
سينما

سعيد المزواري

الهوليوودية  اإلحصائيات  تقول 
الــثــالــثــة سّجال   عــقــدي األلــفــيــة 

ّ
إن

»ريــمــيــك«  ــــالم الـــ أكـــبـــر عــــدد مـــن أفـ
ــادة صــنــع األفـــــالم(، مــع إعــــادة إنــتــاج 19  ــ )إعـ
فيلمًا عام 2005 وحده. منذ عام 1993، أعيد 
قت 

ّ
ُصنع 193 فيلمًا، بينها 31 فيلمًا فقط حق

أكثر من 100 مليون دوالر أميركي في شّباك 
التذاكر.

ــد لـــجـــوء املـــنـــتـــجـــن، فــي  ــزايــ ــو ســـبـــب تــ ــا هــ مــ
هوليوود خاصة، إلى إعــادة صنع أفــالم من 
تــاريــخ السينما، فــي األعــــوام األخــيــرة؟ أزمــة 
إبداع، أم مجّرد سعي إلى تحقيق أرباح، عبر 
الـــحـــّد مـــن مــخــاطــر االســتــثــمــار فـــي نــصــوص 
جــديــدة؟ هــل وراء الــظــاهــرة، بــن حـــٍن وآخــر 
ــراءات  ، نــّيــة صــادقــة فــي تــقــديــم قــ

ّ
عــلــى األقـــــل

جــديــدة ملــحــكــّيــات قــديــمــة، تنتبه إلـــى وضــع 
األحــــداث فــي قلب الــســيــاق الــراهــن، املختلف 
عــن فــتــرة خـــروج الفيلم األصــلــي، واستثمار 

التقنيات السينمائية الحديثة؟
»ريــــمــــيــــك« قـــديـــم ِقـــــــَدم الــســيــنــمــا.  مـــفـــهـــوم الـــــ
القمر« )1902(  إلــى  أّدى نجاح »رحــلــة   :

ً
مــثــال

لجورج ميلييس إلى عدٍد ُمدهش من النسخ 

راكمة على 
ُ
الفطرية، التي حاولت تقليده، وامل

قوا 
ّ
التجاري. مخرجون عديدون حق نجاحه 

بــأنــفــســهــم نــســخــًا جـــديـــدة مـــن أفــالمــهــم، كما 
فعل ألفريد هيتشكوك مع »الرجل الذي كان 
يعرف أكثر من الالزم«، عام 1956، انطالقًا من 
الفيلم األصلي )1934(. كثيرًا ما كان الباعث 
الــصــوت  مــع  نــســخــة  تقنيًا صــرفــًا، كتحقيق 
اعــتــمــادًا عــلــى فــيــلــم صــامــٍت ســابــق، ثــم بعد 
أعوام على ذلك، إنجاز أفالم باأللوان انطالقًا 
من شريط أصلّي باألسود واألبــيــض. هناك 
أيضًا محاولة إعادة إنتاج فيلٍم غير معروف 
لدى الجمهور، أو طاوله النسيان إلى حّد ما، 
ره على هامش ربح تجاري مرتفع، 

ّ
رغم توف

اإلمــكــانــات  األصــلــيــة  ــر لنسخته 
ّ
تــتــوف لــم   

ْ
إذ

لجني  تؤّهله  التي  التسويقية  أو  اإلنتاجية 
أرباٍح كافية.

ينبغي التفريق بن إعادة إنتاج أفالٍم انطالقًا 
من سيناريوهات أصلية، وإنتاج اقتباساٍت 
جديدة من أعمال مسرحية أو أدبية اقتبست 
ُينظر  األخــيــرة،  الحالة  فــي  سابقًا.  للسينما 
»ريميك«، فقط إذا كان  قتبس كـ

ُ
إلى الفيلم امل

إلــى مرتبة مرجعية  قــوي سبقه  فيلم  هــنــاك 
 

ّ
إلــى كل السينما. هــكــذا، سُينظر  تــاريــخ  فــي 
ــفـــهـــد«، رائـــعـــة الـــروائـــي  فــيــلــم ُيــصــنــع عـــن »الـ
الملبيدوزا،  دي  توماسي  جوزيبي  اإليطالي 
فيسكونتي،  لوكينو  فيلم   

ّ
ألن »ريــمــيــك«،  كـــ

قتبس عنها عام 1963، تحفة ُمطلقة. فيما 
ُ
امل

 انطالقًا من 
ً
 فيلٍم ُينجز ُمستقبال

ّ
بر كل

َ
سُيعت

اقتباسًا جديدًا  »الغريب«  ألبير كامو  روايــة 
 ال فيلم وســـط األفـــالم 

ْ
ولــيــس »ريــمــيــك«، ألن

واحــد  )بينها  منها  بست 
ُ
اقت الــتــي  الــعــديــدة 

أن  استطاع   )1967 عــام  نفسه،  لفيسكونتي 
يفرض نفسه كمرجع.

ــن الــنــســخــة  ــيــــك« عــ ــمــ »ريــ ـــ ــتــــالف الــ نــســبــة اخــ
ــاة الـــدقـــيـــقـــة،  ــاكــ ــحــ ــلــــيــــة تــنــطــلــق مــــن املــ األصــ

إلـــى حـــّد مـــا، املــســمــاة »لــقــطــة بــلــقــطــة«، كحال 
غـــاس فـــان ســانــت، فــي اشــتــغــالــه )1998( ذي 
 )1960( »ســايــكــو«  عــلــى  التجريبية  املـــرامـــي 
التي  الهوليوودية  النسخة  أو  لهيتشكوك؛ 
أنــجــزهــا مــايــكــل هــانــيــكــي نــفــســه عـــام 2007، 
ــه، »ألــــعــــاب  ــ  عــــن األصـــــــل الـــنـــمـــســـاوي لــ

ً
نــــقــــال

ة  قــــــراء بـــــإعـــــادة  مـــــــــرورًا  )1997(؛  ــة«  ــيـ ـ
ّ
ــل ــسـ مـ

التنّبه إلى مستجّدات  النسخة األصلية، مع 

باريس ـ ندى األزهري

عــّدة  مــعــاٍن   )Mignonnes(  »
ّ
ــيــون

ْ
»مــيــن لكلمة 

ابات، ظريفات. 
ّ
باللغة الفرنسية: ناعمات، جذ

قال لألطفال خاصة، وأحيانًا لفتاة ناعمة أو 
ُ
ت

اليوم،   تكون جميلة حقًا. 
ْ
أن ابــة، من دون 

ّ
جــذ

باتت عنوانًا لفيلٍم ُيثير جداًل واسعًا، أخرجته 
الفرنسية السنغالية ميمونة دوكوري.

 
َّ

 كل
َ
ْرن

َ
 هؤالء »الظريفات«، اللواتي أث

ّ
فمن هن

هذا الضجيج؟
 ضاحية 

ّ
4 صغيرات يبلغن 11 عامًا، ويسكن

للمشاركة  للرقص،  فريقًا  ويشّكلن  باريسية، 
ل 

ُ
يق فرنسية،  ضاحية  ــل 

ُ
َيــق مــن  مسابقة.  فــي 

ــواًل مــتــعــّددة لــســّكــانــهــا، مــعــظــمــهــا عــربــّي  ــ أصـ
ٌص للفيلم ال ُينبئ بكل ما أثير 

ّ
وأفريقّي. ُملخ

حوله من انتقاد الذع، وهجوم حاد، وتهديد 
دولين  في مهرجانن  ُعــرض  املخرجة.  بقتل 
عام 2020، فنال جائزة اإلخراج في »مهرجان 
الـــ36 بن 23  ساندانس السينمائي« )الــدورة 
كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر و2 شــبــاط/ فــبــرايــر(، 
»برليناله«  وتنويهًا خاّصًا من لجنة تحكيم الـ
)الــدورة الـ70 بن 20 شباط/ فبراير و1 آذار/ 

مارس(.
ــــدأت عـــروضـــه الــتــجــاريــة الــفــرنــســيــة فـــي 19  بـ
آب/ أغسطس الفائت. لم يعترض أحــٌد عليه، 
الجمعيات  وال  األطــفــال،  حماية  جمعيات  ال 
ق 

ّ
يتعل عندما  صوتها  سِمع 

ُ
ت التي  النسوية 

األمر بجسد املرأة، بل حصل الفيلم على دعٍم 
ينشدن  فتياٍت  لتناوله  فرنسا،  مــن  وتمويل 
»الـــتـــحـــّرر« مــن ســيــطــرة الــتــقــالــيــد. الــجــدل بــدأ 
مـــع إعـــــالن املـــنـــّصـــة األمـــيـــركـــيـــة »نــتــفــلــيــكــس« 

نيكيتا  كتجربة  الثقافة،  اختالف  أو  العصر 
مــيــخــالــكــوف مـــع صــنــع نــســخــة جـــديـــدة من 
 غاضبًا« )1957( لسيدني لوميت، 

ً
»12 رجال

الــتــي أّدت تــقــاطــعــاتــهــا مـــع راهــــن الــســيــاســة 
ــهــامــه بمغازلة 

ّ
ات إلـــى  عـــام 2007،  الــروســيــة، 

نــظــام بــوتــن ورجــالــه األقــويــاء. هــنــاك أيضًا، 
وباألخّص، إعادة تقديم »إم« )1931( لفريتز 
النغ ـ املعروف بكونه فيلمًا شديد املناهضة 
ـ بعد 20 عامًا بالضبط على إخراج  للنازية 
جـــوزيـــف لـــــوزي بــشــكــل اســـتـــعـــارة ســيــاســيــة 
ومــرافــعــة خــفــّيــة ضـــد املــاكــارتــيــة، مـــع جملة 
على ملصقه تقول: »الفيلم األكثر جاذبية في 

التاريخ يضرب مّرة أخرى«.
الــتــي ينبغي  الــبــعــض، األفــــالم  إلـــى  بالنسبة 
ــنــجــزة في 

ُ
إعـــــادة إنــتــاجــهــا هـــي فــقــط تــلــك امل

املـــاضـــي، عــن ســيــنــاريــو يـــتـــراوح بــن الــجــّيــد 

ــر، مــرتــبــط  ــ ــتــــاز، الـــــــذي، لـــســـبـــٍب أو آلخــ واملــــمــ
ــاج، أو مــــدى مــوهــبــة املــخــرج  ــتــ بـــظـــروف اإلنــ
مؤّهالته  توافق  عــدم  كثيرة  )أحيانًا  حينها 
ــض 

ّ
ــه(، فـــلـــم تــتــمــخ ــرتــ ــبــ ــع نـــــوع الـــفـــيـــلـــم ونــ مــ

 :
ً
)الــظــروف واملــوهــبــة( عــن أفـــالم جــّيــدة. مثال

هــنــاك نــّص لــفــرانــك دارابـــونـــت كتبه انطالقًا 
شيلي،  ملــــاري   )1818( »فــرانــكــنــشــتــايــن«  مـــن 
ـــــــــه مـــــن أفـــضـــل 

ّ
قـــــــال غـــيـــيـــرمـــو دل تـــــــــورو إن

الــســيــنــاريــوهــات الــتــي قـــرأهـــا، أنــجــز كينيث 
طــــواه   )1994( ــًا  ــتـ ــاهـ بـ فــيــلــمــًا  ــه  ــنـ مـ بـــــرانـــــاه 
فيه،  المعن  ممثلن  مشاركة  رغــم  النسيان، 

كروبرت دي نيرو وآيان هولم.

أيــلــول/ سبتمبر   9 عرضه على شاشتها في 
الجاري، بملصق دعائي للفتيات في وضعية 
همت بالتحريض على »ممارسة 

ُّ
الرقص، إذ ات

ــار )بــــيــــدوفــــيــــلــــي(«. اعــــتــــذرت  ــغــ جــــنــــس الــــصــ
ــهــامــات 

ّ
 االت

ّ
املــنــّصــة، وســحــبــت املــلــصــق. لــكــن

األميركية  الطهرانية  واعترضت  ف، 
ّ
تتوق لــم 

عــلــى اســتــغــالل الــفــيــلــم لــلــفــتــيــات الــصــغــيــرات، 
 كسلعة جنسية. بدأ جمع تواقيع 

ّ
وإظهارهن

عـــلـــى عـــريـــضـــة ملــقــاطــعــة املـــنـــّصـــة، فـــأصـــدرت 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة  »نــتــفــلــيــكــس« تــصــريــحــًا لــــ
ه اجتماعّي، 

ّ
الفرنسية« وصفت الفيلم فيه بأن

ه ضد إضفاء طابع جنسي على األطفال، 
ّ
وبأن

ه ُيبّن هيمنة املظاهر وشبكات التواصل 
ّ
وبأن

االجتماعي على الصغار.
« في 

ّ
يون

ْ
»مين لـ الدعائي  الشريط  عند عرض 

إعالنات  باريس، ضمن  في  صالة سينمائية 
عـــن عــــروض مــقــبــلــة، لـــم ُيـــِثـــْر أدنــــى رغــبــة في 
 الجدل الذي شغل العالم )منعت 

ّ
حضوره. لكن

واملثير  الكبير  والــفــرق،  أيضًا(،  تركيا عرضه 
لالنتباه، في النظرة إليه بن فرنسا وأميركا، 
ـــشـــاهـــدتـــه. الــصــغــيــرة فتحية 

ُ
أثـــــارا فـــضـــواًل مل

ــلــفــظ(، الــتــي تـــؤّدي  يــوســف )أو فــاتــيــا، كــمــا ُي
الدور الرئيسي، تلفت االنتباه بإجادتها فيه. 
إلــى حــّي جديد  أمينتو( تصل  آمــي )تصغير 
بانتظار  الصغيرين،  وأخــويــهــا  والــدتــهــا  مــع 
وصول والدها من السنغال. تنبهر في يومها 
ــوداء  الـــدراســـي األول بــــ4 فــتــيــات، شـــقـــراء وســ
وســـمـــراويـــن، يــتــمــّيــزن عــن األخـــريـــات بــلــبــاٍس 
من  ، مكشوف 

ّ
في عمرهن يليق بصغيراٍت  ال 

األعــلــى والـــوســـط عــنــد الـــُســـّرة واألســـفـــل )هــذا 
املـــدارس الفرنسية، عـــادة(. يــزداد  ممنوع فــي 
انــبــهــارهــا، هـــي الــصــامــتــة الــخــجــولــة، عندما 
 يتدّربن على الرقص في منطقة منعزلة 

ّ
تراهن

خـــارج املــدرســة. عــنــدهــا، يــبــدأ الــتــحــّول األكبر 
التي كانتها: فتاة مطيعة، ترافق  للشخصية 

أّمها إلى دروس الدين. 

)Getty/مايكل هانيكي: نسختان لفيلٍم واحد )أندرياس رانتز

)Getty/ميمونة دوكوري: سيناريو فارغ وإخراج عادي )ستفان كاردينالي
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إعادة إنتاج أفالم من 
سيناريوهات أصلية أو 

اقتباسات جديدة

جدل أميركي يُثير 
حشرية الُمشاهدة في 

صاالت فرنسية

في األلفية الثالثة، ازداد 
عدد أفالم الـ»ريميك«، 

فطرحت تساؤالت جّمة 
عّما إذا كان ذلك ناتجًا 

عن أزمة إبداع أم رغبة 
في قراءة جديدة

أزمة إبداع؟ 
تحقيق أرباح؟ 

قراءات جديدة؟

لماذا هذا الضجيج كلّه؟

عن الـ»ريميك« في األلفية الثالثة

»الناعمات« يواجهن الطهرانيّة األميركية

نديم جرجوره

ــّدة يستعيد الــســاهــرون  أمــســيــات بــيــروتــيــة عـ
فيها أيامًا قديمة في شارع الحمرا. يتذّكرون، 
 حسب عمره، مرحلة أو حالة أو أحداثًا، في 

ٌّ
كل

شارٍع يفقد، منذ سنن مديدة، ألقه اللبناني، 
املــفــتــوح عــلــى الــجــغــرافــيــة الــعــربــيــة والـــغـــرب. 
 )1990 ـ   1975( الــلــبــنــانــيــة  األهـــلـــيـــة  الــــحــــرب 
شّوه مالمحه شيئًا فشيئًا، 

ُ
تقرض تاريخه وت

ُيكِمل ما تعجز الحرب   
ّ

والسلم األهلي الهش
عن تغييبه. اغتيال الرئيس األسبق للحكومة 
اللبنانية رفيق الحريري )14 فبراير/ شباط 
2005( لــحــظــة إضــافــيــة لــلــتــحــّوالت الــســلــبــّيــة. 

»انتفاضة  ضة على  حرِّ
ُ
امل االقتصادية،  األزمة 

نــهــائــيــًا،  عــلــيــه  تــقــضــي   ،)2019( أكــتــوبــر«   17
ــة عـــلـــى جــانــبــيــه تــتــحــّول  ــ عـ

ّ
ــــوز فـــاملـــصـــارف املـ

إلـــى قــــالٍع حــديــديــة، كــتــلــك املنفلشة فــيــه بعد 
علن بداية 

ُ
»انتفاضة 6 فبراير« )1984(، التي ت

واملدينة  الــشــارع  فــي  األشــكــال  متنّوع  انهياٍر 
تنطلق  مــقــارنــات،  إلــى  تدفع  أمسيات  والبلد. 
غــالــبــًا مــن اخــتــفــاء نــهــائــي لــصــاالت السينما 
فـــي شــــــارٍع مــــعــــروٍف، بـــن الـــربـــع األخـــيـــر من 
خمسينيات القرن الـ20 ومنتصف سبعينياته، 
وأزيــاء  سهرًا  لبيروت،  النابض  القلب  بكونه 
 وأضواء وأفالمًا ومسرحًا ومكتباٍت 

ً
وصحافة

ومقاهَي ونضاالٍت. اختفاء الصاالت يتوافق 

ألقه  واختفاء املعالم الصاِنعة لشارع الحمرا 
ة وأحياء وفضاءات 

ّ
ورونقه واختالفه عن أزق

 شيء مختٍف، 
ّ

أخرى في بيروت وخارجها. كل
بــاســتــثــنــاء »مــكــتــبــة أنــــطــــوان«. بــيــنــمــا »مــتــرو 
»مــســرح املــديــنــة« الــذي حل  املــديــنــة«، التابع لـــ
الــقــديــمــة، يجهد في  ــاروال«  مــكــان »سينما ســ
إضــاءة حّيز صغير في عتمة شارع ومدينة، 
ــم أزمــــة وإفــــالس وخــــراب وأوبـــئـــة وجــرائــم  رغـ
وقمع وتدمير. ال صاالت سينمائية وال قاعات 
ل، 

ّ
مسرحية. املتواجد القليل من القاعات ُمعط

، فاملنظومة 
ٌ
ومحاوالت إنعاش الشارع فاشلة

الحاكمة غير معنّية بغير السياسة، والقطاع 
، فـــي 30 عــامــًا عــلــى األقـــل، 

ٌ
الـــخـــاص مــنــصــرف

إلى اشتغاٍل مالي ألربــاٍح مخيفة، تنتهي في 
إفــــالس بــلــٍد وأنـــــــاٍس. أمـــاكـــن الــســهــر تختلف 
يًا عــن ذاكـــرة، وأعــبــاء كــورونــا تقضي على 

ّ
كل

ــٍس ُيــراد له إنقاذ بعض واقــٍع مرتبك، 
َ
ــف

َ
آخــر ن

م. للسينما فيه قديمًا، 
ّ
مبنّي على تاريٍخ محط

ــة متفّرعة منه، 11 صالة 
ّ
كشارع رئيسّي وأزق

متحّولة إلى محالت تجارية غير قــادرة على 
 موت، 

ّ
تحصن حضورها في الــشــارع من كــل

وال على إنعاش الشارع بحضورها فيه؛ وإلى 
فراٍغ يقول، بالصمت واإلقفال، انتهاء مرحلة.

صّر على 
ُ
أمسيات بيروتية في شارع الحمرا ت

ت في عتمة مدينة، بــداًل من عيٍش 
ّ
عيٍش مؤق

دائٍم في عتمة صالة. أي لعنة هذه؟ أي نهاية؟

أمسيات بيروتية تقول نهاية شارع وحياة

 Antoinette Dans Les Cevennes ¶
لكارولن فينيال )الصورة(: أشهرًا 

عّدة أمضتها أنطوانيت منتظرة 
إجازة صيفية ألسبوٍع رومنسي مع 

 املعشوق ُيلغي 
ّ
عشيقها فالديمير. لكن

تلك اإلجازة املوعودة، إذ عليه تمضية 
الصيف مع زوجته وابنته في مدينة 

أخرى، ما يدفع أنطوانيت إلى اللحاق 
به بدافع الحّب والغضب. مفاجأة 

تنتظرها هناك: ال وجود لفالديمير، 
بل لحماٍر ُيدعى باتريك.

¶ Seberg )2019( لبينديكت أندرو، 
تمثيل كريسنت ستيوارت )الصورة( 

وأنتوني ماكي وجاك أوكونول: 
إيقونة املوجة الجديدة الفرنسية، بعد 
تمثيلها في A Bout De Souffle لجان 

ـ لوك غودار إلى جانب جان ـ بول 
 ِسِبرغ العودة إلى 

ّ
قّرر جان

ُ
بلموندو، ت

لوس أنجليس. في الطائرة، تلتقي 
حكيم جمال، أبرز مناضلي »الفهود 

السود«، ما يوّرطها بمشاكل مع 
»املكتب الفيدرالي للتحقيقات«.

¶ From Hell 3 فيلم رعب لروب 
زومبي، تمثيل شيري موون زومبي 

)الصورة( وبل موسولي: مضطربون 
عقليًا يبدأون سلسلة جرائم متالحقة 

وعنيفة، تكشف جانبًا خطرًا في 
تطّور اضطراباتهم تلك، ما يستدعي 
مواجهة حقيقية للحّد من دمويتهم 

القاتلة.

أفالم جديدة
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