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الصحافيون األردنيون: أزمات القطاع والنقابة
عّمان ـ أنور الزيادات

كشفت استقالة نقيب الصحافيني األردنيني 
راكــان السعايدة، يــوم األربــعــاء املاضي، عن 
عمق األزمة التي تعيشها نقابة الصحافيني 
بشكل خــاّص، واإلعــام األردنــي بشكل عام، 
والــــذي يــعــانــي مــن أزمـــة مــزمــنــة تــتــفــّرع إلــى 
الصحافية،  بالحريات  متعلق  األول  ني: 

ّ
شق

ــادر عن  فــبــحــســب الــتــصــنــيــف األخـــيـــر الــــصــ
 األردن 

ّ
منظمة »مــراســلــون بــا حـــدود«، حــل

في املرتبة 129 عامليًا، فيما هناك صعوبات 
مــالــيــة تــعــصــف بـــاملـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة، 
الصحف   

ّ
إن إذ  الصحافّيون.  ثمنها  ويدفع 

الورقية األردنية تواجه أزمات مالية خانقة، 
بــعــد الــتــراجــع الكبير فــي ســـوق اإلعــانــات، 
وعــزوف املشتركني عن تجديد اشتراكاتهم 
ة الــصــحــف أمـــام  ــع قــــــراء ــراجــ الـــســـنـــويـــة، وتــ
انتشار املواقع اإلخبارية. ما وصل إلى حد 
تــأخــر دفـــع رواتــــب الــعــامــلــني فــي مؤسسات 
ــع اإلغــــاق  صــحــافــيــة كـــبـــرى لـــعـــدة أشـــهـــر مـ

العام بسبب فيروس كورونا.
الصحافيني  نقيب  استقالة  أن  الواضح  من 
من منصبه، وإعانه عدم نيته الترشح لهذا 
املنصب في املستقبل، هي نتاج ألزمة  النقابة 
ذاتها واملؤسسات الصحافية األردنية. فقد 
كتب السعايدة الذي تولى منصب النقيب منذ 
مايو/ أيــار 2017 في منشور على صفحته 
بموقع »فيسبوك«: »أبلغكم استقالتي وهذا 
يعني حكمًا استقالتي من عضوية مجلس 
إدارة مؤسسة االذاعة والتلفزيون«، مضيفًا: 
والجحود  واإلنــكــار  الظلم  اكتفيت من  »لقد 
 »واجـــب 

ّ
ــإن واإلســــــاءات«. وفـــق الــســعــايــدة، فـ

الفساد  محاربة  الصحافيني  نقابة  مجلس 
والـــتـــصـــدي لــلــتــرهــل، ال حــمــايــة الــفــاســديــن 
واملترهلني في مؤسساتهم ألسباب انتخابية، 
واألصل أن تحمي النقابة أصحاب الحق ال 
أصحاب الباطل«، مستطردًا »الحكومة التي 
تخضع البتزاز أي نقابة وال تقوم بما يجب 
القيام به بالعدل والحق وعدم الظلم، حكومة 

ال تستحق أن تبقى«.
قــــرار اســتــقــالــة الــســعــايــدة الــــذي كـــان يشغل 
بحكم منصبه كنقيب الصحافيني، منصب 
اإلذاعــة  إدارة مؤسسة  نائب رئيس مجلس 
والتلفزيون، جاء بعد اجتماع جرى الثاثاء 
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون اإلعـــام  املـــاضـــي بـــني وزيــ
األردني صخر دودين، ورئيس مجلس إدارة 
الــطــراونــة، واملدير  األردنـــي غيث  التلفزيون 
العام محمد بلقر، أسفر عن تجميد قرارات 
متعلقة بــانــتــداب ونــقــل عــدد مــن صحافيي 
األمر  الوطنية، وهــو  املكتبة  إلــى  التلفزيون 
الــذي يعني إلغاء قــرار كــان السعايدة جزءًا 

من املوافقة عليه بحكم منصبه الوظيفي.
خـــاف الــســعــايــدة لــم يــكــن مــع وزيــــر الــدولــة 
ــشــــؤون اإلعــــــــام فـــقـــط. ولـــتـــوضـــيـــح حــجــم  لــ
ــــاف فــــي مـــجـــلـــس نــقــابــة  ــتــ ــ ــايـــن واالخــ ــبـ ــتـ الـ
الصحافيني األردنــــني، أصـــدر 6 مــن أعضاء 
بــيــانــًا، خالفوا  الــصــحــافــيــني  نــقــابــة  مجلس 
صحافيني  نقل  حيثيات  حــول  النقيب  فيه 
مـــن الــتــلــفــزيــون، مـــؤّكـــديـــن رفــضــهــم قــــرارات 
االنتداب لغايات نقل عدد من الهيئة العامة 
لــلــنــقــابــة فــي مــؤســســة اإلذاعـــــة والــتــلــفــزيــون 
إلـــى وزارات ومــؤســســات حــكــومــيــة أخـــرى، 
وعــدم االكــتــفــاء بتجميد الــقــرار. وقــال نائب 
نقيب الصحافيني ينال البرماوي، وأعضاء 
املجلس فايز أبو قاعود، وزين الدين خليل، 
وهــديــل غــبــون، ومــؤيــد أبـــو صــبــيــح، وعلي 
الـــقـــرار ينطوي   

ّ
فــريــحــات، فــي بــيــانــهــم: »إن

عـــلـــى مـــخـــالـــفـــة ملــــبــــادئ الـــعـــمـــل الــصــحــافــي 
ومنهجياته، فعضوية الصحافي في النقابة 
مــرتــبــطــة بعمله فــي مــؤســســة صــحــافــيــة أو 
إعامية وبوظيفة صحافية وإعامية داخل 
املــؤســســة«، وطــالــبــوا وزيـــر الــدولــة لــشــؤون 
االعـــام واالتــصــال صخر دوديـــن بالتدخل 
ــاء بــتــجــمــيــده،  ــفـ ــتـ ــرار وعـــــدم االكـ ــقــ إللـــغـــاء الــ
وذلك حفاظًا على حقوق الزميات والزماء 

وتفاديًا إللحاق األذى بهم.
ــال املــســتــشــار  ــ ــايــــدة، قــ ــــول خــــافــــة الــــســــعــ حــ
الــقــانــونــي املــحــامــي مــحــمــود قــطــيــشــات، في 
املاضي،  الخميس  النقابة،  عن  بيان صــادر 

التي  الصحافيني  نقيب  استقالة  »بعد  ــه 
ّ
إن

قدمها مكتوبة حرصًا على سامة اإلجراءات 
النقابة  قــانــون  مــع  تنسجم  التي  القانونية 
أوضح فيها، أنه حسب املادة 38 من قانون 
أو  النقيب  اســتــقــال  إذا  الصحافيني،  نقابة 
بمهامه  نهائيًا  القيام  عليه  تعذر  أو  توفي 
بسبب املرض أو ألي سبب آخر، يتولى نائبه 
القيام بأعماله وتنتخب الهيئة العامة خال 
مــدة ال تــزيــد على ستني يــومــًا مــن استقالة 
استمراره  تعذر  ثبوت  أو  وفــاتــه  أو  النقيب 

وفقًا  محله،  يحل  نقيبًا  بمهامه  القيام  فــي 
ألحكام هذا القانون للمدة املتبقية من والية 
على  املتبقية  املــــدة  هـــذه  زادت  إذا  املــجــلــس 
 إجراء االنتخابات مرتبط بقرار 

ّ
سنة. كما أن

رئــاســة الـــــوزراء، وبــنــاء عــلــى تــوصــيــة لجنة 
ــئــــة، حـــرصـــًا عــلــى إدامـــــة عــمــل الــنــقــابــة  األوبــ
لــخــدمــة أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــعــامــة، فـــإن نــائــب 
النقيب الزميل ينال البرماوي يبقى مستمرًا 
في مهام النقيب إلى أن تجرى االنتخابات 
للنقيب وأعضاء املجلس«. وأشار قطيشات 

إلى أنه »فيما يتعلق بمدى تأثير كون نائب 
الزميل ينال البرماوي يعمل مستشارًا لوزير 
الصناعة والتجارة بالقيام بمهامه كنقيب، 
فإن تولي نائب النقيب القيام بمهام النقيب 
رغم عمله مستشارًا في الحكومة يعتبر غير 
مخالف قانونيًا ومنسجما مع قانون نقابة 
نائبًا  موقعه  فــي  زال  مــا  كونه  الصحافيني 
وليس  فقط  النقيب  بمهام  ويــقــوم  للنقيب 
نـــقـــيـــبـــًا«.  لـــكـــن، وفــــق عــضــو مــجــلــس نــقــابــة 
الــقــضــاة، فــإن  الصحافيني األردنـــيـــني خــالــد 
مشكلة نقابة الصحافيني أكثر عمقًا. إذ يقول 
»العربي الجديد« إن »املجالس املنتخبة في  لـ
على  واالنتخاب  لها  الترشح  يتم  ال  األردن 
أساس برامجي، ليكون الناتج مجالس بدون 
خطة وبرامج واضحة، وتبقى مقيدة بحكم 
القوانني التي تنظم عملها، في وقت تحاول 
مختلف القوى والجهات الرسمية السيطرة 
على هذه املجالس، من خال القوانني التي 
تفرز مجالس ضعيفة«. وأضاف »الحل هو 
تعديل القوانني بشكل جذري ليكون الترشح 
على أسس برامجية، وضمن قوائم لضمان 
 »هناك قوانني 

ّ
مجالس قوية«، مشيًرا إلى أن

تساهم بتفريغ هذه املجالس من دورها رغم 
 »القوانني الهزيلة 

ّ
األسماء البراقة«، مضيفًا أن

تنزع من هذه املجالس دورها وجوهر عملها 
السياسي والوطني والفكري«. 

وحول املشاكل املادية التي تواجهها النقابة 
األعــضــاء،  تلبية مطالب  دون   

ً
حــائــا وتقف 

وقاصرة  عاجزة  »القوانني   
ّ
أن القضاة  يــرى 

املؤسسات  مــن  النقابة  أمـــوال  عــن تحصيل 
قدرتها  تضعف  وكــذلــك  والناشئة،  القائمة 
على إنــشــاء صــنــدوق لــدعــم أعــضــاء النقابة 
واملؤسسات الصحافية، مما تسبب بضعف 
التدفق املادي خاصة في ظل ظروف جائحة 
ــتــــم تــحــمــيــل الــنــقــابــة  كــــــورونــــــا«. وقــــــــال: »يــ
ذلك  كل   

ّ
أن رغــم  الفشل،  أسباب  ومجالسها 

النقابة.  لعمل  الــنــاظــمــة  بــالــقــوانــني  مــرتــبــط 
ــقـــدر مــــا هــو  ــاألشـــخـــاص بـ والـــفـــشـــل لـــيـــس بـ
بالقانون الــذي جاء بهم فــرادى دون برامج 
وتوجهات، وال تربط بينهم رؤى مشتركة، 
فــالــنــجــاحــات تــكــون فـــرديـــة، والــفــشــل يــكــون 
جــمــاعــيــًا، ولــكــن الــحــكــومــة ومــؤســســات في 

الدولة من أسباب هذا الفشل«.
بدوره، قال عضو الهئية العامة، الصحافي 
 »األزمة 

ّ
»العربي الجديد« إن وليد حسني لـ

ــات عــلــى  ــ ــريـ ــ ــــي األســـــــــاس لـــيـــســـت أزمــــــــة حـ فـ
 تــرتــبــط بــاألمــان 

ً
ــة  هــنــاك أزمــ

ّ
أهميتها، لــكــن

الوظيفي للصحافيني والحصول على عمل، 
وااللــــتــــزام بــتــســلــيــم الــصــحــافــيــني حــقــوقــهــم 
الشهر.  نهاية  في  اإلعامية  املؤسسات  من 
ـــاس أزمـــة معيشية، وهــي  فـــاألزمـــة فــي األسـ
جزء من األزمة الشاملة التي تعيشها الباد 
خــاصــة فــي جانبها االقــتــصــادي«. وأضــاف 
»هناك أيضًا أزمة املحافظة على املكتسبات. 
فــهــنــاك مــؤســســات صــحــافــيــة كــانــت تحقق 
تمر  اآلن  لكنها  أربــاحــًا في سنوات سابقة، 
ــيـــة، خـــاصـــة الـــصـــحـــف الـــورقـــيـــة  ــالـ ــة مـ ــأزمــ بــ
وأكبرها »الرأي« و»الدستور«، وحتى هناك 
صعوبات في صحيفة »الغد«، والصحافيون 
فقدوا االمتيازات التي كانوا يحصلون عليها 
سابقًا وتشكل جزءًا مهمًا من دخلهم، بسبب 
عدم تكيف بعض املؤسسات الصحافية مع 

التطورات الحديثة«. 
 »مــشــكــلــة الــنــقــابــة هـــي الــنــقــابــة 

ّ
واعــتــبــر أن

نــفــســهــا. بمعنى أنــهــا لــيــســت لــديــهــا سلطة 
أو تمرير موقفها،  القانون  حازمة بتطبيق 
وليس لها تأثير على املؤسسات اإلعامية 
أو الحكومة، وهي تخضع لتهميش كبير من 
احــتــرام  لــعــدم  وتخضع  الحكومي،  الجانب 
من املؤسسات االعامية. فالنقابة لها مئات 
الصحافية  املــؤســســات  على  الدنانير  آالف 
لكنها غير قادرة على تحصيلها«. وأضاف 
ـــه »مـــن أســبــاب ضــعــف املــجــالــس النقابية 

ّ
أن

املتعاقبة التدخل الرسمي بطرق غير مباشرة، 
وبالتالي أصبحت النقابة كمؤسسة، خال 
الــدورات املاضية، عنوانا ليس له معنى أو 
محتوى، وهذا بالنتيجة جاء ضمن مجالس 
ضعيفة ودخول أفراد إلى مجالس النقابة ال 

يستحقون هذا املوقع«.

أزمتان معيشيّة 
وحريّاتيّة تعصفان 

بالصحافيين األردنيين

تضاف أزمة نقابة الصحافيين األردنيين إلى مشاكل يعانون منها، وفاقمتها جائحة كورونا. ومع وضع الحريات 
واألزمة المالية، تأتي استقالة النقيب لتلقي الضوء على مشاكل جّمة تعتري النقابة

ترشحها  أعــلــنــت  الــتــي  بــريــزات  فلحة  الصحافية  تــقــول 
بسبب  تأجيلها  تــّم  التي  الصحافيني  نقيب  النتخابات 
أن  فــي  ــه »ال شــك 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ كــورونــا،  جائحة 

نقابة الصحافيني شهدت تراجعًا تراكميًا ومتصاعدًا في 
طريقة تعاملها مع ملفات رئيسية تقع في صلب دورها 
املعالجات  األوقـــات عن  املهني. وقــد غابت في كثير من 
املنسجمة مع حقوق وتطلعات منتسبيها، والتي تقع في 
صلب مسؤوليتها في حماية الحقوق املهنية لألعضاء 
االجتماعية  الــخــدمــات  وتــقــديــم  عــن مصالحهم  والــدفــاع 
أمنهم  لهم، بما يحقق لهم تطلعاتهم املشروعة ويحفظ 
الوظيفي«. وتضيف: »لألسف، ملس أعضاء النقابة بشكل 
واضح ضعف دورها في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير 
مانعة  تشريعات  في ظل   خاصة 

ً
أصيال باعتباره حقًا 

لــهــذا الــحــق الـــذي كفله الــدســتــور، واملــفــتــرض أنــه يكرس 
الجسم  رابــعــة. فأصبح  الصحافة كسلطة  دور ورســالــة 
في  النقابية  املظلة  لــدور  ظاهرًا  غيابًا  يشهد  الصحافي 
مواجهة التبعية للقطاعات االقتصادية واإلدارية واألمنية 

وتتابع:  ودورهــــا«.  النقابة  مسيرة  على  انعكس  والـــذي 
»كما ساهم دورها املتراخي في بروز تحديات ضاغطة 
مع قضاياهم،  التعامل  وآلية  الصحافيني  بيئة عمل  في 
لوظائفهم مما تسبب في  إلــى فقدان بعضهم  أدى  مما 
غــيــاب األمـــن الــوظــيــفــي الـــذي جــعــل الـــواقـــع املــعــيــشــي هو 
في  خاصة  الصحافيني  معظم  على  املسيطر  الهاجس 
إلى  املؤسسات  بعض  وانصرفت  كــورونــا،  جائحة  ظــل 
االستغناء عن عدد من الزمالء والزميالت في ظل تنفيذ 
أوامر الدفاع«. وتشير بريزات إلى أّن »هناك ملفات أخرى 
ألقت بظاللها على دور النقابة وحَدت من قدرتها لجهة 
الصحي، وحقوق  التأمني  امللفات، كملف  معالجة بعض 
الــنــقــابــة املستحقة عــلــى املــؤســســات بــعــض املــؤســســات 
الصحافية واإلعالمية وغيرها«. ولفتت إلى أّن »تحديات 
ضاغطة تواجه مسيرة عمل النقابة سواء لجهة القوانني 
دورهــا  ضعف  لجهة  أو  والتعبير  الـــرأي  لحرية  املــقــيــدة 
في  وحضورها  واالجتماعية  االقتصادية  الجوانب  في 

القضايا الوطنية«.

دورٌ يضعف

MEDIA
منوعات

أعربت النقابة الوطنية للصحافة أخبار
المغربية عن »قلقها البالغ« من 

التطورات المتعلقة بمحاكمة 
الصحافيين سليمان الريسوني 

وعمر الراضي في حالة اعتقال، 
في وقت دخل إضرابهما عن 
الطعام احتجاجًا على استمرار 

احتجازهما أسبوعه الثاني.

طلبت الحكومة الهندية من 
شركة »تويتر« حذف عشرات 

التغريدات، بينها تغريدات 
لمشرعين محليين، تنتقد تعامل 

الهند مع تفشي وباء كورونا، 
مع وصول عدد اإلصابات بالفيروس 

إلى رقم قياسي عالمي. ورضخت 
الشركة لبعض الطلبات.

كتبت الصحافية المصرية سوالفة 
مجدي، وزوجها الصحافي 

المصري حسام الصياد، المخلى 
سبيلهما في الثاني من رمضان 

الجاري بعد حبس استمر قرابة 
500 يوم، أول رسائلهما عبر 

»فيسبوك«، مؤكدان أنّهما »باقيان 
وللحلم بقية«.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
لالتصال السمعي البصري في 

تونس )الهايكا( أّن السلطات 
األمنية بمحافظة زغوان وجهت 

دعوة لرئيسها النوري اللجمي 
ومراقبين بوحدة الرصد بها، 

للتحقيق معهم إثر شكوى من 
النائب سعيد الجزيري.

تعاني صحف »الدستور« و»الرأي« و»الغد« من صعوبات مالية )خليل مزرعاوي/فرانس برس(
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ــان مـــن املــفــتــرض  انــطــلــق الـــعـــام املـــاضـــي وكــ
 

ّ
أن ُيــعــرض فــي رمــضــان 2020 على مــا يــدل

عنوانه، إال أن قيود االقفال العام والظروف 
ــأت عــرضــه الــى  ــ االقــتــصــاديــة الــصــعــبــة أرجـ
»رسمية«  شخصية  وعــن  الحالي«.  املوسم 
التي تحصد جماهيرية الفتة تقول: »أؤدي 
هــــذه الــشــخــصــيــة لــلــمــرة األولـــــى وبــطــريــقــة 
جديدة ومختلفة عن أي شيء قّدمته سابقًا، 
وهي قاسية جدًا وباطنية ألنها ال تعّبر عن 
بها.  مـــّرت  الــتــي  الــظــروف  نتيجة  عواطفها 

ر 
ّ
وفي مقابل حضورها القوي ودورها املؤث

في أحــداث العمل، إال أنها في الوقت نفسه 
ـــهـــا غــيــر مــــوجــــودة رســمــيــًا ألنـــهـــا من 

ّ
وكـــأن

مكتومي القيد وال تملك بطاقة هوية ولذلك 
يــكــون والئـــهـــا لــــ »صـــافـــي« )قــصــي خــولــي( 

 وكيانًا«.
ً
الرجل الذي أعطاها هوية

كــارمــن لــّبــس الــتــي تــقــف فــي هـــذا املسلسل 
ــام عــدســة املـــخـــرج فيليب  ــى أمــ ــ لــلــمــرة األولـ
أسمر ترى أن » أسمر مخرج مبدع ومجنون 
فنيًا«. وتؤّكد: »أحبه وأحب عمله. ولكن كما 

بيروت ـ رنا أسطيح

ــا  ــ ــهــ ــ ــــوي وأدائــ ــقــ ــ ــ ــا ال بــــحــــضــــورهــ
الــعــالــي املــســتــوى تــفــرض املمثلة 
الــلــبــنــانــيــة كـــارمـــن لــبــس نفسها 
 من أبرز نجمات املوسم الرمضاني 

ً
واحــدة

الــحــالــي، مــن خــال مشاركتها فــي مسلسل 
»عشرين عشرين« )من كتابة بال شحادات 
ــــن جـــابـــر وإخـــــــــراج فــيــلــيــب أســـمـــر(،  ــاديـ ــ ونـ
حـــيـــث تـــــــؤدي دور امــــــــرأة مـــكـــتـــومـــة الــقــيــد 
تاجر  لصالح  يعملن  بنات  مجموعة  تدير 
ــؤّدي دوره  مـــخـــدرات وزعــيــم حـــّي شعبي يــ
قصي خولي. وما بني صابة املــرأة القوّية 
الـــتـــي تــشــّكــل الــــــذراع الــيــمــني لـــرجـــل املــافــيــا 
بالُبعد  املحكومة  العاشقة  املــرأة  وهشاِشة 
عن حبيبها )فادي ابراهيم( تمّكنت كارمن 
لّبس من تقديم شخصية »رسمية« بطريقة 
تنتزع عنها  أن  استطاعت  ــرة 

ّ
ومــؤث مقنعة 

ــاد عــلــى حــّد 
ّ
إعــجــاب الــجــمــهــور وثــنــاء الــنــق

سواء.
وتعترف املمثلة املخضرمة في حوار خاص 
العمل  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  أجــرتــه معها 
 »فتصويره 

ً
على هذا املسلسل لم يكن سها

تصل أعلى قيمة 
ليانصيب دمشق الدولي 

إلى ما يقارب 13 دوالرًا

ما زالت قصص الحب 
التقليدية والخيانة والحّب 

والفراق هي الغالبة

دراسات جديدة 
تربط استهالك الحليب 

بهشاشة العظام

2223
منوعات

في حال أي مخرج أتعامل معه للمرة األولى، 
ــى الــقــلــيــل مــــن الــــوقــــت الكــتــشــف  ــ ــتــــاج إلـ أحــ
طريقة عمله، لكي يكون هناك تناغم بيننا 
ــم بــالــنــســبــة إلـــي أن  فــي الــعــمــل، فــاألمــر األهــ
تــكــون الــعــاقــة مــع املــخــرج جــيــدة جـــدًا وأن 
نــفــكــر بــالــطــريــقــة نــفــســهــا وفـــق خـــط واضـــح 
وواحــــد لــكــي نعطي األفــضــل. وأنـــا سعيدة 
جدًا بالنتيجة الجميلة على الشاشة، فهذا 
املسلسل استغرق جهدًا كبيرًا وقد أنجز في 
ى أن ينال 

ّ
ظروف صعبة واستثنائية وأتمن

النجاح الذي يستحقه«.
الـــدرامـــا العربية  تـــرى أن   وعــّمــا إذا كــانــت 
بدأت تخرج من دائرة قصص الحب الوردية 
والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــتــقــلــيــديــة بــاتــجــاهــهــا 
أكــثــر نــحــو الــغــمــوض واإلثــــــارة، تــقــول: »لــم 
تــبــدأ الـــدرامـــا بــالــخــروج مــن هـــذه القصص 
ــام بــــعــــد، وال أعــنــي  ــ واملــــواضــــيــــع بـــشـــكـــل تــ
م  أعمِّ أنني ال  »عشرين عشرين« طبعًا كما 
ولكن  ها. 

ّ
كل املسلسات  على  االنطباع  هــذا 

بنحٍو عام ما زالت قصص الحب التقليدية 
والخيانة والحّب والفراق هي الغالبة، وما 
زلنا ال نتعّمق أكثر وندخل في مجتمعاتنا 
لكي نخِرج قصصًا منها. فالدراما بالنسبة 
لي أداة قوّية جدًا يمكنها أن تطّور املجتمع 
ر بشكل أو بآخر بما تشاهد 

ّ
ألن الناس تتأث

الكثير  تــمــريــر  يمكنها  الــدرامــيــة  واالعـــمـــال 
التبسيطي  املنحى  مــن  بعيدًا  الرسائل  مــن 
ـــح. ولـــكـــن هــــذا ال يــحــصــل بــالــدرجــة 

ّ
املـــســـط

من  يخشون  املنتجني  بعض   
ّ
ألن املطلوبة 

زوايا الطرح الجديدة ويتجهون إلى صيغ 
ون صيغا مشابهة 

ّ
فــيــنــفــذ مــعــروفــة ســابــقــًا 

لها. حتى في قصص الحب ال نجد غوصًا 
عميقًا فــي املــواضــيــع وكـــأن هــنــاك توجيها 
لألمور بشكل محّدد، يتناسب مع توّجهات 
املــجــتــمــع الــــذكــــوري، فــمــا زال الـــرجـــل يــأخــذ 

مكانته في الدراما كما في املجتمع«.
وعن عدم بروز نفس نسوي ثائر في األعمال 
الــدرامــيــة رغـــم الـــوجـــود الــطــاغــي للكاتبات 
النساء تقول: »هذا األمر مرتبط بما يريده 
املــنــتــج. فــأنــا عــلــى سبيل املــثــال لـــدي ثاثة 
نــصــوص هــي فــكــرتــي وكــتــابــة حــنــان فضل 
الله ال تشبه أيــًا من املــوجــود على الساحة 
الـــدرامـــيـــة، لــكــن املــنــتــجــني يــخــافــون خــوض 
هذه التجربة ويعتبرونها نصوصًا خاصة 
ويطلبون أفكارا معروفة، وهذا يسري على 
البرامج أيضًا، لكي يضمنوا نجاحها، فا 
أحد يخاطر بإنتاج فكرة جديدة، والكاتب 
لــيــس مـــن يـــقـــّرر بـــل املــنــتــج واألخـــيـــر يــأخــذ 
قراره بحسب ما تطلبه املحطات العاِرضة، 
فحتى في األدوار النسائية ال نشاهد تطورًا 
مــلــحــوظــًا لــــدى املـــــرأة بــشــكــل عــــام، وهــــذا ال 
لنساء  أدوارا  نشاهد  أن  بــالــضــرورة  يعني 
مناضات ولكن يمكننا أن نرى شخصيات 
فقط  فــي مجتمعهن وليس  فــاعــات  لنساء 
 ويحبها وتــكــون تعاني من 

ً
أن تحّب رجــا

تـــــؤّدي دور  مــشــكــات مـــع عــائــلــتــهــا، أو أن 
ــرأة الـــخـــائـــنـــة، فــلــيــســت هـــذه  ــرة واملــــــ ــريـ الـــشـ
املشكات الوحيدة املوجودة لدى املــرأة بل 

لديها مشكات أكبر وأهّم بكثير«.
وعــــن حــفــاظــهــا عــلــى شــغــف الــتــمــثــيــل على 
»هذا  أن  تعترف  الصعوبات،  كل  من  الرغم 
الشغف هو ما يجعلني أستمّر، فانا أعشق 
املقبلة  ــب دائــمــًا الشخصية 

ّ
الــتــحــّدي وأتــرق

داخــل كل ممثل   
َّ
أن التي سألعبها، وأعتقد 

طفا ال يرغب بأن يكبر، فأنا أذهب الى موقع 
التصوير كأنني طفلة تلعب »بيت بيوت« 
مع أصدقائها وما زلت أشعر بمتعة العمل 
وســحــره وأدخــــل فــي تــفــاصــيــل الشخصية 
ــنــــزل. ولـــكـــن املــمــثــل  وأحــمــلــهــا مــعــي إلــــى املــ
يصل إلى عمر معنّي تصبح فيه كل األدوار 
املـــعـــروضـــة عــلــيــه مــتــشــابــهــة، وفــــي حــالــتــي 
أعني دور األم التي تخاف على أوالدهــا أو 
طة، أي األدوار التقليدية، 

ّ
األم الشريرة املتسل

لذلك أحاول أن أخلق وأجد تفاصيل جديدة 
في تأدية الدور لكي أشعر أنني أترك بصمة 
اليوم  أنــا  قــدر استطاعتي. ولذلك  فيه على 
سعيدة جدًا بــدوري في »عشرين عشرين« 
الذي ال يشبه هذه األدوار وال أي شخصية 
الذي  الوحيد  الــدور  وربما  قدمتها سابقًا. 
الضعيفة  املــــرأة  هــو دور  ألــعــبــه  أن  أرفــــض 
واملكسورة فبالنسبة إلّي ال يوجد شخص 

ضعيف بل شخص يستضعف نفسه«. 

كانت الشابة اليمنية انتصار الحمادي تحلم 
ها وجدت نفسها 

ّ
بأن تصبح عارضة أزياء، لكن

مــحــتــجــزة فـــي ســجــن فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة املـــتـــمـــرديـــن الــحــوثــيــني، 
املـــرأة مــن صعوبات جمة  فــي بلد تعاني فيه 
عامًا(   19( الحمادي  وقامت  الحرب.  فاقمتها 
العيون  ذي  بوجهها  إثــيــوبــيــة،  ألم  املـــولـــودة 
لصالح  تصوير  بجلسات  الثاقبة،  الخضراء 
الـــعـــديـــد مـــن املــصــمــمــني املــحــلــيــني ثـــم نــشــرت 
صــورًا منها على اإلنترنت. وارتـــدت في هذه 
سترات  أو  تقليدية  يمنية  مابس  الجلسات 
جــلــديــة، وبــعــض هـــذه الــصــور مــن دون غطاء 
على رأسها، وقد نشرت على حساباتها على 
يتابعها بضعة  الــتــي  وإنــســتــغــرام  فــيــســبــوك 
آالف مــن األشــخــاص. فــي 20 فــبــرايــر/ شباط، 
فــي طريقها  كــانــت  الــحــمــادي بينما  اعــتــقــلــت 
مع زميلتني لها وصديق إلى جلسة تصوير. 
التوقيف  إن  الــكــمــال  خــالــد  محاميها  ويــقــول 
حصل »مــن دون مــذكــرة«، و»مــن دون توجيه 
»إلــى اآلن،  إليها«. ويضيف املحامي:  أي تهم 
الــتــهــم«، لكنه  أنـــا محاميها ال أعـــرف مــا هــي 

والــديــكــور شــاحــب، ألــوانــه باهتة وال ينتمي 
لهذا الزمن، حيث يجلس في االستوديو ستة 
أشـــخـــاص عــلــى مــقــاعــد مـــدرســـيـــة، يــحــمــلــون 
ــا وأقـــامـــا، ويــقــومــون بــتــدويــن األرقـــام  ــ أوراقـ
الفائزة يدويًا. وال يعتبر االستوديو البدائي 
هـــو املـــؤشـــر الــوحــيــد عــلــى تــوقــف الـــزمـــن في 
البرنامج، بل ذلك ما نشعر به من خال قيمة 
التي تبدأ من 600 ليرة )أي  املالية،  الجوائز 
ما يعادل 15 سنتا أميركيا(، والتي ال تكفي 
لشراء الخبز اليومي، وتصل أعلى قيمة لها 
إلى 50 ألفا )ما يقارب 13 دوالرا( بحال امتلك 
األرقـــام،  املــشــتــرك ورقـــة تحتوي على جميع 
وهو مبلغ ال يكاد يكفي لشراء تنكة زيت في 

الوقت الحالي.  

برنامج »الكنز« مع صفاء سلطان
ــــزه أعــلــى  ــــوائـ ــامـــج الــــــذي تــبــلــغ جـ ــرنـ ــبـ ــو الـ هــ
السنة.  هــذه  الــســوري  التلفزيون  على  قيمة 
هــزلــيــة تستعرض  بمشاهد  الــبــرنــامــج  يــبــدأ 
اإلجــــــــراءات الــوقــائــيــة؛ إذ يــنــظــف الــعــازفــون 
آالتهم باملعقمات في الوقت الذي تعقم صفاء 
سلطان فيه يديها. وبخاف كل البرامج التي 
تـــعـــرض عــلــى الــتــلــفــزيــون الــــســــوري، يــرتــدي 
ليوحي  الكمامات،  البرنامج  في  املشاركون 

نور عويتي

فيما  العربية  التلفزيونية  القنوات  تتنافس 
في  املسابقات  بــرامــج  أضــخــم  لتقديم  بينها 
شهر رمضان، فتحاول أن تجذب املشاهدين 
من خال إغرائهم بالجوائز املالية والعينية 
إلــى مايني  التي قد تصل قيمتها  الضخمة 
الـــــــدوالرات، والــتــي تــقــدمــهــا بــحــضــور نجوم 

وفنانني يتمتعون بشعبية عالية. 
 الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـوري 

َّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن وعـ

الرسمي ينتج في كل موسم رمضاني برامج 
املسابقات الخاصة به بدوره، إال أنه دائمًا ما 
يثبت أنه بعيد بشكل كلي عن املنافسة، ليس 
أفكار  بسبب رداءة املحتوى واالعتماد على 
ــه يــقــدم  مــســتــهــلــكــة ومـــكـــررة فــحــســب، بـــل ألنــ
جوائز ال قيمة لها، قد تكون عينية ومخزية، 
كتوزيع سلل غذائية، وقد تكون مادية لكنها 
بالكاد تكفي لشراء علبة سمنة أو كيلو قهوة. 
وفي املوسم الرمضاني الحالي، الذي يتزامن 
ــة اقــتــصــاديــة تعيشها ســوريــة  ــوأ أزمـ مــع أسـ
عبر تاريخها، قام التلفزيون السوري بإنتاج 
الــعــديــد مـــن بـــرامـــج املــســابــقــات، الــتــي تـــوزع 

جوائز مادية محدودة القيمة، أبرزها

يانصيب معرض دمشق الدولي 2021 
البرنامج  مــن  األولـــى  اللحظات  متابعة  عند 
سيأتيك شعور وكأن هناك خطأ تقنيا ما في 
املحطة؛ فتشعر وكــأن القناة تعرض حلقات 
ــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، إذ إن  قـــديـــمـــة مــســجــلــة فــ
 
ً
البرنامج ال ينتمي للعصر الحالي، ال شكا
وال مــضــمــونــًا؛ فــتــغــيــب عــنــه الــتــكــنــولــوجــيــا 
بشكل تام لتحل مكانها تقنيات قديمة كانت 
متبعة القرن املاضي الختيار األرقام الفائزة، 

ــا«، بما  ــهـ ــاوالت لــلــتــشــهــيــر بـ ــحــ ــى »مــ أشـــــار إلــ
فــي ذلــك شــائــعــات حــول تــورطــهــا فــي الــدعــارة 
واملخدرات. ويتابع: »سلطة األمر الواقع تكره 
الحوثيون  ق 

ّ
يعل ولــم  الفنانني«.  وتــكــره  الفن 

على القضية.
ــى الـــحـــوثـــيـــون املـــحـــافـــظـــون ديــنــيــًا  ــ

ّ
ــول ــتــ ويــ

السلطة  إيــران،  مع  واملتحالفون  واجتماعيًا 
انطلقوا جنوبًا  2014 حني  منذ  في صنعاء 
من مواقعهم في شمال البلد الفقير للسيطرة 
عــلــى مــنــاطــق شــاســعــة فـــي الـــبـــاد. ويــفــرض 
املتمردون املنتمون للمذهب الزيدي القريب 
فقهيًا من السنة والذي يعتبر من متفرعات 
ــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم قـــوانـــني  الـــشـــيـــعـــة، فــ
اجتماعية قمعية للغاية، تحّد من الحريات 

والترفيه.
تح التحقيق في القضية 

ُ
وبحسب املحامي، ف

فــي 21 إبــريــل/ نــيــســان، وأجــابــت الــشــابــة عن 
»الـــدعـــارة والـــفـــجـــور«. وقـــال  ـــ أســئــلــة تــتــعــلــق بـ
الــقــضــيــة بفعل  الــنــيــابــة »تــــحــــاول وصــــف   

ّ
إن

فـــاضـــح«، بــحــجــة أنــهــا أبــــرزت »خــصــلــتــني من 
ها لم تضع الحجاب« في أماكن 

ّ
شعرها أو أن

عامة. ويتابع: »يحاولون لصق أي تهمة بها 
من  الحوثيون:  يعارضه  الــذي  عملها  بسبب 
أين لك الجرأة على أن تكوني عارضة أزياء في 
 املجتمع اليمني محافظ 

ّ
بلد مسلم«. ورغم أن

ه معروف بحبه للفنون واملوسيقى 
ّ
جدًا، إال أن

وكانت توجد فيه قبل الحرب مساحة معينة 
من الحريات الشخصية. لكن مع تصاعد نفوذ 
الــحــوثــيــني، بـــاتـــوا يــطــبــقــون قـــوانـــني صــارمــة 

ر على النساء بشكل خاص.
ّ
تؤث

ويـــشـــارك الــكــمــال فــي حــمــلــة لتعبئة وســائــل 
ـــام واملــجــتــمــع املـــدنـــي مـــن أجـــل تسليط  اإلعــ
ــلـــى مـــواقـــع  ــة. عـ ــيـ ــقـــضـ ــذه الـ ــ ــلـــى هــ الــــضــــوء عـ

ــداول بــوســم  ــتـ الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، يــتــم الـ
»الــــحــــريــــة النــــتــــصــــار« بـــالـــلـــغـــتـــني الـــعـــربـــيـــة 
ويقول:  الحملة.  هــذه  إطــار  فــي  واإلنكليزية، 
ــاة طـــمـــوحـــة«، مــضــيــفــًا »والـــدتـــهـــا  ــتـ »إنــــهــــا فـ
تبكي باستمرار، أخوها الصغير يعاني من 
إعــاقــة. كانت املعيل الوحيد فــي األســـرة. إنه 
منظمة  رئيس  ويقول  القلب«.  يحزن  موقف 

»سام« للحقوق والحريات في اليمن توفيق 
ــة الـــحـــوثـــيـــني، فـــإن  ــًا لــــرؤيــ ــقــ ــيـــدي: »وفــ الـــحـــمـ
اليمني  الناشط  ويتابع  أخــاقــيــة«.  القضية 
فــي مــجــال حــقــوق اإلنــســان املقيم فــي فيينا: 
»إن عمل انتصار واملجال الذي تنخرط فيه، 
أي عــرض األزيـــاء، مــيــدان جديد على اليمن. 
ــيء ال يــمــكــن لــلــحــركــة )الـــحـــوثـــيـــون(  ــ ــه شـ ــ إنـ

املــرأة  قبوله«. ووفــقــًا للحميدي، فــإن »وضــع 
بشكل عام في اليمن كارثي إذا جاز التعبير، 
وجــمــيــع األطـــــراف تــســاهــم بــذلــك بــصــورة أو 
بـــأخـــرى«، مضيفًا أن الــوضــع أســــوأ فــي ظل 
الحوثيني الذين يستلهمون أساليب حكمهم 

من إيران«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــال مــن  ــ ــقـــدر عـ ــأن الـــبـــرنـــامـــج يــتــمــتــع بـ ــ ــــك بـ ذلـ
البرامج  فــي  االحــتــرافــيــة والــوعــي ال يتحقق 
إلـــى أن فقرة  األخــــرى. ويــجــب أن نشير هــنــا 
ــراءات االحــتــرازيــة هــي أفــضــل فــقــرة في  ــ اإلجــ
تــبــدأ صــفــاء سلطان  الــبــرنــامــج؛ فمن بعدها 
تصل  التي  املالية  الجوائز  عن  ملحة  بتقديم 
لــيــرة ســوريــة، ومن  إلــى 250 مليون  قيمتها 
خـــال مــتــابــعــة الــبــرنــامــج نــكــتــشــف أن هــنــاك 
نوعا من الخداع في تلك الجملة؛ إذ إن أعلى 
10 مايني، وهو  اليومية هو  للجائزة  قيمة 
رقم بعيد عن كل الجوائز التي تم اكتسابها. 
ــاء ســـلـــطـــان  ــ ــفـ ــ هـــــــذه الـــــجـــــوائـــــز تــــوزعــــهــــا صـ
ــات، وكـــأنـــهـــا تــتــصــدق  ــبـ ــهـ بــطــريــقــة تــشــبــه الـ
الكثير  فــي  نفسه  الــذي يجد  الجمهور،  على 
مــن األحــيــان عــاجــزًا عــن اإلجــابــة عــن األسئلة 
ثابتة،  قيمة  تملك  ال  والــتــي  املـــدروســـة،  غير 
بل أحيانًا ستؤدي اللعبة إلى الخسارة رغم 

اإلجابة الصحيحة. 

»تكسي رمضان«
البرنامج  هو النسخة السورية املشوهة من 
الـــذي يقدمه  أبـــو شــفــيــق«  »تــكــســي  اللبناني 
الفنان وسام الصباغ، تقوم بتقديمه املذيعة 
ــودة. تــقــوم عـــودة بقيادة  الــســوريــة مـــروى عــ
املــدن السورية الخاضعة  تكسي في شــوارع 
لــســيــطــرة الـــنـــظـــام، وتـــقـــوم بــإيــصــال الـــركـــاب 
إلــى األمــاكــن التي يقصدونها. خــال الرحلة 
ســـؤال صحيح  وكــل  أسئلة،  تسألهم خمسة 
يجيب عنه املتسابق يربح عشرة آالف ليرة 
ليرة  ألــف  املجموع خمسني  ليكون  ســوريــة؛ 
سورية، أي ما يعادل 13 دوالرا أميركيا، وهو 
مبلغ ال يغطي تكلفة إفطار عائلة مكونة من 

أربعة أشخاص. 

انتصار الحمادي: السجن عقوبة الحلم عند الحوثيينبرامج المسابقات في رمضان... جوائز ال تكفي لشراء الخبز
احتجزت جماعة 

»الحوثيين« العارضة 
اليمنيّة انتصار الحمادي، 

وسجنتها، بسبب »ظهور 
خصلتين من شعرها«، 

كما قامت بحملة 
تشهير ضّدها

يارا حسين

 الــحــلــيــب مــن مــصــادر 
ّ
ــأن نــشــأنــا عــلــى االعــتــقــاد بــ

 تناوله يعزز نمو األسنان 
ّ
الكالسيوم املركزة، وأن

والعظام القوية ويساعد في جبر الكسور ويمنع 
 
ّ
أن للدهشة  املثير   

ّ
لكن الــعــظــام.  )تــرقــق(  هشاشة 

بعض الــدراســات العلمية ال تؤيد ذلــك، بل تربط 
استهاكه بحدوث هشاشة العظام. فهل استهاك 
؟ وكيف يمكن الوقاية منها؟ 

ً
الحليب يسببها فعا

في الواقع تظهر الدراسات نتائج متناقضة.
 
ّ
أن أميركية  أظــهــرت دراســــات  املــثــال،  على سبيل 

الحليب  أكــواب من  اللواتي يشربن ثاثة  النساء 
فـــي الـــيـــوم )بـــنـــاء عــلــى تــوصــيــات وزارة الـــزراعـــة 
ــثـــر تـــعـــرضـــًا لــخــطــر اإلصـــابـــة  ــيـــة( كــــن أكـ ــيـــركـ األمـ
بكسور الورك بنسبة تصل إلى 60 في املائة. كما 
العلماء  أجــراهــا فريق من  التي  األبــحــاث  أظهرت 
وزيـــادة  الحليب  استهاك  بــني  صلة  السويديني 
الـــوفـــيـــات وكــــســــور الـــعـــظـــام وهـــشـــاشـــة الـــعـــظـــام. 
ملل   200 مــن  أكثر  شــرب  أدى  للنساء،  فبالنسبة 
من الحليب يوميًا )أقل من كوب واحد( إلى زيادة 
 الشيخوخة 

ّ
خطر اإلصابة بكسور الورك في سن

وزيـــــــادة مـــعـــدل الـــوفـــيـــات بــنــســبــة 21 فـــي املـــائـــة، 
وارتـــفـــعـــت هــــذه املــخــاطــر إلــــى 93 فـــي املـــائـــة عند 

استهاك ثاثة أكواب أو أكثر.
وتفسر تلك األبحاث كيف يسبب الحليب هشاشة 

 هضم بروتينات الحليب ينتج 
ّ
العظام، وذلك ألن

يــزيــد مــن درجــة  عنه مركبات شــديــدة الحمضية 
ــدم. وملــعــادلــة الــحــمــض، يــقــوم الجسم  حموضة الـ
باستخدام أشد العناصر قلوية في الجسم، وهو 
ثم  العظام واألسنان  الكالسيوم، عبر سحبه من 
ُيطرح خارج الجسم عن طريق البول، ما يؤثر على 
إلــى هشاشتها.  ويـــؤدي  الــحــال،  العظام بطبيعة 
 )D-galactose( سكر الحليب دي- غاكتوز 

ّ
كما أن

ــاد الـــتـــأكـــســـدي وااللـــتـــهـــابـــات الــتــي  ــهــ يـــعـــزز اإلجــ
ترتبط بانخفاض كتلة العضات والعظام وتلف 

األنسجة على املستوى الخلوي.
في املقابل، تنفي بعض الدراسات أّي ارتباط بني 
بهشاشة  واإلصـــابـــة  األلــبــان  منتجات  اســتــهــاك 
العظام. منها على سبيل املثال، البحث الذي نشر 
 American( العامة  للصحة  األميركية  املجلة  في 
Journal of Public Health( الذي تشير نتائجه إلى 
 استهاك الحليب ال يؤثر سلبًا أو إيجابًا في 

ّ
أن

 ارتفاع 
ّ
 دراسات أخرى تظهر أن

ّ
صحة العظام. لكن

إلى  يـــؤدي  األلــبــان  الحليب ومنتجات  اســتــهــاك 
اإلصابة  مخاطر  وتقليل  الكسور  مخاطر  تقليل 
الــعــظــام. ففي دراســـة أجــريــت على 830  بهشاشة 
 وامرأة من سكان السويد )متوسط أعمارهم 

ً
رجا

 أولــئــك الــذيــن لــديــهــم متوسط 
ّ
77 عــامــًا( تــبــني أن

استهاك من الحليب أعلى من سبع حصص في 
األسبوع الواحد، كانوا أقل تعرضًا ملخاطر كسر 
الـــورك مــن أولــئــك الــذيــن يتناولون أقــل مــن حصة 
 
ّ
واحــدة أسبوعيًا. ويبرر هذا الفريق نتائجه بأن

تـــنـــاول املـــزيـــد مـــن الــبــروتــني يــــؤدي إلـــى تحسني 
 مــنــتــجــات األلـــبـــان ليست 

ّ
صــحــة الــعــظــام، كــمــا أن

ــهــا 
ّ
غنية بــالــبــروتــني والــكــالــســيــوم فــحــســب، بــل إن

بــالــفــوســفــور وفــيــتــامــني »K2« وهــي  غنية أيــضــًا 
عناصر مهمة جدًا لصحة العظام.

 هــنــاك كــثــيــرًا مـــن الــعــوامــل 
ّ
فـــي الــــواقــــع، يــبــدو أن

العظام،  في صحة وهشاشة  تؤثر  التي  األخــرى 
والـــتـــي ال عــاقــة لــهــا تــمــامــًا بــمــســتــوى اســتــهــاك 
األبحاث  في  العوامل  هــذه  تجاهل  فمع  الحليب، 
تــكــون الــنــتــائــج مــخــتــلــفــة عــلــى مــســتــوى الــتــأثــيــر 
ومستوى  الــوراثــيــة،  العوامل  منها  العظام،  على 
الــنــشــاط الـــبـــدنـــي، ووزن الــجــســم، والـــتـــدخـــني أو 
ــتـــعـــرض لــلــتــدخــني غـــيـــر املـــبـــاشـــر، واســـتـــهـــاك  الـ
التي  واألدويــة  الهرمونات،  الكحول، ومستويات 

يتناولها الشخص.

الدور الوحيد الذي أرفض أن ألعبه هو دور المرأة الضعيفة

اعتقلت الحمادي بينما كانت في طريقها مع زميلتين لها وصديق إلى جلسة تصوير )فيسبوك(

تنفي بعض 
الدراسات 
أّي ارتباط 
بين استهالك 
منتجات األلبان 
واإلصابة 
بهشاشة 
)Getty( العظام

تقدم الممثلة السورية صفاء سلطان برنامج »الكنز« للمسابقات في رمضان الجاري )فيسبوك(

لبس: ما زلنا ال نتعّمق أكثر وندخل في مجتمعاتنا لكي نخِرج قصصًا منها )العربي الجديد(

في هذا الحوار مع »العربي الجديد« تتحّدث الممثلة اللبنانية كارمن لبس عن مشاركتها في 
مسلسل »عشرين عشرين« من إخراج فيليب أسمر، إْذ تقوم بدور شخصيّة تدعى »رسميّة«

كارمن لبس

الحليب وهشاشة العظام

فنون وكوكتيل
حوار

اليف ستايل

قضيّةتلفزيون

عن سبب رفضها للعب 
دور المرأة الضعيفة، تقول 
كارمن لبس )الصورة(: »ألّن 

خوفها من المجتمع 
ومن نظرة الناس إليها 
تدفعها في كثير من 
األحيان إلى عدم القيام 

بشيء، في حين أن اإلنسان 
الضعيف يُمكنه أن يثور 

على ضعفه. ولذلك 
يجب أال تستسلم المرأة 
لوضعها، وعليها ألّا 

تخاف من المجتمع ومن 
ردود فعله، بل يجب أن 
تحيا وفقًا لمبادئها وأن 
تكون وفيًة لحقيقتها 

ولقّوتها«.
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