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 70عامًا لـ دفاتر السينما

ألها تأثيرٌ
العربي؟
على
ّ
في بداية عامها الـ،71
يُستعاد تاريخ «دفاتر
السينما» وأفعالها
وحضورها وتأثيراتها،
ما يدعو إلى التساؤل عن
العربي بها.
عالقة
ّ
أشرف الحساني

ّ
قرن ،ظلت املجلة
ألكثر من نصف ٍ
ال ـف ــرن ـس ـي ــة «دف ـ ــات ـ ــر ال ـس ـي ـن ـمــا»
(ُ )Cahiers Du Cinemaم ّ
تربعة
على عرش املطبوعات السينمائية األشهر،
واألكثر اختراقًا للصناعة السينمائية في
ٌ ُ ِّ
ّ
ٌ
فرنسية
ـام
العالم .مـســار طــويـ ُـل َّ ،ت ــوج بــأفـ ٍ
ع ـ ـ ّـدة ،وب ـع ـش ــرات امل ــؤل ـف ــات ال ـن ـقــديــة ،الـتــي
أضـحــت مرجعًا ّ
مهمًا فــي تــاريــخ السينما
العاملية.
ال يعثر الناقد العربي على مجلةٍ سينمائية
ُ
تضاهي «دفاتر السينما» في براعتها ،كما
فــي زخـمـهــا وحــريـتـهــا ونـقــدهــا وتفكيرها
وصـ ـن ــاعـ ـتـ ـه ــا وت ـغ ـط ـي ــات ـه ــا وحـ ــوارات ـ ـهـ ــا
ومقاالتها ،ما جعلها ـ منذ عام  1951ـ أكثر
املـجــات السينمائية ق ــراءة .ورغــم غيابها
ـاك م ـغــربـ ّـيــة،
ـات وأك ـ ـشـ ـ ٍ
ال ـط ــوي ــل ع ــن م ـك ـت ـبـ ٍ
يـشـتــرك زمـ ــاء ك ـث ـيــرون ـ مـنــذ ثمانينيات
ال ـق ــرن الـ ـ ــ 20ـ م ــع ج ـهــةٍ مـعـنـ ّـيــة بــال ـتــوزيــع،
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى أح ـ ــدث األعـ ـ ـ ــداد ،وم ـعــرفــة
الـ ـش ــأن ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـع ــامل ــي ،وال ـل ـح ـظــات
ٌ
أفالم ونظريات ومفاهيم في
التي تعيشها
ْ
كأبحاث
ُمختبر النقد الفكري ،قبل أن تظهر
ٍ
ُ
صحف ومواقع تعنى بالشأن
ومقاالت في
ٍ
السينمائي.
املجلة تتجاوز اليوم كونها مطبوعة علمية،
ُ
ّ
تـعـنــى ب ــأح ــوال ال ـف ــن ال ـســابــع ،ن ـق ـدًا وفـكـرًا

ْ
وتــوثـيـقــا ،إذ بــاتــت م ـصــدرًا مـهـ ّـمــا للتأريخ
الـ ـفـ ـن ــي ،ملـ ــا ف ـي ـهــا مـ ــن ق ـض ــاي ُــا وإش ـ ـكـ ــاالت
ّ
تـتـعــلــق بـصـنــاعــة الـ ـص ــورة امل ـت ـح ـ ّـرك ــة ،في
الحقبة الـحــديـثــة ،وم ــن م ـقــاالت لـهــا عالقة
ـات سـيـنـمــائـيــة م ـعـ ّـي ـنــة ،م ــا يجعل
ب ـس ـي ــاق ـ ٍ
املجلة مصدرًا للباحث بفضل مخزونها من
مفاهيم ونظريات وأفكار ،قادرة على صوغ
م ـش ــروع ف ـك ـ ّ
ـري ،س ـنــده الـسـيـنـمــا ،وع ـمــاده
ٍ
التجربة.
ّ
فرنسية رسمية،
ال تنتمي املجلة إلى جهةٍ
ْ
ّ
ّ
التصورات،
في
ر
تتحر
ما ساعدها على أن
ُ
ُ
وت ـع ـنــى ب ــاالج ـت ـم ــاع ،وتـلـتـحــم بــاملـتـخـ ّـيــل.
ّ
يتبدى خطها التحريري بوصفه يساريًا،
ال يـهـتـ ّـم بــاألفــام الــرسـمـيــة وحـفــاتـهــا ،بل
بفضاء للنقد والتفكير والتعبير بطالقة
ـام ف ــرنـ ـس ـ ّـي ــة ح ـ ــاض ـ ــرة ف ـ ــي وع ــي
ع ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ـ ٍ
االجتماع اإلنساني .من النقد اإليديولوجي
ً
إل ــى نـظـيــره الـتـفـكـيـكــي ،وصـ ــوال إل ــى الفكر
اآلخر ،تأرجحت كتاباتها بني هذه األنماط
فــي ص ــوغ مـعــرفـ ّـي ن ـقـ ّ
ـدي وسـيـنـمــائــي .في
ٍ
ـداد أزمــة
سبعينيات ال ـقــرن ال ـ ــ ،20مــع اش ـت ـ
ُ
اليسار في العالم ،وظهور اليمني امل ّ
تطرف
وم ّ
كعنصر ثابت ُ
ضاد للحداثة والتحديث
في الجيوسياسية في العالم ،بــدت املجلة
ّ
كأنها سياسية أكثر منها سينمائية ،رغم
ّ
ساهم في ذيوعها وانتشارها ،حتى
أن هذا ُ
ّ
أضحت قبلة كــتــاب وسينمائيني وفنانني
وسياسيني ُ
وم ّ
ؤرخني كثيرين.
ّ
َّ
خطها الـتـحــريــري ك ــل مــا هــو فني
ت ـجــاوز
ْ
وج ـم ــال ــي ،إذ اس ـت ـق ـ ّـرت ف ــي ن ـق ـ ٍـد تفكيكي
(م ــرحـ ـل ــة سـ ـي ــرج دان ـ ـ ـ ــي) ،قـ ــوامـ ــه ال ـس ـي ــاق
ال ـتــاري ـخــي ،ونـسـقــه م ـش ـ ٌ
ـدود إل ــى مـمــارســة
ُ ّ
ّ ُ ّ
نقد فـكــري يفكك
فكرية ،متمثلة فــي إقــامــة ٍ
الـ ـسـ ـي ــاق ــات الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ل ـل ـف ـي ـل ــمُ ،
وب ـ ـنـ ــاه
ال ـب ـص ــري ــة ،وأنـ ـم ــاط الـ ـص ــورة وعــاقــات ـهــا
بأسئلة الجسد والتاريخ والــوجــود .لذلك،
ُت ّ
عد هذه التجربة أغنى املراحل التاريخية
ً
جودة ،فسيرج داني ( 1944ـ  )1992لم يعمل
على تكريس األفكار واملفاهيم والنظريات،
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عدم انتمائها إلى
جهة رسمية ساعدها
تصوراتها
على تحرير
ّ
بــل عـلــى تـثــويــر الـفـكــر فـيـهــا ،وجعلها أفقًا
فكريًا أكثر منه نقديا أو إعالميا.
رغ ــم الـسـيــاق الـتــاريـخــي ال ــذي ظـهــرت فيه،
ودورهـ ـ ــا ف ــي تـفـعـيــل ال ـح ـيــاة الـسـيـنـمــائـيــة
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـ ّيـ ــة ،تـ ـ ـب ـ ــدو «دف ـ ـ ــات ـ ـ ــر ال ـس ـي ـن ـم ــا»
ال ـي ــوم كــأن ـهــا تـعـيــش عـلــى وق ــع أم ـجــادهــا،
ال بـ ـسـ ـب ــب ض ـ ـعـ ــف م ـ ـقـ ــاالت ـ ـهـ ــا ،وارت ـ ـ ـبـ ـ ــاك
حــواراتـهــا وبساطتها أحيانًا ،بــل لتالشي
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق اإلي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوج ـ ــي ل ـ ـهـ ــا ،ودخ ـ ـ ــول
بسياسييه ُ
ّ
ومنتجيه
املجتمع الفرنسي ـ
ُ
ون ـخ ـبــه ُ
ومـثـقـ ْفـيــه ـ ف ــي س ـيــاســات الـتــرفـيــه
واالستهالك ،إذ أصبح الفضاء السينمائي
مكانًا للتسلية .وهذا يقتل حيوية السينما،
ودوره ــا الـفـكــري ،وتأثيرها اإليديولوجي

تتصدى لخراب الراهن
ذاكرة صاالت لبنانية
ّ
نديم جرجوره

يصعب فصل ما يحصل في لبنان ،سينمائيًا،
عن راه ـ ٍـن مضطرب ،يعانيّ خرابًا فظيعًا في
شؤون الحياة اليومية .يتمثل الحاصل بعودة
سينمائية إل ــى مــاضــي الـبـلــد ،عـبــر اسـتـعــادة
ذاك ــرة سينمائية لـطــرابـ ٌلــس وش ــارع الحمرا
ٌ
البيروتي .للمكانني تاريخ حافل في السينما،
صاالت وأفالمًا وتوزيعًا واشتغاالت .العودة
ـاض قــديـ ٍـم ،في لحظة اضطراب
الراهنة إلــى مـ ٍ
ّ
وخـ ــراب ،تعني شــوقــا إل ــى حــالــةٍ ٌ غـيــر مؤهلة
الستعادة حيويتها قريبًا .إســراف فــردي في
ّ
الذاتي لتقول شيئًا
ـات ،تنبثق من
سرد ذكــريـ ٍ
ُ
قلق وخيبةٍ  ،أكثر من
دليل
العام،
عن املشهد
ٍ
كــونــه ت ـحـ ّـس ـرًا وب ـكــائ ـيــات .ال ـصــدمــة املـتــأتـيــة
مــن «االنـهـيــار الكبير» للبلد ،منذ «انتفاضة
ّ ُ
 17أكـ ـت ــوب ــر» ( )2019ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،تـ ـح ـ ِّـرض

ْ
ع ـلــى ف ـع ـ ٍـل ك ـه ــذا ،وإن ك ــان ف ــي ال ـف ـعــل نفسه
تـحـ ّـســر وب ـكــائ ـيــات .امل ـخ ــرج وال ـبــاحــث ه ــادي
ّ
زك ــاك مـنـهـمـ ٌـك ،مـنــذ أعـ ــوام ،فــي نـبــش املــاضــي
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي لـ ـط ــرابـ ـل ــس ،ع ــاص ـم ــة ال ـش ـم ــال
الـلـبـنــانــي .النتيجة م ــزدوج ــة :ك ـتـ ٌ
ـاب بعنوان
َ
«ال ـع ــرض األخ ـي ــر ـ س ـيــرة سـيــلـمــا طــرابـلــس»
( ،ZAC Filmsالطبعة األول ــى ،)2021 ،وفيلمٌ
ً
وثــائ ـقـ ّـي ُي ـص ـ ِّـور مــرح ـلــة ووق ــائ ــع وان ـقــابــات
فـُـي املــديـنــة ،مــن خ ــال صــاالتـهــا السينمائية
ّ
ـوام ط ــوي ـل ــة ،ب ـ ــدءًا من
امل ـق ـف ـل ــة ك ــل ـه ــا م ـن ــذ أعـ ـ ـ ـ ٍ
املــرح ـلــة الــاح ـقــة لـلـنـهــايــة امل ــزع ــوم ــة لـلـحــرب
األهلية اللبنانية ( 1975ـ « .)1990أمم للتوثيق
ُ ِّ
واألب ـ ـحـ ــاث» ت ـن ــظ ــم «م ـع ــرض ــا ق ـيــد اإلنـ ـش ــاء»
ٌ
بعنوان «طرابلس سكوب ـ عود على طرابلس
في ثقافتها وممارستها السينمائية» ،تنسيق
ّ
نــاتــالــي بــوشــر ،فــي منطقة «ش ــك ــا» (شـمــالـ ّـي
ّ
ّ
الخاصة بأرشيف
لبنان) ،يعرض املتعلقات

«ال ـش ــرك ــة الـسـيـنـمــائـيــة ال ـت ـج ــاري ــة طــراب ـلــس
ُ
ل ـب ـنــان» ،الـ ــذي (األرشـ ـي ــف) ت ـن ـقــذه «أم ـ ــم» من
النسيان واإلهـمــال والتجاهل ،والــذي يكشف
شيئًا مــن أح ــوال تـلــك املــديـنــة ،عـبــر صاالتها
املـنـتـ ٌشــرة فـ َيـهــا مـنــذ ثــاثـيـنـيــات ال ـقــرن الـ ــ.20
أرشيف ُيعثر عليهُ ،فيعالج بما ُيالئم ما فيه
غني بمعطيات ،لن ُت َ
إرث ّ
حاصر بالسينما
من ٍ ْ
ً
فقط ،إذ تقول السينما في تلك املدينة حياة
ـات اجتماعية واقـتـصــادًا وعـيـشــا .هذا
وعــاقـ
ٍَ
ُ َ
نواة «سيلما» (هكذا تنطق السينما باللهجة
الـطــرابـلـسـيــة) أي ـض ــا .الـكـشــف ع ــن األرش ـي ــف،
ّ
السينمائي
والتجول في ماضي املدينة وإرثها
ً
ّ
شيء آخر ،يمزجان معًا رغبة
املفتوح على كل
ٍ
النفاد من خــراب اللحظة الراهنة القاتلة،
في ً
ورغـ ـب ــة ف ــي تــوث ـيـ ِـق ت ــاري ـ ٍـخ وذاكـ ـ ـ ــرة ،ال ي ــزال
ً
ّ
عارفون فيهما أحياء يتذكرون فصوال منهما؛
ـات ومـ ـس ــارات وان ـف ـعــاالت
وي ـب ــوح ــان ب ـم ـح ـطـ ٍ
حاصلة فيهما.
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة س ـ ـيـ ــرة ال ـس ـي ـن ـم ــا ف ـ ــي ط ــراب ـل ــس
اللبنانية (هناك نحو  40صالة فيها ،تعرض
حينها أفالمًا معروضة في بيروت في الوقت
نفسه ،أو غير معروضة في صاالتها أحيانًا
ُ ِّ
ّ
متنوع األشكال واملسائل،
عـ ّـدة) تذكر بالثراء
امللتصق باملدينة وناسها فــي أزمـنــةٍ عريقة.
ّ
كأن تخريبها ،اجتماعيًا وعمرانيًا واقتصاديًا،
ّ
ٌ
ـوام
م ـق ـصــود ،وإ ٌغـ ــاق ال ـص ــاالت كــلـهــا ف ــي ْ أع ـ ٍ
متالحقة جزء من التخريب املطلوب ،إذ يبدو
ّ
أن حيويتها ونبضها وحماستها لالنفتاح
والعيش واإلنتاج أقــوى من احتمال البعض،
الذي (البعض) ُي ِّ
قرر تحطيمها ،وتحطيم إرادة
ناسها في االنفتاح والعيش واإلنتاج.

هادي ّ
زكاك بين مغالي عون ومايز األدهمي في أثناء العمل على «العرض األخير» (فيسبوك ّ
زكاك)

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أخبار
◆ يصعب تأكيد سبب النجاح
الجماهيري الكبير لـSpider-Man:
 No Way Homeلجون واتس ،منذ
بدء عروضه التجارية العاملية في
 15ديسمبر/كانون األول ،2021
قبل يومني على بدء عروضه
ّ
املتحدة
التجارية في الواليات
املغامرة الجديدة
األميركية .ذلك ّأن
ّ
لـ«الرجل العنكبوت» حققت إيرادات
دولية بلغت ،إلى اليوم ،مليارًا و546
مليونًا و 566ألفًا و 780دوالرًا
أميركيًا ،منها  868مليونًا و642
ألفًا و 706دوالرات أميركية في
صاالت الواليات املتحدة ،أي 56.2
باملائة ،علمًا ّأن ميزانية إنتاجه

بلغت  200مليون دوالر
أميركي .هناك من يربط هذا النجاح
ُ
برغبة املشاهدين
في العودة إلى الصاالت السينمائية،
أشهر مديدة من اإلغالق
بعد
ٍ
التام في دول كثيرة في العالم؛
بينما يرى البعض ّأن شخصية
«الرجل العنكبوت» ال تزال تجذب
معجبني ومعجبات كثرا ،حتى ْ
وإن
جديد
تخلو النسخة هذه من ّأي ُ ٍ
ُيذكر ،فالشخصية نفسها تغري
باملتابعة ،وقدرتها على إنقاذ
ّ
الناس من الكوارث تجعلهم يتمنون
شخصية مثلها في عالم اليوم،
املليء بالكوارث ّ
املتنوعة.

◆ ُي ِّ
كرم «مهرجان العني
السينمائي» ،في دورته الـ4
( 23ـ  27يناير/كانون الثاني
ُ
 ،)2022املنتج واملمثل اإلماراتي
سلطان النيادي ،والناقد
املصري طارق الشناوي،
واملنتج والكاتب واملخرج الكويتي
الراحل خالد ّ
الصديق ،علمًا ّأن
الدورة الجديدة ستعرض 47
فيلمًا في مسابقاتها املختلفة،
الخاصة باألفالم القصيرة
والطويلة وأفالم الطلبة ،في دول
الخليج العربي ،ومنها« :بي
 »82لخالد املحمود ،و«سفران»
لصالح كرامة ،و«كروموسوم»

لعلي جمال ،و«حني» لسعد راشد
السعيد ،وغيرها .باإلضافة إلى
أفالم ّ
عربية مختلفة ،كالجزائري
ٍ
«هيليوبوليس» ( )2020لجعفر
قاسم ،واملصري «ملا بنتولد»
( )2019لتامر ّ
عزت ،والتونسي
«الرجل الذي باع جلده» ()2020
لكوثر بن ّ
هنية ،وهذه اختيرت
ّ
كلها لتمثيل دولها في التصفيات
األولى لجائزة «أوسكار» أفضل
فيلم ناطق بغير اإلنكليزية.
ُوي ِّ
خصص املهرجان برنامجًا
جديدًا« ،الركن الكالسيكي» ،يهتمّ
بأبرز إنتاجات األفالم القصيرة
في اإلمارات.

ّ
ـاع واألم ـك ـنــة .ذل ـ ُـك أن السينما
فــي ّاالج ـت ـمـ ٍ
ّ
تتحول من آلةٍ لصنع الفكر وفسحةٍ للتأمل،
إلى مهرجانات فنية وصــاالت عرض تريد
التسلية فقط.
ٌ ُ
غاير شهدته املجلة في األلفية
هناك مسار م ّ
الـ ـج ــدي ــدة ،ي ـت ـمــثــل ف ــي عـ ــدم ق ــدرت ـه ــا عـلــى
التأثير في الحياة السينمائية الفرنسية،
ّ
لكن هذا يحتاج إلى قراءات أكثر قبل إصدار
ح ـك ـ ٍـم ق ـي ـمـ ّـي .ب ـه ـتــان اإلنـ ـت ــاج الـسـيـنـمــائــي
ال ـفــرن ـســي ،وت ــراج ـع ــه ف ــي اآلون ـ ــة األخ ـي ــرة،
ّ
ً
ربما يكونان عامال على تراجع خط املجلة
ّ
وقــدرتـهــا عـلــى الـتــأثـيــر .إن تـ ّ
ـأمــل امل ـســارات
ّ
الغنية التي ّ
مرت بها ،تجعل القارئ يشعر
ّ
ب ـ ــأن س ـيــاق ـهــا ال ـت ــاري ـخ ــي س ـبــب ذيــوع ـهــا؛
ُ
وب ـت ـ ُـاش ــي هـ ــذا األفـ ـ ــق ال ــعـ ـض ــوي الــوث ـيــق
بــن املـجـتـمــع والـسـيـنـمــا ،ال ــذي عــرفـتــه في
سبعينيات القرن الـ ،20بدأت املجلة تتراجع
وترتبك في بعض أعدادها ،منذ تسعينيات
القرن نفسه.
ّ
مبنيًا على
السينما
ـاع
ـ
ـن
ـ
ص
ـان
لــم يـ ُـعــد ره ـ
ُ
ّ
النقد السينمائي ،مع االهتمام باملؤسسة
الرسمية ،وقنوات الدعم ،وشركات اإلنتاج،

وامل ـه ــرج ــان ــات ال ـعــامل ـيــة ،ال ـت ــي غ ــدت األه ــم
ُ ّ
ـوال
بالنسبة إليهمّ ،ملــا ت ــدره عليهم مــن أمـ ٍ
ك ـث ـي ــر ٍة .رغ ـب ــة ن ــق ــاد وم ـخ ــرج ــن وعــام ـلــن
سـيـنـمــائـيــن ف ــي إبـ ــداع ص ــورة سينمائية
جديدة ،منذ الستينيات املاضية ،مع سيرج
دان ــي وج ــان ـ لــوك غ ــودار وفــرنـســوا تروفو
وإريــك رومــر وجــاك ريفيت وغيرهم ،مع ما
ّ
ُعرف بـ«املوجة الجديدة»ُ ،جعلتهم ُيفكرون
ّ
فــي صــوغ هــذا امل ـشــروع املـتـقــطــع فــي النقد
والسينما.
عربيًا ،إذا تجاوزنا سبعينيات القرن الـ20
وثمانينياته ،يكاد الناقد ال يعثر على ّ
أي
ّ
يستمد أفكاره ُ
وم ّ
تخيله وصناعته من
فيلم
ٍ
ُ
«دفاتر السينما» ،بوصفها مختبرًا للفكر
ّ
وطرح أسئلة تتعلق بالسينما ،وبعالقتها
ّ
بتمزقات الناس ومآسيهم .في أفــام جان
شمعون ومارون بغدادي وجوسلني صعب
ً
مثالّ ،
الصورة
يتبدى ـ تقنيًا ،وطريقة إنتاج
ٌ
ُ
ّ
ٌ
املـتـخــيـلــة ،وأن ـمــاط الـتـصــويــر ـ فـكــر وخـلــق
ٌّ
وتـشــكــل مــن املــوجــة ّالـجــديــدة ،فـهــم أبــدعــوا
متنًا سينمائيًا ُمـكــثـفــا ،يـقـتــرب مــن أحــام
الناس َ
ومشاعرهم ورؤاهم.

أقوالهم

ُ
ّ
الشابة التي كنتها .األمر
عالقتي بوالدي متينة .هو من صنع
قاس عليها :حينها،
شبابي
أعقد مع والدتي ،فالحاصل معي في
ّ ٍ
مارست املهنة التي َ
ُ
لكن والدي منعها من
أراد ْت ممارستها دائمًا،
ُ ِّ
ُّ
تحقيق حلمها هذا .أكثر من ذلك :صفق لي كثيرًا ،وبت محبوبة
جدًا .مع هذا ،هي التي ّ
تمرين من
حرضتني على املشاركة في
ٍ
أجل مسرحية ،عندما بلغت  17عامًا.

جاين بيركن

ّ
ُ
كتبت مالحظات على ّ
النص السينمائي ،للتأكد من ّأن «صرخة»
( )2022يـحـتــرم شـخـصـيــة سـيــدنــي ف ـيــه .الـجـمـيــع منفتحون
ومتواضعونُ .
أحيانًا« :أعتقد ْأن ِو ْس (كرافن ،مخرج
كنت أقول
ُ
ٌ
ُ
ِّ
السلسلة) كان سيفعل هذا» ،فأعجبوا بقولي .هناك مشهد يكرم
ِو ْس .شعرنا فعليًا بغيابه ،وللمفارقة شعرنا بحضوره أيضًا.
نيف كامبل

ّ
متطرفة ،سياسيًا وعاطفيًا .قول رئيس
انتخاب ترامب جعلني
ّ
ّ
ُ
الــواليــات املـتـحـ ّـدة إنــه «عندما تكون نجمًا ،يمكن أن تفعل كل
شيء مع النساء» ضربة أخيرة ،لم أعد معها قــادرة على قبول
ٍ
أدنى مرونةّ .
علي حسم خياراتي ونظرتي إلى األمور.

ماغي غيلّينهال

أفعالهم

ميلنا ْسميت
 Madres Paralelasلبيدرو أملــودوفــار ،تمثيل ِ
(الـ ـص ــورة) :عــاقــة بــن امــرأتــن حــامـلــن تنشأ فــي مستشفى
للتوليد ،وتكشف أمورًا عن أنماط العيش والعالقات بني الناس
ّ
ّ
ّ
والحب ،خصوصًا ّأن كل واحــدة منهما تختلف كليًا
واألمومة
ّ
ُ
عن األخرى ،فجانيس مصورة محترفة ،غير نادمة على شيء؛
ُ
ّ
راهقة تقيم مع والدتها املمثلة ،مرتبكة وغير ُمدرك ٍة كيفية
وآناُ ،م ِ
ّ
التصرف.

ّ
 Chère Léaلـجـيــروم بــونـيــل ،تمثيل أنــايـيــس دوموستييه
ُ
(الصورة) :ال يزال جوناس مغرمًا بصديقته السابقة ،ليا .ورغم
ّأن عالقتهما محتفظة بغليانها العاطفيُ ،ت ّ
صر ليا على رفضه.
ّ
فتصده .يذهب إلى مقهى
بعد ليلة أمضاها مخمو ّرًا ،يزورها،
ويكتب لها رسالة ،ما عطل يوم عمل له ،وأثــار فضول صاحب
املقهى.
ّ
لشابة
 Passingلـريبيكا هــال (ال ـص ــورة) :مــا ال ــذي سيحدث
سوداء في نيويورك ،في عشرينيات القرن الــ ،20عندما تلتقي
صديقة قديمة لها ،بات لون بشرتها أبيض بالكامل؟ صدمة ثم
عالم جديد
محاولة معرفة سبب قيام ّصديقتها ٍ
بأمر كهذا ،في ٍ
ّ
واجتماع غير متقبل السود.
يتشكل،
ٍ

