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مشاهدات سينمائية عربية

مبسطة لكنّ الصراخ يُغ ِّيب بعضها
كوميديا
ّ

العروض التجارية في
الصاالت السينمائية اللبنانية
ال تشبه تلك السابقة
على تفشي كورونا قبل
عامين ،لكن أفالمًا عربية
عدة ُتعرض فيها
ّ
نديم جرجوره

ُت ِّ
نوع صــاالت سينمائية لبنانية
ّ
عـ ـ ـ ـ ــدة ب ــرمـ ـجـ ـتـ ـه ــا األس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة.
ّ
ٌ
ـاغ.
ال ـت ـج ــاري غ ــال ــب .األ ُج ـ َن ـبـ َـي ٌ ط ـ ٍ
األفالم ـ التي يسبقها صيتها ـ منتظرة أكثر
ّ
ّ ٌ
حيز ،رغــم قلة
من غيرها .للسينما العربية
ّ
ّ
تجاري لبناني ،وقلة
لعرض
أفالمها املختارة
ٍ
ُمشاهديها .بعض تلك األفالم حديث اإلنتاج.
ٌ
ٌ
سبب لتأخير
قديم ،فكورونا
بعضها اآلخر
ّ
ٌ
ال ـعــرض ال ـت ـجــاري .أف ــام تعبر ســريـعــا ،ألن
حدد مسبقًا ّ
البرمجة ُت ِّ
بأسبوع
مدة عرضها
ٍ
ٌ
ٌ
سبب مرتبط بجائزة «أوسكار»
واحد ،ولهذا
أف ـض ــل ف ـي ـلـ ٍـم دول ـ ــي (ال ـن ـس ـخــة ال ـ ـ ــ 94ف ــي 27

ْ
م ـ ــارس/آذار  ،)2022إذ تـشـتــرط «أكــاديـمـيــة
ّ
املتحركة وعلومها» ،مانحة
فنون الـصــورة
ْ
ال ـج ــوائ ــز ،أن ُيـ ـع ـ َـرض ال ـف ـي ـلــم األج ـن ـب ــي في
صــاالت بلده قبل نهاية الـعــام السابق على
ّ
مــوعــد ك ــل نـسـخــة« .كــوسـتــا بــرافــا» (،)2021
ّ
ُ
للبنانية منية عقل ،يعرض أسبوعًا واحـدًا،
الختياره رسميًا في التصفيات األولى ،علمًا
ُ َ
ّ
أن الالئحة القصيرة للترشيحات تعلن في
ّ
 27يناير/كانون الثاني « .2022علي صوتك»
ّ
للمغربي نبيل عـ ّـيــوش ،املـعــروض
(،)2021
لبنانيًا منذ  20يناير/كانون الثاني ،2022
يـنـتـظــر ب ـ ــدوره إعـ ــان تـلــك الــائ ـحــة ،ملعرفة
ّ
األوسكاري».
«مصيره
ال ـعــودة إل ــى ال ـصــاالت ُالـتـجــاريــة اللبنانية
شبيهةٍ بحيوية املـشــاهــدة الجماعية
غير ّ
ـال
ـ
خ
ـاالت
ـ
ص
ـ
ل
ا
ـض
ـ
ع
ـ
ب
ـا.
ـ
ن
ـورو
ـ
ك
ـي
ـ
ـش
قـبــل تـفـ
ٍ
ّ
كليًا ،والعرض يحصل أحيانًا أمام ُمشاهد
َ ُ ُ
ـول األزم ــة االقـتـصــاديــة ،أســاســا،
واح ــد .تــحـ ُ
إحياء املشاهدة الجماعية .ثمن بطاقة
دون
ُ
الدخول ،ملشاهدة غالبية األفــام املعروضة
تجاريًاُ ،يساوي  100ألف ليرة لبنانية ،أي
ْ
دوالرات أميركية ،إن يكن سعر الصرف
4
ٍ
 25أل ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة لـ ـل ــدوالر األم ـيــركــي
ّ
يتغير يوميًا ،وأحيانًا
الــواحــد (ه ــذا سعر
ـرق كـبـيــر ،يـصــل أح ـيــانــا إل ــى  33ألــف
م ــع فـ ـ ٍ

ليرة لبنانية) .هــذا ُيثقل على ذوي الدخل
امل ـن ـخ ـف ــض ،أي أول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن ي ـت ـقــاضــون
ّ
لكن أفالمًا ّ
عدة،
رواتبهم بالعملة اللبنانية.
ً
لـبـنــانـيــة أوال وعــرب ـيــة ثــان ـيــا ،غ ـيــر جــاذبــةٍ
لكثيرين ،فــي األزم ــة او مــن دون ـهــا ،فهؤالء
ّ
ُي ـفــض ـلــون ـ ف ــي لـحـظــة اخ ـت ـيــارهــم تمضية
ـت في صالةٍ سينمائية ـ أفالمًا أجنبية،
وقـ
ٍّ
«يتأكدون» سلفًا من جودتها وقدرتها على
ّ
التسلية ،في مقابل «تأكدهم شبه الكامل»
ّ
أفالم لبنانية ،ومن قلة
من ندرة التسلية في
ٍ
أفالم عربية.
املتعة في
ه ــذا غـيــر م ـتـ ٍـوافــق دائ ـم ــا م ــع ال ــواق ــع .أف ـ ٌ
ـام
ل ـب ـنــان ـيــة وع ــربـ ـي ــة ،مـ ـع ــروض ــة ح ــال ـي ــا فــي
صـ ـ ـ ـ ــاالت تـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة فـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروتُ ،مـ ـثـ ـي ــرة
ـاوت
لــان ـت ـبــاه وامل ـت ـع ــة وال ـت ـس ـل ـيــة ،م ــع ت ـف ـ ٍ
واض ــح فــي كـيـفـيــة اشـتـغــاالتـهــا وتقديمها

أفالم لبنانية
ٌ
مثيرة لالنتباه
وعربية ُ
والمتعة والتسلية

ّ
ملـتـعــةٍ وتـسـلـيــة وإف ـ ــادة .أفـ ـ ٌ
ـام أخ ــرى تــؤكــد
مــا يشعر بــه ه ــؤالء« .كوستا بــرافــا» يرتكز
عـلــى مـســألــةٍ حـيــويــة فــي الـحـيــاة اللبنانية
ّ
(ملف النفايات) ،لكن ُمشاهديه في الصالة
ّ
قـلـيـلــون ،ول ـعــل ســرعــة إطــاقُــه وسـحـبــه من
الصالة سببان النفضاض املشاهدين عنه.
ّ
ّ
«ي ــرب ــوا ب ـعــزكـّـن» ( ،)2019لــلـبـنــانــي ديفيد
ً
أوريـ ـ ـ ــان ،ي ـت ــأخ ــر وق ـت ــا ط ــوي ــا ق ـبــل إط ــاق
عروضه التجارية ،بسبب كورونا واإلغالق
العام واشتداد األزمة االقتصادية .رغم هذا،
ٌ
ّ
يستمر عرضه منذ  8أسابيع ،وهذا حسن،
ٍّ
فالفيلم ُمسل في معالجته مسائل مرتبطة
بــاالجـتـمــاعـ ّـي واإلن ـس ــان ـ ّـي ،كـمــا بــالـعــاقــات
ّ
والحب ،وأزمــات لبنانية مختلفة.
العائلية
ت ـس ـل ـ ّـي ـت ــه غـ ـي ــر ح ــاجـ ـب ــةٍ ِح ــرفـ ـيـ ـت ــه ال ـف ـن ـيــة
ّ
والـتـقـنـيــة والـتـمـثـيـلـيــة ،ب ـكــل مــا فــي الشكل
ـدق .املعالجة غير تعليمية
من بساطةٍ وصـ ٍ
فالتسلية تــريــد إضـحــاكــا،
وغـيــر تلقينيةَّ ،
ُ ِّ
والـكــومـيــديــا املـخــفـفــة تـغــلــف شيئًا عميقًا،
ً
ـراد
ي ـقــول أحـ ـ ــواال واق ـع ـيــة وح ـ ّـس ـي ــة ،ع ــن أفـ ـ ٍ
ُيقيمون في بيئات لبنانية مختلفة.
االجـتـمــاعـ ّـي واإلنـســانـ ّـي يـحـضــران فــي «من
أجــل زيكو» ( ،)2022للمصري بيتر ميمي،
قالب
لهما ،في
ٍ
ُمن دون ْأي ترجمة بصرية ّ
كوميديًا ،لكنه يفشل ّفي
ي ــراد لــه أن يكون
ْأن يجعل الكوميديا ـ ُامل َّ
قدمة بسذاجة وخفة
لعيش واقـعـ ّـي،
وكليشيهات باهتة ـ غــافــا
ٍ
ـص حـقـيـقـيــة .الـ ـص ــراخ ،أي الـصــوت
ول ـق ـصـ
ٍ ْ
األع ـلــى مــن أن يـكــون مـفـهــومــا ،سـمـ ْـة غالبة
ع ـ ّلــى شـخـصـيــة ص ـف ــاء ت ـح ــدي ـدًا ،إذ تعجز
م ــنــة شـلـبــي ع ــن إخ ـ ــراج ال ـك ـل ـمــات ونـطـقـهــا
ّ
بعصبية تتالءم والسياق املبني على واقع
ّ
منزل
العيش في بيئة فقيرة ومكتظة ،وفي
ٍ
ّ
يضمها إلــى زوجـهــا فتحي (كــريــم محمود
عبد العزيز) وابنهما زيكو (يوسف ُصالح)
وشقيقه (محمود حــافــظ) ،ووال ــده املصاب
بألزهايمر .ال عالقة للتسجيل والتقنيات
ّ
والنص والحوارات بالرداءة والفشل ،وهذه
ّ
ُ
ُ
ـاق مــذهــل فــي صنع
كلها مسؤولة عــن إخـفـ ٍ
تمثيلي مصري
ألداء
فـيـلـ ٍـم سينمائي ،بــل
ٍ
ّ
أيـ ـض ــا ،ي ـم ـيــل إل ـ ــى الـ ـ ـص ـ ــراخ ،ظ ــن ــا م ـن ــه أن
ٌ
ٌ
وحيد عن غضب أو توتر أو
تعبير
الصراخ

ارتباك أو قهر.
ّ
ٌ
تعبير باملحلية اللبنانية،
«يربوا بعزكن»
ُي ـق ــال ل ـلــوالــديــن واألق ـ ـ ــارب م ــع والدة طفل
ّ
أو ط ـف ـل ــة ،رغ ـ ــم أن االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـب ـنــانــي،
كــاالجـتـمــاع الـعــربــي ،ينفر مــن والدة طفلة،
وي ـب ـت ـهــج بـ ـ ــوالدة طـ ـف ـ ٍـل ،وه ـ ــذا ُي ـش ـيــر إلـيــه
ّ
النص (سيناريو أيزك فهد ودوريس سابا).
الـفـيـلــم م ـحــاولــة لـبـنــانـيــة ج ــدي ــدة ف ــي امل ــزج
ب ــن مـعــايـنــة م ـســائــل أســاس ـيــة ف ــي الـحـيــاة
وال ـع ــاق ــات واالنـ ـفـ ـع ــاالت ،وم ـعــال ـجــة فنية
ـط غـيــر ُمـســيء
ودرام ـي ــة تــرتـكــز عـلــى تـبـسـيـ ٍ
إلى أهمية الحكايات والشخصيات ،وعلى
ّ
كوميدي لغليان االجتماع والناس،
تخفيف
من دون إلغاء أهمية هذا الغليان وتأثيراته
سلوك ومواقف.
على
ٍ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
منة شلبي:
ٌ
صراخ ال تمثيل
(خالد الدسوقي/
فرانس برس)

أفالم جديدة

¶  The Good Nurseلتوبياس
ليندولم ،تمثيل جيسيكا تشاسنت
(الصورة) وونواه إيميريك وإدي
ْ
رادماين :قصة حقيقية عن ّ
املمرض
ّ
ُ
األميركي تشارلز ْ كولن ،الذي يصبح
ً
ً
قاتال متسلسال إذ يقتل نحو 300
مريض في  16عامًا .الفيلم ـ الذي
الحق
وقت
تعرضه «نتفليكس» في ٍ
ٍ
هذا العام ،واملقتبس عن كتاب
لتشارلز غرايبر بعنوان «املمرض
ّ
الطيب :قصة حقيقية عن الطب
والجنون والقتل» ( )2013ـ يتابع
ُ
حكاية ممرضة تشارك في إلقاء
القبض عليه.

¶ ِ Marloweلنل جوردان ،تمثيل دايان
كروغر (الصورة) وليام نيسن وآلن
كامينغِّ :في خمسينيات القرن الـ،20
ُ ِّ
كلف املحقق الخاص فيليب مارلو
بالبحث عن حبيب سابق لوريثة
ّ
يتورط
ثرية وجميلة .في عمله هذاْ ،
مارلو في عالم الفن السابع ،إذ يجد
نفسه فجأة في قلب صناعة السينما
ّ
في هوليوود ،بتقلباتها ومنعطفاتها
ومشاكلها ودهاليزها .باختصار،
نزاع حاد بني
يجد نفسه في حقل ٍ
ممثلة أسطورية وابنتها الطموحة.

¶  Assassin Clubلكاميل دوالمار،
ْ
تمثيل دانييال َملكيور (الصورة)
عالم
وسام نيل وهنري غولدينغ :في
ٍ
ّ
يضم نخبة القتلة والجواسيس،
يحتل مورغان غاينز املرتبة األولى
ّ
األهم واألخبث واألذكى
بينهم ،فهو
َّ
واألقوىُ .يكلف بقتل  6أشخاص في
ّ
مدن مختلفة ،فيكتشف سريعًا أن
ٍ
ّ
جميعهم قتلة ،مكلفون بقتل بعضهم
ّ
سفلي
عالم
البعض .رحلة عنيفة في
ٍ
مليء بالجثث والدم والتشويق.

«أفالمنا» تستعيد عامًا مضى

اختيارات دقيقة لنتاجات عربيّة مستقلّة
بيروت ـ العربي الجديد

ـام
تـحــت ع ـنــوان «أفــام ـنــا  :21ن ـظــرة عـلــى عـ ٍ
مضى» ،كتبت رينيه عويط ،مديرة برنامج
«أفالمنا» ،مقالة استعادت فيها برامج العام
ّ
املاضي ،منشورة على موقع ّ
كمقدمة
املنصة
ألول ف ـي ـل ـ ٍـم ُي ـ ـعـ ــاد ع ــرض ــه ع ـل ــى شــاش ـت ـهــا،
«ســرقــات صيفية» للمخرج املـصــري ُيسري
نصرالله (:)aflamuna.online
تكريم السينما العربية ،املساهمة في إتاحة
ّ
أفضل إنـتــاجــات السينما العربية املستقلة
أمـ ــام ج ـم ـهــور واسـ ــع وم ـ ّت ـن ـ ّـوع ع ـلــى ام ـتــداد
الـ ـع ــال ــم ،الـ ـت ــروي ــج ل ـص ــن ــاع األف ـ ـ ــام ال ـع ــرب
ودعمهم ،توظيف القوة الكامنة التي تحملها
ّ
رفد
السينما فــي معالجة القضايا املـ ّلــحــةّ ،
مستخدمي شبكة االنـتــرنــت بمنصة تــوفــر
لـهــم تــرفـيـهــا ض ــروري ــا ،فيما تخلق فــي اآلن
عينه مساحة ّ
تأمل نقدي اجتماعي سياسي
ّ
بالسينما العربية املستقلة ،هــذا مــا سعت
وتسعى إليه ّ
منصة «أفالمنا» منذ إطالقها
ّ
ع ــام  .2020مـنــذ عــودت ـهــا بـحــلــة جــديــدة في
آذار/م ـ ـ ـ ـ ــارس  ،2021ت ــواظ ــب امل ـن ـ ّـص ــة عـلــى
ّ
متجددة ،تتيح ـ ّ
مجانًا
تقديم برامج شهرية
ـام ،كــاسـيـكـيــة
ـ
ـ
ـ
ـ
ف
أ
ـدة
ـ
ه
وأس ـب ــوع ـي ــا ـ ُمـ ـش ــا
ٍ
ّ
ـرة ،ب ـع ـض ـه ــا حـ ـ ــاز عـ ـل ــى ش ـع ـبــيــة
وم ـ ـ ّعـ ــاصـ ـ ّ
متميزة ،وأثر في الثقافة العربية؛ وبعضها
َ
س ـ ــاب ـ ــق .م ـن ـ ّـصــة
اآلخـ ـ ـ ــر ل ـ ــم ي ـ ـحـ ــظ ب ـ ـعـ ــرض ٌ
لــأصــوات العربية ،ومـســاحــة لنشر مقاالت
مميزة ،تبعث على ّ
ّ
التأمل ّ والتفكير.
مقاربات ،توفر أعدادًا هائلة من
على نقيض
ٍ
األفـ ــام املـخـتـلـفــة ،تعتمد مـنـ ّـصــة «أفــامـنــا»
ّ
ـام منتقاة بعناية،
عـلــى بــرمـجــة دوريـ ــة ألف ـ ٍ
على غــرار برمجة عــروض صــاالت السينما،
ْ
لـكــن مــع الـحــرص على التنويع والـغـنــى في
ُ
ّ
الخيارات .املهم اعتماد البرمجة ّعلى مقاربةٍ
تـنـتـقــي األف ـ ــام ب ـع ـنــايــة ،ف ــي خ ــط ت ـحــريـ ّ
ـري

يُسري نصراهلل :استعادة سينمائيّة لصيف ( 1961جينا ْ
غرانيتو)Getty/

«أفالمنا» تعرض
أفضل إنتاجات السينما
العربية المستقلّة

دق ـيــق ،يـنـهــل مــن مــواضـيــع مـتـنـ ّـوعــة .بــذلــك،
ُ
ُت ـشـ ّـجــع امل ـنـ ّـصــة الـتـفــاعــل وال ـت ـ ّ
ـأم ــل ،وتـتـيــح
ُ
للمشاهد فرصة اكتشاف ،أو إعادة اكتشاف
ّ
ـام روائية ووثائقية،
ٍ
إبداعات مميزة ،من أفـ ٍ
ـن م ـع ــروف ــن ،مع
ـ
ج
ـر
ـ
خ
ـ
مل
ـة،
ـ
ل
ـ
ي
ـو
ـ
ط
و
ـرة
ق ـص ـيـ
ّ
حرص دائم على تسليط الضوء على إنتاج
ٍ
جيل جــديــد مــن املبدعني الـعــرب .هـكــذا ،جاء
ّ
عـ ــام  2021غ ـن ـيــا ب ـبــرم ـجــات م ـت ـنــوعــة على

«أف ــام ـن ــا» ،رافـقـتـهــا غــالـبــا أنـشـطــة مختلفة
(ن ـ ـقـ ــاشـ ــات ،حـ ـلـ ـق ــات ح ـ ـ ـ ــوار ،مـ ـق ــاب ــات مــع
ُمخرجني) .تمحورت األفــام حــول مواضيع
م ـخ ـت ـل ـفــة ،س ـي ــاس ـيــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة وبـيـئـيــة
وغيرها ،اختارها مبرمجون عرب وأجانب،
ّ
بمقاالت تناولت تأثير كل برمجة،
وأرفقوها
ٍ
واستكشفت تفاعلها مع العالم.
املخرج واملـ ّ
ـؤرخ السينمائي اللبناني هادي
ّ
الفلسطينية ،فــي «هل
زك ــاك تـنـ
ـاول القضية ّ
ّ
ْ
ُ
ّ
كلنا فــدائــيــون؟» ،فكتب أنــه يمكن أن «تكون
ّ ّ
ّ
في ظل كل التحديات
السينما عملية فدائيةّ ،
ال ـت ــي ن ـع ـيــش ف ـي ـهــا ،ل ـكــن ـهــا ضـ ـ ــرورة كفعل
مقاومة»ّ .أما برمجة «مدار بيروت دي سي»،
ّ
َ
ـوع ،ذات ُب ـعـ ٍـد اجـتـمــاعــي.
فتضمنت أف ــام ن ـ ٍ
أف ــام ح ــرب ،ودراس ـ ــات تــاريـخـيــة ،وقصص
للم ّ
وصور صارخة ُ
لجوءُ ،
همشني في لبنان
وت ــون ــس والـ ـ ـس ـ ــودان وف ـل ـس ـطــن وس ــوري ــة،
ع ـك ـس ــت الـ ـتـ ـن ـ ّـوع ال ـج ـم ــال ــي ال ـ ـ ــذي ت ـك ـت ـنــزه
ّ
السينما العربية املـعــاصــرة ،وســط تقلبات
س ـي ــاس ـي ــة ،ط ـب ـعــت األعـ ـ ـ ــوام الـ ـ ـ ــ 20امل ــاض ـي ــة.
«متمردات» ،التي ّ
ّ
قدمتها «سينماتيك
برمجة
ّ
ّ
بيروت» ،أعطت ّللنساء املتمردات مكانتهن
َ
واملستحقة .فيها ،أش ــادت «جمعية
املـمـ ّـيــزة
املتمرد الحرّ،
ّ
متروبوليس للسينما» بالدور
الذي لعبته النساء في صوغ مختلف مراحل
تــاريــخ السينما فــي لبنان .فــي هــدى مفهوم
«الـنـظــرة األنـثـ ّ
ـويــة ( ،»)Female Gazeأو تلك
ّ
تتحدى طغيان النظام األبــويّ
النظرة التي
النسوية والـكــويـ ّ
ّ
ـريــة ،جهدت
على السينما
ّ
منصة «أفالمنا» في إلقاء نظرة مختلفة على
ّ
«رواية القصة الشخصية» ،من خالل تجارب
ّ
ّ
وكويرية.
نسوية
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

¶  You Won’t Be Aloneلغوران
ْستولفسكي ،تمثيل نعومي راباس
(الصورة) وكارلوتو كوتا وآرتا
دوبروشي :في قرية نائية في جبال
ُ
مقدونيا ،في القرن الـ ،19تختطف
ُ
فت ّ
ٌ
حولها روح قديمة
فتاة صغيرة،
إلى ساحرة .بسبب فضولها إزاء
الحياة البشرية ،تقتل الساحرة
ّ
الشابة ،خطأ ،فالحًا في قرية
ُ
مجاورة ،فتأخذ مظهر الضحية لتقيم
في جلدها .قوة كهذه لديها تدفعها
إلى تكرار فعلتها لفهم اإلنسان.

¶  The Old Guardلجينا برنس ـ
باثووود ،تمثيل كيكي الين (الصورة)
وتشارليز ثيرون ومروان كنزاري4 :
ّ
محاربني منذ قرون ّ
عدة يتمتعون
ّ
تتجدد فيهم عامًا
بقدرات عالجية
تلو آخر .يستخدمون هذه القدرات
لتحقيق أعمال ّ
خيرة في األرض ،رغم
لجوئهم إلى العنف أحيانًا .ذات ّ
مرة،
ّ
ّ
بمهمة إنقاذ أطفال في جنوب
ُيكلفون
ّ
ِّ
ُ
السودان ،لكن أمرًا ما يحصل ،يغير
ّ
شيء في سيرتهم املديدة.
كل
ٍ

