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سينما

قيس قاسم

في السينما، ينتاُب املرء أحيانًا ـ 
ه 

ّ
وهو ُيشاهد فيلمًا ـ شعورًا بأن

إنــجــاز عمٍل  قـــادٌر شخصيًا على 
مثله. يحدث هذا مع أفالم معّينة. بساطتها 
 شخٍص، 

َّ
 كل

ّ
وحيان بأن

ُ
وطريقة تنفيذها ت

ــر عــنــده شـــروط الصنعة 
ّ
 لــم تــتــوف

ْ
ــى َمـــن

ّ
حــت

يتخّيله  ما  تحقيق  على  قــادٌر  السينمائّية، 
بسهولة.

ــــد الــفــيــلــم  ــاِهـ ــ ــــشـ ــاس ُيــــــــــالزم ُمـ ــ ــســ ـــ ــذا اإلحـ ــ ــ هـ
الــكــرواتــي، »زهـــرة زرقـــاء« )2021(. إحساٌس 
ــــرده الــســيــنــمــائــي،  ــ ـــى مــــن أســــلــــوب سـ

ّ
يـــتـــأت

املـــتـــوافـــق مـــع مـــســـار حـــيـــوات عـــاديـــة، يــدنــو 
مــن الــتــطــابــق مــعــهــا. قــّصــتــه تــشــبــه قصصًا 
ــهــا 

ُ
ــيــــاة. تــــالمــــس تــفــاصــيــل تــــحــــدث فــــي الــــحــ

 
َ

اختالف حيل 
ُ
وت العائلية،  العالقات  عصَب 

ــى تــعــاقــبــات  ــ ــا لـــلـــعـــالـــم إلــ ــهـ ــالـ ــيـ نــــظــــرات أجـ
الــــزمــــن، واشـــتـــراطـــات الـــتـــوافـــق مــعــهــا. هــذا 
)كتابة  األصــل  في  املسرحي  النّص  اقترحه 
وســيــنــاريــو الــكــاتــب إيـــفـــور مــارتــيــنــيــتــش(، 

 املخرج زرينكو أوغريستا 
ُ
وجعلته مشاركة

 ما فيه سينما.
ّ

)1958( في الكتابة نّصًا، كل
ــعــــادي ونــحــتــه ســيــنــمــائــيــًا: هــذا  اخـــتـــيـــار الــ
يــتــفــّرد بــه الــكــرواتــي أوغــريــســتــا. يميل إلــى 
عالم املرأة. يفّكر دائمًا في معاينة أحوالها، 
وهــــي فـــي أوج انــشــغــاالتــهــا الــحــيــاتــيــة. في 
ى 

ّ
تحفته »في الجانب اآلخر« )2016(، يتجل

ــرأة، تسعى إلــى  هــاجــس بحثه فــي قــّصــة امــ
مِّ شمل عائلتها، التي وزعتها الحرب بني 

َ
ل

كــرواتــيــا وصــربــيــا، وتــركــتــهــا مــعــزولــة، من 
بــأهــٍل. تفضي رحــلــة بحثها في  دون صــلــة 
النهايةـ  على شّدة انذهالها من مقابلة بشٍر، 
انعدمت ضمائرهم وتشّوهت دواخلهمـ  إلى 

 قبحه.
ّ

مصالحة مع العالم، بكل
يًا 

ّ
ص أوغريستا كل

ّ
في »زهرة زرقاء«، يتخل

أثــر لها  التي ال  البلقان،  مــن تأثيرات حــرب 
قة األربعينية ميريانا )فانيا 

ّ
في حياة املطل

كيريتش(، وال بقايا منها في مدينة زغرب، 
 

ّ
الــتــي عــاشــت فــيــمــا مــضــى حــربــًا أهــلــيــة. كــل
 وصــول والدتها 

ّ
شــيٍء عـــادي، إلــى درجــة أن

ــأة لـــهـــا ـ بــــهــــدف إجــــــراء  ــاجــ ــفــ ــي زيـــــــــارة مــ ــ فـ
صبح حدثًا. زاد وجودها 

ُ
فحوصات طّبيةـ  ت

رها الداخلي. 
ّ
ـ لليلٍة واحدة ـ من تصاعد توت

أســئــلــتــهــا عـــن تــفــاصــيــل عــيــشــهــا وعــالقــتــهــا 
بــابــنــتــهــا فــيــرونــيــكــا )تـــيـــا هــارســيــفــيــتــش(، 
ــانـــت لـــهـــا عــالقــة  ــا إذا كـ ــ ونــــــوع عــمــلــهــا، ومـ
عاطفية بأحد، تشي كثرتها بانقطاع طويل 
ـــة تـــواصـــل ُمـــتـــأٍت مـــن مشاغل 

ّ
بــيــنــهــمــا، وقـــل

 واحـــــدة مــنــهــمــا أســيــرة 
ّ

ــل حــيــاتــيــة، تـــتـــرك كــ
ظرفها الخاص. 

عة، ونبرة التذّمر 
ّ
في ثنايا الحوارات املتقط

مــن اإلجــابــة عليها، تــــرّدد الـــزائـــرة أكــثــر من 
مرة عبارة اعتذارية: »أردُت سؤالك عن شيٍء 

ملــا نسيته«.  مــهــّمــًا، وإال  ليس  أكــيــد  نسيته. 
ة واحدة، 

ّ
املشهد السينمائي، املكّون من شق

اهد مألوفة وُمعادة في أفالٍم 
َ

قريٌب من َمش
الجزء  ُيغطيان  والــثــرثــرة  الــحــوار  فرنسية. 
ــرة زرقــــاء« ال ينتمي  األكــبــر مــن زمــنــهــا. »زهـ
 الــكــامــن في 

ّ
ــــوارات«، ألن ــــحـ إلــــى »ســيــنــمــا الـ

تزيل  نّصه يصنع مشاركة شخصية،  روح 
ي والشاشة، وتخلق نوعًا 

ّ
املسافة بني املتلق

غريبًا من التوّحد بينهما. هل ُيثير التشابه 
بــني عــاديــة حياة أبطاله وحــيــاة الــنــاس في 
 مــكــان فــضــول املــتــفــّرج، ويــســتــدرجــه إلى 

ّ
كــل

ــع تـــجـــاربـــه، أو  ـــتـــشـــابـــه عــنــدهــم مـ
ُ
مــعــرفــة امل

دواخلهم،  في  غامضة  مناطق  على  العثور 
ــارات  ــتــــي عــــنــــده؟ مــــســ ــك الــ ــلـ تــخــتــلــف عــــن تـ

ب رجاًء. تسّرب أحزان نساٍء  خيِّ
ُ
األحداث ال ت

 جـــراء 
ّ
، عــلــى ضـــيـــاع أعـــمـــارهـــن

ّ
ــن ــهــ ــراراتــ ومــ

خيارات حياتية خاطئة، لم يعد هناك وقت 
من  وطــالقــهــا  مــيــريــانــا  زواج  لتصحيحها. 
رجــٍل، تركها مع طفلتها وغــادر إلى أملانيا، 
لــيــتــزّوج هــنــاك مــن غــيــرهــا. ابــنــتــهــا الــشــابــة 
ظ هي 

ّ
تــتــوافــق فــي عيشها مــع حــيــاة تتحف

تعّمق  مديرها  مع  العابرة  عالقتها  عليها. 
مرارات وحدتها. وجود األم ُيذّكرها بابتعاٍد 
عــيــش. أشياء  أنــمــاط  مــؤلــم، تفرضه  عائلي 
 تنتبه 

ْ
الــزمــن، مــن دون أن كثيرة تجري مــع 

إلى جمالها، كالنهر القريب من بيتها. منذ 
ته، ولم تتأّمل 

ّ
زمن طويل، لم تقف عند ضف

ثير 
ُ
ت وأســئــلــتــهــا،  بــوجــودهــا  األم،  ســـحـــره. 

حزنًا عميقًا كامنًا فيها، واملوسيقى تضفي 
عــلــيــهــمــا شــــــّدة، وتــنــســج بــــإدهــــاٍش خــيــوط 
تواصل وانفعال بني حياتني: على الشاشة، 

بالتها.
ُ
وق

منذ وصول األم، يجري الحديث عن فستاٍن 
بسيط اشترته ابنتها لترتديه يوم االحتفاء 
بـــهـــا، بــمــنــاســبــة مـــــرور عــشــريــن عـــامـــًا على 
ــة فـــي مــعــمــل نــســيــج صغير.  ــ ــإدارّي عــمــلــهــا كــ

مباهج الحياة الصغيرة تؤّجل السؤال عن 
تفاصيل أخرى، ربما تثير همومًا، وتضفي 
بالكثير  لــم تبخل عليها  عــلــى حــيــاة،  كــآبــة 
منها. فــي صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، تــذهــب األم 
إلــــى املــشــفــى إلجــــــراء الـــفـــحـــوصـــات. مــســاء، 
تــذهــب هــي إلــى الــحــفــل. تــالحــظ باستغراب 
وصـــول أشــخــاص تعرفهم، مــن دون دعــوة. 
رأتهم أشباحًا يرقصون معها، وأّمها كانت 
بــيــنــهــم. دنـــت مــنــهــا وأخــبــرتــهــا أنــهــا مــاتــت 
بسكتة قلبية في املشفى. أوصتها بابنتها 

وبحياتها املتبقية بعدها.
لن يعّكر ذلك الحدث املسار الهادئ للفيلم، 
 الحزن إلى مكان 

ً
حاِفظ على إيقاعه، ناقال

ُ
امل

آخر، قرب النهر، تلتقي فيه ميريانا بابنتها. 
يــشــي املــشــهــد الــخــتــامــي بــتــصــالــح حــيــاتــي 
متخّيل،  جــّســده مشهد  مــؤلــم،  مــوت  مقابل 
أنــجــا سوفاكوفيتش  املــمــثــلــة  بــبــراعــة  أّدتــــه 
ـ ديــســبــوت. فــي لــحــظــٍة سينمائية ســاحــرة، 
تــجــتــمــع املـــــرأة الــعــجــوز بــثــالثــة أجـــيـــال من 
الكرواتيات، فّرقتها مشاغل الحياة، وذّكرت 
البنتها  أهــدتــهــا  زرقـــــاء«،  »زهــــرة  بجمالها 

إحدى صديقاتها املقّربات، ليلة االحتفال.

»زهرة زرقاء«: لحظة سينمائية ساحرة )الملف الصحافي(
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روح تصنع مشاركة 
شخصية تزيل المسافة 

بين المتلقي والشاشة

إحياء الثقافة 
الفلسطينية 

وتعزيزها وتوزيعها 
جغرافيًا

رام اهلل ـ العربي الجديد

دورة  لتنظيم  الخاصة  التحضيرات  بــدأت 
السينمائية«،  فلسطني  »أيــــام  مــن  جــديــدة 
قام بني 3 و8 نوفمبر/ 

ُ
 ت

ْ
التي ُيفترض بها أن

»مؤّسسة  أعلنت   
ْ
إذ  ،2021 الثاني  تشرين 

ــمــة املـــهـــرجـــان، 
ِّ
فــيــلــم الب فــلــســطــني«، ُمــنــظ

عــن املــوعــد املــذكــور، فــي بــيــاٍن، صــدر أخيرًا 
اإلداري  الفريق   

ّ
أن إدارتــهــا، ذكـــرت فيه  عــن 

السينمائي حنا  املــنــتــج  ــف مــن 
ّ
لــأيــام مــؤل

عطالله مديرًا )مؤّسس »فيلم الب فلسطني« 
ــبـــة واملـــخـــرجـــة  ــاتـ ــكـ ومــــديــــرهــــا الــــفــــنــــي(، والـ
مشاركتها  بعد  فنية،  مــديــرة  عــبــاس  ليلى 
كمبرمجة،  لــلــمــهــرجــان  ســابــقــة  دورات  فـــي 
»مــلــتــقــى  واملــــخــــرج مــــؤّيــــد عـــلـــيـــان مــــديــــرًا لـــ

اع السينما«.
ّ
صن

وبحسب البيان نفسه، تعود »أيــام فلسطني 
ــا الـــــــــــ8، »بــنــســخــة  ــ ــهـ ــ ــــدورتـ ــيـــة« بـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
ــل عـــــروضـــــًا ســيــنــمــائــيــة  ــمـ ــلــــة«، تـــشـ ــكــــامــ ــتــ مــ
عرض 

ُ
ت ومحلية،  وعربية  عاملية  إلنــتــاجــات 

في القدس، عاصمة فلسطني، ورام الله وبيت 
 دورة العام املاضي 

ّ
ة وحيفا. علمًا أن

ّ
لحم وغز

من  كــورونــا  فــرضــه  مــا  بسبب  »استثنائية« 
آليات عيٍش وعمٍل وتواصل.

تــتــضــّمــن األيـــــــام »مـــســـابـــقـــة طـــائـــر الــشــمــس 
الفلسطيني«، التي يبدأ قريبًا التقّدم بأفالٍم 
للمشاركة في جائزتيها الخاّصتني باألفالم 
الــقــصــيــرة والــوثــائــقــيــة الــطــويــلــة، ملــخــرجــني 
فلسطينيني، أو تكون أفالمًا تتناول مواضيع 
ـــح 

ّ
ــبـــطـــة بـــفـــلـــســـطـــني. كـــمـــا يــــبــــدأ الـــتـــرش مـــرتـ

»جائزة طائر الشمس لإلنتاج«، التي تبلغ  لـ
قيمتها املالية 10 آالف دوالر أميركي، بهدف 
دعـــم إنــتــاج أفــــالم روائـــيـــة قــصــيــرة ملخرجني 
فلسطني  عــن  أفــالم  ملشاريع  أو  فلسطينيني، 
ـــر »مــؤّســســة فيلم 

ّ
ــهـــدف، تـــوف أيـــضـــًا. لــهــذا الـ

بأجهزة  ل 
ّ
يتمث عينيًا،  دعمًا  فلسطني«  الب 

ومــعــدات تصوير وصــوت وخــدمــات مــا بعد 
التقّدم  بــدء  عــن موعد  ُيعلن  )قريبًا،  اإلنــتــاج 
بالطلبات، عبر وسائل التواصل االجتماعي 

الخاّصة باأليام واملؤّسسة معًا(.
ليلى عّباس قولها  املؤّسسة عن  بيان  ونقل 
 مــهــرجــان »أيـــــام فــلــســطــني الــســيــنــمــائــيــة« 

ّ
إن

تمّكن، في دوراته السبع، من »إحياء الثقافة 
الفلسطينية وتعزيزها وتوزيعها جغرافيًا، 
كبيرة  شريحة  إلــى  وصولها  يضمن  بشكٍل 
ــش دائـــمـــًا إلــى 

ّ
ـــي، املــتــعــط

ّ
مـــن املــجــتــمــع املـــحـــل

املهرجان   
ّ
أن أضافت  غنية«.  ثقافية  تجارب 

الفلسطيني  ــشــاهــد 
ُ
»امل إبــقــاء  حــريــٌص عــلــى 

ــا ُيـــنـــتـــج مــحــلــيــًا  ــع مــ  مــ
ً
ــال ــتــــواصــ ـــلـــعـــًا ومــ

ّ
ُمـــط

الحوار  مــّد »جسور  وعلى  وعامليًا«،  وعربيًا 
السينمائي  التعاون  وفــرص  الفني،  الثقافي 
الــــدورة   

ّ
أن بــني فلسطني والـــعـــالـــم«. أضــافــت 

الــجــديــدة ســتــتــضــّمــن أفــالمــًا روائـــيـــة طويلة 
عرض 

ُ
ت اإلنــتــاج،  وقصيرة حديثة  ووثائقية 

ــــى فـــي فــلــســطــني، بــاإلضــافــة إلــى  لــلــمــّرة األولـ
فــي قسم »الجيل  عــروض األطــفــال والعائلة، 

القادم«.
ـــاع الــســيــنــمــا«، فــُيــعــقــد في 

ّ
أّمــــا »مــلــتــقــى صـــن

م لــقــاءات 
ّ
ثــالثــة أيـــام: »فــي هــذا الــعــام، سننظ

من  مختلفة  بــجــوانــب  ــق 
ّ
تــتــعــل عــمــل  وورش 

كيفية  التركيز على  مع  السينمائي،  اإلنتاج 
تعزيز البنية التحتية لإلنتاج، لدعم صناعة 
 قطاع السينما 

ّ
سينما محلية، خصوصًا أن

في العالم بأسره يحاول اآلن تجاوز تداعيات 
كــورونــا، والنهوض مــجــّددًا«، كما قــال مؤّيد 

عليان.

»أيام فلسطين السينمائية«: جسر حوار

لقاء أٍم بابنتها مدخل 
إلى قراءة حساسيات 

إنسانية وتأّمالت فردية 
في أحواٍل خاصة وحياة 

عامة، يسردها الفيلم 
الكرواتي الجديد »زهرة 

زرقاء«

أخبار
◆ في افتتاح قسم »الواقع االفتراضي«، 

في الدورة الـ3 )18 ـ 26 يونيو/ حزيران
»مهرجان قابس سينما فن«،  2021( لـ

قترحة، دعا 
ُ
وقبل البدء بُمشاهدة األفالم امل

محمد عربي صوالحية، املشرف على هذا 
القسم، الجمهور إلى العوالم الداخلية لهذا 

الفّن، بالغوص، ولو نسبيًا، في صناعة هذا 
الواقع االفتراضي، ومساره اإلبداعّي، من 

خالل عرٍض للفنانة التشكيلية والبصرية 
التونسية هالة األمني، التي رافقت الجمهور 

في جولٍة في »نسخة غير ُمكتملة« من عمل 
فني جديد لها، بعنوان Still Life، »أدخلت 

رسوماٍت لها بشكٍل بصرّي مباشر أمام 
املشاركني في تلك الجولة، قبل اكتشاف 
النسخة املكتملة من العرض في أماكن 

مخّصصة لذلك«.
وبحسب بيان صادر عن املكتب اإلعالمي 

للمهرجان، تعمل هالة األمني على وسائط فنية 
عّدة، كالنقش والتصوير. كذلك اختّصت في 
تقنيات اإلخراج الرقمي، لتدخل عالم الواقع 

االفتراضي، وتصبح أحد رّواده في تونس. 
خرج 

ُ
في عملها األخير هذا )Still Life(، ت

األمني »عواملنا الداخلية إلى الفضاء الشاسع 
ى للمشاركني في الجولة 

ّ
للكون«، فيتسن

م في 
ّ
والعرض »فرصة التجّول والتحك

حركتهم، من دون قيود الجاذبية«. أضاف 
البيان أّن هذا العمل يعكس الهواجس 

الشخصية لهالة األمني، وتساؤالتها عن 
الوجود البشري، ومختلف تفاعالته مع ما 

يحيط به من موجودات، باإلضافة إلى 

ُمختلف الروابط التي تجمع بني املادّي 
والالمرئي في العالم«.

تقنيًا، يرتكز Still Life على نوٍع من 
التصميم الغرافيكي في الواقع االفتراضي: 

ه ـ 
ّ
»عمل لم تنتِه صانعته بعد من رسمه، لكن

 للعرض«. 
ٌ

في الوقت نفسه ـ قابل
ي، تذهب األمني إلى 

ّ
من خالل هذا الخيار الفن

»ال نهائية االحتماالت الواردة أمام املمارسة 
الفنية كشكٍل ومضمون، حيث ُيمكن أْن نعود 
إلى تغييرها في أّي لحظة، ليكون الفعل الفني 

 إْن أردنا«. إلى ذلك، 
ً
تجريبًا متواصال

تتواصل عروض »قسم الواقع االفتراضي« 
إلى اليوم األخير من الدورة الـ3، مع 11 

عرضًا ألعماٍل مختارة من دول مختلفة، 
ها مسألة الهوية واألقليات 

ّ
تناقش كل

الثقافية، عامة. باإلضافة إلى تخصيص 
مسابقة في تقنيات الواقع االفتراضي، 

بعنوان »هاكاتون«، يتنافس فيها طالب 
»املعهد العالي للفنون والِحَرف بقابس« 

على الحصول على الجائزة األولى.

نحت 
العادّي 
سينمائيًا

»زهرة زرقاء« من كرواتيا

)Getty /مؤيد عليان في »أيام ُقمرا 2017« في الدوحة )إيموّن ماك كورماك

بما أّن )املخرج الجزائري( حسان فرحاني يهتّم بتصوير أفالمه، 
)كمنتجة(  ــي 

ّ
ألن عنها،  التحّدت  ُيمكن  كبيرة  تحّديات  توجد  ال 

األفالم  البحث عن مدير تصوير مثالي. في  إلى  غير ُمضطّرة 
 شيء يرتكز على اللقاء والرغبة. ال أشارك أبدًا 

ّ
نتجها، كل

ُ
التي أ

األمــر نفسه ألحترم  التصوير. مع فرحاني، فعلت  في عمليات 
حميمية عمله، وأحافظ على مسافٍة سينمائيٍة مطلوبة.

ناريمان ماري  

ي 
ّ
بالنسبة إلى األدوار، ال أشعر بأني محترفة حقيقية، بمعنى أن

تقن كيفية ُصنع شيء ما من كل القطع املوجودة أمامي. لذا، 
ُ
ال أ

قنع نفسي بما أفعله، فعليًا. بهذا 
ُ
علّي املخاطرة في الوقاحة كي أ

املعنى، أنا نقيض ممثلني ُيدهشونني بأعمالهم، كمارلون براندو 
وداسنت هوفمان وميريل ستريب.

شارلوت غاينسبور

13eme Les Olympiades, Paris لجاك أوديار، تمثيل لوسي 
ــورة(: مــقــتــبــس مـــن 3 قــصــص »غـــرافـــيـــك« للكاتب  ــــصــ زانــــغ )ال
األميركي أدريان تومني، تتمحور النواة الدرامية في »باريس 13« 
إيميلي تلتقي كاميل  )حــّي األوملــبــيــاد( حــول 3 فتيات وصبي: 
املنجذب إلى نورا، التي تتقاطع الطرق بينها وبني آمبر. أصدقاء 

اق؟ يعيشون غالبًا الصداقة والعشق معًا.
ّ

أم عش

)الصورة(:  سوزانا سون  بايكر، تمثيل  Red Rocket لشون 
 في أفالم بورنو، يعود ميكي سايبر 

ً
بعد أعواٍم من عمله ممثال

ب به أحــٌد. ال مال معه وال  إلى بلدته في تكساس. لكْن، لن ُيرحِّ
وظيفة، ُيضطّر إلى اإلقامة مع زوجته السابقة. لتحصيل بعض 
 

ّ
املال، يعود إلى بعض حيله السابقة، قبل لقاء صدفة سُيغّير كل

شيٍء بالنسبة إليه.

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


