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ورشة لحماية المرأة في العالم االفتراضي

تعديل الئحة الصحف القومية في مصر

باريس ـ العربي الجديد

ــعــت أكــثــر مــن مــائــتــي امــــرأة عــلــى رســالــة 
ّ
وق

مفتوحة نشرت في »منتدى جيل املساواة« 
ــم املـــتـــحـــدة، تـــطـــالـــب بــاتــخــاذ  الـــتـــابـــع لـــأمـ
إجــراءات ملموسة للتصدي لإلساءة على 
منصات وسائل التواصل االجتماعي. ومن 
الــوزراء  بني املوقعات على الرسالة رئيسة 
األسترالية السابقة جوليا غيالرد، والعبة 
ــة الـــســـابـــقـــة بــيــلــي جــني  ــيـ ــركـ ــيـ الـــتـــنـــس األمـ
واتسون،  إيما  البريطانية  واملمثلة  كينغ، 
السامية لحقوق  املــتــحــدة  األمـــم  ومــفــوضــة 
وأرمـــلـــة رئيس  بــاشــلــيــه،  اإلنـــســـان ميشيل 
موزمبيق السابق غراسا ماشيل، واملغنية 
ــانـــي والــنــاشــطــة االجــتــمــاعــيــة  وكــاتــبــة األغـ
والسياسية آني لينوكس، واملمثالت آشلي 

جود وجيما تشان ومايسي ويليامز.
أبــرز تجّمع  املــســاواة«  يمثل »منتدى جيل 
نــســوي ُيــنــظــم فـــي الــعــالــم خـــالل الــســنــوات 
ـــم هــذا 

ّ
ـــظ

ُ
ــة. ن ــيـ الــخــمــس والـــعـــشـــريـــن املـــاضـ

حدة 
ّ
املت األمــم  »هيئة  من  بمبادرة  املنتدى 

واملكسيك  فرنسا  من   
ٌّ

كــل وتتولى  للمرأة«، 
رئــاســتــه املــشــتــركــة، بــالــشــراكــة مــع املجتمع 
ـــــــوج »مــــنــــتــــدى جــيــل 

ُ
ــــاب. ت ــبـ ــ ــــشـ ــــي والـ ــــدنـ املـ

باريس  الفرنسية  العاصمة  فــي  املــســاواة« 
من 30 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز 
 في مدينة 

ّ
هل

ُ
الحالي، بعد ما كــان قد است

مكسيكو في مارس/آذار عام 2021. وشارك 
ــكـــومـــات ومــنــظــمــات  فــيــه رؤســــــاء دول وحـ
ــتـــمـــع املـــدنـــي  ــن املـــجـ ــ ــة ومـــمـــثـــلـــون عـ ــ ــيـ ــ دولـ

والشباب والقطاع الخاص.
جـــاء فــي الــرســالــة: »اإلنــتــرنــت مــركــز العالم 
الــواحــد والعشرين، حيث تندلع  الــقــرن  فــي 
الـــنـــقـــاشـــات، وتـــنـــشـــأ املـــجـــتـــمـــعـــات، وتـــبـــاع 
املــنــتــجــات، وتــبــنــى الــســمــعــة. لــكــن مستوى 
اإلســاءة يعني أن هذه املساحات غير آمنة 
لكثير من النساء. هذا تهديد للجهود الرامية 
الجندرية«.  املــســاواة  التقدم في مجال  إلــى 
السابقة  األسترالية  الـــوزراء  رئيسة  وقالت 
جوليا غيالرد، أول من أمس الجمعة، ملوقع 
)بــي بي سي(:  البريطانية«  اإلذاعـــة  »هيئة 
»حـــني كــنــت رئــيــســة وزراء أســتــرالــيــا، ككل 
النساء األخــريــات فــي املــجــال الــعــام، تلقيت 
عبر  وجندرية  قبيحة  تعليقات  باستمرار 
ذلك  في  بما  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
الـــرســـوم الــكــرتــونــيــة اإلبـــاحـــيـــة«. وأضــافــت 

منوعات
أخبار 
كاذبة

يتداول مستخدمون لمواقع 
التواصل قّصة منسوبة إلى رئيس 

جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون 
مانديال، قيل فيها إنّه دعا إلى 

مائدته السّجان الذي عّذبه وأهانه. 
إلّا أّن القّصة من نسج خيال كاتبها، 

وفقًا لعائلته وخبراء في المؤسسة 
المعنيّة بإرثه.

انتشرت على »فيسبوك« و»تويتر« 
صورة قيل إنّها ُتظهر رئيس ساحل 
العاج، الحسن واتارا، وهو مستلٍق 

وحيدًا بين جموع الحّجاج في 
الحرم المّكي، في ما اعتُبر دليًال 

على تواضعه. لكّن واتارا لم يؤدِّ 
مناسك الحّج وحيدًا مثلما اّدعت 

المنشورات.

شارك مغردون صورة قالوا إنّها 
ألب يستغيث طالبًا تشغيل جهاز 

األكسجين البنه في مدينة طرابلس 
اللبنانية. صحيح أّن نداءات استغاثة 
عّدة أطلقها لبنانيون إلنقاذ مرضى 

باتوا في خطر جراء انقطاع 
الكهرباء، إلّا أّن الصورة المتداولة 

مرّكبة.

قال مستخدمون، تعليقًا على 
فيديو متداول، إّن الالعب الجزائري 

في مانشستر سيتي اإلنكليزي، رياض 
محرز، يتجنّب مصافحة من وصفوه 

بمسؤول إسرائيلّي في االتحاد 
الدولي لكرة القدم. إلّا أّن الشخص 

هو األمين العام لالتحاد األوروبي لكرة 
القدم، اليونانّي ثيودور ثيودوريديس.

ــبــــة ومـــحـــبـــطـــة«،  أن األمـــــــر جـــعـــلـــهـــا »غــــاضــ
ألن »املــــــرأة ال تــــزال تـــواجـــه هــــذا الـــنـــوع من 
عت »فيسبوك« و»تويتر« 

ّ
اإلساءة«. وقد وق

و»غــوغــل« و»تــيــك تـــوك« على تعّهد تقوده 
»مــؤســســة الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة الــعــاملــيــة« 
التي ال  )WWWF(، إلصــالح نقاط الضعف 
تزال موجودة، ومعالجة العنف القائم على 

النوع االجتماعي عبر اإلنترنت. وتعرضت 
أكثر من ثلث النساء في أنحاء العالم كافة 
لإلساءة عبر اإلنترنت، وفقًا لدراسة أجرتها 
العام.  االقتصادية« هذا  املعلومات  »وحــدة 
وأشارت الوحدة إلى أن اإلساءات أكثر ضررًا 
اآلسيويات  الــســوداوات  النساء  على  أيضًا 
املـــخـــتـــلـــط. ــرق  ــ ــعـ ــ الـ وذوات  والــــالتــــيــــنــــيــــات 

وتـــعـــهـــدت شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا األربــــع 
على  التركيز  عبر  االنــتــهــاك  هــذا  بمعالجة 
مــجــالــني رئــيــســيــني عــبــر مــنــصــاتــهــا: عــدم 
قـــدرة الــنــســاء عــلــى الــتــحــكــم فــي مــن يمكنه 
منشوراتهن،  مع  والتفاعل  والتعليق  الــرد 
واالفـــتـــقـــار إلـــى أنــظــمــة واضـــحـــة ومــوثــوقــة 
لــــــإلبــــــالغ عــــــن إســـــــــــاءة االســــــتــــــخــــــدام عــبــر 
اإلنــــتــــرنــــت، وفـــــق مــــا نـــقـــلـــت صــحــيــفــة »ذا 

غارديان« البريطانية، يوم الخميس.
الــشــركــات  الــتــزمــت  األول،  املــجــال  لتحسني 
للمستخدمات  دقــة  أكــثــر  إعــــدادات  بتقديم 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســالمــتــهــن، كــالــســمــاح لهن 
بمنع األفـــراد مــن الــرد على املــنــشــورات من 
دون حظرهم تمامًا، أو السماح لهن بالحد 

من املشاركة على منشورات محددة.
ــتــــخــــدام »لــــغــــة أكـــثـــر  ــزمــــت أيــــضــــًا بــــاســ ــتــ الــ
بـــســـاطـــة«، لــتــحــســني الـــوصـــول إلــــى أدوات 
األمان، وتقليل حجم اإلساءة التي تتعرض 

لها النساء على اإلنترنت استباقيًا.
الشركات  التزمت  اإلبـــالغ،  مــا يخص  وفــي 
تتبع  على  بــالــقــدرة  املستخدمات  بــتــزويــد 
وإدارة تــقــاريــرهــن فـــور إعـــدادهـــا، والــقــدرة 
تغير  قــد  التي  واللغة  السياق  تمييز  على 
كــيــفــيــة تــفــســيــر جــــزء مــعــني مـــن املــحــتــوى. 
اإلرشـــادات  مــن  املــزيــد  التزمت بتقديم  كما 
الــلــواتــي يــرغــن فــي اإلبــالغ  للمستخدمات 
ة، لــلــمــســاعــدة فــــي ضـــمـــان عـــدم  عــــن إســــــــاء
فــي تحديد  املشكالت ملجرد فشلهم  رفــض 
الداخلية  األنظمة  في  الصحيحة  الخانات 

للشبكات االجتماعية.
 مــا يــشــبــه التنبيه 

ً
لـــدى »تــيــك تــــوك« أصــــال

الــفــوري الــذي يطلب مــن األشــخــاص إعــادة 
النظر في تأثير كلماتهم قبل نشر تعليق 
قد يحتوي على كلمات غير مناسبة، ولدى 
التي  املشاركات  من  للحد  ميزات  »تويتر« 
يــراهــا األشـــخـــاص. ويـــوم األربـــعـــاء، أعلنت 
»فـــيـــســـبـــوك« عــــن تــخــصــيــص مــــركــــز أمــــان 

للمرأة.
ــه »مــنــظــمــة الــعــفــو  ــدتـ  أعـ

ً
ــر أن تــحــلــيــال ــذكـ ُيـ

 موقع 
ّ
الـــدولـــيـــة«، الــعــام املـــاضـــي، أظــهــر أن

»تــويــتــر« مــا زال »يــتــقــاعــس عــن اتــخــاذ ما 
يــكــفــي مـــن إجــــــــراءات لــحــمــايــة الـــنـــســـاء من 
العنف واإلساءة عبر اإلنترنت، رغم الوعود 
ــــك، مـــا يـــدفـــع نــســاًء  ــأن يــفــعــل ذلـ املـــتـــكـــررة بــ
كثيرات إلى التزام الصمت أو فرض رقابة 

ذاتية على أنفسهن أثناء استخدامه«.

أكثر من ثلث النساء 
حول العالم تعرضن 

لإلساءة عبر اإلنترنت

محمود كامل: يتبقى 
أن تطبق هذه الالئحة 

بشكل عادل

القاهرة ـ العربي الجديد

تــلــقــى عـــضـــو مــجــلــس نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــني 
املصريني محمود كامل، بشكل غير رسمي، 
نسخة من الالئحة اإلدارية املوحدة للعاملني 
فـــي املــؤســســات الــصــحــافــيــة الــقــومــيــة، بعد 
تعديلها ومراعاة جانب من املالحظات التي 
كان قد أبداها عليها، بالتشاور مع أعضاء 

في الجمعية العمومية للنقابة.
ـــب كــامــل عــلــى االســتــجــابــة للتعديالت 

ّ
وعـــق

الـــالئـــحـــة بشكل  »يــتــبــقــى أن تــطــبــق هــــذه  بـــ
عـــــادل يــحــفــظ حـــقـــوق الــعــامــلــني بــعــيــدًا عن 
األهواء، وأن يسترد املنتخبون في مجالس 
دورهــم  العمومية  والجمعيات  املــؤســســات 
ــون مــــصــــالــــح زمـــالئـــهـــم  ــ ــ الـــحـــقـــيـــقـــي فـــــي صـ

بالتعاون مع نقابتهم«.
فــــور تـــــداول الــالئــحــة فـــي نــســخــتــهــا األولــــى 
بـــني صــحــافــيــي الــصــحــف الــقــومــيــة، تــعــالــت 
التي  ومــوادهــا  لبنودها  الحادة  االنتقادات 
»الكارثية«،  وصفها صحافيون ونقابيون بـ
إذ تبيح فصل الصحافي إذا صدر تقرير عن 
ــه مــرتــني،  رئــيــس تــحــريــر يفيد بضعف أدائــ
كــمــا تــجــرم نــشــر الــصــحــافــيــني فــي الصحف 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  القومية 

حول ما يخص املؤسسة حيث يعملون.
ألغيت  الالئحة،  من  املعدلة  للنسخة  ووفقًا 
»املـــــــادة 119« الـــتـــي كـــانـــت تــنــص عــلــى أنــه 
»يجوز للمؤسسة أن تنهي عقد عمل العامل 
غير محدد املدة في حالة ثبوت عدم كفاءته، 
ذلــك بحصوله على درجـــة ضعيف  ويــكــون 
متتاليتني«.  سنتني  األداء  كفاءة  تقرير  في 
وُعّدل البند الثالث من »املادة 39« الذي كان 
العامل بالذات  أنه »يحظر على  ينص على 
يــأتــي: نشر أي معلومات  بــالــواســطــة مــا  أو 
بالعمل  مــنــشــورات خاصة  أو  مستندات  أو 

في املؤسسة أو أي بيانات تخص العاملني 
االجتماعي  الــتــواصــل  عــلــى صــفــحــات  فيها 
األول  الــبــنــد  أنـــواعـــهـــا«، لتصبح  بــاخــتــالف 
مــــن املـــــــادة نــفــســهــا ونـــصـــهـــا »يـــحـــظـــر عــلــى 
العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: إفشاء 
كانت سرية  إذا  بالعمل  املتعلقة  املعلومات 
كتابية  تعليمات  بمقتضى  أو  بطبيعتها 
تــصــدر بــذلــك مــن إدارة املــؤســســة أو إدارات 
تحرير إصداراتها، ويدخل ضمن هذا نشر 
تــلــك املـــعـــلـــومـــات عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل 
هذا  ويــظــل  أنــواعــهــا،  باختالف  االجتماعي 

االلـــتـــزام قــائــمــًا بــعــد انــتــهــاء عــالقــة الــعــمــل«. 
وُعــدل البند العاشر من املــادة نفسها الذي 
العامل بالذات  أنه »يحظر على  ينص على 
ــقـــود ألي  أو بـــالـــواســـطـــة مــــا يــــأتــــي: جـــمـــع نـ
أو جمع  أو توزيع منشورات  أو هيئة،  فــرد 
توقيعات أو االشتراك في تنظيم اجتماعات 
ــل مــقــر الــعــمــل مـــن دون مــوافــقــة رئــيــس  داخــ
الــقــانــون  مجلس اإلدارة مــع مــراعــاة أحــكــام 
ــاة قــانــونــي  ــراعــ املــنــظــم لـــذلـــك«، بــإضــافــة »مــ

نقابة الصحافيني والنقابات العمالية«.
وُعــدلــت »املـــادة 41« الــتــي كــانــت تنص على 

ــي املـــســـائـــل الـــديـــنـــيـــة أو  أن »املـــنـــاقـــشـــات فــ
في  أو  العمل  أثــنــاء  الطائفية  أو  السياسية 
مقره محظورة تمامًا وتعرض صاحبها إلى 
إثــارة  عليها  ترتب  إذا  التأديبية،  لــة  املــســاء
الشائعات أو إحداث بلبلة أو التشاجر وفقًا 
لالئحة الجزاءات«، ليصبح نصها: »يحظر 
أو  أو نشاط ديني  ممارسة أي عمل حزبي 
ســيــاســي يــكــون مــن شــأنــه املــســاس بحقوق 
املواطنة الواردة في الدستور والقوانني ذات 
تعطيل  أو  الطائفية  الفنت  إثـــارة  أو  الصلة، 
العمل، أو التحريض على العنف أو على أي 

من ما سبق ذكره«.
كــمــا عــدلــت »املــــــادة 43« الــتــي كــانــت تنص 
الــواردة  بالحقوق  الصحافيني  »تمتع  على 
بــشــأن  لــســنــة 2018  رقــــم 179  الـــقـــانـــون  فـــي 
الهيئة الوطنية للصحافة، واملجلس األعلى 
لإلعالم رقم 180 لسنة 2018، كما يلتزمون 
ــــواردة فــيــهــا«، وذلـــك بإضافة  بــالــواجــبــات الـ
جــمــلــة »ويــتــمــتــع الــصــحــافــيــون بــالــحــقــوق 
الـــــــواردة فـــي الـــقـــانـــون رقــــم 76 لــســنــة 1970 

بإنشاء نقابة الصحافيني«.
وكــانــت »املـــادة 49« تنص على أنــه »يجرى 
التحقيق مع العاملني في املؤسسة بمعرفة 
إدارة الشؤون القانونية، وللعامل أن يطلب 
حـــضـــور مــمــثــل لــلــجــنــة الــنــقــابــيــة أو نــقــابــة 
الــصــحــافــيــني لــلــتــحــقــيــق، وفــــي حـــالـــة تــأخــر 
التحقيق  يتم  ساعة   48 ملــدة  النقابة  عضو 
ــه«، لــتــصــبــح »يــجــرى  ــيـ ــرجـــوع إلـ مـــن دون الـ
التحقيق مع العاملني في املؤسسة بمعرفة 
إدارة الشؤون القانونية، وللعامل أن يطلب 
حـــضـــور مــمــثــل لــلــجــنــة الــنــقــابــيــة أو نــقــابــة 
الــصــحــافــيــني لــلــتــحــقــيــق، وفــــي حـــالـــة طلب 
العامل هذا تقوم املؤسسة بمخاطبة النقابة 
ممثلها  حــضــور  ســرعــة  لتنسيق  املختصة 

التحقيق معه«.

تعهدت منصات التواصل االجتماعي بالتصدي لإلساءات )ويليام ِوست/ فرانس برس(

اعترض الصحافيون على النسخة األولى المتداولة من الالئحة )محمد الراعي/ األناضول(

تتعالى األصوات المؤثرة حول العالم التي تطالب منصات التواصل االجتماعي بتوفير بيئة آمنة للنساء، بعدما بينت التجارب والدراسات 
أنها قد تكون مساحات سامة، حيث تنتشر اإلساءات ويُعزز التمييز الجندري
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 الــطــرق تـــؤّدي 
ّ

والــطــويــلــة، مــنــهــا: »صــمــتــا، كـــل
إلــى املــوســيــقــى«، و»مــطــٌر وِشــيــْك« )2013(. له 
 بتقنيات الواقع االفتراضي، 

ٌ
أيضا فيلٌم ُمنجز

بـــعـــنـــوان »ال حـــــــــدود«، نـــــال بــفــضــلــه جـــوائـــز 
مختلفة في مهرجاناٍت سينمائية دولية. إلى 
و 

ّ
يت

ّ
ــارك ســونــيــا جيان إخــراجــه »أوروبــــــا«، شـ

علي  آدم  الــشــاب  تمثيل  وتوليفه.  كتابته  فــي 
وممثلني محترفني.

في هذه املناسبة، التقته »العربي الجديد«:
¶ هــل يــعــزف فيلمك الــجــديــد »أوروبــــــا« عــلــى الــوتــر 

نفسه ألفالمك السابقة، حيث املعاناة واملشاكل التي 
يعانيها أبناء الجيل الثاني من املنفيني العراقيني؟

 
ّ
 ال، ليس األمــر هــكــذا. املــوضــوع ُمختلف، ألن

الشخصية التي يروي الفيلم حكايتها ليست 
من أبناء الجيل الثاني من املهاجرين، بل شابا 
يبحث عــن حــيــاٍة جــديــدة فــي مــكــاٍن آخـــر. لــذا، 
موضوُع الهوية واالنتماء مركزيان بالنسبة 
ــبــــرزان بـــوضـــوٍح فـــي األيـــــام القليلة  إلـــيـــه، ويــ
روى فيها الحكاية. الفيلم ُمختلف عن 

ُ
التي ت

بع مسارًا 
ّ
ه، رغم هــذا، يت

ّ
أفالمي السابقة، لكن

بغداد ـ عالء المفرجي

كمال شاٌب عشرينّي، يقوم برحلٍة 
على  ســيــرًا  ــا  أوروبــ لبلوغ  عسيرة 
قــدمــيــه. يــعــبــر الـــحـــدود بــني تركيا 
البلغارية  الحدود  شرطة  فتقبض  وبلغاريا، 
ه يتمّكن سريعا من الهرب، ويدخل 

ّ
عليه، لكن

غــابــة، تــكــون طــريــق خــالصــه، إذ يــكــافــح فيها 
بـــقـــّوة مـــن أجــــل الـــحـــيـــاة والـــحـــريـــة، فـــي عــالــٍم 

)الغابة( خاٍل من القوانني.
دقــيــقــة(،   72 ،2021( »أوروبـــــــا«  ــص 

ّ
ُمــلــخ هـــذا 

ــد، املــــخــــرج  ــ ــيــ ــ ــيــــدر رشــ الـــفـــيـــلـــم الــــجــــديــــد لــــحــ
الــذي اختارته  الــعــراقــي،  اإليطالي ذي األصــل 
إدارة بــرنــامــج »نــصــف شــهــر املــخــرجــني« في 
يوليو/   17 ـ   7( ـــ53  الــ ــــدورة  الـ فــي  مسابقتها 
قامة في الدورة الـ74 ملهرجان 

ُ
تموز 2021(، امل

الفترة  في  قامة 
ُ
امل الدولي،  السينمائي   »

ّ
»كــان

نفسها.
حيدر رشيد مولوٌد في فلورنسا، عام 1985، 
فــيــلــمــه  ــز  أنـــجـ إيـــطـــالـــيـــة.  وأٍم  عــــراقــــي  أٍب  مــــن 
الـــروائـــي الــطــويــل األول »املــحــنــة« عـــام 2010، 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى عــــــدٍد مــــن األفـــــــالم الــقــصــيــرة 

الفيلم الروسي 
»فيزوف« يطمح للتقدم 

على هوليوود

بكِلّ بساطة أردُت عمًال 
يُنَجز بالتعاون بين أصدقاء 

عديدين

ال يزال حضوره ملموسًا 
في باريس رغم مرور نصف 

قرن على وفاته

2223
منوعات

على  ــه، 
ّ
إن السابقة.  بأعمالي  يرتبط  ُمشتركا، 

»ال  القصير  بفيلمي  ارتــبــاطــا  أكــثــر  ــال،  حـ أّي 
»مطٌر وِشيْك«. حدود«، أكثر من ارتباطه بـ

ــّرة  ¶ كــمــا فـــي أفـــالمـــك الــســابــقــة، اســتــعــنــت هــــذه املــ
املـــوضـــوع عــراقــّي،  أّن  أيــضــا بممثلني أجـــانـــب، رغـــم 

والشخصية عراقية.
 املمثلون يتكّيفون ويتأقلمون مع ما يؤّدونه، 
فيكون التماهي أكبر وأعمق، إذا كانت أدوات 
ُمهمٌّ  ــا«،  »أوروبــ إلــى  بالنسبة   .

ً
مكتملة املمثل 

 
ْ
ــل عــــربــــي، وأن ــ ــكـــون املـــمـــثـــل مــــن أصـ  يـ

ْ
لــــي أن

يستوعب مغزى الفيلم ومضمونه من وجهة 
نظر عاطفية، وأيضا من وجهة نظر االنتماء 
 يكون 

ْ
أن يــكــن ضـــرورّيـــا مطلقا  لــم  والــهــويــة. 

آدم علي  للممثل  الــعــربــيــة  فــالــجــذور  عــراقــيــا، 
ساهمت في توضيح األمور لديه. علي ليبٌي، 
 بــاكــرة، 

ٍّ
ولــد فــي ليبيا وســافــر منها، فــي ســن

إلى إنكلترا، رفقة عائلته. تمّكن من استيعاب 
ــتـــوى الـــعـــاطـــفـــي ملــعــنــى مــــغــــادرة الــبــيــت  املـــسـ
ومــســقــط الــــرأس، والــرحــيــل إلـــى مــكــان جــديــد. 
َعرُه هذا بالخوف نفسه الذي شعَر به 

ْ
ش

َ
ربما أ

كمال، الشخصية الرئيسية في »أوروبا«.

¶ ماذا يروي الفيلم؟
 يروي قّصة شاب عراقي، يحاول دخول أوروبا 
ســيــرًا عــلــى قــدمــيــه، عــبــر الـــحـــدود بـــني تركيا 
وبــلــغــاريــا. تــوقــفــُه شــرطــة الــحــدود البلغارية، 
 ما 

ّ
 منه كــل

ُ
ويتعّرض لضرٍب ُمــبــرح، وُيــســَرق

نفسه  فيجد  الــفــرار،  مــن  يتمّكن  مــعــه.  يحمله 
تائها في غابة موحشة، على الحدود نفسها. 
 عسيرة للبقاء على قيد 

ً
هناك، يخوض رحلة

املــطــاردة  بسبب  باملخاطر،  محفوفة  الــحــيــاة، 
»صائدي  املتواصلة له من أطــراٍف مختلفة، كـ
حكومّيني،  غير  حون 

ّ
ُمسل وهــم  املــهــاجــريــن«، 

أهــداف سياسّية مناهضة  لديهم  ومواطنون 
لألجانب.

للفيلم بنية روائية تجعله فيلم إثارة وغموض 
ه ُيرّكز على الشخصية، وعلى 

ّ
بوليسي، إاّل أن

واضٌح  تواجهها.  التي  واملخاطر  الصعوبات 
 بــأخــطــاٍر كــثــيــرة، كأشخاٍص 

ٌ
 كــمــال ُمــحــاط

ّ
أن

كثيرين يعبرون الحدود في هذه الرحلة، على 
طريق البلقان.

¶ حّدثنا عن تمويل الفيلم وإنتاجه.
 في البدء، أردُت صنع فيلم بماٍل قليل. هكذا، 
 ُينَجز بالتعاون بني أصدقاء 

ٌ
 بساطة: عمل

ّ
بكل

 
ْ
 من املنطقي أن

ّ
عديدين. انتبهُت الحقا إلى أن

أحــاول جعله أكثر تنظيما. »لجنة توسكاني 
فمنحتني  باملشروع،  اقتنع  من  أول  لألفالم« 
جــــزءًا مـــن املــيــزانــيــة. اســتــوعــَبــْت قــيــمــتــه رغــم 
العها على ُمعالجة أولّية فقط. النص جزٌء 

ّ
اط

 من املشروع، بينما األهّم كامن 
ٌ
واحٌد وبسيط

في ما سُينِجز في موقع التصوير. فيما بعد، 
حصلُت على دعٍم من وزارة الثقافة اإليطالية، 

 رائعة.
ً
ما منح املشروع عالمة

باختصار، تمّكني من صوغ مشروع إنتاجي، 
يضّم إيطاليا والعراق والكويت، خطوة مهّمة، 
ــــه فيلم 

ّ
أكــثــر انــســجــامــا مـــع مـــشـــروع كـــهـــذا. إن

 يعني 
ْ
 من دون أن

ْ
إيطالي عراقي كويتي، لكن

 هــّويــتــه مــنــغــلــقــة فـــي هــــذه الـــحـــدود. 
ّ
ذلــــك بــــأن

غياب الحوار ساعد على منحه هوّية عاملية، 
أو  أملــانــيــا  فيلما  يــكــون   

ْ
أن حينها  ُيــمــكــنــه   

ْ
إذ

ه، حقا، فيلٌم 
ّ
بوسنيا أو إسبانيا أو لبنانيا. إن

غير ُمــحــّدد بـــأّي خــطــاٍب إقليمي أو أوروبـــي، 
 ويحدث على الحدود، في 

َ
 ما يرويه حدث

ّ
ألن

مناطق كثيرة من العالم بأسره.

¶ لكْن، هل ُيمكن تفسير اختياره في مسابقة »نصف 
رًا 

ّ
شهر املخرجني« في مهرجان »كاّن 2021« مؤش

على كونه ُيخاطب الجمهور األوروبي بعقلية أوروبية؟
أّي جــمــهــور،   »أوروبــــــــا« يــخــاطــب 

ّ
أن أعــتــقــُد   

 
ّ
ومـــن ضــمــن ذلـــك الــجــمــهــور األوروبــــــي. إاّل أن

ه فيلٌم صنعه عربي للجمهور 
ّ
هذا ال يعني أن

ــذه  ــــروي هـ ــيـ ــ ــع لـ ــنــ األوروبـــــــــــــي. »أوروبـــــــــــــا« ُصــ
الــحــكــايــة: حــكــايــة الــشــاب كــمــال، الــبــاحــث عن 
حــيــاٍة أفــضــل فــي مــكــاٍن آخـــر. اســتــشــعــرت هــذا 
جزءًا  عرضُت  القاهرة، حيث  في  كنُت  عندما 
منه في »ملتقى القاهرة السينمائي« في دورة 
عام 2019. فاز املشروع بجائزة OSN TV. كان 
ــواري مـــخـــرٌج عـــربـــي، قـــال لــي:  ــ يــجــلــس إلـــى جـ
بفيلمك حكايتنا. نحن، جميعا،  تــروي  »أنــَت 

نرغب في الهروب من بالدنا«.

عّمان ـ محمود الخطيب

قال الفنان األردني منذر رياحنة إن مشاركة 
ــان لــــوكــــارنــــو  ــرجــ ــهــ ــي مــ ــم »الــــــــحــــــــارة« فــ ــلـ ــيـ فـ
السينمائي تعّد تتويجا ملسيرة الفن العربي 
بشكل عــام، واألردنـــي بشكل خــاص. وأشــار، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  فـــي تــصــريــح لــــ
أردنــي  لفيلم  أول مشاركة  »الــحــارة« يسجل 
ــخ املــــهــــرجــــان الـــســـويـــســـري  ــاريــ ــي تــ طـــويـــل فــ
ــول الــفــيــلــم  ــ الـــعـــريـــق، مــضــيــفــا: »أعـــتـــبـــر وصــ
ــارة مهمة إلــى نوعية الفن  إلــى لــوكــارنــو إشـ
ــااًل  ــقـــدم أعـــمـ ــه بــإمــكــانــنــا أن نـ ــ األردنـــــــــي، وأنــ
اإلنتاج  توفر  العاملية حال  األعمال  تضاهي 
والفكرة واألشخاص املناسبني«. وُيعد فيلم 
»الــــحــــارة« أولـــى تـــجـــارب بـــاســـل غـــنـــدور في 
ــارك مــؤلــفــا ومنتجا في  ــراج، بــعــد أن شـ ــ اإلخـ
الـــذي ُرشـــح عـــام 2016 لجائزة  فيلم »ذيــــب« 
أفـــضـــل فــيــلــم أجــنــبــي فـــي كـــل مـــن مــســابــقــتــي 
أوســكــار وبــافــتــا. وينافس »الــحــارة« )إنتاج 
ــي قــطــري ســعــودي مــصــري( عــلــى ثــالث  أردنــ

كأحد  املشروع ملوسكو موقعها  يعيد  أن  في 
أبرز غزاة الفضاء. وتضيف املمثلة »بجمالهم 
وأجسامهم الرياضية وقدراتهم الفكرية، على 
رواد الفضاء لدينا العودة إلى احتالل أغلفة 
الــروســي  الفيلم  املــجــالت«. ومــن بــني منتجي 
رئـــيـــس وكــــالــــة الـــفـــضـــاء »روســـكـــوســـمـــوس« 
ديمتري روغوزين، وهو نائب سابق لرئيس 

الوزراء معروف بمواقفه املناهضة للغرب.
ومــن األســمــاء األخـــرى املــشــاركــة فــي املــشــروع 
أيـــضـــا كــونــســتــانــتــني إرنـــســـت صـــاحـــب قــنــاة 
يصّور  الـــذي  التلفزيونية،  كــانــال«  »بيرفيي 
أهــم لحظات  أكثر مــن عقدين بعضا مــن  منذ 
الرئيس فالديمير بوتني من عروض عسكرية 
وحـــفـــالت تــنــصــيــب رئــاســيــة ودورة األلــعــاب 
األوملــبــيــة الــشــتــويــة فــي ســوتــشــي. وقـــد كشف 
روغوزين لإلعالم الروسي عن طموحاته في 
هذا املجال. وقال في منتصف يونيو/حزيران 
برافدا«  »كومسومولسكايا  لصحيفة  الفائت 
سالحا  شكلت  لطاملا  »السينما  إن  الشعبية، 
لــلــدعــايــة الــســيــاســيــة«. ويــشــكــل ذلـــك ملوسكو 
وسيلة لتسجيل نقاط بعد اإلخفاقات الكثيرة 
الــتــي منيت بــهــا فــي الــســنــوات األخـــيـــرة على 
صعيد إطالق األقمار االصطناعية والرحالت 
املأهولة أو املهمات العلمية، خصوصا بفعل 

بعد ستة عــقــود على رحــلــة يـــوري غــاغــاريــن، 
تسعى موسكو إلى تحقيق تقدم جديد على 
األميركيني في السباق إلى الفضاء، لكن هذه 
املــرة من خــالل سعي الــروس ألن يكونوا أول 
ــدار األرض  ــ ــّور فــيــلــمــا خــيــالــيــا فـــي مـ مـــن يـــصـ

خارج نطاق الجاذبية.
بيريسيلد  يوليا  املمثلة  إلــى  املهمة  وكــلــت 

ُ
وأ

كــلــيــم تــشــيــبــنــكــو )38  عــــامــــا(، واملــــخــــرج   36(
عاما(، اللذين سينطلقان من قاعدة بايكونور 
الفضائية مع رائد الفضاء أنتون شكابليروف 
ــوز لـــبـــلـــوغ مــحــطــة  ــويــ عـــلـــى مــــن صـــــــاروخ ســ
الــفــضــاء الــدولــيــة فــي الــفــتــرة بــني 5 أكــتــوبــر/

تشرين األول املقبل و17 منه.
ويــتــقــدم املـــشـــروع الـــروســـي بـــذلـــك عــلــى عمل 
ســيــنــمــائــي آخــــر مــعــلــن عــنــه فـــي هــــذا اإلطــــار 
كــروز  تــوم  إيمباسيبل«  »ميشن  أفـــالم  لنجم 
)58 عاما(، ومخرج »مستر أند ميسز سميث« 
ــم يــكــشــف أبــطــال  لــيــمــان )55 عـــامـــا(. ولــ دوغ 
ــركـــي لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس أي  ــيـ الــعــمــل األمـ
الذي  للمشروع  الزمني  الجدول  تفاصيل عن 
كان مقررًا إنجازه بالتعاون مع وكالة الفضاء 
األمــيــركــيــة )نــاســا(، وشــركــة »ســبــايــس إكــس« 

التابعة للملياردير إيلون ماسك.
الــذي يحمل  الروسي  الفيلم  وبالتالي يطمح 
ــنــــداء«  ــوان »فــــيــــزوف« )»الــــتــــحــــدي« أو »الــ عـــنـ
بالروسية(، إلى التقدم على الواليات املتحدة 
ــد أبــــــرز مــــجــــاالت الـــتـــفـــوق األمـــيـــركـــي.  ــ فــــي أحـ
تويتر:  عبر  بيريسيلد  يوليا  املمثلة  وكتبت 
»نـــمـــنـــا بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة. فــلــنــصــبــح أبـــطـــال 
بــلــدنــا!«. وتــقــول املــمــثــلــة الــشــابــة الــتــي تصف 
نفسها بأنها »وطنية لكن من دون تعصب«، 
الطليعة  فــي  بــرس: »أن نكون  فــرانــس  لوكالة 
أمـــر مــهــم، لــكــن أن نــكــون األفــضــل أهــــم«، آملة 

السينمائي«  لوكارنو  »مهرجان  في  جوائز 
التي تقام في  الرابعة والسبعني،  في دورتــه 
مــديــنــة لــوكــارنــو الــســويــســريــة خـــالل الــفــتــرة 
مــا بــني 4 و14 آب/أغــســطــس املقبل. والالفت 
أن الــفــيــلــم ســـيـــعـــرض ضـــمـــن قـــســـم »بـــيـــاتـــزا 
غراندي« كثاني فيلم عربي طويل، بعد فيلم 
»املــصــيــر« لــلــمــخــرج الـــراحـــل يــوســف شاهني 

الذي عرض عام 2008 في الهواء الطلق.
الــفــيــلــم مـــن تــألــيــف وإخــــــراج بـــاســـل غـــنـــدور، 
وبطولة كل من منذر رياحنة، وعماد عزمي، 
ــة رحـــمـــانـــي،  ــركــ ومـــيـــســـاء عـــبـــد الـــــهـــــادي، وبــ
ونادرة عمران ونديم ريماوي. تدور األحداث 
النميمة والــعــنــف فــي شرق  فــي حــي تحكمه 
عمان، حيث يقوم شــاب مخادع باملستحيل 
ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقا 
أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا 
شخص مبتز مقطعا مصورًا لهما في وضع 
إلــى عصابة  الــخــفــاء  فــي  األم  تلجأ  حميمي، 

لتضع حدًا ملا يحدث.
وفـــي الــســنــوات الــســابــقــة تــحــديــدًا عـــام 2017 
املهرجانات  فــي  العربية  املــشــاركــات  تنوعت 
مختلف  في  لوكارنو،  في  وتحديدًا  الدولية 
التنافسية. وقتها  التنافسية وغير  املسابقة 
استعاد املهرجان أحد كالسيكيات السينما 
عبد  لــشــادي   ،)1969( »املـــومـــيـــاء«  املــصــريــة، 
ـ 1986(. في تلك الــدورة أيضا  السالم )1930 
ُيسري نصرالله  املــصــرّي  السينمائّي  تــرأس 
لجنة تحكيم »مسابقة سينمائيي الحاضر«، 
بينها »حصن  جــديــدًا،  فيلما   16 تضّم  التي 
املجانني« )2017(، للجزائرية األصل ناريمان 
مــاري، الــذي حمل اسم قطر كإحدى الجهات 
جانب  إلــى  تحقيقه،  في  شاركة 

ُ
امل اإلنتاجية 

فرنسا واليونان وأملانيا والجزائر.

في العام نفسه قّدمت الفلسطينية آن ـ ماري 
ــــب«  جـــاســـر فــيــلــمــهــا الــــروائــــي الــجــديــد »واجـ
)2017(، باسم فلسطني، وتابعت في أحداثه 
أٍب وابــنــه، يلتقيان بعد غياٍب طويل  أحــوال 
 Panoptic ــا. كما شـــارك لــالبــن املقيم فــي رومـ
2017، )إنتاج لبناني إماراتي مشترك(، وكان 

عيد،  رنــا  بنانية 
ّ
لل األول  الــطــويــل  الــوثــائــقــي 

ــــارات الــحــيــاة«، أحـــد بــرامــج  فــي بــرنــامــج »إشـ
املهرجان.

ــال، فــعــرضــت  ــ ــــرحـ ــروز سـ ــيــ أمـــــا الــلــبــنــانــيــة فــ
تعاون  بفضل  نتج 

ُ
امل  ، »تشويش«  شريطها 

وإسبانيا،  وأملانيا  لبنان  في  عديدة  جهات 

بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــطــر أيـــضـــا، وقــــد شــــارك في 
بــرنــامــج خــــاّص بـــاألفـــالم الــقــصــيــرة. وأخــيــرًا 
ــادر  ــري الـــفـــرنـــســـي نــ ــزائــ ــجــ شــــــارك وقـــتـــهـــا الــ
إنـــتـــاج   ،2017( ــر«  ــاتــ بــ »لــــــوال  ــي  فــ مـــكـــنـــاش، 
الفرنسية  تمثيل  مشترك،  بلجيكي  فرنسي 

فاني آردان(، خارج املسابقات التنافسية.

نقص االبــتــكــار والــفــســاد املــســتــشــري. وكشف 
ديــمــتــري روغـــوزيـــن أخـــيـــرًا أن كــــروز ولــيــمــان 
ــــي بـــوكـــالـــة  ــــاضـ ــام املـ ــ ــعـ ــ ــــي مـــطـــلـــع الـ ــال فـ اتــــصــ
»روســكــوســمــوس« لــتــصــويــر الــفــيــلــم، غــيــر أن 
لم يسمها ضغطت عليهما  »قــوى سياسية« 
للتراجع عن مشروع العمل مع وكالة الفضاء 

الروسية.
»كــومــســومــولــســكــايــا بـــرافـــدا« إنـــه فهم  ــال لـــ وقـ
بعد هذه القصة »أن الكون هو سياسة«، و»من 
هنا نشأت فكرة ضرورة إنتاج فيلم« روسي. 
كشف بعد قصة الفيلم الروسي الطويل، 

ُ
ولم ت

لكن وسائل اإلعالم أفادت بأنه يتناول مهمة 
رسلت على عجل إلى محطة الفضاء 

ُ
أ طبيبة 

الدولية إلنقاذ رائد فضاء.
الكتمان،  أيــضــا طــي  الفيلم  مــوازنــة  ــزال  تـ وال 
إال أن املــعــيــار الــوحــيــد الـــذي يمكن االســتــنــاد 
إلــيــه هــو أن وكــالــة الــفــضــاء األمــيــركــيــة كانت 
تدفع عشرات املاليني من الدوالرات للحصول 
على مقعد فــي »ســويــوز«. ولــم تفصح يوليا 
مــعــلــومــات إضــافــيــة خــالل  أي  عــن  بيريسيلد 
ــرانـــس بــــرس في  ــة فـ ــالـ ــه مــعــهــا وكـ ــرتـ لـــقـــاء أجـ
متحف الفضاء بموسكو، بعد حصة تدريبية 
الشهير، حيث  الفضاء  في مركز تدريب رواد 

تستعد منذ نهاية أيار/ مايو.
تفخر يوليا بكونها تمكنت من تجاوز جهاز 
ا للبقاء في بيئة 

ً
الطرد املركزي، وتستعد أيض

مــعــاديــة ولــلــهــبــوط. ويــشــّكــل الحجم الصغير 
ملوقع تصوير الفيلم الذي يقتصر على نحو 
230 مترًا مكعبا من القسم الروسي من محطة 
الفضاء الدولية، تحديا إضافيا للمخرج الذي 
واإلضــــاءة  الــتــصــويــر  بنفسه  كــذلــك  سيتولى 

وتسجيل الصوت واملاكياج.
)فرانس برس(

»الحارة« أول روائي أردني طويل في »لوكارنو«السينما الروسية في الفضاء... مقارعة هوليوود خارج األرض
يشارك فيلم »الحارة« 
للمخرج باسل غندور 

ضمن قسم »بياتزا 
غراندي« في مهرجان 

لوكارنو، وهو من 
بطولة منذر رياحنة 

وعماد عزمي

يــرقــد املــغــنــي الــشــهــيــر جــيــم مــوريــســون فــي إحــدى 
ــزال   حــــضــــوره ال يــ

ّ
زوايـــــــا مـــقـــبـــرة بـــاريـــســـيـــة، لـــكـــن

قــرن على  األنــــوار، بعد نصف  فــي مدينة  ملموسا 
وفاته، إذ استقطب مثواه على مر العقود األخيرة 
املفضل  نجمهم  ذكــرى  تكريم  في  الراغبني  ماليني 

من حول العالم.
فــي 3 يوليو/ فــرقــة »ذا دورز«،  قــائــد  شّكلت وفـــاة 
الــعــالمــات الرئيسية على  تــمــوز عــام 1971، إحـــدى 
التي ســادت عالم املوسيقى في  التفاؤل  أن أجــواء 
نهاية  من  تقترب  كانت  العشرين  القرن  ستينيات 
قاتمة. ويرقد مويسون اليوم في مقبرة بير الشيز، 
في الطرف الشرقي للعاصمة الفرنسية. وحتى مع 
اســتــخــدام خــرائــط »غــوغــل«، قــد يــكــون مــن الصعب 
العثور على موقع املدفن، في انعكاس لقرار متعّمد 
من العائلة التي كانت تخشى تدفق سيل املعجبني 

إلى املكان.
تقول صوفي روزمونت، وهي ناقدة موسيقية من 
يحب  »كــان  موريسون  إن  دورز«،  »ذا  فرقة  عشاق 
هذه املقبرة تحديدًا. وغالبا ما كان يأتي إلى هنا 
للمشي«. وتضيف »كــان يريد أن ُيدفن إلى جانب 
ــارة إلـــى الــشــاعــر الكبير  ــ ــكـــار وايـــلـــد«، فـــي إشـ أوسـ
املـــدفـــون أيـــضـــا فـــي بــيــر الشـــيـــز، »لـــكـــن املـــكـــان كــان 

سيصبح بارزًا للغاية«.
لــم يحل املــوقــع املــنــعــزل ملــثــوى مــوريــســون األخير 
دون تدفق املاليني على مر العقود املاضية لتكريم 
ــــورة ألســـطـــورة روك  الــنــجــم الــــراحــــل، حــتــى إن صـ

أخــــرى هـــي بــاتــي ســمــيــث، خـــالل زيــارتــهــا املــدفــن، 
الــذاكــرة. كما أن شاهد القبر  ال تــزال محفورة فــي 
مــحــمــي بــواســطــة حـــواجـــز، لــكــنــه ســيــكــون بــال شك 
مهددًا هــذا األســبــوع أيضا، في الــذكــرى الخمسني 

لوفاة املغني.
كـــان مــنــزل مــوريــســون األخــيــر عــبــارة عــن شــقــة في 
الطابق الثالث في املبنى رقم 17 في شارع بوتريي، 
بــاريــس.  فــي حــي ال مــاريــه البوهيمي الشهير فــي 
»زوزو«  إلــيــزابــيــت  للعارضة  مملوكا  املــنــزل  وكـــان 
الريفير، وانتقل موريسون إليه مع صديقته باميال 
 في الهروب من صخب حياة الشهرة 

ً
كورسون، أمال

في الواليات املتحدة وتكريس نفسه للكتابة. ولم 
تطل إقامته في باريس أكثر من ثالثة أشهر. تقول 
الــروايــة الرسمية إن مــوريــســون تــوفــي فــي حوض 
االستحمام بسبب سكتة قلبية عن عمر يناهز 27 
أحدهم  تــرك  القديم،  مبناه  واجهة  على  لكن  عاما. 
مالحظة جاء فيها »لم يمت هنا جيم موريسون«، 
ــة أخـــرى انــتــشــرت عــلــى نطاق  ــارة إلـــى روايــ فــي إشــ

واســـع عــن الـــوفـــاة. حــقــق الــصــحــافــي ســـام بيرنيت 
إلــى أن نجم  في القضية على مر السنني، وخلص 
موسيقى الـــروك تــنــاول جرعة زائـــدة مــن املــخــدرات 
أنــــد رول  الــلــيــلــي »ذا روك  املــلــهــى  مـــراحـــيـــض  فـــي 

سيركس« الذي ساعد في إدارته.
وكتب بيرنيت في كتابه »ذي إند: جيم موريسون« 
ــا،  ــاديـ )نـــهـــايـــة جــيــم مـــوريـــســـون(: »كـــــان وجـــهـــه رمـ
ــان هـــنـــاك دم تــحــت أنــفــه  ــ وعـــيـــنـــاه مــغــمــضــتــني، وكـ
 وفي لحيته، 

ً
ورغوة بيضاء حول فمه املفتوح قليال

لم يكن يتنفس«. دعمت املغنية وأيقونة الستينيات 
ماريان فيثفول هذه الفرضية، في مقابلة مع مجلة 
»مـــوجـــو«، قــائــلــة إن مــصــدر الــجــرعــة الـــزائـــدة كــان 
مـــروج املـــخـــدرات للنجوم جـــان دو بــروتــوي الــذي 
كــانــت تــواعــده فــي ذلـــك الــوقــت. تــوضــح روزمــونــت 
أن املــلــهــى الــلــيــلــي الـــــذي أغـــلـــق أبــــوابــــه مــنــذ فــتــرة 
إلــى حد مــا«، مضيفة  طويلة »كــان مكانا مجنونا 
»كان يتردد عليه املثقفون وأتباع حركة الهيبيز« 

و»البرجوازيون والنجوم مثل ميك جاغر...«.
وفيما كانت تتحدث في املوقع مع وكالة »فرانس 
بــــرس«، أتـــى شــخــص أمــيــركــي لــيــعــّرف عــن نفسه. 
وكــــان هـــذا األمــيــركــي املــدعــو بــيــت يــأتــي بانتظام 
ــام 1991 فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة  إلـــى املـــكـــان مــنــذ عـ
لـــوفـــاة مـــوريـــســـون، ودأب عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات 
مــع »أصــدقــاء جيم اآلخــريــن فــي املــقــاهــي املحيطة 

بمقابر بير الشيز«.
)فرانس برس(

»أوروبا« يُخاطب أّي جمهور في العالم

الممثل األردني منذر رياحنة )المكتب اإلعالمي(

جيم موريسون 
عام 1967 )إيلين 
)Getty/مايس

 الممثلة يوليا بيريسيلد ستكون بطلة الفيلم الروسي )ديميتار ديلكوف/ فرانس برس(

حيدر رشيد مولوٌد في فلورنسا، عام 1985، من أٍب عراقي وأٍم إيطالية )أرشيف حيدر رشيد(

أنهى المخرج العراقي من أصل إيطالي، حيدر رشيد، فيلمه الجديد »أوروبا« الذي يدور حول 
رحلة شاب عشريني إلى القارة العجوز. عن »أوروبا« وأشياء أخرى هنا حوار مع رشيد

حيدر رشيد

جيم موريسون ال يزال في الـ27

فنون وكوكتيل
حوار

ذكرى

فيلمإضاءة 

في بغداد هناك حماسة 
كبيرة لـ»أوروبا« )الصورة(، 

خاصة من فئة الشباب 
الذين يعتبرون أنفسهم 
موجودين فعليًا في 

مدينة كاّن. يقول حيدر 
رشيد لـ »العربي الجديد«: 

»هذا يُسعدني كثيرًا. ال بّد 
لي أْن أُعرب عن امتناني 
لوزارة الثقافة العراقية، 
وللزمالء الذين اجترحوا 

مشروع »صندوق بغداد 
لدعم الفيلم«، ومنحوني 

ثقتهم. هذه الثقة خطوٌة 
مهّمة لغرس أُسس صناعة 
سينمائية جاّدة في العراق. 
أعتقد أن المشاريع األخرى 

ستكون خطوات ذات 
قيمة ُمضافة بالتأكيد«.

تشجيع 
من بغداد

Sunday 4 July 2021 Sunday 4 July 2021
األحد 4 يوليو/ تموز 2021 م  24  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2498  السنة السابعة األحد 4 يوليو/ تموز 2021 م  24  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2498  السنة السابعة


