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سينما

نديم جرجوره

ــة »أفــــامــــنــــا«  ــّصــ ــنــ اســـــتـــــعـــــادت مــ
ف 

ّ
توق بعد  السينمائي،  نشاطها 

املشروع  هــذا  لبلورة  قليلة  أشهٍر 
تؤّكد  بــيــروت دي ســـي«،  »جمعية  لـ الــجــديــد 
أفــاٍم  الثقافي والــفــنــي بــن  الــتــواصــل  أهمية 
عــربــيــة وُمـــشـــاهـــديـــن يــرغــبــون فـــي اكــتــشــاف 
العربية، وبعض جديدها  السينما  نتاجات 
 
ْ
 يستحق صفة التجديد أيضًا، وإن

ّ
على األقل

بتواضع يتاءم وأحوال اإلنتاج السينمائي 
العربي الراهن.

 ،2021 آذار  مــــــارس/  فـــي  تـــبـــدأ،  االســـتـــعـــادة 
ــنــا فـــدائـــّيـــون« )»الــعــربــي 

ّ
ــل كــل بــتــظــاهــرة »هــ

املتضّمنة   ،)2021 آذار  مــارس/   11 الجديد«، 

ال جديد تحت شمس بيروت املحجوبة. غبار 
ة يعكس أنينًا خافتًا 

ّ
الفراغ قاتل. صمت األزق

مــن ألـــٍم وجـــوع وقــهــر. مــديــنــة بــائــســة. ناسها 
ـــِعـــبـــون. أحــوالــهــا رهـــن قــــرارات 

ْ
ــَعــبــون ومـــت

ْ
مــت

جوفاء، تزيد الواقع اضطرابًا، وتفتح الفضاء 
معن فتكًا 

ُ
 ت

ْ
أمام مصائب أخطر من كورونا، إذ

يتقاتلون فيما بينهم من أجل مأكٍل،  بأناٍس 
 
ً
ــب لهم تقاتا بـــداًل مــن انــقــاٍب على مــن ُيــســبِّ
 لهم جميعًا. قرارات إغاق 

ّ
كهذا، من أجل حق

ــخــذوه تنفيذه فــي 3 أيـــام )3 ـ 5 
ّ
ــاّم، يــريــد مــت تـ

إغاقًا   
ّ
أن منهم  ــًا 

ّ
ظــن  ،)2021 نيسان  إبــريــل/ 

ف تفشيًا مخيفًا للوباء. إغاق تام 
ِّ
كهذا ُيخف

ــيــًا من 
ّ
ــقــال، خــلــّو الـــشـــوارع كــل سيشهد، كــمــا ُي

خذي القرار، 
ّ
الناس، ما ُيفترض به، بحسب مت

ف سطوة كورونا على الجميع، بينما 
ِّ
أن ُيخف

خذو القرار أنفسهم لقاحاٍت بينهم، 
ّ
ع مت

ّ
يتوز

تــاركــن بعضها ملــريــديــن قــريــبــن جـــدًا منهم، 
وبعض الناس يموت مذلواًل، كعادة البلد.

ها، إصــراٌر 
ّ
أحد أســوأ بنود قــرارات اإلغــاق كل

على منع فتح أبواب صاالت السينما واملسرح. 
خذو القرار ُيدركون، بحسب علٍم مخفّي عن 

ّ
مت

 كورونا يعشق السينما 
ّ
اآلخرين كما يبدو، أن

ــاالت  ــزو الـــصـ ــ ــن فــــي غـ
ّ
ـــــــه يــتــفــن

ّ
ــرح، وأن ــ ــسـ ــ واملـ

ــه مـــولـــع بــجــهــابــذة  ــ ــ ـ
ّ
 فــتــحــت أبــــوابــــهــــا، وأن

ْ
إن

الشاشة  فــي ُصنع روائـــع  هوليوود وأوروبـــا 
الكبيرة، وبعبقرية مسرحين لبنانين )على 
عليهم،  منه  البلد  مــســؤولــو  فيخشى   ،)

ّ
األقــــل

 أعطابهم هم، في قراراٍت وإداراٍت 
ّ
متناسن أن

 وباء معروٍف في 
ّ

ومسؤوليات، أخطر من كل
السينما   صــاالت 

ّ
أن ون 

ّ
يظن البشرية.  تــاريــخ 

واملسرح في البلد مرتع للوباء، فُيصّرون على 
االســتــمــرار فــي إغـــاق أبــوابــهــا، فهم يخشون 
ــعــّري 

ُ
تــواجــه وت  صناعة ثقافية وفنية، 

ً
أصــا

ــه خــطــٌر 
ّ
ــبـــوح، وهــــذا كــل وتــفــضــح وتــكــشــف وتـ

عليهم، واألخطرـ  بالنسبة إليهم كما يبدو من 
 في فتح أبواب الصاالت أمام 

ٌ
قراراتهم ـ كامن

أفــــامــــًا مــــن فــلــســطــن وعـــنـــهـــا، ُمـــنـــجـــزة فــي 
ستينيات القرن الـ20 وسبعينياته، وأحدها 
ثــــورة  ُمـــنـــتـــج عـــــام 2016 )»خـــــــــارج اإلطـــــــــار، 
التظاهرة  الــيــعــقــوبــي(.  ملهند  الــنــصــر«  حتى 
شارك الجمعية 

ُ
التالية معقودة على أفــاٍم، ت

بن  ها 
ّ
كل ُمنجزة  إنتاجها،  دعــم  فــي  نفسها 

 في 
ٌ

مــعــروض عامي 2017 و2020، وبعضها 
مهرجانات دولية.

 
ّ
 يـــقـــول إن

ٌ
ــنــــوان »مــــــدار بـــيـــروت دي ســــي« عــ

نــتــاجــات عربية  فــي عـــرض   
ٌ
راغــبــة الجمعية 

معنّية بهموم فردية في بيئات عــّدة. األفام 
الـــ11، املختارة للعرض في األسابيع املقبلة، 
ة  ها تشترك في قراء

ّ
متنّوعة االشتغاالت، لكن

يــومــيــات املــعــانــاة الــبــشــريــة فــي دول عــربــّيــة، 
ــدفـــون، وخــــراب  تــعــيــش أهـــــوال مــــاٍض غــيــر مـ
 مساءلة وتذّكر ونبٍش في 

ّ
ل كل

ِّ
حاضٍر ُيعط

ورقــابــات.  تفرضه سلطاٍت  الــذي  »املحظور« 
 
ّ
إن ــدار«،  »مـ الــــ تعريفها  فــي  الجمعية،  تــقــول 
الــبــرنــامــج يــشــتــمــل عــلــى »أفــــــاٍم اجــتــمــاعــيــة 
عالية  أدبــيــة  لــروايــات  واقتباسات  الصبغة، 
املستوى، وأفــام حــرب، ودراســـات تاريخية، 
وقصص الجئن، وتصوير جــريء ملهّمشن 

مـــن لــبــنــان وتـــونـــس والـــــســـــودان وفــلــســطــن 
 األفـــــام 

ّ
الـــتـــعـــريـــف إن ُيـــضـــيـــف  وســــــوريــــــا«. 

ــة لــلــســيــنــمــا  ــّوعـ ــنـ ــتـ »تـــعـــكـــس الـــجـــمـــالـــيـــات املـ
الــعــربــيــة املــعــاصــرة مـــن جــهــة، والــســيــاســات 
العربية املتبّدلة في األعوام الـ20 املاضية، من 

جهة أخرى«.
الفيلمن  فــي   

ٌ
ماثلة اللبنانية  الــحــرب  ذاكـــرة 

الروائين، »جدار الصوت« )2019، 93 دقيقة( 
آذار  بناني أحمد غصن )بــن 29 مــارس/ 

ّ
لل

 ،2019( و»1982«   ،)2021 نيسان  أبــريــل/  و4 
مونس  وليد  األميركي  بناني 

ّ
لل دقيقة(   100

)بن 19 و25 أبريل/ نيسان 2021(. والحرب 
يختار   ،)1990 ـ   1975( أهلية  أولـــى  اثــنــتــان: 
اإلسرائيلي  االجــتــيــاح  مرحلة  منها  مــونــس 
)1982( عبر قصص قليلة، أبرزها قصة حّب 
 على بيروت 

ّ
ــن فــي مــدرســة تــطــل

َ
بــن ُمــراِهــق

)1982(؛ وثانية إسرائيلية ضد لبنان )2006(، 
وقائع  لــقــراءة  تاريخية  لحظة  مــجــّرد  تبقى 

ُمشاهدة طبيعية  فــي  لها   
ّ

بحق تتمّسك  ــة، 
ّ
قــل

تتيحها الصاالت لهم.
لة منذ عـــاٍم ونــصــف عــام. 

ّ
الــصــاالت تلك ُمعط

اللبنانية غير   )2019( أكتوبر«  »انتفاضة 17 
 بعض 

ّ
مــســؤولــة عـــن إقـــفـــاٍل ومــــــآزق، رغــــم أن

ــا، فــــصــــاالت ســيــنــمــائــيــة  ــهـ اإلقــــفــــال مـــرتـــبـــط بـ
 فــي حــّيــز جــغــرافــّي يشهد نضال 

ٌ
عـــّدة واقــعــة

مــنــتــفــضــن ومــنــتــفــضــات ضـــد ســلــطــة قــامــعــة 
عة 

ّ
وفاسدة وناهبة. كورونا إضافة غير متوق

وذكــريــاٍت، ولطرح أسئلة عن املــوت والهوية 
والحّب والعاقات واملقاومة والثقافة )»جدار 
الصوت«، »العربي الجديد«، 29 و31 يناير/ 
 الحرب نفسها غير 

ّ
كانون الثاني 2020(. لكن

ُمباشرة. ظالها  وغير  وغير طاغية  ظاهرٍة 
حــــاضــــرة، وتــأثــيــراتــهــا واضــــحــــة، وأدواتــــهــــا 
ــذا، ال جــيــوش وال مــعــارك  مــكــشــوفــة؛ ومـــع هــ
 يكن صــوت الــحــرب مسموعًا، 

ْ
وال دمـــاء، وإن

 خلف 
ً
قليا تمّر  وأشباح جنود إسرائيلين 

زجاج منزٍل.
كز على آثارها في الوثائقّي 

َ
حرٌب أخرى ُيرت

لوسام  دقيقة(   82  ،2020( هــنــاك«  مــن  »نحن 
طانيوس )بن 5 و11 أبريل/ نيسان 2021(: 
ســوريــان  قــريــبــان  الــشــاب  اللبناني  للمخرج 
من جهة األم، يسعيان إلى خاٍص من حرٍب 
واقعٍة في بلدهما، بحثًا عن سبل عيٍش آمن 
فــي أوروبـــــا. املــخــرج يــرافــقــهــمــا فــي محطات 
نتٍف  على  املقتصرة  سيرتهما،  من  مختلفة 
مــن ذكــريــاٍت ســوريــة، وأيـــاٍم قليلة فــي لبنان 
بانتظار لحظة »الخروج«، املضطرب والقِلق، 
إلى املهجر األوروبــي )»العربي الجديد«، 25 
الحرب  تلك   .)2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
التحت«  الــوثــائــقــي »تــحــت  فــي  تــجــد  نفسها 
قصقص  ســـاره  بنانية 

ّ
لل دقيقة(   72  ،2018(

)بن 5 و11 أبريل/ نيسان 2021( حّيزًا لها، 
عبر شخصية طفٍل سورّي يلجأ إلى بيروت 
ه يواجه 

ّ
 في مكاٍن أدفأ وأهدأ، لكن

ً
هربًا ورغبة

تحّديات قاسية، كتلك التي يواجهها سائق 
سيارة أجرة فلسطيني، وسيدتان لبنانيتان 
تــعــانــيــان فــقــرًا ومــرضــًا وانــكــســارًا وخــيــبــات 
ومواجع )»العربي الجديد«، 7 يناير/ كانون 

الثاني 2019(.
 كــبــيــٌر، يــحــتــوي عــلــى كـــمٍّ من 

ٌ
ان

ّ
ــز ــ الـــذاكـــرة خــ

ر، بشكٍل 
ّ
الحكايات واألحــوال، وبعضها مؤث

مـــا، فـــي راهـــــٍن مــعــطــوٍب، كــمــا فـــي الــوثــائــقــّي 
»شــعــوٌر أكــبــر مــن الــحــّب« )2017، 93 دقيقة( 
ــاري جــرمــانــوس ســابــا )بـــن 26  ــبــنــانــيــة مــ

ّ
لــل

أبريل/ نيسان و2 مايو/ أيار 2021(. العودة 
 

ٌ
اللبنانية مدخل األهلية  الحرب  قبل  ما  إلــى 

لة من لحظات 
ّ
إلى إعادة اكتشاف لحظة معط

الغليان املحلّي، الناتج من اضطراب العيش 
واألحــزاب  واألفكار  والسياسة  االجتماع  في 
النصف  إلى  والنقابات والعاقات. بذهابها 
األول مـــن ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــــــ20، تــحــاور 
جــــرمــــانــــوس ســــابــــا تــــاريــــخــــًا، وتـــجـــهـــد فــي 
تحريض عارفيه على قول وقائع لتوثيقها، 
وعـــلـــى اســــتــــعــــادة لـــحـــظـــات لــفــهــم مــجــريــات 
أحداثها والاحق عليها )»العربي الجديد«، 

2 أبريل/ نيسان 2018(.
ــة 

ّ
أفـــــــــاٌم أخــــــــرى تـــبـــحـــث فـــــي وقـــــائـــــع مــســتــل

مـــن ســـيـــرة املـــواجـــهـــة الــيــومــيــة مـــع مــصــائــب 
ــن احــتــال   مـ

ٌ
وتــــحــــّديــــات، وبــعــضــهــا مــنــبــثــق

إسرائيل بلدًا وأرضــًا وناسًا وتاريخًا: »200 
م« )2020، 98 دقيقة( ألمن نايفة )بن 5 و11 
أبريل/ نيسان 2021(. جــدار فصل عنصري 
بــلــدًا، ويخترق  عــائــلــة كتمزيقه  ق 

ّ
يــمــز يــكــاد 

ى 
ّ
مــقــارعــتــه بشت فــي  تــجــهــد  ــًا  ــ ذواٍت وأرواحــ

الــجــديــد«، 4 سبتمبر/  الــوســائــل )»الــعــربــي 
أيلول 2020(.

إلـــــى أزمـــــــات ومـــضـــايـــقـــات. إغــــــاق الـــصـــاالت 
ــا يـــمـــتـــلـــك أحـــــدث  ــهـ ــمـ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، ومـــعـــظـ
، رغــــم إتــاحــة 

ٌ
ــا، مـــتـــواصـــل ــهـ ــمـ الــتــقــنــيــات وأهـ

بفتح  عــديــديــن،  شاهدين 
ُ
مل متواضعة  فــرصــة 

صــــاالت قليلة لــوقــٍت قــلــيــل، قــبــل أشــهــٍر عـــّدة. 
صاالت املسرح تزداد عتمة وتقوقعًا في فراغ 
ــنـــون مـــســـؤولـــن واســـتـــســـام شــعــٍب،  بـــلـــٍد وجـ
وبعضها معطوب منذ زمٍن، بسبب سوء إدارة، 
أو اّدعــاء نقص املــال، فاملال متوافر، وإصاح 
األعطاب غير محتاج إلى ماٍل كثير، قبل بدء 
 فعل ثقافي وفني، في بلٍد كلبنان، 

ّ
األزمــة. كل

رسمية  مــراجــع  انفضاض  بسبب  إّمــا  مهمل، 
 

ّ
عنه، وإّمــا بسبب تقاعس عاملن فيه عن كل

أبـــرع فــي تجديد  إصـــاٍح ضــــرورّي. السينما 
ذاتــهــا وروحــهــا وأدواتــهــا. انفجار الــرابــع من 
لــقــطــاع  قــاســيــة  أغـــســـطـــس/ آب 2020 ضـــربـــة 
وسينمائيات  سينمائين  ونــــداء  الــســيــنــمــا، 
ى 

ّ
بــعــده يــعــكــس حــرصــًا عــلــى صــنــاعــٍة، يتمن

البلد،  في هذا   تستمّر 
ْ
أن معنيون ومهتّمون 

رغم مصائبه وانهياراته وخرابه. للمسرحين 
»اليوم العاملي   االحتفال اللبناني بـ

ّ
كاٌم، لكن

للمسرح« )27 مارس/ آذار 2020( معقوٌد على 
ُمــكــّررة، وبعض تلك األســمــاء مسؤول  أسماء 
وتفكيرًا  ووظيفة  إنتاجًا  املــســرح،  خـــراب  عــن 

وأدوات وسجااًل.
صــــاالت الــســيــنــمــا واملـــســـرح ُمــغــلــقــة. ال بـــأس. 
مــســؤولــو الــبــلــد يــقــولــون بـــا فـــائـــدة فــيــلــٍم أو 
مــســرحــيــة، فـــي زمــــن املــخــاطــر الــشــرســة الــتــي 
ــادة  ــاء، عــنــد إعـ تــحــيــط بــالــبــلــد. مــواجــهــة الـــوبـ
 ،

ٌ
الصاالت، سهلة تلك  إلى  والنشاط  الحيوية 

بالتزام صارم لقواعد السامة الصحية، وهذا 
 املسؤولن 

ّ
أفضل من إغــاٍق تام وطويل. لكن

مــا ال يعلمه  ـ  والــفــنــون  الثقافة  فــي  ـ  يعلمون 
ه، ال حياة ملن 

ّ
ولن يعلمه أحٌد سواهم. لهذا كل
تنادي، في بلد الفراغات القاتلة.

نديم...

علي سليمان في 
»200 م« ألمين نايفة: 

فّن التعبير الصامت 
)الملف الصحافي للفيلم(

)Getty /نور فوتو /STR( بيروت 2020: يواجه وحيدًا آلة قتل ونهٍب وتخريب
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يوميات المعاناة في
 دول عربيّة تعيش أهوال 

ماض وخراب حاضر

كّل فعل ثقافي ونشاط 
فني في بلٍد 

كلبنان مهمل ومنبوذ

تعرض المنّصة البيروتية 
»أفالمنا«، لغاية الثاني من 

مايو/ أيار المقبل، أحد 
عشر فيلمًا عربيًا ُمنجزة 

كلّها في األعوام القليلة 
الماضية

يوميات قهر وتحّد وذاكرة

يُغلقونها لظنّهم أن ال فائدة منها

11 عنوانًا عربيًا في »أفالمنا«

فتح الصاالت اللبنانية ممنوع

¶ Christmas In The Wild إليرني 
بْرباراش، تمثيل كريسنت دايفيز 

)الصورة( وروب لوي وأوِون جون 
لوي: بعد انفصالها أخيرًا عن زوجها، 

قّرر كايت كونراد تمضية »شهر 
ُ
ت

عسل« كامرأة عزباء، ولوحدها، في 
زامبيا. هناك، تلتقي الثنائي ديريك 
يسنت وجوناثان، فيساعدانها 

ّ
هول

على إنقاذ مانو، الفيل الصغير جدًا، 
بعدما تعّرضت أّمه للقتل على أيدي 

صّيادين غرباء.

 Rogues Of Sherwood Forest ¶
لزكاري آدلر، تمثيل أولغا كوريانكو 
)الصورة( وغاري أولدمان: في لندن، 

يكاد الشاهد الوحيد ِنك مورتش 
يتمّكن من إسقاط أحد كبار أباطرة 

تجارة املخّدرات، حزقيال ماننغز، 
املعتقل في واشنطن، الذي يرافقه رجال 

أمن وشرطة إلى مقّر حكومّي لإلدالء 
 

ّ
بشهادته عبر الفيديو. سيتبّدل كل

شيء مع بدء سلسلة تصفيات جسدية 
لرجال األمن أنفسهم، وتكتشف امرأة 

 ما تحمله هو غاز سام، فتنقلب 
ّ
أن

على الجميع لحماية نفسها من صراٍع 
هم والشاهد.

ّ
دموي بن أتباع املت

¶ Those Who Wish Me Dead لتايلور 
شريدان، تمثيل لورا مارتينيز ـ 

كوننغهام )الصورة( وأنجيا جولي 
وآيدن غيان نيكوالس هولت: ُيشاهد 

املراهق كونور جريمة قتل وحشية، 
فيتحّول إلى شاهٍد ُيفترض به 

االختباء من القاتلن. بفضل برنامج 
حماية خاص، يحصل على هوية 

جديدة، ويخضع لتدريبات في مخّيم 
ص 

ّ
للمراهقن، لكنه يعجز عن التخل
من صدمة املشاهدة وتأثيراتها 

ى 
ّ
النفسية والجسدية والروحية، فتتول

هانا فابر مسؤولية رعايته حتى 
يتحّرر من آالمه ويتصالح مع نفسه.

¶ Zone Hostile مليكاييل هافستروم، 
تمثيل اميلي بيكام )الصورة( وأنتوني 

ماّكي ودامسون إدريس وإنزو 
سيانتي: يجمع الفيلم ـ الذي تعرضه 
املنّصة األميركية »نتفليكس« منذ 15 

يناير/ كانون الثاني 2021 ـ بن مفردات 
الخيال العلمي وتقنيات أفام الحرب، 

والنمط السينمائي املولع بطرح أسئلة 
أساسية ومختلفة. قائد طائرة من 

دون طيار ُينقل إلى مقّر عسكرّي سّري 
ملساعدة ضابط أندرويد في مطاردة 

إرهابين يملكون أسلحة خطرة.

¶ L’Ultimo Paradiso لروّكو 
ريتشياردولي، تمثيل غايا ِبْرماني 

أمارال )الصورة( وريكاردو 
سكامرتشيو: مزارع إيطالي، ُمغرم 

بابنة مالك أراٍض شاسعة، يرى حلمه 
بتحسن ظروف العيش للعّمال 

حن في بلدته اإليطالية الريفية، 
ّ

والفا
في خمسينيات القرن الـ20، ينهار 

سريعًا، من دون قدرته على فعل شيء.

أفالم جديدة

Friday 2 April 2021
الجمعة 2 أبريل/ نيسان 2021 م  20  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2405  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


