
سينما

نديم جرجوره

لبنانية  ع صــاالت سينمائية  نوِّ
ُ
ت

عــــــــــّدة بــــرمــــجــــتــــهــــا األســــبــــوعــــيــــة. 
ــٌب. األجــنــبــي طـــاٍغ.  ــالـ الـــتـــجـــارّي غـ
 أكثر 

ٌ
رة

َ
ظ

َ
األفالم ـ التي يسبقها صيتها ـ ُمنت

ة 
ّ
قل رغــم   ،

ٌ
حّيز العربية  للسينما  غيرها.  من 

ة 
ّ
أفالمها املختارة لعرٍض تجارّي لبناني، وقل

ُمشاهديها. بعض تلك األفالم حديث اإلنتاج. 
بعضها اآلخر قديٌم، فكورونا سبٌب لتأخير 
 
ّ
ــالٌم تعبر ســريــعــا، ألن الــعــرض الــتــجــاري. أفــ

د مسبقا مّدة عرضها بأسبوٍع  حدِّ
ُ
البرمجة ت

 بجائزة »أوسكار« 
ٌ
واحد، ولهذا سبٌب مرتبط

أفـــضـــل فــيــلــٍم دولـــــي )الــنــســخــة الـــــــ94 فـــي 27 

بيروت ـ العربي الجديد

تــحــت عـــنـــوان »أفــالمــنــا 21: نــظــرة عــلــى عـــاٍم 
برنامج  مديرة  رينيه عويط،  كتبت  مضى«، 
»أفالمنا«، مقالة استعادت فيها برامج العام 
املاضي، منشورة على موقع املنّصة كمقّدمة 
ُيــــعــــاد عــــرضــــه عـــلـــى شــاشــتــهــا،  ألول فـــيـــلـــٍم 
ُيسري  املــصــري  للمخرج  صيفية«  »ســرقــات 

:)aflamuna.online( نصرالله
تكريم السينما العربية، املساهمة في إتاحة 
ة 

ّ
املستقل العربية  السينما  إنــتــاجــات  أفضل 

أمــــام جــمــهــور واســــع ومـــتـــنـــّوع عــلــى امــتــداد 
ــاع األفـــــــالم الـــعـــرب  ـ

ّ
ــن الــــعــــالــــم، الــــتــــرويــــج لـــصـ

ودعمهم، توظيف القوة الكامنة التي تحملها 
رفد  املــلــّحــة،  القضايا  معالجة  فــي  السينما 
ــر 

ّ
تــوف بمنّصة  االنــتــرنــت  شبكة  مستخدمي 

لــهــم تــرفــيــهــا ضـــروريـــا، فيما تخلق فــي اآلن 
عينه مساحة تأّمل نقدي اجتماعي سياسي 
سعت  مــا  هــذا  ة، 

ّ
املستقل العربية  بالسينما 

»أفالمنا« منذ إطالقها  إليه منّصة  وتسعى 
ــة جـــديـــدة في 

ّ
عـــام 2020. مــنــذ عــودتــهــا بــحــل

عــلــى  ــّصـــة  ــنـ املـ تــــواظــــب   ،2021 آذار/مـــــــــــارس 
تقديم برامج شهرية متجّددة، تتيح ـ مّجانا 
ــا ـ ُمــــشــــاهــــدة أفـــــــــالٍم، كــالســيــكــيــة  ــيـ ــبـــوعـ وأسـ
ــرة، بـــعـــضـــهـــا حــــــاز عـــلـــى شــعــبــّيــة  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ومـ
ر في الثقافة العربية؛ وبعضها 

ّ
متمّيزة، وأث

 بــــعــــرض ســـــابـــــق. مـــنـــّصـــة 
َ
اآلخــــــــر لـــــم يــــحــــظ

مقاالت  لنشر   
ٌ
ومــســاحــة العربية،  لــأصــوات 

ممّيزة، تبعث على التأّمل والتفكير.
ر أعدادًا هائلة من 

ّ
على نقيض مقارباٍت، توف

األفــــالم املــخــتــلــفــة، تعتمد مــنــّصــة »أفــالمــنــا« 
بــرمــجــة دورّيــــة ألفــــالٍم منتقاة بعناية،  عــلــى 
على غــرار برمجة عــروض صــاالت السينما، 
 مــع الــحــرص على التنويع والــغــنــى في 

ْ
لــكــن

الخيارات. املهّم اعتماد البرمجة على ُمقاربٍة 
 تــحــريــرّي 

ّ
تــنــتــقــي األفـــــالم بــعــنــايــة، فـــي خــــط

»أكــاديــمــيــة  تــشــتــرط   
ْ
إذ  ،)2022 مـــــــارس/آذار 

مانحة  وعلومها«،  املتحّركة  الــصــورة  فنون 
ُيــــعــــَرض الــفــيــلــم األجـــنـــبـــي في   

ْ
ــز، أن ــوائـ الـــجـ

السابق على  الــعــام  نهاية  قبل  بلده  صــاالت 
 نــســخــة. »كــوســتــا بــرافــا« )2021(، 

ّ
مــوعــد كـــل

بنانية منية عقل، ُيعرض أسبوعا واحــدًا، 
ّ
لل

الختياره رسميا في التصفيات األولى، علما 
في  ن 

َ
عل

ُ
ت للترشيحات  القصيرة  الالئحة   

ّ
أن

27 يناير/كانون الثاني 2022. »علّي صوتك« 
املــعــروض  عــّيــوش،  نبيل  للمغربّي   ،)2021(
 ،2022 الثاني  يناير/كانون   20 منذ  لبنانيا 
يــنــتــظــر بـــــدوره إعــــالن تــلــك الــالئــحــة، ملعرفة 

»مصيره األوسكارّي«.
الــتــجــاريــة اللبنانية  الــصــاالت  إلـــى  الــعــودة 
الجماعية  ــشــاهــدة 

ُ
امل بحيوية  شبيهٍة  غير 

ــي كـــورونـــا. بــعــض الــصــاالت خــاٍل 
ّ

قــبــل تــفــش
يا، والعرض يحصل أحيانا أمام ُمشاهد 

ّ
كل

 األزمـــة االقــتــصــاديــة، أســاســا، 
ُ

ــُحــول
َ
واحـــد. ت

شاهدة الجماعية. ثمن بطاقة 
ُ
دون إحياء امل

شاهدة غالبية األفــالم املعروضة 
ُ
الدخول، مل

تجاريا، ُيساوي 100 ألف ليرة لبنانية، أي 
الصرف  سعر  يكن   

ْ
إن أميركية،  دوالراٍت   4

ــلــــدوالر األمــيــركــي  25 ألــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة لــ
وأحيانا  يوميا،  يتغّير  سعر  )هـــذا  الــواحــد 
مـــع فــــرٍق كــبــيــر، يــصــل أحــيــانــا إلـــى 33 ألــف 

الدخل  ذوي  على  ُيثقل  هــذا  لبنانية(.  ليرة 
املـــنـــخـــفـــض، أي أولــــئــــك الــــذيــــن يــتــقــاضــون 
 أفالما عّدة، 

ّ
رواتبهم بالعملة اللبنانية. لكن

لــبــنــانــيــة أواًل وعــربــيــة ثــانــيــا، غــيــر جــاذبــٍة 
لكثيرين، فــي األزمـــة او مــن دونــهــا، فهؤالء 
ــلــون ـ فـــي لــحــظــة اخــتــيــارهــم تمضية 

ّ
ُيــفــض

أجنبية،  أفالما  ـ  وقــٍت في صالٍة سينمائية 
»يتأّكدون« سلفا من جودتها وقدرتها على 
الكامل«  شبه  »تأّكدهم  مقابل  في  التسلية، 
ة 

ّ
من ندرة التسلية في أفالٍم لبنانية، ومن قل

املتعة في أفالٍم عربية.
هـــذا غــيــر مــتــوافــق دائـــمـــا مـــع الـــواقـــع. أفـــالٌم 
ــيـــا فــي  ــالـ ــة، مـــعـــروضـــة حـ ــيــ ــربــ لـــبـــنـــانـــيـــة وعــ
ــيــــرة  ــثــ صــــــــــاالت تـــــجـــــاريـــــة فــــــي بـــــــيـــــــروت، ُمــ
لــالنــتــبــاه واملـــتـــعـــة والــتــســلــيــة، مـــع تـــفـــاوٍت 
فـــي كــيــفــيــة اشــتــغــاالتــهــا وتقديمها  واضــــح 

دقــيــق، يــنــهــل مــن مــواضــيــع مــتــنــّوعــة. بــذلــك، 
ــتــيــح 

ُ
ــأّمـــل، وت ــتـ ــشــّجــع املــنــّصــة الــتــفــاعــل والـ

ُ
ت

للُمشاهد فرصة اكتشاف، أو إعادة اكتشاف 
أفــالٍم روائية ووثائقية،  إبداعاٍت ممّيزة، من 
قــصــيــرة وطـــويـــلـــة، ملــخــرجــن مـــعـــروفـــن، مع 
وء على إنتاج 

ّ
حرٍص دائم على تسليط الض

جيل جــديــد مــن املبدعن الــعــرب. هــكــذا، جاء 
مــتــنــّوعــة على  بــبــرمــجــات  غــنــيــا  عــــام 2021 

ــادة. أفــــالٌم أخــــرى تــؤّكــد  ــ ملــتــعــٍة وتــســلــيــة وإفــ
مــا يشعر بــه هـــؤالء. »كوستا بــرافــا« يرتكز 
عــلــى مــســألــٍة حــيــويــة فــي الــحــيــاة اللبنانية 
 ُمشاهديه في الصالة 

ّ
)ملف النفايات(، لكن

 ســرعــة إطــالقــه وســحــبــه من 
ّ

قــلــيــلــون، ولــعــل
شاهدين عنه. 

ُ
الصالة سببان النفضاض امل

ديفيد  ــبــنــانــي 
ّ
لــل  ،)2019( كــن« 

ّ
بــعــز »يـــربـــوا 

 قــبــل إطـــالق 
ً
ـــر وقـــتـــا طـــويـــال

ّ
أوريــــــــان، يـــتـــأخ

عروضه التجارية، بسبب كورونا واإلغالق 
العام واشتداد األزمة االقتصادية. رغم هذا، 
 ،

ٌ
يستمّر عرضه منذ 8 أسابيع، وهذا حسن

 في معالجته مسائل مرتبطة 
ٍّ

فالفيلم ُمسل
بــاالجــتــمــاعــّي واإلنـــســـانـــّي، كــمــا بــالــعــالقــات 
لبنانية مختلفة.  وأزمــات  والحّب،  العائلية 
ــٍة ِحـــرفـــيـــتـــه الــفــنــيــة  ــبــ تـــســـلـــّيـــتـــه غـــيـــر حــــاجــ
 مــا فــي الشكل 

ّ
والــتــقــنــيــة والــتــمــثــيــلــيــة، بــكــل

املعالجة غير تعليمية  من بساطٍة وصــدٍق. 
إضــحــاكــا،  تــريــد  فالتسلية  تلقينية،  وغــيــر 
ــف شيئا عميقا، 

ِّ
ــغــل

ُ
ت ــفــة 

َّ
املــخــف والــكــومــيــديــا 

يــقــول أحــــــوااًل واقــعــيــة وحـــّســـيـــة، عـــن أفــــراٍد 
ُيقيمون في بيئات لبنانية مختلفة.

االجــتــمــاعــّي واإلنــســانــّي يــحــضــران فــي »من 
ميمي،  بيتر  للمصري   ،)2022( زيكو«  أجــل 
من دون أي ترجمة بصرية لهما، في قالٍب 
في  يفشل  ه 

ّ
لكن يكون كوميديا،   

ْ
أن لــه  ُيـــراد 

ة 
ّ
مة بسذاجة وخف قدَّ

ُ
 يجعل الكوميديا ـ امل

ْ
أن

واقــعــّي،  لعيٍش  غــالفــا  ـ  باهتة  وكليشيهات 
ولــقــصــٍص حــقــيــقــيــة. الـــصـــراخ، أي الــصــوت 
 يــكــون مــفــهــومــا، ســمــة غالبة 

ْ
األعــلــى مــن أن

 تعجز 
ْ
تـــحـــديـــدًا، إذ عــلــى شــخــصــيــة صـــفـــاء 

ـــة شــلــبــي عـــن إخـــــراج الــكــلــمــات ونــطــقــهــا 
ّ
مـــن

بعصبّية تتالءم والسياق املبني على واقع 
ة، وفي منزٍل 

ّ
العيش في بيئة فقيرة ومكتظ

إلــى زوجــهــا فتحي )كــريــم محمود  يضّمها 
عبد العزيز( وابنهما زيكو )يوسف صالح( 
صاب 

ُ
امل ووالـــده  حــافــظ(،  )محمود  وشقيقه 

والتقنيات  للتسجيل  عالقة  ال  بألزهايمر. 
والنّص والحوارات بالرداءة والفشل، وهذه 
ُمــذهــل فــي ُصنع  ها مسؤولة عــن إخــفــاٍق 

ّ
كل

مصري  تمثيلي  ألداٍء  بــل  سينمائي،  فــيــلــٍم 
ـــا مـــنـــه أن 

ّ
ـــراخ، ظـــن ـــصــ ــى الــ ــ ــا، يــمــيــل إلـ أيــــضــ

الصراخ تعبيٌر وحيٌد عن غضب أو توتر أو 
ارتباك أو قهر.

اللبنانية،  باملحلية  تعبيٌر  كن« 
ّ
بعز »يربوا 

لــلــوالــديــن واألقـــــــارب مـــع والدة طفل  ــال  ــقـ ُيـ
الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــاع  ــمــ ــتــ االجــ  

ّ
أن ــم  ــ رغــ ــلـــة،  ــفـ طـ أو 

الــعــربــي، ينفر مــن والدة طفلة،  كــاالجــتــمــاع 
ويــبــتــهــج بــــــوالدة طـــفـــٍل، وهـــــذا ُيــشــيــر إلــيــه 
النّص )سيناريو أيزك فهد ودوريس سابا(. 
الــفــيــلــم مــحــاولــة لــبــنــانــيــة جـــديـــدة فـــي املـــزج 
بـــن مــعــايــنــة مــســائــل أســاســيــة فـــي الــحــيــاة 
والـــعـــالقـــات واالنــــفــــعــــاالت، ومــعــالــجــة فنية 
ــيـــة تــرتــكــز عــلــى تــبــســيــٍط غــيــر ُمــســيء  ودرامـ
وعلى  والشخصيات،  الحكايات  أهمية  إلى 
تخفيف كوميدّي لغليان االجتماع والناس، 
من دون إلغاء أهمية هذا الغليان وتأثيراته 

على سلوٍك ومواقف.

»أفـــالمـــنـــا«، رافــقــتــهــا غــالــبــا أنــشــطــة مختلفة 
ــابــــالت مــع  ــقــ ــات، حـــلـــقـــات حـــــــــوار، مــ ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ )نـ
مواضيع  حــول  األفــالم  تمحورت  ُمخرجن(. 
مــخــتــلــفــة، ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وبــيــئــيــة 
وغيرها، اختارها مبرمجون عرب وأجانب، 
 برمجة، 

ّ
وأرفقوها بمقاالٍت تناولت تأثير كل

واستكشفت تفاعلها مع العالم.
اللبناني هادي  السينمائي  واملــؤّرخ  املخرج 
فــي »هل  الفلسطينية،  القضية  تــنــاول  زّكـــاك 
 »تكون 

ْ
أن ــه ُيمكن 

ّ
أن فــدائــّيــون؟«، فكتب  نا 

ّ
كل

 التحّديات 
ّ

 كل
ّ

السينما عملية فدائية، في ظل
ــهــا ضــــــرورة كفعل 

ّ
الـــتـــي نــعــيــش فــيــهــا، لــكــن

مقاومة«. أّما برمجة »مدار بيروت دي سي«، 
اجــتــمــاعــي.  ُبــعــٍد  ــوٍع، ذات  نــ أفــــالَم  فتضّمنت 
ــات تــاريــخــيــة، وقصص  ــ أفــــالم حــــرب، ودراســ
لجوء، وُصور صارخة للُمهّمشن في لبنان 
وتــــونــــس والـــــســـــودان وفــلــســطــن وســــوريــــة، 
ــالـــي الـــــــذي تــكــتــنــزه  ــمـ ــّوع الـــجـ ــنــ ــتــ عـــكـــســـت الــ
بات 

ّ
تقل وســط  املــعــاصــرة،  العربية  السينما 

ســـيـــاســـيـــة، طــبــعــت األعــــــــوام الــــــــ20 املـــاضـــيـــة. 
برمجة »متمّردات«، التي قّدمتها »سينماتيك 
 
ّ
مكانتهن املتمّردات  للنساء  أعطت  بيروت«، 

»جمعية  أشـــادت  فيها،  ة. 
ّ
واملستَحق املــمــّيــزة 

متروبوليس للسينما« بالدور املتمّرد الحّر، 
الذي لعبته النساء في صوغ مختلف مراحل 
تــاريــخ السينما فــي لبنان. فــي هــدى مفهوم 
تلك  أو   ،»)Female Gaze( األنــثــوّيــة  »الــنــظــرة 
األبــوّي  النظام  تتحّدى طغيان  التي  النظرة 
جهدت  والــكــويــرّيــة،  النسوّية  السينما  على 
منّصة »أفالمنا« في إلقاء نظرة مختلفة على 
»رواية القّصة الشخصية«، من خالل تجارب 

نسوّية وكويرّية.

منة شلبي: 
صراٌخ ال تمثيل 

)خالد الدسوقي/
فرانس برس(

)Getty/يُسري نصراهلل: استعادة سينمائيّة لصيف 1961 )جينا ْغرانيتو
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أفالٌم لبنانية 
وعربية ُمثيرة لالنتباه 

والمتعة والتسلية

»أفالمنا« تعرض 
أفضل إنتاجات السينما 

العربية المستقلّة

العروض التجارية في 
الصاالت السينمائية اللبنانية 

ال تشبه تلك السابقة 
على تفشي كورونا قبل 
عامين، لكن أفالمًا عربية 

عّدة ُتعرض فيها

كوميديا مبّسطة لكّن الصراخ يُغيِّب بعضها

اختيارات دقيقة لنتاجات عربيّة مستقلّة

مشاهدات سينمائية عربية

»أفالمنا« تستعيد عامًا مضى

¶ The Good Nurse لتوبياس 
ليندولم، تمثيل جيسيكا تشاسنت 

)الصورة( وونواه إيميريك وإدي 
راْدماين: قصة حقيقية عن املمّرض 

ن، الذي ُيصبح 
ّ
األميركي تشارلز كول

 يقتل نحو 300 
ْ
 إذ

ً
 متسلسال

ً
قاتال

مريض في 16 عاما. الفيلم ـ الذي 
تعرضه »نتفليكس« في وقٍت الحٍق 

هذا العام، واملقتبس عن كتاب 
لتشارلز غرايبر بعنوان »املمرض 

الطّيب: قصة حقيقية عن الطب 
والجنون والقتل« )2013( ـ يتابع 
شارك في إلقاء 

ُ
حكاية ممرضة ت

القبض عليه.

¶ Marlowe لِنل جوردان، تمثيل دايان 
كروغر )الصورة( وليام نيسن وآلن 
كامينغ: في خمسينيات القرن الـ20، 

ق الخاص فيليب مارلو 
ِّ
ف املحق

ِّ
ُكل

بالبحث عن حبيب سابق لوريثة 
ثرية وجميلة. في عمله هذا، يتوّرط 
 يجد 

ْ
مارلو في عالم الفن السابع، إذ

نفسه فجأة في قلب صناعة السينما 
باتها ومنعطفاتها 

ّ
في هوليوود، بتقل

ومشاكلها ودهاليزها. باختصار، 
يجد نفسه في حقل نزاٍع حاد بن 

ممثلة أسطورية وابنتها الطموحة.

¶ Assassin Club لكاميل دوالمار، 
كيور )الصورة( 

ْ
تمثيل دانييال َمل

وسام نيل وهنري غولدينغ: في عالٍم 
يضّم نخبة القتلة والجواسيس، 

يحتل مورغان غاينز املرتبة األولى 
بينهم، فهو األهّم واألخبث واألذكى 
ف بقتل 6 أشخاص في 

َّ
واألقوى. ُيكل

 
ّ
مدٍن مختلفة، فيكتشف سريعا أن

فون بقتل بعضهم 
ّ
جميعهم قتلة، مكل

البعض. رحلة عنيفة في عالٍم سفلّي 
مليء بالجثث والدم والتشويق.

¶ You Won’t Be Alone لغوران 
ْستولفسكي، تمثيل نعومي راباس 

)الصورة( وكارلوتو كوتا وآرتا 
دوبروشي: في قرية نائية في جبال 

ختطف 
ُ
مقدونيا، في القرن الـ19، ت

حّولها روٌح قديمة 
ُ
فتاة صغيرة، فت

إلى ساحرة. بسبب فضولها إزاء 
الحياة البشرية، تقتل الساحرة 

حا في قرية 
ّ
الشابة، خطأ، فال

قيم 
ُ
مجاورة، فتأخذ مظهر الضحية لت

في جلدها. قوة كهذه لديها تدفعها 
إلى تكرار فعلتها لفهم اإلنسان.

¶ The Old Guard لجينا برنس ـ 
باثووود، تمثيل كيكي الين )الصورة( 

وتشارليز ثيرون ومروان كنزاري: 4 
عون 

ّ
محاربن منذ قرون عّدة يتمت

بقدرات عالجية تتجّدد فيهم عاما 
تلو آخر. يستخدمون هذه القدرات 

لتحقيق أعمال خّيرة في األرض، رغم 
لجوئهم إلى العنف أحيانا. ذات مّرة، 

فون بمهّمة إنقاذ أطفال في جنوب 
ّ
ُيكل

ر   أمرًا ما يحصل، ُيغيِّ
ّ
السودان، لكن

 شيٍء في سيرتهم املديدة.
ّ

كل

أفالم جديدة
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