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MEDIA
الكمبيوتر
األسرع

قالت شركة «ميتا» املالكة ملوقع «فيسبوك»،
ّ
اإلث ـنــن ،إن ـهــا تصنع جـهــاز كمبيوتر عمالق
ّ
وخارق ،تعتقد أنه سيكون «األسرع في العالم»
عـنــد االنـتـهــاء مــن الـعـمــل فـيــه ،منتصف الـعــام
الحالي .وأكدت الشركة ّأن الكمبيوتر «الخارق»
س ـي ـف ـيــدهــا ف ــي م ـج ــال الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـنــاعــي
م ــن خ ــال ب ـن ــاء ن ـم ــاذج بــوسـعـهــا الـتـعـلــم من
تريليونات األمثلة ،والتعامل مع مئات اللغات،

وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو،
لتحديد ما إذا كان ّأي محتوى منشور مؤذيًا
أم ال .وقــالــت ال ـشــركــة« :ل ــن يـســاعــد ذل ــك فقط
على تأمني مستخدمي خدماتنا فحسب ،بل
سيفيدنا في املستقبل أيضًا ،ألننا نعمل من
أجل العالم االفتراضي الكامل (ميتافيرس)».
و«ميتافيرس» هو مجموع البرامج واألجهزة
التي تسمح للمستخدمني باللعب أو العمل في

مساحات افتراضية ثالثية األبعاد ،أو سحب
املـع ـلــومــات مــن اإلن ـتــرنــت ودم ـج ـهــا مــع الـعــالــم
الحقيقي في الوقت الفعلي.
ويعتبر الكمبيوتر العمالق هذا جهازًا سريعًا
للغاية وقويًا ،مصممًا إلجراء عمليات حسابية
معقدة غير ممكنة باستخدام كمبيوتر منزلي
ع ـ ــادي .ول ــم تـكـشــف «م ـي ـتــا» ب ـعــد ع ــن مـكــان
وجـ ــود الـكـمـبـيــوتــر أو تـكـلـفــة إن ـش ــائ ــه ،علمًا
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ّ
أنــه بــدأ بالفعل تشغيله رغــم أن ــه ال ي ــزال قيد
البناء .وجاء الكومبيوتر الذي يحمل اسم AI
 Research SuperClusterثمرة عمل مستمر
م ـنــذ ح ــوال ــي ع ــام ــن «وغ ــال ـب ــا بـ ــدأ تصميمه
وتصنيعه عن ُبعد خالل ذروة الوباء ،بقيادة
فريق الذكاء االصطناعي وفرق البنية التحتية
التابعة للشركة».
(رويترز ،أسوشييتد برس)

أربعة أيام من العزلة اإلجبارية عاشها اإلعالم اليمني جراء انقطاع خدمة اإلنترنت عن اليمن بشكل كامل ،في حادثة
غير مسبوقة ،تأتي في ذروة تصعيد عسكري قياسي منذ بداية العام الجاري

اإلعالم اليمني 4 ...أيام من العزلة اإلجبارية
زكريا الكمالي

عاشت وسائل اإلعــام اليمنية ومراسلو
الـقـنــوات وال ــوك ــاالت العربية والــدولـيــة 4
أي ــام مــن الـعــزلــة اإلج ـبــاريــة ج ــراء انقطاع
خــدمــة اإلنـتــرنــت عــن الـيـمــن بشكل كــامــل،
في حادثة غير مسبوقة منذ اندالع النزاع
املتصاعد قبل نحو  8أع ــوام .وفــي ذروة
تصعيد عسكري قياسي منذ بداية العام
الجاري ،وتحول اليمن إلى حدث رئيسي
فــي وســائــل اإلع ــام الـخــارجـيــة ،تعرضت
الساحة الساخنة لعملية تغييب شاملة
بعد ضــربــات جوية للتحالف السعودي
 اإلمــاراتــي على مدينة الحديدة الواقعةعـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــر األح ـ ـ ـمـ ـ ــر .وع ـ ـ ـ ـ ــادت خ ــدم ــة
اإلن ـتــرنــت إل ــى الـعـمــل فــي وق ــت مـبـكــر من
فجر الثالثاء ،إلى عموم املدن التي دخلت
ف ــي ع ــزل ــة ت ــام ــة جـ ــراء اع ـت ـمــاد الـجـمـهــور
اليمني فــي استقاء األخـبــار على املــواقــع
اإللكترونية ووسائل التواصل.
ومــع تــوجــه ال ـســواد األعـظــم إلــى القنوات
الفضائية املحلية التي تبث من الخارج،
ّ ّ
خ ــال األيـ ــام املــاض ـيــة ،إل أن ه ــذه أيـضــا
باتت منزوعة الجناحني إثــر عجزها عن
التواصل مع طواقم مراسليها في الداخل.
ومنذ اندالع الحرب ،يعمل اإلعالميون من
داخــل اليمن فــي ظــروف بالغة الصعوبة
إضــافــة لبيئة عمل غير آمنة وانتهاكات
ت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـه ــا ج ـم ـي ــع األط ـ ـ ـ ـ ــراف ،وت ـقــف
الخدمات املتردية من اتصاالت وإنترنت
كعقبة أخرى أمام العمل الصحافي.

ما الذي حدث؟
م ـن ــذ انـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـنـ ــزاع ال ـي ـم ـن ــي فـ ــي ال ـع ــام
 ،2015ظ ـلــت ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن تتحكم
بـخــدمــة اإلنـتــرنــت لـكــافــة امل ــدن الخاضعة
لسيطرتها شمالي البالد ،أو تلك الواقعة
ت ـح ــت س ـي ـط ــرة ال ـح ـك ــوم ــة امل ـع ـت ــرف بـهــا
دولـيــا جنوبي وش ــرق ال ـبــاد ،باستثناء
خدمة مستحدثة داخــل مدينة عــدن ّفقط
تم إطالقها بعد سنوات من الحرب ،لكنها
ال تحظى بانتشار واس ــع نـظـرًا لكلفتها
ال ـب ــاه ـظ ــة .اس ـت ـخ ــدم ال ـح ــوث ـي ــون خــدمــة
اإلنـتــرنــت وق ـطــاع االت ـص ــاالت بشكل عــام
كسالح رئيسي فــي املعركة ،إذ تــم حجب
كــافــة املــواقــع الرسمية التابعة للحكومة
ً
الشرعية ودول التحالف فضال عن مواقع
صحف ووك ــاالت أنباء دولـيــة ،ودائـمــا ما
كانت الجماعة تتحكم بالخدمة صعودًا
وهبوطًا بعد تخفيض السرعة عن املدن
ً
الـبـعـيــدة عــن سـيـطــرتـهــا تـ ــارة أو قطعها
ً
بالكامل تارة أخرى.
منتصف لـيــل الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،أعلنت
الـسـلـطــات الـحــوثـيــة عــن ت ـعــرض الـبــوابــة
ال ــدول ـي ــة لــإن ـتــرنــت ف ــي مــدي ـنــة ال ـحــديــدة
لعدة غــارات جوية من مقاتالت التحالف
ّ
ال ــذي ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة ،وق ــال ــت إن تلك
البوابة هي املسؤولة عن تزويد كافة مدن
الـيـمــن وش ــرك ــات الـهــاتــف الـنـقــال بخدمة
اإلنترنت ،لتنقطع خدمة اإلنترنت ابتداء
من الواحدة من فجر يوم الجمعة املاضي.
أث ــار اإلعـ ــان الـحــوثــي عــامــات استفهام
واسـ ـ ـع ـ ــة ،كـ ـ ــون ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات الـ ـج ــوي ــة ال ـت ــي
ط ــاول ــت مـقــر شــركــة االتـ ـص ــاالت اليمنية
فــي الـحــديــدة قــد حصلت قبل أكـثــر مــن 3
ساعات من انقطاع خدمة اإلنترنت ،وهو
ما زاد الشكوك حول إجراء حوثي متعمد
العتبارات أمنية وكذلك سياسية بهدف
تأليب الرأي العام الداخلي والدولي ضد
الـتـحــالــف .عقب انـقـطــاع الـخــدمــة ،عجزت
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الـيـمـنـيــة وال ــدولـ ـي ــة عن
تقصي حقيقة ما جــرى ،أو كشف السبب
وراء انقطاع خدمة اإلنترنت ،وما إذا كانت
البوابة الحكومية في مدينة الحديدة هي
امل ـ ّ
ـزود الــوحـيــد للمدن اليمنية بالخدمة
ّ
أم أن ه ـن ــاك ك ــاب ــات ب ـحــريــة أخ ـ ــرى من
محافظتي املهرة وعدن .فرضت السلطات
ال ـح ــوث ـي ــة تـع ـتـيـمــا ش ــديـ ـدًا ع ـل ــى مـســألــة
انقطاع خدمة اإلنترنت .وأكــد مصدر في

لالتصاالت واإلنترنت
املؤسسة اليمنية ّ
لـ«العربي الجديد» أنهم لم يتمكنوا من
الـحـصــول عـلــى أي مـعـلــومــة دقـيـقــة حــول
وضــع سيرفيرات التحكم ،جــراء القبضة
األمـنـيــة للحوثيني .مـصــدر آخ ــر أك ــد ،في
ّ
حديث لـ«العربي الجديد» ،أن سيرفيرات
بوابة اإلنترنت في الحديدة لم تتعرض
لدمار شامل جراء القصف الجوي ،وأشار
ّ
إلــى أن الخلل الــذي طــاول منافذ الخدمة
ّ
ف ـقــط ل ــم ي ـكــن ي ـس ـتــدعــي كـ ــل هـ ــذا الـعـطــل

لجأ المراسلون
لخدمة الرسائل النصية
إلرسال األخبار العاجلة

الطويل ملــدة  4أي ــام ،وكــان بمقدور الفرق
الهندسية إصالحه خالل ساعات.

أكبر المتضررين
ك ــان الـعــامـلــون فــي وســائــل اإلع ــام داخــل
ال ـي ـمــن م ــن أك ـث ــر ال ـش ــرائ ــح ت ـض ــررًا ج ــراء
انـقـطــاع خــدمــة اإلنـتــرنــت .ولـلـمــرة األولــى
منذ العام  ،2015تعرضت الحقائق على
األرض لـتـغـيـيــب ش ـبــه ك ــام ــل ،فـيـمــا بــدت
قـ ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزة الـيـمـنـيــة ال ـت ــي ت ـبــث من

آثار غارة للتحالف على صعدة الخاضغة لسيطرة الحوثيين في  22الحالي (محمد حمود)Getty/

توقف المواقع

أث ــر ان ـق ـطــاع اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ال ـخــدمــة اإلخ ـب ــاري ــة لـلـمــواقــع
ُ
اإللكترونية التي تدار من البالد ،ومعظمها تابع للحوثيني،
إذ توقف عدد كبير منها ،وأبرزها «وكالة سبأ» .ونشرت
منصة «يمن فيوتشر» اإلخبارية التي انطلقت في إبريل/
ن ـي ـســان م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي اعـ ـت ــذارًا مـقـتـضـبــا لـقــرائـهــا،
ل ــ«ص ـعــوبــة مــواك ـبــة امل ـس ـت ـجــدات بـسـبــب خـ ــروج شبكة
اإلنترنت في معظم أنحاء البالد عن الخدمة» واعدة إياهم
بـ«العمل على تجاوز اإلشكال وإبقاء أخبار اليمن واإلقليم
ف ــي ال ــواجـ ـه ــة» .وظ ـل ــت مـسـتـمــرة ف ــي ت ـغــذيــة مـنـصــاتـهــا
باألخبار القصيرة.
وواجـهــت املحطات التلفزيونية أزم ــة فــي الحصول على
األخبار واملــواد املرئية من مراسليها في اليمن ،ما ّ
سبب
إرباكًا داخل غرف األخبار واإلعداد البرامجي ،وانحصرت
العمليات في التواصل عبر املكاملات الدولية واالستعانة
بأرشيف الصور ،في مسعى لتعويض التغذية البصرية

املـنـقـطـعــة ال ـتــي أث ــرت فــي شــاشــاتـهــا ومـنـصــاتـهــا .وقــال
الصحافي يوسف عجالن ،الذي يعمل في فضائية «يمن
شباب» ّإن مكتب املحطة ،في مدينة إسطنبول التركية،
اضطر إلــى الـتــواصــل هاتفيًا مــع املكتب فــي مدينة تعز،
للحصول على األخ ـبــار ،بعد تـعــذر الـتــواصــل حتى عبر
اإلنترنت الفضائي املنقطع .وأضــاف عجالن ،في حديث
ّ
لـ«العربي الجديد» ،أنه واجه يومًا عصيبًا مع فريق القناة
ملواكبة األحــداث واملستجدات في البالد .واستحال على
اليمنيني التواصل داخل البالد ،أو مع من في الخارج.
وأث ـ ــارت مـعـلــومــات تــداول ـهــا نــاش ـطــون ومـخـتـصــون في
االت ـص ــاالت أسـئـلــة عــن مـســؤولـيــة الـحــوثـيــن عــن انقطاع
الخدمة ،بمعزل عن هجمات التحالف في مدينة الحديدة،
مشيرين إلى وجود كابالت بحرية بديلة ،خصوصًا مع
تحكم شركة «يمن نت» ّ
املزود الرئيس للخدمة ،الخاضعة
لسيطرة الحوثيني في صنعاء.

الـخــارج شبه معطلة ،وتعمل على تكرار
أخ ـ ـبـ ــار ق ــدي ـم ــة فـ ــي ش ــري ـط ـه ــا ال ـع ــاج ــل،
بعضها انقضى عليها عــدة أي ــام .لجأت
ب ـع ــض وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـخ ــارج ـي ــة إل ــى
الـتــواصــل الـهــاتـفــي مــع شبكة مراسليها
داخــل اليمن ،من أجــل معرفة املستجدات
ّ
على األرض ،لـكــن هــذه الطريقة أيـضــا لم
تكن مجدية نظرًا لشح تدفق املعلومات
وانقطاع املصادر املحلية التي كان ُيعتمد
عليها في السابق.
وقـ ــال ع ــدد م ــن مــراس ـلــي وس ــائ ــل اإلع ــام
العربية والــدولـيــة فــي أحــاديــث منفصلة
لـ«العربي الجديد» ،إنهم عاشوا لحظات
قــاس ـيــة أع ــادت ـه ــم ع ـقــديــن م ــن ال ــزم ــن إلــى
الــوراء وجعلتهم يفكرون جديًا باللجوء
لـ ـخ ــدم ــة ال ـ ـفـ ــاكـ ــس ،ف ـي ـم ــا لـ ـج ــأ ال ـب ـعــض
لالكتفاء بإرسال أخبار عاجلة فقط عبر
خــدمــة الــرســائــل الـنـصـيــة .ب ــدا الـعــامـلــون
فــي حـقــل اإلع ــام تــائـهــن مــن دون خدمة
اإلنـ ـت ــرن ــت .ووفـ ـق ــا ل ـص ـحــافــيّ ي ـق ـطــن في
صنعاء ،لم يشأ ذكر اسمه ،فإنه حتى في
ّ ّ
حال كان قريبًا من الحدث ،إل أن الحقائق
كانت ناقصة بالنسبة لــه ،خصوصًا في
مـســألــة ال ـغ ــارات الـجــويــة لـلـتـحــالــف التي
استمرت بعد توقف اإلنترنت ،وقال «كنا
نسمع الغارة الجوية ولكن ال نعرف أين
مــوقـعـهــا عـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد ،س ــواء في
شـمــال أو جـنــوب الـعــاصـمــة ،وأي املــواقــع
استهدفت وهل هناك ضحايا أم ال ...كافة
هـ ــذه ال ـت ـفــاص ـيــل ك ـنــا نـعـتـمــد عـلـيـهــا من
اإلعالن الرسمي للحوثيني أو من شبكات
رصد تنشط في وسائل التواصل».
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت بـ ـع ــض ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل امل ـح ـل ـي ــة
وال ــدولـ ـي ــة ع ـل ــى مــراس ـل ـي ـهــا امل ــوج ــودي ــن
في عــدن ويشتركون في خدمة اإلنترنت
ال ـتــاب ـعــة لـلـحـكــومــة امل ـع ـت ــرف ب ـهــا دول ـيــا
والـتــي تسمى «ع ــدن ن ــت» ،لـكــن العاملني
مــن هناك ظـهــروا عاجزين أيضًا عــن نقل
ح ـق ـي ـقــة م ــا ي ـج ــري ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد ال ـي ـمــن،
ن ـ ـظـ ـ ًـرا لـ ـش ـ ّـح ت ــدف ــق املـ ـعـ ـل ــوم ــات مـ ــن 21
محافظة معزولة كليًا .وفي ظل املخاوف
م ـ ــن سـ ـيـ ـن ــاري ــو مـ ـم ــاث ــل ف ـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل،
دف ــع االن ـق ـطــاع الـطــويــل لــإنـتــرنــت بعض
الصحافيني للتفكير بــاالشـتــراك بخدمة
إنترنت عبر األقمار الصناعية ،والتي لم
تتأثر خالل أيام االنقطاع ،واعتمدت عليه
ب ـعــض ال ـق ـن ــوات خ ـصــوصــا ت ـلــك الـتــابـعــة
للسلطات الحوثية.
وق ـ ـ ــال م ـح ـم ــد الـ ـس ــامـ ـع ــي ،وه ـ ــو م ــراس ــل
وكــالــة «األنـّـاضــول» فــي اليمن ،لـ«العربي
الجديد» ،إنــه يفكر باالشتراك في خدمة
اإلنـ ـت ــرن ــت ال ـف ـض ــائ ــي ل ـك ــن ك ـل ـف ـتــه ال ـتــي
ت ـ ــراوح ب ــن  400و 1000دوالر أم ـيــركــي،
تـ ـح ــول دون ات ـ ـخـ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي ال ــوق ــت
ال ــراه ــن ،وأض ـ ــاف «ن ـحــن ف ــي بـلــد يعيش
حــالــة ح ــرب مـتـصــاعــدة وكــافــة الـخــدمــات
مهددة بالتوقف في ّ
أي لحظة ...ما جرى
ي ـس ـتــدعــي أن ت ـم ـنــح ال ــوس ــائ ــل ال ـعــرب ـيــة
وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة وأيـ ـ ـض ـ ــا الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات امل ـح ـل ـي ــة
مراسليها ومكاتبها داخــل اليمن خدمة
إنترنت ال تتأثر بـ ّ
ـأي عــارض وال تخضع
ل ــاب ـت ــزاز وامل ـس ــاوم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة» .وظــل
اإلعــامـيــون كافة أســرى لحالة مــن القلق
ط ـي ـل ــة األي ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث ح ـض ــرت
هواجس لدى البعض من فقدان وظائفهم
ف ــي ح ــال ل ـجــأت الــوســائــل ال ـتــي يعملون
بـهــا إل ــى االسـتـغـنــاء عنهم والـتـعــاقــد مع
مراسلني تتوفر لديهم اإلمكانيات ،فيما
كان البعض اآلخر يتجه إلى مدن ومقرات
خاصة تمتلك خدمة اإلنترنت الفضائي.
وقال صحافي يعمل بالقطعة مع وسيلة
خارجية ،في حديث لـ«العربي الجديد»:
ّ
«صحيح أن ما جــرى قــوة قاهرة خارجة
ع ــن إرادتـ ـ ـن ـ ــا ،ل ـكــن ب ـعــض ج ـه ــات الـعـمــل
ال تتفهم ه ــذا ال ـشــيء وأن ـنــا نعمل وســط
ظ ــروف بالغة الصعوبة ط ــوال السنوات
املــاض ـيــة ،نـكــافــح بـشــق األن ـف ــس م ــن أجــل
الوصول إلى املعلومة وتأدية أعمالنا في
بيئة معقدة من كافة النواحي».
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منوعات فنون وكوكتيل
قراءة

نديم جرجوره

ث ـ ــاث ث ـن ــائ ـي ــات وفـ ـ ـ ــرد ،يـلـتـقــون
ْ
عشاءُ ،يراد له أن يكون
جميعًا في
ٍ
ً
وقت طويل
بعد
،
أصدقاء
لقاء بني
ٍّ
ٍ
غياب غير مقصود .كل واحد ٌمن هؤالء
على
ٍ
يمتلك شيئًا حيويًا؛ فالعشاء فرصة لسهر ٍة،
ْ
تترافق وخسوفًا للقمرُ ،يفترض به أن يكون
ً
ّ
كامال ،ما يعني أن «حاجات غريبة ستحصل
حـيـنـهــا» ،كـمــا ي ـقــول شــريــف (إيـ ــاد ن ـصــار)،
زوج مريم (منى زكي) ،في بداية «أصحاب...
ّ
ّ
وال أعـ ــز» ( ،)2022لــلـبـنــانــي وس ــام ْسـ َـمـ ْـيــرة
(نتفليكس).
ّ
ال ـ ـحـ ــاالت ال ـغ ــري ـب ــة س ـت ـح ـصــل ،ل ـكــن ـهــا غـيــر
متأتية من عوامل طبيعية ،أو من فانتازيا
ّ
ال ــرع ــب والـ ـخـ ـي ــال ال ـع ـل ـم ـ ّـي ،رغـ ــم أن بـعــض
ّ
ال ـحــاصــل ْف ــي ال ـع ـشــاء أق ــرب إل ــى الـغــرائـبــيــة
ُ
املخيفة ،إذ تسقط أقنعة ،وتكتشف خفايا،
ّ
وي َ
ُ
صدم كثيرون بمسائل يجهلونها ،ويتخذ
وعالقات.
وسلوك
تفكير
البعض مواقف إزاء
ٍ
ٍ
ٍ
املدرسة ،يتواجهون ّ
بحدة
أصدقاء منذ زمن
وعنفً ،
بناء على لحظةٍ تنفلت األمــور فيها
ٍ

تعرض منصة «نتفليكس» النسخة السينمائية العربية من «غرباء تمامًا» بعنوان «أصحاب ...وال
عدة
س َ
ميْرة ،الذي شاركت في إنتاجه جهات عربية ّ
أعزّ» لل ّبناني وسام ْ

أصحاب ...وال أعزّ

عشاء على مائدة الخسوف

ٌ
أزواج ي ـت ـع ـ ّـرون أمـ ــام ذوات ـهــم
ـت ق ـل ـيــل.
ل ــوق ـ ٍ
ُ
وزوجـ ــات ـ ـهـ ــم واآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،وفـ ـض ــائ ــح ت ـع ـ ِـل ــن
هـشــاشــة عــاقــة ،تـتـنـ ّـوع بـتـنـ ّـوع األش ـخــاص.
ّ
الــواج ـهــة تـتـحــطــم شـيـئــا فـشـيـئــا ،واملـسـتــور
ّ
ُ
واحد يظهر شيئًا من
ينكشف تدريجيًا ،وكل
ٍ
حقيقته الـتــي ُيخفيها قـصـدًا ،عــن اآلخــريــن،
ْ
ً
وربما ـ أوال وأساسًا ـ عن نفسه ،وإن من دون
ّ
ق ـصـ ٍـد .ال ـحــب ي ـنــزوي بـعـيـدًا ،فاللعبة ـ التي
تقترحها ّ
مي (نادين لبكي) في بداية العشاء
ٌ
ذوات منغلقة عـلــى أس ــراره ــا،
ـ م ــدخ ــل إل ــى
ٍ

وإلى أرواح هائمةٍ في فوضى العيش ،وإلى
ً
ّ
ـن ُيصيب حياة
ٍ
أجساد تريد تحررًا من ّ روتـ ٍ
ـوس
ـ
ف
ـ
ن
ـى
ـ
ـ
ل
وإ
ـات،
ـ
ـ
ـض
ـ
ـ
خ
و
ـاب
ي ــوم ـي ــة ب ــأعـ ـط ـ
ّ ٍ
ٍ
تمارس في الظاهر ما ُيخفي باطنًا ،يــؤدي ـ
عنيف.
في لحظةٍ ما ـ إلى انفجار
ٍ
مي ،زوجة وليد ٍ(جورج ّ
تقترح ّ
خباز) ،اللذان
ُيقيمان العشاء في منزلهما ،وضع الهواتف
ّ
الخلوية كلها على الطاولة ،وإشراك الجميع
ّ
بكل اتصال يرد على أي هاتف ،وكــل رسالة
إلكترونية أو تسجيل صوتي أو ُصــور ،ترد

مصداقية الحوارات
تالئم واقعًا عربيًّا يُخفي
كش ُ
ف
أكثر مما يَ ِ

ّ
مصدر (فيسبوك،
كلها على الهاتف من أي
ٍ
واتساب ،إنستغرام ،رسائل هاتفية ،إلخ) .أي
ْ
شيء
أن يكون هاتف فالن ،في حال ورود أي
ٍَ
إليه ،مفتوحًا أمام الجميع .هذا يعني إسقاط
ّ
كل حاجز بني خاص وعام ،واإلسقاط يحصل
ّ
مع كشف كل خاص أمــام العام .الكشف غير
ّ
ّ
ـيء من
ـيء م ـح ــدد ،ب ــل ب ـكــل ش ـ ٍ
مـحـصــور ب ـش ـ ٍ
دون اسـتـثـنــاء .اق ـت ـ ٌ
ُ
ـربــك البعض،
ـ
ي
ـذا
ـ
ه
ـ
ك
ـراح
ِ
ّ
التنصل من اللعبة ،من
فيحاول هذا البعض
ّ
دون جدوى .كل اتصال يرد ،يكشف شيئًا ما،

قيم األسرة
المصرية
رغم الرواج الذي القته
النسخة اإليطالية من
فيلم Perfect Strangers
ّ
فإن
في العالم العربي،
النسخة العربية الصادرة
حديثًا ،تصادمت مع «قيم
األسرة المصرية» والعربية
عمومًا ،بسبب ما اعتبره
الجمهور وبعض الجهات
الرسمية في مصر «خدشًا
للحياء العام» مطالبين
بمنع الفيلم وإيقافه
ومحاسبة القيّمين عليه...
ً
إلخ ،كما لو ّ
سلطة
أن لهم
على «نتفليكس»! الالفت
ّ
أن العمل واحد من أكثر
األفالم مشاهدة على
المنصة.

ميْرة (نتفليكس)
س َ
الفيلم من إخراج اللبناني وسام ْ

متابعة

عمار فراس
ّ

في الرابع من الشهر املاضي ،توقف كل خدمات
ج ـه ــاز «ب ــاكـ ـبـ ـي ــري»؛ ال ـه ــات ــف ال ـن ـق ــال ال ــذي
ينتمي إلى حقبة سابقة ،لم تعرف واتساب،
وال ـ  ،4Gووســائــل التواصل االجتماعي .هذا
التوقف ،أعلنته أغلب الصحف العاملية ،التي
عنونت مقاالتها بـ«موت بالكبيري» ،السبب
ه ــو ت ـصــريــح ال ـش ــرك ــة م ــؤخـ ـرًا أن م ــا ي ـقـ ّـدمــه
ال ـج ـهــاز ،م ــن م ـكــاملــات ،وات ـص ــال بــاإلنـتــرنــت،
والرسائل النصية ...إلخ ،توقفت عن الخدمة.
تــربــع «بــاك ـب ـيــري» عـلــى ع ــرش ال ـهــواتــف في
نهاية التسعينيات وبــدايــة األلـفـيــة الثانية،
لـيــس بـسـبــب لــوحــة املـفــاتـيــح ال ـتــي يحويها
فحسب ،بل ميزة الرسائل املشفرة التي يمكن
ت ـبــادل ـهــا ب ــن م ـس ـت ـخــدم ـيــه ،م ــا ج ـع ـلــه لعبة
األغـنـيــاء املفضلة واألط ـف ــال املــدلـلــن ،ناهيك
عن سياسات الخصوصية التي يحويها ،ما
جعله ملجأ للعديد من الشركات التي أرادت
خلق نظام تواصل داخلي بني موظفيها.
ال ـص ـف ـعــة ال ـت ــي تـلـقـتـهــا ش ــرك ــة «بــاك ـب ـيــري»
ال ـك ـن ـ ّ
ـدي ــة ك ــان ــت ف ــي عـ ــام  ،2007ع ـن ـمــا ظـهــر
«آي ـ ـف ـ ــون» .م ـن ــذ ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة ،بـ ـ ــدأت حـصــة
الشركة في السوق تتراجع ،بالرغم من اعتماد
بـعــض نـسـخــه عـلــى ن ـظــام تـشـغـيــل آن ــدروي ــد،
لكن األوان قــد فــات؛ فالشركة التي كــان سعر
سهمها  147دوالرًا ،اآلن يبلغ سـعــر السهم
نحو ثمانية دوالرات ،ما يذكرنا بما واجهته
شركة «نوكيا»؛ عمالق الهواتف النقالة ،التي
يمكن القول إنها تالشت بعد طرح «آيفون».
ه ـ ــذا املـ ـ ــوت ل ـي ــس م ـف ــاج ـئ ــا؛ إذ أعـ ـل ــن امل ــدي ــر
الـتـنـفـيــذي لـلـشــركــة ع ــام  2016تـحــولـهــا إلــى
البرمجيات ،خصوصًا تلك الخاصة باألمن

أعلن المدير التنفيذي
للشركة عام 2016
تحولها إلى البرمجيات
ّ
رانغل /فرانس برس)
انفصال لوحة المفاتيح عن الشاشة أكسب «الكتابة» قيمة مختلفة عما هي اآلن (سيزار ِ

فبعض املسائل
لن
يكون بالضرورة سلبيًاٌ ،
ّ
تقول إن صاحب الهاتف صادق في اعترافه،
ّ
يتعرون فعليًا أمام الجميع.
بينما آخرون
ّ
واحد من الساهرين ُيخفي شيئًا :عالقة
كل
ٍ
ّ
ـت
عاطفية ،ارتـبــاط
فيسبوكي لتمضية وقـ ٍ
ولبعض التسلية في مواجهة حياة زوجية
ّ
معطلة ،مثلية جنسية ،خيانات تخرج من
ّ
اإلط ــار الــزوجــي إلــى العالقة بــن األصــدقــاء
ّ
وزوجــات ـهــم .اشـتـبــاكـ ٌ
ـات تـقــول إن الــواجـهــة
ـار مــريــر في
الـجـمـيـلــة ت ـح ــاول إخ ـف ـ ُـاء ان ـه ـي ـ ٍ
ال ــذات والـعــاقــة .انـكـشــاف هــذا يـفــرض على
ّ
ال ـب ـع ــض ات ـ ـخـ ــاذ م ــواق ــف أخ ــاقـ ـي ــة ،بـيـنـمــا
ُ
ّ
ُ
ـف اخالقي
يقيم فــي دائ ــرة تناقض كــل مــوقـ ٍ
يقول به علنًا .محاولة الهروب من فضيحةٍ
ّ
ـأزق
صغيرة ت ـ ّـؤدي ْ ،بعد وق ـ ٍ
ـت قليل ،إلــى مـ ٍ
ُ
ّ
غ ـيــر م ـت ــوق ــع ،إذ ي ـص ــر ش ــري ــف ع ـلــى ربـيــع
ْ
(ف ـ ــؤاد ي ـ ّـم ــن) أن ي ـت ـبــادال ج ـ ًه ــازي الـهــاتــف
ّ
ّ
الخلوي بينهما ،ألن مصيبة ستحل على
ً ُ
ـاء ســتــرســل
ش ــري ــف ،ف ـع ـنــد الـ ـع ــاش ــرة مـ ـس ـ
ّ
إحداهن صورًا خليعة لها على هاتفه .هذا
يـ ّ
ـؤدي الحقًا إلــى انكشاف املثلية الجنسية
ّ
ل ــربـ ـي ــع ،وه ـ ــذه ص ــدم ــة ل ـل ـج ـم ـيــع ،رغ ـ ــم أن
الجميع ّ
ّ
وتحررًا في مسائل
يدعون انفتاحًا
اجتماعية ٌ وحياتية وانفعالية.
ـال من
ـ
ص
ـ
ت
ا
ورود
مل ـ ّـي عـشـيــق سيظهر عـنــد
ٍ
ّ
صــاحــب م ـحــل م ـجــوهــرات إل ــى زيـ ــاد (ع ــادل
كرم) ،زوج جنى (ديامان بو ّ
عبود) وصديق

ول ـي ــد وش ــري ــف م ـنــذ س ـن ــن .ف ــزي ــاد يـشـتــري
ْ
مجوهرات لعشيقةٍ  ،قبل أن تكتشف مـ ّـي أن
ْلعشيقها زي ــاد عشيقة أخ ــرى ،وهــي حامل،
ُ
وقلق
إذ تتصل به وتخبره
عن هذا ،بارتباك ِ
ٌ ُ
وخوفّ .
ملي ووليد ابنة تدعى صوفي (شنيد
شعيا) ،ستبلغ  18عامًا بعد أسابيع قليلة.
ع ــاق ــة ص ــوف ــي ب ــوال ــده ــا أم ــن م ــن عــاقـتـهــا
بوالدتها .تبوح ـ في اتصال هاتفي بوالدها
ّ
بحبيب لها،
ـ ُعــن تــرددهــا إزاء إقـ ُـامـ َـة َ عــاقــة ٍّ ٍ
فيجيبها الوالد بما يعتبر أجمل رد إنساني
ّ
ألب إزاء لـحـظــةٍ ك ـهــذه .ول ـعــل هــذا
وأخــاقــي ٍ
امل ـش ـه ــد ،بـكـيـفـيــة ت ــأدي ــة ج ـ ــورج خ ـ ّـب ــاز دور
إنساني ّ
ّ
بهي ،يبقى أحد أجمل
بصدق
األب
ٍ
مـشــاهــد الـفـيـلــم ،وأعـمـقـهــا وأمـتـنـهــا ،درامـيــا
وجماليًا وحـ ّـسـيــا ،خـ ّ
ـاصــة مــع جـلــوس مي/
نــاديــن لبكي إل ــى جــانـبــه ،ف ـي ـبــدوان مـعــا في
أجـمــل لحظة صــادقــة إزاء عــاقــة أه ـ ٍـل بابنة
ُمراهقة ،تخطو خطواتها األولى إلى مرحلةٍ
أخرى من عمرها.
مشاهد ّ
عدة ُمثيرة لالنتباه :الصدام القاسي
بني مريم وشريف ،الصدام األقسى بني جنى
وزيــادّ ،
رد فعل مريم وجنى (حركة وتعابير
ربيع
وج ــه وجـســد ون ـظ ــرات ،إل ــخ) ،اع ـتــراف ّ
بمثليته الجنسية ،بالغة وليد في قوله إنه
ّ
نفسي .هذه مسائل مشغولة
لعالج
يخضع
ٍ
ّ ّ
ـحــرف ـيــة سـيـنـمــائـيــة ،وب ـ ــأداء ي ـق ــول إن كــل
بـ ِ
ّ
مهنية متينة ُ
الصنعة.
عفوية فيه مبنية على
ّ
حـكــايــة «أص ـح ــاب ...وال أع ــز» مـعــروفــة :هــذه
نـسـخــة عــربـيــة مــن الـفـيـلــم اإلي ـطــالــي «غــربــاء
ت ـم ــام ــا» ( ،)Perfetti Sconosciutiملـخــرجــه
باولو جينوفيزي ( ،)2016وعنوانه العاملي
بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة  .Perfect Strangersالـنـسـخــة
بحرفية سينمائية ،تمزج
العربية مشغولة ِ
امل ـه ـنـ ّـيــة الـفـنـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة وال ــدرامـ ـي ــة ،رغــم
كونها منقولة عن ّ
النص اإليطالي األصلي،
ب ــأداء يرتكز على بساطة التعبير والحركة
اختبارات،
والنبرة ،وعلى عفويةٍ منبثقة من
ٍ
ومـتــأتـيــة مــن مـصــداقـيــة الـشـخـصـيــات ،التي
صـيــل العيش
تـعـكــس أش ـيــاء كـثـيــرة مــن تـفــا ّ
فــي مجتمع عــربـ ّـي ،ال ي ــزال منفضًا عــن قول
ح ـق ــائ ــق ي ــوم ـ ّـي ــات ــه فـ ــي الـ ـع ــاق ــات والـ ـح ـ ّـب
وال ـج ـســد وال ـج ـنــس وال ـص ــداق ــة واالن ـف ـع ــال.
ّ
متالئمتان
ومصداقيتها
حيوية الـحــوارات
ُ
َ
م ــع واق ــع ع ــرب ـ ّـيُ ،يـخـفــي أك ـثــر مـمــا ي ـكـ ِـشــف،
ُ ِّ
َ َ ُ
َ
ظهر.
ويختبئ ويخبئ أكثر مما يظهر وي ِ

الخط التصاعدي
السليم لألحداث
من أهم مزايا
العمل (نتفليكس)

مسلسل

«أرشيف  :»81عالم في شريط
سالم أبو ناصر

عــالــم الــروحــانـيــات ،م ــادة جـيــدة ملــوضــوع درام ــي.
والـ ــدرامـ ــا ل ــن ت ـك ــون ح ـ ــذرة ف ــي تــوص ـي ـفــه إذا ما
ّ
عبرت عن خلل في تنفيذ قصة متماسكة كالتي
في «أرشيف  .)ARCHIVE 81( »81فجنس العمل
غموض وكذلك رعب .وهو في الحالة هذه ،يتقبل
التكرار ،وهــذا خلل تقليدي نعرفه عن أعمال من
هذه النوعية.
املـ ـي ــزات تـغـلــب ال ـت ـك ــرار ع ـنــدمــا تـتـســق عـنــاصــر
التنفيذ فــي بـنـيــة الـعـمــل .ولــديـنــا هـنــا مسلسل
يقترب من تحقيق هذا االتساق بشكل ملحوظ.
الخط التصاعدي السليم لــأحــداث أهــم مزاياه.
تكر .دان (مامودو آثــي) ّ
والسبحة ّ
مرمم شرائط
ال ـكــاس ـيــت وال ـف ـي ــدي ــو ،تـسـتـخــدمــه ش ــرك ــة LMG
مل ـه ــارت ــه .ت ــري ــد تــرم ـيــم ش ــرائ ــط ف ـيــديــو مـهـتــرئــة
بفعل حريق وقع قبل خمسة وعشرين ً
عاما في
مبنى تاريخي (فيسر) .ميلودي (دينا شهابي)،
شريكة دان في البطولة ،هي من قامت بتوثيق
احداث تلك الفترة.
خ ـ ـطـ ــان زمـ ـنـ ـي ــان س ـي ـت ـق ــاط ـع ــان مـ ــن خـ ـ ــال تـلــك
الشرائط .وهذا الشكل من األزمان الدرامية يحتاج
ً
دقة وبراعة في التقديم ،لن يفتقر لهما عمل كهذا.
اإلي ـق ــاع امل ـت ــوازن يـقـبــض عـلــى الـحـكــايــة مــن دون
تورط بالرتابة .قضية املبنى التاريخي املحترق،
واخـ ـتـ ـف ــاء مـ ـيـ ـل ــودي ،م ـ ـحـ ــوران اس ــاسـ ـي ــان لـبـنــاء

غموض.
األحداث الشائكة ،وفض ما يعتريها من
ٍ
اح ـتــراق نــاتــج عــن طـقــوس روحــانـيــة ،هــي امـتــداد
القرن
لطقوس كانت تمارسها عائلة فــوس منذ
ً
التاسع عشرً ،
مواز يكون أكثر إشراقا
طمعا بعالم
ٍ
ً
وخيرا ،بحسب اعتقاد العائلة .تكتشف ميلودي
هــذه الـطـقــوس بـعــد انتقالها إلــى املـبـنــى فــي عــام
 ،1994بهدف البحث عن والدتها جوليا بانيت،
التي اختفت في نفس املبنى ألسباب غامضة .في
سـيــاق م ــواز ،تتسع الـحـكــايــة ،وتمتد وخيوطها
لـلــزمــن ال ـحــاضــر .يـنـخــرط دان فــي ص ــراع نفسي
وذهـ ـن ــي أم ـ ــام ك ــل ش ــري ــط ي ـص ـل ـحــه .ف ـكــل شــريــط
سيحتوي على قصة تمأل ثغرة في شريط سابق
«شريط
وتمهد لثغرة في آخــر الحــق .كأننا أمــام
ً
كراب األخير» لبيكيت .هذه املعادلة خلقت تشويقا
ً
وفـضــول ال مهرب منهما .تفاصيل شائكة تكثر
فيها املعطيات واألس ــرار واالكـتـشــافــات ،ستغزل
حـبـكــة مـحـكـمــة لـحـكــايــة ل ــن تـبـخــل عـلــى املـشــاهــد
بـبـعــض اإلج ــاب ــات واالس ـت ـن ـتــاجــات .وسـتـتــرك له

يستلهم المسلسل
بعض مالمحه من أفالم
رعب مثل «الخاتم»

فسحات متقطعة للملمة الخيوط املتفرعة .وهذه
الفسحات ،ستستطيع الشخصيات املساعدة في
العمل خلقها وتهيئتها.
مالمح من أفالم رعب ،مثل  The RingوThe
هناك
ّ
َ
املشاهد لرفع وتيرة الخوف .بينما
ي
تغذ
،Mirror
ّ
الغموض يتكفل بــإثــارة مشاعر القلق والترقب.
فكاميرا متجولة تصور على طريقة ألعاب الفيديو
(بلير ويتش) بيد ميلودي ،ستقدر على خلق هذا
الـنـمــط امل ـض ـطــرب .سـيـتـعــرف دان عـلــى مـيـلــودي
مــن خــال الـشــرائــط .سيلتقيان ويتخاطبان رغم
املـســافــة الزمنية البعيدة بينهما .وهـنــا نموذج
آخر قريب من فيلم  The lake houseلألرجنتيني
أليخاندرو أغريستي .هذه الوصفة أضافت ً
نغما
آخر إلى الحكاية .نمط غريب وحميمي جمع بني
شخصيتني يفصل بينهما خمسة وعشرون ً
عاما،
مــا سمح بــرفــع وتـيــرة الـتـشــويــق .فعالم ميلودي
وقصتها التي نتعرف عليها من خالل الشرائط،
وح ـي ــاة دان ال ــراه ـن ــة وس ـع ـيــه لـكـشــف مــابـســات
القصة وإنـقــاذ ميلودي املـفـقــودة والضائعة بني
عــالـ ًـم األرواح وع ــال ــم األحـ ـي ــاء – ك ـمــا سنكتشف
الحقا – سيضبطان إيقاع األحداث وربط األجزاء
املتناثرة فــي الحكاية .إال أن الحكاية لــن تنتهي
موسم واحــد وثماني حلقات .هناك
فصولها في
ً
قصة ستروى الحقا ،لنكتشف ما سيحدث ًلدان
بعد آخر ،كانت ميلودي عالقة فيه
بعد أن علق في ٍ
قبل أن يتمكن دان من إخراجها منه.

أزياء

«بالكبيري» إلى متحف الهواتف النقالة االفتراضي
الــرق ـمــي .وأش ـ ــارت ال ـشــركــة ،ف ــي إعــان ـهــا عن
النهاية ،إلى أنه على املستخدمني اآلن االعتماد
على أجهزة جديدة ،وكأن «بالكبيري» ،حسب
بعض املقاالت ،ليس إال خردة أو ثقالة للورق،
خصوصًا بعد فشل الشركة بتقديم هواتف
تــدعــم الجيل الـخــامــس ال ــذي أعلنت عنه عام
 ،2020ولكن حتى اآلن ،ال جديد.
يذكر مراقبو التكنولوجيا العديد من األسباب
التي أدت إلــى انهيار الشركة ،كحيرتها بني
تقديم جهاز محمول لرجال األعمال ،أو جهاز
يمكن للجميع استخدامه .هذه األزمة تتجلى
في  ،BBM musicالذي لم يسمع به أحد ،ترافق
ذلــك مع رفــض الشركة التعاون مع الشركات
األميركية حني انتقلت إلى الواليات املتحدة.
امل ـل ـف ــت أيـ ـض ــا هـ ــو ت ـع ـط ــل خ ــدم ــة ال ـ ـطـ ــوارئ
فــي هــواتــف «بــاك ـب ـيــري» ،أي حـتــى إمكانية
االتصال بالشرطة أو اإلسعاف لم تعد قائمة،
مــا يعني أن مــن يمتلك ه ــذا الـهــاتــف ،ووجــد
نفسه في موقف خطر ُم ّ
هددًا حياته ،سيموت
هو وهاتفه ،وكــأن الشركة تقول إنــه ال يمكن
االعتماد على «بالكبيري» حتى إلنقاذ حياة
أح ــده ــم ،وك ــأن ــه م ــات م ــع مـسـتـخــدمـيــه إن لم
يسارعوا لشراء غيره.
ما يمكننا فعله اآلن ،بعد تالشي «بالكبيري»،
هو زيارة متحف الهواتف النقالة االفتراضي،
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أسابيع الموضة تتوزع على عواصمها
وتــأمــل ص ــور امل ــودي ــات الـســابـقــة ،تـلــك التي
ً
ت ـع ــود إلـ ــى عـ ــام  2002م ـث ــا ،ح ـيــث الـشــاشــة
ّ
بدائية ،تشبه تلك الخاصة باآللة الحاسبة،
مـ ـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ــالـ ـتـ ـصـ ـمـ ـيـ ـم ــات األشـ ـ ـ ـ ــد عـ ـص ــري ــة،
وتـنــويـعــات لــوحــة املـفــاتـيــح ،الـتــي كــانــت ومــا
زال ــت تمتلك سـحـرًا خــاصــا؛ فضغط األحــرف
واألرق ـ ـ ـ ــام م ـخـت ـلــف ف ــي ق ـي ـم ـتــه وحـســاسـيـتــه
ع ــن «مل ــس» ال ـشــاشــة ،ال ـتــي ل ــم تـعــد مستقلة،
بــل أمست جــزءًا مــن عملية استخدام الهاتف
ال ـن ـقــال ،ف ــي م ــا يـشـبــه أف ــام ال ـخ ـيــال العلمي
ّ
الكالسيكية.
ان ـف ـص ــال ل ــوح ــة امل ـفــات ـيــح ع ــن ال ـش ــاش ــة كــان
ُيكسب «الكتابة» قيمة مختلفة عما هي اآلن،
ف ـه ـنــاك م ـســافــة م ــا ب ــن عـمـلـيــة إن ـت ــاج الـنــص
(لوحة املفاتيح) ومساحة تلقيه (الشاشة)..
ه ـ ــذه املـ ـس ــاف ــة ن ـح ــاف ــظ ف ـي ـهــا ع ـل ــى ن ـ ــوع مــن
االنفصال بيننا وبني الشاشة ،التي ال تبتلع
كــل ش ــيء ،فـلــوحــة املـفــاتـيــح وسـيــط فيزيائي
بيننا وبينها ،نحافظ فيه على «أصــواتـنــا»
الداخلية ،وال نصبها مباشرة على الشاشة.
ل ــم ي ـم ــر حـ ــدث «م ـ ـ ــوت» جـ ـه ــاز «ب ــاك ـب ـي ــري»
مــن دون دغــدغــة ل ـلــذاكــرة ،وب ـعــض النفحات
ّ
ّ
العاملية،
النوستالجية؛ إذ نقرأ في مجلة Elle
ت ـح ـي ــة إل ـ ــى هـ ــواتـ ــف «ب ــاكـ ـبـ ـي ــري» مـ ــن قـبــل
«مانسي ش ــاه» ،التي تستعيد ذكرياتها في
الـتـسـعـيـنـيــات مــع ال ـهــاتــف ال ــذي ك ـبــرت مـعــه،
لتحدثنا عــن «زم ــن» لــم تـكــن امل ـحــادثــات فيه
ً
ّ
آنية ،وكــان مصطلح  BB pinsمـتــداوال ،امليزة
التي تتيح ملستخدمي ذات الهاتف الدردشة
مــع بعضهم بـعـضــا ،مــن دون االض ـط ــرار إلــى
ال ـك ـش ــف ع ــن ه ــوي ـت ـه ــم ،ن ــاه ـي ــك ع ــن أن ه ــذه
ال ـخ ــدم ــة م ـج ــان ـ ّـيــة ،وغ ـي ــر م ـ ـحـ ــدودة ،بعكس
الرسائل القصيرة في تلك الفترة.

ينتظر عشاق ومتابعو
األزياء في العالم عودة
أسبوع الموضة في
ميالنو ،بعد مرور عامين
على جائحة كورونا ،التي
استبدت بإيطاليا
ّ
بيروت ـ العربي الجديد

يــواجــه مصممو األزي ــاء فــي العالم تحديات
وفيرة .السبب ،بالطبع ،أصبح معروفًا؛ فبني
جائحة كورونا التي «انطلقت» قبل سنتني،
وب ــن م ــواق ــع األزي ـ ــاء الـبــديـلــة ال ـتــي تسيطر
حــالـيــا عـلــى ه ــذه الـصـنــاعــة ،وتـنـشــط بشكل
س ــري ــع وف ــق الـتـطـبـيـقــات املـخـصـصــة لــذلــك،
يتأرجح هؤالء املصممون.
ينتظر عـشــاق ومـتــابـعــو األزيـ ــاء فــي الـعــالــم
ع ــودة أس ـبــوع املــوضــة فــي مـيــانــو .الجميع
ينتظر عــودة «غــوتـشــي» إلــى الـعــروض هذه
ال ـس ـنــة ،ب ـعــد مــوس ـمــن م ــن ال ـتــوقــف بسبب
انتشار فيروس كورونا ،وما عانته إيطاليا
تحديدًا من الوباء في البدايات.
ب ـي ـن ـمــا س ـت ــؤخ ــر بـ ــاريـ ــس ،أيـ ـض ــا ،أس ـب ــوع
املوضة ،ليصبح ما بني الثامن والعشرين
مــن فبراير/شباط إلــى الثامن مــن مــارس/
آذار املقبل.
لـفـتــت دور األزيـ ـ ــاء ال ـعــامل ـيــة ،ف ــي الـخــريــف
امل ــاض ــي ،امل ـتــاب ـعــن ع ـبــر ال ـت ـصــام ـيــم الـتــي
اسـتـعــرضــت فــي عــواصــم امل ــوض ــة ،بــاريــس

وميالنو ولندن ،وكــان الخط الــذي التزمت
به دار «كـلــوي» بفساتني طويلة مميزًا ،ما
ً
انقالبا على خط «كلوي» الــذي تميز
شكل
ّ
ل ـس ـنــوات ب ـقــصــات وإكـ ـسـ ـس ــوارات مـثـيــرة،
بطابع يضج بــاألنــوثــة .ولــم توفر «كلوي»
هــذه السنة إدراج موضة التنانير املريحة
الخاصة بفصل صيف.
فــي املقابل ،أظـهــرت خطوط املــوضــة األخــرى
في باريس ،عودة واضحة لعصر الستينيات.
هكذا ،أخرجت «ديور» مجموعتها الجديدة،
وج ـ ـ ــاءت ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ع ـل ــى «دي ـ ـ ـ ــور» بــأن ـهــا
التزمت هــذه امل ــرة بالخطوط املــريـحــة ،وهو
أم ــر أك ــده أن ـطــونــي فــاكــاري ـلــو ،مـصـمــم ال ــدار
ال ـحــالــي ،مـثـنـيــا عـلــى األش ـك ــال والـتـصــامـيــم
ال ـتــي ظ ـهــرت ل ـهــذا امل ــوس ــم ،وم ــا أدرج على
الئحة موضة الصيف املقبل.
مـصـمــم األزي ـ ــاء الـلـبـنــانــي ،أن ـط ــوان ال ـق ــارح،
يحاول مجددًا اإلبقاء على عناصر تقليدية
تميز بها منذ انطالقته قبل سنوات.
ي ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـق ـ ــارح فـ ــي م ـج ـم ــوع ـت ــه الـ ـج ــدي ــدة
فـ ـس ــات ــن خـ ــاصـ ــة بـ ــال ـ ـس ـ ـهـ ــرات ،رب ـ ـمـ ــا مــا
يميزها فــي املخمل بــألــوانــه وسـحــره الــذي
ي ـح ـم ــل «الـ ـفـ ـخ ــام ــة ،وال يـ ـب ــدو أن الـ ـق ــارح
تــأثــر «ب ـج ـن ــون» خ ـطــوط امل ــوض ــة الـعــاملـيــة
او االن ـق ــاب ال ـحــاصــل ،عـلــى الـعـكــس يبدو
أنــه تفرد هــذه املــرة بمجموعة مختلفة في
التنفيذ ،لكنها تحمل التجانس ،مثل الكتف
املكشوف بتصميم مخملي أنيق جدًا.
يقول أنـطــوان إن هــذه املجموعة هــي األقــرب
ل ـ ــه؛ ألن ـ ــه اع ـت ـم ــد ال ـق ـم ــاش امل ـخ ـم ـلــي بـشـكــل
كامل ،ليشكل كل فستان حالة مختلفة ،كما
عـ ّـبــر الـقــارح عــن سعادته الكبيرة بــاألصــداء
اإليجابية حول املجموعة ،خاصة أنها تتميز

من مجموعة أنطوان القارح الجديدة (المكتب اإلعالمي للمصمم)

بطابع جديد يتطابق مع أفكاره ويتناسب
مع كافة األذواق.
أطلق القارح اســم  Velvet Dreamsعلى هذه
امل ـج ـمــوعــة ،وي ــؤك ــد أن ــه عـمــل عـلـيـهــا ألشـهــر
طويلة ،وحاول أن يعود إلى الكالسيكي من
خالل قماش املخمل الذي يفضله ،مع إضافة

عناصر جديدة ،أو ألوان في بعض التصاميم
من ضمن املجموعة ،لتبيان االختالف.
وحول خطوط املوضة العاملية ،يرى القارح،
أن الجميع هــذه امل ــرة عــاد إلــى الكالسيكية،
وه ــذا أم ــر م ـف ــروغ مـنــه ف ــي أي مـجـمــوعــة أو
تصاميم ،ال يهم ان كانت في فصل الصيف،

أو م ـخ ـص ـصــة مل ــوض ــة الـ ـشـ ـت ــاء ،األه ـ ـ ــم هــو
الحفاظ على هذا الرونق الــذي يبعثه الخط
الكالسيكي ،وإضــافــة مــا يمكن أن يتماشى
ً
م ــع حــاضــرنــا الـ ـي ــوم .وفـ ـع ــا ،أن ـج ــز ال ـق ــارح
مجموعة جــذابــة ،مشغولة بــإتـقــان ،تميزت
بتناسق واضح لأللوان.

