
سينما

باريس ـ ندى األزهري

ــثــــورة. فــتــاة جميلة  إيـــــران قــبــل الــ
محافظة تستشير رجل دين، قبل 
ذهــابــهــا إلـــى ســويــســرا لاللتحاق 
دراسته  يتابع  الــذي  الــهــوى،  بزوجها غربّي 
كــطــبــيــب أشـــعـــة. هـــنـــاك، فـــي مــنــزل الــزوجــيــة، 
ثــّم الزمها  عــنــه.  مــا بحثت  أول  الِقْبلة  كــانــت 
شعور بعدم االرتياح في ثقافة أخرى. لم ترد 
ــت تحلم 

ّ
»هــنــاك«، فــظــل االعــتــيــاد عــلــى هـــذا الـــ

بطهران، وبالعودة إليها، دائمًا.
في »راديــوغــراف عائلة« ـ املعروض في قسم 
»مهرجان  »زاويــة واسعة«، في الــدورة الـ52 لـ
ــقــامــة 

ُ
امل ــرا(«،  ــســ ــويــ نـــيـــون )ســ ـ  الــــواقــــع  رؤى 

أبـــريـــل/  15 و25  بــــن  وافـــتـــراضـــيـــًا  ــًا  ــيـ واقـــعـ
فــيــروزه  اإليــرانــيــة  تسترجع  ـ   )2021 نيسان 
ــت الــذي 

ّ
خــســروانــي حــيــاة والــديــهــا، والــتــشــت

ــــن، وبـــن فــكــريــن، مـــع أٍب  ــه عــلــى أرضـ
ْ
عــاشــت

ها 
ّ
كل وأّم متدّينة. تفعل هذا بنظرة  علماني 

حنان وحنن: حنان تجاه أّم ال تزال، وحنن 
ــٍس 

َ
ــف

َ
نــحــو أٍب لــم يــعــْد هــنــا. فــيــلــٌم وثــائــقــي بــن

روائــي يعكس ـ من خــالل حياة عائلة، وهذا 
التفكير  الجذب والتجاذب بن طريقتن في 
 إليــران معاصرة، منذ عهد 

ً
والعيش ـ صــورة

الشاه إلى الثورة اإلسالمية.
ضح منذ بداية الفيلم. هي من عائلة 

ّ
صراع ات

متدّينة ومحافظة، وهو ذو خلفية منفتحة 

 
ّ
لكن الــغــربــيــة.  الثقافة  إلــى  تميل  وعلمانية، 
الــحــّب جمعهما. فــي ســويــســرا، رغــب الـــزوج، 
طــبــيــب األشـــعـــة، فــي الــبــقــاء. أحــالمــه تــرّكــزت 
عـــلـــى الـــعـــيـــش فــــي أوروبــــــــا عـــلـــى طــريــقــتــهــا، 
 
ٌ
تائهة بمتاحفها وموسيقاها. هي  ع 

ّ
والتمت

فضاٍء،  وفــي  »الخطيئة«،  بـ مليٍء  محيٍط  في 
ال مــكــان ومــكــانــة لــهــا فــيــه. أقنعته بــالــعــودة، 
ـــر فــــي هـــذه 

ّ
ــأّي تـــربـــيـــة لــطــفــلــتــهــمــا ســـتـــتـــوف ــ فــ

 بعد والدتها، وقبل الثورة 
ً
الديار؟ عادا قليال

اإلســـالمـــيـــة فـــي إيــــــران. فـــتـــرة وجـــيـــزة، كــانــت 
خــّريــج  دروس  فــي  نفسها  األّم  لتجد  كــافــيــة 
ر 

ّ
)ُمنظ شريعتي  علي  املفّكر  »ســوربــون«،  الـــ

ــا. تــتــابــع  ــهـ ــــات قـــدوتـ ــة(. بـ ــيــ ــورة اإلســــالمــ ــثــ الــ
معها. وحن  الصغيرة  دروســـه، وتصطحب 
 فيروزه نامت في ُمحاضرة 

ّ
تقول لزوجها إن

فعلِت  »حــســنــًا  األمــــر:  يستحسن  شــريــعــتــي، 
يا طفلتي«. كانت دروس ما قبل الــثــورة، ثم 
الثورة نفسها، فرصة حقيقية لألّم، للتعبير 
بـــصـــدق عــــن مــيــولــهــا ومـــكـــنـــونـــاتـــهـــا. دفــعــت 
الثورة باملرأة، ال سيما املحافظة، إلى خارج 
انخرطت  لحياتها«.  معنًى  »وأعطت  البيت، 
الــثــوري، وتــدّربــت على  األّم تمامًا في العمل 
الــــســــالح فــــي الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة ـ اإليـــرانـــيـــة، 
وررفضت بنعومة اقتراح الزوج العودة إلى 
ســويــســرا مــن أجـــل الــطــفــلــة، فــالــبــلــد، بــرأيــهــا، 

بحاجة إليهما. بدأ االنقسام.
ــّوالت أّمـــهـــا.  ــ ــــحـ ــاء تـ ــذكــ بـــّيـــنـــت خــــســــروانــــي بــ
بـــاألحـــرى هــــذه لــيــســت تــــحــــّوالت، بـــل ُمـــكـــّون 
مـــن مــكــّونــات شــخــصــّيــتــهــا، ســمــحــت الــثــورة 
بإظهاره أكثر. هذا رصده الفيلم من البداية، 
واســتــطــاع إيصاله عبر مــواقــف وأمــثــلــة، من 
دون حاجٍة إلى ذكره ُمباشرة. لجأت املخرجة، 
أحـــيـــانـــًا، إلــــى تــخــّيــل الــــحــــوار بـــن والـــديـــهـــا، 
وتـــأديـــتـــه تــمــثــيــلــيــًا، فـــي مــحــطــات مــهــّمــة من 
بينهما،  الــصــراع  نوعية  بدي 

ُ
لت تاريخهما، 

 واحد منهما في االعتراض على 
ّ

وأسلوب كل
اآلخــر، من دون مجابهة حقيقية، بل بفرٍض 
نــاعــم مـــن األم، واســتــســالم يــائــس مـــن األب. 

بدت األّم ـ بصوتها الرقيق، وهدوئها الدائم، 
ر عنه في الحوار التمثيلي ـ قوة ناعمة،  عبَّ

ُ
امل

تــحــاول الــتــغــيــيــر بـــوداعـــة ومـــن دون صـــراخ. 
الــزوج بسبب وجود  ، حن تحتّج على 

ً
مثال

كحوٍل في البيت، تسأله بعتٍب رقيق: »ِلــَم ال 
تحترم معتقداتي؟«.

تــاهــت االبــنــة بــن صـــوت الــثــورة وموسيقى 
الثورة  لت 

ّ
تسل بينهما.  املكان  وانقسم  بــاخ، 

 شـــيء. زالـــت اللوحة 
ّ

إلــى الــبــيــت، وانــقــلــب كــل
ــفـــت األقــــــداح  ــتـ الــــعــــاريــــة فـــــوق الــــســــريــــر، واخـ
ــا صـــــالة فــي  ــادتــ ــّجــ ــّرت ســ ــقــ ــتــ والــــخــــمــــرة. اســ
قت 

ّ
الصالون. شرعت األّم بتطهير املاضي. مز

 صــــورة تــظــهــر شــعــرهــا، أو ذراعــــًا عــاريــة 
ّ

كـــل
لها. مع صوت التمزيق، هناك فتاة صغيرة 
ــكــمــل، بالقلم الــرصــاص، صــورة 

ُ
تــحــاول أن ت

ُصــَور جديدة، وأشرطة  ت 
ّ
ناقصة ألمها. حل

ــن نـــــوع آخــــــر، ال لـــحـــفـــالت راقـــصـــة  فـــيـــديـــو مــ
ولقاءات نقاش مع  أصدقاء العائلة، بل لألّم 

التي تحّجبت، ولنشاطاتها الثورية.
لـــلـــصـــورة الــفــوتــوغــرافــيــة فـــي »راديــــوغــــراف 
الـــســـرد  تـــقـــود   

ْ
إذ ــيـــســـي،  رئـ دور  الـــعـــائـــلـــة«، 

املتمحور حولها. ُصَور تكشف مسيرة حياة، 
ــشــاهــد 

َ
ومــــن الـــحـــيـــاة يــنــطــلــق الــــســــرد. فـــي امل

ت الصورة في حفل الــزواج مكان 
ّ
األولــى، حل

ــا، أكــانــت  ــ ــد دورهـ
ّ
ــّم تــوط الــعــريــس الــغــائــب. ثـ

 
ّ

كل أســاس  لتكون  قة، 
ّ
أو ممز ُصـــورا مكتملة 

ما ُيروى، والوسيلة األهم من وسائل أخرى، 
إلى  للعودة  فيروزه خسرواني  استخدمتها 
زمـــن مــضــى، وإلــــى تـــحـــّوالت مــّســت الــعــائــلــة، 

وعصفت باملجتمع اإليراني.
في رصدها تحّوالت البيت، لجأت خسرواني 
إلى صوٍت ُمحّمٍل بشجٍن، يسرد أحداثًا، وإلى 
مكان مثقٍل بالتغّيرات. صالون بيت العائلة 
اهد 

َ
صورة شعاعية تكشف البواطن. في َمش

البداية، هناك أقداح وورق لعب على طاولة، 
وبيانو في الزاوية، ولوحة امرأة عارية فوق 
شيئًا  فيالزكويز.  اإلسباني  للرّسام  السرير 
ه، وتبقى قطع 

ّ
فشيئًا، يخلو املكان من هذا كل

أثــاث قليلة، ُمغطاة بشرشف أبيض، كميت، 
ف وزهد وبساطة عيش.

ّ
فالثورة تقش

تــغــيــب الــصــغــيــرة فــي الــفــيــلــم. يــبــدو التركيز 
أكثر على فكر الوالدين وسلوكهما، من دون 
تــطــّرق واضــح لتأثير هــذا االخــتــالف عليها. 
خسرواني  تظهر  التخمن.  للُمشاهد  ُيــتــرك 
ها 

ّ
في سردها تعاطفًا واضحًا مع أبيها، لكن

انتقاد  تتهّيب  نفسه  الوقت  في  ها 
ّ
كأن تبدو 

ظهرها دائمًا ناعمة وُمحّبة، 
ُ
أمها صراحة. ت

حــتــى فـــي احــتــجــاجــاتــهــا، وعــنــد اعــتــراضــهــا 
أحــيــانــًا عــلــى بــعــض رغـــبـــات بــســيــطــة لــــألّب، 
ــى املـــوســـيـــقـــى الــكــالســيــكــيــة.  ــ كـــاالســـتـــمـــاع إلـ
ـــهـــا طــفــلــة كــانــت 

ّ
تــتــقــرب مـــن أّمـــهـــا، وتـــقـــول إن

الــصــالة، مع  تــحــّب همهماتها أثــنــاء أدائــهــا 
ــهــا كــانــت تهبها 

ّ
ـــهـــا لـــم تــكــن تــفــهــمــهــا، لــكــن

ّ
أن

إحساسًا بــاألمــان واالطــمــئــنــان. مــّر زمــن. في 
يوٍم من األيام، نام األب، ولم يستفق. هل كان 
يــحــلــم بــمــاضــيــه الــســعــيــد؟ تــتــســاءل فــيــروزه 
ــورة أخـــيـــرة تظهر  خـــســـروانـــي، وتـــعـــرض صــ
 
ّ
فيها صغيرة تعانق أبيها، وصوٌت يقول إن

ف بفيروزه، التي هناك بن ذراعيه. 
ّ
الزمن توق

القرآن، في  أّمها  ناولت  التي   
ّ
إن ها تقول 

ّ
كأن

املشهد األخير، كانت واحدة أخرى.

توثيق 
يروي تاريخًا

»راديوغراف عائلة« وبلٍد

»راديوغراف عائلة«: ُصَور فوتوغرافية تروي سيرتي بلٍد وعائلة )الملف الصحافي(

»المأوى األخير«: فظاعات تجربٍة وخيباتها )الملف الصحافي(
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 ألكون ممثلة، وأّن 
ٌ
ي مولودة

ّ
منذ وقٍت بعيٍد، تنّبهُت إلى مسألة أن

 تمامًا مع 
ٌ
لدّي شعورًا دائمًا بمتعة التمثيل، وأّن طاقتي متوافقة

 moteur ــي، فــور سماعي كلمة
ّ
أن إلــى  هــذه املهنة. تنّبهُت أيضًا 

أّن  أشعُر  لقطة(،  بــدء تصوير  املخرج عند  يقولها  التي  )الكلمة 
ها تنتعش فّي، وتنشط.

ّ
األمور كل

إيمانويل بَِيار

في أعواٍم عّدة، انشغلُت باإلخراج. لكْن، مع انفصالي )عن براد 
دًا. كان علّي البقاء في املنزل، حينها. 

ّ
 شيٍء بات معق

ّ
بيت(، كل

أن أستعيد حضوري كممثلة، قبل أي شيء  أيضًا  وكــان علّي 
ه لفترٍة قليلٍة. بصراحة، أسأل نفسي، مع »هؤالء الذين 

ّ
آخر. أقل

ون املوت لي« )2020( لتايلور شيريدان، عّما إذا كنُت أخطو 
ّ
يتمن

ي سأبقى في املكان نفسه.
ّ
»خطوة العودة«، أو أن

أنجلينا جولي

 Promising Young مــخــرج  ـــيـــل، 
ّ
)ِفـــن إيــمــيــرالــد  مــعــي  تـــحـــّدث 

ي ال أشاهد 
ّ
لكن  شــيء«، 

ّ
Woman( عن »فارغو« و»جاهزة لكل

أبدًا أفالمًا، لشخصياتها مشتركات مع تلك التي علّي تأديتها. 
بتقليدها، أميل إلى فقدان استقاللّيتي في التمثيل.

كاري موليغان

Petite Maman لـ سيلن سياّما )الصورة(: بعد وفاة جّدتها 
الغامض  الحّيز  فــي  ــوام(، رحــلــة غريبة  أعــ ي )8 

ّ
نيل تــبــدأ  ألّمــهــا، 

التي  شبيهتها،  مــاريــون،  لقائها  بعد  واملستقبل،  املــاضــي  بــن 
أّن إحداهما ستكون  اكتشافهما معًا  صبح صديقتها قبل 

ُ
ست

والدة األخــرى. رحلة غريبة في نفوٍس وأحــزاٍن ولقاءاٍت وأسئلٍة 
وأحــواٍل  تناقضات  بن  شاهدة 

ُ
امل ملتعة  ُمثير   

ٌ
وتــداخــل مختلفة، 

وتفاصيل ومسارات.

)الــصــورة(،  نيلسن  كــونــي  تمثيل  ــر، 
ّ
نــايــشــول ــيــا 

ّ
إلل  Nobody

وبوب أودنكيرك: يبدو هاتش مانسل عاديًا، ورّب عائلة متوسطة 
الحال. لكنه يعاني من اضطرابات خطرة بسبب صدمة سابقة 
ب له تروما عميقة، تجعله يشعر أّن أحدًا من معارفه غير  سبِّ

ُ
ت

مهتّم به وغير مباٍل ملا يقوله أو يفعله، فيزداد حّسه املرتبك. في 
جّو كهذا، تعيش عائلته حاالٍت قاسية ومخيفة.

Le Discours للوران تيرار، تمثيل ساره جيرودو )الصورة(: 
في إطار كوميدي لطيف، يجد أدريان نفسه »عالقًا« في عشاء 
عائلي، ُيرّدد فيه املدعوون النكات نفسها، ما يؤّدي إلى مفارقات 

ومواقف مضحكة وساخرة.

للُصور دور رئيسي 
ألنّها تقود السرد 
المتمحور حولها

قيس قاسم

املالي  املخرج  ُيحيط  غامضة،  الصحراء  كما 
أوســــمــــان ســامــاســيــكــو حـــكـــايـــات الـــالجـــئـــن، 
العالقن في فراغ الصحراء األفريقية الكبرى، 
 وجودهم 

ّ
بغموض. ال يستجوبهم، وال يستفز

بــكــامــيــرتــه )تـــصـــويـــره، إلـــى جــانــب اإلخـــــراج(. 
يكفيهم صمتهم، ويكتفي هو به. لم يأتوا إلى 
 
ْ
 عاش في كنفها، يعرف أن

ْ
الصحراء بطرًا. َمن

من  إاّل  عزلتها،  ويقتحم  إليها،  يــأتــي  أحــد  ال 
لفظته أماكن أقسى منها.

وســـط مــســاحــات رمــلــيــة شــاســعــة، يــظــهــر في 
ــه الــصــمــت، وتــخــتــرقــه 

ّ
مــشــهــد افــتــتــاحــي ـ يــلــف

ــهــا أصـــوات 
ّ
مــوســيــقــى تــصــويــريــة عـــاويـــة، كــأن

ـ  ر( 
ّ
ـ كيل ريــاح معدنية )موسيقى بيار دافــن 

فوقها  قــبــورًا دوارس، يضعون  يبنون   
ٌ

رجـــال
شواهد معدنية صدئة، تحمل أسماء وتواريخ 

محتملة. تقترب الكاميرا من اسم أماندو، ثم 
إلــى بيٍت يقع على  الــرجــال  تتركه لتذهب مع 
حافة االمتداد الحضري ملدينة غاو املالية، في 
جنوب غرب الصحراء الكبرى. قطعة معدنية، 
ـــل الــكــلــمــات فوقها 

ّ
ـــدل

ُ
ــت عــلــى واجــهــتــه، ت

َ
ــق

ّ
ُعــل

عليه: »كاراتاس ـ غاو بيت الالجئن«.
بيٌت ُبني بطوب، وبعض بقايا قذائف أسلحة 
فـــارغـــة. ســطــوحــه مــلــّونــة بــلــون مــيــاه الــبــحــر، 
زرقاء هادئة. مكان يسميه ساماسيكو »املأوى 
فيلم  أفضل  بجائزة  الفائز  ـ   )2021( األخــيــر« 
»مهرجان كوبنهاغن دوكس  في الدورة الـ18 لـ
افتراضيًا  املنعقدة  الوثائقي«،  للفيلم  الدولي 
ـ  بن 21 إبريل/ نيسان و2 مايو/ أيــار 2021 

يقع تمامًا على حافة منتصف الالمكان.
جهان إلى 

ّ
من قلب الظالم، تخرج فتاتان، وتت

 ُيدعى ايريك 
ٌ

املــنــزل. في الصباح، يسأل رجــل
شرفن 

ُ
امل أحــد  يــكــون   

ْ
أن بــه  ـ يفترض  كامديم 

عــلــى املــكــان ـ الــفــتــاة أســتــر عــن عــنــوان بيتها 
في بوركينا فاسو، أو عّما إذا كان لديها رقم 
هاتف أحــد أقاربها، يمكنهم االتــصــال به في 
»شيء« يعني املوت  حال حصول شيء لها. الـ
 ،

ً
في هذا املكان، كأولئك الذين تعّرضوا له قبال

وأمــــس وضـــع الـــرجـــال فـــوق قــبــورهــم شــواهــد 
بأسمائهم، بعد طول بحث.

بــيــت كــاريــتــاس ثــنــائــي الــتــكــويــن: مـــرة، يكون 
ــــدون قــطــع  ــريـ ــ نـــقـــطـــة عــــبــــور ألولــــئــــك الــــذيــــن يـ
الصحراء، للوصول إلى دول أفريقية ساحلية 
ــا(، ومــنــهــا  ــهــ ــاتــ ــهــ ــــن أنــــشــــط وجــ ــر مـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ )الـ
يـــذهـــبـــون إلــــى أوروبــــــــا؛ ومـــــرة أخــــــرى، يــغــدو 
فــي مغامرتهم،  أخفقوا  للذين  أخــيــر«  »مـــأوى 
واضطّروا إلى العودة إلى النقطة نفسها التي 
الناس  األولـــى، يأتي  املـــّرة  فــي  انطلقوا منها. 
إلــيــه مــحــّمــلــن بــأثــقــال وأعـــبـــاء أمــكــنــة عــاشــوا 
ــم يــطــيــقــوا املــكــوث فــيــهــا أكــثــر؛ وفــي  فــيــهــا، ولـ
َبت منهم 

َ
املّرة الثانية، يعودون إليه وقد استل

ــر 
ّ
املــغــامــرة كــرامــتــهــم وأحــالمــهــم. الــبــيــت يــتــأث

مركزها،  الصحراء  دائمًا بحركتن: خارجية، 
هم 

ّ
ـ كأن ـ حتى وهم فيه  وبحركة بشر يبدون 

قون في فراغ.
ّ
معل

التقاط  يــريــد  املــكــان  فــي  السينمائّي  الــوجــود 
االتجاهن، أو هكذا يقترح ساماسيكو لفيلمه 
 يكون جامعًا لهما، في سرد بصري يقارب 

ْ
أن

وجودهما املشترك. فال معنى كثيرًا عنده في 
تصوير جماليات الصحراء بتجّرد فني، وال 
الالجئن  برصد حركة  االكتفاء  يمنحه  تفّرد 

في البيت، واستقصاء عيشهم فيه.

أقوالهم»المأوى األخير«: نشيد سينمائي لفضاٍء المتناٍه

أفعالهم

في »راديوغراف عائلة«، 
تسترجع اإليرانية فيروزه 

خسرواني حياة أٍب 
علماني وأّم متديّنة 

والتشتّت الذي عاشْته 
على أرضين وبين فكرين

أخبار
◆ في 10 يونيو/ حزيران 2021، 

 Theتصدر الترجمة الفرنسية لـ
 Big Goodbye: Chinatown

 And The Last Years Of
Hollywood، لألميركي سام 

واّسون، بعد 17 شهرًا على 
صدور الطبعة اإلنكليزية 

األصلية. ينطلق الكتاب من 
»تشايناتاون« )1974( لرومان 

بوالنسكي، كي يروي حكاية 
السقوط املدوي لهوليوود، كما 

يقول. في تعريٍف نقدّي للكتاب، 
 

ٌ
ُيذكر أّن موت هوليوود حاصل
سابقًا، وأّن واّسون ُيقّدم نتائج 
تحقيٍق عميق أجراه في أعواٍم 

عّدة إلثبات ذلك، ُمعتبرًا أّن 

 به في 
ٌ

»املوت« منطوق
فيلم بوالنسكي هذا.

في عددها األخير )يونيو/ 
ص  خصِّ

ُ
حزيران 2021(، ت

»بروميير« 6 صفحات كاملة 
عن الكتاب، فيها حوار مع 

واّسون، وآراء 3 سينمائين في 
الفيلم، ديفيد فينشر وإدوارد 

نورتون وبول توماس أندرسن، 
القائل إّن »غريبًا« )يقصد 

بوالنسكي( يفتح عينيه على 
مدينته املولود فيها )لوس 

أنجليس(: »هذا متأٍت بفضل 
القّوة البسيطة للسينما«، فهو 
يكبر أمام »تشايناتاون« في 

مدينته، ورغم هذا، فإّن نظرته 

يًا 
ّ
إلى مدينته »ستتحّدد كل

بفضل الفيلم«. يقول نورتون إّن 
بوالنسكي يكشف »أّن السرقة 

ها 
ّ
س كل والجريمة والفساد تؤسِّ
أميركا املنتصرة واملشمسة«. 
مطلع سبعينيات القرن الـ20 
 على لسانه بكونه 

ٌ
موصوف

»غامضا ومظلما«، واألميركيون 
ُيدركون هذا، وفيلم بوالنسكي 

معروٌض في الصاالت بعد 
فضيحة »ووترغايت« املشهورة: 

ب لآلمال«.   شيء ُمخيِّ
ّ

»كل
ما ُيطلب 

ّ
لكّن بوالنسكي يقول، كل

منه الحديث عن فيلمه هذا، إّن 
املسألة برّمتها »مجّرد عمل، ال 
را 

ّ
ه كان حينها متوف

ّ
أكثر«، وإن

للعمل: »غير راغٍب في وسم 
تاريخ السينما، بل فقط سرد 

قّصة جّيدة، مع ممثلن جّيدين«. 
يقول فينشر: »طاملا أّن 

بوالنسكي يذكر هذا، فليكن. 
ه مجّرد 

ّ
ربما صحيح أّن هذا كل

عمل. لكْن، لننظر إلى هذا 
ه مشغول بحرفية 

ّ
الفيلم: تّبًا، إن

ساعة سويسرية: الكاستينغ، 
اإلدارة الفنية، العبقرية املطلقة 

طات، مالبس 
ّ
في تشكيل املخط

الشخصيات«. 
ُيضيف: »كم من فيلٍم ُيمكنه 

التظاهر بمنافسة »نشايناتاون«، 
في األعوام الـ120 الخاصة بهذا 

الوسيط )الفني(؟«.
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