
سينما

نديم جرجوره

ــارج الــكــادر   فــي كــتــابــِة »خـ
ُ
الــرغــبــة

داخل السينما« تصطدم بمطّبات 
ــواٍل، بــن نــهــايــة عـــاٍم وبــدايــة  ــ وأهــ
آخر. فقدان عاملن في السينما والتلفزيون 
 الغنائّي املوسيقّي، يترافق وغرق بلٍد 

ّ
والفن

االنهيارات والفوضى،  كلبنان في مزيٍد من 
واالجتماع،  واملــال  واالقتصاد  السياسة  في 
وفي الثقافة والفنون واإلعالم. فقدان هؤالء، 
وبعضهم عربّي، ُيثير حزنًا وتساؤالت لدى 
ــاٍط عــمــيــق بــنــتــاجــاٍت لهم  ــبــ لــبــنــانــيــن، الرتــ
ــنــعــش وعــيــًا. الــوبــاء يفتك، 

ُ
ــرة، وت  ذاكــ

ّ
تــحــتــل

سعيد المزواري

ــمــالــة«، تعبيرًا 
ّ
الــث ــرٌح حـــّد  ــ  فــالنــًا »فـ

ّ
يــقــال إن

 هذه 
ّ

عن ســروٍر عــارٍم ُيسِكر من يسكنه. لعل
ــٍق، فــحــوى  ــمـ ــإخـــالٍص وعـ ـــتـــرِجـــم، بـ

ُ
الـــعـــبـــارة ت

»ثمل« )2020(، للدنماركي توماس فنتربيرغ 
يها األسمى في 

ّ
ها تجد تجل

ّ
)1969(، سيما أن

مشهد النهاية.
ــــدّرس تـــاريـــخ، في  ُمـ مــارتــن )مـــاس ميكلسن( 
لقي 

ُ
ت عقده الخامس. يمّر في أزمة وجودية، 

ظاللها على توازن حياته العاطفية والعملية. 
يفقد طعم األشياء، وأّولها التدريس وشغف 
ثالثة  رفقة  ـ  فُيخاطر  تالميذه،  مــع  االقتسام 
ُمدّرسن زمالء له في املدرسة الثانوية نفسها 
ـ بــتــطــبــيــق تـــجـــربـــٍة، تــقــتــضــي شــــرب الــكــحــول 
بــشــكــل مــســتــمــّر ومــســتــتــر، مـــع الــحــفــاظ على 
نسبة معّينة )0.05 باملئة( منه في الدم، تيّمنًا 
 
ّ
بقول الفيلسوف وعالم النفس النرويجي فن

ســكــاردورد: ينبغي على اإلنسان تناول قدر 
ه »ُولــد مع 

ّ
معّن من الكحول طول الوقت، ألن

نقص كحول بنسبة 0.05 باملئة في دمه«.
ــّد مــن  ــعــ ــ

ُ
ــكـــحـــول ت إذا كـــانـــت الزمــــــة إدمـــــــان الـ

كـــالســـيـــكـــيـــات الـــســـيـــنـــمـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا غـــــذاًء 
»نهاية  كـ كثيرة،  مهّمة  أفــالٍم  لسيناريوهات 
وايــــلــــدر،  لــبــيــلــي   )1945( ــقـــودة«  ــفـ مـ أســــبــــوع 
لــجــون هيوسنت،   )1984( الــبــركــان«  و»أســفــل 
ملـــايـــك   )1995( ــيــــغــــاس«  فــ الس  ــادرة  ــ ــ ــغـ ــ ــ و»مـ
ى أحد أبرز أفالم العام املاضي، 

ّ
فيغيس، وحت

أصالة   
ّ
فـــإن فينشر؛  لديفيد   )2020( »مــانــك« 

ليندهولم  وتــوبــيــاس  فــنــتــربــيــرغ  ســيــنــاريــو 
ل 

ّ
تتمث الــرابــع،  الفني  تعاونهما  فــي   ،)1977(

ــــوع مــــن زاويــــــــة الــتــجــربــة  ــــوضـ فــــي تــــنــــاول املـ
على  والتصحيح،  للمراقبة  اة 

ّ
املتبن الواعية، 

، الخــتــبــار مــدى 
ّ

مــســتــوى الــنــوايــا عــلــى األقـــــل
بالكحول  عالقته  على حصر  اإلنــســان  قـــدرة 
في نطاق تأثيٍر محدود ومحمود، وبالتالي 

ولــبــنــانــيــون كــثــيــرون غــيــر مــكــتــرثــن وغــيــر 
بــحــرٍص على ســالمــِة ذاٍت، وصــّحــِة  معنين 
ل إلى 

ّ
، ووبــاء يتسل

ً
آخر. خــراٌب ُيصيب عقال

جسٍد، وسلطة معنّية بمصالَح وثباٍت لها، 
وعالٌم يغرق في موٍت وفراغ.

 شيء 
ّ

 فــي كتابٍة كــهــذه معطوبة. كــل
ُ
الــرغــبــة

 أمٍل صغيٍر بتغييٍر، ولو طفيفا، 
ّ

يهترئ. كل
ــذا بــلــد  قــاتــل.  . هـ

ٌ
فــي كــتــابــٍة ومــهــنــٍة مــلــعــون

هذه مدينة خانقة. هذا شارٌع موبوء. عطٌب 
 يكاد يقضي 

ٌ
 في أعصاب وتفكير. شلل

ُ
ينغل

على رمٍق أخير. الكتابة تحتاج إلى حيوية 
 عــلــى 

ّ
ــار يــــحــــث ــيــ ــهــ ــة، وبــــعــــض االنــ ــمــــاســ وحــ

حــيــويــة كــتــابــة وحــمــاســتــهــا، لـــشـــّدة مـــا فيه 
 
ّ
من أعــطــاٍل. نهاية عــاٍم وبــدايــة آخــر تقول إن

شيئًا إيــجــابــيــًا غــيــر حــاصــل، فــالــتــنــّمــر على 
 

ّ
َحذرين من وباٍء يزداد حضورًا، وانعدام كل

مسؤولية إزاء ذاٍت وآخر ُيصبح نمط عيٍش 
ــه إلــى  ــنــبِّ

ُ
يــومــي. تــحــذيــرات اخــتــصــاصــيــن ت

مخاطر مقبلة، تلقى آذانًا صّماء، كتلك اآلذان 
غير السامعِة صوتًا صارخًا في بّرية الدنيا، 

يقول بنهاية بلٍد وشعٍب وأحالٍم.
السينما  تختنق  ذاتـــه.  على  الــكــادر  ينغلق 
ى فــي أرجــــاء بــلــٍد ومــعــمــورة. 

ّ
بــتــلــّوٍث يتفش

الكادر  مــن  تخرج  كتابٍة  فــي  الرغبة  تخفت 
ــهــا لـــن تختفي 

ّ
وتــبــقــى فـــي الــســيــنــمــا، لــكــن

ات 
ّ
يًا. منّصاٌت تعرض تنويعات، ومحط

ّ
كل

 أفـــالمـــًا ومــســلــســالت، وروابــــط 
ّ
تــلــفــزة تــبــث

تــصــل مـــن هــنــا وهـــنـــاك. ال شـــيء يــدفــع إلــى 
إنـــعـــاش حــيــويــة، وتــغــذيــة حــمــاســة. املهنة 
سجاٍل.  أو  بقوٍل  بة 

َ
ُمطال الكتابة  ضاغطة. 

ل بخضوع أناٍس 
ّ
البلد ُمصاب بوهٍن، يتمث

كــثــيــريــن لــلــتــبــّجــح والــتــعــالــي و»الـــتـــمـــّرد«، 
الــخــاطــئ، عــلــى قــوانــن وَمــطــالــب، بــــداًل من 
ــّرٍد مــطــلــوب عــلــى قــاتــلــي بـــلـــٍد وشـــعـــٍب.  ــمــ تــ
ــذا البلد  كـــورونـــا يــتــطــّور، وكــثــيــرون فـــي هـ
ــًا. الــجــهــل حــاضــٌر  ــيـ ــفــون، عــيــشــًا ووعـ

ّ
يــتــخــل

بقّوة، وبعض الجهل يبرز في اّدعاء معرفة 
 شيء.

ّ
 شيء، وامتالك حقائق كل

ّ
كل

تــخــطــو ســيــنــمــا الــبــلــد خـــطـــوات بــطــيــئــة إلــى 
اللبنانية.   )2019( أكــتــوبــر«   17 »انــتــفــاضــة 
 
ْ
 تــصــنــع مــقــاربــة بــصــريــة لــهــا، وأن

ْ
تــريــد أن

ــدم الــتــحــّكــم في  املـــجـــازفـــة بـــقـــدر مـــعـــّن مـــن عــ
ــات 

َ
األشـــيـــاء، وإبــطــال كــابــح الـــنـــوازع واملــثــِبــط

الــحــيــاة  تــحــّديــات  تــجــاه  الطبيعية  النفسية 
الدخول في عالقة جديدة مع  اليومية، بغية 
الوجود، يطبعها االنطالق واملغامرة وحرية 
 تقال، وفعل تلك 

ْ
قول األشياء التي ينبغي أن

 تعاش. أي: املضّي في الحياة 
ْ
 أن

ّ
التي تستحق

إلى منتهاها، بدل االكتفاء بمنتصف الطريق، 

 تــبــحــث فــي 
ْ
تــشــتــغــل عـــلـــى مـــفـــرداتـــهـــا، وأن

 تــكــشــف شــيــئــًا مـــن أحــوالــهــا. 
ْ
مــســامــهــا، وأن

ل بمرور عاٍم على اندالعها. تمّر أسابيع 
َ
ف

َ
ُيحت

رغم  طــاٍغ  والصمت  الناقص،  االحتفال  بعد 
أصــواٍت »نــادرة« وغير ُمدوّيٍة. سينما البلد 
ــصــاب بــأضــرار فــي املـــادة والــــروح. انفجار 

ُ
ت

يدفع  آب 2020(  أغسطس/   4( بــيــروت  مرفأ 
 الــصــحــراء قاحلة، 

ّ
إلـــى إطـــالق صــرخــٍة، لــكــن

ــٍس. رغــم هــذا، 
َ
ــف

َ
 روٍح ون

ّ
والجفاف يقتلع كــل

إلى  يخطو سينمائيون خطواٍت متواضعة 
م قـــاٍس 

ّ
انــتــفــاضــة والـــالحـــق بــهــا، وإلــــى تـــــأز

ي 
ّ

فــي االقــتــصــاد واملـــال والــعــيــش، وإلــى تفش
ــى انــفــجــار مـــرفـــأ، وإلــــى اغــتــيــاالت  ــاء، وإلــ ــ وبـ
وتــصــفــيــات وانـــقـــالبـــات داخــــل نـــظـــاٍم يــــزداد 
يــريــد سينمائيون  وبــطــشــًا.  وانـــحـــالاًل  نهبًا 
عديدون استمرارًا. ُيصدرون بيانًا عن خراٍب 
الــجــديــد«، 16 سبتمبر/  وهــجــرة )»الــعــربــي 
ــادي«.  ــنـ ـ

ُ
ت ملـــن   »ال حــيــاة 

ْ
لــكــن أيـــلـــول 2020(، 

وبدايات.  وتــأّمــالت  وتجارب  تعبًا  يحملون 
قون وُيتيحون ألناٍس منفذًا 

ّ
ُيصّورون ويوث

، مــن يــهــتــّم ومـــن يسأل 
ْ
لــقــول أو لــبــوح. لــكــن

مزاميرك  تقرأ  من  »على   ،
ْ
لكن ُيناقش؟  ومــن 

يا داود؟«.
ــن وبــــــاء ومـــــن عـــدم  اآلنــــــــّي لــعــنــة مــنــبــثــقــة مــ
ــتـــراث الــغــلــبــة بــمــخــاطــره. الــلــعــنــة تخطف  اكـ
أفــــــرادًا وتــقــتــل أنـــاســـًا، جــريــمــتــهــم الــوحــيــدة 
اتــهــم.  ــهــم أبــريــاء مــن جــهــل آخــريــن واّدعــاء

ّ
أن

قراٌر بإغالٍق تاٍم )7 يناير/ كانون الثاني ـ 1 
فبراير/ شباط 2021(، ملّرة ثالثة، يواجههه 
كثيرون بــدعــوة إلــى ســهــراٍت جــديــدة عشية 
اإلغالق، لوداع بعضهم البعض، كما يقولون 
ــاالت ســيــنــمــائــيــة  ــ بـــتـــشـــاوٍف والمـــــبـــــاالة. صــ
قواعد سالمة  راعي 

ُ
وت أبوابها،  تفتح  قليلة 

ها تخلو 
ّ
صّحية، لتعرض أفالمًا لبنانية، لكن

 بعض أفــرادهــا 
ّ

إاّل مــن »حــفــنــٍة« نــــادرٍة، لــعــل
 
ْ
وإن لــهــم،  ُيحَسب  وهـــذا  سينما«،  »مجانن 

البعض  لبعض  السينمائية  الخيارات  تكن 
عادية للغاية.

أطباء يقولون بمزيٍد من إصاباٍت وموٍت في 
سهٍر  على  ُيقبلون  كثيرين   

ّ
ألن مقبلة،  أيـــاٍم 

وتجّمعات ولقاءات من دون وقاية. لبنانيون 
 لنمٍط 

ً
كثيرون يرون في اإلغالق العام ضربة

 ينقلبوا 
ْ
أن قــاعــدة عــيــٍش، مــن دون  يريدونه 

ب انهيارات بلٍد وناٍس،  على نظاٍم حاكٍم ُيسبِّ
يه. يرفضون 

ّ
قبل انتشار كورونا وأثناء تفش

ــم أهــمــيــة  قـــــرارًا فــيــه بــعــض حــمــايــة لـــهـــم، رغــ
 نــقــاٍش نــقــدّي بــخــصــوص آلــيــة مــواجــهــة 

ّ
كـــل

ــهــم يــقــبــلــون قـــــــرارات اإلعـــــدام 
ّ
كــــورونــــا، لــكــن

ومستقبلهم،  وأرزاقـــهـــم  بحقوقهم  الــيــومــّي 
بصمٍت مريب.

أتوق إلى كتابٍة تخرج من الكادر وتبقى في 
الــســيــنــمــا. الــلــحــظــات اآلنـــّيـــة عــصــيــبــة. القلق 
ُيـــتـــِعـــب قــلــبــًا وروحـــــــًا. الـــخـــوف عــظــيــم. رغــم 
خالصًا  السينما  إلــى  اللجوء  سيكون  هــذا، 
بــذاٍت  إضافيًا   

ً
تــأّمــال العزلة  ستكون  تًا. 

ّ
مؤق

 
ّ
وهــواجــس وأحــــالٍم، وتفكيرًا إضــافــيــًا تحث

عــلــيــه ُمــشــاهــدات وقــــــراءات. ســتــكــون الــعــزلــة 
ابتعادًا مرغوبًا فيه عن أناٍس غير مكترثن 

بخالٍص حقيقّي.

على حّد تعبير الفرنسين. في البداية، تسهم 
، في بعث شعلة الشغف،  التجربة، بشكل َبنِّ
الوظيفي  األداء  فــي  الحماسة  جـــذوة  وإذكـــاء 
للمدّرسن األربعة، وعالقاتهم العاطفية إلى 
صيق 

ّ
 شــبــح فــقــدان الــتــحــّكــم، الل

ّ
حـــّد مـــا. لــكــن

ُمنبئًا  برأسه،   
ّ

يطل تئ 
َ
ف ما  الكحول،  بتناول 

بمشاكل وتعقيدات تهّدد توازنهم املعيشي.
في العمق، هــذا فيلٌم عن فقدان فــرح الشباب 
وتراكم صدأ  الّسنن،  توالي  مع  وعنفوانهم، 
 عــلــى صــفــحــة وجــود 

ّ
الــعــيــش الــرتــيــب واملـــمـــل

اإلنــســان وعــالقــاتــه بمحيطه. مــن هنا مرمى 
كيرِكغارد،  سورين  بإسم  املمهور  االقتباس 
الــواقــع  اتــفــاقــًا مــع  املــتــفــّرد،  العيش  فيلسوف 
ما  »ـ  الفيلم:  يفتتح  الــذي  االخــتــيــار،  وسلطة 
الشباب؟ ـ حلٌم. ـ وما الحّب؟ ـ مكنون الحلم«. 
الــذي يليه مباشرة، حــول التقليد  ثــّم املشهد 
املتأّصل بن الشباب الدنماركي في االحتفال 
ــتـــهـــاء الــــعــــام الــــــدراســــــي، بــــشــــرب الــجــعــة  ــانـ بـ
ــــوض مــســابــقــات جــري  بــكــمــيــات وفــــيــــرة، وخـ
بالتجّول  االحــتــفــال  يليها  معينة،  بــطــقــوٍس 

وسط املدينة في حالة سكر طافح.
 مرحلة 

ّ
ه، توطئة أساسية تقول إن

ّ
في هذا كل

الشباب ال تخشى املغاالة في شرب الكحول، 
في سياق ُمحّدد، وتعتبر ذلك جزءًا من حالوة 
 اإلنسان، 

ّ
االحتفاء بالحياة ونجاحاتها. كأن

باإليقاعن  امللتزم  العيش  طبقات  توالي  مع 
ملكة  فشيئًا  يفقد شيئًا  والوظيفي،  العائلي 
بالغة  إشـــارة  فــي  يًا، 

ّ
كل افتقادها  الــفــرح، حــّد 

الــذكــاء إلـــى مــا ســيــأتــي مــن مــحــاوالت مــارتــن 
ورفـــاقـــه فــي الــســعــي غــيــر املــجــدي إلـــى إعـــادة 

الوصل مع فرح الحياة عبر شرب الكحول.

ليلة رأس السنة في بيروت: 
من يكترث بأهوال البلد؟ 

)أنور عمرو/ فرانس برس(

توماس فنتبرغ في مهرجان ليون 2020 ُمقّدمًا »ثمل« )سيلفان لوفافر/ وايرإيماج(
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وباء يفتك وكثيرون 
غير معنيين بحرص على 

السالمة العامة

الزمة إدمان الكحول 
من كالسيكيات السينما 

وأفالٍم مهّمة

تزداد التحّديات في بلٍد 
ُمصاٍب بأعطاب جّمة، 

وتحاول السينما فيه 
أْن تعاين أهوال ناسه 

ومساراتهم ومصائرهم، 
وأْن توثِّق شيئًا من 

يومياته

أهوال بلد ُتعّطل حماسة كتابة

سرٌد ذكي ياُلمس حاالت إنسانية دقيقة

خارج الكادر داخل السينما

»ثمٌل« لتوماس فنتربيرغ

¶ Fast And Furious 9 لجاسنت لي، 
 ديزل وميشيل رودريغز 

ْ
تمثيل ِفن

ا: حلقة تلو 
ّ
)الصورة( وجون سين

أخرى، يحاول صانعو تلك السلسلة 
ابتكار أشكاٍل جديدة من التشويق 

واملخاطر والتحّديات. هذه املّرة، 
و أسوأ 

ّ
يواِجه دومينيك )دوك( توريت

عدوٍّ وأخطره على اإلطالق: شقيقه 
ه منذ سنن طويلة. لذا، 

ّ
ى عن

َّ
املتخل

ُيعاود »دوك« االتصال بأصدقائه 
الذين يعتبرهم أفراد عائلته، ملواجهة 
»القاتل األكثر مهارة، والسائق األكثر 

نجاحًا وفعالية«.

¶ Mortal Kombat لسيمون ماك 
كوايد، تمثيل جوش الوسون وجو 

تاْسليم وجيسيكا ماْكنامي )الصورة(: 
ُيستدعى كبار أبطال األرض ملقاتلة 

»العالم اآلخر«،  األعداء التابعن لـ
ما يدفع األولن إلى اكتشاف ِقواهم 
الحقيقية إلنقاذ الكوكب من اإلبادة 

املطلقة. الفيلم نسخة جديدة من 
ألعاب الفيديو املعروفة باالسم نفسه، 

املتحّولة ـ بفضل شعبّيتها الكبيرة ـ 
إلى »أسطورة«.

¶ Wrath Of Man لغي ريتشي، تمثيل 
جايزون ستاتام )الصورة( وسكوت 

إيستوود وهولت ماك كاالني وجوش 
هارتنت: في لوس أنجيليس، تواجه 

شركة نقل أموال أزمة خانقة، بعد 
سلسلة عمليات نهٍب تعّرضت لها 

ف املسؤول 
ِّ
من أناٍس مجهولن، فُيكل

 غامضًا ُيدعى 
ً
عن الشركة رجال

»هـ« ملعرفة املعتدين  ب بـ
َّ
هاري وُيلق

ص منهم.
ّ
ومطاردتهم والتخل

¶ Top Gun: Maverick لجوزف 
كوزنسكي، تمثيل توم كروز ومايلز 
يلي 

ّ
ور وفال كيلمر وجينيفر كون

ّ
ِتل

)الصورة(: بيت مافريك ميتشل أحد 
أفضل الطيارين املقاتلن في البحرية 

األميركية، بفضل خدمة 30 عامًا. اليوم 
أصبح مدّربًا ال حدود لتدريباته، 
ويرفض الترقية كي ال ُيجبر على 

ف 
َّ
ي عن الطيران. ذات يوم، ُيكل

ّ
التخل

بتدريب شباٍب منتسبن إلى »مدرسة 
توب غان«، لتنفيذ مهمة خطرة جدًا، 

ب سابٍق. لم يتخّيلها أي ُمدرِّ

 The Boss Baby: Family Business ¶
لجف هيرمان، تمثيل إيفا لونغوريا 

)الصورة( وألك بالدوين وجيمس 
مرسِدن وليزا كودرو: بلغ الشقيقان 

تيم تمبلنت وِتد، »الطفل املدير« األشهر 
 واحد 

ّ
 الرشد، وبات كل

ّ
في العالم، سن

منهما يعيش منفردًا. أصبح تيم رجل 
عائلة، وِتد رئيس صندوق مضاربات 

 وصول »صبي مدير« جديد، 
ّ
كبير. لكن

لديه استراتيجية مبتكرة ونهج جديد 
للعمل، يكاد يجمع اإلخوة األعداء 

ملواجهته، وإيجاد نموذج جديد في 
األعمال العائلية.

أفالم جديدة
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