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الوباء يخنق تطلعات الصحافيين األردنيين
عّمان ــ أنور الزيادات

تــتــجــه األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة لــلــصــحــافــيــن 
األردنــيــن منذ سنوات نحو األســوأ، بفعل 
األزمـــــــات املـــالـــيـــة الـــتـــي خــنــقــت املــؤســســات 
اإلعالمية في البالد، وتحديدًا الورقية، بعد 
اشتراكاتهم  تجديد  عن  املشتركن  عــزوف 
ــا تــقــدمــه لهم  الــســنــويــة مــعــتــمــديــن عــلــى مـ

منصات التواصل، وكذلك فعل املعلنون.
األزمـــــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا صــحــافــيــو األردن 
وبــاء فيروس كورونا،  ضاعفتها جائحة 
ومــا تبعها مــن إجـــراءات فــي الــبــالد، على 
رأسها قانون الدفاع واألوامــر والبالغات 
ــا اســتــثــنــيــنــا  ــادرة بــمــوجــبــه. وإذا مـ الــــصــ
ــــالم الــرســمــي املـــدعـــوم حــكــومــيــا، فقد  اإلعـ
نــــالــــت األزمــــــــــة مـــــن قـــــنـــــوات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
ركت 

ُ
وصحف ورقية ومواقع إلكترونية ت

ــه املـــصـــيـــر الــــــذي لــقــيــتــه صــحــيــفــة  ــتـــواجـ لـ
ــام 2013،  »الـــعـــرب الـــيـــوم« الــتــي أغــلــقــت عـ
والنسخة الورقية من صحيفة »السبيل« 

التي توقفت طباعتها عام 2019.
يــكــشــف رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة ومــوقــع 
ــــو شــيــخــة،  ــة مــحــمــد أبـ ــ ــيـ ــ »الــــحــــيــــاة« األردنـ
الصحافين  مئات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

األردنين يعانون من تدني قيمة رواتبهم 
والتأخر في تلقيها لشهرين أو أكثر، وسط 
اشــتــراكــات  املبيعات وإلــغــاء  تــراجــع حجم 
الصحف اليومية واألسبوعية. ويلفت أبو 
 وبـــاء كــورونــا فــاقــم األعــبــاء 

ّ
شيخة إلــى أن

وساهم  اإلعالمية،  املؤسسات  على  املالية 
ــــوال الــصــحــافــيــن واملـــواقـــع  فـــي تـــدهـــور أحـ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــــا تــبــقــى مــــن مـــنـــشـــورات 
 مئات الصحافين 

ّ
ر من أن

ّ
أسبوعية. وحذ

ــنــــاء عـــــن خـــدمـــاتـــهـــم  ــتــــغــ مــــــهــــــددون بــــاالســ
ــفــــوف الـــعـــاطـــلـــن عــن  لـــيـــنـــضـــمـــوا إلــــــى صــ
إلى  القطاعات. ويشير  العمل من مختلف 
يفكرون  أصــبــحــوا  كثيرين  صحافين   

ّ
أن

بــالــهــجــرة مــن الـــبـــالد، ملــمــارســة الصحافة 
ــع  ــواقــ الــ هــــــذا  أمـــــــام  أخـــــــــرى،  مـــهـــنـــة  أي  أو 

االقتصادي املتردي.
هـــذه الــحــال يــعــّبــر عــنــهــا أيــضــا الصحافي 
ــذي عــمــل فـــي مــؤســســات  ــ ولـــيـــد حــســنــي، الـ
ــيــــة وصــــحــــف مـــخـــتـــلـــفـــة. ويـــتـــخـــوف  إعــــالمــ
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  حسني، 
ــق لــهــذه املــشــاكــل،   ال حــلــول فـــي األفــ

ّ
مـــن أن

ــلـــى رأســــهــــا األمـــــــان الـــوظـــيـــفـــي. ويـــقـــول  وعـ
 »الــصــحــافــي األردنــــي مــهــدد في 

ّ
حسني إن

لــقــمــة عــيــشــه، فـــإمـــا أن يــتــحــول إلــــى عــاطــل 
عــن الــعــمــل بـــإرادتـــه لضعف املـــــردود، وإمــا 
املؤسسات  تواجهها  مالية  مشاكل  بسبب 
اإلعالمية، أو ألسباب أخرى تتعلق بإدارة 
هذه املؤسسات، خاصة الصحف الورقية«. 
 الــصــحــف الـــورقـــيـــة الــيــوم 

ّ
ــى أن ويــشــيــر إلــ

عدة  مشاكل  تواجه  ها 
ّ
ألن منتهية«،  »شبه 

وكثيرة، فيما تعاني الصحافة اإللكترونية 
بـــــدورهـــــا أزمــــــــات عـــــــدة، أبـــــرزهـــــا ديـــمـــومـــة 

التمويل ونوعية املحتوى.
الــخــالــدي، مــن خريجي  الصحافي خــلــدون 
 منتظما حاليا. 

ً
عام 2014، وال يمارس عمال

ــه، عـــمـــل الـــخـــالـــدي فــــي مــوقــع  فـــــور تـــخـــرجـ
إلكتروني، مقابل راتب يصفه باملقبول، ثم 
الــتــعــاون بالقطعة مــع صحيفة  إلـــى  اتــجــه 
يــومــيــة. عمله هـــذا وفـــر لــه مــــردودًا حسنا، 
ــه يــقــيــم قـــرب مــخــيــم لالجئن  ــ

ّ
خــصــوصــا أن

الــســوريــن ويــغــطــي أخــبــارهــم الــتــي كــانــت 
 تـــغـــيـــرًا فــي 

ّ
ــواًل. لـــكـــن ــ ــبـ ــ تــلــقــى اهـــتـــمـــامـــا وقـ

فانخفض  أوضــاعــه،  قلب  التحرير  رئــاســة 
ــلــــه إلـــــى الـــنـــصـــف، وأصـــبـــحـــت شــــروط  دخــ
»الــعــربــي  الــنــشــر أصــعــب. يــقــول الــخــالــدي لـــ
 »األمور انقلبت رأسا على عقب 

ّ
الجديد« إن

ــدار أوامــر  مــع تفشي جائحة كــورونــا وإصـ
العديد  فصل  جــرى  إذ  الحكومية،  الــدفــاع 
ــــب  مــــن الـــعـــامـــلـــن بـــعـــقـــود، وخـــفـــضـــت رواتـ
املــــوظــــفــــن، حـــتـــى فـــقـــدت عـــمـــلـــي«. ويــلــفــت 
 عــددًا غير قليل مــن الصحافين لم 

ّ
إلــى أن

 منذ فصلهم بسبب الجائحة، 
ً
يجدوا عمال

أمــا من وجــدوا وظيفة فهم يتلقون رواتــب 
مـــتـــدنـــيـــة، فــيــمــا تــتــضــاعــف مـــشـــاكـــل أبـــنـــاء 
مرتبطا  اإلعــالمــي  العمل  كــون  املحافظات، 

 
ّ
ــــى أن ــان. ويـــلـــفـــت إلـ ــّمــ ــثـــر بــالــعــاصــمــة عــ أكـ

املواقع اإلخبارية  الكثير ممن يعملون في 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن غـــيـــر خـــريـــجـــي اإلعـــــالم 
والــصــحــافــة، ويـــزاولـــون هـــذه املــهــنــة كعمل 
ثان إضافي، ويقبل عليهم أصحاب العمل 
التي يطلبونها، وبعضهم  الرواتب  لتدني 
 من غير املدربن. ويطالب املؤسسات 

ً
أصال

الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة بـــإعـــطـــاء األولـــويـــة 
 مــســتــقــبــل 

ّ
لــخــريــجــي اإلعــــــــالم، مــعــتــبــرًا أن

الصحافين »مظلم وغير واضــح«. ويقول 

تأملوا  الخريجن  مــن  الكثير   
ّ
إن الخالدي 

في إضافة مادة التربية اإلعالمية للمناهج 
 
ّ
املدرسية )ما يسمح لهم بتدريسها( إاّل أن
ــال تبخرت رغــم الــوعــود السابقة  هــذه اآلمـ
الــتــربــيــة  ملـــــادة  الــتــربــيــة  بــتــصــنــيــف وزارة 

اإلعالمية كنشاط مدرسي. 
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، يـــرى أمـــن ســر نقابة 
الــصــحــافــيــن األردنــــيــــن عـــدنـــان بـــريـــة، في 
»العربي الجديد«، أنه في تشخيص  حديث لـ
أزمة الصحافة الوطنية »نستعجل بالتركيز 

عــلــى أنـــواعـــهـــا الــتــقــلــيــديــة، ملـــا أصــابــهــا من 
لكن  منها،  بالحديثة  مقارنة  أعمق،  اعتالل 
الواقع يعكس أزمة تشمل أنواعها جميعا«. 
ــة  ـــصـــت أزمــ

ّ
ــخ ـ

ُ
ــة: »مــــبــــكــــرًا، ش ــريــ ــح بــ ويــــوضــ

تعبير عن صراع  بأنها  الوطنية  الصحافة 
بــقــاء، جــذوتــه تستند إلــى هــوامــش التكلفة 
ــورة االتــــصــــاالت، وتـــخـــوضـــه الــصــحــافــة  ــ وثــ
الورقية في مواجهة الصحافة اإللكترونية، 
ــة ظــهــر أكــثــر وضــوحــا مع   أمـــر األزمــ

ّ
بــيــد أن

إلـــى مختلف  تــمــتــد  أنــهــا  ذروتــيــهــا، ليتبن 
ــيــــف: »ال  ــــط اإلعــــــــــــالم«. ويــــضــ ــائـ ــ أنـــــــــواع وسـ
خالف بشأن تآكل مداخيل وسائط اإلعالم 
الوطنية، في مقابل النمو املضطرد ملداخيل 
الـــوســـائـــط الـــعـــابـــرة لــلــوطــنــيــات؛ وأيـــضـــا ال 
املؤسسي، على  التنوع  خــالف بشأن غياب 
مــســتــوى املــحــتــوى، خــصــوصــا فـــي دول ما 
ُعــــرف بــالــعــالــم الــثــالــث، أو تــلــك الــعــالــقــة في 
املرحلة االنتقالية من تجربتها الديمقراطية. 
املداخيل والتنوع املؤسسي يشكالن ثنائية 
ــة الــصــحــافــة الــوطــنــيــة،  ــ خــطــيــرة تــعــّمــق أزمـ
ــا إلـــى  ــهـ ــا، ويــــدفــــعــــان بـ ــ ــهـ ــ ــــواعـ بــمــخــتــلــف أنـ
بسوية  محتوى  قوامها  مهنية،  انــحــرافــات 
يفقدها حواضنها  ــد،  واحــ بــلــون  أو  رديــئــة 
األمــر  ينسحب  لبرية،  ووفــقــا  وجمهورها«. 
ــــالم،  ــزاولــــن ملــهــنــة الــصــحــافــة واإلعــ عــلــى املــ
مواصلة  على  قدرتهم  من  الثنائية  تحد  إذ 
املزاولة من جهة، ملا تتسبب به من انحسار 
للفرصة البديلة القادرة على هضم تنوعهم، 
ــلــقــي بــظــالل ثقيلة على 

ُ
ومـــن جــهــة ثــانــيــة ت

أن ضيقها  شــك  ال  الــتــي  املعيشية  قــدرتــهــم 
يـــؤثـــر عـــلـــى اســتــقــاللــيــتــهــم املــهــنــيــة وعــلــى 
ملا يستجد  تطويرهم ألدواتهم ومواكبتهم 

في هذه الصناعة.
بالحريات  املعنية  املنظمات  نــادت  ولطاملا 
ــيــــود  ــقــ ــكــــســــر الــ الـــــعـــــامـــــة والــــصــــحــــافــــيــــة بــ
الــقــانــونــيــة املــفــروضــة عــلــى املـــزاولـــن ملهنة 
إلــى  تتنبه  لــم  لكنها  ــــالم،  واإلعــ الــصــحــافــة 
أثــــر املـــلـــف املــعــيــشــي عــلــى مــجــمــل املــشــهــد 
ــائــــط   »وســ

ّ
إن ــة  ــريــ بــ الـــصـــحـــافـــي. ويــــقــــول 

والــحــديــثــة،  التقليدية  األردن،  فــي  اإلعــــالم 
تراجعا  تعاني  إذ  تقف على حافة خــطــرة، 
ــا، بــيــنــمــا مــــؤشــــرات  ــهـ ــلـ ــيـ حـــــــادًا فــــي مـــداخـ
االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي ال تــشــي بــخــيــر مقبل 
عليها، ويــرافــق ذلــك إصـــرار على مواصلة 
تــقــيــيــدهــا بجملة مــن الــقــوانــن واألنــظــمــة، 
صبغة  تحمل  تنفيذية«  بــإجــراءات  وكذلك 
ُعرفية، في بيئة عاجزة عن إحــداث تغيير 
جوهري يؤثث ملسار إنقاذي«. ويلفت أمن 
ــه 

ّ
أن إلــى  األردنــيــن  الصحافين  نقابة  ســر 

التي  الرسمية  اإلعـــالم  وســائــط  باستثناء 
 مــبــاشــرًا مـــن الــحــكــومــة أو 

ً
تــتــلــقــى تــمــويــال

غــيــر مــبــاشــر مــن جــهــات حــكــومــيــة )مــدنــيــة 
صحافة  عن  الحديث  يمكن  ال  وعسكرية(، 
األردن،  في  و»مستقرة«  »مستقلة«  وطنية 
والـــخـــروج مــن األزمــــة غــيــر مــمــكــن مــن دون 
القيم  تغيير جوهري يصيب  عن  الحديث 
ــراف ذات الــصــلــة  ــ ــ الــضــابــطــة ملــخــتــلــف األطـ
بصناعة الصحافة واإلعــالم، وعلى رأسها 
األطراف الرسمية التي ما زالت تمسك على 

تقليديتها وعرفيتها في إدارة املشهد.
األردنــيــن،  الصحافين  نقيب  نــائــب  وكـــان 
»العربي الجديد«،  جمال اشتيوي، قد أكد، لـ
في حديث معه خالل الشهر الحالي، أن »ال 
ه »ال بد من تطوير 

ّ
صحافة بال حرية«، وأن

ــالم األردنـــيـــة  ــ املــحــتــوى داخــــل وســـائـــل اإلعـ
وتحترم  الحقيقة  تــقــدم  مــســؤولــة  بطريقة 
العمل  أهمية  وأكــد  الــنــاس«.  خصوصيات 
مضيفا  للمهنة،  األخالقية  الضوابط  وفــق 
 »أّي قيود تفرض على النشر مرفوضة« 

ّ
أن

مشددًا على أهمية تعزيز الحريات ورفض 
أي قوانن معطلة. وأشار اشتيوي حينها 
إلــى ضــرورة إعــادة النظر بقانون الجرائم 
 »هــنــاك 

ّ
اإللــكــتــرونــيــة وإلـــغـــائـــه، مــعــتــبــرًا أن

مساحة من الحرية في البالد يمكن العمل 
اغتيال  أو  تشنجات  دون  مــن  خــاللــهــا  مــن 
الــرئــيــســيــة  املــــهــــام  مــــن   

ّ
وأن لــلــشــخــصــيــة، 

للنقابة رفع سقف الحريات، وسيتم إصدار 
واستحداث تقرير سنوي من النقابة حول 

الحريات الصحافية«.

األمان الوظيفي أولوية 
لدى العاملين 

في اإلعالم األردني

وتزيد  كورونا  جائحة  تتفشى  أن  قبل  سنوات،  منذ  األردني  واإلعالمي  الصحافي  القطاع  المالية  األزمة  تحاصر 
األوضاع سوءًا، من دون تجاهل سقف الحريات المنخفض في البالد، فهل يتمكن القطاع من النهوض مجددًا؟

احتل األردن املرتبة 129 في نسخة 2021 من التصنيف 
العاملي لحرية الصحافة الذي تعده منظمة »مراسلون بال 
حـــدود«، من أصــل 180 بلدًا، متراجعًا مرتبة واحــدة عن 

عام 2020.
ولفتت »مراسلون بال حدود« إلى أّن »الصحافة األردنية 
الــذاتــيــة وســنــدان  الــرقــابــة  بــن مطرقة  تجد نفسها عالقة 
ــتــي تــرســمــهــا الــســلــطــات، حــيــث من  الــخــطــوط الــحــمــراء ال
الشائع أن تظل بعض املقاالت والتقارير في رفوف قسم 
التدقيق من دون أن ترى النور، بينما تواجه أحيانًا أخرى 
عراقيل داخلية لكي تبقى بعيدة عن األنظار. كما تفرض 
أجــهــزة االســتــخــبــارات رقــابــة صــارمــة عــلــى الصحافين 
الذين يجدون أنفسهم مجبرين على االنخراط في االتحاد 

األردني للصحافة الذي تتحكم فيه الدولة«.
ه »منذ 2012 ومع مراجعة القانون 

ّ
وأشارت املنظمة إلى أن

رقابتها  السلطات  عـــّززت  والــنــشــر،  بالصحافة  الــخــاص 
خــصــوصــًا عــلــى اإلنـــتـــرنـــت، فــأغــلــقــت مــئــات املـــواقـــع منذ 
2013، وكـــان الــداعــي فــي أغــلــب الــحــاالت عـــدم الحصول 
اإللكترونية،  الجرائم  قانون  اعتماد  ومنذ  ترخيص.  على 
سنة 2015، أصبح من املمكن أن يــؤدي إصــدار صحف 
إلكترونية أو منشورات صحافين مواطنن على شبكات 
الـــتـــواصـــل إلــــى االعـــتـــقـــال، فـــي حــــال املــتــابــعــة الــقــضــائــيــة. 
بموجب  الصحافين  الــســلــطــات  تــالحــق  أمــنــيــة،  وبـــذرائـــع 
قانون مكافحة اإلرهاب الذي يلفه الغموض التام. كما أّن 
أوامر هيئة اإلعالم القاضية بالتزام الصمت واالمتناع عن 
القدرة  أن تقوض  الحاالت من شأنها  التغطية في بعض 
الصحافين  مــن وصــول  وتحد  عامة  نقاشات  فتح  على 
إلى املعلومات املتعلقة بالقضايا الحساسة التي تستأثر 

باهتمام الرأي العام«.

تحت الرقابة

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

يرّوج مستخدمون لمواقع 
التواصل ألخبار تّدعي انسحاب 

ملكة جمال المغرب من مسابقة 
ملكة جمال الكون التي ستقام 
في إسرائيل الشهر المقبل. إلّا أّن 

االدعاء غير صحيح، فحتى الساعة 
لم يخرج أي إعالن مماثل عنها أو 

عن أي جهة رسمية.

تتداول صفحات خبرًا يزعم أن 
الطبيب األلماني توماس جيندجز 
ترك رسالة وداع قبل انتحاره خالل 

الشهر الحالي، يقول فيها 
إنّه لم يعد راغبًا في أن يكون جزءًا 

من اإلبادة الجماعية التي يتسبّب فيها 
اللقاح المضاد لفيروس كورونا. لكّن 

الخبر زائف.

قال الرئيس التونسي قيس 
سعيّد أخيرًا إّن بلجيكا بدأت منذ 

سنوات الثمانينيات باستخدام 
االنتخاب اآللي عن طريق األجهزة 
اإللكترونية. لكّن التصريح مضلّل، 

إذ لم تبدأ بلجيكا في االنتخاب 
اإللكتروني/اآللي في الثمانينيات من 

القرن العشرين.

يشارك مغردون صورة للممثل 
السوري جمال سليمان يظهر 

فيها حماًال علم بالده، ويزعمون 
أنّه عاد إلى وطنه بعد تخلّيه عن 

المعارضة. لكّن سليمان نفى صحة 
األنباء المتداولة عن عودته إلى 

سورية، معتبرًا أنّها حق مشروع 
وليس كرم أخالق من أحد.

)Getty /قانون الدفاع واألوامر والبالغات الصادرة بموجبه قيدت عمل الصحافيين )جوردان بيكس
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في حفلة االفتتاح، وثريا العلوي في حفلة 
الـــخـــتـــام. أفــــام املـــهـــرجـــان تــــروي حــكــايــات 
مــن جــغــرافــيــات مــخــتــلــفــة، مــن وســـط آســيــا 
»آيــة«  منها  الاتينية.  وأمــيــركــا  وأفــريــقــيــا 
للبلجيكي سيمون   ،)2021 العاج،  )ساحل 
كــولــيــبــالــي جــيــار، ُمــقــّدمــا نــظــرة عــن حــيــاة 
الــنــســاء فــي جــنــوب الــصــحــراء، بــن رملها 
الـــذي يفترس  الــســاخــن ومـــاء البحر املــالــح 
آية  راهقة 

ُ
امل تقضي  أطرافه.  من  الرمل  ذلك 

 وقــتــهــا فــي تــدبــيــر الــطــعــام وتحضيره، 
ّ

كــل

 
ْ
فـــي بــيــئــة عــدوانــيــة شــحــيــحــة، مـــن دون أن
 ،

ً
تــشــبــع. هـــذا ُيــســّبــب إنــهــاكــا بــدنــيــا هــائــا

يــجــعــل الـــنـــوم مــســيــطــرًا عــلــى الــجــفــون. في 
الواقعية  الحياة  ملل  ينتقل  كــهــذه،  أجــواء 
إلــــى إيـــقـــاع الــفــيــلــم. هـــكـــذا، يــصــيــر الــفــيــلــم 
التخييلي توثيقيا في جوانب كثيرة منه. 
هـــذه خــاصــيــة فــنــيــة، تــحــّبــهــا املــهــرجــانــات 

السينمائية، وال يطيقها شباك التذاكر.
يتآكل الساحل. يتقّدم البحر، ويمحو البلد. 
قبور  موطنها.  أطــال  تبّدد  تتأّمل  مراهقة 

محمد بنعزيز

ــا،  ــ ــورونـ ــ ــار وبــــــــاء كـ بـــعـــد انــــحــــســ
جديدة  دورة  حضوريا  انعقدت 
املغربية:  املهرجانات  أكبر  ألحــد 
الدورة الـ 14 لـ »املهرجان الدولي لفيلم املرأة 
نوفمبر/تشرين  و13   8 بن  قامة 

ُ
امل بسا«، 

واألنشطة  الحضور  كثافة  الحالي.  الثاني 
 على محاولة تعويض الزمن 

ٌ
املبرمجة دليل

السينمائي الذي أهدره الوباء.
ــرأة  ــ املــ ــكــــون  تــ  

ْ
ــلـــى أن ــان عـ ــرجــ ــهــ املــ ــــرص  حــ

ــي قــلــب  ــ فــــي قـــلـــب الـــفـــعـــل الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وفـ
رسمية  مسابقة  البرنامج  تضّمن  الحياة. 
املــرأة؛  تيمة  عن  الطويلة،  الروائية  لألفام 
تتطّرق  وثائقية،  ألفــام  رسمية  ومسابقة 
إلــى نــضــال املـــرأة مــن أجــل املــســاواة، وضد 
 أشكال التمييز. هناك أيضا نافذة على 

ّ
كل

نسائية  ملــواهــب  املــغــربــي،  القصير  الفيلم 
شابة، وأخرى على الفيلم الروائي الطويل 
السينما  تــكــريــم  إلـــى  بــاإلضــافــة  املــغــربــي. 
الــســويــســريــة »ضــيــف شـــرف« هــذه الـــدورة، 
وتكريم املمثلتن املغربيتن سامية أقريو 

يشكل النقص في 
الميالنين سببًا أساسيًا 
لظهور الشعر األبيض

أعار المخرج بطلة 
فيلمه وعيه البيئي 

األوروبي األخضر

261 ألف نسخة 
بيعت خالل أسبوع 

من ألبوم »30«

2223
منوعات

وحدة  الفيلم،  في  منهارة.  ومنازل  مثقوبة 
ــرة تــتــآكــل من  ــزيـ ــدث، وزمــــــن، ومــــكــــان. جـ ــ حـ
أطرافها، وسيبتلعها املحيط. ماذا سيفعل 
الــســّكــان؟ ال ُبـــّد مــن رحــيــل إجـــبـــاري. أطــال 
 ما بقي من 

ّ
الجزيرة وأطال القبور. هذا كل

حياة آفلة. يشبه هذا مطلع قصائد قديمة. 
يعيش البشر حكايات تتشابه في خطوطها 
الرحيل.  الــخــراب، يجب   

ّ
يحل العامة. حيث 

علمه آيــة 
ُ
ي الــحــنــن. مــا الـــذي ست

ّ
هـــذا يــغــذ

قطع  يصعب  ــه 
ّ
أن مون 

ّ
سيتعل للمتفّرجن؟ 

فيها.  وتــرّبــوا  ُولـــدوا  التي  باألمكنة  الصلة 
آية، اسم مسلم في مجتمع مسيحي. جزيرة 
تــتــآكــل مـــن أطـــرافـــهـــا، بــيــنــمــا تــمــثــال مــريــم 
العذراء يتفّرج على البؤس. ما كان مشاهد 
البحرية.  التعرية  بسبب  تــبــّدد  رومانسية 
يــجــري نــقــل الــقــبــور للحفاظ عــلــى األجــــداد. 
لون األموات أواًل. تعرية بحرية  السّكان ُيرحِّ
فهم وقائع متباعدة. 

ُ
تجرف القبور. فجأة، ت

تظهر الصلة بن التحّوالت املناخية ونمط 
العيش. هناك وضوح في تحّول الوضعيات 
املراهقة  وبقيت  الجميع،  رحــل  الفيلم.  فــي 
وحيدة في الجزيرة. ال تستطيع التكيف مع 
لديها خيارًا. هي وفية   

ّ
كــأن أمكنة جديدة، 

لبيئتها. هذا يمّيزها عن الهاربن.
معروفة  حقيقية،  واقــعــة  على  الفيلم  ُبــنــي 
 Lahou( إعاميا باسم جزيرة الهو كباندا
تــتــطــّور  بــســيــطــة.  وقـــائـــع  م  ـــقـــدَّ

ُ
ت  .)Kpanda

ــهــا تــتــراكــم 
ّ
ــداث، ويــكــتــشــف املــتــفــّرج أن ــ األحـ

ــيــــدًا. فــي  ــقــ ــعــ ــر تــ ــ ــثـ ــ تــــدريــــجــــيــــا، لـــتـــصـــيـــر أكـ
ــــدة فـــي املـــــادة واملـــوضـــوع  الــســيــنــاريــو وحـ
والــطــريــقــة. جــزيــرة مــن الــنــســاء تــقــريــبــا. لم 
آيــــة أو  لــيــقــمــع  يــكــن هـــنـــاك أب أو أخ أكـــبـــر 
ــا مــبــنــيــة عــلــى  ـــ ــــيء. درامــ يــرغــمــهــا عـــلـــى شــ
تنافر غايات الشخصيات، غاية األم وغاية 

راهقة آية.
ُ
امل

أجابت:  سترحلن؟  هل  آيــة،  أمها:  سألتها 
ــا. عــزل  آيـــة وحـــدهـ ال. رحــلــت األم، وبــقــيــت 
املخرج بطلته في الجزيرة ليعصرها أمام 
رة، ماواغلي 

َّ
الكاميرا. صارت نسخة مصغ

مــعــدنــهــا.  عــزلــهــا ليختبر  األدغــــــال(.  )فــتــى 
ضّحت آية، وبقيت وحدها. صارت تحاور 
الحيوانات. تسأل السلطعون هل سيرحل.

فـــيـــلـــم يـــغـــلـــب عـــلـــيـــه الــــطــــابــــع االجـــتـــمـــاعـــي 
 آيــــة ابـــنـــة الـــجـــزيـــرة، 

ّ
الــتــوثــيــقــي. يـــبـــدو أن

ولــيــســت مــمــثــلــة. يــهــيــمــن تــوثــيــق الــحــقــائــق 
الطبيعية على تطوير التخييل. يشتّد هذا 
حــن يكون املــخــرج قــادمــا مــن بيئة ثقافية 
ــد الـــتـــقـــاط حــقــيــقــة عــّيــنــة  ـــريــ مــخــتــلــفــة، ويـ
مــن املــجــتــمــع األصــلــي بــنــظــرة اســتــشــراقــيــة 
 
َ
الـــبـــطـــولـــة  

ّ
أن يـــفـــتـــرض  مـــخـــرج  ُمـــتـــحـــّيـــزة. 

صــمــوٌد وبــقــاء، بينما الــشــّبــان يــفــّرون من 
األفريقية  بطلته  املخرج  يمنح  لم  بلدتهم. 
ظروف عيشه البلجيكي. أعارها فقط وعيه 
فــجــأة، تغّيرت  البيئي األوروبـــي األخــضــر. 
لقي خطابا في 

ُ
ت  

ْ
أن إاّل  يبق  ولــم  ــراهــقــة، 

ُ
امل

مؤتمر غاسكو للتغير املناخي عام 2021، 
وتناضل  البيولوجي،  التنّوع  عــن  لتدافع 
مــن أجــل املــنــاخ والــبــقــاء فــي الــجــزيــرة التي 

تغرق، هي التي لم تكن تشبع.
 الجائزة الكبرى للمهرجان حصل 

ّ
يذكر أن

عليها الفيلم الكندي »كوسيبان« للمخرجة 
التحكيم  لجنة  وجـــائـــزة  فــيــريــولــت،  مــريــام 
ــا« لــلــمــخــرجــة  ــ ــرافـ ــ ــا بـ نـــالـــهـــا فــيــلــم »كـــوســـتـ
الــلــبــنــانــيــة مــونــيــة عــقــل، وجـــائـــزة أول عمل 
ألفاريز  لنتالي  »كــاراســوال«  لفيلم  منحت 
أحسن  جائزة  أمــا  كوستاريكا.  من  ميسن 
ــانـــت مــــن نـــصـــيـــب املــمــثــل  ــكـ دور رجــــالــــي فـ
الفلسطيني صالح بكري عن فيلم »كوستا 
برافا«، وجائزة أحسن دور نسائي للممثلة 
مـــاريـــا ســكــاريــســيــس عـــن الــفــيــلــم الــكــرواتــي 
»مار«. وحصل على جائزة الفيلم الوثائقي 
الفلسطينية  لــلــمــخــرجــة  أريــــد«  »كــمــا  فــيــلــم 
سماهر القاضي، ونال »املعلقات« ملريم أدو 

تنويها من لجنة التحكيم.
نــظــم املــهــرجــان نــدوتــن فنيتن مــوازيــتــن، 
حـــول »حــريــة اإلبــــداع فــي مــواجــهــة الــرقــابــة 
ــرأة في  ــ ــة الـــذاتـــيـــة«، و«تـــمـــثـــات املــ ــابـ ــرقـ والـ
الــســيــنــمــا والــســمــعــي الـــبـــصـــري«. ويــهــدف 
»املــهــرجــان الــدولــي لفيلم املـــرأة بــســا« إلى 
الحفاظ على توجهه األصلي وعلى هويته، 
للخيال  فعالياته  كــرس  مهرجانا  بوصفه 

النسوي في السينما.

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

تــرى الفنانة املصرية غــادة عــادل أن اتجاهها 
أخــيــرًا إلــى تقمص الشخصيات املــركــبــة أتــاح 
لها فرصة تقديم رسائل مجتمعية مهمة، عن 
القوية.  املــضــامــن  الفنية ذات  األعــمــال  طــريــق 
وحققت هذه األدوار لها حضورًا واضحا، سواء 
الكثير  نــجــاح  بــعــد  تلفزيونيا،  أو  سينمائيا 
أكثر من  قت 

ّ
توث الفنية  بداياتها  أعمالها.  من 

خال فيلم »صعيدي في الجامعة األميركية«، 
واستطاعت وقتها أن تثبت نظرية أن الجمال 
واملـــوهـــبـــة قـــد يــجــتــمــعــان. »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
الــتــقــتــهــا عــلــى هـــامـــش احــتــفــالــهــا بتجربتها 

السينمائية الجديدة »املحكمة«.

¶ ماذا تمثل لك تجربة فيلم »املحكمة«؟
الــحــمــد لــلــه تــجــربــة جــديــدة أتــمــنــى أن تحوز 
على إعجاب الجمهور وأكون عند حسن ظنه. 
وأنا بالطبع ال أستطيع الحديث عن كتابات 
املـــؤلـــف الــكــبــيــر أحــمــد عــبــد الـــلـــه، فــهــو كــاتــب 
يستطيع جيدًا أن يلمس ما في املجتمع من 
قــضــايــا وأزمــــــات ورصـــدهـــا مـــن خــــال شكل 

عـــدم وجــود  مــن  للتأكد  الطبيب  اســتــشــارة 
خلل في معدالت الهرمونات في الجسم.

مشكات صحية: بعض املشكات الصحية 
الــتــي لـــم يــتــم تــشــخــيــصــهــا، قـــد تــســاهــم في 
املــادة  فقدان  األبيض، بسبب  الشعر  ظهور 
امللونة في الشعر، ومنها فقر الدم من نوع 
الشيخوخة  Pernicious Anemia، ومتازمة 
املــبــكــرة، وأمـــــراض الــغــدة الــدرقــيــة، وأيــضــا 

.Vitiligo األمراض املناعية، مثل الـ
يساهم  واملــعــادن:  الفيتامينات  في  النقص 
النقص في الحديد والفيتامن ب والفوالت 
نمو  فــي  والسيلينيوم،   12 ب  والــفــيــتــامــن 
الشعر األبيض أيضا. وقد لوحظت معدالت 
مــنــخــفــضــة مـــن الــفــيــتــامــن ب 12 وحــمــض 
ــى انـــخـــفـــاض مــعــدالت  ــة إلــ ــافـ الــفــولــيــك، إضـ
ــذيـــن عــانــوا  ــدى األشــــخــــاص الـ الــبــيــوتــن، لــ

الشيب املبكر.
األكسدة  من  عالية  معدالت  ظهرت  التوتر: 
مــا ساهم  الــزائــد،  النفسي  نتيجة اإلجــهــاد 

في ظهور الشعر األبيض. 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــات: قـــــــد يــــــكــــــون اسـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
ــات،  ــائـــيـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ ــالـ ــتــــحــــضــــرات غــــنــــيــــة بـ مــــســ
كــالــشــامــبــو والـــصـــابـــون وصــبــغــة الــشــعــر، 

سببا مباشرًا لنمو الشعر األبيض. 
ــيـــة أيــضــا  ــتـــدخـــن: مـــن الـــعـــوامـــل األســـاسـ الـ

كارين إليان ضاهر

ما إن تظهر الشعرة البيضاء األولى، حتى 
ندرك تماما أن املزيد منها سيظهر سريعا، 
إذ يصبح من الصعب أن نخفيها، لتصبح 
وتيرة تلوين الشعر أكثر تسارعا مع مرور 
الوقت. من منا ال يبحث عن الوسائل التي 
يــمــكــن أن تــؤخــر مــثــل هـــذه الــعــامــات التي 
بالسن؟ حتى  بالتقدم  ــان  األذهـ فــي  ترتبط 
وإن ظــهــرت فــي كثير مــن األحــيــان فــي سن 

مبكرة؟
في الواقع، إن ظهور الشعر األبيض في سن 
متأخرة مسألة ال مفر منها، وتبدو طبيعية، 
لــكــن ظـــهـــوره فـــي مــرحــلــة الــعــشــريــنــيــات أو 
الــثــاثــيــنــيــات، يــبــدو أكــثــر صــعــوبــة. مــا هي 

عوامل ظهور الشعر األبيض باكرًا؟ 
العامل الجيني: ُيعتبر أهم العوامل املسببة 
للشيب. لهذا يمكن أن يظهر الشعر األبيض 
لدى البعض في مرحلة العشرينيات، أو قد 
يحصل ذلك في سن متأخرة، بسبب العامل 

نفسه.
ــــي مــعــظــم  ــيــــانــــن: فـ ــــي مـــــــادة املــ ــقـــص فـ ــنـ الـ
النقص في امليانن سببا  الحاالت، يشكل 
أســاســيــا لــظــهــور الــشــعــر األبــيــض. علما أن 
إنـــتـــاج املــيــانــن يــرتــبــط بــالــنــمــط الــغــذائــي 
املــــنــــاســــب، وبـــمـــكـــمـــات الـــبـــروتـــيـــنـــات. أمـــا 
الــنــقــص فــيــهــا؛ فـــيـــؤدي إلـــى الــشــيــب املبكر 
مــع انــخــفــاض مــعــدالت املــيــانــن إلـــى أدنــى 

مستوياتها.
الــــهــــرمــــونــــات: تـــظـــهـــر الــــــدراســــــات أن عـــدم 
التوازن في معدالت الهرمونات في الجسم، 
يساهم في ظهور الشعر األبيض. لذلك، في 
حال زيادة معدالته في سن مبكرة، من املهم 

مشوق في كتاباته، لذا فا حديث يستطيع 
أن يــفــيــه حــقــه عــلــى املــجــهــود الــــذي بــذلــه في 
هذا العمل. واإلخراج لألستاذ محمد أمن له 
هــادئ يخرج من  فهو مخرج  طعم مختلف، 
مختلف.  بشكل  التمثيلّية  قدراته  كل  الفنان 
وال أنــســى بــالــطــبــع أحــمــد الــســبــكــي، املــنــتــج، 
ــذا الــعــمــل،  ــذي أعـــطـــى كـــل مـــجـــهـــوده فـــي هــ ــ الـ
إلى  ثقل ألنــه يتطرق  لــه  عــام  والفيلم بشكل 
العربية  قضايا اجتماعية تمس املجتمعات 
القتل  مثل  فقط،  املصرية  وليس  عــام  بشكل 

والتحرش واالغتصاب وكلها قضايا مهمة.

ــي الــفــيــلــم شــخــصــيــة ســـيـــدة تقتل  ¶ تــجــســديــن فـ
الجمهور على  مــن ردود فعل  ألــم تخافي  والــدتــهــا. 

هذه القسوة؟
مــــن يـــشـــاهـــد الــفــيــلــم ســـيـــرى أن الـــقـــتـــل جـــاء 
لكن  الــعــمــل،  تفاصيل  عنها  تكشف  ألســبــاب 
نــهــايــة ومــصــيــر الــشــخــصــيــة الــتــي أجــســدهــا 
تــوجــه جـــرس إنــــذار لــكــل مــن يــوافــق عــلــى أن 
يتسبب في وفاة أي شخص، حتى لو برغبة 
الشخص نفسه ليتخلص من أوجاع مرضه. 
والـــشـــخـــصـــيـــة صــعــبــة جــــــدًا، وقـــــد تــعــايــشــت 
 بـــي على 

ً
مــعــهــا بــشــكــل كــبــيــر، وأثــــــرت فـــعـــا

الجانب النفسي كما أنها مليئة بالتفاصيل 
الحمد  لكن  والــتــردد،  والحيرة  والتناقضات 
لله ردود فعل الحضور في العرض الخاص 
مع  تعبه  يــزول  فنان  وأي  أسعدتني.  للفيلم 
مـــشـــاهـــدة نـــجـــاحـــه. وإن شــــاء الـــلـــه ســتــتــوج 
سعادتي بردود فعل الجمهور التي أنتظرها.

¶ في السنوات األخيرة الحظ الجمهور ميولك إلى 
األدوار املركبة الصعبة، ملاذا؟

ــدًا،  بـــالـــفـــعـــل أصـــبـــحـــت أحـــبـــهـــا وأفـــضـــلـــهـــا جــ

خاصة إذا كانت الشخصية التي أجسدها من 
ضمن عمل يرصد قضايا اجتماعية شائكة، 
وأحبُّ أن يقول دوري شيئا ما خال األحداث، 
 
ْ
تماما مثل شخصيتي في فيلم »املحكمة«، إذ
فيها العديد من الرسائل وهذا هو دور الفن 
األساسي. وال تنسي أن الفن قديما في حقبة 
السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي 
ــــن أخــــرى، 

ّ
ــوانـــن ويــــدش اســـتـــطـــاع أن يــغــيــر قـ

وحــتــى أضــعــف اإليـــمـــان إذا لــم يغير قــوانــن 
حاليا، فهو قد يغير تفكير البعض، وهذا في 

حّد ذاته شيء يحسب للفن.

مشاريع  هناك  هــل  التلفزيوني  املستوى  على   ¶
جديدة؟

فـــي مسلسل  دوري  بــتــصــويــر  حــالــيــا  أقـــــوم 
يقع  بأهلها«، وهــو مسلسل قصير  »مــنــورة 

فـــي عــشــر حــلــقــات، مـــن إخـــــراج يــســري نصر 
الــلــه، مــن املــقــرر عــرضــه عبر إحـــدى املنصات 
اإللكترونية. وأنا للعلم أحب فكرة املنصات 
جدًا، وأنا سعيدة جدًا أنني أشــارك في عمل 
مــن تأليف محمد أمــن راضـــي، فــي التجربة 
التجارب  لنا معا، وأتمنى مزيدًا من  الثالثة 
مع هذا املؤلف الذي أراه متميزًا ومختلفا في 

كل ما يقدمه.

فــي ظــهــور الشعر األبــيــض فــي ســن مبكرة. 
بــصــيــات  تـــنـــتـــج   :Hydrogen Peroxide
الشعر الـ Hydrogen peroxide الذي يتكدس 
فـــي الــشــعــر، فــيــتــســبــب بــفــقــدان لـــونـــه الـــذي 
يتحّول إلى اللون الرمادي ثم إلى األبيض، 
يستعيد  أن  يمكن  تراكمه  بمنع  وبالتالي 

الشعر لونه.
مــن جهة أخـــرى، فــإن اســتــعــادة لــون الشعر 
بعد أن يتحّول إلى األبيض، مسألة ترتبط 
سببا،  الجيني  الــعــامــل  كــان  فـــإذا  بالسبب. 
السبب  كـــان  إذا  أمـــا  ذلـــك.  ال مــجــال لتغيير 
مــرتــبــطــا بــمــشــكــلــة صــحــيــة مــعــيــنــة، فيمكن 
استشارة طبيب التخاذ اإلجراءات املناسبة 
ــكـــن اســــتــــعــــادة  ــدهــــا يـــمـ ــنــ ــا، وعــ ــتـــهـ ــالـــجـ ملـــعـ
النتيجة  تكن  لم  وإن  للشعر،  امللّونة  املــادة 

مضمونة دائما.
ــا بـــعـــد الـــعـــاج  ــانـ ــيـ كـــمـــا أن ذلـــــك مــمــكــن أحـ
الهرموني، أو بعد تناول مكمات الفيتامن 
ب 12. وإذا كانت املشكلة في التغذية، وفي 
النقص في الفيتامينات واملعادن، فتتوافر 
فــي نمط  الــقــيــام بها  خــطــوات كثيرة يمكن 
عند  لوقفها  أو  املشكلة  لتصحيح  الحياة، 

حد معن، حتى ال تتفاقم أكثر.
ومــــن أبـــــرز الـــحـــلـــول: الــتــركــيــز عــلــى تــنــاول 
مــــضــــادات األكــــســــدة )مـــــن أهـــــم مـــصـــادرهـــا 
الــشــاي األخــضــر وزيـــت الــزيــتــون والفاكهة 
الــطــازجــة والــســمــك(، ومكافحة  والــخــضــار 
ــات واملــــــعــــــادن  ــنــ ــيــ ــامــ ــتــ ــيــ ــفــ الــــنــــقــــص فــــــي الــ
)ثــمــار الــبــحــر والــبــيــض والــلــحــوم الــحــمــراء 
والــحــلــيــب والــســلــمــون والــجــبــنــة والـــعـــدس 
والــلــوز والــهــلــيــون والــشــوكــوالتــة الــداكــنــة(، 
والعاجات الطبيعية، وتناول البروتينات، 

واالمتناع عن التدخن.

غادة عادل: »المحكمة« يناقش قضايا اجتماعية شائكةالشعر األبيض... األسباب وطرق العالج
على هامش احتفالها 
بتجربتها الجديدة في 

فيلم »المحكمة«، 
تحكي الممثلة غادل 

عادل عن دورها 
ومشاريعها المقبلة

مــزدوجــا  إنــجــازًا  الجمعة،  أديـــل،  النجمة  حققت 
آن واحــد ترتيَبي مبيعات  فــي  نـــادرًا، بتصدرها 
األلـــبـــومـــات واألغـــنـــيـــات املــنــفــردة فـــي بــريــطــانــيــا، 
فــــي 19  الــــــذي صـــــدر  املـــنـــتـــظـــر »30«  بـــألـــبـــومـــهـــا 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الـــحـــالـــي، وبــأغــنــيــتــهــا 

.Easy On Me »إيزي أون مي«
وأوضحت »أوفيشل تشارتس كومباني« أن 261 
ألف نسخة بيعت خال أسبوع من ألبوم »30«، 
وهو األول ألديل منذ ست سنوات، فأصبح بذلك 
لطرحه  األول  األسبوع  في  مبيعا  األكثر  األلبوم 

خال سنة 2021.
يحتل صـــدارة  للنجمة  ألــبــوم  رابـــع   »30« وبـــات 
وسبقته  البريطاني،  األلبومات  مبيعات  ترتيب 
إلى ذلك ألبومات »25« و«21« و«19« التي عادت 
 بقوة هذا األسبوع إلى قائمة األسطوانات 

ً
أصا

ــر مـــبـــيـــعـــا، وحـــصـــلـــت تـــبـــاعـــا عـــلـــى املـــراكـــز  ــثــ األكــ
الخامس عشر والثامن عشر والحادي والثاثن.

 33 البالغة  واملؤلفة  وامللحنة  املغنية  وحافظت 
عــامــا لــألســبــوع الــســادس تــوالــيــا عــلــى تصدرها 
املــنــفــردة مــع أغنيتها الجديدة  ســبــاق األغــنــيــات 
القياسي  »إيــزي أون مــي«، محطمة بذلك رقمها 
ــن خـــال  ــد حــقــقــتــه مــ الـــشـــخـــصـــي الــــــذي كـــانـــت قــ
 ،Someone Like You »أغنيتها »ساموان اليك يو

عندما بقيت في املركز األول خمسة أسابيع.

ونجحت اثنتان من األغنيات االثنتي عشرة التي 
يــضــمــهــا األلـــبـــوم فـــي أن تــكــون ضــمــن األغــنــيــات 
 Oh »املــنــفــردة األكــثــر مبيعا، هما »أوه مــاي غــاد
My God التي نالت املرتبة الثانية، و«آي درينك 

واين« I Drink Wine في املركز الرابع.
إلــيــهــا مشتركو  الــتــي يستمع  وبــاتــت األغــنــيــات 
على  لعب 

ُ
ت مــن »سبوتيفاي«  املــدفــوعــة  الــخــدمــة 

األلــبــوم  فــي  األصــلــي  ترتيبها  بحسب  التطبيق 
منذ األحـــد املــاضــي، نـــزواًل عند طلب أديـــل التي 
البث »العشوائي« )shuffle( لألغاني عبر  تنتقد 

خدمات البث التدفقي.
ورحــبــت أديـــل بــهــذا التغيير، وغـــردت »كـــان ذلك 
ال  باستمرار.  املتغير  قطاعنا  في  الوحيد  طلبي 
في  والتفكير  العناية  هــذه  بكل  ألبومات  نصنع 
قائمة األغنيات من دون سبب. الفن الذي نصنعه 
يــــروي قــصــة، ويــتــعــن االســتــمــاع إلـــى قصصنا 

ـــا. شــكــرًا )ســبــوتــيــفــاي(  ــاهـ بــالــطــريــقــة الــتــي أردنــ
إلصــغــائــك«. يــشــيــر عــنــوان »30« الــــذي اخــتــارتــه 
بــدأت بتسجيله قبل  إلــى عمرها عندما  لأللبوم 
ثــاثــة أعــــــوام، فـــي مــرحــلــة كــانــت حــيــاة صــاحــبــة 
أغنية »هيلو« Hello تشهد سلسلة اضطرابات، 

بن طاقها والتوقف املفاجئ ملسيرتها الفنية.
أنجليس  لــوس  فــي  املقيمة  البريطانية  وكشفت 
ــن الــصــعــوبــات الـــتـــي واجــهــتــهــا عــنــد بــلــوغــهــا  عـ
الــثــاثــن، فــي مقابلة مــع مجلة »فـــوغ« تضمنت 
عــددًا من االعترافات. وقالت أديــل )33 عاما( في 
النسخة البريطانية من املجلة »في الثاثن من 
عــمــري، انــهــارت حــيــاتــي مــن دون ســابــق إنــــذار«. 
وأضــافــت »أشعر بــأن هــذا األلــبــوم أشبه بتدمير 

الذات، ثم التأمل الذاتي، فالخاص الذاتي«.
وتناولت أديل انفصالها في إبريل/نيسان 2019 
عن زوجها َسيمون كونيكي الذي كان يعمل في 
القطاع املالي وأسس جمعية خيرية، وقالت في 
هذا الصدد: »لم يعد ذلك مناسبا لي )...( لم أكن 
حزينة، لكني كنت سأصبح كذلك لو لم أفكر في 
نفسي أواًل«. وأشارت أديل إلى أنها سّجلت هذا 
ــبــــوم شـــديـــد الــخــصــوصــيــة، بـــهـــدف اإلجـــابـــة  األلــ
هذا  عــن  ســنــوات(   9( أنجيلو  نجلها  أسئلة  عــن 

الطاق، وملداواة الجرح الذي ألحقه به.
)فرانس برس، العربي الجديد(

توثيق يهيمن على الخيال

غادة عادل: الفن قد يغير تفكير البعض )عمرو مراغي/فرانس برس(

األلبوم األول 
ألديل منذ ست 
سنوات )تولغا 
أكمان/ فرانس 
برس(

)Getty( نقص فيتامين ب 12 من أهم أسباب ظهور الشيب

شارك الفيلم في »المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسال« )فيسبوك(

يوفر فيلم »آية«، للبلجيكي سيمون كوليبالي جيار، نظرة عن حياة النساء في جنوب الصحراء، 
بين رملها الساخن وماء البحر المالح الذي يفترس ذلك الرمل

فيلم »آية«

ملكة سباق األغنيات

فنون وكوكتيل
مراجعة

نجوم

دردشةنصيحة 

سيمون كوليبالي جيار 
معروف بالوثائقيات 

المنشغلة بالَهّم األفريقي، 
كما في »أنيما« )2013( 

و«يار« )2013( و«بولي بانا« 
)2017(. يعرف المخرج 

كيف ينقل إلينا هذا الهم 
ببساطة تشبه بساطة 
عيش آية وتقلّباتها، 

المنقولة بأسلوب سرد 
بصري متفرّد، يدعو 

إلى مراجعة المفاهيم 
السينمائية، ويؤّكد على 

خذالن جمودها، من دون 
اإلخالل بالوظيفة الجمالية 
والفكرية للفيلم السينمائي.

انشغال بالهّم 
األفريقي
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