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صحافيو القدس يواجهون خططًا لخنق الحقيقة
القدس المحتلة ـ محمد محسن

لـــم يــكــن االعـــتـــداء األخـــيـــر الــــذي تعرضت 
لــه مراسلة قناة »الــجــزيــرة« فــي األراضــي 
ومصور  الــبــديــري،  جيفارا  الفلسطينية، 
شــاذًا،  اوي، حدثًا 

ّ
مــــز نبيل  نفسها  القناة 

بــل هــو نــهــج مستمر ومــتــواصــل يعتنقه 
حّي  في  خصوصًا  اإلسرائيلي،  االحتالل 
املحتلة،  الــقــدس  فــي مدينة  الشيخ جــراح 
في  املتكرر  املواجهة والصدام  نقاط  وفي 
مناطق أخــرى، ســواء في بــاب العمود، أو 

في بلدة سلوان.
ــعــــظــــم االعــــــــتــــــــداءات  ــــــــــق نـــــاشـــــطـــــون مــ

ّ
وث

ــتــــهــــاكــــات بـــحـــق الـــصـــحـــافـــيـــن، كــمــا  واالنــ
ــد« املــــصــــور  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــــول لــــــ »الـ ــقـ ــ يـ
السنجالوي،  إبراهيم  الشاب،  الصحافي 
الــــذي تــعــّرض بــــدوره العـــتـــداء مــتــكــرر من 
قــبــل قـــــوات االحــــتــــالل، ســـــواء فـــي الــشــيــخ 
الــبــلــدة القديمة مــن القدس  جـــراح، أو فــي 
واملــســجــد األقـــصـــى. ويـــأمـــل الــســنــجــالوي 
بـــهـــذه  الــــتــــوثــــيــــقــــات  قــــائــــمــــة  تــــشــــكــــل  أن 
االعتداءات مادة مهمة لتضمينها في أّي 
دعــــاوى مستقبلية ضــد جــنــود االحــتــالل 
اإلسرائيلي الذين تكررت اعتداءاتهم على 
مــن وكــاالت  صحافين محلين وآخــريــن 

عاملية.
ــــوات  ــــن تـــلـــك الــــوقــــائــــع اعـــــتـــــداء قـ ومــــــن بـ
االحتالل على مراسل شبكة »سي إن إن« 
األميركية بن ويدمان، وزميل له، في حّي 
الشيخ جراح، وحتى االعتداء على أعضاء 
كنيست من اليسار اإٍلسرائيلي، مناوئن 

لسياسات االحتالل.

استهداف متعمد
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول مــراســلــة وكــالــة 
»مـــعـــًا« اإلخـــبـــاريـــة املــحــلــيــة فـــي الـــقـــدس، 
ــهــا تعرضت إلصابة 

ّ
إن أبــو غــزالــة،  ميسة 

صوتيتن  بقنبلتن  ومــتــعــمــدة  مــبــاشــرة 
في العاشر من مايو/ أيار املاضي، خالل 
قــوات االحــتــالل باحات  اقتحام  تغطيتها 
املـــســـجـــد األقــــصــــى، وطـــــــاول االســـتـــهـــداف 
 مــعــهــا، رغــم 

ّ
نــفــســه زمـــيـــالت أخـــريـــات كــــن

ارتدائهن سترة تشير إلى طبيعة عملهن. 
ــة فــــي حـــديـــثـــهـــا إلـــى  ــزالــ وتـــضـــيـــف أبـــــو غــ
»العربي الجديد«: »كنت مع مجموعة من 
الخاص  بزيهم  مسعفن  و4  الصحافين 
ــة الـــصـــخـــرة فــي  ــبـ ــلـــى ســـطـــح مـــســـجـــد قـ عـ
الحرم القدسي، فاقتحمت فرقة من جنود 
االحـــتـــالل املـــكـــان، وأبــعــدتــنــا عــنــه. وخــالل 
ســيــرنــا التــخــاذ مــكــان آمـــن واالبــتــعــاد عن 
بكثافة  الصوتية  القنابل  ألــقــوا  الــجــنــود، 
أصابت  قريبة،  ومــن مسافة  اتجاهنا  في 
فيما  عــنــدي،  الركبة  منطقة  منها  واحـــدة 

أصابت ثانية منطقة الصدر«.
ها واصلت املشي رغم األلم 

ّ
وتشير إلى أن

هربًا من القنابل، ولم تتمكن من الوصول 
إلــى عيادة األقصى لوجود مجموعة من 
تطلق  كانت  املخفر  عند  االحــتــالل  جنود 
األعــــيــــرة املـــطـــاطـــيـــة. وتــــوضــــح: »تــمــكــنــت 
مــن الــوصــول إلــى إحـــدى الــغــرف، وحضر 
ــان، وســـاعـــد الــزمــيــالت  ــكــ مــســعــف إلــــى املــ
ــي لـــي، إذ تبينت  فــي تــقــديــم الــعــالج األولــ
بــحــروق ورضـــوض، وبقيت في  إصابتي 
األقـــصـــى حــتــى ســـاعـــات الــظــهــيــرة، وبــعــد 
انـــســـحـــاب قـــــوات االحــــتــــالل تــوجــهــت إلــى 
املركز الصحي لعالج اإلصابة التي أثرت 
املشي  على  الــقــدرة  لعدم  امليداني  بعملي 

والحركة نحو أسبوعن«.

اعتداءات عنيفة
املصورة الصحافية املقدسية، لطيفة عبد 
من  بــالــضــرب  العــتــداء  تعرضت  اللطيف، 
قــبــل جــنــود االحــتــالل الــذيــن حــاولــوا نــزع 
حجابها، فيما تمكنت من توثيق االعتداء 
عــلــيــهــا وعــــلــــى عـــــدد مــــن الـــشـــبـــان الـــذيـــن 
الــدفــاع عنها. تقول عبد اللطيف  حــاولــوا 
 هذه االعتداءات لم 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

يريد  ال  »إذ  أيــضــًا  زميالتها  منها  تسلم 
للعالم وتصوير  انتهاكاته  نقل  االحتالل 

ـــع املـــدنـــيـــن  ــ ــل مـ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ هـــمـــجـــيـــتـــه فــ
الفلسطينين ووسائل اإلعالم«.

ووقع صحافيون آخرون ضحية شكل آخر 
من االستهداف بضربهم بعنف ووحشية 
ــتــــالل، كــمــا حــــدث مع  ــــوات االحــ مـــن قــبــل قـ
البديري، ومن قبلها ما تعرضت  جيفارا 
اللذان  مكية،  ووهــبــي  الحلواني،  زينة  لــه 
يــعــمــالن فـــي قــنــاة »الــكــوفــيــة« الــفــضــائــيــة 
ـــن ســـحـــل واعـــــتـــــداء بـــالـــضـــرب بــأعــقــاب  مـ
البنادق، تالهما اعتقال أليام، وتقديمهما 

للمحاكمة، قبل إطالق سراحهما، لكن مع 
اإلبعاد عن حّي الشيخ جراح لشهر كامل.

كتم الحقيقة عن العالم
وتيرة  ارتــفــاع  الصحافين  من  كثير  يعزو 
اســـتـــهـــدافـــهـــم وتـــعـــمـــد عـــرقـــلـــة عــمــلــهــم إلـــى 
ملا  تغطيتهم  حققته  الـــذي  الكبير  النجاح 
ــراح، وتـــدويـــل قضية  يــجــري فــي الــشــيــخ جــ
محاولة تهجير أهله، إلى جانب محاوالت 
ي بطن الهوى والبستان  تهجير أهالي حيَّ

قصى.
ٌ
في بلدة سلوان، جنوبي املسجد األ

ــرام الــــبــــخــــاري، الــتــي  ــ ــقـــول الــصــحــافــيــة مــ تـ
تعرضت، األسبوع املاضي، للقمع مع عدد 
من زميالتها خــالل تغطيتها األحــداث في 
الجديد«  »العربي  لـ القدس، خالل حديثها 
تــرمــي عبر استهدافها  االحــتــالل  قـــوات   

ّ
إن

الصحافين إلى ترهيبهم، والضغط عليهم 
اتــهــا عــلــى املــواطــنــن  لــعــدم تغطية اعــتــداء
املتضامنن واملعتصمن، سواء في الشيخ 
العمود. ويشاركها في  بــاب  فــي  أو  جـــراح، 
»العربي  لـ يــقــول  الـــذي  الـــرأي وهــبــي مكية، 
الغالب   االستهداف »عرقل في 

ّ
إن الجديد« 

عملنا ومنعنا من نقل صورة ما يجري من 
انتهاكات من قبل االحتالل«.

عراقيل وإبعاد
ــى االســـــتـــــهـــــداف املـــبـــاشـــر  ــ ــ وبـــــاإلضـــــافـــــة إلـ
الــرصــاص  بــالــضــرب وإطـــالق  للصحافين 
املــطــاطــي وقــنــابــل الـــغـــاز بــاتــجــاهــهــم، بــات 
ــتــــالل يــضــع عـــراقـــيـــل أمـــــام مــزاولــتــهــم  االحــ
االعتراف ببطاقة  عملهم، من خالل رفضه 
الــصــحــافــة الـــدولـــيـــة أو تــلــك الــــصــــادرة عن 
نــقــابــة الــصــحــافــيــن، مشترطًا فــقــط حــيــازة 
بطاقة الصحافة اإلسرائيلية الصادرة عن 
بــيــت الــصــحــافــة الــحــكــومــي )بــيــت أغــــرون( 
اإلسرائيلي. وترمي قوات االحتالل من وراء 
ذلك - كما تقول الصحافية مرام البخاري - 
نقاط  عن  املحلين  الصحافين  إبعاد  إلــى 
املــواجــهــة الــســاخــنــة، فــيــمــا لــيــس هــنــاك ما 
يمكن أن يفعله هؤالء الصحافيون ملواجهة 

هذا االستهداف اإلسرائيلي بحقهم.

اعتداءات بمنحًى خطير
ــداءات دفـــعـــت بشبكة  ــ ــتـ ــ االعـ تــلــك   

ّ
أن يـــبـــدو 

املنظمات األهلية الفلسطينية إلى أن تعرب 
التي  أخيرًا عن قلقها لتصاعد االعتداءات 
تــمــارســهــا ســلــطــات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
بحق الصحافين الفلسطينين والعاملن 
 هــذه 

ّ
فــي املــؤســســات اإلعــالمــيــة، مــؤكــدة أن

ــذت مــنــحــًى خــطــيــرًا خــالل  ــ ــداءات أخـ ــ ــتـ ــ االعـ
الــفــتــرة الــقــريــبــة املـــاضـــيـــة. ويـــقـــول »املــركــز 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــحــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان« )غـــيـــر 
ــداءات على  ــ ــتـ ــ االعـ  »تـــصـــاعـــد 

ّ
إن حـــكـــومـــي( 

قوات  الصحافين خالل عام 2021، يجعل 
لــلــصــحــافــة خـــالل  الــــعــــدو األول  االحــــتــــالل 
ــقـــــدس«.  ــ ــة الـ ــنـ ــديـ ــــي مـ ــًا فـ الـــــعـــــام، خـــصـــوصـ
الصحافين  اســتــهــداف   

ّ
أن املـــركـــز  ويـــؤكـــد 

يـــشـــكـــل جـــريـــمـــة مــنــظــمــة إلخــــــــراس صـــوت 
تقترفه  مــا  تغطية  مــن  وملنعها  الصحافة، 
قوات االحتالل من جرائم بحق املدنين في 

األرض الفلسطينية املحتلة.

عشرات االعتداءات 
على الصحافيين في القدس

ــا وثـــقـــتـــه مــجــمــوعــة مــن  ــادًا إلـــــى مــ ــنــ ــتــ واســ
ــيــــن مــــــن اعـــــــــتـــــــــداءات بـــحـــقـــهـــم،  ــافــ الــــصــــحــ
يـــقـــول هـــــؤالء إن مـــا لــديــهــم مـــن تــوثــيــقــات 
يوميًا  الــتــعــرض  يــجــري  إذ  نهائية،  ليست 
النتهاك  يتعرض  وبعضهم  للصحافين، 
 قائمة االعتداءات لديهم 

ّ
أكثر من مرة، لكن

تشمل نحو 40 صحافيًا.
ــة الــــصــــحــــافــــيــــن  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــــف نــ ــقــ ــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا تــ
ــام  ــ ــــال حــــــول وال قــــــوة أمـ الــفــلــســطــيــنــيــن بـ
ــلــــي املـــمـــنـــهـــج ضــد  االســــتــــهــــداف اإلســــرائــــيــ
الصحافين الفلسطينين في القدس، بمن 
فــيــهــم حــمــلــة بــطــاقــتــهــا الــصــحــافــيــة، تشير 
تقارير النقابة إلى عدد كبير من االعتداءات 
سجلت خــالل الــهــّبــة األخــيــرة، تمثلت بـــ44 
حـــالـــة مــنــع مـــن الــتــغــطــيــة ألفــــــراد وطـــواقـــم 
إعـــالمـــيـــة. ووثـــقـــت نــقــابــة الــصــحــافــيــن 35 
اعتداًء بالضرب، و32 حالة اختناق بالغاز 
ــام، و31 إصـــابـــة بـــالـــرصـــاص املــعــدنــي  الـــسـ
ــي، و22 إصــــابــــة مـــبـــاشـــرة بــالــجــســد  ــحــ والــ
ــااًل،  ــقـ ــتـ ــاز، و12 اعـ ــ ــغـ ــ الــــصــــوت والـ بــقــنــابــل 
وأشكااًل أخرى من االعتداءات، مثل اإلبعاد 
عـــن الــعــمــل فـــي مــحــيــط األقـــصـــى والــشــيــخ 
ــرامـــات،  ــغـ ــراح، والــتــهــديــد واملـــحـــاكـــم والـ ــ جــ
ومــــصــــادرة املـــعـــدات وتــحــطــيــمــهــا، والــــرش 

باملياه العادمة، وغيرها.

يرفض جنود االحتالل 
االعتراف ببطاقة 
الصحافة الدولية

ال تزال انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين، وتحديدًا العاملين في القدس المحتلة، من 
دون رادع، إذ يعتدي عليهم ويعتقلهم ويعرقل تغطياتهم لوحشيته وجرائمه

أدانــــت منظمة »مــراســلــون بــا حــــدود« فــي مــايــو/ أيــار 
املاضي، االستخدام غير املتناسب للقوة ضد اإلعاميني، 
ــه »ال ينبغي بــأّي حــال من األحــوال معاملتهم 

ّ
مؤكدة أن

كأطراف في النزاع املسلح«.
وقالت مسؤولة مكتب الشرق األوسط في »مراسلون با 
الفلسطينيني  إّن »الصحافيني  النوي،  حــدود« صابرين 
 الـــظـــروف الــتــي 

ّ
ــل  خــــال عــمــلــهــم فـــي ظــ

ً
ــــا يــعــانــون أصـ

يجدون  اآلن  هــم  وهــا  اإلسرائيلية،  السلطات  تفرضها 
انــدالع  أنفسهم مــرة أخـــرى فــي الخطوط األمــامــيــة عند 
الــوقــت نفسه سلطات االحتال  فــي  الــتــوتــرات«، مطالبة 
»الــتــوقــف عــن هـــذا االســتــخــدام غــيــر املــتــنــاســب للقوة  بـــ
ضد الصحافيني الفلسطينيني الذين ال ينبغي التعامل 
ــأّي شــكــل مــن األشــكــال«.  معهم كــأطــراف فــي الـــنـــزاع  بـ

إلى  »حــمــاس« صــواريــخ موجهة  أطلقت حركة  وبعدما 
الــقــدس، شــرع جيش االحــتــال، فــي 12 مــايــو، بقصف 
»بــرج الــجــوهــرة«، الــواقــع فــي غــزة، حيث مكاتب ملــا يقل 
عن 14 وسيلة إعامية، بما في ذلك الصحيفة اليومية 
وفي  الــعــربــي«.  و»التلفزيون  نــيــوز«  »ديــلــي  الفلسطينية 
13 مايو، دمر »بــرج الشروق«، حيث مقر سبعة منابر 

إعامية، من بينها راديو وتلفزيون »األقصى«.
الـــ 86 من  املرتبة  اإلسرائيلي يحتل  االحــتــال  أّن  ُيذكر 
لحرية  الــعــاملــي  التصنيف  بــلــدًا على جـــدول  أصــل 180 
حــدود«  با  »مراسلون  منظمة  نشرته  الــذي  الصحافة، 
فــي وقــت سابق هــذا الــعــام. وقــد استهدف االحــتــال أو 
ــدة، خـــال الــســنــوات  أغــلــق وســائــل إعـــام فلسطينية عـ

األخيرة، بتهمة »التحريض على العنف«.

بيئة عدائية

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

انتشرت صورة تظهر 
مؤسس »فيسبوك« مارك 

زوكربيرغ بزّي عسكري إسرائيلي، 
إلى جانب رئيس وزراء االحتالل 
بنيامين نتنياهو. لكّن الصورة 

مرّكبة، والنسخة األصلية منها 
تظهر قائد أركان جيش العدو 

أفيف كوشافي.

يتداول على مواقع التواصل 
االجتماعي منذ عام 2014 تصريٌح 
منسوب إلى الصحافي األميركي، 

بيتر بينارت، يمدح فيه رئيس النظام 
السوري بشار األسد. لكّن كتابات 

بينارت ال توحي بأنّه قد يطلق هذه 
التصريحات، وقد نفاها لوكالة 

»فرانس برس«.

ظهرت على مواقع التواصل 
االجتماعي باللغة العربية منشورات 
تتحّدث عن تحّول الباحث البريطاني 

تيموثي وينتر إلى اإلسالم، بعدما 
دهش من رّد امرأة صومالية. 

صحيح أّن وينتر اعتنق اإلسالم، لكّن 
تفاصيل إسالمه المذكورة في 

المنشور ليست صحيحة.

شارك مستخدمون صورة لمنّقبات 
يجلسن داخل مركبة فيما الرجال 

على سطحها، زاعمين أّن الطبيب 
الياباني تيتسو ناكامورا التقطها 

»شاكرًا اهلل أّن ثقافة المساواة لم تصل 
إلى أفغانستان«. صحيح أّن ناكامورا 

عمل لسنوات هناك، لكن ال عالقة له 
بالصورة إطالقًا.

بعد اإلفراج عن جيفارا البديري في 6 يونيو الحالي )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

Monday 14 June 2021
االثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2478  السنة السابعة



ــاع الــدرامــا قــد وجـــدوا في 
ّ
 املنتجني وصــن

ّ
أن

املتلقي  لسحب  تطويرها  يمكن  تجربة  ذلــك 
مــــن املــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي ومـــــن الــتــلــفــزيــون 
تــحــديــدًا إلـــى املــنــصــات الــرقــمــيــة، والــبــعــد عن 
التقيد الزمني بالعرض حصريًا في املوسم 

الرمضاني. 
وشمل االختالف في حركة الدراما السورية 
املشتركة، سمات  والعربية عمومًا، ال سيما 
عـــــــدة فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا انــــتــــشــــار املـــســـلـــســـالت 
 من ثالثني حلقة. فُعرضت 

ّ
القصيرة، أي أقل

الخماسيات والسباعيات ومسلسالت من 12 
أو 15 حلقة وغيرها. وبدت تلك األعمال أكثر 
تماسكًا في الحبكة والطرح نتيجة ابتعادها 
عن الشطط الذي كان يقيده قالب الـ 30 حلقة. 
كما تحررت هذه األعمال من عباءة العرض 
التلفزيوني، لتجد فضاًء أوسع في املنصات 
أو  العربية  الصبغة  ذات  اإللكترونية، ســواء 
 ذلــك جعل منها سهلة الوصول 

ّ
العاملية. كــل

لــلــمــتــلــقــي، فـــي ظـــل انــتــشــار األجـــهـــزة الــذكــيــة 
واإلنترنت والتي باتت متوفرة ألّي فرد من 

عماد كركص

شهد العام األخير حركة مختلفة 
والــســوريــة على  العربية  لــلــدرامــا 
ــه الــخــصــوص. فــبــعــد ســنــوات  وجـ
مـــن الـــركـــود الــــذي أصــــاب الــــدرامــــا الــســوريــة 
بسبب الــحــرب الــدائــرة فــي الــبــالد وتأثيرها 
على قــطــاع اإلنــتــاج الـــدرامـــي، وتــأثــر الــدرامــا 
وإيجابًا  حينًا  سلبًا  الفجوة،  بهذه  العربية 
فــي أحــيــان أخــــرى، عـــادت حــركــة اإلنــتــاج في 
سورية للدوران في املوسم املاضي، وأرجعت 
هــــــذه الـــــعـــــودة بـــعـــض املـــمـــثـــلـــني الـــســـوريـــني 
ــاب واملــخــرجــني إلـــى قــواعــدهــم بعدما 

ّ
والــكــت

تفرقوا في ظاهرة الدراما املشتركة. 
الــدرامــيــة لهذا العام  واالخــتــالف فــي الحركة 
كان من خصوصياته االبتعاد عن املوسمية، 
الـــعـــديـــد مــن  ــا  ــنــ ــم رمــــضــــان، إذ رأيــ أي مـــوسـ
األعــــمــــال الـــســـوريـــة والـــعـــربـــيـــة املــشــتــركــة قد 
اتخذت قرارًا بالعرض خارج املوسم الدرامي. 
ــــر تــصــويــر 

ُّ
ــك نــتــيــجــة تــــأخ ــ ــكـــون ذلـ ــا يـ ــمــ وربــ

الطارئة  الظروف  األعمال بسبب  من  العديد 
ــيــــد-19«. غير  الـــتـــي فــرضــتــهــا جــائــحــة »كــــوفــ

يروي الفيلم قصة 
»مصطفى« وهو رجل 

متزوج لديه ثالثة أطفال

يجب على اإلنتاج أال يفرض 
على الكاتب تطويل 

النص أكثر من المطلوب

يجب تخزين الحليب 
في الجزء الخلفي من الرف 

السفلي للثالجة

2223
منوعات

ض شيوع املسلسالت  أّي شريحة كــان. وحــرَّ
اع 

ّ
التلفزيون، صن القصيرة والعرض خارج 

الدراما على استحضار أفكار غريبة وغربية 
في آٍن واحــد، لتكون حاضرة في أعمال عدة 
 ومــضــمــونــًا. وســـاعـــد في 

ً
وتــصــبــغــهــا شـــكـــال

 
ً
ذلك االبتعاد عن الرقابة التي تعتبر لصيقة
للعرض التلفزيوني، وطرحت األفكار بحرية 
واملخرجني  الــكــتــاب  تقّيد  عــدم  نتيجة  أكــبــر، 

اع الدراما عمومًا بقالب زمني محدد. 
ّ
وصن

 ذلك بدأ يأخذ الدراما السورية والعربية 
ّ

كل

إلـــى مــؤشــر رابـــع وأخــيــر فــي حــركــة التغيير 
الــتــي تسلكها فــي الــشــكــل واملــضــمــون. وهــذا 
العام، ومن املتوقع  ر كان واضحًا هذا 

ّ
املؤش

املقبلة،  األعـــمـــال  مــن  للكثير  ســمــة  يــكــون  أن 
ــــو الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ابـــتـــكـــار أفــــكــــار جـــديـــدة  وهـ
على  تعتمد  ال  درامـــيـــًا،  ملعالجتها  ــدة 

ّ
ومــعــق

ـــمـــا عــلــى قــصــة خــاصــة 
ّ
الــحــبــكــة وحـــســـب، وإن

 دور من خالل معالجتها نفسيًا، لتشكل 
ّ

لكل
ــــل الــحــبــكــة، كــتــنــاول شــخــصــيــات  حــبــكــة داخـ
ملرضى نفسيني وتشريحها بناء على املرض 

الذي تعيشه الشخصية. 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــرضــت عــلــى الصحافي 
والكاتب والناقد الفني، نضال قوشحة، هذه 
العربية والسورية  الدراما  الفرضية باتخاذ 
تحديدًا، طريقها نحو تغيير شامل وجذري، 
املذكورة  األربعة  املؤشرات  على  وباالعتماد 
ه 

ّ
لكن الفرضية،  على  قوشحة  يوافق  سابقًا. 

فيها،  الــشــامــل  الــتــغــيــيــر  تعبير  مــع  يختلف 
 التغيير في نمط وشكل الدراما لن 

ّ
ويعتبر أن

 على األقــل في السنوات العشر 
ً
يكون شامال

ــى أن الـــخـــط الــكــالســيــكــي  املــقــبــلــة، مــشــيــرًا إلــ
كقالب  30 حلقة  عــلــى  يعتمد  الـــذي  لــلــدرامــا 
لحجم العمل وتقييد الكثير من األعمال في 
العرض باملوسم الرمضاني ما زال موجودًا، 
الشكلني في  عــن  أعــمــال مختلفة  وإن ظهرت 
 الكالسيكية في الطرح 

ّ
األعــوام األخيرة، فإن

الدرامي أمام املتلقي ما زالت تتسيد إلى اآلن. 
ــة فــــي تـــفـــاصـــيـــل الــفــرضــيــة  يــــدخــــل قـــوشـــحـ
األعـــمـــال   ظـــهـــور 

ّ
أن يــــرى  إذ  ــا،  ــهـ ــراتـ ومـــؤشـ

 »هناك 
ّ
القصيرة أمر سليم جدًا، موضحًا أن

فترة  يكون  الزمني  لبوسها  درامــيــة  أفــكــارًا 
محددة، كأن تكون القصة ال تستوعب أكثر 
مــن 12 حــلــقــة عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، ومـــن هنا 
الكاتب  يــفــرض على  أال  اإلنــتــاج  يجب على 
أن يمتد بهذا الزمن أكثر من املطلوب. وفي 
الحالة التقليدية كان يفرض على الكاتب أن 
التطويل، وهذا  بغية  درامية  يــزج بخطوط 
املــطــب كـــان ســمــة لــلــدرامــا الــعــربــيــة إجــمــااًل، 
الــراغــبــة بــإنــتــاج عــمــل رمــضــانــي يمتد على 
30 حلقة، ولذلك، كان الكاتب يضطر للحيلة 
اب املحترفون 

ّ
واملهارة لكي ينجز ذلك. فالكت

تــمــكــنــوا مــن تــمــريــر بــعــض األعـــمـــال بــســالم، 
أعمااًل  أخــرجــوا  الخبرة  قليلي  الكتاب   

ّ
لكن

ضعيفة نتيجة الشطط والتطويل الواضح، 
من هبوط حالة التشويق وبطء اإليقاع إلى 
إحـــــداث خــلــل فـــي ســـيـــرورة تــصــاعــد الــــذرى 

الدرامية، األساسية والفرعي«. 
كذلك يشيد قوشحة بظاهرة انتقال عرض 
ــال الـــدرامـــيـــة إلــــى املــنــصــات الــرقــمــيــة،  ــمـ األعـ
رغم الحذر الذي ينظر إليه نحو بعض تلك 
 »ذلـــك يعتبر 

ّ
إلـــى أن ــه يشير 

ّ
لــكــن املــنــصــات، 

رية جيدة، من خالل كسر احتكار  حالة تطوُّ
القنوات التلفزيونية، خصوصًا الحكومية، 
وتــحــديــدًا الــتــي تــمــتــلــك الــكــفــاءة املــالــيــة، إذ 
فرض بعضها معايير وشروطا على الكثير 
مـــن األعــــمــــال فـــي طـــريـــق تــفــكــيــرهــا املــرتــبــط 
ــر املــنــصــات  ــوفـ  تـ

ّ
ــن ــكـ ــتــــجــــاري، لـ بـــاملـــيـــزان الــ

اإللــكــتــرونــيــة بــــات يــعــتــبــر مــتــنــفــســًا مــوازيــًا 
 عنها للعرض 

ً
بــديــال الــقــنــوات ولــيــس  لتلك 

اع الدراما الراغبني 
ّ
أمام املتلقي، وكذلك لصن

بــتــقــديــم شــــيء مــخــتــلــف خـــــارج عـــن عــبــاءة 
التقييد التي تفرضها املنصات التقليدية«. 
ــة الـــتـــي  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــلــــســــالت الـ ومـــــــن أبـــــــــرز املــــســ
ــرًا: مسلسل  ــيـ كــســرت الــقــالــب الــتــقــلــيــدي أخـ
»املـــنـــصـــة« بــمــواســمــه الـــثـــالثـــة عــبــر منصة 
بـــــث املــــحــــتــــوى الـــتـــرفـــيـــهـــي واألفـــــــــــالم عــبــر 
بطولة  من  املسلسل  »نتفليكس«.  اإلنترنت 
وسامر  النمر  املحسن  وعبد  خليل  مكسيم 
بوابة  إسماعيل، عن مبرمج عبقري ينشئ 
الحقائق  تقّصي  إلــى  تهدف  اإلنــتــرنــت  عبر 
وكـــشـــفـــهـــا، فــــي حــــني يــــواجــــه مـــتـــاعـــب عــلــى 

صعيد العائلة.

A A

إبراهيم علي

تقّدم بعد  أي  اللبنانية  الشاشات  لم تسجل 
انــقــضــاء شهر رمــضــان فــي الــثــانــي عشر من 
ــار املـــاضـــي. أســئــلــة كــثــيــرة تــطــرح  ــ مـــايـــو/ أيـ
نفسها حول آلية إنقاذ هذه املؤسسات، وإذا 
الدرامي  بالعرض  االكتفاء  بإمكانها  كان  ما 

الذي ما زال يحقق أعلى نسبة متابعة؟
لـــم تـــقـــدم الــتــلــفــزة الــلــبــنــانــيــة أي جـــديـــد منذ 
ــادي الــصــعــب الـــذي  ــتـــصـ ســنــتــني. الــــواقــــع االقـ
املؤسسات  على  نفسه  يفرض  لبنان  يعيشه 
اإلعـــالمـــيـــة املـــرئـــيـــة، وبــالــتــالــي، يــشــهــد قــطــاع 
ــًا مــلــمــوســًا لــجــهــة الـــبـــرامـــج  ــعـ ــراجـ اإلنــــتــــاج تـ
املحلية  الدرامية  اإلنتاجات  وحتى  الخاصة، 
ــوال أيـــام  الــتــي كــانــت تــحــفــل بــهــا املــحــطــات طــ
السنة. ذلك كله أمام لجوء اللبنانيني إلى عالم 
املنّصات اإللكترونية، خصوصًا بعد اجتياح 
ــالــــم، مــــا شـــكـــل تـــحـــواًل  ــا الــــعــ ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ

واضحًا للمشاهد اللبناني نحو املنّصات.
تــســتــعــد قــنــاة »الـــجـــديـــد« الــلــبــنــانــيــة لتقديم 
برنامج »توك شو« جديد في الخريف املقبل. 
املــقــدم جــو مــعــلــوف، الـــذي عمل فــي محطات 

تتواجد  حيث  االحــتــالل،  لحكومة  التابعة 
زوجته »سلوى« وتعمل في صالون تجميل 
لتربي أطفاله الثالثة، أما »مصطفى« فيقيم 
مع والدته في الضفة الغربية ويفصله فقط 
عن منزل أطفاله 200 متر، فيتواصل معهم 
وإطفائه.  الغرفة  إضــاءة مصباح   عبر 

ً
ليال

الطريقة الوحيدة لعبور »مصطفى« الجدار 
هـــي اســـتـــصـــدار تــصــريــح عــمــل فـــي أراضــــي 
ــاة الــتــي  ــانـ ــعـ ــبـــدأ املـ ــــن هـــنـــا تـ ــــالل، ومـ ــتـ ــ االحـ
ــا نــايــفــة بــطــريــقــة بــصــريــة مــذهــلــة،  صـــورهـ
عــبــر عـــرض مــالمــح الــطــابــور الــبــشــري على 
املعبر واألسالك الشائكة واإلضاءة املعتمة 
الفلسطيني  ل 

ّ
تـــذ الــتــي  التفتيش  وطــريــقــة 

للحصول على إذن املرور.
 حــدثــًا طــــارئ يــمــنــع »مــصــطــفــى« من 

ّ
ولـــكـــن

العبور بشكل نظامي فيضطر  القدرة على 
لــلــبــحــث عــــن طــــريــــق لـــلـــتـــهـــريـــب، لــتــتــحــول 
ــلـــة الــــتــــي يــســتــقــلــهــا لــلــتــهــريــب إلـــى  الـــحـــافـ
الفلسطينيني  ــــالم  أحـ عـــن  مــصــغــر  نـــمـــوذج 
نفسي  تصوير  وســط  للمجهول،  املرهونة 
بــالــغ األهــمــيــة لحالة الــرعــب الــتــي يعشيها 
أبناء األرض املحتلة على حواجز التفتيش، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــن إرهــــــاب نــفــســي وإقـــصـــاء 
الضفة  فــي  املقيمني  للفلسطينيني  واضـــح 
الغربية وغزة، ومنعهم من دخول األراضي 

عدنان حمدان

جــدار؟  ضفتي  بــني  تتفرق  أن  لعائلة  كيف 
هذا ما فعله االحتالل اإلسرائيلي على مدى 
ســنــوات ببناء الــجــدار الــعــازل الـــذي يفصل 
الـ 48، لينجز  بني الضفة الغربية وأراضــي 
عن هذه الفكرة عشرات األفالم السينمائية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــــي كـــل فــيــلــم يـــقـــّدم تــأتــي 
ها تروى 

ّ
الحكاية بروٍح ثورية جديدة وكأن

للمرة األولى.
ــتــــار املــــخــــرج الــفــلــســطــيــنــي، أمـــني  ــذا اخــ ــكـ هـ
نايفة، العمل على فيلمه »200 متر« والذي 
البندقية  إلــى مهرجان  الــوصــول  مــن  تمّكن 
ــام الـــفـــائـــت، ونـــيـــل جــائــزة  الــســيــنــمــائــي الـــعـ
الــجــمــهــور رغــــم اآلثــــــار الــســلــبــيــة لــفــيــروس 
كورونا على صناعة السينما واملهرجانات 
عـــاملـــيـــًا، لــيــتــعــثــر الــفــيــلــم فـــي الــــوصــــول إلــى 
عروض جماهيرية واسعة، كما كانت تسنح 
الفيروس. ومع  انتشار  الفرصة لغيره قبل 
ذلك أصّرت منتجة الفيلم مي عودة وفريق 
ــا، رغم  أوروبـ الفيلم في  العمل على تواجد 
عدم قدرة األبطال على التواجد والحضور. 
وفـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة حــظــي الــفــيــلــم بعدة 
عــــروض مــهــمــة كـــان آخـــرهـــا فـــي مــديــنــة رام 
الله، وسط تفاعل كبير من الحاضرين، كما 
أدرجــتــه سينما »مــتــروبــولــيــس« فــي لبنان 
ضمن قائمة عروض تظاهرتها السينمائية 

»القدس في القلب«.
رجل  وهــو  »مصطفى«  قصة  الفيلم  يـــروي 
متزوج لديه ثالثة أطفال يرفض الحصول 
عــلــى الــهــويــة اإلســرائــيــلــيــة، مـــا يــمــنــعــه من 
ــواجـــد مــــع عــائــلــتــه بــشــكــل مــســتــمــر فــي  الـــتـ
الـــجـــانـــب اآلخـــــر مـــن الــــجــــدار، أي األراضـــــي 

ــذه املـــرة  ــدة لـــســـنـــوات، يــســتــعــد هــ لــبــنــانــيــة عــ
في  كمتابعة ألسلوبه  »الــجــديــد«  مــن  للعمل 
البرامج االجتماعية التي تحاول البحث عن 
اليومية.  املشاكل  أو  الظواهر  لبعض  حلول 
الــذي  زميله طــونــي خليفة  ويــواجــه معلوف 
انــتــقــل مـــن »الـــجـــديـــد« إلــــى »صـــــوت بــيــروت 
إنــتــرنــاشــيــونــال« والـــــــLBCI قــبــل عــــام. ورغــم 
 
ّ
أن يبدو  خليفة،  عند  املتابعة  نسبة  تــراجــع 
استغالل  على  معًا  تعمالن  واملنصة  املحطة 
ــتـــي يــجــريــهــا  بـــعـــض املـــقـــاطـــع واملــــقــــابــــالت الـ
خــلــيــفــة فـــي بــرنــامــجــه وإعــــــادة نــشــرهــا على 
نسبة  لضمان  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
ــدات فــــي إطــــــار ال يــخــلــو  ــاهــ ــشــ ــن املــ أخــــــرى مــ
مـــن الــتــســويــق الـــتـــجـــاري واســـتـــغـــالل بعض 
الـــعـــبـــارات الـــتـــي تـــجـــذب املــتــابــعــني وتــحــقــق 

أرقامًا جيدة.
الــدرامــي في رمضان املاضي  لم يكن املوسم 
محطة  وحــدهــا  اللبنانية.  للمحطات  جــيــدًا 
نت نفسها بما تيسر من  MTV اللبنانية حصَّ
 ،

ً
وفعال الواجهة.  في  البقاء  لــزوم  مسلسالت 

يؤكد  إجــمــاع  على  املسلسالت  هــذه  حصلت 
صــوابــيــة الـــقـــرار بـــضـــرورة شــــراء مسلسالت 
أو برامج جديدة للمشاهدين، بخالف باقي 
املحطات التي استعانت بإنتاجات قديمة مر 
عليها أكثر من سنة وعرضتها ضمن الباقة 

الخاصة بدراما رمضان.
االستثمار  على   MTV محطة  الــيــوم  وتعمل 
فـــي مــجــمــوعــة ال بــــأس بــهــا مـــن اإلنـــتـــاجـــات 
 تعّد ملسلسل خاص بعيد امليالد 

ْ
الجديدة، إذ

املـــاضـــي كما  األّول  ــانـــون  كـ مــنــذ ديــســمــبــر/ 
ــعـــادة مــنــذ ســنــتــني، وهـــو مـــن كتابة  جـــرت الـ
ــلـــوديـــا مـــرشـــلـــيـــان، فــيــمــا لــــم يـــتـــأكـــد قــبــول  كـ
وتوقيع  املــشــروع  لهذا  أسمر  فيليب  املخرج 

اإلخــراج. وتعمل محطة LBCI على الشراكة 
وتبادل  إنترناشيونال«  بيروت  »صــوت  مع 
بعض البرامج التي تستغلها LBCI للعرض 
عــلــى املــحــطــة األرضـــيـــة، فــي وقـــت يحكى عن 
رجــل  يملكها  الــتــي  املــنــصــة  استقاللية  قـــرب 
األعمال بهاء الحريري، وإنشاء مركز خاص 

تعمل  التي  املحطات  باقي  عــن  يبعدها  بها 
من خاللها استديوهاتها وتجهيزاتها.

اللبنانية  املحطات  تبذلها  محاوالت حثيثة 
للبقاء »صامدة« ومواجهة أزمات متالحقة، 
ــوال، وهــذا ما  أهمها أزمــة الـــدوالر وشــّح األمـ
يــنــذر بــتــراجــع فــي املــســتــقــبــل، يــعــطــي فرصة 

ــربـــي هــذه  ــعـ لــهــجــرة املـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي والـ
املــحــطــات، والــلــجــوء إلـــى عــالــم أكــثــر نشاطًا 
ــــداث ويــتــمــاشــى مــع االنـــقـــالب الــيــوم  مــع األحـ
ــــاص بـــاملـــنـــصـــات مــن  ــخـ ــ ــاج الـ ــ ــتــ ــ لـــعـــصـــر اإلنــ
مشاريع درامية وبرامج حوارية تحقق نسبة 

مشاهدة وتداواًل جيدًا.

الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا االحـــتـــالل. موسيقى 
الشهير،  الفلسطيني  الفنان  سليمان،  فرج 
صنعت خلفية عاطفية للحدث دون إرهاق 
ملشاعر املشاهدين، وسط دوامة واسعة من 
أبناء  يعيشها  التي  املختلطة  األحــاســيــس 
املــنــطــقــة، ويــتــقــاســمــون فــيــمــا بــيــنــهــم شكل 
الــهــمــوم ذاتــهــا وطبيعة تــعــقــيــدات الــحــيــاة، 
فليست هي لعنة الجغرافيا والتاريخ بقدر 
األوجـــــــاع املــشــتــركــة الـــتـــي ال يــســتــطــيــع من 
هاجم خارج املنطقة فهم تداخلها والتراكب 
املعقد فيما بينها. فال تستغرب حني تلمح 
 سائق امليكروباص 

ّ
في مشهد من الفيلم أن

إلـــى حـــازم الصدير  يستمع وبــصــوت عـــاٍل 
يغني »شعراتا ولو« في داللة على التداخل 
ــع فـــي املــــــزاج الــشــعــبــي بـــني ســوريــة  الــــواســ
ــنـــان وفـــلـــســـطـــني، كـــذلـــك ســتــلــمــح تــأثــر  ــبـ ولـ
الجيل الجديد من األطفال وحتى اليافعني 

بظاهرة كرة القدم املصري محمد صالح.
ــي مــوقــعــه   مـــمـــثـــٍل فــ

ّ
وبــــــــــأداٍء مــنــضــبــط لـــكـــل

الــصــحــيــح، وتــــٍن اســتــثــنــائــي مـــن قــبــل بطل 
الفيلم علي سليمان للحكاية من املشهد األول 
السينمائي  الــشــريــط  يــــروي  ــيـــر،  األخـ حــتــى 
معاناة الفلسطينيني على املعابر دون ادعاء 
الصنعة  فهنا تحترف  أو شعارات خشبية، 
التنظير  عن  باالبتعاد  بنائها  السينمائية 
والتوجيه املباشر السطحي إلى رسم دائرة 
مـــن الـــعـــالقـــات اإلنــســانــيــة قــصــيــرة وطــويــلــة 
األمد بحسب إيقاع الفيلم، ليغدو املمثل وليد 
وأحاسيسه  انــفــعــاالتــه  فــي  الــراهــنــة  لحظته 
ولغة جسده. ويصبح الهّم اللحظي جزءًا في 
لوحة الهموم الكبرى، فلوال الجدار ملا كانت 
مئتا متر تحتاج كــل هــذه املــعــانــاة والــهــرب 

والسير على حواف املوت.

هل يعوض خريف التلفزة اللبنانية خسارات العام؟»200 متر«... سرد المعاناة من دون شعارات
يعيش عصر التلفزيون في 
لبنان أسوأ أيامه، والبرامج 
الحوارية في تراجع كبير، 
فهل فعًال فرض واقع 

المنّصات اإللكترونية 
نفسه؟

لندن ـ العربي الجديد

لكل طعام مكان مثالي في ثالجتك. وهنا توضح 
الـــخـــبـــيـــرة الــتــنــظــيــمــيــة مــيــلــيــســا كــــوغــــالن بــعــض 
النصائح املهمة للحفاظ على الطعام طازجًا، وفق 

تقرير لهيئة اإلذاعة الكندية »سي بي سي«.
¶ الرفوف العلوية: تتميز األرفف العلوية للثالجة 
ــرارة أكــثــر اتــســاقــًا، واألرفـــــف السفلية  بـــدرجـــات حــ
األبــرد. ضع األطعمة مثل الحمص والزيتون  هي 
والــلــحــوم الـــلـــذيـــذة، الــتــي ال تــحــتــاج إلـــى طــهــي أو 
العلوي من  الــجــزء  مــن  بالقرب  إلعـــادة تسخينها، 
الــثــالجــة. ســـوف يستمر الــتــوت لــفــتــرة أطـــول حني 
تعرف أنه يتعفن بشكل أســرع إذا ما احتفظت به 
في األدراج، ألنه رطب جدًا، واألرفف السفلية أكثر 
تلف التوت. األعشاب تناسبها 

ُ
برودة ويمكن أن ت

بنفس  ثــم خزنها  اغسلها  العلوية.  األرفـــف  أيضًا 
طريقة تخزين باقة من الزهور، في وعاء زجاجي 
ــه الــقــلــيــل من  ــاء بـ ــ ــه الــقــلــيــل مـــن املــــــاء، أو فـــي وعـ بـ

املناديل الورقية.
¶ الـــرفـــوف الــســفــلــيــة: الــبــيــض واأللـــبـــان والحليب 
كلها  الحامضة،  والقشدة  والجن  واللن  والزبدة 
تــوضــع عــلــى الـــرفـــوف الــســفــلــيــة ولــيــس عــلــى بــاب 
الـــثـــالجـــة. ال تـــخـــزن الــبــيــض فـــي حـــوامـــل الــبــيــض 
الصغيرة األنيقة على الباب، والتي تحتوي عليها 
الــعــديــد مــن الــثــالجــات. يــجــب حفظه فــي مــكــان به 
الحليب  ثابتة. يجب تخزين  بـــاردة  درجــة حـــرارة 

تكون  السفلي، حيث  الــرف  من  الخلفي  الجزء  في 
ــر تــجــب مــالحــظــتــه،  الــثــالجــة فـــي بـــــرودة. شـــيء آخـ
ليس فقط الحليب العضوي الخالي من املضادات 
الحيوية والهرمونات، بل ما تتم معالجته أيضًا 
الزبدة  أطــول. حجرة  لفترة  ليدوم  بشكل مختلف 
املـــوجـــودة عــلــى بـــاب الــثــالجــة ليست أفــضــل مكان 
لــتــخــزيــنــهــا. يــمــكــن أن يـــــؤدي فــتــح بــــاب الــثــالجــة 
ــة الــــحــــرارة.  ــ ــــى ارتــــفــــاع مـــتـــوســـط   درجــ ــه إلـ وإغــــالقــ
أفضل مكان لتخزين الزبدة هو الجزء الخلفي من 
الــثــالجــة، حيث تكون درجــة الــحــرارة أكثر بــرودة. 
يقول البعض الرف العلوي، والبعض اآلخر يقول 
تحت. فقط احتفظ بها في الخلف ملفوفة بورقها 

األصلي وستكون بخير.
نصيحة: إذا كنت تصر على وجود زبدة بدرجة 
حرارة الغرفة في منزلك، فقم بتقطيع جزء منها 
وتخزينها فــي طبق الــزبــدة أو وعـــاء الــزبــدة في 
واستخدامها  للتسخني،  عــرضــة  األقـــل  الــخــزانــة 

حسب الحاجة.

¶ بــاب الــثــالجــة: املــايــونــيــز، والــكــاتــشــب، والــخــردل، 
واملـــــرق، واملـــيـــاه املــعــبــأة فـــي زجـــاجـــات، والـــصـــودا، 
والــعــصــيــر، كــلــهــا تــعــمــل بــشــكــل أفــضــل فـــي أبــــواب 
الثالجة، ملاذا؟ ألنها املنطقة األكثر دفئًا في الثالجة، 
ويجب تخصيصها لألطعمة األكثر مقاومة للتلف. 
¶ الــدقــيــق: كــنــت تــقــوم بحفظه فــي الــخــزائــن طــوال 
الوقت، لكنه يحفظ بشكل أفضل في الثالجة. يمكن 
تخزين الدقيق في وعــاء محكم الغلق في الثالجة 
العلوية هي األفضل ولكن األدنــى تكون  )الــرفــوف 
جيدة إذا كــان الحجم مهمًا(. أو يمكنك حفظه في 
املــجــمــدة حــيــث يــمــكــن أن تــتــحــلــل جــرثــومــة القمح 
كبيرة.  بسرعة  الكامل  القمح  دقيق  فــي  املــوجــودة 
بمجرد الفتح، قم بتخزين دقيق القمح الكامل في 

الثالجة أو املجمدة لالستخدام طويل األمد.
التقاط  إلـــى  الــكــامــل  الــقــمــح  دقــيــق  يميل  نصيحة: 
لــذا احفظه في كيس  النكهات غير املرغوب فيها، 
بالستيكي، أو وعاء محكم الغلق، وتجنب تخزينه 

بجوار أي شيء برائحة قوية.
¶ البندورة: يجب أال نخزن البندورة في الثالجة 
ملـــــاذا؟ نــكــهــة الـــبـــنـــدورة هـــي نــتــيــجــة الــتــفــاعــل بني 
ــات واألحـــــمـــــاض واملــــركــــبــــات املـــتـــطـــايـــرة  ــريـ ــكـ ــسـ الـ
الثالجة  في  البندورة  بتخزين  قمت  إذا  املتعددة. 
مــن قبل، فربما الحظت تغيرًا فــي كــل مــن طعمها 
نتيجة  هــي  بــل  مــصــادفــة،  ليست  هـــذه  وملمسها. 
ــواد  ــاردة عــلــى املــ ــبــ ــرارة الــ ــحــ مـــبـــاشـــرة لــــدرجــــات الــ

املتطايرة وملمسها.

تغير كامل في الشكل والمضمون

يستعد جو معلوف للعمل في قناة »الجديد« )جو معلوف/ فيسبوك(

درجة حرارة 
الغرفة أفضل 
للبندورة من 
)Getty( الثالجة

)Getty( مخرج الفيلم أمين نايفة

حقق مسلسل »المنصة« نجاحًا معقوًال على »نتفليكس« )فيسبوك(

تحرّرت المسلسالت العربية والسورية من العرض التلفزيوني الذي يقيّدها بـ 30 حلقة رمضانيّة. 
ولعبت منصات العرض البديلة دورًا كبيرًا في هذا التطّور

الدراما السورية والعربية

أماكن مثالية لحفظ األطعمة

فنون وكوكتيل
إضاءة 

اليف ستايل

تلفزيونمراجعة

بالنسبة للجوء الدراما 
العربية والسورية إلى 
استحضار أفكار غربية 
وغريبة عن المجتمع 

العربي والسوري، يتفق 
الناقد والصحافي، نضال 
قوشحة )الصورة(، مع 

مالحظة وجود هذا النوع 
من األعمال، منبّهًا إلى 
أن »عصر التقانة وتبادل 

الثقافات عبر اإلنترنت، 
سّهل على المبدعين 
وصناع الدراما متابعة 
أعمال من شتى أنحاء 

العالم، من أميركا وأوروبا 
وآسيا، والتعرف على أفكار 
جديدة، إذ لم يكن سابقًا 
من السهل الوصول إلى 

هذه األعمال«.

أفكار 
جديدة
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