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ضجيج كثير ٌ حول «نتفليكس»

ّ
لكن
أسلوب
الرداءة
ٌ
الحرفية حاضر ٌ
ِ
ة

المنصة األميركية
ُتثير
ّ
«نتفليكس» ضجيجًا كثيرًا،
عربيًا وغربيًا ،في مقابل
ندرة نقاش هادئ ،بسبب
إنتاجاتها المختلفة
والمتناقضة كلّيًا
نديم جرجوره

ُ
تثير «نتفليكس» ضجيجًا ،بسبب
أعمال بصرية (أفــام ،مسلسالت،
ٍ
ُ
سـ ــاسـ ــل) ت ـن ـت ـج ـه ــا أس ـ ــاس ـ ــا ،إذ
ّ
إنـهــا تشتري حقوق عــرض إنـتــاجــات أخــرى
ّ
أي ـض ــا .الـضـجـيــج ع ــرب ـ ّـي غــال ـبــا ،ل ـكــن بعض
سلوك ،يراه (هذا البعض)
الغرب منزعج من
ٍ
ُمسيئًا إلــى السينما ،تحديدًا .سينمائيون
ّ
ّ
املنصة األميركية
غربيون يرفضون منطق
( 29أغسطس/آب  )1997في إنتاجها األفالم،
ّ
لكن بعضهم ينخرط في إنتاجاتهاُ ،منجزًا
ُ
أف ــام ــا ت ـظ ـهــر ع ـكــس م ــا يــرف ـضــونــه ســابـقــا.
ّ ُ
واملنصة تدرك تمامًا
األموال متوافرة بكثرة،
ّ
أن ت ـعــاون ـهــا م ــع س ـي ـن ٌـمــائ ـيــن ،فــاع ـلــن في
ُ
ّ
املشهد الــدولــي ،إضــافــة نــوعــيــة لـهــا ،ت ــوازن،
َ
إلى ّ
حد ما ،براعتها في إنتاج رداء ٍة بصرية،
لــن يـكــون الجنس سببًا لها (الـ ـ ــرداءة) ،كما
ّ
يـتـ ّ
اشتغال
ـردد عربيًا على األق ــل ،بــل أنـمــاط
ٍ
وإخـ ـ ـ ــراج وت ـم ـث ـي ــل ،إلـ ــى م ــواض ـي ــع وآل ـي ــات
معالجة درامية وجمالية.
ّ
ٌّ
بغالبيته الساحقة،
مبني،
الضجيج العربي
َ
ع ـل ــى م ـف ــاه ـي ــم مـ ـبـ ـت ــورة لـ ــأخـ ــاق والـ ـ ِق ــي ــم
ّ
االج ـت ـمــاع ـيــة واملـ ـ ـ ــوروث ال ـث ـق ــاف ــي ،املـتـعــلــق
بتربيةٍ وأشـكــال عــاقــات .وه ــذه ،بمعظمها،
ُت َ
مارس في االجتماع ،يوميًا ،وأحيانًا كثيرة

ً
ّ
خفاء مقصود ،لكن عمال ًما ُيعرض على
في
ٍ
َ
منصة أميركية ُ
ّ
وقيم
ـ
خ
أل
إهانة
صبح
ي
ـاق ِ
ٍ
ّ
ّ
تتعرض كلها إلهانات دائمة من
ـوروث،
وم ـ
ٍ
ُ
ـرب ،أس ــاس ــا .ازدواجـ ـي ــة مـقـيـمــة فــي صلب
عـ ـ ٍ
ُ
ّ
ح ـيــا ٍة عــربـ ّـيــة ،ت ـهــزهــا أع ـم ــال م ـنـ ّـصــةٍ تبغي
ربحًا ماليًا فــي زم ـ ٍـن ،ي ــزداد فيه الــركــون إلى
أحدث التقنيات ملواكبة ّ
تبدالت العصر (هذا
نقاش) ،ويمنحه كورونا
يحتاج،
بدوره ،إلى ّ ٍ
ّ
ـط مـ ـتـ ـن ـ ّـوع األشـ ـك ــال
ف ــرص ــة ذهـ ـب ــي ــة ل ـت ـس ــل ـ ٍ
واألساليب.
ْ
املـنــاهـضــون الـعــرب لـ«نتفليكس» (يـنــدر أن
ـاهــض ع ـ ٌ
ـرب مـنـ ّـصــات أخ ــرى منتشرة في
ُيـنـ ِ
العالم منذ أعــوام وأعــوام ،لجهلهم إياها ،أو
لـصـعــوبــة االش ـت ــراك ال ـعــربـ ّـي فـيـهــا ،أو ربما
«واع»
رفض
باألميركي ،رغم
واع»
ٍ
ٍ
ً
ٍ
لهيام «ال ٍ
وتعاملهم
يتوافق
بما
ناطقة
يريدونها
له)،
ّ
ّ
ال ـع ـل ـن ـ ّـي م ــع م ـس ــائ ــل وحـ ـ ـ ــاالت .ي ـظ ــن ــون أن
عـمـلـهــا م ـن ـصـ ٌّـب ف ـقــط ع ـلــى تـلـبـيــة رغـبــاتـهــم
التي ُيظهرونهاُ .يثيرون صخبًا ال طائل منه
تفكير فـ ّـي كيفية
وال فــائــدة ،مــن دون أدن ــى
ٍ
ـش ،ينقض على
ـ
ح
مــواجـهــة مــا يصفونه بــو ٍ
عاداتهم وتقاليدهم وقوانني عيشهم ،بعيدًا
ّ
عــن ك ــل ضـجـيــج وصـ ــراخ وغ ـضــب ودع ــاوى
وكالم فارغ.
قضائية
ٍ
ـرب ،يتعاملون مع
ـ
ع
ـ
ب
مرتبطة
غير
املـســألــة
ٍ
ـداء غـيــر ُم ـب ـ َّـرر .فــي ال ـغــرب،
«نـتـفـلـيـكــس» ب ـع ـ ٍ
س ـي ـن ـمــائ ـيــون ي ــرف ـض ــون امل ـن ـ ّـص ــة وأس ـل ــوب
ّ
اش ـت ـغ ــال ـه ــا ،ف ـ ُـيـ ـق ــول ــون ك ــام ــا ُي ـ ـحـ ــث عـلــى
ـاش .آخ ــر منتقدي املـنـ ّـصــة أح ــد كـبــار في
ن ـقـ ٍ
السينما األميركيةُ .م ٌ
ّ
بتمرده
خرج معروف
ّ
املؤسسة األميركية الحاكمة ،وبذهابه
على
ـيء م ــن ت ــاري ــخ أمـيــركــا
بـعـيـدًا ف ــي تـفـكـيــك شـ ـ ٍ
ون ــاس ـه ــا واج ـت ـم ــاع ـه ــا وإع ــامـ ـه ــا وأن ـم ــاط
ّ
وتبدالتها ،من دون التغاضي عن
تفكيرها
ُ
ـور أخــرى أيـضــا ،يجد فيها مــا يحيل إلى
أم ـ ٍ
بلده وشؤونه ،وإلــى ناس بلده وشجونهم.
أول ـي ـفــر س ـت ــون ـ املـنـهـمــك ف ــي ك ـشــف خـفــايــا

َّ
موفق (بول ماروتّا)Getty/
أوليفر ستون :انتقاده «نتفليكس» غير

سينمائيون غربيون
المنصة
يرفضون
ّ
وأسلوب اشتغالها
جــديــدة عــن اغتيال الرئيس األمـيــركــي جون
كينيدي ( 22نوفمبر/تشرين الثاني ،)1963
كانهماكه دائمًا في قراءة سينمائية ّ
معمقة
ّ
محطات ّ
عدة من سيرتها ـ يقول
ألميركا ،في
ُ ّ
ّ
إن «نتفليكس» تـقـتــرح «وثــائـقـيــات مسلية
عــن األس ــود وال ـن ـمــور» (املـجـلــة السينمائية

ال ـفــرن ـس ـيــة «ب ــوزي ـت ـي ــف» ،دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
ـات قليلةٍ
األول  .)2021جـمـلــة واحـ ــدة بـكـلـمـ ٍ
ت ـش ـط ــب ن ـت ــاج ــا وث ــائ ـق ـي ــا مـ ـه ـ ّـم ــا ،تـصـنـعــه
ّ
ـصــة ،أو تكتفي بـعــرضــه عـلــى شاشتها.
املـنـ ٌ
ّ
جملة واحدة تختص بالوثائقيات ،من دون
ـات ،تميل غالبيتها
أدن ــى إش ــارة إلــى روائ ـي ـ ٍ
نقيض
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـة،
ـ
ج
إل ــى رداءة اشـتـغــال ومـعــالـ
ٍ
ّ
واض ـ ٍـح لوثائقيات تعكس ،أقــلــه فــي األعــوام
القليلة املــاضـيــةِ ،حــرفـيــة بــاهــرة فــي تحويل
م ـس ـت ـن ــدات ووثـ ــائـ ــق وت ـس ـج ـي ــات صــوتـيــة
وبصرية ُ
وصور فوتوغرافية وريبورتاجات
إع ــامـ ـي ــة إلـ ـ ــى س ــاس ــل وث ــائـ ـقـ ـي ــة ،تـكـشــف
ٌ
جديدًا ،أو توضح قديمًا .الرداءة حاضرة في
«نتفليكس» ،كما التسلية التي ُي ّ
ٌ
نتاج
قدمها

«قصة حقيقية لحياة مزيّفة»
ّ

ممثًال أفضل منه مخرجًا
شون بن ُ
عبد الكريم قادري

يكتف شــون بن بعمله كممثل .قـ ّـدم أدوارًا
لم
ِ
ّ
مهمة في هذه املهنة ،التي نال بفضها جائزتي
«أوسـ ـ ـك ـ ــار» و«غـ ــولـ ــدن غـ ـل ــوب» ،وت ـكــري ـمــات
وتــرشـيـحــات وج ــوائ ــز .أراد أن يـكــون لــه ّدور
ليحقق
أوســع في السينما ،فاختار اإلخــراج،
ّ
التمثيل ،الذي كان يتلقى
ما لم يصل إليه في ُ ّ
وي ـنــفــذ ال ـبــرامــج ،ويعيش
مــن أجـلــه األوام ـ ــر،
ْ
وأن ُي ّ
الشخصيات .أراد ْأن ّ
قدم
يحرك أشياء،
كبيرة.
رؤية .لهذا ،اقتحم
مجال اإلخراج بثقة ّ
َّ
ـام ،ولم يوفق في أخــرى .لكنه لم
نجح في أفـ ٍ
ّ
رغم تباعد
الشغف،
هذا
ممارسة
يتوقف عن
ْ
املـســافــة الــزمـنـيــة بــن فـيـلـ ٍـم وآخ ــر ،إذ امـتـ ّـدت
ـوام بــن أف ــام ــه ،كــالـحــاصــل
ال ـف ـتــرة إل ــى  5أع ـ ـ ٍ
ب ــن «ح ـ ـ ــارس الـ ـعـ َّـب ــور» ( )1995و«الـ ــوعـ ــد»
( ،)2001ال ـلــذيــن مــثــل فـيـهـمــا ج ــاك نيكلسن،
وبني «إلى البرية» ( ،)2007و«الوجه األخير»
( ،2016تمثيل خافيير بــارديــم) ،الــذي شــارك
فــي املسابقة الرسمية ل ـلــدورة الـ ــ 11( 69ـ 22
ّ
 )2016ملهرجان «كان» السينمائي،
مايو/أيار ّ
وهاجمه النقاد .عــاد بن إلــى املهرجان نفسه
بعد  5أع ــوامُ ،مشاركًا فــي املسابقة الرسمية
ل ــدورت ــه ال ـ ـ ــ 6( 74ـ  17يــول ـيــو/ت ـمــوز )2021
بـ«يوم العلم (.»)Flag Day
َ
مقت ٌ
بس مــن كـتــاب «Flim-Flam
جــديــده هــذا
ّ
 :Manال ـق ـ ّـص ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـل ـح ـيــاة امل ــزي ـف ــة
ألبـ ــي» ( )2004لجينيفر فــوغــل (سـيـنــاريــو
َجــاز وجــون ـ هنري بــاتــروورث) ،التي كتبته
ً
اس ـت ـنــادًا إل ــى حـيــاتـهــا فــي شـبــابـهــا ،س ــاردة
ّ
فيه عالقتها بأسرتها .لعل الرابط العاطفي
العميق بني األب وابنته دفع بن إلى إخراجه،

ٌ
رغبة في
اإلخراج
أشياء ال يتسنّى
قول
ٍ
للممثل قولها
شون بن في حفلة «نقابة المخرجين في أميركا» إلطالق «يوم العلم» (فرايزر هاريسن)Getty/

كمون :بيروت م ّرة أخرى
ميشال ّ
بيروت ــ العربي الجديد

ّ
التحديات التي تواجهها صناعة السينما
بسبب واح ـ ٍـد .غياب
في لبنان غير مرتبطة
ٍ
ٌ
سبب.
سـيــاســات إنتاجية متكاملة وثــابـتــة
ان ـف ـض ــاض ل ـب ـنــان ـيــن ول ـب ـنــان ـيــات كـثـيــريــن
ـام ل ـب ـنــان ـيــة ،ت ـخ ــرج م ــن ال ـت ـج ــاري ـ
ع ــن أف ـ ـ ٍ
ّ
ّ
وروح
ذات
في
واألعمق
األهم
إلى
االستهالكي
ٍ
ٍ
واجـتـمــاع وعــاقــات وان ـف ـعــاالت ،سـبـ ٌـب آخـ ٌـر.
اش ـتــداد األز ٌم ــة االقـتـصــاديــة األخ ـيــرة عــائــق.
تحقيق مشاريع،
كورونا لعنة ،توقف إكمال ً
أو ت ـ ّ
ـؤجـ ـل ــه ،أو ت ـن ـت ـظــر ل ـح ـظ ــة م ــا إلط ــاق
ع ــروض األفـ ــام ت ـجــاريــا ،وف ــي املـهــرجــانــات.

م ـي ـشــال ك ـ ّـم ــون (ُ )1969مـ ـخ ـ ٌ
ـرج ُي ـثــابــر على
إي ـج ــاد مـ ـف ــردات سـيـنـمــائـيــة ت ـجــديــديــة ،في
ـاس .أفالمه القصيرة
مقاربة أحــوال ٍ
بلد وأن ـ ٍ
ٌ
وأحوال منفتحة
ذاتية
مفارقات
تنويع على
ٍ
ع ـلــى بـيـئــة واج ـت ـم ــاع« :ك ــات ــودي ــك» ()1993
ً
و«ظ ــال» ( )1995و«الـ ــدوش» ( )1999مثال،
ّ
تتعمق في مسائل كهذه ،وتكشف شيئًا من
هــواجــس سينمائية ،ترتبط بلغة الـصــورة
وآلية مقاربتها ،الفنية والتقنية والدرامية
وال ـج ـم ــال ـي ــة ،مـ ــا ي ـع ـي ـشــه ال ـ ـفـ ــردُ ،
وي ـع ــان ــي
تــداع ـيــاتــه ال ـيــوم ـيــة .أول روائـ ـ ـ ّـي ط ــوي ــل لــه،
ّ
ّ
«فــافــل» ( )2006يــؤكــد ،مـجـ ّـددًا ،أن السينما
ّ
ّ
ـات
هاجسه ،وأن بـيــروت مكانه ،وأن ارتـبــاكـ ٍ

ُ
تنقيب
ومشاغل وانفعاالت تثير فيه حماسة
ٍ
ـف وتفكيك .جــديــده،Beirut Hold’em ،
ُوكـشـ ٍ
املـنـجــز عــام  ،2019أي عشية انـفـجــار األزمــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وت ـف ـشــي ك ــورون ــا،
ُ
كمل شيئًا من تلك الهواجس السينمائية:
ي ِ
ُ
ُ
زيـكــو مـحـتـ ّـال ســابــق ،يبلغ  40عــامــا .يطلق
ســراحــه مــؤخ ـرًا مــن الـسـجــنّ ،فيشعر برغبة
ّ
خاصة أنــه ُي ّ
صر على
في استئناف حياته،
ً
استعادة كــارولُ ،
«حـ ّـب حياته» .يفتح محال
للعب القمارُ ،ي ّ
سميه «مركز تسلية» .يجتمع
الطفولة ،يشاركونه شغفه
مع أصدقاء له منذ
ٌ
باملقامرة ،بينهم صديق لشقيقه الراحلٌ .بعد
ّ
وقتُ ،يدرك زيكو أن وفاة شقيقه حاصلة في
ٍ

ّ
ّ
بالسينمائي .لكن الحرفية
يستحيل وصفه
املختلفة ،سمة لها أيضًا.
بأبعادها
املهنية،
ّ
ألنـهــا األسـهــل فــي ّ
تقبلها،
مطلوبة،
ـرداءة
ال ـ
ّ
إنتاجها.
في
واألخف
تسليتها،
في
واألبسط
ّ
ّ
ّ
الوثائقيات ،أقله تلك املعروضة مؤخر ًَا،
لكن
َ
َ
تكشف براعة إنتاج ،وجمال توليف ،وعمق
ّ
اش ـت ـغ ــال ،وه ـ ــذا ك ــل ــه م ـن ـصـ ٌّـب أس ــاس ــا على
ـراد لهم مكانتهم وحـضــورهــم فــي املشهد
أف ـ ٍ
ال ـع ــام ،وبـعـضـهــم غـيــر م ـعــروف جـمــاهـيــريــا،
كمافياويني أو نازيني سابقني ودائمني.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أفالم جديدة

مـ ّ
ـؤديــا فيه دور جــون فــوغــل ،وال ــد جينيفر،
ّ
التي أدت دورها ديالن ،ابنة شون.
ي ـطــرح «ي ــوم ال ـع ـمــل» أسـئـلــة قـلـقــة كـثـيــرة عن
حقيقة الـعــاطـفــة وال ــرا ّب ــط األسـ ــري بــن جــون
وجـيـنـيـفــر .عــاقــة مـعــقــدة وغــام ـضــة ،يصعب
ّ
ومزيف وغير
فهمها .فــاألب ُمتالعب وغريب
ْ
م ـس ــؤول ،ل ـكــن تـجـمـعــه بــابـنـتــه عــاطـفــة قــويــة
ً
وحـ ّـبــا عميقًا وم ـت ـبــادال بـيـنـهـمــا .مــع ه ــذا ،ال
ي ـقــوم ب ـ ّ
ـأي جـهــد لـلـحـفــاظ عـلــى ه ــذه الـعــاقــة.
يتالعب بالوقائع والحقائقُ ،مظهرًا لها أشياء
ّ
وتحبه أكثر ،ونجح
غير موجودة لتنبهر به
ُ
ّ
تحذيرات لها من مقربني
في هــذا دائمًا ،رغــم
ٍ
ّ
ّ
إلـيـهــا .حــتــى بـعــد تخليه عــن أســرتــه ،زوجـتــه
ّ
ْ
ْ
ّ
ينك) وابنه ِنك ( 3ممثلني أدوا
باتي (كاثرين ِو ِ
أعمار مختلفة للشخصية :كول
ْهذا الدور في
ٍ
فلن َ
وب ِكم كرافورد وهوبر بن) ،تاركًا الجميع
ِ
يــواجـهــون مصائرهم ومـعــاركـهــم مــع الحياة
ّ
يستقرون فيه ،ووظائف
بيت
وحدهم ،من دون ٍ
تـ ّ
ـؤم ــن ل ـه ــم مـ ـص ــدرًا م ــال ـي ــا ل ــدف ــع م ـصــاريــف
ْ
الحياة ،ومن دون أن يسأل عنهم أبدًا.
ْ
رغــم هــذه الـتـصـ ّـرفــات ،الـتــي ُيـفـتــرض بها أن
ّ
ُ
ُت ّ
حرضها على كرهه ،لم تتخل جينيفر قط
ّ
الحب الذي يجمعها به .كانت تراه بعني
عن
مختلفة ،ألن ــه ع ــرف كـ ّيــف يـصــل إل ــى قلبها،
أحبها بصدق ،لكنه لم ُي ِّ
فهو ّ
ضح من أجلها،
َ
بل واصل طيشه ،ولم يلتفت إليها ،رغم علمه
بهذا الـحـ ّـب الكبير .بعد أن أصبحت ّ
شابة،
ْ
حاله ،لكن من دون
حاولت
جينيفر إصــاح ّ
ّ
ّ
ُ
فــائــدة ،مــع أن ــه أظـهــر لها بــأنــه تـغــيــر .س ِجن
الرتـكــابــه جــرائــم ع ـ ّـدة ،وبـعــد إطــاق ســراحــه،
ّ
لتخرجها
أراد ُمصالحتهاُ ،م ّعلنًا فرحه بها
م ــن ال ـج ــام ـع ــة ،وألنـ ـه ــا أص ـب ـحــت صـحــافـيــة
ناجحة .لم يستثمر هذا ،بل عاد إلى ارتكاب
الـجــرائــم ُم ـج ـ ّـددًا ،لـيــواجــه مـصـيــره املـحـ ّتــوم.
ّ
أخيرًا ،تعطلت تلك العالقة العاطفية املعقدة،
ْ
بعد أن أنهى حياته بطريقة مأسوية.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

للدراجات الناريةُ ،
في ّ
سباق غير قانوني ّ
قرر
ٍ
إنقاذ صديق شقيقه هذا من املصير املميت
ّ
نفسه .مدفوعًا بــإراد ٍة قوية وصادقة وحاد ًة
لـلـنـجــاح فــي مـهـ ّـمـتــه ه ــذه ،يـبــدأ زيـكــو رحـلــة
فــي أعـمــاق املجتمع اللبناني املـعــاصــر بعد
مكان
الحرب األهلية ( 1975ـ  ،)1990أي في
ٍ
وحنان
عنف
مصنوع مــن مزيج غريب بــن
ٍ
ٍ
ّ ٍ
ّ
وخفة وجود وكثرة توتر.
بـهــذا ،يخطو ميشال كـ ّـمــون خطوة إضافية
فــي سـيــرة االشـتـغــال السينمائي اللبناني،
ً
الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـ ــه أوال ،واملـ ــرت ـ ـبـ ــط بــال ـس ـي ـن ـمــا
اللبنانية ،املهمومة بالفرد وهــواجـســه ،من
كثير عن مآزق الجماعة.
ابتعاد
دون
ٍ
ٍ

¶  In The Heightsلجون شو ،تمثيل
ميليسا ّ
باريرا (الصورة) :مستوحى
من مسرحية موسيقية بالعنوان
نفسه ( ،)2005يروي الفيلم يوميات
أناس عديدين ُيقيمون معًا في منطقة
ٍ
«مرتفعات واشنطن» ،وتحديدًا في
مركز جغرافي ـ اجتماعي ـ ثقافي
ّ
ّ
خاص بذوي األصول اإلسبانية .لكن
انقطاع التيار الكهربائي عن املنطقة،
يضع الجميع أمام ّ
تحديات غير
مسبوقة ،فتنكشف ٌ
أمور كثيرة كانت
ً
ّ
مخبأة وقتًا طويال.

¶  Batgirlلعادل العربي وبالل فالح،
تمثيل ليسلي غرايس (الصورة):
يتمحور الفيلم حول شخصية
«باتغيرل» ،املستوحاة من «دي سي
كوميكز» ،واملعروفة أيضًا باسم
باربارا غوردن ،ابنة ّ
املفوض في
«غوتام سيتي» ،جايمس غودرون .في
ُ
فترة تفشي األعمال ُ
ّ
ضطر
الجرمية ،ت
باربارا إلى كشف هوية «باتغيرل»
في مطاردتها املجرمني ،وإلقاء
القبض عليهم.

¶  Samaritanليوليوس آفيري ،تمثيل
داشا بوالنكو (الصورة) :بعد  20عامًا
ّ
أسطوري ،مع
على اختفاء بطل خارق
بشكل مأساوي للغاية،
معركة
نهاية
ٍ
ٌ
يشرع مراهق في البحث عنه ،بعد
عيشه أعوامًا ّ
عدة في االستماع على
ُ
حكايات مختلفة ومثيرة عنه.

