
سينما

نديم جرجوره

احًا« 
ّ
ة« لن يأكلوا »تف

ّ
»تائهو الجن

ــم بـــــه فـــــاقـــــُد ذاكـــــــــــــرٍة، بــيــنــمــا  ــيـ ــهـ يـ
َدم« ُينجزون تمّردًا في أروقة 

َ
»خ الـ

ــٍر، وفـــي مــتــاهــة بــلــٍد مــنــذوٍر لقمع وبــطــٍش  ديــ
أوروبــيــة  أفــام   3 بحماية سلطة سوفييتية. 
يختلف   

ْ
وإن ســيــنــمــائــي،  فـــعـــٍل  فـــي  تــشــتــرك 

ــيـــض في  أحـــدهـــا بــاســتــخــدامــه األســـــود واألبـ
ــٍر  ــًا داخــــــل ديــ ــادئــ تــــه تــــمــــّردًا شــبــابــيــًا هــ قــــراء
ـــر الــفــيــلــمــان 

ِّ
ــــــــَدم(، بــيــنــمــا ُيـــســـخ

َ
لــلــرهــبــان )خ

ــاءة عــنــف الــــذات  ــ ـــى إلضــ
ّ
اآلخــــــران ألـــوانـــًا شـــت

وغــضــبــهــا وبــحــثــهــا عـــن خــــاٍص بــعــد ضـــاٍل 
 يــحــدث هـــذا فــي طــرقــات ومــســافــات 

ْ
قــــاٍس، إن

ــدراٍن  ـــة(، أو بـــن جــ
ّ
وانـــقـــابـــات )تــائــهــو الـــجـــن

اح(.
ّ
وأمكنة وحّيز ضيٍق )تف

ــورًا سينمائية  ــ ُصــ تــبــتــكــر  ــة  ــيــ أوروبــ ــــاٍم  أفــ  3
 ،

ٌ
بميزانيات قليلة. فالبهرجة البصرية غائبة

 
ٌ
 األهّم كامن

ّ
والفذلكة الكتابية غير حاضرٍة، ألن

في منح الجسد حرية أكبر لتعبيرات مختلفة، 
وفــي تــرك املــامــح والــنــبــرات والــحــركــات تقول 
اتها  بعض املخّبأ في مسام النصوص وفضاء
أفــراٍد  أفــاٍم أوروبية تعاين ذوات  الدرامية. 3 
ُمقيمن على حافة الخراب، وبعضهم يسقط 

قــًا أو أملـــًا، وتـــروي فــقــراٍت 
ّ
فيه انــتــحــارًا أو تــمــز

مــن أحــــوال بـــاٍد مــحــكــومــٍة بــقــســوة ســلــطــة، أو 
ــاء يــنــال من  بــعــنــف اجــتــمــاع، أو بــمــخــاطــر وبــ
ذاكرة فرٍد، فيحاول الفرد إعادة تشكيل حياٍة 
جــديــدة، وفقًا ملعايير غير عــارٍف بها سابقًا، 
تمامًا كأفراٍد آخرين لن ينجحوا جميعهم في 

تحقيق املبتغى.
 واحــد 

ّ
الــتــوهــان ُيصيب 3 شــبــاٍن، يــحــاول كــل

منهم تحقيق خاٍص له من قسوة واقع، أو من 
ة« ملايس بايننُبر(. 

ّ
انغاق أفق )»تائهو الجن

شــابــان وشـــاّبـــة يــلــتــقــون مــعــًا فــي لــحــظــٍة غير 
 فــي طــرقــاٍت طويلة، 

ً
عة، ويــبــدأون رحــلــة

ّ
متوق

ويواجهون تحّديات تضعهم أمام مرايا ذاٍت 
)يوناس  لورنزو  مة. 

ّ
ورغبات محط مكسورة، 

ــدرز( يــــتــــوّرط فـــجـــأة مـــع كـــلـــوي )تــمــار  ــ
ْ
ــال ــ ــَم ْســ

فــان نانينغ( ويــوســف )بــال وهــيــب(، اللذين 
، ويـــخـــتـــاران 

ً
ــة ــدفــ ــر صــ ــ يــلــتــقــي أحـــدهـــمـــا اآلخــ

لورنزو وسيارته لنفاٍذ مطلوٍب من يومياٍت، 
دة. والتوهان 

ّ
مساراتها شائكة وعوائقها معق

نفسه ُيــرافــق آريـــس )آريـــس ســْرِفــتــالــيــس( في 
ـــات غــيــر عــــــارٍف بها 

ّ
شــــــوارع وغــــــرٍف ومـــحـــط

ــاء في  ــي وبــ
ّ

ــر تــفــش  يــفــقــد ذاكـــرتـــه إثـ
ْ
ــة، إذ

ّ
الــبــت

ورغم  نيكوو(.  لكريستوس  ــاح« 
ّ
)»تــف مدينته 

ى 
ّ

 وبــاء يتفش
ّ
 آريــس ُمصاٌب بالتوهان ألن

ّ
أن

وكلوي ويوسف  لورنزو  ُيصاب  مدينته،  في 
غــيــر  األوبـــــئـــــة  تـــكـــن   

ْ
ــاثــــل، وإن ــمــ مــ بــــتــــوهــــاٍن 

أو  فــرٍد  روح  في   
ٍّ

متفش فأخطرها  متشابهة، 
جماعٍة أو بيئٍة أو مكاٍن أو حالٍة، أو في مساٍم 

وانفعاالٍت.
، بـــعـــد فـــقـــدانـــه مـــاضـــيـــه. 

ً
ــاة ــ ــيـ ــ ــــس يــــريــــد حـ ــ آريـ

 
ْ
واألصــدقــاء الـــ3 يــريــدون استعادة حــيــاٍة، وإن

يــصــعــب ذلـــك فليحصلوا عــلــى حــيــاٍة أخـــرى. 
، واملصائب كثيرة، 

ٌ
 الطرقات إليها مغلقة

ّ
لكن

واملــوت ُيحاصر فرحًا يحصلون على بعضه 
ــزو يــتــعــّرض  ــورنــ لــــوقــــٍت. يـــوســـف يــنــتــحــر، ولــ
ــه  ـــن مــــن شـــقـــيـــقـــه، ســـــــارق أمــــوالــ

ّ
ــبـــط ــنـــٍف مـ ــعـ لـ

وشخصّيته واستقاليته، بينما كلوي تحمل 
ه مصدر دخٍل مالّي 

ّ
جنينًا غير راغبٍة فيه، لكن

»يــشــتــريــه« مــن يــصــرف عليها  ريثما تــلــده، فـــ
وعليه حاليًا.

توهان آريس ينتهي في تشكيل حياٍة له، غير 
يًا، 

ّ
مهمٍّ معرفة مصيره فيها. املاضي منتٍه كل

 فقدان ذاكرته »مقصوٌد« 
ّ
والتلميح القليل بأن

بذاته   في عاقته 
ٌ
كامنة فاملسألة  مــؤّكــد،  غير 

ــب عليه 
ّ
ــذا، ومـــا ســيــتــرت فــي لحظة الــفــقــدان هـ

ــٍش. تـــوهـــان يــوســف  ــيــ الحـــقـــًا مـــن مــســالــك وعــ
يؤّدي  ولورنزو  كلوي  وتوهان  باملوت،  منتٍه 
بهما إلى تنفيس غضٍب في أعماق روحيهما، 
بإطاق صرخات متتالية في وجٍه فراٍغ يمتّد 

شاسعًا أمامهما.
آريـــس وتفاصيل تشييده  تــوهــان  فــي ســـرده 
إنتاج  ــاح« )2020، 

ّ
»تــف  جــديــدة، يستند 

ً
حــيــاة

مــشــتــرك بــن الــيــونــان وبــولــنــدا وســلــوفــاكــيــا، 

الفقدان  ألم  90 دقيقة( على مساٍر هــادئ رغم 
وأداء،  ــكــــي  حــ ــة  ــاطــ بــــســ ــــى  ــلـ ــ وعـ ــاع،  ــ ــيــ ــ ــــضــ والــ
يحّصنهما تصوير )بارتوس سوينيارْسكي( 
يتاعب بألوان الليل والنهار كتاعبه بعتمة 
ذاٍت وروٍح، وخــــارٍج وداخــــل، مــع إظــهــاٍر دائــٍم 
آريــس في بحثه عن  لتوتر وارتباك ُيصيبان 
منفٍذ لخروٍج آمن إلى شكٍل آخر لحياة وعيٍش. 
ة« 

ّ
التوتر واالرتباك حاصان في »تائهو الجن

)2020، هولندا، 85 دقيقة(، فالتصوير )ياسبر 
ــرّكــــز عــلــيــهــمــا فـــي رســـمـــه مــتــتــالــيــات  ــ ولـــــف( ُي
إلى  الخطى  ون 

ّ
يحث شــبــاٍن   3 لسيرة  بصرية 
لة، وآفاٍق معطوبة.

ّ
منافذ معط

ــــــاح« )يــــــورغــــــوس زافــــــاريــــــس(، 
ّ
تـــولـــيـــف »تــــــف

ــى عــاملــيــًا فـــي بــرنــامــج  ــ املـــعـــروض لــلــمــّرة األولـ
ـ 12 سبتمبر/   2( ـــ77  ــ الـ الـــــدورة  فـــي  »آفــــــاق«، 
»مهرجان فينيسيا السينمائي  أيلول 2020( لـ
ــط الــســرد، الــدرامــي والبصري  الــدولــي«، ُيــبــسِّ
والجمالي، لقوٍل أكثر هدوءًا عن تحّول جذرّي 
ومــفــاجــئ يــعــانــي املــــرء تــداعــيــاتــه ومــخــاطــره 
بــه، ومنتظرًا تشكيل  وآثــــاره، مــن دون درايـــة 
)الــعــالــم( يمنحه اختبارًا،  ه 

ّ
لــه، لعل عــالــٍم آخــر 

ـــر 
ّ
ــتـــوت ــارات. الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــنــــع اخـ ــى ُصــ ــ ــه إلــ ــعـ أو يـــدفـ

واالرتــــبــــاك الـــلـــذان ُيــصــيــبــان ثـــاثـــّي »تــائــهــو 
ــمــــري  ــيــــٍف )إيــ ــــة« يـــحـــتـــاجـــان إلــــــى تــــولــ

ّ
الــــجــــن

الخسائر  وعمق  يتناسق  روتلينغْسبيرِجر( 

ــفــتــرض بها  وفــداحــتــهــا فـــي نـــفـــوٍس شـــاّبـــة، ُي
أوقــاتــًا وحـــاالٍت مختلفة تمامًا عّما   تحيا 

ْ
أن

ُيفرض عليها.
، بــشــكــٍل أو بـــآخـــر، في 

ٌ
هــــذه مــســائــل حــــاضــــرة

إيـــرلـــنـــدّي  تـــشـــيـــكـــّي  ــاج  ــتــ إنــ  ،2020( ــــــــــَدم« 
َ

»خ
رومانّي سلوفاكّي مشترك، 80 دقيقة( إليفان 
األولــى  للمرة  املــعــروض  أوستروتشوفسكي، 
الــــدورة  فــي   ،Encounters بــرنــامــج  فــي  عــاملــيــًا 
آذار  مــــــارس/   1 ـ  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط   20( الـــــــ70 
»مهرجان برلن السينمائي الدولي«.  2020( لـ
 على لقطات ُمصّورة من جوانب 

ٌ
 دقيق

ٌ
اشتغال

ــٍل كــمــن يــتــلــّصــص على  ــّدة، بــعــضــهــا مـــن عــ ــ عــ
أحـــداٍث يصنعها صــغــاٌر فــي حــرٍب بـــاردة بن 
معسكرين، يتصارع أحدهما مع اآلخر ملزيٍد 
 تــعــود إلى 

ٌ
الــعــالــم. أحــــداث مــن السيطرة على 

وتشيكوسلوفاكيا  الـــــ20،  الــقــرن  ثمانينيات 
 مـــيـــدانـــيـــًا لــلــكــنــيــســة 

ً
الـــســـابـــقـــة تــــواجــــه فــــعــــا

فتحاصر  القامعة،  السلطة  ضد  الكاثوليكية 
لاهوت«  براتيْسافا  »كلية  وطــاب  كهنتها 
ــًا إلــــــى الــقــتــل  ــيــــانــ ــل أحــ ــٍم«، يـــصـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــٍع »نـ ــمـ ــقـ بـ

والتنكيل. 

سينما 
الخالص 
المعطل

3 أفالم أوروبية جديدة

)Getty /كريستوس نيكوو: فقدان ذاكرة أم تحايل على الحياة؟ )ألبيرتو بيزّولي/ فرانس برس

سحر منقارة في »جدار الصوت«: التعبير الصامت بديع )الملف الصحافي للفيلم(
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حديثة  واحـــد،  وقــٍت  فــي  وكالسيكية  شعبية  هائلة،  سينمائية 
ها كاترين بيغولو )الصورة(، التي 

ّ
وغير امتثالية في آن واحد: إن

أفالمها  مواضيع  وفــي  أفالمها  عبر  النسوية  معركتها  تــمــّرر 
أْن يأتي يوٌم يفقُد فيه  واشتغاالتها، وهذا سيحصل دائمًا إلى 

 معنى.
ّ

 السينمائيني وفقًا لجنسهم كل
ُ

تصنيف
جيروم ديِتي

ــي 
ّ
أن ي أشعر 

ّ
لكن فــي اشتغالي ألفــالمــي.  ثابتة  قــواعــد  ال توجد 

 طــويــلــة. بــاســتــثــنــاء »بــولــيــّس 
ً
ــي فـــتـــرة أحــتــفــظ بــأفــالمــي فـــي ذاتــ

رت فيه سريعًا إثر مشاهدتي فيلمًا وثائقيًا 
ّ
)Polisse(«، الذي فك

 أفالمي تستحوذ علّي. أحيانًا، أكتب 
ّ

على شاشة التلفزيون، كل
مالحظات بنّية تحقيق فيلٍم وفقًا لقاعدة معينة، ثم ال يحصل 
هـــذا، فأضعه جــانــبــًا. وإذا عــاودتــنــي رغــبــة إنــجــازه بعد أعـــوام، 

أستعيده وأبدأ العمل.
مايوين

أكون  الحياة،  التحّول. في  أحــّب  التكّيف.  لــدّي طاقة كبيرة على 
التواجد  إلّي،  التواجد في السينما. بالنسبة  ن من 

ّ
افة ألتمك

ّ
شف

أختفي كي  أْن  أيــضــًا، وهـــذا متناقٌض.  انــصــهــاٌر  الــشــاشــة  على 
ن من الظهور مجّددًا بشكل جّيد للغاية.

ّ
أتمك

لَِيا سايدو

نينوِمَيا  كــايــتــا  تمثيل  نــاغــاهــيــزا،  ملــاكــوتــو   Little Zombies
وســاتــوشــي مــيــزونــو ومــونــدو أوكـــومـــورا وســيــنــا ناكاجيما 
)الصورة(: 4 مراهقني يابانيني )13 عامًا( ُيصبحون يتامى في 
فون فرقة »روك بانك«، يتابع الفيلم 

ّ
وقٍت واحد. يلتقون معًا، ويؤل

رحلة  تبدأ  أْن  قبل  كبيرة،  نجومية  نحو  التصاعدّي  مسارها 
السقوط في هاوية الخراب.

النس  جانب  إلــى   ،
ً
وتمثيال إخــراجــًا  مورتنسن  لفيغو   Falling

أّن  يكتشف  محافظ  أب  )الـــصـــورة(:  ليني  ولـــورا  هنريكسن 
ه سيزوره برفقة حبيبه. عالقة األب بابنه 

ّ
ابنه مثلي الجنس، وأن

كثيرة،  خفايا  فتظهر  بــاك«،  »فالش  بـ ومليئة  ومتوترة،  دة 
ّ
معق

طرح أسئلة عّدة في محاولٍة لفهم اآلخر، ولتصفية حسابات، 
ُ
وت

ولتصالٍح ما، إْن يحدث.

)الصورة(  نــورا حمزاوي  تمثيل  لعمرو حمزاوي،   Eleonore
وأندره ماركون: ُيفترض بالسهرات العائلية في منزل حمزاوي 
ثير غضب أحٍد. لكْن، 

ُ
 ُيمنع طرح مواضيع ت

ْ
أْن تكون حميمية، إذ

رغم الهدوء والسكينة بني أفراد العائلة، هناك أمور سيئة وكثيرة 
تبدأ بالظهور شيئًا فشيئًا.

البهرجة البصرية 
غائبة والفذلكة الكتابية 

غير حاضرة

 دخوٍل إلى صالة سينمائية، بعد 
ُ

 أّول
ُ
ُيْحِدث

إغـــــاٍق تــــاٍم مــنــذ 9 أشـــهـــر، انــطــبــاعــاٍت تــمــزج 
السينما باجتماٍع وثقافٍة وسلوٍك. في الصالة 
 ، لبنانيٌّ املــعــروض  الفيلم  فــقــط.  ُمشاهدين   6
ألحــمــد   )2019( ــــوت«  ــــصـ الـ »جــــــــدار  بـــعـــنـــوان 
لبنانّي آخر  غصن. في صالة مجاورة، فيلٌم 
البعض  يأتي  س، 

ِّ
لوليد مون بعنوان »1982« 

 تسأل 
ْ
الفيلم، إذ شاهدة نادين لبكي ال 

ُ
إليه مل

شـــاّبـــة عـــن مــكــان الــصــالــة تــلــك، بــثــقــٍة مــفــرطــة 
بالذات: »أين ُيعَرض فيلم نادين لبكي؟«.

6 ُمشاهدين في صالة تضّم نحو 300 مقعد. 
»جدار الصوت« ُيثير سجااًل لدى البعض قبل 
اللحظة  تصوير«.  »أمكنة  بسبب  ُيشاَهْد،   

ْ
أن

مسألة  الـــصـــاالت  إقــفــال  تــمــامــًا.  مختلفة  اآلن 
 عــقــانــيــًا 

ً
ــتــقــن تــعــامــا

ُ
 غــربــّيــة ت

ٌ
عــاملــيــة. دول

لبنان يتخّبط  وجّديًا مع وضــٍع كهذا، بينما 
بــقــرارات ُيـــراد منها إخــفــاء انــعــدام املسؤولية 
 

ّ
ن في قهر ناسها كل

ّ
والوعي في سلطٍة تتفن

لحظة. اعتماُد تباعٍد بن املقاعد غير منطقي، 
 يــتــكــاثــر عـــددهـــم فـــي صــالــة 

ْ
فــاملــشــاهــدون، إن

واحــــدة، سيبقون مــتــقــاربــن، إلــى حــّد مــا، من 
ــهــم مـــحـــاصـــرون من 

ّ
الـــجـــوانـــب املــخــتــلــفــة، كــأن

 
ً
راحــة تيح 

ُ
ت لــن  مــا  مــع مسافة  ها، 

ّ
كل الجهات 

ــر قريبًا بدء 
َ
ــظ

َ
ــاٍء، ُيــنــت ــِبــك أمـــام ســطــوة وبــ

َ
ملــرت

ه.
ّ
مرحلة العاج الطّبي من

ــذا. الــصــالــة كــبــيــرة،  الــتــجــربــة جــمــيــلــة، رغـــم هــ
ــًا. ُمـــشـــاهـــدة فــيــلــٍم فـــي املــكــان  والـــشـــاشـــة أيـــضـ
ــلـــي لــلــُمــشــاهــدة الــســيــنــمــائــيــة ضـــــرورة.  األصـ
 الـــصـــالـــة 

ّ
ــن ــكــ ــيـــات األخـــــــــرى ُمــــفــــيــــدة، لــ ــنـ ــقـ ــتـ الـ

شاهدٍة أفضل. 
ُ
 مطلوبة مل

ٌ
السينمائية مساحة

هذا سؤال مطروح مــرارًا، ومناقشته متكّررة. 
في صالة  فيلٍم  مع  كامل  انسجاٍم  في  الرغبة 
تـــتـــعـــّرض النـــكـــمـــاٍش وتـــعـــطـــيـــل، فــلــبــنــانــيــون 
ــــن مـــعـــنـــى االنـــســـجـــام  ــدركــ ــ ــ ــرون غـــيـــر ُم ــيــ ــثــ كــ
والــتــواصــل والــصــمــت فــي صــالــٍة تــحــتــاج إلــى 
انــســجــام وتــواصــل بــن ُمــشــاهــد وفــيــلــٍم، وإلــى 

مع  والتواصل.  االنسجام  هذين  ز 
ِّ
ُيعز صمٍت 

ــاٍء،   بــســبــب وبــ
ٌ
»جــــدار الـــصـــوت«، املــكــان فــــارغ

واملـــشـــاهـــدون الـــــ6 ُمــتــفــّرقــون فــيــه، وصمتهم 
 فـــي بـــلـــورة انــســجــام وتـــواصـــل مـــع أول 

ٌ
فـــاعـــل

روائّي طويل ألحمد غصن.
مامح  فــي  لتفاصيل   

ّ
أدق  

ً
متابعة ُيتيح  هــذا 

ُمحتاجن  غير  وممثلة،  ممثلن   4 وتعابير 
 الــكــام حــاضــٌر عند الحاجة 

ّ
إلــى كــاٍم رغــم أن

التي يعيشها هــؤالء في منزٍل،  الدقائق  إليه. 
 جـــنـــود إســرائــيــلــيــون طــابــقــه األعـــلـــى، 

ّ
يــحــتــل

ــاالٍت متوافقة  ــ طــويــلــة ومــفــعــمــة بــمــشــاعــر وحـ
ــعـــدام  ــة الـــنـــجـــاة، وانـ ــبـ مـــع قــلــق الــلــحــظــة، ورغـ
 أفـــق. تــصــويــٌر يكشف قـــدرة الــصــمــت على 

ّ
كـــل

ــمـــل، ولـــقـــطـــات تــحــاصــر شــخــصــيــاٍت  ــوٍح أجـ ــ بـ
انكشافها  قبل  ة، 

ّ
املحتل جغرافّيتها  فــي  حّية 

ذاٍت وبلد وتاريخ  أمــام  )الشخصيات( عارية 
نقدية هادئة،  قــراءة  ب 

ّ
يتطل الفيلم  وعاقات. 

خــــارج ســجــال ُمــفــتــعــل، يـــتـــوّرط فــيــه َمـــن يجد 
شاهدته ُمجّددًا 

ُ
نفسه اآلن في صالٍة كبيرة مل

 ،
ً
على شاشة كبيرة، في البلد املعنّي به أصا

مناسبة  غير  اللحظة  ومشاهديه.  وبمخرجه 
لنقاٍش مطلوب. العودة إلى صالة سينمائية 
ها 

ّ
 لوقٍت قليل. لكن

ْ
املتعة، وإن تمتلك شرعية 

تطرح مرة أخرى سؤال االستمرار في ُمشاهدة 
ــة 

ّ
األفــــــــام فــــي صــــالــــة ســيــنــمــائــيــة الحــــقــــًا. قــل

املشاهدين )سبب ذلك غير مرتبط بإجراءات 
الــلــبــنــانــيــن بالسينما  صــّحــيــة فــقــط، فــعــاقــة 
عامة، وبسينما لبنانية تحديدًا، غير سوية، 
بــأفــاِم  الساحقة  غالبيتهم  عــاقــة  باستثناء 
 السينما والفيلم 

ّ
 بحق

ٌ
حة( كارثة

ّ
تسليٍة مسط

 مشاهدين يريدون سينما ال 
ّ

وصانعه، وبحق
لتسليٍة، بل ملتعٍة وتساؤالت وتأّمل.

نديم...

أقوالهمالصالة فارغة لكّن الشاشة ُمضيئة

أفعالهم

3 أفالم أوروبية تتناول 
أحوال شباٍن يواجهون 

مخاطر السياسة 
واالجتماع واألوبئة 

والنزاعات الدولية، في 
راهٍن آني أو في ماٍض 

قريب

أخبار
◆ أصدرت املجلة السينمائية 

 La Septieme الفرنسية
Obsession عددًا خاصًا بعنوان 

»جيمس بوند«، بغالٍف يحمل 
 قديمة لشون كونري، في 

ً
صورة

شخصية العميل 007. يتزامن 
صدور العدد )132 صفحة حجم 

 مع وفاة كونري، في 
ً
وسط( صدفة

31 أكتوبر/ تشرين األول 2020، 
بعد شهرين تقريبًا على احتفاله 
بعيد ميالده الـ90 )25 اغسطس/ 

آب املاضي(، لكن الصدور ال عالقة 
له بالوفاة. في العدد، مواضيع 

م ملحات تاريخية  قدِّ
ُ
كثيرة ت

ومعلومات مختلفة عن الشخصية 
وسيرتها وأفالمها والعاملني فيها 

 وإخراجًا وتقنياٍت، وعن 
ً
تمثيال

شبكة العمل التجاري للسلسلة، 
إلى حوارات قليلة مع مشاركني 
فيها، مع تركيٍز متواضع على 
الفيلم األخير من السلسلة، »ال 

وقت للموت« )2021( لكاري 
جوجي فوكوناغا.

◆ ُيعتبر أدولف نيسانهولك 
أحد أبرز املتخّصصني بسينما 
شارلي شابلن، الذي أصدر عنه 

كتابًا جديدًا بعنوان »شارلي 
شابلن، الحلم« عن »منشورات 
ي« في بروكسل 

ّ
ديدييه دوفيل

)2020، 212 صفحة(. والكتاب 
الجديد ثالث ثالثية للباحث نفسه، 

بعد »العصر الذهبي للكوميديا« 
)1979( و»شارلي شابلن أو 

أسطورة الُصور« )1987(. فيه، 
يستعيد نيسانهولك فيلموغرافيا 
شابلن »في ضوء األحالم«، ففي 

كتابه »سيرتي الذاتية« )الطبعة 
اإلنكليزية األصلية صادرة في 

ف 
ِّ
سبتمبر/ أيلول 1964(، ُيصن

»حالم«. ه بـ
َ
السينمائّي بطل

يت 
ّ
◆ في 12/ 11/ 2020، توف

املخرجة والكاتبة الفرنسية نيلي 
كابالن )مواليد بيونس أيريس، 

1931(. رمز »املوجة الجديدة« في 
السينما الفرنسية )أبرز أفالمها 

»خطيبة القرصان«، 1969(، جاءت 

كابالن، املتحّدرة من عائلة روسية، 
إلى باريس عند بلوغها 22 عامًا، 

وبدأت عملها في السينما مع 
املخرج آبل غانس، مرافقة إياه 

لـ10 أعوام. أمضت الفترة األخيرة 
ني، 

ّ
من حياتها في مأوى للمسن

صيبت بفيروس كورونا، 
ُ
إلى أْن أ

قلت إلى املستشفى. أحّبت األدب 
ُ
فن

اب 
ّ
والشعر، وارتبطت عاطفيًا بكت

عديدين، كفيليب سوبو وأندريه 
بروتون وغيرهما. من أفالمها: 

»والد املراكب الصغيرة« )1971( 
و»نيا« )1976( و»شارل ولوسي« 

)1979( وغيرها، إلى أفالٍم وثائقية 
عن فيكتور هوغو وبابلو بيكاسو 

وآخرين.
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