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سينما

نديم جرجوره

ــق تـــمـــّكـــن  ــبــ ــســ أعـــــــــــــوام مـــــــديـــــــدة تــ
األميركي فرنسيس فورد كوبوال 
من تحقيق املبتغى، املمنوع عليه 
مًا«، »العّراب 3«  )1990(. 

َ
عند إنجازه، »ُمرغ

الــحــكــايــة الــقــديــمــة مـــعـــروفـــة. عـــاقـــة كــوبــوال 
ــة، فــاملــخــرج  بــالــســلــســلــة نــفــســهــا غـــيـــر ســــويــ
الــتــوّرط فيها،  غير راغــٍب في تحقيقها، قبل 
مافياوية  عائلة  عــن سيرة  »أفـــام«   3 ُمقّدمًا 
)كــورلــيــونــي(، وعـــن تــاريــخ بــلــداٍن واجــتــمــاٍع 
وتــــحــــّوالت وســلــطــات وعـــاقـــات ونــفــســيــات. 
يًا. 

ّ
 لن ُيتيح له ُصنع ما يرغب فيه كل

ٌ
تــوّرط

املوافقة على إخــراج »الــعــّراب 3« متأتية من 
ــال، فـــي فـــتـــرة مــالــيــة صعبة  ــ ــى املــ حــاجــتــه إلــ
لــلــغــايــة يــمــّر بــهــا. عــشــيــة انــتــهــاء عـــام 2020، 
، ال 

ً
ُيــصــبــح لــكــوبــوال فــيــلــٌم يــحــلــم بـــه طـــويـــا

األصلية،  النسخة  تعديل  ثالث:  جــزء  مجّرد 
ما يجعل حلمه واقعًا.

»شيفرة الــعــّراب بحسب مــاريــو بـــوزو: موت 
»بــلــو  مــايــكــل كـــورلـــيـــونـــي« مـــتـــاٌح بــتــقــنــيــة الـــ
 
ّ
راي«. الــعــنــوان يـــريـــده كـــوبـــوال ســابــقــًا، لــكــن
اإلنــتــاج معنيٌّ أكــثــر بــالــتــجــارّي فــي مــشــروٍع 
ـــ »بـــــارامـــــاونـــــت« تـــــرى فـــيـــه حــيــنــهــا  ــذا، فــ ــهــ كــ
لة 

ّ
مفض وُمحبطًا«،   

ً
ــا

ّ
وُمــدل ُمفسدًا  »عنوانًا 

عــلــيــه عــنــوانــًا أســـهـــل، أو بــحــســب تــعــبــيــرهــا: 
أّي »الــعــّراب 3«.  »رصينًا أكثر وفّعااًل أكثر«، 
التي  النسخة  كــوبــوال  عــامــًا، يصنع  بعد 30 

يــريــد، تــمــامــًا كــالــنــســخــة املــصــنــوعــة بــعــد 40 
يتمّكن   

ْ
إذ  ،)1979( اآلن«  »القيامة  على  عامًا 

فها في سياٍق يريده 
ّ
من إدخال تعدياٍت يول

»القيامة  بعنوان  »نسخته«  وُيصدر  سابقًا، 
اآلن فايِنل كــات« )2019(، بعد 18 عامًا على 
إصــداره نسخة أطــول، بعنوان »القيامة اآلن 

إعادة« )2001(.
 مع آخرين. االحتفاء بـ »جديد« 

ٌ
هذا حاصل

كـــوبـــوال يــســتــعــيــد تــجــربــة الــفــرنــســّي كــلــود 
ســوتــيــه، عــنــد تــحــقــيــقــه بــعــض طــمــوحــاتــه، 
يًا رغباته 

ّ
الحــقــًا، فــي أفـــاٍم غير عــاكــســٍة كل

عــنــد إنــجــازهــا؛ وتــجــربــة األمــيــركــي جــورج 
لوكاس مع الثاثية األولى لـ »حرب النجوم« 
)1977 ـ 1983(. قول جيمس كاميرون، غداة 
انتهائه من »تايتانيك« )1997(، حاضٌر إلى 
رة حينها تحول دون 

ّ
اآلن، فالتقنيات املتوف

أساسّي،  والترّيث  إليه،  يصبو  ما  تحقيق 
مطلوبة،  تقنيات  ُيتيح  الاحق  الوقت   

ّ
ألن

ويفتح مجااًل واسعًا أمام املخرج لـ »إعادة« 
ُصنع ما يريد. 

تجربة كاميرون أقرب إلى اختبار لوكاس، 
الـــــذي ُيـــعـــانـــي »شــــــّح« الــتــقــنــيــات املــطــلــوبــة 
ــا تـــحـــّديـــات كـــوبـــوال، فــمــرتــبــطــة  حــيــنــهــا. أمــ
بصداٍم بينه وبني جهاٍت إنتاجية، تتحّكم 
بــكــيــفــيــة إنـــجـــاز أفـــــاٍم ُيـــــراد لــهــا، إنــتــاجــيــًا، 
 تــكــون تـــجـــاريـــة. لــلــمــهــتــّمــني واملــتــابــعــني 

ْ
أن

شاهدة 
ُ
مل كبيرة  فسحة  »سينيفيليني«  والـ

حصيلة التوليف الجديد ألفاٍم قديمة. هذا 
اختبار يقول بنظرٍة أخرى أو بانفعال آخر، 
أو ربما يؤّكد نظرة سابقة أو انفعااًل سابقًا. 
الجديد يحمل اختافًا في سياٍق وتوليٍف، 
 
ّ
وُيدخل لقطات غير معروفة. الجديد يحث

 سابقًا. الجديد 
ٌ

على نقاٍش، جزٌء منه حاصل
التعديات   

ّ
لكن معروفة،  عوالم  إلــى   

ٌ
مدخل

ثير انفعااًل غير موجودين 
ُ
نشئ عاقة وت

ُ
ت

 يكونا موجودين، فالراهن حّيز 
ْ
سابقًا، وإن

لتجديدهما أو تغييرهما.
كـــوبـــوال  »عـــــــــــّراب«  ــــن  مـ ــو راي«  ــلــ »بــ نـــســـخـــة 
يستكمل بحثًا في إجابٍة عن تساؤٍل مطروٍح 

ــرارًا، انــطــاقــًا مــن ســــؤال »أفـــضـــل« فــيــلــم أو  ــ مـ
اد 

ّ
»الــعــّراب 3«. نق مخرج. 30 عامًا تمّر على 

وزمــاء  حينها،  بــه  بني  مرحِّ غير  أميركيون 
فرنسيون أقرب إليه منهم. النسخة الجديدة 
والنقاش  كامل،  بشكٍل  كوبوال  رؤيــة  تعكس 
التساؤل  ر. 

َ
ظ

َ
ُمنت الدولي  الفرنسي  األميركي 

 
ْ
ر نسخة كوبوال رأي ناقٍد، إن غيِّ

ُ
باٍق: هل ست

 يوافق 
ْ
ُيسأل عن »أفضل« فيلٍم أو مخرج، وإن
 على لعبة التساؤل هذا؟

ً
الناقد أصا

فــي مــقــالــة ســابــقــة )»الــعــربــي الــجــديــد«، 30 
رأٌي  هــنــاك   ،)2020 األول  كــانــون  ديسمبر/ 
في هذا: ُمشاهدة فيلٍم للمّرة األولى تختلف 
ـــشـــاهـــدة 

ُ
عـــن ُمـــشـــاهـــدات الحـــقـــة. ظـــــروف امل

األولى تختلف عن ظروف مشاهدات الحقة. 

النقدية.  والــقــراءة  يتساوى   
ٌ

انفعال للناقد 
ـــشـــاهـــدات. 

ُ
االنـــفـــعـــال يـــتـــبـــّدل مـــع ظـــــروف امل

أو  فتتبلور وتقوى  بالتبّدل،  ر 
ّ
تتأث القراءة 

تتغّير وتنفتح على قراءات أخرى. يصعب 
االحتفاظ بانفعاٍل واحٍد »إلى األبد«. النقد 
 الــتــبــّدل أيــضــًا، 

ّ
 لــه حـــق

ْ
يحضر دائـــمـــًا، لــكــن

الناقد، في مراحل  للمتراكم في وعــي  وفقًا 
شاهدة األولى.

ُ
الحقة على امل

ه طبيعّي. التساؤل يزداد إلحاحًا مع 
ّ
هذا كل

انــعــدام قــدرة مــخــرٍج على تحقيق مــا يريد. 
»الــعــّراب 3« أو عــدمــه مرتبطان  بـــ االنــبــهــار 
ــروف  ــ ــظـ ــ ــدة األولـــــــــــــى، وبـ ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ ــ

ُ
ــة امل ــلـــحـــظـ بـ

مشاهدات الحقة. الفيلم باٍق 30 عامًا بشكل 
واحٍد ُمقّدم به. 

 الــنــســخــة تـــلـــك غــيــر 
ّ
ــون أن ــ ــدركـ ــ ــيـــرون ُيـ ــثـ كـ

ــيــًا مــع رغــبــات مــخــرجــهــا. اآلن، 
ّ
مــتــوافــقــة كــل

 
ّ

تاح ُمشاهدة النسخة الجديدة، وفيها كل
ُ
ت

ورغباته.  ومشاعره  ورؤيته  كوبوال  تفكير 
ل هــذا رأيــًا أو قــراءة أو نقاشًا؟ ألن   ُيــبــدِّ

ْ
ألــن

ض نــســخــة كـــوبـــوال عــلــى اكــتــشــافــات  ــــحــــرِّ
ُ
ت

جديدة، تــؤّدي إلى آراء وأقــواٍل وأحاسيس 
 الــفــيــلــم 

ّ
 كـــهـــذا يـــؤّكـــد أن

ٌ
مــخــتــلــفــة؟ تــفــصــيــل

 
ّ
»األفـــضـــل« لــن يبقى هــو نفسه دائــمــًا، وأن

لــعــبــة الــتــفــضــيــل مـــحـــصـــورة بــتــســلــيــٍة فــي 
 اللوائح، املنشورة عشية 

ّ
سهرة عابرة، وأن

ــاٍم، غــيــر خــارجــٍة عــلــى مفهوم   عــ
ّ

انــتــهــاء كـــل
وغير  سينمائية،  لصحافة  مهنّي  وظيفّي 
أو بمخرج،  بفيلٍم  إلى تمتني عاقة  مؤّدية 

 لوقٍت قليٍل. 
ْ
أو إلى عدم تمتينها، وإن

م ربــمــا لــن يكون  ــقــدَّ
ُ
امل  الفيلم 

ّ
هــذا يعني أن

الــنــســخــة  مـــفـــهـــوم   
ّ
ــــرة، وأن ــيـ ــ الــنــســخــة األخـ

فــي مضمونه،  إلــى تغيير  األخــيــرة يحتاج 
فيلمه  مــن تحقيق  مــنــتــٍه  غــيــر  املــخــرج   

ّ
وأن

م إلــى  ُيــقــدَّ  فيلمه 
ّ
إاّل بــعــد رحــيــلــه. ورغـــم أن

ــــي مـــهـــرجـــانـــات،  ــن، وُيــــــشــــــارك فـ ــديــ ــاهــ ــشــ ُمــ
وُيــعــرض في صــاالت، هناك دائمًا إمكانية 
يريد،  مــا  تحقيق  فرصة  للمخرج  ُيــتــاح   

ْ
أن

 بعد سنني.
ْ
وإن

تـــســـاؤالت لـــن تــمــنــع نـــاقـــدًا أو ُمــشــاهــدًا من 
إذ ربما يبقى  متابعة مسار مخرٍج وفيلٍم، 
للمخرج مساحة في مساره تسمح له بقوِل 
 للفيلم 

ّ
ــمــنــع« عــلــيــه قــولــه ســابــقــًا. ولـــعـــل »ُي

ــّيــــزًا تـــجـــديـــديـــًا الحــــقــــًا، غـــيـــر مــتــمــّكــن مــن  حــ
ُصنعه سابقًا.

تغيير رأي 
أو تأكيده؟

»جديد« كوبوال وسؤال »األفضل«

)Getty /دون كورليوني )آل باتشينو( »العّراب 3« )1990(: حضور جديد )فابيان سيفالوس

)Getty /دانيال كريغ: جيمس بوند المنتظر منذ أشهٍر طويلة )مارك سايوّكو
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ــدأُت أرغـــب في  الــتــقــّدم بالعمر، أصــبــحــُت أكــثــر فضولية، وبــ مــع 
ي في الواقع ال أطرح على نفسي 

ّ
أشياء مختلفة. أقول هذا، لكن

أسئلة كثيرة. أحّب التطّور سينمائيًا، بالعمل في أنواٍع مختلفة. 
 

ّ
 شيء. أرى مهنة التمثيل منتزهًا للتجاذبات: اختبار كل

ّ
هذا كل

ق جبٍل واحٍد.
ّ
شيء، وليس فقط تسل

فنس فوغن

، حاولت مشاهدة »خارج الحياة« )1991، مارون بغدادي(، 
ً
طفلة

ــل فــيــه والــــدي )إيــّبــولــيــت جــــيــــراردو(. فــيــلــٌم قــــاٍس جــدًا. 
ّ
الــــذي مــث

»نتفليكس«.  تعرضه  وقــٍت،  منذ  املنزل.  في  ممنوعة  ُمشاهدته 
أرسلُت إليه )إيّبوليت( رسالة هاتفية ألخبره عن ذلك، من دون 

ي قد أحاول مشاهدته وأنا في الـ32 من عمري.
ّ
االعتراف له بأن

آنا جيراردو

ي قادر 
ّ
ون أن

ّ
ًا سعيدًا«، بدأ كثيرون يظن

ّ
منذ »عمتم مساًء وحظ

ــد. لــكــّن الــســيــنــاريــوهــات  عــلــى التمثيل واإلخـــــراج فــي وقـــٍت واحــ
ك 

ّ
أن ر إخــراج فيلٍم، تعرف مسبقًا  قرِّ

ُ
املقنعة قليلة جدًا. عندما ت

ص له عامًا ونصف عاٍم من حياتك. لذا، عليك أْن تسكن  خصِّ
ُ
ست

موضوعه. ال أصنع أفالمًا لتكون لي ذريعة خروج من املنزل.
جورج كلوني

ديـــن  تــمــثــيــل  ــادا،  ــ ــوكـ ــ فـ لـــكـــوجـــي   Le Soupir Des Vagues
ــســوروتــا )الــصــورة(: بحثًا عــن جــذورهــا، 

ْ
فوجيواكا ومــايــو ت

حيث  في سومطرة،  قيمة 
ُ
امل اليابانية،  عائلتها  تــزور ساشيكو 

ُيعيد الجميع بناء حيواتهم بعد 10 أعوام على تسونامي. عند 
وصــولــهــا، ُيــعــثــر عــلــى رجـــل غــامــٍض ال يـــزال حــيــًا. الــقــريــة قلقة 
نقذ 

ُ
الغريب، بعد أن »رفضته األمــواج« و»أ أمــام سلوكه  وحائرة 

من املوت«. لكن ساشيكو ستكون الوحيدة التي تفهمه.

Les Tuche 4 ألوليفييه بارو، تمثيل إيزاِبل نانتي )الصورة( 
الجمهورية، يعود  بــول روف: بعد استقالته من رئاسة  ـ  وجــان 
جف وعائلته إلى بلدته الريفية. عشية انتهاء العام، تطلب زوجته 
منه هدية: إعــادة االتــصــال بشقيقتها وزوجــهــا، بعد 10 أعــوام 
من التباعد بسبب ترّدي العالقة بني الرجلني. في عشاء العيد، 

يتجّدد الخالف بينهما.

Dune لـــدونـــي فــيــلــنــوف، تــمــثــيــل تــيــمــوتــي شـــاالمـــي وريــبــيــكــا 
لــبــول أن يختبر مــصــيــرًا يفوقه  ُمــقــّدر  فــرغــســون )الـــصـــورة(: 
تمامًا، إذ يتعنّي عليه السفر إلى أخطر كوكب في الكون، لحماية 
مستقبل أهله وشعبه. الكوكب املنشود يمتلك أثمن ما في الكون: 

القوة البشرية.

ثالثة »أفالم« تروي 
حكاية عائلة كورليوني 

المافيوية

)يناير/كانون  األخــيــر  الــعــدد  غــاف  يطمئن 
الثاني 2021( للمجلة السينمائية الفرنسية 
»بـــرومـــيـــيـــر« مـــشـــاهـــدي األفــــــــام ومــتــابــعــي 
ــا الـــســـيـــنـــمـــا. الــــعــــام املــــنــــصــــرم مــلــيء  ــايـ قـــضـ
قلقا  تصنع  وتعطيل،  وارتــبــاكــات  بخضات 
ف. 

ّ
وتشاؤمًا ومخاوف. مشاريع كثيرة تتوق

مهرجانات عّدة تتحّول إلى الرقمّي. منّصات 
ــار«  ــ ــكــ ــ ــا، و»أوســ ــتــــشــــارهــ ــة انــ ـــســـع مـــســـاحـ

ّ
ــت تـ

عليها  معروضة  أفــام  مشاركة  على  يــوافــق 
النسخة  للتنافس على جــوائــز  )املــنــصــات(  

الـ93 لجوائزه )25 إبريل/ نيسان 2021(.
ــقــبــل مـــن األيـــــام مــفــتــوٌح 

ُ
مــتــغــّيــرات كــثــيــرة. امل

على احتماالت وتساؤالت. »بروميير« تمنح 
ــني مـــن وفـــرة 

َ
ــة، مــنــَبــِثــق ــ ــفـــاؤاًل وراحــ قـــّراءهـــا تـ

 يقول غاف عددها األخير 
ْ
رة، إذ

َ
أفــاٍم ُمنتظ

 هناك 117 فيلمًا »ستحضر في العام 
ّ
هذا إن

الجديد«، من »جيمس بوند« إلى »كاملوت«، 
»ماتريكس 4«. عنوان الغاف يدعو  مــرورًا بـ
ها، 

ّ
القّراء/ املشاهدين إلى »اكتشاف األفام كل

األكثر إثارة للُمشاهدة في الصاالت«. الغاف 
 
ّ
ــــام، وإن  هــنــاك وفــــرة فـــي عـــدد األفــ

ّ
يــقــول إن

هناك ُمشاهدة ستحصل في الصاالت. تفاؤل 
وراحــــة ســيــتــأّكــدان فعليًا فــي يــومــيــات الــعــام 
ي ســالــة ثانية 

ّ
الــجــديــد، مــع أخــبــاٍر عــن تفش

العامة  من كــورونــا، واستمرار إغــاق املرافق 
في أوروبا وغيرها. تفاؤل وراحة يصطدمان 
بــتــأثــيــراٍت ســلــبــيــة، مــوغــلــة فــي أحــــوال أنـــاٍس 
وبــــلــــدان، فـــيـــبـــدوان عــلــى غــــاف »بــرومــيــيــر« 
ــس، ولـــو مــتــواضــعــًا، فــي مــنــاٍخ 

ّ
ــهــمــا مــتــنــف

ّ
كــأن

قــات والفوضى 
ّ
عــابــٍق بــاالضــطــرابــات والــتــمــز

والخراب واآلآلم.
ــزة لـــعـــروض  ــاهــ ــا عـــــدة جــ صــحــيــح أن أفــــامــ

غير  وبعضها  كــورونــا،  ي 
ّ

تفش قبل  تجارية 
مــنــتــٍه تــصــويــرهــا بــســبــب كــــورونــــا. صــحــيــٌح 
ــا، مــن  ــ ــــورونــ ــن كــ ــ  أفــــامــــًا تـــنـــتـــقـــل، فــــي زمــ

ّ
أن

لة إلى أفاٍم تنتظر مهرجانات 
ّ
مشاريع معط

 »بروميير« تنتظر عــام 2021 
ّ
وصـــاالٍت. لكن

لة تناول 117 
ّ

بـ »إثــارة غير معتادة«،  مفض
 واحٍد منها، 

ّ
فيلمًا )معلومات وُصور عن كل

ــــوارات مــتــفــّرقــة مــع بــعــض صانعيها(  مــع حـ
وصاالتها  للسينما  أيامًا جميلة  »ستصنع 
فــي هــذه األشــهــر املقبلة«، كما فــي افتتاحية 
غايل غوالن )رئيس التحرير(، الذي يستخدم 
سياق  فــي  الــشــريــرة«  األرواح  »طــــرد  تعبير 
باالعتماد  عـــام 2020،  مــواجــهــة  إلـــى  دعــوتــه 
ــرة، و»نــســيــان« 

َ
ــظ

َ
على الــحــالــة الــجــديــدة املــنــت

 الوباء 
ّ
كورونا، ُمنّبهًاـ  في الوقت نفسهـ  إلى أن

ال يـــزال مـــوجـــودًا، »فلنضع األقــنــعــة« دائــمــًا. 
الــتــفــاؤل والـــراحـــة مــهــّمــان. تــريــد »بــرومــيــيــر« 
ى 

ّ
انتقااًل هــادئــًا مــن عــاٍم قــاٍس إلــى عــاٍم يتمن

أفــضــل، أو بحسب رئيس  يــكــون   
ْ
أن كــثــيــرون 

من  سينيفيلية  واألكــثــر  »األجــمــل  تحريرها: 
 الوباء غير 

ّ
األعــوام السابقة«. يقول أيضًا إن

مــتــمــّكــن مـــن تــســديــد »ضـــربـــة قــاضــيــة« على 
ه قادٌر على »منعنا من ممارسة 

ّ
السينما، لكن

ــذا دافـــــٌع لــلــمــجــلــة إلــــى دعـــوة  ــ طــقــوســنــا«، وهـ
ــرى، عــام  قــّرائــهــا إلـــى »لــقــاء عــلــى الــضــفــة األخــ
 األفام، 

ّ
2021، حيث نستمّر في االهتمام بكل

التي  ، وتــلــك 
ّ
بكي وتــهــز

ُ
ضِحك وت

ُ
ت الــتــي  تلك 

ترسم املستقبل وتنظر إلى املاضي«. 
مــلــف يــمــنــح املــهــتــم لــحــظــات هـــادئـــة، ويحثه 
ــام، يرغب  عــلــى انــتــظــار مــتــفــائــل ملقبل مــن أيــ
كـــثـــيـــرون فـــي أن تـــكـــون أجـــمـــل مـــن الــســابــق، 

حياتيًا وسينمائيًا.
نديم...

أقوالهمأيكون 2021 أجمل حياتيًا وسينمائيًا؟

أفعالهم

عشية انتهاء عام 
2020، أصدر األميركي 

كوبوال نسخته الخاصة 
من »العرّاب«، معّدًال 
في األصل ما يتالءم 

وطموحاته السينمائية

أخبار
◆ ذكر تقرير لوكالة »فرانس 
برس«، منشور أخيرًا، أّن فيلم 

التحريك »قاتل الشياطني: قطار 
الالنهاية«، للياباني هاروأو 

م الرقم 
ّ
سوتوزاكي، حط

القياسي لإليرادات في اليابان، 
بتحقيقه 257 مليون يورو 

)أكثر من 24 مليون ُمشاهد(، 
منذ بدء عروضه التجارية 

اليابانية في أكتوبر/ تشرين 
األول 2020. بهذا، انتزع »قاتل 
الشياطني« ـ املستند إلى إحدى 

صّورة« 
ُ
»قصص مانغا امل
بالعنوان نفسه ـ 

صدارة الئحة األفالم األكثر 
تحقيقًا لإليرادات من »سبيريتد 

أواي« لهاياو ميازاكي )إنتاج 
ق 

ّ
استوديو »غيبلي«(، الذي حق
252 مليون يورو عام 2001. 
أضاف تقرير »فرانس برس« 

أّن استوديو »أنيبليكس«، التابع 
لشركة »سوني« اليابانية، أنتج 
»قاتل الشياطني«، الذي يروي 

قّصة تانغيرو، مراهق ياباني في 
حقبة تايشو )1912 ـ 1926(، 

ُيصبح صيادًا للشياطني، 
بعد ارتكاب هذه املخلوقات 
 

ّ
شة للدم مجزرة بحق

ّ
املتعط

عائلته. وبحسب التقرير نفسه، 
الفيلم يتناول »املرحلة االبتدائية 

للبطل«، وهذا موضوع مكّرر 
صّورة اليابانية 

ُ
في القصص امل

»مانغا« املتحّركة  )أفالم ُصَور الـ
ز على القيم 

ّ
للمراهقني(، ويرك

اإليجابية، كالحّب األخوي 
والصداقة والكفاح من أجل 

الخير ضد الشر: »مزيٌج أثار 
استحسان الجمهور الياباني، في 

خضم جائحة كورونا«. ُيذكر 
أّن صاالٍت في الواليات املتحّدة 

األميركية، وفي دوٍل آسيوية 
وأوروبية عّدة، ستعرض الفيلم 

قريبًا.

 Uncut Gems 
ّ

◆ احتل
)مجوهرات خام( لِبني 

وجوشوا سفدي )»العربي 
الجديد«، 10 فبراير/ شباط 

2020( املرتبة األولى في الئحة 
أفضل 10 أفالم في عام 2020، 
في املجلة السينمائية الفرنسية 

»بروميير« )يناير/ كانون الثاني 
2021(: بيئة الفيلم يهودية، 
في »مدينة املجوهرات« في 

نيويورك. هناك صفقات واحتيال 
ومراهنات ورهونات وأموال 

ق ثم تحتفي. 
ّ
تتدف

هاورد راتنر )آدم ساندلر( 
َمديٌن لزوج شقيقته آمو )إيريك 

بوغوضيان( بـ100 ألف دوالر 
أميركي، فُيرسل آمو رجلني إليه 

السترداد املبلغ. عندها، تبدأ 
رحلة البحث عن خالٍص مرتجى، 

ه مؤّجل.
ّ
لكن
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