
سينما

أشرف الحساني

ــؤال ُيـــطـــرح الـــيـــوم، عــربــيــا،  ــ أّي سـ
ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــّيـــة  ــمـ ــنـ ــيـ حـــــــول الـــسـ
 
ْ
ــــرن الـــــــــــ20، يــســتــحــيــل أن ــقـ ــ ــــي الـ فـ
ــل في 

ّ
ــتــمــث

ُ
يــخــرج عـــن ســيــاقــه الــتــاريــخــي، امل

 أشــكــال املــقــاومــة، وأنــمــاط تحرير األرض 
ّ

كــل
مــــن االســـتـــيـــطـــان اإلســـرائـــيـــلـــي. فــالــســيــنــمــا، 
فــي الــتــاريــخ املــعــاصــر لــفــلــســطــن، أّدت دورًا 
إبــان ما ُسّمي  مهّما في مقاومة االستعمار، 
ــم غــلــبــة  ــ ــورة الــفــلــســطــيــنــّيــة. ورغــ ــثــ بــــأفــــام الــ
ستند إلى أشكاٍل 

ُ
التسجيلّي املباشر، غير امل

أخــرج هذا  إبداعية بصرّية،  فنّية وتوليفات 
الــثــورة  لــبــدايــات  املــرافــق  الــنــوع السينمائي، 
ــح مــن بيئته، ليرتاد 

ّ
املــســل  

َ
الــعــمــل ــحــة، 

ّ
املــســل

ــداث  ــ ــرى، تــضــعــه فــــي طــلــيــعــة األحــ ــ ــ آفــــاقــــا أخـ
الــســيــاســيــة الـــعـــاملـــيـــة، أمـــــام كـــامـــيـــراٍت، بــدت 
الـــواقـــع، ومـــا يطبعه من  بــيــومــيــات  منشغلة 
 أعداٍد غفيرة من 

ّ
ق وتنكيل بحق

ّ
تشرذم وتمز

املعركة، وهي  شهدت في 
ُ
است التي  األســمــاء، 

تحلم بغٍد فلسطينّي أفضل. لم يُكن لسينما 
ع بعنفواٍن إلى تأسيس أّول قسم 

ّ
واعدة، تتطل

شيح نظرها إلى ما يــرّج في 
ُ
 ت

ْ
للتصوير، أن

وتــصــّدعــات.  نكبات  مــن  الفلسطينّي  الــواقــع 
الــُصــَور السينمائية، من  ــة 

ّ
كــاف هــكــذا جـــاءت 

دون استثناء، في تلك املرحلة، أكثر التحاما 
، ما ُيمّيز 

ْ
رًا في البيئة الفلسطينّية. لكن

ّ
وتجذ

السينما  تــاريــخ  فــي  املضطربة  املرحلة  هــذه 
الـــتـــعـــاون،  فــــي روح  يـــكـــمـــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــّيـــة، 
الــنــاشــئــة بـــن مــخــرجــن ومـــصـــّوريـــن، أمــثــال 
مصطفى أبـــو عــلــي وجــــان شــمــعــون وهــانــي 
جوهرية وسافة جاد الله وسمير نمر. وما 
الفلسطينّية،  الـــثـــورة  سينما  تــجــربــة  وســـم 
 مــخــتــلــفــة، أقــــرب إلــى 

ً
 بــصــريــة

ً
ابــتــداعــهــا لــغــة

بالثورة،  التحامها  في  الهامية،  الجماهير 
وتمّوجها في أوساٍط ثقافّية وإعامية، رغم 
التصوير حاضٌر  فــي  الــتــقــريــري  الــجــانــب   

ّ
أن

ــَور الــشــهــداء  بــقــّوة، ويــرتــكــز أســاســا عــلــى ُصــ
وبعض الثورات واملظاهرات السياسية، التي 
شهدها البلد، قبل معركة الكرامة عام 1968.

تــحــقــيــق  ــــت دون  ــالـ ــ ــــي حـ ــتـ ــ الـ ــن األشــــــيــــــاء  ــ مــ
 
ّ
قــفــزة جــمــالــّيــة نــوعــيــة، فــي أفــــام الـــثـــورة، أن

بـــل ســيــاســيــة،   جــمــالــّيــة 
ْ
تـــُكـــن لـــم  منطلقاتها 

بتحويل الكاميرا إلى أداة تخدم الواقع، وما 
يشهده من غليان. هذا حدست له »وحدة أفام 
الــســيــنــمــا«، بحسب  فــلــســطــن« )أو »فـــرســـان 
الــكــاتــبــة األردنــــيــــة خــديــجــة حـــبـــاشـــنـــة(، من 
خال ما كانوا يقومون به من دوٍر في تأييد 
الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة ومـــؤازرتـــهـــا، بــأدواتــهــم 
السياسي  فالسياق  البسيطة.  التصويرية 
ــــن الـــتـــصـــويـــر  ــــوع مـ ــنـ ــ ــفــــرض هــــــذا الـ آنـــــــــذاك يــ
الفلسطيني،  بــالــواقــع  ــلــتــحــم 

ُ
امل التسجيلي، 

وتحّوالته السياسية واالجتماعية.
ــعــتــبــر أكــثــر املــصــادر 

ُ
ســيــنــمــا هــــذه املــرحــلــة ت

اد وباحثن 
ّ
ونق اٍب 

ّ
ُكت من  اهتماما  البصرّية 

ومؤّرخن، يتوّسلون منها ُصورًا فوتوغرافية 
للتأريخ  تسجيلية،  وأفاما  فنّية  وملصقات 
وطني  تــاريــخ  وكــتــابــة  الفلسطيني،  لــلــراهــن 
السينمائي  الــتــراث  هــذا  الحقيقة.  إلــى  أقـــرب 
إلــى  ُيــســتــخــدم،  ــزال  يـ ال  الفلسطينّية  لــلــثــورة 
ــٍة إلدانــــــة الـــجـــرم اإلســـرائـــيـــلـــي، 

ّ
ــوم، كــتــعــل ــيــ الــ

ـــه 
ّ
وتــفــكــيــك مــيــثــولــوجــيــاتــه االســتــعــمــاريــة. إن

لم يندمل  أرشيف حــّي، وشاهد على مرحلة 
 األرشـــيـــف في 

ّ
ــل ــِرق ُجــ ــ  ُسـ

ْ
جــرحــهــا بــعــد، وإن

الخانق  والحصار  اللبنانية،  األهلية  الحرب 
الذي شهدته مخّيمات فلسطينّية في بيروت 
منذ منتصف ثمانينيات القرن الـ20. على هذا 
تأّمل لألفام الفلسطينّية 

ُ
األساس، ُياحظ امل

التخييل  عملية   
ّ
أن  )2000 ـ   1970( الــقــديــمــة 

السينمائي ترتبط بأحداث تاريخّية واقعية 
الــســيــنــمــائــيــة،  الـــــصـــــورة  لـــتـــحـــريـــكـــهـــا  أواًل، 
ل في أتــون ذاكــرة الــواقــع، بكل 

ّ
وجعلها تتوغ

 
ٌ
شرط الواقعي  الحدث  اته.  ونتوء تناقضاته 

أساسّي في صوغ أفق سينمائّي، يتبّرم مرارًا 
ه يسقط سريعا فيه. 

ّ
من الُبعد التسجيلي، لكن

هذا األمر ال يرتبط باملخرج، أو بنجاعته من 
ـ حكايات،  ـ أصــوات  عدمها، في تخّيل صــوٍر 
بــل بعنف الــواقــع الــيــومــي، الـــذي يجعل فعل 

التخييل عنصرًا ُمغّيبا.
في  الفلسطيني،  الفيلموغرافي  نجز 

ُ
امل شهد 

بنيوية  تــحــّوالت  املــاضــي،  القرن  ثمانينيات 
فنّية  خصوصيات  يمتلك  وأضــحــى  هــائــلــة، 
ؤّهله ليكون كونيا. الكونية هنا 

ُ
وجمالّية، ت

الفلسطيني، ومــن تاريخه  الــداخــل  تــبــدأ مــن 
وذاكــرتــه وجــراحــاتــه ومــآزقــه وأحــامــه. فهذا 
تغدو  الفلسطينية  السينما  جــعــل   »

ّ
»ُكـــل الــــ

عــاملــيــة. »ألــيــســت الــعــاملــيــة تــبــدأ مــن قــريــتــي«، 
كما قال الكاتب الكولومبي غبريال غارسيا 
ـــس  ، لـــهـــذه الــكــونــيــة مـــا ُيـــؤسِّ

ْ
ــيـــز؟ لـــكـــن مـــاركـ

فنّيا وجماليا وسياسيا وفكريا.  شرعيتها، 
ُيـــبـــدع   

ْ
فـــاملـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي اســـتـــطـــاع أن

صـــــــورة ســـيـــنـــمـــائـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة مــحــضــة، 

لسياٍق  ومواضيعها  شــروطــهــا  فــي  تخضع 
والنضال  واملقاومة  بالثورة  يرتبط  مباشٍر، 

ضد االحتال الصهيوني.
فــي  ــر،  ــتـــصـــويـ ــلـ لـ قـــســـم  أّول  تـــأســـيـــس  مـــنـــذ 
إطــــار »وحـــــدة أفــــام فــلــســطــن«، لـــم يــتــراجــع 
املـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي، قــديــمــا وحـــديـــثـــا، عن 
ــديــن الحاضر 

ُ
ت أداة بــصــرّيــة،  الــصــورة  جعل 

ــّري  ــعــ ــ
ُ
ــّكــــك جــــرائــــمــــه، وت ــفــ ــ

ُ
ــمــــاري، وت ــعــ ــتــ االســ

أعــطــابــه ومــزالــقــه فـــي الــجــغــرافــيــة والــتــاريــخ 
الــفــلــســطــيــنــيــن. هـــــذا األمــــــــر، بــــقــــدر مــــا كـــان 
 
ْ
أن إمكانية  أتــاح  بامتياز،  سياسيا  أسلوبا 
يــغــدو الــنــقــد املـــشـــروع مـــن أهـــم الــخــصــائــص 
الفلسطيني في  الفيلم  مّيز 

ُ
ت التي  الجمالّية، 

الفيلموغرافيا العربّية، وتجعله ُمتفّردًا، فنّيا 
وجماليا، في مهرجانات عاملية عّدة.

)Getty /شيرين دعيبس: تجريب جمالي )سبنسر وينر
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الكاميرا أداة تخدم 
الواقع وُتصّور ما 
يشهده من غليان

مشروع سينمائي 
لبناني يجعل الصورة 
مرايا تعرية وتفكيك

نديم جرجوره

بعنوان  سلهب،  غــســان  بناني 
ّ
لل جــديــٌد  فيلٌم 

الدولية  »النهر« )2021(، ُيشارك في املسابقة 
 ،)2021 آب  أغــســطــس/   14 ـ   4( ـــ74  ــ الـ ــلـــدورة  لـ
»مهرجان لوكارنو السينمائي« )سويسرا(.  لـ
ـــل ثــالــث  ـــــه أول عــــرض لــلــفــيــلــم، الـــــذي ُيـــشـــكِّ

ّ
إن

 )2010( ــبــــل«  »الــــجــ بـــعـــد  الـــثـــانـــيـــة،  الـــثـــاثـــيـــة 
الثاثية األولــى،  أن  و»الـــوادي« )2014(، علما 
 صّح وصفها هكذا، تبدأ أواخر تسعينيات 

ْ
إن

الــقــرن الــــ20، مــع »أشــبــاح بــيــروت« )1998(، ثم 
األخير«  »الــرجــل  فـــ  ،)2002( مجهولة«  »أرض 
ال،  أو  ســيــنــمــائــيــة،  ثــاثــيــة  تــكــن   

ْ
إن  .)2006(

 أفــــامــــه تــمــتــلــك مـــشـــتـــركـــات فــــي أســـلـــوب 
ّ
ــإن ــ فــ

االشــــتــــغــــال وأنــــمــــاط املــــواضــــيــــع والــتــســلــســل 
الــخــفــر لــلــحــكــايــات فــي طــيــات ُصـــور ولقطات 
في جماليات  تأّمٍل  إلــى  وتدفع  وشخصياٍت، 
الـــصـــورة، وتــمــّكــنــهــا الــبــصــري والــــدرامــــي من 
ــتـــزال حـــــاالٍت وحـــكـــايـــات، وتــكــثــيــف أجـــواء  اخـ
تفكيك  فــي  معن 

ُ
ت لحساب صــورة  وتفاصيل، 

وقــائــع وانــفــعــاالت، وتــصــبــو إلـــى إعــــادة رســم 
عوالم وذوات. 

»الثاثية األولــى« معنية بذاكرة بلٍد وأنــاس، 

ــقــة لــلــحــرب األهــلــيــة )1975 
ّ
مــنــذ الــنــهــايــة املــعــل

مــن  ــدة،  ــديــ ــجــ الــ ــة  ــيـ ــفـ األلـ مــطــلــع  إلـــــى  ـ 1990( 
دون أدنــــى مــبــاشــرة مـــع الـــحـــرب ومــظــاهــرهــا 
ل في آثارها وتأثيراتها 

ّ
ومساراتها، بل بالتوغ

ــأّمــــات وارتـــبـــاطـــات  فـــي نــفــوس وعـــاقـــات وتــ
سلهب  يسمها  الحاصلة  الــتــبــّدالت  وأحــــواٍل. 
واملتتاليات  ــور  الــصُّ يجعل  إذ  خفّية،  بــقــراءة 
متنّوع  بحضور  أيــضــا  مستعينا  ـ  البصرية 
لشخصياٍت، عبر ممثلن وممثاٍت مختلفي 
الصدى  ـ  والتعبير  والتواصل  األداء  أساليب 
األعمق واألصدق لتفكيره وانشغاله بمراقبة 
أحوال البلد وناسه، وبالتحّوالت الطارئة على 
مساٍر وشعوٍر وتفكيٍر. في »الثاثية الثانية«، 
 أكبر إلى ذات الفرد، وعاقته بجسده 

ٌ
انصراف

بــذاكــرتــه وماضيه  وروحـــه وعقله، وارتــبــاطــه 

وراهنه. إمعان غسان سلهب في تفكيك بنيان 
 مــن رغــبــٍة فــي تعريته، 

ٌ
الــكــائــن الــفــرد مــنــبــثــق

ودفــــعــــه إلـــــى مـــواجـــهـــة ذاتــــــــه، بـــإيـــقـــافـــه أمــــام 
رغــم وجٍع  التنّصل منها  عــّدة، يصعب  مرايا 
تصنعه، وقسوة في إرغامه على قراءة نفسه. 
 مــتــوّســط العمر 

ٌ
فــفــي »الــجــبــل«، يــنــعــزل رجــــل

)ال اسم له، يؤّديه فادي أبي سمرا( في مكاٍن 
ه لن يكتمل 

ّ
ه مطهٌر، برغبٍة في اغتساٍل لعل

ّ
كأن

بحسب مشيئته، أو قد يذهب فيه إلى نهايٍة 
 )ال 

ٌ
ــوادي«، يــتــعــّرض رجــــل ــ ــ مــطــلــوبــة. وفـــي »الـ

اسم له أيضا، يؤّديه كارلوس شاهن( لحادث 
سير، ُيفقده ذاكرته. رجل »الجبل« يغوص في 
قات، 

ّ
ى اإلســراف والتوهان والتمز

ّ
وحدته حت

 
ّ

ــاٍر، لعل ــ ــٌب بــمــعــمــوديــة دم ونـ
َ
فــالــتــطــّهــر ُمــطــال

ــق. ورجـــل 
ّ
الـــخـــروج مــنــهــا إلــــى خــــاٍص يــتــحــق

 وجوده 
ّ
»الوادي« يغرق في فقدان ذاكرته، كأن

فـــي مــنــزل عــائــلــٍة، يــصــنــع أفـــرادهـــا املـــخـــّدرات 
ُبعيد  عليه  يعثر  )بــعــضــهــم  بــهــا  وُيــتــاجــرون 
ُيصبح  السير(،  لــحــادث  تعّرضه  مــن  لحظاٍت 
مكانا يمنحه راحة الفقدان، وسكينة انفصاٍل 
ــّي. هـــذه تــفــســيــرات غــيــر حــاســمــٍة.  ــٍع آنــ عــن واقــ
أقــواٍل  مــن  فيلٍم يمتلك مساحات شاسعة   

ّ
كــل

وتأّماٍت ومعاينات دقيقة للبلد وناسه، عبر 
لشخصيات  امــتــداٌد  ها 

ّ
كأن حــّيــة،  شخصياٍت 

ه في سعيها إلى خاٍص 
ّ
»الثاثية األولى«، أقل

ما، بأي ثمٍن وبأي وسيلة.
ــــذي ســيــرويــه غـــســـان ســلــهــب، في  ـــــرى، مـــا الـ

ُ
ت

تمثيل علي سليمان  له.  )السيناريو  »النهر« 
ويمنى مــروان. تصوير باسم فّياض. توليف 

ميشيل تّيان. موسيقى شريف صحناوي(؟
 الفيلم يتناول قّصة 

ّ
ص الرسمي يقول إن

ّ
امللخ

 يــبــدآن مــغــادرة مطعم في 
ْ
رجــل وامـــرأة، مــا إن

منطقة جبلية لبنانية، في أحد أيام الخريف، 
ق 

ّ
حل

ُ
ت حربية  طائرات  بأصوات  ُيفاَجآ  حتى 

الحرب   
ّ
كــأن ارتــفــاع منخفض: »يشعران  على 

اللحظة، تغيب  أخـــرى«. في تلك  مــّرة  مندلعة 
ــل، الــــذي يــبــدأ الــبــحــث  ــرجـ املـــــرأة عـــن أنـــظـــار الـ
ــر من  عــنــهــا، فــيــعــثــر عــلــيــهــا فـــي الــجــانــب اآلخــ
الجبل: »يغرقان معا في عمق الطبيعة، كذاك 

الخيط الرفيع الذي يربط أحدهما باآلخر«.

»النهر« لغسان سلهب: حرب وذاكرة وعالقات

انتقلت السينما 
الفلسطينية من التسجيلي 

إلى الروائي، الذي منحها 
فرصة الحضور المتألق 

في العالم، ما بّدل 
من النظرة الغربية إلى 

فلسطين

أخبار
عتبر 

ُ
◆ منذ تسعينيات القرن الـ20، ت

»دروس السينما« إحدى اللحظات األساسية 
نتظرة في الدورات السنوية ملهرجان 

ُ
امل

عرف 
ُ
»كاّن« السينمائي. عام 2018، باتت ت

»موعد مع...«، وازداد عددها، بهدف إتاحة  بـ
الفرصة أمام املهتّمني لتواصل مباشر مع 

»الرؤية الشخصية والتحليل الذاتي للعاملني 
والعامالت في صناعة السينما«، إلى جانب 

العروض الخاّصة بأفالمهم في املسابقة 
الرسمية. رّواد املهرجان وجمهوره مدعوون 

إلى استماع ضيوف املهرجان، وإلى التبادل 
معهم في شؤون السينما والحياة والعالقات. 
في دورته الـ74 )6 ـ 17 يوليو/ تموز 2021(، 
قام في »صالة بونويل«، 

ُ
هناك 6 لقاءات ست

في »قصر املهرجانات«، مع »ممثلني وممثالت 
اب سيناريو ومنتجني، 

ّ
وسينمائيني وكت

مدعوين جميعهم إلى ُمشاركة أعمالهم 
وشغفهم بالسينما مع مهتّمني بها، 

ومتابعني لها«، كما في بياٍن صادٍر عن إدارة 
املهرجان قبل أيام: األميركيان جودي فوستر 

ومات دايمون، والفرنسية إيزابيل أوبير، 
وتشيو، والبريطاني 

ّ
واإليطالي ماركو بيل

ستيف ماكوين. أما اللقاء السادس، فسيكون 
مع ضيٍف »لن ُيذكر اسمه حاليًا«، وسيكون 

»لقاء املفاجأة«، كما يصفه البيان نفسه: 
»شخصية رئيسية في السينما العاملية، 

وصديق كبير ملهرجان »كاّن«، معروف بوسمه 
تاريخ الفن السابع«.

◆ ذكرت معلومات صحافية أّن »وداعًا أيها 

الحمقى« )2020(، للفرنسي ألبر دوبونتل 
)»العربي الجديد«، 30 يونيو/ حزيران 

م في  ن من احتالل موقع ُمتقدِّ
ّ
2021(، تمك

الئحة أكثر األفالم ُمشاهدة في فرنسا، بعد 
إعادة فتح أبواب صاالتها السينمائية في 19 

 شاهده مليوٌن و232 
ْ
مايو/ أيار 2021، إذ

ألفًا و972 ُمشاهدًا في أول 16 يومًا، علمًا أّن 
عدد مشاهديه في اليوم األول لبدء عروضه 
التجارية )854 نسخة( بلغ 513 ألفًا و607 

ُمشاهدين. ُيذكر أّن للفيلم نفسه مشاهدين 

سابقني، عند عرضه التجاري األول )623 
نسخة(، مع افتتاح الصاالت في أكتوبر/ 

 بلغ عددهم 600 ألٍف 
ْ
تشرين األول 2020، إذ

و444 ُمشاهدًا، في أسبوع واحد فقط. فاز 
»وداعًا أيها الحمقى« بـ7 جوائز »سيزار«، 
في الحفلة الـ46 )12 مارس/ آذار 2021(، 

أبرزها في فئات أفضل فيلم )إنتاج كاترين 
ُبُزرغان(، وأفضل إخراج وأفضل سيناريو 

أصلي )دوبونتل( وأفضل تصوير )ألكسيس 
كافيرشني(.

الجرح ُصَور 
وحكايات

عن السينما الفلسطينية

يمنى مروان وعلي سليمان: حرٌب وذاكرة )الملق الصحافي(

السينمائية  البحوث  تبارح  لم  ما  تونس،  في  للنقد  ال مستقبل 
ع الكتابة النقدية بتوفير منّصات  شجَّ

ُ
رفوف الجامعات، وما لم ت

أين  تان(؟ 
ّ
السابع« و»شاشات تونسّية«)مجل »الفّن  أين  الكتابة. 

اٌد 
ّ
الكتب السينمائية؟ أين هم من يكتبون عن السينما؟ غّير نق

مساَرهم من النقد إلى اإلنتاج أو اإلخــراج، وآخــرون سئموا من 
املجال، وبقي سماسرة يتحّدثون باسم النقد السينمائي.

وسيم القربي

ــأّن االخــتــالفــات  ُيــجــادل »أوســـلـــو« لبارتليت شــيــر )الـــصـــورة( بـ
الدينية والثقافية والسياسية لن يتّم تجاوزها أبدًا إذا لم يتمكن 
ــاء. تـــدور الحبكة 

ّ
الــخــصــوم مــن إيــجــاد طريقة إلجـــراء حـــوار بــن

)إسرائيلي( بشاب  آلية  ببندقية  مــســاواة شــاب  الــدرامــيــة حــول 
الفلسطيني بسهولة،  ُيقتل  )فلسطيني(.  يحمل حجرًا صغيرًا 

لكّن الرحمة النرويجية تقّرر إيقاف هذا الجنون.
مصطفى شلش

LAMB لفاديمار يوهانسن، تمثيل نعومي راباس )الصورة( 
وهيلمير ْسناير غيوناسن: يعيش إنغفار وماريا في عزلة عن 
العالم، في مزرعة لهما في أيسلندا، يرعيان فيها أغنامًا كثيرة. 
ذات يــوم، يعثران على مــولــوٍد غــامــٍض، فــُيــقــّرران االحــتــفــاظ به، 
وتربيته كابٍن لهما. قرارهما هذا سيجلب سعادة كبيرة لهما، 

لكّن الطبيعة تحتفظ لهما بمفاجأة أخيرة.

تمثيل  ْهــفــيــد،  لــويــس  وفــريــديــريــك  أولــهــولــم  ألنـــــدرس   Shorta
جايكوب لــومــان )الــصــورة( وسيمون سيرس وطـــارق زيــاد: 
 أســــود ُيــصــاب بـــجـــروٍح بــالــغــة بــســبــب عــــراٍك مــع رجــال 

ٌ
ُمـــراهـــق

الشرطة، تؤّدي به إلى املوت. وفاته بهذه الطريقة أشعلت ثورة في 
إحدى ضواحي كوبنهاغن، بالتزامن مع وجود ضابطي شرطة 
ى بحثًا عن خالٍص من غضب 

ّ
هناك، سيواجهان مصاعب شت

الثائرين.

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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