
سينما

نديم جرجوره

غربّية  سينمائية  مــجــات  تنشر 
مقاالت نقدية وحــوارات سجالية، 
تـــتـــنـــاول أفـــامـــا حــديــثــة اإلنـــتـــاج، 
بمناسبة  وسينمائّيات  سينمائيني  وتلتقي 
جــديــٍد لــهــم. تستعيد مــن ذاكـــرة الــفــن السابع 
فــــصــــواًل وحـــكـــايـــات ومــــراحــــل وشــخــصــيــات 
وأعمااًل. بهذا، تجمع بني ماٍض غنّي بنتاٍج، 
يـــؤّكـــد يـــومـــا تــلــو آخــــر قـــدرتـــه عــلــى تــأثــيــرات 
مــتــنــّوعــة األشـــكـــال، بــعــد مــــرور ســنــني مــديــدة 
عــلــى إنــــجــــازه، وحـــاضـــٍر يــنــتــصــر عــلــى مـــوٍت 
ل أنــمــاط العيش  ــبــدِّ ُي يكتسح الــعــالــم، بــوبــاء 
والــعــاقــات والــتــواصــل. مــجــات كــهــذه تبتكر 

قيس قاسم

بــــوجــــوده عـــلـــى أرض جــــزيــــرة روســــيــــة، فــي 
الوثائقي السويسري  زِوين، يستنبط 

َ
ق بحر 

 )2021( مــــفــــقــــودة«  ــرة  ــ ــزيـ ــ جـ ـ  »أوســـــــتـــــــروف 
أنساق تفكير روســي، يجمع ـ بتناقٍض ـ بني 
ف ُمريع عن مسار 

ّ
أوهــام مجد قومي، وتخل

 العقل الجمعي الروسي 
ّ

تحقيقها واقعيا. ظل
فاضلة  مدينتني:  بني  إقامته،  في  متأرجحا، 
)ديستوبيا(  وفــاســدة  ُمتخّيلة،  )يــوتــوبــيــا( 
ُمعاشة. هذا التأرجح تأّكد وجوده في جزيرة 
شـــبـــه مـــهـــجـــورة، وصـــلـــت إلـــيـــهـــا ســفــيــتــانــا 
روديــنــا )1958( ـ املــخــرجــة الــروســيــة األصــل، 
لــوران ستوب  ـ بصحبة  اإلقامة  السويسرية 
الــســويــســري،  ــا  وزوجـــهـ ُمــســاعــدهــا   ،)1965(
لتوثيق غــرابــة عــيــٍش فــي مــكــان أضــحــى، مع 
نــهــايــة االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، خــــارج الــزمــن، 

منسيا.
ــٌد يــتــذّكــر الــجــزيــرة عــنــدمــا كانت  لــم يــعــد أحــ
مــرتــعــا لــصــيــد أســـمـــاك الــكــافــيــار )الــحــفــش(، 
ومرفأ حيويا لتصنيعه، باستثناء من بقوا 
هم 

ّ
ة أعدادهم، يبدون ـ هم أيضا ـ كأن

ّ
فيها. لقل

 
ّ

كائنات منسية، نجت بأعجوبة من دمار حل
الجزيرة  بالكوكب، وطلعت من ركامه لتجد 

التي تعرفها وقد تحّولت إلى المكان.
 

َّ
 غير الصيد. لم يتخل

ً
ال يعرف إيفان مهنة

عـــنـــه، رغــــم قـــــرار الــســلــطــات الـــروســـيـــة منع 
الــفــردي فــي مــيــاه بحر يحيطها. ال  الصيد 
من  الــذي  ـ  البسيط  لصيده  بوصفها  يعبأ 
»العشوائي«.  بـ ـ  دونــه تموت عائلته جوعا 
. يراقب، بحذر، دوريات 

ً
ا

ّ
يدخل البحر ُمتسل

ــواحــــل. يـــصـــيـــد أســـمـــاكـــا قــلــيــلــة،  خـــفـــر الــــســ
ويعود إلى منزله البسيط. هناك ألفة تنشأ 
بــني الكاميرا وعــائــلــة الــصــيــاد، الــتــي يبوح 
ــا أمــــام عــدســاتــهــا بــمــا يــحــّســون بــه،  أفـــرادهـ
وبالقلق  بهم،  املحيطة  املكفهرة  وباألجواء 

أّي شــــــيٍء إلصـــــــدار أعـــــــــداٍد شـــهـــريـــة. تــبــحــث 
ــاور. تريد  عــن مــســائــل وأفــــــراٍد، فتكتب وتـــحـ
استمرارًا، فالوباء غير باٍق، والسينما فاعلة 
تستمّر  والحياة  تني، 

ّ
مؤق وقلق  ارتــبــاك  رغــم 

رغــم مــوٍت ُيــطــارد الجميع منذ بــدء الخليقة. 
ُمجّددًا،  أبوابها  السينمائية  الصاالت  تفتح 
فرد صفحاٍت عّدة ألفاٍم 

ُ
فتنتعش املجات، وت

عرض في 
ُ
 ت

ْ
عرض، وألخرى ُيفترض بها أن

ُ
ت

األشهر الباقية من عام 2021، وبعضها ُمنجز 
نقدية  بــمــقــاالت  مليئة  صفحات  أعــــواٍم.  قبل 
 حدثا 

ّ
وحـــــوارات ســجــالــيــة، ومــلــفــات تــســتــغــل

 مــلــٍف إلـــى عــالــٍم شــبــه كــامــٍل 
ّ

ل كـــل ــحــوِّ
ُ
آنــيــا، فــت

»صيف  والتفاصيل:  والحكايات  الصور  من 
ــــران  ــرتـ ــ ــر الـــســـيـــنـــمـــا«، و»بـ ــ ــاتـ ــ ــاال« فــــي »دفـ ــيــ بــ
تــافــرنــيــيــه« فــي »بــوزيــتــيــف« )يــولــيــو/ تموز 
ُمخّصص  األول   .

ٌ
مــثــل  )2021 آب  أغسطس/  ـ 

 1925( بياال  موريس  الفرنسي  بالسينمائي 
ــهــا في 

ّ
كــل أفـــامـــه  بــمــنــاســبــة عــــرض  ـ 2003(، 

صاالت فرنسية مختلفة، صيف 2021. الثاني 
عن زميله ومواطنه تافرنييه )1941 ـ 2021(، 
في مجلٍة تنشر أول مقالٍة له كناقد، عام 1960.
سينمائيني  ني 

ََ
عامل استعادة  مهّمان.  ان 

ّ
امللف

دعوة إلى تذّكر عناوين ومفاصل وانفعاالت 
م مــقــاالت  ــيـــع. املــنــشــور فــيــهــمــا ُيـــقـــدِّ ومـــواضـ
وذكريات وتحليل وخبرياٍت وكتابات. ُصور 

تــســتــكــمــل املـــكـــتـــوب، والــــقــــراءة مــمــتــعــة، رغــم 
االختناق اللبناني الكبير.

هــذا يــطــرح ســــؤااًل، قــد يــمــّس »عــاجــزيــن« عن 
أكثر  العالم،  في  السينمائي  الحراك  متابعة 
مـــن غــيــرهــم: أتـــكـــون الـــقـــراءة تــعــويــضــا، ولــو 
ــتــا، عــن ُمــشــاهــدٍة، قــد يــطــول الــوقــت قبل 

ّ
مــؤق

السينما  بجديد  الــســؤال  ق 
ّ
يتعل تحقيقها؟ 

شاهدة غير مستحيلة، 
ُ
في العالم. إمكانية امل

ــابـــة سهلة،   بــتــحــقــيــقــهــا. اإلجـ
ٌ

فــالــوقــت كــفــيــل
 كان 

ْ
 مطلوٌب، خصوصا إن

ٌ
فالقراءة تعويض

املــكــتــوب ُمــثــيــرًا ملتعة وتــنــّبــه وإعــــادة تفكير 
وسجال. ينسحب السؤال على آخر: هل يقرأ 
شاهدة أم بعدها؟ 

ُ
شاِهد السينمائي قبل امل

ُ
امل

تيح القراءة )املعنّية بنقٍد وسجال، ال بخبٍر 
ُ
أت

صــحــافــي أو مــقــابــلــة إعـــامـــيـــة غــيــر نــقــديــة( 
ر 

ِّ
شاهدة؟ أتؤث

ُ
ُمشاهدة أفضل قبل حصول امل

املــصــاحــب ملــغــامــرة الــصــيــد املـــمـــنـــوع. هــذه 
حيل الوثائقي ـ الفائز بجائزة أفضل 

ُ
ها ت

ّ
كل

فيلم طــويــل، فــي املــســابــقــة الــدولــيــة لــلــدورة 
»املــهــرجــان الــكــنــدي الــدولــي لــأفــام  ـــ28 لـــ الــ
نعقدة افتراضيا 

ُ
الوثائقية )Hot Docs(«، امل

بني 29 إبريل/ نيسان و9 مايو/ أيار 2021 ـ 
قارب مناخاته عوالم 

ُ
إلى ُمنجٍز سينمائي، ت

تاركوفسكي  أندريه  أنجزها  التي   ،Stalker

شاِهد 
ُ
امل شاهدة في إحساس 

ُ
امل بعد  الــقــراءة 

وانفعاالته وتفكيره وانطباعاته، التي يخرج 
ضيف؟

ُ
بلور أو ت

ُ
ر أو ت غيِّ

ُ
بها من الصالة، فت

ــشــاهــدة، أم 
ُ
أّيهما أكثر قــبــواًل: قـــراءة قبل امل

بعدها؟ سؤال ُيلّح كثيرًا في لحظة حصاٍر 
 

ّ
يعيشها كثيرون ألسباٍب مختلفة، وفي كل
صبح 

ُ
ت الــحــصــار،  فــي لحظة  أيــضــا.  لحظة 

سا، تسمح للقارئ السينمائّي 
ّ
القراءة ُمتنف

املــهــتــّم بــتــواصــل مـــع صــنــاعــٍة ُيــحــّبــهــا. في 
بمعضلة،  نفسه  الــقــارئ  يشعر  لحظة،   

ّ
كــل

 قـــارئ 
ّ

 لــكــل
ّ
، ألن

ً
فـــاإلجـــابـــة تـــــزداد صـــعـــوبـــة

أيضا  مزاجا ورغبة وتفكيرًا. ينسحب هذا 
بس فيلٌم منها، رغم 

َ
ُيقت على الرواية، التي 

صبح أفاما بعد سنني 
ُ
 روايــات كثيرة ت

ّ
أن

 قراءتها 
ّ
طويلة على صدورها، ما يعني أن

ل 
ِّ

شاهدة. رغم هذا: أُيفض
ُ
تكون حتما قبل امل

ُمقتبسة  روايــة  قــراءة  السينمائّي  شاِهد 
ُ
امل

حديثا إلى فيلم، أم يقرأها الحقا، بانتظار 
انفعاالت  »تكوين«  بانتظار  أي  ــشــاهــدة، 

ُ
امل

شاهدة 
ُ
ها من امل

ّ
 وتفكيرًا، تنتج كل

ً
وتواصا

نفسها؟
ــرح أســئــلــة كـــهـــذه مـــحـــاولـــة لــفــهــم املــشــهــد.  طــ
كثيرة  يومية  )صحف  السينمائية  املــجــات 
درك 

ُ
ص صفحات أسبوعية للسينما( ت خصِّ

ُ
ت

 
ً
مبدأ يلتزم  لفيلٍم  النقدي  التقديم   

ّ
أن تماما 

عتبر 
ُ
أساسيا: عدم كشف تفاصيل ومسائل ت

 الــحــوار السجالّي 
ّ
ـــدرك أيــضــا أن

ُ
جــوهــريــة. ت

 
ٌ
غير محصور بالجديد فقط، فلصانعه تاريخ

فلحياته  الــصــانــع جــديــدًا،  يكن   
ْ
وإن وأفــــام، 

 بالسينما 
ٌ
ارتـــبـــاط فــيــلــٍم  أول  عــلــى  الــســابــقــة 

والحياة والبيئة القادم منها. الحوار يلتزم، 
بدوره، عدم الكشف، وعندما يضطّر املحاِور 
إلى التطّرق إلى تفصيٍل أو مسألة جوهرية 
ـ منذ  ــه الــقــارئ  ُيــنــبِّ ــذا(،   يحصل هــ

ْ
)يــنــدر أن

 الـــحـــوار يــكــشــف بــعــض ما 
ّ
الـــبـــدايـــة ـ إلــــى أن

 
ْ
أن السينمائّي  ــشــاهــد 

ُ
امل ـ  بــالــقــارئ  ُيــفــتــرض 
شاهدة.

ُ
يكتشفه عند امل

شاهدة 
ُ
امل القراءة قبل   

ّ
إن ُمشاهدون يقولون 

ون 
ّ
ها تساعدهم على اختياٍر يظن

ّ
مطلوبة، ألن

 لديهم. نتيجة ذلك 
ٌ
ه صائٌب، فللناقد مكانة

ّ
أن

تختلف من فيلٍم إلى آخر: صوابية اختيارهم 
ــٍد من  ــزيـ ــى مـ ــراءة تــدفــعــهــم إلــ ــقــ بـــنـــاء عــلــى الــ
شاهدة. عندما تكون 

ُ
القراءة السابقة على امل

املبنية على  شاهدة، 
ُ
امل القراءة متناقضة مع 

 قـــراءة 
ّ

 هـــؤالء عــن كـــل
ّ

، يــنــفــض
ً
الـــقـــراءة أصــــا

أواًل،  شاهدة 
ُ
امل آخــرون ُيصّرون على  سابقة. 

صحافية  ومــتــابــعــات  مــعــلــومــات  تكفيهم  إذ 
ذاك. يشعر  أو  الفيلم  وإعامية الختيار هذا 
الناقد بقلٍق إزاء املطروح سابقا. فهو ُمشاهد 
 
ْ
وقـــارئ قبل أن يــكــون نــاقــدًا. والــنــقــد يجب أن

السابقة على  ينبثق من ُمشاهداته، والقراءة 
ــر، بــشــكــٍل أو بــآخــر، فــي كيفية 

ِّ
ــشــاهــدة تــؤث

ُ
امل

ــوارات  ــ ــدة، خـــصـــوصـــا عـــنـــد قـــــــراءة حــ ــاهــ ــشــ ــ
ُ
امل

ـــشـــاهـــدة 
ُ
ــا فـــيـــه بـــعـــد امل ــــر أيـــضـ

ِّ
ســـجـــالـــيـــة. تــــؤث

للتأّمل والكتابة قبل  مباشرة، فيضع مسافة 
، فللناقد قدرة 

ً
ة. التأثير لن يكون كاما القراء

 
ّ
على الفصل بينه وبني مقروء وُمشاَهد. لكن

ه 
ّ
ر، بشكٍل ما. هذا تحدٍّ للناقد، لكن

ّ
القراءة تؤث

ض ونافٍع. تحدٍّ جميل وُمحرِّ

عام 1979. التصوير البارع مشترٌك بينهما. 
الـــصـــورة، عــنــد لــــوران ســتــوب، تنتمي إلــى 
العريقة  الروسية  التاركوفسكية/  املدرسة 

نفسها.
تبوح  تفاصيله  تــقــلــيــدي.  املــكــانــي  الــتــوثــيــق 
ببؤس عيش ســّكــان جــزيــرة روســيــة ُمهملة. 
ال مشفى فيها، وال مياه نظيفة، وال خدمات. 
ــة  ــ ــ ــكـــوى، مــــن تـــجـــاهـــل الـــســـلـــطـــات اإلداريـ ــشـ الـ
ــع يكمن في 

ّ
ــتــوق

ُ
ــعــة. غير امل

ّ
لــوجــودهــا، ُمــتــوق

الــعــاقــة غــيــر املــفــهــومــة بـــني زعــيــم الــســلــطــة، 
ُمكابدة  وبــني  لبؤسهم، وســّكــانــهــا؛  ــســّبــبــة 

ُ
امل

إيـــفـــان وبــقــيــة الـــصـــيـــاديـــن، بــســبــب تفتيش 
واقتحام  الروسي لجزيرتهم،  األمــن  وحــدات 
وغرف  بيوتهم،  بالساح  دّججني 

ُ
امل رجالها 

بوتني  الــرئــيــس  على  وتعويله  ؛ 
ً
لــيــا نومهم 

النتشاله من بؤسه، واالرتقاء عاليا بروسيا 
ــادة األفــــــــذاذ لــلــحــزب  ــقــ ُمـــــجـــــّددًا، كـــمـــا فـــعـــل الــ

الشيوعي السوفييتي من قبل.
ــــي بــني  ــروســ ــ ــرة عـــيـــش الــ ــ ــاهـ ــ ــن ظـ ــ الـــبـــحـــث عـ
ُمتخّيلة وفاسدة  )فاضلة  وهمني ومدينتني 
يقطنها(، لم ُيكتب على الــورق، منذ البداية، 
ــاعــه إلــى الجزيرة 

ّ
على األرجــــح. لــم يـــأِت ُصــن

ــلــتــبــســة بني 
ُ
ملــعــايــنــة الـــعـــاقـــة الــتــاريــخــيــة امل

الــشــعــب الــــروســــي وقــــادتــــه. ظـــهـــرت الــعــاقــة 
لتبسة في سياق العمل على التقاط اليومي 

ُ
امل

ني من سّكانها، وفي 
ّ
والعادي، في حياة املتبق

غرابة إحالة رجالها إلى أسباب ما هم عليه. 
ون 

ّ
ــصــون فــســاد رجـــال ســلــطــة، يستغل

ّ
يــشــخ

يعبأون  وال  الــخــاصــة،  ملصالحهم  مــراكــزهــم 
ــهــم يــســتــثــنــون منهم 

ّ
بــالــفــقــراء أمــثــالــهــم، لــكــن

إلى  بالعودة  ي حلمهم 
ّ
ُمغذ زعيمهم بوتني، 

الزمن السوفييتي.

موريس بياال: صيف 
فرنسي ممتع )ويليام 

)Getty /كاريل/ سيغما

الجزيرة المفقودة: قسوة وقهر وتناٍس )الملف الصحافي(
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القراءة تعويض ولو 
مؤّقتًا عن ُمشاهدٍة قبل 

أْن تتحّقق

في المحن ال يبقى لحياة 
الناس معنى وعيش من 

دون أوهام

قررت الهيئة المستقلة 
لالنتخابات في تونس 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبل موعدًا لالنتخابات 

الرئاسية والتشريعية، ما 
شكل إشارة إطالق 

خطوته الشجاعة بنقل لغة التواصل

توثيٌق تقليدي ألوهام مدينة روسية فاضلة

ثالثة أفالم عن اللجوء

»أوستروف ـ جزيرة مفقودة«

¶ Titane لجوليا دوكورنو، تمثيل 
فانسان ليندون وأغات روّسيل 

)الصورة(: بعد سلسلة أعماٍل ُجرمية 
رة، يلتقي إطفائيٌّ  مختلفة وغير ُمبرَّ

سابق، يعيش حياة غير مستقّرة 
إطاقا، ابنه الوحيد، املختفي منذ 
قون ـ 

ّ
 يعثر عليه محق

ْ
10 أعوام، إذ

مهتّمون بكشف حقيقة تلك الجرائم 
ـ في أحد املطارات. الفيلم، الفائز 

 »
ّ
»السعفة الذهبية« ملهرجان »كان بـ

2021، أثار جداًل كبيرًا بسبب مشاهده 
وكيفية معالجته مواضيعه املتفّرقة.

¶ Louloute ألوبير فيال، تمثيل لور 
كاالمي )الصورة( وأليس هنري 

وبرونو كليرفون: في ثمانينيات 
القرن الـ20، تعيش لولوت في 

إحدى البلدات الريفية في منطقة 
»نورماندي«، بني األبقار ونادي 

السهر. ذات يوم، تشعر بحّب كبير 
ها تصطدم 

ّ
بعد لقائها أحدهم، لكن

فلس املزرعة 
ُ
باملقّربني منها. وبينما ت

يا.
ّ
العائلية، تتبّدل حياتها كل

¶ Bergman Island مليا هانسن ـ الف 
)الصورة(، تمثيل ميا وازيكوفسكا 
وتيم روث: سينمائيان اثنان )رجل 
وامرأة( يختاران جزيرة »فارو« في 
السويد، ذات صيف، بهدف التفّرغ 
لكتابة مشروع جديد لهما. يرتبط 

اسم الجزيرة بالسينمائي السويدي 
إنغمار برغمان، الذي عاش وتوفي 

فيها، وأخرج أفاما عّدة له هناك. 
في مسار كتابتهما السيناريو، 

وتجّولهما في الطبيعة الجميلة 
والقاسية للجزيرة، يبدأ الخط الفاصل 

بني الواقع واملتخّيل باالنمحاء 
.)2021 »

ّ
)مسابقة مهرجان »كان

¶ My Zoe لجولي ديلبي )الصورة( 
: بعد طاقها، حاولت 

ً
إخراجا وتمثيا

إيزابيل )أخصائية بعلم الوراثة( 
حّبه، 

ُ
 وت

ً
استعادة حياتها. تلتقي رجا

قّرر إطاق حياتها املهنية مجّددًا. 
ُ
وت

لكن جيمس، زوجها السابق، الذي 
يصعب عليه تقّبل ما حصل من طاق، 

يطاردها ويضغط عليها ويحاربها 
ويسعى بقّوة إلى نزع حضانة ابنتهما 

م العائلة، و»الجحيم« 
ّ
منها. بعد تحط

قّرر إيزابيل 
ُ
الذي عاشته لفترة، ت

استعادة األمور والسيطرة عليها 
واالنتصار في معركتها من أجل ابنتها.

¶ Presidents آلن فونتان )الصورة(، مع 
جان دوجاردان وغريغوري غادوبوا 

ودورا تيلييه: يصعب على نيكوال، 
الرئيس السابق للجمهورية، تقّبل 

خروجه من املشهد العام، فيلجأ إلى 
فرنسوا، رئيس سابق للجمهورية هو 
أيضا، إلقناعه بتشكيل فريق عمل معه 
للعودة إلى واجهة املشهد العام نفسه. 

مسائل كثيرة تحدث في تلك الرحلة.

أفالم جديدة

Monday 26 July 2021
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


