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األربعاء  20أكتوبر /تشرين األول  2021م  14ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2606السنة الثامنة
Wednesday 20 October 2021

«طيور الجنّة» ألدينا سميث

حكاية
شفهية
عريقة

في «طيور الجنّة» تكشف
سارة أدينا سميث بعض
كواليس فرق الرقص،
من خالل قصة راقصتين
بحدة للفوز
تتنافسان
ّ
بالمرتبة األولى وبالنجومية
محمد بنعزيز

ت ـت ـن ــاف ــس ش ــابـ ـت ــان أم ـي ــرك ـي ـت ــان
(ديـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــا س ـ ـي ـ ـل ـ ـفـ ــرز وك ــريـ ـسـ ـت ــن
ف ــروس ــت) ف ــي ب ــاري ــس ع ـلــى حـ ّـب
راق ـ ــص ب ــرازي ـل ــي .ال ـع ــومل ــة ال ـف ـن ـيــة ف ــي أبـهــى
ُصـ ـ َـورهـ ــا .ش ـ ّـاب ــة ت ـن ـ ًعــم ب ـف ـســاتــن حــريــريــة،
وأخ ــرى تسرق لصقة لترقيع حــذاء رقصها.
ال ـ ـفـ ــوارق ال ـط ـب ـق ـيــة ف ــي أب ـش ــع ُصـ ـ َـورهـ ــا .في
«طيور الجنة» (استديوهات أمازون) ،لسارة
ّ
أدينا سميثُ ،يمكن للهواية والفن ،رغم نقص
ْ
الـنـقــود ،أن يــرفـعــا مــوقــع الـشـخــص املــوهــوب
ّ
إلى رتق الهوة مع األغنياء .ال تعترف املوهبة
الـفـنـيــة ب ــال ـف ــوارق الـطـبـقـيــة .ال ـت ـحـ ّـدي كـبـيــر:
أنت هنا؟ لكي أفوز» .يوجد مكان واحد
«ملاذا ِ
ْ
للفائز .لذلك ،على الفائز أن يسحق اآلخرين،
ّ
ليمر فوق رقابهم .لهوس النجاح في العصر
الـحــديــث كلفة رهـيـبــة .شــرط الـنـجــاح إلـحــاق
ْ
أكبر أذى باملنافسني .عليك أن تفترس ولي
ّ
نـعـمـتــك ف ــي أول ف ــرص ــة ،وت ـم ــر ع ـلــى جـثـتــه.
ّ
هــذا لـ ّـب املجتمع ال ـبــورجــوازي ،كما يتجلى
ّ
فــي مشاهد تــذكــر بتشبيه أن ــوري دو بالزاك

ل ـل ـم ـت ـنــاف ـســن ،ف ــي رواي ـ ـتـ ــه «األب غ ــوري ــو»
( ،)1835بالعناكب في إنــاء فخاري ،يفترس
بعضها بعضًاّ .
يقدم «طيور الجنة» الطبعة
الـبــاريـسـيــة ل ــ«ط ـيــور ال ـج ـنــة» ،الـتــي تقطنها
وقاتالت
شابات البسات
كالفراشاتِ ،
مات ِ
ناع َ
َ َ
ُ
ُ
ـرائــب .هذه
الل غـ ِ
حييات وم ِ
بديات ِمــن ال ــد ِ
وم ِ
سلطة الجسد الجميل على مشاهده.
الباليه أصـعــب امـتـحــان للجسد .فــي صمته،
يـ ـتـ ـف ـ ّـوق ع ـل ــى ال ـس ـي ـن ـم ــا الـ ـص ــامـ ـت ــة .تـحـكــي
بشغف ،سيرة الجسد الــذي يخطو
السينما،
ٍ
خـطــواتــه األول ــى فــي عــالــم الـفــن وال ـلــذة .خلف
ح ــرك ــات الـ ـجـ ـس ــد ،هـ ـن ــاك م ـن ـطــق الـ ـغ ــاب فــي
ّ
عــالــم الـفــن .فــاتـنــات بــأجـســاد رشـيـقــة ،تتلوى
ْ
ّ
ّ
كثعابني .في رفقة مثلهن ،يبدأ الفن بعد أن
ّ
ُ
تبرد الرغبة .ما الدافع إلى تحمل هذا؟ يرفض
ْ
الفرد أن يكون نكرة ،فكيف سيصبح نجمًا؟
ي ـح ـتــاج إل ــى ج ــائ ــزة .م ــن سـيـحـصــل عـلـيـهــا؟
ّ
التحدي ،واحد فقط
الوغد املوهوب .في لعبة
ّ
ّ
التحدي الفني اختبار للجسد .يتمرن
يربح.
ال ـف ـن ــان ب ـش ـكــل م ــره ــق .م ــع ال ـن ـج ــاح ،يـصـيــر
اإلره ــاق متعة ،بفضل شغف الـفــن .مــع ّ
تقدم
ّ
األح ـ ــداث ،تكتشف الـشــابــة عــالـ ّـم ال ـف ــن ،حيث
ّ
يحتل املال والجنس موقعًا مؤثرًا .في قانون
ّ
ـاك مـشـكـلــة ل ــدى ال ـف ـن ــان :كــل
ال ـغ ــاب هـ ــذا ،ه ـنـ ّ
معركة جانبية تؤخر اإلنجاز الفني .العبة كرة
ّ
السلة رجولية ،تعشق الباليه .حــن ترقص،
ّ
تفيض أنوثة .هذا ّ
التفوق في عالم الفن.
سر
ّ
ّ
ٌ
متمرد ،وإرادة حديدية .التمرن بشراسة،
قلب ّ
مــع تـجــنــب مـقــالــب ال ــزم ــاء األع ـ ــداء .تتسابق
الشابات للظفر باملرتبة األولــى .هناك جائزة
واحـ ــدة .ه ــذا فيلم مـ ّ
ـوجــه إل ــى جـمـهــور شــاب،
ي ــرزح تحت عــبء إثـبــات ذات ــه .فيلم عــن لعبة
ت ـحـ ّـدي ،وتـنــافــس ش ــرس .ال ثقة فــي الشريك.

سارة أدينا سميث :حاجة البشر إلى النجوم إلضاءة حياتهم (فيلم ماجيك)

باليه الحرب األهلية
وأمها وبين
بين راقصة
ّ
الراقصات
ُ
تلعب تخسر تنسحب ،تطرد أو تموت .هذه
خطاطة األفالم واملسلسالت الناجحة حاليًا،
كما فــي سلسلة «لعبة الـحـبــار» الـتــي أطفأت
شعلة سلسلة «ال كاسا دي بابيل» .في مراحل
السباقّ ،كل ّ
مرة يغادر الخاسر تحت نظرات
ح ـكــم عـ ــدوانـ ــيّ ،وم ـش ــارك ــن ي ـت ـنــاف ـســون في
طابور النكرات .إنها لعبة قانون األقوى .ليس
ْ
صــدفــة أن تـتـمـ ّـرن الــراقـصــة فــي مـكــان يوحي
بــال ـغــابــة .ه ــذه أل ـع ــاب ت ـح ـ ٍّـد ،ت ــرف ــع مـنـســوب
ّ
املتفرج.
العدوانية في دم
ه ـك ــذا تـسـتـلـهــم ال ـس ــردي ــات الـفـيـلـمـيــة أل ـعــاب
الـ ـفـ ـي ــدي ــو ال ـت ـف ــاع ـل ـي ــة .هـ ـ ــذا ي ـج ـع ــل األفـ ـ ــام
واملسلسالت تتشابه بألعاب الفيديو .صار
استخدام الحيل واألساليب نفسها مهيمنًا.

«طهارة» رومانية :جماليات تحتاج إلى مونتاج
محمد هاشم عبد السالم

ّ
يـبــدو أن املــوجــة ال ـجــديــدة الــرومــان ـيــة ،التي
ّ
ب ــدأت مطلع األلـفـيــة الـجــديــدة ،وتــألـقــت على
ام ـ ـتـ ــداد ال ـ ّع ـق ــد املـ ــاضـ ــي ،ل ــم ت ـض ـعــف ب ـعــد.
ّ
مدها ال يكف عن االستمرار واالنـتـشــار .في
ّ
األعـ ـ ــوام الـقـلـيـلــة امل ــاض ـي ــة ،ق ــدم ــت السينما
الرومانية أسماء جديدة ّ
شابة في مختلف
املهرجانات الدولية ،حظيت أفالمها بتقدير
ُ
وت ــرح ــاب كـبـيــريــن ،وتـ ـ ِّـوج بعضها بـجــوائــز
رفـ ـيـ ـع ــة ،آخ ــره ــا ج ــائ ــزة «أسـ ـ ــد امل ـس ـت ـق ـبــل ـ
لويجي دي لــورنـتــس» ألفـضــل مـخــرج واعــد
عن أول فيلم طويل ،في الــدورة ال ــ 1( 78ـ 11
سبتمبر /أيلول  )2021لـ«مهرجان فينيسيا
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ــدول ــي (ال م ــوسـ ـت ــرا)» ،الـتــي
حصل عليها الثنائي مونيكا ستان ()1982
وجورج شيبر ليلمارك ( )1979عن «طهارة».

كما أنهما نــاال جــائــزة أفـضــل إخ ــراج أيضًا،
بـيـنـمــا ح ـص ـلــت س ـت ــان ع ـلــى ج ــائ ــزة أفـضــل
ّ
سيناريو لكاتبة ّ تحت ســن الـ ــ 40عــامـ ُـا ،من
قسم «أسبوع النقاد» في دورته الـ ،18املقامة
موسترا» أيضًا.
في الفترة نفسها لـ«ال
ُ
ي ـت ـن ــاول «ط ـ ـهـ ــارة» م ــوض ــوع امل ـت ـع ــاف ــن من
إدمـ ـ ــان امل ـ ـخـ ــدرات ،أو م ــن ه ــم ف ــي سبيلهم
إلـ ــى ال ـت ـع ــاف ــي ،ف ــي م ـص ـ ّـح خـ ــاص لـلـتــأهـيــل
الـطـبــي :داريـ ــا (آن ــا دوم ـي ـتــراش ـكــو)ُ ،مــراهـقــة

سينما رومانية
جديدة تزداد تألّقًا في
المحافل الدولية

مونيكا ستان وجورج شيبر ليلمارك :جائزة أول فيلم (فيتّوريو ْتزونينو تشيلوتّو)Getty /

( 18ع ــام ــا) أدخ ـل ـت ـهــا وال ــدت ـه ــا حــدي ـثــا إلــى
م ـصـ ّـح لـلـعــاج م ــن اإلدمـ ـ ــان .ت ـق ـ َّـوض عاملها
إثر دخول حبيبها إلى السجن لـ 4أعــوام ،ما
ّ
دمر حياتها العاطفية والنفسية والدراسية،
أكثر من تدمير اإلدمان لها ،الذي ُأقبلت عليه
ّ
إلرضــائــه ،فهو مــن دفعها إلـيــه .املــاحــظ ّ أن
داريا لم تغرق تمامًا في عالم اإلدمان ،وأنها
ّ
ترغب بصدق في التخلص منه نهائيًا ،رغم
ّ
ّ
أن الطريق طويلة ،ومليئة بصعوبات شتى.
ّ
قصة إدمــان داريــا على الهيرويني مختصرة،
ُ
ويـ ـع ــرف ُمـجـمـلـهــا ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ع ـبــر أسـئـلــة
وأجــوبــة استقصائية شبه تسجيلية .لــذا ،ال
العالم املــأســوي لإلدمان
يغرق «ط ـهــارة» فــي ُ
واملــدمـنــن ،وال ُيعاين املـعـتــاد فــي هــذا النوع
الـصـعــب م ــن درامـ ــا اإلدم ـ ــان وامل ــدم ـن ــن ،رغــم
كثرتها ،وال يبحث فــي الحافز البطولي إلى
ّ
ّ
يتطرق،
التغلب على اإلدمــان ومصاعبه ،وال
ت ــأيـ ـيـ ـدًا أو إدانـ ـ ـ ـ ــة ،إل ـ ــى م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ال ـع ــاج
والقائمني عليها ،وطرقهم وأساليبهم .األمر
ّ
ُم ـغ ــاي ــر ك ــل ـي ــا .أيـ ـض ــا ،ال اس ـت ـع ــراض ألع ـمــال
ُ
شاجرات .ال وجود ألطباء،
العصابات ،وال للم
ّ
ـات ح ـق ــن ،وت ـش ــن ـج ــات ،وص ـ ــراخ ،وال
وع ـم ـل ـيـ ُ
ّ
املصحات االستشفائية.
لألجواء املعتادة في
ف ــي «طـ ـه ــارة» ،ه ـنــاك ال ـعــالــم ال ـخ ــاص لــداريــا
فــي امل ـصـ ّـح ،والبيئة الـجــديــدة الـ ُتــي يمنحها
ّ
ّ
املشوش واملضطرب مع
املصح لها ،والتعامل
ُ ّ
ُ ّ
شخصيات غامضة ،متزنة أو متقلبة .أحيانًا،
ّ
متفهمة أو مرحة ،وأحيانًا
تكون الشخصيات
أخــرى استفزازية أو استحواذية ،أو ساعية
إلـ ــى إشـ ـب ــاع رغـ ـب ــات م ـت ـبــاي ـنــة .ه ـن ــاك أيـضــا
خصوصية ملحوظة ُمن البياض والنصاعة
ِّ
وال ـط ـهــارة ال ـظــاهــرة ،املـغــلـفــة لــأشـيــاء .هناك
ه ـ ــدوء ق ــات ــل ،وان ـس ـح ــاب وان ـ ـعـ ــزال مـمـيـتــان،
ّ
بعيدًا عن البشر والعالم والزمن .كأن املرضى
ي ـس ـب ـح ــون فـ ــي عـ ــالـ ــم غـ ــريـ ــب شـ ـب ــه م ـث ــال ــي،
يتعاملون فيه كأفراد أسرة واحدة.

◆ أثار كالم املمثل املصري أحمد السقا،
لحظة تكريمه في افتتاح الدورة الـ 14( 5ـ 22
أكتوبر /تشرين األول  )2021لـ «مهرجان
الجونة السينمائي» انتقادات متواضعة من
مصريني عديدين ،منشورة في صفحاتهم
الفيسبوكية .جملة واحدة كافية إلثارة
ْ
االنتقادات ،إذ قال ّإن السينما املصرية كان
ّ
ُ
«خ ُلقها ّ
ضيقًا» منذ نكسة  1967حتى
«إسماعيلية رايح جاي» ( )1997لكريم ضياء
الدين .في مؤتمر صحافي عقده في اليوم

أقوالهم
«إي تــي» لستيفن سبيلبرغ أول فيلم شاهدته فــي الـصــالــة .ال
ّ
أعلم إذا كان لهذا الفيلم تأثير ّ
في .ال أتذكره جيدًا ،عندما بدأت
أهتم بالسينما ،وهذه لحظة كبيرة في حياتي .هناك لحظات أهمّ،
ّ
ّ
جــاءت الحـقــا :برغمان وكــوروســاوا شكال وعيي السينمائي.
اع ـت ـ ُ
ـدت م ـشــاهــدة أفــامـهـمــا مــع وال ـ ــدي .شـ ّـدت ـنــي إل ــى بــرغـمــان
الفلسفة العميقة التي تنطوي عليها أفالمه.
جيسيكا هاوزنر

بعد برغمانُ ،
بدأت أنظر إلى السينما نظرة جديدة لسبب أجهله.
ُ
كنت ّ
املهتم الوحيد بالسينما في بيئتي .لم تكن تعني لوالدي شيئًا.
ّ
ما كان يربطني بها شغف املشاهدة .لم أكن أفكر أنــي سأصبح
سينمائيًا .فــي إسـطـنـبــول ،ك ــان هـنــاك ش ـ ّـح فــي األفـ ــام .لــم تكن
مشاهدتها متاحة كما اليوم .لم تكن كاسيتات الفيديو ظهرت.
نوري بيلغي جيالن

أفعالهم
 Once Upon A Time In Calcuttaألديتيا فيكرام سانغوبتا،
ّ
تمثيل ْسريليكا ميترا (الصورة) :بفقدانها ابنتها ،تفقد إيال
هويتها كأم ،وسبب بقائها مع زوجها .تريد قرضًا مصرفيًا،
ّ
لكنها تفشل .يعرض عليها مديرها في ّ
املؤسسة التي تعمل
فيها عرضًا ،يصعب عليها قبوله .عندها ،تجد نفسها في مأزق
ّ
يتعلق بحياتها ،فتجهد في البحث عن منافذ للنجاة.
ّ ّ
يظن سكان
 Clara Solaلناتالي ألفاريز ميسني (الصورة):
قــريــة نائية فــي كوستاريكا ّأن ك ــارا ( 40عــامــا) تمتلك صلة
خـ ّ
ـاصــة ب ــال ـ ّ
ـرب .تـنـجــذب إل ــى الـصــديــق الـجــديــد البـنــة شقيقها،
ّ
ّ
للتحرر من معتقدات
فتتحرك مشاعرها ،وتبدأ رحلة قاسية
ُ
ّ
اجتماعية ودينية وتربوية ،فتصبح سيدة نفسها بفضل قوة
جديدة تكتشفها في ذاتها.

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أخبار
التاليُ ،سئل عن هذا ،فقال ّإن البعض «فهم
كالمه خطأ»ّ .
لكن تفسيره ملضمون كالمه
نافع لتوضيح موقفه ،باستثناء إعالنه
غير ٍ
عن احترامه للسينما املصرية وإنتاجاتها،
خصوصًا في الفترة التي ذكرها هو.
كالم السقا ،الذي ُيعتبر أحد أفضل ممثلي
أفالم األكشن والتشويق في السينما
ً
املصرية ،في األعوام الفائتة ،يعكس جهال
في تاريخ واشتغاالت ،أو ُي ِّ
تشاوف
عبر عن
ٍ
يتناقض (التعبير) مع ما قاله هو نفسه في

ٌ
ح ـي ــل تـخـلــق ف ــرج ــة آن ـي ــة ،مـبـنـيــة ع ـلــى خــدع
ب ـصــريــة ،وع ـل ــى االن ــزي ــاح ع ــن س ـنــن ســرديــة
تقليدية .ملنح السرد عمقًا ،يستخدم التناص
مع ســرود سابقة ،وحكايات شفوية خاصة.
يــروي «طـيــور الجنة» فترة طويلة ،فــي سرد
ّ
خـطــي ،يغطي الحفر الزمنية بالكتابة على
ال ـشــاشــة« :وب ـعــد  3أعـ ـ ــوام» .ه ــذا عــن ال ـســرد،
أم ــا بـصــدد ال ـص ــورة ،وال ـك ــادر ال ــذي وضعته
امل ـ ـخـ ــرجـ ــة ل ـ ـعـ ــرض ح ـك ــاي ـت ـه ــا ب ـ ـصـ ــريـ ــا ،ت ـ ّـم
ـان بــاريـسـيــة تــاريـخـيــة ،مع
الـتـصــويــر فــي م ـبـ ٍ
َّ
إضـ ــاءة مــن زم ــن م ــاضُ .يـســلــط ال ـضــوء على
ّ
الــراق ـصــة ،ويـغـمــر ال ـظــل محيطها« .كـ ــادراج»
يصنع مــن اللقطات بورتريهات .يظهر على
ٌ
هذا املستوى عمل كبير ،على صعيد اإلضاءة،
التي جعلت اللقطات أقرب إلى لوحات زيتية.
ّ
يفسر الديكور ّ
ويبرر نوع اإلضاءة املختارة.
يتناص «طيور الجنة» ،في أجــواء التنافس،
مـ ــع «الـ ـبـ ـجـ ـع ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء» ( )2010ل ــداري ــن
أرونــوفـسـكــي ،ال ــذي يـبــدأ بالبحث عـ ّـن نجمة
جديدة ُت َّ
قدم إلى العالم .من تكون؟ إنها نينا
(ن ـتــالــي ب ــورت ـم ــان) ،بـطـلــة ال ـع ــرض ال ـجــديــد،
ع ـ ــن مـ ـع ــزوف ــة «بـ ـحـ ـي ــرة الـ ـبـ ـج ــع» ل ـل ــروس ــي

تـشــايـكــوفـسـكــي .يـحـيــل ال ـع ـن ــوان إل ــى طـيــور
األرض .فــي «طـيــور الـجـنــة» ،حـ ٌ
ـرب أهلية بني
راق ـصــة ّ
وأم ـه ــا ،كـمــا فــي «الـبـجـعــة ال ـس ــوداء».
ّ
في الفيلمني ،يشحذ كــل مخرج ـ حكم العداء
بني الراقصات ،ليحصل منهن على األفضل.
يــريــدهـ ّـن ْأن يفترسن بـعـضـهـ ّـن .بــذلــك ،يـ ّ
ـدمــر
ّ
العالقة بينهن .إنــه شـ ّـر متبادل بــن النخبة.
عالقات عدوانية ،وقانون الغاب .نزعة كلبية
ّ
ّ
تدمر الحلم ،وتـعـ ّـري البشر بـمــرارة .يبدو أن
ّ
العدو ضروري في الفن ،لشحذ العزيمة وبذل
ْ
الجهد .لكن ،ليس لتصفية الحسابات .الفنان
العدواني ،الذي يجعل من أهدافه إلحاق األذى
بمنافسيهّ ،
يبدد روحه وطاقته .من املستبعد
ْ
أن ينجح ويصير نجمًا ،وإذا نجح ،يصعب
ّ
ْ
ّ
عـلـيــه أن يـسـتـمــر .رغ ــم ك ــل ه ــذه الـصـعــوبــات،
يحتاج البشر إلــى النجوم إلضــاءة حياتهم.
لــذلــك ،تستعير س ــارة أدي ـنــا سـمـيــث ،حكاية
ُ ّ
شفهية عريقة .عصفورة صغيرة حاملة تحلق
عاليًا ،لتفتح كوة في األفق الداكن ،ليدخل منه
نور الشمس.
هـ ـ ــذه وظـ ـيـ ـف ــة الـ ـنـ ـج ــم ـ ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ Starفـ ــي ح ـي ــاة
اإلنسان العادي.

الحفلة نفسها ،حني نصحه والده ،وهو على
فراش املوتّ ،
بأن يكون «ذاك النجم الذي ُيمكن
ِّ
للجميع ْأن ُيسلم عليه باليد».
ورغم توضيحه غير الكافي ،يعكس كالمه
واقعًا مفاده ّأن ّ
الهوة عميقة بني أكثر من
ّ
جيل سينمائي مصري ،وأن الحضور
ّ
االستعراضي لنجوم ونجمات يكشف خواء
وحرفية ،رغم ّأن في املهنة واألداء
مهنة وأداء ِ
بشكل
ِحرفية يصقلها املمثل أو املمثلة
ٍ
أفالم
في
فطري ،بفضل املشاركة الدائمة
ٍ

ٌ
وأعمال درامية .مع ّأن هذا مقبول ومفيد،
ْ ٍ ّ
الحرفية الفطرية إلى
وإن إلى حد ما ،تحتاج ِ
حصانةّ ،
يؤمنها وعي ثقافي بأحوال وتاريخ
ٍ
ُ
وذاكرة ،باإلضافة إلى املشاهدة الغزيرة
ّ
لألفالم ّ ،على األقل ،خصوصًا تلك التي ُيجمع
ّ
ومؤرخون وباحثون ،أو تلك التي
عليها نقاد ً
تبقى ناصعة وحاضرة وفاعلة في الوجدان
والتفكير واملتابعة عند مشاهدين من أجيال
مختلفة.
الحرفية،
أحمد السقا يمتلك شيئًا من تلك ِ

ً
ٌ
رغم ّأن أدواره ّ
املهمة قليلةـ نسبة إلى الالئحة
ُ
الكبيرة لألفالم املشارك فيها ،ومنها «إبراهيم
األبيض» ( )2009ملروان حامد ،مع محمود
عبد العزيز وعمرو واكد وهند صبري ،التي
ّ
ّقدمته في تكريمه ،قبل ْأن يستسهل تلفظه
ُ
بتلك الكلمات املسيئة إلى صناعة السينما
املصرية وتاريخها.
أو إلى بعض تلك الصناعة والتاريخ على
ُ
ّ
األقل ،خصوصًا تلك املنتجة في الفترة
املذكورة على لسانه.

