
سينما

قيس قاسم

ه »ميترا« )2021(، يتأّمل  في روائيِّ
اإليـــرانـــي   ،)1982( ُمـــديـــري  ــاوه  ــ كـ
األصــــــــل الــــهــــولــــنــــدي الـــجـــنـــســـيـــة، 
اللحظة امللتبسة التي يواجه فيها الضحية 
نــٍص سينمائي،  في  ُمعيدًا صوغها  ده، 

ّ
جـــا

ــا ُيـــبـــعـــد عـــنـــه تــنــاصــا  ــ ــن األصـــــالـــــة مـ ــ فـــيـــه مـ
»املــوت  رومــان بوالنسكي،  حرفيا مع منجز 
والعذراء« )1994(، املقبس من نٍص مسرحي 
بــالــعــنــوان نــفــســه )1991( آلريــيــل دورفـــمـــان، 
دها، 

ّ
 فيه لحظة مواجهة ضحيٍة جا

ً
وُمتخّيا

ذ بتعذيبها في السجن على 
ّ
الــذي كــان يتلذ

»املوت  لشوبرت،  الوترية  الرباعية  إيقاعات 
والــــعــــذراء«، إبـــان انــقــاب الــجــنــرال التشيلي 

أوغستو بينوشيه عام 1973.
يــكــتــفــي ُمـــديـــري )كـــاتـــب الــســيــنــاريــو أيــضــا( 
بــَمــشــاهــد أولــــى ســريــعــة، تــمــّهــد بـــذكـــاٍء لفهم 
قــّصــة هــالــة )يــاســمــن طــبــاطــبــائــي(، ومـــوت 
ابنتها ميترا )دينا ظريف( تعذيبا في سجون 
طهران. بعد 37 عاما، تظهر األم في هولندا، 
 أكـــاديـــمـــيـــة مـــرمـــوقـــة، مــــع أخــيــهــا 

ً
شــخــصــيــة

القادم إلى زيارتها من أملانيا. لاشتغال على 

نقل املــنــاخ اإليــرانــي، مكانا وأجــــواًء، وهــذان 
ــاٍم كــثــيــرة، اضــطــّر  ــ يـــنـــدر وجـــودهـــمـــا فـــي أفــ
إليــجــاد بــدائــل، أو العمل على إعـــادة تشييد 
أمــكــنــة ومـــدن )لــوكــايــشــن( يصعب الــوصــول 
إلــيــهــا والـــتـــصـــويـــر فــيــهــا. املــشــهــد اإليـــرانـــي 
كثيرًا  معنّي  الشتغال  صدقية  يمنح  مقنع، 
املناخ  النفسي ألبطاله، وسط  الشعور  بنقل 

الطبيعي الذي يتفاعلون فيه.
ــا  ــــنــــســــي تـــاريـــخـ يــــكــــاد الــــــوجــــــود الــــجــــديــــد ُي
شخصيا مؤملا. هذا توحي به الحياة املريحة 
ــات القليلة 

َ
ــَرق

َ
الــط لــأم فــي لجوئها. أصـــوات 

ب ذلــــك اإلحـــســـاس، 
ّ
عــلــى بــــاب مــنــزلــهــا تـــكـــذ

وتكشف هشاشته. أعضاء منظمة سياسية 
إيرانية معارضة يطلبون منها التعّرف على 
صورة امرأة، اسمها الحقيقي ليلى، يشّكون 
ــزة مــــخــــابــــرات الــنــظــام  ــهــ ـــع أجــ بـــتـــعـــاونـــهـــا مـ
اإليراني، وصلت إلى هولندا وطلبت اللجوء 
الثكلى،  األم  كــيــان  ستقلب  صــورتــهــا  فــيــهــا. 
وتعيد رغبة كامنة لديها في االنتقام منها. 
الحّساس، ستمشي  الرفيع  السلك  ذلــك  على 
ُمــكــتــســب، ينشد  بـــن وعــــي  األم، مــتــأرجــحــة 
عــنــف، وغــريــزة بشرية كامنة في  عــن  ترفعا 
األعـــمـــاق، تــريــد الــثــأر مــمــن تــســّبــب فــي مــوت 

ابنتها، وسجن أخيها أعواما مديدة.
والسلطة  املنسي،  باستعادة  ّمــــارة 

َ
أ الــذاكــرة 

الــســلــطــة  األدوار.  ــدال  ــبــ ــتــ اســ ــة  نــــزعــ تــــقــــّوي 
ــكــتــســبــة لـــأم ُيــقــابــلــهــا فــي هــولــنــدا ضعف 

ُ
امل

ليلى، ووجودها القلق مع ابنتها الصغيرة. 
توازيها بالقدر نفسه، وتتوافق معها سلطة 
مــنــظــمــات ســيــاســيــة مـــعـــارضـــة، تــريــد فــرض 
شريعتها في الخارج على خصومها. مثلها 
مــثــل ســلــطــة الــبــلــد، الــتــي أبـــاحـــت شريعتها 
السياسية قتل الشابة ميترا. مؤلم إحساس 
الضحية بــوجــود الــجــاد، الـــذي هــربــت منه 
فـــي املـــكـــان نــفــســه. يــعــّمــق الــتــســاوي بينهما 
شـــعـــورًا بــالــظــلــم، تــلــتــقــطــه الــــذاكــــرة، وتــعــمــل 

عــلــى تــحــفــيــزه. تــســتــعــيــد األم ذكــريــاتــهــا في 
بيتها، وعاقتها بابنتها املندفعة بحماسة 
شـــبـــاب إلــــى مــقــارعــة اســـتـــبـــداد. تــتــذّكــر آثـــار 
الضعيف،  جسدها  على  الــظــاهــرة  التعذيب 
لحظة زيارتها السجن في املرة األخيرة قبل 
 في أذنها صوت الواشية بها، 

ّ
تصفيتها. يرن

صديقتها ليلى. لن تنساه أبدًا. بفعل الزمن، 
كَرر سماعها، 

ُ
 األصوات امل

ّ
تتغّير الُصَور، لكن

أكثر استقرارًا في تجاويف  النبرات،  خاّصة 
الـــذاكـــرة. عليها، راهــنــت هــالــة عــلــى الــتــعــّرف 
املــرأة التي جــاءت متنّكرة وذات تاريخ  على 
الحقيقي.  تــاريــخــهــا  مــزّيــف، ال يشبه  جــديــد 

 في أسباب هجرتها، 
َ
يترك السيناريو البحث

بعد  واضطرابها،  هالة  بحالة  أكثر  ليعتني 
التأّكد من وجــود الكائن ـ الــذي دّمــر حياتها 
في إيران، وأجبرها على الخروج إلى املنافي 

ـ على بعد خطوات قليلة منها.
يــخــلــق الـــنـــّص لــنــفــســه مــســاحــات مــعــارضــة 
ــحــاَكــمــة. تــرك وسطه 

ُ
النــتــقــاٍم، ال يخضعه مل

شــخــصــيــاٍت تــتــحــرك وتــعــمــل عــلــى تأجيله. 
)محسن  محسن  ينشط  )املــســاحــات(،  فيها 
مـــامـــجـــو، واضــــــع املـــوســـيـــقـــى الــتــصــويــريــة 
 
ْ
أن بقناعة  متحّصنا  بــاتــزان،  أيضا(  للفيلم 
ل أجزاء 

ّ
قد. التعذيب عط

ُ
ف ال شيء ُيعيد ما 

ْرك 
َ
من جسد األخ، وأجبره على االنطواء وت

مبطن  تلميح  هناك  وراءه.  بأثقاله  املاضي 
ــذّكـــر بـــاإلحـــســـاس نــفــســه،  بــعــجــز جــنــســي، يـ
التشيلية  السجينة  حــــوارات  مــن  املــتــســّرب 
بــاولــيــنــا، فــي مــســرحــيــة »املــــوت والـــعـــذراء«، 
لت فيها األنوثة، جّراء 

ّ
بها وقد تعط

ّ
مع معذ

اغتصاب شنيع. وجود  من  له  تعّرضت  ما 
ليلى،  ابــنــة  مــانــشــادي(،  )أفـــن  نيلو  الطفلة 

فــي حـــدود تلك املــســاحــة، ُيلغي اإلعـــان عن 
السياسية،  املنظمة  لزعماء  الخائنة  هوية 

بها تشّردًا مؤملا.
ّ
ويجن

ــاوه ُمـــديـــري تــلــك الـــدوافـــع والــغــرائــز  يــتــرك كــ
دون  من  ببعض،  تتفاعل وتتشابك بعضها 
أحــكــام أو مــرافــعــات فــي ِقــَيــم أخــاقــيــة. يترك 
يضّر   

ً
ِفــْعــا ويوقف  طريقه،  يأخذ  اإلنسانّي 

بأبرياء، ألنه عندها سيتساوى فعل الضحية 
د. هذا ال يتوافق مع نّص سينمائي 

ّ
مع الجا

ُمحّصن، يقترح قراءة واقع سياسي مؤلم، ال 
 

ّ
 ما يحل

ّ
يترّدد في تحميل الجاد أسباب كل

بأبطاله، ويدفعهم ـ في لحظات قاسية ـ إلى 
انتقام أعمى. نصٌّ تَكاَمل بصنعة سينمائية، 
والــتــصــويــر )دان نــيــونــهــوس( مـــن بـــن أهــم 
وإحاطة  مقنع،  تمثيل  إلى جانب  مفرداتها، 
سردية بوقائع ُمتخّيلة جرت على مساحات 
جــغــرافــيــة كــبــيــرة، جــعــلــت »مــيــتــرا« أحـــد أهــم 
األفـــام املــعــروضــة فــي »تــحــت األضــــواء«، في 
فــبــرايــر/ شــبــاط 2021(  ـ 7  ـــ50 )1  ــ الـ ــدورة  ــ الــ

»مهرجان روتردام السينمائّي الدولي«. لـ

)Getty /كاوه ُمديري: التباس اللحظة بين جالد وضحيته )جوناثان ليبسن
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يخلق النّص مساحات 
معارضة النتقام ال 
يخضعه لُمحاكمة

في فيلمه األخير، يقتبس 
كاوه ُمديري بتصرّف 

عمًال مسرحيًا يروي 
تفاصيل اللقاء الصعب 

بين ضّحية وجالدها 
القديم، في غربة 

المنافي الموحشة

باسكال  اللبنانية  فة 
ّ
واملؤل املمثلة  تنتمي 

ــدة، الــتــي  ــديــ ــجــ ســـيـــنـــيـــوري إلـــــى املــــوجــــة الــ
السنوات  في  اللبنانية  السينما  اكتسحت 
ــلـــى حــــدود  ــرة. يـــبـــقـــى الـــتـــجـــريـــب، عـ ــ ــيــ ــ األخــ
وســائــط فنية ُمــتــنــّوعــة، أهــم مــا ُيــمــّيــز هذه 
الـــــتـــــجـــــارب، ويـــجـــعـــلـــهـــا تــــخــــتــــرق مـــكـــبـــوت 
املــجــتــمــع الــلــبــنــانــي، ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا. 
تعمل  نمليش،  لداليا   ،)2020( في»حاجز« 
( عــلــى إعـــادة 

ً
ســيــنــيــوري )تــألــيــفــا وتــمــثــيــا

تــرمــيــم حــكــايــتــهــا، بــجــعــل قـــّصـــة حــــّب بن 
لــبــنــانــيــة ومـــهـــاجـــر فــضــحــا ألعـــطـــاب الــبــلــد 
أكـــتـــوبـــر«  ثــــــورة »17  ــاتــــه، خـــــال  ــّدعــ وتــــصــ
في  أكـــثـــر  ــل 

ّ
لــلــتــوغ ــعـــة  ذريـ ــحـــّب  الـ  .)2019(

ــــؤون الــبــلــد ســيــاســيــا، ونـــقـــد ُمـــتـــواريـــات  شـ
الرسمي.  اللبناني  الخطاب  عليها  ر 

ّ
يتست

 
ً
ــة مــرحــة، تمثيا

ّ
لــبــاســكــال ســيــنــيــوري خــف

 بــالــغــة عــلــى الــتــمــاهــي مـــع َمــشــاهــد 
ً
وقــــــدرة

 في 
ٌ

امــتــداٌد عميق الفيلم. ألسلوب كتابتها 
ــا أكــثــر حميمية  طــريــقــة تــمــثــيــلــهــا. ُصـــورهـ
 بتلقائية ومــبــاشــرة. فهي 

ّ
مــع الــحــدث، لــكــن

للتفكير  اللبناني ُمختبرًا  تجعل االجتماع 
ــول مــصــيــر الــبــلــد،  ــرح أســئــلــة خــفــّيــة حــ ــ وطـ
لزيارة جّدته  بلده  إلــى  بعن مهاجر يعود 
كــي تتسّرب  للكتابة  ــاٍف  كـ ــذا  املــريــضــة، وهـ
ــق معها 

ّ
ويــتــدف االنــتــفــاضــة،  إزاء  ذاكــرتــهــا 

ــضــمــر 
ُ
الــحــكــي بـــُمـــفـــردات واقــعــيــة عــنــيــفــة، ت

جرحا غائرًا عن مصير مواطني بلٍد ينغل 
رخي 

ُ
بمأساة اللحظة، وعنف حرٍب أهلية ت

 رغبة في 
ّ

ل معه كل
ّ
عط

ُ
ظالها على راهٍن، وت

العيش والحلم. 
 28 الجديد«،  )»العربي  »حاجز«  بـ ُيفترض 
 ُيعرض في 

ْ
أكتوبر/ تشرين األول 2020( أن

»مهرجان القدس للسينما  الــدورة األولــى لـ
الـــعـــربـــّيـــة«، املـــحـــّددة بـــن 20 و24 فــبــرايــر/ 
ق بحسب 

ّ
 شــيء معل

ّ
 كــل

ّ
شــبــاط 2021، لــكــن

شخصيات  بناء  وإمكانية  تهّمني،  وقضايا 
ــى لــــي، فـــي الــوقــت 

ّ
ــرد قـــّصـــة. حـــن يــتــســن ــ وسـ

والتمثيل  كتبته  الـــذي  الفيلم  إنــجــاز  نــفــســه، 
فــيــه، أشــعــر بــامــتــنــان كــبــيــر، إذ تــكــون فرصة 
لي إلحياء شخصية كانت تعيش في خيالي 
فقط، وعلى الــورق. ثم هناك حميمّية خاّصة 
ها، ونوع من حرية 

ُ
في تمثيلي شخصية كتبت

ها وعشُت أبعادها.
ُ
ي بنيت

ّ
أكبر في أدائها، ألن

لت فكرة »حاجز«، ثم كتابة السيناريو 
ّ
■ كيف تشك

الــخــاص بـــه، بــعــد أدوار عـــّدة لــك فــي أفــــاٍم قصيرة 
لبنانية؟

 بــدأت فكرة »حــاجــز« من قّصة واقعية جرت 
مع قريبة لي أثناء الحرب األهلية اللبنانية. 
ــْت الــقــّصــة فــي ذهــنــي، مــع تـــســـاؤالٍت عن 

َ
عــلــق

اليومية  الحياة  وكيفية  وأبــعــادهــا،  معناها 
أردُت   ،

ً
بــدايــة الــحــرب.  لجيل أهلنا خــال تلك 

ــن تـــلـــك الــــفــــتــــرة، والــــغــــوص فــيــهــا  الـــكـــتـــابـــة عــ
ــي شــــعــــرُت مــــع الـــوقـــت  ــ ــ

ّ
 أن

ّ
ــثــــر. إال لــفــهــمــهــا أكــ

بـــضـــرورة الــتــعــبــيــر عــن امـــتـــداد لــعــنــة الــحــرب 

بات كورونا. اختياره للمهرجان دافٌع 
ّ
متطل

إلى حواٍر معها:

■ مـــن املـــســـرح إلـــى الــســيــنــمــا، ثـــم كــتــابــة ســيــنــاريــو 
الــرئــيــســي. كيف  الـــدور  لني فيه 

ّ
الـــذي تمث »حــاجــز«، 

تعيشني هذا االنشطار بني التمثيل والكتابة؟
 بــالــنــســبــة إلــــــّي. بـــدأت 

ٌ
 عـــالـــم الـــفـــن ُمـــتـــداخـــل

بــالــرقــص، ثــم درســــُت األدب واملـــســـرح. بــدأت 
ال  التمثيل.  ثــم  والسيناريو،  املــســرح  بكتابة 
أشــعــر بتناقض بــن هــذه املــجــاالت، بــل على 
هناك  بينها.  وانسجام  تكامل  هناك  العكس 
 
ّ
ــــوٌع مـــن تــغــذيــة مــتــبــادلــة بــيــنــهــا. أشـــعـــر أن نـ
لم  الفنّية.  تجربتي  وُينّمي  ُيغنيني،  التعّدد 
ف عن الرقص، رغم اتجاهي بشكل أكبر 

ّ
أتوق

الرقص   
ّ
أن اآلن  أشعُر  والكتابة.  التمثيل  إلى 

خذ ُبعدًا أغنى بفضل تجربتي في التمثيل 
ّ
ات

والــــكــــتــــابــــة. كــــذلــــك بــالــنــســبــة إلـــــى الــتــمــثــيــل، 
فــّي، وُيساعدني في  دائما  مــوجــوٌد  فالرقص 
التمثيل.  أثــنــاء  الــجــســدي  والــتــفــاعــل  التعبير 
الكتابة تمنحني فرصة التعبير عن هواجس 

الــيــوم. فالبلد لم يعرف  إلــى  علينا في لبنان 
استقرارًا حقيقيا، وال يزال يعاني التجاذبات 
والــتــنــاحــرات نــفــســهــا، ويــتــعــّرض بــاســتــمــرار 
ملخاطر متشابهة ومتكّررة منذ الحرب. هكذا 
تــحــّولــت الــفــكــرة مـــن ســــرد قــّصــة قــديــمــة إلــى 
تعبيرًا  إطــار معاصر،  في  في وضعها  رغبٍة 
عن االمتداد الزمني لأوضاع نفسها، وربطا 
وتجربة  الشخصية  بتجربتي  االمتداد  لهذا 
تكن  لم  السيناريو،  كتبُت  حن  جيلي.  أبناء 
بــدأت  اللبنانية   )2019( أكــتــوبــر«   17 »ثــــورة 
ــال اللبنانين   آمــ

ً
ــدأت حــامــلــة بــعــد. عــنــدمــا بــ

ــم، خـــاصـــة الــشــبــاب مــنــهــم، الحــظــنــا ـ  ــهــ وآالمــ
ــة( ومــــاريــــن فــايــيــان  ــا نــمــلــيــش )املـــخـــرجـ ــيـ دالـ
)املنتجة( وأنا ـ تطابق بعض شعارات الثورة 
ــواء كتبتها في  وأجــوائــهــا مــع شــعــارات وأجــ
ُمحّددًا  كــان  الــذي  املوعد  فقّدمنا  السيناريو، 
للتصوير، للتمّكن من تصوير َمشاهد الثورة 
نقوم  أن  استطعنا  الــحــظ،  لحسن  الحقيقية. 
 التصوير ضمن الثورة، التي 

ّ
 أن

ّ
بذلك، وأظن

حملت أحــامــنــا، أضـــاف بــعــدًا خــاصــا للفيلم 
الثورة واجهت،   

ّ
أن  

ّ
وألدائنا وللعمل ككل. إال

مــــع األســــــــف، عــــوائــــق عـــــــّدة أحـــبـــطـــتـــهـــا، كــمــا 
أحبطت شخصيات الفيلم على الحاجز.

بــســاســة حــكــي، وإْن ُيضمر  يــتــمــّيــز »حـــاجـــز«   ■
هـــذا فــي طــيــاتــه خــطــابــا احــتــجــاجــيــا عــن بــلــد يعاني 
. إلى أّي حّد ُيمكن للسيناريست 

ً
تصّدعات وأهــواال

أن يقبض على بعض هذا الخراب النفسي اليومي، 
 إياه إلى صورة؟

ً
الذي يعيش فيه، محّوال

 وضــــع صــعــب يـــمـــّر بـــه أي 
ّ

ــل ــ  بــلــد وكـ
ّ

ــل  فـــي كــ
وأفراحها  بشقائها   

ُ
الحياة تستمّر  مجتمع، 

ــي 
ّ
 فــن

ٌ
ــط فــيــلــٌم أو عـــمـــل

ِّ
وصــعــوبــاتــهــا، فــُيــســل

الضوء على زاوية من الحياة، مع شخصيات 
الــعــام.  الــواقــع  مــع  تعايشها  وكيفية  معينة، 
إلى مواضيع عامة  السيناريو  يتطّرق كاتب 

أو  وجدانية  أو  أو سياسية  اجتماعية  عـــّدة، 
الشخصيات  خصوصية  عبر  لكن  فلسفية، 
ــو، كــــمــــا فــي  ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ والـــــــســـــــرد. فـــــي هـــــــذا الــ
 أثناء الكتابة 

ُ
سيناريوهات أخرى لي، أكتشف

 الــعــمــل يــنــبــع لــيــس فــقــط مـــّمـــا نــعــرفــه 
ّ
ــم أن كـ

أيضا  بــل  كــأفــراٍد وجــيــل،  ونعيشه شخصيا 
أهلنا وأجــدادنــا،  من تجارب ومخزون حياة 
ى، فالذاكرة 

ّ
وربما أجيال سابقة ال نعرفها حت

وارث بشكل ما، وتتداخل فينا، ثم 
َ
ت

ُ
البشرية ت

ي. قّصة »حاجز« 
ّ
تجد منفذًا لها في عمل فن

الهموم  وشخصياته تتفاعل طبعا مع واقــع 
الحالية في لبنان، التي جاءت الثورة تعبيرًا 
ــهــا تــحــمــل أيــضــا مسائل 

ّ
صـــارخـــا عــنــهــا. لــكــن

الهوية،  اللبناني:  الــواقــع  فــي  دائــمــة  بنيوية 
ــزدوج،  ــ االنـــتـــمـــاء أو صـــعـــوبـــتـــه، االنـــتـــمـــاء املـــ
ــار الـــشـــخـــصـــي مــع  ــ ــــسـ ــــارب املـ ــــضـ الــــهــــجــــرة، تـ
صعوبة الواقع السياسي، السعي إلى الحرية 

ضمن هذا التضارب.

ة طبعت 
ّ

الــخــطــاب، هناك صــورة هش ■ رغــم كثافة 
ــحــت ســريــعــا وفـــجـــأة، 

ّ
ــنــهــا تــفــت

ّ
الـــدقـــائـــق األولــــــى، لــك

عــلــى خطاب  الجمالية  ة 
ّ
الــلــذ مــفــهــوم  معها  ــل 

ّ
وتــعــط

ك، مواربة، واقع البلد، وُيعّري مأساته. ملاذا هذه 
ِّ
ُيفك

الــواقــعــّي  بــني  السينمائّي  الــخــطــاب  ــة فــي  ــيـ االزدواجـ
واملتخّيل؟

ــة بـــن الـــواقـــعـــّي  ــ ــيـ ــ  هـــنـــاك ازدواجـ
ّ
 أن

ّ
 ال أظـــــن

والخيالي. بداية الفيلم الفِرحة واقعية أيضا، 
 
ً
ــهــا كــانــت فعا

ّ
وربــمــا أكــثــر مــن الــبــاقــي، إذ إن

الخيالي  الحاجز،  حقيقية.  مظاهرات  ضمن 
إمكانية  إلــى  يــرمــز  الحقيقي،  غير  أي  فعليا 
الـــعـــوائـــق والـــصـــعـــوبـــات، ويــفــّجــر فـــي الــوقــت 
التي  الفيلم،  شخصيتّي  بــن  املشاكل  نفسه 
 
ً
 هــنــاك تــداخــا

ّ
 أن

ّ
. أظـــن

ً
لــم تكن واضــحــة قــبــا

أّي  في  والخيالي، كما  الواقعي   بن 
ً
وتكاما

ي. املهم أن يعي الفنان ما يريد قوله، 
ّ
عمل فن

صادقا  يبقى  وأن  عنه،  التعبير  يريد  وكيف 
مع رؤيته الخاصة وخياراته الفنية.

ــاء الـــتـــي تــبــقــى عــالــقــة بــالــنــســبــة إلــى  ــيــ ■ مـــن األشــ
الــســيــنــاريــســت قــــدرة املـــخـــرج )صـــاحـــب الـــصـــورة( 
السيناريست.  بــه  يحلم  مــا  تخّيل  أو  تفعيل،  على 
كيف جرى تعاملك األول في فترة الكتابة مع داليا 

نمليش؟
ى عن نّصه 

ّ
 كاتب السيناريو يتخل

ّ
 صحيح أن

عند تسليمه إلى املخرج وفريق العمل. ربما 
الكاتب،  أراده  كما  السيناريو  املخرج  يبلور 
بـــاتـــجـــاٍه مــخــتــلــف، أو على  ــأخـــذه  يـ أو ربـــمـــا 
إلى »حاجز«،  بالنسبة  ُمغايرة.  األقــل بنظرة 
 أساس تجربة 

ّ
كان انسجام فريق العمل ككل

ها. داليا صديقتي قبل 
ّ
جميلة في األصعدة كل

أن تكون زميلتي في العمل. فهَمت بسرعة ما 
ته، 

ّ
أردُت قوله، ووجد النص صداه لديها فتبن

ه أول 
ّ
وبدأت إحياءه باقتراحاتها لإلخراج. إن

عمل لها، ولن يكون األخير، فلديها حسٌّ فني 
ممّيز، وقدرة على السرد السينمائي للقّصة، 
وإعــطــائــهــا اإليـــقـــاع املــطــلــوب بــطــريــقــة ذكــيــة 

ومقتضبة وشاعرية في الوقت نفسه.

حوار

للفيلم القصير 
إيقاٌع سريع يتماشى 

وزخم الحدث

حاورت »العربي الجديد« باسكال سينيوري عن اشتغاالتها 
الفنية، بمناسبة »حاجز« )2020، 16 دقيقة( لداليا نيملش، 

الُمشاركة فيه كتابًة وتمثيًال

باسكال
سينيوري

على  مبنّي  طويل،  فيلم  سيناريو  على  حاليًا  سينيوري  باسكال  تعمل 
فكرة »حاجز«، مع الشخصيات نفسها لكن بأبعاٍد أكبر؛ وعلى سيناريو 
طويل أيضًا عن دور الفن، خاصة الرقص، في المجتمع اللبناني. هناك 
مشروع مسلسل كوميدي في باريس عن الغربة وصعوباتها وصعوبة 
تتحّقق، رغم  أن  »أتمنّى  التمثيل، فهناك مشاريع  أما  الُممثلين.  حياة 

الصعوبات التي نواجهها حاليًا بسبب كورونا«.

مشاريع

ُصنعة تسرد 
وقائع متخيّلة

»ميترا« لكاوه ُمديري

Monday 22 February 2021
االثنين 22 فبراير/ شباط 2021 م  10  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2366  السنة السابعة

باسكال سينيوري: ال ازدواجية بين الواقع والخيال )عّمار عبد ربّه/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

أجراه  أشرف الحساني


