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الحمالت النسوية: االحتجاج في العصر الرقمي

»تويتر« في خدمة الشرطة؟

ماجدولين الشموري

أطــلــقــت املــمــثــلــة األمــيــركــيــة، ألــيــســا مــيــانــو، 
أكتوبر/تشرين  فــي 15  يــوم األحـــد  الــوســم، 
األول، ودعـــت الــنــســاء إلــى مــشــاركــة قصص 
واالغتصاب،  واالعــتــداء  الجنسي  التحرش 
لتسليط الضوء على معاناتهن، وذلك بعد 
الشهير،  األمــيــركــي  املنتج  فضيحة  انفجار 
هــارفــي ويــنــســتــن، فــي هــولــيــوود، واتــهــامــه 
مــن قــبــل أكــثــر مــن أربــعــن امــــرأة بالتحرش 
ــنـــســـي، عـــلـــمـــا أن صــحــيــفــة  واالعــــــتــــــداء الـــجـ
يوركر«  نيو  »ذا  ومجلة  تايمز«  »نيويورك 
األميركيتن كشفتا عن هذه االدعاءات أواًل.

لكن التضامن النسوي على مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي لــيــس مــســتــجــدًا، وخـــاصـــة في 
العالم العربي، حيث أطلقت النساء حمات 
ــلـــى قــضــايــاهــن  عــــــدة ســــابــــقــــا، لـــــإضـــــاءة عـ
ومــطــالــبــهــن. فـــي تـــونـــس، أطــلــقــت الــنــســاء، 
ــي، حـــمـــلـــة عــنــوانــهــا  ــ ــاضـ ــ نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر املـ
»#املــتــحــرش_مــيــركــبــش_مــعــانــا«، ملــواجــهــة 
الــتــحــرش فــي وســائــل الــنــقــل الــعــمــومــيــة في 
الــبــاد، علما أن 53.5 فــي املــائــة مــن أصــل 3 
آالف امرأة من أنحاء تونس كافة يتعرضن 
العامة، خاصة وسائل  األمــاكــن  فــي  للعنف 
الــنــقــل، وفــقــا لـــ »مــركــز الــبــحــوث والــدراســات 
والتوثيق واإلعــام حول املــرأة في تونس«. 
ولم يقتصر التفاعل على تونس، إذ شاركت 
مــغــردات من دول عربية أخــرى في الحملة، 
النقل  لــإضــاءة على تجاربهن فــي وســائــل 

العامة، وخاصة مصر.
النساء املصريات شاركن بكثافة عبر وسم 
»#أنـــا_أيـــضـــا«، ونــشــرن قــصــصــا بــشــعــة عن 
حــجــم مــا يــتــعــرضــن لــه فــي الـــشـــارع واملــنــزل 
ومـــكـــان الـــعـــمـــل. والــــافــــت أن هــــذه الــحــمــلــة 
العاملية تزامنت مع إطاق وكالة »تومسون 
ــرز« دراســـــــة أفـــــــادت أن الـــقـــاهـــرة هــي  ــ ــتـ ــ رويـ
املـــديـــنـــة األخـــطـــر عــلــى الـــنـــســـاء، واســتــنــدت 
جــريــت بــن األول من 

ُ
أ الــدراســة التي  نتائج 

يونيو/حزيران و28 يوليو/تموز املاضين، 
ــــرأة من  إلـــى آراء 380 خــبــيــرًا فـــي قــضــايــا املـ
أكاديمين وعاملن صحين ومنظمات غير 
اع السياسات ومتخصصن 

ّ
حكومية وصن

فــي التنمية والــخــدمــة االجــتــمــاعــيــة، فــي 19 
مدى  على  املحاور  وتركزت  مدينة ضخمة. 
حــمــايــة الــنــســاء مــن الــعــنــف الــجــنــســي، ومــن 
املـــمـــارســـات الــثــقــافــيــة الــــضــــارة، وإمــكــانــيــة 

منوعات
ترامب 

والدعاية 
الروسية

واشنطن ـ العربي الجديد

الرئيس  حملة  فــي  ــارزة  بــ شخصيات  شــاركــت 
الحملة،  مديرة  بينهم  تــرامــب،  دونــالــد  األميركي، 
ترامب  دونالد  ترامب،  ونجل  الرقمي،  واملسؤول 
جــونــيــور، تــغــريــدات مــوجــهــة ومــدفــوعــة مــن قبل 
الرئاسية  االنتخابات  خــال  الروسية،  الحكومة 
عــام 2016. وكــشــف مــوقــع »دايــلــي بيست« عن 

الــكــرمــلــن،  مــن   Ten_GOP@ حــســاب  تشغيل 
عــن طــريــق »وكــالــة أبــحــاث اإلنــتــرنــت«. الحساب 
ّسس في 10 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، 

ُ
أ

وجذب أكثر من مائة ألف متابع، قبل إقفاله، في 
أغسطس/آب املاضي. هذه التغريدات توفر الدليل 
األول على تعزيز عدد من أعضاء حملة ترامب 
الدعاية الروسية على مواقع التواصل االجتماعي، 
وأشــار   .2016 عــام  الرئاسية  االنتخابات  خــال 

ــلــــي بــيــســت« إلــــى أن مـــديـــرة حــمــلــة تــرامــب  »دايــ
حينها، كيليان كونواي، أعادت نشر تغريدة من 
أعاد  االنتخابات،  من  أسابيع   3 وقبل  الحساب. 
بـــراد باسكال،  تــرامــب،  الرقمي فــي حملة  املــديــر 
تــغــريــد مــنــشــور مــن الــحــســاب نــفــســه. كــمــا تابع 
الحساب،  ترامب جونيور،  دونــالــد  تــرامــب،  نجل 

إلى حن إغاقه، وأعاد نشر 3 تغريدات.
مستشار األمن القومي السابق في إدارة ترامب، 

مايكل فلن، أعاد نشر تغريدة من الحساب. وقام 
ابنه، مايكل فلن جونيور، بإعادة نشر تغريدات 
ــــروســــي 34 مـــــرة. واملــســتــشــار  مـــن الـــحـــســـاب ال
الــســابــق فــي حملة تــرامــب، روجـــر ســتــون، نشر 

تغريدات من الحساب 3 مرات في 2017.
وفـــي مـــــــارس/آذار املـــاضـــي، نــشــط الــحــســاب في 
»وكــالــة  مــن  املــســربــة  »ويكيليكس«  وثــائــق  نشر 

االستخبارات املركزية األميركية«.

الجيدة  الصحية  الــرعــايــة  عــلــى  حصولهن 
ــل والـــتـــعـــلـــيـــم. وقـــــد أطـــلـــقـــن وســـم  ــويـ ــمـ ــتـ والـ
»#أول_مــحــاولــه_تــحــرش_كــان_عــمــري«، في 
مايو/أيار املاضي، وشاركن عبره تجربتهن 

مع التحرش في املجتمع املصري.
ــمـــات عــــدة،  ــبـــنـــان، نــظــمــت الـــنـــســـاء حـ فــــي لـ
عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بينها 

ــاب«  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي_االغـ ــطـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــا_بـ ــ ــيـــــض_مـ ــ »#األبـ
ــادة522«، لــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء  ــ ــ ــاء_املـ ــ ــ ــغـ ــ ــ و»#إلـ
اللبناني  العقوبات  »املــادة 522« من قانون 
التي تعفي املغتصب من املاحقة القانونية، 
في حال تزوج ضحيته. وأطلقن سابقا حملة 
الــتــحــرش  حـــول  للتوعية  »#مــش_بــســيــطــة« 
الجنسي. ولم تغب نساء فلسطن عن هذه 

ــمــــاؤنــــا_ ــم »#أســ ــ الـــحـــمـــات، إذ أطـــلـــقـــن وسـ
ليست_عورة«، في أغسطس/آب عام 2016، 
اســتــبــدلــت شـــعـــارات مستخدمة في  بــعــدمــا 
»أخت  بكلمة  املرشحات  أسماء  االنتخابات 
فـــان« أو »أم فــــان«، أو االكــتــفــاء بــاألحــرف 

األولى من أسمائهن.
السعودية تبرز قضايا  العربية  اململكة  في 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــثـــافـــة عـــلـــى مـ ــاء بـــكـ ــنــــســ الــ
ــات إلـــى  ــعـــوديـ ــأت الـــسـ ــجـ ــاعـــي، إذ لـ ــمـ ــتـ االجـ
مــوقــع »تــويــتــر« لــرفــع أصــواتــهــن واملطالبة 
بحقوقهن، وبينها الحق في قيادة السيارة، 
مـــع الــعــلــم أن قـــــرارًا صــــدر أخـــيـــرًا بــالــســمــاح 
لـــلـــنـــســـاء بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى رخــــصــــة قـــيـــادة 
اعـــتـــبـــارًا مـــن شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2018. 
حمات النساء هناك لم تقتصر على قيادة 
الــســيــارة، إذ طــالــن بــإســقــاط واليـــة الــرجــال 
عــلــى الــنــســاء، عــبــر »#ســعــوديــات_نــطــالــب_
بــإســقــاط_الــواليــة« و»#أنــا_مــتــضــررة_مــن_

أيضا،  اللباس  ولــي_األمــر«، وطالن بحرية 
عبر وسم »#النقاب_اليمثلني«. 

 حــــــول هـــذه 
ً
ــدل الـــحـــقـــيـــقـــي فــــعــــا ــ ــجـ ــ لـــكـــن الـ

على  يركز  املــوقــع  على  النسوية  التحركات 
 
ً
التأثير فعا وقــدرتــهــا على  مــدى جــدواهــا 

هذا  إزاء  اآلراء  وتتباين  الــواقــع،  أرض  على 
األمر. بعد املسيرات النسائية في العاصمة 
ــيـــة واشــــنــــطــــن، فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــيـــركـ األمـ
مجلة  فــي  الكاتبة  اعتبرت  املــاضــي،  الثاني 
»وايرد« األميركية، إيسي البوسكي، أن هذه 
ومتنوعة،  االنتشار  »واسعة  االحتجاجات 
ــدت عــلــيــهــا:  ــ ــ تـــمـــامـــا مـــثـــل املـــنـــصـــة الــــتــــي ولـ
أكثر  الــذي يضّم  املــوقــع  فيسبوك«، معتبرة 
 في 

ً
من مليار مستخدم حول العالم »مذها

»فيسبوك«  وصفت  كما  ونوعيته«.  حجمه 
ــــدت عــلــى دوره في  بــــ »ســـاحـــة الـــعـــالـــم«، وأكـ

تنظيم النساء وتشجيعهن على التظاهر.
الــبــروفــيــســورة املــســاعــدة فــي جامعة  إال أن 
»يــال«، مولي كروكت، نشرت دراسة جديدة 
العصر  فــي  األخــاقــي  »الغضب  موضوعها 
الرقمي«، وأشارت إلى أن التقنيات الرقمية 
ــد تــغــيــر طـــريـــقـــة تــعــبــيــرنــا عــن  الــــجــــديــــدة قــ
الــغــضــب، وتــقــلــل مــن أفــعــالــنــا للتغيير على 
بالغضب  الشعور  أن  الواقع، معتبرة  أرض 
لـ »املــوضــة«، من دون  ال يعد كونه مسايرة 
 بــــأي شــــيء، بـــل ما 

ً
شــعــور املــســتــخــدم فــعــا

يــدفــعــه هـــو رغــبــتــه بــاملــشــاركــة و»ســمــعــتــه« 
على املوقع. 

هل تساعد الحمالت 
اإللكترونية الحركات 

النسوية أم تقوضها؟

الكمبيوتر يسبق 
الشرطة في اكتشاف 

أعمال الشغب

محمد كريم

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، وتــحــديــدًا 
مـــصـــدرًا معلوماتيا  تــشــكــل  قـــد  »تـــويـــتـــر«، 
ــة واألمـــــــــن حـــول  ــرطــ ــزة الــــشــ ــ ــهـ ــ مـــفـــيـــدًا ألجـ
العالم، عند مواجهة االحتجاجات وأعمال 
التخريب والشغل، وفق ما أكــدت دراســات 
جـــديـــدة ركــــزت عــلــى بــيــانــات حــــول أعــمــال 
الــشــغــب فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 

عام 2011. 
ــراه بــاحــثــون مـــن كلية  ــ وكــشــف تــحــلــيــل أجـ
علوم الحاسوب واملعلوماتية، في جامعة 
ــارديــــف«، فـــي ويــلــز )املــمــلــكــة املــتــحــدة(،  »كــ
عن قدرة نظم الحواسيب على أن تفحص 
عن  تكشف  وأن  »تــويــتــر«،  منصة  تلقائيا 
حوادث خطيرة أيضا، مثل اقتحام املحات 
التجارية وإيقاف السيارات، قبل أن تصل 
ــرة  ــذه الـــحـــوادث إلـــى دائـ الــتــقــاريــر حـــول هـ
الشرطة. كما يمكن لتلك النظم أن تصنف 
املـــعـــلـــومـــات عــــن أمــــاكــــن الـــشـــغـــب املـــتـــوقـــع، 
ومـــواقـــع تــجــمــعــات الـــشـــبـــاب. وتـــأتـــي هــذه 
الــدراســة بعد توقعات كثيرة بــأن الشرطة 
البريطانية ستواجه أحداثا مشابهة لتلك 
التي وقعت في السنوات املاضية. وأشارت 
التوقعات إلى أن الشرطة ستواجه تحديا 
تخفيضات  بعد  الشغب،  ملعالجة  حقيقيا 

امليزانية.
ــــي مــجــلــة  ــورة فـ ــشــ ــنــ ــنـــت الــــــدراســــــة املــ ــيـ وبـ
 ،Transactions on Internet Technology
فـــي يــولــيــو/ تــمــوز عـــام 2017، أن بــرامــج 
الــكــمــبــيــوتــر يــمــكــن أن تــكــشــف عـــن أحـــداث 
ــبــــل ســــاعــــة مـــــن مـــعـــرفـــة  ــات قــ االضــــــطــــــرابــــ
املـــســـؤولـــن بـــهـــا، وأحـــيـــانـــا قـــبـــل دقـــائـــق. 
الـــشـــرطـــة  ضــــبــــاط  أن  ــثــــون  ــاحــ ــبــ الــ ورأى 
يمكنهم االستفادة من هذه النظم وإجراء 

االســــتــــعــــدادات بــطــريــقــة أفـــضـــل ملــواجــهــة 
أحـــداث الشغب. وقـــال املــؤلــف املــشــارك في 
الدراسة والبروفسور في »كارديف«، بيت 
بــــورنــــاب: »لـــقـــد اســتــخــدمــنــا فـــي الــســابــق 
تكنولوجيا التعلم اآللي واللغة الطبيعية 
على بيانات تويتر لفهم أفضل لانحراف 
عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت، مـــثـــل انـــتـــشـــار الــــروايــــات 
ــيـــة والـــكـــراهـــيـــة عـــلـــى اإلنــــتــــرنــــت«.  الـــعـــدائـ
ــاب أنـــــه فــــي هـــــذا الــبــحــث  ــ ــورنـ ــ وأضــــــــاف بـ

االجتماعية على  اإلعــام  أن وسائل  تبن 
اإلنترنت أصبحت املكان املناسب لإباغ 
ــن األحـــــــــداث الـــيـــومـــيـــة،  ــن املــــاحــــظــــات مــ عــ
والنشاط  االجتماعي  االضــطــراب  وبينها 

اإلجرامي على األرض. 
ولــكــن هــــذه الــنــظــم لـــن تــحــل مــطــلــقــا محل 
األرض،  عــلــى  للشرطة  التقليدية  املــــوارد 
ولــكــنــهــا تــثــبــت أن هــــذا الــبــحــث يــمــكــن أن 
يــزيــد مــن جــمــع املــعــلــومــات االستخبارية 

التكنولوجيات  مــن  واالســتــفــادة  القائمة 
وجعلها  الشرطة  أساليب  لدعم  الجديدة 

أكثر رسوخا.
إلى مساحات  باستمرار  العلماء  ويتطلع 
الـــبـــيـــانـــات الــــتــــي يـــتـــم اســـتـــخـــاصـــهـــا مــن 
و»يوتيوب«  و»فيسبوك«  »تويتر«  مواقع 
ــي اكـــتـــشـــاف األحـــــــــداث فــي  ملـــســـاعـــدتـــهـــم فــ
الوقت الفعلي لوقوعها، وقد قدرت أعداد 
وسائل التواصل االجتماعي بحوالي 2.5 
مــلــيــار مــســتــخــدم، واســتــخــدمــت الــبــيــانــات 
للتنبؤ  املستخدمون  التي ينتجها هؤالء 
بأمور حول االنتخابات وإيــرادات األفام 
وحتى مراكز الــزالزل.  وفي هذه الدراسة، 
قــــام فـــريـــق الــبــحــث بــتــحــلــيــل 1.6 مــلــيــون 
تــغــريــدة تــتــعــلــق بــاضــطــرابــات عـــام 2011 
بـــدأت بوصفها حدثا  والــتــي  إنكلترا،  فــي 
معزواًل في توتنهام في 6 أغسطس/ آب، 
ولكن سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء 
لندن ومدن أخرى في إنكلترا، ما أدى إلى 
الــنــهــب وتــدمــيــر املــمــتــلــكــات، حــيــث خلفت 
الباد  تشهدها  لــم  العنف  مــن  مستويات 

ألكثر من 30 عاما. 
التعلم  خــوارزمــيــات  أن  النتائج  وأظــهــرت 
اآللــــي كــانــت أســــرع مـــن مـــصـــادر الــشــرطــة، 
وعندما تلقت الشرطة التقارير األولى عن 
االضطرابات التي حدثت في إنفيلد، أظهر 
الباحثون أن نظامهم كــان يمكن أن يكون 
قد التقط هذه املعلومات من »تويتر« قبل 
حــوالــي 1 ســاعــة و23 دقــيــقــة مــن الــشــرطــة. 
االجتماعية  العلوم  مختبر  أن  واملــعــروف 
فـــــي جــــامــــعــــة »كــــــــارديــــــــف«، الــــــــذي يــــديــــره 
بــورنــاب، لــديــه شــراكــة مستمرة مــع دائــرة 
تهدف  التي  البريطانية  العاصمة  شرطة 
االجتماعية  اإلعــام  استخدام وسائل  إلى 

لصالح األمن والشرطة.

تعاني نساء العالم العربي من مشاكل عدة )خالد دسوقي/فرانس برس(

مواقع التواصل االجتماعي مصادر مهمة للشرطة )ألبرتو بيزالي/نورفوتو(

وصلت أصداء الحملة العالمية #MeToo إلى العالم العربي، واجتاح الوسم مواقع التواصل االجتماعي، بعدما غردت النساء عبره، 
وأطلقن وسَمين يحاكيانه باللغة العربية: »#أنا_أيضا« و»أنا_كمان«، للحديث عن تجاربهن مع التحرش واالعتداء الجنسي
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التلفزيوني »كوكو شانيل«  الفيلم  ما يرويه 
)إنـــتـــاج فــرنــســي بــريــطــانــي إيــطــالــي مــشــتــرك، 
 ،)1956( دوغــــاي  كريستيان  للكندي   )2008
الذي يستعيد سيرة غابرييل بونور شانيل 
بداياتها  منذ   )Gabrielle Bonheur Chasnel(
 ،)1883 آب  أغــســطــس/   19  ،Saumur )مــوالــيــد 
فندق  في  لرحيلها،  السابقة  اللحظات  حتى 
»ريــــتــــز« الـــبـــاريـــســـي، فـــي 10 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الــثــانــي 1971. فــالــفــيــلــم يــبــدأ فـــي مــرحــلــة ما 

إلى  الحنن  انتابها  من شيخوختها، عندما 
ماضيها وذكرياتها، ما دفعها إلى استعادة 
فــصــوٍل كثيرة مــن تلك الــســيــرة، الــتــي تمتلئ 
بــقــصــص يــتــداخــل فــيــهــا الــشــخــصــي بــالــعــام، 
الخاصة  والحياة  والصداقة  الحب  كعاقات 
فــي بــاريــس مطلع الــقــرن املــاضــي، وكــأنــمــاط 
ــــت تصنعها  الـــتـــي راحـ ــتــــكــــارات  الــعــمــل واالبــ
 مـــا ُيـــعـــرف الحـــقـــا بـ 

ً
شــيــئــا فــشــيــئــا، ُمـــحـــِدثـــة

ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي ُصــنــع  »ثـــــــورة األزيــــــــــاء«، الـ

نديم جرجوره

أعـــوام مــديــدة مـــّرت على االنــقــاب 
الفرنسية،  صنعته  الـــذي  الفعلي 
ــنــــاعــــة  كــــــوكــــــو شــــــانــــــيــــــل، فــــــــي صــ
األلبسة وتصاميمها وأشكالها، لكن النتائج 
والــتــأثــيــرات الــخــاّصــة بــهــذا االنــقــاب ال تــزال 
حاضرة ـ بطريقة أو بأخرى ـ في عالٍم يمزج 
الــفــن البصري )األلــــوان، الــخــطــوط، األحــجــام، 
ــضــافــة إلـــى الـــزّي 

ُ
الــتــقــطــيــع، اإلكـــســـســـوارات امل

ــارة  ــجــ ــتــ األصــــــلــــــي، إلـــــــــــــخ...( بـــالـــصـــنـــاعـــة والــ
واالجــتــمــاع وأنــمــاط الــعــيــش، ويــضــع النساء 

تحديدًا في واجهة املشهد الجمالّي.
الــــواضــــح للصنيع  الــتــأثــيــر  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
الـــــذي أنـــجـــزتـــه شــانــيــل فـــي الـــربـــع األول من 
الـــقـــرن الـــــ 20، هـــنـــاك ســيــرتــهــا الـــتـــي أذهــلــت 
ـــمـــة، الــــتــــي بـــــــدأت عــمــلــهــا  ـــصـــمِّ

ُ
كـــثـــيـــريـــن. فـــامل

داٍر  فــي  املهنة  هــذه  ركــائــز  اكتسبت  كخّياطة 
 لم 

ْ
لــأيــتــام، تــأتــي مــن أصــــول مــتــواضــعــة، إذ

والــديــن  مــع  مــريــحــة،  الطفولية  تــكــن حياتها 
ل معها من مدينة 

ّ
أمضيا حياتهما في التنق

إلـــــى أخــــــــرى، مــــا أفـــقـــدهـــا اســــتــــقــــرارًا وراحـــــة 
هذا  د.  

َّ
ومعق عمٍر صعٍب  في  إليهما  تحتاج 

تناول العرض ثيمة 
الماء كعنصر راهن في 

الصراعات السياسية

من أصول متواضعة
إلى عالم الشهرة 
واالنقالبات الفنية

اشتهر الفيلم 
 بالتجديد الشديد على 

مستوى الصورة

2223
منوعات

لــلــمــرأة الحديثة. فــي »كوكو  نــمــوذج عــصــري 
الــــذي أّدت األمــيــركــيــة شيرلي  ـ  شــانــيــل« هـــذا 
الــعــجــوز،  فــيــه دور شــانــيــل   )1934( مــاكــايــن 
الــســلــوفــاكــيــة )حــامــلــة الجنسية  أن  فـــي حـــن 
أّدت   )1974( بــوبــولــوفــا  بـــاربـــورا  اإليــطــالــيــة( 
يتابع  ـ  والعمل  الشباب  مرحلتي  فــي  دورهـــا 
املــهــتــّم وقــائــع دقــيــقــة مــن ســيــرتــهــا الحياتية 
ومــســارهــا املــهــنــّي. فبعد وفـــاة والــدتــهــا، قــّرر 
األب خوض تجربة جديدة في حياته، فاختار 

املــتــحــّدة األمــيــركــيــة كحّيز جغرافي  الــواليــات 
وفضاء حياتي لتحقيق رغبته تلك، ما جعله 
 شيء، وُيلحق ابنته غابرييل ـ 

ّ
ى عن كل

ّ
يتخل

التي تحمل اسما وسطيا يعني، بالفرنسية، 
األصــلــي  االســــم  بينما   ،)Bonheur( الــســعــادة 
ُيكتب  بينما  بالعربية،  ُيلفظ شانيل  للعائلة 
بالفرنسية على النحو التالي Chasnel، قبل أن 
 Chanel يتحّول إلى االسم املعروف لها، وهو
الخياطة،  مبادئ  فيها  ى 

ّ
تتلق لأيتام،  بــدار  ـ 

فــتــنــجــذب إلـــى هـــذا الــعــمــل الـــيـــدوي، مـــن دون 
صبح 

ُ
أن تتخّيل أنها، بعد أعــوام عديدة، ست

صانعة االنقاب الثوري في عالم األزياء. 
للفرنسية   )2009( قــبــل شــانــيــل«  »كــوكــو  فــي 
 ،)1959 لـــوكـــســـمـــبـــور،  )مـــوالـــيـــد  فـــونـــتـــان  آن 
يتابع املهتّم بعض تلك الوقائع، في املرحلة 
السابقة لشهرتها. فالعنوان انعكاٌس للحبكة 
ــــروي تــفــاصــيــل كــثــيــرة من  ــة، الـــتـــي تـ ــيـ ــدرامـ الـ
ــصــبــح مـــا أصــبــحــت عليه، 

ُ
حــيــاتــهــا قــبــل أن ت

 ُيـــرّكـــز عــلــى ســيــرة كــوكــو قــبــل أن تــتــحــّول 
ْ
إذ

أساسا،  مــعــقــودة،  تلك  والحبكة  شانيل.  إلــى 
ــري: كــيــف أمـــكـــن لــشــاّبــة  عــلــى تـــســـاؤل جــــوهــ
ــول  ـــدعـــى غــابــريــيــل، الــعــصــامــيــة ذات األصــ

ُ
ت

الخارجة  الشخصية  وصــاحــبــة  املــتــواضــعــة، 
 مــألــوٍف فــي تــلــك الحقبة مــن تــاريــخ 

ّ
عــلــى كـــل

ــصــبــح كــوكــو شــانــيــل، 
ُ
فــرنــســا والـــعـــالـــم، أن ت

د مفهوما  »رمز« النجاح والحرية، الذي ُيجسِّ
عصريا للمرأة الحديثة؟

 L’Irreguliere بــعــنــوان  كـــتـــاٍب  إلـــى  اســتــنــادًا 
)»غير املنتظمة«، كترجمة حرفية( للفرنسية 
آن  ـ 2016(، ترسم  ـ رو )1920  إدمــونــد شــارل 
 )1976( تـــوتـــو  أودري  املــمــثــلــة  مـــع  ـ  فــونــتــان 
في واحــٍد من أدوارهــا الجميلة ـ معالم امرأة 
ومامح عالٍم ولوحاٍت طبيعية عن تحّوالت 
ــبـــّدالت فــي االجــتــمــاع والــثــقــافــة والــفــنــون،  وتـ
 شــيء في 

ّ
كما فــي العاقات والنظرة إلــى كــل

يوميات الناس. لكن، رغم جمالياته املختلفة، 
والــتــرشــيــحــات  للممثلة،  الــبــديــع  والــحــضــور 
ــدة لــــجــــوائــــز فـــرنـــســـيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــار« هــولــيــوود  ــكــ وأمــيــركــيــة عـــديـــدة، كــــ »أوســ
الفرنسية،  و»ســيــزار«  البريطانية  و»بــافــتــا« 
الحصول  مــن  الفيلم  مــن فئة، تمّكن  أكثر  فــي 
على جــائــزة »ســيــزار« واحـــدة فــي فئة أفضل 
كــاتــريــن لوتيّرييه  الــفــرنــســيــة  نــالــتــهــا  ــاء،  ــ أزيـ
)1942(، التي نالتـ  في الوقت نفسهـ  ترشيحا 

لـ »أوسكار« الفئة نفسها.
ــتـــار  ــا عـــنـــهـــمـــا، اخـ فــــي إطــــــــاٍر مـــخـــتـــلـــٍف تـــمـــامـ
الفرنسي هولندي األصــل يان كونان )1964( 
ـ فــي »كــوكــو شــانــيــل وإيـــغـــور ْســتــرافــنــســكــي« 
 محّددًا من سيرة كوكو شانيل، 

ً
)2009( ـ فصا

إيغور  الروسّي،  باملوسيقّي  ل بعاقتها 
ّ
يتمث

 ،)1971 ـ   1882( ْسترافنسكي  فيودوروفيتش 
ــى فـــرنـــســـا.  ــ ــيـــاســـي إلــ ــه الـــسـ ــتــــرة لـــجـــوئـ فــــي فــ
وشانيل«،  »كوكو  كتاب  عن  ُمقتبس  والفيلم 
لإنكليزي كريس غرينهالغ )1963(، الصادر 
 ،

ٌ
ــام 2002، ومــــعــــروض عــ اإلنــكــلــيــزيــة  بــالــلــغــة 

للمرة األولــى، في ختام الــدورة الـ 62 )13 ـ 24 
« السينمائّي 

ّ
مايو/ أيار 2009( ملهرجان »كان

الدولّي.
بـــاريـــس  ــانــــت  كــ و1920،   1910 ــامــــي  عــ ــــن  بـ
الحديثة  بــاالبــتــكــارات  ومــصــدومــة  مندهشة 
مة، الشاّبة حينها، كوكو شانيل، التي  للُمصمِّ
اثنتن:  بمسألتن  بكلّيتها  منشغلة  كــانــت 
مهنتها، وحــّبــهــا الــكــبــيــر لــاعــب الــــ »بــولــو«، 
 ،)1919 ـ   1881( كــاِبــل  إدوارد  آرثــر  اإلنكليزي 
م إيغور  املعروف باسم بوي كاِبل. حينها، قدَّ
عمله املوسيقّي »تتويج الربيع« )1913(، من 
دون أن يــحــظــى بــنــجــاح جــمــاهــيــري ونــقــدي 
الفت لانتباه. والفيلم يتابع هذين املسارين، 
بْسترافنسكي، وتنشأ  تلتقي شانيل  أن  قبل 
عاقة صداقة بينهما، إلى درجة أنها تفتح له 
ولعائلته أبواب منزلها في »غارش«، قبل أن 

يواسيها بوفاة حبيبها بوي كابل.

بيروت ـ العربي الجديد

بـــدءًا مــن 22 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 2017، 
وملّدة 4 أيام متتالية، ُيعرض الفيلم الجديد 
فاليري  للفرنسية  د.(   60( »األرز والفوالذ« 
ــان )إنـــــتـــــاج نــــــدى طــــــــّراف مــــن »دارك  ــنـــسـ فـ
 A الفرنسية  الشركة  مع  بالتعاون  سايد«، 
»متروبوليس«  في صالة سينما   ،)ProPos

)األشرفية(.
والــفــيــلــم ـ الــــذي يــكــشــف أحـــد مــــآزق الــحــيــاة 
ــل بــهــدم األبنية 

ّ
املــديــنــيــة فــي لــبــنــان، املــتــمــث

ــف 
ّ
الــتــراثــيــة فـــي عــاصــمــتــه تــحــديــدًا ـ يــتــوق

لهذه  واالجتماعي  اإلنساني  الُبعدين  عند 
ــة، »بـــتـــصـــويـــر يـــومـــيـــات قــاطــنــيــهــا  ــألـ ــــ ــسـ املـ
وحــيــاتــهــم، وإبــــراز نــمــط الــعــاقــات القائمة 
بـــيـــنـــهـــم«، وذلــــــــك عـــبـــر مـــتـــابـــعـــة تــفــاصــيــل 
اليومية لسّكان مبنى قديم، ينضّم  الحياة 
إلــــى الئـــحـــة املــبــانــي الــتــقــلــيــديــة، الــصــامــدة 
للمشهد  والحديد  الباطون  »اجتياح  أمــام 

العمراني في املدينة«.
كما أنه يصّور مشاهد »صبحيات« القهوة، 

الـــحـــروب الــقــائــمــة، ويــطــرح عــلــى أنـــه سيكون 
مــوضــوع الــحــرب الــعــاملــيــة الــجــديــدة، بحسب 
املــفــكــر بــراهــمــا شــيــانــي. الـــكـــوارث اإلنسانية 
الـــتـــي تـــحـــول فــيــهــا املـــــاء مـــن مـــصـــدر لــلــحــيــاة 
الغرقى ممن يركبون  فــأعــداد  للقتل.  أداة  إلــى 
الــبــحــر آمــلــن بــالــوصــول إلـــى بــر آمـــن تــتــزايــد، 
وبشكل خاص في السنوات األخيرة. الكوارث 
واسعة  مناطق  على  انهالت  الــتــي  الطبيعية 
عــلــى شــكــل أعـــاصـــيـــر وطـــوفـــانـــات كــــان فيها 
املـــاء نقمة. األمـــر الــثــانــي هــو الــتــأثــر بالحركة 
املستقبلية فــي املــوضــة، فــكــارل الـــذي أوضــح 
في إحدى املقابات أن نهاية الستينيات عنت 
بدء املرح في املوضة، تأثر في عرضه األخير 
بمجموعة باكو رابــان في نهاية الستينيات، 
ــبـــطـــت ارتـــبـــاطـــا وثـــيـــقـــا بــالــســيــاق  ــتــــي ارتـ والــ
الطابية  الــحــركــات  بــدء  مــع  آنـــذاك  السياسي 
والــتــمــرد، وشــهــدت تــحــوالت سياسية. رابــان 
النايلون  آنــذاك وطــرح  أفضل  حلم بمستقبل 
كـــمـــادة أســاســيــة فـــي مــجــمــوعــتــه، تــعــبــيــرًا عن 
دار شانيل،  تماما كما فعل مصمم  املستقبل 
ولـــكـــن مـــن دون الــتــطــرق لــلــســيــاق الــســيــاســي 

وكعنصر قريب للماء.
مقولة رابان السياسية غير املباشرة، قابلتها 
رســـالـــة واضـــحـــة خــــال أســـبـــوع املـــوضـــة في 

باريس ـ كنده يوسف

ــدام مــكــســوة  ــأقـ ــة الــخــشــبــيــة بـ ــيـ يــطــرقــن األرضـ
بــنــايــلــون. تــرتــجــف أقــمــشــة »الــتــويــد« مــتــأثــرة 
التصميم.  هيئة  مظهرة  فتتمايل  بحركتهن، 
املــنــبــعــثــة مــن ستة  املــيــاه  قــطــرات  ال تمنعهن 
ــن املـــضـــي حــتــى  ــان، مــ ــ ــكـ ــ ــاوط املـ ــحــ شــــــاالت تــ
نهاية املنصة، فاملعاطف والقبعات والحقائب 
صنعت أيضا من النايلون لدرء رؤوسهن من 
الرذاذ السائل. عندما تنهي إحداهن طريقها، 
تــعــود إلــى داخـــل الجبل املــصــنــوع خصيصا. 
املــكــان واضــحــة. بحيرة نبتت  فتبدو صـــورة 
شاهقة  جــبــال  خشبية،  عــرض  منصة  فوقها 
ــاوط بفيئها  وشــــــاالت وأشــــجــــار عــالــيــة تـــحـ
الناظر. هــذا ليس عاملا خياليا فحسب،  أعــن 
ــه عـــــرض مــجــمــوعــة كـــوكـــو شـــانـــيـــل لــربــيــع  ــ إنـ
مصمم  ليغيرفيلد،  كــارل   .2018 عــام  وصيف 
دار شانيل، أوضح أن الثيمة املائية هي الرمز 
األســاســي الــذي قــاد املجموعة والــعــرض، »إن 
رذاذ املاء منعش«، قال املصمم مجيبا إحدى 
بــســؤال  أكــمــلــت مقابلتها  الــتــي  الــصــحــافــيــات 

معا إذا كان للعرض خلفية سياسية؟
ملــعــرفــة اإلجـــابـــة عــن ســــؤال الــصــحــافــيــة، وعــن 
إمكانية فصل العرض عن السياق السياسي، 
ال بــد مــن الــبــحــث فــي أربـــع عــنــاصــر أســاســيــة. 
ــان، عـــرض  ــ ــكـ ــ الــــزمــــان واملـ األول هــــو عـــنـــصـــرا 
شــانــيــل كـــان فــي خــتــام أســبــوع املـــوضـــة، بعد 
أن أدلى الجميع بما ومن تأثروا. العرض في 
وادي جورج  من  واملستوحى  رويـــال«  »باليه 
دو فيردون مع إضافات أخرى اختارها كارل، 
يأتي في خضم تحوالت سياسية شكلت فيها 
ثيمة املـــاء مــيــزة أســاســيــة، كــالــصــراع الحالي 
عــلــى مـــصـــادر املــــــاء، وهــــو ســبــب مـــن أســبــاب 

ــا مــن  ــ ــواهـ ــ ــداء املـــشـــتـــركـــة، وسـ ــ ــغـ ــ ووالئــــــــم الـ
لحظات حياة هؤالء السّكان، في ذاك املبنى، 
يــبــدون أشبه بعائلة كبيرة، ال مجّرد  وهــم 

جيران.
ويــــطــــرح الــفــيــلــم قــضــيــة األبـــنـــيـــة الــتــراثــيــة 
والتقليدية، من زاوية الحجر، كما من زاوية 
التي  والِقَيم  االجتماعية  البشر وعاقاتهم 
تندثر شيئا  وقيم  وهــي عاقات  تجمعهم، 
املباني  ــهــَدم فيها هــذه 

ُ
ت فشيئا، فــي مدينة 

 السماء 
ً
لترتفع مكانها أبراج فخمة، حاجبة

ــادر عــــن صــانــعــي  ــ ــيـــان صــ ــقـــل بـ واألفــــــــق. ونـ
الــفــيــلــم مــا قــالــتــه املــخــرجــة فــنــســان عــنــه، إذ 
اعتبرته »قّصة أسلوب حياة يختفي يوما 
هويتها«،  تتغير  مدينة  وقــّصــة  يـــوم،  بعد 
 أن »تلك املباني، التي تحمل ذاكرة 

ً
مضيفة

ر  دمَّ
ُ
شعب بكامله، تتعّرض للهدم، ومعها ت

ها 
َ
أيضا العاقات االجتماعية، وَيلوح مكان

مستقبل من الباطون والحديد«.
ــا املــنــتــجــة نـــدى طـــــّراف، فــتــرى أن الفيلم  أمـ
ـ الكاميرا على جــرح محو  »يــضــع اإلصــبــع 
أرادوا  صـــانـــعـــيـــه  أن   

ً
مـــعـــتـــبـــرة ــرة«،  ــذاكـــــ الـــــ

على  الحفاظ  معركة  في  عبره،  »املساهمة، 
الذاكرة والهوية، وتوفير أداة إضافية لها«، 
 ـ فــي الــوقــت نفسه ـ إلـــى أن »إنــقــاذ 

ً
مــشــيــرة

التاريخ  وإنقاذ  للتاريخ،  إنقاذ  هو  الحجر 
هو توفير فرصة ملستقبل أفضل«.

ليس  والــــفــــوالذ«  »األرز  أن  ــّراف  ــ طـ أضـــافـــت 
ــَور أرشــيــفــّيــة  ــ »وثــائــقــيــا تــحــقــيــقــيــا، مـــع ُصــ
ــــل »مـــجـــمـــوعـــة  ــــع خــــــبــــــراء«، بـ ومــــقــــابــــات مـ
ــــن حـــــيـــــاٍة، ومـــرافـــعـــة  لـــحـــظـــات ومـــــراحـــــل مـ
إيــاه   

ً
الــواقــع«، واصــفــة شاعرّية ترتكز على 

رًا«. ُيذكر أن 
ّ
بكونه »وثائقيا شاعريا ومؤث

سينمائية  مــهــرجــانــات  فــي  ُيــشــارك  الفيلم 

وغيرها.  وطنجة،  وسيدني  مونتريال  في 
كما أنه اختير للمشاركة في املعرض الذي 
يــقــيــمــه مــتــحــف »مــاكــســي« الــشــهــيــر لفنون 
القرن الـ 21 في روما، بدءًا من 15 نوفمبر/ 
ص دورته  تشرين الثاني 2017، الذي ُيخصِّ
هذا العام لبيروت. وشهد لبنان منذ انتهاء 

 رسميا 
ً
الــحــرب األهــلــيــة عــام 1990، تــعــامــا

»غير مسؤول« مع األبنية األثرية والتراثية. 
وهو انعكس في إعادة إعمار بيروت، حيث 
ــدة، عــــن َرْمـــــــش بــعــض  ــ كــشــفــت مــنــظــمــات عــ
البحر.   اآلثـــار وطــمــرهــا بعد طمر قسم مــن 
إلــــى جـــانـــب هــــدم عــــدد مـــن األبــنــيــة األثـــريـــة 

مكانها  ألثرياء يشيدون  العقارات  وبيعها 
فيها  الشقق  تباع  ضخمة،  سكنية  أبــراجــا 

بماين الدوالرات. 
الــثــقــافــة  قـــــــرارات مـــن وزارة  ورغـــــم صـــــدور 
فها وفق 

ّ
تعتبر بعض األبنية تراثية وتصن

هذا املعيار تّم هدم قسم منها.

باريس، قدمتها عدة دور أبرزها دار »ديور« 
ماريا  األول. واختارت  العرض  احتكرت  التي 
أن تطبع  »ديـــور«،  غراتسيا كيوري، مصممة 
عــلــى »تـــي شــيــرتــات« مــجــمــوعــتــهــا، عــنــوانــن 
ــِبـــرا ســيــاســيــن بــحــســب مجلة  ـ

ُ
ــت عــريــضــن اعـ

 
ّ
»فوغ«. األول يفضي بأنه على الجميع أن يكن

النساء  تدعيم  فكرة  يدعم  والثاني  نسويات 
الــعــامــات فــي الــفــن فــي وقــتــنــا الــحــالــي.  فيرا 
أيضا عرضت حالة اإلضطهاد وأهمية  وانــغ 
الــتــحــرر الــفــنــي فـــي ســـيـــاق اجــتــمــاعــي ســيــئ، 
استلهمتها  والــتــي  األخــيــرة  مجموعتها  فــي 
مــن  روايـــة ملــارغــريــت أتـــوود بعنوان »حكاية 
الــــخــــادمــــة«. أســـبـــوع املـــوضـــة افــتــتــح بــعــرض 
جماهيري في شارع الشامب ليزيه للوريال، 
واســتــقــبــل عـــارضـــات مـــن مــخــتــلــف األحـــجـــام. 
ــــى ألســـبـــوع املـــوضـــة تــمــحــورت  الــرســالــة األولـ
حــول مــوضــوع  املــوضــة للجميع مــن الــشــارع 
وإليه، وأن الجمال ليس حكرًا على مجموعة 
ــــدة مـــن الــبــشــر، وبــالــتــالــي املـــقـــوالت الــتــي  واحـ
تهم  هــي قضايا  التعبير عنها  املــوضــة  تريد 
الــجــمــيــع. املــصــمــم، شــايــن أولــيــفــر، قـــال معلقا 
عــلــى أســـبـــوع املـــوضـــة فـــي بـــاريـــس، لـــم نــطــرح 
عن  تحدث  الجميع  أن  إال  للمشكات،  حــلــواًل 
هذا األمر، ُمشيرًا إلى الثيمات السياسية التي 

طرحت خال أسبوع املوضة.
ــيــــاء كــوكــو  ــرة، هــــي إعـــــــادة إحــ ــ ــيـ ــ الــنــقــطــة األخـ
لشانيل،  بالترويج  بــدأت  التي  الـــدار  شانيل، 
وفــيــمــا بــعــد لــكــوكــو شــانــيــل، أطــلــقــت حملتها 
املسؤول  األخيرة باسم غابريال، كما أوضــح 
الـــذي أضــاف  الــــدار، بــرونــو بافلوفسكي،  عــن 
»الــغــارديــان«، بــأن اإللهام األصلي هو املــرأة  لـــ
الحقيقية قبل أن تصبح كوكو وهي غابريال 

رمزًا للحرية ومقاومة السائد. 

وثائقّي »األرز والفوالذ«: جرح محو الذاكرةشانيل... سياق سياسي لمجموعة صيف وربيع 2018
ألربعة أيام يستمرّ عرض 
وثائقي »األرز والفوالذ« 

في صالة سينما 
»متروبوليس« في بيروت. 

يتناول الشريط هدم 
األبنية األثرية في 
العاصمة اللبنانية

 

محمد جابر

ــزاء الــثــانــيــة  ــ ــ ــا مـــع األجـ ــمـ هـــنـــاك مــشــكــلــة تـــحـــدث دائـ
الــتــي لــم يــكــن مخططا لــهــا، والــتــي أنــتــجــت نتيجة 
نــجــاح كبير لــجــزٍء أول، وهــي أن شــركــة اإلنــتــاج أو 
الــتــي أدت  الصناع يــحــاولــون تتبع نفس األســبــاب 
منها  واإلكثار  األصلي،  بالعمل  الجمهور  الرتباط 
القبول  فــي تحقيق نفس  الجديد، رغبة  الــجــزء  فــي 
النهائية  النتيجة  تكون  مــا   

ً
وعـــادة والجماهيرية، 

ُمحبطة، ألن التقليد، حتى لو كان من عملك السابق، 
يفتقد دائما للدهشة. ذلك تحديدًا هو ما حدث مع 
يتتبع  الــذي   ،Kingsman: The Golden Circle فيلم 
أثر وأسباب فرادة الجزء األول الذي ُعرض في عام 
2014، ويزيد من كل األشياء التي أحبها الجمهور 
حينها، ولكن مع عرضه في دور السينما لم يحقق 

نصف النجاح النقدي أو الجماهيري. 
الجزء الجديد يبدأ وقد صار البطل »إجــزي« أكبر 
في  واملخابراتية  القتالية  قــدراتــه  نمت  ثقة،  وأكثر 
املــنــظــمــة الــســريــة »كــيــنــجــزمــان« الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
تــحــاول الــحــفــاظ على الــبــشــريــة، ولــكــن املشكلة هي 
تملك مخططا  التي  »بــوبــي«،  املــلــيــارديــرة  مواجهة 
الــبــشــر، وكـــي تحقق مسعاها  لقتل مــايــن  مــرعــبــا 
الــقــادرة  »كــيــنــجــزمــان«  بالفعل منظمة  تــدمــر  فــهــي 
الحياة  قــيــِد  على  يبقى  يعد  ولــم  مواجهتها،  على 
إال بطل الفيلم »إجزي« والعميل »ميرلن«، واللذان 
تدعى  شبيهة  أميركية  ملنظمة  بدورهما  ينضمان 

»ســتــاتــزمــان« مــن أجـــل مــواجــهــة »بـــوبـــي« وإيــقــاف 
الــفــرادة  الــجــزء األول  مسعاها.  أحــب الجمهور فــي 
الشديدة؛ سواء في القصة املقتبسة عن كتاب مصور 
ملارك ميلر، والتي تخلق أجواًء جديدة للمخابرات 
وصفها الكثيرون بأنها »جيمس بوند« في القرن 
الــحــادي والــعــشــريــن، مــع دمــج واٍع وذكـــي ملبالغات 
الشرير  وطبيعة  شكل  مثل  املميزة،  »كوميكس«  الـ
بــدوره صامويل ل.جاكسون  قــام  الــذي  »فالنتاين« 

واألجواء التي يخلقها. 
وكــــذلــــك اشـــتـــهـــر الــفــيــلــم بــالــتــجــديــد الـــشـــديـــد عــلــى 
الحركة،  تنفيذ مشاهد  الــصــورة، وطريقة  مستوى 
والتي وصل بعضها لدرجة عالية جدًا من الشعبية 
أشــهــر مشهد  الكنيسة،  تــحــديــدًا مشهد  والــصــيــت، 
حركة في 2014، واستخدام حركة الكاميرا املجنونة 
والــلــقــطــة الـــواحـــدة والـــدمـــاء املــتــنــاثــرة. فــي املــقــابــل، 
الجديد،  الجزء  في  والكبيرة  الضخمة  املشكلة  فإن 
ــو نــاجــح  ــا هـ ــل مـ ــاج كـ ــتـ ــاود الـــصـــنـــاع إنـ ــعـ هـــي أن يـ
فـــي الـــجـــزء الـــســـابـــق. فـــبـــداًل مـــن »فــالــنــتــايــن« هــنــاك 

»بوبي«، كاهما غني جدًا، بمساحة من االضطراب 
على  للسيطرة  يهدف  ملخطط  والسعي  والــجــنــون، 
ــــؤدي لــقــتــل مــــايــــن، كـــاهـــمـــا يــمــلــك  ــيـ ــ ــر، وسـ ــبـــشـ الـ
وله  وكاريكاتيريا  وغريبا  قويا  مساعد/مساعدة 
حضور في لحظاٍت كثيرة. وبداًل من منظمة سرية 
هذه  أميركا  في  منظمة سرية  هناك  بريطانيا  في 
املرة، مع محاولة، ناجحة في بعض األحيان، لخلق 
كوميديا نابعة من التناقض بن أساليب الجانبن 
ومـــن مــحــاولــة »إجـــــزي« اكــتــشــاف كيفية الــتــعــامــل، 
ــان يـــحـــاول فـــي الـــجـــزء األول فــهــم مــاهــيــة  مــثــلــمــا كــ

وطريقة عمل املنظمة األصلية.  
في  األول  الــجــزء  نــجــاح  لــعــوامــل  التقليد  ويستمر 
ــاء  ــ كـــل تــفــاصــيــل وســـيـــاقـــات الـــصـــورة وشـــكـــل األزيـ
والــحــركــة وابــتــداع أسلحة غــريــبــة، وصـــواًل لتكرار 
تــقــديــم أســـلـــوب مــشــهــد الــكــنــيــســة فـــي الـــجـــزء األول 
لـــ3 مــرات هنا! لينسى ماثيو فــون، أو يتناسى، أن 
كان مفاجأته وجنونه  املشهد وقتها  سبب نجاح 
واالتساق الشديد بن حركة الكاميرا وبن الفكرة 
املــؤســســة لــلــمــشــهــد فـــي كــــوِن عـــشـــرات األشــخــاص 
ــدأوا في  ــ فـــقـــدوا عــقــولــهــم داخــــل كــنــيــســة مــغــلــقــة وبــ
»فالنتاين« فعله  االقتتال، كنموذج أيضا ملا يمكن لـ
بساحه، ولكن حن يحدث ذلك هنا 3 مــرات، دون 
وأسلوبا سبق  كونها طريقة  إال  حــدود  أو  منطق 
لها أن نالت شهرة وأعجبت الجمهور، فإن الفيلم 
يفقد سحره وبريقه األصلي ويتحول الجزء الثاني 

إلى مجرد نسخة غير متقنة. 

فنانة األزياء التي صنعت المرأة الحديثة

من الفيلم )الشركة المنتجة(

مخرج الفيلم 
ماثيو فون 
)Getty(

)Getty( كارل ليغيرفيلد مصمم دار شانيل

أودري توتو في »كوكو قبل شانيل« آلن فونتان )فيسبوك(

مة األزياء الفرنسية،  أفالم مختلفة قّدمت فصوًال ومقتطفات وحاالت كثيرة من سيرة ُمصمِّ
كوكو شانيل، بأساليب متنّوعة، لمقاربة المرأة والفنانة والمبدعة في حاالتها وانفعاالتها

كوكو شانيل

كينغسمان 2: الدائرة الذهبية

فنون وكوكتيل
سينما

فيلم

عرضأزياء

تتميز األفالم الثالثة، التي 
تناولت السيرتين الحياتية 
والمهنية لكوكو شانيل، 

باختالفها السينمائي 
والدرامي والجمالي، في 

خياراتها الحكائية المتعلقة 
بصاحبة االنقالب الثوري 

في صناعة األزياء النسائية، 
بدايات القرن الـ20. وهذا 

يؤدي الى رسم صورة شبه 
كاملة عنها، في مراحل 

وحاالت وابتكارات مختلفة، 
يمكن الركون إليها في 

إعادة قراءة هاتين 
السيرتين، من خالل السينما.

مشاهد مختلفة 
لحكاية واحدة
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