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صحافيو فلسطين يواجهون محاوالت كتم الحقيقة
رام اهلل ـ نائلة خليل

          محمود السعدي

لم يكن استهداف الصحافيني الفلسطينيني 
ــة، خـــصـــوصـــا فــي  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــات اإلعـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ واملـ
مفاجئا  املــحــاصــر،  الفلسطيني  غـــزة  قــطــاع 
لــلــمــؤســســات الــعــامــلــة بــمــتــابــعــة الــحــريــات 
 إسرائيل 

ّ
أن  مــا يتضح لها 

ّ
لــكــن اإلعــامــيــة، 

تــريــد مــن تلك الــجــرائــم منع التغطية وعــدم 
نقل صورة ما يجري من جرائم واعتداءات 
ــم خـــال  ــالــ ــعــ بـــحـــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني إلــــــى الــ
الفلسطيني،  الشعب  على  األخــيــر  الــعــدوان 
ســواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، 
بما فيها القدس. خال مايو/ أيار الجاري، 
انتشر كثير من مقاطع الفيديو التي تظهر 
أو  تعتدي على صحافيني  االحــتــال  قـــوات 
تمنعهم من التغطية، خصوصا في القدس. 
بالحريات  الــتــي تعنى  املــؤســســات  ووثــقــت 
الصحافية خال العدوان األخير في الضفة 
قطاع  في  وكذلك  القدس  فيها  بما  الغربية 
ــداءات والـــجـــرائـــم بحق  ــتــ ــزة، عـــشـــرات االعــ غــ
إصــابــات وشــهــداء،  بينها  مــن  الصحافيني، 
وقصف  إعامية  مؤسسات  مقرات  وقصف 

منازل صحافيني في غزة. 

مستهدفون من مسافة قريبة
خــــال تــغــطــيــتــه املـــواجـــهـــات الـــتـــي انــدلــعــت 
فـــي الــثــامــن عــشــر مـــن الــشــهــر الـــجـــاري على 
ــام جــنــوبــي  ــقــ حـــاجـــز حـــــــوارة الـــعـــســـكـــري املــ
نــابــلــس، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، 
أصابت قوات االحتال اإلسرائيلي املصور 
رّيـــان فــي ســاقــه، بعدما  الفلسطيني جــمــال 
الحّي  الرصاص  أطلق أحد جنود االحتال 
ــر. يـــقـــول رّيـــــان  ــاشـ ــبـ ــه بــشــكــل مـ ــاهـ فــــي اتـــجـ
مساء  الخامسة  »نحو  الجديد«:  »العربي  لـ
)2 بعد الظهر بتوقيت غرينيتش( وبعدما 
وصــلــت إلــى حــاجــز حـــوارة بــدقــائــق، وبــدأت 
استهدفني  مباشر،  بشكل  املواجهات  ببث 
أحـــد جــنــود االحــتــال بــرصــاصــة مــن الــنــوع 
الحّي في الساق، جاءت في الجهة الخلفية 
للركبة، ودخلت في اللحم ثم خرجت منه«. 

لم يكن جندي االحتال الذي أطلق النار على 
ريان بعيدًا عنه سوى نحو 20 مترًا، ما يعني 
ه كان يستهدفه بشكل مباشر، ويسعى ألن 

ّ
أن

تكون الرصاصة مؤذية تتسبب بإعاقة، وفق 
ما يؤكد املصور. ويقوم رّيان ببث املواجهات 
عــلــى صــفــحــتــه الــخــاصــة بــمــوقــع الــتــواصــل 
»فيسبوك« وعادة ما تقوم وسائل إعامية 
ه هذه املرة 

ّ
وفضائيات عدة بنقلها عنه، لكن

لم ينُج من استهداف االحتال. 

مصرّون على التغطية رغم إصابتهم 
هـــــذا االســــتــــهــــداف لــلــصــحــافــيــني لــــم يــمــنــع 
مصور صحيفة »األيام« الفلسطينية في رام 
الله، أحمد العاروري، من العودة إلى ميدان 
املواجهات لتغطية األحداث، فرغم  إصابته 
ــار الـــجـــاري، مــع مصورين  فــي 14 مــايــو/ أيـ
صــحــافــيــني آخــريــن هــمــا: هــشــام أبـــو شــقــرة، 
ومعتصم سقف الحيط، بالرصاص املعدني 
ــعــــت عـــلـــى املـــدخـــل  ــدلــ خــــــال مــــواجــــهــــات انــ
وسط  والــبــيــرة،  الــلــه  رام  ملحافظة  الشمالي 
الضفة الغربية، حيث مستوطنة »بيت إيل« 
هناك،  الفلسطينيني  أراضـــي  على  املــشــيــدة 
وعـــلـــى مــدخــلــهــا الـــحـــاجـــز الــعــســكــري الـــذي 
الفلسطينيون،  املتظاهرون  منه  ُيستهدف 
ــعــــاروري فـــي الـــيـــوم الــتــالــي كي  فــقــد عــــاد الــ
ــددًا، فــــأصــــيــــب مــــرة  ــ ــجــ ــ يـــغـــطـــي األحـــــــــــداث مــ
قــدمــه. يقول  فــي  أخــرى بالرصاص املعدني 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــقــد كانت  الــعــاروري لـــ
اإلصابة من مسافة قريبة على بعد عشرات 
األمتار، وباستهداف مباشر، ولألسف فقد 
 اإلصابة بالعظم، 

ّ
أصيب مفصل القدم، أي أن

ما يمنعني من املشي لفترة«. 

شارات الصحافة المستهدفة 
ه كان يرتدي املابس التي تشير إلى 

ّ
رغم أن

ــا يتبع  الــلــبــاس الـــخـــاص بــالــصــحــافــيــني ومـ
 الشخص 

ّ
ذلك من معدات للسامة تؤكد أن

 ذلك لم يشفع ملصور »فرانس 
ّ
صحافي، فإن

برس« الصحافي الفلسطيني جعفر اشتية، 
فأصابته قوات االحتال برصاصة إسفنجية 
التي  املــواجــهــات  الكتف، خــال تغطيته  فــي 
اندلعت على حاجز حوارة مساء الرابع عشر 
»العربي  لـ اشتية  يقول  الــجــاري.  الشهر  من 
الـــجـــديـــد«: »كـــنـــت أغـــطـــي املـــواجـــهـــات نحو 
الــثــامــنــة مــن مــســاء يـــوم الــجــمــعــة )14 مايو 
االحتال  الــجــاري(، وكنت بعيدًا عن جنود 
ــنــي كنت 

ّ
مسافة أقــل مــن 100 مــتــر، ورغـــم أن

ني 
ّ
أرتدي مابس السامة املهنية، ويتضح أن

التي  الكاميرات  مــن خــال  مصور صحافي 
 أحد جنود االحتال استهدفني 

ّ
أحملها، فإن

برصاصة إسفنجية أصابت كتفي األيمن«. 
 هــذا الرصاص اإلسفنجي هو 

ّ
يلفت إلــى أن

»نـــوع جــديــد مــن الــرصــاص يتسبب بكدمة 
الجلد والعضل، ويــدوم  فــي  وتــمــزق  كبيرة، 

.»
ً
ألم اإلصابة به وقتا طويا

 استهداف الصحافيني واضح 
ّ
يرى اشتية أن

وال يحتاج إلــى أّي إثبات ســوى رصــد عدد 
يــوم مواجهات   

ّ
كــل في  املصابني  املصورين 

 يــــوم فــيــه مــواجــهــات 
ّ

ــل ــ تــقــريــبــا، ويـــقـــول: »كـ
ــــاء بـــالـــرصـــاص  ــزمـ ــ يـــصـــاب الـــعـــديـــد مــــن الـ
املـــعـــدنـــي، وقـــنـــابـــل الـــصـــوت والــــغــــاز بشكل 
مباشر في الجزء األعلى من الجسد والوجه، 

بهدف إلحاق أكبر أضرار بالصحافيني«.

خسائر كبيرة وخطيرة للمؤسسات
ــات الــصــحــافــيــة  ــريــ ــقــــت مـــؤســـســـات الــــحــ وثــ
منها قصف  والجرائم،  االعــتــداءات  عشرات 
مقرات 30 مؤسسة إعامية دولية ومحلية 
وعربية، في قضية خطيرة يواجهها اإلعام 
خـــال التغطية األخـــيـــرة. وفـــي هـــذا اإلطـــار، 
يقول مــســؤول وحــدة الــرصــد والتوثيق في 
غــازي بني  اإلعامية،  للحريات  مــدى  مركز 
ذلك   خطورة 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ عــودة، 

ــرات الــصــحــافــيــني  ــشــ تــتــمــثــل فــــي إخـــــــراج عــ
عــمــلــهــم وتغطيتهم  عـــن خـــط  واملـــؤســـســـات 
اإلعـــامـــيـــة، وكـــذلـــك تــكــبــيــد تــلــك املــؤســســات 
 ثمة قضية 

ّ
خسائر. وبحسب بني عودة، فإن

 بعض 
ّ
لـــذلـــك، إذ إن أخــــرى خــطــيــرة نــتــيــجــة 

املـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة، ال ســيــمــا املــحــلــيــة، 
 
ّ
أن اإلعـــام، كما  بالخروج من قطاع  مهددة 

حذرة  ستكون  اإلعامية  املؤسسات  بعض 
.
ً
من فتح مكاتب لها في قطاع غزة مستقبا

ــتـــداءات  وســجــل مــركــز »مــــدى« عــشــرات االعـ
والــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا االحــتــال وأذرعـــه 
الفلسطينيني،  الصحافيني  بحق  املختلفة 
خال العدوان األخير على قطاع غزة والضفة 
الــغــربــيــة بــمــا فيها الـــقـــدس، كـــان مــن بينها 
أو استشهاد في  إصــابــات نتج عنها جــرح 
قطاع غزة نتيجة القصف، أو إصابات نتيجة 
االعتداءات وقمع التظاهرات بالضفة الغربية 
بما فيها القدس. مركز »مــدى« سجل خال 
الــعــدوان األخــيــر على قطاع غــزة استشهاد 
الصحافيني يوسف أبو حسني، وعبد الحميد 
الكولك، بعد قصف منزليهما، كما تسجيل 
ــابــــات عــــدة نــتــيــجــة الـــقـــصـــف، وُســجــلــت  إصــ
التظاهرات  إصابات لصحافيني خال قمع 
واالحتجاجات في الضفة الغربية بما فيها 
الـــقـــدس، إمـــا بــالــضــرب أو اإلصـــابـــة بقنابل 
الــصــوت أو الــغــاز أو بــالــرصــاص الــحــي أو 

املعدني املغلف باملطاط. 

15 نوعًا من االعتداءات والجرائم 
ــة«  ــيـ وثـــــق مـــركـــز »مــــــدى لـــلـــحـــريـــات اإلعـــامـ
ــدار الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر األخــــيــــرة 15  ــ عـــلـــى مــ
نوعا من اعــتــداءات وجــرائــم االحــتــال بحق 
اعــتــداءات  منها  املــائــة  فــي   50 الصحافيني، 
جــســديــة، بــيــنــمــا ســجــلــت مــؤســســات تعنى 
ــة عــلــى مــــدى األعـــــوام  ــيـ بـــالـــحـــريـــات اإلعـــامـ
ــد والـــعـــشـــريـــن املـــاضـــيـــة اســتــشــهــاد  ــ ــواحـ ــ الـ
45 صــحــافــيــا وتــســجــيــل مــئــات االعـــتـــداءات 
السنوية على الصحافيني من قبل االحتال 
ــزة، وخـــروج  فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــ
عشرات الصحافيني من قطاع اإلعام طوال 

تلك السنوات بعد إصابتهم واستهدافهم. 
وفي هذا الشأن، يؤكد مسؤول وحدة الرصد 
والتوثيق في مركز مدى للحريات اإلعامية، 
غـــازي بــنــي عــــودة، فــي حــديــثــه مــع »الــعــربــي 
 إفات مرتكبي الجرائم من أذرع 

ّ
الجديد«، أن

على  الصحافيني  بحق  املختلفة  االحــتــال 
مدار السنوات املاضية، جعل الجرائم سهلة 
وتتكرر، مطالبا بضرورة التحقيق في تلك 
الجرائم وتحرك املؤسسات الدولية وخاصة 
ــافـــة مــــن أجـــل  ــتــــي تـــعـــنـــى بـــحـــريـــة الـــصـــحـ الــ
متابعتها ومعاقبة مرتكبيها وماحقتهم. 

ولم تكتِف قوات االحتال بقمع الصحافيني 
وقــتــلــهــم وقــصــف مؤسساتهم  وإصــابــتــهــم 
ومنازلهم، خال العدوان األخير، بل طاولتهم 
باالعتقال، إذ تؤكد مسؤولة اإلعام في نادي 
في  السراحنة،  أماني  الفلسطيني،  األسير 
ه جرى اعتقال 

ّ
»العربي الجديد«، أن حديث لـ

الصحافي محمد نصر عصيدة، من منزله، 
فــي بــلــدة تــل غـــرب نــابــلــس، شــمــالــي الضفة 
الــغــربــيــة، والــصــحــافــي حــــازم نــاصــر خــال 
عــمــلــه، وهـــو مــن ضــاحــيــة شــويــكــة، شمالي 
مدينة طولكرم، شمالي الضفة، فيما تلفت 
 قـــوات االحــتــال تــواصــل 

ّ
الــســراحــنــة إلـــى أن

اعتقال 16 صحافيا في سجونها.

عشرات االستهدافات 
للصحافيين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة

يستهدف االحتالل اإلسرائيلي الصحافيين الفلسطينيين خالل عملهم في كّل األراضي المحتلة، في محاولٍة منه 
لكتم الحقيقة، وحجب صورة انتهاكاته عن العالم، لكنّهم ال يتوقفون عن نقل الصورة والبّث

تكشف مذكرات وإجراءات داخلية في وسائل إعالم عاملية 
تحّيزها ضد الفلسطينيني في خطها التحريري، خصوصًا 
على  اإلسرائيلي  والــعــدوان  الحالية  الفلسطينية  الهّبة  في 
وتلقي  الفلسطينية.  القضية  مــع  العاملي  والتضامن  غــزة 
هذه املذكرات التي نشرها صحافيون عبر مواقع التواصل 
االجتماعي كيف يتم تحوير الحقيقة وتزييف ما يحصل 
في فلسطني، تبنيًا لرواية االحتالل وتضييقًا على الرواية 
الفلسطينية، وكيف يساهم ذلك في استمرار النكبات التي 
رة داخلية ُوّجهت لطاقم 

ّ
تالحق الفلسطينيني. وتوضح مذك

»سي أن أن« مطالبة اإلعالميني في املؤسسة بالقول »وزارة 
التي تديرها حــمــاس«، عند اإلشـــارة إلى  الصحة فــي غــزة 
عدد الفلسطينيني الذين تقتلهم قوات االحتالل اإلسرائيلي 
أو تصيبهم خالل عدوانها على غزة. ويهدف هذا اإلجراء 
الشهداء واملصابني في غزة خالل  التشكيك في عدد  إلى 
العدوان الذي استمر 11 يومًا وتوقف باتفاق ليل الخميس 

»دويتشه  لقناة  داخلية  مذكرة  وكانت  املــاضــي.  الجمعة   -
فيلله« الحكومية األملانية قد انتشرت عبر »تويتر«، ويظهر 
فيها املنع التام النتقاد االحتالل اإلسرائيلي، واعتبار ذلك 
فــي تغطية  للقناة،  الــتــحــريــري  الــخــط  فــي  للسامية   

ً
مــعــاداة

مها مهامها 
ّ
يومًا على تسل وأخبارها. وبعد 16  فلسطني 

كمساعدة  لألنباء  بــرس«  »أسوشييتد  وكالة  في  الجديدة 
إميلي  األميركية  الصحافية  اإلخباري، فصلت  القسم  في 
الشركة على  انتهاكها سياسة  وايلدر من عملها »بسبب 
مواقع التواصل االجتماعي«. وبحسب ما روته وايلدر، فإن 
هي  مــا  لها  تكشف  أن  دون  مــن  بفصلها  أبلغتها  اإلدارة 
مشاركاتها أو تغريداتها على مواقع التواصل التي انتهكت 
ســيــاســة الــشــركــة؛ »قـــالـــوا إنــنــي أظــهــرت تــحــيــزًا واضــحــًا«. 
ويــبــدو أن مــا ســّمــتــه الــوكــالــة »تــحــيــزًا« مــرتــبــط بــتــغــريــدات 
الفلسطيني وتعارض ما  نشرتها تدافع فيها عن الشعب 

تقوم به الحكومة اإلسرائيلية.

انحياز إعالمي

MEDIA
منوعات

فرضت محكمة روسية غرامات أخبار
مالية على عمالقي التكنولوجيا 
األميركيين »غوغل« و»فيسبوك« 

بسبب فشلهما في حذف محتوى 
تعتبره موسكو غير قانوني، 

في أحدث تطور في مواجهة 
متصاعدة بين روسيا وشركات 

التكنولوجيا الكبرى.

أعلنت منظمة »مراسلون بال 
حدود« أنها تقّدمت بشكوى في 

ليتوانيا ضد الرئيس البيالروسي 
ألكسندر لوكاشنكو تتّهمه فيها 

بتحويل مسار طائرة »ألغراض 
إرهابية«، على خلفية إجبار طائرة 

أوروبية على الهبوط وتوقيف 
صحافي معارض على متنها.

منعت قوات األمن المغربية، 
مساء الثالثاء، وقفة تضامنية 

مع الصحافيين عمر الراضي 
وسليمان الريسوني، نظمتها 

فعاليات حقوقيّة بالعاصمة الرباط، 
للمطالبة بإطالق سراحهما، و»إنقاذ 

حياتهما« كونهما مضربين عن 
الطعام في محبسهما.

أخلت السلطات المصرية سبيل 
الناشط واليوتيوبر المصري، 

شادي أبو زيد، بعد قضائه عقوبة 
بالسجن 6 أشهر في »واقعة 

الفيديو المسيء لرجال الشرطة 
المصرية«. وقبل هذا الحكم، 

قضى المدون أكثر من عامين على 
ذمة الحبس االحتياطي.

يستهدف االحتالل صحافيين ببدالتهم وشاراتهم )جعفر اشتية/ فرانس برس(

Thursday 27 May 2021
الخميس 27 مايو/ أيار 2021 م  15  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2460  السنة السابعة



اعــتــمــد عــلــى شــخــصــّيــتــني تــمــتــلــكــان شغفا 
وأحاما: فوزي ومحمود. الجئان سوريان، 
الــزعــتــري« )األردن(،  يــعــيــشــان فــي »مــخــّيــم 
اختارهما العربي بعد عيشه مع الاجئني 
ــه. لـــحـــظ فــيــهــمــا شــيــئــا ُمــخــتــلــفــا، فـــقـــّرر  ــيـ فـ
متابعة مسيرتهما لـ5 أعوام، وكانا حينها 
يبلغان مــن الــعــمــر 16 عــامــا، ويــلــعــبــان كــرة 
 ُيصبحا 

ْ
أن ُيراودهما:  القدم، لتحقيق حلم 

ني. يتدّربان يوميا. 
َ
رف

َ
ذات يوم الِعَبني ُمحت

 
ّ

كل ليس  التدريب   
ّ
لكن تتابعهما،  الكاميرا 

ّكل أحد املحاور التي ُبني عليها 
َ

شيء، بل ش
الفيلم.

في الشابني، شغف اللعب، وحيوية وإقبال 
على الحياة. صداقتهما القوية، وما تعنيه 
ـــر؛  ــ ــانــــب اآلخـ ــى جــ ــ مــــن وقـــــــوف أحــــدهــــمــــا إلــ
أسرارهما العاطفية مع الفتيات؛ عاقتهما 
أجــواء  في  املستقبلية  أحامهما  بالعائلة؛ 
ــاك الـــعـــائـــلـــة أيـــضـــا:  ــنـ مــحــبــطــة وبـــائـــســـة. هـ
األول  ملــحــمــود حــلــمــان،  الــصــغــرى  للشقيقة 
 تــرغــب فـــي لــعــبــٍة، ســُيــحــضــرهــا 

ْ
صــغــيــر؛ إذ

لها شقيقها حني »يصير مشهورًا« بفضل 
ــل بــعــودة 

ّ
كـــرة الـــقـــدم؛ والــثــانــي كــبــيــر، يــتــمــث

الترابط  »أٍب« غائب، تنتظره بشوق. هناك 
الــعــائــلــي، والــســعــي إلــى إســعــاد األهـــل، رغم 

العمر الفتّي.
ذات  تنقلب،  فــوزي  والكابنت  حياة محمود 
يـــوم، رأســـا عــلــى عــقــب، مــع مــجــيء وفـــٍد من 
املخيم.  فــي  الشابة  املــواهــب  قطر الكتشاف 
»أكاديمية  إلــى  لانضمام  اختيارهما  يتّم 
الــشــبــاب«، واملــشــاركــة فــي »الــكــأس الــدولــيــة 
قامة هناك، حيث التدريبات، 

ُ
للناشئني«، امل

 
ْ
ــاراة. أمــامــهــمــا خــيــار مـــن اثـــنـــني: أن ــبــ ثـــم املــ
يـــتـــجـــاوزا نــفــســيــهــمــا، ويــصــبــحــا األفـــضـــل؛ 
ــعـــودة إلــــى املــخــيــم. لــلــمــّرة األولـــــى في  أو الـ
وينتعان  عــشــٍب،  عــلــى  يلعبان  حياتهما، 
ــم يــنــســيــا ســـوريـــة،  يــــن ريــــاضــــيــــني. لــ حــــذاء
ــلـــعـــب مــع  ــا، والـ ــهـ ــيـ وحــلــمــهــمــا بـــالـــعـــودة إلـ
الفندق وامللعب،  بــني  مــا.  يــوٍم  فــي  أشبالها 
حــيــث يــوجــد العــبــون عــاملــيــون مــشــهــورون، 
ــا، وأيـــن صــرنــا«، 

ّ
كــن »أيـــن  تتغّير حياتهما. 

ندى األزهري

ــل فــيــلــم »كــبــاتــن الــزعــتــري« 
ّ
يــتــنــق

للمخرج   ،)Captains of Zaatari(
املصري علي العربي، بني أمكنٍة 
ــٌع: مــخــيــم الــزعــتــري  ــامــ ال يــجــمــع بــيــنــهــا جــ
ــهــة فــي قــطــر. خيٌم 

ّ
فــي األردن، ومــديــنــة مــرف

 فخم. 
ٌ

وبــيــوت صفائح وبــاســتــيــك، وفــنــدق
ــِشــطــة، ومــلــعــٌب ممتّد 

َ
 لــكــرٍة ن

ٌ
 ُمــتــربــة

ٌ
ســاحــة

كبساٍط أخضر.
الفيلم مــعــروض فــي قسم »زاويـــة واســعــة«، 
إبـــريـــل/ نيسان  ـ 25  ـــ52 )15  ــ الـ الـــــدورة  فـــي 
نــيــون  ـ  الــــواقــــع  رؤى  ــان  ــرجـ ــهـ »مـ ـــ لـ  )2021
ــافـــســـّي، إال  ــويـــــســـــرا(«. الـــقـــســـم غـــيـــر تـــنـ )ســـ
عــلــى جـــائـــزة الــجــمــهــور، ُمــخــّصــص ألفــــاٍم 
ســـحـــرت الــجــمــهــور واملـــهـــرجـــانـــات ســابــقــا، 
ـــهـــا ُمــهــّيــأة لــتــســحــرهــم عــنــد عــرضــهــا. 

ّ
أو أن

 لــذلــك، ببساطته 
ٌ
»كــبــاتــن الــزعــتــري« ُمــهــّيــأ

وشـــخـــصـــيـــاتـــه. فـــيـــلـــم وثــــائــــقــــّي، ُيــخــتــصــر 
ــي الــحــلــم واملـــثـــابـــرة، فـــي ســيــنــاريــو 

َ
بــكــلــمــت

تأرجح مستوى قصي 
خولي في تجربته بالدراما 

المشتركة

يتجنّب المخرج التركيز 
على الظروف المأساوية 

لسّكان المخيم

يُنصح دائمًا باالستغناء 
عن كريم األساس في فصل 

الصيف

2223
منوعات

ــم  ــا رغـ ــائـــسـ ــا بـ ــانـ ــكـ ــُد مـ ــبــ ــري« لــــم يــ ــ ــتـ ــ ــزعـ ــ »الـ
بؤسه، مع هذه الصفوف الطويلة الستام 
حــــاجــــيــــات مـــــن »هــــيــــئــــة األمــــــــم املــــتــــحــــدة«، 
ــة عــلــى ضـــوء الــشــمــوع، والــعــشــاء  والــــدراســ
التي  الساحة،  الخافت. هذه   نورها 

ّ
في ظل

 
ّ

تــحــّولــت إلــى ملعٍب تتطاير أتــربــتــه مــع كل
 تــحــت أشــرطــة الصــقــة تسّد 

ّ
ركــلــة كـــرة، تــئــن

شقوقها، وأقداٍم تتحّدى الحرمان، وتركض 
 
ْ
بحماسٍة وإصرار لتحقيق هدف. ال يهّم إن
ّحاطة«، فا 

َ
أضحت حافية بعد تطاير »الش
شيء هناك ُيمسك بها ُويثّبتها.

باملخّيم، ال  وأســـاك شائكة تحيط  جـــدران 
 عندها، 

ً
العربي طويا ف عدسة علي 

ّ
تتوق

ــــذي يــســمــح بــتــحــّرك  بـــل يـــبـــرزهـــا بـــالـــقـــدر الـ
شخصياته في املخّيم. يجعل البهجة، ولو 
لــلــحــظــاٍت وجـــيـــزة، فـــي قــلــب مـــكـــاٍن ال يليق 
ومرحني  مبتسمني  فتية  بفضل  باإلنسان، 
دائما، يركضون بلهفة في ماعب ال تحتمل 
تا. أراد العربي املكان فرحا 

ّ
تقاعسا ولو مؤق

 
ْ
ومليئا بصيحات الصغار وابتهاجهم، وإن

ــف فــي َمــشــاهــد الــحــزن 
ّ

له أســـى. الــتــقــش
ّ
تخل

والبؤس والحياة الصعبة ال يعني المباالة 
ــشــاهــد 

َ
بـــهـــا. قـــــّوة حـــضـــورهـــا فـــي بــعــض امل

الــذي  : األب 
ً
مــثــا أثــٍر ال ُينسى.  كافية لترك 

ــدأ يعمل  اضــطــر لــانــفــصــال عــن أســرتــه، وبـ
في تنظيف السيارات خارج املخيم، يحمد 
باكيا  وجهه  ي 

ّ
يغط ثــم  الكاميرا،  أمــام  الله 

آخر  مشهد  عنها.  بعيدًا  بــصــمــٍت،  مصيره 
ُيـــصـــّور انــضــمــامــه إلـــى أســرتــه فــي املــخــّيــم، 
ي بعفوية وبصوٍت شجّي جميل: 

ّ
وهو يغن

ــا فــيــه غــريــب«،  ــّواح ومــشــوار بــعــيــد، وأنـ ــ »َسـ
ف عن املأساة السورية.

ّ
ر وُمكث

ّ
كتعبيٍر مؤث

في بداية »كباتن الزعتري«، يشكو محمود، 
بـــعـــد تـــأنـــيـــب والـــــــده لــــه بــســبــب غـــيـــابـــه عــن 
ى 

ّ
 اســم »الجــئ« سُياحقه حت

ّ
املــدرســة، بــأن

لو حصل على شهادة. في مشهد آخر، بعد 
املباراة الدولية، يقول للعالم أمام العدسات 
« ال 

ً
ــة ــ ــــرصـ ــه »فـ ــيـ  مــــا يـــحـــتـــاج الــــاجــــئ إلـ

ّ
إن

ــقــــة«. الــــاجــــئ لـــيـــس رقــــمــــا، وهــــــذا مــا  ــفــ »شــ
أسماء  مــن  يقترب  الــذي  الفيلم،  عليه  يقوم 
وشــخــصــيــات، ومــــن حـــيـــاة يــومــيــة عــاشــهــا 
مــــن خــالــهــا  ــّيــــم، وأدرك  املــــخــ فــــي  املــــخــــرج 
بل  فقط،  بطليه  إلــى  ينتبه  لــم  شخصياته. 
أظهر آخرين أيضا، كالشقيقة واألم واألب، 
ــهــا 

ّ
 فـــي َمــشــاهــد قــصــيــرة وقــلــيــلــة، لــكــن

ْ
وإن

فة وُمعّبرة. اقترابه أكثر من األب حصل 
ّ
ُمكث

 ُيشِعر ُمشاهده بشفقٍة عليه، بل 
ْ
من دون أن

بحزٍن وثورة، وبمشاعر نبيلة. بدا الاجئ 
يـــــزال يــحــلــم، ويــــحــــاول تحقيق  إنـــســـانـــا ال 
ه يستمّر. لم ُيجّسد 

ّ
الحلم. ربما يفشل، لكن

ومعجزات،  بطولة  قّصة  الزعتري«  »كباتن 
بل أحاما ومحاوالت أمل وصمود، ونظرة 

من زاوية مختلفة إلى الاجئني.

إبراهيم علي

فـــاجـــأت املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة مــيــريــام فـــارس 
ــتـــمـــاعـــي  ــع الــــتــــواصــــل االجـ ــ ــواقـ ــ جـــمـــهـــور مـ
باإلعان عن وثائقي خاص بها، سيعرض 
قريبا على منصة »نتفليكس«. ال معلومات 
الجديد  املــشــروع  أو تفاصيل خاصة حــول 
للمنصة. لكنه يقترح تساؤاًل: هل باإلمكان 
أن يشكل بداية تعاون بني املنصة واملغنني؟ 
ولـــو كـــان ذلــــك، فــمــن يــحــدد اخــتــيــار املغني 

للحديث عن حياته أو واقعه املعيشي؟
ــوع  ـــن مــــوضــ ــ ــام فـــــــــارس عـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــدثــــت مـ ــحــ تــ
»الوثائقي«، وقالت إنه يتضمن صورة عن 
قــضــاء أيــامــهــا فــي الــحــجــر املــنــزلــي فــي عــام 
2020 بعد انتشار فيروس كورونا، إضافة 
إلــــى أوقـــــات عــصــيــبــة قــضــتــهــا قــبــيــل وضــع 
األول  أكتوبر/تشرين  في  الثاني  مولودها 
من العام ذاته. تبدو محاوالت ميريام فارس 
في القفز إلى املشاريع الفنية الخاصة، التي 
تضعها بعيدًا عن كل ما هو سائد، مجرد 
بداياتها  فمنذ  ينطفئ؛  أن  يلبث  ال  دخـــان 
ــار املــنــافــســة الفنية  ــارج إطــ وهـــي تــحــلــق خــ
مــع زمــيــاتــهــا فــي لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي، 
بعدما اختارت خطها الخاص )الخليجي( 

نفسه، وهو ذاته »جابر«، ابن الطبقة املدقعة 
فـــقـــرًا فــــي الـــعـــشـــوائـــيـــات املــحــيــطــة بــدمــشــق، 
 
ً
وتكون قصة كفاحه للوصول إلى الثراء والدة

غير مشروعة عبر الخاصرة.
حــالــة مــن الــنــضــج الـــدرامـــي شــّكــلــهــا خولي 
بــــني الـــــدرامـــــا الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــرومـــانـــســـيـــة 
الزمن  واالجتماعية، جعلته خال عقد من 
نجما من نجوم الصف األول وهو في أبواب 
إلى  لينتقل بعدها  العمر،  الثاثينيات من 
املصرية  السوق  ويخترق  العربية  الــدرامــا 
ــا  ــ ــرايـ ــ »سـ ــلـــســـل  مـــسـ ــــي  فــ دوره  خـــــــال  ــن  ــ مــ
عابدين«؛ إذ جّسد خولي دور »الخديوي«. 
ورغم ذلك التفوق املتزايد لخولي، تحركت 
عــجــلــة الــنــجــومــيــة بــشــكــل عــكــســي، لــيــدخــل 
 مـــن الــخــمــول اســتــمــرت مـــا يــقــارب 

ً
مــرحــلــة

ــاه فـــيـــهـــا خــــولــــي بــني  ــ ــ ــوات، وتـ ــ ــنـ ــ خـــمـــس سـ
إقــامــتــه فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
وعدم إثبات حضوره في الدراما املشتركة، 
مع هجوم شديد تعرض له عند أدائه دور 
البطولة في مسلسل »جريمة شغف«. وفي 
عــــام 2019، اســتــقــدمــت شـــركـــة »الـــصـــّبـــاح« 
ثنائية  لصناعة  مــجــّددًا  خــولــي  اللبنانية 
تجمعه بالفنانة نادين نجيم، وكان اللقاء 
في مسلسل »خمسة ونص« والــذي انقسم 
 خــولــي 

ّ
حـــولـــه الـــجـــمـــهـــور، ووجــــــد فـــيـــه أن

عدنان حمدان

يبدأ املمثل مسيرته الفنية بأدوار تجريبية، 
ــفـــرصـــة ويـــثـــبـــت أقــــدامــــه عــبــر  حـــتـــى تـــحـــني الـ
الــشــهــرة واألداء، ويــغــدو مــن نجوم  جــنــاحــي 
املناسبة  األدوار  ما توافرت  إذا  األول  الصف 

والجهد املطلوب، ومقومات النجومية.
ــســــوري، قــصــي خـــولـــي، بــدأ  الــ الـــفـــنـــان   

ّ
إاّل أن

مـــشـــواره بــخــطــوات ســريــعــة، فــكــان الــحــضــور 
ــو، فــي  ــجـ ــانـــب الــــراحــــل عـــمـــر حـ ــــى جـ األول إلـ
مسلسل »قلة ذوق وكثرة غلبة«، ومن ثم مع 

دريد لحام في مسلسل »عائلتي وأنا«.
تعّرف الجمهور على خولي الذي لم يقع في 
نمطية الــكــومــيــديــا، وســـرعـــان مــا وقـــف أمــام 
»الزير  ثانية في مسلسل  كاميرا حاتم علي، 
سالم« وكذلك في »الفصول األربعة« و»أحام 

كبيرة«.
ــل إلــــى الــشــاشــة  ــه وصــ ــ ـ

ّ
ــا ســـاعـــد خـــولـــي أن ومــ

مبكرًا في زمن كانت الدراما السورية تحظى 
بانتعاش عــربــي، وتــصــل إلــى الــشــاشــات من 
املــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج، مـــع تــنــوع مـــن نــاحــيــة 

النصوص وأساليب اإلخراج.
هكذا، شكل مسلسل »غزالن في غابة الذئاب« 
أدى  الـــذي  فــي مسيرة خــولــي،  التحول  نقطة 
بــبــراعــة شخصية »ســامــر« ابـــن رجـــل الــدولــة 
املــتــنــفــذ، ويــنــطــلــق بـــإصـــرار كــبــيــر إلـــى مقعد 
التي  املخرجة رشا شربتجي،  مع  النجومية 
منحته دورًا استثنائيا وراهنت على جاذبية 

خولي وقدراته التمثيلية.
مــن هــنــا، تــابــع خــولــي تــفــوقــه؛ فــكــان »يــعــرب« 
في »تخت شرقي« أستاذ املدرسة القادم من 
واملصطدم  املسحوقة،  دمشق  ريف  مخيمات 
إلثبات  فرصة  عن  باحثا  الوسطى،  بالطبقة 

أعـــمـــالـــهـــا  إدارة   MIML ــركــــة  شــ ــنـــحـــت  ومـ
والــتــســويــق لــهــا، ثــم تــركــتــهــا بــعــد ســنــوات، 

وأوكلت مهمة أعمالها إلى شقيقتها روال.
في عام 2012، احتلت فارس للسنة الثانية، 
املرتبة األولــى بني النجوم األكثر بحثا عن 
 2012  Zeitgeist تقرير  بحسب  الــصــور  فئة 
بهذه  وهي  العاملية.   Google لشركة  التابع 
األخبار، تحاول أن تتصدر املشهد الفني في 
األقــوى،  بأنها  للمنافسات  وتبرهن  لبنان، 
ــاز« ال  لــكــن كــل ذلـــك ال يــهــم طــاملــا أن »اإلنـــجـ
يـــعـــدو كـــونـــه مـــجـــرد تــســويــق تــســعــى إلــيــه 

صاحبة »مكانه وين«.
ــــارس فـــي املــشــكــلــة الــتــي  أقــحــمــت مــيــريــام فـ
ــانـــســـي عــجــرم  ــعــــت بــــني مـــواطـــنـــتـــيـــهـــا نـ وقــ
وإليسا في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
ــتـــابـــعـــة إللـــيـــســـا ونـــانـــســـي،  ــــول أرقــــــــام املـ حــ
فاتخذت فارس موقف املتضامن مع عجرم 
بـــوجـــه إلـــيـــســـا. لــكــن مــوقــفــهــا لـــم يــغــّيــر من 
املعادلة، وهوجمت من قبل بعض املتابعني 
الـــذيـــن وجــــــدوا أن رأيـــهـــا غــيــر مـــهـــم، وهــي 
تـــحـــاول تــســجــيــل مــوقــف مـــن أجــــل الــشــهــرة 
فــقــط، ولــصــق اســمــهــا بــني إلــيــســا ونــانــســي 

عجرم.
ُيــــعــــرض فــــي الـــثـــالـــث مــــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
فارس  ميريام  عن  الخاص  الوثائقي  املقبل 
عــلــى »نــتــفــلــيــكــس«، بحسب مــا نــشــرت على 
صــفــحــتــهــا الــــخــــاصــــة »إنــــســــتــــغــــرام«. وفـــي 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــخــــاصــــة، أن فــــــارس صـــــّورت 
اللبناني شريف  املــخــرج  مــع  البرنامج  هــذا 
»كليباتها«.  مجموعة  ـــع 

ّ
وق الـــذي  ترحيني 

ويــــروي بــالــصــوت والـــصـــورة مــراحــل حمل 
الثاني داف، وكيفية  ميريام فارس بطفلها 
قــضــاء بـــدايـــة أشــهــر الــحــجــر جــــراء انــتــشــار 

فــيــروس كــورونــا السنة املاضية فــي املنزل، 
ــقــــطــــات خـــــاصـــــة. وُعـــــلـــــم أن  إضـــــافـــــة إلـــــــى لــ
وفــــارس قضى  »نتفليكس«  بــني  الــتــفــاوض 
بـــوجـــوب ظــهــور زوجـــهـــا لــلــمــرة األولـــــى في 
ــع املــنــّصــة لــلــقــبــول  ــذا مـــا دفــ ــ الـــبـــرنـــامـــج، وهـ
ــــارس نجحت  فـ بـــاملـــشـــروع، خــصــوصــا وأن 

ألكثر من سبع سنوات في إخفاء صورته عن 
األضواء، واستطاعت بذلك أن تشغل الناس 
ومواقع التواصل االجتماعي واملهتمني، عن 
دانـــي مــتــري الــرجــل »الــخــفــي«، الـــذي تحول 
اللبنانية  الناشطة  »تــرنــد« بعد ســؤال  إلــى 

الراحلة أمل حمادة الشهير: »مني ماخدة«؟

هــكــذا، تــبــدو الــصــورة واضــحــة، السبق في 
التعرف على شخصية الزوج، يدفع املنصة 
ــة  ــيـ ــدرامـ ــــام والـــــعـــــروض الـ ــــاألفـ ــة بـ الـــخـــاصـ
للحديث  لبنانية  بمغنية  االســتــعــانــة  إلـــى 
حـــول حــيــاتــهــا، ال عــن مهنتها بــحــســب كل 

التسريبات التي تكشف حتى الساعة.

ــــرة   ذاكـ
ّ
لــــم يــــقــــّدم أفـــضـــل مــــا لــــديــــه، كـــمـــا أن

املـــشـــاهـــديـــن حــــول أدائــــــه تــحــمــل تــفــاصــيــل 
أغنى مما أظهره في هذا العمل.

وبينما كان قصي يتأرجح على حافة السقوط 
في فخ الدراما املشتركة، ومستوعبها الواسع 
الــفــارغــة،  الــتــجــاريــة ذات القيمة  مــن األعــمــال 
 
ً
كان اختياره ملسلسل »ال حكم عليه« فرصة
غير متوقعة إلعادة التموضع بشكل سريع، 
 العمل جاء وفق نظام املنصات 

ّ
خصوصا أن

الرقمية، وامتد لخمس عشرة حلقة فقط، كما 
كانت  البطولة  في   شريكته 

ّ
أن ساعد خولي 

ملكة جمال لبنان السابقة، فاليري أبو شقرا، 
مــا دفــعــه إلـــى إبــــراز قــــدرات تمثيلية تخطت 
 قصي عــاد بشخصية 

ّ
أن أبــو شقرا، وأثبتت 

مزدوجة يظهر الفارق واضحا في مامحها 
بــــني الـــفـــتـــرة األولــــــــى كـــعـــاشـــق يـــقـــع ضــحــيــة 
جـــريـــمـــة مــــدبــــرة، والـــثـــانـــيـــة كــســجــني يــخــرج 
واحــد،  عــام  وفــي  الحقيقة.  وكــشــف  لانتقام 
كانت املفاجأة الثانية من خولي، وهذه املرة 
عبر مسلسل »عشرين عشرين« في شخصية 
ــرّيـــس«، فصافي  »الـ بـــ  تلقب  قــيــاديــة  شعبية 
الــديــب الــذي اختبر أجـــواء الحياة فــي الحي 
يــفــرض سلطته  يــعــرف كيف  الشعبي جــيــدًا، 
من دون صوت عال، بمشية املتحكم وعيني 
املراقب ولهفة الغيور وشاعرية الرجل الناقم 
على واقــع مرير وِضــع بــه. وهكذا بــدا خولي 
ــــي« كــمــمــثــل تــكــامــلــت  ــافـ ــ فــــي شــخــصــيــة »صـ
أدواتـــه واستردها معا في آن واحــد، فانهار 
ــــرق فـــي الـــحـــّب حتى  ــه، وغـ ــدتــ ــاة والــ ــ عــلــى وفـ
الــثــمــالــة، تــحــايــل عــلــى الـــدولـــة، وتــمــرد حتى 
فصول  جميع  في   

ً
بطا فكان  األقصى  الحّد 

الحكاية، من دون أن يخفت األداء أو يتراجع 
قصي عن املوقع الذي حجزه.

ميريام فارس على »نتفليكس«: حكاية ال تعني أحدًاالجمهور يسترّد قصي خولي
أثارت المغنية اللبنانية 

ميريام فارس الجدل حول 
الوثائقي الخاص بها 

الذي سيعرض قريبًا على 
منصة »نتفليكس«

كارين إليان ضاهر

ــر   املـــاكـــيـــاج يــخــتــلــف بـــني مـــوســـم وآخـ
ّ
صــحــيــح أن

ــمــا ليست األلـــوان وحدها 
ّ
على أســاس املــوضــة، إن

ــم، بــــل تــخــتــلــف أيــضــا  ــ ــــواسـ مــــا يـــتـــبـــّدل بــحــســب املـ
املـــســـتـــحـــضـــرات املـــعـــتـــمـــدة بــــني مـــوســـمـــي الــشــتــاء 
والصيف. فالحّر يفرض تغييرات عديدة تتحدث 
ر من 

ّ
عنها خبيرة املــاكــيــاج نــاتــالــي زويـــن، وتــحــذ

األخطاء التي يمكن الوقوع بها في وضع املاكياج 
الــحــّر، كونها تنعكس سلبا على إطالة  أيـــام  فــي 

املرأة.
 

ّ
قــد يصعب وضـــع قــيــود فــي عــالــم املــاكــيــاج، فلكل
امــرأة أسلوبها وشخصيتها وذوقها، ما يدفعها 
ل 

ّ
في اتجاه معنّي في املاكياج الذي تعتمده. تفض

زويــن عــدم تقييد املــرأة بما هو ممنوع ومسموح 
 ثمة 

ّ
فــي املــاكــيــاج الــــذي تــعــتــمــده، لــكــن ال تــنــكــر أن

ــتــهــا، وتــقــع فــيــهــا كــثــيــرات 
ّ
أخـــطـــاء تــســيء إلــــى طــل

معينة  أصــول  للماكياج  الصيف، حيث  في فصل 
ة مشرقة في مختلف األوقات. 

ّ
ل اتباعها لطل

ّ
يفض

في  أساسيا  دورًا  املناخ  يلعب  الصيف،  في فصل 
تغيير نوع املاكياج املعتمد. فنظرًا الرتفاع درجات 
الــــحــــرارة والـــرطـــوبـــة الــــزائــــدة، يــكــون الـــوجـــه أكــثــر 
املاكياج في  للتعّرق ولظهور تشققات في  عرضة 
حال عدم وضعه بالشكل الصحيح، خصوصا في 
زيتية  البشرة  تبدو  تقام خارجا.  التي  املناسبات 
 الحاالت في حال عدم وضع مثبت املاكياج 

ّ
في كل

عالي الــجــودة. تنصح زويــن املـــرأة التي ال تعاني 
من مشاكل في البشرة، أو عيوب معينة تستدعي 
إخفاءها، أن تستغني عن استخدام كريم األساس 
صيفا، لتجنب ملعان البشرة بشكل ينعكس سلبا 
الــبــودرة صيفا  اعتماد  يكفي عندها  تها. 

ّ
طل على 

ل في هذه الحالة 
َّ

من دون كريم أســاس. كما ُيفض
أن تكون السحنة ناعمة وبالبودرة فقط، ال بكريم 
 

ّ
األســاس، وإن كان خافي الهاالت ضروريا في كل

األوقات وال يمكن االستغناء عنه.
تــقــول زويــــن: »فـــي فــصــل الــصــيــف، غــالــبــا مــا تكون 
الـــبـــشـــرة بــــرونــــزيــــة ومـــشـــرقـــة والـــــخـــــدان ورديــــــان 
نتيجة التعرض ألشعة الشمس، ما يؤكد إمكانية 
االستغناء عن كريم األساس«. انطاقا من ذلك، في 
 في 

ّ
فصل الصيف، قد ال يوضع كريم األســاس إال

املناسبات الكبرى، وفي الحاالت التي يكون الوجه 
فيها متعبا أو تكون فيه عيوب أو بثور.

بـــــداًل مـــن الــتــركــيــز عــلــى الــســحــنــة وعـــلـــى تغطية 
ــيـــف بــكــريــم  ــرة، وإثـــقـــالـــهـــا فــــي فـــصـــل الـــصـ ــشــ ــبــ الــ

األساس، من األفضل التركيز على ما يبرز السحنة 
لة 

ّ
مفض تقنية  ثمة  الصيف  فصل  ففي  وجمالها. 

فـــي وضــــع املـــاكـــيـــاج: يـــوضـــع األســــــاس أو مثبت 
الــبــودرة  الــهــاالت. تضاف  املــاكــيــاج. يوضع خافي 
 بــالــفــرشــاة أو 

ً
بــلــون الــوجــه، وتــوضــع عليه كــامــا

باإلسفنجة. ويرش مثبت املاكياج من جديد حتى 
ــدة غــيــر سميكة.  ــ يــنــدمــج املــاكــيــاج فـــي طــبــقــة واحـ
ويوضع الـBlush، كذلك يضاف الهايايتر كخطوة 
 وضعه عند أعلى الخدين 

ّ
أساسية في الصيف، ألن

ــة 
ّ
وعــلــى الــعــظــام تــحــت الــرقــبــة يــبــرز املــاكــيــاج وطــل

املرأة، خصوصا مع البشرة البرونزية. هي خطوة 
 الهايايتر يمكن 

ّ
ال يمكن االستغناء عنها، حتى أن
أن يعتمد من دون ماكياج كامل.

 مــوســم من 
ّ

 ثــمــة ألـــوانـــا تــخــّص كــــل
ّ
مـــن املـــؤكـــد أن

ــوان الــتــرابــيــة قد  ــ  األلـ
ّ
املـــواســـم فــي املــاكــيــاج، إال أن

تكون من تلك املناسبة في مختلف املواسم للظال 
خصوصا. وفي هذا املوسم، هي من األلوان الرائجة 
ألـــوان يمكن إدخالها في  ــمــا ثمة 

ّ
إن بشكل خــاص، 

التي  النيون  كــألــوان  الصيف حصرًا،  في  املاكياج 
راجــــت لــلــظــال الــــبــــارزة مـــن بــرتــقــالــي أو أزرق أو 
وردي أو أصــفــر. فــحــالــيــا، لــم يــعــد املــاكــيــاج املثقل 
والذي يتطلب ساعات لوضعه رائجا. في املقابل، 
عتمد هذه األلوان القوية للظال، فهي التي تبرز 

ُ
ت

السهل واملــوّحــد واملتناغم وتــكــون الفتة  املــاكــيــاج 
وغيرها  االصطناعية  الــرمــوش  مــن  بــداًل  لألنظار 

من التفاصيل التي لم تعد رائجة.

ُكرة في مرمى من األسالك الشائكة

هل اشترطت »نتفليكس« ظهور زوج ميريام فارس لعرض الشريط؟ )سامح شريف/فرانس برس(

)Getty( راجت ألوان النيون للظالل البارزة

قدم في مسلسل »عشرين عشرين« أداًء الفتًا )فيسبوك(

)CPH:DOX( يقترح الوثائقي نظرة من زاوية مختلفة إلى الالجئين

َّين  السوري الالجئين  إلى  نتعرّف  العربي،  علي  المصري  للمخرج  الزعتري«،  »كباتن  وثائقي  في 
فوزي ومحمود. حلٌم يجمع كليهما: كرة القدم، واحترافها

كباتن الزعتري

ماكياج الصيف بألوان باردة

فنون وكوكتيل
قراءة

موضة

متابعةمسار

أنس أزرق

احتفاليات  إلــى  املناسبات  كــل  العربية،  الرسمية  التلفزيونات  ل  ــحــوِّ
ُ
ت

ــد والــزعــيــم املــلــهــم والــحــزب  سخيفة مــمــجــوجــة، تــمــّجــد الــحــاكــم األوحــ
القائد، فتتحول األعياد الوطنية والقومية والدينية من احتفال للناس، 
من  وتخرجها  الحقيقية  املناسبة  تغفل  رخيصة  دعــايــة  مــجــّرد  إلــى 
أو  الجالء،  عيد  في  إضافيًا.  دعائيًا  كابوسًا  لتصبح  املبهج،  سياقها 
االستقالل  الرئيس صانع  يغدو  الوطني،  العيد  أو  االستقالل،  ذكــرى 
وحامي الجالء واملدافع عن حدود الوطن الشرقية والغربية والشمالية 
ــدول االســتــعــمــاريــة الــقــديــمــة  ــ والــجــنــوبــيــة. والـــواقـــف ضـــد مـــحـــاوالت الـ
الــعــودة إلــى احتالل البالد ولــو بطرق غير مباشرة.  والــجــديــدة، وضــد 
في عيد الثورة، يكون القائد مخطط الثورة ومنفذها وراعي مسيرتها 
الثورة، وحتى  ومنظر حزبها، وتغيب أسماء مؤسسي الحزب وقــادة 
أسماء شهدائها. وطبيعي أن يكون السيد الرئيس هو املعلم األول في 

عيد املعلمني، والعامل األول يوم األول من أيار.. وهكذا!
ــقـــالل، أو  ــتـ ــاالت االسـ ــ ــمـــاء رجــ ال خــجــل عــنــد األنــظــمــة مـــن شــطــب أسـ
األسماء  مئات  إيـــراد  الوطنية  الجرائم  مــن  ويصبح  أدوارهــــم،  تحجيم 
الــحــزب أو األحـــزاب الحليفة،  الــوثــوب على السلطة مــن ذات  مــن رفــاق 
والذين يوصمون باالنحراف اليميني أو اليساري، ناهيك عن األسماء 
الوطنية من الطبقات القديمة الحاكمة التي توصف بالرجعية والعميلة 

لالستعمار.
الذين  أولئك  ذلــك، وال سيما  اقتناع على  الناس من دون  يعتاد ســواد 

ُولدوا في عهد القائد، ولم يعرفوا غيره حاكمًا أبديًا.
املناسبات واألعــيــاد  األنظمة على  األمـــر، هــو سطو  فــي  األدهـــى  ولكن 
قائد  ومقارعة  تذكرة بصمود  واملــعــراج  اإلســـراء  يــوم  فيغدو  الدينية؛ 
النبوي  العاملية دفاعًا عن األقصى، ويتحول املولد  الوطن للصهيونية 
من احتفال بمولد النبي محمد، إلى تمجيد بالرئيس الخالد املؤسس 

لدولة التقدم واالشتراكية. 
ومن السهل التركيز على دور القائد في حفظ الوحدة الوطنية، والحفاظ 

على النسيج الوطني في عيد ميالد السيد املسيح.
كنا قبل انتشار أجهزة التلفزيون، نستيقظ باكرًا مسرعني إلى أقرب 
مسجد كي نشارك في تكبيرات العيد مع املــؤذن، فتمأل أصواتنا مع 
مؤذني املساجد األخرى وأطفال الحارات األخرى الفضاء العام. وبعد 
القديمة  املدينة  قلب  في  الشعبي  في حّينا  التلفزيون،  أجهزة  انتشار 
النظام عــام 2016، كنا  بالكامل بصواريخ ودبــابــات  الــذي دمــر  حلب، 
نشاهد صالة العيد في دمشق، وال سيما في املسجد األموي الكبير، 
إلــى أعـــذب األصــــوات واأللـــحـــان، إذ تــصــدح بالتكبيرات  وكــنــا نستمع 
واألنــاشــيــد واملـــدائـــح الــنــبــويــة، الــتــي يــشــارك بــهــا نــخــبــة مــن املنشدين 

املتميزين.
في فترة الحقة، وال سيما بعد أحداث الثمانينيات في سورية، بقيت 
هذه االحتفالية تنقل عبر الهواء مباشرة، بحضور حافظ األسد، ومن 
بعده ابنه بشار، ولكنها تبدأ بمدائح تسبغ صفات القداسة والتبجيل 
لسيادته  بالدعاء  وتنتهي  والخارجية،  الداخلية  ومواقفه  الرئيس  على 
بالعمر والصحة واإلشادة بعهده امليمون، حتى يكاد يلتبس عليك إن 

كان االحتفال بالعيد أم بالسيد الرئيس.
من املضحكات املبكيات في هذه املسرحيات، ما يصدر عن بعض غير 
املصلني، أو مــن هــم مــن أديـــان ومــذاهــب أخـــرى؛ فترى وزراء وأعضاء 
مجالس قيادية ونوابا من مذاهب ال تصلي صالة العيد، أو تصلي على 
هيئة أخــرى، أو من املسيحيني، يضعون اليد اليسرى فوق اليمنى، أو 
يسجدون بدل الركوع، في حني يختار املخرج لقطات محددة حتى يبتعد 

عن كادر املرافقني ورجال األمن الذين يبقون واقفني عند السجود.
الشيخ حسام الدين الفرفور، في خطبة عيد الفطر، التي نقلتها فضائية 
النظام، أتعب من بعده بتأليف أكاذيب املدح والتشبيح لـ بشار األسد؛ 
فوصفه بمعلم البشرية على التخلق بأخالق الله، وأناط به دور املجدد 
لعظمة الحضارة اإلسالمية، ودور املسجد األموي إلى ما كان عليه من 

موقع القرار في العالم أيام الدولة األموية.
ــده حــافــظ، الـــذي أســبــغ على  ــذا، يسير بــشــار األســـد على خطى والـ وبـ

نفسه، كما فعل أنور السادات، وصف الرئيس املؤمن.

يـــقـــوالن بـــبـــراءة ودهـــشـــة، مـــن دون شــعــور 
ِرحان، فقط.

َ
بدونية إزاء ما يريان. هما ف

صــداقــتــهــمــا تــبــقــى كــمــا هــــي، ويــبــقــى هــذا 
 مــا يحصل ربــمــا لــن يـــدوم. 

ّ
ــأن اإلحــســاس بـ

 السيناريو 
َ
َيــدم، ولــم ُيعن ، ال بــأس. لم 

ْ
لكن

لبديهّيتها، فعمرهما  بذكر األسباب، ربما 
يسمحا  لم  السابق  العشوائّي  وتدريبهما 
لــهــمــا بــالــبــقــاء، وبــالــعــاملــيــة. تــوضــيــح غير 
ضـــــــــروري: مـــســـيـــرة حـــيـــاتـــهـــمـــا، والـــتـــركـــيـــز 
ـــيـــان بـــهـــذا 

ّ
ــل عــلــيــهــمــا كـــشـــخـــصـــّيـــتـــني تـــتـــحـ

م 
ّ
الشغف والحلم، رغم أسوار املخيم، والتعل
ه اشتغل الفيلم عليه.

ّ
من التجارب، هذا كل
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