
سينما

نديم جرجوره

في تــداخــٍل، غير طــاٍغ على السرد 
الوثائقّي للحكاية، بني الشخصّي 
والعام، ينسج السوري رامي فرح 
)1980( فيلمًا، ُيصّور يوميات »كوميدّي في 
شارك 

ُ
امل دقيقة(،   95  ،2019( ســوريــة«  مأساة 

ـــ3 ملـــهـــرجـــان »قــــابــــس ســيــنــمــا  ــ ــ فــــي الــــــــدورة ال
ــقــامــة بــني 18 و25 يونيو/ 

ُ
« )تــونــس(، امل

ّ
فـــن

 من تجربة 
ٌ

حزيران 2021. الشخصّي منبثق
ــًا عــــّدة في  ــوامـ املـــخـــرج نــفــســه فـــي الــعــيــش أعـ
بلده، املنكوب بالقتل والقهر والخوف. العام 
مفتوٌح على سيرة بلٍد واجتماع وأناس، عبر 

سعيد المزواري

ي صوتك«، جديد 
ّ
علن عن انتقاء »عل

ُ
 أ

ْ
ما إن

األفــــام  فـــي الئـــحـــة  ــّيـــوش )1969(،  عـ نــبــيــل 
ــتــبــاريــة عــلــى »الــســعــفــة الــذهــبــيــة«، 

ُ
الــــــ24، امل

 6( الـــ74  للدورة  الرسمية  املسابقة  وجوائز 
 »

ّ
ـ 17 يــولــيــو/ تــمــوز 2021( ملــهــرجــان »كـــان

ــى اشــتــعــل جـــدل مــحــتــدم ـ 
ّ
الــســيــنــمــائــي، حــت

ومحمود في بعض أبعاده ـ 
فـــي الـــوســـط الــســيــنــمــائــي املـــغـــربـــي، أفــضــى 
ــاطـــب بــــني رأيـــــــني مـــتـــنـــاقـــضـــني فــي  ــقـ إلــــــى تـ
تطّرفهما: ُمشيد ُمتحّمس، أكثر من الازم، 
وبالفتح  الــفــارق،  التاريخي  بالحدث  ل 

ّ
ُيهل

املبني، الذي ُينبئ بولوج السينما املغربية 
املــغــلــق؛  الــــكــــبــــرى«  الــســيــنــمــا  نــــــادي »دول 
االحتفاء،  من  ه 

ّ
حق الخبر  ُيبخس   ،

ٌ
ن وُمــهــوِّ

يــرفــع عن  الـــذي  »الــغــرب  بنظرية  ُمستعينًا 
قصد«، شأن مرّوجي نظرة معينة، ُمعتبرًا 
ــد أرفـــــــع مــــا أنـــتـــجـــتـــه صــفــوة  ــ ــاره أحــ ــيــ ــتــ اخــ
مبدعي السينما في العالم بأسره، »ُمجّرد 
للمخرج  املعروفة  الــقــدرة  على  جديد  دليل 
إلى اختيار  على تسويق أفامه، وجنوحه 
 تــنــاوٍل، تلقى إقــبــااًل في 

َ
مــواضــيــع وأنــمــاط

لّبي شهّيتها 
ُ
وت للمتوّسط،  املقابلة  ة 

ّ
الضف

لإلكزوتيكية«.
 »آل عّيوش« )نبيل، 

ّ
 ُينكر أن

ْ
ال أحد ُيمكن أن

املــتــّمــرد بطبعه،  املــخــرج  وشقيقه األصــغــر، 
ى والدهما نور الدين، املتمّرس 

ّ
هشام، وحت

فـــــي عــــالــــم اإلشــــــهــــــار، وُمـــقـــتـــحـــم اإلخــــــــراج 
الــســيــنــمــائــي بــفــيــلــٍم قــصــيــر أول مــع بلوغه 
يــمــتــازون بشخصية   )2017 فــي  عــامــًا،   71
ـــكـــة )صــقــلــوهــا بــفــضــل احــتــراف 

َ
قـــويـــة، وَمـــل

اإلشهار( في عدم ترك الرأي العام غير مباٍل 
 شيٍء لتحفيزه على 

ّ
بمشاريعهم، وفعل كل

التفاعل معها، رفضًا أو قبواًل، ال يهّم.
ــٍم مـــغـــربـــّي فــي  ــلـ ــة فـــيـ ــاركــ ُمــــشــ  

ّ
صـــحـــيـــٌح أن

طارده سلطة القمع والتنكيل 
ُ
حكايِة فناٍن، ت

والــتــهــجــيــر واإلقـــصـــاء، النــتــمــائــه إلـــى شعٍب 
ـــصـــاَدر، ويتوق 

ُ
يــريــد عيشًا آمــنــًا فــي بــلــده امل

ــة. فــنــان »ُحـــــّر ال يــخــاف«،  ــريـ ــٍة وحـ ــرامـ إلــــى كـ
و»ُيحّبه املايني«، واملخرجـ  الحالم »بالتحّرر 
من صورة حافظ األسد، كي يرى )بوضوح(« 

هم.
ّ
ـ واحٌد من

العنوان املذكور أعاه ترجمة عربية للعنوان 
اإلنكليزي. هناك عنوان عربّي أيضًا: »فارس 
الفنان  النّص«.  حلو: حكاية ممثل خرج عن 
الــتــمــثــيــلــي  الـــنـــتـــاج  فـــي  ـ  لـــه   ،)1961(  

ٌ
مــمــثــل

 عّدة. الكوميديٌّ فيه )ُمفردة 
ٌ

ـ أعمال السوري 
تعني  اإلنــكــلــيــزي،  الــعــنــوان  فــي   ،Comedian
 أيضًا( يتساوى ـ في جماليته األدائية 

ً
ا

ّ
ممث

 عن 
ٍّ

ـ بــالــدرامــّي. فيلم رامــي فــرح غير ُمنفض
أكثر بتوثيق رحلة عــذاٍب  ه مهموٌم 

ّ
هــذا، لكن

ــاٍم، يــقــوم بها املمثل  وقــلــٍق وارتــبــاكــاٍت وأحــ
فـــي ســـوريـــة، قــبــل تــمــّكــنــه مـــن خـــــروٍج ســلــيــٍم 
املمثلة ساف عويشق،  زوجته،  فرنسا.  إلى 
، تكشف 

ٌ
وابنتاهما، يلتحقن به الحقًا. رحلة

جوانب من قواعد العيش في بلٍد منذور للدم 
والتغييب، وترسم مامح من حياٍة مغتربٍة 
عن أصٍل ينتمي إليه أناٌس، يجدون أنفسهم 

ي عنه قسرًا.
ّ
ُمجبرين على التخل

كــــــاٌم يـــقـــولـــه الــــــــراوي عــــن ذاتـــــــه، فــــي تــقــديــم 

إلــى شهادة بصريٍة عن ممثل  فيلٍم، يتحّول 
م 

ّ
الـــراوي 20 عامًا، يتسل ونــاشــٍط. عند بلوغ 

ار األسد السلطة في سورية )17 يوليو/ 
ّ

بش
عــامــًا   20« ــــهــــا 

ّ
إن ــرح  ــ فـ ــقـــول  يـ  .)2000 ــمـــوز  تـ

مــن الـــخـــوف«. اآلن، هــنــاك حــاجــة إلـــى تغيير 
ــشــبــه األمــــل والـــحـــريـــة«. 

ُ
ــورة بـــأخـــرى »ت الـــصـ

 األمــل وهــٌم، والرغبة في الحرية تتحّول 
ّ
لكن

األسدية مرتكبيه  السلطة  ُجــرٍم، تعاقب  إلــى 
الـــراوي  يلجأ  والــعــنــف.  والــتــزويــر  بالتنكيل 
 الفن »يتحايل على الخوف كي 

ّ
، ألن

ّ
إلى الفن

يحكي عنه«. تحديدات متواضعة، تنبع من 
قلٍب وعقٍل وعيٍش وواقع، وتذهب إلى حافة 
ــل، كــي تصنع  ــســجِّ

ُ
ــق وت

ِّ
املــــوت، بــكــامــيــرا تــوث

ُصور التحّدي والهجرة.
مــن حكايته، في  فــرح بعضًا  رامـــي  يستعيد 
ــــارج عـــن الــــنــــّص«، ذاك  »خـ ـــ ــ ســـــرده حــكــايــة الـ

 
ٌ
« حــدث

ّ
ــان املــســابــقــة الــرســمــيــة ملــهــرجــان »كـــ

ــا، بمقاييس  ــّد مــ ُيـــعـــّد اســتــثــنــائــيــًا، إلــــى حــ
القليل  الــعــدد  بــاعــتــبــار  املــغــربــيــة،  السينما 
املــســابــقــة الرسمية  الــتــي بلغت  مــن األفــــام 
ــــرى:  ــبـ ــ ــكـ ــ ــات الـــــثـــــاثـــــة الـ ــ ــانــ ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ ألحـــــــــد املــ
ــفــــال الـــضـــائـــعـــني« لــلــجــيــالــي  ــاطـــئ األطــ »شـ
 ،»1991 فينيسيا  »مــهــرجــان  فــي  فــرحــاتــي 
عــبــد  لــــلــــقــــيــــدوم  وإيـــــــقـــــــاعـــــــات«  و»أرواح 

الكوميدّي »في مأساة سورية«. معه، تتحّول 
ــراقـــب وتــلــتــقــط. الــرحــلــة  ـ

ُ
الــعــدســة إلــــى عــــنٍي ت

فني  )مركز  تمثيلية  غير  اشتغاالت  قاسية. 
ــافــــي(، يــصــنــعــهــا حـــلـــو قـــبـــل مـــغـــادرتـــه،  ــقــ وثــ
ــٍن، يــبــحــثــون عنه  ــ ــال أمـ تــنــهــار بــضــربــات رجــ
فــــي أمــكــنــتــهــا. الـــرحـــلـــة فــــي ســــوريــــة قــاســيــة 
واالستخباراتية  األمنية  املــطــاردة  وخــطــرة. 
تــســتــعــني بــالــهــاتــف، وصــــوت مـــســـؤول أمــنــي 
 من نوٍع آخر: ترغيب في حوار 

ً
ُيظهر تحايا

ن. يزداد الخطر. 
ّ
مباشر، مع لكنِة تهديٍد ُمبط

زيد 
ُ
ت لاطمئنان،  بزوجته  هاتفية  اتصاالت 

ــًا.  ــّدة املـــخـــاطـــر. ُيــصــبــح الـــخـــروج ضـــروريـ ــ حـ
األمان مطلوٌب بشّدة. البقاء مستحيل.

الـــراوي شيئًا من بدايات  قبل ذلــك، يستعيد 
ار األسد بحرٍب، يستخدم 

ّ
ثورة، ُيواجهها بش

 الوسائل العنفية، لتحقيق ما يصبو 
ّ

فيها كل
إليه من بقاء في السلطة، وتنكيٍل برافضني 
ق، عام 

ّ
 »املستحيل« يتحق

ّ
له. يقول الراوي إن

فالناس  الـــخـــوف«،  انــكــســر  مـــّرة  »أول   :2011
 
ّ
في الــشــارع، والــصــوت عــاٍل. يقول الـــراوي إن
 
ْ
 ال رأس لــهــا. لــكــن

ْ
»أجـــمـــل مـــا فـــي الـــثـــورة أن

أيضًا لم يكن لها وجــه«. ُيضيف: »مهّم جدًا 
 يبقى الشارع با وجه، كي يتمّكن 

ْ
للنظام أن

من تفصيل رأٍس على قياسه«. ترتفع وتيرة 
الشهداء. ُيشارك فارس  التنكيل. يرتفع عدد 
حلو في عزاٍء لشهداٍء في منطقة »القابون«. 
لن يكون  األمني. حلو  التقّصي  ترتفع حالة 
وحـــيـــدًا فـــي املــشــهــد. »الــجــيــش اإللــكــتــرونــي« 
ــه،  ــاردتـ ــُمـــطـ ــًا، بـ ــو أيــــضــ ــــب، هــ

َ
ــال ــطــ ــ لـــلـــنـــظـــام ُم

وُمطاردة مي سكاف ومحمد الراشي.
 مـــن ســـيـــرة مـــخـــرٍج شــــــاٍب، وكـــثـــيـــٌر من 

ٌ
قــلــيــل

تفاصيل رحــلــة الــخــروج مــن ســوريــة، وبلوغ 
الــنــّص هــو نفسه  الــخــارج عــن  فرنسا. املمثل 
الكوميدّي في )قلب( مأساة سورية. التوثيق 
)تــصــويــر وتــســجــيــل صــوتــي وإخــــــراج: رامــي 
فرح. مونتاج: غاديس جوجو( ُيراكم جوانب 
وهوامش تنشأ في محيط نواة درامية، تبغي 
)الــــنــــواة( تــحــصــني وقـــائـــع املـــواجـــهـــة بــُصــور 
حــّيــة. شــــيٌء مــن تــاريــخ الــقــتــل والــــدم ُيــضــاف 
إلى الحاصل في راهن ثورة ُمجَهضة. تذكيٌر 
األهل  لجيل  وانتقاٌد   ،)1982( حماة  بمجزرة 
ــوا أوالدهــــم  ــ ــ ــافـــوا وأورثـ ــذيـــن صــمــتــوا وخـ »الـ
ــورة   تـــوقـــظ ثــ

ْ
الـــصـــمـــت والــــــخــــــوف«، قـــبـــل أن

2011 هؤالء »األوالد«، وتكسر فيهم الصمت 
فيد الــذاكــرة، عندما 

ُ
، بــمــاذا ت

ْ
والــخــوف: »لــكــن

يحترق البلد، ويعيش األسد«؟
ــلـــٌم جــــديــــد، بـــعـــنـــوان »لــنــا  ــيـ لــــرامــــي فـــــرح فـ
 للمّرة 

ٌ
ذاكرتنا« )2021، 93 دقيقة(، معروض

األولى في الدورة الـ18 )21 إبريل/ نيسان ـ 
»مهرجان كوبنهاغن  12 مايو/ أيار 2021( لـ
للفيلم الوثائقي )CPH: DOX(«. فيه، يذهب 
فــرح ـ رفــقــة 3 ناشطني ثــوريــني ـ إلــى درعــا، 
ولـــقـــطـــات  ُصـــــــور  الــــــثــــــورة«.  »مــــكــــان والدة 
تستعيد اللحظات األولى النكسار الصمت 
 
ّ
والخوف. نقاشات وذكريات وقــراءات. لكن

مل. رحلة 
َ
 ُيحت

ْ
أن الُجرم األســدّي أعنف من 

ــراٍد يــريــدون خــاصــًا لبلدهم من  أخـــرى ألفــ
قبضة املوت، فيجدون أنفسهم في غربٍة من 

نوٍع آخر.

 .»1962  
ّ
»كــــــــــان فـــــي  ــانــــي  ــرمــــضــ الــ ـــز  ــزيـ ــعــ  الــ

ــداًل،  الـــحـــســـبـــان، جــــ ــــى إذا أخــــذنــــا فــــي 
ّ
ــت حــ

مغاربة،  غير  ملخرجني  الرمزية  ــشــاركــات 
ُ
امل

 باسم املغرب، وأبرزها تتويج أورسون 
ْ
لكن

املغربي،  العلم  ألــوان  تحت  بالسعفة،  ويلز 
يــكــفــي  ال  ــــك  ــذلـ ــ فـ  ،)1952( »عــــطــــيــــل«  ــن  ــ عــ
يؤّكد  الــذي  االستثناء،  نطاق  مــن   للخروج 
قـــاعـــدة الـــغـــيـــاب عـــن املـــســـابـــقـــات الــرســمــيــة 

للمواعيد الكبرى.
 الحديث عن سينما في طور اإلقاع 

ّ
ذلك أن

ب تواتر ُمشاركات منتظمة في أعواٍم 
ّ
يتطل

 املهرجانات الكبرى، 
ّ

طويلة، نسبيًا، في ُجل
وتـــتـــويـــج أســـمـــاء عـــــّدة بــبــعــض جـــوائـــزهـــا. 
ــٍم وتــيــارات،  ــفــصــح عــن تــنــّوٍع وزخــ

ُ
أســمــاء ت

ــبـــدعـــني،  ـ
ُ
ــن امل  اســتــثــنــائــيــًا مــ

ً
تــعــكــس جـــيـــا

وربما تخلق مدرسة، كما حدث في العقود 
األخيرة، مع سينما ذات ُمقّومات صناعية 
أخــرى  أو   ،)

ً
مــثــا الجنوبية  )كــوريــا  متينة 

وإداريــــــة، شبيهة  ُمــعــيــقــات هيكلية  تــعــرف 
بالحالة املغربية، كالسينما الرومانية.

 نبيل عــّيــوش حالة 
ّ
 عــلــى أن

ّ
ــدل  شـــيٍء يـ

ّ
كـــل

فــرديــة، تنتمي إلـــى نــطــاق االســتــثــنــاء أكثر 
من القاعدة. بدءًا من مساره، والجدل الكبير 
 اخـــتـــيـــاراتـــه، فـــي املــغــرب، 

ّ
ــرافـــق ُجــــل الــــذي ُيـ

ويــمــتــّد إلـــى خـــارجـــه، كــالــجــدل الــــذي خلقه 
 ما تريده 

ّ
»كــل املقابر«، في  مشهد »قاطني 

لوال« )2008( في مصر. 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــــجــــرأة، الــتــي طــبــعــت ـ في 
شــكــلــهــا الـــســـيـــاســـي ـ بـــاكـــورتـــه »مـــكـــتـــوب« 
)1997(، حـــول ويـــات الــتــعــّســف واالعــتــقــال 
 األلسن 

ّ
السياسي، في زمٍن لم تتحّرر فيه كل

من عقدة خوفها.

فارس حلو في تأبين مي 
سكاف في باريس )3/ 8/ 2018(: 

حكايُة فناٍن ومأساٍة )زكريا 
عبدالكافي/ فرانس برس(

نبيل عيوش: صانع أفالٍم ُتثير المغاربة )فاليري ماكون/ فرانس برس(
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تحصيٌن وثائقّي بُصور 
حيّة لوقائع مختلفة من 

المواجهة

لنقرأ أفالم عيّوش 
بتأّنٍ بعيدًا عن 

االتّهامات الجاهزة

في »كوميدي في 
مأساة سورية« يروي 

رامي فرح وقائع رحلِة 
المواجهة والخروج، 

للممثل فارس حلو، الذي 
ينتمي إلى الثورة قبل 

هجرته إلى فرنسا

رحلة خروج توثقها عين سينمائيّة

لنِعْد اكتشاف مسار مخرج مجتهد

فارس حلو بكاميرا رامي فرح

جدٌل مغربي عن اختيار عيوش في »كاّن« الـ74

¶ La Fievre ملايا دا ـ رين )الصورة(، 
تمثيل ريجيس ميروبو وروزا 

بايْكسوتو: يعمل جوستينو )45 
عامًا( رجل أمن في املرفأ التجاري 

»ماناوس«، املدينة التجارية الواقعة  لـ
في قلب الغابة األمازونية. ابنته 
ر لانتقال إلى برازيليا، 

ّ
تتحض

ملتابعة دراستها في الطّب. سُيواجه 
وحدة قاسية في منزله املتواضع، 

 حيوانًا وحشيًا 
ّ
وهو مقتنٌع بأن

ُيطارده. في تلك اللحظات، ُيصاب 
بحّمى غريبة.

مي إخراجًا 
ْ
ز

َ
¶ Ibrahim لسمير غ

، مع لوانا باْيرامي )الصورة(: 
ً
وتمثيا

ع حياة إبراهيم بني والده أحمد، 
ّ
تتوز

حافظ، وبائع الجعة في 
ُ
الجاد وامل

دار األوبرا امللكية، وصديقه )من أيام 
ًا منه، 

ّ
الكلية التقنية( آخيل، األكبر سن

»الضربات السيئة«.  واملتخّصص بـ
م حلم أحمد في 

ّ
بسبب أحدهما، يتحط

استعادة كرامته، عندما ُيضطّر إلى 
»ترتيب« أمور ابنه، املتوّرط في سرقة 
ر العاقة بني األب وابنه، 

ّ
فاشلة. تتوت

ر مواجهة املخاطر   إبراهيم ُيقرِّ
ّ
لكن

ها لتصحيح خطأه.
ّ
كل

¶ The Courier لدومينيك كووك، 
تمثيل رايتشل بروْسناهان )الصورة( 
وِبِنِدكت كامبرباتش وِمراب نينيْدزي: 

في ستينيات القرن الـ20، وبحكم 
ترّدده الدائم إلى االتحاد السوفييتي 

د »االستخبارات 
ّ
جن

ُ
)حينها(، ت

العسكرية البريطانية )MI6(« رجل 
 للعمل لحسابها، 

ّ
راِفل ِون

ْ
األعمال غ

طالبة منه نقل رسائل سّرية إلى 
كوفسكي )عن قّصة 

ْ
العميل أولغ بن

حقيقية(.

¶ Let Him Go لتوماس بازوكا، 
تمثيل كيفن كوستنر وداَين لني 

)الصورة(: في ستينيات القرن الـ20، 
وبعد وفاة ابنهما، ُيقّرر الزوجان 

ريف السابق( ومارغريت 
ِّ

جورج )الش
مغادرة مزرعتهما في مونتانا، 

واالنتقال إلى داكوتا الشمالية، إلنقاذ 
حفيدهما، الخاضع لعائلة مافياوية 

خطرة، يترأسها بانش ويبوي. 
سريعًا، يكتشف الزوجان أن عائلة 

ي 
ّ
ويبوي ليست مستعدة أبدًا للتخل

عن حفيدهما.

َوا جاكو، 
ْ
¶ Suzanna Andler لُبن

تمثيل شارلوت غاينسبور )الصورة( 
ونيلز شنايدر وناتان ويلكوكس: عن 
مسرحية للكاتبة الفرنسية مارغريت 
دوراس، يروي الفيلم حكاية سوزانا 

آندلر )40 عامًا(، الزوجة واألم، 
 

ٍّ
التي تمضي إجازة في منزٍل ُمطل

على البحر خارج موسم اإلجازات. 
ترتبط برجل، تعيش معه أول قّصة 
عشٍق لها بعد الزواج: »عن الوحدة 

والشكوك والرغبة في الحرية والحّب 
وخيارات الحياة«.

أفالم جديدة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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