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

اليمنية ومراسلو  عاشت وسائل اإلعــام 
الــقــنــوات والـــوكـــاالت العربية والــدولــيــة 4 
أيـــام مــن الــعــزلــة اإلجــبــاريــة جـــراء انقطاع 
خــدمــة اإلنــتــرنــت عــن الــيــمــن بشكل كــامــل، 
في حادثة غير مسبوقة منذ اندالع النزاع 
ذروة  وفــي  أعــــوام.   8 قبل نحو  املتصاعد 
تصعيد عسكري قياسي منذ بداية العام 
الجاري، وتحول اليمن إلى حدث رئيسي 
فــي وســائــل اإلعـــام الــخــارجــيــة، تعرضت 
شاملة  تغييب  لعملية  الساخنة  الساحة 
السعودي  للتحالف  جوية  ضــربــات  بعد 
الواقعة  الحديدة  اإلمــاراتــي على مدينة   -
ــر األحــــــمــــــر. وعـــــــــــادت خـــدمـــة  ــبــــحــ ــلــــى الــ عــ
اإلنــتــرنــت إلـــى الــعــمــل فــي وقـــت مــبــكــر من 
فجر الثاثاء، إلى عموم املدن التي دخلت 
ــراء اعــتــمــاد الــجــمــهــور  ــ فـــي عـــزلـــة تـــامـــة جـ
املــواقــع  األخــبــار على  استقاء  فــي  اليمني 

اإللكترونية ووسائل التواصل.
ومــع تــوجــه الــســواد األعــظــم إلــى القنوات 
الخارج،  تبث من  التي  املحلية  الفضائية 
 هـــذه أيــضــا 

ّ
 أن

ّ
ــام املــاضــيــة، إال ــ خـــال األيـ

إثــر عجزها عن  الجناحني  باتت منزوعة 
التواصل مع طواقم مراسليها في الداخل.

ومنذ اندالع الحرب، يعمل اإلعاميون من 
الصعوبة  بالغة  فــي ظــروف  اليمن  داخــل 
وانتهاكات  آمنة  غير  عمل  لبيئة  إضــافــة 
تــــشــــارك فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع األطـــــــــــراف، وتــقــف 
اتصاالت وإنترنت  املتردية من  الخدمات 

كعقبة أخرى أمام العمل الصحافي.

ما الذي حدث؟
ــي الـــعـــام  ــزاع الـــيـــمـــنـــي فــ ــ ــنـ ــ مـــنـــذ انــــــــدالع الـ
تتحكم  الــحــوثــيــني  جــمــاعــة  ظــلــت   ،2015
بــخــدمــة اإلنــتــرنــت لــكــافــة املـــدن الخاضعة 
لسيطرتها شمالي الباد، أو تلك الواقعة 
ــتـــرف بــهــا  ــعـ تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة املـ
باستثناء  الــبــاد،  دولــيــا جنوبي وشـــرق 
خدمة مستحدثة داخــل مدينة عــدن فقط 
ها 

ّ
تم إطاقها بعد سنوات من الحرب، لكن

لكلفتها  نــظــرًا  واســـع  بانتشار  تحظى  ال 
ــتـــخـــدم الـــحـــوثـــيـــون خــدمــة  ــبـــاهـــظـــة. اسـ الـ
اإلنــتــرنــت وقــطــاع االتـــصـــاالت بشكل عــام 
تــم حجب  إذ  املعركة،  فــي  كساح رئيسي 
للحكومة  التابعة  الرسمية  املــواقــع  كــافــة 
 عن مواقع 

ً
الشرعية ودول التحالف فضا

صحف ووكـــاالت أنباء دولــيــة، ودائــمــا ما 
صعودًا  بالخدمة  تتحكم  الجماعة  كانت 
املدن  عن  السرعة  بعد تخفيض  وهبوطا 
 أو قطعها 

ً
الــبــعــيــدة عــن ســيــطــرتــهــا تــــارة

 أخرى.
ً
بالكامل تارة

أعلنت  املـــاضـــي،  الــخــمــيــس  لــيــل  منتصف 
الــســلــطــات الــحــوثــيــة عــن تــعــرض الــبــوابــة 
الـــدولـــيـــة لــإنــتــرنــت فـــي مــديــنــة الــحــديــدة 
لعدة غــارات جوية من مقاتات التحالف 
 تلك 

ّ
الــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة، وقـــالـــت إن

البوابة هي املسؤولة عن تزويد كافة مدن 
الــيــمــن وشـــركـــات الــهــاتــف الــنــقــال بخدمة 
ابتداء  اإلنترنت، لتنقطع خدمة اإلنترنت 
من الواحدة من فجر يوم الجمعة املاضي. 
أثـــار اإلعــــان الــحــوثــي عــامــات استفهام 
ــة الـــتـــي  واســـــعـــــة، كــــــون الــــــغــــــارات الــــجــــويــ
طـــاولـــت مــقــر شــركــة االتـــصـــاالت اليمنية 
فــي الــحــديــدة قــد حصلت قبل أكــثــر مــن 3 
ساعات من انقطاع خدمة اإلنترنت، وهو 
ما زاد الشكوك حول إجراء حوثي متعمد 
بهدف  سياسية  وكذلك  أمنية  العتبارات 
تأليب الرأي العام الداخلي والدولي ضد 
الــتــحــالــف. عقب انــقــطــاع الــخــدمــة، عجزت 
وســـائـــل اإلعــــــام الــيــمــنــيــة والـــدولـــيـــة عن 
تقصي حقيقة ما جــرى، أو كشف السبب 
وراء انقطاع خدمة اإلنترنت، وما إذا كانت 
البوابة الحكومية في مدينة الحديدة هي 
بالخدمة  اليمنية  للمدن  الــوحــيــد  املــــزّود 
أخـــــرى من  بــحــريــة  كـــابـــات   هـــنـــاك 

ّ
أن أم 

محافظتي املهرة وعدن. فرضت السلطات 
الـــحـــوثـــيـــة تــعــتــيــمــا شــــديــــدًا عـــلـــى مــســألــة 
انقطاع خدمة اإلنترنت. وأكــد مصدر في 

واإلنترنت  لاتصاالت  اليمنية  املؤسسة 
من  يتمكنوا  لم  هم 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

الــحــصــول عــلــى أي مــعــلــومــة دقــيــقــة حــول 
القبضة  جــراء  التحكم،  سيرفيرات  وضــع 
ــد، في  األمــنــيــة للحوثيني. مــصــدر آخـــر أكـ
 سيرفيرات 

ّ
»العربي الجديد«، أن حديث لـ

تتعرض  لم  الحديدة  في  اإلنترنت  بوابة 
لدمار شامل جراء القصف الجوي، وأشار 
الــذي طــاول منافذ الخدمة   الخلل 

ّ
أن إلــى 

 هــــذا الــعــطــل 
ّ

فــقــط لـــم يــكــن يــســتــدعــي كــــل

أيـــام، وكــان بمقدور الفرق  الطويل ملــدة 4 
الهندسية إصاحه خال ساعات.

أكبر المتضررين
كـــان الــعــامــلــون فــي وســائــل اإلعــــام داخــل 
ــراء  ــررًا جـ ــن أكـــثـــر الـــشـــرائـــح تـــضـ الــيــمــن مـ
انــقــطــاع خــدمــة اإلنــتــرنــت. ولــلــمــرة األولــى 
على  الحقائق  تعرضت   ،2015 العام  منذ 
األرض لــتــغــيــيــب شــبــه كـــامـــل، فــيــمــا بــدت 
ــنـــوات الــتــلــفــزة الــيــمــنــيــة الـــتـــي تــبــث من  قـ

تكرار  على  وتعمل  معطلة،  الــخــارج شبه 
ــل،  ــاجـ ــعـ ــة فــــي شـــريـــطـــهـــا الـ ــمـ ــديـ أخــــبــــار قـ
لجأت  ــام.  أيـ عــدة  عليها  انقضى  بعضها 
بـــعـــض وســــائــــل اإلعـــــــام الـــخـــارجـــيـــة إلـــى 
مراسليها  مــع شبكة  الــهــاتــفــي  الــتــواصــل 
املستجدات  أجــل معرفة  اليمن، من  داخــل 
أيــضــا لم  الطريقة   هــذه 

ّ
لــكــن على األرض، 

املعلومات  تدفق  لشح  نظرًا  مجدية  تكن 
وانقطاع املصادر املحلية التي كان ُيعتمد 

عليها في السابق.
وقــــال عـــدد مـــن مــراســلــي وســـائـــل اإلعـــام 
أحــاديــث منفصلة  فــي  والــدولــيــة  العربية 
إنهم عاشوا لحظات  الجديد«،  »العربي  لـ
قــاســيــة أعـــادتـــهـــم عــقــديــن مـــن الـــزمـــن إلــى 
باللجوء  جديا  يفكرون  وجعلتهم  الــوراء 
لـــخـــدمـــة الــــفــــاكــــس، فـــيـــمـــا لـــجـــأ الــبــعــض 
عبر  فقط  عاجلة  أخبار  بإرسال  لاكتفاء 
ــدا الــعــامــلــون  خــدمــة الــرســائــل الــنــصــيــة. بـ
فــي حــقــل اإلعــــام تــائــهــني مــن دون خدمة 
اإلنـــتـــرنـــت. ووفـــقـــا لــصــحــافــي يــقــطــن في 
ه حتى في 

ّ
صنعاء، لم يشأ ذكر اسمه، فإن

 الحقائق 
ّ
 أن

ّ
حال كان قريبا من الحدث، إال

في  لــه، خصوصا  بالنسبة  ناقصة  كانت 
مــســألــة الـــغـــارات الــجــويــة لــلــتــحــالــف التي 
استمرت بعد توقف اإلنترنت، وقال »كنا 
أين  الجوية ولكن ال نعرف  الغارة  نسمع 
ــواء في  مــوقــعــهــا عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، ســ
شــمــال أو جــنــوب الــعــاصــمــة، وأي املــواقــع 
استهدفت وهل هناك ضحايا أم ال... كافة 
ــذه الــتــفــاصــيــل كــنــا نــعــتــمــد عــلــيــهــا من  هــ
اإلعان الرسمي للحوثيني أو من شبكات 

رصد تنشط في وسائل التواصل«.
ــعــــض الـــــوســـــائـــــل املـــحـــلـــيـــة  واعـــــتـــــمـــــدت بــ
والــــدولــــيــــة عـــلـــى مــراســلــيــهــا املـــوجـــوديـــن 
اإلنترنت  في خدمة  ويشتركون  عــدن  في 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة املـــعـــتـــرف بــهــا دولــيــا 
لــكــن العاملني  والــتــي تسمى »عـــدن نـــت«، 
مــن هناك ظــهــروا عاجزين أيضا عــن نقل 
حــقــيــقــة مــــا يـــجـــري عـــلـــى امــــتــــداد الــيــمــن، 
ــــن 21  ــلــــومــــات مـ ــق املــــعــ ــدفــ ــّح تــ ــشــ ــًرا لــ ــ ــظـ ــ نـ
محافظة معزولة كليا. وفي ظل املخاوف 
مـــــن ســــيــــنــــاريــــو مــــمــــاثــــل فـــــي املـــســـتـــقـــبـــل، 
دفـــع االنــقــطــاع الــطــويــل لــإنــتــرنــت بعض 
بخدمة  بــاالشــتــراك  للتفكير  الصحافيني 
إنترنت عبر األقمار الصناعية، والتي لم 
تتأثر خال أيام االنقطاع، واعتمدت عليه 
بــعــض الـــقـــنـــوات خــصــوصــا تــلــك الــتــابــعــة 

للسلطات الحوثية.
وقـــــــال مـــحـــمـــد الـــســـامـــعـــي، وهـــــو مـــراســـل 
»العربي  لـ اليمن،  وكــالــة »األنــاضــول« فــي 
خدمة  في  باالشتراك  يفكر  ــه 

ّ
إن الجديد«، 

ــرنــــت الـــفـــضـــائـــي لـــكـــن كــلــفــتــه الــتــي  ــتــ اإلنــ
أمــيــركــي،  دوالر  و1000   400 بـــني  تـــــراوح 
الـــــقـــــرار فــــي الـــوقـــت  تــــحــــول دون اتــــخــــاذ 
الـــراهـــن، وأضـــــاف »نــحــن فـــي بــلــد يعيش 
حــالــة حـــرب مــتــصــاعــدة وكــافــة الــخــدمــات 
مهددة بالتوقف في أّي لحظة... ما جرى 
يــســتــدعــي أن تــمــنــح الـــوســـائـــل الــعــربــيــة 
ــوات املـــحـــلـــيـــة  ــنـــ ــقـــ والـــــدولـــــيـــــة وأيـــــضـــــا الـــ
خدمة  اليمن  داخــل  ومكاتبها  مراسليها 
إنترنت ال تتأثر بــأّي عــارض وال تخضع 
لـــابـــتـــزاز واملـــســـاومـــة الــســيــاســيــة«. وظــل 
اإلعــامــيــون كافة أســرى لحالة مــن القلق 
طـــيـــلـــة األيـــــــــام املــــاضــــيــــة، حـــيـــث حـــضـــرت 
هواجس لدى البعض من فقدان وظائفهم 
فـــي حـــال لــجــأت الــوســائــل الــتــي يعملون 
بــهــا إلـــى االســتــغــنــاء عنهم والــتــعــاقــد مع 
فيما  اإلمكانيات،  لديهم  تتوفر  مراسلني 
كان البعض اآلخر يتجه إلى مدن ومقرات 
الفضائي.  اإلنترنت  تمتلك خدمة  خاصة 
وقال صحافي يعمل بالقطعة مع وسيلة 
الجديد«:  »العربي  لـ حديث  في  خارجية، 
قــوة قاهرة خارجة   ما جــرى 

ّ
أن »صحيح 

ــا، لــكــن بــعــض جـــهـــات الــعــمــل  ــ ــنـ ــ عـــن إرادتـ
الــشــيء وأنــنــا نعمل وســط  ال تتفهم هـــذا 
السنوات  طـــوال  الصعوبة  بالغة  ظـــروف 
املــاضــيــة، نــكــافــح بــشــق األنـــفـــس مـــن أجــل 
الوصول إلى املعلومة وتأدية أعمالنا في 

بيئة معقدة من كافة النواحي«.

لجأ المراسلون 
لخدمة الرسائل النصية 

إلرسال األخبار العاجلة

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

ــة لــلــمــواقــع  ــبـــاريـ ــر انــقــطــاع اإلنـــتـــرنـــت فـــي الــخــدمــة اإلخـ أثــ
دار من البالد، ومعظمها تابع للحوثيني، 

ُ
اإللكترونية التي ت

إذ توقف عدد كبير منها، وأبرزها »وكالة سبأ«. ونشرت 
منصة »يمن فيوتشر« اإلخبارية التي انطلقت في إبريل/ 
ــتــــذارًا مــقــتــضــبــا لــقــرائــهــا،  نــيــســان مـــن الـــعـــام املـــاضـــي اعــ
ــــروج شبكة  »صــعــوبــة مــواكــبــة املــســتــجــدات بــســبــب خـ لـــ
اإلنترنت في معظم أنحاء البالد عن الخدمة« واعدة إياهم 
»العمل على تجاوز اإلشكال وإبقاء أخبار اليمن واإلقليم  بـ
فـــي الـــواجـــهـــة«. وظـــلـــت مــســتــمــرة فـــي تــغــذيــة مــنــصــاتــهــا 

باألخبار القصيرة.
على  الحصول  فــي  أزمـــة  التلفزيونية  املحطات  وواجــهــت 
األخبار واملــواد املرئية من مراسليها في اليمن، ما سّبب 
إرباكا داخل غرف األخبار واإلعداد البرامجي، وانحصرت 
واالستعانة  الدولية  املكاملات  عبر  التواصل  في  العمليات 
بأرشيف الصور، في مسعى لتعويض التغذية البصرية 

املــنــقــطــعــة الــتــي أثــــرت فـــي شــاشــاتــهــا ومــنــصــاتــهــا. وقـــال 
الصحافي يوسف عجالن، الذي يعمل في فضائية »يمن 
التركية،  إسطنبول  مدينة  في  املحطة،  مكتب  إّن  شباب« 
تعز،  فــي مدينة  املكتب  مــع  الــتــواصــل هاتفيا  إلــى  اضطر 
الــتــواصــل حتى عبر  تــعــذر  األخــبــار، بعد  للحصول على 
املنقطع. وأضــاف عجالن، في حديث  الفضائي  اإلنترنت 
ه واجه يوما عصيبا مع فريق القناة 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

على  واستحال  البالد.  في  واملستجدات  األحــداث  ملواكبة 
اليمنيني التواصل داخل البالد، أو مع من في الخارج.

ــارت مــعــلــومــات تــداولــهــا نــاشــطــون ومــخــتــصــون في  ــ ــ وأث
االتـــصـــاالت أســئــلــة عــن مــســؤولــيــة الــحــوثــيــني عــن انقطاع 
الخدمة، بمعزل عن هجمات التحالف في مدينة الحديدة، 
مشيرين إلى وجود كابالت بحرية بديلة، خصوصا مع 
تحكم شركة »يمن نت« املزّود الرئيس للخدمة، الخاضعة 

لسيطرة الحوثيني في صنعاء.

توقف المواقع

MEDIA
منوعات

الكمبيوتر 
األسرع

»فيسبوك«،  ملوقع  املالكة  »ميتا«  شركة  قالت 
عمالق  كمبيوتر  جــهــاز  تصنع  ــهــا 

ّ
إن اإلثــنــني، 

ه سيكون »األسرع في العالم« 
ّ
وخارق، تعتقد أن

عــنــد االنــتــهــاء مــن الــعــمــل فــيــه، منتصف الــعــام 
الحالي. وأكدت الشركة أّن الكمبيوتر »الخارق« 
ــال الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي  ــجـ ســيــفــيــدهــا فــــي مـ
مـــن خــــالل بـــنـــاء نـــمـــاذج بــوســعــهــا الــتــعــلــم من 
اللغات،  مئات  مع  والتعامل  األمثلة،  تريليونات 

الفيديو،  ومقاطع  والصور  النصوص  وتحليل 
لتحديد ما إذا كان أّي محتوى منشور مؤذيا 
أم ال. وقــالــت الــشــركــة: »لـــن يــســاعــد ذلـــك فقط 
بل  فحسب،  خدماتنا  مستخدمي  تأمني  على 
نعمل من  أيضا، ألننا  املستقبل  سيفيدنا في 

أجل العالم االفتراضي الكامل )ميتافيرس(«.
واألجهزة  البرامج  مجموع  هو  و»ميتافيرس« 
التي تسمح للمستخدمني باللعب أو العمل في 

أو سحب  األبعاد،  ثالثية  افتراضية  مساحات 
املــعــلــومــات مـــن اإلنــتــرنــت ودمــجــهــا مـــع الــعــالــم 

الحقيقي في الوقت الفعلي.
ويعتبر الكمبيوتر العمالق هذا جهازًا سريعا 
للغاية وقويا، مصمما إلجراء عمليات حسابية 
معقدة غير ممكنة باستخدام كمبيوتر منزلي 
ــم تــكــشــف »مــيــتــا« بــعــد عـــن مــكــان  ــ عـــــادي. ول
الــكــمــبــيــوتــر أو تــكــلــفــة إنـــشـــائـــه، علما  ــود  ــ وجـ

يـــزال قيد  ـــه ال 
ّ
أن أنــه بــدأ بالفعل تشغيله رغــم 

 AI البناء. وجاء الكومبيوتر الذي يحمل اسم
Research SuperCluster ثمرة عمل مستمر 
بــــدأ تصميمه  ــا  ــبـ ــالـ مــنــذ حـــوالـــي عـــامـــني »وغـ
الوباء، بقيادة  ُبعد خالل ذروة  وتصنيعه عن 
فريق الذكاء االصطناعي وفرق البنية التحتية 

التابعة للشركة«.
)رويترز، أسوشييتد برس(

)Getty/آثار غارة للتحالف على صعدة الخاضغة لسيطرة الحوثيين في 22 الحالي )محمد حمود
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ــام ذواتـــهـــم  ــ يـــتـــعـــّرون أمـ لـــوقـــٍت قــلــيــل. أزواٌج 
ـــعـــِلـــن 

ُ
وزوجــــاتــــهــــم واآلخــــــريــــــن، وفـــضـــائـــح ت

هــشــاشــة عــاقــة، تــتــنــّوع بــتــنــّوع األشــخــاص. 
ــم شــيــئــا فــشــيــئــا، واملــســتــور 

ّ
الــواجــهــة تــتــحــط

 واحٍد ُيظهر شيئا من 
ّ

ينكشف تدريجيا، وكل
الــتــي ُيخفيها قــصــدًا، عــن اآلخــريــن،  حقيقته 
 من دون 

ْ
وربما ـ أواًل وأساسا ـ عن نفسه، وإن

ـ التي  الــحــّب يــنــزوي بــعــيــدًا، فاللعبة  قــصــٍد. 
تقترحها مّي )نادين لبكي( في بداية العشاء 
أســـرارهـــا،  عــلــى  منغلقة  ذواٍت  إلـــى   

ٌ
مـــدخـــل ـ 

وإلى أرواح هائمٍة في فوضى العيش، وإلى 
 
ً
أجساٍد تريد تحّررًا من روتــٍن ُيصيب حياة
ــى نـــفـــوٍس  ــ ــات، وإلــ ــ ـ

ّ
ــــض يـــومـــيـــة بـــأعـــطـــاٍب وخـ

تمارس في الظاهر ما ُيخفي باطنا، يــؤّدي ـ 
في لحظٍة ما ـ إلى انفجاٍر عنيٍف.

تقترح مّي، زوجة وليد )جورج خّباز(، اللذان 
ُيقيمان العشاء في منزلهما، وضع الهواتف 
ها على الطاولة، وإشراك الجميع 

ّ
الخلوية كل

 رسالة 
ّ

بكل اتصال يرد على أي هاتف، وكــل
إلكترونية أو تسجيل صوتي أو ُصــور، ترد 

نديم جرجوره

ثـــــاث ثـــنـــائـــيـــات وفــــــــرد، يــلــتــقــون 
 يكون 

ْ
جميعا في عشاٍء، ُيراد له أن

لقاًء بن أصدقاٍء، بعد وقٍت طويل 
 واحد من هؤالء 

ّ
على غياٍب غير مقصود. كل

 لسهرٍة، 
ٌ
يمتلك شيئا حيويا؛ فالعشاء فرصة

 يكون 
ْ
تترافق وخسوفا للقمر، ُيفترض به أن

 »حاجات غريبة ستحصل 
ّ
، ما يعني أن

ً
كاما

ــاد نــصــار(،  ــ حــيــنــهــا«، كــمــا يــقــول شــريــف )إيـ
زوج مريم )منى زكي(، في بداية »أصحاب... 
ْســَمــْيــرة  ــام  ــبــنــانــي وســ

ّ
لــل  ،)2022(  »

ّ
ــز ــ أعـ وال 

)نتفليكس(.
ــهــا غــيــر 

ّ
الــــحــــاالت الـــغـــريـــبـــة ســتــحــصــل، لــكــن

فانتازيا  من  أو  طبيعية،  عوامل  من  متأتية 
 بــعــض 

ّ
ــم أن ــ الــــرعــــب والـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــّي، رغـ

ــرب إلـــى الــغــرائــبــّيــة  الــحــاصــل فـــي الــعــشــاء أقــ
خفايا،  كتشف 

ُ
وت أقنعة،  تسقط   

ْ
إذ املخيفة، 

خذ 
ّ
وُيصَدم كثيرون بمسائل يجهلونها، ويت

البعض مواقف إزاء تفكيٍر وسلوٍك وعاقاٍت.
أصدقاء منذ زمن املدرسة، يتواجهون بحّدة 
وعنٍف، بناًء على لحظٍة تنفلت األمــور فيها 

أعلن المدير التنفيذي 
للشركة عام 2016 

تحّولها إلى البرمجيات

مصداقية الحوارات 
تالئم واقعًا عربيًّا يُخفي 

أكثر مما يَكِشُف

يستلهم المسلسل 
بعض مالمحه من أفالم 

رعب مثل »الخاتم«

2223
منوعات

)فيسبوك،  أي مصدٍر  من  الهاتف  على  ها 
ّ
كل

واتساب، إنستغرام، رسائل هاتفية، إلخ(. أي 
 يكون هاتف فان، في حال ورود أي شيٍء 

ْ
أن

 
َ
إليه، مفتوحا أمام الجميع. هذا يعني إسقاط
 حاجز بن خاص وعام، واإلسقاط يحصل 

ّ
كل

 خاص أمــام العام. الكشف غير 
ّ

مع كشف كل
ــيٍء من   شــ

ّ
مــحــصــور بـــشـــيٍء مـــحـــّدد، بـــل بــكــل

دون اســتــثــنــاء. اقـــتـــراٌح كــهــذا ُيــرِبــك البعض، 
فيحاول هذا البعض التنّصل من اللعبة، من 
 اتصال يرد، يكشف شيئا ما، 

ّ
دون جدوى. كل

لن يكون بالضرورة سلبيا، فبعض املسائل 
 في اعترافه، 

ٌ
 صاحب الهاتف صادق

ّ
تقول إن

بينما آخرون يتعّرون فعليا أمام الجميع.
 واحٍد من الساهرين ُيخفي شيئا: عاقة 

ّ
كل

وقــٍت  لتمضية  فيسبوكّي  ارتــبــاط  عاطفية، 
ولبعض التسلية في مواجهة حياة زوجية 
من  تخرج  مثلية جنسية، خيانات  لة، 

ّ
معط

اإلطـــار الــزوجــّي إلــى العاقة بــن األصــدقــاء 
 الــواجــهــة 

ّ
وزوجــاتــهــم. اشــتــبــاكــاٌت تــقــول إن

الــجــمــيــلــة تـــحـــاول إخـــفـــاء انـــهـــيـــاٍر مــريــر في 
 هــذا يــفــرض على 

ُ
الـــذات والــعــاقــة. انــكــشــاف

ــاذ مــــواقــــف أخـــاقـــيـــة، بــيــنــمــا  ــخــ ــ
ّ
الـــبـــعـــض ات

 مــوقــٍف اخاقي 
ّ

ناقض كــل
ُ
ُيقيم فــي دائـــرة ت

يقول به علنا. محاولة الهروب من فضيحٍة 
إلــى مــأزٍق  تــــؤّدي، بعد وقـــٍت قليل،  صغيرة 
 ُيـــصـــّر شـــريـــف عــلــى ربــيــع 

ْ
ـــع، إذ

ّ
غــيــر مـــتـــوق

 يــتــبــادال جـــهـــازي الــهــاتــف 
ْ
)فـــــؤاد يـــّمـــن( أن

على   
ّ

ستحل  
ً
مصيبة  

ّ
ألن بينهما،  الخلوي 

ــرســل 
ُ
ــاًء ســت ــريــــف، فــعــنــد الـــعـــاشـــرة مــــســ شــ

 صورًا خليعة لها على هاتفه. هذا 
ّ
إحداهن

املثلية الجنسية  إلــى انكشاف  يــؤّدي الحقا 
 
ّ
ــذه صــــدمــــة لــلــجــمــيــع، رغـــــم أن ــ ــ لـــربـــيـــع، وهـ
الجميع يّدعون انفتاحا وتحّررًا في مسائل 

اجتماعية وحياتية وانفعالية.
اتـــصـــاٍل من   سيظهر عــنــد ورود 

ٌ
ملـــّي عــشــيــق

 مــجــوهــرات إلـــى زيــــاد )عـــادل 
ّ

صــاحــب مــحــل
كرم(، زوج جنى )ديامان بو عّبود( وصديق 
ولـــيـــد وشـــريـــف مــنــذ ســـنـــن. فـــزيـــاد يــشــتــري 
أن  مــّي  تكتشف   

ْ
أن قبل  لعشيقٍة،  مجوهرات 

أخـــرى، وهــي حامل،  زيـــاد عشيقة  لعشيقها 
خبره عن هذا، بارتباك وقِلق 

ُ
 تتصل به وت

ْ
إذ

دعى صوفي )شنيد 
ُ
 ت

ٌ
وخوف. ملّي ووليد ابنة

قليلة.  شعيا(، ستبلغ 18 عاما بعد أسابيع 
عـــاقـــة صـــوفـــي بـــوالـــدهـــا أمــــن مـــن عــاقــتــهــا 
بوالدتها. تبوح ـ في اتصال هاتفي بوالدها 
ـ عــن تــرّددهــا إزاء إقــامــة عــاقــة بحبيٍب لها، 
َبر أجمل ردٍّ إنساني 

َ
فُيجيبها الوالد بما ُيعت

 هــذا 
ّ

وأخــاقــي ألٍب إزاء لــحــظــٍة كــهــذه. ولــعــل
املـــشـــهـــد، بــكــيــفــيــة تـــأديـــة جـــــورج خـــّبـــاز دور 
إنسانّي بهّي، يبقى أحد أجمل  األب بصدٍق 
مــشــاهــد الــفــيــلــم، وأعــمــقــهــا وأمــتــنــهــا، درامــيــا 
وجماليا وحــّســيــا، خــاّصــة مــع جــلــوس مي/

نــاديــن لبكي إلـــى جــانــبــه، فــيــبــدوان مــعــا في 
أجــمــل لحظة صــادقــة إزاء عــاقــة أهـــٍل بابنة 
ُمراهقة، تخطو خطواتها األولى إلى مرحلٍة 

أخرى من عمرها.
مشاهد عّدة ُمثيرة لانتباه: الصدام القاسي 
بن مريم وشريف، الصدام األقسى بن جنى 
وزيــاد، رّد فعل مريم وجنى )حركة وتعابير 
وجـــه وجــســد ونـــظـــرات، إلــــخ(، اعـــتـــراف ربيع 
ه 

ّ
إن الجنسية، باغة وليد في قوله  بمثليته 

يخضع لعاٍج نفسّي. هذه مسائل مشغولة 
 

ّ
 كــل

ّ
ــأداء يـــقـــول إن ــ ــ بــِحــرفــيــة ســيــنــمــائــيــة، وبـ

عفوية فيه مبنية على مهنّية متينة الُصنعة.
« مــعــروفــة: هــذه 

ّ
ــز ــاب... وال أعــ حــكــايــة »أصـــحـ

نــســخــة عــربــيــة مــن الــفــيــلــم اإليــطــالــي »غــربــاء 
ملــخــرجــه   ،)Perfetti Sconosciuti( تـــمـــامـــا« 
العاملي  وعنوانه   ،)2016( جينوفيزي  باولو 
الــنــســخــة   .Perfect Strangers بــاإلنــكــلــيــزيــة 
تمزج  سينمائية،  بِحرفية  مشغولة  العربية 
املــهــنــّيــة الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة والــــدرامــــيــــة، رغــم 
النّص اإليطالي األصلي،  كونها منقولة عن 
والحركة  التعبير  بساطة  على  يرتكز  بـــأداء 
والنبرة، وعلى عفويٍة منبثقة من اختباراٍت، 
ومــتــأتــيــة مــن مــصــداقــيــة الــشــخــصــيــات، التي 
تــعــكــس أشـــيـــاء كــثــيــرة مـــن تــفــاصــيــل العيش 
ا عــن قول 

ّ
فــي مجتمع عــربــّي، ال يـــزال منفض

ــّب  ــات والــــحــ ــاقــ ــعــ ــائـــق يـــومـــّيـــاتـــه فــــي الــ ــقـ حـ
والــجــســد والــجــنــس والـــصـــداقـــة واالنـــفـــعـــال. 
متائمتان  ومصداقّيتها  الــحــوارات  حيوية 
 ،

ُ
مـــع واقــــع عـــربـــّي، ُيــخــفــي أكــثــر مــمــا َيــكــِشــف

ئ أكثر مما َيظَهر وُيظِهر. وَيختبئ وُيخبِّ

بيروت ـ العربي الجديد

العالم تحديات  يــواجــه مصممو األزيـــاء فــي 
وفيرة. السبب، بالطبع، أصبح معروفا؛ فبن 
جائحة كورونا التي »انطلقت« قبل سنتن، 
وبـــن مـــواقـــع األزيـــــاء الــبــديــلــة الــتــي تسيطر 
حــالــيــا عــلــى هـــذه الــصــنــاعــة، وتــنــشــط بشكل 
ســـريـــع وفــــق الــتــطــبــيــقــات املــخــصــصــة لــذلــك، 

يتأرجح هؤالء املصممون.
ــاء فــي الــعــالــم  ــ ينتظر عــشــاق ومــتــابــعــو األزيـ
عـــودة أســبــوع املــوضــة فــي مــيــانــو. الجميع 
ينتظر عــودة »غــوتــشــي« إلــى الــعــروض هذه 
الــســنــة، بــعــد مــوســمــن مـــن الــتــوقــف بسبب 
انتشار فيروس كورونا، وما عانته إيطاليا 

تحديدًا من الوباء في البدايات.
ــا، أســـبـــوع  بــيــنــمــا ســـتـــؤخـــر بــــاريــــس، أيــــضــ
الثامن والعشرين  املوضة، ليصبح ما بن 
مــن مــارس/ الثامن  إلــى  مــن فبراير/شباط 

آذار املقبل.
لــفــتــت دور األزيــــــاء الــعــاملــيــة، فـــي الــخــريــف 
املــــاضــــي، املــتــابــعــن عــبــر الــتــصــامــيــم الــتــي 
اســتــعــرضــت فــي عــواصــم املـــوضـــة، بــاريــس 

ــارت الــشــركــة، فـــي إعــانــهــا عن  ــ الــرقــمــي. وأشــ
النهاية، إلى أنه على املستخدمن اآلن االعتماد 
على أجهزة جديدة، وكأن »باكبيري«، حسب 
بعض املقاالت، ليس إال خردة أو ثقالة للورق، 
هواتف  بتقديم  الشركة  فشل  بعد  خصوصا 
الـــذي أعلنت عنه عام  الــخــامــس  الجيل  تــدعــم 

2020، ولكن حتى اآلن، ال جديد. 
يذكر مراقبو التكنولوجيا العديد من األسباب 
بن  كحيرتها  الشركة،  انهيار  إلــى  أدت  التي 
تقديم جهاز محمول لرجال األعمال، أو جهاز 
يمكن للجميع استخدامه. هذه األزمة تتجلى 
في BBM music، الذي لم يسمع به أحد، ترافق 
الشركات  التعاون مع  الشركة  ذلــك مع رفــض 
األميركية حن انتقلت إلى الواليات املتحدة. 

ــا هــــو تـــعـــطـــل خــــدمــــة الــــطــــوارئ  ــفـــت أيــــضــ ــلـ املـ
فــي هــواتــف »بــاكــبــيــري«، أي حــتــى إمكانية 
االتصال بالشرطة أو اإلسعاف لم تعد قائمة، 
الــهــاتــف، ووجــد  مــا يعني أن مــن يمتلك هـــذا 
نفسه في موقف خطر ُمهّددًا حياته، سيموت 
هو وهاتفه، وكــأن الشركة تقول إنــه ال يمكن 
االعتماد على »باكبيري« حتى إلنقاذ حياة 
ــم، وكـــأنـــه مــــات مـــع مــســتــخــدمــيــه إن لم  ــدهـ أحـ

يسارعوا لشراء غيره. 
ما يمكننا فعله اآلن، بعد تاشي »باكبيري«، 
هو زيارة متحف الهواتف النقالة االفتراضي، 

عّمار فراس

في الرابع من الشهر املاضي، توقف كل خدمات 
ــهـــاز »بـــاكـــبـــيـــري«؛ الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال الــــذي  جـ
لم تعرف واتساب،  إلى حقبة سابقة،  ينتمي 
هذا  االجتماعي.  التواصل  والـــ 4G، ووســائــل 
التوقف، أعلنته أغلب الصحف العاملية، التي 
»موت باكبيري«، السبب  بـ عنونت مقاالتها 
هـــو تــصــريــح الـــشـــركـــة مـــؤخـــرًا أن مـــا يــقــّدمــه 
الــجــهــاز، مـــن مــكــاملــات، واتـــصـــال بــاإلنــتــرنــت، 

والرسائل النصية... إلخ، توقفت عن الخدمة.
تــربــع »بــاكــبــيــري« عــلــى عـــرش الــهــواتــف في 
الثانية،  األلــفــيــة  وبــدايــة  التسعينيات  نهاية 
لــيــس بــســبــب لــوحــة املــفــاتــيــح الــتــي يحويها 
فحسب، بل ميزة الرسائل املشفرة التي يمكن 
تــبــادلــهــا بـــن مــســتــخــدمــيــه، مـــا جــعــلــه لعبة 
املــدلــلــن، ناهيك  املفضلة واألطـــفـــال  األغــنــيــاء 
عن سياسات الخصوصية التي يحويها، ما 
جعله ملجأ للعديد من الشركات التي أرادت 

خلق نظام تواصل داخلي بن موظفيها. 
الــصــفــعــة الـــتـــي تــلــقــتــهــا شـــركـــة »بــاكــبــيــري« 
ــام 2007، عــنــمــا ظــهــر  ــ ــانـــت فــــي عـ الـــكـــنـــدّيـــة كـ
ــــون«. مـــنـــذ تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، بــــــدأت حــصــة  ــفــ ــ »آيــ
الشركة في السوق تتراجع، بالرغم من اعتماد 
بــعــض نــســخــه عــلــى نــظــام تــشــغــيــل آنـــدرويـــد، 
التي كــان سعر  قــد فــات؛ فالشركة  لكن األوان 
السهم  ســعــر  يبلغ  اآلن  دوالرًا،   147 سهمها 
نحو ثمانية دوالرات، ما يذكرنا بما واجهته 
شركة »نوكيا«؛ عماق الهواتف النقالة، التي 

يمكن القول إنها تاشت بعد طرح »آيفون«. 
هـــــذا املــــــوت لـــيـــس مـــفـــاجـــئـــا؛ إذ أعـــلـــن املـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة عــــام 2016 تــحــولــهــا إلــى 
باألمن  الخاصة  تلك  خصوصا  البرمجيات، 

التزمت  الــذي  وميانو ولندن، وكــان الخط 
»كــلــوي« بفساتن طويلة مميزًا، ما  دار  به 
الــذي تميز  شكل انقاًبا على خط »كلوي« 
لــســنــوات بــقــّصــات وإكــــســــســــوارات مــثــيــرة، 
ولــم توفر »كلوي«  بــاألنــوثــة.  بطابع يضج 
املريحة  التنانير  موضة  إدراج  السنة  هــذه 

الخاصة بفصل صيف.
فــي املقابل، أظــهــرت خطوط املــوضــة األخــرى 
في باريس، عودة واضحة لعصر الستينيات. 
هكذا، أخرجت »ديور« مجموعتها الجديدة، 
وجـــــــاءت الــتــعــلــيــقــات عـــلـــى »ديـــــــــور« بــأنــهــا 
املــريــحــة، وهو  املـــرة بالخطوط  التزمت هــذه 
ــدار  ــده أنــطــونــي فــاكــاريــلــو، مــصــمــم الـ ــر أكــ أمـ
الــحــالــي، مــثــنــيــا عــلــى األشـــكـــال والــتــصــامــيــم 
الـــتـــي ظـــهـــرت لـــهـــذا املـــوســـم، ومــــا أدرج على 

الئحة موضة الصيف املقبل.
ــاء الــلــبــنــانــي، أنـــطـــوان الـــقـــارح،  ــ مــصــمــم األزيــ
تقليدية  اإلبقاء على عناصر  يحاول مجددًا 

تميز بها منذ انطاقته قبل سنوات.
ــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــجـــديـــدة  ــدم الـــــقـــــارح فـ ــقــ يــ
ــا مــا  ــ ــمـ ــ ــــرات، ربـ ــهـ ــ ــــسـ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــــاصـ ــاتــــن خـ فــــســ
يميزها فــي املخمل بــألــوانــه وســحــره الــذي 
الــــقــــارح  أن  يــــبــــدو  »الــــفــــخــــامــــة، وال  يـــحـــمـــل 
تــأثــر »بـــجـــنـــون« خــطــوط املـــوضـــة الــعــاملــيــة 
او االنـــقـــاب الــحــاصــل، عــلــى الــعــكــس يبدو 
املــرة بمجموعة مختلفة في  أنــه تفرد هــذه 
التنفيذ، لكنها تحمل التجانس، مثل الكتف 

املكشوف بتصميم مخملي أنيق جدًا.
يقول أنــطــوان إن هــذه املجموعة هــي األقــرب 
ــمـــاش املــخــمــلــي بــشــكــل  ــقـ لـــــه؛ ألنـــــه اعـــتـــمـــد الـ
كامل، ليشكل كل فستان حالة مختلفة، كما 
الكبيرة بــاألصــداء  الــقــارح عــن سعادته  عــّبــر 
اإليجابية حول املجموعة، خاصة أنها تتميز 

ويتناسب  أفكاره  مع  يتطابق  جديد  بطابع 
مع كافة األذواق.

اســم Velvet Dreams على هذه  القارح  أطلق 
املــجــمــوعــة، ويـــؤكـــد أنـــه عــمــل عــلــيــهــا ألشــهــر 
طويلة، وحاول أن يعود إلى الكاسيكي من 
خال قماش املخمل الذي يفضله، مع إضافة 

عناصر جديدة، أو ألوان في بعض التصاميم 
من ضمن املجموعة، لتبيان االختاف.

وحول خطوط املوضة العاملية، يرى القارح، 
الكاسيكية،  إلــى  عــاد  املـــرة  الجميع هــذه  أن 
ــذا أمـــر مـــفـــروغ مــنــه فـــي أي مــجــمــوعــة أو  وهــ
تصاميم، ال يهم ان كانت في فصل الصيف، 

ــاء، األهـــــــم هــو  ــتــ أو مــخــصــصــة ملــــوضــــة الــــشــ
الــذي يبعثه الخط  الحفاظ على هذا الرونق 
يتماشى  أن  يمكن  مــا  وإضــافــة  الكاسيكي، 
، أنـــجـــز الـــقـــارح 

ً
مـــع حــاضــرنــا الـــيـــوم. وفـــعـــا

تميزت  بــإتــقــان،  مشغولة  جــذابــة،  مجموعة 
بتناسق واضح لأللوان.

وتــأمــل صـــور املـــوديـــات الــســابــقــة، تــلــك التي 
، حــيــث الــشــاشــة 

ً
تـــعـــود إلــــى عــــام 2002 مـــثـــا

الحاسبة،  باآللة  الخاصة  تلك  تشبه  بدائّية، 
مــــــــــــرورًا بــــالــــتــــصــــمــــيــــمــــات األشــــــــــد عــــصــــريــــة، 
وتــنــويــعــات لــوحــة املــفــاتــيــح، الــتــي كــانــت ومــا 
زالـــت تمتلك ســحــرًا خــاصــا؛ فضغط األحــرف 
واألرقـــــــــام مــخــتــلــف فــــي قــيــمــتــه وحــســاســيــتــه 
عـــن »ملــــس« الــشــاشــة، الــتــي لـــم تــعــد مستقلة، 
الهاتف  مــن عملية استخدام  بــل أمست جــزءًا 
الــنــقــال، فـــي مـــا يــشــبــه أفــــام الــخــيــال العلمي 

الكاسيكّية.
انـــفـــصـــال لـــوحـــة املـــفـــاتـــيـــح عــــن الـــشـــاشـــة كـــان 
ُيكسب »الكتابة« قيمة مختلفة عما هي اآلن، 
فــهــنــاك مــســافــة مـــا بـــن عــمــلــيــة إنـــتـــاج الــنــص 
)الشاشة(..  تلقيه  ومساحة  املفاتيح(  )لوحة 
هـــــذه املـــســـافـــة نـــحـــافـــظ فــيــهــا عـــلـــى نـــــوع مــن 
االنفصال بيننا وبن الشاشة، التي ال تبتلع 
كــل شــــيء، فــلــوحــة املــفــاتــيــح وســيــط فيزيائي 
»أصــواتــنــا«  على  فيه  نحافظ  وبينها،  بيننا 

الداخلية، وال نصبها مباشرة على الشاشة. 
ــم يـــمـــر حـــــدث »مـــــــوت« جـــهـــاز »بـــاكـــبـــيـــري«  لــ
النفحات  لــلــذاكــرة، وبــعــض  مــن دون دغــدغــة 
النوستالجّية؛ إذ نقرأ في مجلة Elle العاملّية، 
ــيــــري« مــــن قــبــل  ــبــ ــى هــــواتــــف »بــــاكــ ــ تـــحـــيـــة إلــ
في  ذكرياتها  تستعيد  التي  شـــاه«،  »مانسي 
الــتــســعــيــنــيــات مـــع الــهــاتــف الــــذي كــبــرت مــعــه، 
ــن« لــم تــكــن املــحــادثــات فيه  لتحدثنا عــن »زمــ
آنّية، وكــان مصطلح BB pins مــتــداواًل، امليزة 
الدردشة  الهاتف  ذات  تتيح ملستخدمي  التي 
مــع بعضهم بــعــضــا، مــن دون االضـــطـــرار إلــى 
الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــهـــم، نـــاهـــيـــك عــــن أن هـــذه 
الـــخـــدمـــة مـــجـــانـــّيـــة، وغـــيـــر مــــحــــدودة، بعكس 

الرسائل القصيرة في تلك الفترة.

أسابيع الموضة تتوزع على عواصمها»بالكبيري« إلى متحف الهواتف النقالة االفتراضي
ينتظر عشاق ومتابعو 

األزياء في العالم عودة 
أسبوع الموضة في 

ميالنو، بعد مرور عامين 
على جائحة كورونا، التي 

استبّدت بإيطاليا

سالم أبو ناصر

عــالــم الــروحــانــيــات، مـــادة جــيــدة ملــوضــوع درامـــي. 
ــا لـــن تـــكـــون حـــــذرة فـــي تــوصــيــفــه إذا ما  ــ ــــدرامـ والـ
كالتي  تنفيذ قصة متماسكة  عّبرت عن خلل في 
في »أرشيف ARCHIVE 81( »81(. فجنس العمل 
غموض وكذلك رعب. وهو في الحالة هذه، يتقبل 
أعمال من  التكرار، وهــذا خلل تقليدي نعرفه عن 

هذه النوعية. 
املــــيــــزات تــغــلــب الـــتـــكـــرار عــنــدمــا تــتــســق عــنــاصــر 
الــعــمــل. ولــديــنــا هــنــا مسلسل  بــنــيــة  التنفيذ فــي 
يقترب من تحقيق هذا االتساق بشكل ملحوظ. 
مزاياه.  أهــم  لــألحــداث  السليم  التصاعدي  الخط 
آثــي( مرّمم شرائط  تكّر. دان )مامودو  والسبحة 
 LMG الــكــاســيــت والـــفـــيـــديـــو، تــســتــخــدمــه شـــركـــة
ــرائـــط فــيــديــو مــهــتــرئــة  ملـــهـــارتـــه. تـــريـــد تــرمــيــم شـ
بفعل حريق وقع قبل خمسة وعشرين عاًما في 
مبنى تاريخي )فيسر(. ميلودي )دينا شهابي(، 
بتوثيق  قامت  من  البطولة، هي  في  دان  شريكة 

احداث تلك الفترة. 
ــن خــــــال تــلــك  ــ ــان ســـيـــتـــقـــاطـــعـــان مـ ــيــ ــنــ خــــطــــان زمــ
الشرائط. وهذا الشكل من األزمان الدرامية يحتاج 
 وبراعة في التقديم، لن يفتقر لهما عمل كهذا. 

ً
دقة

ــتـــوازن يــقــبــض عــلــى الــحــكــايــة مــن دون  اإليـــقـــاع املـ
تورط بالرتابة. قضية املبنى التاريخي املحترق، 
واخـــتـــفـــاء مـــيـــلـــودي، مــــحــــوران اســـاســـيـــان لــبــنــاء 

األحداث الشائكة، وفض ما يعتريها من غموٍض.
احــتــراق نــاتــج عــن طــقــوس روحــانــيــة، هــي امــتــداد 
القرن  منذ  فــوس  عائلة  تمارسها  كانت  لطقوس 
ا 

ً
التاسع عشر، طمًعا بعالم مواٍز يكون أكثر إشراق

العائلة. تكتشف ميلودي  اعتقاد  وخيًرا، بحسب 
هـــذه الــطــقــوس بــعــد انتقالها إلـــى املــبــنــى فــي عــام 
بانيت،  جوليا  والدتها  عن  البحث  بهدف   ،1994
التي اختفت في نفس املبنى ألسباب غامضة. في 
وتمتد وخيوطها  الــحــكــايــة،  تتسع  مـــواز،  ســيــاق 
لــلــزمــن الــحــاضــر. يــنــخــرط دان فــي صــــراع نفسي 
وذهـــنـــي أمـــــام كـــل شـــريـــط يــصــلــحــه. فــكــل شــريــط 
سيحتوي على قصة تمأل ثغرة في شريط سابق 
وتمهد لثغرة في آخــر الحــق. كأننا أمــام »شريط 
ا 

ً
كراب األخير« لبيكيت. هذه املعادلة خلقت تشويق

تكثر  تفاصيل شائكة  منهما.  مهرب  ال   
ً

وفــضــوال
واالكــتــشــافــات، ستغزل  واألســــرار  املعطيات  فيها 
حــبــكــة مــحــكــمــة لــحــكــايــة لـــن تــبــخــل عــلــى املــشــاهــد 
بــبــعــض اإلجـــابـــات واالســتــنــتــاجــات. وســتــتــرك له 

فسحات متقطعة للملمة الخيوط املتفرعة. وهذه 
الفسحات، ستستطيع الشخصيات املساعدة في 

العمل خلقها وتهيئتها.  
 Theو The Ring هناك مامح من أفام رعب، مثل
ي املشاهَد لرفع وتيرة الخوف. بينما 

ّ
Mirror، تغذ

والترقب.  القلق  مشاعر  بــإثــارة  ل 
ّ
يتكف الغموض 

فكاميرا متجولة تصور على طريقة ألعاب الفيديو 
)بلير ويتش( بيد ميلودي، ستقدر على خلق هذا 
الــنــمــط املــضــطــرب. ســيــتــعــرف دان عــلــى مــيــلــودي 
رغم  الــشــرائــط. سيلتقيان ويتخاطبان  مــن خــال 
نموذج  وهــنــا  بينهما.  البعيدة  الزمنية  املــســافــة 
آخر قريب من فيلم The lake house لألرجنتيني 
أليخاندرو أغريستي. هذه الوصفة أضافت نغًما 
آخر إلى الحكاية. نمط غريب وحميمي جمع بن 
شخصيتن يفصل بينهما خمسة وعشرون عاًما، 
الــتــشــويــق. فعالم ميلودي  مــا سمح بــرفــع وتــيــرة 
وقصتها التي نتعرف عليها من خال الشرائط، 
ــيـــاة دان الـــراهـــنـــة وســعــيــه لــكــشــف مــابــســات  وحـ
بن  والضائعة  املــفــقــودة  ميلودي  وإنــقــاذ  القصة 
سنكتشف  كــمــا   – األحـــيـــاء  وعـــالـــم  األرواح  عــالــم 
ا – سيضبطان إيقاع األحداث وربط األجزاء 

ً
الحق

تنتهي  لــن  الحكاية  أن  إال  الحكاية.  فــي  املتناثرة 
فصولها في موسم واحــد وثماني حلقات. هناك 
لدان  ما سيحدث  لنكتشف  ا، 

ً
قصة ستروى الحق

 فيه 
ً
بعد أن علق في بعٍد آخر، كانت ميلودي عالقة

قبل أن يتمكن دان من إخراجها منه.

عشاء على مائدة الخسوف

من مجموعة أنطوان القارح الجديدة )المكتب اإلعالمي للمصمم(

الخط التصاعدي 
السليم لألحداث 
من أهم مزايا 
العمل )نتفليكس(

انفصال لوحة المفاتيح عن الشاشة أكسب »الكتابة« قيمة مختلفة عما هي اآلن )سيزار رانِغل/ فرانس برس(

الفيلم من إخراج اللبناني وسام ْسَمْيرة )نتفليكس(

تعرض منصة »نتفليكس« النسخة السينمائية العربية من »غرباء تمامًا« بعنوان »أصحاب... وال 
أعزّ« للّبناني وسام ْسَميْرة، الذي شاركت في إنتاجه جهات عربية عّدة

أصحاب... وال أعزّ

»أرشيف 81«: عالم في شريط

فنون وكوكتيل
قراءة

مسلسل

أزياءمتابعة

رغم الرواج الذي القته 
النسخة اإليطالية من 

 Perfect Strangers فيلم
في العالم العربي، فإّن 
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 أّن لهم سلطًة 

على »نتفليكس«! الالفت 
أّن العمل واحد من أكثر 
األفالم مشاهدة على 

المنصة.

قيم األسرة 
المصرية
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