
21

MEDIA

إيطاليا تستقبل 
»موناليزا األفغانية«

إطالق سراح اإلعالمي التونسي 
عامر عيّاد

صبغة اهلل صابر

ــة تــــعــــد مــــــن بــن  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــات اإلعــ ــ ــســ ــ ــــؤســ املــ
التحوالت  جــراء  تضررًا  األكثر  القطاعات 
ــــودة  ــد عـ ــعـ ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بـ األخـــــيـــــرة فـ
ــى الـــحـــكـــم، منتصف  ــبـــان« إلــ ــالـ حـــركـــة »طـ
أغسطس/آب املاضي. وفيما توقفت أكثر 
مــن مــائــتــي مــؤســســة إعــامــيــة عــن العمل 
ألسباب إقتصادية أو بسبب ضغوط من 
عناصر في »طالبان«، فّر 70 في املائة من 
أجــبــروا على  أو  الــبــاد،  مــن  الصحافين 
البطالة، وفقًا ملا كشفته منظمات حقوقية.

قال رئيس إذاعة محلية توقفت عن العمل 
أخـــيـــرًا، فـــي واليــــة لــغــمــان شــرقــي الــبــاد، 
ــدعــــى مــــديــــر كــــــــاوش، لـــوســـائـــل إعــــام  ويــ
الصعب،  االقــتــصــادي  الــوضــع  إن  محلية، 
إضــافــة إلـــى الــضــغــوطــات الــتــي تفرضها 
»طالبان« جعا من استمرارية العمل في 
اإلذاعــــة شــديــدة الــصــعــوبــة. وأفــــاد كــاوش 
مــعــه في  كــانــوا يعملون  بـــأن 16 شخصًا 

اإلذاعة، بينهم امرأتان.
ـــعـــنـــى بـــشـــؤون 

ُ
وفــــقــــًا ملـــؤســـســـة مــحــلــيــة ت

الصحافين األفغان، أقفلت 257 مؤسسة 
إعامية في الباد منذ سيطرة »طالبان«، 
و70 فــي املــائــة مــن الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع 
ــهـــرب من  وجــــــدوا أنــفــســهــم أمـــــام خـــيـــار الـ
الــبــطــالــة، بينما نــقــلــت وســائــل  الــبــاد أو 
إعام محلية عن توجه الكثير نحو مهن 

مختلفة تمامًا.
ــائــــل اإلعـــــــام املــحــلــيــة قــصــة  وذكـــــــرت وســ
ــة  اإلعــــامــــي وحـــيـــد الـــلـــه وحـــــدت مـــن واليـ
الــذي وجــد نفسه بــا عمل أخيرًا،  هلمند 
فـــبـــدأ يــعــمــل فــــي تــصــمــيــم املــــنــــازل ونــقــل 
الــطــوب. وســلــطــت مــواقــع إخــبــاريــة أخــرى 
أنفسهن  وجـــدن  صحافيات  على  الــضــوء 
يــعــمــلــن فـــي الــتــطــريــز والـــخـــيـــاطـــة، جـــراء 

األوضاع هذه.
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــابــ ــقــ ــنــ ــت الــ ــنــ ــلــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــ
لــلــصــحــافــيــن فـــي أفــغــانــســتــان عـــن رصــد 
30 حــادثــة إعـــتـــداء مــنــذ تــولــي »طــالــبــان« 
الــســلــطــة، مـــحـــذرة فـــي بـــيـــان لـــهـــا، الــشــهــر 
املـــاضـــي، مـــن مــغــبــة مـــا تــمــارســه الــحــركــة 
أيضًا  النقابة  اإلعامين. كشفت  في حق 
أن 70 فــي املــائــة مــن الــذيــن طلبوا اللجوء 
فــي بــاد أخـــرى، منذ سيطرة »طــالــبــان«، 

بصفتهم إعامين، ليسوا كذلك. 
واحــتــلــت أفــغــانــســتــان املــرتــبــة الــخــامــســة 
فــي مــؤشــر »لــجــنــة حــمــايــة الــصــحــافــيــن« 
ــقـــاب، الـــصـــادر  ــيـــة لـــإفـــات مـــن الـــعـ الـــدولـ
مطلع الشهر الحالي. وتغطي آخر بيانات 
1 سبتمبر/أيلول  بــن  مــا  الــفــتــرة  اللجنة 
إال   ،2021 أغـــســـطـــس/آب   31 حــتــى   2011
أنــهــا ال تــعــكــس عــلــى نــحــو كــامــل الــخــطــر 
املــتــزايــد الـــذي يــواجــهــه الــصــحــافــيــون في 

منوعات

أفغانستان. وبينما لم تتغير مرتبة البلد 
عــلــى املــؤشــر، إال أن الــوضــع عــلــى األرض 
لــلــمــراســلــن الصحافين  بــســرعــة  تــدهــور 
الــحــالــي، بعد سيطرة حركة  الــعــام  خــال 

»طالبان« على الباد.
ــارت »لـــجـــنـــة حـــمـــايـــة الــصــحــافــيــن«  وأشــــــ
إلـــــــى أن مــــئــــات الـــصـــحـــافـــيـــن فــــــــروا مــن 
أفغانستان، »بسبب خشيتهم من السجل 

الوحشي لحركة )طالبان( في مجال حرية 
الصحافة، وما قد يعنيه حكم هذه الحركة 

بالنسبة ألمن الصحافين«.
للصحافين  الــعــدالــة  تحقيق  أن  وأكــــدت 
الـ17 الذين قتلوا في أفغانستان، في فترة 
املــؤشــر املــمــتــدة 10 ســنــوات، »أمـــر صعب 
«، وأن »إفــــــات الـــجـــنـــاة من 

ً
املـــنـــال أصـــــــا

بقدر رسوخه  راســخــًا  قــد يصبح  العقاب 

ــلــــدان األخـــــــرى الــتــي  ــبــ فــــي الـــصـــومـــال والــ
تتصدر املؤشر«.

»العربي  يحكي اإلعامي وحيد الله كاكر، لـ
الجديد«، قصة االعتداء عليه. ويقول إنه 
في الـ21 من أكتوبر/تشرين األول املاضي 
ــفــــارة اإليـــرانـــيـــة  تـــوجـــه إلـــــى مــحــيــط الــــســ
ــابـــول، لــتــغــطــيــة تــظــاهــرة  فـــي الــعــاصــمــة كـ
ــــاؤه، قــال  نــســائــيــة. وحـــن وصـــل هــو وزمـ
أحد قادة »طالبان« لعناصره من دون أي 
وأخرجوهم  اإلعامين،  اضربوا  تمهيد: 
، تعرض كاكر للضرب، 

ً
من الساحة. وفعا

خــــــرج من 
ُ
وُهـــــدد بـــإطـــاق الـــنـــار عــلــيــه، وأ

الساحة دفعًا.
املــصــور شكيب أحــمــدي، مــن شــركــة »جي 
»العربي الجديد«  بي إس لإعام«، يقول لـ
إنه أيضًا تعرض في اليوم نفسه للضرب 
من قبل مسلحي »طالبان«، ال لذنب سوى 

أنه وزماء له كانوا يغطون املسيرة.
وفــيــمــا اكــتــفــى كــاكــر وأحـــمـــدي بــاملــغــادرة 
بعد ما تعرضا له، توجه الصحافي عبد 
الــرشــيــد كــاشــفــي إلـــى مكتب وكــيــل وزارة 
الثقافة، وهو الناطق بإسم الحركة، ذبيح 
الله مجاهد، وأخبره أنه تعرض للضرب 
وزارة  وكــيــل  إن  وقـــال  املسلحن.  قبل  مــن 
الثقافة تعامل معه بشكل جيد، ونصحه 

أال يغطي أي نشاط محظور.
وقــد دعــت وزارة األمــر باملعروف والنهي 
القنوات  »طالبان«  حكومة  في  املنكر  عن 
التلفزيونية األفغانية إلى التوقف عن بث 
إطــار  فــي  الــنــســاء،  مسلسات تظهر فيها 
شرت 

ُ
ن التي  الجديدة  الدينية  التعليمات 

األحد املاضي. كما جاء في مستند صادر 
ــوزارة ومــوجــه لوسائل اإلعـــام، أنه  عــن الـ
يــنــبــغــي عــلــى قـــنـــوات الــتــلــفــزة أن تتجنب 
عرض مسلسات رومانسية تلعب النساء 

فيها أدوارًا.
تـــــرتـــــدي  أن  »طـــــــالـــــــبـــــــان«  طــــلــــبــــت  كـــــمـــــا 
عندما  اإلســامــي  الــحــجــاب  الصحافيات 
 على الشاشة، من دون تحديد ما 

َ
يظهرن

إذا كــانــت تــتــحــدث عــن وضـــع غــطــاء على 
 الــنــســاء 

ً
الــــــرأس، وهــــو مـــا تــعــتــمــده أصــــا

ــيــــة، أو ارتـــــــداء  ــاشــــات األفــــغــــانــ ــلـــى الــــشــ عـ
حــجــاب كـــامـــل. دعـــت »طـــالـــبـــان« الــقــنــوات 
التي  البرامج  ب 

ّ
تجن إلى  أيضًا  األفغانية 

األفغانية،  اإلسامية  القيم  مع  تتعارض 
وكـــذلـــك تــلــك الــتــي تــســيء لــلــديــن أو الــتــي 
ــاقـــه. و فــي هـــذا الــشــأن،  ــظــهــر الــنــبــي ورفـ

ُ
ت

باملعروف  األمــر  وزارة  باسم  الناطق  قــال 
والنهي عــن املنكر مــولــوي محمد صــادق 
»العربي الجديد«، إن »ما  عاكف مهاجر، لـ
فرضناه من قيود على وسائل اإلعام هو 
الشعب قد  الشعب«، وإن »شــرائــح  مطلب 
لم  التي  األجنبية  املسلسات  مــن  سئمت 

تأت لنا بالخير في السنوات املاضية«.

أقفلت 257 مؤسسة 
إعالمية أفغانية منذ 

سيطرة »طالبان«

تونس ـ العربي الجديد

ــررت املــحــكــمــة الــعــســكــريــة فــــي تـــونـــس،  ــ قــ
الخميس، إطـــاق ســـراح مــقــدم بــرامــج في 
النهضة« كان  تلفزيون مقرب من »حركة 
مــوقــوفــًا مــنــذ نــحــو شــهــريــن، إثـــر انــتــقــاده 

الشديد للرئيس التونسي قيس سعّيد.
ــررت  ــ وقــــــال املـــحـــامـــي ســمــيــر بــــن عـــمـــر »قـ
ــاء عــلــى عــامــر  ــقــ املــحــكــمــة الــعــســكــريــة اإلبــ
عّياد في حالة سراح«. ويبقى عامر عّياد 
وعينت  القضية،  فــي  التحقيق  ذمــة  على 
الثاني  يناير/كانون  فــي  جلسة  املحكمة 
ــــن الــتــونــســيــة  ــــوات األمـ املــقــبــل. وأوقـــفـــت قـ
مطلع أكتوبر/تشرين األول مقدم البرامج 
في قناة »الزيتونة« الخاصة عامر عّياد، 
والنائب عبد اللطيف العلوي في املجلس 
طــلــق ســراحــه بعد 

ُ
املــجــّمــدة أعــمــالــه، وقــد أ

أيام قليلة.
وعزا املحامي سمير بن عمر آنــذاك سبب 
اآلراء  بعض  عــن  »التعبير  إلــى  التوقيف 
خـــال الــبــرنــامــج« مــشــيــرًا إلـــى أن »عملية 
ــاء  ــقـــضـ ــلـــب مـــــن الـ الــــتــــوقــــيــــف جــــــــاءت بـــطـ
العسكري«، والتهمة »هي التآمر املقصود 
به تبديل هيئة الدولة«. ووجه عامر عياد 
فـــي مــقــدمــة بــرنــامــجــه انـــتـــقـــادات شــديــدة 
لسعّيد، وقال في تعليقه على قرار تعين 

أول  »هــي  بـــودن:  نجاء  الحكومة  رئيسة 
امرأة تنال شرف قيادة االنقاب، لن تكون 
رئيسة حكومة... بل ستكون فقط خادمة 
ــاف  ــ ــنـــفـــذة ألوامــــــــــره«. وأضـ لــلــســلــطــان ومـ
ترويض  يستطع  لم  )سعّيد(  »الشعبوي 

رجل ليصبح خاتمًا في إصبعه«.
املجلس  في  نائب  العلوي  اللطيف  وعبد 
ــكــــرامــــة«  ــــن حــــــزب »ائـــــتـــــاف الــ ــّمــــد عـ املــــجــ
املتحالف مع »حركة النهضة«، وكــان من 
بن ضيوف البرنامج الذي بث على قناة 
»الـــزيـــتـــونـــة« الــتــي يــعــتــبــرهــا الــعــديــد من 

»حركة النهضة«. السياسين موالية لـ
ــقــــة: »نـــحـــن  ــلــ وقـــــــــال الــــعــــلــــوي خـــــــال الــــحــ
نــقــول بشجاعة: هــذا انــقــاب، ونــعــارضــه، 
ــــاف »نــجــاء  ونــتــمــســك بــالــشــرعــيــة«. وأضـ
بــــودن تــقــدم كــقــربــان لتبييض االنــقــاب، 

هذه إهانة للمرأة«.
فـــي 25 تــمــوز/يــولــيــو قــــّرر الــرئــيــس قيس 
ــنــــواب،  ســـعـــّيـــد تــجــمــيــد أعــــمــــال مــجــلــس الــ
السلطات  وتــولــى  الحكومة،  رئيس  وأقـــال 
فــــــي الـــــــبـــــــاد، ورفـــــــــع الــــحــــصــــانــــة عــــــن كــل 
ف 

ّ
وكل ولــوحــق بعضهم قضائيًا.  الــنــواب، 

األســتــاذة  سبتمبر/أيلول،  نهاية  ســعــّيــد، 
الجيولوجيا  فــي  املتخصصة  الــجــامــعــيــة 
ــــاط السياسية،  املــعــروفــة فــي األوسـ وغــيــر 
ــدة.  ــديـ نـــجـــاء بـــــــودن، تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـ

وتقول جماعات حقوقية إن تونس تشهد 
تسارعًا في املمارسات التي تهّدد الحريات 
ــفـــــس، وســـــط تـــراجـــع  ــ املــكــتــســبــة بـــشـــق األنـ
»منظمة  وحــذرت  الباد.  في  الديمقراطية 
العفو الدولية« )أمنستي( أخيرًا من »زيادة 
مــثــيــرة لــلــقــلــق« فــي املــحــاكــمــات العسكرية 
الــتــي تستهدف املــدنــيــن، وأفـــادت بــأنــه تم 
خال األشهر الثاثة املاضية التحقيق مع 
أمــام محاكم  أو محاكمتهم  عشرة مدنين 
عــســكــريــة، بــيــنــمــا يـــواجـــه أربـــعـــة مــدنــيــن 
ــيــــس، بــيــنــهــم  ــرئــ املـــحـــاكـــمـــة النـــتـــقـــادهـــم الــ
يــاســن الــعــيــاري الــــذي يــحــاكــم بــاتــهــامــات 
انتقد  »فيسبوك«  على  بمنشورات  تتعلق 
فيها سعّيد، ووصفه بأنه »فرعون«، وبأن 

قراراته »انقاب عسكري«.

صحافيات أفغانيات أُجبرن على البطالة )وكيل كوشار/ فرانس برس(

)فيسبوك(

روما ـ العربي الجديد

أعلن مكتب رئيس الــوزراء اإليطالي ماريو دراغــي، الخميس، أن باده قدمت ماذًا 
مجلة  غــاف  بعد تصدرها  األفغانية«،  »موناليزا  بـ لقبت  التي  غــوال  لشربات  آمنا 
»ناشيونال جيوغرافيك« عام 1985، بصورة التقطها ستيف ماكوري، وكانت حينها 

في العاشرة من عمرها. واختصرت صورتها ويات التهجير والحرب في بادها.
وأفاد بيان ملكتب رئيس الوزراء بأن الحكومة تدخلت بعد أن طلبت غوال املساعدة 
ملغادرة أفغانستان، في أعقاب سيطرة حركة »طالبان« على الباد في أغسطس/
آب، مضيفا أن وصولها جزء من برنامج أوسع إلجاء املواطنن األفغان ودمجهم.
التقط صــورة غــوال عندما كانت طفلة تعيش  مــاكــوري  األميركي ستيف  املصور 
عينيها  أبــرزت  الصورة  األفغانية.  الباكستانية  الحدود  على  لاجئن  في مخيم 
عام  إال  تعرف  لم  هويتها  لكن  عاملية.  وأكسبتها شهرة  املدهشتن،  الخضراوين 
2002، عــنــدمــا عـــاد مــاكــوري إلـــى املنطقة واقــتــفــى أثــرهــا. وأوضــحــت »نــاشــيــونــال 
 في مكتب التحقيقات االتحادي، ونحاتًا تشريحيًا، 

ً
جيوغرافيك« حينها أن محلا

ومخترع التعرف على األشخاص عبر بصمة العن، تحققوا كلهم من هويتها.
في  باكستانية  هــويــة  بــطــاقــة  تــزويــر  بتهمة  غـــوال،  بــاكــســتــان  اعتقلت  عـــام 2016، 
مــحــاولــة للعيش فــي الــبــاد. وقــضــت فــي السجن 15 يــومــًا، نصفها فــي الــزنــزانــة، 

ونصفها الثاني في املستشفى حيث عولجت من مرض الوباء الكبدي.
وملا أدركت السلطات الباكستانية السمعة السيئة التي ستلحق بها، عرضت على 
شربات غول اإلقامة فيها، لكنها رفضت العرض. زوجها وابنتها الكبرى توفيا في 
بيشاور، ودفنا هناك. واستقبلها الرئيس األفغاني آنذاك أشرف غني لدى عودتها، 
ووعد بمنحها شقة تضمن لها »العيش بكرامة وأمان في وطنها«. ومنذ استياء 
حركة »طالبان« على السلطة، تعهد قادتها باحترام حقوق املرأة بما يتوافق مع 
الشريعة اإلسامية. لكن في ظل حكم »طالبان« السابق، من 1996 إلى 2001، لم يكن 
املـــدارس. وكــان يتعن  إلــى  الفتيات من الذهاب  مسموحًا للمرأة بالعمل، ومنعت 

على النساء أيضًا تغطية وجوههن، وأن يرافقهن محرم عند مغادرة منازلهن. 

صحافيو أفغانستان: هروب وبطالة جماعية واعتداءات

الناشطون التايالنديون الذين دعوا أخبار
إلى إصالح النظام الملكي هم 

من بين 17 شخصًا على األقل في 
تايالند قالوا إن شركة »آبل« قد 

حذرتهم، بشأن استهدافهم من 
قبل مهاجمين »ترعاهم الدولة«، 
ببرمجية »بيغاسوس« التي طورتها 

NSO اإلسرائيلية.

دخلت الروبوت الفنان »أيدا« 
التاريخ، بعدما ألقت علنًا شعرًا 

كتب بواسطة خوارزمياتها للذكاء 
االصطناعي، وذلك في معرض 
أقيم بمناسبة الذكرى السبعمائة 

لوفاة الشاعر اإليطالي دانتي مساء 
الجمعة، في متحف »أشموليان« 

في مدينة أكسفورد البريطانية.

أعلن فرع شركة »غوغل« في 
أيرلندا، الخميس، عن موافقته 

على دفع 218 مليون يورو )183 
مليون جنيه إسترليني( كضرائب 

متأخرة للحكومة األيرلندية. 
الشركة األميركية اُتهمت بتجنب 

مئات الماليين من الضرائب في أنحاء 
أوروبا كافة.

كشفت هيئة تنظيم اإلنترنت في 
الصين عن منع المشاهير من 

التباهي بثرواتهم أو بتبذيرهم 
عبر منصات التواصل االجتماعي. 

وأشارت الهيئة إلى أن حسابات 
المشاهير ومعجبيهم »عليها اتباع 

النظام العام والعادات الحميدة، 
وتعزيز قيم االشتراكية«.

تتواصل معاناة الصحافيين والصحافيات األفغانيات، منذ استعادت حركة »طالبان« السيطرة على الحكم في البالد، قبل أكثر من مائة 
يوم، إذ يجدون أنفسهم مجبرين على الهرب أو البطالة، أو في مواجهة يومية مع االعتداءات واإلهانات
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»حــواس« )2015( و»أساكو 1 و2« )2018(،  كـــ
ُمــرّكــبــة لشخصيات  إلـــى نــســج بــورتــريــهــات 
رة بتعقيدها، وغنى الوضعيات 

ّ
نسائية، مؤث

ق 
ّ
العاطفية واالجتماعية التي تختبرها. يتعل

الثابت الثاني في فيلموغرافيا هاماغوتشي 
بــمــحــوريــة الــــــدور الـــــذي يــلــعــبــه الــــحــــوار بني 
إلــى تصنيفه  كثيرين  يدفع  ما  الشخصيات، 
ــم الــفــرق  ــر بـــ إريــــك روِمـــــر، رغـ

ّ
فــي خــانــة املــتــأث

واإلخــــراج،  الحساسيات  فــي  بينهما  الكبير 
ل أساسًا في الوازع األخالقي، الحاضر 

ّ
املتمث

تحديد  فــي  الفرنسي،  م 
ّ
املعل عند  أكبر  بــقــّوة 

ــع الــشــخــصــيــات،  ــ مــضــامــني الــــحــــوارات ودوافــ
ونـــزعـــة املـــخـــرج الــيــابــانــي إلـــى الــتــركــيــز على 
تــرّســبــات املــشــاعــر فــي الـــذاكـــرة، وأثــرهــا على 

العالقات اإلنسانية.
منتصف  فــي  هاماغوشي  أســلــوب  يتموضع 
الــطــريــق بـــني جــهــبــذيــن كـــوريـــني: شــعــريــة لي 
شونغ دونــغ الحاملة، والسحرية في لحظات 
نــادرة، وحساسية هونغ سانغ سو في رسم 
لوحات عاطفية ُمرّكبة، تنشأ غالبًا من تفاعل 

سعيد المزواري

ـــل الـــضـــعـــف إلـــى 
ّ
ــا يـــتـــســـل كـــثـــيـــرًا مــ

كّونة من أقسام عّدة )على 
ُ
األفالم امل

 
ٌّ

نمط اللوحات الثالثية(. يحكي كل
ت الطرح، 

ّ
ة، نظرًا إلى تشت

ّ
منها قّصة مستقل

وعجزه عن مالمسة عمق األشياء، في الوقت 
إذا  إاّل   قصة، 

ّ
لكل خّصص 

ُ
امل القصير نسبيًا، 

، تنصهر 
ّ

 نــاظــم يــعــبــر الـــكـــل
ٌ
كـــان هــنــاك خــيــط

تطّور  ومــســارات  واملناخات،  املواضيع  وفقه 
دة. الشخصيات، في رؤية موحِّ

، اســتــطــاع املـــخـــرج الــيــابــانــي  ــنّيٍ ــ تــحــدٍّ غــيــر هـ
 
ْ
أن ــًا(  ــ ــامـ ــ عـ  42( ــوتـــشـــي  ــاغـ ــامـ هـ ــي  ــوكــ ــوســ ريــ

الّصدفة  »عجلة  الطويل  فيلمه  فــي  يخوضه 
 Wheel of Fortune and( والــــفــــانــــتــــازيــــا« 
للجنة  الكبرى  »الجائزة  بـ ج  ــتــوَّ

ُ
امل  ،)Fantasy

التحكيم«، في الــدورة الـ71 )1 ـ 5 مــارس/آذار 
»مهرجان برلني السينمائي«. 2021( لـ

رغـــم حــضــور شــخــصــيــات رجــالــيــة فــي أدواٍر 
وأهمها،  الفيلم  أدوار  أغــلــب  تبقى  رئيسية، 
ــا يـــؤّكـــد املــيــل  تــلــك الـــتـــي تـــؤّديـــهـــا الـــنـــســـاء، مـ
السابقة،  أفالمه  في  لهاماغوتشي،  الــواضــح 

يساعد تشغيل الموسيقى 
في الصباح على تحسين 
المزاج والشعور بالطاقة

يتأثر هاماغوشي في 
أعماله بكل من لي شونغ 

دونغ وهونغ سانغ سو

»ابن البلد« يتناول 
االضطرابات التي يعاني 
منها مزدوجو الهوية

2223
منوعات

ثات حّب، من دون نسيان اشتراكه مع هذا 
ّ
مثل

 
ً
األخــيــر فــي غــــزارة اإلنـــتـــاج: 13 فيلمًا طــويــال

)مــنــهــا 4 وثــائــقــيــة( أخــرجــهــا هــامــاغــوتــشــي 
فــي 10 أعـــوام فــقــط، كافية لتجعله أحــد أهــّم 

املخرجني في العالم.
ــن »عـــجـــلـــة الـــّصـــدفـــة  ــ ــي الـــقـــصـــة األولـــــــــى مـ ــ فـ
 

ّ
والفانتازيا«، بعنوان »السحر« )أو شيء أقل

(، تــحــكــي غــومــي ـ فــي مــشــهــد حـــواري 
ً
طــمــأنــة

ــابـــٍت وطـــويـــل ـ لــصــديــقــتــهــا املـــقـــّربـــة مــيــكــو،  ثـ
عـــارضـــة األزيــــــــاء، فـــي عــودتــهــمــا مـــن الــعــمــل 

فــي ســيــارة أجـــرة، كيف وقــعــت فــي حــّب رجــٍل 
 حيثيات لقائهما األّول، 

ً
خلب عقلها، واصفة

 عــالقــتــه مع 
ّ

ـــر الـــرجـــل بـــفـــض
ّ
واســـتـــمـــرار تـــأث

رفيقته السابقة قبل عامني، بعد اكتشافه أنها 
تــخــونــه. مــا إن تــغــادر غــومــي الــســيــارة، حتى 
إلــى جهة  أن يذهب  السائق  تطلب ميكو مــن 
ث 

ّ
ــضــح مــعــالــم مثل

ّ
مــعــّيــنــة غــيــر مــنــزلــهــا، فــتــت

ـ القدر دورًا أساسيًا في  حــّب، لعبت الّصدفة 
أخرى،  مرة  الطويل،  الحوار  يأخذ  ثّم  رسمه. 
ــغــــوص فــــي دواخـــــــل الــشــخــصــيــات  شــــاِهــــَد الــ
مغلقة، جّسدتها  في فضاءات  وتناقضاتها، 
سيارة األجرة أواًل، باعتبار السيارات إحدى 
وسط  ثــّم  لهاماغوتشي.  لة 

ّ
املفض الفضاءات 

ــرة 
ّ

بــهــو املــكــاتــب املــفــتــوحــة، فــي ســاعــٍة مــتــأخ
مــن الــلــيــل، مــا أســبــغ على الــنــقــاش بــني ميكو 
وحــبــيــبــهــا الـــســـابـــق خــلــيــطــًا مـــن الــحــمــيــمــيــة، 
 
ّ
وشعورًا دفينًا بفوات األوان: »لم أكن أعلم أن

 إلى هذا 
ً
 تكون إيروتيكية

ْ
الحوارات ُيمكن أن

الحّد«، تسّر تسوغومي مليكو، في إشارة ذكّية 
مــن املــخــرج إلــى إيمانه بــقــدرة الــحــوار الذكي 
قــة، 

ّ
واملــلــهــم عــلــى إرســـــاء درامـــاتـــورجـــيـــا خــال

ــل الــشــخــصــيــات،  ــ انـــطـــالقـــًا مـــن تــحــريــك دواخــ
ــة  ــبـ ــرّكـ ــلــــى الــــســــطــــح أحــــاســــيــــس مـ لـــتـــطـــفـــو عــ

ومناخات مثيرة.
يـــــروي الــقــســم الـــثـــانـــي، »بــــــاٌب مــفــتــوح على 
مصراعيه«، قصة الطالب سازاكي، الذي يلّح 
في استجداء مدّرسه ساغاوا ملراجعة النقطة 
التي حصل عليها في مادة اللغة الفرنسية، 
ر حلمه في 

ّ
ــهــا تـــؤّدي إلــى رســوبــه، وتبخ

ّ
ألن

ــدّرس 
ُ
امل  

ّ
 يصبح ُمقّدم نشرة األخبار. لكن

ْ
أن

يتابع  بينما  القاطع.  بالرفض  طلبه  يواجه 
ــلــفــاز، عــنــد وجـــود خليلته 

ّ
ســازاكــي عــلــى الــت

ــتــه، خــبــر نــيــل ســـاغـــاوا جــائــزة 
ّ
مــــاو فـــي شــق

آكــوتــاغــاوا األدبــيــة عــن آخــر روايــاتــه، تخطر 
بباله فــكــرة االنــتــقــام مــن ســاغــاوا، باالتفاق 
ــدّرســهــمــا 

ُ
 »جــنــســي« مل

ٍّ
مـــع نــــاو، بــنــصــب فــــخ

السابق، بغية تلويث سمعته.
يــجــمــع املــشــهــد الـــثـــانـــي نــــاو وســــاغــــاوا في 
 
ً
مكتب األخير، حيث تقرأ ناو مقطعًا طويال

بعناية، بسبب طابعه  اختارته  الرواية،  من 
بقي املثير، ما يضفي على مناخ املشهد 

ّ
الش

ــيـــة )جـــمـــلـــة الـــحـــوار  ــيـــكـ ــن اإليـــروتـ مـــزيـــجـــًا مــ
ــل في 

ّ
ـــب املــتــمــث

ّ
مـــن الــقــصــة األولــــــى(، والـــتـــرق

ــــــــدّرس مــــحــــاوالت نــــاو إغـــــالق بــاب 
ُ
رفــــض امل

 العالقة 
ّ
املكتب، وبالتالي استدراجه إلى فخ

الجنسية في الجامعة.
يبرع املخرج في إفــراغ املشهد بشكل متدّرٍج 
ــذا الـــّرهـــان، نــحــو تـــكـــّوٍن رابــط  وســلــٍس مــن هـ
ــه الـــســـابـــقـــة،  ــتـ ــبـ ــالـ روحـــــــي بــــني األســـــتـــــاذ وطـ
انطالقًا مــن حـــوار حميمي، قــوامــه االعــتــراف 
واملــــصــــارحــــة، تــنــتــفــي فـــيـــه، بــشــكــل تــدريــجــي 
ق، الحدود بني املصطنع والصادق في 

ّ
وخــال

إلى  املنقاد  من  فيه  واملتحّكم  نــاو،  اعترافات 
 انقالبًا 

ّ
لــكــن العاطفة فــي تــصــرفــات ســاغــاوا. 

ــيــــًا مــفــاجــئــًا، تــلــعــب فــيــه الـــّصـــدفـــة دورًا  درامــ
أساسيًا، مّرة أخرى، يأخذ القصة إلى خاتمة 
عة، تأتي، كعادة املخرج، إثر اختزال 

ّ
غير ُمتوق

زمــنــي، نــتــابــع بــعــده فــعــل الــزمــن واخــتــيــارات 
الشخصيات في رسم مساراتها في الحياة.

تبدأ القصة الثالثة واألخــيــرة، »مــّرة أخــرى«، 
بــلــوحــة مــكــتــوبــة تــوضــح كــيــف أّدى انــتــشــار 
فــيــروس مــعــلــومــاتــي، عـــام 2019، إلـــى إفــشــاء 
ــرار صــنــاديــق الــرســائــل اإللــكــتــرونــيــة، ما  ــ أسـ
ــال  ــا قـــبـــل االتـــصـ ــــى عـــصـــر مــ ــاد بـــالـــعـــالـــم إلـ ــ عـ
والرسائل  التلغرام  واستعمال  اإللــكــتــرونــي، 
ــّددًا. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تصل  ــ ــــجـ الـــبـــريـــديـــة ُمـ
ناتسوكو إلى لقاء مع زميالتها في الدراسة 
ها ال تندمج في األجواء، 

ّ
الجامعية سابقًا، لكن

فتغادر. تقودها الّصدفة البحتة إلى لقاء مع 
زمــيــلــة دراســــة، واســتــذكــار الــعــالقــة الحميمة 
 منهما 

ّ
 تدرك كل

ْ
التي كانت تجمعهما، قبل أن

ه األخرى.
ّ
ها ليست الشخص الذي تظن

ّ
أن

برز الجيل الجديد من اللصوص خصوصًا 
صيف  منذ  باريس  الفرنسية  العاصمة  في 
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حتى وصولها إلى الضواحي القريبة.
ــاريـــس، ســجــل املــحــقــقــون 617 ســرقــة  فــفــي بـ
عــام 2019، و644  عــام 2020، و668  ســاعــات 
عام 2018، مع ارتفاع معدل التحقيقات التي 
توصلت إلى معرفة الفاعلني. وأوضــح قائد 
األمن اإلقليمي في باريس جيل إيربو أن »ال 
زيادة في الظاهرة، بل هناك تطور في طريقة 
العمل«. أما قائدة األمن اإلقليمي في منطقة 
ــــرو،  أو دو ســـني غــــرب بـــاريـــس، فــانــيــلــي رافـ
الضحية  »يــرصــدون  اللصوص  أن  فشرحت 
في باريس، ثم يتعقبونها بوسيلة نقل عام 
أو على دراجــة سكوتر إلى منزلها، وعندما 
تدخل ردهة املبنى الذي تقيم فيه، يعمدون 

إلى خنقها«.
ــــظ مــحــقــق مــتــمــرس مـــن فــــال دو مـــارن  والحـ
أنــــهــــم  »املــــــــدهــــــــش  أن  ــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ ــــوب  ــنــ ــ جــ
يتصرفون بعنف شديد، وأنهم قاصرون أو 

بالغون شباب«.
وأفاد جوليان إيربو بأنهم عمومًا باريسيون 

لــبــضــع ثــــوان قــبــل الــنــهــوض بــســبــب خــطــورة 
تغيير وضعية الجسم من االستلقاء للوقوف 
ــد تــســبــب انــخــفــاض  بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، ألنـــهـــا قـ

ضغط الدم والشعور بالدوار والهبوط.

عدم االستيقاظ في الظالم
أن يربك  غــرفــة مظلمة يمكن  فــي  االســتــيــقــاظ 
الـــعـــقـــل ويـــجـــعـــل الـــجـــســـم مـــتـــعـــبـــًا. لـــذلـــك فـــور 
الــنــوافــذ  الــنــوم ينصح بفتح  االســتــيــقــاظ مــن 
واالســتــمــتــاع بــضــوء الشمس ومــا تقدمه من 
ــــادة  فــــوائــــد عــــديــــدة لــلــصــحــة الـــعـــامـــة مـــثـــل زيـ
الشعور  تزيد  التي  السيروتونني  مــادة  إفــراز 
ــراز هــرمــون امليالتونني  بــالــســعــادة، ووقـــف إفـ
املحفز على النوم، وإمداد الجسم بفيتامني د. 

شرب الماء قبل الكافيين
يــمــكــن أن يــســاعــد شــــرب كــــوب مـــن املـــــاء قبل 
الجسم  ترطيب  في  الشاي  أو  القهوة  فنجان 
وزيــــــــادة الــتــمــثــيــل الــــغــــذائــــي، إذ قــــد يــتــســبــب 
الجفاف في حدوث أعراض مثل االرتباك وقلة 

التبول واإلرهاق والدوخة خالل اليوم.

غسل الوجه بالماء البارد
ــادة تنبه   عــن فــوائــد املـــاء الــبــارد فــي زيـ

ً
فــضــال

الجسم ويقظته، فإن غسل الوجه باملاء البارد 

يارا حسين

يــــعــــانــــي بــــعــــض األشـــــــخـــــــاص مــــــن صـــعـــوبـــة 
االســـتـــيـــقـــاظ بـــاكـــرًا ويـــشـــعـــرون بــالــرغــبــة في 
 هــنــاك 

ّ
مـــعـــاودة الـــنـــوم لــفــتــرة أطـــــول، غــيــر أن

الــعــديــد مـــن الـــعـــادات الــصــحــيــة الــتــي ينصح 
بـــاتـــبـــاعـــهـــا فــــي الــــصــــبــــاح لــتــحــســني الـــحـــالـــة 

النفسية والشعور بالحيوية والنشاط.

عدم الضغط على زر الغفوة 
يــقــول الــخــبــراء إنـــه يــجــب عـــدم االعــتــمــاد على 
الجسم  تدخل  القصيرة  الغفوات  ألن  الغفوة 
في دورة نوم جديدة وتربك الساعة الداخلية 
لــلــجــســم وتــســاهــم فـــي الــشــعــور بــالــتــعــب عند 
االستيقاظ، لذلك ينصح باالستيقاظ مباشرة 

بعد رنني املنبه.

عدم تفقد البريد اإللكتروني
مــن أكــثــر الـــعـــادات غــيــر املستحبة الــتــي يقوم 
بــهــا األشــــخــــاص فـــي الـــصـــبـــاح تــفــقــد الــبــريــد 
اإللــكــتــرونــي ووســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
والـــــــذي يــمــكــن أن يـــســـاهـــم فــــي عـــرقـــلـــة الـــيـــوم 
بأكمله، ألن العقل سوف يتشتت عن الروتني 
الــــصــــبــــاحــــي الــــــــذي يــــجــــب الــــقــــيــــام بــــهــــا فــــور 
كتابة  أو  الخفيفة  التمارين  مثل  االستيقاظ 
لــذلــك ينصح بتعطيل  الــتــأمــل.  أو  الــيــومــيــات 
جميع إشعارات الهاتف وتأجيل تفقد رسائل 

البريد اإللكتروني إلى وقت الحق. 

عدم النهوض مباشرة من السرير
يميل معظم األشــخــاص إلــى مــغــادرة السرير 
فـــور االســتــيــقــاظ مــن الــنــوم، لــكــن ينصح بعد 
االســتــيــقــاظ بــالــجــلــوس عــلــى حـــافـــة الــســريــر 

فـــي الــعــشــريــنــيــات مـــن الـــعـــمـــر، تــبــلــغ نسبة 
القاصرين منهم 44 في املائة. وّكلف نحو 30 
محققًا في باريس متابعة هذه الظاهرة. أما 
أهداف اللصوص فهي »الجميع. فما يهمهم 

هو الساعة ال الشخص«.
إال أن إيربو قال إن خبرة هذا الجيل الجديد 
ــى أن  فـــي الـــســـاعـــات »مـــــحـــــدودة«، مــشــيــرًا إلــ
املــجــمــوعــات الصغيرة املــكــونــة مــن ثــالثــة أو 
أربــعــة أشــخــاص تمكنت مــن الحصول فقط 
على »ساعتني أو ثالث« من طراز »رولكس«، 
االجتماعية،  الشبكات  على  بيعها  يعيدون 

من دون شبكة إخفاء منظمة.
هذه  أدت  للعاصمة،  املــجــاورة  نانتير  وفــي 
عــدة  فــتــح تحقيقات قضائية  إلـــى  الــظــاهــرة 
املعنيني،  الشبان  معظم  وُوِضـــع   .2021 عــام 
وهـــم فــي كثير مــن األحــيــان مــن الــقــاصــريــن، 
رهـــن الــحــبــس االحــتــيــاطــي. وبــاإلضــافــة إلــى 
املكاسب السهلة التي يحققها هؤالء الشبان 
من سرقة الساعات، فهي تشّكل أيضًا نوعًا 
مــن »طــقــوس املــــرور« لــهــم، إذ يــفــاخــرون بما 
حـــقـــقـــوه، مــمــا يـــرفـــع مــكــانــتــهــم فـــي أوســــاط 

الجريمة، على ما شرحت فانيلي رافرو.
وأقّر املحامي الباريسي آالن فاجبيمي الذي 
تولى الدفاع عن عدد من هؤالء الشبان هذه 
السرقة،  أثــنــاء  جــدًا  »عنيفون  بأنهم  السنة 
أراهم  ويحاولون إظهار قوتهم، لكن عندما 

وحدهم خالل توقيفهم يجهشون بالبكاء«.
الساعات  بــأن سرقات  إيربو  وذّكــر جوليان 
الفاخرة كانت سابقًا حكرًا على مجموعات 
أكثر تنظيمًا. ففي عام 2013، كان ينشط في 
عليهم  طلق 

ُ
ت املجال شبان عشرينيون  هــذا 

الذهبي  املــثــلــث  فــي  »الــجــزائــريــون«،  تسمية 
وكــانــوا  و17(،  و16   8 ــر  )الــــدوائــ الــبــاريــســي 

ــيـــاح. وكـــــان هـــــؤالء الــذيــن  يــســتــهــدفــون الـــسـ
تــبــلــغ أعـــمـــارهـــم نــحــو 25 عـــامـــًا يــخــضــعــون 
للتدريب في قراهم في الجزائر، وينتشرون 
في عواصم أوروبــيــة عــدة. ولكن على عكس 
الجيل الجديد، كانوا يرتكبون سرقاتهم من 
دون عــنــف، فــي الــشــوارع، وكــانــوا يختارون 
ــــالت الــــســــاعــــات. وكــــــان لــديــهــم  ــــوديـ أغـــلـــى مـ

الــخــارج. حلت مجموعات  شبكة إخــفــاء فــي 
»الـــنـــابـــولـــيـــتـــانـــيـــني« مـــكـــان»الـــجـــزائـــريـــني«، 
ومــــا زالـــــت مــحــل اهـــتـــمـــام املــحــقــقــني. ودرج 
»الـــنـــابـــولـــيـــتـــانـــيـــون« عــلــى رصــــد أشــخــاص 
ــــودون ســــيــــاراتــــهــــم، فـــيـــتـــبـــعـــونـــهـــم عــلــى  ــقــ ــ يــ
دراجتي سكوتر. وتتولى مجموعة السكوتر 
األولــى نــزع مــرآة الــرؤيــة الخلفية الجانبية، 

ومــا إن يــخــرج الــســائــق ذراعـــه إلعـــادة مرآته 
إلــــى مــكــانــهــا حــتــى تــنــقــض عــلــيــه مجموعة 

السكوتر الثانية، وتنتزع ساعته.
وكان هؤالء اللصوص خبراء أيضًا، يسطون 
بها  وينطلقون  القيمة،  عالية  ساعات  على 

عائدين بسرعة إلى إيطاليا.
)فرانس برس(

يزيد أيضًا من تدفق الدم في األوعية الدموية 
فـــي الـــوجـــه مــمــا يــقــلــل مـــن الـــتـــورم ويـــزيـــد من 
ويقلل  املسام،  يغلق  أنــه  كما  البشرة،  نضارة 
 
ً
بالتالي من احتمالية ظهور الحبوب وخاصة

ذات الرؤوس السوداء.

تنظيف األسنان
يوصى بتنظيف األسنان في الصباح بسبب 
أثناء  »البالك« على األسنان  تشكل طبقة من 
النوم، والتي قد تتسبب في اإلصابة بنزيف 
األسنان والتهاب اللثة. كما ينصح بتنظيف 
الــقــهــوة، الحتوائها على  األســنــان بعد شــرب 
مادة الكافيني التي تهدد طبقة مينا األسنان.

ممارسة الرياضة
الرياضية  الــتــمــاريــن  بعض  مــمــارســة  تساعد 
ــالــــة  ــتـــمـــدد واإلطــ الــبــســيــطــة، مـــثـــل تـــمـــاريـــن الـ
واملــشــي، فــي تنشيط الـــدورة الــدمــويــة وتدفق 
الدم إلى العضالت والتغلب على شعور الكسل 
الذي يسيطر على األشخاص حال  والخمول 

االستيقاظ من النوم.

نشر رائحة عطرية
يساعد وضع موزع للزيوت العطرية في غرفة 
النوم واستنشاق رائحة زيت عطري مثل زيت 
النعناع والــبــرتــقــال والــلــيــمــون والــقــرنــفــل إلى 

إيقاظ الحواس وتجديد الطاقة.

االستماع للموسيقى
على  الــصــبــاح  فــي  املوسيقى  تشغيل  يساعد 
تحسني املــــزاج والــشــعــور بــالــطــاقــة، كــمــا أنها 
االنــتــبــاه والشعور  قــد تساعد على اســتــعــادة 

بالحماس لبدء يوم جديد.

لصوص الساعات الجدد في باريس: قاصرون وعنيفونعادات صحية ينصح باتباعها عند االستيقاظ من النوم
يتميز سارقو الساعات 

الفاخرة الجدد في باريس 
بأنهم من سكانها، وبأن 

بينهم نسبة كبيرة من 
القاصرين، ويغلب العنف 

على عملياتهم

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

»مــهــرجــان  ــدورة الــتــاســعــة لـــ ــ ــ ضــمــن فــعــالــيــات الـ
مه مؤسسة الدوحة 

ّ
أجيال السينمائي« الذي تنظ

لــأفــالم، شــارك املــخــرج اللبناني، طوني الــغــزال، 
بفيلمه الــوثــائــقــي »أطـــــالل«. واســتــمــرَّ املــهــرجــان 
ى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 

ّ
من 7 حت

وُعِرض »أطالل« الذي شاركت بلقيس الجعفري 
ــا فــي إخــراجــه فــي برنامج »صنع فــي قطر« 

ً
أيــض

ضمن املهرجان.  
الغزال من مواليد قطر، ويعود شغفه باإلخراج 
ــمـــرت أولـــى  ــة. وأثـ ــدراســ الــســيــنــمــائــي لــســنــوات الــ
ــراج عن  ــ مــحــاوالتــه الــنــاجــحــة فــي الــكــتــابــة واإلخــ
فيلم »بيت العمر« وتبعه فيلم »ابن البلد«، وقد 
التصميم واإلبــــداع  افــتــتــاح مبنى  عــرضــا خـــالل 
الــدوحــة مطلع نوفمبر/  فــي  فــي مدينة مشيرب 

تشرين الثاني الجاري. 
حــــول فــيــلــمــه األخــــيــــر، يـــقـــول الــــغــــزال فـــي حــديــث 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »)أطـــــــــــالل( فـــيـــلـــم خــيــال  »الــ ـــ لــ
فــلــســطــيــنــي خمسيني  يـــقـــوم رجــــل   

ْ
إذ تــوثــيــقــي، 

)بــســام(، برحلة تنقل فــي الــذكــريــات بــني املاضي 
والحاضر«. ويسترجع الغزال في الفيلم ذكرياته 

عن حياته وطفولته في قطر. 
ومـــن خـــالل األرشــيــف الشخصي واملــقــابــالت مع 

ـــروى القصص التي 
ُ
»بــســام« وزوجــتــه »لــيــلــى«، ت

التي تجسد حنني  الحزينة  الــخــواطــر  إلــى  تميل 
»بــســام« إلــى األمــاكــن واملــاضــي الجميل. أمــا فيلم 
عن  الــكــومــيــديــة  بنكهته  فيختلف  الــبــلــد«،  ــن  »ابــ
»أطالل«، وتدور أحداثه حول صبّي أردنّي لبناني 
يبلغ من العمر تسع سنوات، ويحاول التأقلم من 

جديد، بعد أن شعر بأنه غريب في بلده.
يتناول االضطرابات  الفيلم  أن  الغزال   ويوضح 
الذين  األشــخــاص  منها  يعاني  التي  الشخصية 
يــحــمــلــون أكــثــر مـــن هــويــة فـــي مــحــاولــة إلرضــــاء 
ــراف كــافــة. مــشــيــرًا إلـــى أن »ابــــن الــبــلــد« كــان  ــ األطـ
ا من أول مسودة للسيناريو  بــدًء إنتاجًا صعبًا، 
أثناء الحجر الصحي جراء جائحة كورونا، وذلك 
بسبب االضطرار إلى تنفيذ جزء من اإلخراج عن 
 السيناريو نفسه شكل تحديًا فنيًا 

َّ
ُبعد. حتى أن

مع العديد من املواقع واملمثلني األطفال، ال سيما 

الشاب  املخرج  مع وجــود طفل رضيع. ويعترف 
 »ابــن البلد« كــان أسلوبًا جديدًا بالنسبة له 

َّ
بــأن

الفنّية  والجمالية  السينمائّية  القصة  حيث  من 
على حد سواء، مؤكدًا أنه حاز إعجاب الجمهور 

بسبب ارتباط الناس برسالته.
ــول أول تــجــربــة لـــه عــبــر فــيــلــم »بــيــت الــعــمــر«  وحــ
والذي يحكي قصة أرملة لبنانية تسعى لتكريم 
زوجـــهـــا الـــراحـــل، بــكــل الـــطـــرق املــمــكــنــة عــلــى رغــم 
القديم،  منزلها  في  يواجه حياتها  الــذي  الخطر 
ويــروي صراعًا بني أم تقليدية وابنها الحداثي، 
يقول املخرج الــغــزال، إن التحدي كــان في إيجاد 
طريقة ليبدو املنزل الذي صورت فيه األحداث في 
قطر شبيهًا بمنزل في قرية في ريف لبنان. وأشار 
إلى أن الفيلم يدور حول ضرورة التغيير الذي ال 
أثناء االحتجاجات  مفر منه، وهو موضوع برز 
املأساوي  االنفجار  اللبنانية وبعد  والتظاهرات 

ملرفأ بيروت.في أغسطس/ آب 2020. 
السينمائي«،  أجــيــال  »مهرجان  بـ الــغــزال  وأشـــاد 
الــذي يلعبه في دعــم املبدعني وصانعي  والـــدور 
األفـــالم مــن الشباب العربي، وأكــد أنــه سيواصل 
مشواره في عالم السينما كتابة وإخراجًا، معبرا 
ــــالم قــصــيــرة اجــتــمــاعــيــة  عـــن إصــــــراره بــإنــتــاج أفـ
تالمس قلوب الناس، ومؤكدًا مواصلة العمل في 

املستقبل إلخراج فيلم سينمائي طويل.

ثالث نساء في ثالث حكايات

سجل المحققون 617 سرقة ساعات عام 2020 في باريس )إيريك فيفربرغ/فرانس برس(

يسترجع الغزال 
في فيلم 
»أطالل« ذكرياته 
عن حياته 
وطفولته في 
قطر )المكتب 
اإلعالمي للفنان(

)Getty( تفقد وسائل التواصل االجتماعي عند االستيقاظ من النوم يعرقل اليوم بأكمله

)Imdb( تلعب الصدفة دورًا أساسيًا في الفيلم

 ،Wheel of Fortune and Fantasy ،يقّسم المخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي، فيلمه األخير
إلى ثالث لوحات منفصلة، يجمعها موضوع واحد: مصائر النساء في حيوات عادية

عجلة الّصدفة والفانتازيا

طوني الغزال... شغف اإلخراج

فنون وكوكتيل
قراءة

تجربة

الجريمةاليف ستايل

يبدو أّن المخرج 
الياباني ريوسوكي 

هاماغوتشي )الصورة( 
يتّجه ليكون أحد أبرز 

الوجوه اإلخراجية 
السينمائية في العقد 
الجديد. فبعد نجاح 

»عجلة الّصدفة والفانتازيا« 
ها هو فيلمه »درايف ماي 

كار« )2021( أيضًا يحصد 
ردود فعل نقدية إيجابية، 
خصوصًا بعد فوزه بثالث 
جوائز في الدورة األخيرة 

من مهرجان كاّن السينمائي 
الفرنسي. الفيلم مقتبس 
من قصة قصيرة تحمل 

االسم نفسه للكاتب الياباني 
هاروكي موراكامي.

نجاح 
متواصل

Saturday 27 November 2021 Saturday 27 November 2021
السبت 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  22  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2644  السنة الثامنة السبت 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  22  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2644  السنة الثامنة


