
سينما

نديم جرجوره

امرأتني،  ِسيرتي  يرويان  فيلمان 
في لقطات تصويرية مباشرة، أو 
عبر رسوم تحريك تختلط بُصور 
وتسجيالت أرشيفية ولقاءات حّية. يرويان 
املنفتح على وقائع ومسالك  الذاتي،  بعض 
وعيٍش. تعود إحداهما إلى ذاكــرٍة وتاريخ، 
وتبقى األخــرى في راهــٍن لتوثيق شــيء من 
فالذاكرة   مشترك، 

ٌ
عــامــل الــصــرامــة  قــواعــده. 

الحــٍق  ستاليني  ببطٍش  مليئان  والــتــاريــخ 
الثانية، والراهن  العاملية  على عنف الحرب 
مبنيٌّ على تقاليد اجتماعية قاسية، منبثقة 
لزم املرأة بها، من دون 

ُ
من تفسيراٍت دينية ت

 ُيسمح لها برّد، أو بتعبير عن موقف، أو 
ْ
أن

بالبوح بشعوٍر.
الليتوانية إلزه بوركوفسكا ياكبسن )1971( 
إنـــتـــاج   ،2020( ــة«  ــلـ ـ

َّ
ــفـــض املـ ــي  ــربــ »حــ ـــنـــجـــز 

ُ
ت

 
ّ
مشترك بني النرويج والتفيا(، مستعينة بفن

األملانية  شخصّية.  حــكــايــٍة  لــســرد  التحريك 
سوزان ريغينا مويرس )1977( تحصل على 
صّورها الشاّبة 

ُ
ساعات طويلة من لقطات، ت

الــســعــوديــة ُمــنــى ســّريــا، بــني إبــريــل/ نيسان 
جهازين  بواسطة   ،2019 حــزيــران  ويونيو/ 
ق 

ِّ
حق

ُ
فت بها،  خلويني )سمارتفون( خاّصني 

»سعودية هاربة« )2020، سويسرا(.
ــٍع وعــنــٍف  ــمـ ــروٍب وقـ ــ ــى فـــي حــ ــ تـــغـــوص األولــ
ــلــــى أنـــــــاٍس  ــــف( عــ ــنـ ــ ــعـ ــ يــــــومــــــّي، ُيـــــــمـــــــاَرس )الـ
وجماعات وبيئات، وتسرد حكايات جّدها 
ألّمها في مواجهة سلطٍة قامعٍة في االتحاد 
الحزب  في  املنضوي  ووالدها  السوفييتي، 
الــشــيــوعــي الــســوفــيــيــتــي، ويـــومـــيـــات الــفــقــر 

والـــحـــصـــار والــــخــــوف والـــتـــلـــقـــني الـــتـــربـــوي 
الــقــاســي، املــلــيء بــهــواجــس حــــرٍب منتظرة، 
وتـــدريـــٍب عــســكــري ملــراهــقــات ومــراهــقــني في 
زمن سوفييتي قاٍس. تختفي املخرجة غالبا 
ها. أما ُمنى، 

َ
 سيرت

ٌ
خِبر راوية

ُ
في تحريٍك، وت

ــخــفــي هــاتــفــيــهــا الــخــلــويــني، لــتــتــمــّكــن من 
ُ
فــت

تــصــويــر يــومــيــات عــيــٍش فــي مــنــزٍل، يحكمه 
استبداد أٍب ملتزم إيمانا وقناعاٍت منبثقة 

خبر هي نفسها قّصتها.
ُ
منه، وت

الحكايات،  ثقل  من  ف 
ِّ
ُيخف التحريك  ابتكار 

 رســـومـــا عـــــّدة تــعــكــس ثــقــل وقــائــع 
ّ
رغــــم أن

كاميرا  إلــى  خلوي  هاتف  تحويل  وعنفها. 
 عــلــى الـــتـــقـــاط املـــكـــشـــوف واملــعــيــش، 

ٌ
تـــمـــريـــن

في  أساسية  »شخصيات«  انتباه  دون  مــن 
 فرٍد من 

ّ
حكاية ُمنى، التي تخفي مالمح كل

إلـــى جانبها  تــكــون   صــديــقــٍة 
ّ

ــل وكـ عائلتها، 
ــــني الـــتـــحـــريـــك  لـــحـــظـــة الــــــــــــزواج. الــــتــــداخــــل بـ
إلى  باإلضافة  ل،  واملسجَّ ر  صوَّ

ُ
امل والتوثيق 

ــعـــرض عــلــى شــاشــة  ـ
ُ
ــالٍم ت ــ مــقــتــطــفــات مـــن أفــ

ــّي وتــأّمــلــي  ــ ــي وذاتـ
ّ
 فــن

ٌ
تــلــفــزيــونــيــة، اشــتــغــال

أو  الــصــورة السينمائية بــحــدٍث  فــي عــالقــة 
 
ٌ
ــلــة« خليط

ّ
حــالــٍة أو انــفــعــال. »حــربــي املــفــض

ق حقائق فردية مغّيبة، فتدعم الوثائق 
ِّ
ُيوث

 بما 
ٌ
التحريك. ُمنى مكتفية البصرية روايــة 

لــديــهــا مـــن تــقــنــيــات مــتــطــّورة وقــلــيــلــة جـــدًا، 
فالسّرية أساس عملها، والتجّول بحرية في 
 

ّ
التجّول عن كل  

ّ
 ينفض

ْ
)وإن منزٍل ونفوٍس 

 
ٌ
 األهّم كامن

ّ
عمٍق في نفٍس وعقٍل وتفكير، ألن

ُمنى ال حكايات اآلخرين(،  في سرد حكاية 
جهٍد  بعد  تنتهي،  بمخاطر  محفوفة   

ٌ
رحلة

 
ّ

وصــبــر، فــي مــنــفــى أملـــانـــّي، يــمــنــح مــنــى حــق
اللجوء.

إلــى ماٍض  إلــزه بوركوفسكا ياكبسن  تعود 
ــام ذاتـــهـــا أواًل، لــتــتــحــّرر من  تــريــد كــشــفــه أمــ
قلعة  آخــر  بتدمير  فــإذا  ثِقل عليها، 

ُ
ت ذاكـــرة 

 ،1995 عــام  التفيا،  فــي  سوفييتية  عسكرية 
بالنسبة  الثانية،  العاملية  الــحــرب  »يختم« 
 الــذيــن حــالــوا دون 

ّ
إلــيــهــا: »فــي الــنــهــايــة، كــل

خاذنا خياراٍت ودون تحقيقها، أصبحوا 
ّ
ات

شظايا متناثرة في املياه«، تقول إلزه )اسم 
أيضا(،  التحريك  فــي  الرئيسية  الشخصية 
ــارف إيـــاهـــم:  ــجــ : »نـــحـــن الـــنـــهـــر« الــ

ً
ُمـــضـــيـــفـــة

املضي  مــن  تمّكنا  بــآدمــّيــتــنــا،  »باحتفاظنا 
ــل، تــحــصــر ُمـــنـــى زمــنــهــا  ــابـ ــقـ ــــدمــــا«. فـــي املـ

ُ
ق

ــاٍع ذكـــــورّي  ــتـــمـ ــلـــعـــون، بــســبــب قــبــضــة اجـ املـ
 
ّ
ه، رغم أن

ّ
ضاغط، في راهٍن تريد النجاة من

كالمها عن تقاليد واجتماع ذكورّي وفرض 
 

ٌ
الـــتـــزامـــات عــلــيــهــا كـــامـــرأة ُمـــكـــّرر ومـــعـــروف

ه تقليدّي للغاية، 
ّ
وغير جديد، وتعبيرها عن

ق اشتغالها على الخروج 
ِّ
فتسجيالتها توث

ــا، مع  ــ ــ ــهـــرب إلــــى أوروبـ مـــن تــلــك الــبــيــئــة، والـ
، بمنع 

ً
ُجمٍل قليلة تعكس واقعا يقول، مثال

ها«.
ّ
خروجها من املنزل »من دون العائلة كل

 الــوثــائــقــّي مــنــعــدٌم فــي اشــتــغــال األملانية 
ُّ
فــن

 
ٌ

ــوزان ريــغــيــنــا مـــويـــرس. فــيــلــمــهــا مــوقــف ــ ســ
ــــي، بـــاهـــت فـــنـــيـــا، ال نـــتـــاٌج  ــــالقـ ســـيـــاســـي أخـ
عــيــٍش معروف   

ُ
تــوثــيــق والــنــّص  سينمائي؛ 

املــعــروف  ينقل  بــصــريــا، وال  يبتكر شيئا  ال 

 تصنع فيلما 
ْ
إلى جمالياٍت، ُيفترض بها أن

بداية »سعودية  في  تقول منى،  سينمائيا. 
 تسجيالتها لــن تــكــون مــن أجل 

ّ
هــاربــة«، إن

 
ّ
ــة«. لكن

ّ
الفيلم فقط، بل ستكون »بمثابة أدل

ر  األدلة ُمتَداولة، والذاتّي عادّي، والسرد ُيكرِّ
مشاهد وكالما وخوفا إزاء مغامرة تريدها 
ــل 

ّ
ــهــا قــلــقــة مـــن نــجــاحــهــا، املــتــمــث

ّ
مـــنـــى، لــكــن

بـــفـــرارهـــا مــــن عــائــلــتــهــا وزوجــــهــــا وبــلــدهــا 
قابل  غير  الــوضــع   

ّ
إن تقول ضمنا  وعاملها. 

السيطرة  فــي  الــرجــال  »سيستمّر  للتغيير: 
ــاء«؛ وأيــــضــــا: »ال يـــوجـــد قــانــون  ــنـــسـ عــلــى الـ
يحمي املرأة من عنف العائلة«، وهذا األخير 
منه على جسد  آثـــاٌر  تظهر  العائلة(  )عــنــف 

أياد، شقيق ُمنى. 
مـــشـــتـــرٌك آخــــر يــجــمــع فــيــلــمــي إلـــــزه ومــنــى: 
بينهما  تختلف   

ْ
وإن الــــذات،  مــع  الــتــصــالــح 

إلــــزه  إلـــيـــهـــا.  ــل  ــبــ ــُســ والــ ــالـــحـــة  املـــصـ أدوات 
ــســِقــط عن 

ُ
تــغــوص فــي أعــمــاق الــجــرح، كــي ت

روحها أشباح ماٍض، يجب عليها تحّديها 
ومــواجــهــتــهــا والـــتـــحـــّرر مــنــهــا؛ ومــنــى تــرى 
ــا، والـــلـــجـــوء  ــهــــرب والـــهـــجـــرة خــــالصــ فــــي الــ
إلــى حرية فردية تبتغيها  أملانيا درٌب  إلــى 

مساحة  فــي  بسكينٍة،  الــعــيــش  مــن  للتمّكن 
)هــل تنجح في ذلك؟  وأليفة وهادئة  رْحبة 
ال إجــابــة فــي الــفــيــلــم(. املــعــلــومــات املــذكــورة 
تعليمية،  تلقينية  الــفــيــلــمــني  نــهــايــتــي  فـــي 
ــاريـــخ  ــائــــع وتـ ـــيـــان مــــن وقــ

ّ
فـــالـــنـــّصـــان مـــتـــأت

الفيلمني  على  ُيضفي  ما  وتربية،  ومسالك 
الوثائقّي،   

ّ
فــن عــن  يبتعد  تسجيليا  جانبا 

مع احتفاظ األول، بفضل التحريك تحديدًا، 
بــجــانــب ســيــنــمــائــي مــتــمــاســك. تـــقـــول إلـــزه 
بــوركــوفــســكــا يــاكــبــســن هــواجــســهــا وكيفية 
خــروجــهــا مــن ثــقــل الــتــاريــخ عليها، وتــذكــر 
فيد 

ُ
ــــوزان ريــغــيــنــا مـــويـــرس مــعــلــومــات ت سـ

 هــنــاك ألــــف امـــــرأة ســعــوديــة يــهــربــن من 
ّ
أن

 عــام: »رغــم إصــالحــات أخــيــرة، ال 
ّ

بلدهن كــل
 
ّ
تــــزال جــمــعــيــات حــقــوق اإلنـــســـان تعتبر أن

اململكة العربية السعودية أحد أكثر البلدان 
بــني تسجيٍل حّي  الــنــســاء«.  لحقوق  تقييدًا 
لــوقــائــع ومعطيات، واعــتــمــاد الــبــصــرّي في 
ــذات،  ــ ابــتــكــار أشـــكـــاٍل فــنــيــة فـــي مــواجــهــة الـ
تنتميان  امــرأتــان  ــروى حكاياٌت تشهدها 

ُ
ت

إلــى عامِلني مختلفني، رغــم تشابٍه في عنف 
اليومّي، وثقل الذاكرة، ومواجع الحاضر.

التحريك واآليفون 
يخدمان الوثائقي

امرأتان وثقُل تاريٍخ وراهٍن

إلزه بوركوفسكا ياكبسن وصورتها في التحريك: سيرة امرأة وبلد )فيسبوك(

»األيرلندي« لمارتن سكورسيزي: ُمشاهدة ممتعة )يوتيوب(
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فيلمان عن امرأتين 
بلقطات تصويرية مباشرة 

أو برسوم تحريك

ــاَهـــد حــالــيــا عــبــر مــواقــع  ـــشـ
ُ
أفــــــالٌم كــثــيــرة ت

ــّصـــات مــخــتــلــفــة. الـــحـــاجـــة مـــاّســـة إلــى  ــنـ ومـ
ــَده مــن  ــ ــاِهـ ــ ــــشـ ــــخــــرج الــفــيــلــم وُمـ

ُ
ــدٍة ت ــاهــ ُمــــشــ

الصالة إلى غرفٍة منزلية. للنقد متطلباته. 
ــاهــــدة أحـــيـــانـــا،  ــــشــ

ُ
ــتـــجـــاوز آلـــيـــة امل املـــهـــنـــة تـ

ــٍن كـــهـــذا، مــنــصــّبــة على  ــ فـــاألولـــويـــة، فـــي زمـ
مــتــابــعــٍة ضــروريــة لــنــتــاجــاٍت، كــمــا ألحـــداٍث 
ــهــا تــحــتــاج، 

ّ
ومــســائــل وتــفــاصــيــل، وهــــذه كــل

هـــي أيـــضـــا، إلـــى مـــواقـــع ومـــنـــّصـــات. إصـــرار 
مــهــرجــانــات عــربــيــة وأجــنــبــيــة عــلــى تنظيم 
دوراٍت جديدة لها، في زمن كورونا وإغالق 
شاهدة يجب 

ُ
امل  طقوس 

ّ
أن يؤّكد  الصاالت، 

 
ّ
لكن ــمــاَرس كاملعتاد. 

ُ
ت  

ْ
أن مّس، ويجب 

ُ
ت  

ّ
أال

صــــاالت عــــّدة مــغــلــقــة، واملـــواقـــع واملــنــّصــات 
 وحيد للُمشاهدة وفق طقوٍس جديدة.

ٌ
منفذ

ــحــّول ُمشاهدة كهذه إلــى عـــادٍة، فــرديــة أو 
َ
ت

أشرف الحساني

بــني املــســرح والــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا، تــتــعــّدد 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ـ

ُ
ــة وامل ــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــؤل ــ ـ

ُ
ــــب امل ــواهـ ــ مـ

جيسيكا ْصوال )1982(، التي استطاعت، في 
 تغدو على الشاشة الصغيرة 

ْ
مّدة قصيرة، أن

رة 
ّ
ؤث

ُ
إحدى أهّم األسماء النسوية الواعدة وامل

فــي بــريــطــانــيــا. شــهــرتــهــا مــتــأتــيــة أســاســا من 
عــّدة،  أعــوامــا  فيه  البارعة  املسرحي،  التأليف 
وبفضله نالت جوائز مختلفة، أهّمها جائزة 

»شكسبير غلوب«.
ت 

ّ
الــرغــبــة الــجــامــحــة فــي اقــتــحــام السينما ظل

خامرها، فقّررت تسخير موهبتها الفنية في 
ُ
ت

قت نجاحا الفتا لالنتباه، 
ّ
عالم الصورة، وحق

ُمقارنة بمخرجات عرفن الشهرة قبلها.
في جديدها السينمائي، »سامرالند« )2020(، 

جــمــاعــيــة، ُيــصــبــح مــشــكــلــة. هــنــاك مــا ُيتيح 
التحّكم  منّصة  أو  موقع  عبر  فيلٍم  شاِهد 

ُ
مل

 تــتــحــّكــم الــصــالــة 
ْ
ــداًل مـــن أن ــ ـــشـــاهـــدة، بـ

ُ
بـــامل

ـــشـــاهـــدة. فـــي الــصــالــة، 
ُ
وطــقــوســهــا بـــه وبـــامل

شاِهد السينمائي على تركيٍز كامٍل، 
ُ
ُيجَبر امل

ألحـــداٍث  ومــرافــقــة حثيثة  دقــيــقــة،  ومتابعة 
ومسارات وانفعاالٍت. في الغرفة، »يتالعب« 
وشخصياته  وبــأحــداثــه  بالفيلم،  ــشــاهــد 

ُ
امل

ــه. يـــوقـــف الـــعـــرض  ــعــــاالتــ ــفــ ــاراتــــه وانــ ومــــســ
الســتــعــادة لقطة أو كـــالم، أو ملــحــاولــة ربــط 
الترجمة،  يتأّمل  ببعض.  بعضها  اهد، 

َ
َمش

 ُيتقن 
ْ
فُيقارن بينها وبني النّص األصلّي، إن

للتفكير  مشهدًا  ُيعيد  األصــلــي.  النّص  لغة 
أمــامــه، فينتبه  ر  ــصــوَّ

ُ
بــامل أكــثــر. يتمّعن  فيه 

له  تيح 
ُ
ت إلى مسائل تقنية وفنية. لن  أكثر 

ُمــشــاهــدة الــصــالــة إمــكــانــيــة »ارتـــكـــاب« فعٍل 

تـــؤّكـــد مــــرة أخـــــرى اهــتــمــامــهــا اآلســـــر بـــاملـــرأة 
وحــقــوقــهــا، فــي ُمــجــتــمــٍع مــعــاصــر وُمــتــصــّدع، 
فـــي الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة. فــهــي مشغولة 
بحقوٍق  ع 

ّ
يتمت ككائٍن  املــرأة  بسوسيولوجيا 

ــبـــات، بــعــيــدًا عــن أّي ُســلــطــة ســيــاســيــة أو  ورغـ
ص أحاسيس ومشاعر ونزوات 

ّ
قل

ُ
اجتماعية ت

جــســديــة، بــوصــفــهــا رغــبــات فــطــريــة فــي جسم 
اإلنسان، ال ُيقَبل كبحها تحت أّي ظرف. ورغم 
القهر، ُيصاب املرء بها، بسبب عاداٍت وتقاليد 
ما  ــكــَبــح، 

ُ
وت الــرغــبــة  ص 

ّ
فتتقل وأفــكــار ورؤى، 

يتأّجج  سيكولوجية،  مــشــاكــل  عنها  ــب 
ّ
يــتــرت

َوَهُجها بشكل خفّي في الجسد.
تسرد ْصــوال حكاية أليس )جيما أرِتــرتــون(، 
ــم الـــــتـــــاريـــــخ واألســــاطــــيــــر  ــلــ ــي عــ ــ ــة فــ ــثــ ــاحــ ــبــ الــ
بعد   ،

ً
وحيدة تعيش  عتقدات. 

ُ
وامل والفولكلور 

وفاة والدها، في جزيرة تكاد تكون مهجورة. 

كــهــذا. فــي الــنــقــد، املــســألــة مــقــبــولــة إلـــى حــّد 
ــة واملــالحــظــة والــكــتــابــة ضــروريــة 

ّ
مـــا، فــالــدق

ُمــشــاهــدة  تــنــاســي أهــمــيــة  للمهنة، مــن دون 
ـــشـــاهـــدة في 

ُ
ــادة. امل ــ ــــى عـ عــفــويــة تــكــون األولـ

وخيارات  احتماالت  على  مفتوحة  الصالة 
ــرات غــيــر مــعــروفــة مــســبــقــا. ُمــشــاهــدة  ــ

ّ
ــأث وتــ

لــن تــســَمــح لــلــُمــشــاِهــد بـــإعـــادة لــقــطــة مــــرارًا، 
ــأة والـــعـــفـــويـــة  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ ــــســــِقــــط املـ

ُ
فـــــــاإلعـــــــادة ت

والتواصل الحّر.
املهنة  الجدل.  ؟ يصعب حسم 

ٌ
أهــذا تناقض

رغم  ثابتة،  طــقــوٍس  مــع  يا 
ّ
كل متوافقة  غير 

 فـــي مــهــنــٍة 
ٌ
 الـــطـــقـــوس الــثــابــتــة حــــاضــــرة

ّ
أن

سابقٍة لعصر التقنيات الحديثة. في النقد، 
ناقٌد  يقدر  لن  أمـــوٍر،  إلــى  التنّبه  ُيستَحسن 
عــلــى الــتــنــّبــه إلــيــهــا فــي ُمــشــاهــدة أولــــى في 
تركيزه  يبلغ مدى  صالة سينمائية، مهما 
وانسجامه وتواصله وتفاعله. إعادة مشهٍد 
مــــرارًا ُيــســيء، أيــضــا، إلـــى الــشــعــور العفوي 
إلــى  أكــثــر  الــتــنــّبــه  ُيــســاعــد عــلــى   

ْ
األول، وإن

تقنيات وفنيات وجماليات وسرديات.
فـــي صـــاالت  الــتــقــلــيــديــة،  ــاهـــدة  ـــشـ

ُ
امل أدوات 

ســيــنــمــائــيــة ُمــجــّهــزة بـــأحـــدث االخـــتـــراعـــات، 
ــاهـــدة مــنــزلــيــة،  ـــر غــالــبــيــتــهــا فـــي ُمـــشـ

ّ
تـــتـــوف

بــفــضــل اخــــتــــراعــــات كــــهــــذه. االنـــفـــصـــال عــن 
ــا،  ــانــ ــيــ ــــن ضــــــــــــرورّي أحــ ــريــ ــ ُمــــشــــاهــــديــــن آخــ
فــبــعــضــهــم، خــصــوصــا فـــي دول عــربــيــة أو 
 

ّ
كل في  )فالعربّي عربّي  في صــاالت غربّية 

صالة يدخلها ألسباٍب لن تكون سينمائية 
 يكون ُمشاهدًا 

ّ
 ألن

ٌ
دائما(، مزعٌج وغير قابل

سينمائيا.
نديم...

 من 
ّ

شخصّية ُمنطوية، ودفــــاٌع حـــاّد ضــّد كــل
ما جعلها غير  الكتابة،  لحظة  مزاجها  ُيعّكر 
َمــحــبــوبــة مــن نــســاء الــقــريــة وأطــفــالــهــا، الــذيــن 
يــعــتــبــرونــهــا مـــجـــنـــونـــة وجــــاســــوســــة نـــازيـــة. 
في  البادية  والــالمــبــاالة  العبث  ورغــم مظاهر 
ســلــوكــهــا، يكشف جــســدهــا وتــعــابــيــر وجهها 
 هــنــاك جــرحــا مــاضــيــا ُيــخــّيــم عــلــى حــاضــٍر 

ّ
أن

ُمؤّجل. فمنذ تعّرفها، عندما كانت طالبة، إلى 
هما 

ّ
لكن بها.  ــغــَرم 

ُ
ت راو(،  مباثا  )جــوجــو  فيرا 

رجــل،  مــن  فــيــرا  زواج  تفترقان سريعا بسبب 
ــي عــن حــيــاتــهــا املــاضــيــة، 

ّ
ــقــّرر ألــيــس الــتــخــل

ُ
فــت

شغله يوما 
ُ
ل بمأساة جسٍد، ت

ّ
عبر رحلة تتمث

تلو آخر بهموم كتابة أكاديمّية، تفّكك رموزًا 
مجتمعاٍت  فــي  الــبــشــر  ينسجها  وُمــعــتــقــدات 
فها املؤّرخون بكونها تعيش 

ّ
تقليدية، وُيصن

خارج صيرورة التاريخ البشري.

الُمشاهدة السينمائية: القرار فردّي

»سامرالند«: حكاية نسوية عن مأساة جسد

فيلمان وثائقيان 
جديدان يسردان 

مقتطفات من آالم 
امرأتين في زمنين 

مختلفين، ويطرحان 
أسئلة الذاكرة والراهن 

والمواجهة والتحرّر

بالنسبة إلّي، الكوميديا نوٌع مهّم جدًا. لكْن، كُمشاِهدة، أعترف 
قترحه السينما الفرنسية في هذا 

ُ
ي غير معنّية كثيرًا بما ت

ّ
بأن

املجال. رغم ذلك، لدّي رغبة في ُصنع كوميديا، وفي االنتماء 
إلى هذه العائلة. هذا مهّم بالنسبة إلى األفكار التي أرغب في 
ُيشاهدها  الكوميدية  األفـــام  ألّن  عنها،  اإلعـــان  أو  إطاقها 

كثيرون في العالم.
كاميليا جوردانا

ضجرُت من قراءة النصوص، ولدّي رغبة عارمة في إلقائها. 
نصوصًا  تــذّوقــي  مــن  ــّرة  مـ ألول   

ٌ
منبثقة للتمثيل  حماستي 

كاسيكية أثناء دراستي األدب، ومن »حّب من أول نظرة« مع 
»فيدر«، بحسب باتريس شيرو.  دومينيك بان، في اقتباٍس لـ

ق حلمي هذا في باريس.
ِّ
غادرت تولوز ألحق

ماريلو أوّسييو

ــي أحمل مثلها في ذاتــي. ال ُيمكننا 
ّ
ُمنحُت قــّوة كنُت أجهل أن

أرواحــنــا  فــي  الــتــي تسكن  الشياطني  مــن  يًا 
ّ
كل نتحّرر  أْن  أبـــدًا 

ن فــي لــحــظــٍة مــا من 
ّ
ونــفــوســنــا وأعــمــاقــنــا. لــكــْن، عــنــدمــا نتمك

يعطيها  يكاد  فهذا  آخــر،  منها شيئًا  استخدامها كي نصنع 
معنى آخر في نهاية املطاف.

إيان راشيل وود

مع   ،
ً
وتمثيا إخراجًا  )الصورة(  لـخيرون   Brutus VS Cesar

مــواجــهــة طغيان قيصر  فــي  دارمــــون:  ليرميت وجــيــرار  تييري 
طه على روما، قّرر روفوس وكاسيوس اغتياله، فاقترحا 

ّ
وتسل

 شيء، تنفيذ العملية. خطر 
ّ

على بروتوس، ابنه املحروم من كل
ــوثــوق بــمــزاجــيــة بــروتــوس وشخصيته  ــه يصعب جـــدًا ال ـ

ّ
ذلـــك أن

بة وتفكيره املنقلب على نفسه مرارًا.
ّ
املتقل

تــوم  تمثيل  كــامــبــوس،  ألنــتــونــيــو   The Devil all The Time
ــِلــن )الــــصــــورة(: يــعــجــز ويــــارد راســـل، 

ْ
هــوالنــد وإلـــيـــزا ْســكــان

املحارب السابق في جنوب املحيط الهادئ، عن إنقاذ زوجته من 
نفسه،  الوقت  في  سرطاني.  بمرٍض  إصابتها  جــّراء  معاناتها 
يجوب قاتان مــأجــوران شــوارع املــدن بحثًا عن أهــداٍف بشرية 
يلتقيان  عندما  سيحصل  الـــذي  مــا  ـــرى، 

ُ
ت وقتلها.  لتصويرها 

ويارد وزوجته؟

Drunk لتوماس فينتربرغ، تمثيل مادس ميّكلسن )الصورة( 
والرس رنته: 4 أصدقاء ُيقّررون تنفيذ نظرية نرويجّية تقول إّن 
 واحد منهم 

ّ
املرء ُيصاب بنقص الكحول في الدم منذ والدته. كل

التي تبدأ بساسة وهدوء،  التحّدي، واألمــور  يتحّمل مسؤولية 
تتحّول سريعًا إلى فوضى عارمة.

أقوالهم

أفعالهم
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