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سينما

محمد هاشم عبد السالم

عاني السينما العربية 
ُ
تاريخيًا، ت

نــقــصــًا فـــي األفــــــام الـــتـــي تــتــنــاول 
والـــصـــراع  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
الصراع  رغــم مصيرية  اإلســرائــيــلــي،  العربي 
ــيـــة وإنـــســـانـــيـــتـــهـــا، وكـــثـــرة  ــقـــضـ ــة الـ ــيــ ــمــ وأهــ

املواضيع والقصص، وتنّوعها وغناها.
في إنتاجات هذا العام، الصراع نفسه محوٌر 
لفيلمن عــربــيــن، لــشــابــن ســـوري وأردنــيــة. 
 ،

ّ
املحتل الجوالن  مرتفعات  في  ر  ُمصوَّ األول 

فــي املــنــطــقــة الــحــدوديــة املــتــنــازع عليها بن 
ولــبــنــان. منطقة منسية  إســرائــيــل وســوريــة 

عبد الكريم قادري

ــد الــحــمــيــد  ــبـ ــونـــســـي عـ ــتـ ــــرج الـ ــــخـ ــر املـ ــتـــصـ انـ
والــخــارج  للمختلف  فــي سينماه،  بــوشــنــاق، 
عــن الــســائــد، مــقــارنــة بــمــا ُيــنــتــج عــربــيــًا. هــذا 
أّكد عليه في فيلمه الروائي األخير، »فرططو 
املــســابــقــة  فــــي  ــارك  ــ ــشــ ــ ــ

ُ
امل  ،)2021( الـــــذهـــــب« 

أكتوبر/تشرين   30( الــــ32  لــلــدورة  الرسمية 
 )2021 الـــثـــانـــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   6 ـ  األول 
)تنويه خاص(.  السينمائية«  »أيام قرطاج  لـ
العربية  السينما  ُمدّونة   

ّ
أن االختاف  سبب 

رّكزت، منذ تأسيسها، على أنواع سينمائية 
الرعب واملغامرة  أفــام  ت عن 

ّ
ُمــحــّددة، وتخل

ــقــــى، وعــــــن غـــيـــرهـــا مــن  ــيــ والــــحــــركــــة واملــــوســ
الــتــيــارات األخــــرى، ألســبــاٍب يــطــول شرحها، 
ــشــّكــل 

ُ
 ال ت

ٌ
 كــانــت هــنــاك تـــجـــارب، فــقــلــيــلــة

ْ
وإن

ــى هـــذا 
ّ
تـــّوجـــهـــًا؛ مــــا جـــعـــل بـــوشـــنـــاق يــتــخــط

التصّور املوروث، ويعتنق أنواعًا سينمائية 
 ،)2018( »دشــــــــــرة«  ــــي  فـ ــالــــرعــــب  كــ جـــــديـــــدة، 
ــاد، فــي الـــدورة الـــ75 

ّ
ــشــارك فــي أســبــوع الــنــق

ُ
امل

 )2018 8 سبتمبر/أيلول  ـ  أغسطس/آب   29(
 
ً
منتقا السينمائي«؛  فينيسيا  »مــهــرجــان  لـــ
بــعــده إلـــى الــغــرائــبــيــة، فــي جــديــده »فــرطــطــو 
الذهب« )»الفراشة الذهبية« في لهجة الدول 
 
ْ
املــغــاربــيــة(، والــرعــب فــيــه حــاضــٌر أيــضــًا وإن
باحتشام، من دون استيائه على التصنيف 

السينمائي.
 عبد الحميد بوشناق، مخرج وكاتب 

ّ
استغل

سيناريو »فرططو الذهب«، األفراد املأزومن، 
لتحريك قّصته، والدفع بها إلى األمــام، وفي 
الــوراء،  الوقت نفسه العودة من خالهم إلى 
النفس  علم  أسهب  التي  العلل  أســبــاب  لفهم 
فـــي تــحــديــد مــســّبــبــاتــهــا وتــفــســيــرهــا، وفــقــًا 
ملــعــطــيــات ســلــوكــيــة ُمـــعـــّيـــنـــة، أنــتــجــهــا واقـــع 
املجتمع، وبــدرجــة أقـــرب واقـــع األســــرة، التي 
لتفاصيل  ومنطلقًا  ُمــبــّررًا  بوشناق  جعلها 

سينمائيًا، رغم الثراء الدرامي املوجود فيها، 
وأمــاكــن الــتــصــويــر الــبــكــر. الــثــانــي يــعــود إلــى 
بداية النكبة العربية، عقب انسحاب القوات 
اإلنكليزية، وملء قوات االحتال اإلسرائيلي 
هذا الفراغ، وتقاعس القوات العربية، ما أّدى 
إلى وقوع »النكبة«، أو »نكبة 48«. هذه أيضًا 
نــادرًا ما اقتربت وتقترب منها األفــام  فترة 

العربية.
للسوري  روائــي طويل  أول  »الغريب«،  قصة 
أمــيــر فــخــر الـــديـــن )1991( كــتــابــة وإخـــراجـــًا، 
 الفيلم أوسع منها. يصعب على 

ّ
بسيطة، لكن

الــوجــوديــة  األبــعــاد  ثقل  تحّمل  القصة  ُبنية 
محاولة  الفيلم  تتضّمنها.  الــتــي  والنفسية 
لــتــقــديــم شــخــٍص غــريــب عــمــن حــولــه، يعاني 
أزمة أحبطته، وتركته ُحطامًا، وجعلته غير 
مـــرغـــوب فــيــه مـــن أســـرتـــه ومــحــيــطــه الــضــيــق 

ومجتمعه.
بعد افتتاح هادئ وغامض ـ ُيشير فورًا إلى 
الــتــوق إلــى مــبــارحــة املــكــان، والــهــجــرة بعيدًا 
، إلى باريس أو 

ّ
عن مرتفعات الجوالن املحتل

ـ يظهر أبو عدنان )محمد  برلن أو غيرهما 
بكري( وهو يوصي بحرمان ابنه الوحيد من 
امليراث في وصية مكتوبة، بما في ذلك منزله 
وبستان التفاح. عدنان )أشرف برهوم( يكاد 
العداء املتبادل  ال يتحّدث إلى والــده. شعور 
يًا. 

ّ
 بواعثه غير واضحة كل

ّ
بينهما قوي، لكن

لم يستكمل عدنان دراسة الطب في موسكو، 
ألسباٍب ُمبهمة بعض الشيء. الشاب سّكير، 
 سيئة، يضطر صهره فيها 

ً
تبلغ حالته درجة

يعرف  الــتــي  بتطليق شقيقته،  تــهــديــده  إلــى 
ها تحّب زوجها كثيرًا، وال تريد تركه.

ّ
أن

بــســبــب شـــعـــوره بـــاإلخـــفـــاق والـــفـــشـــل، يــنــأى 
قيس(  )أمــل  ليلى  زوجته  بنفسه عن  عدنان 
ــة واالبـــنـــة  ــ ــــزوجـ وابـــنـــتـــه )قـــمـــر حـــلـــيـــحـــل(. الـ
أمــل وحيد ربما الستعادة  بــاألمــل.  توحيان 
عدنان رشده، ونفض ثقل املاضي وصدماته 
ــبـــدء  الـــنـــظـــام األبـــــــوي عــــن كـــاهـــلـــه، والـ وإرث 
مجّددًا. لكنه ال يستطيع التوافق مع أصدقاء 
قــائــل حــولــه، وال مـــجـــاراة أمــــوره مــع جنود 

 مكان.
ّ

االحتال، املنتشرين في كل
 يعيش في 

ْ
أن »إلــى متى يمكن ألّي شخص 

 شــخــص آخــــــر؟«، تــقــول زوجـــتـــه. يعيش 
ّ

ظــــل
 والـــــــده، وضـــغـــط مــجــتــمــعــه، 

ّ
عـــدنـــان فـــي ظــــل

الحكي، عبر ُمعز )محمد السويسي( الشرطّي 
ط والسّكير والعنيف 

ّ
الثاثينّي، واألب املتسل

ــســتــكــيــنــة 
ُ
)فـــتـــحـــي الــــــــهــــــــداوي(، واألخـــــــــت امل

فة 
ّ
عن

ُ
امل واألم  عياد(،  )هالة  بقدرها  الراضية 

ــا األســـــــرة  ــايــ ــطــ ــا خــ ــ ــدهــ ــ ــّمــــل وحــ ــي تــــتــــحــ ــ ــتـ ــ الـ
تربطه  عنيف،  معز  مرارتها.  بكل  وسلوكها 
رة مع مسؤوله املباشر في مركز 

ّ
عاقة متوت

الشرطة، ومع والــده، الــذي كان سبب إعاقته 

ــلــــده، فــيــحــتــســي الــخــمــر  ــتــــال بــ ومــــأســــاة احــ
باملزرعة،  باالعتناء  يكتفي  ــف. 

ّ
تــوق دون  مــن 

التي  فــيــهــا،  املتبقية  القليلة  وبــالــحــيــوانــات 
تبدو صــورة طبق األصــل منه. بقرة يختلط 
الدم بلبنها، وكلب بثاثة أرجل، ال يستطيع 
الــدفــاع عــن نفسه ضــد الــحــيــوانــات األخـــرى، 

األكثر عدوانية.
تــأخــذ حــيــاة عــدنــان منعطفًا درامــيــًا، عندما 
يتعّن عليه مساعدة أحد الجنود الغامضن، 
 
ً
ـــصـــاب فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة. ُيــهــّربــه لــيــا

ُ
امل

صديقن،  بمساعدة  الــحــدودي  السياج  عبر 
املميتة، ما  ويــحــاول يائسًا تضميد جــراحــه 
يــجــعــلــه يــســتــعــيــد نــفــســه ومــاضــيــه ومهنته 

وإنسانيته، ولو لساعاٍت قليلة.
»أسبوع  شارك في الدورة الـ18 لـ

ُ
»الغريب« ـ امل

الــنــقــاد«، فــي الــــدورة الــــ78 )1 ـ 11 سبتمبر/ 
»مهرجان فينيسيا السينمائي  أيلول 2021( لـ
ــــي« ـ فــيــلــم شـــخـــصـــي، يــنــقــل الــشــعــور  ــدولـ ــ الـ
بالعجز والخواء لدى شخص ال يزال يكابد 
مـــأســـاة وطـــنـــه، ومـــع ذلــــك، ال يــســتــطــيــع فعل 
شــيء مــن أجــلــه، وال مــن أجــل نفسه وأســرتــه. 
التي  للغربة،  كئيبة  استعارة شعرية  الفيلم 
ها، 

ّ
كل املستويات  فــي  إنــســان،  أّي  بها  يشعر 

عندما يعيش في األسر.
ــريـــب«، تــمــتــد ســمــاء الــخــريــف فــوق  ــغـ فـــي »الـ
. تتساقط 

ّ
بة للجوالن املحتل

ّ
املرتفعات الخا

أوراقــــــــه، ويــنــضــج الـــتـــفـــاح وُيـــحـــصـــد. تغمر 
ــال.  ــاألوحــ بــ تــفــيــض  الـــتـــي  األرض،  ــار  ــطــ األمــ
بمهارة  الفيلم  في  فة 

َّ
ُموظ الطبيعية  املناظر 

يشعر   
ْ
أن للُمشاهد  ُيمكن  األنــفــاس.  تخطف 

ر، وموت وحياة، وبداية 
ّ
ب وتوت

ّ
بأجواء ترق

دورة ونهاية أخـــرى. وربــمــا بما هــو أضخم 
وأخطر.

ــشــاهــد املــتــمــّرس، مــع تــوالــي 
ُ
يصعب عــلــى امل

ب ذلك االنطباع 
ّ
 يتجن

ْ
أن مشاهد »الغريب«، 

بصرية  بصمات  يحمل  الفيلم   
ّ
بـــأن املــتــكــّرر 

ألفاٍم عّدة في تاريخ السينما، كما موضوعه 
جــدًا.  املزعجة  والخاتمة  معالجته،  وطريقة 
أنغلوبولس  ثيو  أمثال  عــديــدون،  مخرجون 
 تـــار وغــيــرهــم، 

ّ
وأنـــدريـــه تــاركــوفــســكــي وبــيــا

نقل حرفيًا َمشاهد 
ُ
حاضرون بقّوة. أحيانًا، ت

ــًا،  ــة أيـــضـ ــزيــ ــرمــ ــا الــ ــهــ ــدالالتــ ــم، بــ ــهــ ــامــ مــــن أفــ
على  بظاله  ُيلقي  هــذا  والــضــبــاب.  كالتفاح 
أصــالــة املــخــرج، رغــم جــديــة وصـــدق طموحه 
الــفــنــي، والــجــمــالــيــات الــبــصــريــة املــبــتــغــاة، ما 
أفــاٍم مقبلة، وإيجاد  به في 

ّ
م عليه تجن

ّ
ُيحت

ه 
ّ
صوت ورؤية وخبرة خاصة به، ال سيما أن

وواعـــدة، وصاحب  جــادة  موهبة سينمائية 
رؤية فنية وبصرية الفتة لانتباه.

اســتــوحــت   )1987( ــــام  سـ داريـــــــن  ــة  ــ ــيـ ــ األردنـ
أحـــداث أول روائـــي لــهــا، »فــرحــة«، مــن وقائع 
 .1948 نكبة  مــع  فلسطن  فــي  جــرت  حقيقية 
الــفــيــلــم شــهــادة صــادقــة عــن جـــزء ضئيل من 
ــرَو، بــــدءًا مـــن النكبة  ــ ــ وقـــائـــع مـــا جـــرى ولـــم ُي
الفلسطيني  الــتــاريــخ  بتصويره  الــيــوم،  إلــى 
ــقـــة ذكــيــة  ــراِهـ ــفــة، بــعــيــنــّي ُمـ

ّ
كــاســتــعــارة ُمــكــث

وعنيدة، تأبى االستسام.

والــده  تاركًا  بيته،   في 
ّ

استقل لهذا،  وعــجــزه. 
 أصــبــح عــاجــزًا 

ْ
وأخــتــه الــتــي تـــرعـــاه، بــعــد أن

عن االهتمام بنفسه. االبن العنيف منهاٌر، ال 
د 

ّ
يملك سببًا للبهجة في الحياة، التي تتعق

 معه ورقــة 
ٌ

أكــثــر عندما يــأتــي إلــى بيته طــفــل
 له وقٌت كثيٌر 

َ
ه ابنه، الذي لم يبق

ّ
تشير إلى أن

ليفقد البصر، فحاول استيعاب األمر.
راضـــيـــًا بــهــذا الـــقـــدر، ُيـــقـــّرر مــعــز الـــذهـــاب مع 
ق  صدَّ

ُ
الطفل في رحات، يرى فيها أشياء ال ت

الغرائبي   
ّ
الــخــط تــؤّســس  الرحلة  نسى. 

ُ
ت وال 

الــذي رسمه بوشناق بكل شجاعة، من دون 
املطبوع  النمطي،  التلقي  مـــوروث  مــن  عــقــدة 
 
ّ
ر في خط سيَّ

ُ
امل العربي  الجمهور  أذهــان  في 

نوعي واحد في السينما العربية، على عكس 
األنــواع  منها  يتقّبل  التي  العاملية،  السينما 
الــغــزيــر،  إنــتــاجــهــا  بحكم  ــهــا، 

ّ
كــل السينمائية 

والتراكم الزمني.
ــاق أشـــــكـــــااًل  ــ ــنـ ــ ــــوشـ ــيــــد بـ أوجــــــــــد عــــبــــد الــــحــــمــ
تهويمات  فــي  وتنمو  تتشّكل  وشخصياٍت، 
العقل الداخلي، وأخرجها من الزوايا املعتمة، 
كائنات ظاهرة بأشكاٍل غريبة  إياها   

ً
جاعا

ــبـــصـــري، كــالــشــاب  ــألــــوف الـ ــة عـــن املــ ــارجــ وخــ
قيم في 

ُ
امل والــرجــل  الــطــويــل،  اللسان  صاحب 

الكبيرين  الجناحن  ذي  املهجور،  املستودع 
الــلــذيــن يــضــمــرهــمــا وُيــظــهــرهــمــا مــتــى شـــاء، 
ــة الــحــوريــات الــجــمــيــات، الــلــواتــي دخل 

ّ
وجــن

إلـــى عــاملــهــا، خــاصــة تــلــك الــتــي لــهــا 3 عــيــون 
تـــحـــت فـــــــروة شـــعـــرهـــا. هــــنــــاك رجـــــل يــعــيــش 
وحيدًا في كوخ خشبي متواضع، إلى جانب 
الــبــحــيــرة، بــعــيــدًا عـــن الـــنـــاس، ويــتــحــّول إلــى 
حيوان مفترس عندما يرى شرائح اللحم، أو 

يشّم دمها.

أمير فخر الدين وأشرف 
برهوم و»الغريب« في »ال 

موسترا 2021« )ماريا موراتّي/ 
)Getty

عبد الحميد بوشناق في ختام »أيام قرطاج السينمائية 2021« )فتحي بلعيد/فرانس برس(
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مناطق منسية 
سينمائيًا وثراء درامي 

يحتاج إلى السينما

بوشناق يتخّطى 
الموروث ويصنع سينما 

غرائبية وأفالم رعب

فيلمان عربيان جديدان 
يتناوالن الصراع العربّي 

اإلسرائيلّي والقضية 
الفلسطينية بعينين 

سينمائيتين مختلفتين 
وجاّدتين وطموحتين 

وصادقتين

جّدية وصدق وحداثة واهتمام بالتفاصيل

غرائبية وجماليات بصرية تحتاج إلى إصالحات

»الغريب« و»فرحة« عن االحتالل اإلسرائيلي

»فرططو الذهب« لعبد الحميد بوشناق

¶ The French Dispatch لوس 
أندرسن، تمثيل ليا سايدو )الصورة( 
وبينيتشيو دل تورو وتيلدا سويننت 

وفرنسيس ماكدورماند: بعد الوفاة 
املفاجئة آلرثر هوفيتزر جونيور، 

رئيس تحرير صحيفة »ذو فرانش 
ديسباتش«، ُيقّرر أعضاء هيئة 

التحرير إصدار عدد خاص وأخير 
نشر فيه مقاالت عن الراحل واملدينة 

ُ
ت

)ليبرتي في كنساس( ومسائل 
مختلفة تكشف وقائع مخفية 

وحكايات منسية.

¶ El Tonto لتشارلي داي إخراجًا 
، مع أدريان برودي 

ً
وتمثيا

وكايت بكينسال )الصورة( وجون 
 

ّ
مالكوفيتش: ال أحد يتمّكن من حل

 أبكم وبسيط 
ٌ

اللغز، الذي أحدثه رجل
العقل، ذات يوم من أيام الحياة 

اليومية الروتينية في بلدة أميركية. 
»عمل بطولي«  فهذا الرجل يقوم بـ

)بحسب وصف بعض الشهود( 
أثناء نزوله من حافلة، ما أّدى به إلى 

هوليوود، حيث سُيصبح، سريعًا، 
.
ً
أحد أبرز نجومها األكثر شهرة

¶ Maudit إليمانويل باّرو، تمثيل 
ماري النفروا )الصورة( وفاروق 

سعيدي وألدة دولفان: بعد معرفته 
باختفائه الغامض، ينتقل ألكس إلى 

جزيرة »ال ِرُيونيون«، بمرتفعاتها 
الوحشية، بحثًا عن صديق طفولته. 

 الجزيرة ُمصابة بلعنة حكاياتها 
ّ
لكن

 تستوطن فيها 
ْ
املخيفة والعنيفة، إذ

أشباح االستعمار والعبودية، بما 
تحمله األشباح من مخاوف ومخاطر 
وتساؤالت وحاالت انفعالية غامضة 

وغريبة.

¶ Careless Crime لشاهرام موكري، 
تمثيل رازي منصوري )الصورة( 

وباباك كريمي وأبوالفضل كاهاني: 
يستعد 4 أشخاص إلضرام النار في 

صالة سينمائية، أثناء عرض فيلٍم 
ر عثور جنود  منتظر منذ وقت، ُيصوِّ

على صاروخ غير منفجر، ُيصبح 
رمزًا ملاٍض ثوري، ولحاضٍر ال يزال 

متذبذبًا ومضطربًا وقلقًا. عام 1978، 
قتل حريق صالة سينما »ِرْكس« في 
عبادان )إيران( 478 شخصًا. حريق 
يعتبره البعض سبب اندالع الثورة 

اإليرانية.

¶ Une Vie Demente لن سيرو 
ورافاييل بالبوني، تمثيل لوسي دوبي 

)الصورة( وجان لو بلتييه: يصعب 
على الزوجن تحقيق حلٍم يراودهما 

منذ أول لقاء حب بينهما: إنجاب طفل. 
يجهدان لتحقيق ما يرغبان فيه، لكن 

أمورًا عّدة تتداخل وتتشابك فيما 
ل هدفهما، أو باألحرى 

ِّ
عط

ُ
بينها، ت

قه إلى وقٍت غير 
ّ
تؤّجل لحظة تحق

معلوم. مغامرات وعاقات وتفاصيل 
كثيرة عن الحياة والحّب والواقع.
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