
سينما

نديم جرجوره

أيــــــــاٌم قــلــيــلــة تــفــصــل بــــن إعــــان 
ــار  ــيــ ــتــ تــــيــــيــــري فــــريــــمــــو عــــــن اخــ
« السينمائي فيلمًا 

ّ
مهرجان »كان

 ،)Blockbuster( »بلوكباستر  الـ إلى  ينتمي 
من دون ذكر اسمه، وكشف االســم. مفاجأة 
ـــعـــات تــفــشــل 

ّ
الـــتـــوق ــّم.  ــهــ أم ال؟ هـــــذا غـــيـــر مــ

فـــي تــحــديــد الــفــيــلــم املــخــتــار: Dune لــدونــي 
فيلنوف، أو »ال وقت للموت« )حلقة جديدة 
لكاري جوجي  من سلسلة »جيمس بوند( 
فــــوكــــونــــاغــــا، أو »قــــّصــــة الــــحــــّي الـــغـــربـــي«، 
اقتباٌس جديد، بتوقيع ستيفن سبيلبيرغ، 
ــة األشــــــهــــــر ذات  ــيــ ــقــ ــيــ املــــوســ ــلــــكــــومــــيــــديــــا  لــ
ليونارد  ملبتكريها   ،)1957( نفسه  العنوان 
ــر  ــ بــرنــشــتــايــن وســتــيــفــن ســـونـــدهـــايـــم وآرثـ
»روميو  مــن  بــدورهــا  املستوحاة  لورنتس، 
شــكــســبــيــر  لـــويـــلـــيـــام   )1597( وجـــولـــيـــيـــت« 
ــهــا عــام 

ّ
)األفـــــــام الــــــ3 املــــذكــــورة ُمــنــتــجــة كــل

قام 
ُ
2021(. املندوب العام للمهرجان، الذي ت

دورته الـ74 واقعيًا بن 6 و17 يوليو/ تموز 
2021، ُيريد إثارة قلٍق وانتظار، قبل »إفشاء 
العام  الــدورة الجديدة ُمنتظرة منذ  السّر«. 
الفائت. أفام كثيرة ُمختارة تصنع حماسة 
ـــبـــهـــم، بــســبــب كــــــاٍم عــنــهــا، 

ّ
مـــهـــتـــّمـــن وتـــرق

وتعليقات نقدية عليها. »الفيلم ذو اإلنتاج 
 )Blockbuster تــرجــمــات  )إحــــدى  الــضــخــم« 
مطلٌب جماهيري ملهرجاٍن، عائٍد إلى واجهة 
عاٍم  غياب  بعد  الدولي  السينمائي  املشهد 
الفيلم  كــورونــا.  وبـــاء  ي 

ّ
تفش كــامــل، بسبب 

ــزٌء تـــاســـٌع مـــن ســلــســلــة »ســـريـــع وغــاضــب  جــ
 
ْ
ِفن مع  لــن،  لجاسنت   »)Fast And Furious(

ديزل وميشيل رودريغز، وجون سينا، الذي 
ــــؤّدي دور الــشــقــيــق غــيــر املـــعـــروف سابقًا  يـ

لدومينيك »دوم« توريتو )ديزل(.

»فيلٌم كوكبّي«
في 3 يونيو/ حزيران 2021، ُيعقد املؤتمر 
ــهــــرجــــان،  املــ إلدارة  ــنــــوي  الــــســ الـــصـــحـــافـــي 
لإلعان عن أبرز تفاصيل الدورة الجديدة: 
ه »بلوكباستر« كوكبّي، سُيرضي رّولد 

ّ
»إن

حينها،  فريمو  يقول  جميعهم«،  املهرجان 
مــن دون ذكــر اســم الفيلم. بعد 4 أيـــاٍم فقط 
كاْساسي،  إلسا  تنشر  تموز(،  يونيو/   7(
 »سريع 

ّ
أن فيه   تذكر 

ً
»فــارايــتــي«، مقالة في 

وغــاضــب 9« الفيلم املــقــصــود. غــايــل غولن، 
رئيس تحرير املجلة السينمائية الفرنسية 
 14 يوليو/ تموز 

ّ
»بروميير«، يشير إلى أن

ــعــــروض  الــ إطـــــــاق  ــد  مــــوعــ ــكـــون  ــيـ سـ  2021
الفرنسية،  الــصــاالت  فــي  للفيلم  الــتــجــاريــة 
بعد وقٍت قليٍل على عرضه في »سينما دو 
»كـــروازيـــت«. هذه  ال بـــاج«، على شــاطــئ الــــ
»هـــديـــة رائـــعـــة مـــن »يــونــيــفــرســال فــرنــســا«، 
بمناسبة عــودة املهرجان«، كما في تعليق 
« )8 يونيو/ 

ّ
»كان »تويتر« الخاص بـ على الـ

حزيران 2021(.
فـــي افــتــتــاحــيــتــه الـــخـــاّصـــة بــالــعــدد األخــيــر 
 ،)2021 آب  أغـــســـطـــس/  ـ  تـــمـــوز  )يـــولـــيـــو/ 
 
ّ
ل غولن تعبير فريمو: »يجب القول إن

ِّ
ُيحل

السلسلة الصغيرة هذه متمّكنة من ترسيخ 
تشويقي  إنجاز  كأضخم  تدريجيًا  نفسها 
ــلــــقــــاٍت مــن  ــا«. ُيـــــقـــــارن بــــن حــ ــمـ ــنـ ــيـ فــــي الـــسـ
السلسلة بأفام منتمية إلى اإلنتاج الضخم 
أيــــضــــًا: قـــبـــل أشــــهــــٍر مــــديــــدة عـــلـــى تــحــقــيــق 
لــجــون   »)Iron Man( الـــحـــديـــدي  »الــــرجــــل 
الــرابــعــة  الــحــلــقــة  »تــلــعــب«   ،)2008( فـــارفـــو 
لن  لجاسنت   ،)Tokyo Drift( السلسلة  مــن 

املـــشـــتـــرك«،  »الــــكــــون  مــفــهــوم  عــلــى   ،)2006(
ــدهــشــة«. 

ُ
امل الختامية  »اللقطة  تلك   

ً
ُمبتكرة

ــكــون 
َ
ــســتــهــل

ُ
ــٍد عــلــى إنــجــاز »امل قــبــل عـــاٍم واحــ

 The تــرجــمــة حــرفــيــة لــلــمــفــردة اإلنــكــلــيــزيــة(
Expendables(، لسيلفستر ستالون )2010(، 
ى« الجزء الرابع من السلسلة )2009، 

ّ
»يتسل

لـــن نــفــســه( »بــجــمــع نــجــوم األمــــس والــيــوم 
ف سلسلة 

ِّ
غل

ُ
على ملصقه«. برأي غولن، »ت

التطّورات  أفامها،  فــي  »ســريــع وغــاضــب«، 
حًا،  ُمرجِّ الحديثة«،  الترفيه  لوسائل  ها 

ّ
كل

 Un( يكون قول فريمو 
ْ
في الوقت نفسه، أن

هـــذا،  مـــن  نـــابـــٌع   )Blockbuster Planetaire
ُمضيفًا، في نهاية مقالته، ما يلي: »من دون 
جِمع أفــام السلسلة 

ُ
شــّك، لهذه األســبــاب، ت

تعبير  )يستخدم  كبيرة«  شعبية  ــرادات  إيــ
»تــســونــامــي« حــرفــيــًا(، ويــخــتــم كــاتــبــًا: »فــي 
ص غاف  ها، لهذا السبب، ُيخصَّ

ّ
األحوال كل

العدد الصيفّي بالحلقة الـ9«.
الــغــاف املــذكــور ينشر صــورة لــديــزل واقفًا 
ــا  ــ ــــوردانـ ــى يـــمـــيـــنـــه( وجـ ــ ــ بــــن رودريـــــغـــــز )إلـ
مـــيـــا، شقيقة  دور  تــــــؤّدي  الـــتـــي  ــتـــر،  بـــروسـ

دوم. أما العنوان، فيعكس جوهر السلسلة 
وركــيــزتــهــا األســاســيــة: »عــائــلــة مــن ذهـــب«. 
الــعــائــلــة، هــنــا، تــعــنــي الــعــاقــات اإلنــســانــيــة 
 مــن 

ّ
ــع كـــــل املـــتـــيـــنـــة الـــتـــي يــصــنــعــهــا دوم مــ

»ذهب« ُيشير إلى  ُيدخله إلى عامله، بينما الـ
قة بن عامي 2001 

َّ
حق

ُ
اإليرادات الضخمة، امل

)الحلقة األولى، روب ُكِون( و2021 )الحلقة 
مــلــيــونــًا  مـــلـــيـــارات و891   5 أيــــضــــًا(:  لـــن   ،9
مقابل  فــي  أميركيًا،  دوالرًا  و797  ألــفــًا  و45 
بينها  إنــتــاج،  ميزانية  مليونًا  و269  مليار 
التي  األخــيــرة،  الحلقة  ميزانية  مليون   200
و537  مليونًا   500 الدولية  إيــراداتــهــا  تبلغ 
يونيو/   25 بن  أميركيًا،  دوالرًا  و250  ألفًا 
تــمــوز 2021، بحسب  يــولــيــو/  حـــزيـــران و5 
املــوقــع اإللــكــتــرونــي املتخّصص  »مـــوجـــو«، 

 العروض مستمّرة.
ّ
باإليرادات، علمًا أن

العائلة
 حلقة من حلقات »سريع وغاضب«، 

ّ
في كل

الـــعـــائـــلـــة  بـــــاســـــم  تـــــوريـــــتـــــو  دوم  يـــــتـــــفـــــّوه 
رفاٍق  مع  متطلباتها  ويمارس  وفضائلها، 
ُيشاركونه املخاطر من أجل عدالٍة ما، تتفّوق 
 وانجذابًا. هذا 

ً
أهمية دائمًا،  العائلة  عليها 

غير حــاصــٍل فــي كــوالــيــس املــشــروع. الــنــزاع 
قائٌم بن ديزل وْدَواين »الصخرة« جونسن 
الــذي  ثــم بينه وبــن جــايــزون ستاتم،  أواًل، 
ــش« فـــي الــســلــســلــة، كــمــا جــونــســن.  »ســُيــهــمَّ
فــي املــقــابــل، هــنــاك لــقــاءات دائــمــة بــن ديــزل 
وعــــدٍد مــن املــمــثــلــن واملــمــثــات، والــعــامــلــن 

ــفــــرق الـــتـــقـــنـــيـــة. لـــقـــاءات  ــامــــات فــــي الــ ــعــ والــ
ــقــة بــمــنــاســبــات عــائــلــيــة واحـــتـــفـــاالت 

ّ
مــتــعــل

مختلفة، وأحيانًا تحصل اللقاءات من دون 
سبب.

وان  لــجــيــمــس   )2015( الـــســـابـــعـــة  الــحــلــقــة 
ــرادات دولــيــة بــن أفـــام السلسلة،  )أعــلــى إيــ
ألفًا  و45  مليونًا  و516  مــلــيــارًا  بتحقيقها 
ميزانية  مــقــابــل  فــي  أمــيــركــيــًا،  دوالرًا  و911 
أمــيــركــي(،  مــلــيــون دوالر  تــبــلــغ 250  إنـــتـــاج 
ــــذي يــتــعــّرض  خـــاصـــة بـــــوداع بــــول واكـــــر، الـ
نوفمبر/   30( بحياته  يــودي  لــحــادث سير 
تــشــريــن الــثــانــي 2013( عــن 40 عــامــًا. حلقة 
ويــز خليفة وتشارلي  فيها  ــي 

ّ
ُيــغــن ــرة، 

ّ
مــؤث

بوث أغنية See You Again، تكريمًا لواكر. 
»هـــــذه الـــفـــكـــرة )الـــعـــائـــلـــة( ركـــيـــزة أســاســيــة 
 شيٍء 

ّ
للسلسلة، منذ الحلقة األولى. نعمل كل

ها، بصرف 
ّ
كي نحافظ عليها في األفام كل

خذه عائلة »سريع 
ّ
النظر عن الشكل الذي تت

وغاضب« هــذه«، يقول نيل آيتش موريتز، 
»املــنــتــج الــتــاريــخــي« لــلــســلــســلــة، فـــي حـــوار 
العدد نفسه(.  )»بروميير«،  مع غايل غولن 
الــذيــن يعملون في  »الــيــوم، جميع  ُيضيف: 
إلى  باالنتماء   ،

ً
حقيقة يشعرون،  السلسلة 

ها موّحدة 
ّ
خلية، واسعة جدًا بالتأكيد، لكن

 املقصود بهؤالء هم 
ّ
أن إلى  للغاية«. ُيشير 

ه على تواصٍل 
ّ
املمثلون املغادرون، مؤّكدًا أن

معهم ملعرفة أخبارهم، أو لتهنئتهم بأفاٍم 
العائلة  مفهوم  حضور  ر  ُيفسِّ لهم.  جديدة 
 جميع أعضاء فريق 

ّ
إن البداية، بقوله  منذ 

ـــهـــم 
ّ
ــّيـــون«، وإن ــامـــشـ دومــيــنــيــك تـــوريـــتـــو »هـ

»سيعثرون، في سياق الحكاية، على أشقاء 
وشقيقات، بل على أٍب أيضًا، في العصابة. 
براين أوكونور )واكر( غير ُمدرٍك هذا، عند 
ه، هو أيضًا، يبحث 

ّ
ظهوره للمّرة األولى. لكن

ق 
ِّ
 يحضر في العصابة كمحق

ْ
عن عائلة، وإن

ما  أعمالها. سيكتشف تحديدًا  في   
ٍّ

متخف
ينقصه: هــذه األخــّوة غير الحاصل عليها، 

سابقًا، أبدًا«.
جزء أساسّي من الحوار ُيرّكز على العائلة. 
يرّد موريتز على سؤال سبب اإلصرار على 
»الجميع   

ّ
إن بالقول  أعــاه،  الـــواردة  النقطة 

يــتــحــّدثــون عـــن هـــذا املـــوضـــوع. الــجــمــاعــات 
 واحٍد 

ّ
ها«. ُيضيف: »كل

ّ
ها في القارات كل

ّ
كل

إلــى  االنـــتـــمـــاء  نـــريـــد  أو ال،   شــئــنــا 
ْ
إن ـــا، 

ّ
مـــن

ظهر جيدًا إلى أي حدٍّ 
ُ
»عائلة«. هذه األفام ت

ظهر 
ُ
نحن محتاجون إلى انتماٍء كهذا، كما ت

ا يريد عائلة«.
ّ
ملاذا البعض من

شير إلى نقيض ما يقول 
ُ
 وقائع عّدة ت

ّ
غير أن

ـ  ـ قبل أشهٍر قليلة  الــذي ُيصدر  به موريتز، 
 »سريع وغاضب« يتحّدث 

ّ
بيانًا يؤّكد فيه أن

 
ّ
عــــن الـــعـــائـــلـــة: »وكــــمــــا يـــحـــدث أحـــيـــانـــًا، فــــإن

الحاصل بيننا شجار عائلي صغير«. هناك، 
أواًل، »املعركة« الناشبة بن فن ديزل وْدواين 
 
ْ
جــونــســن، صــاحــبــي الــعــضــات املــفــتــولــة، إذ

ما  لــه،   
ًّ
ظـــا الثاني  ُيصبح   

ْ
أن األول  يخشى 

أّدى بــه إلــى نبذه وتجاهله فــي األفـــام. عام 
2018، يتقّدم موريتز بدعوى قضائية بسبب 

غياب اسمه عن »جينيريك« فيلٍم منبثق من 
بِر إحدى حلقاتها: 

َ
ُمعت ه غير 

ّ
لكن السلسلة، 

م: هـــوبـــس وشـــــاو«  ـــدِّ ــــقــ ــريــــع وغــــاضــــب ُيـ »ســ
اسمه  ُيذكر   

ْ
أن يريد  ليتش.  لديفيد   )2019(

بصفته »املنتج الرئيسي«. يترّدد في أوساط 
 حلقة 

ّ
 موريتز، مع كل

ّ
إعامية وصحافية أن

ُمــجــّددًا على  ُيــفــاوض  السلسلة،  مــن حلقات 
عـــقـــوده. »هــوبــس وشــــاو« ســيــكــون الــضــربــة 
صرفه »يونيفرسال« من السلسلة، 

ُ
األكبر، فت

 سلميًا، بعد دفع مبلغ ضخم.
ّ

والنزاع ُيحل

عدٌو أم شقيق؟
املعروضة  السلسلة،  مــن  التاسعة  الحلقة 
ــة« فــــي الـــــــــدورة الــحــالــيــة  ــقـ ــابـ ــسـ »خــــــــارج املـ
«، تــروي صدامًا ينشأ فجأة 

ّ
ملهرجان »كـــان

ة، 
ّ
ع البت

ّ
بن توريتو وعدوٍّ جديد، غير متوق

ف 
َ

ُيــدعــى جــايــكــوب )جــــون ســيــنــا(، سُيكش
الشقيق  ــه 

ّ
إن الحقيقية«:  الحقًا عن »هويته 

 هانئة 
ً
ــــدوم، الــــذي يــعــيــش حـــيـــاة األصـــغـــر لـ

وُمـــســـاملـــة مـــع حــبــيــبــتــه وزوجـــتـــه ليتيسيا 
رودريغز(  )ميشيل  توريتو  أورتيز  )ليتي( 
ق 

ِّ
وابنه الصغير براين )اسم بول واكر، املحق

الذي يخترق »عائلة« توريتو لإليقاع بها، 
 ُيصبح فردًا أساسيًا فيها، وصديقًا 

ْ
قبل أن

لـــــدوم، وزوج شــقــيــقــتــه مـــيـــا(، بعد  حــمــيــمــًا 
إنـــقـــاذه مـــن ســيــفــر )تــشــارلــيــز ثـــيـــرون( في 

الحلقة الـ8 )2017(، ألف. غاري غراي.
 يـــكـــن جــــــون ســـيـــنـــا، أحــــــد أبـــــــرز نـــجـــوم 

ْ
إن

ــرة«  ــخـ »الـــصـ ـــ املــــصــــارعــــة الـــــحـــــّرة، تـــمـــامـــًا كـ
 نــجــومــًا آخـــريـــن، 

ّ
ــإن ــ جــونــســن وســتــايــتــم، فـ

لهم في السينما أفــاٌم تمزج بن التشويق 
واملغامرة واالختبارات اإلنسانية والنفسية 
الخيال  إلــى  منتٍم  وبعضها  واالجتماعية، 
العلمي، أمثال تشارليز ثيرون وهلن ميرن 
وإيــفــا مانديز وكــيــرت راســـل وغـــال غــادوت 
ولــوكــاس بايك وغيرهم. األســاســيــون هم، 
إلـــى ديـــزل ورودريـــغـــز وبــروســتــر: تايريس 
إيمانويل.  ونــاتــالــي  كــريــس  ولـــودا  غيبسن 
هـــؤالء يلتقون، مــجــّددًا، مــع راســـل وثــيــرون 

وميرن في الحلقة التاسعة.
ــامــــرات واملــــخــــاطــــر،  ــغــ ــاملــ ســلــســلــة مــلــيــئــة بــ
 
ْ
ولــقــطــات عــــّدة تــشــهــد أحـــداثـــًا يستحيل أن

 مــتــفــّرقــة تــجــري 
ٌ
ــدان ــلــ تــحــصــل واقـــعـــيـــًا، وبــ

ــارك  ــعـ ــة، ومـ ــ ــّريـ ــ ــة وبـ ــويـ ــاردات جـ ــ ــطـ ــ فــيــهــا مـ
بــن أصــحــاب عــضــات مــفــتــولــة ومحترفي 
فــي عائلٍة  الــحــّب،  مــن  فــنــون قتالية، وكثيٌر 
 في أذهان 

ٌ
أو بن عاِشقن. سلسلة راسخة

عــددهــم، رغــم  لــهــا يصعب حــصــر  متابعن 
ه كبيٌر جدًا«. 

ّ
 شّباك التذاكر ُيلّمح إلى »أن

ّ
أن

ق يلتزم القانون 
ّ
عدو ُيصبح حليفًا، ومحق

ثم يتحّول إلى شريٍك لرّب األسرة، دومينيك 
توريتو، في مطارداٍت تبقى خارج القانون، 
ــّيــــد  ــاراتــــي ُيـــــدعـــــى »الــــســ ــبــ ــتــــخــ وعــــمــــيــــل اســ
»عائلة«  شخص« )كيرت راسل( يجد في الـ
دولين  مطلوبن  على  القبض  إللــقــاء  أداة 

»العدالة األميركية«. لـ
رى، ما الجديد في الحلقة الجديدة؟

ُ
ت

مطاردات 
وإيرادات 

تفوق الخيال

»العائلة« بحسب توريتو

الحلقة التاسعة ُمصّورة بدءًا من 24 
يونيو/ حزيران 2019، في »استديوهات 

»وارنر براذرز«.  ليفْسَدن«، التابعة لـ
هناك َمشاهد متفّرقة ُمصّورة في لوس 
أنجليس ولندن وتايلندا. ُيذكر أّن عددًا 

من املمثلني واملمثالت عاد إلى البالتوهات 
في مارس/ آذار 2020، لتصوير لقطات 

إضافية، بعد انتهاء التصوير في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2019. 

املوعد األول إلطالق العروض التجارية، 
ل 3  حّدد في مايو/ أيار 2020، يؤجَّ

ُ
امل

ي كورونا: من 2 أبريل/ 
ّ

مّرات، بسبب تفش
نيسان 2021 إلى 28 مايو/ أيار، ثم إلى 
25 يونيو/ حزيران املاضي، بعد 3 أيام 

فقط على ذكرى مرور 20 عامًا على 
إطالق الحلقة األولى.

معلومات

يحتفل مهرجان »كاّن« بالحلقة التاسعة من »سريع وغاضب«، قبل أياٍم على بدء عروضه التجارية 
في فرنسا، في 14 يوليو 2021، فخّصصت مجلة »بروميير« السينمائية غالف عددها األخير لثالثة من 

نجومه األساسيين، بصفحات عّدة عن السلسلة

 )Getty /بول واكر وفن ديزل: أول لقاء، أول فيلم )يونيفرسال

26

مغامرات ومخاطر 
ولقطات عّدة يستحيل أْن 

تحصل واقعيًا

تحقيق

)Getty /(ميشيل رودريغز في »سريع وغاضب 6« )ستيوارت سي ويلسنGetty /جون سينا: ضيٌف جديد )ِديَا ِدبازوبيل

 )Getty /فن ديزل: أبو عائلٍة وقائد عصابة وسائق متهّور )دونا وارد

جميعنا.  أربكنا   )Getty ميريت/  جايزون  )الصورة،  واكر  بول  »موت 
حدث بشكٍل مفاجئ تمامًا، ألنّه غير متوّقع البتّة. أثّر فينا كثيرًا. رّدة 
الفعل األولى كانت ما يلي: علينا 
من   ،)7 وغاضب  )سريع  نُنهي  أْن 
يتخيّل  بالتأكيد، ال أحد كان  أجله. 
إنهاء الفيلم من دون بول. لكنّنا 
علينا  يتحتّم  أنّــه  سريعًا  أدركــنــا 
إنجازه، ليس فقط من أجل ذرّيته، 
الذين  به،  المعجبين  أجل  من  بل 
نحبّه  الذي  نفسه  بالقدر  يُحبّونه 
فيه. جمعنا أنفسنا، وأنجز أفضل 

فيلٍم ممكن، تكريمًا له«.

نيل آيتش مورتيز
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الجمعة 9 يوليو/ تموز 2021 م  29  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2503  السنة السابعة


