
سينما

نديم جرجوره

ــاٍب وإخــــوتــــه، في  ــ هــــذه ســـيـــرة شـ
ــفـــويـــة وســلــمــيــة  أعــــــــوام ثــــــــورٍة عـ
ومــدنــيــة، ُيــحــّولــهــا الــطــاغــيــة إلــى 
حــــرٍب ضــد شــعــٍب وبــلــد. »املــشــهــد األخــيــر« 
)كــتــابــة  املـــقـــداد  ــاس  دقــيــقــة( إليــ  98 ،2021(
وإنــــتــــاجــــا وإخـــــراجـــــا ومـــونـــتـــاجـــا( يـــــروي، 
ومدينة  عائلة  حكاية  صانعه،  لسان  على 
ــرة  ــــورة وتـــمـــّرد ومــواجــهــة وخــيــبــة وذاكــ وثـ
وارتباكات  وانتماء وهوية وحياة  وهجرة 
قات. حكاية ذاتية جدًا. صوت الراوي/ 

ّ
وتمز

بانفعاالت،  ويبوح  تفاصيل،  يقول  املخرج 
ــارات  ــ ــسـ ــ ــقـــات ومـ ــيـ ــلـ ويـــــواكـــــب ُصـــــــــورًا وتـــعـ

محمد بنعزيز

تومبسون(  )تيّسا  سيلفي  الشابة  تنتظر 
ــحـــضـــر مــــعــــهــــا حــفــلــة  ــا لـــيـ ــ ــّمـ ــ ــهـ ــ شــــخــــصــــا ُمـ
موسيقية. ترتدي ثوبا من موضة املرحلة، 
ولونا ُممّيزًا يبرز بني باقي األلوان الداكنة، 
في زحام باب قاعة الحفالت. فجأة، يخرج 
البعيد  املاضي  العدم، ويجعل  شخص من 

ينبعث مجّددًا.
أول   ،)2020(  Sylvie›s Love »حــّب سيلفي«
روائــي طويل ليوجني آش إخراجا وكتابة، 
مــبــنــّي بــحــرفــّيــة كــبــيــرة. يــرجــع الـــســـرد إلــى 
ذلـــك املــاضــي لتوضيحه مــن الــبــدايــة، بــداًل 
»فالش باك« كذهاٍب  الـ من استخدام تقنية 
ــــازف  ــر. عـ ــ ــــاضـ ــــحـ ــــي والـ ــــاضـ ــــني املـ وإيــــــــــاٍب بـ
ساكسفون في بار »املغرب األزرق« يقع في 
ل الفيلم نموذجا 

ّ
حبٍّ يجعل عزفه أرقى. يمث

جـــديـــدًا لـــتـــزايـــد حـــضـــور أقـــلـــيـــات املــجــتــمــع 
ــــالم. حـــضـــوٌر ذو صـــورة  األمــيــركــي فـــي األفــ
أوباما رئيسا  بــاراك  انتخاب  إيجابية منذ 
للواليات املتحدة األميركية )2009 ـ 2017(. 
اليميني دونــالــد  هــزيــمــة  بــعــد  هـــذا  يستمر 

ترامب )2017 ـ 2021(.
تـــجـــري األحــــــــداث فــــي حــــي هــــارلــــم، مــوطــن 
ــاز  ــة والـــجـ ــيـ ــركـ ــيـ ــروأمـ ــعـــود الـــثـــقـــافـــة األفـ صـ
ـــ20. مكان  فــي نــيــويــورك، منتصف الــقــرن الــ
ــــدان ســيــاقــا لــشــخــصــيــات ذات 

ِّ
وزمــــــان يــــول

ــن تـــوّجـــه  ــ ــّدد، تـــســـكـــن هــــنــــاك. زمــ ــ ــحــ ــ ــ ــون ُم ــ لــ
والــريــاضــة لتحقيق  املوسيقى  إلــى  الــســود 
ــهـــم. يــضــطــّر الــبــيــض لــلــتــعــامــل معهم،  ذواتـ
يضطّرون  العنصرية.  مــن  أنفسهم  لتبرئة 
َمــريــرة،  تعليقات  تفلت   ،

ْ
لــكــن ويــتــعــامــلــون. 

تكشف خبث صفقة التبييض.
استعاد الفيلم عوالم مرحلة، خاصة نغمات 
في  أجــواء بهجة  التي خلقت  الساكسوفون، 
انتشار  زمــن  استعاد  الشخصيات.  عــالقــات 

ففي  أحيانا،  نافٌر  وهــذا  وفيرة،  بتفسيراٍت 
النّص املــروي شفهيا كالم ُيمكن نشره في 
كتاب، بدل إسقاطه على متتاليات بصرية، 

 ال إضافة بصرية يمنحها للُمشاَهد.
ْ
ألن

رغم كثرة ما يقوله الراوي من كالٍم، والكثرة 
 ُيمكن االستغناء 

ً
هذه تبدو للحظات ثرثرة

عــنــهــا بــســهــولــة، يــلــتــقــط »املــشــهــد األخــيــر« 
تــفــاصــيــل حميمة تــرتــبــط بــعــائــلــة، وأخـــرى 
عــاّمــة تنسحب على غليان جــمــاعــٍة، تطلب 
حــريــة وعــدالــة وحــقــوقــا وعــيــشــا. الحميمي 
مــرتــكــز عــلــى إخــــوٍة واشــتــغــاالتــهــم ومــواقــع 
 ،2011 آذار  مــــــــــارس/   18 قــــبــــل  بـــعـــضـــهـــم 
ــذ، مــع الــثــورة 

ِّ
ــنــف

ُ
وانــقــالبــهــم على وظــائــف ت

ــل بالقتل 
ّ
الـــســـوريـــة، نـــــزوات طــاغــيــة، تــتــمــث

في   
ٌ
ضــابــط والتغييب.  والتنكيل  والسحق 

)َيــَســار(،  عنه  الحقا   
ّ

ينشق الجنائي  األمــن 
د يؤّدي الخدمة العسكرية اإللزامية، 

ّ
وُمجن

 ـ هـــو أيــضــا ـ عـــن الــجــيــش )فـــــراس(. 
ّ

يــنــشــق
الشقيق الثالث )عروة( يدرس الصحافة في 
الجوية  املــخــابــرات  تعتقله  دمــشــق،  جامعة 
ــتـــشـــرة ســريــعــا  ــنـ ــا املـ ــزهــ ــواجــ ــد حــ ــ ــلـــى أحــ عـ
)شهران ونصف من التعذيب(، بينما إياس 
بلجيكا  إلــى  للسفر  حينها  يستعّد  نفسه 
إلتمام دراسته: »غادرُت سورية بعد خروج 
عـــروة مــن االعــتــقــال، منتصف عـــام 2011«.

ُيرافق  فيلٍم،  بداية  في  قال 
ُ
ت تعريفات  هــذه 

ــورة وحــــرب  ــ مـــصـــائـــر اإلخـــــــوة فــــي أعـــــــوام ثــ
ــبـــّدالت. قــبــلــهــا، هــنــاك تقديم  وانــقــالبــات وتـ
 والــده، بعد 

ّ
بصوت الــراوي أيضا، يقول إن

فــقــدانــه الــقــدرة عــلــى الــكــالم وهـــو يحتضر، 
يــرفــع 4 أصـــابـــع »فــــي وجــــه عـــّمـــي«. إشــــارة 
الحاضرين  جميع  يفهمها  كهذه  مقتضبة 
ـــهـــا وصـــّيـــة أخـــيـــرة لشقيقه، 

ّ
فـــي الــغــرفــة: إن

تـــقـــول بــاالعــتــنــاء بــأبــنــائــه الــــــ4. مــــوت األب 
يحدث عام 2005.

ــر  ــى، يـــبـــدأ كــــالم ُيــفــسِّ مــنــذ الــلــحــظــات األولـــــ
ــا وتــفــاصــيــل تــظــهــر عــلــى الــشــاشــة،  ــداثــ أحــ
قول الُصور 

ُ
 ت

ْ
فُيصبح الكالم تلقينا بدل أن

بوحا واعترافات وحكايات وأحاسيس. هذا 
وبعضه  الكثير،  الــكــالم  هامشيا.  يكون  لــن 
 صور ُيفّسرها، يحول 

ّ
تلقينّي ُيقال مع بث

ر طعاٍم ُمجّمد، 
ّ
جة. بفضل توف

ّ
التلفزة والثال

شاهدة 
ُ
حصلت النساء على وقت فراغ كبير مل

التلفزيون فترة طويلة. بهذه االسترجاعات، 
 السوسيولوجيا واألنثروبولوجيا 

ّ
يظهر أن

ران محتوى تفترسه 
ّ
ّب السينما، ألنهما يوف

ُ
ل

ِرعــــت الــقــّصــة في 
ُ
ــمــا ز

ّ
الــكــامــيــرا، ويــتــعــّمــق كــل

سياق متمّيز ودال.
ُيــشــار غالبا إلــى هــذا السياق فــي الــحــوارات. 

 إمــكــانــيــة إليـــجـــاد تـــواصـــٍل مـــع ما 
ّ

دون كــــل
 يـــســـرده 

ْ
»املـــشـــهـــد األخــــيــــر« أن ــفـــتـــرض بــــ ُيـ

ــّرر مـــن نــــّص وعــمــٍل  ــكــ ــ ــاٌس ُم ــبـ ــتـ بـــصـــريـــا. اقـ
مــســرحــّي لـــعـــروة، ولــقــطــاٍت مــن تسجيالت 
بصرية سابقة، يصنع إيــاس وعــروة منها 
ثـــورٍة  عــلــى  ــهــا منصّبة 

ّ
أكــثــر، وكــل أو  فيلما 

 
ٌ
 يوم. هناك أيضا وفرة

ّ
يغتالها الطاغية كل

معلومات  وبعضها  مكتوبة،  تعليقات  في 
عن حالة ولحظة وأحــداٍث محيطة بجوهر 
ــتــــي يــخــتــلــط فــيــهــا  ــة، الــ ــيــ ــلــ الـــحـــكـــايـــة األصــ

العائلّي والحميمي بالجماعي.
ق لحظاٍت 

ِّ
هذا جانٌب. »املشهد األخير« يوث

أساسية في التكوين األول للثورة السورية، 
وفي بدايات ُمواجهتها الدموية من جنود 
ــتـــداخـــل تــســجــيــالت  ــه. تـ ــيــ ــمــ الـــطـــاغـــيـــة وداعــ
قديمة بأخرى جديدة، فُيصنع من التداخل 
ــتـــرك فــي  ــا ُيــــضــــاف إلــــــى أفــــــــالٍم تـــشـ ــطـ ــريـ شـ
التوثيق البصري للثورة، ولالنقالب عليها. 
هناك استعادة ماٍض وتاريخ أيضا، فإياس 
وذاكــرة  كجغرافيا  القنيطرة  يختار  املقداد 
في  ــرهــا  ُيــدمِّ اإلسرائيلي  الجيش  وحــكــايــة. 
رة  »حرب األيام الـ6« عام 1967، فتبقى مدمَّ
إلـــى اآلن، والـــنـــازحـــون عــنــهــا غــيــر عــائــديــن 
إليها أبدًا، كما يكتب املقداد. ملاذا القنيطرة؟ 
والــطــاغــيــة  الــــــروس  يــخــتــارهــا  عــــام 2018، 
»نقطة تجّمع للناشطني املدنيني وعناصر 
إلى  الجنوب  مــن  لترحيلهم  الــحــّر،  الجيش 

مدينة إدلب في شمال سورية«.
والطاغية  الــروس  اختيار  حاضٌر.  التاريخ 
 يكن 

ْ
هــذه املــديــنــة تــحــديــدًا غير عــبــثــّي، وإن

رة. هذا 
ّ
للجغرافيا دوٌر في هذا. الدالالت مؤث

ليس عابرًا. هذا أساسّي أيضا.
ــداد يــســتــنــد إلــــى أدٍب ومـــســـرٍح  ــقــ إيـــــاس املــ
راد له 

ُ
وتوثيق بصري في تشكيل فيلمه، امل

ساهم 
ُ
 يكون عائليا، فالحيوية العائلية ت

ْ
أن

ــٍب، وتــــراقــــب مــســاراتــهــا  ــعـ فـــي انــتــفــاضــة شـ
وتــغــيــيــراتــهــا، وتــصــطــدم بــتــحــّوالت قاسية 
فــيــهــا، وتــعــانــي خــيــبــات وأوجـــاعـــا وقــالقــل، 
ــراٍت وشـــــتـــــاٍت، فــــي ســـوريـــة  ــ ــجـ ــ وتـــعـــيـــش هـ

وخارجها.
تجربة املقداد هذه إضافة متعّددة الجوانب: 
تــوثــيــق حــكــايــة مرتبطة بــثــورة وتــحــّوالت؛ 
الذين  أفــرادهــا  التقاط مسار عائلة ونبض 
يــلــتــزمــون الــــثــــورة، ويــعــيــشــون تــحــّوالتــهــا، 
وبعض التحّوالت صــارٌم وقــاٍس، ما يؤّدي 
واملستقبل  الخيبة  عــن  تــســاؤالٍت  إلــى  بهم 
 

ٌ
ــرى عــائــق ــ والــتــضــحــيــات. الــتــفــاصــيــل األخــ

 توثيق 
ّ

 الــجــوهــر أســاســّي. كــل
ّ
أحــيــانــا، لــكــن

بالعنف، إضافة.  الطاغية  لثورٍة، يواجهها 
في  وانفعاالتهم  أفـــراٍد   معاينة ألحـــوال 

ّ
كــل

ومصائرهم،  وملساراتهم  السورية،  الــثــورة 
التفاصيل  إضــافــة. هــذا أســاســّي ومطلوب. 
العائلي، كالٌم  الجانب   في 

ٌ
)إمــعــان األخــرى 

 مــعــلــومــات كــثــيــرة، رغــم 
ّ
ــلـــراوي، بـــث كــثــيــر لـ

أهمية هذا بالنسبة إلى مشاهدين كثيرين، 
 »املشهد 

ّ
أن  في 

ٌ
فــاألهــّم كامن ش، 

َ
ناق

ُ
ت إلــخ( 

ــــن أنــــــاٍس  ــد قـــــــواًل حـــمـــيـــمـــا عـ ــريــ األخـــــيـــــر« يــ
للبدايات  الــالحــق   

ّ
لــكــن بــالــثــورة،  مقتنعني 

الجميلة صعٌب وحاّد.

لهذا فائدتان: أواًل، تخفيض كلفة التصوير. 
ــت 

ّ
 الــــســــردي مـــن تــشــت

ّ
ثـــانـــيـــا، حــمــايــة الـــخـــط

املواضيع. الكاميرا تتبع شخصني فقط طيلة 
الوقت )114 دقيقة(.

ــطــــرة لــحــظــة حـــّب  حــــــاول يـــوجـــني آش، أســ
ــلـــفـــي«، ســاعــد  لـــتـــخـــلـــيـــدهـــا. فــــي »حـــــــّب ســـيـ
ــلـــى الــتــمــاهــي  ــــتــــفــــّرج عـ

ُ
»كـــاســـتـــيـــنـــغ« امل الــــ

بــالــشــخــصــيــات. عـــّبـــرت تــيــّســا تــومــبــســون 
رغــم استخدامها  فائضة،  عــن مشاعر حــّب 
ها، 

ّ
مــن سن تــبــدو أصــغــر  مــكــيــاجــا يجعلها 

ع 
ّ
يتوق رًا.  ُمــبــرَّ العاطفي  اندفاعها  فُيصبح 

 
ّ
 حاملات أكثر، ألن

ّ
 َيكن

ْ
املجتمع من النساء أن

الواقعية املفرطة بشعة.
للقصص الرومانسية الناجحة، التي تجري 
ز 

ّ
ــعــز

ُ
ت عميق.  صــدى  الشعبية،  الطبقات  فــي 

 الفقراء قمح األرض وملحها، بينما 
ّ
فكرة أن

 املال 
ّ
األغنياء يفتقدون املشاعر الصادقة، ألن

عفيهم من 
ُ
ت ر لهم وسائل تسلية بديلة، 

ّ
يوف

تحّمل الحرمان واألشواق الحارقة.
الــفــيــلــم مــبــنــّي عــلــى ســيــنــاريــو أنـــيـــق، فيه 
ــتـــصـــاد كـــبـــيـــر. تــنــطــلــق األحــــــــداث بـــبـــطء،  اقـ
ها صدفة. ثم، ما كان يخضع للصدفة، 

ّ
كأن

تتوالى  وهـــدف.  لتخطيط  خاضعا  يصير 
ز 

ّ
الــتــفــاصــيــل الــســوســيــولــوجــيــة، الــتــي تــعــز

 صورةـ  مشهد، جزء 
ّ

مصداقية السرد. في كل
املــعــروضــة بشكٍل تصاعدي:  الــحــكــايــة،  مــن 
تجري األحداث في زمن بدء حصار أميركا 
الجاز جزء من حركة فنية طليعية،  لكوبا. 
ــرن الــــــــ20. مــوســيــقــى شعبية  ــقـ مــنــتــصــف الـ
ــقـــّوض تــقــويــضــا تــامــا مــوســيــقــى النخبة  ـ

ُ
ت

الــســود والبيض يحضرون  وذوقــهــا. صــار 
الحفالت معا. أميركا تتغّير.

»المشهد األخير« 
إلياس المقداد: حكاية 

ثورة حكاية عائلة 
)الملف الصحافي(

)FilmMagic /تيّسا تومبسون: موضة مرحلة )أكسل/ باور ـ غريفن
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توثيق لحظاٍت 
أساسية في التكوين األول 

للثورة السورية

نغمات الساكسوفون 
خلقت أجواء بهجة في 

عالقات الشخصيات

في »المشهد األخير«، 
يروي إياس المقداد حكاية 
عائلته المشاركة في الثورة 

السورية منذ بداياتها، 
وحكاية ثورة وبلٍد 

وتبّدالت وتفاصيل عّدة

عائلة تروي سيرة ثورة وخيبات

ُمساعدة المتفّرج على التماهي بالشخصيات

»مشهٌد أخير« في نٍص حميم

»حّب سيلفي« مع جاز وتبّدالت اجتماعية أميركية

ريدا 
ْ
كي، تمثيل ف

ْ
¶ Intrusion آلدم سال

بينتو )الصورة( ولوغان مارشال ـ 
ي: زوجان 

ّ
غرين وِمغان إليزابيث كيل

سعيدان في عالقة حّب وزواج منذ 
12 عاما، ينتقالن إلى بيت ُيصّممه 

ذه الزوج، في مكان بعيد عن 
ّ
وُينف

الجميع. الزوجة ُمصابة سابقا بمرٍض 
، هناك 

ْ
شفى منه. لكن

ُ
سرطانّي، ت

من يقتحم البيت وُيعّرض الزوجني 
 يتمّكن الزوج من 

ْ
ملخاطر، قبل أن

قتل املقتحمني. عندها، تبدأ سلسلة 
حقائق مخفية عن الزوجني بالظهور.

¶ Morbius لدانيال أسبينوزا، تمثيل 
أدريا أرجونا )الصورة( وجاريد ليتو 
ومات سميث: من مارفل، يروي الفيلم 

الجديد هذا حكاية والدة شرير خارق، 
ُيصبح خصما للرجل العنكبوت، 

وُيدعى د. مايكل موربيوس، الذي 
ُيخضع نفسه لعالٍج من الصلع يجعله 

مّصاص دماء. هذا يعني تغييرًا في 
مسار الصدامات التي تحصل بينه 

وبني الرجل العنكبوت، بل بينه وبني 
العالم برّمته. فيلٌم جديد من أفالم 

مارفل واألبطال الخارقني والحكايات 

بهرة بخرافاتها وتقنياتها.
ُ
امل

سبي، تمثيل 
ّ
¶ Cruella لكريغ غيال

إيما ستون )الصورة( وإيما تومبسن 
ري: لندن، في سبعينيات 

ْ
وجويل ف

صّر ستيال على فرض 
ُ
القرن الـ20. ت

اسمها بشكٍل كبير وقوي في عالم 
املوضة، فتتعاون مع أشراٍر ُيقّدرون 
مهاراتها في الخداع، وتعيش معهم 
حياة اإلجرام في الشوراع الخلفية. 

ه سيتغّير، بعد لقاء غير 
ّ
 هذا كل

ّ
لكن

ع مع ُمصّممة أزياء، تكتشف 
ّ
متوق

 لستيال موهبة رائعة ومهّمة في 
ّ
أن

 
ْ
التصميم، فتحاول استغاللها قبل أن

تتعاون معها بشكٍل قانوني.

¶ Uncharted لروبن فاليشر، تمثيل 
صوفيا تايلور آلي )الصورة( وتوم 
هواّلند ومارك ولبيرغ: الفيلم، الذي 

»ألعاب  ُيعتبر تقديما سينمائيا لـ
الفيديو« التي تحمل االسم نفسه، 

يكشف تفاصيل مختلفة ومتداخلة، 
دة أحيانا، عن كيفية حصول 

ّ
ومعق

أول لقاء بني سولي ودريك، اللذين 
سُيصبحان، في مرحلة الحقة وبعد 

سلسلة مغامرات عّدة، صديقني 
حميمني، يواجهان معا التحّديات 

ها.
ّ
كل

¶ Last Night In Soho إلدغار رايت، 
تمثيل أنيا تايلورـ  جوي )الصورة( 
وتوماسن ماك كنزي ومات سميث: 

إلويز شاّبة شغوفة باملوضة. ذات مرة، 
تسافر عبر الزمن، فتجد نفسها في 

ظروف غامضة في ستينيات القرن الـ20. 
تلتقي ساندي، التي تعشق أعمالها، 
 الزمن مختلف، فساندي مجرد 

ّ
لكن

مغنية غير مكتملة النضج والشهرة.

أفالم جديدة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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