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سينما

األربعاء  14إبريل /نيسان  2021م  2رمضان  1442هـ ¶ العدد  2417السنة السابعة
Wednesday 14 April 2021

 3أفالم عربية في مالمو الـ11

رجال في
مهب الريح
ّ
عرضت في
 3أفالم ُ
«مهرجان مالمو للسينما
العربية الـ ،»11تشترك
في قراءة أحوال 3
ان تائهين في خراب
شب ّ ٍ
بلدانهم ،وباحثين عن
ّ
معطل
خالص
ٍ
نديم جرجوره

يــرتـبــك امل ـخــرج (إي ـلــي خليفة) في
كتابته فيلمًا جديدًا لــه ،كارتباكه
فـ ـ ــي عـ ــاق ـ ـتـ ــه ب ـح ـب ـي ـب ـت ــه (روان
ـات ع ـ ّـدة يـخـتــرعـهــا في
ح ـ ــاوي) ،وبـشـخـصـيـ
ْ َّ
ٍ ّ
(«قل ِتلك خلص»
ّسيناريو غير مكتمل البتة ِ
للبناني إيلي خليفة) .يتوه سام علي (يحيى
ـراب يعتمل في بلده سورية،
محياني) في خـ ٍ
ـرب على منتفضات
ـ
ح
ـرض
ـت على فـ
بعد وق ـ ٍ
ٍ
ضد
ومنتفضني
ظلم وجور ،وفي بهتان مدينةٍ
ٍ
منفذ إلى
(بيروت) تستقبله قبل عثوره على
ٍ
أوروب ــا ،حيث الـتــوهــان أقـســى وأبـشــع وأكثر
ّ
أذيـ ــة («ال ــرج ــل ال ــذي ب ــاع ظ ـه ــره» للتونسية
ّ
كوثر بن ّ
املتدين ،الذي
هنية) .يضيع الشاب
ال اســم له (غــازي الزغباني) ،بني «قناعات» ـ
وأفكار» يعتنقها ـ وجسد امرأة
يصفها بـ«آراء ً
لخالص من رجــال شرطة
صدفة
يلجأ إليها
ٍ
ُ
ـات مدفونةٍ
ي ـطــاردون أصـحــاب اللحى ،ورغـبـ ٍ
ذات وروح («ال ـه ــرب ــة» للتونسي
فــي أع ـمــاق ٍ
غازي الزغباني).
ـام ع ــرب ـ ّـي ــة ح ــدي ـث ــة اإلن ـ ـتـ ــاج (،)2020
 3أفـ ـ ـ ـ ٍ
م ـعــروضــة ف ــي الـ ـ ــدورة الـ ـ ــ 6( 11ـ  11إبــريــل/

ن ـي ـســان  )2021ل ــ«م ـه ــرج ــان مــاملــو للسينما
ْ َّ
العربية (السويد)» :أحدها (قل ِتلك خلص) في
برنامج «ليالي عربية» ،واآلخران في مسابقة
األفـ ــام الـطــويـلــة («ال ــرج ــل ال ــذي ب ــاع ظـهــره»
ـال وحـيــديــن،
ـام عــن  3رجـ ـ ٍ
و«ال ـه ــرب ــة») 3 .أفـ ـ ٍ
يواجهون أقدارًا في لحظات مستعصية على
ّ
أحوال ومفاهيم 3 .رجال
أي ّحل ،ومنقلبة على
ٍ ً
ُيـفــضـلــون هــروبــا ُمــرتـبـكــا ب ــدال مــن املــواجـهــة،
فــالـبـهـتــان وال ـه ـشــاشــة قــاس ـيــان ،واالخ ـت ـنــاق
شديد.
ٌ
ّ
ْ
لكن ،أهناك خـ ٌ
ـاص أو منفذ أو هــروب؛ أم أن
الحصار قاتل ،والشقاء أقوى ،واالنكسار قدر،
والخيبات أكثر إيالمًا؟ أيكون لهؤالء الرجال
َ ْ ٌ
أنفسهم فيها من
ـات يجدون
مــخــرج من ورطـ ٍ
ً
دون ق ـصـ ٍـد ،أو صــدفــة ،أو نتيجة اللـتــزامــات
ّ
واملتدين
وأه ــواء وأمــزجــة؟ هــل يعثر املـخــرج
ـاث حـقـيـقـ ّـيُ ،يـشـبــه الـتـمـ ّـرد األخـيــر
عـلــى انـبـعـ ٍ
ْ
لـســام عـلــي ،وانـقــابــه عـلــى م ـســاره ،وإن يكن
ّ
ـوت،
ثمنهما
(التمرد واالنـقــاب) عــودة إلــى مـ ٍ
ّ
خراب؟
من
ملزيد
منذور
بلد
في
يتفشى
ٍ
ٍ
ٍ ّ
ّ
ال شــيء يوحي بــأن تمرد ســام علي وانقالبه
ٌ
مــدخــل إلــى اسـتـعــادة حـيــا ٍة ســابـقــة ،أو بداية
ْ
حـيــاة جــديــدةُ ،يـفـتــرض بها أن تـكــون أفضل.
ّ
ً
ه ــذا ُيـشـبــه ،ول ــو قـلـيــا ،ان ـغــاق ك ــل ّأف ــق على
ُمـ ـخ ــرج ي ــري ــد تـحـقـيــق ف ـي ـل ــم ،رغ ــم أنـ ــه واق ــعٌ
ٍ
ٍ
ف ــي ال ـح ـ ّـد ال ـقــاتــل ب ــن أوه ـ ــام ووق ــائ ــع ،وبــن
ُ
خيال وحقائق؛ كما يشبه الـخــروج امللتبس
ّ
للمتدين من غرفة بائعة الهوى ،بعد رضوخه
ّ
ّ
لسطوتها األقوى من أي شيء ومن كل شيء،
وتنفيذه مبتغاها األخـيــر ،املتناقض مــع ما
يعتنقه مــن آراء وأف ـك ــار وال ـت ــزام ــات .ان ـعــدام
ّ
ّ
مطلوب يبقى ُمعلقًا،
ـاص
كــل إش ــارة إلــى خـ
ٍ
ٍ
ّ
بعضها إلى حد ما،
فالنهايات ،رغم وضــوح ٌ
ُ ّ
واه،
معلقة أيضًا ،واملصائر قائمة خلف جدار ٍ
بلد معطوب.
أو في شارع آخر ،أو في ٍ

إيلي خليفة :البحث عن ّ
كل شيء مفقود (الملف الصحافي للمخرج)

رجال يواجهون أقدارًا
3
ٍ
في لحظات مستعصية
على أي ّ
حل
ٌ
ّ
امل ـ ـ ـ ــرأة ،ف ــي ه ـ ــذا ك ــل ــه ،ح ـ ــاض ـ ــرة .تــأث ـيــرات ـهــا
ّ
ّ
متنوعة ،وارتباطاتها مختلفة ،وتمكنها ّمن
ّ
فرق أو أكثر فاعل وأساسي .ومع أنها
ِ
إحداث ّ ٍ
ـور
غـيــر ّتــواقــة إلــى إح ـ ِ
ـداث ف ــرق ،أو إلــى حـضـ ٍ
يتخطى مكانتها وأحاسيسها وانشغاالتها،
ُ
تذهب إلــى أقصى الحكاية ،كي تصنع شيئًا
مـ ّـمــا تصنعه ع ــادة :الـخـلــق ،أو إع ــادة الخلق
ّ
مجددًا .والخلق لن يكون بيولوجيًا أو أموميًا:

ُ
ّ
املتدين
فنرجس (نــاديــة بوستة) تعيد خلق
بـنـبــاهـتـهــا ُ
وح ـس ــن امـتــاكـهــا امل ـك ــان وامل ـنــاخ
واملسار والتفاصيل واالنفعاالت والهواجس؛
ّ
واملــرأة في حياة املخرج تتوزع على أكثر من
ـات؛ وفي
شخصية
ـات وارت ًـبــاكـ ٍ
وتفكير ورغـبـ ٍ
ٍ
ّ
تتنوع بني
حياة ســام علي ،تـمــارس سـطــوة،
وبعث.
تحطيم
ٍ
ٍ
أما زمن الحكايات ومساراتها والشخصيات
ُوم ـصــائــرهــا ف ـك ـث ـيــرة ،بــاسـتـثـنــاء «ال ـه ــرب ــة»،
امل ـش ـت ـغــل ع ـلــى ث ـنــائ ـيــة امل ـك ــان (غ ــرف ــة بـ ْـائـعــة
ُ َ
الهوى) والزمان (ساعات ّ
عدة للحدث ،تختزل
ّ
وتتكثف في  86دقيقة للفيلم) .املخرج يبحث
ع ــن مـنــافــذ تـمـنـحــه شـيـئــا م ــن راح ـ ــةٍ  ،فالقلق
منبثقة مــن عـجــزه عــن حسم
واألل ــم والـتـعــب
ٌَ
ّ
واملتدين ُمثقل بأسئلة غير محسومة
أموره؛
ّ
عــن عـقــائــد وان ـت ـم ــاءات؛ وس ــام عـلــي يتخبط

جوائز «مالمو للسينما العربية الـ»11

ٍ
اشتغاالت مختلفة
عدة تُك ِّرم
خيارات ّ
نديم جرجوره

ـام ملنحها
يصعب تفسير آل ـيــات اخـتـيــار أف ـ
جوائز في املهرجانات السينمائيةٌ ٍ .
كالم كهذا
ُ
ّ
ّ
يتردد مرارًا ،لكن لجان التحكيم تعلن نتائج
ـوم
املـســابـقــات فــي ال ـيــوم األخ ـي ــر ،أو قـبـلــه بـيـ ٍ
واح ـ ــد ،ك ـمــا ي ـح ــدث ف ــي ب ـعــض امل ـهــرجــانــات،
إلتــاحــة فــرصــة ُمـشــاهــدة األف ــام الـفــائــزة على
ّ
األقـ ـ ــل ،ل ـلــراغ ـبــن ف ــي ذلـ ــك ،ف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي
نقاش بني
إلعــان النتائج .آليات ترتكز على
ٍ
عدد قليل من العاملني والعامالت في قطاعات
ٍ
سـيـنـمــائـيــة مـخـتـلـفــة ،ي ـ ـ ّ
ـؤدي (ال ـن ـق ــاش) إلــى
ّ
ٍ
خيارات محددةُ .
ّ
األهم يبقى في املشاهدة ،املنبثقة من اختيار
املهرجانات أفالمًا حديثة اإلنتاج« .مهرجان
مــاملــو للسينما ال ـعــرب ـيــة» يـخـتـ ّـص بسينما
ً
ع ــرب ـي ــة ح ــدي ـث ــة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ،مـ ـ ـح ـ ــاوال تـثـبـيــت
حضورها في ّ
ّ
جغرافي (السويد) مفتوح،
حيز
سـيـنـمــائـيــا ،عـلــى الـجـغــرافـيــا الـعــربـيــة ودول
ّ
الغربية .مساء  11أبريل/
االغـتــراب واملنافي
نـيـســان  ،2021تنتهي دورتـ ــه ال ـ ــ ،11ومعظم
عــروضـهــا ُم ـقـ َّـدم افـتــراضـيــا ،منذ االفـتـتــاح (6
أبريل /نيسان الجاري).
ّ
تضم
لجنة تحكيم ،أول ــى لــأفــام الـطــويـلــة،
املخرجة الفلسطينية نجوى ّ
نجار ،واملمثلة
واملخرجة السعودية فاطمة البنوي ،والباحثة
السينمائية املغربية ليلى شرادي ،واإلعالمية
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ريـ ــا أبـ ــي راشـ ـ ــد ،وال ـس ـي ـنــاري ـســت
املصري تامر حبيب .وثانية لألفالم القصيرة،
ّ
تضم املخرجتني واملنتجتني اللبنانية مانو
ن ـ ّـم ــور واملـ ـص ــري ــة م ــاج ــي أن ـ ـ ــور ،وال ـن ــاق ــدي ــن

لينا سويلم :جائزة لجنة تحكيم مالمو  2021عن «جزائرهم» (إريك كاتارينا)Getty /

لألفالم المختارة
حساسيات بصرية
غير متشابهة وغير
متساوية

إلغاء الرقابة السينمائية في إيطاليا
ـاد تقرير لوكالة «فــرانــس ب ــرس» ،منشور
أفـ ّ
ّ
مؤخرًا ،بأن الحكومة اإليطالية أنهت مرحلة
طويلة من الرقابة على األفــام السينمائية،
ً
أفعاال قاسية ّ
ملقص
 ،1914وشهدت
بدأت عام ّ
ّ
وتحف سينمائية عدة،
الرقيب بحق روائــع
ٍ
يبقى أبــرزهــا «التانغو األخـيــر فــي باريس»
( )1972لإليطالي برناردو برتولوتشي ،مع
الثنائي األميركي مارلون براندو والفرنسية
مــاريــا شـنــايــدر .بحسب الـتـقــريــر« ،لــن يكون
مـمـكـنــا م ـنــع ع ــرض فـيـلــم م ــا ف ــي ال ـص ــاالت،
أو تقطيع األفـ ــام أو تعديلها عـلــى أســاس
ّ
ُم ـبـ ّـررات أخــاقـيــة أو ديـنـيــة»ُ ،مـشـيـرًا إلــى أن
َ ْ َ
ً
حدث بــدال من ذلك
الحكومة نفسها «ستست ِ

لجنة لتصنيف األعمال السينمائية( ،تكون
تــاب ـعــة لـ ــ) «امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـلـسـيـنـمــا» في
ُ
وزارة الثقافة ،تـحـ ّـدد الفئات العمرية التي
ّ
ّ
يصلح لها كــل فيلم ،وتتألف من  49عضوًا،
بينهم خبراء في ّصناعة السينما ،وحماية
الـقــاصــريــن ،ومـمــثـلــون عــن جمعيات اآلب ــاء،
وجماعات حقوق الحيوان».
ّ
ورح ــب داري ــو فرانسيشيني ،وزي ــر الثقافة
(الـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي ـ وس ــط ال ـي ـس ــار) في
الحكومة االئـتــافـيــة ،بــ«إلـغــاء الــرقــابــة على
ً
نهائيًا نظام الرقابة،
السينما» ،قائال« :نترك ّ
الذي سمح للدولة بالتدخل في حرية إبداع
الـ ـفـ ـن ــان ــن» .ون ـق ـل ــت ال ــوك ــال ــة ع ــن ال ـخ ـب ـيــرة

ّ
بويرو قولها إن
السينمائية اإليطالية ّ إيلينا
ّ
ُ َ
«يعتبر
هذا األمر ،الذي رأت أنه جاء متأخرًا،
خطوة ّ
مهمة وتاريخية للسينما اإليطالية».
ّ
أما املخرج بوبي أفاتي ،الذي تعرض فيلمه
«بورديال» ( )1976ـ عن إقامة شركة أميركية
عاملية بيت دعارة في ميالنو ـ للرقابة ،فقال:
ّ
ُ ّ
االتكال على ّ
حس
«يشكل القرار أحد ّأشكال
املسؤولية( .يبدو أننا) نضجنا».
ـرن من
أص ــاب ــت الــرقــابــة أف ــام ــا كـثـيــرة ف ــي ق ـ ٍ
الزمن ،أبرزها أفالم للكاتب والشاعر واملخرج
باولو َ بازوليني ،وفيلم بيرتولوتشي،
بيار ُ
ال ـ ـ ــذي أتـ ـ ِـلـ ــفـ ــت ن ـس ـخ ــه ب ــاس ـت ـث ـن ــاء  3مـنـهــا
«محفوظة في السينماتيك الوطنية» .هناك

ٍّ
ب ــن ع ـش ـ ٍـق م ـب ـت ــور ،وف ـ ــن ي ـص ـنــع ش ــرخ ــا في
ّ
خيار أخير،
وتحديات تمنحه إمكانية
روحه،
ٍ
ْ
ّ
التمرد واالنقالب ،وإن تكن نتيجتهما
فيختار
مؤجل ،في بلد ِّ
أشبه بموت ّ
يؤجل موته.
ٍ
ٍ
رج ـ ــال ف ــي م ـه ـ ّـب ري ـ ـ ٍـح ،ت ـع ـصــف بـكـيــانــاتـهــم
ّ
الـحـيــاتـيــة واالن ـف ـعــال ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة .تـهــز
ُ
ـى اخـتـبــار
ـات ،وتــرب ــك قــاقــل ،وتــدفــع إل ـ
ق ـنــاعـ ٍ
ّ
ّ
املـجـهــول ،لـعــل فيه خــاصــا ولــو مــؤقـتــا .ريـ ٌـح
ّ
فتنبههم إلــى أشياء فيهم
تضرب مسالكهم،
ـاالت
ي ـب ـق ــون أعـ ـج ــز م ــن ت ـل ـب ـي ـت ـ ْهــا ،وإل ـ ــى ح ـ ـ ٍ
ومـ ـس ــارات تـحـيــط ب ـه ــم ،وإن ت ـكــن أقـ ــوى من
ّ
وتجددًا.
إلهامهم تغييرًا
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أفالم جديدة

الجزائري فيصل الشيباني والبحريني طارق
البحار ،واملمثل اإلماراتي منصور الفيلي.
ف ـ ّـي املـســابـقــة األول ـ ــى ،ت ـبــدو الئ ـحــة الـجــوائــز
فيلم
كأنها تلتمس ّتوازنًا جغرافيًا ،باختيار ٍ
بلد
واح ـ ٍـد فـقــط لـكــل ج ــائ ــزة ،يـحـمــل جنسية ٍ
ّ
عربي ،من املشرق واملغرب .هذا ،رغم وضوحه
ّ
ّ
ً
ش ـكــا عـلــى األقـ ــل ،غـيــر صــائـ ٍـب كــلـيــا .األف ــام
املـ ـخـ ـت ــارة ( 12ف ـي ـل ـم ــا) ،ت ـم ـت ـلــك ح ـســاس ـيـ ّـات
بصرية غير متشابهة وغير متساوية ،لكنها
ُ
ـات جمالية،
تـبــرز حـيــويــة بـصــريــة فــي مـقــاربـ ٍ
ت ـغــوص فــي أع ـطــاب ح ـيــاة وأفـ ــراد وعــاقــات،
ي ـج ـنــح ب ـع ـض ـهــا إل ـ ــى ال ـت ـن ـظ ـيــر وال ـح ـمــاســة
الـنـضــالـ ّـيــة ،عـلــى ح ـســاب ال ـص ــورةُ ،
ويـحــافــظ
ٌ
بعض آخــر على ُبنى سينمائية فــي معاينة
ّ
مواجع حياتية ،مع تحرير البصري فيها من
ّ
ّ
خطابية ومباشرة.
كل
جــائــزة أفـضــل فيلم ( 20ألــف ك ــرون ســويــدي)
ي ـح ـصــل عـلـيـهــا «ال ــرج ــل ال ـ ــذي بـ ــاع ظ ـه ــره»،
للتونسية كوثر بن ّ
هنية («العربي الجديد»،
 6يناير /كانون الثاني  ،)2021املعروض في
افتتاح الدورة الـ 11نفسها« .الهربة» ،للتونسي
غــازي زغباني ،ينال جائزة أفضل سيناريو،
ّ
لزغباني نفسه؛ و«غــزة مونامور» ،لألخوين
الفلسطينيني عــرب وطــرزان ناصر («العربي
الجديد» 21 ،سبتمبر /أيلول  )2020يحصل
سليم داو عــن دوره فـيــه عـلــى جــائــزة أفضل
بجائزة
ممثل؛ بينما تـفــوز نعيمة املـشــرقــي ّ
أفضل ممثلة ،عن دورها في «خريف التفاح»
للمغربي محمد مفتكر («الـعــربــي الـجــديــد»،
 24فبراير /شباط  .)2021هناك أيضًا جائزة
أفضل إخراج ،للسعودي عبد العزيز الشالحي
ع ــن «حـ ــد ال ـ ـطـ ــار»؛ وج ــائ ــزة ل ـج ـنــة الـتـحـكـيــم
الخاصة ( 15ألف كرون سويدي) لـ«جزائرهم»
ل ـل ـفــرن ـس ـيــة ،ج ــزائ ــري ــة األصـ ـ ــل ،ل ـي ـنــا ســويـلــم
(«العربي الجديد» 26 ،أكتوبر /تشرين األول
)2020؛ باإلضافة إلى جائزة الجمهور ( 25ألف
كرون سويدي ،تقدمها بلدية ماملو) ،املمنوحة
ل ــ«ح ـظ ــر تـ ـج ــول» ،ل ـل ـم ـصــري أم ـي ــر رمـسـيــس
(«العربي الجديد» 1 ،مارس /آذار .)2021
نديم...

ّ
أيـضــا «روكـ ــو وإخ ــوت ــه» ( ،)1960لإليطالي
لــوتـشـيـنــو ف ـي ـس ـكــون ـتــي .وب ـح ـســب إح ـصــاء
لـلـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي «تشينيتشينسورا»،
هناك  274فيلمًا إيطاليًا و 130فيلمًا أميركيًا
«ت ـ ّـم منعها» منذ عــام  ،1944بــاإلضــافــة إلى
ـام مــن  321بـلـدًا ،كما ُسـمــح بـعــرض أكثر
أف ـ ٍ
فيلم «بعد حذف مشاهد منها،
آالف
10
من
ّ
ٍّ
أو تعديلها» .لكن املفارقة ،بحسب أفاتي ،أن
الرقابة «جعلت األفــام أيضًا أكثر جاذبية،
بــإثــارة فضول الجمهور ،خاصة فــي املجال
ّ
اإليروتيكي» ،مشيرًا إلى أن الرقابة «لم تكن
تحصل بسبب عنف األفالم فقط».
(العربي الجديد)


ْ
¶ ِ Thunder Forceلب فالكوني ،تمثيل
ميليسا ماكارثي (الصورة) وأوكتافيا
سبنسر وجايزون باتمان :بعد ابتكار
معادلة علمية غير مسبوقة ،تمنح
الناس العاديني قوة خارقة ،تمتلك
صديقتان حميمتان تلك املعادلة،
ّ
وتتحوالن إلى «أشرس» بطلتني
ُ
ّ
خارقتني بقوة ال تضاهى ،وتطاردان
ّ
ّ
أركان الجريمة املنظمة في كل مكان
في العالم من دون هوادة.

¶  Madame Claudeلسيلفي فرهايدي،
تمثيل كارول روشي (الصورة)
ورشدي زيم :نهاية ستينيات القرن
الـ ،20تسيطر مدام كلود على باريس
بفضل أسلوب جديد حينها في
عالم الدعارة ،أصبحت بفضله من
أبرز املنخرطات في عالم األعمال
والسياسة والحياة االجتماعية .في
«دفتر صغير»ّ ،
دونت كل ما ُيمكن
ْأن ُي ِّ
فجر بلدًا ونظامًا وأناسًا ،ما
سي ِّ
ُ
سبب لها مآزق ومخاطر.

¶  Paper Livesلكان أولكاي (الصورة)،
تمثيل كاغاتاي أولوسوي وأمير
علي دوغرول :في شوارع إسطنبول،
ِّ
ّ
يتجول محمد ،الذي ُينظف املدينة
ً
من نفاياتها .ذات يوم ،يلتقي طفال
ّ
فيتعهد رعايته ،ويرافقه
صغيرًا،
ّ
إلى منزله ،ويهتم به .الطفل وحيد،
ْ
ال يعرف أحدًا ،وعليه أن يواجه قريبًا
صدمة الطفولة وأنماط عيشها.

