
سينما

نديم جرجوره

ــي 
ّ

الـــحـــاصـــل مـــنـــذ تــفــش  
ّ
يـــبـــدو أن

كورونا في العالم، بدءًا من مطلع 
فـــي فــرض  عــــام 2020، ســيــســتــمــّر 
شــروطــه على الــحــيــاة والــعــاقــات وتفاصيل 
ــب 

ّ
تــغــل يـــؤّكـــد  عــــام 2021. ال شــــيء  الـــعـــيـــش، 

ــعــة حــديــثــا، عــلــيــه. ال شــيء 
ّ
ــصــن

ُ
الــلــقــاحــات، امل

قبل مــن األيــام 
ُ
امل  

ّ
أن ُيناقض تــصــّورًا، مــفــاده 

 
ّ

سيختلف عــن مـــاٍض قــريــٍب جــدًا يحضر كل
لــحــظــة بــثــقــٍل قـــاتـــل. صــنــاعــة الــســيــنــمــا تــقــول 
 تغيير الحاصل صعٌب، واستعادة 

ّ
 إن

ً
مواَربة

باملستحيل،  أشبه  كورونا  على  سابق  نمٍط 
ناقض قواًل كهذا. صناعة 

ُ
رغم رغبٍة لديها ت

تتأقلم مــع واقـــٍع، لحاجتها املــاّســة إلــى عدم 
 لــهــا، وإلـــى كسر 

ٌ
، فــهــذا َمــقــتــل

ً
الــغــيــاب طــويــا

ــار املــــفــــروض عــلــيــهــا، إنــتــاجــا  حــــــّدة الـــحـــصـ
ومهرجانات،   

ً
ومشاهدة وعروضا  وتوزيعا 

 وفــق 
ْ
ــل أســـاســـا بــالــعــمــل، وإن

ّ
والــكــســر يــتــمــث

ــا  ــدهــ ــواعــ ــة وقــ ــامــ ــعــ ــة الــ ــامــ ــســ ـــبـــات الــ
ّ
مـــتـــطـــل

 ـ على مسار 
ً
ر ـ ولو قليا

ّ
الصارمة، مع ما يؤث

الـــذي ترتفع ميزانيته  اإلنــتــاجــي،  االشــتــغــال 
لهذا السبب.

ــا. بـــانـــتـــظـــار إعـــــــادة فــتــح  ــامـ ــمـ ــذا واضـــــــٌح تـ ــ هـ

أبــــــواب الــــصــــاالت الــســيــنــمــائــيــة فـــي الــعــالــم، 
تفتح االســتــديــوهــات أبــوابــهــا أمـــام مشاريع 
ــذ فــي أي حـــاٍل مــن األحـــوال. 

َّ
ــنــف

ُ
 ت

ْ
ُيـــراد لها أن

بانتظار معرفة مصائر دورات العام الجديد 
منّصات  تؤّكد  مختلفة،  ملهرجانات   )2021(
ـــتـــة، عــلــى الــصــاالت 

ّ
 املـــؤق

ْ
ــهــا، وإن

َ
عــــّدة غــلــبــت

»إخضاعها«  أساسا، وعلى شركات توزيع، بـ
ضرورية  كثيرون  عــون 

ّ
مــوز يــراهــا  التفاقات 

 بحسب مطالب املنّصات، 
ْ
لنشر أعمالهم، وإن

ورغم ارتباك ُمشاهدين سينيفيليني، وتوتر 
سينمائيني، وهؤالء جميعا يريدون لألفام 

عروضا طبيعية على شاشات سينمائية.
التي  السينمائية،  الــجــوائــز  تــوزيــع  حــفــات 
يا 

ّ
ة كل

ّ
 تبدأ قريبا، غير مطمئن

ْ
ُيفترض بها أن

. املشرفون 
ً
 األمور ستكون عادية فعا

ّ
إلى أن

ــــة بـــديـــلـــة، 
ّ
ــن خــــط ــ عـــلـــيـــهـــا يـــضـــعـــون أكــــثــــر مـ

ه األسلم واألكثر 
ّ
ا، ألن

ّ
»أوناين« أوفر حظ والـ

أمــنــا. »ســـيـــزار« الفرنسية تــريــد خــاصــا من 
خلل فظيع حاصل في إدارتها العام الفائت، 
 كورونا يحول دون تمّكنها من الخروج 

ّ
لكن

اآلمــــــن مــــن فـــوضـــاهـــا إلـــــى إعــــــــادة االعـــتـــبـــار 
لــحــضــورهــا، الــتــاريــخــي والــفــنــي والــثــقــافــي، 
»أوسكار« هوليوود  الفرنسية.  السينما  في 
»بـــافـــتـــا« )بـــريـــطـــانـــيـــا( و»غـــويـــا«  يــنــتــظــر، كــــ

)إسبانيا( وغيرهما.
»بــرلــيــنــالــه« يلجأ إلى  املــهــرجــانــات أيــضــا. الـــ
« يــريــد دورة واقــعــيــة، 

ّ
ــان ــ »أونـــايـــن«، و»كــ الــــ

الفائت، فُيحّدد مطلع  العام  بعد إلغاء دورة 
الصيف موعدًا لها، مع التفكير مليا ببدائل. 
ها، 

ّ
كل املــهــرجــانــات  على  يــتــفــّوق  »فينيسيا« 

البلدان إصاباٍت وحاالت  ففي إيطاليا، أكثر 
ــي كــورونــا 

ّ
وفــــاة فــي الــبــدايــات األولــــى لــتــفــش

قام الـــدورة الـــ77 للمهرجان في 
ُ
، ت

ّ
على األقـــل

موعدها املحّدد سلفا )2 ـ 12 سبتمبر/ أيلول 
الــســامــة  بــمــعــايــيــر  ــارم  ــ بـــالـــتـــزام صـ  ،)2020
الــصــحــيــة والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي. رغـــم هـــذا، 

ـــق الـــــــدورة نــجــاحــا مـــهـــّمـــا، يــعــتــرف به 
ّ
ـــحـــق

ُ
ت

، مــا مــن مــهــرجــان يــتــجــّرأ على 
ْ
كــثــيــرون. لــكــن

املـــخـــاطـــرة مــثــلــه. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــا من 
 
ْ
مهرجان يريد إلغاًء أو دورة افتراضية، وإن

تستسلم مهرجانات إلى االفتراضي، غصبا 
ه االرتباك الكبير.

ّ
عنها. إن

 البدائل مقبولة. كثيرون يريدون السينما، 
ّ

كل
ــشــاَهــد أفــامــهــا فــي »غــــرف املــعــيــشــة«، 

ُ
 ت

ْ
وإن

ــــيــــان نــقــلــهــم 
ّ
ــنـــاء وشــــرطــــيــــان يــــتــــول ــجـ 6 سـ

بشاحنة محّصنة تماما من مخاطر الخارج، 
رفــقــة ســيــارة يــقــودهــا شــرطــّي وزمــيــلــه، في 
من  ينفذ  يكاد  والصقيع  للغاية،  بــارٍد  ليٍل 
الشاشة إلى غرفة الجلوس، أثناء مشاهدة 
»تحت الصفر« )2021(، لإلسبانّي فرناندو 
نافاّرو )»نتفليكس«، منذ 29 يناير/ كانون 
الثاني 2021(. العادّي في الحكاية مفروض 
، ورجـــل 

ً
ــّدة: مــطــر غــزيــر لـــيـــا ــ فـــي بـــدايـــات عـ

ب آخـــر قــبــل أن يــدفــنــه حــّيــا فـــي حــفــرة 
ِّ
ُيـــعـــذ

 يــفــشــل »الـــقـــاتـــل« فـــي مــعــرفــة ما 
ْ
كــبــيــرة، إذ

يريده من املقتول. 
ثــم مــطــر غــزيــر نــهــارًا، ورجـــل ُيــصــلــح عجلة 
سيارته، وفيها ابنته الجميلة، التي تسأله 
عـــن مــصــيــر الــعــجــلــة املـــثـــقـــوبـــة، فــُيــخــبــرهــا 
 ال فــائــدة مــنــهــا. الــرجــل 

ْ
ــه ســيــرمــيــهــا إذ

ّ
بــأن

مليء  ممّراته  أحــد  للشرطة،  مقّر  في  نفسه 
وإهمال(،  )فساد  بحيرة  إلــى  تحّوله  بمياٍه 
م أول مهّمة له في نقل سجناء. 

ّ
يأتي لتسل

ــشــون جــيــدًا، قــبــل نقلهم إلــى 
َّ
الــســجــنــاء ُيــفــت

الشاحنة الحديدية.
ــّدة تـــوحـــي بــنــمــٍط مــســتــهــلــك من  ــ بـــدايـــات عـ
ليلية، فا  الرحلة  والــشــرطــة.  السجن  أفــام 
أحد يعرف موعد »رحاٍت« كتلك، كما ُيقال 
بداية:  سرد 

ُ
ت املعلومات  الجديد.  للشرطّي 

ــواتـــف الــخــلــويــة مــمــنــوعــة. ال أحــــد من  ــهـ الـ
السجناء يعرف موعد نقله إال قبل لحظات. 
اختيار طريق فرعية أفضل، لتقليص عدد 

ساعات املهّمة. الليل كالح. 
الــضــبــاب كــثــيــف. الــصــقــيــع قــــاٍس، وقــســوتــه 
ــوال. أحــدهــم يضع  بــاديــة فــي تــصــّرفــات وأقــ

كما في قوٍل ليوناس هوملَبري، املدير الفني 
الــدولــي«.  السينمائي  غوتنبرغ  »مهرجان  لـ
ـــاٌد يــتــشــّوقــون إلـــى املــهــرجــانــات الــدولــيــة، 

ّ
نـــق

ففيها مــتــٌع تــخــرج مــن صــالــة الــعــروض إلــى 
املــــســــاحــــات الـــشـــاســـعـــة لــلــتــســّكــع والـــنـــمـــائـــم 
ـــشـــاهـــدة 

ُ
ــٍل بـــامل ــافــ والــــســــهــــرات، بـــعـــد يــــــوٍم حــ

 نـــقـــادًا 
ّ
ــّي. لـــكـــن ــنـ ــهـ ــقـــاش واالشــــتــــغــــال املـ ــنـ والـ

آخرين يرون في العزلة املنزلية أفضل وسيلة 
 مهرجانات 

ّ
أن شاهدة مريحة وآمنة، طاملا 

ُ
مل

ــتــيــح لــهــم مــتــابــعــة يــومــيــة لـــدوراتـــهـــا 
ُ
عـــــّدة ت

االفتراضية.
ــزداد، وتــأثــيــراتــهــا  ــ ــه تــ ــاتـ الــعــالــم مــرتــبــك. أزمـ
لملم بعضا منها، 

ُ
السلبية خانقة. السينما ت

ها 
ّ
ــا بــضــربــات مــوجــعــة لكن ُيــســقــطــه كـــورونـ

هم 
ّ
غير قاضية. الناس خائفون وقلقون، لكن

سَرق منهم، والعجز عن 
ُ
ت إلى حياٍة  تّواقون 

. القلق األكبر متأٍت 
ٌ

إنقاذها من الخراب ُمقلق
مـــن حـــالـــٍة أخـــــرى: رغــــم فــظــائــعــه فـــي الــجــســد 
والــــــروح، يــعــجــز كـــورونـــا عـــن تــغــيــيــر ســلــوٍك 
 كورونا غير 

ّ
ونمط تفكير لدى كثيرين. كأن

 ال وباء وال انهيارات 
ْ
ماثٍل في يومياتهم. كأن

وعن  الحياة وشكلها،  مغزى  عن  أسئلة  وال 
 فيروس 

ّ
معنى العاقات ومفرداتها، في ظل

 بوحشية على كائنات بشرية، وُيمعن 
ّ

ينقض
استهزاًء بها، بابتكاراته املخيفة في التحّول 
والتجّدد، بينما كثيرون غير قابلني لتحّول 
مسالك  ل  ُيبدِّ ولتجّدد  حياتهم،  في  إيجابي 

وتصّرفات وأفكارًا.

سلكا شائكا على األرض. ثم يبدأ الصراع، 
وفيه أسئلة غير مختلفٍة عن تلك املطروحة 
في أفاٍم أجنبية كثيرة: الضحية والجاد، 
الكذب واالحتيال واملواربة واالنتقام، من هو 
املاضي والراهن،  مــاذا عن  الفعلي،  السارق 

وعن العاقات واالحام والرغبات؟
شرِطّيي  مقتل  عادية:  الجانبية  التفاصيل 
الـــســـيـــارة، ومــقــتــل زمـــيـــل مـــارتـــن )خــافــيــيــر 
غوتيريز ألفاريز( بعد خروجه من الشاحنة. 
»أحــــدهــــم«  األهــــــــّم يـــبـــدأ بـــعـــد ذلــــــك: هـــــذا الـــــ
ــدأ تــعــذيــبــا  ــبــ ــنـــة، ويــ ُيــســيــطــر عـــلـــى الـــشـــاحـ
طفيفا بالسجناء وبالضابط مارتن، الذين 
سيتعاركون أواًل فيما بينهم، قبل مقتل 4 

منهم في ظروف مختلفة. 
ــاء،  ــ ــيـ ــ ــــني األحـ ــم« يــــريــــد شــــابــــا بـ ــ ــدهــ ــ »أحــ ـــ ــ ــ ال
والــتــعــذيــب غــيــر مــنــتــٍه، والـــنـــزاعـــات بينهم 
كثيرة. إغــراق الشاحنة في بحيرة جليدية 
جِرَمني األخيرين، لكن 

ُ
خاٌص للضابط وامل

الــشــاب يــهــرب، واآلخـــر لــن يــردعــه الضابط، 
حياته:  حلم  بتحقيق  التوفيق  لــه  متمنيا 
ــلــــٍد مـــمـــكـــن عــن  افـــتـــتـــاح حــــانــــٍة فــــي أبــــعــــد بــ

إسبانيا.
ــاب، ومــارتــن  »أحـــدهـــم« يـــطـــارد الـــشـ هــــذا الــــ
يكشف حقيقة  به  مارتن  لقاء  بهما.  يلحق 
ــة مــــخــــطــــوفــــة ومـــغـــتـــصـــبـــة  ــ ــنـ ــ املــــــــطــــــــاردة: ابـ
ومدفونة في مكان ما، ووالدها يريد معرفة 
مكان دفنها. قول هذا لن يحول دون متابعة 
مع  شــّر،  على  خير  بانتصار  ينتهي  فيلٍم، 

 وطأة.
ّ

تبرير شرور أخف
 ،)Bajocero( الــصــفــر«  »تــحــت  فــي  ال جــديــد 
تــــســــاؤالت وال   وال مــضــمــونــا وال 

ً
ال شـــكـــا

ثير 
ُ
ــه مــشــغــول بــحــرفــيــة، ت ــ

ّ
، رغـــم أن

ً
تــمــثــيــا

 في املتابعة. أقوال السجناء 
ً
تشويقا ورغبة

 بـــشـــيء مـــن االنـــتـــقـــاد، 
ْ
ــاٍل، وإن ــعــ تــبــريــر ألفــ

أبدية  ــه سبُب غيبوبة 
ّ
إن  يقول أحدهم 

ْ
كــأن

املفيد  »مــا  آخــر:  ملغتصب شقيقته، فيسأله 
تبريرات  إجــابــة.  ال   

ْ
لــكــن لشقيقتك؟«،  بــهــذا 

معتادة، ومسار درامــي عــادي، وتسلية في 
106 دقائق، ال أكثر.

نديم...

)Getty /ن أداءنا كبشٍر، وإال ستحّل الكارثة )كريستوفر بولك دنزل واشنطن: لنُحسِّ

)Getty /خافيير غوتيريز ألفاريز في مدريد عام 2019 )كيم ليانَس
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ُتلملم السينما بعضها 
الذي يُسقطه كورونا 

بضربة غير قاضية

ال جديد رغم أّن 
الحرفية المهنية واضحة 

شكًال ومضمونًا

تستمرّ المخاوف من 
عاٍم سينمائي جديد ال 

يختلف عن سابقه بسبب 
تفّشي كورونا، رغم بدء 
تلقيح كثيرين، بما يسمح 

بمواجهة الوباء بشكل 
او بآخر

ن أداءنا  »لنُحسِّ
وإال سيحّل الدمار«

تشويٌق سينمائّي معتاد بِحرفية عادية

عاٌم سينمائّي جديد لكورونا

»تحت الصفر« لفرناندو نافارّو

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــٍت قــلــيــٍل عــلــى تــحــديــد مــوعــد إلطـــاق  بــعــد وقــ
عروضه التجارية )17 سبتمبر/ أيلول 2020(، 
»مكان هادئ  علن عن تأجيل بدء العروض لـ

ُ
أ

 أول موعد لذلك 
ّ
2« لجون كارينسكي، علما أن

ي 
ّ

لــكــن تفش آذار 2020،  مــــارس/  إلـــى 8  يــعــود 
ط 

َّ
وباء كورونا حينها حال دون تحقيق املخط

لــه، والتأجيل لحقه آخــر، والــيــوم بــات املوعد 
املنتظر محّددًا بـ23 إبريل/ نيسان 2021. مع 
كارينسكي، تؤّدي إيميلي بانت الدور األول 
لعون 

ّ
أيضا في الجزء الجديد، الذي يصفه مط

)2018(«. وبحسب  األول  للجزء  »امتداٌد  ه 
ّ
بأن

 إيرادات الجزء األول 
ّ
معلومات صحافية، فإن

)بــلــغــت مــيــزانــيــتــه 17 مــلــيــون دوالر أمــيــركــي 
فــقــط( 341 مــلــيــون دوالر أمــيــركــي فــي شــّبــاك 
اد كثيرون على 

ّ
التذاكر العاملي، كما توافق نق

بــه، ما جعلهم ينتظرون  امتداحه واإلعــجــاب 
فتروي  أحــداثــه،  أمــا  ه. 

ّ
تتمت أو  الثاني،  الجزء 

التي  ملجأ،  عــن  الباحثة  العائلة  تلك  حكاية 
تجد نفسها اآلن في مواجهة صــراعــاٍت جّمة 
في عالم ما بعد القيامة. وكما في األول، فإن 
ولديها  الــعــالــم،  بــهــذا  تتحّكم  غريبة  كــائــنــاٍت 

حساسية عالية جدًا ضد األصوات.
 )The Marksman( »الــرامــي  تمّكن  املقابل،  في 
ــام نـــيـــســـون ـ  ــيـ لــــروبــــرت لــــورنــــز، مــــع املـــمـــثـــل لـ

الـــراغـــب فــعــلــيــا فـــي إنـــهـــاء اشــتــغــالــه فـــي أفـــام 
حــركــة وتــشــويــق ومـــطـــاردات، الــتــي بــرع فيها 
مــــؤخــــرًا ـ مــــن تــــصــــّدر إيـــــــــرادات الــســيــنــمــا فــي 
أميركا الشمالية، بتحقيق عروضه التجارية ـ 
التي بدأت في 15 يناير/ كانون الثاني 2021، 
ـ 3 مــايــني و104 آالف  فـــي صــــاالت مــخــتــلــفــة 
بينما  االفــتــتــاح،  فــي  أميركية  دوالرات  و204 
الدولية في أسبوعه األول 8  بلغت اإليـــرادات 
مايني و598 ألفا و296 دوالرا أميركيا. تدور 
أحـــداثـــه فـــي مـــزرعـــة تــقــع عــلــى حــــدود الــواليــة 
قحم 

ُ
ت املكسيك، عندما  أريزونا مع  األميركية 

أحداث معينة صاحبها في الدفاع عن صبي 
به إلى 

ّ
مكسيكي صغير، يفّر من عصابة تتعق

إلــى ذلــك،  املتحدة األميركية.  الــواليــات  داخــل 
تراجعت إيرادات »املرأة الخارقة 1984« لباتي 
الثاني، بعد  إلــى املركز  إيــاه   

ً
جانكينز، دافــعــة

 
ّ
لـ3 أسابيع، علما أن تصّدره قائمة اإليـــرادات 

ــام،  ــعــلــن عــن األرقــ
ُ
شــركــة »وارنــــر إخــــوان« لــم ت

ألف  و600  مليونني  جمع  أنــه  عت 
ّ
توق ها 

ّ
لكن

الــرابــع. أما  بــدايــة أسبوعه  دوالر أميركي فــي 
ــرود: عــهــد جــديــد«،  ــ فــيــلــم الــتــحــريــك »عــائــلــة كـ
ق مليونني و40 ألف دوالر أميركي )املركز 

ّ
فحق

الــثــالــث(، و»أخــبــار الــعــالــم« لــبــول غرينغراس 
مليونا و5 آالف دوالر أميركي )املركز الرابع(، 
و»صائد الوحوش« لبول دبليو أس أندرسن 

920 ألف دوالر أميركي )املركز الخامس(.

هوليوود: تأجيٌل إضافي وإيرادات مختلفة

¶ Sous Le Ciel D’Alice لكلوي مازلو، 
تمثيل ألبا روراشر )الصورة( ووجدي 

معوض: فتاة سويسرية تصل 
إلى بيروت أواخر ستينيات القرن 
قيم 

ُ
العشرين، وتتزّوج لبنانيا، وت

وإياه مع عائلته الكبيرة في الريف. 
 العامني األولني من الحرب األهلية 

ّ
لكن

اللبنانية )1975 ـ 1976( سيدخانها 
في اختبارات مختلفة، كما يضعانها 

وعائلة زوجها أمام تحّديات جّمة.

¶ No Man’s Land لكونور ألن، تمثيل 
و وجورج لوبيز وآندي 

ّ
فرانك غريل

ماكدويل )الصورة(: هذا فيلٌم آخر 
عن الحدود األميركية املكسيكية، 

خذ ألحداثه حّيزًا جغرافيا 
ّ
ه يت

ّ
لكن

قريبا جدًا من الجدار الذي بدأ ببنائه 
 الفيلم 

ّ
دونالد ترامب. هذا يعني أن

يروي حكايات عن فصل صارم بني 
أفراد العائلة الواحدة، وما ُينتجه 

من تزعزع عاقات وارتباك تواصل 
قات.

ّ
وتمز

¶ Deep Water ألدريان لني، تمثيل 
بن أفلك وآنا دي أرماس )الصورة(: 

يعيش فكتور ومليندا زواجا با 
حّب، فُيقّرران إضفاء بعض اإلثارة 
فقان على 

ّ
ة، ويت

ّ
على حياتهما اململ

 يرتبط كل واحد منهما بعشيق 
ْ
أن

الختبار تجربة عيش مختلفة. لكن 
األمور تسوء، مع بداية وفاة أشخاص 

من حولهم في ظروف غامضة.
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