إلى ملوثات عديدة وأوساخ ومستحضرات أخرى، 
إضافة إلى التعرق وخايا البشرة امليتة والزيوت. 
ها يمنع البشرة من التجدد بشكل 

ّ
عدم إزالتها كل

، ما يفقدها إشراقتها 
ً
متواصل، كما يحصل عادة

ويزيد املشاكل املتعلقة التي يمكن التعرض لها.
غـــســـل الــــوجــــه وتــنــظــيــف الـــبـــشـــرة لـــيـــس مــطــلــوبــا 
فــقــط فــي حـــال اعــتــمــاد املــاكــيــاج أو إذا بـــدا الــوجــه 
البشرة  مظهر  يــعــود   

ّ
أال الطبيعي  ومــن  متسخا، 

إهــمــال تنظيفها بشكل متكرر.  فــي حــال  ُمــرضــيــا 
فــي الــوقــت نــفــســه، ليست هـــذه املــشــكــلــة الــوحــيــدة 
التي يمكن حدوثها في حــال اإلهــمــال، بل تعتبر 
املشاكل األخرى أكثر أهمية بعد. ويساعد تنظيف 
األوســاخ  مــن تكدس  فــي حمايتها  البشرة يوميا 
الـــتـــي تــســاهــم فـــي انـــســـداد املـــســـامـــات، وبــالــتــالــي 
نمو البكتيريا. مــع الــوقــت، يــؤدي انــســدادهــا إلى 
مشكات عدة، أبرزها جفاف البشرة وميلها إلى 

اإلصابة باإلكزيما والتحسس وإلى ظهور البثور 
فــيــهــا، كــونــهــا تــصــبــح أكـــثـــر عـــرضـــة لــالــتــهــابــات 
نتيجة الــحــكــاك املــرافــق لظهور هــذه الــبــثــور. كما 
ــه أكــثــر عــرضــة لــظــهــور عــامــات 

ّ
يــجــعــلــهــا هـــذا كــل

الــتــقــدم بــالــســن فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة. يـــضـــاف إلــى 
املشاكل  هــذه  باهتة بسبب  تبدو  البشرة  أن  ذلــك 

مجتمعة وتبدو زيتية أيضا.
كذلك، تجدر اإلشــارة إلــى أن عوامل عديدة يمكن 
ــادة أثـــر إهــمــال خــطــوة تنظيف  أن تــســاهــم فــي زيــ
الــبــشــرة قــبــل الـــنـــوم أو الــتــخــفــيــف مـــن حــدتــه بن 
شـــخـــص وآخـــــــر، ومـــنـــهـــا نـــمـــط الـــحـــيـــاة والـــعـــامـــل 
الجيني واملحيط. لكن، أّيا كان نوع البشرة يبقى 
قبل  اليوم ضروريا وتنظيفها  غسلها مرتن في 
 والحفاظ على 

ً
النوم لتحفيزها على التجدد ليا

صحتها.

الصح والخطأ في تنظيف البشرة:
 أواًل: اســتــخــدمــي مــزيــل 

ً
- أزيـــلـــي املــاكــيــاج كـــامـــا

قبل  أواًل  املاكياج  للتخلص من  اللطيف  املاكياج 
 املسامات تتخلص 

ّ
البدء بتنظيف بشرتك، إذ إن

، ويـــؤدي انــســدادهــا إلــى تكدس 
ً
مــن السموم لــيــا

ــان نـــوع الــبــشــرة.  ــا كـ ــ الـــدهـــون واألوســــــاخ فــيــهــا أّي
للتخلص  القطنية  األعـــواد  استخدمي  للعينن، 
املاكياج واألوســـاخ برفق في الخطوط  من بقايا 

الرفيعة من دون التسبب في األذى للبشرة.
 - ال تــســتــخــدمــي ألـــــــواح الـــصـــابـــون فـــهـــي تــؤثــر 
سلبا على توازن معدالت الحموضة في البشرة، 
 مــا يــســاهــم فــي نــمــو البكتيريا فــيــهــا. وال تظني 
الــفــّواح ينظف بشرتك بشكل  الــصــابــون   

ّ
أن أبـــدًا 

أفـــضـــل، عــلــى الــعــكــس هـــو يــقــضــي عــلــى الــزيــوت 
الطبيعية فيها.

 املـــاء 
ّ
الــفــاتــر وال تــصــدقــي أن ــاء  ــ - اســتــخــدمــي املـ

الــســاخــن يــســاعــد فـــي فــتــح املـــســـامـــات فــيــمــا املـــاء 
 الــحــاالت 

ّ
الـــبـــارد يــســاهــم فـــي انـــســـدادهـــا. فـــي كـــل

 من 
ً
 كــا

ّ
يبقى االعــتــدال هــو األفــضــل للبشرة، ألن

املاء البارد واملاء الساخن يتسببان في تحسسها 
وتهيجها. وبالتالي التزمي باالعتدال.

 ذلك يؤذي 
ّ
- تجنبي املنشفة لفرك البشرة، إذ إن

الـــحـــاجـــز الـــوقـــائـــي لـــلـــبـــشـــرة. لــتــنــظــيــف الــبــشــرة 
بأفضل وسيلة ممكنة، يكفي استخدام األصابع. 
وسرعان ما تخترق املكونات األساسية املوجودة 
في الغسول البشرة عندما تتركينه عليها لدقيقة 
أو اثنتن، فتحقق الهدف املرجو بفتح املسامات 

والتخلص من الخايا امليتة إلشراقة الفتة.

جماليات الرعب ما قبل انتشار الكهرباء

أصدرت عجرم أغنية اختارت كلماتها من قصيدة »بيروت األنثى« لنزار قباني )فيسبوك(

عدم غسل 
البشرة يمنعها 
من التجدد 
بشكل متواصل 
)Getty(

تشير زين إلى أّن لديها حلمًا مؤجًال بتقديم برنامج تلفزيوني خاص بها )العربي الجديد(

في كّل حلقة، مكاٌن خطر، ومهّمة محّددة، وعراقيل مفاجئة يجب مواجهتها )فيسبوك(

تدور أحداث مسلسل »المحققون غير النظاميين« في لندن الفيكتورية، ويتناول يوميّات عصابة 
من المراهقين المضطربين في الشوارع، الذين يُتالَعب بهم لحل جرائم طبيب شرير

المحققون غير النظاميين

تنظيف البشرة قبل النوم

فنون وكوكتيل
نقد

اليف ستايل

إصداردردشة

في البيان الصحافي الخاص 
بالترويج للمسلسل، قال 
المنتج التنفيذي توم 

بيدويل )الصورة(: »هذا 
العمل فريد من نوعه 

ويدخل في خانات سينمائية 
متنوعة، منها المغامرة، 

والرعب، والجريمة، 
والرومانسية، والخيال، 

والغموض«. لكن نقادًا في 
سياق آخر يقولون إَنّ جزءًا 
من المشكلة األساسية التي 
تشوب الموسم األول على 
األقل، هو أنّه ال جانب من 
هذه الجوانب يُستكَشف 

بدرجة كافية. يعجز صانعو 
المسلسل بكل بساطة عن 
تقديم هذه األنواع كلها 

في عمل واحد.
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