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مؤّسس شركة NSO: نحن آذان إسرائيل في العالم

لبنان: صحيفة »المستقبل« تودع قراءها

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تباهى مؤّسس ومدير شركة البرمجيات 
خـــولـــيـــو،  شـــالـــيـــف   ،NSO أو«  إس  »إن 
مكان حول  كل  في  إسرائيل«  »آذان  بأنها 
برامجها، وخاصة  قــدرة  أن  زاعمًا  العالم، 
اخـــتـــراق  عـــلـــى   ،Pegasus »بـــيـــغـــاســـوس« 
ال  عــدد  الذكية ساهمت في منع  الهواتف 
يحصى من العمليات اإلرهابية والجرائم، 
وبينها اعتقال تاجر املخدرات األشهر إل 

تشابو.
وكـــــان اســــم الـــشـــركـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة قـــد بــرز 
الصحافي  اغتيال  بعملية  وارتــبــط  أخــيــرًا، 
الــســعــودي جــمــال خــاشــقــجــي، فــي قنصلية 
بــــاده فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول الــتــركــيــة، في 

الثاني من أكتوبر/ تشرين األول املاضي.
وقــد نفى خوليو، في مقابلته مع صحيفة 
ــة، تــــورط  ــريـ ــبـ ــعـ »يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت« الـ
الشركة بــأي شكل مــن األشــكــال فــي جريمة 
وبــرامــج  خــبــرات  بيعها  أو  قتل خاشقجي، 
أنكر خوليو  وبينما  الغاية.  لهذه  تجسس 
التجسس  برنامج  بــاعــت  تــكــون شركته  أن 
العهد  للمسؤول السعودي املقرب من ولّي 
األمير محمد بن سلمان، سعود القحطاني، 
الـــقـــطـــاع  الــــشــــرطــــة ال تـــعـــمـــل مــــع  بــــزعــــم أن 
القحطاني  قــال: »وظيفة  ــراد،  الخاص واألفـ
كانت مستشارًا، وكمستشار لم نبع له، وإذا 
كنا نبيع وعندما نبيع، فإن ذلك يكون فقط 
ملنظمات اســتــخــبــارات«. وأضـــاف: »نحن ال 
نــتــطــرق ألي ســـؤال عــن زبــائــن مــحــدديــن، ال 

ننفي وال نقّر«.
وأفــادت »يديعوت أحرونوت«، بأن الشركة 
املذكورة تستخدم 400 موظف يعملون من 
داخـــل إســرائــيــل، و200 آخــريــن يعملون من 
الـــخـــارج فـــي دول مــخــتــلــفــة. ونــفــى شاليف 
خــولــيــو أن تــكــون تــكــنــولــوجــيــا مــن شركته 
ــي تـــعـــقـــب ومــــراقــــبــــة أو  ــ ــد اســـتـــخـــدمـــت فـ ــ قـ
مطاردة خاشقجي، زاعمًا أن الشركة أجرت 
أيــًا من  أن  وتــأكــدت  فحوصات وتحقيقات، 
زبــائــنــهــا لـــم يــســتــخــدم هــــذه الــتــقــنــيــات في 

عمليات قمع املعارضني.
ــك، كــشــف خــولــيــو فــي ســيــاق إضــفــاء  إلـــى ذلـ
»طـــــهـــــارة« عـــلـــى مــعــايــيــر شـــركـــة الــســايــبــر 
ــرامــــج الــــتــــي تــبــيــعــهــا  ــبــ والـــتـــجـــســـس، أن الــ
الشرطة تضمن تقنيات تقوم بشكل فوري 
وتــلــقــائــي بـــوقـــف عــمــلــيــات الــتــجــســس، في 

منوعات

ــون« يــســتــغــل بـــرامـــج  ــ ــزبـ ــ ــال تـــبـــني »أن الـ ــ حـ
الــشــرطــة ملــراقــبــة صــحــافــيــني ومــعــارضــني، 
ــا يــــدل عــمــلــيــًا عــلــى أن بـــرامـــج الــتــجــســس  مـ
اطــاع  على  تبقيها  الــشــركــة،  تبيعها  الــتــي 
ومــعــرفــة بــمــا يــتــم تــحــصــيــلــه مـــن الــهــواتــف 
الــذكــيــة، فيزيد هــذا مــن مــخــزون املعلومات 
املختلفة التي تحصل عليها عن معارضني 

ونــاشــطــني فـــي كـــل مـــكـــان حــــول الـــعـــالـــم، ما 
يمّكنها الحقًا من تقديم هذه املعلومات إلى 
حكومات غربية في سياقات مختلفة، وهو 
مــا يفسر تــفــاخــر رئــيــس حــكــومــة االحــتــال 
اإلسرائيلي أكثر من مرة، الصيف املاضي، 
بــدور إسرائيل ومساهمتها في ما سماها 
بــنــيــامــني نتنياهو »الـــحـــرب عــلــى اإلرهــــاب 

كل مكان، وإحباط جملة عمليات على  في 
األراضي األوروبية«. 

وكرر التقرير ما نشرته صحيفة »نيويورك 
تايمز« األميركية أخيرًا، بشأن منح الشركة 
تـــصـــريـــحـــًا أمـــنـــيـــًا فــــي ثـــــاث حـــــــاالت لــبــيــع 
مقابل  املتحدة،  العربية  لإلمارات  خبراتها 
80 مليون دوالر أميركي. وأشارت الصحيفة 
إلــــى أن إبـــــرام الــصــفــقــات مـــع إحــــدى الــــدول 
تم بوساطة  التقرير(،  )ال يسميها  العربية 
ــــي املـــؤســـســـة  ــار ســـابـــقـــني فـ ــبــ مــــســــؤولــــني كــ
العسكرية اإلسرائيلية، بشرط »استخدامها 
فـــي مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب والـــجـــريـــمـــة«، وهــي 
إبــرام  عبارة واضــح أنها شكلية في سياق 
ــة أن الــــــدول الــتــي  ــذه الــصــفــقــات، وخـــاصـ هــ
وزنــًا  تقيم  البرمجيات ال  هــذه  مــع  تتعامل 
اإلنسان، وتسعى للحصول عليها  لحقوق 

لتثبيت نظامها وقمع املعارضة.
أن  فيه،  التقرير بشكل ال لبس  كما أوضــح 
خــبــرات الــســايــبــر الــتــي اشــتــرتــهــا اإلمــــارات 
ــتـــحـــدة، اســتــخــدمــت أيـــضـــًا في  الــعــربــيــة املـ
الـــتـــجـــســـس عـــلـــى دولــــــة قـــطـــر وعـــلـــى وزيــــر 

خارجيتها، ومسؤولني آخرين.
ــم فــي  ــيــ ــقــ ــودي املــ ــ ــعـ ــســـ وكـــــــــان املــــــعــــــارض الـــ
مونتريال الكندية، عمر عبد العزيز واملقرب 
مـــن الــصــحــافــي الـــراحـــل جــمــال خــاشــقــجــي، 
رفــع دعــوى قضائية ضــد شركة برمجيات 
إسرائيلية ساعدت السعودية على اختراق 
هــاتــفــه الـــذكـــي، والــتــجــســس عــلــى اتــصــاالت 
ــقـــجـــي. وبــحــســب  جــــــرت بـــيـــنـــه وبــــــني خـــاشـ
صحيفة »نــيــويــورك تايمز«، مــن شــأن هذه 
الــــدعــــوى أن تــضــع ضــغــوطــًا جـــديـــدة على 
مجموعة NSO، وعلى الحكومة اإلسرائيلية 
للحكومات  الشركة  مبيعات  ترخص  التي 
ــدًا بــــرامــــج الــتــجــســس  ــديــ ــحــ األجـــنـــبـــيـــة، وتــ
الخاصة بها واملعروفة باسم »بيغاسوس« 
مــجــددًا  الــنــظــر  الـــدعـــوى  وتــلــفــت   .Pegasus
لتحالف إسرائيل املفتوح على نحو متزايد 

مع اململكة العربية السعودية.
ــتـــي رفــعــهــا  ــوى الــقــضــائــيــة الـ ــدعــ وتــــأتــــي الــ
الناشط السعودي في أعقاب دعاوى موازية 
قدمها صحافيون وناشطون، اتهموا فيها 
بأنها ساعدت  اإلسرائيلية   NSO مجموعة
حـــكـــومـــتـــي املـــكـــســـيـــك واإلمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
ــتـــحـــدة عـــلـــى الــتــجــســس عـــلـــى هــواتــفــهــم  املـ
لديهم  أنــه ال سجات جنائية  الذكية، رغــم 

ولم يشكلوا أي تهديد.

المعارض السعودي عمر 
عبد العزيز رفع دعوى 

قضائية ضد الشركة

تتجه »المستقبل« 
نحو فصل 100 موظف 

وتقسيط التعويضات

بيروت ـ عمر قصقص

ــــل صــحــيــفــة »املــســتــقــبــل«  ــــد مـــصـــدر داخــ أكـ
اإلدارة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ اللبنانية، 
الــعــمــل مــع املــوظــفــني كلهم  ستنهي عــقــود 
الذين يصل عددهم إلى املائة، بعد إعانها، 
إيــقــاف نسختها  عــن  الخميس،  يــوم  مساء 
الورقية ابتداًء من األول من فبراير/ شباط 

املقبل، واالكتفاء بصحيفة رقمية.
ــود مـــوظـــفـــي  ــ ــقــ ــ ــب إنـــــــهـــــــاء عــ ــ ــانــ ــ وإلـــــــــــى جــ
ــأن  »املـــســـتـــقـــبـــل«، أفـــــــاد املــــصــــدر نـــفـــســـه بـ
تعويضات  على  سيحصلون  املصروفني 
الرواتب  إلى 16 شهرًا، وستتضمن  تصل 
ــســّدد عــلــى 3 دفــعــات بــدءًا 

ُ
املــتــأخــرة، وســت

مـــن فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط وتــمــتــد إلــــى مــايــو/ 
الرقمية  الصحيفة  وحــــول  املــقــبــلــني.  أيــــار 
عـــلـــن عــنــهــا، أشـــــار إلــــى أن الــفــكــرة 

ُ
الـــتـــي أ

غــيــر كــامــلــة إلــــى اآلن، وقــــد تـــكـــون منصة 
تــجــمــع الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة والــصــحــيــفــة 
املستقبل  )مــؤســســات  املستقبل«  و»تــيــار 
ــف سعد 

ّ
تــعــود إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة املــكــل

الـــحـــريـــري(. وبــالــتــالــي، فـــإن الــحــديــث عن 
ضــّم املصروفني إلــى هــذه املنصة الرقمية 
وفي  نفسه.  للمصدر  وفقًا  مبكرًا،  يــزال  ال 
السياق نفسه، يتخوف بعض املصروفني 
فـــي دفــع  تــتــلــكــأ اإلدارة  الــصــحــيــفــة أن  مـــن 
الــتــعــويــضــات فــي الــتــواريــخ املـــحـــددة، كما 
حصل مع مصروفي »تلفزيون املستقبل« 
الذين عانوا أكثر من سنة للحصول على 
ــة املـــاديـــة  ــ مــســتــحــقــاتــهــم، خـــاصـــة أن األزمــ
ــم يــتــقــاض  ــ ــلـــحـــظـــة، ولــ ــتـــى الـ مـــســـتـــمـــرة حـ
مــوظــفــو »تـــيـــار املــســتــقــبــل« والــتــلــفــزيــون 

والصحيفة رواتبهم املستحقة بعد.
تــجــدر اإلشـــارة إلــى أن الحديث عــن إيقاف 
الــنــســخــة الــورقــيــة مـــن »املــســتــقــبــل« انتشر 

بــني املوظفني قبل أشــهــر، مــن دون أي نفي 
ذلك  تــزامــن  املعنيني.  مــن  تأكيد رســمــي  أو 
مع التأخر في تسديد الرواتب، مرات عدة، 
ــاب 

ّ
ــدى الــكــت وتــــراكــــم ديـــونـــهـــا املــســتــحــقــة لــ

واملراسلني واملطابع في لبنان.
الــخــمــيــس،  ــوم  ــ يـ اإلدارة،  أكـــدتـــهـــا  األنــــبــــاء 
ــام  ــ ــيــــه: »أمــ ــاء فــ ــ ــدار بــــيــــان رســــمــــي جــ ــ ــإصـ ــ بـ
ــة  ــاعـ ــنـ ــا الـــصـ الـــــتـــــحـــــوالت الـــــتـــــي تــــشــــهــــدهــ
لــبــنــان والــعــالــم، والــتــراجــع  الصحافية فــي 

ــــذي تــشــهــده الـــســـوق املــحــلــيــة  املـــتـــواصـــل الـ
فــي املــبــيــعــات واملــداخــيــل اإلعــانــيــة، قــررت 
ــدار  ــ ــ إصـ ــــف  ــ وقـ املـــســـتـــقـــبـــل  جـــــريـــــدة  إدارة 
النسخة الــورقــيــة مــن الــجــريــدة بـــدءًا مــن 1 
رقمية  جريدة  إلــى  والتحول   ،2019 شباط 
بالكامل«. وأوكلت مهمة تحويل الصحيفة 
إلى  إلــى منصة رقمية وإدارة هــذه املنصة 

الصحافي جورج بكاسيني.
ــــت  ــقـ ــ ــي رافـ ــ ــتــ ــ ــ ــــل« ال ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ وعــــــــاهــــــــدت »املـ

ــيـــة طـــــوال 20 عــامــًا،  قـــــراء نــســخــتــهــا الـــورقـ
بمواصلة  الــرقــمــيــة  منصتها  مستخدمي 
ــقـــديـــم أفــــضــــل خــــدمــــة إعـــامـــيـــة  ــتـ الـــعـــمـــل لـ
لــهــم، »بــــروح الــرســالــة الــوطــنــيــة والــعــربــيــة 
وبمواكبة  تــأســيــســهــا،  مــنــذ  حملتها  الــتــي 
التطورات العميقة التي تشهدها الصناعة 

اإلعامية في العالم«.
إلـــى جانب  »املــســتــقــبــل«،  وعــانــت صحيفة 
مــؤســســات »املــســتــقــبــل« )تـــعـــود إلـــى سعد 
الحريري(، من أزمة مالية كبيرة. وصرفت 
قـــنـــاة »املــســتــقــبــل« الـــعـــديـــد مـــن املــوظــفــني، 
فيما بقي هؤالء ألشهر متواصلة من دون 

بات.
ّ
مرت

وليست مؤسسات »املستقبل« وحدها التي 
تأثرت، فقد خنقت األزمة املالية العديد من 
تعاني  إذ  لبنان.  في  اإلعامّية  املؤسسات 
مالية خانقة.  أزمـــة  مــن  »الــنــهــار«  صحيفة 
وفي سبتمبر/ أيلول املاضي، أعلنت »دار 
ــرارا، تحت عــنــوان: »قـــرار يعلم  الــصــيــاد« قــ
الــجــمــيــع أســــبــــاب صـــــــــدوره«، مـــشـــيـــرة إلـــى 
تــوقــف إصـــدار  أن  قــــررت  الــصــيــاد  أن »دار 
صــحــيــفــة )األنـــــــــــــوار(، إضــــافــــة إلـــــى تــوقــف 
جميع املــجــات الــصــادرة عــن الــــدار«، وإلــى 
يتعلق  التطور  لهذا  الرئيسي  »السبب  أن 

بالخسائر املادية«.
وأغــلــقــت صــحــيــفــة »الــســفــيــر« نــهــايــة عــام 
تـــأســـيـــســـهـــا،  ــن  ــ مـ عــــامــــًا   42 بـــعـــد   ،2016
وربطت احتجابها عن الصدور باألزمات 
 الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
فــي لبنان واملــنــطــقــة. وبــعــد أقــل مــن ثاثة 
اللبناني«،  انــطــاق »االتــحــاد  أشــهــر على 
الـــ54 واألخير،  أصــدرت الصحيفة عددها 
في 28 ديسمبر/ كانون األول عام 2017، 
ــر املــالــي وبــعــض الــظــروف 

ّ
بــســبــب »الــتــعــث

السياسية الخاصة«.

ارتبط اسم الشركة باغتيال الصحافي جمال خاشقجي )فرانس برس(

ال صيغة نهائية للمنصة الرقمية بعد )جوزيف عيد/فرانس برس(

بينما تالحق اتهامات التجسس على المعارضين والناشطين شركة البرمجيات اإلسرائيلية »إن إس أو«، يطل مؤسسها متباهيًا بقدرات 
الشركة في دول العالم كلها، ومتهربًا من اإلجابة عن سؤال حول تعاونها مع السعودية
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أظهر دليل جديد أن الصحافيين أخبار
الروس الثالثة الذين قتلوا في 

جمهورية أفريقيا الوسطى، العام 
الماضي، هم ضحايا كمين ُمحكم، 

خطط له ضابط كبير في الشرطة 
لديه عالقات غامضة مع روسيا. وتّم 

تعقبهم من لحظة وصولهم.

رفضت محكمة في ميانمار، 
الجمعة، الطعن المقدم من 

صحافَيي وكالة »رويترز«، وا لون 
وكياوي سوي أو، على الحكم 

بسجنهما سبع سنوات، بتهمة انتهاك 
قانون األسرار الرسمية، علمًا أنها أدينا 

في سبتمبر/أيلول الماضي.

رفع محامون في سان 
فرانسيسكو، موكلون عن 

مساهمين في شركة »ألفابِت« 
المالكة لـ»غوغل«، دعوى قضائية 

ضد مجلس اإلدارة تتهمه بالتستر 
على مزاعم سوء السلوك الجنسي 

ضد كبار المديرين التنفيذيين. 

ُغرمت الشركة األّم لـ »كامبريدج 
أناليتكا«، »إس سي إل إلكشنز« 

SCL Elections مبلغ 15 ألف جنيه 
إسترليني )نحو 19 ألف دوالر 

أميركي(، إضافة إلى تكاليف الدعوى 
القضائية، ألنها لم تسلّم البيانات 

الشخصية لمواطن أميركي.



العالقات االجتماعية تبعًا للكارثة؛ فهي عند 
مــحــّرٍض  ســوى  ليست   »Separation« مــخــرج 
لتوضيح الــثــغــرات، وهــي الــعــامــل األســاســي 
كي تطفو الجروح القديمة واألسرار املكبوتة 
ــــى، يــبــدو الفيلم  عــلــى الــســطــح. لــلــوهــلــة األولـ
هاربًا من أجــواء تجارب وودي آالن األخيرة 
ــة؛ فــجــمــال الطبيعة  ــيــ فــي الــعــواصــم األوروبــ
التمثيلي هي ما يمّيز ثلثه  الكادر  ووسامة 
األول ضمن أجــواء مرحة وصاخبٍة إلــى حّد 

ــادي فــيــلــمــه بـــكـــادر تمثيلي  ــرهــ مــــا. دجــــج فــ
العتيقني  الــعــاشــقــني  دوري  فـــأولـــى  مــهــيــب؛ 
بــارديــم،  وخــافــيــيــر  كـــروز  بينلوبي  للثنائي 
ــّر الــــذي  ــ ــــسـ إلـــــى جـــانـــب ريـــــكـــــاردو داريـــــــن )الـ
فــي عــيــونــهــم( وبـــاربـــارا لــيــنــي )الــجــلــد الــذي 
الفيلم يجمع  الــقــول إن  نــافــل  أســكــنــه(. ومـــن 
؛ 

ً
قاطبة الالتينية  السينمائية  األسماء  أرفــع 

الــكــادر التمثيلي، بل  فــال يقتصر األمــر على 
يمتّد بانضمام خوسيه لويس آلكاين مدير 

أحمد إبراهيم

ــم مـــــن هـــــو أصـــغـــر  ــلـ ــعـ الـــجـــمـــيـــع يـ
فــــرهــــادي؛ كــيــف ال؟ وهــــو الــوجــه 
األبــــــــــــرز خــــــــالل الــــعــــقــــد األخـــــيـــــر؛ 
فــأيــنــمــا ذهــبــت أفـــالمـــه تــنــافــس، بـــل تحصد 
أعرق الجوائز السينمائية. هذه املّرة، ينتقل 
فــرهــادي إلــى ضــواحــي مــدريــد لــيــقــّدم فيلمه 
كــتــبــه  الــــــذي   ،Everybody Knows ــامـــن  ــثـ الـ
افتتاح مهرجان  الفيلم في  ُعــرض  وأخــرجــه. 
ــّر بـــســـالٍم عــلــى لــيــلــة االفــتــتــاح الــتــي  ــان، ومــ كــ
أفالمها. صدر  لطاملا كانت طالع ســوٍء على 
الفيلم نهاية قبل أقل من شهرين بشكل ضّيق 
أن يصدر بتوّسع  الــصــاالت، قبل  فــي بعض 
الــقــادم؛ حتى يتمّكن مــن تحقيق  فــي فبراير 
شـــرط الــعــرض بــغــيــة الــتــنــافــس عــلــى جــوائــز 
ــار. هــــذه لــيــســت املــــــّرة األولــــــى الــتــي  ــ ــكـ ــ األوسـ
فــرهــادي بيئة مــوطــنــه لتقديم رؤيــتــه  يــتــرك 
السينمائية؛ فصاحب The Past قد مضى من 
الفيلم يخلو   هذا 

ّ
لكن فرنسّية،  لتجربٍة  قبل 

من أي شخصية إيرانية على عكس األخير؛ 
فــرهــادي على تصوير منمنماته  يــواظــب  إذ 
تصّدعات  فنرى  الطريقة،  بــذات  االجتماعّية 

بدت مشاهد الفيلم 
منسوخة من أعمال 

هوليوودية

لماذا اختار المخرج
إسبانيا بلدًا تدور فيه 

أحداث الفيلم؟

تعرضت المغنية أديل 
إلى استهزاء واسع بعد 
ظهور من دون مكياج

2223
منوعات

التصوير، املعروف بتعاونه مع املخرج الفذ 
بيدرو أملودوفار.

ما نعلمه
تــصــل الورا بــرفــقــة طــفــلــيــهــا مـــن األرجــنــتــني 
يغيب زوجها  بينما  أختها،  زفــاف  لحضور 
بداعي العمل. تسود أجواء الفرح والحميمية 
 

ٌ
أفــراد العائلة الكبيرة وأصدقائها. قليل بني 
ــت يــمــضــي قـــبـــل أن تـــعـــرف االبـــنـــة  ــوقــ ــن الــ مــ

 أمها وباكو كانا عاشقني 
ّ
املراهقة »إيرني« أن

أزليني في البلدة الوادعة؛ هذا هو السّر األول 
ه 

ّ
الذي يعلمه الجميع، فاألمر قديم لدرجة أن

محفور على جدران الكنيسة حرفّيًا.
مشاهد  ضمن  الــزفــاف،  فــي  البهجة  تحضر 
متقنٍة يغلب عليها الغناء والرقص والثمالة، 
 عـــلـــى الـــتـــنـــاغـــم الـــعـــالـــي بــــني الــعــنــاصــر 

ّ
ــدل ــ تــ

عند  حــتــى  الــصــخــب  ينقطع  وال  التمثيلية، 
حــصــول عــطــٍل كــهــربــائــي، ثــم يتضح اختفاء 
إيرني، لتنقلب حالة الفيلم نحو الركود، ثم 
 في 

ً
الهيجان.  يترك فرهادي األبواب مواربة

فيلمه، كما يترك كثيرًا من التفاصيل من دون 
صامتة،  مشهدّية  عبر  ســوى  إليها  التطّرق 
الكنيسة قبل  فــال أحــد يكترث بقرع أجـــراس 
إنـــهـــاء املـــراســـم، مـــا يــعــّد مــنــاســبــة لــلــتــشــاؤم. 
ة، ينتقل الفيلم بني وجهات النظر 

ّ
بهذه الخف

لشخصّياته وتعاملهم مع حادثة االختطاف 
تاركًا  ومنعكساتها عليهم وعلى عالقاتهم؛ 
املــــجــــال لـــلـــمـــشـــاهـــد لــــيــــدرك املـــســـكـــوت عــنــه، 
 مــــن بــعــيــد، 

ٌ
فــالــحــبــكــات املـــســـتـــتـــرة واضــــحــــة

مــا تعّبر  بــقــدر  الــكــشــف  ــرار ال تنتظر  ــ واألســ
املشاهد  تطابقها حاجة  لــإقــرار؛  عن حاجٍة 

لتصديق أو تكذيب ما يقال.
املــبــنــي حـــول حــادثــة اختطاف  الــعــمــل  يسير 
بــعــيــدًا عـــن كــالســيــكــّيــة الــثــيــمــة؛ حــتــى تبيان 
املــســؤول عن الجريمة ال ينال ذلــك االهتمام 
ويـــــنـــــزوي ضـــمـــن مــــزيــــٍد مــــن األســـــــــرار الــتــي 
النزاع  تفاصيل  وتتخذ  الجميع،  سيعرفها 
حول األبّوة وملكّية األرض صدارة االهتمام. 
هــنــا، يــعــود فــرهــادي إلــى حرفته فــي تداخل 
الـــــدافـــــع الـــشـــخـــصـــي مــــع املـــقـــبـــول واملــــأمــــول 
 نفسه ال ُيمكن القبض 

ّ
اجتماعّيًا. بينما الحق

عـــلـــى جــمــيــع مـــالبـــســـاتـــه؛ فــــال نــســمــع ســـوى 
إصداراٍت متباينة عن ذات املعضلة.

ما ال نعلمه
رؤيـــة مخرجني  أن  بالتأكيد  إســبــانــيــا؟  ملـــاذا 
ــلــــدان مــــحــــدودة اإلمـــكـــانـــيـــات،  قــــادمــــني مــــن بــ
سينمائيٍّ  مــنــاخ  نــحــو  الــســقــف،  ومنخفضة 
جديد؛ أمٌر يجعلنا نتوّسم الخير، باإلضافة 
إلى عامل الغريب املتطلع على ثقافة اآلخرين، 
ــا يــمــكــنــه رســـمـــه مـــن تــفــاصــيــل دقــيــقــة قد  ومــ
تغيب عــن أهــل املنطقة ذاتــهــا. لكن الحدوتة 
املقّدمة هنا ال تختص إسبانيا بشيء محدٍد 
ه ال يمكن تقديمه 

ّ
يجعلنا نلتفت إلى فكرة أن

في أّي مكاٍن آخر، على األقل فهي لن تناسب 
املجتمع اإليراني، لكن لن نعلم ما قد يفّرقها 
عــن بـــلـــداٍن أخــــرى؛ حــيــث األعـــــراس مختلطة 

وكروم العنب تنتج النبيذ.
اليابان  إلى  كايروستامي  حني ذهب عباس 
كــانــت   Like Someone in Love فــيــلــمــه  فـــي 
، وربـــمـــا شــخــصــّيــة لـــدرجـــٍة 

ً
ــررة ــبــ الــخــطــوة مــ

مــا، وقـــّدم أيقونة مــن أقصى الــشــرق تختص 
ــكــــان وشــــخــــوصــــه؛ عـــلـــى نـــقـــيـــض نـــتـــاج  ــاملــ بــ
 على ذلك، فإن الفيلم 

ً
فرهادي األخير. عــالوة

يجمع عناصر توحي بما هو أكثر من مجّرد 
فــي ظهيرة  للمشاهدة  عائلية تصلح  درامـــا 
الــذي كتبه  الفيلم بالرجل  يوم سبت. يقترن 
وأخــرجــه، إذ إن ملساته واضــحــة فــي اإلخفاء 
والبوح. من اليسير القول إن قطاعًا واسعًا من 
العثرة في  الفيلم بمثابة  الجمهور سيعتبر 
مسيرة فرهادي املتألقة، رغم التناول الجيد 
الشخصيات  الــذي تخبرنا  الــدرامــي  والحّيز 
ه 

ّ
لكن الــكــالم؛  أكثر من  بالفعل  به عن نفسها 

يخلو من اإلبهار، ويبتعد عن الجديد دائرًا 
حول نفسه وحول شبكة من عالقات القربى 
والـــصـــداقـــة الــتــي تــصــلــح الســتــكــشــافــهــا عبر 
موسم تلفزيوني كامل، ويعيد للذهن كثيرًا 
لكن مقاربته   ،About Elly فــرهــادي  فيلم  من 
قبل عقٍد من اآلن لحادثة اختطاف كانت أكثر 
حــّدة وأعــلــى كعبًا مــن جــديــده، ولــو كــان ذلك 

تحت سقف رقابيٍّ وإنتاجّي منخفض.

برلين ـ العربي الجديد

تقريرًا،  للعلوم  الصينية  األكاديمية  أعــّدت 
ــلــــوم« الــعــلــمــيــة  ــعــ تــــم نـــشـــره فــــي مــجــلــة »الــ
على  املحيطات   

ّ
أن إلــى  فيه  ُيشار  املحّكمة، 

كـــوكـــبـــنـــا صــــــارت تــســخــن بـــتـــســـارع كــبــيــر. 
ــــورة فــــي الــتــقــريــر  ــذكـ ــ ودحــــضــــت األرقــــــــام املـ
املـــنـــشـــور فــــي األكــــاديــــمــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، كــل 
الــتــقــاريــر الــســابــقــة، الــتــي كــانــت تـــؤّكـــد بــأن 
االحــتــرار العاملي صــار أمــرًا ُمسيطرًا عليه، 
 نسبيًا على كوكبنا. وأشــار الدكتور 

ّ
وخف

زاكـــي هــاوســفــايــر، مــن جــامــعــة كاليفورنيا 
إلى أن »ارتفاع درجة حرارة املحيطات، هو 
دلــيــل قـــوي جـــدًا عــلــى تغير املــنــاخ. ولدينا 
 املــحــيــطــات تسخن 

ّ
دالئـــــل قـــويـــة جــــدًا بـــــأن
أسرع مما كنا نعتقد«. 

ارتفاع مستوى سطح البحر
 درجــة حــرارة 

ّ
ووفــقــًا للدراسة الصينية، فــإن

إلى  على عمق يصل  ارتفعت  قــد  املحيطات، 
2000 متر، بني عامي 1971 و2011 بمقدار 0.1 

مــحــددة، ولكن مــا يحدث فــي 122 هــو التنقل 
بني أنواع مختلفة بهدٍف وحيد وهو اجتذاب 
الجمهور؛ فتارة يتم تصدير الرعب واالعتماد 
على مؤثرات وJump Scares، وتارة أخرى هو 
متواضعة  وصــدامــات  بمطاردات  حركة  فيلم 
التنفيذ، أحيانًا فيلم غموض ويحاول توليد 
فيلم  إلــى  أن يتحول  قبل  الكثير من األسئلة، 
إثـــــارة عـــن الــبــطــل الــــذي يـــحـــاول الـــخـــروج من 
املوقف املتأزم، هذا التشتت في »النوع« جعل 
صــنــاعــه ال يـــدركـــون حــتــى أي قــصــة يــريــدون 
ســردهــا؟ ومــا هــو املنظور الــذي ستسرد منه 
الــحــكــايــة؟ ونتيجة لــذلــك هــنــاك مــشــاكــل أكبر 
الجهيني  الكاتب صالح  تتولد في سيناريو 
ــلـــب ومــنــطــق  كـــلـــمـــا تـــقـــدمـــنـــا لـــــأمـــــام، فــــي صـ
العمل واألحـــداث، وفــي تأسيس الشخصيات 
وعالقتها  الــشــريــر(  الجانب  على  )خصوصًا 
ببعضها والطبيعة الكرتونية التي يظهرون 
بها، والتي ربما تكون مقبولة لو أخذ الفيلم 
مــنــظــور بــطــلــه »نـــصـــر« مــنــذ الـــبـــدايـــة، ولــكــن 
الــخــطــوط واألنـــواع  كــل  التنقل والتشتت بــني 

جعل السيناريو مهترئًا ألبعد درجة. 
األســـــــــــــوأ مـــــــن ذلـــــــــك هـــــــو هـــــــــوس »املـــــحـــــاكـــــاة 
والــذي يجعلك  الفيلم،  الهوليوودية« لصناع 
تـــشـــعـــر أنــــــك ســـبـــق أن رأيــــــــت تـــلـــك املـــشـــاهـــد 
بــــــذل مــجــهــود  ــل، دون  ــبــ قــ ــن  ــ بـــحـــذافـــيـــرهـــا مـ

محمد جابر

بــه فيلم »122«  الــدعــايــة حظي  قــدر كبير مــن 
ــيــــة، مــــا جـــعـــل عــرضــه  طــــــوال الـــشـــهـــور املــــاضــ
الــســيــنــمــائــي مــع مــطــلــع الــعــام مــرتــقــبــًا بــشــدة. 
الجانب األكبر من الدعاية ارتكز على أن الفيلم 
مختلف عــن أي عمل مصري آخــر؛ فهو »أول 
فيلم بتقنية الـ4D« وأن منفذي املعارك والخدع 
هم خبراء سبق لهم العمل في هوليوود، وأنه 
فيلم »رعب« بأسلوب وتقنيات غير مسبوقة 

ويمكن مقارنته باألعمال العاملية الشبيهة. 
إلــــى تــحــقــيــق الفيلم   

ً
فــعــال الـــدعـــايـــة أدت  تــلــك 

ــى.  ــ ــه األولــ ــام عـــرضـ ــ ــــالل أيــ ــيـــدة خـ إيـــــــــرادات جـ
ولكنها لم تكن في صفه تمامًا على املستوى 
الفني والطريقة التي استقبله بها الجمهور، 
فرغم كل محاوالت تحسني القشرة الخارجية 
ــاء بــتــنــفــيــٍذ جــيــد وشـــكـــل مــخــتــلــف إال  واإليــــحــ
الــعــمــل نفسه جـــاء ضعيفًا وهــشــًا،  أن جــوهــر 

ويعاني من عدم املنطقية في كل لحظة.
يبدأ الفيلم بشخصيتي نصر وأمنية، اللذين 
يــتــعــرضــان لـــحـــادثـــة خــطــيــرة ويـــنـــقـــالن على 
أثرها إلى أقــرب مستشفى في املنطقة، وبعد 
تمامًا  اختفاء نصر  تكتشف  أمنية  استيقاظ 
اسمه،  فيها  يــرد  لــم  املستشفى  وأن ســجــالت 
تشعر بــأن فــي األمـــر ســرًا غــامــضــًا، وتــبــدأ في 
البحث عن خطيبها، في الوقت الذي يستيقظ 
املوقف  من  الهروب  فيه من غيبوبة ويحاول 

الخطير الذي يجد نفسه فيه. 
ــو عـــدم  ــبــــاب ضـــعـــف الــفــيــلــم هــ أحـــــد أبــــــرز أســ
اســتــقــرار صــنــاعــه بــشــكــل حقيقي عــلــى »نــوع 
العمل« الذي يقدمونه، فلكل »نوع سينمائي«، 
خصوصًا إن كنت ترغب في محاكاة النموذج 
الـــهـــولـــيـــوودي مــنــه، قـــواعـــد وأصـــــول وأجــــواء 

الــذي ذكرته  الرقم   
ّ
أن درجــة مئوية. في حني 

الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الــدولــيــة املــعــنــيــة بتغير 
 من هذا. على الرغم من 

ّ
املناخ عام 2013، أقل

اخــتــالف آلــيــات الــقــيــاس فــي الــحــالــتــني، ومــن 
اكتشاف  ومنذ  الرقمني.  مقارنة  صعوبة  ثــم 
الوقود األحــفــوري وحتى اآلن، فــإن 93% من 
الــــحــــرارة اإلضـــافـــيـــة املـــتـــولـــدة مـــن حــــرق هــذا 
من  واستيعابها  امتصاصها  يــتــّم  الـــوقـــود، 
ـــ 150 املــاضــيــة،  املــحــيــطــات. فـــي الـــســـنـــوات الــ
ضعف   1000 مــن  أكثر  املحيطات  استوعبت 
ــهـــالك الـــعـــاملـــي الـــســـنـــوي لــلــطــاقــة،  ــتـ مـــن االسـ
ونـــشـــرت هـــذه األرقـــــام فـــي مــجــلــة PNAS في 
الحالي.  الثاني  كانون  يناير/  شهر  بدايات 
مستوى  ارتــفــاع  املحيطات  تسخني  ويسبب 
فــي بعض  إلــى مستوى وصــل  البحر  سطح 
 ارتـــفـــاع درجــة 

ّ
ــم. كــمــا أن املــنــاطــق إلـــى 30 سـ

ــؤّدي إلـــى تدمير  ــ ــرارة مــيــاه املــحــيــطــات، يـ ــ حـ
مزيد من الشعاب املرجانية، وتقليل من كمية 

األوكسجني في البحار. 

مستقبل مرعب 
ــــجـــــني فــي  ــــسـ ــد انــــخــــفــــض مــــحــــتــــوى األوكـ ــ ــ وقـ
الـــعـــالـــم مــنــذ عــــام 1960، بــمــعــّدل  مــحــيــطــات 
ــٍة نشرها  ــ أكــثــر مـــن 2%، وذلــــك حــســب دراســ
مركز Geomar Helmholtz ألبحاث املحيطات 
فــي  ــفــــاض  االنــــخــ ــذا  ــ ــ عـــــام 2017. وهـ نــــشــــرت 
ــار بــعــيــدة املـــدى  األوكـــســـجـــني، ســتــكــون لـــه آثــ
 من 

ً
التي تعاني فعال املناطق املتضررة،  في 

 إن بعض 
ْ
تناقٍص في محتوى األوكسجني، إذ

 أن 
ً
فــعــال الكبيرة، ال يمكنها  أنـــواع األســمــاك 

نقصان  من  تعاني  التي  املناطق  في  تعيش 
ــة الــتــي  ــ ــــدراسـ فــــي األوكــــســــجــــني. وتـــوقـــعـــت الـ
 محتوى 

ّ
نــشــرت فــي مجلة »الــطــبــيــعــة«، بـــأن

بمقدار  سينخفض   ،2100 عـــام  األوكــســجــني 
 .

ً
7%، وهذا رقم مرعب فعال

كارثة من صنع اإلنسان 
مــؤخــرًا،  املــنــشــور  الصيني  التقرير  واســتــنــد 
ــة بـــني عـــامـــي 2017  ــ ــــوالت دراســ ــــع جـ إلــــى أربـ

عــلــى أســطــول  الــصــيــنــيــون  و2014. واعــتــمــد 
ــــو«، وهــذا  مــراقــبــة بــحــرّي مــســّمــى Argo »آرغـ
 
ْ
األسطول يضم نحو 4000 روبوت بحري، إذ
تتم عمليات غوص الروبوتات كل يوم على 
عمق 2000 متر، من أجل قياس درجة الحرارة 
ودرجـــــــة الـــحـــمـــوضـــة.  وتـــظـــهـــر الــتــحــلــيــالت 

ــرارة فــي  ــ ــــحـ ــات الـ ــ ــ ــاع درجـ ــــرة، أن ارتــــفــ ــيـ ــ األخـ
ارتــفــاع درجــة حــرارة  املحيطات، متوافق مع 
 بشكل 

ّ
الهواء على سطح كوكبنا. وهــذا يــدل

واضــح على دور غــازات االحتباس الحراري 
ــة الــبــيــئــيــة الــــتــــي صــنــعــهــا  ــارثــ ــكــ فــــي هـــــذه الــ

اإلنسان بنفسه. 

)بــني  املــكــان  ملــراعــاة اخــتــالف طبيعة  حقيقي 
مصر وأميركا( في خلق أجواء الفيلم وثقافة 
أبــطــالــه و«تــمــصــيــر« مـــا يــحــدث بــشــكــل أذكـــى 
الخافتة  ــا  وأنـــوارهـ املستشفى  فشكل   ،

ً
قــلــيــال

وغـــرفـــهـــا الــخــالــيــة مـــن املـــرضـــى أو األطـــبـــاء، 
وكـــذلـــك كــونــهــا مــكــانــًا يـــمـــارس فــيــهــا نــشــاط 
ســهــل الــكــشــف ويــحــتــاج إلــــى مــجــهــود ضخم 
للتغطية عليه مثل تجارة األعضاء البشرية، 
هــي أمـــور تــحــتــاج إلـــى الكثير مــن الــجــهــد في 
جعلها منطقية، وإقناع املشاهد بأنها تحدث 
فـــي املـــكـــان الــــذي يــعــيــش فــيــه ولــيــســت مــجــرد 
ــتـــيـــراد تــقــنــي مـــن األفــــــالم األجــنــبــيــة الــتــي  اسـ
يشاهدها على التلفاز، ألنك لو فشلت كصانع 
ــلـــق »أجــــــــــواء مــــصــــريــــة« لــلــقــصــة  ــــي خـ ــل فـ ــمـ عـ
املعتادة واملستهلكة في عشرات األفــالم.. فما 
هي نقطة تميزك؟ وما الذي سيجعل املتفرج 
أو يتذكره بعد  أثناء مشاهدته  الفيلم  يتقبل 
الفيلم لم يحاولوا، ولو  الخروج منه؟ صناع 
مــجــرد املـــحـــاولـــة، الــتــعــامــل مـــع تــلــك األســئــلــة، 
اكتفوا بـ«الشكل« والتقنيات، الضعيفة أيضًا 
مقارنة بأي فيلم أجنبي، واعتقدوا أنها يمكن 
أن تحمل الفيلم وحدها، حتى لو كانت بأثر 
محدود جدًا مثل تقنية الـ4D،  لتكون النتيجة 
هــي فــوضــى وتـــواضـــع فــي كــل الــعــنــاصــر، من 
الــســيــنــاريــو واإلخــــــراج واملــوســيــقــى، وصـــواًل 
حتى ألداء املمثلني املشهود لهم بالكفاءة مثل 
طارق لطفي وأحمد داوود وأحمد الفيشاوي، 
الذين عانوا بسبب كاريكاتيرية شخصياتهم 
وعدم وجود أي أبعاد أخرى لها، ومن بعض 
الــتــفــاصــيــل الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــخــص تــعــرضــهــم 
لحوادث مميتة يكملون بعدها الفيلم دون أي 
أثر ظاهر، مما نتج عنه ضحك الجمهور في 

فيلم يفترض فيه التوتر والخوف.

ارتفاع درجة حرارة المحيطات يهّدد الحياة المائيةفيلم »122«... تقليد كسول ومتاهة في التفاصيل
أشار تقرير أعّدته 

األكاديمية الصينية 
للعلوم، تم نشره في 

مجلة »العلوم« العلمية 
المحّكمة، أن المحيطات 

على كوكبنا، صارت 
تسخن بتسارع كبير

نور عويتي

ــثـــون  ــبـــاحـ ــقـــت شـــبـــكـــة »الـ ــلـ مــــع بــــدايــــة الـــــعـــــام، أطـ
لالمتناع  بالفتيات،  خــاص  تحديًا  الــســوريــون« 
ملــدة شهر  التجميل  اســتــخــدام مستحضرات  عــن 
#خلي_البدر_يطلع_شهر.  الوسم  وأطلقت  كامل، 
بدون  لهن  التقاط صــور  على  الفتيات  وشجعت 
أكبر عدد  لتشجيع  الــوســم،  مع  مكياج، ونشرها 
الفتيات للدخول في التحدي. وتهدف  ممكن من 
الحملة بشكل أساسي إلى التوعية مما تحتويه 
ومـــواّد ضــاّرة  التجميل من سموم  مستحضرات 
الفتيات  ثقة  إعـــادة  إلــى  أيضًا  وتــهــدف  بالبشرة. 

بجمالهن الطبيعي.
الفتيات  عــدد كبير من  الحملة ترحيبًا من  القــت 
الـــســـوريـــات عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي. 
الحملة  بانتشار  السوريات  الفنانات  وساهمت 
حـــني قــمــن بــاملــشــاركــة فــيــهــا. ومـــن أول الــفــنــانــات 
املشاركات، أمل عرفة وميسون أبو أسعد، اللتان 
مواقع  مكياج على  بــدون  بنشر صورهما  قامتا 
ــو األمــــــر الــــــذي أدى  ــ الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. وهـ
إلــى انــتــشــار الحملة على نــطــاق أوســـع، فتخطى 
إذاعة  أعلنت   

ْ
إذ السوري،  الصعيد  الحملة  تأثير 

لــيــمــتــد جــغــرافــيــًا  الـــتـــحـــدي،  إم«  أف  »الـــفـــجـــيـــرة 
إلـــى اإلمــــــارات. كــمــا نــشــرت شــبــكــة »دوز« فيديو 
ــــي  ــارع األردنــ ــشــ مـــيـــدانـــيـــًا ملـــقـــابـــالت تـــبـــني رأي الــ
 
َّ
بــتــلــك الــحــمــلــة الــتــي وصــلــت إلــيــه مـــؤخـــرًا. إال أن

مواقع  رواد  مــن  عنيف  لهجوم  ضت  تعرَّ الحملة 
التواصل االجتماعي، فالبعض أبدوا اعتراضهم 
الذي  السياسي  الوضع  الحملة بسبب  تلك  على 
تمر به سورية، ورأوا بأن األولوية في املبادرات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة يـــجـــب أن تـــكـــون لـــحـــمـــالت تــكــافــح 
الحملة  آخـــرون  انتقد  بينما  املــكــيــاج.  ال  الــفــاســد 
لكون الفتيات اكتفني بوضع صورة وحيدة لهن 
، الذي 

ً
بدون مكياج، ولم يلتزمن بالتحدي كامال

املكياج.  عن  كامل  لشهر  االبتعاد  عليهن  يفرض 
وانــتــقــد الــبــعــض صـــور الــفــتــيــات الــلــواتــي ظهرن 
بدون مكياج، وقمن باستخدام تطبيقات للصور، 
ووضــــع فــالتــر خــاصــة عــلــى وجــوهــهــن، وهــــذا ما 
يتناقض مع أهداف الحملة التي تدعو إلى زيادة 

ثقة الفتيات بأشكالهن الطبيعية. 
وباإلضافة لتلك االنتقادات، فإن الفتيات اللواتي 
بــاملــبــادرة، تعرضن لحملة مــن السخرية  شــاركــن 
ــزاء عـــقـــب نـــشـــر صــــورهــــن بــــال مــكــيــاج.  ــهــ ــتــ واالســ
وامــــتــــدت تــلــك الــحــمــلــة إلطـــــالق هـــاشـــتـــاغ #خــلــي 

جعفر يطلع شهر، وهاشتاغ #خلي أبو بدر يطلع 
هالشهر؛ لتعكس هذه الحمالت العقلية الذكورية 
التي تفرض على جسد املرأة  مفاهيم ومقاييس 
ــورة ال تــنــتــمــي  ــ جــمــالــيــة مــعــيــنــة، وتـــنـــبـــذ كــــل صــ

ملعاييرهم، ويتم الهجوم والتنمر عليها. 
 
ً
الــبــدر يطلع شــهــر«، تفاعال وتــبــدو حملة »خــلــي 

ثــقــافــيــًا ســـوريـــًا مـــع أفـــكـــار انـــتـــشـــرت فـــي الــعــالــم 
ــــي، حــــني ظـــهـــرت الــفــنــانــة  ــــاضـ الـــغـــربـــي الــــعــــام املـ
ــدون مــكــيــاج عــلــى غــالف  ــ كــريــســتــيــنــا أغــيــلــيــرا، بـ
 الفتيات إلى الثقة بأنفسهن 

ً
مجلة »بيبر«، داعية

والتحرر من املعايير الجمالية التي تحكم املرأة. 
لدى   

ً
استحسانًا وتقبال كريستينا  والقــت صــور 

األغلبية، ولم تتعرض كريستينا ألي حمالت من 
السخرية أو التنمر، ويعود ذلك لتقبل الجمهور 
لشكل كريستينا الطبيعي، فجمالها يتناسب مع 
مكياج.  بــدون  حتى  الذكورية  الجمالية  املعايير 
ــا املــغــنــيــة أديــــل، فــتــعــرضــت ملــوجــة واســعــة من  أمـ
االستهزاء عقب ظهورها بدون مكياج في فيديو 
بــث مــبــاشــر، قــامــت ببثه لــتــعــتــذر مــن جمهورها 
لها بسبب مرضها. وذلـــك يعود  إلــغــاء حفل  عــن 
فهي  باملجمل،  أديــل  لشكل  الجمهور  تقبل  لعدم 
ال تــتــطــابــق مــع تــلــك املــعــايــيــر الــجــمــالــيــة؛ فيتبني 
من خالل املقارنة بني ما حدث مع أغيليرا وأديل 
الحملة،  بأهداف  يهتموا  لم  الجمهور  غالبية  أن 
ــثـــى بـــدون  ــا هـــم عــلــى اســـتـــعـــداد لــتــقــبــل األنـ ــمـ وإنـ

مكياج ما دام ذلك ال يؤثر على جمالها فقط.

أسرار ُمعلنة على الجدران

)Getty( ستتضرر الشعاب المرجانية واألسماك من ارتفاع درجة حرارة المحيطات

تعرضت الفتيات 
المشاركات في 
الحفلة إلى 
حملة استهزاء 
)Getty( وسخرية

)Getty( شارك أحمد الفيشاوي في بطولة الفيلم

)Imdb( عزز فرهادي فيلمه بكادر تمثيلي مهيب

العالقات  إلى  ليتطرّق   ،Everybody Knows بفيلمه  فرهادي،  أصغر  اإليراني  المخرج  يعود 
وشبكتها المعّقدة، عبر شخصيات قليلة الكالم، لنتعرّف إليها أكثر عبر أفعالها

الجميع يعلم

حملة لمقاطعة المكياج

فنون وكوكتيل
فيلم

رصد

قضيةنقد

في فيلمه »الماضي« 
)The past(، الذي أنتج 

عام 2013، يصّور أصغر 
فرهادي عمله في فرنسا، 

لكن على عكس فيلمه 
الجديد، كان المكان ُمبرّرًا؛ 

إذ إن شخصيات الفيلم 
األساسية من أصول إيرانية، 
لكنها تعيش في المهجر. 

الزوج، بعد انفصاله عن 
زوجته، يعود إلى إيران، ثم 
من جديد يغادر إلى فرنسا 

ليتابع إجراءات الطالق. 
وهنا، نعود إلى شبكة 
العالقات المعقدة من 

جديد؛ الثيمة األساسية التي 
يعمل فرهادي عليها.

كان المكان 
مبرَّرًا
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