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محمد هاشم عبد السالم

فـــي جـــديـــدهـــا، »الـــرجـــل الــــذي بــاع 
التونسية  تــطــرح   ،)2020( جــلــده« 
 
ّ
كوثر بن هنية )1977( قضية الفن

الحديث، وعالقته بمأساة اإلنسان املعاصر، 
 مــن وســيــلــة لتسليط 

ّ
فــي ســيــاق تــحــّول الــفــن

ــم، إلـــى  ــ ــهـ ــ الــــضــــوء عـــلـــى كـــــــوارث الـــبـــشـــر وآالمـ
استغاللهم كأدوات. وكذلك، توظيف اإلنسان 
 من 

ّ
ــن ــفـ  ال الـــعـــكـــس، وتـــفـــريـــغ الـ

ّ
ــن ــفـ لــخــدمــة الـ

محتواه، وتجريده من أرفع معانيه وأسماها.
بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، ُيــشــيــر الــفــيــلــم إلـــى أزمــة 
اإلنسان، والحرية  الالجئني، وقضايا حقوق 
الــفــرديــة، وتسليع الــبــشــر، والــهــويــة، وأيــضــا 
 والـــفـــنـــان. 

ّ
حـــــدود وحـــريـــة وأخـــالقـــيـــات الـــفـــن

ــقــــاط االجـــتـــمـــاعـــي حـــاضـــر، بــنــحــٍو غير  اإلســ
ــقــــاط الــســيــاســي يــحــتــاج إلــى  مــبــاشــر، واإلســ
معالجٍة كتابية، ليكون أقوى وأكثر تماسكا 

وإقناعا.
الــذي  »الــرجــل  ُينتج نسيج  لــم  النهاية،  فــي 
الئم رسم لوحة 

ُ
باع جلده« قماشة »كانفا« ت

ســيــنــمــائــيــة مــقــنــعــة، رغــــم بــعــض الــفــنــّيــات 
الـــبـــارزة فــيــه. فــالــرؤيــة الــبــصــريــة فــي أجـــزاء 
ــنـــاك نقلة  كــثــيــرة مــنــه الفـــتـــة لــالنــتــبــاه، وهـ
جيدة، نجحت بن هنية في بلوغها مهنيا، 
املتناسب  البصري،  التكوين  مستوى  على 
جــــدًا مـــع الـــســـيـــاق الـــفـــنـــي، حــيــث املـــعـــارض 
الحديث. أسهم  التشكيلي   

ّ
واملتاحف والفن

 
ُ
ــراز تــلــك الــــرؤيــــة الــتــصــويــُر املــتــمــّيــز ــ فـــي إبــ

لكريستوفر عون. على مستوى السيناريو، 
ـــصـــّر بـــن هــنــيــة دائـــمـــا عــلــى كــتــابــتــه 

ُ
ــــذي ت الـ

بنفسها، لم تتطّور املخرجة كثيرًا، فكتابتها 
ة في 

ّ
ال تزال بحاجة إلى تعميق أكثر، والدق

بناء الشخصيات، ورسم األحداث، وأصالة 
الــطــرح، وعــدم الــوقــوف عند سطح األشياء 
 شـــيء، االبــتــعــاد عن 

ّ
واملــواضــيــع. وقــبــل كـــل

كــتــابــة حـــــوارات ركــيــكــة ومـــبـــاشـــرة، تــوضــع 
عنوة على ألسنة الشخصيات.

كما في أعمالها الوثائقية الالفتة لالنتباه، 
 عفريت« 

ّ
األول »على كف الروائي  وفيلمها 

والـــحـــقـــوقـــي  ــيــــاســــي  الــــســ ــــرز  ــبـ ــ يـ  ،)2017(
ــانــــي. فـــي جــديــدهــا،  واالجـــتـــمـــاعـــي واإلنــــســ
يــتــجــاوز املـــوضـــوع الــســيــاق الــتــونــســي إلــى 
ــا فــي  ــمــ ــاملــــي أرحـــــــب وأوســــــــــع. وكــ ــاق عــ ــطــ نــ
حقيقية،  قــّصــة  اخـــتـــارت  الــســابــق،  فيلمها 
بــطــلــهــا الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الــبــلــجــيــكــي ويــم 
ديلفوا )1965(، الذي رسم لوحة على ظهر 
تــيــم شــتــايــنــر )1971(، أحـــد فــنــانــي الــوشــم 
على  بينهما  االتفاق  يقضي  السويسريني. 
 يجلس شتاينر في صــاالت العرض في 

ْ
أن

ُمــحــّددة عامي  لفترات  العالم كعرض حــّي، 
2006 و2008، فينال ثلث ثمن املبيع. األهّم 
الــتــزامــه سلخ  فــي  يكمنان  عبثية،  واألكــثــر 
املالك  الــشــاري/  ق 

ِّ
لُيعل جــلــده عقب وفــاتــه، 

»العمل« على جدار منزله.
لــم تــوضــح كــوثــر بــن هنية هــذه التفاصيل 
الفني واإلنساني والعبثي، بل  في السياق 
في السياق الفني التجاري الترفيهي، الذي 
عبور  فــي  ل 

ّ
تمث

ُ
امل السياسة،  ثــوب  يكتسي 

الــبــطــل لـــلـــحـــدود، لــيــس كـــإنـــســـان، لـــه كــامــل 
واالحترام،  والحريات  والواجبات  الحقوق 
شترى، وتتحّدد قيمتها 

ُ
باع وت

ُ
بل كسلعة، ت

بناء على سعرها املادي.
لضمان عبور آمٍن من بيروت إلى بروكسل، 
يــوافــق الــشــاب الـــســـوري ســـام عــلــي )يحيى 
مهايني( ـ أفضل ممثل في قسم »آفاق«، في 
الــدورة الـ77 )2 ـ 12 سبتمبر/ أيلول 2020( 
الدولي«  السينمائي  فينيسيا  »مهرجان  لـ

ــرور عـــاٍم  ـ عــلــى جــعــل ظــهــره ســلــعــة. بــعــد مــ
ـــة إلـــى بـــيـــروت، بسبب 

ّ
ــراره مـــن الـــرق ــ عــلــى فـ

سياسية،  غير  ألســبــاب  لــه  النظام  مالحقة 
ــق بــحــّبــه لــأرســتــقــراطــيــة عــبــيــر )ديـــا 

ّ
تــتــعــل

ليان(، وبإيعاز من خطيبها وزوجها الحقا، 
يلتقي  لوستان(،  زيــاد )سعد  الدبلوماسي 
غــودفــروا  جيفري  البلجيكي  بالفنان  ســام 
ــاء  ــيـ ــلـــى الـــفـــنـــانـــني األحـ ـــــون دو بـــــــاو(، أغـ )كـ
فـــي الــعــالــم وأهـــّمـــهـــم، فـــي افــتــتــاح معرضه 
األخـــيـــر فـــي بـــيـــروت. بــعــد تــرتــيــٍب مـــن ثــريــا 
)مــونــيــكــا بــيــلــوتــشــي(، ُمــســاعــدة غـــودفـــروا، 
يـــشـــرح األخـــيـــر لـــه وجـــهـــة نـــظـــره، مــتــفــاخــرًا 
بقدرته على »تحويل األشياء التي ال قيمة 
يــعــده، بما  ثــم  إلــى ماليني الجنيهات«.  لها 
ــفــــوذ، بــمــنــحــه تــأشــيــرة  لـــه مـــن ســلــطــات ونــ
شـــنـــغـــن، تـــتـــيـــح لــــه الـــســـفـــر إلـــــى بـــروكـــســـل، 
حــيــث تــعــيــش حــبــيــبــتــه عــبــيــر مـــع زوجـــهـــا. 

»سأمنحك سجادة طائرة لتسافر بحرية«، 
الصفقة  أثــنــاء عقدهما  لــســام  الفنان  يــقــول 

الفاوستية.
ــفــق عــلــيــهــا بينهما عـــبـــارة عن 

ّ
الــلــوحــة املــت

وشم لتأشيرة شنغن األوروبية، التي تتيح 
الــدخــول إلــى دول االتــحــاد األوروبـــي لفترة 
على  موشومة  تأشيرة  على  بناء  مــحــّددة. 
ــا،  ــ ظـــهـــره، ُيــمــكــن لــســام الــتــواجــد فـــي أوروبـ
إطــالقــا، مقابل  به  لم يحلم  والعيش بشكٍل 
ــا فــــي املـــتـــاحـــف  ــالـــسـ ســــاعــــات يــقــضــيــهــا جـ
لعرض ظهره، الذي أصبح لوحة فنية تقّدر 
الــــــدوالرات األمــيــركــيــة، ويتسابق  بــمــاليــني 
الــنــاس عــلــى مــشــاهــدتــهــا. ســـام فــي أوروبــــا 
بلد  مــن  فـــاّر  ُيعامل كشخٍص  وال  بر 

َ
ُيعت ال 

قــتــه الــحــرب، وال كــالجــئ يبحث عــن بلد 
ّ
مــز

يــحــضــنــه، وال كـــآدمـــّي لــه كــرامــتــه وحــريــتــه. 
ل مــن هنا إلــى هناك، 

َ
هــو مــجــّرد غــرض ُينق

ح 
َ
من

ُ
ت لم  تأشيرته  واقعيا،  وُيقتنى.  وُيباع 

على ظهره  يحمله  مــا  لقيمة  بــل  لشخصه، 
ــر؟ هــل الثمن   األمــ

ّ
وأهــمــيــتــه. فــهــل يــســتــحــق

كاٍف؟
مــنــذ االنــتــقــال إلـــى بــروكــســل، بـــات يصعب 
ــلـــة  ــتـــعـ ــفـ ـ

ُ
تــــــجــــــاوز الـــــعـــــثـــــرات واملــــــــواقــــــــف امل

ــخــتــلــقــة فـــي »الـــرجـــل الــــذي بـــاع جــلــده«، 
ُ
وامل

التأشيرة  كــون  مــن  بــدءًا  زادت وتيرتها،  إذ 

ُمــجــّرد تأشيرة زيـــارة عــاديــة لثالثة أشهر، 
ال تسمح لحاملها العمل، بحسب القوانني 
العاملي  الفنان  لم يستطع  األوروبــيــة. كيف 

توفير تأشيرة عمل، أو إقامة فنية؟
هــنــاك أيــضــا الـــعـــراك فـــي املــتــحــف، وتــدمــيــر 
لــوحــة فــنــيــة ثــمــيــنــة، يــبــلــغ ســعــرهــا مــاليــني 
ــة، عـــلـــى يـــــــدّي زوج  ــيــ ــركــ ــيــ الـــــــــــــدوالرات األمــ
عــبــيــر. الحــقــا، يتغاضي مــديــر املــتــحــف عن 
القضية ودفع ثمن اللوحة، بعد تدخل سام 
وتــوّســطــه. ثـــّم الــقــبــض عــلــى الــدبــلــومــاســي، 
إلـــــخ. مــســائــل يــتــنــافــى طــرحــهــا مـــع أبــســط 
قواعد املنطق. طبعا، هناك الخاتمة، وعودة 
ــة مـــن دون مــشــاكــل،  الــحــبــيــبــني إلــــى ســـوريـ
لــيــبــدآ مــعــا حـــيـــاة ســعــيــدة هـــانـــئـــة، مــقــابــل 
 فاوستية عن الصفقة 

ّ
صفقة أخــرى، ال تقل

األولى، بني السوري والفنان.
 
ْ
ــاع جــلــده« أن »الــرجــل الــــذي بـ ــان ُيــمــكــن لـــ كـ
يــكــون أقـــوى وأعــمــق فــي كــافــة جــوانــبــه، بل 
حــســن استغالل 

ُ
أ لــو  فــنــيــة،  يــكــون تحفة   

ْ
أن

ــا  ــيــ ــــوع وتـــعـــمـــيـــقـــه، إنـــســـانـــيـــا ودرامــ ــــوضـ املـ
السيناريو،  ِحَرفي على  ونفسيا، باشتغال 
 
ّ
لكن الــحــوار.  الشخصيات، وضــبــط  ورســـم 

كاتبة السيناريو آثرت تناواًل بسيطا لقّصة 
فيلمها  يتجاوز  فلم  مــألــوفــة،  وغير  غريبة 

حدود قّصته كثيرًا.

»الرجل الذي باع جلده«: آدميٌّ أصبح سلعة )الملف الصحافي للفيلم(

26

رؤية بصرية الفتة 
لالنتباه ونقلة جيدة 
في التكوين الفني

التأثير السلبي لوباء 
كورونا على السينما 

كبير وخطر

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ذكـــــر تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة »رويــــــتــــــرز«، مــنــشــور 
لباتي   »1984 الــخــارقــة  ــرأة  ــ »املـ  

ّ
أن ـــرًا، 

ّ
مـــؤخ

ألف دوالر  ق 36 مليونا و100 
ّ
غانكينز حق

أميركي، كــإيــرادات من عروضه في صاالت 
السينما في العالم، »خالل عطلة عيد امليالد 
 
ّ
ز نسبة ُمشاهدة شبكة البث

ّ
)2019(«، و»عز

مع  بــالــتــزامــن  عــرضــتــه  الـــــذي   ،HBO Max
عرضه التجاري في الصاالت«.

ــوكــــس أوفــــــيــــــس«، املـــوقـــع  ــــو بــ ــــوجـ لـــكـــن »مـ
اإللــكــتــرونــي املــتــخــّصــص بـــاإليـــرادات، ذكــر 
 إيـــرادات الفيلم فــي 3 أيــام، بــني 25 و27 

ّ
أن

 16 بــلــغــت   ،2020 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
 
ّ
وأن ــيـــركـــي،  أمـ دوالر  ألــــف  و700  مــلــيــونــا 

ـــ9 األولــــى مـــن عـــروضـــه الــتــجــاريــة  األيــــام الــ
ــدءًا مـــن 25 ديــســمــبــر/ كــانــون  ــ الـــدولـــيـــة )بــ
قت 85 مليونا و400 ألف 

ّ
األول املاضي( حق

عـــة 
ّ
ــراذرز« )مـــوز ــ دوالر أمــيــركــي. »وارنـــــر بــ

املــتــداول في »موجو«،  الرقم  أّكــدت  الفيلم( 

 باليوم األول 
ٌ

ق
ّ
ه متعل

ّ
ها أشارت إلى أن

ّ
لكن

فقط من عروضه في الصاالت السينمائية 
األمــيــركــيــة والــكــنــديــة: »هـــذه أعــلــى إيـــرادات 
عرض أول، منذ أن تسّبب كورونا في إغالق 
الــصــاالت في مــارس/ آذار 2019«، كما في 
 »هذا 

ّ
تقرير الوكالة نفسها، الذي أضاف أن

الرقم نزٌر يسيٌر بالنسبة إلى إيرادات فيلم 
قه 

ّ
ــرًا بما حق ُمــذكِّ املــيــزانــيــة«،  حــركــة ضخم 

نــفــســهــا، عــام  الــخــارقــة«، للمخرجة  »املــــرأة 
2017، من إيرادات اليوم األول في الصاالت 
ــدا(: 103  ــنـ املــحــلــيــة )الـــواليـــات املــتــحــّدة وكـ

آالف و200 دوالر أميركي. مع إغالق ثلثي 
صــــاالت الــســيــنــمــا فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة، 
ــر بـــــراذرز« إلـــى »تــرتــيــٍب غير  ــ لــجــأت »وارنـ
 HBO أتاحت للمشتركني في 

ْ
اعتيادي«، إذ

 AT andلـــ التابعة  األميركية  املنّصة   ،Max
T )أكـــبـــر مــــــزّود خـــدمـــات هــاتــفــيــة مــحــلــيــة 
ــل 

ّ
وطـــويـــلـــة املــــســــافــــات، وثــــانــــي أهـــــّم ُمــشــغ

لــخــدمــات الــهــاتــف الــخــلــوي، فـــي الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة(، ُمــشــاهــدتــه عــلــى شــاشــتــهــا، في 
»شاهد  التجاري:  عرضه  مع  نفسه  الوقت 
كما  الرقمية«،  املنّصة  على  الفيلَم  املاليني 
 
ّ
فــي بيان »وارنـــر بـــراذرز«، الــذي أضــاف أن

شاهدة على شاشة 
ُ
إجمالي عدد ساعات امل

ــفـــع إلـــى ثــالثــة أضـــعـــاف، يــوم  املــنــّصــة »ارتـ
 ،2020 األول  كانون  25 ديسمبر/  الجمعة، 
مقارنة مع أّي يوم عادي في الشهر نفسه«.
نتج 

ُ
ها ست

ّ
إلى ذلك، أعلنت »وارنر براذرز« أن

فــيــلــمــا ثــالــثــا مـــن الــســلــســلــة نــفــســهــا، تكتبه 
خرجه باتي غنكينز أيضا، وتــؤّدي غال 

ُ
وت

غــادوت فيه الــدور األول، كتأديتها إيــاه في 
د تــاريــخ  ـــحـــدِّ

ُ
ــهــا لــم ت

ّ
ــــني. لــكــن الفيلمني األولـ

بالقول  مكتفية  التجارية،  عــروضــه  إطــالق 
سّرع« عملية إنتاجه.

ُ
ها »ست

ّ
إن

ــر  ــ الـــهـــولـــيـــووديـــة )وارنــ الـــشـــركـــة   
ّ
ُيــــذكــــر أن

بـــــــــراذرز( اخــــتــــارت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة 
لعرض 17 فيلما لها عام 2021 )عبر املنّصة 
ــار  ــا أثـ ــع عــــرض الــــصــــاالت(، مـ بـــالـــتـــزامـــن مـ
مخرجون  إليها  وّجهها  شديدة  انتقادات 
ــاالت ســيــنــمــائــيــة،  ــ ـــلـــو صــ

ّ
ــديــــدون وُمـــشـــغ عــ

االقتصادية،  الحركة  انتعاش  »يأملون في 
بـــعـــد زيــــــادة الــتــطــعــيــم بـــلـــقـــاحـــات ُمـــضـــادة 
عــّدة.  تقارير صحافية  فــي  لــكــورونــا«، كما 
أبحاث  نقل عن شركة  التقارير  تلك  بعض 
»كـــومـــســـكـــور« نــتــيــجــة بـــحـــٍث فـــي اقــتــصــاد 
قت 

ّ
حق  ،2020 ــام  »عــ الــســيــنــمــائــيــة:  الـــســـوق 

السينمائية،  الــتــجــاريــة  الــعــروض  صـــاالت 
املــاضــي،  األول  كــانــون  27 ديسمبر/  ــى 

ّ
حــت

إيرادات بلغت مليارين و300 مليون دوالر 
أمـــيـــركـــي، بـــتـــراجـــٍع بــلــغ 80 بــاملــئــة عـــن رقــم 

العام 2019«.

إيرادات سينمائية ُمقِلقة رغم نجاحات قليلة

في جديدها، تطرح 
كوثر بن هنية قضية الفّن 

الحديث وعالقته بمأساة 
اإلنسان المعاصر، وتحّول 

الفّن من تسليط ضوء 
على البشر إلى استغاللهم

أخبار
◆ رغم التحّديات املختلفة، التي طرحها 

ف االختبارات 
ّ
كورونا عام 2020، لم تتوق

فيد البشرية الحقًا. آخر تلك 
ُ
التي ت

االختبارات »ابتكار« باحثني، يعملون في 
»جامعة جنوب كاليفورنيا« في الواليات 

املتحدة األميركية، »منظومة جديدة للذكاء 
االصطناعي، ُيمكنها تصنيف األفالم في 

ثواٍن، بعد إدخال السيناريو إليها، وقبل 
تصوير مشهٍد واحد«، كما في تقارير 

رًا.
ّ
صحافية منشورة مؤخ

أحد تلك التقارير رأى أّن تصنيف األفالم 
بحسب الفئة العمرية للُمشاهدين 

»ُيساعد في تحديد جماهيرية فيلٍم ما«، 
ذها أفراٌد 

ّ
ة« ُينف

ّ
علمًا أّن »هذه املهّمة الشاق

خاذ قرار بشأٍن 
ّ
فون بُمشاهدة الفيلم، وبـ«ات

ّ
ُيكل

مدى مالءمته للفئات العمرية املختلفة«، بناء 
على مسائل عّدة: العنف، اإلباحية، املخّدرات، 

تيح املنظومة الجديدة 
ُ
إلخ.عند نجاحها، ت

م 
ّ
للعاملني في صناعة السينما »إمكانية التحك
في تصنيف الفيلم باكرًا«، بما »يتناسب مع 

شاهدين«. هذا عامل 
ُ
أكبر عدٍد ُممكٍن من امل

ُمساعد في »زيادة أرباح الصناعة« و»تقليل 
الخسائر املادية للمنتجني«، بحسب التقارير، 

التي نقل أحدها عن شريكان نارايان )أحد 
أعضاء فريق الدراسة الجامعية، والعامل في 

»مختبر تحليل وتفسير اإلشارات«، التابع 
»كلية الهندسة« في الجامعة نفسها(،  لـ

قوله إّن »اإلشارات اللغوية في السيناريو 
يمكنها أْن تعكس ما إذا كان العمل يحتوي 

على َمشاهد عنٍف أو إباحية أو مخّدرات«.

أما »فيز دوت أورغ« )موقع إلكتروني 
متخّصص بالتكنولوجيا(، فذكر أّن 

ل بتغذية املنظومة 
ّ
االختبار الجامعي تمث

الجديدة بـ992 سيناريو، تتضّمن مشاهد 
مة 

ّ
عنف وإباحية، بحسب تصنيف منظ
»كومن سينس ميديا« غير الربحية، 

التي تعمل في مجال الرقابة على األفالم، 
وتقّدم توصياتها إلى العائالت واملدارس. 

ف املنظومة 
ِّ
صن

ُ
مة، »ت

ّ
بحسب معايير املنظ

الجديدة العبارات الواردة في الحوارات إلى 

فرز 
ُ
إيجابية وسلبية وعدائية، إلخ، وت

الكلمات إلى عنف ومحتوى إباحي وتعاطي 
ُمخّدرات«.

من جهته، قال فكتور مارتينيز )باحث 
في علوم الكمبيوتر، ورئيس فريق البحث 

 
ً
الجامعي( إّن املنطومة »تدرس السيناريو بدال

اع 
ّ
من رؤية املشاهد الفعلية، ما ُيساعد صن

السينما في تقييم نتاجاتهم قبل إنتاجها، 
وتحديد مدى حاجتها إلى تخفيف درجة 

العنف أو اإلثارة«.

معالجة ضعيفة 
لقّصة غريبة

»الرجل الذي باع جلده«

باتي غانكيز: فيلم ثالث من »المرأة الخارقة« )يوتيوب(

أؤمــــن كــثــيــرًا بــالــقــصــص. بــاســتــثــنــاء كــاتــريــن فــــرو وفــابــريــس 
أْن ال أحد يقدر على ملء الصاالت  الجميع يعرفون  لوتشيني، 
»آلــني«  خلف  لكْن،  فقط.  اسمه  بفضل  فرنسا،  في  السينمائية 
من  مستوحى   ،

ً
وتمثيال إخــراجــًا  لوميرسييه  فاليري   ،2020(

حياة الكندية سيلني ديون، أواخر ستينيات القرن الـ20(، هناك 
ي آالف املّرات.

ّ
نجمة، والنجمة هي سيلني، األشهر من

فاليري لوميرسييه

ــريــدنــي أْن أقـــول؟ أنــا بــطــيء. عندما ينتابني شــعــوٌر بــأّن 
ُ
مــاذا ت

أْن يكون سريعًا.  العمل  ُيمكن ملسار  للتصوير،  أمــرًا ما جاهٌز 
 شيء كان في مكانه. لكّن حاالٍت 

ّ
مع »الشبكة االجتماعية«، كل

كهذه نادرة، أْن تقرأ سيناريو أو نّصًا سينمائيًا، فتقول مباشرة 
بعد االنتهاء منه: حسنًا أيها الرفاق. انتبهوا. لنبدأ العمل.

ديفيد فينشر

مــيــكــوان وشانيس  )الـــصـــورة(:  فــيــّرو  مــيــريــام  لـــ   Kuessipan
شمال  فــي  محمّية  فــي  ونشأتهما  طفولتهما  مــنــذ  صــديــقــتــان 
تدفعهما  عاتهما 

ّ
تطل أّن  شعرتا  عــامــًا،   17 ببلوغهما  كيبيك. 

إلى التفكير بمستقبٍل لهما، يختلف عن ذاك املهّيأ لهما سلفًا. 
غرم برجٍل أبيض، 

ُ
ن شانيس أسرة، لكّن ميكوان ت كوِّ

ُ
رغم هذا، ت

وتحلم بترك املحمّية التي أصبحت صغيرة جدًا عليها.

ســكــارلــيــت  تــمــثــيــل  شــــورتــــالنــــد،  ــايـــت  لـــكـ  Black Widow
باألرملة  املعروفة  رومــانــوف،  ناتاشا  )الــصــورة(:  جوهانسن 
 في ماضيها، ما يدفعها إلى 

ً
السوداء، تواجه الجزء األكثر ظلمة

مواجهة مؤامرة كبيرة مرتبطة بهذا املاضي: هناك قّوة تطاردها 
من دون كلل، بهدف تحطيمها، وعلى ناتاشا إعادة التواصل مع 

جواسيس ومعارف، انقطعت عالقتها بهم منذ سنني مديدة.

أقوالهم

أفعالهم

Wednesday 6 January 2021
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