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اإلعالم الغربي في فلسطين وخلفياته االستعمارية
أحمد محسن

رسا   ،1898 األول  أكتوبر/تشرين   25 في 
يخت على شواطئ حيفا. كان في انتظاره 
ــــروت  ــيـ ــ ــا وبـ ــكــ ــن عــ ــ ــة مــ ــ ــامـ ــ شـــخـــصـــيـــات عـ
ــبــــراطــــور  ــرور اإلمــ ــ ــ ــق. ولـــــم يـــكـــن مـ ــ ــشـ ــ ودمـ
فيلهام  بــل قضى  عــابــًرا  بامليناء  األملــانــي 
ــام فـــي فــلــســطــن. كــانــت  ــ الــثــانــي عـــشـــرة أيـ
ــه فــي ذلــك  زيــــارة إمــبــريــالــيــة مــتــأخــرة، ألنـ
الــوقــت كــانــت الــــدول الــغــربــيــة األخــــرى قد 
املصالح  غالبية  ونهشت  أملــانــيــا،  سبقت 
فـــي الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة. ونـــحـــن نــرســم 
ا 

ً
صوًرا في رؤوسنا اليوم سنسمع أصوات

املدينة  أهــل  املرفأ ربما،  امليناء. عمال  في 
ــا، والــقــادمــون إلـــى املــكــان الستقبال 

ً
أيــض

الــضــيــف. يــتــحــدثــون عــنــه وعـــن السلطان 
وعن الحياة في فلسطن، وربما عن سكة 
الحديد التي )كانت( تصل بالدنا بعضها 
بــبــعــض. أصــــــوات فــلــســطــيــنــيــة تـــأتـــي من 
القريبة. صعوًدا  املــدن  حيفا نفسها ومن 
وغالًبا  والرملة،  اللد  باتجاه  الجليل  من 
من جاراتها على البحر عكا ويافا، وطبًعا 
الــلــه ونابلس  رام  الــقــدس ومحيطها،  مــن 
إلــى  يــصــل  والــبــحــر  وقلقيلية وطــولــكــرم. 
غزة. بعد حيفا، سيقضي اإلمبراطور 10 

أيام في فلسطن، وسيزور مدنها.
انقطع وصــول  النكبة،  بعد  طــويــل  لــوقــٍت 
ــاء املـــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة بــعــضــهــا مع  ــمـ أسـ
ــــي الــصــحــف  ــا حــــــدث ذلــــــك فـ ــمــ ــعــــض. ربــ بــ
وأثناء  االنتفاضة،  أثناء  التلفزيون  وفــي 
اعــتــداءات االحــتــالل املتواصلة على املدن 
ــتــــالل،  ــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة. لـــكـــن االحــ ــقـ ــ والـ
ــه مــنــظــومــة اإلعـــــــالم االســـتـــعـــمـــاري،  ــعـ ومـ
حــرص لوقٍت طويل على أال ينظر العالم 
إلى األراضــي الفلسطينية كــأرٍض واحدة 
وشـــعـــب واحــــــد. ورغـــــم أن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ـــا واحـــــــًدا هــــذه املــــــرة، إال أن 

ً
رفـــعـــوا صـــوت

ــدًدا عــلــى  ــ ــجــ ــ ــربــــي حــــــرص مــ ــغــ اإلعـــــــــالم الــ
ــتــــخــــدام الـــقـــامـــوس  الـــتـــقـــســـيـــم، وعــــلــــى اســ

االستعماري.
ثمة قاموس استعماري، يتجاوز الحديث 
ــه، وقــــــد ظـــهـــر فــي  ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــن اإلعـــــــــالم ووظـ ــ عـ
ــأداة مـــن املــعــركــة ضــّد  ــ الـــعـــداون األخـــيـــر كـ
الفلسطينين. ال نتحدث فقط عن استبدال 
»االســـتـــيـــطـــان« و»االحــــتــــالل« و»اإلبــــــادة« 
»جيش  مثل  اإلسرائيلية،  باملصطلحات 
الدفاع« و»ضربات استباقية« و»إرهاب«، 
ا، الخاضعة 

ً
بل عن التغطية اليومية أيض

لتصور مسبق لألحداث ينافي الحقيقة.
تقول وكالة »رويترز« لألنباء: ليس هناك 
وقف إلطالق النار بعد. وينقل عنها بعض 
ا، تسمية اإلبادة بوقف إطالق 

ً
العرب، أحيان

الــنــار. تــقــول »فــرانــس بـــرس« إن »الــصــراع 
بــن إســرائــيــل وغــــزة مــســتــمــر«، كــمــا لــو أن 
ما يحدث في غزة هو صراع بن األقوياء، 
الخضوع.  عليهم  يتوجب  متمردين  وبــن 
الفلسطينيون  ُينفى  غــزة، حيث  في  هناك 
اعــتــراف  يــوجــد  ال  الحقيقة معهم.  ــنــفــى 

ُ
وت

يــعــتــرف  كـــمـــنـــفـــيـــن.  إال  بــالــفــلــســطــيــنــيــن 
كمستعَمرين  أو  كمنفين  بهم  االستعمار 
وحسب. لكن صوتهم كان عالًيا جًدا هذه 
 ،

ً
كـــان تجاهله مستحيال إلـــى درجـــة  املــــرة، 

لكن خلف الصوت، هناك الكثير مما يمكن 
أنــهــا معلومة  يــتــجــاهــلــه. مـــع  لـــإعـــالم أن 
ــامـــة، حــتــى لــلــذيــن يــعــتــقــدون أن هــنــاك  هـ
شيئًا اسمه »حياد« عندما تحدث عمليات 
إبادة وتطهير عرقي، لن تجد في االعالم 
الــغــربــي مـــن يــخــبــرك بــــأن مــســاحــة قــطــاع 
غـــزة ال تــتــجــاوز 2 فــي املــائــة مــن مساحة 
فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة. وطـــبـــًعـــا، لـــن يــذكــر 
أحـــد أن معظم الــذيــن يــعــيــشــون فــي غــزة، 
فلسطينيون،  هم  األصلين،  سكانها  مع 
أبعدهم االحتالل في األســاس من مدنهم 

وقراهم على فترات متعاقبة. 
لن تجد معلومة أخرى: أعداد املستوطنن 
في الضفة الغربية املحتلة، من دون القدس 
الشرقية حيث يقع الشيخ جراح، ارتفعت 
بأكثر من 40 في املائة عما كانت عليه قبل 
عشرة أعوام. صار عددهم اليوم 442 ألف 

نسمة تقريًبا في الضفة الغربية وحدها، 
مــقــابــل 220 ألــــف مــســتــوطــن تــقــريــًبــا في 
تحاول  الشرقية وحدها. وعندما  القدس 
»نــيــويــورك تــايــمــز« أو »لــومــونــد« تغطية 
وسفسطتها،  وفهمها  وتأويلها  األخــبــار 
تنسجم مع ذاتها: تعمل وفق املعرفة التي 

أنتجها االستعمار.
عــنــدمــا قــصــف االحــتــالل بـــرج »الــجــوهــرة«، 
قال الرئيس التنفيذي لوكالة »أسوشييتد 
بــرس« غــاري برويت إن هــذا »تطور مزعج 

بشكل ال يصّدق«. وال توجد داللة أعمق من 
تعبيره: »مــزعــج«. لقد شعر بــاالنــزعــاج، ال 
املكان  ملقتل األطــفــال من حوله، وال لضيق 
بــأهــلــه الــهــاربــن مــن وابــــل الـــصـــواريـــخ، بل 
ألن »ثــمــة تـــطـــورًا«. هـــذا الــتــطــور، بالنسبة 
لــه هــو عـــدم احــتــرام جـــزء مــن املستعِمرين 
لــــشــــروط الـــلـــعـــبـــة، بــــن بــعــضــهــم الــبــعــض. 
الكثير  يعلم  »لــن  العالم  إن  يــقــول  وعندما 
عما يحدث في غزة بسبب ما حــدث«، فهو 
، إنــمــا مـــا يمكن 

ً
ال يــقــصــد مـــا يــحــدث فـــعـــال

االعــتــراف بأنه يحدث، حتى ال يتضعضع 
»الــضــمــيــر االســـتـــعـــمـــاري«. لــيــس مـــن حق 
لــتــعــرضــهــم  الــفــلــســطــيــنــيــن أن يـــنـــزعـــجـــوا 
ــادة، وعــلــيــهــم االكــتــفــاء »بــوقــف إلطــالق  ــ إلبـ
الـــــنـــــار«. وعـــنـــدمـــا يـــقـــول اإلعـــــــالم الــغــربــي 
مدنين، فهو يقصد املدنين اإلسرائيلين. 
لــيــس ألن الــفــلــســطــيــنــيــن لــيــســوا مــدنــيــن، 
إنهم  بل ألنهم ببساطة ليسوا موجودين. 
أشــــخــــاص، بــالــنــســبــة لــالســتــعــمــار، يمكن 

تجاهل وجودهم تماًما.
 ،1898 األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   25 فــــي 
ــا يــخــت عــلــى شـــواطـــئ حــيــفــا. وربــمــا  رســ
يـــكـــون اخــتــيــار هــــذه الـــحـــادثـــة أفـــضـــل من 
غــيــرهــا، لــيــس لــوقــائــعــهــا بــحــد ذاتـــهـــا، بل 
ــــورات، بــوصــفــهــا  ــــصـ ملــــا ســيــتــبــعــهــا مــــن تـ
ا من الذاكرة. واألحــداث في الحاضر 

ً
حدث

ال تبنى إال من خالل فهمنا ومواقفنا من 
املاضي، مهما حاولنا. في مكان ما، داخل 
مــا سيتبع  أن  الغربي، سنفترض  الــوعــي 
ــو الــيــخــت عــلــى شـــواطـــئ حــيــفــا« هو  »رســ
ــن الـــحـــدث  ــــورات مــخــتــلــفــة لــيــســت عــ ــــصـ تـ
ــه، بـــل عــمــا يــمــكــن أن يــحــدث في  ــ بــحــد ذاتـ
ذلك املكان، في ذلك الزمان، عندما يرسو 
يــخــت عــلــى شــواطــئ فــلــســطــن، فــي أوائـــل 
اليخت  أن  سيتخّيلون  الــعــشــريــن.  الــقــرن 
القصة  بقية  ستبنى  مستعِمرين.  يــضــم 
على هذا األســاس. وألن الذاكرة، املكتوبة 
ــداث  كــمــا الــشــفــهــيــة، ال تــعــيــد تــمــثــيــل األحــ
تذّكر  الــغــرب  يعيد  بالضبط،  حدثت  كما 
أنـــه نفسه  الــقــصــة كــمــا تــنــاســبــه، فينسى 
احتفاله  ذروة  فــي  للسامية  مــعــادًيــا  كــان 
العقالني، وأنه كان  بالعقالنية وباملنهج 
وأن  درجـــة،  أقصى  إلــى  عدائًيا  مستعِمًرا 

فلسطن كانت هادئة قبل االستعمار.
ســيــعــتــقــد أن الـــيـــخـــت يــحــمــل أشـــخـــاًصـــا 
وعلى  البحر  وعلى  املــوج  على  يتفوقون 
القصة  بقية  األصلين، وستبنى  السكان 
على هــذا األســـاس، فــي »رويـــتـــرز«، أو في 
»BBC«، وبــقــيــة  »فــــرانــــس بـــــــرس«، أو الــــــــــــ
وســائــل اإلعــــالم الــتــي تــرتــكــز إلـــى خلفية 
»حياد  قصة  القصة  ليست  اســتــعــمــاريــة. 
مــهــنــي« يــمــكــن لـــهـــذه املــحــطــات الـــوصـــول 
ــــا »أجــــــنــــــدات« دول 

ً
ــيـــســـت أيــــض إلــــيــــه، ولـ

املؤامرات  لهواة  يحلو  كما  وآنية،  ظرفية 
الـــتـــصـــديـــق. إنـــهـــا مــســألــة مــعــرفــة قــديــمــة 
فهم  ومسألة  بالقوة،  االستعمار  أنتجها 
يــنــطــلــق مـــن الــــــذات نــحــو اآلخــــــر، بمنهج 

استعماري، فال يراه.
ــــي مـــيـــنـــاء حــيــفــا،  ــو يـــخـــت فـ ــرســ عـــنـــدمـــا يــ
ستبحث الــكــامــيــرا الــغــربــيــة عــن اآلتـــن من 
الــقــارب، ولــن تفّكر كثيًرا  الــغــرب على مــن 
بالجهة املقابلة. لن تنتبه إلى وجود عمال 
فـــي املـــرفـــأ، أو فـــالحـــن حــتــى يــتــصــارعــون 
تــمــنــح لنفسها  نـــاشـــئـــة.  ــة  بــــورجــــوازيــ مـــع 
مـــا يــمــنــحــه املــســتــعــِمــرون ألنــفــســهــم: الــحــق 
فــي تجاهل وجـــود اآلخــريــن. لــذلــك، عندما 
يــســقــط صــــاروخ عــلــى األطـــفـــال فــي غــــزة، ال 
ــالــــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة« أنــه  تـــذكـــر »وكــ
ــال وغـــيـــرهـــم،  ــفــ ســـقـــط عـــلـــى أشــــخــــاص، أطــ
لــديــهــم أســمــاء ووجــــوه وأعــمــار مــحــددة. ال 
باالعتراف  تكتفي  بــل  بــوجــودهــم،  تعترف 
بسقوط صــواريــخ. فــي اإلعـــالم الغربي، لن 
تــقــرأ تــقــريــًرا عـــن أنـــس الــيــازجــي وشــيــمــاء 
أبو العوف واملئات مثلهما. صور األطفال 
ــــي وكـــــــــاالت األنــــــبــــــاء، إال وهـــم  فـ تـــظـــهـــر  ال 
يــحــمــلــون األلـــعـــاب ويـــغـــادرون. رغـــم الــعــدد 
الــهــائــل لــلــضــحــايــا مـــن الـــصـــغـــار، ال تظهر 
 
ً
وكـــاالت األنــبــاء مــا يمكن استخدامه دليال
على الوحشية اإلسرائيلية. على النقيض، 
بذلت »نيويورك بوست« جهًدا لكي تصّدق 
نفسها، وعرضت صورة جوية تافهة وغير 
الــقــتــل، تــقــول فيها  آلــة  واضــحــة، التقطتها 
إن االحــتــالل أوقـــف الــصــواريــخ ألنـــه الحــظ 
وجـــود أطـــفـــال. ال وجـــود ألســـمـــاء، لــوجــوه، 
ــام ال تــتــوقــف، تــمــاًمــا كــمــا حــدث  مــجــرد أرقــ
في معتقالت اإلبادة، عندما ُمِنح الضحايا 
ــام، إنها  ــ ــام مــجــرد أرقـ ــ أرقـــاًمـــا. لــيــســت األرقـ
إشــــــــــارة عـــمـــيـــقـــة إلـــــــى الــــرغــــبــــة بــــــاإلبــــــادة، 

والتسليم باألرقام، تسليم باإلبادة.

ثمة قاموس استعماري 
يتجاوز الحديث 

عن اإلعالم ووظائفه

مع بدء العدوان على غزة قبل أسبوعين تقريبًا، عاد القاموس االستعماري ليظهر في وسائل اإلعالم الغربية، من 
خالل اعتماد تسميات واختيار صور تناسب السردية التي اختارها االحتالل

قرر مالك املبنى الذي كان يستضيف مؤسسات إعالمية 
دولــيــة فــي غـــزة، قبل أن تــدّمــره ضــربــة جــويــة إسرائيلية، 
أفاد  الدولية، وفــق ما  الجنائية  أمــام املحكمة  رفــع شكوى 
محاميه. وجاء في شكوى جواد مهدي، أّن هجوم 15 مايو/

أيار الذي سّوى برج الجالء باألرض كان »جريمة حرب«، 
»أسوشييتد  وكــالــة  مكتبي  كــان يضم  الــبــرج  أّن  ويــذكــر 

برس« األميركية لألنباء وشبكة الجزيرة.
وتأتي الشكوى، بعدما أشارت املدعية العامة في املحكمة 
الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، األسبوع املاضي، إلى أّن 
كبت في إطار املواجهات األخيرة 

ُ
»جرائم« قد تكون ارت

بني إسرائيل والفلسطينيني. وقال املحامي جيل دوفير، 
ــل 

ّ
فــي بــيــان، إّن »مــالــك هــذا املــبــنــى، وهــو فلسطيني، وك

للمحكمة  حــرب  بجريمة  ق 
ّ
تتعل شــكــوى  رفــع  محاميه 

برس«،  »فرانس  لوكالة  دوفير،  وقــال  الدولية«.  الجنائية 

خــــارج املــحــكــمــة حــيــث تــجــّمــع نــحــو عــشــرة متظاهرين 
تتمكن  لــم  إســرائــيــل  إّن  الفلسطينيني،  مــع  متضامنني 
للهجوم. وتابع »نسمع  »أي هــدف عسكري«  إبــراز  من 
كثيرًا أن هذا البرج قد يكون ُدّمر بسبب وجود معدات 
ــح، وهـــذا أمــر ننفيه تمامًا بعدما 

ّ
أو فــريــق مــقــاوم مــســل

درسنا القضية«. وتابع: »ينص القانون الدولي على أنه ال 
يمكنك اإلضرار بممتلكات مدنية إال إذا كانت تستخدم 
لذا  الحالة،  ألغــراض عسكرية، ولم ينطبق ذلك في هذه 
اليوم أمــام هذه املحكمة وفي هذه الشكوى«.  نقول ذلك 
وزعمت إسرائيل وجود وحدات استخباراتية عسكرية 
أّن  مــهــدي، حينها،  املبنى، وذكـــر  فــي  »حــمــاس«  لـــ تابعة 
بوجوب  ره 

ّ
حـــذ اإلسرائيلية  االستخبارات  فــي  ضابطًا 

ــاروخ الــبــرج  ضــمــان إخـــالء املــبــنــى، قــبــل أن يــضــرب صــ
املكون من 13 طابقًا.

شكوى للجنائية الدولية

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

نشر المتحّدث باسم رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، أوفير جندلمان، صورة 

اّدعى أنّها تظهر رئيس المكتب 
السياسي لـ»حماس« إسماعيل 

هنية مقبًاّل يد المرشد اإليراني علي 
خامنئي. لكّن الصورة ُتظهر خامنئي 

يسلّم خاتمًا إلى نجل قيادي في 
»حزب اهلل«.

شارك رجل الدين اإلماراتي وسيم 
يوسف، المعروف بمواقفه 

المؤيّدة للتطبيع، مقطع فيديو، 
قال إنّه يُظهر دعاًء في أحد 

مساجد غزة في رمضان على 
حّكام مصر والسعودية واإلمارات. 
لكّن االّدعاء غير صحيح، والفيديو 

مصّور في ليبيا.

ظهرت بين مشّجعي العب كرة 
القدم البرتغالي، كريستيانو 

رونالدو، صورة ُتظهره حامًال الفتة 
تضامنية مع الفلسطينيين، مع 
االدعاء بأنّه تبرّع بمليون ونصف 

مليون دوالر لغزة. لكّن الصورة 
مرّكبة، ونفت إدارة أعماله أن يكون 

قد تبرّع لغزّة.

انتشرت صورة على مواقع 
التواصل االجتماعي، قيل إنّها 

ُتظهر العبي فريق برشلونة 
اإلسباني يرتدون زّي جنود االحتالل 

اإلسرائيلّي تضامنًا معهم، لكّن 
هذه المشاهد تعود لعام 2017، 

أما المالبس فهي زّي موّحد لالعبي 
الفريق ال عالقة له بجيش االحتالل.

وحشية االحتالل بجرعات مخففة )محمد عابد/فرانس برس(
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عدة  »بعد  مــن  أســوأ  بطريقة  والتسعينيات 
سنوات« الذي بدا غير قادر على خلق صورة 
ــاء بــســيــطــا بــأنــنــا  ــو إيـــحـ بــصــريــة تـــوحـــي ولــ
نعيش في تلك الحقبة، فالثياب التي يرتديها 
أبــدًا  تعبر  ال  شعرهم  وتصفيفات  املمثلون 
الخارجية تصور  املشاهد  وفي  املرحلة.  عن 
مدينة دمشق كما هي اليوم، وأحيانًا تمر في 
خلفية املشهد، الذي من املفترض أنه يحدث 
ها من 

ّ
في القرن املاضي، سيارات واضحة أن

طرازات ما بعد عام 2000. األسوأ من ذلك أن 

أحـــداث املسلسل تتم فــي عــدة مــراحــل زمنية 
مختلفة، تفصل بني الــواحــدة واألخـــرى عدة 
ســنــوات، لكن الزمن ال يترك أي أثــر ملموس 
على الشخصيات. بل إن بعض الشخصيات 
ترتدي في أزمنة متعددة الثياب ذاتها، لتبدو 
تغير  ال  التي  الكرتونة  بالشخصيات  أشبه 
)رنا  »هيلني«  مثل شخصية  أبــدًا؛  مالبسها 
ذاتــه خالل  النوم  ثــوب  التي ترتدي  العضم( 
مـــدة زمــنــيــة تــزيــد عــن عــشــر ســنــوات، ويبقى 
ــه. أمــــا الــحــلــول  ــقــ الـــثـــوب مــحــافــظــًا عــلــى رونــ

نور عويتي

ال تـــزال الـــدرامـــا الــســوريــة تعاني 
ــال  ــجــ مـــــــن ضـــــعـــــف كــــبــــيــــر فـــــــي مــ
»الــــــــســــــــيــــــــنــــــــوغــــــــراف« واألزيـــــــــــــــــاء 
واملـــؤثـــرات الــبــصــريــة، على الــرغــم مــن وجــود 
واحتواء املعهد العالي للفنون املسرحية في 
بمجالي  متخصصني  قسمني  على  ســوريــة 
سنويًا  يخرجان  والتقنيات،  السينوغرافيا 
أن  الظن  أغلب  األكاديميني.  الفنيني  عشرات 
العمل  إهمال صناع  ناجم عن  الضعف  هــذا 
العناصر واعتبارها تحصيل حاصل،  لهذه 
ــــات اإلنـــــتـــــاج الـــكـــثـــيـــر عــلــى  ــــركـ ــــال تـــنـــفـــق شـ فـ
الدرامي، وإنما يصبون كل  الفضاء  عناصر 
اهــتــمــامــهــم ويــخــصــصــون الـــجـــزء األكـــبـــر من 

امليزانية ألجور نجوم العمل.

»بعد عدة سنوات«
منذ  ســوريــة  عائلة  حــيــاة  العمل  يستعرض 
 .2014 عام  املاضي وحتى  القرن  ثمانينيات 
أي  وجـــود  نتخيل  أن  يمكن  ال  الحقيقة  فــي 
عــمــل فــنــي آخــــر جــســد حــقــبــة الــثــمــانــيــنــيــات 

شرب كوب من الماء 
قبل اإلفطار يقلل 

من السعرات الحرارية

بعض الشخصيات 
ترتدي في أزمنة متعددة 

الثياب ذاتها

يخلق الفيلم جًوا 
من التوتر والقلق مناسبين 

للحفاظ على اإليقاع

2223
منوعات

الـــتـــي يــبــتــكــرهــا املـــخـــرج لــلــتــعــبــيــر عـــن تــقــدم 
الــشــخــصــيــات فــي الــعــمــر فــهــي حــلــول مثيرة 
لــلــســخــريــة حــقــًا، تــقــتــصــر غــالــبــًا عــلــى وضــع 
املثال  إزالتها؛ فعلى سبيل  أو  بــاروكــة شعر 
يـــرتـــدي عــلــي كــريــم فـــي حــقــبــة الــثــمــانــيــنــيــات 
بــاروكــة ســوداء لتوحي بأنه رجــل أربعيني، 
على  مــع مالمحه  تتناسب  ال  الــبــاروكــة  لكن 
اإلطـــــــالق، ومــــع تـــقـــدم زمــــن املــســلــســل يخلع 
املقابل،  األبيض. في  ليظهر شعره  الباروكة 
بــواريــك  تــرتــدي  النسائية  الشخصيات  فــإن 

عــنــدمــا تــتــقــدم فــي الــســن! كــمــا هــو الــحــال مع 
نانسي خوري وريم زينو.

»باب الحارة ج 11«
أعمال البيئة الشامية هي املسلسالت السورية 
ــورة بصرية  الــوحــيــدة الـــقـــادرة عــلــى خــلــق صــ
الدمشقي  الطابع  اتكائها على  فــريــدة، بسبب 
التراثي؛ فالبيوت الدمشقية والحارات القديمة 
سينوغراف  بتكوين  كفيلة  التراثية  ــاء  واألزيــ
متقن. لكن املشكلة في هــذه املسلسالت تكمن 
فـــي املـــكـــيـــاج وتــصــفــيــف الــشــعــر الـــــذي يجعل 
مالمح املمثالت تبدو هجينة عن كل ما يحيط 
ــارة 11« يــــزداد  بـــهـــا. فـــي مــســلــســل »بـــــاب الــــحــ
الـــوضـــع ســــــوءًا، حــيــث نــــرى مــمــثــالت صبغن 
شعرهن بــألــوان عصرية ووشــمــوا حواجبهن 
، تظهر شخصية 

ً
ورّكبوا أظافر صناعية! فمثال

»وسيلة« )نظلي الرواس( بلون شعر بنفسجي 
فاقع! ونشاهد شخصية »جولي« )رنا أبيض( 
بمكياج فاقع ال يناسب املرحلة الزمنية إطالقًا، 
ويزيد الطني بلة بوشم الحواجب. ناهيك عن 
آثار عمليات التجميل الواضحة على الشاشة، 
التي تكاد تنفجر من سيلكون الشفاه وتسطع 

مع بياض األسنان الصناعية.

»ضيوف على الحب«
تجري أحــداث العمل في الوقت الحالي، ومن 
املــفــتــرض أال تــكــون هــنــاك صــعــوبــة فـــي خلق 
سينوغرافيا وأزياء مناسبة له، إال أن صناع 
العمل جعلوا كل شــيء يبدو مضحكًا، ألنهم 
ــور نــمــطــيــة  ــ ــدوا عـــلـــى كــلــيــشــيــهــات وصــ ــمـ ــتـ اعـ
بصريًا.  الشخصيات  فضاء  لتحديد  جــاهــزة 
فعلى سبيل املثال شخصية الرسام »واصف« 
)فــــايــــز قــــــزق( يــــرتــــدي طــيــلــة الــــوقــــت مـــريـــوال 
خــاصــا بــالــرســم ملطخًا بـــاأللـــوان، ومــرســمــه 
مليء باللوحات املعلقة بشكل مشوه للغاية، 
ومكتبه ممتلئ باأللوان؛ املضحك في األمر أن 
تلك األلوان هي بغالبها »غواش« يستخدمها 
 وال يــســتــعــمــلــهــا الـــرســـامـــون 

ً
األطــــفــــال عـــــــادة

املعلقة.  باللوحات  تستخدم  ولــم  املحترفون، 
أما شخصية املطرب »زهير« )عاصم حواط( 
فيتم تحويله إلى مغني »راب« بارتدائه سترة 
وعددا ال يحصى من القالدات الكبيرة وقبعة 
ورديــة. من ناحية أخــرى، ال يمكن فهم سبب 
إقــحــام صــنــاع الــعــمــل صـــورة املــمــثــل الــراحــل 
ــة نـــوم  ــرفـ ــال ســـيـــجـــري ضـــمـــن ديــــكــــور غـ نـــضـ
»صباح« )شكران مرتجى(، وال يمكن التكهن 
بــالــوقــت الـــذي سينتهي فــيــه هـــذا الــنــوع من 

املتاجرات الرخيصة في الدراما السورية.

»خريف العشاق«
ــــالل حــقــبــة الــســبــعــيــنــيــات  تــــــدور األحــــــــداث خـ
الجهد  نــكــران  يمكن  ال  فعليًا  والثمانينيات. 
ــة الــــــصــــــورة الـــبـــصـــريـــة  ــاعــ ــنــ الـــكـــبـــيـــر فـــــي صــ
ــتـــي تـــبـــدو مــنــاســبــة لــلــمــرحــلــة  لــلــمــســلــســل والـ
ــة؛ فــــاألمــــاكــــن الـــتـــي تــعــيــش ضــمــنــهــا  ــيـ ــنـ ــزمـ الـ
الــشــخــصــيــات تـــم إعـــدادهـــا لــتــنــاســب املــرحــلــة 
ا  جزء نشاهد  وكأننا  لنشعر  للعمل،  الزمنية 
مـــن فــيــلــم قـــديـــم مــــا، أمــــا أزيــــــاء الــشــخــصــيــات 
وأشكالهم  ومكياجهم  شعرهم  وتسريحات 
ــا نـــشـــاهـــده في  ــد بــعــيــد مـ فــهــي تــشــبــه إلــــى حـ
أن هــذا ال ينفي  إال  القديمة.  الصور  ألبومات 
وجــــود بــعــض األخـــطـــاء الــكــارثــيــة فــي الــعــمــل، 
والــتــي نشعر بــهــا بشكل واضـــح فــي مشاهد 
»بدر« )محمد األحمد( في بريطانيا؛ التي تم 
»كابينة« هاتف حمراء، وضعت في  اختزالها بـ
شوارع دمشق! كما أن املنزل الذي يعيش فيه 
ال يوحي أبدًا بأنه في بريطانيا، حيث اكتفى 
صــنــاع الــعــمــل بــوضــع غــرافــيــك فــاشــل ملـــروج 
خضراء من شرفة املنزل، في منزل واضح أنه 
العمل أيضًا  منزل سوري تقليدي. ويتضمن 
أخــطــاء تــدل على عــدم البحث واملــراجــعــة عن 

تاريخ صناعة واستخدام بعض املنتجات.

إبراهيم علي

تـــــزال معظم  وال   2021 ــام  عــ يـــدخـــل صــيــف 
ـــق 

ّ
ــقــــة تـــعـــل ــة الــــعــــريــ ــ ــّي ــربــ ــعــ املــــهــــرجــــانــــات الــ

فــعــالــيــاتــهــا ونــشــاطــاتــهــا بــســبــب فــيــروس 
ــا. تــغــيــب مــهــرجــانــات »قـــرطـــاج« في  كـــورونـ
تـــونـــس. تـــم إلـــغـــاء مــهــرجــان »مــــوازيــــن« في 
األردن  التوالي.  على  الثانية  للمّرة  املغرب 
ــنــــشــــاطــــات الـــخـــاّصـــة   الــ

ّ
ــا أوقــــــــف كــــــل ــ ـ

ً
ــــض أيـ

بمهرجان »جرش«. 
وعلى الرغم من الحذر الشديد الذي يسيطر 
على متعهدي الحفالت اللبنانيني والعرب، 
فــي تنظيم مجموعة من  يفّكر  البعض  بــدأ 
انحسار  بعد  وذلــك  الصيفّية،  املهرجانات 
 
ً
قليال كــورونــا  بفيروس  الخاصة  املــوجــات 

في بيروت وبعض الدول العربية، ومراعاة 
لــلــشــروط الــكــامــلــة لــجــهــة أعـــــداد الــحــضــور 
ومــســافــة الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي. وبــثــت قبل 
أيـــام حفلة خــاصــة للفنان الــســوري جــورج 
وســــــوف، عــبــر مــنــصــة »شــــاهــــد«. ولــــم تكن 
ى فيها املحطة 

ّ
هــذه املــرة األولــى التي تتبن

قرابة  منذ  عملت  بــل  الفعاليات،  هــذه  مثل 

American Dietetic Association أن شرب املاء 
الحرارية في  السعرات  يقلل من  اإلفــطــار  قبل 
الــوجــبــة الــتــالــيــة بــنــســبــة 13٪. إضـــافـــة لــذلــك 
فإن شرب املاء صباحًا يزيد من فقدان الوزن 
الجسم  إن  إذ  للماء،  الــحــراري  التأثير  بسبب 
الــى  الــداخــلــة  املــيــاه  لتسخني  طــاقــة  يستهلك 
الجهاز الهضمي، وهذا يؤدي إلى حرق املزيد 
مــن الــســعــرات الــحــراريــة، كما أنــه يــعــزز معدل 
األيض )أي عمليات البناء والهدم( في الجسم 

بحوالي 30 -24٪ ملدة ساعة تقريًبا. 
ــة جــديــدة نــشــرت فــي مجلة  وقـــد بينت دراســ
 Journal of Clinical Endocrinology and
الــيــومــي  االســتــهــالك  ــادة  ــ زيـ أن   Metabolism
مــن املــاء بمقدار )1.5 لتر( أدت إلــى حــرق 48 
سعًرا حرارًيا إضافًيا. وخــالل عام واحــد، تم 
حرق حوالي 17000 سعر حراري إضافي أي 
حوالي 2.5 كغ من الدهون. وُيحسن شرب املاء 
املركزي  العصبي  الجهاز  نشاط  الــريــق  على 
ــدرة عـــلـــى الـــتـــركـــيـــز، كـــمـــا أنـــه  ــقــ ويــــزيــــد مــــن الــ
يقوي الجهاز املناعي إذ يساهم في تنظيف 
الــجــهــاز الــلــمــفــاوي وتـــوازنـــه، مــمــا يـــؤدي إلــى 
من  يقلل  وبالتالي  املناعة،  زيــادة مستويات 
اإلصابة باألمراض. إضافة للفوائد الصحية 
فلشرب املاء على الريق فوائد جمالية أيضًا، 
إذ يــزيــد مـــن نـــضـــارة الــبــشــرة ويـــعـــزز صحة 

يارا حسين

الناس صباحهم بمشروبات  الكثير من  يبدأ 
منشطة مثل القهوة والشاي ملحاربة الخمول 
في الصباح أو بمشروبات سكرية كالعصائر 
ــتــــى بــبــعــض  الــطــبــيــعــيــة أو الـــصـــنـــاعـــيـــة وحــ
األطعمة. فهل ُيعتبر هذا سلوكًا صحيًا بعد 
فترة نوم طويلة؟ وملاذا يوصي خبراء الصحة 
بــشــرب ثمانية أكـــواب مــن املـــاء يوميًا )أي ما 
يــعــادل ليترين فــي الــيــوم الـــواحـــد(؟ ومـــا هي 
األوقــــات املناسبة لــشــرب املـــاء؟ وهــل تختلف 
ــاء؟ وكيف  ــرارة املـ الــفــوائــد بــاخــتــالف درجـــة حـ

نحصل على أقصى استفادة من شرب املاء؟
ــنـــوم الــلــيــلــي الــطــويــلــة يــتــعــرض  بــعــد فـــتـــرة الـ
الجسم للجفاف، ولهذا فينصح بشرب كمية 
ــاء حـــال االســتــيــقــاظ لــتــرطــيــب الــجــســم،  مـــن املــ
الحيوية  بوظائفه  القيام  على  يساعده  مما 
ــاء الــدافــئ  ــه. بـــدايـــة يــســاعــد املــ عــلــى أكــمــل وجــ
الــجــســم من  الــهــضــم وتخليص  عــلــى تحسني 
السموم. وتبني الــدراســات أن شــرب كــوب من 
املـــاء الــدافــئ عــلــى الــريــق يــســاعــد فــي تنظيف 
الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي والــتــخــلــص مـــن الــســمــوم 
والــفــضــالت غــيــر املــرغــوب فــيــهــا. كــمــا يساعد 
ــاء الــدافــئ عــلــى تكسير الــطــعــام فــي املــعــدة،  املـ
مما يسّهل هضمه. وأيضًا يحسن شرب املاء 
الدافئ من حركة األمعاء، ويقلل من احتمالية 
اإلصــــابــــة بـــاإلمـــســـاك، حــيــث يــمــكــن لــأطــعــمــة 
ــاء. كما  ــعـ املــكــســرة أن تــمــر بــســهــولــة عــبــر األمـ
أن شــرب كــوب مــن املــاء قبل اإلفــطــار يقلل من 
السعرات الحرارية التي تتناولها طوال اليوم 
ألنه يزيد من الشعور باالمتالء ويقلل الشعور 
بالجوع. وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة 
 Journal of the األمــيــركــيــة  الــتــغــذيــة  جــمــعــيــة 

ــن الــحــفــالت  ــام عــلــى تــنــظــيــم مــجــمــوعــة مـ عــ
على املنصات، بسبب تعذر إقامة الحفالت 
من  الوقاية  ــراءات  إجـ مع  تماشيًا  املباشرة 

فيروس كورونا.
بحسب  عالية،  متابعة  نسبة  حقق  الحفل 
املتابعني، ويأتي كمحاولة  أرقــام  ما تظهر 
مــن شــركــة »روتـــانـــا« شــريــكــة »شـــاهـــد« في 
الــتــنــظــيــم، وذلـــــك الخـــتـــبـــار ســــوق املــتــابــعــة 
ومــقــيــاس جــمــاهــيــريــة الــفــنــانــني قــبــل قـــرار 
العودة للحفالت واملهرجانات الجماهيرية، 
ــة  ــركــ ــشــ ــدر فـــــــي الــ ــ ــــصــ ــســــب مــ ــحــ والــــــــتــــــــي، بــ
املقبل،  الخريف  بــدايــة  ستكون  السعودّية، 
حيث ستكون اإلجــراءات الخاصة بكورونا 
ــكــــان الــقــيــام  ــاإلمــ ــة، وبــ ــ ــاديـ ــ ــد أصـــبـــحـــت عـ قــ
بنشاط ما. ويؤّكد أحد املتعّهدين في لبنان 
بالهواء  »املدرجات  أو  املفتوحة  األماكن   

َّ
أن

التي يتّم  الهدف األول لأفكار  الطلق« هي 
وضــعــهــا حــالــيــًا، ثـــم الــتــبــاعــد بـــني صــفــوف 
املـــتـــفـــرجـــني كـــخـــطـــوة ثـــانـــيـــة عـــلـــى طـــريـــق 

االستثمار مجددًا في مثل هذه الفعاليات.
ــيـــة  ــعــــض الـــــــــــدول الـــعـــربـ ــا أعـــــــــــادت بــ ــمــ ــيــ وفــ
الفعاليات الفنية واملوسيقية الخاصة، ظهر 
واضحًا االتجاه ملراعاة أو حماية الجمهور 
عن طريق اإلجراءات القوّية، ومنها خضوع 
جمهور الحفلة لفحص )PCR( قبيل الحفل، 
وهــــو شــــرط ســيــبــدأ تــنــفــيــذه فـــي اإلمــــــارات 
املتحدة، بحسب ما أوردت بعض الصفحات 
الخاصة بالفعاليات املوسيقية والفنية. في 
، وقبل 

ً
الــحــفــالت يعاني أصـــال لبنان ســوق 

ــيـــروس كـــورونـــا فـــي نــهــايــة 2019  ظـــهـــور فـ
والسبب هــو الــوضــع االقــتــصــادي واألمــنــي 
لــكــن فــي جعبة  الــلــبــنــانــيــون.  الــــذي يعيشه 
بــعــض املــتــعــهــديــن تنظيم بــعــض الــحــفــالت 

ال  عــدد  يبدي  فيما  الصيف،  لهذا  الخاصة 
بأس به من املغنني ترحيبه بالفكرة.

في دبي، طرحت مجموعة من الفعاليات التي 
ترافق فترة الصيف، ووضعت الئحة بأسماء 
املرغوب  والعرب  اللبنانيني  الفنانني  بعض 
في استضافتهم، ومنهم راغب عالمة وعمرو 

دياب وعاصي الحالني ونجوى كرم. كذلك، 
وضعت شركة »روتانا« الئحة بأسماء بعض 
الفنانني السعوديني، من املفترض أن يكونوا 
املهرجانات  لعودة  الصيفي  »البازار«  ضمن 
والحفالت في الخليج، ومنهم الفنان محمد 
عـــبـــده وعـــبـــد الـــلـــه الـــرويـــشـــد ورابـــــــح صــقــر. 

وتجدر اإلشارة إلى أن عددًا من الفنانني الذي 
أصدروا أغنيات جديدة أو ألبومات يدرسون 
إمكانّية تقديم حفالت على املنّصات البديلة 
تــرويــجــًا لــلــجــديــد الــغــنــائــي، ومــنــهــم عــاصــي 
ــان، وذلــك  الحالني ونـــوال الزغبي وعــامــر زّيـ

بدعم من الشركة املنتجة »روتانا«.

الشعر، فقد أظهرت دراســة أن شــرب 500 مل 
من املاء على معدة فارغة يزيد من تدفق الدم، 
ا وصحة ويحسن 

ً
ويجعل البشرة أكثر إشراق

من جودة الشعر إلى حد كبير.
الجسم  يؤكد خبراء الصحة على أهمية بقاء 
ــــروري  ــاء ضـ ــ ــــرب املــ ــذا يــعــنــي أن شـ ــ رطـــبـــًا، وهــ
ــرارة املـــاء  ــ ــة حــ ــ عــمــومــًا بــغــض الــنــظــر عـــن درجـ
املتناولة. وفي الواقع هناك مزايا لكل من املاء 
الدافئ واملــاء البارد، لكن وفقا لخبراء الصحة 
هناك أوقات تفضيلية لتناول كل منهما. فاملاء 
البارد يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم 
ــنـــاء وبــعــد  وإنــعــاشــهــا وتــهــدئــتــهــا، خـــاصـــة أثـ
درجــات  تكون  وعندما  الرياضية،  التدريبات 
الحرارة مرتفعة في فصل الصيف الحار. كما 
أن شرب 8 أكواب من املاء البارد يوميًا يمكن أن 
يساعدك على حرق 64 سعًرا حرارًيا )وهو ما 

يتم حرقه عند املشي ملدة 15 دقيقة(.
 شرب املاء الدافئ في 

َّ
ومن ناحية أخرى، فإن

الصباح مفيد لعملية الهضم والتخلص من 
الغذائي،  التمثيل  عملية  وتحفيز  السموم 
كــمــا أن شـــرب كـــوب مــن املـــاء الــدافــئ فــي أي 
أن  الطعام يمكن  وقــت خاصة بعد وجبات 
يساعد في تكسير دهــون الجسم، ويخفف 
من الرغبة في تناول الطعام مما قد يساعد 

في خسارة الوزن.
كيف نحصل على أقصى استفادة من شرب 

املاء في الصباح؟
ــاء  ــواب مـــن املـ ــ بـــالـــحـــرص عــلــى شــــرب 2-3 أكــ
الدافئ مباشرة بعد االستيقاظ، ومن املمكن 
مــن عصير  القليل  بــإضــافــة  الــفــائــدة  تعظيم 
الليمون الطازج إلى املاء، إذ يساعد ذلك على 
مثل  للماء  الصحية  العناصر  إضافة بعض 

فيتامني C وُمضادات األكسدة. 

سوق الحفالت العربيَّة... هل العودة وشيكة؟شرب الماء أوًال في الصباح الخيار األمثل لصحة جيدة
مع انحسار نسبي لموجة 
كورونا في بعض الدول 

العربية، بدأ الكالم عن 
عودة سوق الحفالت 
والمهرجانات مجددًا، 

خصوصًا في الخليج

سالم أبو ناصر

يعوز الفيلم الفرنسي »أوكسجني« رؤية سينمائية 
واضـــحـــة. فــالــوقــوع فــي شــبــاك الــتــوظــيــف العلمي 
التقني مع  النسق  يــتــداخــل  املــعــقــد، ال سيما حــني 
من سياقها  من حقيقة  النظري، سينتزع  الخيال 
البراغماتي، فتفقد معها قدرة تنفيذها وتأثيرها 

وتصديقها فنًيا.
بـــدايـــة، يــســلــك الــفــيــلــم مـــســـاره الــخــيــالــي بــتــوطــئــة 
مخادعة، فيكشف، في دقائقه األولــى، عن نوعيته 
وأزمــــة بطلته عــاملــة األحـــيـــاء الــدكــتــورة إلــيــزابــيــث 
هانسن )املمثلة ميالني لورينت( بسالسة وسرعة 
لالنتقال  املــجــال  يفسح  أن  دون  مــن  متناسقتني، 
إلــى كــادر مختلف، كانت قد أوحــت إليه تصرفات 
الــبــطــلــة املـــحـــتـــجـــزة داخــــــل شـــرنـــقـــة لــيــفــيــة مـــعـــّدة 
للتخزين داخل كبسولة فضائية مجهزة بتقنيات 

متطورة للحفاظ على حياة اإلنسان.
ــانـــســـن مــــن بـــعـــض الــــوصــــالت  ــتـــحـــرر هـ ــا أن تـ ــمـ فـ
حتى  الكبسولة،  مــن  للخروج  لتستعد  واألجــهــزة 
نقف عند أولى األزمات التي ستجبرنا على قبول 
صراع مستمر ال مفر منه، طوال مدة شريط الفيلم. 
تــســعــى هــانــســن لــلــخــروج مـــن الــحــجــرة بمختلف 
الطرق القليلة املتوفرة لديها. من هنا تفتح البطلة 
نــوافــذ الــحــكــايــة، فيستعني املــخــرج الــكــســنــدر آجــا 
بتقنيات »الفالش بــاك« لربط األحــداث وتوثيقها 
مــســاحــة بصرية  لخلق  رغـــم تشتتها وضــيــاعــهــا، 

أوســع، مما يخفف من وطــأة الحدث وثقله داخل 
البحثية  أداء هانسن مع املعطيات  إطار الحجرة. 
ـــتـــه، ويـــســـمـــح لــعــمــلــيــة 

ّ
ــن تـــفـــل ــــراع مــ ســيــمــنــع الـــــصـ

االنــســجــام واملــتــابــعــة أن يــكــونــا حــاضــريــن. صغر 
كـــادر الــتــصــويــر وضــيــقــه وعــالقــتــه بــرحــلــة البطلة 
سيخلق جًوا من التوتر والقلق مناسبني للحفاظ 
املتواتر  التراجع  الفيلم، بينما يضفي  إيقاع  على 
 من 

ً
ملــنــســوب األوكــســجــني املــتــبــقــي لــهــانــســن حــالــة

الـــتـــرقـــب والـــتـــشـــويـــق. املــوســيــقــى الــتــصــويــريــة لم 
تخذل املساحات الفضائية التي سنكتشفها. عمق 
النفسية  البطلة  لحالة  وجــهــان  وخـــواؤه  الفضاء 

واضطراباتها واجتهاداتها.
 تخلع الحكاية لثامها وتتضح مضامني الحبكة. 
نــكــتــشــف أن الـــدكـــتـــورة الــيــزابــيــث هــانــســن مـــا هي 
الحقيقية،  هــانــســن  عــن  بــشــريــة  جينية  نسخة  إال 
استيقظت،  وقد  البشري.  الجنس  لتكاثر  مصممة 
بعد أن كانت في حالة سبات ملدة اثني عشر عاًما، 
عن طريق الخطأ، وهي في طريقها، مع نسٍخ أخرى 

كوكب  إلــى  نسخة،  ألــف  جميًعا  مجموعها  يصل 
افتراضي يسمى »وولف 61 سي – 10« بعد أربعة 
وثــالثــني عــاًمــا. وسيتضح فــي ســيــاق الــحــكــايــة أن 
األرض تعرضت لفيروس قاتل سيبيد البشرية بعد 
لــذا تم جمع فريق علمي لقيادة  عقود عــدة قليلة. 
الــعــمــلــيــة وتــوجــيــهــهــا تــحــت قــيــادة عــســكــريــة. هــذه 
الــحــكــايــة وهشاشتها  بــتــدهــور  الــخــالصــة ستشي 
وعـــــدم تــنــاســقــهــا. إذ ال مــعــلــومــات تـــوضـــح شكل 
انتشاره. وال معلومات  الفيروس واسمه وأسباب 
عـــن انـــطـــالق املــهــمــة وتــألــيــفــهــا وتــنــفــيــذهــا. مــجــرد 
األصلية  مــع نسختها  هانسن  تجريها  مــحــاورات 
ومع شخص يدعى كابنت مور عبر الهاتف. والبد 
عـــن خلفيتهم  نــعــلــم  ال  شــخــص   1000 اخــتــيــار  أن 
أمًرا، وسبب اختيارهم من دون طرح أية معلومات 
عنهم سيدفعنا للتوجه نحو استنباط النظريات 
الفلسفية، والتي يأتي على رأسها نظرية اإلنسان 

املتفوق للفيلسوف األملاني نيتشه.
ــنـــســـخ وتـــهـــمـــيـــش مــعــلــومــاتــهــم  ــمـــوع هــــــذه الـ مـــجـ
يشيان بفكرة العمل ومقترحاته في خلق الحلول 
فيروسية،  لكارثة  األرض  تتعرض  املناسبة، حني 
»مــجــتــمــع النخبة«  مــن خـــالل اخــتــيــار مــا يــعــرف بـــ
ليقودوا العالم بعد زوالــه. وهو أمر ليس بجديد 
فمعظم هذه  عـــادة.  العلمي  الخيال  أفــالم  تقترحه 
العلمية  الطاقات  تستدعي  أفكاًرا  تقترح  األعمال 
والتقنية، من بينها علم التبريد والذاكرة العاطفية 

املنقولة واالستنساخ.

صورة بصريّة مشوهة ومليئة باألخطاء

قّدم جورج وسوف حفلة على منصة »شاهد« قبل أيام )صافين حامد/فرانس برس(

تؤّدي الممثلة 
ميالني لورينت 
دور إليزابيث 
هانسن في 
)Getty( الفيلم

)Getty( يجب الحرص على شرب 2-3 أكواب من الماء الدافئ مباشرة بعد االستيقاظ

تشارك شكران مرتجى في بطولة مسلسل »ضيوف على الحب« )فيسبوك(

تظهر مشكلة واضحة في الدراما السورية، وهي الضعف الكبير في مجال المؤثّرات البصريّة، 
إْذ تخّصص الميزانيات بشكل رئيسي ألجور نجوم العمل

الدراما السورية

»أوكسجين« والخيال العلمي

فنون وكوكتيل
إضاءة

نقد

رصداليف ستايل

وجد النجوم السوريون أّن 
التأخر في الحضور لعام آخر 
قد يؤثر سلبًا على الصعيد 
الفني واالقتصادي، فعاد 

إلى الشاشة في رمضان 
2021  ياسر العظمة 

)الصورة( ضمن مسلسل 
»السنونو« مع المخرج 
المصري خيري بشارة، 

وعودة سامية الجزائري 
بمشاركة أيمن زيدان بطولة 

في مسلسل الكندوش، 
الذي لم يحقق النجاح 
المتوقع، بسبب ضعف 
الحبكة الدرامية واألداء 

المكرّر لنجومه.

عودة النجوم

Sunday 23 May 2021 Sunday 23 May 2021
األحد 23 مايو/ أيار 2021 م  11  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2456  السنة السابعة األحد 23 مايو/ أيار 2021 م  11  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2456  السنة السابعة


