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فصل صحافيين في السودان: اجتثاث بحجة التطهير
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

تثير قرارات فصل صحافيني في السودان 
ــة،  ــيـ ــن املــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة اإلعـــامـ مــ
بــحــجــة انــتــمــائــهــم لــلــنــظــام الــســابــق، عــددًا 
مـــن الـــتـــســـاؤالت عـــن صــحــة وعــــدالــــة تلك 
الــــــقــــــرارات، ومــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى األداء 
اإلعامي في تلك املؤسسات. آخر القرارات 
الـــخـــاصـــة بـــفـــصـــل الـــصـــحـــافـــيـــني صــــدرت 
األسبوع املاضي، بواسطة »لجنة تفكيك 
نظام الثاثني من يونيو/حزيران 1989«، 
وهـــي الــلــجــنــة املــعــنــيــة بــمــاحــقــة عناصر 
ــزول عـــمـــر الــبــشــيــر.  ــ ــعـ ــ نــــظــــام الـــرئـــيـــس املـ
ــــرت الــلــجــنــة بــفــصــل 79 مـــن الــعــامــلــني  وأمـ
بوكالة السودان لألنباء الحكومية، منهم 
نـــحـــو 50 صــحــافــيــا يــعــمــلــون فــــي قــطــاع 
البقية  يتوزع  بينما  الصحافي،  التحرير 
عــلــى األقـــســـام الــفــنــيــة واإلداريــــــــة. ويــمــثــل 
العدد املفصول نحو 27 باملائة من جملة 
بالوكالة  موظفا   290 وعــددهــم  العاملني 
الـــتـــي تــأســســت فـــي الـــعـــام 1971 لــتــقــديــم 
خــدمــة صــحــافــيــة بــأشــكــالــهــا الــتــحــريــريــة 
املــخــتــلــفــة. وذكـــــرت لــجــنــة الــتــفــكــيــك أثــنــاء 
الثورة  اإلعـــام بعد  أن  لــلــقــرارات  إعانها 
بسبب  يعانيه  مــا  يعاني   

ّ
ظــل السودانية 

وجـــود مــن يعيقون الــعــمــل، ويــقــفــون ضد 
ــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الــــبــــاد. كــمــا  الـ
أشارت إلى أن املفصولني تم تعيينهم في 
الــنــظــام الــســابــق بطريقة تــجــاوزت أسس 
إلى  املعروفة، وأشــارت  التوظيف  ولوائح 
ــعــني منذ 

ُ
أن وكــالــة الــســودان لــألنــبــاء لــم ت

العام 2006 أي صحافي بطريقة صحيحة، 
واعــتــمــدت على الـــوالء للحزب الــحــاكــم، ال 
وأكــدت  الطبيعية.  املنافسة  معايير  على 
إنهاء  بعد  الشاغرة  الوظائف  أن  اللجنة 
بالصورة  طرحها  سيتم  العاملني  خدمة 
القانونية واملهنية، لكل السودانيني دون 

ة. تمييز بينهم إال بالكفاء
وسبق أن اتخذت ذات اللجنة قرارًا بإنهاء 
خدمة 60 من العاملني بتلفزيون السودان 
الحكومي، كما فقد أكثر من 35 صحافيا 
الـــعـــام« بعد  ــرأي  ــ »الـ وظــائــفــهــم بصحيفة 
الوطني«  املؤتمر  اســتــردادهــا مــن »حـــزب 
املحظور )حزب البشير(. وكذلك فقد نحو 
270 وظــائــفــهــم بـــإغـــاق قــنــاة »الـــشـــروق« 
الــتــي تــمــت مــصــادرتــهــا مــن مــالــكــهــا رجــل 
ــال املـــحـــســـوب عــلــى الـــنـــظـــام جــمــال  ــمــ األعــ
الوالي، وإعادة تسجيلها لصالح حكومة 
الـــــــســـــــودان. أمــــــا قــــنــــاة وإذاعـــــــــــة »طـــيـــبـــة« 
املحسوبتان على عبد الحي يوسف، وهو 
رجــــل ديــــن مــنــاهــض لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
فبعد إغــاقــهــمــا الــعــام املــاضــي، فــقــد 105 
مــــن الــصــحــافــيــني والـــفـــنـــيـــني واإلداريــــــــني 

وظائفهم كذلك.
إدريــــس، وهو  الــلــه  يــقــول الصحافي عبد 
أحد املفصولني مؤخرًا من »وكالة السودان 
 »قــرارات لجنة تفكيك النظام 

ّ
لألنباء«، إن

السابق، ظاملة للحد البعيد وليست فيها 
التفكيك  لجنة  وإن  الــعــدالــة،  مــن  نـــوع  أي 
وقـــعـــت بـــقـــراراتـــهـــا تــلــك ضــحــيــة مـــؤامـــرة 
ووشايات من زماء لهم في الوكالة كانوا 
ويتملقون  الــســابــق،  النظام  مــن  يقتاتون 
ومعلومات  تقارير  برفع  الجديد  النظام 
مغلوطة ومضللة مائة باملائة«. ويضيف 
 »املفصولني 

ّ
»العربي الجديد« أن إدريس لـ

ــة ال تــنــطــبــق عــلــيــهــم مــعــايــيــر  ــالـ مـــن الـــوكـ
الفصل التي حددتها لجنة تفكيك النظام 
املــتــعــلــقــة بالتعيني  تــلــك  ــــواء  الـــســـابـــق، سـ
عــلــى أســـاس الــــوالء الــحــزبــي، أو االنــتــمــاء 
لــلــمــؤســســات األمـــنـــيـــة لــلــنــظــام الــســابــق، 
ــه حــــق، أو  الـــتـــدرج والـــتـــرقـــي دون وجــ أو 
الــعــمــل عــلــى إعــاقــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 
ـــل املــفــصــولــني  ــدًا أن »كـ ــبــــاد«، مـــؤكـ فـــي الــ
الــكــفــاءة والتأهيل،  مــن  على درجــة عالية 
املحظور،  للحزب  الـــوالءات  وبعيدون عن 
ســواء  واملهنية،  باالحترافية  ويتمتعون 
ــائــــف  الــــوظــ ــــي  فــ أو  ــيــــني،  ــافــ ــوا صــــحــ ــ ــانــ ــ كــ
األخــــــــرى، بــــل مــنــهــم مــــن هــــو أقــــــرب لــخــط 
ــثـــورة ودعــــم الــتــحــول الــديــمــقــراطــي في  الـ

الــبــاد بــعــيــدًا عــن االصــطــفــاف الــحــزبــي«، 
الــوكــالــة ستترك  مــعــتــبــرًا أن »مــغــادرتــهــم 
فـــراغـــا عــريــضــا ســيــظــهــر بـــصـــورة أوضـــح 
في املدى القصير«. ويوضح إدريس أنهم 
ــرارات لــدى  ــقــ تــقــدمــوا بــاســتــئــنــاف ضـــد الــ
لجنة التفكيك نفسها، وأن هدفهم الوحيد 
ودحــض  التاريخية  حقوقهم  تثبيت  هــو 
بالعودة  االهــتــمــام  االتــهــامــات عنهم دون 
ــة، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أنــهــم  ــالــ ــوكــ ــي الــ لــلــعــمــل فــ

سيلجأون للقضاء حال عدم إنصافهم في 
مراحل الطعن اإلدارية.

الــذي طاولته  أمــا محمد صالح عمسيب 
ــالــــة هــــو وزوجــــتــــه،  ــد الـــفـــصـــل مــــن الــــوكــ يــ
»العربي الجديد« ما  فيصف في حديثه لـ
حدث باملجزرة التي وقعت في أكبر صرح 
إعـــامـــي فـــي الــــســــودان، مــفــنــدًا مـــا أســمــاه 
مـــزاعـــم االنـــتـــمـــاء لــلــنــظــام الــقــديــم كــاتــهــام 
طـــاول املــفــصــولــني، مــؤكــدًا أنـــه »شخصيا 

ــر  ــمــ ــؤتــ املــ ــــزب  ــحــ ــ بــ ــة  ــ ــــاقــ ــه أي عــ ــ ــ لـ ــيـــــس  ــ لـ
نقاباته وواجهاته  املحظور، وال  الوطني 
 »القرارات لم تراع 

ّ
املختلفة«، مشيرًا إلى أن

زوج  باستهداف  اإلنسانية  القيم  أبــســط 
وزوجته، ما يعني تعريض حياه أبنائهم 
ــروف املــعــيــشــيــة  ــ ــظــ ــ ـــل الــ ـــي ظــ ــيـــاع فــ ــلـــضـ لـ
»العربي  لـ عمسيب  ويضيف  الضاغطة«. 
الجديد« أنــه »قــرر عــدم الطعن في القرار، 
وال الــــبــــحــــث عـــــن وظــــيــــفــــة أخــــــــرى داخـــــل 
ــه اتـــفـــق مـــع زوجـــتـــه وأطــفــالــه  ــ الـــبـــاد، وأنـ
على تجميد الدراسة وترك السودان كله، 
والبحث عن أي دولــة أخــرى للجوء إليها 
تــكــون أكــثــر احــتــرامــا ملــواطــنــيــهــا«، مبينا 
أنــــه »ال يــســتــطــيــع الــتــعــبــيــرعــن إحــســاســه 
املرير بالظلم واإلجــحــاف واإلهــانــة داخل 
وطن كم أحبه وخدم من أجله«، مؤكدًا أنه 
فصل مع زوجته، أريج محمد طه، ألنهما 
الحالية  الـــتـــجـــاوزات  يسميه  مــا  عــارضــا 

داخل الوكالة، وليس ألي سبب آخر.
ــــح اإلعــــــامــــــي فــضــل  ــــوضـ مـــــن جــــانــــبــــه، يـ
ــــصــــل الــــعــــام املـــاضـــي 

ُ
الــــلــــه رابــــــــح، وهـــــو ف

»الـــعـــربـــي  ــكـــومـــي، لــــ ــن الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـ مــ
الجديد«، أن »وكالة السودان لألنباء ظلت 
ولسنوات طويلة تغذي الصحف الورقية 
العاجلة  باألخبار  واملواقع  واإللكترونية 
على مدار الساعة، وتجمع أخبارًا مهنية 
صادقة محكمة الصياغة، ومن مصادرها، 
ــر والــــــــحــــــــوارات«، مــنــوهــا  ــاريـ ــقـ ــتـ وتـــعـــد الـ
قـــــــرارات سيخلق  إلــــى أن »مــــا صــــدر مـــن 
ــدد املـــفـــصـــول  ــ ــعـ ــ عــــجــــزًا كـــبـــيـــرا بـــحـــجـــم الـ
واملــــــوزع مـــا بـــني عـــامـــل بــســيــط، وســـائـــق، 
تحرير،  ومــديــر  محررين  وكبير  ومــحــرر، 
مديري  كبار  وحتى  صحافي،  وسكرتير 
اإلدارات وصلهم سيف العزل التعسفي«. 
 »ما تم في وكالة 

ّ
ويستطرد رابح بقوله إن

السودان لألنباء ال يشبه شعارات الثورة 
الــتــي تــدعــو لــلــعــدالــة والــحــريــة والـــســـام، 
ــات الــتــي خرجت  ــروايـ  كــل الـ

ّ
واملـــؤســـف أن

الصحافيني كانت ال تستند  لتبرر فصل 
إلى حقائق مقنعة، وستؤثر بشكل مريع 
في  حــدث  كما  املــهــنــي،  األداء  على مجمل 
الــحــكــومــيــني،  والـــتـــلـــفـــزيـــون  االذاعـــــــة  أداء 
ــــذي لــحــق بــبــرامــجــهــمــا  حــيــث الـــتـــراجـــع الـ
 وأخـــــــبـــــــارهـــــــمـــــــا، بـــــعـــــد فـــــصـــــل مــــوظــــفــــني 

العام املاضي«.
 مصدرًا بلجنة تفكيك نظام الثاثني 

ّ
لكن

ألنه  اسمه  عــن  الكشف  ل 
ّ

يونيو، فض مــن 
ــيـــر مــــخــــول لــــه بـــــــــاإلدالء بــتــصــريــحــات  غـ
ــفـــصـــل  لـ ــكـــــــون  يـــــ أن  نـــــفـــــى  صـــــحـــــافـــــيـــــة، 
أي  السابق  للنظام  املــوالــني  الصحافيني 
أثر سلبي على أداء املؤسسات اإلعامية، 
كثيرًا  األداء  الــعــكــس، تحسن  »بــل   :

ً
قــائــا

خال الفترات السابقة ألنهم كانوا عقبة 
فـــي طـــريـــق الــتــطــويــر واملــهــنــيــة وعـــمـــدوا 
املــحــلــول«، منوها  الــحــزب  أجــنــدة  لتنفيذ 
ــر ســـيـــأتـــي بــعــد  ــبــ الـــتـــطـــويـــر األكــ  

ّ
إلـــــى أن

إتاحة فرصة املنافسة على تلك الوظائف 
ة«.  كفاء األكثر  الختيار  السودانيني  لكل 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ املصدر  ويضيف 
»قــــرارات اللجنة جــاءت بعد تــحــّرً واســع 
وجــمــع املــعــلــومــات ومــطــابــقــتــهــا، كــمــا أن 
ــة أي أخـــطـــاء  ــعـ ــراجـ الـــلـــجـــنـــة مـــســـتـــعـــدة ملـ
بدأت  بالفعل  وأنها  الــقــرارات،  في  وردت 
إمــا لخطأ في  للعمل،  البعض  إعــادة  فــي 
الــقــرار أو مــراعــاة لــحــاالت إنــســانــيــة مثل 
فصل الزوج والزوجة«، منوها إلى أنه من 
اللجنة  اكتشفت  أعــيــدوا موظف  مــن  بــني 
أنه يجري عملية غسل كلى، وأكد أن أمام 
املــفــصــولــني فــــرص أخـــــرى لــلــطــعــن حــتــى 
مرحلة القضاء طبقا لقانون تفكيك نظام 
الــثــاثــني مـــن يــونــيــو. كــمــا يــنــبــه املــصــدر 
للسماح  توصية  ستقدم  اللجنة   

ّ
أن إلــى 

لــلــمــفــصــولــني بــالــتــقــديــم لــتــلــك الــوظــائــف، 
ــثـــل غـــيـــرهـــم، ولـــن  واملـــنـــافـــســـة مــثــلــهــم ومـ
إعـــادة توظيفهم  مــن  مــانــع  للجنة  يــكــون 
قوا في املقابات الخاصة، ووقتها 

ّ
لو وف

ة  ســيــحــصــلــون عـــلـــى الـــوظـــيـــفـــة بــالــكــفــاء
وليس بالوالء كما حدث في عهد النظام 

البائد«، على حد تعبيره.

يؤكد صحافيون 
أّن القرارات بفصلهم 

كانت تعسفية

تفصل لجنة تفكيك نظام البشير في السودان صحافيين وعاملين في وسائل إعالمية رسميّة بالجملة، بحجة 
تبعيتهم للنظام السابق، وهو ما ينفيه هؤالء مشيرين إلى قرارات ظالمة تنعكس سلبيًا على أداء المؤسسات

الجدل حول أوضاع الصحافيني في السودان ال ينحصر 
في صرف عاملني في مؤسسات بحجة تبعيتهم للنظام 
ــبــائــد، بــل تــعــود املـــخـــاوف بــشــأن حــريــة الــصــحــافــة إلــى  ال
الظهور على السطح، إذ أصدر املجلس القومي للصحافة 
واملطبوعات في السودان، األسبوع املاضي، قرارًا بتعليق 
صحيفتي »االنــتــبــاهــة« و»الــصــيــحــة« ملـــدة 3 أيــــام، وذلــك 
»ملــخــالــفــتــهــمــا الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، وقـــانـــون الــصــحــافــة 
واملطبوعات، بنشرهما إعالنًا مثيرًا للنعرات«. وُيعد هذا 
القرار األول من نوعه منذ نجاح الثورة السودانية باإلطاحة 
إبريل/نيسان  فــي  البشير  عمر  املــعــزول  الــرئــيــس  بنظام 
2019، والذي شهد عهده قرارات إدارية مماثلة، وقرارات 
ــح  أخــــرى أمــنــيــة بتعليق الــصــحــف ومــصــادرتــهــا. وأوضـ
»نشرتا  الصحيفتني،  أن  لــه  بــيــان  فــي  الصحافة  مجلس 
يـــوم الــجــمــعــة املــاضــي إعــالنــًا فــي صفحتيهما األولــيــني، 
)التنسيقية  بــاســم  مــســجــلــة،  وغــيــر  مــعــروفــة  غــيــر  لجهة 
العليا لكيانات شــرق الــســودان( تدعو من خــالل اإلعــالن 
إلغالق الطرق القومية«، مشيرًا إلى أن »ذلك النشر يخالف 

نصوص الدستور والقانون الداعية اللتزام وسائل اإلعالم 
بأخالق املهنة، وعدم إثارة الكراهية، أو النعرات الدينية، أو 
العرقية، أو الثقافية، أو الدعوة للعنف والحرب«. كما أشار 
املجلس إلى أن »اإلعالن املعني خالف نصًا قانونيًا يوجب 
على الصحف التوازن ما بني املادة التحريرية واإلعالنية، 

حيث طغت املادة اإلعالنية في النشر املذكور«.
وأكد املجلس في بيانه »على أهمية قيام الصحافة بدورها 
وفقًا للقانون والدستور، وبحرية واستقاللية، مع مراعاة 
املــصــلــحــة الــعــامــة، فــي مجتمع تــعــددي ديــمــقــراطــي«. من 
جهته، قال رئيس تحرير »االنتباهة« أحمد يوسف التاي، 
الصحيفة  بتعليق صــدور  »القرار  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
غير مبرر كليًا، واإلعالن مثار القضية ليس فيه أي دعوة 
إنما هو  الدولة،  الحرب ضد  أو  الكراهية  إثــارة  أو  للعنف، 
إعالن طبيعي ألجسام تريد التعبير السلمي عن قضاياها 
في إقليم شرق السودان«، مؤكدًا أن »قراراملجلس خالف 
الدستور والقانون« وأن »الصحيفة شرعت في إجــراءات 

الطعن ضد مجلس الصحافة نفسه«.

تعليق صدور الصحف

MEDIA
منوعات

أكدت مصادر من أسرة الصحافي أخبار
المصري المعتقل عبد الناصر 

سالمة دخوله في إضراب عن 
الطعام، اعتراضًا على ظروف 

حبسه في سجن »شديد الحراسة« 
وحرمانه من العالج والزيارة، بعد 

اعتقاله منذ 18 يوليو الماضي عقب 
نشره مقاًال.

دعا عدد من محرري وسائل 
اإلعالم المستقلة في بولندا، 
انضم إليهم ممثلون لالتحاد 
األوروبي وبيالروسيا وبولندا، 

إلى إطالق سراح صحافيين 
بيالروسيين محتجزين لدى نظام 

ألكسندر لوكاشنكو، والذين يصل 
عددهم إلى 28.

تعّرضت الصحافية التونسية خولة 
بوكريم، وهي رئيسة تحرير موقع 
»كشف ميديا«، إلى اعتداءات أثناء 

تغطيتها وقفة نّظمها أنصار 
الرئيس قيس سعيد يوم السبت، 

فمنعتها الشرطة من العمل 
واحتجزتها وحاولت تصويرها 

وتفتيشها رغمًا عنها.

أعلنت قناة »سهيل« عودة بثها 
الفضائي بشكل تدريجي، بعد 

توقف عمل مكتبها الرئيسي في 
العاصمة السعودية الرياض قبل 

نحو ثالثة أشهر، قائلًة إنها اضطرت 
إلى العودة للبث من داخل البالد 

بالرغم من مخاطرها حتى ال يطول 
االنقطاع.
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شمال الهند. ولعب البالط في كابول، منذ 
ستينيات القرن التاسع عشر، دورًا في ذلك، 
الهند،  شمال  من  موسيقيني  استضاف  إذ 
ذلك  عــن  ونتج  راغــا شمالية.  معهم  جلبوا 
راغــســتــا افــغــانــيــة اعــتــمــدت عــلــى مقاييس 
لحنية  بــعــنــاصــر  مــحــلــيــة، مطعمة  مــقــامــيــة 
هندية. وتتسم الراغا األفغانية بإيقاع أسرع 
تقشفها  إلى  إضافة  الهندية،  نظيرتها  من 
أو  بتعرجاتها  ســواء  التفاصيل،  من حيث 
ــا، كــانــعــكــاس النـــخـــفـــاض مــظــاهــر  ــهـ ــارفـ زخـ
الـــتـــرف فـــي الـــبـــالط األفــغــانــي عــّمــا كـــان في 

الهند.
الذين  الــهــنــود،  املوسيقيون  استقر  وربــمــا 
ــول، فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــابــ ــ ــم بــــــالط كــ ــهـ ــافـ ــتـــضـ اسـ
خـــــرابـــــات، الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــنــبــع صــنــاعــة 
كما  الــبــاشــتــونــيــة،  الكالسيكية  املــوســيــقــى 
كانوا مقصدًا ألفغان رغبوا بتعلم موسيقى 

بالط  أن  ويبدو  النخبة.  ذائقة  تمثل  كانت 
املــلــوك الــبــراكــزايــني، الــذي ينتسب لهم آخر 
ملوك أفغانستان؛ أحمد ظاهر شاه، أرادوا 
تحرير موسيقى البالط من هيمنة فارسية، 
بما تثيره من تاريخ غــزو، وكذلك لتوطيد 

ثقافة وطنية رسمية.
غير أن االتصال باأللحان القادمة من شمال 
الــهــنــد، يــعــود إلـــى فــتــرة أقـــدم مــن ذلـــك، عبر 
تــواصــل تــلــقــائــي يــجــســده الــغــنــاء الشعبي. 
ــه، فــي  ــيــ ــم االســـتـــنـــاد إلــ وهــــــذا نـــــوع آخــــــر، تــ
بعيدًا عن  الكالسيكية.  األفغانية  الراغستا 

جمال حسن

لثقافة موسيقية  ربما ال وجــود 
عــلــى اتـــصـــال وثـــيـــق بــتــكــويــنــهــا 
ــا هـــــي فــي  ــمــ الــــجــــيــــوســــيــــاســــي كــ
»مفترق  بكونها  عــرفــت  الــتــي  أفــغــانــســتــان، 
طـــرق آســيــا«؛ فــكــانــت أيــضــا محطة اللتقاء 
ــا، عـــلـــى طــريــق  ــمـ ــديـ ــة. قـ ــويــ ــيــ األلــــحــــان اآلســ
ــل الــتــجــاريــة.  ــوافـ ــقـ ــر، مـــــّرت مــنــهــا الـ ــريـ الـــحـ
وبــالــنــســبــة لــلــجــيــوش الـــغـــازيـــة، كــانــت ومــا 
ــذا، اتـــخـــذت  ــكــ زالـــــــت، مـــفـــتـــرق صـــــراعـــــات. هــ
ــل 

ّ
املــوســيــقــى حــــــدودًا لــغــويــة وإثـــنـــيـــة، يــمــث

تلتقي  مختلفا،  موسيقيا  مــركــزًا  منها  كــل 
الحدود.  تأتيه من خــارج  بمؤثرات  ألحانه 
فالطرق التي جاءت منها أجناس موسيقية 
ولــغــويــة، شــكــلــت الـــثـــراء والــتــنــوع الــثــقــافــي 
املــضــيء. وفــي الــوقــت نفسه، شكلت ممرات 

دامية في الجذور الداكنة للنزاعات.
األفــغــانــيــة، بتصنيفها  املــوســيــقــى  أن  عــلــى 
الحقيقة  كــل  كنوع لغوي وعــرقــي، ال تمس 
يمكن  إنما  عرقيا،   

ً
تمثيال فقط  باعتبارها 

الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بــحــســب الـــجـــهـــات، كـــصـــورة 
ــرات ثــقــافــيــة. فــفــي الــجــنــوب،  ــؤثــ اللـــتـــقـــاء مــ
الباشتونية  للموسيقى  مركزًا  كابول  تعد 
الــكــالســيــكــيــة، الــتــي اتــصــلــت بــمــؤثــرات من 

كانت »غوتشي« السبّاقة 
بين العالمات في اإلقدام 

على هذه الخطوة

 تعد كابول مركزًا 
للموسيقى الباشتونية 

الكالسيكية

من الممكن أن تتراجع 
آالم الرأس تلقائيًا بعد 

جلسات من البوتوكس
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كابول، على الحدود، ولدت أنواع موسيقية 
مستقلة متأثرة بجوارها. غرب أفغانستان، 
ظلت عاصمة خراسان، هرات، مركزًا لتراث 
الــداري.  أفغاني، يسمى  فــارســي-  موسيقي 
واعــتــمــدت شــعــرًا فــارســيــا غــزلــيــا وصــوفــيــا، 

ونقلت املوسيقى اإليرانية.
لــم تتوقف االخــتــالفــات على الــنــوع واللغة، 
فبالنسبة  آلــة تخصه.  مركز  كل  اتخذ  إنما 
لـــلـــبـــاشـــتـــون، يـــضـــعـــون الـــربـــابـــة فــــي أعــلــى 
مرتبة، وتتكون من 12 إلى 15 وترًا، وتبدو 
شبيهة بالسارود الهندية. بينما في هرات، 

تعتبر الدوتار اآللة الرئيسية، وهي أصغر، 
ذات عــنــق طـــويـــل، وتــتــكــون مـــن ثــالثــة إلــى 
الــشــمــال، حيث تنتشر  ــار. وفــي  أوتــ خمسة 
جــمــاعــات عــرقــيــة مــخــتــلــفــة، مــثــل الــطــاجــيــك 
واألوزبــــــك والــتــركــمــان وغــيــرهــا، تستخدم 
أقـــل تعقيدًا  آلـــة  Dambura، وهـــي  الــدمــبــورا 
ــذا يقترن  ــار. وهــ ــدوتــ مــقــارنــة بــالــربــابــة والــ
بــألــحــانــهــا األكـــثـــر بــســاطــة، إذ تــتــســم بــرتــم 
أسرع ومزاج راقص. وهناك، أحيانا، خليط 
تعرف  واألوزبكية،  الطاجيكية  اللغتني  من 
ــر«. مع  ــكـ بــالــشــيــر شــيــكــار، أي »حــلــيــب وسـ

املوسيقية  االنــفــصــاالت  لــم تمنع تلك  هـــذا، 
التقاء مستمر وتالقح متبادل،  من حــدوث 
نقطة  لكنها  أفــغــانــيــا.  مشتركا  باعتبارها 
ــرات،  ــى هــ ــابـــول إلــ ــال آســــيــــوي، فــمــن كـ اتـــصـ
تتصل املوسيقى الهندية باإليرانية. بينما 
تتسلل ثــقــافــات أخـــرى فــي املــمــر اآلســيــوي. 
وضــمــن األعـــــراف فــي أعــــراس كـــابـــول، قيام 
خصورهم،  على  شيالن  يربطون  صبيان، 
بــتــقــديــم رقــــص يــابــانــي تــقــلــيــدي. وتــلــتــقــي 
األوتار ذات السلم الخماسي الياباني برداء 

أفغاني تقليدي للراقصني الصغار.
على صعيد آخر، عاشت املوسيقى تحوالت، 
تعود  سياسية.  ملنعطفات  انعكاسا  كانت 
خــــطــــوات الـــتـــحـــديـــث ملــطــلــع الــثــالثــيــنــيــات، 
لكنها عملية اتسعت خالل حكم امللك أحمد 
ــاه، وبـــاألخـــص مــنــذ خمسينيات  ظــاهــر شــ
الـــقـــرن الــعــشــريــن. واتـــجـــه نــحــو إصــالحــات 
سياسية، وقــاد عملية تحديث في التعليم 

والبنية التحتية.
في املقابل، شهدت الخمسينيات ظهور أب 
الرحيم  عبد  األفغانية،  الحديثة  املوسيقى 
ساربان، الذي يعتبر أول فنان أفغاني وظف 
الجاز والبيل تشانسون. ولم يقتصر غناؤه 
ألحانا  قــدم  إذ  الحديثة؛  على تلك األشــكــال 
تقليدية وشعبية. برز جيل من املوسيقيني 
نيناواز.  منهم  الحديثة،  االتــجــاهــات  ذوي 
الــغــربــيــة، مثل  املــوســيــقــيــة  ودخـــلـــت اآلالت 
األكورديون والغيتار والبيانو، والوتريات، 
برفقة  عملت  الحديثة  األوركــســتــرا  أن  كما 
آالت تقليدية، وبدا العصر رومانتيكيا إلى 

حد كبير، كما تفصح عنه املوسيقى.
كثيرًا  ملزيج يضم  كابول حاضنا  أصبحت 
من األنــواع املحلية واألجنبية. وفي الوقت 
الـــــذي بــلــغــت فــيــه عــمــلــيــة الــتــحــديــث زخــمــا 
املــرأة، برز  الستينيات، بما فيه تحرير  في 
معها الفنان األفغاني األشهر؛ أحمد ظاهر، 
الــــذي أجــمــع عــلــيــه األفـــغـــان بــكــل أطــيــافــهــم، 
ــران  ــ ــى بــاكــســتــان وإيـ وامــــتــــدت شــعــبــيــتــه إلــ
وطاجيكستان وأوزبكستان. فكان تجسيدًا 
ــــروج مــــن الـــعـــزلـــة،  ــخـ ــ لـــطـــمـــوح بـــالـــتـــقـــدم والـ
فــي ظل  الــقــومــيــات،  لــدمــج  تلقائيا  وتعبيرًا 
شعار وطني كــان امللك يــقــوده. فظاهر قدم 
للروك والبوب، وكذلك غنى  ألحانا تستند 
موسيقى تقليدية بعضها ينتسب لثقافات 

موسيقية افغانية مختلفة.
يــمــكــن الــــقــــول إن الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي انــتــهــى 
ــام 1979، أو  ــ فــــي عـ بـــرحـــيـــل أحـــمـــد ظــــاهــــر، 
مــــع بــــدايــــة االحـــــتـــــالل الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، عــلــى 
ــد ســــــواء. انــتــهــت حـــيـــاة ظـــاهـــر وهــــو في  حـ
الثالثة والثالثني من عمره بحادث سيارة، 
فــــي مــشــهــد تـــراجـــيـــدي اتـــســـع عـــلـــى جــمــيــع 
املستويات. لكن كثيرا من األفغان ما زالوا 
ينظرون لرحيله باعتباره اغتيااًل سياسيا. 
ــا كـــانـــت املــوســيــقــى مــســرحــا لــتــأويــل  ــمـ وربـ

السياسة بمنحاها التراجيدي. 

كارين إليان ضاهر

ــة الـــعـــالج  ــفـ ــبــــوتــــوكــــس، أســـــاســـــا، صـ اتــــخــــذ الــ
الــتــجــمــيــلــي طــــــوال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، لــكــن 
الــواقــع ُوجـــد أواًل ألســبــاب طبية، كتقنية  فــي 
عديدة،  أمـــراض  مواجهة  فــي  تساعد  عالجية 
ومــنــهــا داء الــشــقــيــقــة. هـــذا إضـــافـــة إلـــى دوره 
املـــعـــروف مـــع بـــدايـــة ظـــهـــوره كــعــالج ملشكالت 
من  البولي وغيرها  الجهاز  وفــي  العيون  فــي 
املـــشـــكـــالت الــصــحــيــة. وبـــاإلضـــافـــة إلــــى دوره 
شيوعا  التجميلية  التقنيات  كأكثر  املــعــروف 
آالم  فاعلية واضحة في معالجة  أثبت  اليوم، 
الرأس في حاالت معينة يحددها الطبيب، كما 
توضح االختصاصية في التقنيات التجميلية 

غير الجراحية، الدكتورة ساندرا كوزاك.
ــبـــوتـــوكـــس فــــي هــدفــه  تـــمـــامـــا كـــمـــا يــعــمــل الـ
التجميلي على ارتخاء العضالت للحد من  
التجاعيد وملكافحة عالمات التقدم بالسن، 
الــرأس لدى  كذلك يساعد على مكافحة آالم 
مـــن يــعــانــيــهــا، عــبــر املــســاهــمــة فـــي ارتـــخـــاء 
العضالت املتشنجة املسببة لها، سواء كان 
 أو امــرأة، إذ يمكن أيا كان أن يستفيد 

ً
رجال

منه. وتوضح كوزاك أن البوتوكس ال ُيعتمد 
تلقائيا ملعالجة أّي آالم في الرأس، بل ُيلجأ 
إليه حصرًا في الحاالت التي تنتج فيها آالم 
الـــرأس مــن تشنجات فــي الــعــضــالت، وال بد 
قبل  وأســبــابــهــا  أواًل  الــحــالــة  مــن تشخيص 
لها.  كــان مفيدًا  إذا  للتأكد مما  إليه  اللجوء 
الحالة  إذا كانت  ما  الطبيب يحدد  ووحــده 
ــوتـــوكـــس عــلــى  ــبـ ــن الـ يــمــكــن أن تــســتــفــيــد مــ
ــاس الــتــشــخــيــص الــعــيــادي والــفــحــوص.  أســ
لــلــمــريــض أواًل صــــورة ماسحة  فــقــد يــطــلــب 
ــلـــرأس، وُيــبــحــث عـــن أســـبـــاب آالم  ضــوئــّيــة لـ
أيضا  للمريض  يــوصــف  أن  الـــرأس. ويمكن 
فـــي مــرحــلــة أولـــــى مــســكــنــات خــفــيــفــة لــألــم 
للتأكد مما إذا كانت مفيدة له. تساعد هذه 
ــا إذا كـــانـــت آالم  الـــخـــطـــوات عــلــى تــحــديــد مـ
 tension التوتر  من  الناتجة  تلك  من  الــرأس 
فــي  تـــشـــنـــجـــات  مــــن  ــة  ــاتـــجـ نـ أو   headache
عضالت العنق. في مثل هذه الحاالت يعتبر 
يساعد  ألنــه   

ً
وفــاعــال لها  مفيدًا  البوتوكس 

على الحد من هذه التشنجات في العضالت. 
الناتجة من  الــرأس  آالم  إلــى  كذلك بالنسبة 
ــاء الـــنـــوم.  ــنــ الـــضـــغـــط عـــلـــى األســــنــــان فــــي أثــ
فــفــي كــل هـــذه الـــحـــاالت، يعتبر الــبــوتــوكــس 
العضالت ويسمح بمكافحة  فعااًل الرتخاء 

املشكلة التي أسبابها مرتبطة بذلك.
ثمة طرق معينة لحقن البوتوكس ومواضع 
محددة يحقن فيها في الــرأس ملعالجة آالم 
الــرأس واالستفادة منه. فبحسب الدكتورة 

عارضة األزيـــاء كيت مــوس مرتدية سترة من 
فــراء الثعلب. ودعــت عريضة من »بيتا« داَري 
»سان لوران« و»بريوني« إلى »االنضمام إلى 
مــئــات املصممني ودور األزيــــاء األخــــرى، التي 
بــاتــت تــرفــض بــيــع املــالبــس أو اإلكــســســوارات 
ــــي«  ــانـ ــ ــراء«، ومـــنـــهـــا »أرمـ ــ ــفــ ــ ــ ــن ال املـــصـــنـــوعـــة مــ
و»بربري« و»شانيل« و»غوتشي« و»مايسيز« 

و»مايكل كورس« و»برادا« و»فرساتشي«.
ــة املــــســــتــــدامــــة فــي  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة الـ
»فرانس  لوكالة  ديفو  كلير  مــاري  »كيرينغ« 
برس«: »نحن نعتبر أن ذبح الحيوانات التي 
لن يتم أكلها، فقط لغرض استخدام فرائها، 
يجب  التي  الحديثة  الفخامة  مــع  يتوافق  ال 
أن تـــكـــون أخـــالقـــيـــة، انــســجــامــا مـــع عــصــرهــا 

تعتزم دارا »ســان لــوران« و»بريوني« لأزياء 
 عــن اســتــخــدام فـــراء الــحــيــوانــات اعتبارًا 

ّ
الــكــف

مــا  عـــلـــى  لـــخـــريـــف 2022،  تــشــكــيــلــتــيــهــمــا  ــن  مــ
ــنـــغ« يـــــوم الــجــمــعــة  ــيـــريـ أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة »كـ
ــك آخــــــــر عـــالمـــتـــني  ــ ــذلـ ــ املـــــــاضـــــــي، لـــتـــصـــبـــحـــا بـ
ــتـــازان هــــذه الــعــتــبــة.  تــجــاريــتــني ضــمــنــهــا تـــجـ
ــانـــت »غـــوتـــشـــي« الـــســـّبـــاقـــة بـــني الــعــالمــات  وكـ
التي تضمها املجموعة إلــى اإلقــدام على هذه 
األول  أكتوبر/تشرين  في  أعلنت  إذ  الخطوة، 
ــدءًا من  2017 تــوقــفــهــا عـــن اســتــخــدام الـــفـــراء بــ
ثم  وصــيــفــهــا،   2018 ســنــة  لــربــيــع  تشكيلتها 
حذت حذوها »بالنسياغا« و»بوتيغا فينيتا« 
و»ألــكــســنــدر مــاكــويــن«. وصـــرف عـــدد مــن دور 
األزيـــاء الــفــاخــرة فــي الــســنــوات األخــيــرة النظر 
عن استخدام الفراء، من بينها ماركات عمالقة 
»شانيل«. وكانت »بريوني« و»سان لوران«  كـ
الــقــرار من بني  وحدهما اللتني لم تتخذا هــذا 
شركات »كيرينغ«، ما حدا بمنظمة الدفاع عن 
الحيوانات »بيتا« إلى التظاهر في 10 مارس/

آذار أمام متجر »سان لوران« في شارع مونتني 
الباريسي، بعد احتجاجات أثيرت عبر وسائل 
فيه  إعــالن، ظهرت  االجتماعي على  التواصل 

ــوزاك، قـــد يــحــقــن الــبــوتــوكــس عــنــدهــا في  ــ كــ
الــعــنــق مـــن الــخــلــف إذا كـــانـــت مــشــكــلــة آالم 
الـــــرأس نــاتــجــة مـــن تــشــنــجــات فـــي عــضــالت 

العنق أو في فروة الرأس. 
ــــرأس قـــد تــنــتــج أحــيــانــا من  حــتــى إن آالم الـ

الجبني،  فــي  فــي عضلة معينة  زائــد  تشنج 
 tension نـــــوع  مــــن  الـــــــرأس  آالم  يــســبــب  ــا  مــ
headache، فيجري العمل على ارتخاء هذه 
زائــد.  واملــشــدودة بشكل  املتشنجة  العضلة 
الــرأس  آالم  إلــى من يعانون  كذلك بالنسبة 
الناتجة من الضغط على األسنان، فيحقن 
الــبــوتــوكــس فـــي املـــوضـــع املــعــنــّي الرتـــخـــاء 
الــعــضــالت املــعــنــيــة. وتــمــامــا كــمــا بالنسبة 
البوتوكس  التي يجرى فيها  الــحــاالت  إلــى 
ألهداف تجميلية تجرى الجلسة، ويستفيد 
 فــتــزول 

ً
فــيــهــا املــريــض مــن الــعــالج مــبــاشــرة

آالم الرأس التي يعانيها بسبب التشنجات 
الــعــضــلــيــة. إنــمــا يــــزول مــفــعــول الــبــوتــوكــس 
تدريجيا كما فــي حــال الــلــجــوء إلــيــه إلزالــة 

التجاعيد بعد مــا بــني 4 و6 أشــهــر، لتكون 
هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى جــلــســة أخــــــرى، ألن آالم 

الرأس قد تعاود عندها.
ــع الـــوقـــت، يــمــكــن أن يــســاعــد الــلــجــوء إلــى  ومـ
العضل  البوتوكس بشكل متكرر في تمرين 
ــاء لــتــتــقــلــص الــحــاجــة إلـــيـــه وال  عــلــى االرتــــخــ
ــاغ يـــعـــطـــي أمــــــــرًا إلــــــى الــعــضــل  ــ ــدمــ ــ يــــعــــود الــ
بــالــتــشــنــج. عــنــدهــا مــن املــمــكــن أن تــخــف آالم 
الــــــرأس تــلــقــائــيــا بــعــد جــلــســات مـــتـــكـــررة من 
الــبــوتــوكــس كــمــا يــالحــظ املــريــض. ووفـــق ما 
توضحه الدكتورة كوزاك، يمكن اللجوء إلى 
أي عمر  فــي  الـــرأس  آالم  ملعالجة  البوتوكس 
بــدءًا من العشرينيات من دون مشكلة،  كــان، 

ه ال آثار جانبية له أو خطورة.
ّ
خصوصا أن

ومع قضايا املجتمع«. أما مجموعة »إل في 
إم إتـــش« املــنــافــســة، فــأفــادت وكــالــة »فــرانــس 
بــرس« بأنها »تــتــرك لــدور األزيـــاء املنضوية 
الفراء،  استخدام  في  االستمرار  إمكان  فيها 
لكي توفر لزبائنها الذين يرغبون في ارتداء« 
ثــيــاب مـــن هــــذا الـــنـــوع »مــنــتــجــات مصنوعة 
بــطــريــقــة أخــالقــيــة ومــســؤولــة قـــدر اإلمـــكـــان«. 
وذّكرت بأنها تحظر استخدام فراء »األنواع 
املهددة باالنقراض«. وتوقفت سلسلة املتاجر 
األميركية »مايسيز« عن بيع منتجات الفراء 
في مطلع السنة الحالية، في حني يتوقع أن 
تكف العالمة التجارية »كندا غوس«، بحلول 
نهاية 2022، عن تصنيع ستراتها املشغولة 
من ريش اإلوز مع أغطية للرأس مزينة بفرو 
ذئب. وقد لقيت خطوة »كيرينغ« ترحيبا من 
بــاردو، التي دعــت بلسان  مؤسسة بريجيت 
مــاري مجموعة  كريستوف  باسمها  الناطق 
»إل فـــي إم إتــــش« الــــرائــــدة عــاملــيــا فـــي ســوق 
املــنــتــجــات الـــفـــاخـــرة إلــــى أن تــســيــر فـــي هــذا 
االتــجــاه »فــي إطـــار االنــدفــاعــة عينها للتقدم 

واحترام الكائنات الحية«.
)فرانس برس(

فراء الحيوانات وتصنيع المالبس

وفاة مخرج »نوتينغ 
هيل« روجر ميتشل

البوتوكس: ليس للتجميل فقط

خلص تقرير للطب الشرعي، يوم الجمعة املاضية، إلى أن وفاة 
املمثل األميركي مايكل كيه. وليامز، املعروف بشخصية »عمر« 
نــيــويــورك،  فــي  الــشــهــر  فــي مسلسل »ذا وايــــر« The Wire، هـــذا 
والهيروين  الفنتانيل  مــن  »عــرضــيــة«  ــدة  زائـ عــن جــرعــة  ناجمة 
والكوكايني. ووصف مكتب كبير األطباء الشرعيني وفاة املمثل 
الذي ُعثر عليه ميتا داخل منزله في نيويورك، في السادس من 
وليامز  كيه.  مايكل  إن   

ً
قائال »عرضية«،  بأنها  الحالي،  الشهر 

توفي عن 54 عاما بسبب »تسمم حاد ناجم عن اآلثار املجتمعة 
للفنتانيل )نوع من األفيونيات القوية( ومادة ب-فلوروفنتانيل 
والــهــيــرويــن والــكــوكــايــني«. وأضـــاف املكتب فــي رســالــة لوسائل 
اإلعالم »لن ندلي بأي تعليق آخر«. ُعثر على املمثل ميتا داخل 
ــل الــذي 

ّ
شقته، فــي بــروكــلــني حيث ُولـــد وتــرعــرع. واشــتــهــر املــمــث

يحمل ندبة على وجهه خصوصا بدوره في مسلسل »ذا واير« 
حا يسرق تّجار 

ّ
لّصا مسل الــذي جّسد فيه  أو«  بــي  »إتــش  على 

املــخــّدرات في بالتيمور. وامتّد هــذا املسلسل الــذي لقي نجاحا 
كبيرًا على خمسة مواسم، من 2002 إلى 2008.

وُعرف وليامز أيضا بدور املهّرب ألبرت »تشوكي« وايت، خالل 
فترة حظر الكحول في الواليات املتحدة، في مسلسل »بوردووك 
ــح وليامز 

ّ
ُرش أو«.  »إتــش بي  Boardwalk Empire على  إمباير« 

لــعــدد مــن جــوائــز »إيــمــي« عــن أدوار مــتــعــّددة، آخــرهــا كــان هذه 
 ،Lovecraft Country كانتري«  »لوفكرافت  فــي  أدائـــه  عــن  السنة 
بيسي  الــبــلــوز  مغنية  زوج  دور  أدى  عندما   ،2015 فــي  وأيــضــا 
التي  سميث فــي فيلم »بــيــســي« Bessie. ومــن األعــمــال األخـــرى 
 The »ــح لــهــذه الــجــوائــز الــعــريــقــة، »ذا نــايــت أوف

ّ
خــّولــتــه الــتــرش

 When They See آس«  ذاي ســي  و»ويـــن   ،2016 Night Of سنة 
همون زورًا 

ّ
Us سنة 2019، حول مجموعة من الشباب السود ُيت

باالغتصاب في »سنترال بارك«، في الثمانينيات.
)فرانس برس(

نغمة ضائعة 
على طريق الحرير

الموسيقى 
األفغانية

مايكل وليامز: جرعة زائدة

فنون وكوكتيل
متابعة

إضاءة 

مشهد

اليف ستايلرحيل

املــاضــي عــن عمر 65  يــوم األربــعــاء  البريطاني روجــر ميتشل  السينمائي  توفي 
 
ّ
عاما، وفق ما أعلنت عائلته الخميس. وأوضح مدير أعمال الراحل، في بيان، أن

»عائلة املخرج واملؤلف روجر ميتشل، والد هاري وروزي وماغي وسبارو، تعلن 
ببالغ الحزن عن وفاته في 22 سبتمبر/أيلول عن عمر يناهز 65 عاما«. ولم تتوفر 
أي معلومات عن أسباب وفاته. ولد روجر ميتشل، الذي كان والده دبلوماسيا، 
في 5 يونيو/حزيران 1956 في جنوب أفريقيا، وتنقل خالل طفولته بني بيروت 

ودمشق وبراغ، ثم عاد إلى بريطانيا. 
وبعد بدايات على خشبة املسرح وعبر الشاشة الصغيرة حيث أخرج مسلسالت 
فيلم  اقتباس  عبر   1996 عــام  السينما  مجال  ميتشل  دخــل  تلفزيونية،  وأفــالمــا 
 الفيلم الكوميدي الرومانسي 

ّ
سينمائي من مسرحية »ماي نايت ويذ ريغ«. لكن

»نوتينغ هيل«، من بطولة جوليا روبرتس وهيو غرانت عام 1999، هو الذي كّرس 
كورتيس  ريتشارد  كتبه  الــذي  الشريط،  هــذا  ويتناول  السابع.  الفن  في  مكانته 
وأصبح من أشهر األفالم في هذه الفئة، قصة حب بني نجمة هوليوودية وصاحب 
مكتبة في لندن. ومــن بني أعماله أيضا فيلم »تشينجينغ لينز« عــام 2002، من 
بطولة بن أفليك وسامويل إل. جاكسون، و»ماي كازن ريتشل« عام 2017 مع سام 

كالفلن وريتشل ويز.
ومــطــلــع ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، تــولــى فــي »مــهــرجــان تــيــلــورايــد السينمائي« 
ويتناول قصة  السنة،  نهاية  املقرر عرضه  ديــوك«،  »ذا  الجديد  لفيلمه  الترويج 
القرن  خــالل ستينيات  لــنــدن،  فــي  غويا  فرانثيسكو  لوحة  تاكسي  سرقة سائق 
العشرين. وكان ميتشل متزوجا من املمثلة كيت بافيري وله منها ولدان، ثم اقترن 

باملمثلة آنا ماكسويل مارتن التي رزق منها أيضا ولدين قبل انفصالهما.
)فرانس برس(

ليست أفغانستان مفترق صراعات وحسب، وإنّما هي 
أيضًا مفترق طرق ثقافية، تجّسدت عبر لقاءات ألنماط 
موسيقية مختلفة، جعلت من البالد منبعًا لموسيقى 

تختزل الكثير

المصري خالد عبد اهلل 
يلعب دور دودي الفايد 

في »ذا كراون«
ســتــعــرض مــنــصــة مــشــاهــدة األفــــالم 
عن  ملــحــة  »نتفليكس«  واملــســلــســالت 
الــعــالقــة املــنــكــوبــة بـــني ديـــانـــا أمــيــرة 
ويلز ووريــث املتجر املصري، دودي 
الــــفــــايــــد، الــــتــــي انـــتـــهـــت بـــوفـــاتـــهـــمـــا 
 The املـــأســـاويـــة، مـــن خـــالل مــســلــســل
يلعب  وســــوف  كــــــراون(.  )ذا   Crown
املـــصـــري  الـــفـــنـــان  الـــفـــايـــد  دوي  دور 
البريطاني خالد عبد الله، بحسب ما 
كشفه موقع »فيرايتي«. وتم اختيار 
ــثــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ســـلـــيـــم ضــو  ــمــ املــ
وامللياردير  دودي  والــد  دور  ليلعب 
ومـــالـــك »هـــــــــارودز« الـــســـابـــق محمد 
املنتجني  أن  الرغم من  الفايد. وعلى 
لــــم يــكــشــفــوا عــــن تــفــاصــيــل الــقــصــة، 
أن  إلــى  إال أن اختيار املمثلني يشير 

املــشــاهــديــن ســيــحــصــلــون عــلــى ملحة 
عن األشهر األخيرة من حياة ديانا. 
ودخلت األميرة في عالقة عاطفية مع 
دودي في صيف عام 1997. تسببت 
ــيــــرة فـــــي جـــنـــون  ــقــــصــ ــا الــ ــمـ ــتـــهـ عـــالقـ
املصورين الذي انتهى عندما توفي 
كالهما فــي حـــادث ســيــارة مــأســاوي 
فــي بــاريــس بضعة أشــهــر فــقــط بعد 
ذلــك. ورفــض منتجو املسلسل حتى 
اآلن تحديد ما إذا كان سيتم تصوير 

الحادث نفسه على الشاشة أم ال.

عارضة األزياء ليندا 
إيفانجليستا: تعرضت 

لتشوه ال يمكن تصحيحه
ــدا  ــنـ ــيـ ــة األزيـــــــــــــــاء لـ ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــــت عـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
إيفانجليستا أنها تعرضت »لتشوه 
ال يــمــكــن تــصــحــيــحــه«، بــســبــب عــالج 
ــه قـــبـــل خــمــس  تــجــمــيــلــي خــضــعــت لــ
ســنــوات، وأدى إلـــى عــكــس مــا كانت 

عن  ابتعادها  بذلك  مبررة  تتوخاه، 
ــواء والــحــيــاة الــعــامــة. وكتبت  ــ األضــ
 56 البالغة  السابقة  األزيـــاء  عارضة 
عاما، أمس الخميس، على حسابها 
عــبــر »إنـــســـتـــغـــرام« الــــذي يــبــلــغ عــدد 
مــتــابــعــيــه نــحــو 900 ألــــف: »الحــظــت 
لم يعد ممكنا، كما  التعرف علّي   

ّ
أن

ــــالم«. وأوضــحــت  ذكـــرت وســائــل اإلعـ
الـــعـــارضـــة الـــكـــنـــديـــة الـــســـابـــقـــة أنــهــا 
خــضــعــت لـــعـــالج تــنــحــيــف نــتــج عنه 
تــــأثــــيــــر مــــعــــاكــــس تــــمــــامــــا ملـــــا كـــانـــت 
تنشده، فبداًل من أن ينتج منه خفض 
كتلة الدهون، أدى إلى تكاثر الخاليا 
الـــدهـــنـــيـــة. وكـــتـــبـــت إيــفــانــجــلــيــســتــا 
الـــتـــي كـــانـــت فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
العشرين واحـــدة مــن بــني عــارضــات 
األزيـــاء األعــلــى أجــرًا فــي الــعــالــم، إلى 
جانب نجمات أخريات مثل نايومي 
 اإلجـــراء 

ّ
كــامــبــل وكــلــوديــا شــيــفــر، أن

الــتــجــمــيــلــي »ســــبــــب لــــي تـــشـــوهـــا ال 
يــمــكــن تــصــحــيــحــه، عــلــى الـــرغـــم من 
يفترض  )كـــان  جــراحــيــتــني  عمليتني 
ــا( تــصــحــيــحــيــتــني، كــانــتــا  ــكـــونـ تـ أن 

مؤملتني وفاشلتني«.

اكتشاف أقدم حلي 
استعملها اإلنسان في 

المغرب
ــلـــن عـــلـــمـــاء مـــغـــاربـــة وأمـــيـــركـــيـــون  أعـ
ــتـــشـــاف 32 قــطــعــة مــــن األصــــــداف  اكـ
ــعــمــلــت حـــلـــيـــا، تــعــود 

ُ
الـــبـــحـــريـــة اســت

ألــــف ســنــة،  بـــني 140 و150  مـــا  إلــــى 

فــــي مــــغــــارة قــــــرب الــــصــــويــــرة، عــلــى 
الرباط،  جنوبي  كيلومترًا   475 بعد 
العالم  وقــال  األطلسي.  املحيط  على 
ــد الـــجـــلـــيـــل بـــــوزوكـــــار،  ــبـ املــــغــــربــــي عـ
مـــن »املــعــهــد الــوطــنــي لــعــلــوم اآلثــــار 
والتراث« في املغرب ورئيس الفريق 
الــدولــي الــذي يضم أيضا علماء من 
»جامعة أريزونا« األميركية، إن هذا 
االكــتــشــاف تــم »فـــي مــغــارة بــيــزمــون 
الحديد،  جبل  فــي  الــصــويــرة  ناحية 
بني  مــا  أركيولوجية  مستويات  فــي 

140 و150 ألف سنة«.

أخبار
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