
سينما

نديم جرجوره

فيلٌم فرنسي جديد، يروي يوميات 
ــا فــــي مــبــنــى  ــعـ ــمـــون مـ ــيـ ــقـ أنــــــــاٍس ُيـ
ــوارع الــــدائــــرة  ــ ــ ــــد شـ ــد، فــــي أحـ ــ ــ واحـ
الـــــــــ11، فــــي بــــاريــــس. عـــنـــوانـــه الـــفـــرنـــســـي اســـم 
 Rue 8( الـــشـــارع نــفــســه: »8 شـــارع اإلنــســانــيــة
De L’Humanite(«. للعنوان اإلنكليزي معنى 
قبل  ها، 

ّ
كل الحكاية  اختزال  وأقــدر على  أعمق 

»عالقون  دقــيــقــة:   126 فــي  وقائعها  مــشــاهــدة 
.»)Stuck Together( معا

زمــــن حــكــايــة الــفــيــلــم، لـــدانـــي بـــــوون مــخــرجــا 
، قــــائــــٌم فــــي إحـــــــدى فــــتــــرات الــحــجــر 

ً
ــا ــثــ ــمــ ومــ

الــصــحــي ومـــنـــع الـــتـــجـــّول فـــي فـــرنـــســـا، ودول 
أخرى كثيرة، مع انتشار وباء كورونا. بداية 
للشوارع  تــصــويــٌر  نتفليكس(   ،2021( الفيلم 
 

ّ
العالم« تحل »نهاية   

ّ
كــأن املـــاّرة،  مــن  الخالية 

 من 
ْ
فــي الــواقــع، كحلولها فــي أفـــاٍم عـــّدة، لكن

 الــبــشــريــة تــخــوض حــربــا، 
ّ
ــار، رغـــم أن دون دمــ

كــقــول الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
إلــى الفرنسيني، مــع بــدايــة العزلة  فــي خطابه 
ها حــرٌب، فأين 

ّ
أن ، بما 

ْ
املنزلية القسرية: »لكن

)ميلو  الجنود وأسلحتهم؟« يتساءل باسيل 

ــر(، راوي افــتــتــاح الــحــكــايــة،  ــ ــراِن ــ
ْ
ـ مــاتــشــادو غ

صّورة سينمائيا بني نهاية أكتوبر/تشرين 
ُ
امل

األول وبداية ديسمبر/كانون األول 2020.
الفرنسّي،  ذاك  من  أوضــح  اإلنكليزي  العنوان 
الــــعــــادي لــلــغــايــة. »عـــالـــقـــون مـــعـــا« هـــم ســّكــان 
أمــامــيــة، فيها مختبر  بــاحــة  لــه  مبنى واحــــد، 
وحانة وغرفة الناطور. في الباحة، سيارة دفع 
 شراءها 

ّ
شف الحقا أن

َ
رباعي حمراء اللون، ُيكت

 قبل وقٍت قليل على العزلة، وصاحبها 
ٌ

حاصل
ــان( بــلــجــيــكــيٌّ ُيــقــيــم مع  ــيـ تــونــي )فــرنــســوا دامـ
)إيــف ماْرِنَيا( في  ابنه باسيل وابنته ِفكتوار 
الــطــابــقــني األخــيــريــن، فــهــو املــالــك الــوحــيــد في 
املبنى، واآلخرون جميعهم مستأجرون، وهذا 
 ،

ّ
الدائمة منهم ومنهن السخرية  إلــى  لــه  دافـــٌع 

ومــــن املــســتــأجــريــن عـــمـــومـــا، بــلــغــتــه الــقــاســيــة 
ونبرته الحاّدة وتشاوفه الدائم، ما يدفع امرأته 
إيــزابــيــل )مــيــريــام بــورِغــنــيــون( إلـــى »َهـــْجـــِره«، 
للسانه السليط خصوصا مع النساء. يوميات 
11 شخصا، ُيقيمون في مبنى واحــٍد، تكشف 
الحجر والعزلة، والشروط  تفاصيل يفرضها 
الجديدة للتواصل بني الناس، التي يطرحها 
الــعــالــم، مطلع 2020.  يه فــي 

ّ
كــورونــا منذ تفش

بــاإلضــافــة إلــى هـــؤالء، هناك امـــرأة ُمقيمة في 
 يــوم، رغم 

ّ
منزل صديقٍة لها، تخرج مساء كــل

منع التجّول، وتعود صباح اليوم التالي. هذا 
 مــن خــارج 

ٌ
ُمخيف لبعض هـــؤالء، فهي قــادمــة

املبنى، خصوصا أكثرهم ارتيابا وقلقا وحذرًا 
إزاء الــوبــاء، مــارتــان )بــــوون(. الــتــوتــر حــاضــٌر، 
ــة فـــي مـــنـــزٍل ُمــثــيــر الرتـــبـــاك  ــمـ ــة الـــدائـ ــامـ فـــاإلقـ
 

ّ
 لــكــل

ّ
ـــقـــيـــمـــني فـــيـــه، ألن

ُ
وصــــــــدام خـــفـــي بــــني امل

واحد مزاجه ورغباته وهواجسه وطموحاته 
قيم معه غير مباٍل، إّما 

ُ
واشتغاالته، واآلخر امل

بسبب اضطرابه وحرصه الشديد على إبعاد 
الـــوبـــاء عــن املـــنـــزل، وإّمــــا بسبب هــوســه برفع 

الحامل  أغـــات  إنــســتــغــرام.  عــدد متابعيه على 
ية، تحمل 

ّ
م نفسها مغن ــقــدِّ

ُ
ت ويــلــر(  )ألــيــســون 

ــي الـــعـــزف،  ــن دون حــرفــيــة لــديــهــا فـ غـــيـــتـــارًا مـ
ف أغنية عن الوباء، بينما شريكها 

ِّ
ها تؤل

ّ
لكن

ســـامـــويـــل )تـــــوم لـــيـــب( مــــــدّرب ريــــاضــــي، لــديــه 
 يتابعنه عبر وسائل 

ّ
سيدات طاعنات في السن

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. كلير )لــورنــس آرنـــي(، 
زوجة مارتان ووالدة لونا )روز دو كْرِفنويل(، 
مــحــامــيــة تعجز عــن الــعــمــل مــن املــنــزل بسبب 
ضــغــوط الـــعـــزلـــة. تــونــي يــريــد عــــودة زوجــتــه، 
والـــنـــاطـــور ديــيــغــو )خـــورخـــي كــالــفــو( ينتظر 
عودة زوجته )كارا تشيريرا( من املستشفى، 
إلصابتها بالوباء. لويز )ليليان روِفر( ترغب 
ال( 

ّ
في إعادة فتح الحانة، وجانـ  بول )إيفان أت

مهووس برغبة جامحة في اختراع لقاح، في 
املختبر الصغير.

ج واالضــطــراب والــخــوف املــرضــّي من 
ّ
التشن

املــرء   يموت 
ْ
أن  للغاية 

ٌ
الــوبــاء )»أمـــٌر سخيف

بسبب كــورونــا مــن دون اإلصــابــة بــه«، تقول 
كلير ساخرة من مارتان(، والتشاوف املؤّدي 
إلــى نــزاع خفي مــع اآلخــريــن، وجــنــون العلم، 
ــنــتــج ـ في 

ُ
واألحــــام الــصــغــيــرة؛ أمــــوٌر كــهــذه ت

ـ مواقف طريفة للغاية، وتساؤالت  آٍن واحــد 
العاقات ومغزى  مــواربــة، عن  طرح 

ُ
ت عميقة 

وعن  املنزلية،  العزلة  ونتائج  الــوبــاء  ي 
ّ

تفش
حـــّب وشـــغـــٍف وأولـــويـــة الــتــصــالــح مـــع الـــذات 
ــن الـــحـــيـــاة. املـــواقـــف  ــدة مـ ــديـ لـــبـــدء مــرحــلــة جـ
التي  الكوميديا،   

ّ
أن رغــم   ،

ٌ
ُمضحكة الطريفة 

 يــلــتــزمــهــا، غــيــر كــامــلــٍة، 
ْ
ُيــفــتــرض بــالــفــيــلــم أن

ــرأة  ــ ، مــــع إخــــبــــار املــ
ً
فــــاملــــوت يـــحـــضـــر خـــفـــيـــة

»الـــغـــامـــضـــة« ديـــيـــغـــو مـــــوت زوجــــتــــه. املـــــرأة 
ـــدعـــى ليلى 

ُ
ــغ عــنــهــا، ت

َّ
الــغــامــضــة، الـــتـــي ُيــبــل

)نـــــــوال مــــدنــــي(، وتـــكـــشـــف لــلــجــمــيــع، بـــحـــّدة 
ــهــا طبيبة فــي قسم طـــوارئ أحد 

ّ
وغــضــٍب، أن

 عزلتها عنهم حماية لهم، 
ّ
املستشفيات، وأن

فــهــي تــحــتــّك يــومــيــا بــكــثــيــريــن، وزمـــيـــان لها 
 بعد توقيف 

ٌ
ُمــصــابــان بــالــوبــاء. هــذا حــاصــل

شــرطــيــني لــهــا أمــــام مــدخــل املــبــنــى. املــســائــل 
 الحّس 

ّ
املطروحة واقعية وحيوية وآنّية، لكن

ل تحصينه من 
َّ

 فيلٍم، ُيفض
ُ

امليلودرامّي َمقتل
مستوى عــاٍل جــدًا مــن االنــفــعــال، املبثوث في 
العالم عبر اإلعام املرئّي: التصفيق اليومي 

لألطباء والطبيبات واملمرضني واملمرضات 
والــعــامــلــني والــعــامــات فــي املــجــال الصحي 
 املآل األخير لألحداث، التي 

ّ
افة، لكن

ّ
تحية شف

الــذات وتفعيل  التصالح مع  بــضــرورة  تقول 
الــتــواصــل الــبــشــري والــحــّســي واملــبــاشــر بني 
ر، يكاد 

ّ
ٌر بانفعال بصرّي مؤث األفــراد، ُمصوَّ

ُيفقده معناه الحسن والجميل.
 
ً
روّي فيه، املحتاج أصا

َ
مّدة الفيلم أطول من امل

إلــــى تــكــثــيــف درامـــــي )ســيــنــاريــو دانــــي بـــوون 
ولــورنــس آرنـــي، شريكته فــي الــحــيــاة أيــضــا(. 
 بعض املـــروي ُمــكــّرر، وعلى 

ّ
 إن

ْ
هــذا عــطــٌب، إذ

ُيعِمل »مقّصه«   
ْ
أن ــوز( 

ُ
ل )إيــرفــي دو  التوليف 

أكثر. األداء عادّي، وفي لحظاٍت عّدة ُيثير أداء 
بعض املمثلني ضحكا، بفضل حركٍة أو قوٍل أو 
اشتباك طريف بني اثنني أو أكثر. التصّرفات 
ــى تــــتــــطــــابــــق مــع  ــنــ ــبــ ــان املــ ــ ــّكـ ــ ــــسـ ــّكــــمــــة بـ ــتــــحــ املــ
تصّرفات كثيرين في لحظات كهذه. التسامح 
والــتــواصــل أيــضــا. واقــعــيــة الــنــّص واملعالجة 
العالم   

ّ
 من واقعية حــدٍث يهز

ٌ
والسرد منبثقة

بــرّمــتــه إلــى اآلن. »8 شـــارع اإلنــســانــيــة« يبقى 
فيلم تسليٍة، ذات رسائل واضحة عن التسامح 
واملــصــالــحــة وتــحــســني الــعــاقــات بــني الــنــاس، 
وعـــن ضـــــرورة كــســر الــحــواجــز ونــبــذ الــعــزلــة. 
، وهذا 

ً
رسائل مبثوثة إلى املشاهدين مباشرة

 دراميا وجماليا.
ٌ

ثقيل

كوميديا 
سينمائية 

منفعلة

»عالقون معًا« بسبب كورونا

توني بوون ولورنس آرني: انفعاالت أقوى من الجماليات )دوني شارْليه/ فرانس برس(

إيتزيار أيْتونو وألفارو مورتي وأورسوال كورْبيرو: »ال كازا دي بابِل« )سامويل دي رومان/وايرإيماج(
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نزاعاٌت شبه صامتة 
ومصالحاٌت واضحة 

وانفعاالٌت كثيرة

ـــط، طــاملــا 
ِّ
ـــخـــط

ُ
 ت

ْ
»كـــيـــف ُيــمــكــن لـــهـــولـــيـــوود أن

مـــاذا؟« )بروكس  ها غير عــارفــٍة من ُيشاهد 
ّ
أن

بارنس ونيكول ْسبرلينغ، الصحيفة اليومية 
تــايــمــز«، 5 سبتمبر/ »نـــيـــويـــورك  األمــيــركــيــة 

ــل شـــّبـــاك  قـــاتـ مــــن هــــو   ،
ْ
»لــــكــــن ــلــــول 2021(.  أيــ

السينمائية  املجلة  تـــورال،  )رومـــان  التذاكر؟« 
الــشــهــريــة الــفــرنــســيــة »بـــرومـــيـــيـــر«، نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني 2021(.
ــيــــركــــي عـــلـــى أرقــــــــام املــبــيــعــات  ــتــــمــــاد األمــ االعــ
جـــزٌء مــن سياسة العمل فــي شــركــات اإلنــتــاج 
واالستديوهات السينمائية. طريقة استخدام 
ُيقال   

ْ
كــأن للتواصل،  الــتــذاكــر كوسيلة  شــّبــاك 

ــر عـــــــدٍد مــن  ــبــ ــا أكــ ــديـ ــيـ ــكـــومـ ــذه الـ ــ »تـــحـــقـــيـــق هــ
طمعا  الــفــانــيــة«،  الكوميديا  منذ  املشاهدين 

باريس ـ العربي الجديد

بــعــد 4 أشــهــٍر عــلــى فـــوزه بــالــجــائــزة الكبرى 
ـ 17 يوليو/  6( الــــ74  الـــدورة  للجنة تحكيم 

السينمائي،   »
ّ
ــان ــ »كـ ملــهــرجــان   )2021 تــمــوز 

ــر فــــرهــــادي،  ــغــ ــار إيــــــــران »بــــطــــل« ألصــ ــتـ تـــخـ
إلشــــراكــــه فــــي الــتــصــفــيــات األولـــــــى لــجــائــزة 
»أوســـكـــار« أفــضــل فيلم دولــــي، فــي النسخة 
الـ94 )27 مارس/آذار 2022(. فرهادي يرفض 
ــيــا ســحــبــه مـــن الــســبــاق إلـــى تلك 

ّ
هــــذا، مــتــمــن

 في املعاملة التي 
ٌ
الجائزة: »سبب ذلك كامن

اإليرانية،  الحكومة  من  أعـــواٍم  منذ  يتلقاها 
 Les( مـــواطـــنـــيـــه«  إزاء  ــلـــده  بـ ســـيـــاســـة  ــــي  وفـ
الثاني  نوفمبر/تشرين   18  Inrockuptibles
جـــائـــزة  عـــلـــى  حـــصـــولـــه  بــمــنــاســبــة   .)2021
 :

ً
ــادي عـــن قــنــاعــتــه قــائــا ــرهـ ــر فـ «، ُيــعــبِّ

ّ
ــان ــ ــ »كـ

 ما 
ّ
فـــإن ها، 

ّ
كل الصعوبات والــضــغــوط  »رغـــم 

 في 
ٌ
 ُيــنــقــذ بــلــدي وُيــحــّســنــه كـــامـــن

ْ
ُيــمــكــن أن

ـ  صبح 
ُ
ت الطريقة  هــذه  شاهدين؛ 

ُ
امل بمزيٍد من 

للُمشاهدة  الجديدة  واآلليات  كورونا  بسبب 
ــاهــــدو زمــــــن الــــوبــــاء  ــشــ ــاؤل. مــ ــ ــســ ــ ـ مــــوضــــع تــ
شاهدة على الطلب«. 

ُ
معتادون على تقنية »امل

مشاهدة  تــؤّمــن  مختلفة  وخـــدمـــات  مــنــّصــات 
كــــهــــذه، وطـــالـــبـــوهـــا جـــالـــســـون فــــي مــنــازلــهــم. 
ــبــــدو، غـــيـــر مــكــتــرثــني كـــمـــا فــي  هـــــــؤالء، كـــمـــا يــ
»ُمشاهدة  السابق بفكرة الذهاب إلى الصالة لـ
إيــرادات  ق 

ِّ
الــذي ُيحق فيلٍم على املوضة«، ذاك 

ــعــتــمــد عــلــيــه فـــي صـــاالت 
ُ
كــثــيــرة )بــحــســب امل

عــدٌد كبيٌر من  ُيشاهده  أو  الشمالية(،  أميركا 
مد عليه في فرنسا(.

َ
عت

ُ
شاهدين )كامل

ُ
امل

»اإليـــقـــاع مــتــغــّيــٌر حــالــيــا« )نــيــويــورك تــايــمــز(. 
ــســمــة بــكــون »أخــبــار 

ّ
»هــكــذا نــدخــل مــرحــلــة مــت

»بطل«  ــادة الــوعــي«. االخــتــيــار الــرســمــي لـ زيـ
ُيــثــيــر غــضــبــه وســخــطــه،  »أوســـكـــار 2022«  لــــ
فــيــكــتــب رســــالــــة طـــويـــلـــة، تـــنـــشـــرهـــا مـــواقـــع 
مختلفة للتواصل االجتماعي، يتحّدى فيها 
فا عند »نفاقها الكبير«، 

ّ
حكومة بلده، متوق

ل ـ بالنسبة إليه ـ بالترويج لفيلمه في 
ّ
املتمث

املسابقات الدولية، في وقٍت ُيصبح فيه هو 
انا. 

ّ
هدفا لهجمات شخصية، بصفته فن

أعــواٍم  الطويل في  إلــى صمته  ُيشير فرهادي 
ل حينها التركيز على كتاباته 

ّ
ه ُيفض

ّ
عّدة، ألن

 هـــــذا الـــصـــمـــت، كــمــا 
ّ
ــه. لــــكــــن ــ ــــامـ وتـــحـــقـــيـــق أفـ

ــٌع للبعض إلـــى االعــتــقــاد بــقــدرتــه  ــ يــقــول، »دافـ
ــي لــن أرّد 

ّ
ــي، معتقدًا أن

ّ
على قــول أي شــيٍء عــن

عـــلـــيـــه«. ُيـــضـــيـــف: »ســــأكــــون واضــــحــــا: ضــقــت 
 
ْ
 »كــيــف ُيــمــكــن ألي شــخــص أن

ْ
ــا« إذ بــهــذا ذرعــ

املتطّرف  إعامها  يجد  لم  بحكومٍة،  يربطني 
 في تدميري وتهميشي واإلســاءة إلى 

ً
مشكلة

 جواز 
ّ
سمعتي أعواما مديدة؟«. يذكر أيضا أن

ـــصـــبـــح »مـــفـــهـــومـــا غـــامـــضـــا )أو 
ُ
الـــســـيـــنـــمـــا« ت

م برنامجه 
ّ
 كل واحٍد ُينظ

ّ
»ُمشّوشا«(، حيث إن

بحسب رغــبــاتــه فــي الــلــحــظــة نــفــســهــا، وليس 
بــحــســب األرقــــــــام« )بـــرومـــيـــيـــر(. »نــتــفــلــيــكــس« 
 غير معنية باإلعان عن أرقام أو أعداد. 

ً
مثا

رغم وفــرة اإلحــصــاءات، »نكتشف عدم وجود 
ــْد 

َ
منهٍج أو مــذهــٍب ُيــرَكــن إلــيــه« )بــرومــيــيــر(. ت

ساراندوس، رئيس املنّصة األميركية، يكشف 
وســائــل  أمـــام   )2021 سبتمبر/أيلول  )نــهــايــة 
البيانات  مــن  كــبــيــرة  عـــّدة مجموعة  إعــامــيــة 
يا« )بروميير(، بخصوص 

ّ
»عديمة األهمية كل

 املشتركني 
ّ
إنتاجاتها. تقول البيانات مثا إن

و6   Bird Boxو Tyler Rake بكثرة  ُيشاهدون 
و  La Casa De Papel وكــذلــك   ،Underground

 من دون أرقــاٍم واضحة 
ْ
Stranger Things. لكن

 املنصة 
ّ
»كــثــرة«. هــذا يكشف أن ــد هــذه الـــ تــؤكِّ

قة 
ّ
املتعل وأذواقـــهـــم،  ُمشاهديها  مــيــول  بقي 

ُ
ت

الوثائقية،  والــســاســل  واملسلسات   بــاألفــام 
ــــني. أي  عـ

ّ
ــــوز ــّوة« مـــن املـ ــ »قـ ـــ ــ  »ســــــــّرًا«، مــحــّمــيــا بـ

 إخـــفـــاء رغـــبـــات املــشــاهــديــن، أو الــجــمــهــور 
ّ
أن

ــفـــهـــم، يـــــــؤّدي إلـــى  كـــمـــا يــحــلــو لــكــثــيــريــن وصـ
ــنـــني،  ــذ سـ ــنــ مــ ــــع  ــبـ ــ ـ

ّ
ــت ــ املـ الـــتـــقـــلـــيـــد  ــاء ذاك  ــ ــغــ ــ ــ إل

ــل بــشــّبــاك الــتــذاكــر، مــا يجعل رومـــان 
ّ
واملــتــمــث

 تــــــــــــورال )بـــــرومـــــيـــــيـــــر( يـــــتـــــســـــاءل عــــــن قـــاتـــل 
هذا التقليد؛ ويدفع بروكس بارنس ونيكول 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز( إلــــى مــحــاولــة  ْســبــرلــيــنــغ )نـ
ــه 

ّ
أن يبدو  واقــعــا  ر  فسِّ

ُ
ت إجــابــاٍت،  العثور على 

سيتفاقم أكثر فأكثر، في املقبل من األيام.
نديم...

ســفــره ُمـــصـــادر، مــــّرات عــــّدة، فــي مــطــار بــلــده، 
ه يتعّرض 

ّ
 الحكومة تستجوبه مــرارًا، وأن

ّ
وأن

ـــهـــا رســـالـــة مـــفـــادهـــا الــتــالــي: 
ّ
لـــتـــهـــديـــدات، أقـــل

ل أال يعود فرهادي إلى إيران«.
َّ

»ُيفض
السياسة  تحضر  تــلــك،  الطويلة  رســالــتــه  فــي 
انتقاده حكومة بلده على رّدها  مباشرة، مع 
ديسمبر/كانون  احتجاجات  على  »الكارثّي« 
البنزين؛  ســعــر  رفـــع  بــخــصــوص   ،2019 األول 
ــيـــع« و»املــــــريــــــع« مــع  ــظـ ــفـ وعـــلـــى تــعــامــلــهــا »الـ
من  املستوردة  اللقاحات  »حظرها  بـ كــورونــا، 
الــواليــات املــتــحــّدة األمــيــركــيــة؛ بــاإلضــافــة إلى 
املصير املأساوي لطائرة البوينغ« األوكرانية 
فــي يناير/ اإليـــرانـــي  الــجــيــش  الــتــي ُيسقطها 

 176 مـــقـــتـــل  ـــبـــا  ُمـــســـبِّ  ،2021 الـــثـــانـــي  كــــانــــون 
شــخــصــا. فــي الــخــتــام، يــؤّكــد أصــغــر فــرهــادي 
إطـــاقـــا في  لــديــه  مــشــكــلــة   ال 

ْ
أن عــلــى   )1972(

تراجع الحكومة اإليرانية عن قرارها باختيار 
»أوسكار« أفضل فيلم دولي. »بطل« لـ

»من هو قاتل شبّاك التذاكر؟«: سؤال اللحظة

فرهادي غاضبًا: اسحبوا فيلمي من »أوسكار«

الفرنسي داني بوون 
يروي في فيلمه الجديد 

حكاية أناٍس يُقيمون معًا 
في مبنى واحد، مع أول 

حظر تجّول في العالم 
بسبب تفشي كورونا

 اإلحباطات تزداد عامًا تلو آخر. في 
ّ

متعتي في التمثيل رغم كل
ــي غير 

ّ
أن ني من اإلخـــراج. هــذا يعني 

ّ
أنــا لتمك  

ٌ
املقابل، محظوظة

 مشروع ُيعرُض علّي، 
ّ

مضطّرة على املوافقة على التمثيل في كل
 عندما أخرجت أول فيلٍم 

ً
فقط ألّن الفراغ ُيخيفني. أصبحُت بالغة

يتّم  الجمل«(. قبله، كنُت طفلة تبكي كي  )»هــذا أسهل على  لي 
إطعامها.

فاليريا بروني ـ تديشي

ي ســأؤّدي دور فتاة بوند في »ال وقت للموت«، 
ّ
عندما علمُت أن

ـــر جــهــودي التي  شــعــرُت بــحــمــاســة وقــلــق. ال أريـــد لــهــذا أْن ُيـــدمِّ
صنعتها إلى اآلن. فتيات بوند هّن دائمًا، بالنسبة إلّي، أثيريات 
ها، كانت لــدّي مشكلة في عرض نفسي. 

ّ
. في األحــوال كل

ً
قليال

ة.
ّ
أردُت جعل بالوما )فتاة بوند( شخصية مستقل

آنا دي آرمس

بعد  بها  وازداد سحري  دائمًا،  بها  الستينيات. ُسحرت  أعشق 
إنجازي »الليلة األخيرة في سوهو«. طموحي أْن أدعو الناس إلى 
أو  مثالية،  توجد مرحلة  ال  الجميل«.  »الزمن  بتعبير  الثقة  عــدم 
عشرية ساحرة. يتناول فيلمي مخاطر جعل املاضي رومانسيًا. 

ل من حنيننا إليها. ال أنتقد الستينيات، بل أعدِّ
إدغار رايت

ســاريــنــا فــرهــادي  تــمــثــيــل  فــــرهــــادي،  Un Heros ألصــغــر 
ن رحيم من تسديد ديٍن عليه لفترة 

ّ
)الصورة/Getty(: لم يتمك

طويلة، ما أدخله إلى السجن. ُيمنح إجازة ليومني، فُيقّرر لقاء 
الــدعــوى ضــده، مع وعــٍد له  ، وُيسقط 

ً
ه يرحمه قليال

ّ
دائــنــه، لعل

بتسديد الدين في أقرب وقت. لكّن األمور لن تسير كما يرغب 
رحيم، فيحدث ما لم يكن في الحسبان.

غاغا  اليــــدي  تمثيل  ســكــوت،  لــريــدلــي   House Of Gucci
ُيقتل ماوريتزيو غوتشي، حفيد ووريث مؤّسس  )الصورة(: 
هـــذه الــعــالمــة الــتــجــاريــة اإليــطــالــيــة الــفــاخــرة )Gucci(، فــي 27 
ــه الــســابــقــة بــاتــريــســيــا  ــتـ مـــــــــارس/آذار 1995، بـــأمـــر مـــن زوجـ
ريدجاني، ملنعه من الزواج من باوال فرانتشي، وللحصول على 

جزٍء من امليراث.

كــومــر  جــــودي  تــمــثــيــل  ســـكـــوت،  لــريــدلــي   The Last Duel
)الصورة(: قصة مروية على ألسنة 3 شخصيات عن مبارزة 
ــفــارس جـــان دو  بــالــســيــوف، حصلت عـــام 1386، مــع عـــودة ال
خبره، فور 

ُ
ت التي  للقاء زوجته،  إلــى باريس  كــاّروج من رحلة 

وصوله، بأّن جاك لو غري اغتصبها. مسألة شرف، واملبارزة 
عيد الشرف املسلوب إلى الفارس النبيل.

ُ
يجب أْن ت

أقوالهم

أفعالهم
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