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صحافيو اليمن: جحيم الداخل وعناء المنفى
زكريا الكمالي

أرواح  اليمن  في  املتصاعدة  الحرب  أزهقت 
السنوات  مــدار  على  وإعالميًا  صحافيًا   39
ــيـــة، إال أن جــريــمــة االغــتــيــال  املـــاضـ الــســبــع 
رشا  الصحافية  بحياة  أودت  التي  املــروعــة 
ت الــــشــــارع الــيــمــنــي، 

ّ
ــز ــ ــرازي الـــحـــامـــل هـ ــحــ الــ

ــــــت نـــاقـــوس الــخــطــر عــلــى مــســتــقــبــل ما 
ّ
ودق

تــبــقــى مـــن الــعــامــلــن فـــي املـــجـــال اإلعـــالمـــي 
الجديدة  الصدمة  تكمن  الجريح.  البلد  في 
املــرة  أن عملية وحشية استهدفت هــذه  فــي 
أسرة كاملة مؤلفة من صحافي وصحافية، 
وكــذلــك فــي تــطــور وســائــل قتل الصحافين 
الـــتـــي  األداة  وهــــــي  ــفــــة،  نــــاســ ــــوات  ــبـ ــ عـ عـــبـــر 
كـــــان اســـتـــخـــدامـــهـــا مـــحـــصـــور بـــاســـتـــهـــداف 

السياسين والقادة العسكرين.
حـــيـــاة  الــــــنــــــزاع  أحـــــــــال   ،2015 الـــــعـــــام  ــنــــذ  مــ
الــصــحــافــيــن فـــي الــيــمــن إلـــى جــحــيــم، حيث 
انتهاكًا.   1360 إجمالي  مــن   

ً
قتيال  39 سقط 

وعامًا بعد آخر، تزداد بيئة العمل الصحافي 
خــطــورة، إثــر االســتــهــداف الــذي تعرضت له 
وإجماع أطراف الحرب كافة في البالد على 

التعامل مع الصحافي كعدو.
الجناة  املمنهج وإفــالت  وجــراء االستهداف 
ــفـــكـــر بــــعــــض الـــصـــحـــافـــيـــن  ــــاب، يـ ــقـ ــ ــعـ ــ مـــــن الـ
الــيــمــنــيــن جـــّديـــًا بــالــتــخــلــي عـــن الــصــحــافــة 
والـــبـــحـــث عــــن مـــهـــنـــة أخـــــــرى تــجــعــلــهــم فــي 
مــأمــن مــع أســرهــم مــن أي غـــدر، فيما تـــراود 
البعض أحـــالم الــهــجــرة خـــارج الــبــالد بحثا 
عن مالذ آمن. وكانت مصر واململكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا أكـــثـــر الـــوجـــهـــات الــتــي 
استقبلت الصحافين اليمنين الفارين من 
التوجه نحو  العشرات  ل 

ّ
فيما فض الــداخــل، 

القارة األوروبية بحثًا عن اللجوء اإلنساني.
التي ينعمون بها،  الحرية  الرغم من  وعلى 
الــيــمــنــيــن في  الــصــحــافــيــن  إال أن غــالــبــيــة 
ــراء  الــــخــــارج يــعــيــشــون أوضــــاعــــًا مــــزريــــة، جـ
ــة مـــصـــادر الـــدخـــل،  ــافـ تـــوقـــف مــرتــبــاتــهــم وكـ
ونقابة  اليمنية  للسلطات  اتــهــامــات  وســط 
ــمـــات الـــدولـــيـــة  ــنـــظـ الـــصـــحـــافـــيـــن أيـــضـــًا واملـ
ــرى عـــضـــو مـــجـــلـــس نــقــابــة  ــ ــ بــــالــــخــــذالن. ويـ
أن  األســيــدي،  نبيل  اليمنين،  الصحافين 
ـــت بــالــوســط الــصــحــافــي 

ّ
الـــكـــارثـــة الـــتـــي حـــل

فـــي الــيــمــن أكـــبـــر مـــن أن تــتــحــمــلــهــا نــقــابــة، 
مؤسسة  وخصوصًا  الحكومة،  إن  ويــقــول 
الرئاسة، هي من تتحمل مسؤولية حرمان 
الــصــحــافــيــن حـــتـــى الــــذيــــن ال يــــزالــــون فــي 
الــــداخــــل مــــن مــرتــبــاتــهــم فــــي مــؤســســاتــهــم 
اإلعالمية. يتفق األسيدي على وجود دور 
سلبي للمنظمات املعنية بدعم الصحافين 
في تعاملها مع وضع الصحافة في اليمن، 
ويؤكد أن كثيرًا من املنظمات تفضل العمل 
في البلدان املستقرة وتخشى الوصول إلى 
 عن 

ً
فــضــال لـــأذى،  اليمن حتى ال تتعرض 

أن أطراف الحرب تنظر للمنظمات الدولية 
بــعــن الــشــك وتــرفــض منحها الــتــراخــيــص 

لدخول املدن اليمنية.

كفاح في المنفى
شهد  بــلــد  مــن  قــدمــوا  لصحافين  بالنسبة 
ــلـــى صـــعـــيـــد الــــحــــريــــات، لــــم يــكــن  مــــجــــزرة عـ
أمــامــهــم الكثير مــن الــوقــت لــالســتــرخــاء، بل 
الدولية  الجهات  قربهم من  استغالل  تحتم 
معاناة  إليــصــال  التعبير  فــي حرية  الفاعلة 
مــا تــبــقــى مــن زمــالئــهــم فــي الــيــمــن، كــمــا هو 
الحال مع عضو مجلس نقابة الصحافين 

اليمنين، نبيل األسيدي.
يــنــشــط األســـيـــدي الــــذي وجـــد فـــي ســويــســرا 
مالذًا آمنًا منذ أواخــر 2015، بعد إفالته من 
فاعل  بشكل  صنعاء،  فــي  حوثية  مالحقات 
الصحافين  لقضايا  االنــتــصــار  سبيل  فــي 
اليمنين مــن مــقــر إقــامــتــه الــجــديــد. وخــالل 
األيــــام املــاضــيــة، اخـــتـــاره مــشــروع »أصــــوات 
10 صحافين  الحرية« ضمن  تنشد  عاملية 

على مستوى العالم يدافعون عن املهنة.
الالجئن  الصحافين  أن  األسيدي  يعتقد 
للتحرك  أكبر  لديهم مساحة  في سويسرا 
وعرض املآسي التي يتعرض لها زمالؤهم 
داخـــــل الـــيـــمـــن، نـــظـــرًا لــقــربــهــم مـــن مجلس 

حــقــوق اإلنـــســـان، واملــقــرر األمــمــي الــخــاص 
بــاإلخــفــاء الــقــســري، وكــذلــك املــقــرر الخاص  
بـــاالعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي، واملــــقــــرر الـــخـــاص 

بمناهضة التعذيب.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــيــــدي، لــــ ويـــقـــول األســ
املنظمات  مــع  التواصل  على  إنــه يحرص 
ــدهـــم بــاالنــتــهــاكــات الــتــي  املــعــنــيــة وتـــزويـ
ــــرصــــد وتــــوثــــق بـــمـــســـاعـــدة الــــزمــــالء فــي 

ُ
ت

ــن، كــمــا  ــمـ ــيـ نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن داخــــــل الـ
وسائل  في  للحضور  املتاح  الجهد  يبذل 

اإلعــــــالم، لــلــتــذكــيــر بــقــضــايــا الــصــحــافــيــن 
الــيــمــنــيــن، وخــصــوصــا األربـــعـــة املــحــكــوم 
املليشيات  قدم 

ُ
ت عليهم باإلعدام، حتى ال 

الحوثية على تنفيذ ذلك الحكم الجائر.

صراع مع الحياة
ال تمنح ظروف الحياة الجديدة في املهجر 
ــرًا مــــن الـــصـــحـــافـــيـــن فــــرصــــة اللـــتـــقـــاط  ــيـ ــثـ كـ
أنفاسهم حتى يتفرغوا بشكل كاٍف ملا يدور 
في بلدهم األصلي. ووفقًا للصحافي غمدان 

اليوسفي، فإن من يصل إلى أوروبــا »يعود 
كما ولدته أمه، ويدخل في صراع لتأسيس 

حياة  جديدة من الصفر«.
فر اليوسفي من اليمن إلــى مصر قبل أن 
يستقر بــه املــطــاف فــي هــولــنــدا، مــن أجــل 
النجاة بأسرته مــن األطـــراف كــافــة، ســواء 
قتل  تستسهل  الــتــي  الحوثية  املليشيات 
معارضيها أو سجنهم وإخفاءهم قسريًا، 
أو باقي األطراف التي تريد من الصحافي 
أن يــكــون نــاطــقــا بــلــســانــهــا وإال فــإنــه في 

خانة األعداء.
يمنيًا.  صحافيًا   20 نحو  هولندا  تحتضن 
ــــم مــن  ــــرغـ ويـــعـــتـــقـــد الـــيـــوســـفـــي أنــــــه عـــلـــى الـ
االستقرار النسبي، إال أن األمــر يظل صعبًا 
بالنسبة لالجئن في أوروبــا، حيث الحياة 
في  اليمنين  وتــفــّرق  مختلفة،  االجتماعية 
سوى  يلتقون  ال  تجعلهم  متباعدة  بــلــدات 
ــقــــول الــيــوســفــي  فــــي مـــنـــاســـبـــات نــــــــادرة. ويــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــل هـــذا يشكل عزلة  لـــ
ويصعب  عامة،  املهاجر  أو  الصحافي  على 
اخــتــراق حــيــاة اآلخــريــن لتكون لهم صديقًا 
)...( هـــذه الــتــفــاصــيــل تــدفــع الــصــحــافــي ألن 
يــظــل مــتــشــبــثــًا بــقــضــيــتــه هـــنـــاك فـــي الــيــمــن 
البعيد، ويتابع كل صغيرة وكبيرة، وتجده 
ربــــمــــا األشـــــــد غـــضـــبـــًا لـــكـــونـــه مـــمـــنـــوعـــا مــن 
الجديدة،  الجنسية  يأخذ  حتى  بلده  رؤيــة 
ويشعر أنه في سجن يعيش بعيدًا عن أهله 
السنوات  هــذه  وأحبته، ويقنع نفسه طــوال 
أن األمان هو األهــم«. ووفقًا لليوسفي، فإنه 
أوروبــا  ال يوجد نشاط صحافي مرتب في 
أنشطة مدفوعة  أو  فــردي مستقل،  بــل عمل 
من التحالف الذي تقوده السعودية أو إيران 

وغيرها من الدول املعنية بامللف اليمني.

شبكة عالقات محدودة
اللجوء  مــن عمر  املاضية  الــســنــوات  لــم تكن 
في  املــقــيــمــن  اليمنين  للصحافين  كــافــيــة 
أوروبــــــــا لـــالنـــخـــراط فــــي املــجــتــمــع الــغــربــي 
ــا يـــجـــري فــــي بـــلـــدهـــم األصـــلـــي  وتـــســـويـــق مــ
بفعالية، قياسًا بمهاجرين والجئن من دول 
عربية أخرى مثل سورية أو فلسطن. يرجع 
الصحافي اليمني املقيم في بلجيكا، خليل 
العمري، ذلك إلى قصر خبرة املهاجر اليمني 
فــي أوروبــــا، على الــرغــم مــن تأكيده على أن 
نشاط اليمنين، وخاصة الصحافين، يبدو 
جــيــدا مــقــارنــة بــالــعــوامــل املــحــيــطــة. ويــقــول 
الـــعـــمـــري الـــــذي انــتــقــل إلــــى بــلــجــيــكــا أواخــــر 
الجديد«،  »العربي  لـ العام 2019، في حديث 
إن »شــبــكــة عــالقــات الــصــحــافــي الــيــمــنــي في 
أوروبا قصيرة جدًا، أي أقل من أربع سنوات 
التي  مثال  الفلسطينية  بالتغريبة  مقارنة 
السورية  حتى  أو  السنن  عــشــرات  تتجاوز 

التي تتجاوز العشر سنوات«.
التواصل  إقـــراره بصعوبة  من  الرغم  وعلى 
مع اإلعالم واملجتمع جراء وجود 3 لغات في 
أنه  إال  اإلنكليزية،  بينها  من  ليس  بلجيكا 
 شبه فعال مع 

ً
يشير إلــى أن هناك تــواصــال

الجانب األوروبـــي املــدنــي، فضال عن ظهور 
نماذج إعالمية يمنية في سويسرا وهولندا 
وأملــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا، اســـتـــطـــاعـــت الــتــعــريــف 

باألزمة اليمنية.
أجــرى العمري مقابلة مع تلفزيون بلجيكا 
مع  والتقى  محلية،  صحيفة  ومــع  الرسمي 
أكــثــر مـــن مــائــة بــاحــث فـــي املـــشـــرق الــعــربــي 
في »جامعة غنت«، في أنشطة نقل خاللها 
بعض معاناة اليمنين وخلفية الصراع في 
الــرغــم مــن مــحــاوالتــه الدائبة،  اليمن. وعــلــى 
الغربي  الــعــام  الـــرأي  إال أن العمري يــرى أن 
يــهــتــم بــالــقــصــة االنــســانــيــة وال يــتــفــاعــل مع 
وعــادة  الــصــراع،  عوامل وتفاصيل وخيوط 
كلمات:  بثالث  باملنطقة  الصراع  يختزل  ما 
صـــــراع ســنــي شــيــعــي، أو هـــجـــوم ســعــودي 
وحــشــي عــلــى بــلــد فقير مــثــل الــيــمــن. ويــقــول 
ــــي أزمـــــــة مـــنـــســـيـــة فــي  »األزمــــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة هـ
منطقة منسية من قبل اإلعالم والرأي العام 
البلجيكي واألوروبي، لكن القصة اإلنسانية 
ال تــزال محل اهتمام نسبي من قبل اإلعالم 
البلجيكي، إضــافــة إلــى االهــتــمــام اإلعــالمــي 

باألزمة اليمنية في الجانب السياسي«.

39 صحافيًا وإعالميًا 
قتلوا على مدار السنوات 

السبع الماضية

بين االنتهاكات التي تالحقهم وتهدد حياتهم وأوراحهم داخل اليمن، واللجوء إلى الخارج، يعاني صحافيون 
يمنيون من جحيمين متواصلين للتوفيق بين المهنة والنجاة

عبد  اليمنيني  الصحافيني  الحوثيني  سلطات  تحتجز 
الــولــيــدي وحـــارث حميد وتوفيق  الخالق عــمــران وأكـــرم 
املنصوري تعسفًا منذ عام 2015، بسبب تقاريرهم عن 
االنتهاكات التي ارتكبتها الجماعة لدى سيطرتها على 
العاصمة صنعاء ومعظم غرب اليمن، في سبتمبر/أيلول 
2014. وفي إبريل/نيسان عام 2020، حكمت »املحكمة 
التي يسيطر عليها  املتخصصة« في صنعاء  الجزائية 
الــحــوثــيــون عــلــى الــصــحــافــيــني األربـــعـــة بــــاإلعــــدام، بعد 
محاكمة ُوصفت بالجائرة، بتهمتي الخيانة والتجسس 
إلى  تستند  سياسية  تهم  وهــي  أجنبية،  دول  ملصلحة 
لتنفيذ  عملهم اإلعالمي فقط. لم تحدد املحكمة موعدًا 

الحكم بعد.
 عن خطر تنفيذ حكم اإلعدام بحق الصحافيني 

ً
وفضال

األربـــعـــة، هــنــاك مــخــاوف حقيقية بــشــأن الــظــروف التي 

يحتجزون فيها. وعلى الرغم من دعوات منظمات حقوق 
اإلنسان وحرية اإلعالم في اليمن وخارجه إللغاء أحكام 
اإلعــدام وإطــالق ســراح الصحافيني، لم يغير الحوثيون 
الـ 169 في  اليمن املرتبة  رأيهم. في غضون ذلــك، احتل 
الصحافة  لحرية  العاملي  التصنيف  مــن   2021 نسخة 
ـــدود« بــتــراجــع  ــلـــون بـــال حـــ ــراسـ ــذي تـــعـــده مــنــظــمــة »مـ ــ الـ
مرتبتني عــن الــعــام املــاضــي. وأشــــارت »مــراســلــون بال 
أنفسهم  »يجدون  اليمنيني  الصحافيني  أّن  إلــى  حــدود« 
ــراف املــتــنــاحــرة« و»بــغــّض  ــ مــحــاصــريــن بــني نــيــران األطـ
النظر عن املنطقة التي يوجدون فيها، فإّن الصحافيني 
معرضون للمراقبة، ويمكن اعتقالهم ملجرد نشر تدوينة 
على منصات التواصل. وحتى عندما يغيرون مهنتهم 
للمالحقات  عرضة  يظلون  هم 

ّ
فإن االضــطــهــاد،  لتجنب 

بسبب كتاباتهم السابقة«.

أحكام باإلعدام

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

تزعم منشورات إعالن منظمة 
الصحة العالمية ظهور متحّور 

خطير لفيروس كورونا اسمه 
»هيهي«. لكّن المنظمة نفت 

ما ترّدد بهذا الشأن، وأضافت أّن 
»متحورات الفيروس الكبرى التي 

ُحددت منذ ظهور الجائحة هي 
ألفا، وبيتا، وغاما، ودلتا«.

تنتشر صورة قال متداولوها 
إنّها لتالميذ ذكور في مدرسة 
اسكتلندية ُطلب منهم ارتداء 

التنانير لتعزيز المساواة. االدعاء 
خطأ، فالصورة الملتقطة في 2017 
تظهر تالميذ يرتدون التنانير احتجاجًا 

على منعهم من ارتداء السراويل 
القصيرة في مدرستهم.

ظهر على صفحات وحسابات 
مصرية منشور يّدعي فوز الممثل 

أحمد عبد العزيز بمنصب نقيب 
الممثلين المصريين. لكّن هذا الخبر 

غير صحيح، إذ إّن االنتخابات التي جرت 
قبل أيام لم تكن لمنصب النقيب، 

بل لمجلس النقابة، ولم يترّشح لها 
الممثل أصًال.

تتداول صفحات خبرًا »عاجًال« عن 
استعداد اليابان إلعمار سورية. 

اليابان لم ُتعلن أخيرًا أمرًا مماثًال، 
بل قالت في مارس/آذار إنّها 

مستعدة للمشاركة في إعادة 
اإلعمار، شرط »أن ُتحقق العملية 

السياسية تقدمها وفقًا لقرار 
مجلس األمن رقم 2254«.

أطراف الحرب كافة تستهدف الصحافيين )أحمد الباشا/فرانس برس(
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املسرح في العالم العربي تنفيسي ويعّبر عن 
ــل الـــنـــاس، وذلـــك ألن الــجــمــهــور العربي  دواخــ
ــل 

ّ
ــس حــتــى الــعــظــم، ولـــذلـــك تــجــده يــفــض مــســيَّ

املـــســـرح الــســيــاســي االجـــتـــمـــاعـــي الــكــومــيــدي 
الناقد«. ويرى صوالحة أن أكثر املسارح التي 
األعمال  تقدم  التي  هي  قبواًل وشعبية،  تجد 
الناس  إحساس  بسبب  الساخرة،  السياسية 
والعاملية،  املحلية  والــديــكــتــاتــوريــة  باملعاناة 
فاملواطن أينما وجد هو »مضغوط« ويبحث 
عــن متنفس يــجــده غــالــبــًا فــي هـــذا الــنــوع من 

األعمال، فالتنفيس مهم جدًا لتفادي الضغط 
املسبب لالنفجار أو التطرف.

يـــشـــدد صـــوالـــحـــة عــلــى أن الـــفـــن حــتــى يــكــون 
مــؤثــرًا، عليه أن يحمل قضية، شــارحــًا: »عند 
بــال معنى  فــقــط، سيصبح  الــفــن للهو  تــحــول 
أعــتــقــد هو  فــالــفــن حسبما  لــلــوقــت،  ومضيعة 
ِبنة األساس الرابعة في البناء االجتماعي 

َّ
الل

ألي مجتمع بعد البرملان والصحافة والدولة. 
ورســالــة الفنان بالدرجة االولــى أن يعلي من 
قيمة الفن، وأي فنان يتحدث بأن رسالة الفن 

عّمان ـ محمود الخطيب

قال الفنان األردني نبيل صوالحة 
إنه يعيش حاليًا في »سبات فني«، 
»فــتــرة الــنــقــاهــة  واصـــفـــًا املــرحــلــة بـــ
نصف اإلجبارية«، ويوضح الفنان الكوميدي 
ــعـــربـــي  ــه فــــي حــــــــواره مــــع »الـ ــفـ الــــســــاخــــر مـــوقـ
: »أنــظــر وأتــابــع مــا يجري في 

ً
الــجــديــد«، قــائــال

الــســاحــة الفنية مــن خـــرم الــبــاب. مــنــذ عــامــن، 
وبسبب جائحة كورونا، زادت الساحة الفنية 
فقرًا على مختلف األصعدة، فكان صعبًا علّي 
تقديم أعمال بغرض التواجد فقط، والجمهور 

يعرف أنني أنطلق من املسرح في عملي«.
ويــتــكــئ صــوالــحــة عــلــى كـــمٍّ كبير مــن األعــمــال 
املــســرحــيــة الـــســـاخـــرة والـــنـــاقـــدة لــلــحــال الــتــي 
تــحــاكــي الـــواقـــع املــعــيــش، والــتــي ال تــخــلــو من 
الثمانيني  فــالــفــنــان  الــســيــاســيــة.  اإلســقــاطــات 
املاضي  الــقــرن  بــدايــة تسعينيات  منذ  اشتهر 
بتقليده للحكام العرب في مسرحياته، يقول 
عن تجربته: »أؤمن بأن املسرح هو من يتعامل 
مع الناس ضمن قضاياهم، فأي مسرح يجب 
ــرافـــي بــأن  ــتـ أن تــمــنــحــه بـــعـــدًا مــحــلــيــًا، مـــع اعـ

تحول بعض مشاهير 
الفن واإلعالم إلى أدوات 

بيد األحزاب

اشتهر الفنان الثمانيني 
في بداية التسعينيات 

بتقليد الحكام العرب

الوصاية مفروضة على 
نجمة البوب وممتلكاتها 

منذ عام 2008

2223
منوعات

أصبحت من املاضي وأن همه الشهرة وجمع 
ح حرفته ويتحول فقط 

ّ
املــال، فهو بذلك يسط

إلــى محصل أمـــوال وهجن شــهــرة، وبالتالي 
تاليًا.  عمله  ويــضــعــف  تــركــيــزه  ذلـــك  سيفقده 
قد  الــتــي  جــولــي  أنجلينا  األمــيــركــيــة  فاملمثلة 
ــل الــــنــــاس، اســـتـــطـــاعـــت تــســخــيــر  ال تــعــجــب كــ
شهرتها فــي رســالــة إنــســانــيــة أوصــلــتــهــا إلــى 
قلوب كل البشر، وقياسًا على نفسي، أقول إن 
جزءًا كبيرًا من عملي هو تثقيف الناس وزرع 
االبــتــســامــة فـــي قــلــوبــهــم وعـــقـــولـــهـــم«. وحـــول 

قدرة الفنان الساخر على تقديم فن يوازي ما 
سياسية  صعوبات  مــن  األرض،  على  يجري 
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة، يــبــن صــوالــحــة، 
الساخرة يحتاجان  »الفن والكوميديا   :

ً
قائال

ألجواء مريحة، واليوم العالم العربي يعيش 
دوامــة من القلق ويقف على حفة قبره، لذلك 
تــجــد أن أغــلــب األعـــمـــال الــكــومــيــديــة املــقــدمــة 
حــالــيــًا تــنــمــي لــلــكــومــيــديــا الــــســــوداء«. وينفي 
صــوالــحــة أن يــكــون قــد »غـــاب مــســرحــيــًا« عن 
املــشــهــد الـــســـاخـــر الــســيــاســي بــعــد أن ارتــفــع 
ســقــف الــحــريــة فـــي الــســنــوات املــاضــيــة بفعل 
ــم أغـــب،  ثــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، ويــــؤكــــد: »لــ
الــذي كان ينظر فيه للثورات  فأنا في الوقت 
)إرحــل(  مسرحية  قدمت  بإيجابية،  العربية 
املتظاهرون  تــوحــد  كــانــت  الــتــي  الكلمة  وهــي 
ــا فـــي وجــــوه بــعــض الـــزعـــمـــاء كي  ــهـ ويـــرددونـ
الــوقــت، لأسف تبن  يرحلوا، لكن مــع مــرور 
الزعماء  ويبقى  ترحل  التي  هي  الشعوب  أن 
فــي أمــاكــنــهــم، واتــضــح بــعــد عـــدة ســنــوات من 
انــطــالقــة شــــرارة الــربــيــع الــعــربــي أن شعوبنا 
يــفــهــمــون أن الــحــريــة مــعــنــاهــا الــتــعــدي على 
اآلخــــريــــن، فـــغـــاب الــــحــــوار وســيــطــر الــتــطــرف 

وبتنا ال نعلم أيهما صاحب الحق«.
ــد  ــع دريــ وعـــــن ســـبـــب عـــــدم اجـــتـــمـــاعـــه فــنــيــًا مــ
الــخــط  أن  إمـــــــام، وال ســيــمــا  عــــــادل  أو  لـــحـــام 
يجمع  مــن  هــو  الساخر  السياسي  الكوميدي 
صرحاء  »لنكن  صــوالــحــة:  يوضح  تجاربهم، 
مــع أنــفــســنــا. هــنــاك عـــدة عـــوامـــل، أولـــهـــا: الفن 
في مصر وسورية أخذ أبعادًا وشهرة عربية 
أكــبــر بكثير مــن الــفــن فــي األردن لــعــدة عوامل 
ــي الـــســـاحـــة الــفــنــيــة  مـــعـــروفـــة لــلــمــشــتــغــلــن فــ
العربية، وثانيها: أن دريــد لحام وعــادل إمام 
لها  عــالقــة  وال  عــربــيــًا،  عــرضــا مسرحياتهما 
بــمــقــيــاس الـــحـــريـــة والــــنــــص املـــكـــتـــوب، حــيــث 
غير  واإلسقاط  الرمزية  من  الكثير  استخدما 
املباشر على الكثير من األحداث حتى يعرضا 
مــا قــدمــاه، لكن فــي األردن األمــر مختلف؛ فال 
رقـــابـــة كــانــت عــلــى نــصــوصــنــا، حــيــث هــامــش 
األشياء  نسمي  زلنا  ومــا  وكنا  أكــبــر،  الحرية 
العرب  والرؤساء  الزعماء  ونقلد  بمسمياتها 
كما هم دون مــواربــة، وهــذا ما يستحيل معه 
الــعــرض فــي دول عــربــيــة كــثــيــرة، ألنـــك وقتها 
ستكون معرضًا لالعتقال أو املــوت، وهــذا ما 
 في أكثر من بلد عربي، إذ ُمنعُت من 

ً
حدث فعال

الدخول، لذلك كانت عروضي تحظى بنجاح 
فـــي األردن، وهـــــذا كنت  ــدى عــرضــهــا  لــ كــبــيــر 
العربي  الجمهور  تفاعل  مــن  شخصيًا  أملسه 
مــعــي. وثــالــثــهــا: كـــل كــومــيــدي لـــه شخصيته 
كوميدي  مــع  التمازج  صعبة  وهــي  الخاصة، 
يماثله بنسبة كبيرة قد تصل إلى 99%، وهذا 
التمازج يجب أن يكون من عدة نــواح، أهمها 
التركيبة الجسدية والعقلية، ولذلك تجد أنني 
عملت ملدة طويلة كثنائي مع الفنان األردني 
هشام يانس، وحققنا نجاحًا مشتركًا، وهذا 
مــا ينطبق أيضًا على ثنائية دريــد لحام مع 
نهاد قلعي، وثنائية عادل إمام مع أحمد راتب 
وعــمــر الـــحـــريـــري ومــصــطــفــى مــتــولــي ويــســرا 
مــســرحــيــًا وســـيـــنـــمـــائـــيـــًا«. ويـــنـــفـــي صــوالــحــة 
تــعــرضــه ملــشــاكــل أو عــقــبــات بــســبــب تــقــديــمــه 
شخصيتي امللك الراحل الحسن بن طالل أو 
امللك عبد الله الثاني، مبينًا: »نتمتع باألردن 
بمناخ وهامش كبير من الحرية، وإن كنت قد 
اســتــفــدت مــن هــذا املــنــاخ بمسؤولية شــديــدة، 
نجاحًا  قدمتها  التي  املسرحيات  حققت  كما 
وانتشارًا كبيرًا بن الناس، والحمد لله القت 
قـــبـــول كـــل مـــن حــضــرهــا فـــي املـــســـرح أو على 
)سيديهات(، وال بد من التأكيد أن املسرحيات 
وامللك  الــراحــل  املــلــك  الــتــي تقصدها حضرها 
على  إلى مسرحياتي  العودة  ويمكن  الحالي 
)يــوتــيــوب( وتــتــأكــد مــن ذلـــك بــنــفــســك، وكــذلــك 
األمـــر انسحب على رؤســـاء الــــوزراء والـــوزراء 

أنفسهم في األردن«.

بيروت ـ العربي الجديد

اختياراتها  عن  العربية  الــدول  معظم  أعلنت 
بـــشـــأن األفـــــــالم الـــتـــي ســتــمــثــلــهــا فــــي الــــــدورة 
الـــ94 من حفل توزيع جوائز »أوســكــار« الذي 
يـــقـــام فـــي 27 مــــــــــارس/آذار املـــقـــبـــل، وتــنــوعــت 

مواضيعها ومقارباتها.
»الــهــيــئــة املــلــكــيــة األردنـــيـــة لـــأفـــالم« اخــتــارت 
فيلم »أمــيــرة« للمخرج املــصــري محمد ديــاب 
لتمثيلها في املنافسة على جائزة »أوسكار«، 

ضمن فئة أفضل فيلم دولي.
وهــو   ،2019 ســنــة  األردن  فـــي  صــــور  الــفــيــلــم 
وفلسطن.  األردن ومصر  بــن  إنــتــاج مشترك 
مـــراهـــقـــة فلسطينية  ــي  »أمــــيــــرة«، وهــ يــتــتــبــع 
ــــاءت إلــــى الــدنــيــا عن  فـــي الــــــ17 مـــن الــعــمــر، جـ
ــة تـــهـــريـــب الــســائــل  ــطـ طـــريـــق الــتــلــقــيــح بـــواسـ
املــنــوي لــوالــدهــا األســيــر »نـــــّوار«. يــضــم فريق 
الفيلم النجمة األردنية صبا مبارك، واملمثلة 
ــارا عـــبـــود الـــتـــي لعبت  ــ ــة الـــصـــاعـــدة تـ ــيــ األردنــ
األردنـــي صهيب  واملمثل  »أمــيــرة«،  شخصية 
نشوان، واملمثلن الفلسطينين علي سليمان 
وزيـــــاد بــكــري وولـــيـــد زعــيــتــر وقــيــس نــاشــف.  

إنــه »لــم يعد يلقى أي عــروض فنية للتمثيل، 
بــســبــب مــواقــفــه الــســيــاســيــة وتــأيــيــد لــنــشــاط 
الصدرين السياسي«. وإضافة إلى العزاوي، 
التي  السلمان  العراقية عواطف  املمثلة  هناك 
بدأت نشاطها الفني األول من أغنيات بمدح 
الرئيس الــراحــل صـــدام حــســن، خــالل الحرب 
العراقية اإليرانية )1980 ــ 1988(، لكنها حاليًا 
»الحشد  فصائل  عــن  دفاعيًا  نشاطًا  تــمــارس 
الــشــعــبــي«. ظــهــرت ســابــقــًا فـــي مــقــطــع فــيــديــو 
وهي تبكي بعد مقتل الجنرال اإليراني قاسم 
الشعبي«  »الــحــشــد  فــي  والــقــيــادي  سليماني 
أبو مهدي املهندس، عقب استهدافهما بغارة 

أميركية مطلع عام 2020.
برز  واإلعــالمــيــن،  الصحافين  صعيد  وعلى 
أحـــمـــد عــبــد الــــســــادة، وهــــو شـــاعـــر وإعـــالمـــي 
ـــف نــفــســه قــبــل عــــام 2014 بــأنــه 

ّ
ــراقــــي، صـــن عــ

»عــلــمــانــي مــتــطــرف« وفــقــًا ملــقــربــن مــنــه، لكنه 
تــحــّول إلــى مــدافــع عــن الــقــوى الحليفة إليــران 
وعــن التدخل اإليــرانــي فــي الــعــراق، وهجمات 
الــقــواعــد العسكرية  الــفــصــائــل املــســلــحــة عــلــى 
العراقية التي تتواجد فيها القوات األميركية، 
فــيــمــا تــبــدلــت مـــواقـــفـــه مـــن مـــؤيـــد لــلــحــراكــات 
املدنية ومنها االحتجاجات إلى معارٍض لها، 
وتحديدًا خالل فترة انتفاضة أكتوبر/تشرين 
مدعومة  واعتبرها  رفضها  التي   2019 األول 

بغداد ـ زيد سالم

يــنــســجــم بــعــض فــنــانــي ومــمــثــلــي وإعــالمــيــي 
ــكـــارًا  الــــعــــراق مــــع مــــواقــــف ســيــاســيــة تــتــبــع أفـ
وتــيــارات  مسلحة  وفــصــائــل  ألحــــزاب  متفرقة 
ديـــنـــيـــة مــتــهــمــة بـــالـــفـــســـاد وأخــــــــرى بـــالـــدمـــاء 
والــفــشــل فـــي إدارة الـــبـــالد، وبــعــضــهــم تـــورط 
ــرون هم  ــ جــــّراء الــحــاجــة لــلــمــال والــنــفــوذ، وآخـ
ــزاب، وفــي الحالتن   يتبعون هــذه األحــ

ً
أصـــال

ثير مواقفهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية 
ُ
ت

الجدل لدى العراقين.
ــزاب الــعــراقــيــة والــكــيــانــات  وتــســعــى عـــادة األحــ
إلــى استقطاب  واألحـــزاب املشاركة في الحكم 
ــة، مـــثـــل املــمــثــلــن  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ الـــــوجـــــوه الـــفـــنـــيـــة املـ
االنتخابات  لدعم حظوظها في  واإلعالمين، 
أو اكتساب جماهير جديدة، فيما في العراق 
 يــنــتــمــون ملــــــدارس فــكــريــة 

ً
فـــنـــانـــون هـــم أصـــــال

ــا يـــتـــورطـــون بــتــصــريــحــات  ــادة مـ ــ مــعــيــنــة، وعــ
تــحــّولــهــم مـــن خـــانـــة الــتــصــنــيــف عــلــى أســس 
الفنون إلى االتهام بالعمالة ودعم الفاسدين، 
فــــي حــــن ســـعـــى بـــعـــض الـــفـــنـــانـــن واملــمــثــلــن 
ــيـــن إلـــــى االرتـــــمـــــاء بـــأحـــضـــان بــعــض  ــراقـ ــعـ الـ
إلى  للوصول  والسياسية  الدينية  الــتــيــارات 

مناصب بالدولة.
ــيــــون الـــكـــثـــيـــر مــــن الــفــنــانــن  ويــــعــــرف الــــعــــراقــ
على  وأثــرت  السياسية  مواقفهم  بانت  الذين 
العزاوي  الفني، مثل املمثل سنان  مستقبلهم 
الذي أعلن مناصرته للتيار الصدري وزعيمه 
مــقــتــدى الـــصـــدر، وظــهــر فـــي أكــثــر مـــن مشهد 
ــــذي تــســبــب  ــر الــ ــ ــدر، األمــ ــــو يــقــبــل يــــد الــــصــ وهـ
بــتــراجــع حــضــوره الــفــنــي، بــعــد أن كـــان نجمًا 
درامــيــًا مــهــمــًا. اعــتــرف الـــعـــزاوي بنفسه بهذا 
األمــر، وقــال في إحــدى املقابالت املتلفزة معه 

ق املخرج املصري محمد دياب على خبر 
ّ
وعل

عبر حسابه  األردن،  لتمثيل  »أمــيــرة«  اختيار 
فـــي »فــيــســبــوك«، حــيــث كــتــب: »الــتــصــويــر في 
األردن كان تجربة رائعة! وكان حظي أن تنفيذ 
الفيلم كان تحت إشراف املنتجة الرائعة روال 
نصار )...( شكرًا لأردن ألنه اختار فيلما عن 
ــراج وتــألــيــف مــصــريــن! وده  فلسطن مــن إخــ

.»
ً
)هذا( مخلي )أميرة( فيلم عربي فعال

واختارت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار في 
الــعــراق فيلم »أوروبــــا« للمخرج حيدر رشيد 
لــتــمــثــيــلــهــا. و»أوروبــــــــــا« هـــو الــفــيــلــم الــطــويــل 
ــيـــدر رشـــيـــد،  ــراقـــي حـ ــعـ الـــخـــامـــس لــلــمــخــرج الـ
ويــروي ثالثة أيــام مأساوية من حياة الشاب 
ــــذي يــحــاول  ــلـــي(، الـ الـــعـــراقـــي »كـــمـــال« )آدم عـ
الــوصــول إلــى أوروبـــا ســيــرًا على األقـــدام عبر 
الــــحــــدود الــتــركــيــة الــبــلــغــاريــة، ويـــقـــع فــريــســة 
ــلـــغـــاريـــة والـــعـــصـــابـــات  ــدود الـــبـ ــ ــحـ ــ لـــشـــرطـــة الـ
نفسه  ويــجــد  للمهاجرين،  ــطــاردة 

ُ
امل الفاشية 

وحيدًا في غابة شاسعة ال نهاية لها.
يتناول  وهــو  لبنان،  بــرافــا« سيمثل  »كوستا 
الـــعـــائـــلـــة، والـــبـــيـــئـــة والـــــنـــــزاع بــــن »الـــنـــضـــال 
لــلــتــغــيــيــر« أو االســتــســالم لــلــواقــع، عــلــى قــول 
مخرجته ُمنيه عقل. وتؤدي دور البطولة في 
الــفــيــلــم املــمــثــلــة واملــخــرجــة نــاديــن لــبــكــي التي 
كــــان فــيــلــمــهــا »كـــفـــرنـــاحـــوم« عــــام 2019 ثــانــي 
نهائيات  إلــى  يتأهل  لبناني  سينمائي  عمل 
»أوســـــكـــــار«، بــعــد »الــقــضــيــة رقــــم 23« لــزيــاد 
دويــري في دورة 2018. واخــتــارت مصر فيلم 

»سعاد« للمخرجة أينت أمن لتمثيلها.
الــوطــنــي للسينما والـــصـــورة«  أعــلــن »املـــركـــز 
فــي تــونــس اخــتــيــار فــيــلــم »فــرطــطــو الــذهــب«، 
لــلــمــخــرج عـــبـــد الــحــمــيــد بـــوشـــنـــاق، لــتــمــثــيــل 
البالد. الفيلم بطولة فتحي الهداوي ومحمد 

السويسي، وهو ثاني األفالم الروائية الطويلة 
في مشوار املخرج الشاب. »املركز السينمائي 
ي صوتك« للمخرج نبيل 

ّ
املغربي« رشح »عل

الفيلم قصة  يــتــنــاول  الــبــالد.  لتمثيل  عــيــوش 
مــجــمــوعــة مـــن املــراهــقــن املــهــووســن بثقافة 
الـــ »هيب هــوب« الــذيــن »لديهم أشــيــاء كثيرة 

أدوات  يــمــتــلــكــوا  أن  مـــن دون  قــولــهــا  يـــــودون 
التعبير«، كما أوضح عيوش في تصريحات 
إعـــالمـــيـــة ســـابـــقـــة. أمـــــا فــلــســطــن فـــاخـــتـــارت 
أمير فخر  للمخرج  »الغريب«  لتمثيلها فيلم 
الــديــن الـــذي شــاركــت شــركــة »مــيــتــافــورا« في 
»هليوبوليس«،  أن  الجزائر  وأعلنت  إنتاجه. 

ــم ســـيـــمـــثـــلـــهـــا. تــعــلــن  ــاســ ــلـــمـــخـــرج جـــعـــفـــر قــ لـ
»أكــاديــمــيــة فــنــون وعــلــوم الــصــور املتحركة« 
 21 فــي  للنهائيات  املؤهلة  األفـــالم  قائمة  عــن 
ديسمبر/كانون األول واألفالم املرشحة في 8 
فبراير/شباط. وسيقام حفل توزيع الجوائز 

في 27 مارس/آذار.

أنه  فيما وصــف على  األميركية،  السفارة  من 
أبرز »املحرضن ضد الناشطن«.

ــنــــي إن  ــــب الـــــعـــــراقـــــي حـــمـــيـــد غــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــول الـ ــ ــقـ ــ يـ
»املواقف السياسية عادة ما تطيح بالفنانن 
اب 

ّ
الكت واملمثلن واملــطــربــن، ومــا يصدر عــن 

ــر طــبــيــعــي،  ــ ــافـــيـــن واإلعــــالمــــيــــن أمــ والـــصـــحـ
غــيــر أن مـــا حــصــل خــــالل الـــســـنـــوات املــاضــيــة 
هــو تــحــّول بــعــض الــشــخــصــيــات الــعــامــة التي 
أدوات  إلــى  جــيــدة  بجماهيرية  تحظى  كــانــت 
حـــزبـــيـــة، وشـــاهـــدنـــا بـــعـــض الـــفـــنـــانـــن الـــذيـــن 
نـــاصـــروا الــتــيــار الـــصـــدري كــيــف أنــهــم وقــفــوا 
ظهروا  أنــهــم  بــل   ،2019 انتفاضة  مــن  بالضد 
فـــي مــحــل مــنــاهــضــة لــلــنــاشــطــن، ومــنــهــم من 
أغــــار عــلــى مــبــنــى املــطــعــم الــتــركــي فـــي بــغــداد 
فإنه  بالتالي  للمتظاهرين،  الــذي كان تجمعًا 
أداة تخريبية بيد األحــــزاب«، في  إلــى  تــحــّول 
ــارة إلــــى املــمــثــل ســـنـــان الــــعــــزاوي. ويــلــفــت  ــ إشــ
غــنــي، فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلى 
أن »وصــول الفنان إلى هذا الحد من التطرف 
الحزبي يتسبب بمقتل جهوده الفنية، وحتى 
االنحرافات  هــذه  معظم  لكن  السابقة،  أعماله 
فــي حــيــاة الــفــنــان تــكــون عـــادة رد فــعــٍل لحدٍث 
معن، لكن على األغلب فإن املصالح هي التي 
تأخذ اإلنسان إلــى هــذه املرحلة، إذ إن بعض 
الــفــنــانــن يــطــمــحــون لــنــيــل مــنــاصــب حكومية 
سواء على مستوى إدارة املسارح أو وظائف 
هامة في وزارة الثقافة، بالتالي فإن األحزاب 
وحــدهــا قـــادرة على هــذا الــفــعــل«، موضحًا أن 
»هــذه املواقف الصادرة عن الفنانن عــادة ما 
تتسبب بإثارة الجدل، ال سيما وأن مثل هذه 
املواقف هي تأييد للمليشيات أو تكتل حزبي 
أو  بنفس طائفي  التحدث  أو  بالفساد،  متهم 

مناصرة محور إيران«.

أفالم عربية في طريقها إلى الحدث السينمائي األشهرفنانو العراق... مواقف سياسية تحركها المصالح
اكتملت تقريبًا خارطة 

األفالم التي تمثل الدول 
العربية في السباق إلى 
جائزة »أوسكار« أفضل 
فيلم دولي التي ُتمنح 

العام المقبل

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

بــعــد مــســار قــضــائــي اســتــمــر أشــهــرًا طــويــلــة وشهد 
لــوس أنجليس،  تطورات مثيرة، قــررت محكمة في 
بــريــتــنــي سبيرز  للمغنية  تــعــيــد  أن  الــســبــت،  فــجــر 
ــرارات فــي شـــأن حــيــاتــهــا، عبر  ــقـ صــالحــيــة اتــخــاذ الـ
رفـــع الــوصــايــة الــتــي كــانــت مــعــطــاة لــوالــدهــا عليها 
طوال 13 عامًا. وقالت القاضية بريندا بيني، التي 
 »الوصاية على شخص 

ّ
تولت النظر في القضية، إن

من  اعــتــبــارًا  تــتــوقــف  وممتلكاتها  ســبــيــرز  بريتني 
ــرار املــحــكــمــة«. وكتبت  ــذا هـــو قــ الـــيـــوم )الـــســـبـــت(. هـ
قة على 

ّ
النجمة على حسابها في »إنستغرام« معل

ــرار: »أعــتــقــد أنــنــي ســأمــضــي بــقــيــة الــنــهــار وأنــا  ــقـ الـ
ــه أفــضــل يـــوم فــي حــيــاتــي... الــحــمــد لله«  ــكـــي!!! إنـ أبـ
ولــم تحضر سبيرز  دعمهم.  على  محّبيها   

ً
شــاكــرة

الــجــلــســة عــبــر اإلنـــتـــرنـــت كــمــا فــعــلــت مـــرتـــن خــالل 
روزنــغــارت  ماثيو  املحامي  وكيلها  وقــال  الصيف. 
لــدى خروجه من قصر العدل: »مــا ينتظر بريتني، 
املــرة األولـــى التي يمكننا فيها أن نقول ذلك  وهــي 
مــنــذ عــقــد مـــن الـــزمـــن، ال يــتــوقــف إال عــلــى شخص 
واحـــد هــو بــريــتــنــي نــفــســهــا« وفــقــًا ملــا نقلته وكــالــة 
»فرانس برس«. وكان روزنغارت أكد خالل الجلسة 
بريتني  شــؤون  أمـــان« ستتولى ضمان  »شبكة  أن 
املحاسب  وسيستمر  ورفــاهــيــتــهــا.  املــالــيــة  ســبــيــرز 
الــــذي اخــتــارتــه وصــيــًا مــالــيــًا بــــداًل مـــن والـــدهـــا في 
اإلشــراف على إدارة ممتلكاتها، التي تقدر وسائل 

دوالر  مليون   60 بنحو  قيمتها  األميركية  اإلعـــالم 
 املــغــنــيــة ســـبـــق أن حــصــلــت مــن 

ّ
ــــع أن أمـــيـــركـــي. ومـ

ــرار بــســحــب الـــوصـــايـــة عــلــيــهــا من  ــ املــحــكــمــة عــلــى قـ
 ما كانت تسعى إليه قبل 

ّ
والدها جيمي سبيرز، فإن

 شيء هو استعادة التحكم بحياتها الشخصية، 
ّ

كل
تدبير  بإلغاء  بيني  القاضية  وافقت عليه  ما  وهــو 
الــوصــايــة الــتــي فــرضــت عليها منذ عــام 2008 بعد 
االضطرابات النفسية التي عانتها. تحظى بريتني 
سبيرز منذ سنوات بدعم جيش من املعجبن الذين 
»تحرير« املغنية. وتجمعوا مجددًا أمام  يطالبون بـ
املــحــكــمــة فـــي لـــوس أنــجــلــيــس الــجــمــعــة )بــالــتــوقــيــت 
املــحــلــي( دعــمــًا لــهــا. وقـــال أحــدهــم، ويــدعــى إدوارد، 
»فرانس بــرس«: »ال يمكننا تصديق ذلــك، هذا ما  لـ
ق أعلى من 

ّ
أرادتـــه دائــمــًا. بــات يمكنها اآلن أن تحل

طائر الفينيق، يمكنها أن تفعل أي شيء«.
فــي نهاية يونيو/ وأحــدثــت بريتني سبيرز جــداًل 

ـــهـــا 
ّ
ــــدت لــلــمــحــكــمــة أن حــــزيــــران املــــاضــــي، عـــنـــدمـــا أكــ

»مصدومة« و»محبطة«، ومن أبرز ما روته أنها لم 

ها كانت ترغب 
ّ
تتمكن من سحب لولب رحمي رغم أن

ها أرغمت 
ّ
في إنجاب مزيد من األطفال، كما قالت إن

على تناول أدوية كانت تشعرها بحالة »سكر«.
ــة أيــــضــــًا مـــــن اضـــــطـــــرارهـــــا إلــــى  ــيـ ــنـ ــغـ واشــــتــــكــــت املـ
االســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل رغــــم تــدبــيــر الـــوصـــايـــة هــذا 
و»دفــــع املـــال لجميع مــن حــولــهــا«، مــن دون الــقــدرة 
على اتخاذ القرارات الخاصة بحياتها. وكان يتعن 
أتعاب  مقابل  طائلة  مبالغ  دفــع  خصوصًا  عليها 
محامي والــدهــا الــذيــن كــانــوا يعارضونها فــي هذا 
 مــا أريـــده هــو استعادة 

ّ
املــســار. وقــالــت يومها: »كــل

زمام حياتي، إذ مّرت 13 سنة، وطفح الكيل«.
قــرارًا  القاضية بيني  يــولــيــو/تــمــوز، أصـــدرت  وفــي 
يجيز لسبيرز اختيار محاميها، ما لم يكن مسموحًا 
لها به منذ العام 2008. وتمكن هذا املحامي، وهو 
قــرارًا  ماثيو روزنــغــارت، من أن ينتزع من املحكمة 
 يــد جيمي ســبــيــرز عــن الــوصــايــة عــلــى ابنته، 

ّ
بــكــف

ه »رجل قاٍس وساّم ومتعسف« وهو 
ّ
واصفًا إياه بأن

الذي عمل على إلغاء الوصاية عليها كليًا.
 جيمي سبيرز نفى أن يكون أقــدم على أّي 

ّ
ومــع أن

إســـاءة أو اخــتــالس، طلب املــحــامــي روزنـــغـــارت من 
املحكمة فتح تحقيق بشأن إدارته شؤون ابنته.

ومن املقرر عقد جلسة ثانية في 13 ديسمبر/كانون 
األول املــقــبــل لــبــحــث هـــذا الــجــانــب ومــســائــل مالية 
املحامن  بــأتــعــاب  املتعلقة  تــلــك  عــالــقــة، خــصــوصــًا 
أمــيــركــي، وفــقــًا لصحيفة  الــتــي تــفــوق مليون دوالر 

»نيويورك تايمز«.

أنظر إلى الفن من »خرم الباب«

»الغريب« ألمير فخر الدين يمثل فلسطين )عباس موماني/فرانس برس(

بريتني سبيرز: »مّرت 
13 سنة، وطفح 
الكيل« )باتريك تي. 
فالون/فرانس برس(

الممثل سنان العزاوي أعلن مناصرته للتيار الصدري وزعيمه )فيسبوك(

صوالحة: الضحك عالج كامل وشامل للصحة الجسدية والنفسية )من الممثل(

في هذا الحوار مع »العربي الجديد« يتحدث الممثل األردني، المعروف بمسرحياته الساخرة، 
نبيل صوالحة، عن دور المسرح عربيًا وأسس المسرح الناقد

نبيل صوالحة

بريتني سبيرز حرّة

فنون وكوكتيل
حوار

قضية

أوسكار 2022رصد

وحول تحضيره 
لشخصيات الزعماء الذين 

قلدهم، يكشف صوالحة: 
»عايشت كل الشخصيات 

التي قدمتها، وسمعتهم 
يتكلمون والحظت كيف 

يتصرفون، وأعرف معظم 
الشخصيات التي جسدتها 

من قرب، لذا كنت أراعي أن 
أضع الكالم الصحيح على 
لسان الشخصية. وأرى أن 
األهم هو تقمص روح 

الشخصية وليس شرطًا أن 
تكون شبيهًا بها مائة في 
المائة، ألن التقليد وحده 

سيصبح ممًال بعد دقيقتين، 
إال إذا ارتبط بموضوع 

يجعل من التقليد حدثًا 
صادقًا وحقيقيًا«.

تقمص 
الشخصية

Sunday 14 November 2021 Sunday 14 November 2021
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