
سينما

محمد بنعزيز

فيلٌم برازيلي عن أزمة روح، تصير 
أزمة وجه. هذا ُيذّكر البطلة ماري 
ــعــات 

ّ
بــحــقــيــقــتــهــا. 8 شـــابـــات ُمــقــن

هــــوى، وُيشبعنها  بــائــعــة  يــعــتــرضــن طــريــق 
 تــعــلــن تــوبــتــهــا. يــســّجــلــن لها 

ْ
ضــربــا، إلـــى أن

ها ستكون في خدمة الرب. 
ّ
فيديو تؤّكد فيه أن

بدمها.  خة 
ّ
ُملط األرض،  ملقاة على  يتركنها 

يرجعن سعيدات إلى مقّر الداعية السمسار، 
الذي يقودهن ومجتمعهن إلى الهاوية. هذا 
حاصل في الدقائق الخمس األولــى. بعدها، 
ـــخـــّصـــص املـــخـــرجـــة ســـاعـــتـــن لــتــفــســيــر مــن 

ُ
ت

أيــن جــاء هــذا االســتــهــال، وإلـــى أيــن يمضي 
ه في »ميدوزا«، جديد 

ّ
بالبطلة ماري. هذا كل

محمد هاشم عبد السالم

ُياحظ في تاريخ السينما البولندية تحديدًا، 
ها لم 

ّ
ُمقارنة بسينما شرق أوروبا أو غربها، أن

تعاِن فجوات جيلية، باملعنى املتعارف عليه. 
دائما، هناك أسماء موهوبة، أوجدت لنفسها 
البولندية.  السينما  تاريخ  في  مميزة  مكانة 
 ترتبط 

ْ
هــذا يدعو إلــى الدهشة واإلعــجــاب. إذ

الفجوات الجيلية، عادة، ال سيما الفنية منها، 
بمراحل ضعف األمم والباد، أو تدهورها أو 

تفّسخها أو انهيارها أو انحطاطها.
ــثـــر مـــنـــه، فــي  ــأكـ ــه، وبـ ــ

ّ
ــل ــنـــدا بـــهـــذا كــ مــــــّرت بـــولـ

 ألكــثــر 
ً
 لـــم تــكــن كــيــانــا مــســتــقــا

ْ
تــاريــخــهــا، إذ

ــام. قــّســمــتــهــا روســــيــــا والــنــمــســا  ــ ــ مــــن 100 عـ
ــا، ومــصــادرة  ــّم تــرســيــم حـــدودهـ وبــروســيــا. تـ
ل  ُرحِّ وتوزيعها.  تقسيمها  وإعــادة  أراضيها، 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونـــصـــف املـــلـــيـــون بــولــنــدي 
إلـــى كــازاخــســتــان وأوزبـــاكـــســـتـــان وأوكــرانــيــا 
وســيــبــيــريــا، كــعــبــيــٍد فـــي مــعــســكــرات اعــتــقــال 
ــذا الــتــاريــخ الــصــعــب، لــم تمت  ــم هـ رهــيــبــة. رغـ
ــم تــغــب عـــن الــســاحــة  الــســيــنــمــا الــبــولــنــديــة، ولـ
 إجــراء مقارنة بن 

ّ
العاملية إال نـــادرًا. لــذا، فــإن

أجـــيـــال الــســيــنــمــا الــبــولــنــديــة عــســيــٌر لــلــغــايــة، 
نظرًا إلى ثرائها وعراقتها وتنّوعها. مع ذلك، 
، رصــد ســمــات عـــّدة ممّيزة 

ً
يسهل، ولــو قــلــيــا

للجيل الجديد، البارز دوليا، في العقد األخير 
تحديدًا. سمات ُمفارقة ومغايرة إلى حّد كبير، 
انقابا على، أو نقيضا ملا كانت  عتبر 

ُ
ت تكاد 

عليه السينما البولندية في أوج مجدها، في 
خمسينيات القرن الـ20 وستينياته.

ــواٍم مـــديـــدة، اهــتــّمــت األجـــيـــال السابقة  ــ فــي أعـ
فـــي الــســيــنــمــا الــبــولــنــديــة بــاملــاضــي والــهــويــة 
ــم، بــفــعــل الــــظــــروف واألحــــــــداث،  ــ ــخ. ثـ ــاريــ ــتــ والــ
ــــى الـــســـيـــاســـة، والــتــحــمــت  انـــجـــرفـــت بــــشــــّدة إلـ
بمؤّسساتها  السياسية،  النظم  انتقدت  بها. 
وحــركــاتــهــا وأحـــزابـــهـــا، وتـــصـــّدت لــســيــاســات 

الــبــرازيــلــيــة الـــشـــاّبـــة أنــيــتــا روشــــا داســيــلــفــا، 
»نــصــف شهر  املــعــروض فــي النسخة الــــ53 لـــ
ـ 17 يوليو/  الـــ74 )6  الـــدورة  املخرجن«، في 
« الــســيــنــمــائــي. 

ّ
تــمــوز 2021( ملــهــرجــان »كـــــان

يــنــتــزع »مـــيـــدوزا« املــتــفــّرج مــن رتــابــة حياته 
فرض  مــحــاوالت  تبعات  ليكتشف  الــيــومــيــة، 
رؤية دينية واحدة على املجتمع، عبر حكاية 
ترّكز على تجربة إنسانية فردية في ُبعدها 
الــكــونــي. حــكــايــة ذات عــمــق ســوســيــولــوجــي، 
ُكــتــبــت بــعــن ســيــنــاريــســت غـــّواصـــة فــي واقــع 

بلدها، بمرجعية بصرية كونية.
تتناص  كثيفة،  ُصـــَور  الــســرد بعرض  يتقّدم 
الخفيف،  باألخضر  بــدءًا  قديمة،  لوحات  مع 
 الــلــقــطــات. يــجــُد اللون 

ّ
الـــذي يحضر فــي ُجـــل

أصله وتفسيره في عنوان الفيلم. خضرة من 
لباس املليشيا، ومن رأس ميدوزا األفعواني. 
 بـــصـــرٌي مــشــتــرك بن 

ٌ
ـــضـــرة عـــامـــل

ُ
تــلــك الـــخ

ها.
ّ
اللقطات كل

، مّرت عضوات العصابة املؤمنة 
ّ
في طريقهن

قــرب تمثال رجــل يصرع غــواًل. تمثال يحيل 
إلى لوحات سان جورج، املرسومة منذ قرون. 
ال يظهر فــي الــفــيــلــم تــمــثــال املــســيــح الــفــادي، 
ــه فــــوق مــديــنــة ريــــو دي  ــيــ الـــــذي يــنــشــر ذراعــ
األضــواء  وتتبّدل  السيارة،  تمضي  جانيرو. 
عــلــى وجـــه الــشــابــة وهـــي تــقــرأ مــلــصــقــات في 

الشارع: »الرب عظيم«، »الرب محارب«.
خدمة لهذا الرب، تدافع ماري عن العفة بقناع 

 الوصاية على 
ّ

باستيكي. تمنح نفسها حق
 في 

ّ
الغير، على النساء خاصة، لقمع حريتهن

تقرير مصير أجسادهن.
هذه خطوة إلى الــوراء في البرازيل الحالية، 
الشعبوي  اليميني  الــرئــيــس  يحكمها  الــتــي 
ــود  ــ ــــارو، الــــــــذي نـــفـــى وجـ ــــونـ ــــسـ ــــولـ جـــايـــيـــر بـ
ــــض إجـــــــــراءات الــتــبــاعــد  ــا، ورفــ ــ ــــورونـ ــاء كـ ــ وبــ
ــامـــة، وتـــدابـــيـــر  ــمـ ــكـ االجـــتـــمـــاعـــي، وارتــــــــــداء الـ

اإلغاق العام، فجلب كارثة إلى بلده.
بــحــســب كــتــاب خــوســيــه كـــازانـــوفـــا، »األديــــان 
البرازيل  عرفت  الحديث«،  العالم  في  العامة 
تحّواًل من كنيسة النخبة إلى كنيسة الشعب، 
الـــ20. استخدمت  القرن  الربع األخير من  في 
كــلــمــة الـــشـــعـــب بــمــعــنــى دفــــــاع املــجــتــمــع عــن 
املدني  املجتمع  اضطلع  الــدولــة.  ضــد  نفسه 
ــي الـــخـــطـــاب  ــ ــوري فـ ــ ــحـ ــ الــــبــــرازيــــلــــي بــــــــدور مـ
السياسي الجديد ضد الشعبوية، ذات األصل 
الدينين  الناشطن  انخراط  الديني، وتزايد 

الدولة، االقتصادية أساسا، بلغة ضمنية غير 
الفتة،  رئيسية  عناصر  هــذه  غالبا.  صدامية، 
م في  ــه ُيــقــدَّ

ّ
ــى فــي األعــمــال الــفــنــيــة. هـــذا كــل

ّ
حــت

إلى  يميل  ظ، 
ّ
ُمتحف تقليدي  سينمائي  ســرد 

ونافذ  حــاد  انتقاٍد  مع  االجتماعية،  الواقعية 
الفردية والضعف  للعيوب  البصيرة، أحيانا، 

األخاقي والفساد واملحسوبية، وغيرها.
ــقـــرن الـــــــ20 ومــا  ــام تــســعــيــنــيــات الـ ــ اهـــتـــّمـــت أفـ

والــكــنــائــس فـــي الــنــضــال مـــن أجــــل الــتــحــريــر 
والعدالة االجتماعية. دافع الهوتيو التحرير 
البرازيليون ليس عن امتيازات رجال الدين، 
بل عن الكرامة املقّدسة للبشر )ص 188ـ  192(. 
تغّير االتــجــاه فــي بــدايــة الــقــرن الــــ21، أي اآلن 
ص »ميدوزا«(. صعد الدعاة الدينيون، 

ّ
)ملخ

فــحــّرضــوا الــشــابــة، وصـــارت تدعو بإخاص 
»يا رب طهر جسدي من الشهوة«. ترجو الله 
 يــحــرق خــطــايــاهــا. ال ُبـــّد مــن قــهــر الجسد 

ْ
أن

ب غضب الله. مدخل اإليمان 
ّ
وحرمانه لتجن

مقاومة غواية الجسد. الجسد سجن أرضي، 
ــهــه نــحــت ملــايــكــل أنــجــلــو بـــقـــرد أعــمــى.  ُيــشــبِّ
على  االنتصار  ــه يصعب 

ّ
أن السينما  تكشف 

الــتــزّمــت بهجة حياة  الجسد. يخنق  رغــبــات 
النساء. من هنا، نبعت محنة الرؤية الدينية 
الحداثة  الحديثة.  الليبرالية  املجتمعات  في 
 إلى راحة الروح، 

ً
تعتبر راحة الجسد مدخا

لــذلــك تــعــتــنــي الـــســـوق الــرأســمــالــيــة بــإرضــاء 
رغبات الجسد، بنظافته وتدليكه وتجميله. 

لذا، ُيصبح املاكياج من أكثر السلع رواجا.

ماذا يخفي الماكياج البراق؟
ــه الـــبـــطـــلـــة مــــــــاري. حــن  ــ ــبـــات وجــ ــكـ يـــخـــفـــي نـ
عه، لم يعد املاكياج 

ّ
تعّرضت لعقاٍب لم تتوق

ينفع. بينما ماري تبحث عن عملية تجميل، 
 
ْ
اكتشفت التالي: ما جدوى تجميل الوجه إن

كانت الروح مكسورة. وقع حدث عابر، فتغّير 
الــوجــه أهم   

ّ
مــســار شــاّبــة متدينة، أدركـــت أن

مــن الـــروح فــي عصر الــصــورة. مــن ال يعجبه 
وجهه، يخاف الكاميرا، ويكره صوره. ُيعاني 
 اآلخرين 

ّ
أن حساسية شديدة، حن يكتشف 

الوجه  إلخفاء  القناع  ِكر 
ُ
ابت وجهه.  يراقبون 

الحقيقي. مع صعود الرجعية، في بلٍد عرف 
والتضليل  العنف  يصير  الــتــحــريــر،  الهـــوت 
وســيــلــة أســاســيــة لــفــرض الـــوصـــايـــة. تصير 
ــى أنــيــتــا 

ّ
حـــريـــة الـــفـــرد مــــهــــّددة. لـــذلـــك، تــتــبــن

ــز عــلــى مشاعر  روشــــا داســيــلــفــا مــقــاربــة تــركِّ
الشخصية، أكثر من تركيزها على السياق. 

ــيــــدوزا« ســمــات الــشــخــصــيــة عــبــر 3  نــحــت »مــ
مراحل:

تامة،  بتبعية  الــداعــيــة  أجــنــدة  مرحلة خدمة 
وعــيــش الــحــرمــان كــإيــمــان وســعــادة قصوى. 
ــذه املـــرحـــلـــة، تـــقـــوم الــعــصــابــة املــؤمــنــة  فـــي هــ

ْب.
ُ
بمهمة جلد بائعات الهوى ليت

ــة الـــثـــانـــيـــة صــــــارت ضـــمـــن مــجــمــوعــة  ــلـ املـــرحـ
ــاٍد، أصــحــابــهــا  مـــمـــرضـــن، يــعــتــنــون بــــأجــــســ
 املـــمـــرضـــن يــســتــمــتــعــون 

ّ
ــكـــن فــــي غـــيـــبـــوبـــة، لـ

بـــحـــيـــاتـــهـــم. هـــــذه مـــرحـــلـــة مـــاحـــظـــة حــقــائــق 
الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة، ونـــشـــأة الـــشـــّك، وعــيــش 

ة واملتعة.
ّ
الحيرة بن العف

الثالثة مرحلة اكتشاف الحّب، وبدء  املرحلة 
املقاومة للتحّرر من سلطة الداعية.

حينها، أطــلــقــت مـــاري صــرخــة مــعــاديــة ضد 
مليشيا الداعية املشعوذ الغني، الذي يتاجر 
بـــــــأرواح الـــحـــائـــريـــن. اكــتــشــفــت زيــــف الـــدعـــاة 
وكـــذبـــهـــم، فــاقــتــربــت مـــن اكــتــشــاف الــحــقــيــقــة. 
تثبت  البشرية.  للروح  دواء  أفضل  الحقيقة 
 
ْ
لقطات النهاية قول فان غوغ: »على الفن أن

يواسي من كسرتهم الحياة«.

بــعــدهــا بــالــســيــاســة، وبـــالـــتـــحـــّوالت الــدولــيــة، 
ــان الــتــركــيــز عــلــى انــفــتــاح املــجــتــمــع،  . كــ

ً
قــلــيــا

والغفران،  والتسامح  كالحّب  أخــرى  وقضايا 
ــيـــة، مـــع تــلــمــيــحــات إلــى  واملـــســـؤولـــيـــة األخـــاقـ
األوضـــــــاع االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة. هــذا 
ُيــــاحــــظ فــــي أفـــــــام يــــــان يــــاكــــوب كــولــســكــي، 
وكشيشتوف كــراوزا، وتوماش باچينيسكي، 
األلفية  مــع   .

ً
مــثــا فيلتشينسكي،  ومـــاريـــوش 

بهوليوود،  هة  املتشبِّ األفــام  كثرت  الجديدة، 
وانتشرت قصص األخيار واألشــرار، وحروب 
الــعــصــابــات، واملــــطــــاردات، مـــع تـــنـــاول بسيط 
الــفــرديــة،  ــان، والــنــزعــة  وقــلــيــل لسينما اإلنـــسـ
والــــتــــأّمــــل الـــــذاتـــــي والــــــوجــــــودي والــفــلــســفــي 

والنفسي والسلوكي، في أفاٍم فنية.
الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد، تــــحــــديــــدًا، رّكــــــز أكـــثـــر عــلــى 
الــــجــــوانــــب الــشــخــصــيــة والـــحـــمـــيـــمـــة لــلــحــيــاة 
الــبــولــنــديــة، والــرغــبــة فــي الــحــريــة واالنــفــتــاح، 
خاصة بن مجايلي أبنائه. من أهم املواضيع 
ـــنـــاقـــش: الـــتـــوق إلــــى الـــحـــب، والــشــعــور 

ُ
الــتــي ت

ــة.  ــ ــريـ ــ ــاة األسـ ــيــ ــدة، وإزعـــــــاجـــــــات الــــحــ ــ ــــوحـ ــالـ ــ بـ
وموجة  والنضوج،  املراهقة  مراحل  وقصص 
الــهــجــرة الهائلة بــن الــشــبــاب، بحثا عــن مــاٍل 
وانـــفـــتـــاٍح أكـــبـــر، كــمــا فـــي »أنــــا ال أبــكــي أبــــًدا« 
. كما يبرز 

ً
)2021(، لبيوتر دومالفسكي، مثا

لــــدى الــســيــنــمــائــيــن الـــجـــدد انــتــقــاد املــجــتــمــع 
البولندية،  والشخصية  والتقاليد،  والعادات 
ــك، هــنــاك   ومـــن دون مـــواربـــة. إلـــى ذلــ

ً
صـــراحـــة

مهاجمة الدين والتدّين، وعاقتهما باملجتمع 
انها،  وُكهَّ الكنيسة  ذلــك سلطة  وقبل  والــفــرد، 
مـــن دون االهـــتـــمـــام بــالــســيــاســة، أو الــخــوض 
العقيم فيها. هذا تغّير، يكاد يكون جذريا، في 
الخطاب واملواضيع والطروحات واملعالجات.

أنيتا روشا داسيلفا: الفّن 
يواسي من كسرتهم 
الحياة )إليزابيتا آي. فيالّ/ 

وايرإيماج(

)Getty /ماوغوزاتا شموفسكا: عالم األسرة والشباب )مانويل رومانو
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حقائق طبيعة بشرية 
ونشأة شكوك وحيرة بين 

عّفة ومتعة

ال فجوات جيلية 
وأسماء كثيرة فرضت 

نفسها سينمائيًا

مجموعة نساء تهاجم 
بائعات هوى وتعتدي 

عليهّن كي يتبن ويتحّولن 
إلى مبّشرات ومؤمنات 

ومخلصات للرّب، في 
برازيل متحّولة تعاني 

مآزق كثيرة

أزمة روح تصير أزمة وجه

واقعية اجتماعية وانتقاد حاد لعيوب وفساد

»ميدوزا«: صور كثيفة تصنع السرد

السينما البولندية المعاصرة

¶ Fatherhood لبول وايتز، تمثيل 
ديواندا وايز )الصورة( وكفن هارت: 

مستوحى من قّصة حقيقية، يروي 
الفيلم حكاية أٍب حديٍث ُيصبح فجأة 
عات 

ّ
، ويجد نفسه، من دون توق

ً
أرما

أو تحضيرات نفسية واجتماعية 
وتربوية ومسلكية، في مواجهة تحدٍّ 

ل بتبّوئه مسؤولية 
ّ
كبيٍر للغاية، يتمث

 يكون »أهل« 
ْ
أصعب مهنة في العالم: أن

 يكون لها أبا وأّما 
ْ
ابنته الوحيدة، أي أن

في وقٍت واحد )ُيعرض الفيلم على 
شاشة املنّصة األميركية »نتفليكس«، 

منذ 18 يونيو/ حزيران 2021(.

¶ Chernobyl: Under Fire لدانيا 
 ،

ً
كوزلوفسكي إخراجا وتمثيا

شينا )الصورة( 
ْ
مع أوْكسانا أِكن

وفيليب أفِدييف: في ضواحي املدينة 
الصناعية »ْبريبيات«، دّوى انفجار 

 اشتعلت النيران في 
ْ
ذات يوم، إذ

محطة الطاقة النووية املجاورة. دّمر 
الحريق أحد املفاعات، وأطلق أبخرة 
رسل 

ُ
ل ت

ّ
ة كثيرة. مجموعة التدخ ُمشعِّ

فريقا إلطفاء الحريق، ووقف الكارثة. 
يتطّوع ألكس، رجل إطفاء شجاع، مع 

رفاق له لتنفيذ هذه املهّمة.

 1666 :Fear Street Part Three ¶
لِلي جانياك، تمثيل جيليان 

جاكوبز )الصورة( وكيانا ماديرا 
وآشلي زوكرمان: ساره فير، التي 
تعيش معاناة قاسية في الغابة 
قيم حاليا في بيئة 

ُ
قبل أعواٍم، ت

مجتمعية مستقّرة منذ زمن في 
أراضي »شاديسايد«. ذات يوم، تزور 

سولومون غوود، الرجل الذي كان 
يتوق والدها للزواج به، إلعطائه 

خنزيرًا مولودًا للتّو. في طريقها إليه، 
تلتقي أناسا تعرفهم منذ وقٍت، وتتفق 
معهم على إحياء حفلة، ستكون حيزًا 

ملغامرات مختلفة.

¶ Major Grom ألولغ تروفيم، تمثيل 
ليوبوف أْكسيونوفا )الصورة( 
وسيرغي كوروشكو وميكاييل 

انوف: في سانت بيترسبورغ، 
ْ
إف

يحاول ضابط الشرطة إيغور غروم 
التوفيق بن أساليب البروتوكول 

وأوامر قيادته، هو املعروف بصدقه 
وقدراته البوليسية وهاراته القتالية. 
ذات مّرة، يجد نفسه في ورطة: أثناء 

 يرتدي قناع طبيب 
ً
مطاردته قاتا

طاعون، يكتشف أمورًا لم يكن عليه 
معرفتها والتوّرط فيها.

¶ 8th Night The لتاي ـ هيونغ كيم 
)2(، تمثيل: كيم يوو ـ يونغ )الصورة( 

ولي سونغ ـ من وهاي ـ يوون بارك: 
 راهبا يحمل 

ّ
النواة الدرامية تقول إن

مسبحة وفأسا ملطاردة روٍح يعتبرها 
 في العالم منذ 

ً
شريرة، ال تزال حاضرة

ها 
ّ
ألف عام. سبب ذلك؟ اقتناعه بأن

تستحوذ على البشر، وتزرع الخراب 
في األرض.

أفالم جديدة
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