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االحتالل يحاول إسكات الصحافة في غزة
غزة ــ عالء الحلو

ــركــز الــطــائــرات الحربية اإلســرائــيــلــيــة في 
ُ
ت

غـــاراتـــهـــا خــــال عـــدوانـــهـــا عــلــى قــطــاع غــزة 
عـــلـــى األبــــــــراج الــســكــنــيــة الـــتـــي تـــضـــم أكــبــر 
ــة، إذ  ــيــ ــن الــــوســــائــــل اإلعــــامــ قـــــدر مــمــكــن مــ
ــدأت بــاســتــهــداف بـــرج هــنــادي، ثــم برجي  بـ
الجوهرة والشروق، اللذين يضمان العديد 
املحلية  والقنوات  والُصحف  الــوكــاالت  من 
ــا »الـــوكـــالـــة  ــرزهــ والـــعـــربـــيـــة والـــدولـــيـــة، وأبــ
ــة فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ ــال ــ الـــوطـــنـــيـــة لـــــإعـــــام )وكــ
تأسست عام 2007(« وصحيفة »فلسطني« 
و»الــتــلــفــزيــون الــعــربــي« وقـــنـــاة »االتـــجـــاه« 
الــعــراقــيــة، و»املــــركــــز الــفــلــســطــيــنــي لــلــحــوار 
وقناة  السياسية«  والتنمية  الديمقراطي 
»الــــنــــجــــبــــاء« وقـــــنـــــاة »الـــــســـــوريـــــة« وقـــنـــاة 
»املــمــلــكــة« ووكـــالـــة »ســــبــــق 24« و»مــنــتــدى 
ــــني الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني« ووكـــــالـــــة  ــيــ ــ ــامــ ــ اإلعــ
»APA« املحلية. وصواًل إلى استهداف برج 
الــجــاء الــــذي يــضــم مــقــر قــنــاة »الــجــزيــرة«، 
ــــرس« األمــيــركــيــة،  ووكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بـ
ــبـــث الـــخـــاص  ــرج الـ ــ وإذاعــــــــة »األســـــــــرى« وبــ
ــا مــن  ــرهــ ــيــ ــــدس« وغــ ــقــ ــ ــ ــة »صــــــــوت ال ــ ــإذاعــ ــ بــ
ت مشاهد  الوسائل اإلعامية املحلية. وعمَّ
ــاصــق للعديد 

ُ
امل الــدمــار في محيط املبنى 

من األبراج السكنية املدنية، بعد استهدافه 
بشكل ُمباشر من الطائرات الحربية، بفعل 
قوة القصف، التي خلفت دمــارًا واسعًا في 
جاورة، وإغاق مختلف 

ُ
املحال التجارية امل

رق املحيطة. 
ُ
مفترقات الط

اإلعامية  »الجزيرة«  شبكة  مراسلو  وفقد 
يزيد  التي  وذكرياتهم  اإلعــامــي  أرشيفهم 
ُعـــمـــرهـــا عـــن 15 عـــامـــًا، بــعــدمــا اســتــهــدفــت 
طــــائــــرات االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، الــســبــت 
املـــاضـــي، بـــرج الـــجـــاء، وســـط مــديــنــة غـــزة، 
الذي يضم مقر القناة وعددًا من املؤسسات 
ــل قــنــاة  ــراسـ ــقـــول مـ اإلعـــامـــيـــة األخـــــــرى. ويـ
»العربي  »الجزيرة« في غزة، هشام زقوت، لـ
االســـــتـــــخـــــبـــــارات  ضـــــابـــــط   

ّ
إن الــــــجــــــديــــــد« 

ــرج، بما  ــبـ اإلســرائــيــلــي لـــم يــمــنــح ُســـكـــان الـ
ــة، وشـــبـــكـــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيــــه مـــــن مــــؤســــســــات إعـ فــ
ــــت إلخــــاء  ــيــــة، أّي وقـ ــرة« اإلعــــامــ ــزيــ ــجــ »الــ
وأجهزتهم  أدواتــهــم  أفــقــدهــم  مــا  معداتهم، 
وأرشــيــفــهــم. ويــشــيــر زقـــوت فــي حــديــٍث مع 
ـــه بفعل الــعــدوان 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن

ستمر على قطاع غزة لليوم 
ُ
اإلسرائيلي امل

السادس على التوالي، انتشرت طواقم قناة 
»الجزيرة« في امليدان، ولم ينُج من القصف 
الكوادر خال  التي حملتها  املعدات  سوى 
مــهــامــهــا الـــخـــارجـــيـــة، فــيــمــا ُدمـــــرت أجــهــزة 
الــبــث، وجــهــاز اإلذاعــــة، وأجــهــزة التصوير، 
إلى جانب األغراض الشخصية للمراسلني، 

من أجهزة كمبيوتر وغيرها. 
فيه  نــقــضــي  الــــذي  األول،  بيتنا  هــو  »املــقــر 
الــجــزء األكــبــر مــن ســاعــات العمل اليومي« 
يــقــول زقــــوت، ويــضــيــف: »لــســنــا أول مبنى 
يقصف، إذ استهدف االحتال الصحافيني 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــدوان فـــي مــحــاولــة إليــقــاف 
الــتــغــطــيــة والــتــشــويــش عــلــيــهــا، خــصــوصــًا 
ــيــــرات مـــمـــارســـات  ــكــــامــ ــا فـــضـــحـــت الــ بـــعـــدمـ
االحتال التي تستهدف املدنيني والبيوت 
ــالــــدرجــــة األولــــــــــى«. ولـــــن تــنــجــح  املـــدنـــيـــة بــ
املمارسات اإلسرائيلية تجاه الصحافيني، 
عن  ثنيهم  فــي  عملهم،  مــقــرات  تدمير  عبر 
مواصلة عملهم، وفــق زقــوت، إذ ستستمر 
التغطية »بمقر أو من دون مقر« ويضيف: 
الصحافيني  معظم  مــن  اتــصــاالت  »تلقينا 
الستضافتنا، كما اتصلنا سابقًا بالعديد 
صفت 

ُ
من الصحافيني الستضافتهم حني ق

مؤسساتهم اإلعامية«. 
ــرة«  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــتــــه، يــــقــــول مـــــراســـــل »الـ مـــــن جــــهــ
اإلنكليزية في غزة صفوت الكحلوت: »أعمل 
هنا منذ 11 عــامــًا. غطيت عــدة أحـــداث من 
هذا املبنى. اآلن اختفى كله في ثواٍن«، وفق 
اإلنكليزية في  الــقــنــاة  مــا نقل عنه حــســاب 
»الجزيرة«  مكتب  مدير  دان  كما  »تويتر«. 
قصف  املحتلة  الفلسطينية  األراضــــي  فــي 
الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي مــبــنــى يــضــم مكتب 
القناة في قطاع غــزة، ووصــف االستهداف 

بــأنــه »جــريــمــة حــــرب« تــرمــي إلـــى »إســكــات 
ــوات اإلعـــامـــيـــة«. وقــــال مــديــر مكتب  ــ األصــ
الجزيرة في األراضــي الفلسطينية املحتلة 
وليد العمري، في تصريحات بثتها القناة 
غزة  في  القناة  مقر  استهداف   

ّ
إن مباشرة، 

»جريمة تضاف إلى مسلسل الجرائم التي 
يــرتــكــبــهــا الــجــيــش اإلســرائــيــلــي فـــي قــطــاع 
 إســرائــيــل »ال تــريــد فقط 

ّ
غـــزة«. وأضـــاف أن

ما تحاول 
ّ
نشر الدمار والقتل في غزة، وإن

إســكــات األصــــوات اإلعــامــيــة الــتــي تشاهد 

قطاع  في  ما يجري  وتنقل حقيقة  وتوثق 
 ذلـــك »أمــــر بطبيعة 

ّ
غــــزة«، مــشــددًا عــلــى أن

الحال مستحيل«.
ــــت وكــــــــالــــــــة أنــــــبــــــاء  ــفـ ــ ــشـ ــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، كـ
 
ّ
أن السبت،  األميركية،  بــرس«  »أسوشييتد 

كــادرهــا »أصيب بالصدمة والــرعــب« جــّراء 
ــارة جــويــة إســرائــيــلــيــة دمـــرت مبنى بــرج  غـ
ــزة، والــــذي يضم  »الـــجـــاء« وســـط مــديــنــة غـ
مكتبي شبكة »الجزيرة« اإلعامية ووكالة 
ــرات املــكــاتــب  ــشــ ــــرس«، وعــ ــ »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـ

ومحاسبني  ملحامني  ومــكــاتــب  الصحافية 
ــرات الــشــقــق الــســكــنــيــة. وقـــــال غـــاري  وعــــشــ
برس«  »أسوشييتد  وكالة  رئيس  بــرويــت، 
ومديرها التنفيذي، في بيان حول الهجوم 
قناة  مكتب  أيــضــًا  يضم  الـــذي  املبنى  على 
للغاية،  مــزعــج  ــذا تصعيد  »هـ »الــجــزيــرة«: 
تــجــنــبــنــا بـــصـــعـــوبـــة خــــســــارة فــــادحــــة فــي 
أكــثــر من   

ّ
األرواح«. كــمــا أوضـــح بــرويــت أن

بــرس«  »أسوشييتد  صحافيي  مــن  عــشــرة 
املبنى،  فــي  كــانــوا  املستقلني  والصحافيني 
هم تمكنوا من إخائه. وقال برويت في 

ّ
لكن

القليل عما  بيانه: »لن يعرف العالم سوى 
يحدث في غزة، بسبب ما حدث اليوم«.

ـــة  ـــيـ ــافـ ــحــ الــــصــ الـــــــطـــــــواقـــــــم  ـــــــــغـــــــــادر 
ُ
ت وال 

تــواصــل  مـــع  املـــيـــدان،  أرض  الفلسطينية 
ــذي بـــــدأ عــلــى  ــ ــ ــلــــي، الـ ــيــ ــرائــ الـــــعـــــدوان اإلســ
ــزة، مــســاء االثـــنـــني املـــاضـــي، وقــد  قــطــاع غــ
وأصواتهم  وأقــامــهــم  كاميراتهم  جــهــزوا 
األحـــداث.  مــجــريــات  كــل  لتصوير  تعبة، 

ُ
امل

رقات 
ُ
الط في  اإلعامية  الطواقم  وتنتشر 

ــح املــــــنــــــازل، فـــيـــمـــا تــتــمــركــز  ــطــ ــى أســ ــلــ وعــ
الــرئــيــســيــة لتصوير  داخــــل املــســتــشــفــيــات 
مـــا يــتــعــرض لـــه قـــطـــاع غـــــزة، إلــــى جــانــب 
صناعة القصص اإلنسانية، حول تعرض 
باشر، عاوة على 

ُ
املدنيني لاستهداف امل

باشر، 
ُ
سر بأكملها بالقصف امل

ُ
استهداف أ

دون أي تحذير أو تنبيه. 
املــــصــــور الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد 
البابا لم يحصل على قسط من الراحة منذ 
ســاعــات طــويــلــة، خـــال تغطيته املــيــدانــيــة 
قطاع  على  املتواصل  اإلسرائيلي  للعدوان 
الــتــوالــي، بهدف  الــســادس على  غــزة لليوم 
إلى  يشير  بلحظة.  لحظة  ستجدات 

ُ
امل نقل 

 األيــام األولــى من العدوان كانت أصعب 
ّ
أن

ــتــــي تــــعــــرض لــهــا  مــــن الـــــحـــــروب الــــثــــاث الــ
قــطــاع غــــزة، لــجــهــة املـــآســـي، والــصــعــوبــات، 
ــيـــف الـــبـــابـــا فــــي حـــديـــٍث  والــــقــــســــوة. ويـــضـ
كانت  التغطية   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  مــع 

 إغاق املعابر، 
ّ

مضاعفة، خصوصًا في ظل
ــدم وجـــود صحافيني أجــانــب، مــا كثف  وعـ
ــاء املـــلـــقـــاة عـــلـــى عـــاتـــق الــصــحــافــيــني  ــبــ األعــ
في  »قمنا  يــقــول:  ذلــك  وعــن  الفلسطينيني، 
وكالة األنباء الفرنسية بتقسيم العمل على 
أحدهم  يعمل  إذ  الثاثة،  األخبار  مراسلي 
12 ســاعــة، واآلخــــر 12 ســاعــة، فــيــمــا يعمل 
الثالث كاحتياط، وفي بعض األحيان ينزل 

 الفريق للعمل«. 
ّ

كل
ــاة »األقـــــــصـــــــى« فــي  ــ ــنـ ــ ــل قـ ــ ــراســ ــ ــنـــشـــغـــل مــ يـ
ــيـــة بــاســتــضــافــة  ــزة شـــــــادي شـــامـ ــ قــــطــــاع غــ
املباشر،  الــبــث  تقنية  املــســؤولــني عبر  أحــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«  وفـــور انــتــهــائــه، يــقــول لـــ
فـــي مختلف  نـــشـــرت طــواقــمــهــا  الـــقـــنـــاة   

ّ
إن

اللحظة األولى  محافظات قطاع غــزة، منذ 
ــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي، بـــهـــدف نــقــل  ــعـ ــ ــبـــدء الـ لـ
الصورة للمتلقي ُمباشرة. وعلى الرغم من 
تعرض مقر القناة، الواقع في برج الشروق، 
للتدمير الكامل، وفق شامية، فالتغطية ما 
الــتــهــديــدات واملخاطر،  رغــم  زالـــت مستمرة 
ويــضــيــف: »اعــتــدنــا فــي قــنــاة األقــصــى على 
االستهداف في أّي تصعيد، وقد تم تدمير 
مبنى القناة بشكل كامل في السابق، وبتنا 
نــعــتــمــد عــلــى االســـتـــوديـــوهـــات الــخــارجــيــة 
لنقل األحداث عبر البث املباشر، ولن يؤثر 

القصف على الصورة«. 
ــيــــوم« الــفــضــائــيــة في  أمــــا مـــراســـل قــنــاة »الــ
»العربي  لـ الفرا، فيوضح  قطاع غــزة، عامر 
 فــريــق الــقــنــاة بــقــي يــعــمــل في 

ّ
الــجــديــد« أن

ــدة 24 ســاعــة، بسبب تدمير مقر 
ُ
الــشــارع مل

ــرج الـــســـوســـي،  ــ الـــقـــنـــاة، بـــعـــد اســـتـــهـــداف بـ
الــجــرائــم  لنقل  الصعبة  الــظــروف  ُمــتــحــدًيــا 
الفلسطينيني.  املدنيني  بحق  اإلسرائيلية، 
بــدأت  امليدانية  التغطية   

ّ
أن الــفــرا  ويــوضــح 

اإلسرائيلي  لــلــعــدوان  األولـــى  اللحظة  منذ 
 »ما يقوم به الصحافي 

ّ
على قطاع غزة، وأن

 
ّ

بكل إذ يعمل  الفلسطيني هو جهد جبار، 
عبر  الساعة،  مــدار  على  إمكاناته وطاقاته 
التواصل  ومــواقــع  الصحافيني،  املراسلني، 
ــعـــب  ـــي إليــــــصــــــال صــــــــوت الـــشـ ـــاعــ ــمــ االجـــــتـــ

الفلسطيني للعالم الخارجي«.

لن يعرف العالم سوى 
القليل عما يحدث في 

غزة بسبب قصف اإلعالم

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

في واشنطن، قال البيت األبيض، الذي لم يتخذ أّي إجراء 
ه حذر إسرائيل 

ّ
حيال التصعيد اإلسرائيلي الفلسطيني، إن

املستقلة، كما كتبت  اإلعــام  أهمية حماية وسائل  حــول 
جني بساكي، الناطقة اإلعامية باسم البيت األبيض، على 
أمن  ضمان  بــأّن  مباشرة  اإلسرائيليني  »أبلغنا  »تويتر«: 
وسامة الصحافيني ووسائل اإلعام املستقلة مسؤولية 

ذات أولوية قصوى«.
وزعم مسؤولون أمنيون إسرائيليون أّن املبنى ال يضم 
مكاتب إعامية فحسب، بل مكاتب لناشطي »حماس« 
أيضًا. في حني كتبت رشيدة طليب، عضو الكونغرس، 
ــل الــفــلــســطــيــنــي، عــلــى »تــويــتــر«:  ــ األمــيــركــيــة ذات األصـ
»تستهدف إســرائــيــل املــصــادر اإلعــامــيــة حتى ال يرى 
العالم جرائم الحرب التي تمارس بقيادة رئيس الفصل 
ع 

ّ
الرض العالم مقتل  العنصري نتنياهو، وحتى ال يرى 

واألطفال وآبائهم، وحتى ال يرى العالم الفلسطينيني وهم 
دت وكالة »فرانس برس«، على 

ّ
ُيبادون«. وفي باريس، أك

»تضامنها  فــريــس،  فابريس  التنفيذي  رئيسها  لسان 

الــكــامــل مــع وســائــل اإلعــــام الــتــي دّمــــرت مــكــاتــبــهــا في 
 في اإلعــام«. بــدوره، قال 

ّ
غــزة«، مطالبة باحترام »الحق

»لقد  بــرس«:  فيل شيتويند، مدير األخبار في »فرانس 
ــهــدفــت 

ُ
 ُصــدمــنــا بــشــّدة لــواقــع أّن مــكــاتــب إعــامــيــة اســت

بهذه الطريقة«.
ــعــام لــأمــم املــتــحــدة،  وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أبــــدى األمــــني ال
القتلى  لحصيلة  »سخطه«  السبت،  غوتيريس،  أنطونيو 
لتدمير  الشديد«  »انزعاجه  وأعــرب عن  غــزة،  املدنّيني في 
ساح الجّو اإلسرائيلي مبنًى في القطاع الفلسطيني يضّم 
مكاتب لوسائل إعــام دولــيــة. وقــال ستيفان دوجــاريــك، 
املتحّدث باسم األمني العام، في بيان، إّن غوتيريس شعر 
اليوم  إسرائيلية  غــارة جوية  تدمير  من  »بانزعاج شديد 
للعديد  غــّزة كانت تضّم مكاتب   في مدينة 

ً
 شاهقة

ً
بناية

العام  أّن األمني  الدولية«. وأضــاف  مات اإلعامية 
ّ
املنظ من 

أبدى »سخطه« بسبب »تزايد أعداد الضحايا املدنّيني، ال 
سّيما مقتل عشرة أفراد من العائلة نفسها، بينهم أطفال، 

في غارة جوية إسرائيلية الليلة املاضية«.

إدانات وتضامن

MEDIA
منوعات

قضت محكمة بيالروسية بإنزال أخبار
عقوبة الحبس 20 عامًا بحق 

المراسل المستقّل لقناة »دويتشه 
فيلله«، ألكسندر بوراكوف، 

والصحافي في الموقع اإللكتروني 
اإلخباري »موغيليف ريجن«، فالديمير 

البتسيفيتش، اللذين تعرّضا للتعذيب 
في فترة التوقيف.

تختبر شبكة »فيسبوك« ميزة 
ستذّكر المستخدمين بضرورة 

قراءة مقال قبل مشاركته، وهي 
ميزة شبيهة بتلك الموجودة 

مسبقًا في منصة التدوين المصغر 
»تويتر«، مشيرًة إلى أّن »حقائق 

هامة« قد تفّوت في حالة مشاركة 
المقاالت من دون فتحها.

أعلنت »بي بي سي« أّن الصحافي 
العامل فيها مارتن بشير )58 

عامًا(، قدم استقالته، معللًة ذلك 
بأسباب صحية، علمًا أّن بشير ُعرف 

بكونه استحصل عام 1995 من 
األميرة ديانا، في ظروف ما زالت 

تثير الجدل، على تصريحات، أحدثت 
ضجة كبيرة.

قالت شركة »آبل« إنّها رفضت ما 
يقرب من مليون تطبيق ُطلبت 
إضافتها إلى متجر التطبيقات 

الخاص بها عام 2020، في ظّل 
سعيها لتبدو أكثر شفافية بشأن 

كيفية موافقتها على تطبيقات 
»آيفون« وتأمين المستخدمين من 

االحتيال والبرامج الضارة.

صحافيون في غزة أمام مبنى مدمر لإلعالم )عبد الحكيم أبو رياش(
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ويــضــّم هـــذا الــعــمــل الـــذي يــشــارك دكـــاش في 
بطولته أسماء عّدة من لبنان والعراق أبرزها 
هند كامل، ألكسندر علوم ومــروى كرم وليا 
بوشعيا وإيلي متري وآخرون. بالنسبة إلى 
دكـــاش تــأتــي هــذه املــشــاركــة كفرصة لتعزيز 
الــتــعــاون بــني مختلف الــنــجــوم الــعــرب على 
الصعيد الـــدرامـــي. ويــقــول: »أنـــا فــخــور جــدًا 
بــهــذه الــتــجــربــة الــتــي عــّرفــتــنــي إلـــى ممثلني 
 »مسلسل 

ّ
أن إلــى  قــديــريــن«، مشيرًا  عراقيني 

)أم بديلة( جديد من نوعه في العراق، لجهة 
الــصــورة واإلخـــــراج واالشـــتـــراك بــني ممثلني 

ه »عمل ممّيز له 
ّ
عرب وعراقيني«، ومعتبرًا أن

بصمة خاصة في موسم رمضان 2021«. 
يــــؤدي دكــــاش فــي هـــذا املــســلــســل شخصية 
ـــرك 

ُ
»رامـــــي«، الــــذي عـــاش طــفــولــة صــعــبــة وت

ــم مـــن تــجــاربــه، 
ّ
وحـــيـــدًا فـــي الـــحـــيـــاة لــيــتــعــل

قــادر  ـــه 
ّ
أن لــذلــك بــات شخصًا قاسيًا يعتقد 

ــك أي شــــيء، وقـــد ُحــــرم مــن الحب 
ُّ
عــلــى تــمــل

والـــعـــاطـــفـــة وهــــو بــالــتــالــي غــيــر قـــــادر على 
ــريــــن بــطــريــقــة صــحــيــة.  مــنــحــهــمــا إلــــى اآلخــ
 شــخــصــيــة »رامـــــــــي« ال 

ّ
ويــــؤكــــد دكـــــــاش أن

في  لعبها  الــتــي  ــروان«  ــ »مـ شخصية  تشبه 

بيروت ـ رنا أسطيح

 املمثل اللبناني جــان دكاش 
ّ

أطــل
ــــال املــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي لــهــذا  خـ
ــن خـــــال مــســلــســلــني، إذ  ــام مــ ــعــ الــ
شارك في مسلسل »راحوا« للكاتبة اللبنانية 
كلوديا مرشليان إلى جانب كارين رزق الله 
وبديع أبو شقرا. وكانت له بالتوازي مشاركة 
اللبناني-العراقي  املسلسل  الفتة في بطولة 
ــن كـــتـــابـــة نـــــدى عـــمـــاد خــلــيــل  ــة« مــ ــلـ ــديـ »أم بـ
ــان، حــيــث أّدى دوريـــن  ــ ــ وإخــــــراج دافـــيـــد أوريـ
للتنويع في  فــي سعي منه  مختلفني تمامًا 
التحّدي  وزيـــادة  يلعبها  التي  الشخصيات 
التمثيلي، على ما يؤّكد دكاش نفسه في هذا 
الــحــوار الــخــاص الـــذي أجــرتــه معه »العربي 
الرمضاني  املــوســم  يشهد  وفيما  الــجــديــد«. 
ــا الــعــراقــيــة،   عــلــى صعيد الـــدرامـ

ً
فــــورة الفــتــة

بــعــدمــا ســيــطــرت عــلــى املـــواســـم الــســابــقــة في 
التي  املشتركة  اإلنتاجات  األخيرة  السنوات 
جمعت نــجــومــًا مــن لــبــنــان وســوريــة ومصر 
وتــونــس بشكل أســاســي، يــبــرز مسلسل »أم 
بديلة« كأّول مسلسل درامي يجمع بني نجوم 
ــنـــوات طــويــلــة.  عــراقــيــني ولــبــنــانــيــني مــنــذ سـ

تناول مسلسل 
»على صفيح ساخن« 

مجتمعات العاملين 
في مكبات النفايات

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

ليس مفروضًا 
على المحجبة أن تحصر 

أسلوبها بالكالسيكية

2223
منوعات

زيــدان  وليد  )كتابة  قلب«  »حـــادث  مسلسل 
ــراج رنــــده عــلــم( والــتــي كــانــت بــدورهــا  ــ وإخـ
ــــــه حـــــاول مـــن خــال 

ّ
تــتــمــّيــز بـــالـــقـــســـوة، وأن

الــشــخــصــيــتــان  تــظــهــر   
ّ

أال املــخــتــلــف  أداءه 
متشابهتني. أّما محليًا، فيشارك دكاش في 
العام، في مسلسل  الرمضاني لهذا  املوسم 
»راحوا« إلى جانب املمِثلني كارين رزق الله 
وبديع أبو شقرا، بدور »إيليو« الذي يعاني 
مـــن إعـــاقـــة جــســديــة بــعــد تــعــّرضــه إلصــابــة 
ــــال هـــجـــوم إرهــــابــــي يـــحـــدث لــيــلــة رأس  خـ
السنة بحسب مجريات العمل. وعّما جذبه 

فـــي دور »إيـــلـــيـــو«، يـــقـــول: »هـــنـــاك تــحــٍد في 
هذه الشخصية وأنــا أبحث دائمًا عن تحٍد 
)إيليو(   

ّ
إن  دور أؤديـــه. كذلك 

ّ
كــل جديد في 

 مرحلة 
ّ

شخصية تمّر بأكثر من مرحلة، وكل
ي، 

ّ
كل بنحٍو  األخـــرى  عــن  مختلفة  يعيشها 

)إيــلــيــو( الشاب  يــكــون  بــدايــة املسلسل  ففي 
م العمل  الفرح الذي يحب الحياة، ومع تقدُّ
يدخل في غيبوبة تجعله طريح الفراش، ثّم 
التنوع في   هذا 

ّ
يصحو منها مشلواًل. وإن

 
ً
شخصية )إيليو( ُيشّكل تحديًا ليس سها

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 
يتذكر الناس دكاش فيها. وعن خصوصية 
»مختلفة  ــهــا 

ّ
إن يقول  مارشليان،  مــع  العمل 

 كــاتــب نمطه الــخــاص، وكــلــوديــا تنقل 
ّ

فلكل
العفوي  البسيط  والــحــوار  اللبناني  الــواقــع 
الــذي ُيحكى في املجتمع، وهاتان السمتان 
من البساطة والعفوية توصان الفكرة الى 
 كلوديا 

ّ
املشاهد بسهولة وساسة. كذلك إن

تفاجئنا دائمًا بأفكارها الجديدة وجرأتها 
على طرح موضوعات إشكالية«. وعن أبعاد 
اللبنانيني  ذّكـــــرت  الــتــي  »راحــــــوا«  مسلسل 
بــحــادثــتــني مــأســاويــتــني هــمــا انــفــجــار مرفأ 
بيروت في الرابع من آب من جهة، والهجوم 
اإلرهــابــي على ملهى »ريــنــا« في إسطنبول 
ليلة رأس السنة عــام 2017 من جهة أخــرى، 
ــّك فــي أن الــعــمــل يــمــّس الــنــاس  يــقــول: »ال شـ
الــذيــن عاشوا  اللبنانيني  مــعــانــاة  ويــحــاكــي 
أصعب األحــداث. وهذا ربما ما يمّيز النص 
ــــذي يــحــاكــي الـــواقـــع ويــعــكــســه.  الــلــبــنــانــي الـ
ليس الــهــدف منه نكأ الــجــراح بــقــدر مــا هو 
تسليط الضوء على الحقيقة واالعتراف بها 
ل 

َ
نق

ُ
ت أن  الضحايا  فحق  نسيانها،  ورفـــض 

قصصهم وحق الناس أن يعرفوا ما حصل 
مع ان املسلسل ليس توثيقيًا وال يّدعي أنه 
 اإلنتاجات 

ّ
يجّسد حادثة محددة«.  ويرى أن

ــة بـــاتـــت تــتــجــه بــشــكــل مــتــزايــد إلــى  ــيـ الـــدرامـ
تناول املواضيع الواقعية املستقاة من صلب 
أكثر  واالبتعاد  والعربي  اللبناني  املجتمع 
الرومانسي  التبسيطي  املنحى  عــن  وأكــثــر 
 »هذا هو الواقع 

ّ
وقصص الحب التقليدية ألن

 الكاتب في النهاية يخرج 
ّ
الذي نعيشه، إذ إن

بنصوص انطاقًا مّما يعيشه ومن الحالة 
القائمة في لبنان، وذلك بشكل فني جميل«. 
 »هذا األمر جيد، فيجب أن نظهر 

ّ
ويعتبر أن

ه موجع. هذه 
ّ
الواقع بطريقة فنية على رغم أن

حالتنا في لبنان، وهذا صلب املوضوع الذي 
نعيشه راهنًا«.

وفي السياق الــدرامــي، يشارك دكــاش قريبًا 
العمر«  فــي مسلسل »دور  فــي تجربة الفتة 
من كتابة ناصر فقيه وإخراج سعيد املاروق 
وإنتاج »روف توب برودكشنز«، إلى جانب 
لني اللبنانيني عادل كرم وسيرين عبد 

ِّ
املمث

ه »يشعر بحماسة كبيرة 
ّ
النور ويشير الى أن

تــجــاه هــــذا الــعــمــل ودوره فـــيـــه«، الفــتــًا إلــى 
ـــه تــعــّرف إلــى املــــاروق فــي الــيــوم األول من 

ّ
أن

التصوير وشاهد نمط عمله لجهة الصورة 
وحضوره  املمثلني  على  والعمل  واإلخــــراج 
فنان حقيقي،  »املـــاروق   

ّ
إن ويقول  الجميل، 

مــمــّيــزًا جدًا  العمل سيكون   هــذا 
ّ
أن وأعــتــقــد 

 هــذا 
ّ
ومــخــتــلــفــًا عـــن الـــســـائـــد«. وفـــي حـــني أن

املرضى  املسلسل يحكي عن معاناة بعض 
ــه بــــدور  ــيـ الـــنـــفـــســـيـــني، ســــيــــشــــارك دكـــــــاش فـ
»هــادي« لكنه لن يكون أحد هؤالء املرضى. 
 »هذا الدور سيكون مختلفًا جدًا 

ّ
ويكشف إن

»األســمــاء  أن  الــســابــقــة«. معتبرًا  أداوره  عــن 
العمل رائــعــة ومنهم ممثلون  املــشــاركــة فــي 
لبنانيون كبار وقديرون، مثل طال الجردي 

وغبريال يمني ونوال كامل«. 

عّمان ـ محمود الخطيب

الــكــاتــب والـــروائـــي الفلسطيني، عيسى  يــوثــق 
ــقـــدس مـــن خــال  قـــواســـمـــي، شــغــفــه بــمــديــنــة الـ
الصورة، مستعينًا بصفحته على »فيسبوك« 
العتيقة،  للمدينة  الفلسطينية  الهوية  إلثبات 
بوجه محاوالت التهويد التي تطاول األمكنة 
القديمة. يقول قواسمي: »اهتديت  القدس  في 
إلى فكرة عرض الصور التي ألتقطها في أثناء 
هّبة األقصى/ البوابات اإللكترونية عام 2017. 
قُت تلك األحداث بصور جمعتها في 

َّ
يومها، وث

 
ّ

كــتــاب )انــتــصــار الــغــضــب( شــرحــت فيه مــع كل
صورة تسلسل األحداث التي جرت، وكيف دافع 

الفلسطينيون عن بيت املقدس حتى النصر«.

الصورة المروية
 أفــــعــــال الــصــهــايــنــة 

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
ــد قـــواســـمـــي أن ــؤكـ يـ

تهدف إلى طمس معالم الهوية الفلسطينية 
تكون  أن  اختار  لذلك  الــقــدس،  من  وإخفائها 
روايته الخامسة »عازفة الناي« سردًا واضح 
املعالم ألزقة وحارات مدينة القدس، يضيف: 
 األمــكــنــة 

ّ
ــل ــة كــ ــروايــ ــقـــت خــــال أحــــــداث الــ »وثـ

مسلسل »خريف العشاق« من دمشق لتجول 
ــمــا 

ّ
فــــي مـــحـــافـــظـــات ســــوريــــة أخـــــــرى وهـــــو قــل

نشهده في األعمال االجتماعية، فلطاملا كانت 
 تصوير أماكن 

ّ
 دمشق، إاّل أن

َ
الكاميرا حبيسة

لألفكار مساحات  أعطى  من سورية  مختلفة 
متحررة أكبر، لم يألفها املشهد كثيرًا من قبل.

األطروحات المختلفة
إذا ما توجهنا نحو الطروحات التي قدمتها 
األعمال، سناحظ أن املواضيع األبرز وجودًا 
وتــجــديــدًا فـــي املـــوســـم املــنــتــهــي، والـــتـــي شــدت 
مثل  معينة  أعمال  في  توجد   ،

ً
فعا الجمهور 

مــســلــســل »عــشــريــن عــشــريــن« الــــذي كــمــا قلنا 
الفقيرة في لبنان وبحثها  البيئات  ــه طــرح 

ّ
إن

عــن ســبــل الــعــيــش بــطــرق مــلــتــويــة أو شرعية. 
وقــد دخــلــت الــدرامــا الــســوريــة سابقًا فــي هذه 
ــعــَرض الحكاية من 

ُ
الــحــارات، لكن ألول مــرة ت

قــلــب بــيــئــة لــبــنــانــيــة يختبئ فــيــهــا املــحــتــالــون 
واملـــجـــرمـــون، ويــعــيــشــون ضــمــن خــلــيــط كبير 
أعــــراف وتــقــالــيــد معينة، وهـــذا مــا لم  تحكمه 
تشهده من قبل. أما في »على صفيح ساخن« 
النفايات  فكان الجديد، عدا عن قضية تكرير 
 فكرة 

ّ
والــحــيــاة القائمة فــي هــذه املــكــبــات، فـــإن

إدخال املخدرات بالحلويات التي تباع للزبائن 

عدنان حمدان

ُيعتبر شهر رمضان كرنفااًل سنويًا لألعمال 
اع الدراما ليثبت 

ّ
الدرامية ويتنافس فيه صن

 فــنــان أو مــخــرج أو كــاتــب نــفــســه، ويــقــدم 
ّ

كـــل
األفــضــل فــي مــحــاولــة إلقــنــاع الــنــاس بمادته 
ــيــــة وأن تـــصـــل لــلــجــمــهــور بــســاســة،  الــــدرامــ
فماذا قدم موسم رمضان 2021 من طروحات 

جديدة للناس، وماذا كانت السلبيات؟

أماكن جديدة
ــم دخــــلــــت إلـــى  ــ ــــوسـ ــال لــــهــــذا املـ ــ ــمــ ــ بـــعـــض األعــ
شــــوارع جــديــدة وبــيــئــات مختلفة لــم تــكــن قد 
، فــفــي مــســلــســل »عــلــى صفيح 

ً
طــرحــتــهــا قـــبـــا

ساخن« من تأليف علي وجيه ويامن حجلي 
وإخراج سيف السبيعي، شهد الجمهور على 
حكايا كاملة ثقيلة داخل مجتمعات مهمشة 
مكّبات  في  العاملني  مجتمعات  وهــي  تمامًا، 
ــذه الــفــئــات  ــل هــ ــ ــا يــحــصــل داخـ الـــنـــفـــايـــات، ومــ
ــر وعـــمـــالـــة أطـــفـــال  ــقـ مــــن جــــرائــــم وقـــصـــص وفـ
واستغالهم. فــي حــني تــدور أحـــداث مسلسل 
»عشرين عشرين« داخل مجتمعات فقيرة في 
أن دخلت  لم يسبق  أحياء  في  لبنان وتجول 
الدراما  كانت  فلطاملا  املشتركة،  الــدرامــا  فيها 
من  الجمهور  تخاطب  اللبنانية«  »الــســوريــة 
أعلى، في حني تنزل اليوم من برجها العاجي 
ومشاكله  وهمومه  البسيط  الشارع  لتحاكي 
بحوارات ممتعة كتبها بال شحادات ونادين 
جابر، وأخرجها فيليب أسمر. وهذا املسلسل 
التي  الجديدة  األمــاكــن  فــي  نوعية  نقلة  حقق 
القصور  املشتركة بعيدًا عن  الــدرامــا  دخلتها 
والفيات والسيارات وعــروض األزيــاء بقصة 
سطحية غير مبررة. في حني خرجت كاميرا 

املقدسية بشرح تفصيلي دقيق، أهدف فيها 
ــقــــراء بــمــديــنــتــهــم، ومــحــاولــة  إلــــى تــعــريــف الــ
توثيق املكان بالكتابة عنه، وهو ما يضاف 
إلى مشروع، الصورة املروية، الذي ابتدعته، 
القدس  من خــال نشر صــور متعددة ملدينة 
ونــشــرهــا عــبــر مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي 

ورواية قصة الصورة والتعريف بمكانها«.

المقاومة ثقافيًا 
ال يخشى قواسمي من تجربة أّي شيء يساهم 
فـــي إيـــصـــال فـــكـــرة تـــوثـــق فــلــســطــيــنــيــة مــديــنــة 
 إنسان حّر، بإمكانه 

ّ
: »كل

ً
القدس، ويوضح قائا

ــاع عـــن وطــنــه مـــن مــوقــعــه. وأنــــا كــروائــي  ــدفـ الـ
 مهمتي ورسالتي موجهة نحو حفظ 

ّ
أجد أن

الفلسطينيني  املغتربني  نحو  املــديــنــة  تــاريــخ 
بالدرجة األولــى، مع عدم إغفال املقيمني على 
األرض، لكي يبقوا على اطــاع على قضيتهم 
باألمكنة  للتعريف  أســعــى  بــهــا،  ومــا يستجد 
اإلنسانية  الصبغة  تميزها  التي  وتاريخها، 
وقــداســة املــكــان الفلسطيني، وهــو األمــر الــذي 
يبقي جذوة االرتباط باألرض مشتعلة«. يؤكد 
 أشكالها ضد 

ّ
بــكــل املــقــاومــة  أهمية  قــواســمــي 

تهويد القدس، ويضيف: »خصصت وقتًا في 
ــداد طــبــق طــعــام تــراثــي   يـــوم رمــضــانــي إلعــ

ّ
كـــل

ــذي أصــنــفــه  ــ ــو الــجــهــد الـ بــكــمــيــات كــبــيــرة، وهــ
كمقاومة ثقافية ضد ادعــاءات االحتال الذي 
ينسب أكاتنا الشعبية له، واليوم مع الذكرى 
نواصل  أن  علينا  للنكبة،  والسبعني  الثالثة 
وفولكلورنا  وتاريخنا  بتراثنا  حقنا  إثــبــات 

بشتى الطرق«.

روح في صور 
مـــن يــشــاهــد صــــور عــيــســى قــواســمــي ملــديــنــة 

ه أمام روح في صورة. عن 
ّ
القدس، يشعر بأن

»الــقــدس مدينة متجددة، عندما  يــقــول:  ذلــك 
أصورها أراها من منظور مختلف، فاملدينة 
مرت عليها 22 حضارة وُهِدَمت سبع مرات، 
ني 

ّ
ها باقية ومتجددة، وعلى الرغم من أن

ّ
لكن

أعــيــش فــيــهــا، فــأنــا أشــعــر بــحــيــويــة أماكنها 

ــوم... فــيــهــا خــلــيــط إنــســانــي  ــ  يــ
ّ

وتــجــددهــا كـــل
فريد وحضاري خلفته أزمنة كثيرة، يغلفها 

جميعها الطابع الفلسطيني«.
 

القدس في كتاب
 

ّ
كل كتاب، يضم  بالعمل على  قواسمي  يشرع 

الصور التي التقطها ملدينة القدس بشوارعها 
وحاراتها القديمة وبيوتها وأماكنها املقدسة، 
يقول: »هو املشروع الحلم الذي أرغب في نقله 
 صـــورة 

ّ
ــل لــألجــيــال املــقــبــلــة، ســـأشـــرح قــصــة كــ

 زاويــــة، وســأحــرص على 
ّ

وســــأروي حكاية كــل
جمالية العمران وقدسية املكان«.

إلدمان شرائها لم يسبق طرحها بهذا الشكل، 
مة 

َ
سل

َ
باإلضافة لتسليط الضوء على محاولة أ

الــــشــــارع الــــســــوري والـــقـــضـــاء عـــلـــى مــكــونــاتــه 
بتوجيهه نحو التطرف اإلسامي والسيطرة 
عــلــيــه ديـــنـــيـــًا. الــــطــــرح املــخــتــلــف فــــي »خـــريـــف 
العشاق« جاء عن زواج األديان بطريقة مختلفة 
وجديدة وجريئة من خال فتيات مسيحيات 
 عن 

ً
 لــيــتــزوجــن رجــــااًل مــســلــمــني، فــضــا

َ
هــربــن

 املسلسل يــقــدم مجموعة 
َّ
ــإن هـــذا املـــوضـــوع، فـ

تاريخية في ســوريــة، ويتطرق ألول  تحوالت 
مــــرة ربـــمـــا لــقــضــيــة اإلخـــــــوان املــســلــمــني الــتــي 
حدثت أيام الثمانينيات في حماة، ما يوصل 
ــــذي يـــكـــرر نــفــســه فـــي وقــتــنــا  فـــكـــرة الــتــطــرف الـ
املشترك  »للموت«  مسلسل   

ّ
أن ورغــم  الحالي. 

يبالغ في تصوير القصور والفيات واملابس 
ــطــــرق لــقــضــايــا  ــًا تــ ــه أيــــضــ ـ

ّ
ــن ــكـ والـــــســـــيـــــارات، لـ

القديمة،  اللبنانية  الــحــارات  الفــتــة تــجــول فــي 
ــراء هـــذه الــبــيــوت لــبــنــاء مشاريع  ومــحــاولــة شـ
جــديــدة وتهجير سكانها األصــلــيــني، عــدا عن 
الــحــديــث عــن مــاجــئ األيــتــام وتــأثــيــر التربية 
بــداخــلــهــا عــلــى الــصــغــار لــلــوصــول ملــرحــلــة من 

الظلم تجعلهم ينقمون على املجتمع.
ــنــــاس مـــنـــذ عـــام  ــرافــــق الــ  كــــورونــــا يــ

ّ
ومـــــع أن

ونـــصـــف، لـــم يــتــطــرق أّي عــمــل لــلــحــديــث عن 
 مسلسل »زوج 

ّ
الوباء حتى، وإن صدفة، لكن

لــكــورونــا فيه  كــانــت  الجبرية«  اإلقــامــة  تحت 
 فكرة العمل الكوميدية 

ّ
حصة كبيرة، ووظف

بشكل صحيح، حني حجرت العائلة في بيت 
واحـــد يعيش فــيــه رجـــل مــع زوجــتــيــه وأخــتــه 
وزوجــــهــــا والـــخـــادمـــة والـــنـــاطـــور )الــــبــــواب(، 
لــتــكــون كـــورونـــا مـــحـــورًا مــهــمــًا فـــي املسلسل 
الطرافة  مــن  يخلو  ال  بأسلوب  العمل  طرحه 

لكن طبعا ال يخلو من االنتقاد.

توثيق القدس... حكاية تنقلها الصورنهاية موسم رمضان... أفكار جديدة بدون إمتاع
عيسى قواسمي كاتب 

فلسطيني يمتلك شغفًا 
خاصًا بمدينة القدس، إْذ 

ينشر صورًا عن حاضرها 
وتاريخها لتأكيد هويّتها 

الفلسطينّي

كارين إليان ضاهر

 
ّ
فــــي كـــثـــيـــر مــــن األحـــــيـــــان تـــشـــعـــر املـــحـــجـــبـــة بــــأن

ــا مــــــحــــــدودة فـــــي تــنــســيــق  ــامــــهــ ــارات أمــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ االخــ
ره 

ّ
 ما توف

ّ
إطالتها بأسلوب مواكب للموضة. كل

النظر في عملية  إعــادة  إلــى  اليوم املوضة يدفع 
ة عصرية 

ّ
تنسيق املظهر الخاص باملحجبة لطل

مــنــعــشــة مــواكــبــة لــلــمــوضــة، خــصــوصــًا فـــي أيـــام 
الــربــيــع والــصــيــف الــتــي تــطــرح ألــوانــًا أكــثــر جــرأة 
تضفي املزيد من اإلشــراق على األسلوب. يشدد 
االخــتــصــاصــي فــي تنسيق املــظــهــر، جــيــف عــون، 
صيحات  آخــر  على  املحجبة  اطـــاع  أهمية  على 
ــأتـــي فــــي مــعــظــمــهــا ملــصــلــحــتــهــا  ــتـــي تـ املــــوضــــة الـ
 تتردد في االختيار 

ّ
وتتناسب مع أسلوبها، وأال

منها ألسلوب عصري. 
ليس مفروضًا على املحجبة أن تحصر أسلوبها 
في اإلطار الكاسيكي، بل يمكن أن تكون عصرية 
وتتميز بأسلوب خــاص الفــت لألنظار. ومما ال 
 املوضة الحالية تساعدها في تحقيق 

ّ
شك فيه، أن

املزيد من التنويع في إطاالتها، بدءًا بالحجاب 
الواجهة  إلــى  التي تعود   Turbans الـــ  مــع موضة 
أكــثــر جـــرأة. وقد  ــوان الفــتــة  بنقوش مختلفة وألــ
و  Dolce&Gabbana ـــع  مـ ــة  املــــوضــ هـــــذه  بــــــرزت 

اإلطـــالـــة  هــــذه  اعـــتـــمـــدت  أخـــــرى  ودور   Versace
التي تعيدنا إلى السبعينيات. »الـ Turban بذاته 
الفت، خصوصًا إذا كان مزينًا بنقوش، فيعكس 

الــطــلــة الــــحــــادة لــلــمــحــجــبــة، الــطــلــة الــبــعــيــدة عن 
»العربي الجديد«.  الكاسيكية« يقول عون لـ

إذا كــــان الـــحـــجـــاب املــعــتــمــد بـــلـــون مـــوحـــد يــجــري 
تنسيقه مع مابس بألوان الفتة أو يمكن أن يكون 
ملّونًا مع مابس موّحدة اللون، في الوقت نفسه، 
لــأللــوان مطلوب  الــتــام  التنسيق   

ّ
أن يعني  ال  هــذا 

 واملحجبة تحديدًا 
ً
 تقع املرأة عامة

ّ
اليوم. فيجب أال

فــي هــذا الــفــخ األقـــرب إلــى التقليدية فــي اإلطــالــة. 
انــطــاقــًا مــن ذلـــك، ينصح عــون باعتماد الحجاب 
املــلــّون مــع مــابــس يمكن أن يــكــون فيها شــيء من 
ألــــوان الــحــجــاب بــدرجــات غــامــقــة أو فــاتــحــة حتى، 

ة على املوضة. 
ّ
لطل

للحجاب أساليب متعددة يمكن ربطه بها أيضًا، 
أن يكون  فيمكن حتى  ذلــك،  فــي  التنويع  ويمكن 
 بــشــكــل مــتــنــاســق مـــع املـــابـــس، أو يمكن 

ً
طـــويـــا

الــرأس أو عند العنق، ولكل من  ربطه عند أعلى 
هذه األساليب أثر مختلف في اإلطالة. لكن، أّيًا 
كان االختيار، سواء في الحجاب أو في املابس، 

يشدد عون على أن تكون املرأة املحجبة مرتاحة 
في اختياراتها وفي املابس التي ترتديها، وأن 

ى بالجرأة في إطاالتها في الوقت نفسه.
ّ
تتحل

يمكن أن تختار أيضًا القميص الطويل الذي يبرز 
زائــد،  الحالية بمقاس  املــوضــة  فــي  بشكل واضـــح 
ة مع 

ّ
وتحدد الخصر مع حزام جميلة وتنّسق الطل

تنورة طويلة أو تنورة متوسطة الطول. قد تعتمد 
ة مــع جزمة أو مــع حــذاء ريــاضــي مميز. 

ّ
هــذه الطل

ويــشــدد عـــون عــلــى أهــمــيــة تنسيق األكــســســوارات 
ة، ومنها هذه التي تبرز بشكل 

ّ
املناسبة مع أي طل

الــتــي على  املناسبة والحقيبة  األقـــراط  أفــضــل مــع 
املوضة والحذاء الجميل املناسب.  

ومن االختيارات الرائجة املميزة للمحجبة أيضًا، 
الكنزة املحبوكة التي من دون أكمام مع قميص 
ــــاالت الــتــي تعتبر  طــويــل تــحــتــهــا. هـــذه مــن اإلطـ
على املوضة، والتي يمكن فيها التاعب باأللوان 
بسهولة. البدلة أيضًا من الصيحات الرائجة في 
السنتني األخيرتني التي يمكن أن تستفيد منها 
الــخــاص.  أســلــوبــهــا  وتــرتــديــهــا بحسب  املحجبة 
ــع قــمــيــص عــــــــادي، ويـــمـــكـــن أن  فـــقـــد تـــرتـــديـــهـــا مــ
ة 

ّ
ترتديها مــع »تــي شــيــرت« وحـــذاء ريــاضــي لطل

مريحة على املوضة. وقد يكون اللونان األبيض 
واألســــود، وإن بــنــقــوش، مــن أســهــل األلــــوان التي 
بطريقة  تنسيقها  فيمكن  فيها،  اعتمادها  يمكن 
جميلة عند اعتماد البدلة، ويترك التضارب الذي 

فيها أثرًا الفتًا.

أبحّث عن التحّدي في كل شخصية
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)Getty(

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

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

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

طلة المرأة المحجبة

فنون وكوكتيل
حوار

اليف ستايل

إضاءةنقد

درس جان دكاش اإلخراج 
والتمثيل في الجامعة 
اللبنانية وتابع تخّصصه 

في العالج بالدراما وعلم 
النفس، إْذ يؤكد أنه لم 

يتوّقف يومًا عن العمل 
على تطوير نفسه وأدواته 

كممثل، ويقول: »هذه 
ر دائم،  المهنة في تطوُّ

وإذا لم يعمل الممثّل 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.

العالج بالدراما
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