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باريس ــ ندى األزهري

 
ّ

تنجذب الكاميرا نحو الدمار. لعل
الــتــحــّدي يــجــذبــهــا. املــنــظــر واحـــد. 
الــخــراب.  على  كثيرة  تنويعات  ال 
أكوام  متكّررة.  األولــى،  للوهلة  تبدو،  مناظر 
رة. جدران  إسمنتية فوق بعضها. مباٍن مدمَّ
قة في 

ّ
مخترقة برصاص. سقوف واقعة ومعل

لــدمــار بيوت غــادرهــا سّكان،  الــهــواء. مناظر 
عودتهم مؤّجلة أو ملغاة، بل ربما مستحيلة 
تتتابع  والــنــفــس،  للعني  مــؤذيــة  مناظر  اآلن. 

ألكثر من ساعة.
لَم تترك األطالل هذا األثر القوي؟

دقـــيـــقـــة(،   78  ،2021( مــــهــــجــــورة«  ــوٌت  ــ ــيــ ــ »بــ
املعروض  ـ  لــإيــرانــي محمد رضــا عباسيان 
في »ســوق الفيلم«، في الــدورة الـــ52 )15 ـ 25 
»مهرجان رؤى الواقع  إبريل/ نيسان 2021( لـ
، نيون )سويسرا(« ـ ُيحيل عنوانه الفارسي 
إلى ذلك، في تجّوله بصمٍت على األطــالل. ال 
تفسيرات وال إدانــات. ال أجساد وال ضحايا. 
ــرت  ُدمِّ التي  البيوت  هــذه  الضحية هنا   

ّ
كــأن

 فقط إلى أسماء 
ٌ
فيها الحياة. ال شروح. إشارة

األمكنة. الدمار واحد ألمكنٍة غابت مالمحها، 
لوال  ربما يصعب تمييزها   سّكانها. 

َ
ـــل وُرحِّ

 على فظاعة 
ٌ
ِذْكـــر أســمــائــهــا. الــصــورة وثــيــقــة

بقاًء. منها  أشــّد تعبيرًا وأكثر   
ٌ
لغة الحروب. 

ُيستوحى الكالم، وبفضلها ُيستكَمل البحث. 
»بيوٌت  السابقة.  الــحــروب  ُصـــَور  فعلته  هــذا 
مهجورة« وثيقة نادرة على فظاعة ما جرى، 
وأثـــــِر مـــا حــــدث. لــيــســت أســبــابــه وُمــســّبــبــيــه، 
رغم إشــارة في بدايته إلى »الحرب السورية 
الت 

ّ
األهلية، حيث ضحايا ومهّجرون، وتدخ

من  املقاتلني  وآالف  عـــّدة،  أجنبية  حــكــومــات 
ٌب لحساسيات ليست 

ّ
بلدان أخرى«. هذا تجن

فـــي صــمــيــم اهـــتـــمـــام الــفــيــلــم، املـــنـــصـــّب على 
األطالل في »نظرة شاعرية على وجع الحرب 
الــســوريــة، مــع ضــوء أمــل فــي الربيع، ونهاية 
ى ازدهــار في إعادة 

ّ
شتاء الحرب، حني يتجل

عنوانه  وكما  ُصه، 
ّ

ملخ يقول  كما  اإلعــمــار«، 
بــالــفــارســيــة، حــيــث إيــحــاء إلـــى أجــــواء تسود 
ــهــا 

ّ
األمــكــنــة بــعــد خــلــّوهــا مـــن املــقــاتــلــني، كــأن

ارتاحت وركنت إلى سكينة حزينة.
وُمصّوره،  ومنتجه  الفيلم  مخرج  عباسيان، 
افتتاحياته،  فــي  متشابه  أســلــوب  إلــى  يلجأ 
أكانت املشاهد في حمص أو ريف دمشق أو 
 بلقطٍة عامة ثابتة لشيٍء 

ُّ
ستل

ُ
حلب القديمة. ت

ــا. غــرابــتــه، فظاعته،  أثــــار انــتــبــاهــه، لــســبــٍب مـ
اته. منه، ينتقل إلى لقطٍة مقّربة، تبرز  إيحاء
إطــاره  التقطه في  ما  ثم يضع  فيه،  تفاصيل 
الــعــام: شـــارع، بــنــايــة، مــســاكــن؛ تــاركــا للمكان 
ــه:  ــ ــواتـ ــ الــتــعــبــيــر عــــن وجــــعــــه بـــأشـــكـــالـــه وأصـ
نباح كلب شــارد، صرير ريــح، حفيف شجر، 
ــادن، صـــيـــاح أوالد مــــن بــعــيــد.  ــعــ صــلــصــلــة مــ
أحيانا، يترك للموسيقى )سياماك سبهري( 
عّبر بشجٍن عن أطالل حياة، في دورة 

ُ
الدور لت

الــفــصــول الـــتـــي يــســيــر الــفــيــلــم عــلــى إيــقــاعــهــا 
كـــذلـــك. االفــتــتــاحــيــة فـــي شــتــاء حــمــص وحـــّي 
ــاٍم اخــتــلــطــت فيها  ــ الــخــالــديــة. هــضــبــة مـــن ركـ
مــكــّونــات دمـــار. طــوابــق تنتظر وقــوعــا أبديا، 
قاوم في مكانها. نادرًا ما يعبر 

ُ
وأخرى ثابتة ت

 من بعيد، 
ً
أحــٌد، وحــني تلتقط الكاميرا رجــال

ال تقترب منه. يبدو ككائٍن فضائي في مكان 
غريب، حيث ال صوت إال قرقعة األشياء التي 
ها قرقعات طناجر 

ّ
تحّركها ريح حمص، كأن

في مطبٍخ، أو أّي شيء ُمنفلت في هذا الشارع 
املخرج عدسته على  بالكامل. يصّوب  املدّمر 
شــيء ُمــحــّدد، يــدرســه مــن كــافــة زوايــــاه، كهذا 
ق في الهواء: ما الذي ُيمسكه عن 

ّ
السقف املعل

 واحد من 
ٌ

ْم يقْع؟ ِلَم بقي طابق
َ
االنهيار؟ ِلَم ل

ُحم حوله، 
َ
 حربا لم ت

ّ
بناية صامدًا وحده، كأن

 ما عداه؟
ّ

فيما قضت على كل
بــريــف دمــشــق، دواخـــل انكشفت.  فــي املليحة 
ــــري. هـــذا مــطــبــخ مــفــتــوح على  هـــذا حــمــام زهـ
ــارع. هــذا املسبح في  شــرفــة مفتوحة على شـ
 هذه الرصاصات التي 

ّ
مطعم املرسى، مع كل

ـــه شهد 
ّ
أن ُبـــّد  ال  األزرق.  السيراميك  اخــتــرقــت 

مــعــركــة حــامــيــة. أشـــجـــار مــرعــبــة بـــال رؤوس، 
فـــي أرض شــاســعــة. بـــنـــايـــات، قـــدرهـــا واحــــٌد، 
وتلك  بالرخام،  واجهاتها  تجّملت  التي  تلك 
العارية منه، في مكاٍن تساوى فيه الذين كانوا 
يملكون بالذين ال يملكون. في الراموسة مطر 
ــد اســمــه على 

ّ
على مــعــادن صــدئــة. حسني خــل

حــائــط. قميص َعــِلــق بــســلــٍك، وبــســاط حاكته 
يوٌم يٌد ماهرة، وحصيرة. تقترب العدسة من 
لعب  مــا  غالبا  فــضــواًل،  تثير  ملّونة،  بجعات 
املـــخـــرج عــلــيــه، لــيــبــتــعــد عــنــهــا شــيــئــا فشيئا، 
 كــبــيــرة. دمــار 

ً
ــهــا زّيــنــت يــومــا آنــيــة

ّ
فيتبنّي أن

الزبداني غطاء خادع للبصر، بثلوج ناصعة 
ـــَوّحـــلـــهـــا قـــــــدٌم، تـــضـــيء بـــيـــاضـــه شــمــس 

ُ
ــم ت لــ

ــاء، يــنــعــق فــوقــه غـــراب.  ــ بــاهــتــة فــي ســمــاء زرقـ
فــي الــبــيــوت، عــبــرت رصــاصــات غير طائشة، 
قة 

ّ
استقرت آثــارهــا. فــي األعــالــي، أحــجــار معل

يقّربها من  ال  لــوحــات تجريدية  ــالٍك.  أســ فــي 
الواقع سوى حركة إنسان يمشي في البعيد، 

وسيارات تمّر بني حني وآخر.
هل سيأتي الربيع؟ ها هو في املليحة، حيث 
ق يرفرف، وشيء من 

ّ
كروم العنب، وعلم ممز

حــيــاة مـــع عــصــافــيــر تـــزقـــزق، ودّكـــــان سمانة 
»غــذائــيــات الــصــالــحــانــي« صــامــدة فــي بناية 

تــهــّدم معظمها. عـــودة حــيــاة عــلــى الــشــرفــات 
تعبران،  طفلتان  قماشية.  بستائر  املــغــطــاة 
ــال يجلسون  بــيــوتــا، ورجـ وعــّمــال ُيصلحون 
 
ً
أمــــام كــومــة خـــــراب، فـــي مـــا كــــان يــومــا مــحــال
تجاريا. تنكات زّريعة، وأم تعبر مع 3 أطفال، 
وأصـــــــواٌت ـ تــأتــي دائـــمـــا مـــن بــعــيــد ـ ألطــفــاٍل 
نافذة  عبر  يتغلغل  شجي  لغناء  أو  يلهون، 

مخلوعة: »يا قلبي ال تتعب قلبك«.
 شــقــائــق 

ّ
ذابـــــت الـــثـــلـــوج فـــي الــــزبــــدانــــي، لـــكـــن

الــنــعــمــان واألراضــــــــي املـــخـــضـــّرة، مـــع كـــل ما 
يحيط بها، ال تنجح في بعث األمــل. مالمح 
 بقيت على 

ْ
أكثر، وإن عــودة، وعدسة تقترب 

ــاٍة تــقــفــز  ــتـ ــفـ مـــســـافـــة مــــن مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة، كـ
الربيع  فــي  بقيت  الخالدية  حمص  بحبلها. 
كــمــا فـــي الـــشـــتـــاء، بــاســتــثــنــاء عــائــلــة عـــائـــدة، 
د بــيــتــا، كـــان يــومــا هــنــا. فــي حــلــب، آثـــاٌر 

ّ
تتفق

م، وفي ريفها، أوالد يلعبون، ودجاجات  رمَّ
ُ
ت

تــســرح، وفــتــاة مــن بــعــيــد تــحــّدق بــالــكــامــيــرا. 
فــي الــرامــوســة، انــبــعــث صـــوت فــيــروز يشدو 
ا سوا«، و»موعدنا ُبكرا، 

ّ
»فايق يا َهَوا، ملا كن

ــر ُبــكــرا«، على وقــع خــطــوات فتية 
ّ

وشــو تــأخ
ــرة، فـــي َمــشــاهــد بــعــيــدة،  يــتــراكــضــون وراء كــ

ل.
ّ
وكاميرا تنأى عن التطف

»بيوت مهجورة«: دمار وأناس يحاولون استعادة الحياة )الملف الصحافي(

26

كاميرا تتجّول 
ر بيوتًا  بصمت وتصوِّ

رت فيها الحياة ُدمِّ

سرد بصري مذهل 
فيه واقعية ُمخلصة 

لمرجعيتها الكالسيكية

قيس قاسم

ملعاينة مشهد بلدها في »الفتاة الجديدة« 
مــيــكــايــال  األرجــنــتــيــنــيــة  تـــتـــنـــاول   ،)2021(
بــســيــطــة،  ــة  ــ ــاّب شــ قـــّصـــة   )1987( غــــونــــزالــــو 
ــّور فـــي عــمــلــهــا في  ــتـــطـ يــتــشــّكــل وعــيــهــا ويـ
واألجهزة  الذكية  الهواتف  لتركيب  مصنٍع 
ــّرد  ــاع وتـــشـ ــيـ ــتـــرة ضـ ــيـــة، بـــعـــد فـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
ف من ثقل 

ّ
ها تعرف كيف تخف

ّ
عاشتها. وألن

ن غونزالو نّصها  ضمِّ
ُ
حمولتها املعرفية، ت

)سيناريو مشترك لها مع لوسيا تيبالدي( 
الشاّبة   رحلة 

ً
كاتبة نة، 

ّ
مبط فكرية  إحــاالت 

األول اجتماعي فلسفي، يفّسر  بمنظورين: 
تــأثــيــرًا في  األكــثــر  الــواقــع ويعامله بصفته 
تشكيل وعي اإلنسان. يأتي هذا في سياق 
ر بني 

ّ
األحداث، والحوارات املشحونة بالتوت

الــعــّمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل. ويــفــّســر الــثــانــي 
ــبـــشـــري بـــمـــا يــكــمــن فــــي أعـــمـــاق  ــلـــوك الـ الـــسـ

ــيـــس، ويــجــد  ــاسـ اإلنــــســــان مـــن مــشــاعــر وأحـ
إشــارات جنسية  في  السينمائية  تعبيراته 

وعاطفية عابرة.
تجّسد غونزالو الرؤيتني املتباعدتني للعالم 
ــرٍد بـــصـــري مـــذهـــل،  ــ ــوِب ســ ــلـ ــأسـ ــــان بـ ــــسـ واإلنـ
ُمــخــلــصــة ملرجعيتها  فــيــه واقــعــيــة  تــتــداخــل 
الكالسيكية، وأخــرى تنتمي إلى االتجاهات 
ــــر شـــخـــٍص  ــــوافـ ــتـــرط تـ ــشـ ــتــــي تـ الـــــدرامـــــيـــــة، الــ
 مــحــمــوالتــهــا 

ّ
مــــوهــــوب، يـــقـــدر عــلــى نــقــل كــــل

الــنــفــســيــة والــعــاطــفــيــة. عــنــدهــا فـــقـــط، ُيــمــكــن 

الــتــرحــيــب بـــوجـــودهـــا فـــي نــــّص ســيــنــمــائــي، 
ُيعنى كثيرًا باستحضار الواقع األرجنتيني، 
ــة، وأزمــــــات  ــيـ ــونـ ــــّوالت كـ ــــحـ ــاء تـ ــبـ ــأعـ املـــثـــقـــل بـ
السردي قائٌم،  الهيكل  اقتصادية وسياسية. 
ه تقريبا، على رحلة الشابة خيمينا )مورا 

ّ
كل

أرنــيــالس(، تقوم بها إلى جنوب األرجنتني، 
 وجـــــدت نــفــســهــا فـــجـــأة وحـــيـــدة في 

ْ
بــعــد أن

ــاة والــدتــهــا.  مــديــنــة بــويــنــس آيــــرس، عــقــب وفـ
رها العصبّي، تقّررت 

ّ
ق قلقها وتوت

ّ
لوقف تدف

زيارة أخيها غير الشقيق، ماريانو )رافائيل 
فــيــدرمــان(، فــي جــزيــرة »تــيــيــرا ديـــل فويغو« 

الباردة والعاصفة دائما.
ـ  األول  الــــطــــويــــل  الـــــــروائـــــــي  ــا  ــنــــجــــزهــ ُمــ فـــــي 
الــــفــــائــــز بــــجــــائــــزة أفــــضــــل فـــيـــلـــم فــــي الـــــــدورة 
»مــهــرجــان تـــولـــوز لــلــفــيــلــم األمــيــركــي  الــــــ33 لـــ
افتراضيا  ــقــامــة 

ُ
امل التينو(«، 

َ
)سين الالتيني 

تــجــد  ـ   )2021 آذار  مـــــــارس/  و28   19( بــــني 
في  الــواضــحــة  تعابيرها  الــروســيــة  الواقعية 
ــة رســم شخوصه، 

ّ
دق املكان ومناخاته، وفــي 

فيها.  يتشّكل وعيهم  التي  الظروف  وتأطير 
رات أبطاله ترشح 

ّ
االنفعاالت العاطفية وتوت

ُمــقــِنــع،  أداٍء تمثيلي  عــبــر  الـــســـرد،  ثــنــايــا  فــي 
السترا(،  )فيدريكو  كاميرا  بعدسات  منقول 
تـــعـــرف جـــيـــدًا كــيــف تــجــّيــرهــا لـــنـــّص مــرّكــب 

ومتعّدد املستويات.
ــتـــاة الــــجــــديــــدة« مــنــقــول  ــفـ »الـ ـــ املــــنــــاخ الــــعــــام لـ
برهافة حــّس إخــراجــّي، والــتــحــّوالت الفردية 
ــة ما 

ّ
ـ تعكس بــدق ـ املتراكمة عبر زمــن وجيز 

تــشــهــده األرجــنــتــني مــن تــغــّيــرات وصــراعــات 
سياسية وطبقية متزاحمة. في العمق، هناك 
 
ٌ
تعبير بصري للتحّوالت الشخصية، مصوغ

ــــر بــجــمــالــيــات اشــتــغــال، 
َّ
ســيــنــمــائــيــا، ومــــؤط

 الفيلم 
ّ
ــإن  حــــالوة. كــذلــك فـ

ُ
تــزيــدهــا الــبــســاطــة

ــنــشــغــلــة بــبــنــاء 
ُ
ُيــــقــــارب األعــــمــــال الــكــبــيــرة، امل

الشخصية وتــطــّورهــا الــدرامــي الــهــادئ، في 
سياق وجودها التاريخي.

»الفتاة الجديدة«: منجز مدهش بحالوته

في فيلمه األخير، يعتمد 
اإليراني محمد رضا 

عباسيان على الصمت 
والتفاصيل الطبيعية 

وبعض الموسيقى، في 
تصويره بيوتًا مهجورة 

في مدٍن سورية عدة

أخبار
◆ في افتتاحية العدد األخير )مايو/ 

أيار 2021( للمجلة السينمائية الفرنسية 
»بوزيتيف«، كتب الناقد ميشال سيمان أّن 
الكولونيالية والعنصرية أثارتا، في األشهر 
 كبيرًا في الوسطني 

ً
القليلة املاضية، سجاال

السياسي والثقافي، ُمشيرًا إلى أّن التعبير 
األكثر تطّرفًا عنهما كامٌن في »العبودية«، 
التها في 

ّ
ًا يتناول تمث

ّ
 ملف

ّ
و»هذه تستحق

السينما«، الفتًا االنتباه إلى أّن صورة غالف 
العدد نفسه، الذي يضّم امللف املذكور، 

يحمل صورة لكيرك دوغالس، في لقطة من 
»سبارتاكوس« )1960( لستانلي كوبريك. 

امللف يستعيد أفالمًا وشخصياٍت وتفاصيل 
تاريخية واجتماعية وثقافية وسياسية، في 

قراءات مختلفة، تمزج النقدّي بالتحليلي، 
وتخرج من السينمائّي إلى االجتماع 

والعالقات واملوروثات التربوية واملسالك 
البشرية.

ف سيمان 
ّ
في االفتتاحية نفسها، يتوق

عند مقالة )»نيويورك تايمز«، 18 مارس/ 

آذار 2021( للمؤّرخة ماريلني أل. دوت 
)أصلها من هايتي(، وأستاذة في جامعة 
ر فيه الفرنسيني، 

ّ
ذك

ُ
فرجينيا األميركية، ت

الذين يحتفلون بذكرى مرور 200 عاٍم 
على وفاة نابليون بونابرت )5 مايو/ أيار 

2021(، بأفعاله االستعمارية واشتغاله على 
 من االكتفاء بتمجيد انتصاراته 

ً
العبودية، بدال

وفتوحاته، هنا وهناك. 
ُيذكر في هذا املجال أّن املنّصة األميركية 

م حاليًا فيلمًا للمخرج  رمِّ
ُ
»نتفليكس« ت

آبل غانس بعنوان »نابليون«، أنجزه عام 
1927؛ واشتغال ريدلي سكوت على فيلٍم 
نتجه الشركة 

ُ
عن اإلمبراطور الفرنسي، ت

األميركية »آبل« )»العربي الجديد«، األول من 
مارس/ آذار 2021(.

لكن سيمان ال يتغاضى عن مأزٍق، ُيفترض 
بإعادة فتح صاالت السينما في فرنسا 

ف من وطأته. 
ِّ
خف

ُ
)19 مايو/ أيار 2021( أْن ت

ذلك أّن ندرة األفالم الجديدة، التي تنتظر 
تحديد مواعيد إلطالق عروضها التجارية، 

دافٌع للمجلة إلى تخصيص صفحاٍت عّدة 
لسينمائيني أميركيني اثنني، هما وودي آلن 

)85 عامًا( ومارتن سكورسيزي )78 عامًا(، 
باستعادة حوار مع األول يتحّدث فيه عن 

نجزة عام 
ُ
Shane، رائعة جورج ستيفنس امل

1953 )»نيويورك تايمز«، 3 أغسطس/ آب 
 .)2001

ومقالة للثاني بعنوان »املايسترو، فديريكو 
يني والسحر املفقود للسينما« )مجلة 

ّ
فيل

»هاربر«، مارس/ آذار 2021(.

أمكنة ُتعبّر 
عن وجعها

»بيوت مهجورة« لمحمد رضا عباسيان

األرجنتينية ميكايال غونزالو: معاينة سينمائية لبلدها )فيسبوك(

ر 
ّ
واملفك ف 

ّ
واملثق الواعي  اإلنسان  بشروط  السينما  تقديم  أريــد 

فة. 
ّ
والتقّدمي، وليس ملجّرد وضع شروط. أنا إنسانة واعية ومثق

أفــهــم، وأبــحــث دائــمــًا عــن تطوير ذاتـــي. فلماذا ال أكـــون ُعنصرًا 
ُمــســاهــمــًا فــي صــنــاعــة شـــيء جميل ومــتــطــّور، وعــلــى مستوى 

جيد؟ ال ينقصني شيء، ال أنا وال غيري.
كارول عبّود

ها أقوى أنواع الدراما، وقادرة 
ّ
أحّب الدراما االجتماعية. أعتقد أن

وإتــقــان.  وذكـــاء  صنع بحرفية 
ُ
ت أْن  دائــمــًا، شــرط  املنافسة  على 

ها تمّس 
ّ
ها ليست موضة تبطل مع الوقت، بل أصل الدراما، ألن

ّ
إن

الدراما  اإلنسانية.  ومشاعره  وأسرته  حياته  وتناقش  شاهد 
ُ
امل

االجتماعية يمكن تقديمها في أّي وقت في العام، ال في رمضان 
ه شهر التجّمع العائلي، فيكون وقع 

ّ
فقط. ربما في رمضان ألن

القضايا أكثر تأثيرًا.
يسرا

Army Of The Dead لزاك سنايدر، تمثيل آنا دي ال ريغيرا 
 بورِنل: أثناء نقل مستوعبات 

ّ
)الصورة(، ودايف بوتيستا وإيال

لحادث  العسكرّي  املــوكــب  يتعّرض  غــامــضــة«،  »كــائــنــات  تحمل 
الجنود،  وُيهاجم  املستوعبات،  أحد  من  زومبي  فيتحّرر  خِطر، 
في مكاٍن قريٍب من الس فيغاس. بسرعة كبيرة، ينتشر مئات 

الزومبي في املنطقة، وتبدأ سلسلة مطاردات للقضاء عليها.

جـــوزفـــني  تــمــثــيــل  ــبـــل،  كـــومـ ــــروجــــر  ل  After We Collided
النغفورد )الصورة(، وهيرو فينيس ـ تيفني: أثناء محاولتهما 
ترتيب العالقة العاطفية بينهما، رغم تحّديات ومشاكل كثيرة، 
الثنائي تيّسا وهـــاردن، قبل  تنكشف أســـراٌر جــديــدة فــي حياة 
وصول تريفور، الذي يدخل سريعًا في حياة تيّسا، فيزيد الطني 

 يشعر هاردن بخطورة ما يجري.
ْ
ة، إذ

ّ
بل

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


