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MEDIA

أخبار

قضت محكمة بيالروسية بإنزال
عقوبة الحبس  20عامًا بحق
ّ
المستقل لقناة «دويتشه
المراسل
فيلله» ،ألكسندر بوراكوف،
والصحافي في الموقع اإللكتروني
اإلخباري «موغيليف ريجن» ،فالديمير
البتسيفيتش ،اللذين تعرّضا للتعذيب
في فترة التوقيف.

تختبر شبكة «فيسبوك» ميزة
ّ
ستذكر المستخدمين بضرورة
قراءة مقال قبل مشاركته ،وهي
ميزة شبيهة بتلك الموجودة
مسبقًا في منصة التدوين المصغر
مشيرة إلى ّ
ً
أن «حقائق
«تويتر»،
تفوت في حالة مشاركة
هامة» قد
ّ
المقاالت من دون فتحها.

أعلنت «بي بي سي» ّ
أن الصحافي
العامل فيها مارتن بشير (58
ً
معللة ذلك
عامًا) ،قدم استقالته،
بأسباب صحية ،علمًا ّ
عرف
أن بشير ُ
بكونه استحصل عام  1995من
األميرة ديانا ،في ظروف ما زالت
تثير الجدل ،على تصريحات ،أحدثت
ضجة كبيرة.

21

قالت شركة «آبل» إنّها رفضت ما
يقرب من مليون تطبيق ُ
طلبت
إضافتها إلى متجر التطبيقات
ّ
ظل
الخاص بها عام  ،2020في
سعيها لتبدو أكثر شفافية بشأن
كيفية موافقتها على تطبيقات
«آيفون» وتأمين المستخدمين من
االحتيال والبرامج الضارة.

وعة ووحشيته التي تزداد يوميًا في
يحاول االحتالل اإلسرائيلي إسكات صوت الصحافة التي تنقل جرائمه المر ّ
عدوانه على غزة ،عبر استهداف مقار وسائل اإلعالم العربية والعالمية

االحتالل يحاول إسكات الصحافة في غزة
غزة ــ عالء الحلو

ُ
تــركــز الـطــائــرات الحربية اإلســرائـيـلـيــة في
غــارات ـهــا خ ــال عــدوان ـهــا عـلــى ق ـطــاع غــزة
ع ـلــى األبـ ـ ــراج ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـت ــي ت ـضــم أكـبــر
ق ـ ــدر م ـم ـكــن م ــن ال ــوس ــائ ــل اإلع ــامـ ـي ــة ،إذ
ب ــدأت بــاسـتـهــداف ب ــرج ه ـنــادي ،ثــم برجي
الجوهرة والشروق ،اللذين يضمان العديد
ُ
والصحف والقنوات املحلية
من الــوكــاالت
وال ـعــرب ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،وأب ــرزه ــا «ال ــوك ــال ــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـ ــإع ـ ــام (وك ـ ــال ـ ــة فـلـسـطـيـنـيــة
تأسست عام  »)2007وصحيفة «فلسطني»
و«ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـعــربــي» وق ـن ــاة «االت ـج ــاه»
ال ـعــراق ـيــة ،و«امل ــرك ــز الـفـلـسـطـيـنــي لـلـحــوار
الديمقراطي والتنمية السياسية» وقناة
«ال ـ ـن ـ ـج ـ ـبـ ــاء» وق ـ ـنـ ــاة «الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة» وقـ ـن ــاة
«امل ـم ـل ـكــة» ووك ــال ــة «سـ ـب ــق  »24و«م ـن ـتــدى
اإلع ـ ــام ـ ـي ـ ــن الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن» ووك ـ ــال ـ ــة
ً
« »APAاملحلية .وصوال إلى استهداف برج
ال ـجــاء ال ــذي يـضــم مـقــر ق ـنــاة «ال ـجــزيــرة»،
ووك ــال ــة «أســوش ـي ـي ـتــد بـ ــرس» األم ـيــرك ـيــة،
وإذاعـ ـ ـ ــة «األس ـ ـ ـ ــرى» وب ـ ــرج ال ـب ــث ال ـخــاص
ب ـ ــإذاع ـ ــة «صـ ـ ـ ــوت ال ـ ـق ـ ــدس» وغـ ـي ــره ــا مــن
الوسائل اإلعالمية املحليةَّ .
وعمت مشاهد
ُ
الــدمــار في محيط املبنى املــاصــق للعديد
من األبراج السكنية املدنية ،بعد استهدافه
بشكل ُمباشر من الطائرات الحربية ،بفعل
التي خلفت دمــارًا واسعًا في
قوة القصف،
ُ
املحال التجارية املجاورة ،وإغالق مختلف
ُ
مفترقات الطرق املحيطة.
وفقد مراسلو شبكة «الجزيرة» اإلعالمية
أرشيفهم اإلعــامــي وذكرياتهم التي يزيد
ُع ـم ــره ــا ع ــن  15ع ــام ــا ،ب ـعــدمــا اسـتـهــدفــت
طـ ــائـ ــرات االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،الـسـبــت
امل ــاض ــي ،ب ــرج ال ـج ــاء ،وس ــط مــديـنــة غ ــزة،
الذي يضم مقر القناة وعددًا من املؤسسات
اإلع ــام ـي ــة األخ ـ ـ ــرى .وي ـق ــول م ــراس ــل قـنــاة
«الجزيرة» في غزة ،هشام زقوت ،لـ«العربي
ّ
الـ ـ ـجـ ـ ــدي ـ ــد» إن ض ـ ــاب ـ ــط االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات
اإلســرائ ـي ـلــي ل ــم يـمـنــح ُس ـك ــان ال ـب ــرج ،بما
فـ ـي ــه م ـ ــن مـ ــؤس ـ ـسـ ــات إعـ ــام ـ ـيـ ــة ،وش ـب ـك ــة
«الـ ـج ــزي ــرة» اإلع ــامـ ـي ــةّ ،
أي وقـ ــت إلخ ــاء
معداتهم ،مــا أفـقــدهــم أدوات ـهــم وأجهزتهم
ـث مع
ـوت فــي حــديـ ٍ
وأرشـيـفـهــم .ويـشـيــر زق ـ ّ
«الـعــربــي الـجُــديــد» إلــى أن ــه بفعل الـعــدوان
اإلسرائيلي املستمر على قطاع غزة لليوم
السادس على التوالي ،انتشرت طواقم قناة
«الجزيرة» في امليدان ،ولم ُ
ينج من القصف
سوى املعدات التي حملتها الكوادر خالل
مـهــامـهــا ال ـخ ــارج ـي ــة ،فـيـمــا ُدم ـ ــرت أج ـهــزة
الـبــث ،وجـهــاز اإلذاع ــة ،وأجـهــزة التصوير،
إلى جانب األغراض الشخصية للمراسلني،
من أجهزة كمبيوتر وغيرها.
«امل ـقــر هــو بيتنا األول ،ال ــذي نـقـضــي فيه
الـجــزء األكـبــر مــن ســاعــات العمل اليومي»
يـقــول زق ــوت ،ويـضـيــف« :لـسـنــا أول مبنى
يقصف ،إذ استهدف االحتالل الصحافيني
مـنــذ ب ــداي ــة الـ ـع ــدوان ف ــي م ـحــاولــة إليـقــاف
الـتـغـطـيــة وال ـت ـشــويــش عـلـيـهــا ،خـصــوصــا
ب ـع ــدم ــا ف ـض ـح ــت الـ ـك ــامـ ـي ــرات م ـم ــارس ــات
االحتالل التي تستهدف املدنيني والبيوت
امل ــدنـ ـي ــة ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ـ ـ ــى» .ول ـ ــن تـنـجــح
املمارسات اإلسرائيلية تجاه الصحافيني،
عبر تدمير مـقــرات عملهم ،فــي ثنيهم عن
مواصلة عملهم ،وفــق زقــوت ،إذ ستستمر
التغطية «بمقر أو من دون مقر» ويضيف:
«تلقينا ات ـصــاالت مــن معظم الصحافيني
بالعديد
الستضافتنا ،كما اتصلنا سابقًا ُ
من الصحافيني الستضافتهم حني قصفت
مؤسساتهم اإلعالمية».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـقـ ــول م ـ ــراس ـ ــل «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة»
اإلنكليزية في غزة صفوت الكحلوت« :أعمل
هنا منذ  11عــامــا .غطيت عــدة أح ــداث من
ثوان» ،وفق
هذا املبنى .اآلن اختفى كله في
ٍ
مــا نقل عنه حـســاب الـقـنــاة اإلنكليزية في
«تويتر» .كما دان مدير مكتب «الجزيرة»
فــي األراضـ ــي الفلسطينية املحتلة قصف
ال ـج ـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي مـبـنــى ي ـضــم مكتب
القناة في قطاع غــزة ،ووصــف االستهداف

بــأنــه «جــريـمــة ح ــرب» تــرمــي إل ــى «إس ـكــات
األص ـ ــوات اإلع ــام ـي ــة» .وقـ ــال مــديــر مكتب
الجزيرة في األراضــي الفلسطينية املحتلة
وليد العمري ،في تصريحات بثتها القناة
ّ
مباشرة ،إن استهداف مقر القناة في غزة
«جريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم التي
يــرتـكـبـهــا ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي قـطــاع
ّ
غ ــزة» .وأض ــاف أن إســرائـيــل «ال ّ تــريــد فقط
نشر الدمار والقتل في غزة ،وإنما تحاول
إس ـكــات األص ــوات اإلعــامـيــة الـتــي تشاهد

لن يعرف العالم سوى
القليل عما يحدث في
غزة بسبب قصف اإلعالم

وتوثق وتنقل حقيقة ما يجري في قطاع
ّ
غـ ــزة» ،م ـشــددًا عـلــى أن ذل ــك «أم ــر بطبيعة
الحال مستحيل».
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،ك ـ ـش ـ ـفـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة أن ـ ـب ـ ــاء
ّ
«أسوشييتد بــرس» األميركية ،السبت ،أن
كــادرهــا «أصيب بالصدمة والــرعــب» جـ ّـراء
غ ــارة جــويــة إســرائـيـلـيــة دم ــرت مبنى بــرج
«ال ـج ــاء» وس ــط مــديـنــة غ ــزة ،وال ــذي يضم
مكتبي شبكة «الجزيرة» اإلعالمية ووكالة
«أســوش ـي ـي ـتــد ب ـ ــرس» ،وعـ ـش ــرات امل ـكــاتــب

صحافيون في غزة أمام مبنى مدمر لإلعالم (عبد الحكيم أبو رياش)

إدانات وتضامن

في واشنطن ،قال البيت األبيض ،الذي لم يتخذ ّأي إجراء
ّ
حيال التصعيد اإلسرائيلي الفلسطيني ،إنه حذر إسرائيل
حــول أهمية حماية وسائل اإلعــام املستقلة ،كما كتبت
جني بساكي ،الناطقة اإلعالمية باسم البيت األبيض ،على
«تويتر»« :أبلغنا اإلسرائيليني مباشرة بـ ّ
ـأن ضمان أمن
وسالمة الصحافيني ووسائل اإلعالم املستقلة مسؤولية
ذات أولوية قصوى».
وزعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون ّأن املبنى ال يضم
مكاتب إعالمية فحسب ،بل مكاتب لناشطي «حماس»
أيضًا .في حني كتبت رشيدة طليب ،عضو الكونغرس،
األم ـيــرك ـيــة ذات األصـ ــل الـفـلـسـطـيـنــي ،ع ـلــى «تــوي ـتــر»:
«تستهدف إســرائـيــل املـصــادر اإلعــامـيــة حتى ال يرى
العالم جرائم الحرب التي تمارس بقيادة رئيس الفصل
ّ
العنصري نتنياهو ،وحتى ال يرى العالم مقتل الرضع
واألطفال وآبائهم ،وحتى ال يرى العالم الفلسطينيني وهم
ّ
ُيبادون» .وفي باريس ،أكدت وكالة «فرانس برس» ،على
لسان رئيسها التنفيذي فابريس فــريــس« ،تضامنها

الـكــامــل مــع وســائــل اإلعـ ــام ال ـتــي ّدمـ ــرت مـكــاتـبـهــا في
ّ
غــزة» ،مطالبة باحترام «الحق في اإلعــام» .بــدوره ،قال
فيل شيتويند ،مدير األخبار في «فرانس بــرس»« :لقد
ُ
ُصــدم ـنــا ب ـشـ ّـدة لــواقــع ّأن مـكــاتــب إعــام ـيــة اســتـهــدفــت
بهذه الطريقة».
وف ــي الـسـيــاق نـفـســه ،أب ــدى األم ــن ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة،
أنطونيو غوتيريس ،السبت« ،سخطه» لحصيلة القتلى
ّ
املدنيني في غــزة ،وأعــرب عن «انزعاجه الشديد» لتدمير
ّ
مبنى في القطاع الفلسطيني ّ
سالح الجو اإلسرائيلي ً
يضم
مكاتب لوسائل إعــام دولـيــة .وقــال ستيفان دوجــاريــك،
ّ
املتحدث باسم األمني العام ،في بيانّ ،إن غوتيريس شعر
شديد من تدمير غــارة جوية إسرائيلية اليوم
«بانزعاج ً
ً
ّ
تضم مكاتب للعديد
بناية شاهقة في مدينة غـ ّـزة كانت
ّ
من املنظمات اإلعالمية الدولية» .وأضــاف ّأن األمني العام
ّ
أبدى «سخطه» بسبب «تزايد أعداد الضحايا املدنيني ،ال
ّ
سيما مقتل عشرة أفراد من العائلة نفسها ،بينهم أطفال،
في غارة جوية إسرائيلية الليلة املاضية».

الصحافية ومـكــاتــب ملحامني ومحاسبني
وعـ ـش ــرات ال ـش ـقــق ال ـس ـك ـن ـيــة .وق ـ ــال غ ــاري
بــرويــت ،رئيس وكالة «أسوشييتد برس»
ومديرها التنفيذي ،في بيان حول الهجوم
على املبنى ال ــذي يضم أيـضــا مكتب قناة
«ال ـجــزيــرة»« :ه ــذا تصعيد مــزعــج للغاية،
ت ـج ـن ـب ـنــا ب ـص ـع ــوب ــة خ ـ ـسـ ــارة فـ ــادحـ ــة فــي
ّ
األرواح» .كـمــا أوض ــح بــرويــت أن أكـثــر من
عـشــرة مــن صحافيي «أسوشييتد بــرس»
والصحافيني املستقلني كــانــوا فــي املبنى،
ّ
لكنهم تمكنوا من إخالئه .وقال برويت في
بيانه« :لن يعرف العالم سوى القليل عما
يحدث في غزة ،بسبب ما حدث اليوم».
ُ
وال تـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــادر الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــواق ـ ـ ــم ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــة
الفلسطينية أرض املـ ـي ــدان ،م ــع تــواصــل
الـ ـ ـع ـ ــدوان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ال ـ ــذي ب ـ ــدأ عـلــى
ق ـطــاع غـ ــزة ،م ـســاء االث ـن ــن امل ــاض ــي ،وقــد
ُجـهــزوا كاميراتهم وأقــامـهــم وأصواتهم
املتعبة ،لتصوير كــل مـجــريــات األح ــداث.
ُ
وتنتشر الطواقم اإلعالمية في الطرقات
وعـ ـل ــى أسـ ـط ــح امل ـ ـ ـنـ ـ ــازل ،ف ـي ـم ــا ت ـت ـمــركــز
داخ ــل املـسـتـشـفـيــات الــرئـيـسـيــة لتصوير
م ــا ي ـت ـعــرض ل ــه ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،إلـ ــى جــانــب
اإلنسانية ،حول تعرض
صناعة القصص
ُ
عالوة على
باشر،
امل
لالستهداف
املدنيني ُ
ُ
استهداف أسر بأكملها بالقصف املباشر،
دون أي تحذير أو تنبيه.
املـ ـص ــور ال ـص ـح ــاف ــي الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــد
البابا لم يحصل على قسط من الراحة منذ
ســاعــات طــويـلــة ،خ ــال تغطيته املـيــدانـيــة
للعدوان اإلسرائيلي املتواصل على قطاع
غــزة ُلليوم ال ـســادس على الـتــوالــي ،بهدف
نقل املستجدات لحظة بلحظة .يشير إلى
ّ
أن األيــام األولــى من العدوان كانت أصعب
مـ ــن الـ ـ ـح ـ ــروب ال ـ ـثـ ــاث الـ ـت ــي تـ ـع ــرض لـهــا
ق ـطــاع غ ــزة ،لـجـهــة امل ــآس ــي ،والـصـعــوبــات،
ـث
وال ـ ـق ـ ـسـ ــوة .وي ـض ـي ــف الـ ـب ّــاب ــا فـ ــي ح ــدي ـ ٍ
مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن التغطية كانت
ّ
مضاعفة ،خصوصًا في ظل إغالق املعابر،
وع ــدم وج ــود صحافيني أجــانــب ،مــا كثف
األعـ ـب ــاء امل ـل ـق ــاة ع ـلــى ع ــات ــق الـصـحــافـيــن
الفلسطينيني ،وعــن ذلــك يـقــول« :قمنا في
وكالة األنباء الفرنسية بتقسيم العمل على
مراسلي األخبار الثالثة ،إذ يعمل أحدهم
 12ســاعــة ،واآلخـ ــر  12ســاعــة ،فـيـمــا يعمل
الثالث كاحتياط ،وفي بعض األحيان ينزل
ّ
كل الفريق للعمل».
ي ـن ـش ـغ ــل م ـ ــراس ـ ــل ق ـ ـنـ ــاة «األقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــى» فــي
قـ ـط ــاع غ ـ ــزة ش ـ ـ ــادي ش ــام ـي ــة بــاس ـت ـضــافــة
أحــد املـســؤولــن عبر تقنية الـبــث املباشر،
وف ــور انـتـهــائــه ،يـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد»
ّ
إن ال ـق ـن ــاة ن ـش ــرت طــواق ـم ـهــا ف ــي مختلف
محافظات قطاع غــزة ،منذ اللحظة األولى
ل ـب ــدء ال ـ ـعـ ــدوان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـه ــدف نـقــل
الصورة للمتلقي ُمباشرة .وعلى الرغم من
تعرض مقر القناة ،الواقع في برج الشروق،
للتدمير الكامل ،وفق شامية ،فالتغطية ما
زال ــت مستمرة رغــم الـتـهــديــدات واملخاطر،
ويـضـيــف« :اعـتــدنــا فــي قـنــاة األقـصــى على
االستهداف في ّ
أي تصعيد ،وقد تم تدمير
مبنى القناة بشكل كامل في السابق ،وبتنا
نـعـتـمــد ع ـلــى االس ـت ــودي ــوه ــات الـخــارجـيــة
لنقل األحداث عبر البث املباشر ،ولن يؤثر
القصف على الصورة».
أم ــا م ــراس ــل ق ـنــاة «الـ ـي ــوم» الـفـضــائـيــة في
قطاع غــزة ،عامر الفرا ،فيوضح لـ«العربي
ّ
ـد» أن فــريــق ال ـق ـنــاة بـقــي يـعـمــل في
ال ـجــديـ ُ
الـشــارع ملــدة  24ســاعــة ،بسبب تدمير مقر
الـ ـقـ ـن ــاة ،ب ـع ــد اسـ ـتـ ـه ــداف بـ ــرج ال ـس ــوس ــي،
ُمـتـحـ ً
ـديــا ال ـظــروف الصعبة لنقل الـجــرائــم
اإلسرائيلية ،بحق املدنيني الفلسطينيني.
ّ
ويــوضــح الـفــرا أن التغطية امليدانية بــدأت
منذ اللحظة األول ــى لـلـعــدوان اإلسرائيلي
ّ
على قطاع غزة ،وأن «ما يقوم به الصحافي
ّ
الفلسطيني هو جهد جبار ،إذ يعمل بكل
إمكاناته وطاقاته على مــدار الساعة ،عبر
املراسلني ،الصحافيني ،ومــواقــع التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي إلي ـ ـ ـصـ ـ ــال صـ ـ ـ ــوت ال ـش ـع ــب
الفلسطيني للعالم الخارجي».
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منوعات فنون وكوكتيل
حوار

بيروت ـ رنا أسطيح

ّ
أطــل املمثل اللبناني جــان دكاش
خـ ــال امل ــوس ــم ال ــرم ـض ــان ــي لـهــذا
الـ ـع ــام م ــن خ ـ ــال م ـس ـل ـس ـلــن ،إذ
شارك في مسلسل «راحوا» للكاتبة اللبنانية
كلوديا مرشليان إلى جانب كارين رزق الله
وبديع أبو شقرا .وكانت له بالتوازي مشاركة
الفتة في بطولة املسلسل اللبناني-العراقي
«أم ب ــدي ـل ــة» م ــن ك ـت ــاب ــة ن ـ ــدى عـ ـم ــاد خـلـيــل
وإخـ ـ ــراج داف ـي ــد أوري ـ ـ ــان ،حـيــث ّأدى دوري ــن
مختلفني تمامًا فــي سعي منه للتنويع في
ّ
التحدي
الشخصيات التي يلعبها وزي ــادة
ّ
التمثيلي ،على ما يؤكد دكاش نفسه في هذا
ال ـحــوار الـخــاص ال ــذي أجــرتــه معه «العربي
الـجــديــد»ً .وفيما يشهد املــوســم الرمضاني
ف ــورة الف ـتــة عـلــى صعيد ال ــدرام ــا الـعــراقـيــة،
بـعــدمــا سـيـطــرت عـلــى امل ــواس ــم الـســابـقــة في
السنوات األخيرة اإلنتاجات املشتركة التي
جمعت نـجــومــا مــن لـبـنــان وســوريــة ومصر
وتــونــس بشكل أســاســي ،يـبــرز مسلسل «أم
بديلة» ّ
كأول مسلسل درامي يجمع بني نجوم
عــراق ـيــن ولـبـنــانـيــن م ـنــذ س ـن ــوات طــويـلــة.

شارك الممثل جان دكاش في مسلسلين خالل الموسم الرمضاني لهذا العام ،وهما «راحوا»
لكلوديا مرشليان ،و«أم بديلة» لدافيد أوريان .أدى دكاش دورين مختلفين تمامًا في العملين

جان دكاش

أبح ّ
التحدي في كل شخصية
ث عن
ّ

وي ـضـ ّـم ه ــذا الـعـمــل ال ــذي ي ـشــارك دك ــاش في
بطولته أسماء ّ
عدة من لبنان والعراق أبرزها
هند كامل ،ألكسندر علوم ومــروى كرم وليا
بوشعيا وإيلي متري وآخرون .بالنسبة إلى
دك ــاش تــأتــي هــذه املـشــاركــة كفرصة لتعزيز
ال ـت ـعــاون بــن مختلف الـنـجــوم ال ـعــرب على
الصعيد ال ــدرام ــي .وي ـقــول« :أن ــا فـخــور جـدًا
ب ـهــذه الـتـجــربــة ال ـتــي عـ ّـرفـتـنــي إل ــى ممثلني
ّ
عراقيني قــديــريــن» ،مشيرًا إلــى أن «مسلسل
(أم بديلة) جديد من نوعه في العراق ،لجهة
ال ـصــورة واإلخ ـ ــراج واالش ـت ــراك بــن ممثلني

عرب وعراقيني» ،ومعتبرًا ّأنه «عمل ّ
مميز له
بصمة خاصة في موسم رمضان .»2021
ي ــؤدي دك ــاش فــي ه ــذا املـسـلـســل شخصية
ُ
«رام ـ ــي» ،ال ــذي ع ــاش طـفــولــة صـعـبــة وت ــرك
ّ
وحـ ـيـ ـدًا ف ــي ال ـح ـي ــاة لـيـتـعــلــم م ــن ت ـ ّجــاربــه،
لــذلــك بــات شخصًا قاسيًا يعتقد أن ــه قــادر
ُّ
عـلــى تـمــلــك أي ش ــيء ،وق ــد ُح ــرم مــن الحب
وال ـع ــاط ـف ــة وهـ ــو بــال ـتــالــي غ ـيــر ق ـ ــادر على
مـنـحـهـمــا إلـ ــى اآلخ ــري ــن ب ـطــري ـقــة صـحـيــة.
ّ
ويـ ــؤكـ ــد دك ـ ـ ــاش أن ش ـخ ـص ـيــة «رام ـ ـ ـ ــي» ال
تشبه شخصية «مـ ــروان» الـتــي لعبها في

يشارك دكاش قريبًا
في تجربة الفتة في
مسلسل «دور العمر»

مسلسل «ح ــادث قلب» (كتابة وليد زيــدان
وال ـتــي كــانــت بــدورهــا
وإخ ـ ــراج رن ــده ع ـلــم) ّ
ت ـت ـمـ ّـيــز ب ــال ـق ـس ــوة ،وأنـ ـ ــه ح ـ ــاول م ــن خــال
ّ
أداءه امل ـخ ـت ـلــف أل ت ـظ ـهــر الـشـخـصـيـتــان
متشابهتنيّ .أما محليًا ،فيشارك دكاش في
املوسم الرمضاني لهذا العام ،في مسلسل
املمثلني كارين رزق الله
«راحوا» إلى جانب ِ
وبديع أبو شقرا ،بدور «إيليو» الذي يعاني
م ــن إع ــاق ــة ج ـســديــة ب ـعــد ت ـعـ ّـرضــه إلصــابــة
خـ ــال ه ـج ــوم إرهـ ــابـ ــي ي ـح ــدث ل ـي ـلــة رأس
السنة بحسب مجريات العملّ .
وعما جذبه

العالج بالدراما

درس جان دكاش اإلخراج
والتمثيل في الجامعة
تخصصه
اللبنانية وتابع
ّ
في العالج بالدراما وعلم
النفسْ ،
إذ يؤكد أنه لم
ّ
يتوقف يومًا عن العمل
على تطوير نفسه وأدواته
كممثل ،ويقول« :هذه
تطور دائم،
المهنة في
ُّ
ّ
وإذا لم يعمل الممثل على
نفسه ال يمكنه أن يستمرّ».
وعن دراسته ألصول
الغناء الشرقي ،يقول
الفنان الموهوب إن الغناء
سيدخل في حساباته
المهنية في الفترة المقبلة
بانتظار الوقت المناسب
الستثمار هذه الموهبة
بطريقة صحيحة.

دكاش :مسلسل (أم بديلة) جديد من نوعه في العراق ،لجهة الصورة واإلخراج (العربي الجديد)

نقد

عدنان حمدان

ً
كرنفاال سنويًا لألعمال
ُيعتبر شهر رمضان
ّ
الدرامية ويتنافس فيه صناع الدراما ليثبت
ّ
ك ــل ف ـنــان أو م ـخــرج أو كــاتــب نـفـســه ،ويـقــدم
األفـضــل فــي مـحــاولــة إلقـنــاع الـنــاس بمادته
ال ــدرامـ ـي ــة وأن ت ـص ــل ل ـل ـج ـم ـهــور ب ـســاســة،
فماذا قدم موسم رمضان  2021من طروحات
جديدة للناس ،وماذا كانت السلبيات؟

األطروحات المختلفة

إذا ما توجهنا نحو الطروحات التي قدمتها
األعمال ،سنالحظ أن املواضيع األبرز وجودًا
وت ـجــدي ـدًا فــي املــوســم املـنـتـهــي ،وال ـتــي شــدت
ً
الجمهور فعال ،توجد في أعمال معينة مثل
م ّـسـلـســل «ع ـشــريــن ع ـشــريــن» الـ ــذي كـمــا قلنا
إنــه طــرح البيئات الفقيرة في لبنان وبحثها
عــن سـبــل الـعـيــش بـطــرق مـلـتــويــة أو شرعية.
وقــد دخـلــت الــدرامــا الـســوريــة سابقًا فــي هذه
ُ
ال ـحــارات ،لكن ألول مــرة تـعـ َـرض الحكاية من
قـلــب بـيـئــة لـبـنــانـيــة يختبئ فـيـهــا املـحـتــالــون
وامل ـج ــرم ــون ،وي ـع ـي ـشــون ض ـمــن خـلـيــط كبير
تحكمه أع ــراف وتـقــالـيــد معينة ،وه ــذا مــا لم
تشهده من قبل .أما في «على صفيح ساخن»
فكان الجديد ،عدا عن قضية تكرير النفايات
ّ
والـحـيــاة القائمة فــي هــذه املـكـبــات ،ف ــإن فكرة
إدخال املخدرات بالحلويات التي تباع للزبائن

أماكن جديدة

بـ ـع ــض األع ـ ـم ـ ــال لـ ـه ــذا املـ ــوسـ ــم دخـ ـل ــت إل ــى
ش ــوارع جــديــدة وبـيـئــات مختلفة لــم تـكــن قد
ً
طــرحـتـهــا ق ـب ــا ،فـفــي مـسـلـســل «ع ـلــى صفيح
ساخن» من تأليف علي وجيه ويامن حجلي
وإخراج سيف السبيعي ،شهد الجمهور على
حكايا كاملة ثقيلة داخل مجتمعات مهمشة
تمامًا ،وهــي مجتمعات العاملني في ّ
مكبات
ال ـن ـف ــاي ــات ،وم ــا يـحـصــل داخـ ــل ه ــذه الـفـئــات
م ــن ج ــرائ ــم وق ـص ــص وف ـق ــر وع ـم ــال ــة أط ـف ــال
واستغاللهم .فــي حــن تــدور أح ــداث مسلسل
«عشرين عشرين» داخل مجتمعات فقيرة في
لبنان وتجول في أحياء لم يسبق أن دخلت
فيها الــدرامــا املشتركة ،فلطاملا كانت الدراما
«الـســوريــة اللبنانية» تخاطب الجمهور من
أعلى ،في حني تنزل اليوم من برجها العاجي
لتحاكي الشارع البسيط وهمومه ومشاكله
بحوارات ممتعة كتبها بالل شحادات ونادين
جابر ،وأخرجها فيليب أسمر .وهذا املسلسل
حقق نقلة نوعية فــي األمــاكــن الجديدة التي
دخلتها الــدرامــا املشتركة بعيدًا عن القصور
والفيالت والسيارات وعــروض األزيــاء بقصة
سطحية غير مبررة .في حني خرجت كاميرا

يشارك ميالد يوسف في بطولة مسلسل «على صفيح ساخن» (فيسبوك)

تناول مسلسل
«على صفيح ساخن»
مجتمعات العاملين
في مكبات النفايات

الحجاب المعتمد
بلون موحد
يجري تنسيقه
مع مالبس
بألوان الفتة
()Getty

اليف ستايل

طلة المرأة المحجبة
كارين إليان ضاهر

ّ
فـ ــي ك ـث ـي ــر مـ ــن األحـ ـ ـي ـ ــان ت ـش ـع ــر امل ـح ـج ـب ــة بـ ــأن
االخ ـ ـت ـ ـي ـ ــارات أمـ ــام ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ف ـ ــي ت ـن ـس ـ ّيــق
ّ
إطاللتها بأسلوب مواكب للموضة .كل ما توفره
اليوم املوضة يدفع إلــى إعــادة النظر في عملية
ّ
تنسيق املظهر الخاص باملحجبة لطلة عصرية
مـنـعـشــة مــواك ـبــة ل ـل ـمــوضــة ،خ ـصــوصــا ف ــي أي ــام
الــربـيــع والـصـيــف الـتــي تـطــرح ألــوانــا أكـثــر جــرأة
تضفي املزيد من اإلشــراق على األسلوب .يشدد
االخـتـصــاصــي فــي تنسيق املـظـهــر ،جـيــف عــون،
على أهمية اط ــاع املحجبة على آخــر صيحات
امل ــوض ــة ال ـت ــي ت ــأت ــي ف ــي مـعـظـمـهــا ملـصـلـحـتـهــا
ّ
وتتناسب مع أسلوبها ،وأل تتردد في االختيار
منها ألسلوب عصري.
ليس مفروضًا على املحجبة أن تحصر أسلوبها
في اإلطار الكالسيكي ،بل يمكن أن تكون عصرية
وتتميز بأسلوب خــاص الفــت لألنظار .ومما ال
ّ
شك فيه ،أن املوضة الحالية تساعدها في تحقيق
املزيد من التنويع في إطالالتها ،بدءًا بالحجاب
مــع موضة ال ـ  Turbansالتي تعود إلــى الواجهة
بنقوش مختلفة وأل ــوان الفـتــة أكـثــر ج ــرأة .وقد
بـ ـ ــرزت ه ـ ــذه املـ ــوضـ ــة مـ ــع  Dolce&Gabbanaو
 Versaceودور أخ ـ ــرى اع ـت ـم ــدت هـ ــذه اإلط ــال ــة
التي تعيدنا إلى السبعينيات« .الـ  Turbanبذاته
الفت ،خصوصًا إذا كان مزينًا بنقوش ،فيعكس

ال ـط ـلــة الـ ـح ــادة لـلـمـحـجـبــة ،ال ـط ـلــة ال ـب ـع ـيــدة عن
الكالسيكية» يقول عون لـ«العربي الجديد».
إذا كـ ــان ال ـح ـج ــاب امل ـع ـت ـمــد ب ـل ــون م ــوح ــد يـجــري
تنسيقه مع مالبس بألوان الفتة أو يمكن أن يكون
ّ
ملونًا مع مالبس ّ
موحدة اللون ،في الوقت نفسه،
ّ
هــذا ال يعني أن التنسيق الـتـ ًـام لــألــوان مطلوب
ّ
اليوم .فيجب أل تقع املرأة عامة واملحجبة تحديدًا
فــي هــذا الـفــخ األق ــرب إلــى التقليدية فــي اإلطــالــة.
انـطــاقــا مــن ذل ــك ،ينصح عــون باعتماد الحجاب
املـلـ ّـون مــع مــابــس يمكن أن يـكــون فيها شــيء من
أل ــوان الـحـجــاب بــدرجــات غــامـقــة أو فــاتـحــة حتى،
ّ
لطلة على املوضة.
للحجاب أساليب متعددة يمكن ربطه بها أيضًا،
ويمكن التنويع فــي ذلــك ،فيمكن حتى أن يكون
ً
ط ــوي ــا بـشـكــل مـتـنــاســق م ــع امل ــاب ــس ،أو يمكن
ربطه عند أعلى الــرأس أو عند العنق ،ولكل من
هذه األساليب أثر مختلف في اإلطاللة .لكنّ ،أيًا
كان االختيار ،سواء في الحجاب أو في املالبس،

ليس مفروضًا
على المحجبة أن تحصر
أسلوبها بالكالسيكية

يشدد عون على أن تكون املرأة املحجبة مرتاحة
في اختياراتها وفي املالبس التي ترتديها ،وأن
ّ
تتحلى بالجرأة في إطالالتها في الوقت نفسه.
يمكن أن تختار أيضًا القميص الطويل الذي يبرز
بشكل واض ــح فــي املــوضــة الحالية بمقاس زائــد،
ّ
ّ
وتنسق الطلة مع
وتحدد الخصر مع حزام جميلة
تنورة طويلة أو تنورة متوسطة الطول .قد تعتمد
ّ
هــذه الطلة مــع جزمة أو مــع حــذاء ريــاضــي مميز.
وي ـشــدد ع ــون عـلــى أهـمـيــة تنسيق األك ـس ـســوارات
ّ
املناسبة مع أي طلة ،ومنها هذه التي تبرز بشكل
أفـضــل مــع األق ــراط املناسبة والحقيبة الـتــي على
املوضة والحذاء الجميل املناسب.
ومن االختيارات الرائجة املميزة للمحجبة أيضًا،
الكنزة املحبوكة التي من دون أكمام مع قميص
طــويــل تـحـتـهــا .ه ــذه مــن اإلطـ ــاالت ال ـتــي تعتبر
على املوضة ،والتي يمكن فيها التالعب باأللوان
بسهولة .البدلة أيضًا من الصيحات الرائجة في
السنتني األخيرتني التي يمكن أن تستفيد منها
املحجبة وتــرتــديـهــا بحسب أسـلــوبـهــا الـخــاص.
ف ـق ــد ت ــرت ــدي ـه ــا مـ ــع ق ـم ـيــص عـ ـ ـ ــادي ،وي ـم ـك ــن أن
ّ
ترتديها مــع «تــي شـيــرت» وح ــذاء ريــاضــي لطلة
مريحة على املوضة .وقد يكون اللونان األبيض
واألسـ ــود ،وإن بـنـقــوش ،مــن أسـهــل األل ــوان التي
يمكن اعتمادها فيها ،فيمكن تنسيقها بطريقة
جميلة عند اعتماد البدلة ،ويترك التضارب الذي
فيها أثرًا الفتًا.

إضاءة

نهاية موسم رمضان ...أفكار جديدة بدون إمتاع
مسلسل «خريف العشاق» من دمشق لتجول
ّ
فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــات سـ ــوريـ ــة أخ ـ ــرى وه ـ ــو قــل ـمــا
األعمال االجتماعية ،فلطاملا كانت
نشهده في
َ
ّ ّ
الكاميرا حبيسة دمشق ،إال أن تصوير أماكن
مختلفة من سورية أعطى لألفكار مساحات
متحررة أكبر ،لم يألفها املشهد كثيرًا من قبل.

ف ــي دور «إي ـل ـي ــو» ،ي ـق ــول« :ه ـن ــاك ت ـحـ ٍـد في
تحد
هذه الشخصية وأنــا أبحث دائمًا عن
ٍ
ّ
ّ
جديد في كــل دور أؤدي ــه .كذلك إن (إيليو)
ّ
شخصية ّ
تمر بأكثر من مرحلة ،وكل مرحلة
ّ
بنحو كلي،
ـرى
ـ
خ
األ
ـن
ـ
ع
مختلفة
يعيشها
ٍ
ففي بــدايــة املسلسل يـكــون (إيـلـيــو) الشاب
الفرح الذي يحب الحياة ،ومع ُّ
تقدم العمل
يدخل في غيبوبة تجعله طريح الفراش ،ثمّ
ّ
ً
يصحو منها مشلوال .وإن هذا التنوع في
ً
ُ ّ
شخصية (إيليو) يشكل تحديًا ليس سهال
سيلمسه املشاهدون».
ويعرب عن محبته للكاتبة مارشليان التي
عمل معها في أكثر من مسلسل ومنها «ما
فيي» ،ومسلسل «باب إدريسس» الذي ملع فيه
بدور «متى» املجنون ،وهو من األدوار التي
وعن خصوصية
يتذكر الناس دكاش فيهاّ .
العمل مــع مارشليان ،يقول إنـهــا «مختلفة
ّ
فلكل كــاتــب نمطه ال ـخــاص ،وكـلــوديــا تنقل
الــواقــع اللبناني وال ـحــوار البسيط العفوي
الــذي ُيحكى في املجتمع ،وهاتان السمتان
من البساطة والعفوية توصالن الفكرة الى
ّ
املشاهد بسهولة وسالسة .كذلك إن كلوديا
تفاجئنا دائمًا بأفكارها الجديدة وجرأتها
على طرح موضوعات إشكالية» .وعن أبعاد
ّ
مسلسل «راحـ ـ ــوا» ال ـتــي ذك ـ ــرت اللبنانيني
بـحــادثـتــن مــأســاويـتــن هـمــا ان ـف ـجــار مرفأ
بيروت في الرابع من آب من جهة ،والهجوم
اإلرهــابــي على ملهى «ريـنــا» في إسطنبول
ليلة رأس السنة عــام  2017من جهة أخــرى،
ي ـقــول« :ال ش ـ ّـك فــي أن الـعـمــل ي ـمـ ّـس الـنــاس
ويـحــاكــي مـعــانــاة اللبنانيني الــذيــن عاشوا
أصعب األحــداث .وهذا ربما ما ّ
يميز النص
الـلـبـنــانــي الـ ــذي ي ـحــاكــي ال ــواق ــع ويـعـكـســه.
ليس ال ـهــدف منه نكأ ال ـجــراح بـقــدر مــا هو
بها
تسليط الضوء على الحقيقة
واالعتراف َ
ُ
ورف ــض نسيانها ،فحق الضحايا أن تنقل
قصصهم وحق الناس أن يعرفوا ما حصل
مع ان املسلسل ليس توثيقيًا وال ّ
يدعي أنه
ّ
ّ
يجسد حادثة محددة» .ويرى أن اإلنتاجات
ال ــدرام ـي ــة ب ــات ــت تـتـجــه بـشـكــل م ـتــزايــد إلــى
تناول املواضيع الواقعية املستقاة من صلب
املجتمع اللبناني والعربي واالبتعاد أكثر
وأكـثــر عــن املنحى التبسيطي الرومانسي
ّ
وقصص الحب التقليدية ألن «هذا هو الواقع
ّ
الذي نعيشه ،إذ إن الكاتب في النهاية يخرج
ّ
بنصوص انطالقًا مما يعيشه ومن الحالة
القائمة في لبنان ،وذلك بشكل فني جميل».
ّ
فيجب أن نظهر
ويعتبر أن «هذا األمر جيدّ ،
الواقع بطريقة فنية على رغم أنه موجع .هذه
حالتنا في لبنان ،وهذا صلب املوضوع الذي
نعيشه راهنًا».
وفي السياق الــدرامــي ،يشارك دكــاش قريبًا
فــي تجربة الفتة فــي مسلسل «دور العمر»
من كتابة ناصر فقيه وإخراج سعيد املاروق
وإنتاج «روف توب برودكشنز» ،إلى جانب
ِّ
اللبنانيني عادل كرم وسيرين عبد
املمثلني
ّ
النور ويشير الى أنه «يشعر بحماسة كبيرة
ت ّـجــاه ه ــذا ال ـع ـمــل ودوره ف ـي ــه» ،الف ـتــا إلــى
أن ــه تـعـ ّـرف إلــى امل ــاروق فــي الـيــوم األول من
التصوير وشاهد نمط عمله لجهة الصورة
واإلخ ــراج والعمل على املمثلني وحضوره
ّ
الجميل ،ويقول إن «امل ــاروق فنان حقيقي،
ّ
ّ
وأعـتـقــد أن هــذا العمل سيكون مـمــيـزًا جدًا
ّ
ومـخـتـلـفــا ع ــن ال ـس ــائ ــد» .وف ــي ح ــن أن هــذا
املسلسل يحكي عن معاناة بعض املرضى
ال ـن ـف ـس ـي ــن ،سـ ـيـ ـش ــارك دك ـ ـ ــاش ف ـي ــه بـ ــدور
«هــادي» لكنه لن يكون أحد هؤالء املرضى.
ّ
ويكشف إن «هذا الدور سيكون مختلفًا جدًا
عــن أداوره الـســابـقــة» .معتبرًا أن «األسـمــاء
املـشــاركــة فــي العمل رائـعــة ومنهم ممثلون
لبنانيون كبار وقديرون ،مثل طالل الجردي
وغبريال يمني ونوال كامل».
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توثيق القدس ...حكاية تنقلها الصور
إلدمان شرائها لم يسبق طرحها بهذا َالشكل،
َ
باإلضافة لتسليط الضوء على محاولة أسلمة
الـ ـش ــارع الـ ـس ــوري وال ـق ـض ــاء ع ـلــى مـكــونــاتــه
بتوجيهه نحو التطرف اإلسالمي والسيطرة
ع ـل ـيــه دي ـن ـي ــا .الـ ـط ــرح امل ـخ ـت ـلــف ف ــي «خ ــري ــف
العشاق» جاء عن زواج األديان بطريقة مختلفة
وجديدة وجريئة من خالل فتيات مسيحيات
ً
َ
ً
هــربــن لـيـتــزوجــن رجـ ــاال مـسـلـمــن ،ف ـضــا عن
َّ
ه ــذا امل ــوض ــوع ،ف ــإن املسلسل يـقــدم مجموعة
تحوالت تاريخية في ســوريــة ،ويتطرق ألول
مـ ــرة رب ـم ــا لـقـضـيــة اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن الـتــي
حدثت أيام الثمانينيات في حماة ،ما يوصل
ف ـكــرة ال ـت ـطــرف الـ ــذي ي ـكــرر نـفـســه ف ــي وقـتـنــا
ّ
الحالي .ورغــم أن مسلسل «للموت» املشترك
يبالغ في تصوير ّالقصور والفيالت واملالبس
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ،ل ـك ــن ــه أيـ ـض ــا تـ ـط ــرق ل ـق ـضــايــا
الفـتــة تـجــول فــي ال ـحــارات اللبنانية القديمة،
ومـحــاولــة ش ــراء ه ــذه الـبـيــوت لـبـنــاء مشاريع
جــديــدة وتهجير سكانها األصـلـيــن ،عــدا عن
الـحــديــث عــن مــاجــئ األي ـتــام وتــأثـيــر التربية
بــداخـلـهــا عـلــى الـصـغــار لـلــوصــول ملــرحـلــة من
الظلم تجعلهم ينقمون على املجتمع.
ّ
وم ـ ــع أن كـ ــورونـ ــا ي ــراف ــق الـ ـن ــاس م ـن ــذ ع ــام
ّ
ون ـص ــف ،ل ــم ي ـت ـطــرق أي ع ـمــل لـلـحــديــث عن
ّ
الوباء حتى ،وإن صدفة ،لكن مسلسل «زوج
الجبرية» كــانــت لـكــورونــا فيه
تحت اإلقــامــة
ّ
حصة كبيرة ،ووظف فكرة العمل الكوميدية
بشكل صحيح ،حني حجرت العائلة في بيت
واح ــد يعيش فـيــه رجــل مــع زوجـتـيــه وأخـتــه
وزوجـ ـه ــا والـ ـخ ــادم ــة والـ ـن ــاط ــور (ال ـ ـبـ ــواب)،
لـتـكــون ك ــورون ــا م ـح ــورًا مـهـمــا ف ــي املسلسل
طرحه العمل بأسلوب ال يخلو مــن الطرافة
لكن طبعا ال يخلو من االنتقاد.

عيسى قواسمي كاتب
فلسطيني يمتلك شغفًا
خاصًا بمدينة القدسْ ،
إذ
ينشر صورًا عن حاضرها
وتاريخها لتأكيد هويّتها
الفلسطيني
ّ
عمان ـ محمود الخطيب
ّ

يــوثــق الـكــاتــب وال ــروائ ــي الفلسطيني ،عيسى
ق ــواس ـم ــي ،شـغـفــه بـمــديـنــة ال ـق ــدس م ــن خــال
الصورة ،مستعينًا بصفحته على «فيسبوك»
إلثبات الهوية الفلسطينية للمدينة العتيقة،
بوجه محاوالت التهويد التي تطاول األمكنة
في القدس القديمة .يقول قواسمي« :اهتديت
إلى فكرة عرض الصور التي ألتقطها في أثناء
ّ
األقصى /البوابات اإللكترونية عام .2017
هبة
َّ
ُ
يومها ،وثقت تلك األحداث بصور جمعتها في
ّ
كـتــاب (انـتـصــار الـغـضــب) شــرحــت فيه مــع كل
صورة تسلسل األحداث التي جرت ،وكيف دافع
الفلسطينيون عن بيت املقدس حتى النصر».

الصورة المروية
ّ ّ
ي ــؤك ــد ق ــواس ـم ــي أن كـ ــل أفـ ـع ــال الـصـهــايـنــة
تهدف إلى طمس معالم الهوية الفلسطينية
وإخفائها من الـقــدس ،لذلك اختار أن تكون
روايته الخامسة «عازفة الناي» سردًا واضح
املعالم ألزقة وحارات مدينة القدس ،يضيف:
ّ
«وث ـق ــت خ ــال أحـ ـ ــداث ال ــرواي ــة ك ــل األمـكـنــة

املقدسية بشرح تفصيلي دقيق ،أهدف فيها
إلـ ــى ت ـعــريــف الـ ـق ــراء بـمــدي ـن ـت ـهــم ،وم ـحــاولــة
توثيق املكان بالكتابة عنه ،وهو ما يضاف
إلى مشروع ،الصورة املروية ،الذي ابتدعته،
من خــال نشر صــور متعددة ملدينة القدس
ونـشــرهــا عـبــر مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
ورواية قصة الصورة والتعريف بمكانها».

المقاومة ثقافيًا
ال يخشى قواسمي من تجربة ّ
أي شيء يساهم
ف ــي إي ـص ــال ف ـك ــرة ت ــوث ــق فـلـسـطـيـنـيــة مــديـنــة
ً ّ
«كل إنسان ّ
حر ،بإمكانه
القدس ،ويوضح قائال:
ال ــدف ــاع ع ــن وط ـنــه م ــن مــوق ـعــه .وأنـ ــا كــروائــي
ّ
أجد أن مهمتي ورسالتي موجهة نحو حفظ
تــاريــخ املــديـنــة نحو املغتربني الفلسطينيني
بالدرجة األولــى ،مع عدم إغفال املقيمني على
األرض ،لكي يبقوا على اطــاع على قضيتهم
ومــا يستجد بـهــا ،أسـعــى للتعريف باألمكنة
وتاريخها ،التي تميزها الصبغة اإلنسانية
وقــداســة املـكــان الفلسطيني ،وهــو األمــر الــذي
يبقي جذوة االرتباط باألرض مشتعلة» .يؤكد
ّ
قــواسـمــي أهمية املـقــاومــة بـكــل أشكالها ضد
تهويد القدس ،ويضيف« :خصصت وقتًا في
ّ
ك ــل ي ــوم رمـضــانــي إلع ــداد طـبــق طـعــام تــراثــي
بـكـمـيــات ك ـب ـيــرة ،وه ــو ال ـج ـهــد الـ ــذي أصـنـفــه
كمقاومة ثقافية ضد ادعــاءات االحتالل الذي
ينسب أكالتنا الشعبية له ،واليوم مع الذكرى
الثالثة والسبعني للنكبة ،علينا أن نواصل
إثـبــات حقنا بتراثنا وتاريخنا وفولكلورنا
بشتى الطرق».
روح في صور
م ــن ي ـشــاهــد ص ــور عـيـســى قــواس ـمــي ملــديـنــة

يؤكد قواسمي ّ
أن ّ
كل أفعال الصهاينة تهدف إلى طمس معالم الهوية الفلسطينية ()Getty

ّ
القدس ،يشعر بأنه أمام روح في صورة .عن
ذلــك يـقــول« :الـقــدس مدينة متجددة ،عندما
أصورها أراها من منظور مختلف ،فاملدينة
ُ َ
مرات،
ّ
مرت عليها  22حضارة وه ِدمت سبع ّ
لكنها باقية ومتجددة ،وعلى الرغم من أنني
أع ـيــش فـيـهــا ،فــأنــا أش ـعــر بـحـيــويــة أماكنها

ّ
وت ـجــددهــا ك ــل ي ـ ــوم ...فـيـهــا خـلـيــط إنـســانــي
فريد وحضاري خلفته أزمنة كثيرة ،يغلفها
جميعها الطابع الفلسطيني».

القدس في كتاب
ّ
يشرع قواسمي بالعمل على كتاب ،يضم كل

الصور التي التقطها ملدينة القدس بشوارعها
وحاراتها القديمة وبيوتها وأماكنها املقدسة،
يقول« :هو املشروع الحلم الذي أرغب في نقله
ّ
لــأج ـيــال امل ـق ـب ـلــة ،س ــأش ــرح ق ـصــة ك ــل ص ــورة
ّ
وس ــأروي حكاية كــل زاوي ــة ،وســأحــرص على
جمالية العمران وقدسية املكان».

