
سينما

نديم جرجوره

ــٌد عـــن »انــتــفــاضــة 17  فــيــلــٌم جـــديـ
م  ُيقدِّ اللبنانية،   )2019( أكتوبر« 
مــامــح حــــراٍك شــعــبــّي، وبـــدايـــاٍت 
عفوية وسلمية ألفــراٍد ينزلون إلى الشارع 
لقوٍل ُيناِهض نظامًا يبطش بالبلد وناس 
 ملصالحه مــتــنــّوعــة األشــكــال 

ً
الــبــلــد، حــمــايــة

بناني 
ّ
واالمتدادات. »أرز أكتوبر« )2020(، لل

ــّي يقوله   لــبــوٍح ذاتــ
ٌ

سليم صــعــب، تــســجــيــل
مــشــاركــون فــي االنــتــفــاضــة، بــمــا لــديــهــم من 
 
ّ
أدوات: رســم وغــنــاء وتفكير وقـــول، رغــم أن

بعض ما ُيقال أمام الكاميرا )تصوير صعب 
ــــهــــدى إلــى 

ُ
نــفــســه، ُمــنــتــج الــفــيــلــم أيـــضـــًا، »امل

»ثــورة«  فــي  والناشطني  الناشطات  جميع 
تشرين األول/ أكتوبر«( يكشف كامًا أكبر 
 غير ُمتحّرر من تنظيٍر 

ً
من الحراك، وتحليا

وتشاوٍف.
»أرز أكتوبر« يحمل في طياته أمل مخرجه 
 »الــصــراع مــن أجل 

ّ
وتــفــاؤلــه، القتناعه بـــأن

 
ً
»جيا  

ّ
وبــأن مستمّر«،  االجتماعية  العدالة 

ــدًا ُيـــنـــاضـــل كـــي يــســتــمــّر خــفــقــان قلب  ــديـ جـ
 وضــع 

ّ
أن إلـــى   إلشـــارتـــه 

ٌ
األرز«. هـــذا الحــــق

لــبــنــان، بــعــد تــصــويــر الــفــيــلــم، يــنــهــار أكــثــر، 
دًا بــعــض مــعــالــم االنــهــيــار: أســـوأ أزمــة  ُمـــعـــدِّ
اقتصادية في تاريخه، إفقار الشعب، نسبة 
الــبــطــالــة تــتــجــاوز 40 بــاملــئــة، انــفــجــارا مرفأ 
ُيــســّبــبــان  آب 2020(  أغــســطــس/   4( بــيــروت 
200 قتيل و6500 جريٍح، وُيشّردان 300 ألف 

ُيــصــبــحــون، فــجــأة، مــن دون مــنــازل. اللقطة 
األخـــيـــرة: االنــفــجــار األقــــوى فــي املــرفــأ، رغــم 
 »أرز أكتوبر« معنيٌّ باألشهر الـ4 األولى 

ّ
أن

لانتفاضة.
د الفيلُم ُمراَده منذ البداية: تسجيل كام  ُيحدِّ
والطوائف  ها 

ّ
كل األعمار  »نساٍء ورجــاٍل من 

 سياسيًا لهذه 
ً
ها«، فالفيلم ليس »تحليا

ّ
كل

الحركة االحتجاجية«. تحديٌد يوضح هدفًا، 
 
ً
ق حالة

ِّ
 يوث

ٌ
د، وتسجيل حدَّ

ُ
د امل  يؤكِّ

ٌ
وسياق

الــقــول يستعيد كامًا   بعض 
ّ
أن مــع  وقــــواًل، 

ــٍذ لــطــائــفــيــة  ــبـ قــديــمــًا عـــن عـــيـــٍش مــشــتــرك ونـ
وانتماء إلــى وطــن، وهــذا ُمــكــّرر وغير ُمفيد 
 وقــائــع 

ّ
لــشــّدة خــطــابــّيــتــه وبــهــتــانــهــا، مــع أن

لبنانية سابقة على »انتفاضة 17 أكتوبر« 
ــقــــاٍب فـــي وعــــي وتــفــكــيــر  تــشــي بـــحـــدوث انــ
شــبــابــّيــني، يـــتـــمـــّردان عــلــى ثــقــافــٍة متحّكمة 
بالبلد وناسه على أسس طائفية ومذهبية، 
واملــذهــب،  الطائفة  على  بــخــروٍج  ان 

ّ
ويتمث

وبمواجهة يومية لبطش السلطة.
»انــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر« تنقلب عــلــى نــظــاٍم 
ــاتـــل، يــســتــعــني أحــيــانــًا بــمــفــردات  خــانــق وقـ
واالنتماء  الطائفية  ونبذ  املشترك  العيش 
 مفضوٌح؛ وتنقلب 

ٌ
إلــى وطــن، وهــذا تدجيل

ــاد  ــتـــصـ عـــلـــى مـــســـائـــل فــــي االجــــتــــمــــاع واالقـ
طه. 

ّ
والعيش اليومي، يصنعها النظام وتسل

ســلــيــم صــعــب مــكــتــٍف بــتــصــويــر وتــســجــيــل 
الفيلم   

ً
جاعا أكتوبر«،  »أرز  إلــى  يتحّوالن 

ـــق 
ِّ
، وتـــوث

ً
وثــيــقــة بــصــريــة تـــؤرشـــف لـــحـــظـــة

إّمــا بتصويره وإّمـــا بكام ناشطني  حــراكــًا 
ونــاشــطــات فــيــه. شــبــاٌب وشـــابـــات ُيــدركــون 
 بعضهم يتفّوه 

ّ
مصائب النظام الحاكم، لكن

ُينِتجونه،  ما  أما  ُمنِتج.  وغير  ُمكّرر  بكاٍم 
ــوم »غــــرافــــيــــتــــي« وأغــــانــــي  ـــل بـــــرســـ

ّ
فـــيـــتـــمـــث

ــرأة،  املــ دور  عـــن  شـــابـــاٍت  وبــتــنــظــيــر  »راب«، 
ـ  الــرجــل  لغي حــضــور 

ُ
ت تــكــاد  يشي بفوقية 

الشاب في فعٍل جماعي، ُيفترض به )الفعل 
والناشطات  الناشطني  تحرير  الجماعي( 

فيه من تصنيفاٍت كهذه.
 للمرأة 

ّ
بـــأن قــول هــذا غير مــنــاقــٍض لقناعٍة 

حــــضــــورًا مـــتـــنـــّوع األشــــكــــال فــــي انــتــفــاضــٍة 

ـــاٍء عــاملــّي،  ــ مــســحــوقــة بــعــنــٍف ســلــطــوّي ووبـ
وفي ما قبلها أيضًا؛ وغير مانٍع من تفكيٍر 
 ذكورية االجتماع والعاقات 

ّ
ُيدرك تمامًا أن

 ُيـــشـــبـــه وحـــش 
ٌ

والــــحــــيــــاة الـــيـــومـــيـــة وحــــــش
 عــلــى االنــتــفــاضــة 

ّ
الـــحـــاكـــمـــة، وأن الــســلــطــة 

ــى الــوســائــل. 
ّ
مــواجــهــة الــوحــشــني مــعــًا بــشــت

 اإلصـــــــــرار عـــلـــى تـــعـــابـــيـــر وتـــنـــظـــيـــرات 
ّ
لــــكــــن

تتجاوز سائدًا  انتفاضٍة  إلــى  ُيــســيء  كهذه 
بانقابها عليه.

 ،SPAZ أكــتــوبــر«، واســمــه »أرز  فناني  أحــد 
ٍد عـــن تــحــويــل انــتــفــاضــة لــبــنــان  ــردِّ ــتــ ــ غــيــر ُم
ــم« 

ّ
»يــتــعــل لـــ ــّي،  ــربـ ــعـ الـ لــلــعــالــم  »درٍس«  إلــــى 

يــوقــف  أحـــــد   ال 
ْ
أن ــًا(  ــيـ ــرفـ )يــســتــخــدمــهــا حـ

 
ّ

كل الشعب مصدر   
ّ
أو يكسرها، وأن الكلمة 

 يكن جيشًا 
ْ
 ال أحد يقف أمامه إن

ْ
شيء، وأن

ر   هناك شعبًا يتحّكم وُيقرِّ
ّ
أو مليشيا، وأن

كــيــف يــريــد أن يــعــيــش. كــــاٌم ُيــغــايــر وقــائــع 
تــنــقــلــب االنــتــفــاضــة عــلــيــهــا مـــن دون طــائــل 
سّبب االنتفاضة تشديَد 

ُ
ه إلى اآلن(، وت

ّ
)أقل

يشي  كـــاٌم  فيها.  املــشــاركــني  على  نقيضها 
بــانــفــصــال قــائــلــه عـــن واقـــــٍع عـــربـــّي ســـابـــٍق، 
لة 

ّ
ُمعط انتفاضة محلية  عــّدة، على  بأعواٍم 

ومــكــســورة؛ وعـــن حــقــائــق يصنعها شــبــاٌب 
عــــرٌب فــي تــونــس ومــصــر ولــيــبــيــا وســوريــة 
والــبــحــريــن، قبل لبنان بــأعــواٍم عـــّدة، وقبل 
وعليهم،  عليها  قــامــعــة  أنــظــمــة  انــقــضــاض 
 وحـــروبـــًا وتــهــجــيــرًا 

ً
ــاًء وقـــتـــا ــغـ تغييبًا وإلـ

طًا وحشيًا.
ّ
وتسل

 في إتاحة مجاٍل 
ٌ
أهمية »أرز أكتوبر« كامنة

بـــصـــرّي ألقــــــوال شـــبـــاب وشــــابــــات، تكشف 
إلــى تــواضــٍع، يصنع تنّبهًا  حاجة بعضهم 
لتستقيم  معرفة،  ب 

ّ
ويتطل ــاعــًا 

ّ
اط وُيتيح 

 
ٌ

ــوال ــ ــ أمــــــــوٌر مــخــتــلــفــة فــــي هـــــذا الـــبـــعـــض. أقـ
 

ٌ
أعـــطـــاب االنــتــفــاضــة منبثق ــد   أحـ

ّ
أن تـــؤّكـــد 

 جمال االنتفاضة في 
ّ
أقـــواٍل كــهــذه، وأن مــن 

عــفــويــتــهــا وانــفــعــالــهــا، الـــلـــذيـــن يــتــاشــيــان 

ســريــعــًا، فــاالنــتــفــاضــات تحتاج إلــى مــا هو 
ــّم مـــن الــعــفــويــة واالنـــفـــعـــال، رغــم  ــ أعــمــق وأهـ
هما ضروريان وأساسيان: إدراك حقائق 

ّ
أن

ــائـــع، وتـــحـــّرر مــن كــــاٍم ُمـــكـــّرر وخــطــاب  ووقـ
 »أرز 

ّ
أن عــلــمــًا  بـــائـــد وشــــعــــارات وتــنــظــيــر؛ 

أكتوبر« ُمكتٍف ببعٍض قليٍل من الناشطني 
والناشطات في االنتفاضة.

فنيًا  لسليم صــعــب،  أكــتــوبــر«  »أرز  بــســاطــة 
مطلوبة  شهادة  تجعله  وبصريًا،  وجماليًا 
ظر 

َ
نت

ُ
وضــروريــة، لكونها جــزءًا مــن حـــراٍك، ت

أكبر،  وبحماسة  أعمق،  بحيوية  استعادته 
وبـــطـــاقـــاٍت أوســـــع، وبــفــعــالــيــة أهـــــّم. بــســاطــة 
 لــلــحــظــٍة عــبــر كـــاٍم 

ً
ــة ــفـ تــجــعــل الــتــوثــيــق أرشـ

)بسلبياتها  وتــتــمــّيــز  وأفــــعــــاٍل،  وتـــصـــّرفـــات 
وبشغفهم  ناسها،  بانفعال  وإيجابياتها( 

بتمّرٍد على نظاٍم فاتٍك، ال أكثر. 
ــال والــشــغــف  ــعـ ــفـ ــِلــــي االنـ ــ ، أهــــنــــاك مــــا َي

ْ
لــــكــــن

بـــتـــفـــاؤل  يـــقـــول  ــتــــوبــــر«  أكــ »أرز  والــــتــــمــــّرد؟ 
مخرجه وبأمله بمستقبٍل أفضل. لغيره آراء 
أخــــرى، أبــرزهــا تــشــاؤم وهــمــود، خصوصًا 
إزاء استساٍم جماعّي لصمٍت مدوٍّ أمام آلة 

القتل اليومّي.

توثيق بصرّي 
بأصوات شبابيّة

»أرز أكتوبر« لسليم صعب

سليم صعب في أثناء تصوير لقطة من »أرز أكتوبر« )الملف الصحافي للفيلم(

جان ـ باسكال زادي: »بكل بساطة أسود« بنجاٍح كبير )جويل ساجيت/ فرانس برس(

26

مجال بصري يُتيح 
للشباب بوحًا ذاتيًا 

وتفكيرًا وتأّمًال

باريس ـ ندى األزهري

ــتــــرّدد عــلــى دور الـــعـــرض في  مـــع تـــراجـــع الــ
بـــاملـــائـــة،   70 بــنــســبــة   ،2020 عـــــام  ــا،  ــرنـــسـ فـ
السينما  ت صناعة 

ّ
تلق مقارنة بعام 2019، 

ــــن تــقــتــصــر  ــة قــــاصــــمــــة، لـ ــربــ الـــفـــرنـــســـيـــة ضــ
نـــتـــائـــجـــهـــا عــــلــــى تــــلــــك الــــســــنــــة املــــوصــــوفــــة 

»السوداء« و»الكارثية«. بـ
الوطني  »املركز  لـ السنوي  التقرير  ُيبنّي   

ْ
إذ

املــتــحــركــة«،  والـــصـــورة  للسينما  الــفــرنــســي 
 عـــدد 

ّ
ــــي، أن ــــاضـ ــام املـ ــعــ ــادر نـــهـــايـــة الــ ــ ــــصـ الـ

لم يتجاوز 65  املباعة عــام 2020  البطاقات 
 
ّ
وأن مليونًا، مقابل 213 مليونًا عام 2019؛ 

تراجع الترّدد على دور السينما بدأ مطلع 
العام الفائت. تتابع االنهيار مع أول إغاق 
ــرّدد  ــوم( فـــي الـــربـــيـــع، تــــاه تــ ــ كـــامـــل )100 يـ
محدود في الصيف، ثم منع تجّول مسائي 

باريس ـ العربي الجديد

 
ٌ
« السينمائي عاجز

ّ
 مهرجان »كــان

ّ
يبدو أن

ــا، مــنــذ  ــ ــــورونـ ــاء كـ ــ ـــي وبــ
ّ

عــــن مـــواجـــهـــة تـــفـــش
بــإضــطــراره  لة 

ّ
املتمث الــفــائــت،  الــعــام  تجربة 

ـــ73، الــتــي كــان ُيفترض  إلــى إلــغــاء دورتـــه الــ
قام بني 12 و23 مايو/ أيــار 2020، 

ُ
 ت

ْ
بها أن

ـ 29  واالســتــعــاضــة عنها بـــ3 أيـــام فقط )27 
»قــصــر  فـــي  األول 2020(  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الفرنسية نفسها.  املدينة  املهرجانات«، في 
 موعد تنظيم الدورة الجديدة )74( 

ّ
ورغم أن

مــحــّدد فــي الــفــتــرة بــني 11 و21 مــايــو/ أيــار 
2021، أعلن مسؤولو املهرجان السينمائّي 
ــــرز، الــذي   الــحــدث األبـ

ّ
األول فــي الــعــالــم »أن

 عــام، 
ّ

ــل ــار كـ ُيــقــام عــــادة فــي شــهــر مــايــو/ أيــ

 ثـــــاٍن فـــي الــشــهــريــن 
ٌ

ــإغــــاق فـــي الـــخـــريـــف، فــ
األخيرين من العام املنصرم.

إذًا، لم تفتح الصاالت أبوابها سوى 7 أشهر 
 ظروف تشغيٍل لم تكن عادية 

ّ
تقريبًا، في ظل

ومنتظمة إال في نصف هذه املّدة. كما قورن 
العام الفائت بعام 1992، الذي ُيعتبر األسوأ 
بطاقة  مليون   116 مع  الفرنسية،  للسينما 

ُمباعة فقط.
هــنــاك عــامــل آخــــر ســاهــم فـــي هــــذا الــهــبــوط 
ــبـــاعـــة،  الــــكــــارثــــّي فــــي نـــســـبـــة الـــبـــطـــاقـــات املـ
التي  األمــيــركــيــة،  السينما  بانحسار  ل 

ّ
تمث

تــســتــقــطــب عــــادة الــجــمــاهــيــر الــعــريــضــة في 
الشركات،  فكبرى  الفرنسية.  العرض  سوق 
ــزنــــي« و»وارنــــــــــر« و»يـــونـــيـــفـــرســـال«،  »ديــ ـــ كــ
ــيــــل إطـــــــــاق عـــــــــروض بــعــض  ــلــــت تــــأجــ ــ

ّ
فــــض

ـــى إلــــى عــام 
ّ
ــت ــذا الـــعـــام، وحـ أفــامــهــا إلــــى هــ

2022، لتضمن شــروط عرض ناجحة. بناء 

 مع إمكانية 
ْ
م في العام الجاري، لكن

َّ
سُينظ

يونيو/  إلــى  املعتاد  املوعد  لتأجيل  كبيرة 
ــمـــوز املـــقـــبـــلـــني، إذا  ــيـــو/ تـ حــــزيــــران أو يـــولـ
التأجيل«،  هــذا  الصّحية  الــظــروف  اقتضت 
 
ْ
خذ العام الفائت، إذ

ّ
ر بأول قرار ُمت بما ُيذكِّ

الـــدورة السابقة إلــى أحــد هذين  تــّم تأجيل 
يًا. بحسب وكالة 

ّ
كل إلغائها  الشهرين، قبل 

 بيانًا صادرًا عن إدارة 
ّ
»فرانس برس«، فإن

إلى  مني يحتاجون 
ّ
املنظ  

ّ
»أن املهرجان ذكر 

بــعــض الـــوقـــت لــتــقــيــيــم الـــوضـــع، مـــع بــدايــة 
 الــــدورة الــجــديــدة 

ّ
الــعــام الــجــديــد«، علمًا أن

ــــزال مــبــرمــجــة فـــي مــوعــدهــا  املــنــتــظــرة »ال تـ
 
َ
 »البحث

ّ
د سابقًا«، مع اإلشارة إلى أن املحدَّ

جــاٍر حاليًا بخصوص مــوعــٍد آخــر يتراوح 
بني يونيو ويوليو، تبعًا لوضع الوباء«. 

ـ  األميركي  الفيلم  هــذا، سّجلت حّصة  على 
ق عادة  أكثر من نصف اإليرادات 

ّ
الذي يحق

)56 باملئة تقريبًا( في فرنسا ـ انخفاضًا بلغ 
عام  باملئة   41 مــن  لتقترب  باملئة،   15 نحو 
جاء  األميركية  السينما  غــيــاب   

ّ
لــكــن  .2020

سّجلت  التي  الفرنسية،  السينما  ملصلحة 
ق منذ 14 

ّ
ارتفاعًا في الترّدد عليها لم يتحق

البطاقات  نسبة  في  حّصتها  لتصل  عامًا، 
املباعة إلى 45 باملئة )مقابل 35 باملئة(.

ُيمكن اعتبار هذه النسبة نقطة مضيئة في 
ها جاءت أيضًا ملصلحة 

ّ
الظلمة، ال سيما أن

« و»ســيــنــمــا 
ّ

ــل ــقـ ــتـ »الـــفـــيـــلـــم الـــفـــرنـــســـي املـــسـ
ف«، التي لم يترّدد أصحابها في تقديم 

ّ
املؤل

أفــامــهــم إلـــى الـــســـوق، وخــــوض املــخــاطــرة. 
ــدد األفــــــــام الــفــرنــســيــة  ــاعـــف عــــ ــذا تـــضـ ــكــ هــ
ــادة فــتــح الــصــاالت  ــ املــعــروضــة فـــي فــتــرة إعـ
أكتوبر/  ونهاية  أيــار  مايو/  منتصف  بني 
تــشــريــن األول )مــوعــد بـــدء الــعــزل الــثــانــي(، 
ـــ5  مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا فـــي األعـــــــوام الـ
املاضية، كما أظهر تقرير املركز. ومع غياب 
ــتــهــا أحــيــانــًا 

ّ
األفــــام األمــيــركــيــة أحــيــانــًا وقــل

الفرنسية  لــأفــام  الــفــرصــة  أتيحت  أخـــرى، 
تح 

ُ
عتاد، وف

ُ
للبقاء في الصاالت أكثر من امل

املــجــال أكــثــر أمـــام إنــتــاجــاٍت ذات ميزانيات 
ــــاٍم  أفــ تــحــقــيــق  ــــى  إلــ أّدى  مــــا  مـــتـــواضـــعـــة، 
مفاجأة  ملخرجيها  ثانية  أو  أولــى  فرنسية 
اثــنــان،  الـــتـــرّدد عــلــيــهــا، منها  الــعــام بنسبة 
تمّيزا بظرافٍة مبتكرة: »انطوانيت في جبال 
الــذي  ِفــنــال،  لــكــارولــني   »)Cévennes(  

ْ
ِســِفــن

جــذب أكثر من 700 ألــف ُمشاهد، كما فعل، 
، »بكل بساطة أسود«، لجان 

ّ
وإن بنسبة أقل

ـ باسكال زادي وجون واكس.

ووصـــــف تــقــريــر الـــوكـــالـــة نــفــســهــا مـــا حــدث 
 كورونا »أطاح دورة 

ّ
العام الفائت، بالقول إن

فة 
ّ
ُمصن مهرجانات   

ّ
أن علمًا   ،»2020 العام 

مت 
ّ
»فئة أولى« مثله، كبرلني وفينيسيا، نظ

»الــبــرلــيــنــالــه  فـــ لــهــا فــي مــواعــيــدهــا،  دوراٍت 
ــاط و1  ــبـ ــيــــم بــــني 20 فـــبـــرايـــر/ شـ قــ

ُ
الـــــــــ70« أ

الكبير  االنــتــشــار  قــبــل   ،2020 آذار  مــــارس/ 
و12   2 بني  قيم 

ُ
أ الــــ77«  و»فينيسيا  للوباء، 

كبيٍر  تــشــديــٍد  مــع   ،2020 أيــلــول  سبتمبر/ 
علمًا  الصّحية،  السامة  قواعد  التزام  على 
ــاٍم  أيــ قــبــل  ـ  أعــلــنــت  »الــبــرلــيــنــالــه«  إدارة  أن 
قام بــني 1 و5 مــارس/ 

ُ
 الـــدورة الــــ71 ست

ّ
ـ أن

م 
َّ
نظ

ُ
»ت وربــمــا  »أونـــايـــن«،  عبر   ،2021 آذار 

 مــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور فـــي يــونــيــو/ 
ٌ

عـــــروض
حزيران املقبل«.

سينما 2020: كارثة عاّمة ونجاح فرنسي

كورونا يُطارد »كاّن«: التأجيل مجّددًا؟

يُوثِّق اللبناني سليم 
صعب في »أرز اكتوبر« 

أقواًال لناشطين في 
»انتفاضة 17 أكتوبر« 

وأنماط اشتغالهم الفني 
والفكري في بدايتها

لقاء مع ممثلة  أول نظرة.  مع ساندرين ِكبرالن، هناك حّب من 
تمنح ممثلة أخرى دروًا لتأديته في فيلمها األول )»شاّبة أمورها 
ق، شعرُت  جّيدة«(. دور تحّب هي تأديته. دور ذو غنى ال ُيصدَّ
يهودية  فتاة  ــل دور 

ِّ
أمــث وقــويــة.  متينة  بنظرة  ــي محمولة 

ّ
أن معه 

الكونسرفاتوار، عام 1942،  فرنسية، تختبر امتحان قبول في 
لرغبتها في عيش حياتها كشاّبة، رغم ظروف تلك املرحلة.

ريبيكا ماردر

مجّرد اختياري من ِقبل بول فيرهوفن لتأدية دور في »بينيديتا« 
ر على خياراتي قبل البدء بتصوير فيلمه هذا. ارتكزت 

ّ
)2021( أث

على ثقته بي، باختياره إياي بال تجربة أداء. أما التصوير معه 
رافات، كفكرة املعاناة التي ُيجَبر املرء على 

ُ
ص من خ

ّ
فكاٍف للتخل

عيشها أثناء عملية الخلق.
فرجيني إفيرا

تــأثــيــر املــتــخــّيــل دفــعــنــي إلـــى ُصــنــع أفــــالٍم. أحــتــاج إلـــى املــــرور به 
ـــه ُيتيح خلق مــداخــل إلــيــه. ال أهـــدف إلى 

ّ
ملنح نــّصــي شــعــرًا، وألن

تعليق اجتماعي عــن الــوضــع فــي أميركا، بــل الــدخــول إلــى عالم 
شاهدين، قدر املستطاع، مع 

ُ
الهائمني على وجوههم، وإشراك امل

اختباراتي.
كلوي زاو

وكــاتــريــن  فــوغــن  فــنــس  تمثيل  النــــدون،  لكريستوفر   Freaky
ــورة(: تــتــعــّرض مــيــلــي ِكــْســلــر لــتــنــّمــر مـــن قبل  ــ ــــصـ نــيــوتــن )الـ
ــواجــه أخطر 

ُ
ها ت

ّ
ــطــاق. لكن

ُ
زمالئها فــي املــدرســة، إلــى درجــة ال ت

من التنّمر: هناك قاتل متسلسل معروف باسم »الذّباح«، يتجّول 
ُيطاردها هي شخصيًا، ما يجعلها تعيش  ه 

ّ
ولعل في مدينتها، 

عينها 
ُ
ذاتية ست قـــدراٍت  اكتشافها  لحظات خــوف وهـــروب، قبل 

على مواجهته.

باالسكو  جــوزيــان  تمثيل  رامــبــالــدي،  لجوليان   C’est La Vie
ضطر 

ُ
وليا دروكر )الصورة(: في يومها األخير قبل التقاعد، ت

شاّبة  توليد  طبيبة  مــع  للتعاون  املـــزاج،  قوية  القاِبلة  دومينيك، 
متعجرفة. سيتعنّي عليهما مرافقة 5 نساء في املراحل املختلفة 

نا من نسيانها.
ّ
للتوليد. تجربة لن تتمك

مــاتــيــاس  تــمــثــيــل  غــــوز،  لــجــيــريــمــي   Sons Of Philadelphia
قبل 30  الحكاية  تبدأ  )الــصــورة(:  خونارتس وماليكا مونرو 
الشابان  لــه.  بيتر واستقبال عائلة مايكل  والــد  وفــاة  مــع  عــامــًا، 
يلتقيان مجّددًا، ويخوضان معًا تحّديات تفرضها عليهما حياة 

جديدة، يكتشف بيتر خاللها أّن مايكل زعيم مافيا إيطالية.

أقوالهم

أفعالهم

Monday 11 January 2021
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