
سينما

محمد هاشم عبد السالم

في جديده »أولغ«، قّدم الليتواني 
 )1983( كـــورزيـــاتـــيـــس  ــوريــــس  يــ
وجــــــًهــــــا آخــــــــــر، شـــــديـــــد الــــــذكــــــاء، 
لــقــضــيــة الـــهـــجـــرة واملـــهـــاجـــريـــن. هــــذه املــــرة، 
ق بالفقراء، القادمني في قوارب 

ّ
األمر ال يتعل

املـــوت مــن الــقــارة األفــريــقــيــة، أو بغيرهم من 
املــضــطــهــديــن أو الــفــاّريــن مــن حـــروب بــلــدان 
آسيوية أو أميركية التينية. فأولغ )فالنتني 
نوفوبولسكي( لم يصل إلى القارة األوروبية 
تــهــريــًبــا، بـــل بــطــريــقــة شـــرعـــيـــة، وعـــلـــى منت 
 تقدير واحترام، 

ّ
 أمنًيا بكل

َ
طائرة. لذا، ُعوِمل

 من خــارج دول االتحاد 
ْ
أواًل كــأوروبــّي، وإن

ــا كـــصـــاحـــب َعــــقــــد عــمــل  ــ ــًي ــانــ األوروبــــــــــــي، وثــ
ِدَم على أساسه إلى بلجيكا للعمل 

َ
رسمي، ق

في أحد مصانع اللحوم.
ــا آخـــــر مــــن الـــهـــجـــرة،  ــوًعــ يـــعـــرض »أولــــــــغ« نــ
ــل بــالــهــجــرة الــداخــلــيــة، أي فــي الــقــارة 

ّ
يــتــمــث

فرص  عن  ا 
ً
بحث شرعية،  وبطريقة  نفسها، 

أفضل للحياة والعمل. لكن، رغم مشروعية 
ــم الــبــشــرة الــبــيــضــاء،  الــعــمــل واإلقــــامــــة، ورغــ
وسيادة القانون وتطبيقه الصارم في دول 
 لتلك الهجرة 

ّ
االتحاد األوروبي تحديًدا، فإن

الــتــي يــصــعــب تخّيلها:  الــرهــيــبــة،  تــبــعــاتــهــا 

واضطهاد  حقوق  وهضم  وعنف  عنصرية 
و«جرائم«  وسطو،  وتزوير  هويات  وسرقة 

كثيرة غيرها.
 الــقــواســم املــشــتــركــة بني 

ّ
املــثــيــر لــانــتــبــاه أن

املــهــاجــريــن شــديــدة الــتــشــابــه، بــل التطابق، 
 عــن 

ّ
ــق بــالــبــحــث الــــشــــاق

ّ
ــواء فــيــمــا يــتــعــل ــ ســ

فرص عمل، أو النوم في الشوارع، أو حاجز 
ز وخــوف »أهــل الــبــاد« منهم؛ 

ّ
اللغة، أو تقز

فغالبيتهم  الــعــيــش.  نــمــط  إلـــى  بالنسبة  أو 
ــال  الــســاحــقــة تــعــيــش بــالــحــّد األدنــــــى، إلرســ
ــزء الـــرئـــيـــســـي مــــن الــــراتــــب إلـــــى األهـــــل،  الــــجــ
أو لــتــســديــد الــــديــــون. الــتــحــالــفــات الــقــبــلــيــة، 
والــخــوف مــن أبــنــاء الجنسيات األخـــرى، أو 
ـــا، كــذلــك 

ً
مـــن املــنــافــســة، أمــــور حـــاضـــرة أيـــض

إقـــامـــة عـــشـــرات األشـــخـــاص مــًعــا فـــي املــكــان 
ــد مشاكل 

ِّ
يــول هــذا  للنفقات.  تــوفــيــًرا  نفسه، 

ال حــصــر لــهــا، الخــتــاف الــطــبــاع والـــعـــادات 
والشخصيات واللغات واللهجات. 

 الهجرة 
ّ
ا، تؤّكد أن

ً
أمور كهذه، وغيرها أيض

ومشاكل املهاجرين ليست حكًرا على بشرة 
أو عرق أو دين أو جنسية محّددة.

أولغ عامل بسيط وطّيب ومتواضع للغاية. 
ال خــبــرة لــه خـــارج مــجــال عمله فــي اللحوم. 
غـــــادر لــيــتــوانــيــا لــلــعــمــل فـــي مــصــنــع لــحــوم 
ـــهـــا املـــــرة األولــــــى الـــتـــي يــغــادر 

ّ
بــلــجــيــكــي. إن

ــتـــحـــّدث الـــفـــرنـــســـيـــة، لــكــنــه  ــلــــده. ال يـ فــيــهــا بــ
ماهر  للغاية.  قليلة  إنكليزية   

ً
ُجــمــا يعرف 

همه 
ّ
يت يــوم،  ذات  وأمـــني.  فــي عمله، وملتزم 

)آدم  كشيشتوف  السّكير  الــبــولــنــدي  زميله 
أثناء  إصــابــتــه  سبب  ــه 

ّ
بــأن شيشكوفسكي( 

ر إصبعه، ما أّدى إلى طرد أولغ 
ْ
العمل، وَبت

ــة، ألن إقــامــتــه  ــ مـــن املــصــنــع، فــيــقــع فـــي ورطــ
ا 

ً
مرتبطة بعقد العمل في هذا املصنع. ووفق

 
ً
 له عما

ّ
لقوانني االتحاد األوروبــي، ال يحق

ِدم ألجله.
َ
آخر، غير الذي ق

ــغ فــريــســة  ــ ــ ــاثــــر، وقـــــع أولـ بـــســـبـــب حـــظـــه الــــعــ
بــــولــــنــــدّي آخــــــر، عـــلـــى صـــلـــة بــكــشــيــشــتــوف. 
فـــي الـــبـــدايـــة، بـــدا أمـــامـــه طــّيــًبــا ومــتــســامــًحــا 
جـــــــًدا، كـــمـــا عـــــرض عــلــيــه اســـتـــخـــراج جــــواز 

ـــــه بـــجـــواز الــســفــر 
ّ
ســفــر أوروبــــــــي. أخـــبـــره أن

ــــا أوروبــــــًيــــــا، 
ً
ــنــــدي ســـيـــكـــون مــــواطــــن ــبــــولــ الــ

ويمكنه العيش والعمل بحرية في بلجيكا. 
كتشف شخصية أندزاي )دافيد 

ُ
تدريجًيا، ت

أوغـــرودنـــيـــك(: قــــّواد ولـــص وزعــيــم عصابة، 
وهــــارب مــن الــبــولــيــس الــبــولــنــدي. يصطاد 

نديم جرجوره

نصف قــرن مــن الــزمــن غير قــادر على تغييب 
ــات املــتــحــّدة  ــذاك الــحــاصــل فـــي الـــواليـ ــدٍث كــ حــ
 ،1969 آب  أغسطس/  و17   15 بــني  األميركية، 
 كثيرين في العالم اليوم غير ُمنتبهني 

ّ
رغم أن

ريــد له أن يكون دعــوة إلــى الحّب 
ُ
 أ

ٌ
إليه. حــدث

املوسيقى  مــن  أنــمــاٍط مختلفة  والــســام، عبر 
والغناء )فولك، روك، بلوز، سول(، في زمٍن بدا 
يــنــهــار. املجتمع األميركي   شــيء فيه 

ّ
 كــل

ّ
كـــأن

يعيش إحدى أكثر مراحله التاريخية ارتباًكا 
ــا، ويــعــانــي شــبــاُبــه تــحــديــًدا نــوًعــا من 

ً
وغــلــيــان

صيب الجميع 
ُ
ات تتاحق، فت

ّ
ضياٍع وسط هز

ــة. حــــرب فــيــتــنــام، املــتــرافــقــة  بـــضـــربـــات مــــؤذيــ
ة. 

ّ
وانــتــشــار ثقافة الـــ»هــيــبــي«، تــزيــد الــطــني بل

ق اجـــتـــمـــاعـــي ـ 
ّ
ــز ــ ــمـ ــ اغــــتــــيــــاالت وعـــنـــصـــريـــة وتـ

في  يومية  وقائع  تعكس  عناوين  اقتصادي، 
الثقافة وتلك  هــذه  الــــ20. من  القرن  ستينيات 
ع الحدث: »مهرجان وودستوك 

َ
الوقائع، ُيصن

ــزل بــتــرويــج دعــائــّي 
َ
لــلــمــوســيــقــى«، الـــذي ُيــخــت

يــقــول الــتــالــي: »3 أيـــام مــن الــســام واملــقــاومــة. 
أيام  لـ3  ْه 

َّ
ــز

َ
ــن

َ
ت للتجّول فيها.  الهكتارات  مئات 

مـــن دون أن تــــرى نــاطــحــة ســحــاب أو إشــــارة 
شّمْس. اصنْع 

َ
 طيارة من ورق. ت

ْ
لق

ْ
حمراء. أط

ْس هواء نقًيا«.
ّ
وجبات طعامك. تنف

حكاية املهرجان معروفة. لكن معرفة »الحدث« 
 عدد الحاضرين ُمنتقل 

ّ
 رغم أن

ْ
ا، إذ

ً
متأتية الحق

ــع أثــنــاء التحضير( 
ّ
مــن 50 ألــفــا )الــرقــم املــتــوق

 شـــهـــرة املــهــرجــان 
ّ
 أن

ّ
إلــــى نــصــف مــلــيــون، إال

منبثقة من فيلم وثائقي بعنوان »وودستوك« 
الــتــصــويــر واملــخــرج األمــيــركــي  )1970(، ملــديــر 
مايكل واْدلــي )1939(، الحائز على »أوسكار« 

من  البائسني،  العمال  من  أنـــدزاي ضحاياه 
لــيــتــوانــيــا والتــفــيــا ورومـــانـــيـــا، وغــيــرهــا من 
ــا الــشــرقــيــة. ُيـــصـــادر هواتفهم  ــ بــلــدان أوروبـ
ُيــعــامــلــهــم بمزاجية  وأمــوالــهــم وهــوّيــاتــهــم. 
شديدة. يعملون لصالحه من دون أجر. في 
املقابل، يؤيهم في فيا قيد اإلنشاء، يسكن 
ـــا. يجعلهم يــنــامــون فـــي أي 

ً
هـــو فــيــهــا أيـــض

مكان كيفما اتفق، ويطعمهم مّما يسرقونه 
له.

ذات يوم، يفّر أولغ من الفيا، لعدم حصوله 
على أجـــره، الــذي ُيــرِســل معظمه إلــى جّدته 
في التفيا، تسديًدا لديونه ولنفقات عيشها. 
ســـوء األحـــــوال الــجــويــة، والــتــشــّرد فــي مــدن 
الشوارع،  في  إليه  الناس  ونظرة  بلجيكية، 
ــصــيــبــه 

ُ
ــل، ت ــمـ وصـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى عـ

باليأس. مشهد وقوفه في إحدى الساحات 
مــع آخــريــن، انــتــظــاًرا ملــن يبحثون عــن عّمال 
. في 

ّ
ـــدفـــع لــهــم أجــــور يــومــيــة، قــــاٍس وُمــــــذل

ُ
ت

الــنــهــايــة، يـــعـــود مــرغــًمــا إلــــى فــيــا أنـــــدزاي، 
د املسارات، 

ّ
فُيسيء األخير إليه كثيًرا. تتعق

ويــــزداد الــتــشــويــق، املــمــتــزج بقسوة ومـــرارة 
َملني.

َ
غير ُمحت

قــــــــــّوة تــــــأديــــــة شـــخـــصـــيـــة أولـــــــــــغ، الــــهــــادئــــة 
واملــســتــســلــمــة لـــقـــدرهـــا؛ وكــــذلــــك شــخــصــيــة 
ــة  ــادي، املـــرســـومـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــر والـ ــيـ ــّكـ ــسـ أنـــــــــــدزاي، الـ
ببراعة شديدة، أضافتا الكثير على القّصة 
ــا عــــن قــّصــة  ــ ــاًسـ ــ ــة، املـــــأخـــــوذة أسـ ــ ــــاويـ ــــأسـ املـ
حــقــيــقــيــة، لـــم تــحــدث فـــي بــلــجــيــكــا، كشفتها 

إحدى الصحف األوروبية. 
)النص الكامل على املوقع اإللكتروني(

يكتسب   
ْ
وإذ  .)1971( وثــائــقــي  فــيــلــم  أفـــضـــل 

السينمائية  الوثيقة  كونه  من  أهميته  الفيلم 
الــوحــيــدة، الــتــي تحفظ وقــائــع كثيرة مــن تلك 
 له ميزات عديدة أخرى، 

ّ
األيام »املجيدة«، فإن

ــارتـــن ســكــورســيــزي   أبــــرزهــــا ُمـــشـــاركـــة مـ
ّ

لـــعـــل
فــي   )1940( شـــونـــمـــايـــكـــر  وتـــيـــلـــمـــا   )1942(
فسكورسيزي  ة. 

ّ
البت عابر  غير  هــذا  توليفه.  

قادٌم حينها إلى السينما، وإلى »وودستوك«، 
لة، 

ّ
عبر فيلم واْدلـــي، من حياة كهنوتية معط

ومن ارتباكات في النفس والروح، ومن أسئلة 
الحياة واملوت والعاقات. يومها، كان يخطو 
»خـــطـــواتـــه األولـــــــى« فـــي االكـــتـــشـــاف والـــوعـــي 
ا في 

ً
ساهم الحق

ُ
ت أفــاٍم  واملعرفة، وفــي صنع 

الكبيرة،  االستديوهات  على سطوة  االنقاب 
وفي إطاق ما ُيعرف بـ«هوليوود الجديدة«، 

مطلع سبعينيات القرن الـ20.
صبح املونتيرة األساسية 

ُ
أما شونمايكر، فست

ألفام كثيرة ملارتن سكورسيزي، بعد تعّرفها 
عليه في نيويورك، منتصف ستينيات القرن 
الـ20، والتي تعمل معه منذ »من ذا الذي يقرع 
 Who’s That Knocking At My( بــابــي  عــلــى 

نجز عام 1967. 
ُ
Door(«، امل

أهمية »وودستوك الوثائقّي متعّددة املصادر. 
ــأٍت مــــن مـــرافـــقـــتـــه تــفــاصــيــل  ــتــ لـــكـــن أبــــرزهــــا مــ
ــام الـــــ3 ملــهــرجــاٍن ضــخــم، ُيــجــمــع كــثــيــرون  ــ األيـ
مــــن مـــعـــاصـــريـــه واملــــشــــاركــــني فـــيـــه بــســلــمــّيــتــه 
وصــفــائــه وحــصــانــتــه ضـــد أّي خــطــأ أو فعل 
جرمي أو إســاءة، فهو »خــاٍل« من أي تحّرش 
أو اعتداء جنسيني، ومن أي عراك أو عصبّية 
أو نفور أو غضب أو توتر، ومن أي صدام أو 
إلى  املنصرف  ـ  والفيلم  تــطــاول.  أو  اضــطــراب 
تصوير الحفات املوسيقية والغنائية ملغنني 
للغناء  املــســرح  خشبة  يعتلون  وموسيقيني 
والـــعـــزف، مــنــفــرديــن أو ضــمــن فـــرق مــعــروفــة  ـ 
ــا لــلــحــدث، 

ً
يــجــمــع فــي ســــرده الــبــصــري تــوثــيــق

من  مــتــحــّرًرا  العصر،  ذاك  ملوسيقى  ومتابعة 
تسجيليته، لبلوغ حالة من التماهي باملناخ 
إلى  فيتحّول  فــيــه،  كثيرة  وبتفاصيل  الــعــام، 
شـــهـــادة عـــن »حـــركـــة االحـــتـــجـــاج الــشــبــابــّيــة«، 

نهاية الستينيات نفسها.

»أولغ« ليوريس كورزياتيس: قسوة الهجرات )الملف الصحافي للفيلم(

آنغ لي: توثيق »وودستوك« سينمائيًا )فيسبوك(

26

عنصرية وعنف 
وهضم حقوق 

واضطهاد وسرقات 
في الهجرات كلّها

3 أيام من الحّب 
والسالم والموسيقى 
والغناء وزحمة الناس

يكشف »أولغ« أّن 
الهجرات كلّها، المؤّدية 

إلى أوروبا من دول 
العالم، متشابهة 

إلى حدود التطابق، 
خصوًصا على مستوى 

قسوة الحياة وعنف 
العالقات

»أولغ« الليتواني 
والهجرات المتشابهة

مقاربات بصرية لحدٍث تاريخّي يختزل العالم

ارتباكات سينمائية واضطرابات حياتية

50 عامًا على »وودستوك«

 يـــومـــيـــة بــلــجــيــكــيــة اهـــتـــمـــاًمـــا 
ٌ

ــــولــــي صــــحــــف
ُ
ت

ا مـــن مــاحــقــهــا  ــزًء ــ ــص جــ ــخــصِّ
ُ
بــالــســيــنــمــا، فــت

أربــعــاء، ففي ذلك   
ّ

كــل األسبوعية بها، صباح 
ق العروض التجارية ألفاٍم جديدة، 

َ
طل

ُ
اليوم ت

إلــى جــانــب أفـــاٍم مــعــروضــة منذ وقـــت. أهمية 
 فـــي كـــون مــقــاالتــهــا نــقــًدا 

ٌ
املـــاحـــق تــلــك كــامــنــة

إلى  محتاٌج  فــالــقــارئ  ومــقــابــات،  ومعلومات 
ه الختيار ما يشعر برغبة في مشاهدته. 

ّ
هذا كل

لــكــن، رغــم وفـــرة األفـــام املــعــروضــة أسبوعًيا، 
لـــن تـــكـــون املـــاحـــق ســيــنــمــائــيــة بــحــتــة. فــهــذه 
ُمنشغلة بفنون أخرى، كالتشكيل والتصوير 
والرقص  واملــســرح  واملوسيقى  الفوتوغرافي 
ا للمعروض 

ً
وغيرها، بأنواعها املختلفة، وفق

الصيف   
ّ
أن ومــع  بلجيكية مختلفة.  مـــدٍن  فــي 

 نــشــاطــات كــهــذه تجذب 
ّ
فــصــل اإلجــــــازات، فــــإن

املتوفر بني حني  لون متابعة 
ّ

ُمشاهدين ُيفض
وآخر. املاحق تلك )أبرزها MAD الصادر عن 
Le Soir، وQUID الصادر عن Le Libre، وهما 
باللغة  الــنــاطــقــتــني  الصحيفتني  مـــع  ُيــبــاعــان 
العملّي  بالجانب  ــا 

ً
أيــض مهمومة  الفرنسية( 

ـــفـــِرد صـــفـــحـــات ملـــواعـــيـــد عــــروض 
ُ
الـــبـــحـــت، فـــت

 الـــبـــرمـــجـــة في 
ّ
األفـــــــام وصــــاالتــــهــــا، عـــلـــًمـــا أن

ُيعرض  لن   
ْ
إذ يومًيا،  تنويًعا  بلجيكا تعتمد 

 يـــوم، ما 
ّ

الفيلم نفسه فــي األوقـــات نفسها كــل
أوســع،  لخيارات  أكبر  فــرًصــا  للُمشاهد  ُيتيح 
وإمكانية ُمشاهدة املطلوب في أوقاٍت تتاءم 

ا أصلية 
ً

 تعرض صاالٌت نسخ
ْ
وانشغاالته. وإذ

ــى الــلــغــة  ألفـــــام مــخــتــلــفــة، مــرفــقــة بــتــرجــمــة إلــ
 
ٌ
 الــدبــلــجــة الــفــرنــســيــة حــاضــرة

ّ
الــفــرنــســيــة، فــــإن

ي 
ّ
ل االهتمام الكل

ِّ
في عــروض أخــرى، ملن ُيفض

بـــأحـــداث الفيلم وتــفــاصــيــلــه، بـــداًل مــن تــوزيــع 
اهــتــمــامــه بــالــتــســاوي بـــني الــفــيــلــم والــتــرجــمــة. 
شير إليه لوائح البرامج في املاحق، 

ُ
هذا ما ت

إلــى اختيار الصالة  ــاده  املــهــتــّم، وإرشــ لتنبيه 
األنــســب لـــه. إلـــى جــانــب ذلــــك، هــنــاك مطبوعة 
 3 كـــل  واحـــــدة  مــــرة   Les Grignoux ـــصـــدرهـــا 

ُ
ت

عنى بــاألفــام املعروضة فــي صــاالت 
ُ
أشــهــر، ت

ديرها هذه الجمعية غير الربحية، املوجودة 
ُ
ت

دير 
ُ
ت فالجمعية  لياج.  البلجيكية  املدينة  في 

 ،Parc املدينة، هي  3 مجّمعات سينمائية في 
 Churchillذات الصالة الواحدة )424 مقعًدا(، و
بــــ203 مقاعد، وثانية  ــدة  )واحـ الـــ3  بصاالتها 
 Sauveniereبـ113 مقعًدا، وثالثة بـ60 مقعًدا(، و

بصاالتها الـ4 ومقاعدها الـ798. 
املطبوعة تلك )تابلويد، 28 صفحة، باأللوان، 
ها في األشهر 

ّ
ا( تنشر البرامج كل

ً
ع مجان

ّ
توز

م  ــقــدِّ
ُ
ـــ3 املــقــبــلــة، ومـــقـــاالت صــغــيــرة الــحــجــم ت الــ

مـــعـــلـــومـــات، وتـــطـــرح تــــســــاؤالت، لــكــن بــعــيــًدا 
فهذه  والعلمّي،  الصحافي  بمعناه  النقد  عن 
الدعائي  املطبوعة ترويجية، تتاءم والهدف 

قّدمه صاالتها.
ُ
اإلعاني ملا ت

نديم...

مالحق بلجيكية: »ُمختصر ُمفيد«

¶  في جديده »امللك«، يروي األسترالي 
ديفيد ميكود حكاية هال )تيموتي 

شاالِمت، الصورة(، األمير الضال، الذي 
يتبّوأ عرش الباط اإلنكليزي بعيد 
ل في 

ّ
وفاة والده، فُيفرض عليه التنق

»ُحفر الثعابني« في القصر امللكي. ذلك 
ه ورث الحرب والفوضى، إلى جانب 

ّ
أن

العرش )مقتبس من سلسلة مسرحيات 
شكسبيرية(.

¶  بعد خروجها من السجن وعودتها 
إلى ولديها، تبحث روز ـ لني هارلن 

)جيسي بوكاي، الصورة(، عن َمخرج 
من مدينتها غاسغو، لتحقيق حلمها 
صبح مغنية »كاونتري« 

ُ
الوحيد: أن ت

ا روحًيا 
ً
ق

ّ
ها تعاني تمز

ّ
في ناشفيل. لكن

ونفسًيا قاسًيا، بني رغبتها الجامحة 
في تحقيق الحلم، وواجباتها كأٍم 

تجاه ولديها، ما يؤّدي بها إلى عيش 
خاذ القرار.

ّ
لحظات حاّدة قبل ات

ق إلى جزيرة 
ّ
¶  يتوّجه املحق

تركية صغيرة، للبدء بالتحقيق 
في جريمة قتل الكاتبة األميركية 

الايدي وينساي. لكن التحقيقات 
تكشف خفايا وأسراًرا كثيرة في 
تلك الجزيرة، فاملحّرمات عديدة، 

والعاقات األسرية وثيقة، والتقاليد 
صارمة، والتنّوع العرقي غريب. هذا 
ه في »من قتل الايدي وينساي« 

ّ
كل

لهاينر سليم )الصورة(.
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