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سينما

نديم جرجوره

سينمائي  ملــهــرجــان  ثــانــيــة  دورة 
قام في القدس 

ُ
فلسطيني دولي، ت

ــلـــول  أيـ ســـبـــتـــمـــبـــر/  و16   12 بــــن 
2019. »مــهــرجــان إيــلــيــا لــأفــام الــقــصــيــرة«، 
املدينة  فــي  فــضــاءات مختلفة   7 بــن  ل 

ّ
املتنق

القصير  الفيلم  لتمكن  يجتهد  التاريخية، 
الفني بن ُمشاهدين  ـ  الثقافي  التواصل  من 
حضور  لــهــا  سينمائية،  وصــنــاعــة  مهتّمن 
النوع  لهذا   

ّ
أن علًما  العالم،  في  البنية  متن 

انفتاح  ــا.  مــهــّمً عــربــًيــا  حـــضـــوًرا  السينمائي 
املهرجان على الغرب، في الدورة الثانية هذه، 

فينيسيا ـ محمد هاشم عبد السالم

الـــ76  الــــدورة  تمت 
ُ
الــفــائــت، اخت مــســاء السبت 

الــدولــي«،  السينمائي  فينيسيا  »مــهــرجــان  لـــ
آب و7 سبتمبر/  28 أغسطس/  املنعقدة بن 
في  استثنائية  غير  دورة  وهــي   ،2019 أيــلــول 
اختيار أفام األقسام املختلفة، مقارنة بدورة 
، رغم وجود أسماء عديدة 

ً
العام املاضي مثا

م الكثير.  قدِّ
ُ
 ت

ْ
ع أن

ّ
ُمكّرسة سينمائًيا، كان ُيتوق

لذا، لم تجد لجنة تحكيم الدورة األخيرة هذه، 
ـــخـــرجـــة األرجــنــتــيــنــيــة لــوكــريــســيــا 

ُ
بــرئــاســة امل

مــارتــيــل، صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي اخــتــيــار أفــضــل 
األفــــام بــشــكــٍل عــــادل، وتـــوزيـــع الــجــوائــز على 

نحو متوازن وُمنصٍف إلى حّد بعيد.
لــه فــي مــهــرجــان فينيسيا،  ُمــشــاركــة   

ّ
فــي أول

»األسد الذهبي«  فاز األميركي تود فيليبس بـ
عن »الجوكر«. نجاح لم يأت من فراغ، والفوز 
 بدا الفيلم، منذ عرضه 

ْ
 بالتأكيد، إذ

ّ
حق

َ
ُمست

ــحــه« 
َّ

األول، أحــد أقـــوى أفـــام املــســابــقــة، و»رش
كـــثـــيـــرون لـــجـــوائـــز مــخــتــلــفــة، أبــــرزهــــا أفــضــل 
 فينيكس، عن 

ْ
ها واِكن

ّ
ممثل، التي كان يستحق

ك. لكن، كان يصعب 
َ
ل

ْ
ف آرثــر  تأديته شخصية 

منح الفيلم جائزتن.
ــِلــك/ الجوكر 

ْ
ف ذكــر فينيكس فــي تأديته آرثــر 

ــه لوال 
ّ
لم يكن بسبب روعــة أدائــه فقط، بل ألن

تأديته الدور ملا كانت للفيلم قّوة ومصداقية. 
»الجوكر« قائم على شخصية وحيدة بالغة  فـ
ألسباب  نفسية،  ــا 

ً
أمــراض تعاني  اإلنــســانــيــة، 

بــعــضــهــا خـــاص بــالــتــربــيــة واملــجــتــمــع. يــســرد 
الفيلم التطّورات التي تطرأ عليها، وتحّولها 
إلى نقيض ما هي عليه، من دون أدنى انفعال. 
ورغــــم جــنــوح الــشــخــصــيــة إلــــى الــقــتــل والــــدم، 
وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى إثــــارة تــعــاطــف مــع ردود 
 الدوافع مفهومة، وتكاد 

ّ
 أن

ّ
فعلها الدموية، إال

املسابقة  فــي  األول  رة. بعد عرضه  ُمــبــرَّ تكون 
ــــهــــم«، لــلــبــولــنــدي 

ّ
ــــــي أت

ّ
الـــرســـمـــيـــة، ُوصـــــف »إن

متواضع، فاألولوية، كما يبدو، معقودة على 
األفام القصيرة العربية حديثة اإلنتاج.

تتنّوع األفام املختارة في مقارباتها الدرامية 
ــيـــع راهــــنــــة، وبـــعـــض تـــلـــك املـــواضـــيـــع  ملـــواضـ
بــذاٍت فردية، وبما يشغلها من أسئلة  مهتّم 
 بـــ5 

ٌ
وعــاقــات وانــفــعــاالت. فلسطن حــاضــرة

أفـــام: »منطقة ج« لــصــاح أبــو نعمة و»هــو 
وأنا« إلبراهيم حنضل و»املاسورة« لسامي 
زعـــــرور و»املــــــدن الــغــريــبــة املـــألـــوفـــة« لسعيد 
ــــــــراد« ملــجــد عــيــد. يميل 

ُ
تــاجــي فـــاروقـــي و»امل

الــفــردّي،  القهر  مـــرارة  معاينة  إلــى  معظمها 
اإلسرائيلي وعنفه  االحتال   في مواجهة 

ْ
إن

تــحــديــًدا(،  أبـــي نعمة وعــيــد  )فيلما  الــيــومــي 
 فــي تــحــّدي املــوت والــوحــدة الناتجة من 

ْ
وإن

فقدان حبيٍب )هو وأنا(. للغربة ثقل إنساني 
، وملغادرته أسباب 

ّ
ونفسّي، فالبلد األم محتل

عـــديـــدة، لــكــن االرتـــبـــاط بـــه مــتــن، رغـــم اآلالم 
قات )املدن الغريبة املألوفة(.

ّ
والتمز

فلسطيني   
ٌ

فعل  
ّ

املحتل مقارعة  نماذج.  هــذه 
الوحيد(  وابنهما  )الوالدان  فالعائلة  يومي، 
غير  العــتــداءات مستوطنن  يومًيا  تتعّرض 
قادرين على اقتاعها من منزلها، فأفرادها 
قدرة على ابتكار أشكال مختلفة للبقاء، رغم 
الـــخـــوف والــقــلــق واالرتـــبـــاكـــات )مــنــطــقــة ج(. 
السجن قدٌر، لكن لعبة املرايا السينمائية بن 

سجن وســّجــان تكشف أوهــاًمــا وتــخــّيــاٍت، 
الــــحــــدث بــــحــــّد ذاتــــه  وتــــذهــــب إلـــــى مــــا وراء 
ا 

ً
)املاسورة(. أما فقدان الحبيب، فُينتج رفض

لواقٍع متأٍت من موٍت، والوحدة قاتلة لكونها 
ة 

ّ
ل )هــو وأنـــا(. حــرب غز

ّ
امــتــدادا لــِحــداد معط

تــفــصــل بـــن أٍم مــريــضــة وابــنــتــهــا الــوحــيــدة، 
ــا فـــــي لـــحـــظـــة عــنــف  ــ ــــاذهـ ــقـ ــ ــــزة عـــــن إنـ ــــاجـ ــعـ ــ الـ

راد(.
ُ
إسرائيلي )امل

ــة أخــــــرى ُمـــشـــاركـــة فــــي الــــــدورة  ــّيـ ــربـ أفــــــام عـ
ــــام طــلــبــة تمتلك  ــذه، بــعــضــهــا أفـ ــ الــثــانــيــة هـ
حيوية جمالية في ســرد حكاياٍت وتصوير 
 تكن 

ْ
)وإن فالفكاهة  مشاعر. للسخرية حّيز، 

ــراٍب لن  ــ ـــا( أداة تــنــقــيــب فـــي خـ
ً
ــــوداء أحـــيـــان سـ

يظهر واضــًحــا أمـــام الــكــامــيــرا، بــقــدر مــا هو 
وأقـــوال وتعبير.  مــســارات  ن ومخّبأ في 

ّ
مبط

الــلــبــنــانــيــان مــــارك ســامــة ورمـــــزي الــخــوري 

الــفــرنــســي رومــــــان بـــوالنـــســـكـــي، بـــأنـــه »تــحــفــة 
منحه  عـــدم  يصعب  ـــه 

ّ
أن وتــــرّدد  سينمائية«، 

»األسد الفضي   فاز بـ
ْ
جائزة. وهذا ما حصل، إذ

ـ الجائزة الكبرى للجنة التحكيم«. الفيلم عن 
قــضــيــة الــضــابــط الــفــرنــســّي الــيــهــودي ألــفــريــد 
هم ظلًما بالتخابر مع بلد عدو. 

ّ
درايفوس، املت

ورغم شهرة القضية منذ حدوثها عام 1894، 
وكــثــرة تــنــاولــهــا، نــبــضــت بــدمــاء جـــديـــدة، مع 
تمّرس في تقديم هذا النوع من 

ُ
بوالنسكي. امل

عة 
ّ
متوق غير  مفاجأة  فــي  التاريخية.  األفـــام 

مــنــجــذبــان إلـــى هــاتــن الــســخــريــة والــفــكــاهــة. 
األول ُيــنــجــز »طــعــمــي الــســمــكــات«، ولــلــثــانــي 
وهـــوســـه  الـــبـــلـــد  أحـــــــــوال   .Happy Ending
بـــاإلشـــاعـــات وفـــوضـــى عــاقــاتــه مــبــثــوثــة في 
ف ومتكامل 

ّ
نّص متماسك، وبناء درامي مكث

في سرد حكاية ناطور مصنع ُمصاب بعطب 
راقب 

ُ
ت أشبه بعدسة  ه سيكون 

ّ
لكن النسيان، 

وتـــتـــلـــّصـــص وتـــكـــشـــف بـــعـــض خــــــراب الــبــلــد 
)طــعــمــي الـــســـمـــكـــات(. يـــومـــيـــات شـــــاٍب ُمــقــيــم 
مــع جــّدتــه فــي مــديــنــة غــارقــة فــي انقاباتها 
ــواة درامـــيـــة لـــنـــّص ُمــضــحــك  ــ وتـــحـــّديـــاتـــهـــا، نـ
ــع، 

ّ
مــن دون افــتــعــال، وســاخــر مــن دون تــصــن

وقاٍس في نقده من دون قصٍد مباشر )هاّبي 
إندينغ(.

الحرب  املمزوجة بمرارة  السخرية  شــيٌء من 
األهلية اللبنانية حاضٌر في »قصف ذهبي« 
لباتريك الياس. التاعب بالكلمة األولى في 
ملضمون،  انعكاس  قصف(  )قفص/  العنوان 
تجري وقائعه في ملجأ، ومع أناٍس بعضهم 
يستعّد لزواٍج ُمنتظر رغم الحرب وقسوتها 
العزاء  ي 

ّ
لتلق ُيضطر  آخــر  وبعض  وعنفها، 

برحيل أحدهم في الحّيز الضّيق نفسه هذا. 
فــي املــقــابــل، هــنــاك مــا يــشــي ببعض الخيال 
الــعــلــمــي، فـــي »واصـــلـــن« لـــهـــادي أبـــو غــزالــة. 
العيش  وقائع  من  منبثق  علمي  خيال  ه 

ّ
لكن

إلــى خاٍص  في بلٍد مفّكك ومنهار ومحتاج 
أكيد. اللحظة الراهنة تكشف انتظار شابن 
وصول كائنات »معّينة« من الفضاء الستام 
ــور مــنــهــمــا، وتــعــبــيــر »نــاطــريــن الــنــيــزك«،  ُصــ
املتداولة بكثافة على »فيسبوك«، يتحّول إلى 
ا تظهر 

ً
أيض الحكاية. هنا  جــزء أساسّي من 

ســخــريــة مـــريـــرة فـــي ثــنــايــا الـــنـــّص املــشــغــول 
ا 

ً
أبـــو غــزالــة عين  للطالب 

ّ
إن تــقــول  بــِحــرفــيــٍة، 

سينمائية مهّمة.
أما اللبناني كارلوس شاهن، فيستعيد - في 
»ابن القمرجي« )القمرجي باللبنانية تعني 
قديمة من  - حقبة  القمار(  لعب  املــدمــن على 
ا من عاقة 

ً
م شيئ ُيرمِّ اللبناني، كي  التاريخ 

الراوي بذاكرته العائلية، فالوالد العب قمار، 
ُمــســيء للعائلة، والــــراوي يتذّكر   

ٌ
فــعــل وهـــذا 

طــفــولــة وصـــدامـــات ومـــخـــاوف، وفـــي شبابه 
ا، والتصالح معه. 

ً
يحاول فهم الحاصل سابق

مــــن تــــونــــس، هـــنـــاك »إخـــــــــوان« ملـــريـــم جـــّبـــور 
و»الهدية« للطيفة دوغري و»بطيخ الشيخ« 
لكوثر بن هنّية. األول موغل في واقع تشهده 
تونس منذ اندالع الحرب األسدّية ضد شعٍب 
البكر يلتحق  االبــن  وبلد واجتماع وتــاريــخ. 
بتنظيم أصولّي، ويعود مع زوجة حامل إلى 
 
ّ
لــكــن األب رافـــض واألم تحن الــعــائــلــة،  مــنــزل 

أخيه. صدام  إلــى  الصغير مشتاق  والشقيق 
ات 

ّ
ــز ــ ــات وهــ ــاكــ ــبــ ــبـــه صــــامــــت، وارتــ خـــفـــي وشـ

تكشف  قاسية  لحظة  فــي  تنتهي  متاحقة، 
تنّبه األب إلى كونه أًبا البٍن تائه. في الثاني، 
يتداخل  بيئة  في  وعاطفية،  زوجية  عاقات 
فيها تزّمت اجتماعي ـ ديني بقمع بوليسي، 
وتنجلي مشاعر الحّب النسائي قبل صدمة 

ت الذكورّي. 
ّ
التعن

ــغــــراب كــبــيــريــن،  ــتــ ـــًيـــا، أثـــــــارت دهـــشـــة واســ
ّ
كـــل

ــاد 
ّ
كـــي ال ُيــســتــخــَدم تــعــبــيــر »اســتــهــجــان الــنــق

فــاز »عــن األبــديــة«، للسويدي  والصحافين«، 
ـ أفــضــل  الــفــضــي  »األســــد  بـــــ ــــون،  ــــدرسـ أنـ روي 
»األسد الذهبي«  إخراج«. فأندرسون، الفائز بـ
عن تحفته »حمامة جلست على غصن تتأمل 
لــم يتمّكن مــن تقديم الفــٍت  الــوجــود« )2014(، 
أو جــديــٍد أو مــغــايــٍر فــي »عـــن األبـــديـــة«. لكنه، 
له  ما   

ّ
بكل البشري،  الوجود  يتأّمل  وكعادته، 

مّيز، الذي لم يحد عنه في 
ُ
وعليه، بأسلوبه امل

اهد أو فقرات عبثية، 
َ

 أفامه. وذلك في َمش
ّ

ُجل
 شيء، وتسخر 

ّ
ناقش كل

ُ
صلة ـ منفصلة، ت

ّ
مت

. لكن الفيلم 
ً
ا على السخرية مرارة

ً
منه، ُمضيف

لم يكن بالقّوة نفسها ألفامه السابقة.
»كـــأس فــولــبــي أفــضــل ممثلة« ُمــنــحــت ألريـــان 
ــا فـــي »غــلــوريــا مــونــدي«  ــ أســكــاريــد عـــن دورهـ
لــلــفــرنــســي روبـــيـــر غــيــديــغــيــان. بـــهـــدوء شــديــد 
ومصداقية بالغة، أّدت أسكاريد دور سيلفي، 
أٍم البــنــتــن غــيــر شــقــيــقــتــن، تــكــافــح وزوجــهــا 
العائلة، ومواجهة  ــّم شمل 

َ
ل أجــل  مــن  الحالي 

إحدى  تواجه  التي  الجّمة  املالية  الصعوبات 
التي  الثانية،  بــزواج  وتكاد تعصف  ابنتيها، 
أنجبت طفلة سّمتها غلوريا. إلى هذا، تواجه 
ــي وظــيــفــتــهــا كــعــامــلــة  ســيــلــفــي صـــعـــوبـــات فــ
ــا بــــدء إضـــــراٍب   يـــريـــد زمــــاؤهــ

ْ
تــنــظــيــفــات، إذ

ــــور، بينما ال تستطيع  لــرفــع األجـ الــعــمــل  عــن 
املــال.  إلــى  الشديدة  لحاجتها  بــه،  مشاركتهم 
فــي الــوقــت نفسه، يــخــرج زوجــهــا السابق من 
السجن بعد أعوام طويلة أمضاها فيه، راغًبا 
العائلة،  مع  تواصله  فيبدأ  لقاء حفيدته،  في 
مــا يـــؤّدي إلــى بعض التوتر، وُيــوقــظ مشاعر 

قديمة، تحاول سيلفي السيطرة عليها.

مارك سالمة: أسلوب سينمائّي 
ساخر في قراءة الواقع 
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تمتين العالقة 
والتواصل بين صناعة 

الفيلم القصير وهواته

دورة عادية رغم 
مشاركة أسماء عديدة 

ُمكّرسة سينمائيًا

يُقام »مهرجان إيليا 
لألفالم القصيرة 2« بين 
12 و16 سبتمبر/ أيلول 
2019، ويعرض أفالًما 

عربية وأجنبية في أمكنة 
مختلفة في مدينة 

القدس

سخرية ومرارة ومواجهات دائمة مع االحتالل

دورة غير استثنائية بجوائز متوازنة

أفالم قصيرة عربيّة في القدس

»مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ76«

¶ ما الذي ُيمكن أن يحدث، عندما 
ُيقّرر ممثل معتزل أن يعود إلى 

العمل؟ يحاول »الطيب والشرس 
واللعوب« للمصري رامي زرق الله، عن 

م إجابة  سيناريو لرأفت رضا، أن ُيقدِّ
من خال 3 ممثلن معتزلن يريدون 
فقون 

ّ
استعادة بعض ماضيهم، فيت

طون 
ّ
على العمل مًعا مجّدًدا، ويخط

لتقديم عمل فني عن كائنات فضائية. 
ل فيه مي كساب 

ّ
فيلم كوميدي، تمث

)الصورة( مع محمد سام وأحمد 
فتحي وبيومي فؤاد وغيرهم.

¶ في Hustlers لأميركية لورين 
فق عامات في 

ّ
ْسكافاريا، تت

االستعراضات الراقصة )جينيفر لوبيز 
 ،

ّ
وجوليا ستايلز وكيكي باملر وغيرهن

باإلضافة إلى كونستانس فو، 
ة 

ّ
 في خط

ّ
الصورة( على جمع مواهبهن

في »وول 
ّ
تهدف إلى التحايل على موظ

ستريت« )شارع البورصة(، للحصول 
منهم على أكبر قدر ممكن من املال. 

القّصة حقيقية، كشفتها الصحافية 
جيسيكا برْسلر في مقالة لها منشورة 

في مجلة »نيو يورك«.

¶ في »لص بغداد«، الفيلم الكوميدي 
املصري الجديد، الذي أخرجه أحمد 

خالد موسى عن نصٍّ لتامر إبراهيم، 
 

ّ
تلتقي ياسمن رئيس )الصورة( بكل

من محمد إمام وصاح عبدالله وأحمد 
رزق وأحمد العوضي وغيرهم، في 

ل بمجموعة من 
ّ
مغامرة ُمشّوقة، تتمث

فقن فيما بينهم على 
ّ
األصدقاء املت

ا 
ً
القيام برحلة محفوفة باملخاطر بحث
عن كنز مدفون في مكان ما. لكن، هل 
يعلم أحدهم أين يقع هذا املكان؟ وما 

هو الكنز؟

¶ يستعيد »أسرار رسمية« للجنوب 
أفريقي غافن هوود اللحظة السابقة 

لغزو العراق عام 2003. ذات ليلة، 
تستلم عميلة مخابرات بريطانية 
رسالة من »وكالة األمن الوطني« 

 الواليات املتحدة 
ّ
األميركي، تفيد أن

األميركية تريد مساعدة بريطانيا 
ق ببعض 

ّ
على جمع معلومات تتعل

أعضاء مجلس األمن في األمم 
املتحدة إلرغامهم على التصويت 
قّرر 

ُ
ملصلحة الغزو. لكن العميلة ت

فضح الرسالة، ما يؤّدي إلى تعريض 
عائلتها وأصدقائها ومعارفها إلى 

مخاطر جّمة. تمثيل كيرا نايتلي ومات 
سميث وأنديرا فارما )الصورة(.

¶ ليلة رأس السنة عام 2009، في 
ة على 

ّ
منتجع قريب من الغردقة، املطل

البحر األحمر، يلتقي أثرياء بهدف 
االحتفال وتمضية وقت اإلجازة 

بعيًدا عن األعمال. لكن مواقف جّمة 
ها 

ّ
يتعّرضون لها، فتنقلب األمور كل

رأًسا على عقب. هذا في »رأس السنة« 
ملحمد صقر، مع شيرين رضا )الصورة( 

وإياد نصار وأحمد مالك وغيرهم.

أفالم جديدة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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