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MEDIA

أخبار

الناشطون التايالنديون الذين دعوا
إلى إصالح النظام الملكي هم
من بين  17شخصًا على األقل في
تايالند قالوا إن شركة «آبل» قد
حذرتهم ،بشأن استهدافهم من
قبل مهاجمين «ترعاهم الدولة»،
ببرمجية «بيغاسوس» التي طورتها
 NSOاإلسرائيلية.

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  218مليون يورو (183
مليون جنيه إسترليني) كضرائب
متأخرة للحكومة األيرلندية.
الشركة األميركية ا ُتهمت بتجنب
مئات الماليين من الضرائب في أنحاء
أوروبا كافة.

21

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».

صحافيو أفغانستان :هروب وبطالة جماعية واعتداءات
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
صبغة اهلل صابر

امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات اإلع ـ ــام ـ ـي ـ ــة ت ـ ـعـ ــد مـ ـ ــن بــن
القطاعات األكثر تضررًا جــراء التحوالت
األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ،بـ ـع ــد عـ ــودة
ح ــرك ــة «ط ــال ـب ــان» إل ــى ال ـح ـك ــم ،منتصف
أغسطس/آب املاضي .وفيما توقفت أكثر
مــن مــائـتــي مــؤسـســة إعــامـيــة عــن العمل
ألسباب إقتصادية أو بسبب ضغوط من
عناصر في «طالبان»ّ ،
فر  70في املائة من
الصحافيني مــن ال ـبــاد ،أو أج ـبــروا على
البطالة ،وفقًا ملا كشفته منظمات حقوقية.
قال رئيس إذاعة محلية توقفت عن العمل
أخـ ـيـ ـرًا ،ف ــي واليـ ــة ل ـغ ـمــان شــرقــي ال ـبــاد،
ويـ ــدعـ ــى م ــدي ــر كـ ـ ـ ــاوش ،ل ــوس ــائ ــل إعـ ــام
محلية ،إن الــوضــع االقـتـصــادي الصعب،
إضــافــة إل ــى الـضـغــوطــات ال ـتــي تفرضها
«طالبان» جعال من استمرارية العمل في
اإلذاعـ ــة شــديــدة الـصـعــوبــة .وأف ــاد كــاوش
ب ــأن  16شخصًا كــانــوا يعملون مـعــه في
اإلذاعة ،بينهم امرأتان.
ُ
وفـ ـق ــا مل ــؤس ـس ــة م ـح ـل ـيــة ت ـع ـن ــى ب ـش ــؤون
الصحافيني األفغان ،أقفلت  257مؤسسة
إعالمية في البالد منذ سيطرة «طالبان»،
و 70فــي املــائــة مــن الـعــامـلــن فــي الـقـطــاع
وجـ ـ ــدوا أن ـف ـس ـهــم أم ـ ــام خ ـي ــار ال ـه ــرب من
ال ـبــاد أو الـبـطــالــة ،بينما نـقـلــت وســائــل
إعالم محلية عن توجه الكثير نحو مهن
مختلفة تمامًا.
وذك ـ ـ ــرت وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام امل ـح ـل ـيــة قـصــة
اإلع ــام ــي وح ـي ــد ال ـل ــه وح ـ ــدت م ــن والي ــة
هلمند الــذي وجــد نفسه بــا عمل أخيرًا،
فـ ـب ــدأ ي ـع ـمــل ف ــي ت ـص ـم ـيــم امل ـ ـنـ ــازل ون ـقــل
ال ـطــوب .وسـلـطــت مــواقــع إخـبــاريــة أخــرى
الـضــوء على صحافيات وج ــدن أنفسهن
يـعـمـلــن ف ــي ال ـت ـطــريــز وال ـخ ـي ــاط ــة ،ج ــراء
األوضاع هذه.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـنـ ـق ــاب ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لـلـصـحــافـيــن ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ع ــن رصــد
 30حــادثــة إع ـت ــداء مـنــذ تــولــي «طــال ـبــان»
ال ـس ـل ـطــة ،م ـح ــذرة ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،الـشـهــر
امل ــاض ــي ،م ــن مـغـبــة م ــا ت ـمــارســه الـحــركــة
في حق اإلعالميني .كشفت النقابة أيضًا
أن  70فــي املــائــة مــن الــذيــن طلبوا اللجوء
فــي بــاد أخ ــرى ،منذ سيطرة «طــالـبــان»،
بصفتهم إعالميني ،ليسوا كذلك.
واح ـت ـلــت أف ـغــان ـس ـتــان املــرت ـبــة الـخــامـســة
فــي مــؤشــر «لـجـنــة حـمــايــة الـصـحــافـيــن»
ال ــدول ـي ــة ل ــإف ــات م ــن ال ـع ـق ــاب ،ال ـص ــادر
مطلع الشهر الحالي .وتغطي آخر بيانات
اللجنة الـفـتــرة مــا بــن  1سبتمبر/أيلول
 2011ح ـتــى  31أغ ـس ـط ــس/آب  ،2021إال
أن ـهــا ال تـعـكــس ع ـلــى ن ـحــو كــامــل الـخـطــر
امل ـتــزايــد ال ــذي يــواجـهــه الـصـحــافـيــون في

أفغانستان .وبينما لم تتغير مرتبة البلد
عـلــى املــؤشــر ،إال أن الــوضــع عـلــى األرض
تــدهــور بـســرعــة لـلـمــراسـلــن الصحافيني
خــال الـعــام الـحــالــي ،بعد سيطرة حركة
«طالبان» على البالد.
وأشـ ـ ـ ــارت «ل ـج ـنــة ح ـمــايــة ال ـص ـحــاف ـيــن»
إل ـ ـ ــى أن م ـ ـئـ ــات الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن فـ ـ ـ ــروا مــن
أفغانستان« ،بسبب خشيتهم من السجل

أقفلت  257مؤسسة
إعالمية أفغانية منذ
سيطرة «طالبان»

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

إطالق سراح اإلعالمي التونسي
عامر عيّاد
تونس ـ العربي الجديد

قـ ـ ــررت امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ت ــون ــس،
الخميس ،إط ــاق س ــراح مـقــدم بــرامــج في
تلفزيون مقرب من «حركة النهضة» كان
مــوقــوفــا مـنــذ نـحــو شـهــريــن ،إث ــر انـتـقــاده
ّ
سعيد.
الشديد للرئيس التونسي قيس
وقـ ـ ــال امل ـح ــام ــي س ـم ـيــر ب ــن ع ـم ــر «ق ـ ــررت
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى عــامــر
عياد في حالة سراح» .ويبقى عامر ّ
ّ
عياد
على ذمــة التحقيق فــي القضية ،وعينت
املحكمة جلسة فــي يناير/كانون الثاني
امل ـق ـبــل .وأوقـ ـف ــت قـ ــوات األمـ ــن الـتــونـسـيــة
مطلع أكتوبر/تشرين األول مقدم البرامج
في قناة «الزيتونة» الخاصة عامر ّ
عياد،
والنائب عبد اللطيف ُالعلوي في املجلس
املـجـ ّـمــدة أعـمــالــه ،وقــد أطـلــق ســراحــه بعد
أيام قليلة.
وعزا املحامي سمير بن عمر آنــذاك سبب
التوقيف إلــى «التعبير عــن بعض اآلراء
خ ــال الـبــرنــامــج» مـشـيـرًا إل ــى أن «عملية
الـ ـت ــوقـ ـي ــف جـ ـ ـ ــاءت ب ـط ـل ــب م ـ ــن ال ـق ـض ــاء
العسكري» ،والتهمة «هي التآمر املقصود
به تبديل هيئة الدولة» .ووجه عامر عياد
ف ــي م ـقــدمــة بــرنــام ـجــه ان ـت ـق ــادات شــديــدة
ّ
لسعيد ،وقال في تعليقه على قرار تعيني

الوحشي لحركة (طالبان) في مجال حرية
الصحافة ،وما قد يعنيه حكم هذه الحركة
بالنسبة ألمن الصحافيني».
وأكـ ــدت أن تحقيق ال ـعــدالــة للصحافيني
الـ 17الذين قتلوا في أفغانستان ،في فترة
املــؤشــر املـمـتــدة  10س ـنــوات« ،أم ــر صعب
ً
املـ ـن ــال أص ـ ـ ــا» ،وأن «إفـ ـ ــات ال ـج ـن ــاة من
العقاب قــد يصبح راسـخــا بقدر رسوخه

رئيسة الحكومة نجالء ب ــودن« :هــي أول
امرأة تنال شرف قيادة االنقالب ،لن تكون
رئيسة حكومة ...بل ستكون فقط خادمة
ل ـل ـس ـل ـطــان وم ـن ـف ــذة ألوامـ ـ ـ ـ ــره» .وأضـ ــاف
ّ
(سعيد) لم يستطع ترويض
«الشعبوي
رجل ليصبح خاتمًا في إصبعه».
وعبد اللطيف العلوي نائب في املجلس
املـ ـج ـ ّـم ــد عـ ــن حـ ـ ــزب «ائـ ـ ـت ـ ــاف الـ ـك ــرام ــة»
املتحالف مع «حركة النهضة» ،وكــان من
بني ضيوف البرنامج الذي بث على قناة
«ال ــزي ـت ــون ــة» ال ـتــي يـعـتـبــرهــا ال ـعــديــد من
السياسيني موالية لـ«حركة النهضة».
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـلـ ــوي خ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـلـ ـق ــة« :ن ـح ــن
نـقــول بشجاعة :هــذا ان ـقــاب ،ونـعــارضــه،
ونـتـمـســك بــالـشــرعـيــة» .وأضـ ــاف «نـجــاء
ب ــودن ت ـقــدم كـقــربــان لتبييض االن ـقــاب،
هذه إهانة للمرأة».
ف ــي  25ت ـمــوز/يــول ـيــو قـ ـ ّـرر الــرئ ـيــس قيس
س ـع ـ ّـيــد ت ـج ـم ـيــد أعـ ـم ــال م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
وأق ــال رئيس الحكومة ،وتــولــى السلطات
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،ورف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـصـ ــانـ ــة عـ ـ ــن كــل
ّ
الـنــواب ،ولــوحــق بعضهم قضائيًا .وكلف
سـعـ ّـيــد ،نهاية سبتمبر/أيلول ،األسـتــاذة
الـجــامـعـيــة املتخصصة فــي الجيولوجيا
وغـيــر امل ـعــروفــة فــي األوسـ ــاط السياسية،
ن ـج ــاء ب ـ ـ ــودن ،ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة.

ف ــي الـ ـص ــوم ــال والـ ـبـ ـل ــدان األخ ـ ـ ــرى ال ـتــي
تتصدر املؤشر».
يحكي اإلعالمي وحيد الله كاكر ،لـ«العربي
الجديد» ،قصة االعتداء عليه .ويقول إنه
في الـ 21من أكتوبر/تشرين األول املاضي
ت ــوج ــه إل ـ ــى م ـح ـيــط الـ ـسـ ـف ــارة اإلي ــرانـ ـي ــة
ف ــي الـعــاصـمــة ك ــاب ــول ،لـتـغـطـيــة تـظــاهــرة
نـســائـيــة .وح ــن وص ــل هــو وزمـ ــاؤه ،قــال
أحد قادة «طالبان» لعناصره من دون أي
تمهيد :اضربوا اإلعالميني ،وأخرجوهم
ً
كاكر للضرب،
من الساحة .وفعال ،تعرض ُ
ُ
وه ـ ــدد ب ــإط ــاق ال ـن ــار ع ـل ـيــه ،وأخـ ـ ــرج من
الساحة دفعًا.
املـصــور شكيب أح ـمــدي ،مــن شــركــة «جي
بي إس لإلعالم» ،يقول لـ«العربي الجديد»
إنه أيضًا تعرض في اليوم نفسه للضرب
من قبل مسلحي «طالبان» ،ال لذنب سوى
أنه وزمالء له كانوا يغطون املسيرة.
وفـيـمــا اكـتـفــى كــاكــر وأح ـم ــدي بــامل ـغــادرة
بعد ما تعرضا له ،توجه الصحافي عبد
الــرشـيــد كــاشـفــي إل ــى مكتب وكـيــل وزارة
الثقافة ،وهو الناطق بإسم الحركة ،ذبيح
الله مجاهد ،وأخبره أنه تعرض للضرب
مــن قبل املسلحني .وق ــال إن وكـيــل وزارة
الثقافة تعامل معه بشكل جيد ،ونصحه
أال يغطي أي نشاط محظور.
وقــد دعــت وزارة األمــر باملعروف والنهي
عن املنكر في حكومة «طالبان» القنوات
التلفزيونية األفغانية إلى التوقف عن بث
مسلسالت تظهر فيها الـنـســاء ،فــي ُ إطــار
التعليمات الدينية الجديدة التي نشرت
األحد املاضي .كما جاء في مستند صادر
عــن ال ــوزارة ومــوجــه لوسائل اإلع ــام ،أنه
يـنـبـغــي عـلــى ق ـن ــوات الـتـلـفــزة أن تتجنب
عرض مسلسالت رومانسية تلعب النساء
فيها أدوارًا.
كـ ـ ـم ـ ــا ط ـ ـل ـ ـبـ ــت «ط ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان» أن ت ـ ــرت ـ ــدي
الصحافيات الـحـجــاب اإلســامــي عندما
َ
يظهرن على الشاشة ،من دون تحديد ما
إذا كــانــت تـتـحــدث عــن وض ــع غ ـطــاء على
ً
الـ ـ ــرأس ،وه ــو م ــا تـعـتـمــده أصـ ــا الـنـســاء
ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــات األفـ ـغ ــانـ ـي ــة ،أو ارت ـ ـ ــداء
ح ـجــاب ك ــام ــل .دع ــت «ط ـ ّـال ـب ــان» الـقـنــوات
األفغانية أيضًا إلى تجنب البرامج التي
تتعارض مع القيم اإلسالمية األفغانية،
وك ــذل ــك تـلــك ال ـتــي ت ـســيء لـلــديــن أو الـتــي
ُ
تـظـهــر الـنـبــي ورف ــاق ــه .و فــي ه ــذا ال ـشــأن،
قــال الناطق باسم وزارة األمــر باملعروف
والنهي عــن املنكر مــولــوي محمد صــادق
عاكف مهاجر ،لـ«العربي الجديد» ،إن «ما
فرضناه من قيود على وسائل اإلعالم هو
مطلب الشعب» ،وإن «شــرائــح الشعب قد
سئمت مــن املسلسالت األجنبية التي لم
تأت لنا بالخير في السنوات املاضية».

إيطاليا تستقبل
«موناليزا األفغانية»
روما ـ العربي الجديد

(فيسبوك)

وتقول جماعات حقوقية إن تونس تشهد
تسارعًا في املمارسات التي ّ
تهدد الحريات
امل ـك ـت ـس ـبــة ب ـش ــق األن ـ ـفـ ــس ،وس ـ ــط ت ــراج ــع
الديمقراطية في البالد .وحــذرت «منظمة
العفو الدولية» (أمنستي) أخيرًا من «زيادة
مـثـيــرة لـلـقـلــق» فــي املـحــاكـمــات العسكرية
الـتــي تستهدف املــدنـيــن ،وأف ــادت بــأنــه تم
خالل األشهر الثالثة املاضية التحقيق مع
عشرة مدنيني أو محاكمتهم أمــام محاكم
ع ـس ـكــريــة ،بـيـنـمــا ي ــواج ــه أربـ ـع ــة مــدنـيــن
امل ـح ــاك ـم ــة النـ ـتـ ـق ــاده ــم ال ــرئـ ـي ــس ،بـيـنـهــم
يــاســن ال ـع ـيــاري ال ــذي يـحــاكــم بــاتـهــامــات
تتعلق بمنشورات على «فيسبوك» انتقد
ّ
سعيد ،ووصفه بأنه «فرعون» ،وبأن
فيها
قراراته «انقالب عسكري».

أعلن مكتب رئيس الــوزراء اإليطالي ماريو دراغــي ،الخميس ،أن بالده قدمت مالذًا
آمنا لشربات غــوال التي لقبت بـ«موناليزا األفغانية» ،بعد تصدرها غــاف مجلة
«ناشيونال جيوغرافيك» عام  ،1985بصورة التقطها ستيف ماكوري ،وكانت حينها
في العاشرة من عمرها .واختصرت صورتها ويالت التهجير والحرب في بالدها.
وأفاد بيان ملكتب رئيس الوزراء بأن الحكومة تدخلت بعد أن طلبت غوال املساعدة
ملغادرة أفغانستان ،في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» على البالد في أغسطس/
آب ،مضيفا أن وصولها جزء من برنامج أوسع إلجالء املواطنني األفغان ودمجهم.
املصور األميركي ستيف مــاكــوري التقط صــورة غــوال عندما كانت طفلة تعيش
في مخيم لالجئني على الحدود الباكستانية األفغانية .الصورة أبــرزت عينيها
الخضراوين املدهشتني ،وأكسبتها شهرة عاملية .لكن هويتها لم تعرف إال عام
 ،2002عـنــدمــا عــاد مــاكــوري إلــى املنطقة واقـتـفــى أثــرهــا .وأوض ـحــت «نــاشـيــونــال
ً
جيوغرافيك» حينها أن محلال في مكتب التحقيقات االتحادي ،ونحاتًا تشريحيًا،
ومخترع التعرف على األشخاص عبر بصمة العني ،تحققوا كلهم من هويتها.
ع ــام  ،2016اعتقلت بــاكـسـتــان غ ــوال ،بتهمة تــزويــر بـطــاقــة هــويــة باكستانية في
مـحــاولــة للعيش فــي الـبــاد .وقـضــت فــي السجن  15يــومــا ،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 استيالء
حركة «طالبان» على السلطة ،تعهد قادتها باحترام حقوق املرأة بما يتوافق مع
الشريعة اإلسالمية .لكن في ظل حكم «طالبان» السابق ،من  1996إلى  ،2001لم يكن
مسموحًا للمرأة بالعمل ،ومنعت الفتيات من الذهاب إلــى املــدارس .وكــان يتعني
على النساء أيضًا تغطية وجوههن ،وأن يرافقهن محرم عند مغادرة منازلهن.
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منوعات فنون وكوكتيل
قراءة

سعيد المزواري

ّ
ك ـث ـي ـرًا ُم ــا ي ـت ـســلــل ال ـض ـع ــف إل ــى
ّ
األفالم امل ّ
كونة من أقسام عدة (على
ٌّ
نمط اللوحات الثالثية) .يحكي كل
ّ
ّ
منها ّ
قصة مستقلة ،نظرًا إلى تشتت الطرح،
مالمسة عمق األشياء ،في الوقت
وعجزه عن
ّ
ّ
القصير نسبيًاُ ،امل ّ
خصص لكل قصة ،إال إذا
ّ
ٌ
ك ــان ه ـنــاك خـيــط نــاظــم يـعـبــر ال ـك ــل ،تنصهر
وفقه املواضيع واملناخات ،ومـســارات ّ
تطور
الشخصيات ،في رؤية ِّ
موحدة.
ٍّ
ّ
ـن ،اس ـت ـطــاع امل ـخ ــرج الـيــابــانــي
ت ـحــد غـيــر هـ ـ ٍ
ْ
ري ــوس ــوك ــي ه ــام ــاغ ــوت ـش ــي ( 42عـ ــامـ ــا) أن
يخوضه فــي فيلمه الطويل «عجلة ّ
الصدفة
ـازي ــا» (Wheel of Fortune and
والـ ـف ــانـ ـت ـ ُ
 ،)Fantasyاملـتـ َّـوج بـ«الجائزة الكبرى للجنة
التحكيم» ،في الــدورة الـ 1( 71ـ  5مــارس/آذار
 )2021لـ«مهرجان برلني السينمائي».
أدوار
رغ ــم ح ـضــور شـخـصـيــات رجــالـيــة فــي
ٍ
رئيسية ،تبقى أغـلــب أدوار الفيلم وأهمها،
ّ
ت ـلــك ال ـت ــي ت ـ ّ
ـؤدي ـه ــا ال ـن ـس ــاء ،م ــا ي ــؤك ــد املـيــل
الــواضــح لهاماغوتشي ،في أفالمه السابقة،

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

الصدفة والفانتازيا
عجلة ّ
ثالث نساء في ثالث حكايات

كــ«حــواس» ( )2015و«أساكو  1و،)2018( »2
ّ
إل ــى نـســج ب ّــورتــري ـهــات ُمــرك ـبــة لشخصيات
نسائية ،مؤثرة بتعقيدها ،وغنى الوضعيات
ّ
العاطفية واالجتماعية التي تختبرها .يتعلق
الثابت الثاني في فيلموغرافيا هاماغوتشي
ب ـم ـحــوريــة الـ ـ ــدور ال ـ ــذي يـلـعـبــه الـ ـح ــوار بني
ما يدفع كثيرين إلــى تصنيفه
الشخصياتّ ،
روم ـ ــر ،رغ ــم الـفــرق
فــي خــانــة امل ـتــأثــر بـ ـ إري ــك ِ
الكبير بينهما فــي الحساسيات واإلخ ــراج،
ّ
املتمثل أساسًا في الوازع األخالقي ،الحاضر

ّ
بـقـ ّـوة أكبر عند املعلم الفرنسي ،فــي تحديد
مـضــامــن الـ ـح ــوارات ودواف ـ ــع الـشـخـصـيــات،
ون ــزع ــة امل ـخ ــرج ال ـيــابــانــي إل ــى الـتــركـيــز على
تـ ّ
ـرسـبــات املـشــاعــر فــي ال ــذاك ــرة ،وأثــرهــا على
العالقات اإلنسانية.
يتموضع أسـلــوب هاماغوشي فــي منتصف
ال ـطــريــق ب ــن جـهـبــذيــن ك ــوري ــن :شـعــريــة لي
شونغ دونــغ الحاملة ،والسحرية في لحظات
نــادرة ،وحساسية هونغ سانغ سو في رسم
ّ
لوحات عاطفية ُمركبة ،تنشأ غالبًا من تفاعل

يتأثر هاماغوشي في
أعماله بكل من لي شونغ
دونغ وهونغ سانغ سو

ّ
مثلثات ّ
حب ،من دون نسيان اشتراكه مع هذا
ً
األخ ـيــر فــي غ ــزارة اإلن ـت ــاج 13 :فيلمًا طــويــا
(م ـن ـهــا  4وثــائ ـق ـيــة) أخــرج ـهــا هــامــاغــوتـشــي
فــي  10أع ــوام فـقــط ،كافية لتجعله أحــد أهـ ّـم
املخرجني في العالم.
فـ ــي الـ ـقـ ـص ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن «عـ ـجـ ـل ــة ال ـ ّـص ــدف ــة
ّ
والفانتازيا» ،بعنوان «السحر» (أو شيء أقل
ً
ط ـمــأنــة) ،تـحـكــي غــومــي ـ فــي مـشـهــد ح ــواري
ـت وط ــوي ــل ـ لـصــديـقـتـهــا امل ـق ـ ّـرب ــة مـيـكــو،
ث ــاب ـ ٍ
ع ــارض ــة األزيـ ـ ـ ــاء ،ف ــي عــودت ـه ـمــا م ــن الـعـمــل

نجاح
متواصل
يبدو ّ
أن المخرج
الياباني ريوسوكي
هاماغوتشي (الصورة)
يتّجه ليكون أحد أبرز
الوجوه اإلخراجية
السينمائية في العقد
الجديد .فبعد نجاح
الصدفة والفانتازيا»
«عجلة ّ
ها هو فيلمه «درايف ماي
كار» ( )2021أيضًا يحصد
ردود فعل نقدية إيجابية،
خصوصًا بعد فوزه بثالث
جوائز في الدورة األخيرة
ّ
كان السينمائي
من مهرجان
الفرنسي .الفيلم مقتبس
من قصة قصيرة تحمل
االسم نفسه للكاتب الياباني
هاروكي موراكامي.
تلعب الصدفة دورًا أساسيًا في الفيلم ()Imdb

اليف ستايل

ي ـ ـعـ ــانـ ــي ب ـ ـعـ ــض األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص مـ ـ ــن ص ـع ــوب ــة
االس ـت ـي ـق ــاظ ب ــاكـ ـرًا وي ـش ـع ــرون بــالــرغ ـبــة في
ّ
مـ ـع ــاودة ال ـن ــوم ل ـف ـتــرة أط ـ ــول ،غ ـيــر أن هـنــاك
ال ـعــديــد م ــن الـ ـع ــادات الـصـحـيــة ال ـتــي ينصح
ب ــات ـب ــاع ـه ــا فـ ــي الـ ـصـ ـب ــاح ل ـت ـح ـســن ال ـح ــال ــة
النفسية والشعور بالحيوية والنشاط.
عدم الضغط على زر الغفوة

يـقــول الـخـبــراء إن ــه يـجــب ع ــدم االعـتـمــاد على
الغفوة ألن الغفوات القصيرة تدخل الجسم
في دورة نوم جديدة وتربك الساعة الداخلية
لـلـجـســم وت ـســاهــم فــي ال ـش ـعــور بــالـتـعــب عند
االستيقاظ ،لذلك ينصح باالستيقاظ مباشرة
بعد رنني املنبه.

االسـتـيـقــاظ فــي غــرفــة مظلمة يمكن أن يربك
ال ـع ـق ــل وي ـج ـع ــل ال ـج ـس ــم م ـت ـع ـبــا .ل ــذل ــك ف ــور
االسـتـيـقــاظ مــن ال ـنــوم ينصح بفتح الـنــوافــذ
واالسـتـمـتــاع بـضــوء الشمس ومــا تقدمه من
ف ــوائ ــد ع ــدي ــدة لـلـصـحــة ال ـع ــام ــة م ـثــل زيـ ــادة
إفــراز مــادة السيروتونني التي تزيد الشعور
بــالـسـعــادة ،ووق ــف إف ــراز هــرمــون امليالتونني
املحفز على النوم ،وإمداد الجسم بفيتامني د.

تنظيف األسنان

شرب الماء قبل الكافيين

عدم تفقد البريد اإللكتروني

مــن أكـثــر ال ـع ــادات غـيــر املستحبة الـتــي يقوم
ب ـهــا األشـ ـخ ــاص ف ــي ال ـص ـب ــاح ت ـف ـقــد ال ـبــريــد
اإللـكـتــرونــي ووســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
وال ـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـس ــاه ــم ف ــي ع ــرق ـل ــة ال ـي ــوم
بأكمله ،ألن العقل سوف يتشتت عن الروتني
الـ ـصـ ـب ــاح ــي الـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــب الـ ـقـ ـي ــام بـ ـه ــا ف ــور
االستيقاظ مثل التمارين الخفيفة أو كتابة
الـيــومـيــات أو الـتــأمــل .لــذلــك ينصح بتعطيل
جميع إشعارات الهاتف وتأجيل تفقد رسائل
البريد اإللكتروني إلى وقت الحق.

غسل الوجه بالماء البارد

ً
فـضــا عــن فــوائــد امل ــاء ال ـبــارد فــي زي ــادة تنبه
الجسم ويقظته ،فإن غسل الوجه باملاء البارد

يساعد تشغيل الموسيقى
في الصباح على تحسين
المزاج والشعور بالطاقة

عدم النهوض مباشرة من السرير

يميل معظم األشـخــاص إلــى مـغــادرة السرير
ف ــور االسـتـيـقــاظ مــن ال ـنــوم ،لـكــن ينصح بعد
االس ـت ـي ـقــاظ بــال ـج ـلــوس ع ـلــى ح ــاف ــة الـســريــر

لـبـضــع ثـ ــوان قـبــل ال ـن ـهــوض بـسـبــب خـطــورة
تغيير وضعية الجسم من االستلقاء للوقوف
بـشـكــل م ـفــاجــئ ،ألن ـه ــا ق ــد تـسـبــب انـخـفــاض
ضغط الدم والشعور بالدوار والهبوط.

ي ـم ـكــن أن ي ـســاعــد شـ ــرب كـ ــوب م ــن امل ـ ــاء قبل
فنجان القهوة أو الشاي في ترطيب الجسم
وزيـ ـ ـ ــادة ال ـت ـم ـث ـيــل الـ ـغ ــذائ ــي ،إذ ق ــد يـتـسـبــب
الجفاف في حدوث أعراض مثل االرتباك وقلة
التبول واإلرهاق والدوخة خالل اليوم.

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

طوني الغزال ...شغف اإلخراج
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ض ـمــن ف ـعــال ـيــات ال ـ ـ ــدورة ال ـتــاس ـعــة ل ــ«م ـهــرجــان
ّ
أجيال السينمائي» الذي تنظمه مؤسسة الدوحة
لــأفــام ،شــارك املـخــرج اللبناني ،طوني الـغــزال،
بفيلمه الــوثــائـقــي «أط ـ ــال» .واس ـت ـمـ َّـر املـهــرجــان
ّ
من  7حتى  13نوفمبر /تشرين الثاني الجاري،
ُ
وعً ِرض «أطالل» الذي شاركت بلقيس الجعفري
أيــضــا فــي إخــراجــه فــي برنامج «صنع فــي قطر»
ضمن املهرجان.
الغزال من مواليد قطر ،ويعود شغفه باإلخراج
الـسـيـنـمــائــي ل ـس ـنــوات ال ــدراس ــة .وأثـ ـم ــرت أول ــى
م ـحــاوالتــه الـنــاجـحــة فــي الـكـتــابــة واإلخ ـ ــراج عن
فيلم «بيت العمر» وتبعه فيلم «ابن البلد» ،وقد
عــرضــا خ ــال افـتـتــاح مبنى التصميم واإلب ــداع
فــي مدينة مشيرب فــي الــدوحــة مطلع نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري.
حـ ــول فـيـلـمــه األخـ ـي ــر ،ي ـق ــول الـ ـغ ــزال ف ــي حــديــث
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــيْ ال ـ ـجـ ــديـ ــد»(« :أط ـ ـ ـ ـ ــال) ف ـي ـل ــم خ ـيــال
تــوث ـي ـقــي ،إذ ي ـق ــوم رج ــل فـلـسـطـيـنــي خمسيني
(بـســام) ،برحلة تنقل فــي الــذكــريــات بــن املاضي
والحاضر» .ويسترجع الغزال في الفيلم ذكرياته
عن حياته وطفولته في قطر.
وم ــن خ ــال األرش ـيــف الشخصي وامل ـقــابــات مع

ُ
«بـســام» وزوجـتــه «لـيـلــى» ،ت ــروى القصص التي
تميل إلــى الـخــواطــر الحزينة التي تجسد حنني
«بـســام» إلــى األمــاكــن واملــاضــي الجميل .أمــا فيلم
«اب ــن ال ـب ـلــد» ،فيختلف بنكهته الـكــومـيــديــة عن
ّ
ّ
أردني لبناني
صبي
«أطالل» ،وتدور أحداثه حول
يبلغ من العمر تسع سنوات ،ويحاول التأقلم من
جديد ،بعد أن شعر بأنه غريب في بلده.
ويوضح الغزال أن الفيلم يتناول االضطرابات
الشخصية التي يعاني منها األشـخــاص الذين
يـحـمـلــون أك ـثــر م ــن هــويــة ف ــي م ـحــاولــة إلرض ــاء
األطـ ــراف كــافــة .مـشـيـرًا إل ــى أن «اب ــن الـبـلــد» كــان
إنتاجًا صعبًا ،بـ ً
ـدء ا من أول مسودة للسيناريو
أثناء الحجر الصحي جراء جائحة كورونا ،وذلك
بسبب االضطرار إلى تنفيذ جزء من اإلخراج عن
َّ
ُبعد .حتى أن السيناريو نفسه شكل تحديًا فنيًا
مع العديد من املواقع واملمثلني األطفال ،ال سيما

«ابن البلد» يتناول
االضطرابات التي يعاني
منها مزدوجو الهوية

مع وجــود طفل رضيع .ويعترف املخرج الشاب
َّ
بــأن «ابــن البلد» كــان أسلوبًا جديدًا بالنسبة له
ّ
ّ
من حيث القصة السينمائية والجمالية الفنية
على حد سواء ،مؤكدًا أنه حاز إعجاب الجمهور
بسبب ارتباط الناس برسالته.
وح ــول أول تـجــربــة ل ــه عـبــر فـيـلــم «ب ـيــت الـعـمــر»
والذي يحكي قصة أرملة لبنانية تسعى لتكريم
زوج ـه ــا ال ــراح ــل ،بـكــل ال ـط ــرق املـمـكـنــة عـلــى رغــم
الخطر الــذي يواجه حياتها في منزلها القديم،
ويــروي صراعًا بني أم تقليدية وابنها الحداثي،
يقول املخرج الـغــزال ،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
مفر منه ،وهو موضوع برز أثناء االحتجاجات
والتظاهرات اللبنانية وبعد االنفجار املأساوي
ملرفأ بيروت.في أغسطس /آب .2020
وأش ــاد الـغــزال بـ«مهرجان أجـيــال السينمائي»،
وال ــدور الــذي يلعبه في دعــم املبدعني وصانعي
األف ــام مــن الشباب العربي ،وأكــد أنــه سيواصل
مشواره في عالم السينما كتابة وإخراجًا ،معبرا
ع ــن إصـ ـ ــراره بــإن ـتــاج أفـ ــام ق ـص ـيــرة اجـتـمــاعـيــة
تالمس قلوب الناس ،ومؤكدًا مواصلة العمل في
املستقبل إلخراج فيلم سينمائي طويل.

لصوص الساعات الجدد في باريس :قاصرون وعنيفون
يزيد أيضًا من تدفق الدم في األوعية الدموية
ف ــي ال ــوج ــه مـمــا يـقـلــل م ــن ال ـت ــورم وي ــزي ــد من
ويقلل
نضارة البشرة ،كما أنــه يغلق املسام،
ً
بالتالي من احتمالية ظهور الحبوب وخاصة
ذات الرؤوس السوداء.

عدم االستيقاظ في الظالم

تجربة

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

الجريمة

عادات صحية ينصح باتباعها عند االستيقاظ من النوم
يارا حسين

فــي سـيــارة أج ــرةً ،كيف وقـعــت فــي حـ ّـب رجـ ٍـل
خلب عقلها ،واصفة حيثيات لقائهما ّ
األول،
ّ
ّ
واسـ ـتـ ـم ــرار ت ــأث ــر ال ــرج ــل ب ـف ــض عــاق ـتــه مع
رفيقته السابقة قبل عامني ،بعد اكتشافه أنها
تـخــونــه .مــا إن تـغــادر غــومــي الـسـيــارة ،حتى
تطلب ميكو مــن السائق أن يذهب إلــى جهة
ّ
ّ
مـعـ ّـيـنــة غـيــر مـنــزلـهــا ،فـتــتـضــح مـعــالــم مثلث
حـ ّـب ،لعبت ّ
الصدفة ـ القدر دورًا أساسيًا في
رسمهّ .
ثم يأخذ الحوار الطويل ،مرة أخرى،
ـاهـ ـ َـد الـ ـغ ــوص ف ــي دواخ ـ ـ ــل ال ـش ـخ ـص ـيــات
شـ ـ ِ
وتناقضاتها ،في فضاءات مغلقةّ ،
جسدتها
ً
سيارة األجرة ّأوال ،باعتبار السيارات إحدى
ّ
وسط
الفضاءات املفضلة لهاماغوتشي .ثــم ّ
بـهــو امل ـكــاتــب املـفـتــوحــة ،فــي ســاعــةٍ مـتــأخــرة
مــن الـلـيــل ،مــا أسـبــغ على الـنـقــاش بــن ميكو
وحـبـيـبـهــا ال ـســابــق خـلـيـطــا م ــن الـحـمـيـمـيــة،
ّ
أكن أعلم أن
وشعورًا دفينًا
بفوات األوان« :لم ً
ْ
الحوارات ُيمكن أن تكون إيروتيكية إلى هذا
ّ
تسر تسوغومي مليكو ،في إشارة ّ
الحد»ّ ،
ذكية
مــن املـخــرج إلــى إيمانه بـقــدرة الـحــوار الذكي
ّ
وامل ـل ـهــم ع ـلــى إرس ـ ــاء درام ــات ــورج ـي ــا خــاقــة،
ان ـطــاقــا م ــن ت ـحــريــك دواخ ـ ــل الـشـخـصـيــات،
ّ
ل ـت ـط ـف ــو عـ ـل ــى الـ ـسـ ـط ــح أحـ ــاس ـ ـيـ ــس م ــرك ـب ــة
ومناخات مثيرة.
ي ـ ــروي ال ـق ـســم ال ـث ــان ــي« ،بـ ـ ـ ٌ
ـاب م ـف ـتــوح على
مصراعيه» ،قصة الطالب سازاكي ،الذي ّ
يلح
في استجداء ّ
مدرسه ساغاوا ملراجعة النقطة
اللغة الفرنسية،
مادة
في
عليها
التي حصل
ّ
ّ
ألنـهــا ت ـ ّ
حلمه في
ر
وتبخ
ـه،
ـ
ب
ـو
ـ
س
ر
ـى
ـ
ل
إ
ي
ـؤد
ّ ُ
ْ
ّ
ُ
ّ
أن يصبح مقدم نشرة األخبار .لكن املــدرس
يواجه طلبه بالرفض القاطع .بينما يتابع
ّ
ســازاكــي عـلـّـى الــتـلـفــاز ،عـنــد وج ــود خليلته
م ــاو ف ــي شــق ـتــه ،خ ـبــر ن ـيــل س ــاغ ــاوا جــائــزة
آكــوتــاغــاوا األدبـيــة عــن آخــر روايــاتــه ،تخطر
ـاوا ،باالتفاق
بباله فـكــرة االنـتـقــام مــن ســاغـ
م ــع نـ ــاو ،بـنـصــب ف ـ ٍّـخ «ج ـن ـســي» ُملـ ّ
ـدرسـهـمــا
السابق ،بغية تلويث سمعته.
ي ـج ـمــع امل ـش ـهــد ال ـث ــان ــي نـ ــاو وسـ ــاغـ ــاوا في
ً
مكتب األخير ،حيث تقرأ ناو مقطعًا طويال
من الرواية ،اختارته بعناية ،بسبب طابعه
ّ
الشبقي املثير ،ما يضفي على مناخ املشهد
م ــزي ـج ــا م ــن اإلي ــروت ـي ـك ـي ــة ّ(ج ـم ـل ــة الـ ـ ّح ــوار
م ــن الـقـ ُصــة األولـ ـ ــى) ،وال ـت ــرق ــب املـتـمــثــل في
رفـ ــض املـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس مـ ـح ــاوالت نـ ــاو إغ ـ ـ ّـاق بــاب
املكتب ،وبالتالي استدراجه إلى فخ العالقة
الجنسية في الجامعة.
ّ
متدر ٍج
يبرع املخرج في إفــراغ املشهد بشكل
ـس مــن ه ــذا ال ـ ّـره ــان ،نـحــو ت ـك ـ ّـو ٍن رابــط
وس ـلـ ٍ
روح ـ ـ ــي بـ ــن األسـ ـ ـت ـ ــاذ وط ــال ـب ـت ــه ال ـس ــاب ـق ــة،
انطالقًا مــن ح ــوار حميمي ،قــوامــه االعـتــراف
واملـ ـص ــارح ــة ،تـنـتـفــي ف ـي ــه ،بـشـكــل تــدريـجــي
ّ
وخــاق ،الحدود بني املصطنع والصادق في
ّ
اعترافات نــاو ،واملتحكم فيه من املنقاد إلى
ّ
العاطفة فــي تـصــرفــات ســاغــاوا .لـكــن انقالبًا
درامـ ـي ــا م ـفــاج ـئــا ،تـلـعــب ف ـيــه ال ـ ّـص ــدف ــة دورًا
أساسيًاّ ،
مرة أخرى ،يأخذ القصة إلى خاتمة
ّ
غير ُمتوقعة ،تأتي ،كعادة املخرج ،إثر اختزال
زم ـنــي ،نـتــابــع بـعــده فـعــل الــزمــن واخ ـت ـيــارات
الشخصيات في رسم مساراتها في الحياة.
تبدأ القصة الثالثة واألخـيــرة« ،مـ ّـرة أخــرى»،
بـلــوحــة مـكـتــوبــة تــوضــح كـيــف ّأدى انـتـشــار
ف ـيــروس مـعـلــومــاتــي ،ع ــام  ،2019إل ــى إفـشــاء
أسـ ــرار ص ـنــاديــق الــرســائــل اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،ما
عـ ــاد ب ــال ـع ــال ــم إلـ ــى ع ـص ــر م ــا ق ـب ــل االت ـص ــال
اإللـكـتــرونــي ،واستعمال التلغرام والرسائل
ال ـبــريــديــة ُم ـ ـجـ ـ ّـددًا .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،تصل
ناتسوكو إلى لقاء ّمع زميالتها في الدراسة
الجامعية سابقًا ،لكنها ال تندمج في األجواء،
فتغادر .تقودها ّ
الصدفة البحتة إلى لقاء مع
زمـيـلــة دراسـ ــة ،واس ـتــذكــار الـعــاقــة الحميمة
ّ
ْ
ّالتي كانت تجمعهما ،قبل أن ّتدرك كل منهما
أنها ليست الشخص الذي تظنه األخرى.
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يوصى بتنظيف األسنان في الصباح بسبب
تشكل طبقة من «البالك» على األسنان أثناء
النوم ،والتي قد تتسبب في اإلصابة بنزيف
األسنان والتهاب اللثة .كما ينصح بتنظيف
األسـنــان بعد شــرب الـقـهــوة ،الحتوائها على
مادة الكافيني التي تهدد طبقة مينا األسنان.
ممارسة الرياضة

تساعد مـمــارســة بعض الـتـمــاريــن الرياضية
ال ـب ـس ـي ـطــة ،م ـث ــل ت ـم ــاري ــن ال ـت ـم ــدد واإلط ــال ــة
واملـشــي ،فــي تنشيط ال ــدورة الــدمــويــة وتدفق
الدم إلى العضالت والتغلب على شعور الكسل
والخمول الذي يسيطر على األشخاص حال
االستيقاظ من النوم.
نشر رائحة عطرية

يساعد وضع موزع للزيوت العطرية في غرفة
النوم واستنشاق رائحة زيت عطري مثل زيت
النعناع والـبــرتـقــال والـلـيـمــون والـقــرنـفــل إلى
إيقاظ الحواس وتجديد الطاقة.
االستماع للموسيقى

يساعد تشغيل املوسيقى فــي الـصـبــاح على
تحسني امل ــزاج والـشـعــور بــالـطــاقــة ،كـمــا أنها
قــد تساعد على اسـتـعــادة االنـتـبــاه والشعور
بالحماس لبدء يوم جديد.

يتميز سارقو الساعات
الفاخرة الجدد في باريس
بأنهم من سكانها ،وبأن
بينهم نسبة كبيرة من
القاصرين ،ويغلب العنف
على عملياتهم
برز الجيل الجديد من اللصوص خصوصًا
في العاصمة الفرنسية باريس منذ صيف
 ،2019وتفاقمت الظاهرة مطلع عــام ،2021
حتى وصولها إلى الضواحي القريبة.
ف ـفــي ب ــاري ــس ،س ـجــل امل ـح ـق ـقــون  617ســرقــة
ســاعــات عــام  ،2020و 668عــام  ،2019و644
عام  ،2018مع 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
أو دو س ــن غ ــرب ب ــاري ــس ،فــانـيـلــي رافـ ــرو،
فشرحت أن اللصوص «يــرصــدون الضحية
في باريس ،ثم يتعقبونها بوسيلة نقل عام
أو على دراجــة سكوتر إلى منزلها ،وعندما
تدخل ردهة املبنى الذي تقيم فيه ،يعمدون
إلى خنقها».
والحـ ــظ مـحـقــق م ـت ـمــرس م ــن ف ــال دو م ــارن
ج ـ ـن ـ ــوب ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة أن «املـ ـ ـ ــدهـ ـ ـ ــش أنـ ـه ــم
يتصرفون بعنف شديد ،وأنهم قاصرون أو
بالغون شباب».
وأفاد جوليان إيربو بأنهم عمومًا باريسيون

ف ــي ال ـع ـشــري ـن ـيــات م ــن ال ـع ـم ــر ،ت ـب ـلــغ نسبة
ّ
القاصرين منهم  44في املائة .وكلف 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
ف ــي ال ـس ــاع ــات «مـ ـ ـح ـ ــدودة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
املـجـمــوعــات الصغيرة املـكــونــة مــن ثــاثــة أو
أربـعــة أشـخــاص تمكنت مــن الحصول فقط
على «ساعتني أو ثالث» من طراز «رولكس»،
يعيدون بيعها على الشبكات االجتماعية،
من دون شبكة إخفاء منظمة.
وفــي نانتير امل ـجــاورة للعاصمة ،أدت هذه
الـظــاهــرة إل ــى فـتــح تحقيقات قضائية عــدة
ُ
ض ــع معظم الشبان املعنيني،
عــام  .2021وو ِ
وه ــم فــي كثير مــن األح ـيــان مــن الـقــاصــريــن،
ره ــن الـحـبــس االحـتـيــاطــي .وبــاإلضــافــة إلــى
املكاسب السهلة التي يحققها هؤالء الشبان
ّ
من سرقة الساعات ،فهي تشكل أيضًا نوعًا
مــن «طـقــوس امل ــرور» لـهــم ،إذ يـفــاخــرون بما
ح ـق ـق ــوه ،م ـمــا ي ــرف ــع م ـكــان ـت ـهــم ف ــي أوسـ ــاط
الجريمة ،على ما شرحت فانيلي رافرو.
ّ
وأقر املحامي الباريسي آالن فاجبيمي الذي
تولى الدفاع عن عدد من هؤالء الشبان هذه
السنة بأنهم «عنيفون ج ـدًا أثـنــاء السرقة،
ويحاولون إظهار قوتهم ،لكن عندما أراهم
وحدهم خالل توقيفهم يجهشون بالبكاء».
ّ
وذكــر جوليان إيربو بــأن سرقات الساعات
الفاخرة كانت سابقًا حكرًا على مجموعات
أكثر تنظيمًا .ففي عام  ،2013كان ينشط في
ُ
هــذا املجال شبان عشرينيون تطلق عليهم
تسمية «ال ـجــزائــريــون» ،فــي املـثـلــث الذهبي
ال ـبــاري ـســي (ال ــدوائ ــر  8و 16و ،)17وكــانــوا
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ي ـس ـت ـهــدفــون ال ـس ـي ــاح .وك ـ ــان ه ـ ــؤالء الــذيــن
تـبـلــغ أع ـم ــاره ــم ن ـحــو  25ع ــام ــا يـخـضـعــون
للتدريب في قراهم في الجزائر ،وينتشرون
في عواصم أوروبـيــة عــدة .ولكن على عكس
الجيل الجديد ،كانوا يرتكبون سرقاتهم من
دون عـنــف ،فــي ال ـشــوارع ،وكــانــوا يختارون
أغـ ـل ــى مـ ــوديـ ــات ال ـ ـسـ ــاعـ ــات .وكـ ـ ــان لــدي ـهــم

شبكة إخـفــاء فــي ال ـخــارج .حلت مجموعات
«ال ـن ــاب ــول ـي ـت ــان ـي ــن» مـ ـك ــان«الـ ـج ــزائ ــري ــن»،
ومـ ــا زال ـ ــت م ـحــل اه ـت ـم ــام امل ـح ـق ـقــن .ودرج
«ال ـن ــاب ــول ـي ـت ــان ـي ــون» ع ـلــى رصـ ــد أش ـخــاص
ي ـ ـق ـ ــودون س ـ ـيـ ــارات ـ ـهـ ــم ،ف ـي ـت ـب ـع ــون ـه ــم عـلــى
دراجتي سكوتر .وتتولى مجموعة السكوتر
األولــى نــزع مــرآة الــرؤيــة الخلفية الجانبية،

ومــا إن يـخــرج الـســائــق ذراع ــه إلع ــادة مرآته
إل ــى مـكــانـهــا ح ـتــى تـنـقــض عـلـيــه مجموعة
السكوتر الثانية ،وتنتزع ساعته.
وكان هؤالء اللصوص خبراء أيضًا ،يسطون
على ساعات عالية القيمة ،وينطلقون بها
عائدين بسرعة إلى إيطاليا.
(فرانس برس)

