
سينما

نديم جرجوره

ِلفان  ف  ُيــعــرِّ الــرابــعــة،  فــي الدقيقة 
ــيــــدزه عــــن نـــفـــســـه بـــصـــوٍت  ــانــ ــفــ ْســ
ــــه 

ّ
ــقـــول إن ــر اســــمــــه. يـ ُمـــتـــَعـــب. يـــذكـ

ـــه يعيش 
ّ
ـــه يبلغ 44 عــامــا، وإن

ّ
موسيقّي، وإن

مع والدته: »مهما يبدو هذا غريبا، فهناك في 
 

ّ
مكان ما على حافة املدينة، أحــاول فقط حل
فــي تسعينيات  ــور«. قبل سنني مــديــدة،  األمــ
ـــ20، يحضر ْســفــانــيــدزه فــي املشهد  ــ الـ الــقــرن 
أبــرز وجــوه فرق  املوسيقي الجورجّي كأحد 
»أندرغراوند«. في »تبليسي«، يصنع اسما  الـ
مشهورًا.  وُيصبح   ،»)Bass( »جهير  كــعــازف 
هـــذا مـــاٍض مــنــتــٍه. الــيــوم، يــعــانــي ْســفــانــيــدزه 
واغترابا  وقالقل  ومواجع  وخيباٍت  إحباطا 
وتشّردًا، وعيشا يوميا مع والدته المارا، في 

استديو تبلغ مساحته 14 مترًا مربعا فقط.
هـــذا ُيـــبـــنّي مـــأزقـــا حــيــاتــيــا، يــتــخــّبــط الــعــازف 
 Dead( املوسيقّي فيه. »إجازة النفوس امليتة
لــفــيــلــٍم  ــف 

ّ
مــكــث اخـــتـــزال   »)Souls’ Vacation

ــروي ســـيـــرة فـــنـــان فـــي رحـــلـــة الـــهـــبـــوط إلــى  ــ يـ
الجحيم األرضـــّي، بل في العيش في جحيم 
ــم أول فـــرقـــة مــوســيــقــيــة  ــ كــــهــــذا. الـــعـــنـــوان اسـ
الذهبّي«.  »عــصــره  فــي  ْسفانيدزه  يؤّسسها 
ـــشـــاركـــة في 

ُ
الــكــامــيــرا )كـــوتـــي كــــاالنــــدادزه، امل

كتابة الوثائقّي مع مخرجته كيكو ِشليدزه، 
ـــرافـــق شابا 

ُ
وفـــي تــولــيــفــه وإنــتــاجــه أيــضــا( ت

 قــبــل حــلــقــهــا، 
ً
، ُيـــرخـــي لــحــيــتــه قــلــيــال

ً
نـــحـــيـــال

ويــتــرك شــارَبــني ُيشبهان شــاربــي هتلر قبل 

)تبدو  الفودكا  ويحتسي  منهما،  ص 
ّ
التخل

ها رخيصة(، ويمشي كثيرًا، ويلتقي أناسا 
ّ
أن

ــوأ، ويـــحـــاول  ــ مــعــظــمــهــم يــعــيــشــون حـــيـــاة أســ
تــســويــق ُمـــنـــتـــٍج مــوســيــقــّي لــــه، ويــجــهــد في 
 الفودكا تحول دون 

ّ
الحصول على عمٍل، لكن

ِة ثقٍة به وبمدى التزاماته.
ّ
ذلك، مع قل

ــاّد   حـ
ٌ
ــاط ــبــ ــر. ارتــ ــ ــدمَّ ــ ـــاٍس عـــن واقــــــٍع ُم فــيــلــٌم قــ

د بــضــحــيــتــه. 
ّ
ــــال ــــن وأّم، فــــي عـــالقـــة جــ بــــني ابـ

ــه. يــنــزعــج مـــن اتــصــاالتــهــا  ــ يــخــضــع ِلـــفـــان ألّمـ
للرّب  ي 

ّ
ُيصل ه 

ّ
لكن بكثرة،  املتكّررة  الهاتفية 

 عن 
ٌ
كــي ُيشفيها مــن أزمــة قلبية، فهو عــاجــز

قــلــٍق عنيف.  العيش مــن دونــهــا. يتخّبط فــي 
ه 

ّ
 الطرق إليه مغلقة، أو لعل

ّ
يريد خالصا، لكن

، ويذهب إلى 
ً
هو غير منتبه إليها. يزور جارة

ه في 
ّ
زمالء مهنة، ويحمل آلته املوسيقية، كأن

تجواله هذا يسير على درب جلجلة، نهايتها 
الــحــيــاة،  فـــي  تــائــهــة  أو  أو ملتبسة  غــامــضــة 
مــثــلــه. يــضــيــع فـــي االســتــديــو الــصــغــيــر جـــدًا، 
 من 

ْ
وهـــذا يــبــدو أســـوأ مــا يحصل مــعــه، وإن

د على  ـــردِّ
ُ
ت اعترافه. محاصٌر هــو، واألّم  دون 

مسمعه دائما، رغم انزعاجه ومطالبته إياها 
والـــٍد يمدح ستالني  ذلــك، حكاية  عــن   

ّ
بالكف

زمـــن الــبــطــش الــســوفــيــيــتــي. كـــالٌم عــابــٌر ُيــقــال 
بينهما عن عالقٍة بني ستالني وهتلر، فهما 
)ســتــالــني وهــتــلــر(، بالنسبة إلــى ِلــفــان وأّمـــه، 

 الحاصل في العالم.
ّ

طان لكل
ّ
صديقان ُيخط

باختياره يوميات عيٍش على حافة الخراب، 
ــيــــه، يـــمـــيـــل »إجــــــــــازة الــــنــــفــــوس املـــيـــتـــة«  أو فــ
جــعــل  إلـــــى  دقـــيـــقـــة(   67  ،2020 ــا،  ــيــ ــورجــ )جــ
نفسّي الخــتــالل عيٍش  كــشــٍف  مـــرآة  الكاميرا 
في متاهة مدينة وحياة وعالقة. فالكاميرا، 
ح  شرِّ

ُ
بتصويرها يوميات ِلفان ْسفانيدزه، ت

نفسا تّواقة إلى منفٍذ تراه وتعجز عن بلوغه، 
ــل، لــشــّدة 

ّ
ــه مــعــط

ّ
وإلــــى انـــتـــفـــاٍض مــمــكــن لــكــن

ســطــوة األّم عــلــى ولــدهــا الــوحــيــد. تصفيف 
معها  والــرقــص  بــاألســود،  شعرها وصبغه 
قبٍر، واتصاالت هاتفية  في حّيز أضيق من 
وتفاصيل  ــــروى، 

ُ
ت وخــبــريــات  منتهية،  غــيــر 

ــوٌر تــصــنــع مــنــاخــا عــابــقــا بــالــقــهــر  ــ ــــقــــال، أمــ
ُ
ت

ن« الوعــي 
ّ
»يتفن  

ْ
وإن واالنــكــســار،  والــُحــطــام 

الفنان الشاب في إنكاره، رغم شعور طاٍغ به.

ــص 
ِّ

ــلــخ
ُ
يــقــول ِلــفــان ْســفــانــيــدزه، فــي لــقــطــٍة ت

سيرته املنبثقة من أفــول زمــٍن زاهــٍر له: »أنا 
ــي، عندما 

ّ
أنــا غير طبيعي ألن غير طبيعي. 

ــي 
ّ
ــضــح لــي أن

ّ
أعـــود إلـــى مــاضــي حــيــاتــي، يــت

ُمختِبٌر أمورًا كثيرة لم يختبرها األشخاص 
التي  تلك  شبه 

ُ
ت بنبرٍة  ُيضيف،  العاديون«. 

 الــغــريــب 
ّ
ف بــهــا عـــن نــفــســه ســابــقــا، أن ــرِّ ــعـ ُيـ

فبالنسبة  »الطبيعي«.  هــو  يكون   
ْ
أن ُيمكن 

 مــا نــقــرأه ونستمع إلــيــه ونعزفه 
ّ

إلــيــه، »كـــل
 ما نحّبه غير 

ّ
ونشاهده غير طبيعي«، و»كل

طبيعي )أيضا(«. ويتساءل: »أليس كذلك؟«. 
رغــم  تلتبس معانيها  بــنــبــرة  يــقــول  أخــيــرًا، 
ل حياة  ُيشكِّ ه 

ّ
كل  هذا 

ّ
أن »أعتقُد  وضوحها: 

طبيعية سوّية«.
مرارة نبرٍة تعكس أملا دفينا في ذاٍت ملعونة 

والخضوع.  والتهميش  واالنــكــفــاء  بالعزلة 
ته. ذكر 

ّ
كـــالٌم عــن ستالني غير عــابــٌر رغــم قل

ــرة واحــــــدة، مـــع شـــاربـــني كــشــاربــيــه  هــتــلــر مــ
 

ٌ
في لقطة مواِربة وسريعة، أساسّي. تعليق
 الوثائقّي هذا غير محصوٍر 

ّ
نقدّي يقول إن

بكونه »نظرة ذكية« تكشف »الخلل الوظيفي 
ــن لحياة 

ّ
ــدة«، بــل تــشــريــٌح مــبــط ــ لعائلة واحـ

ه 
ّ
الحقة على انهيار االتحاد السوفييتي. إن

 
ّ

أيضا تصويٌر خفّي وخفر لذاِت أمٍّ تفقد كل
 أحد، فتحاول التمّسك بما أو بمن 

ّ
شيء وكل

ينتشلها من غرٍق تخشاه، فيكون ِلفان آخر 
 يدفعه ِلفان، يظهر 

ٌ
وسيلة لذلك. ولهذا ثمن

فــي ســلــوٍك يــومــّي داخــل االستديو تحديدًا: 
إعداد الطعام، التدخني، مشاهدة التلفزيون، 
ــــرة،  ــمـ ــ ــــخـ تــــنــــظــــيــــف الـــــــــزجـــــــــاج، احـــــتـــــســـــاء الـ
من  املنبثق  الجسدي  االلتصاق  الدردشات، 
أعمق من  ر عّما هو  عبِّ

ُ
امل  

ْ
لكن املكان،  ضيق 

مجّرد ضيق مكاٍن.
بهذا، ُيصبح التوليف )كاالندادزه وِشليدزه 
وإِلِنه أساتياني( أسهل من ابتكار مستلزمات 
ـــّي  بـــنـــاء درامــــــي وجـــمـــالـــي لـــنـــٍص يــجــمــع اآلنـ
البشرية  والــنــفــس  بمحيٍط،  والــفــرد  بـــذاكـــرٍة، 
ــتـــورة. الــشــخــصــيــة األســاســيــة  ــبـ بـــعـــالقـــاٍت مـ

، لـــوحـــدهـــا، لــُصــنــع فـــيـــلـــٍم، يــحــمــل في 
ٌ
قـــابـــلـــة

بيئة  فــي  ُيقيم  فــرٍد  البصرية حكاية  مسامه 
ــم صـــغـــر الـــبـــيـــئـــة، فـــاألصـــدقـــاء  ــ ضـــاغـــطـــة، رغـ
والــجــيــران واملـــعـــارف قــالئــل. هـــذا ُيــشــيــر إلــى 
الضيق في مسائل أخــرى، يعيشها ِلفان مع 
 تضيق عليه الطرقات 

ْ
المارا، أو من دونها، إذ

 :
ً
مثال يــزروهــا.  التي  واألمكنة  يعبرها،  التي 

 تــجــاري، لشراء 
ّ

 مــن نــافــذة ضّيقة ملــحــل
ّ

ُيــطــل
الفودكا؛ يتناول طعاما  زجاجة صغيرة من 
ــان«، مــســاحــتــه الــداخــلــيــة ضــّيــقــة؛  ــارافــ فــي »كــ
ها 

ّ
، لكن

ٌ
ها واسعة

ّ
شوارع قليلة تبدو لوهلٍة أن

تكشف سريعا عن أفٍق مسدود.
 سينمائّي عن 

ٌ
»إجازة النفوس امليتة« توثيق

أمٍّ ووحيدها، وبني سلطٍة  رة بني  عالقة ُمدمِّ
ل   يحوِّ

ٌ
توثيق وناسها، وبــني حياٍة وعــيــٍش. 

مـــرايـــا تكشف  إلـــى  الــوثــائــقــي  الــفــيــلــم  أدوات 
ما يعتمل في جسٍد وروح، ومــا يحصل في 
اجتماٍع صغيٍر وبيئة مالصقة للفنان وأّمه. 
أغــاٍن  حــّي، وموسيقى/  لعزٍف  قليلة  لقطات 
رافق َمشاهد وتفاصيل، فالهّم 

ُ
قليلة أيضا ت

 فـــي ســــرد حــكــايــة شــــاٍب له 
ٌ
الــوثــائــقــّي كـــامـــن

ر   حاضره مرتبك )وهذا ما ُيصوَّ
ّ
ماٍض، لكن

أساسا(، وأفق املقبل من األيام غامض.

وثائقي عن 
ذات محاصرة

أيكون للنفوس الميتة »إجازة«؟
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 شيء يبدأ من نواة األسرة. 
ّ

األسرة مصدر إلهام ال ينضب. كل
ختزل األبّوة غالبًا 

ُ
أسباب اجتماعية تثير اهتمامي. في تونس، ت

أو  أو بتسلسل جيني  املــيــاد  فــي شــهــادة  بــاســٍم  أو  برابطة دٍم 
بحمض نووي. املرأة ترّبي األطفال، وتعطي الحب، وتنفق املال. لم 
ي أشعر برغبة في الحديث عما تعنيه األبّوة.

ّ
أصبح أبًا بعد، لكن

مهدي برصاوي

جودتها  فــي  تماثل  مسلسات  ُصنع  الغاية  كانت  الــبــدايــة،  منذ 
 
ً
لة بدال

ّ
العمل بآلة تصوير متنق جودة األفــام السينمائية. بدأنا 

لني حرية التكلم باللهجة 
ّ
من 3 ثابتة، خارج االستديو. تركنا للممث

م بالفصحى. وقع اللهجات أقرب  قدَّ
ُ
 األعمال حينها ت

ّ
السورية. كل

إلى الحياة الطبيعية. بذلك تبدو املسلسات أكثر واقعية.
هيثم حّقي

 الحرب 
ّ

»لــّســه عــم تــســّجــل« )الـــصـــورة( يجعل الــكــامــيــرا فــي ظــل
والــفــّن في  السينما  الشائك في  البحث  نــوٌع من  موضوعًا. هــذا 
قلب الحرب. كأّن هّمه أْن يكون درسًا في السينما، أو أن يتناول 
البلد  في  كثيرة مستجدة  وقائع  كواقعة من  الوثائقية  السينما 

بعد اندالع الثورة عام 2011.
راشد عيسى

Over The Moon فيلم تحريك لغِلْن كني وجون كارس، بأصوات 
ها شغوفة 

ّ
أو )الصورة( وكيميكو غِلن: ألن ِكْن جونغ وساندرا 

 في ُصنع صاروٍخ تستطيع بفضله السفر 
ٌ
بالعلم، تجهد مراهقة

آلهة  د من وجود 
ّ
القمر، لرغبتها في تحقيق حلمها، والتأك إلى 

غير  مهّمة  في  ها 
ّ
بأن ُيشعرها  إليه  السفر  لكّن  فيه.  أسطورية 

 تكتشف عاملًا سحريًا تسكنه مخلوقات رائعة.
ْ
عة، إذ

ّ
متوق

Paradise Drifters فيلم هولندي مليس باينان بايننبرغ، تمثيل 
تامار فان وانينغ )الصورة( وبال وهيب ويوناس ْسمولدرز: 3 
شبان يلتقون فجأة في بقعة جغرافية، ويبدأون رحلة السقوط 
في األوهــام واملصائب والتشّرد، فينتحر أحدهم، وُيصدم آخر 
والَحَبل  الفقر  وطــأة  الثالثة  وتعاني  الــســارق،  شقيقه  بوحشية 

والحاجة إلى خاٍص.

In Paradox فيلم كويتي لحمد الصّراف، تمثيل فيصل العميري 
ونانسي خــوري )الــصــورة(: يــروي حكاية نضال اإلنــســان من 
أجل كشف الغموض وإيقاف الذكريات املجهولة التي تنتابه، في 
الواقع  الفرق بني  إلى فهم   تحّديات جّمة تواجهه في سعيه 

ّ
ظل

واألوهام.

وثائقّي عن مأزق 
حياتي ورحلة هبوط إلى 

الجحيم األرضّي

ال شيء يتغّير في بلٍد منكوٍب، يملك تاريخا 
ــا مـــحـــتـــرقـــا، وأفــــقــــا مــعــتــمــا،  ــنــ نـــاقـــصـــا، وراهــ
ــاٍغ. األهـــوال  هــا. الــخــراب طـ  ُمــشــوَّ

ً
ومستقبال

ــة وعــمــارة  ــ ـ
ّ
كــثــيــرة. الــُحــطــام مــنــتــشــٌر فـــي أزق

 األفعال 
ّ
واجتماع ونفوٍس. الكالم كثير، لكن

أنـــاٌس يصرخون مــن أجل  نـــادرة أو ُمغّيبة. 
ــَمــلــة. 

َ
ـــة غــيــر ُمــحــت

ّ
 لــتــأثــيــرهــم خـــف

ّ
، لـــكـــن

ّ
ــق ــ حـ

مــنــاضــلــون يـــتـــحـــّولـــون إلــــى أبــــــواق ســلــطــة، 
ــَعــاٍل 

َ
أو إلــى مــا ُيشبه السلطة فــي فــســاٍد وت

بــأول  مــتــنــّوع؛ وآخـــرون يسقطون  وتشبيٍح 
 قاضية، فال يقومون. ردود 

ً
ضربٍة تكون فعال

معطوبة  أو  لة 
ّ
معط فاألفعال   ،

ٌ
غالبة الفعل 

بهم  ُيــفــتــرض  مــن  إلــى  بالنسبة  أو غامضة 
 شـــيء 

ّ
ــي ذلــــــك. كـــــل ــّدعــ ــن يــ تــحــقــيــقــهــا، أو مــ

 
ٌ

ـــرٍب وُمــغــبــّر. الجفاء قاتل
َ

باهت وجــاف وخ
للقتل. بيروت غير نابضٍة،  كأسباٍب أخــرى 
وكئيب.  خــانــٌع  حولها  الجغرافيا  ــســاع 

ّ
وات

ُصــــور املــــوت املـــتـــنـــّوع يــصــعــب إحــصــاؤهــا، 
واملــــوت نفسه يــتــجــّول بــتــشــاوٍف مــن تلقاء 
ــن يـــريـــد ســـاعـــة يــشــاء  نـــفـــســـه، فــيــقــتــنــص مــ
ر، وتكراره متِعٌب.  بأدواٍت كثيرة. الكالم ُمكرَّ
، تحاول 

ً
ــور األخـــرى، في السينما مثال الــصُّ

التقاط راهٍن ُمصاب بنهب سلطة وفسادها، 
يه. ُصور تقول أشياء 

ّ
وبمواجع وباء وتفش

وتــروي تفاصيل، وهذا منبثق من يومياٍت 
مـــحـــاصـــرة بـــهـــوس ســلــطــة فـــي إرهــــــاق بــلــٍد 
وناسه، بتجويع وتهجير واستهزاء وقتل، 
ــمــني عـــن فــعــٍل 

َّ
وبـــانـــفـــضـــاٍض مــخــيــف ملــحــط

يواجه التحطيم ويكسره.
أفـــالٌم قليلة تصنع مــن الــراهــن ُصـــورًا، يقول 
ــرة بــلــٍد  ــ بــهــا بــعــض مـــا ســُيــصــبــح الحـــقـــا ذاكــ
 انبثق 

ْ
 نقاش نقدّي، وإن

ّ
ومدينة وأنــاٍس. كل

من مهنّية واحتراٍف، يبقى ناقصا، فالغليان 
 صــورة 

ّ
قــائــٌم فــي ذواٍت ومـــنـــاٍخ وفـــضـــاء. كـــل

مــطــلــوبــة، فـــالـــكـــارثـــة مــحــتــاجــة إلــــى تــوثــيــق 
يـــتـــفـــّوق عـــلـــى تــــأريــــٍخ يـــتـــوافـــق مــــع حـــاجـــات 
 محاولة بصرية 

ّ
ضّيقة ومصالح أضيق. كل

 
ُ
شاهدة

ُ
ت امل

ّ
 تخط

ْ
ش، وإن

َ
نتاٌج ُيشاَهد وُيناق

 يترافق 
ْ
ه ُيفترض بالنقاش أن

ّ
، رغم أن

َ
النقاش

 في 
ْ
شاهدة، فالنقاش تشذيٌب ملساٍر، وإن

ُ
وامل

لحظة احتراق املسار.
ــــروري  ــــرى ضـ ــور كـــثـــيـــرة أخــ ــ الـــنـــقـــاش فــــي أمــ
أيضا في راهــٍن يحترق، لكن االحتراق مانٌع 
يــتــفــّوهــا   

ْ
أن أو  ــودا،  ــســ يــ  

ْ
أن ومـــنـــطـــق  لــعــقــل 

بــكــالٍم أهـــدأ وأوعــــى. الــعــالــم بــرّمــتــه يحترق، 
 أدوات مواجهة االحتراق معدومة 

ّ
واألسى أن

الفعالية، فالسكني أقدر على إسكاِت ُمغايٍر، 
ْحر أقوى من إعماِل تفكيٍر، والــدم يكتب 

َّ
والن

هذا  تبيان  على  قـــادٍر  فيلٍم  أّي  سيرة جهلٍة. 
ــور  الــصُّ أنـــاٍس يعتبرون  ومــواجــهــتــه، مقابل 
حراما؟ أّي سينما قادرة على كشٍف وتعرية 
 كي 

ً
ــة ــدرســ وفـــضـــح، أمـــــام أفـــــــراٍد ُيــغــلــقــون مــ

ُيشّيدوا  كي  صالة  ويحرقون  قتلة،  ُينتجوا 
الــراهــن كي  أكــذوبــة وأوهـــامـــا، ويستبيحون 

زوا إقامة في ماٍض؟
ّ
ُيعز

 الــعــالــم مــنــكــوٌب أيضا. 
ّ
بــيــروت منكوبة، لــكــن

 العالم مستباٌح أيضا. 
ّ
بيروت مستباحة، لكن

القليل،  بعضها  إال   
ٌ
مــغــلــقــة الــغــرب  مـــطـــارات 

وشــــــوارع الــبــلــد تــســتــعــيــد ســـواتـــر وحــواجــز 
، والتباعد 

ٌ
مــلــعــون فــالــتــواصــل  وانــشــقــاقــات، 

ــم بــتــبــاعــٍد من  االجــتــمــاعــي بسبب وبـــاء ُيــدعَّ
نـــــوٍع آخـــــر، لــتــعــزيــز ســـطـــوة غـــبـــاء وانـــغـــالق 

وتحّجر.
تــبــوح؟ أي قــوٍل  أي فيلٍم يــواِجــه؟ أي سينما 

ك؟ أي تفكيٍر يناِهض؟ ُيفكِّ
ال شيء من هذا يحدث في بلٍد منكوٍب، وفي 

بالد أخرى غيره أيضا.
نديم...

أقوالهمبيروت منكوبة والمواجهة معطوبة

أفعالهم

فيلٌم وثائقّي يسرد 
مقتطفات من يومات 
موسيقّي جورجّي كان 

مشهورًا في التسعينيات 
الفائتة، ويكشف تفاصيل 

من جحيم العيش 
في الراهن

أخبار
◆ منحت املجلة األميركية 
»فارايتي«، املتخّصصة في 
صناعة السينما بجانبيها 

االقتصادي والترفيهي، »جائزتها 
السنوية ألفضل موهبة عربية 
في الشرق األوسط«، للمنتجة 

الفلسطينية مي عودة )1981(، 
رًا في 

ّ
التي استلمتها مؤخ

الدورة الرابعة )23 ـ 31 أكتوبر/
»مهرجان  تشرين األول 2020( لـ

الجونة السينمائي«، وذلك عن 
»200 متر« ملواطنها أيمن نايفة، 

شارك في مسابقة األفام 
ُ
امل

الطويلة، وقالت إن: »الجائزة 
إحدى أهم الجوائز في مجال 

 أنا 
ٌ
السينما في العالم. سعيدة

مها في الجونة، املهرجان 
ّ
بتسل

الذي احتضن مشروع »200 
متر«، بنسخته األولية. سعيدة 
ها 

ّ
ي امرأة منتجة، وألن

ّ
جدًا ألن

املرة األولى لي التي أنتج فيها 
. فخورة بأّن هناك 

ً
فيلمًا طويا

 تجري 
ْ
تقديرًا لدور املنتج، إذ

العادة على منح التقدير للمخرج 
بشكل أكبر«. وأهدت الجائزة إلى 
أهلها »الذين ال يعرفون ما أفعله 

في الحياة«، وإلى من شاركها 
العمل من منتجني عرب وأجانب.

◆ بعد أياٍم عّدة على انتهاء 

 »1982« العرض التجاري لـ
س في صالة 

ّ
بناني وليد مون

ّ
لل

بيروتية، هو األول منذ إغاق 
الصاالت السينمائية في لبنان 

بدءًا من مارس/آذار 2020، 
ي وباء »كورونا«، 

ّ
مع بدء تفش

»جدار  بدأ العرض التجاري لـ
الصوت«، الروائي الطويل األول 

بناني أحمد غصني في الصالة 
ّ
لل

نفسها، في تجربٍة ُيراد لها 
مواجهة اإلغاق بسينما لبنانية 

شاّبة وجديدة، وتحّدي الوباء 
باالحتكام إلى الفّن، وبالتزام 

قواعد السامة العامة والتباعد 
االجتماعي. ُيذكر أّن للفيلمني 

ل في 
ّ
قاسمًا مشتركًا، يتمث

عودتهما إلى حربني حصلتا 
في لبنان، األولى مع االجتياح 
اإلسرائيلي )1982( والثانية 

في »حرب تموز« 2006، رغم 
أّن الفيلمني غير »حربيني«، بل 

يستعينان بالحرب كخلفية 
زمنية ال أكثر، تنفتح على راهن 

الحدث وتفاصيل عيش أناٍس 
هما يهتّمان 

ّ
كثيرة فيه. كما أن

بحكايات فردية، مفتوحة 
على بعض ذاكرة وتساؤالٍت 

والتباسات، بلغتني سينمائيتني 
تختلف إحداهما عن األخرى 

جذريًا.
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