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ــرة  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ م »مـــــــهـــــــرجـــــــان ال ُيــــــــــكــــــــــرِّ
دورتـــه  فــي  الـــدولـــي«،  السينمائي 
الثاني  نوفمبر/تشرين   26( الـــ43 
الفرنسي   ،)2021 األول  ديسمبر/كانون   6 ـ 
ــــدوب الــــعــــام ملـــهـــرجـــان  ــنـ ــ تـــيـــيـــري فـــريـــمـــو، املـ
»معهد  لـ الــعــاّم  واملــديــر  السينمائي،   »

ّ
»كــــان

 ألحــد 
ٌّ

لــومــيــيــر« فـــي لـــيـــون. تــكــريــٌم مــســتــَحــق
ــــي الــســيــنــمــا  ــيــــرًا فـ ــأثــ ــر الـــشـــخـــصـــيـــات تــ ــثــ أكــ
ثقافة  س 

ّ
يتنف »سينفيلي«  الــيــوم.  الــعــاملــيــة 

 
ٌ

 الــســابــع وتــاريــخــه، ومـــســـؤول مــعــروف
ّ
الــفــن

بعالقاته الواسعة في الوسط الفني، وقدرته 
املــتــواصــل، وضبط  العمل  على  العادية  غير 

نديم جرجوره

 بتسجيٍل 
ً
ُمـــرفـــقـــة الــفــوتــوغــرافــيــة،  ـــور  الـــصُّ

ســمــعــي بــصــري )شــريــط فــيــديــو »فـــي أتــش 
كاميرا صغيرة،  »اســتــعــادة«.  ِعــَمــاد  أس«(، 
ــدة، ركــيــزة »يوميات  يــٍد واحـ محمولة على 
شـــــارع جـــابـــريـــئـــيـــل«. الــفــيــلــمــان وثــائــقــيــان 
رشـــيـــد  لــلــفــلــســطــيــنــي   ،)2021( ــدان  ــ ــديــ ــ جــ
ص 

َّ
لخ

ُ
مشهراوي. مشتركات عّدة بينهما، ت

ــــي: حـــضـــور طــــــاٍغ لــفــلــســطــن، ذاكـــــرة  ــــاآلتـ بـ
ــــاالت، مــبــاشــرة أو  ــّوالٍت وحـ وتــاريــخــا وتـــحـ
أفــالم؛  السينما، صـــاالٍت وصناعة  مــواربــة؛ 
الذاتّي، تجربة وعيشا وعالقات وأحاسيس. 
 فـــي بــنــيــة الــنــص 

ٌ
تــفــاصــيــل أخــــرى حـــاضـــرة

السردي، أو في هوامشه. شخصيات تظهر 
»يــومــيــات«   فــي الـــ

ّ
بــن حـــٍن وآخــــر، رغـــم أن

 
ٌ
ــن هـــامـــشـــا أوســــــع لـــهـــا، فــالــشــخــصــيــات ركــ

الــذكــريــات الــخــاصــة برشيد  أســاســّي فيها. 
ــِة آخــــر، أو من  ــ مــشــهــراوي تــنــبــثــق مـــن روايــ

معاينته الذاتية راهنا ُيقيم في جغرافّيته.
صبح 

ُ
الــفــيــلــمــن، ت  قليلة مــذكــورة فــي 

ٌ
مـــدن

وارتباطات،  بحياٍة  نابضا  ديكورًا  إحداها 
ها لتبّدالت يفرضها كورونا في 

ّ
تخضع كل

بــاريــس )يــومــيــات شـــارع جــابــريــئــيــل(. يافا 
ة امــتــداُد لهما 

ّ
 غـــز

ّ
أســـاس »اســتــعــادة«، لــكــن

ل في أشياء 
ّ
)األســـاس واالســتــعــادة(. التوغ

»يـــومـــيـــات«، يذكر  مــن مــــاٍض قــريــٍب )فـــي الــــ
مشهراوي تاريخ والدتــه: 18 يناير/كانون 
الــثــانــي 1962(، والــســفــر فــي رحــلــة الــعــودة 
ــام 1913(،  ــٍة قــديــمــة )بــــــدءًا مـــن عــ ــى أزمــــنــ إلــ
يكتبان بالكاميرا سيرة فرٍد وحكاية وطن 
 

ٌ
وتــفــاصــيــل مــتــغــّيــرات، مــعــظــمــهــا مــفــروض

بقّوة احتالل )إقامة الكيان اإلسرائيلي في 
فلسطن( وبسطوة وباء )كورونا(. السيرة 
مــكــتــوبــة بـــســـالســـة وتـــبـــســـيـــٍط، وبـــابـــتـــعـــاٍد 
أهــّم،  فالحكاية  زخــرفــة سينمائية،   

ّ
كــل عــن 

التفاصيل الصغيرة إلى حّد الهوس، بحسب 
متعاونن معه.

مواليد عام 1960، ورث فريمو حّب السينما 
من والده املهندس في »كهرباء فرنسا«، قبل 
 ُيخّصص بحث تخّرجه بموضوع بدايات 

ْ
أن

»بــوزيــتــيــف«.  الفرنسية  السينمائية  ــة 
ّ
املــجــل

 تــوظــيــفــه أجـــيـــرًا فـــي »مــعــهــد لــومــيــيــر« 
ّ
لـــكـــن

السينماتوغراف،  لوميير مؤّسسا  )األخــوان 
بالعربية(  الضوء  يعني  بالفرنسية  واالســم 
ــع 

َ
ــط

َ
ــام 1983، بــعــد تـــطـــّوعـــه فــيــه لـــفـــتـــرة، ق عــ

السينما.  فــي  املــعــّمــقــة  الــشــهــادة  لنيل  بحثه 
 
ّ
ــم مــيــدانــي عـــن فــن

ّ
ــك، بـــدأ مــســار تــعــل بــعــد ذلــ

اعها، كمدير 
ّ
االحتفاء بتاريخ السينما وصن

ــمــه بـــرتـــران 
ّ
ـــي لــلــمــعــهــد، إلــــى جـــانـــب مــعــل

ّ
فـــن

احتفااًل  ما 
ّ
نظ معا،  املعهد.  مدير  تافرنييه، 

»ذهبُت   :1995 عام  للسينما،  املائة  بالذكرى 
»سينفيليته«،  عــن  ملــحــاورتــه  تافرنييه  إلــى 
»بـــوزيـــتـــيـــف« مـــن أجــل  ــرة بــــ ــاكـ ــبـ وعـــالقـــتـــه الـ
 ألـــتـــحـــق بــاملــعــهــد 

ْ
بـــحـــثـــي. عـــرضـــت عــلــيــه أن

كــمــتــطــّوع، فــلــم يـــتـــرّدد فــي الــتــرحــيــب بـــي. لم 
أغــــادر املــعــهــد مــنــذ ذلـــك الـــيـــوم، الــــذي صــدف 
 شــاهــدُت فيه »الــخــروج مــن معامل 

ْ
أيــضــا أن

لــومــيــيــر« لــلــمــّرة األولــــــى. بــاخــتــصــار، هــنــاك 
 امرئ. كان هذا حتما 

ّ
أّيام فارقة في حياة كل

إلــّي«. يسهر تييري فريمو  أحدها، بالنسبة 

منذ أكثر من 10 أعوام على تنظيم »مهرجان 
لـــومـــيـــيـــر«، املــتــمــحــور حــــول إرث الــســيــنــمــا، 
ــبـــر جـــائـــزة  ـــاعـــهـــا عـ

ّ
ــن واالحــــتــــفــــاء بــــأبــــرز صـ

لوميير، التي تعاقب على استالمها كباٌر في 
إيستوود  كلينت  أمــثــال  والتمثيل،  اإلخـــراج 
ــــن ســـكـــورســـيـــزي  ــارتـ ــ وكــــاتــــريــــن دونـــــــوف ومـ
مهّمة  أيــضــا  الــرجــل  كامبيون. يشغل  وجــن 
دير 

ُ
ت التي  لوميير«،  »سينما  شركة  رئــاســة 

ــتـــرأس »جمعية   وتـــجـــربـــة، ويـ
ّ
3 صــــاالت فــــن

أرشيفهما.  عن  املسؤولة  لوميير«،  األخوين 
 أنجز 

ْ
من دون تناسي اشتغاله اإلخراجي، إذ

وثائقي   ،)2016( الــحــيــاة«  وتــبــدأ  »لــومــيــيــر، 
يــرتــكــز عــلــى مـــونـــتـــاج 108 أفـــــالم لــأخــويــن 
يقرأه  بــديــع  تعليق  مــع  السينما،  ُمــخــتــرَعــي 

بصوته.
قبعات عـــّدة فــي حـــوزة رجـــٍل ال يــّدخــر جهدًا 

والـــتـــوثـــيـــق أهــــــــّم، واالحــــتــــفــــاظ بــالــلــحــظــة 
اآلنـــّيـــة، بــتــفــاصــيــلــهــا ورتــابــتــهــا وتــكــرارهــا 
ــات«(، نــــــواة مـــطـــلـــوبـــة، وهــــدف  ــ ــيـ ــومـــ »يـــ ـــ ـــ )ال

ُيرتجى تحقيقه.
 تمنح رشيد مشهراوي مادة بصرية 

ٌ
صدفة

ى بـــُصـــور 
َّ
ــذ ــ ــغـ ــ ــّي، ُيـ ــقــ ــائــ تــصــلــح لـــُصـــنـــع وثــ

فوتوغرافية، باألسود واألبيض، ذات جودة 
فــنــيــة عــالــيــة وُمــبــهــرة، تلتقط نــبــض حياة 

ما 
ّ
كل وقضاياها،  السينما  عــن  املنافحة  فــي 

 أول: فــي الفترة 
ٌ

دعــت الحاجة إلــى ذلــك. مثل
الــحــرجــة، الــتــي مـــّرت بــهــا صــنــاعــة السينما، 
ي الصاالت، بسبب اإلغالق 

ّ
خصوصا ُمستغل

االحترازي الذي تلى استفحال وباء كورونا، 
ـــرة )28 ديــســمــبــر/ كــانــون 

ّ
كــتــب رســـالـــة مـــؤث

بــمــرور 125 عــامــا على  احــتــفــاًء  األول 2020( 
تــنــظــيــم أول عــــرض ســيــنــمــائــي، جــــاء فــيــهــا: 
ل صاالت السينما للمّرة األولى. ما لم 

ّ
»تتعط

قه وباٌء 
ّ
تنجح في فعله الحروب العاملية، حق

وا، 
ّ
 يخط

ْ
ــاب األعــمــدة أن

ّ
)...(. كنا نــوّد مــن كــت

عوض مقاالتهم عن املوت املزعوم للسينما، 
ــة، أو بـــعـــض عــــبــــارات  ــقــ ــيــ ــٍر رقــ ــيـ ــكـ ــفـ وقــــفــــة تـ
ُيــذّكــروا بإسهام الفن السابع   

ْ
االعــتــراف، وأن

 ثان: مساندته 
ٌ

في الحضارة اإلنسانية«. مثل
بــعــد اإلعـــالن  أقــــراص »دي فــي دي«  منتجي 
عن الضرر الكبير الذي أصاب مبيعاتهم في 
 بعشق 

ٌ
فــتــرة الحجر الــصــحــي: »أنـــا مــجــنــون

 صنع مكتبة أقراص 
ّ
الـ دي في دي. أعتقد أن

أفـــضـــل مـــن تــخــزيــن األفــــــالم فـــي حـــامـــٍل غير 
مادي. ناشرو األقــراص يعّبرون عن ضرورة 
الـــ دي في دي، باعتباره شيئا  الحفاظ على 
. ال أحـــد يــجــرؤ على 

ٍّ
ــق ـــهـــم عــلــى حــ

ّ
ثــمــيــنــا. إن

بــاأللــواح  الــورقــي  الكتاب  املــنــاداة بتعويض 
 الـــجـــمـــيـــع يــتــبــّجــحــون 

ّ
ــن ــكــ ــة، لــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ

ق 
ّ
بمواكبة التطّور التكنولوجي عندما يتعل

األمر بالسينما«.
املندوب  ى فريمو، منذ عام 2007، مهّمة 

ّ
تول

ــّم مــهــرجــان ســيــنــمــائــي فــي الــعــالــم  الـــعـــاّم ألهــ
«(، بـــعـــدمـــا شـــغـــل مــهــّمــة 

ّ
)مــــهــــرجــــان »كـــــــــــــان

املـــســـؤول عــن الــبــرمــجــة فــيــه مــنــذ عـــام 2003، 
بطلٍب من جيل جاكوب. ينّسق املندوب العام 
عملية انتقاء األفــالم، ويسهر على نجاحها، 
بإشرافه على البرمجة الرسمية، التي تمنح 
 املزاوجة بن دواعي 

ً
قة

ّ
املهرجان هويته، ُمحق

التسويق والصيت اإلعالمي، وبصم اختيار 
ـــي ُيــنــبــئ بـــنـــوع الــســيــنــمــا الـــتـــي يــدعــمــهــا 

ّ
فـــن

ــمــون، ونــوعــيــة املــواهــب الــتــي ُيــراهــنــون 
ّ
املــنــظ

ــنــــدوب الـــعـــام أشــغــال  عــلــيــهــا. كــمــا يـــــرأس املــ
فــريــق املــهــرجــان طيلة الــســنــة، ويــشــرف على 
املتعاونن،  ف من مئات 

ّ
املؤل التنظيم،  فريق 

أثناء انعقاد املهرجان، ويحرص على توفير 
املهرجان  الظروف الستقبال ضيوف  أفضل 

من مختلف االختصاصات.
« باختيارات 

ّ
طبع تييري فريمو برمجة »كان

»ســيــنــفــيــلــيــة« قــويــة، أهــّمــهــا إعـــطـــاؤه مكانة 
لت 

ّ
تكل النوع،  التحريك وأفــالم  أكبر لسينما 

رة في النوع، 
ّ
بحصول أفالم راديكالية، ُمتجذ

على »السعفة الذهبية« في األعوام األخيرة، 
»بارازيت« )2019( للكوري الجنوبي بونغ  كـ
لــلــفــرنــســيــة   )2021( و»تـــيـــتـــان«  هــــو،  ـ  جــــون 
جوليا دوكورنو. كما ساهم في منح الفيلم 
البرمجة واألضــواء،  أهــّم في  الوثائقي حّيزًا 
بالتعاون  الذهبية«،  »الــعــن  جــائــزة  بإنشاء 

مع جولي بيرتوتشيلي، عام 2015.

ومروياتها  أشكالها  بمختلف  فلسطينية، 
رغم  يعجز،  احتالٍل  قبل  ناسها،  ويوميات 
آلــتــه الــحــربــيــة واألمــنــيــة والــتــرهــيــبــيــة، عن 
إلــغــاء تــاريــخ وذاكـــرة وبــلــٍد وأرٍض وشعٍب. 
ُصور مأخوذة من مصادر عّدة: فلسطن في 
الــذاكــرة، رائــد دزدار، أحمد مــروات، أرشيف 
الــغــريــب،  أّم  يـــافـــا  داري،  أحـــمـــد  ــنـــاصـــرة،  الـ
ذاكرة فلسطن الزراعية، مكتبة الكونغرس، 
املحبة  جمعية  االبــتــدائــيــة،  الــقــدس  مكتبة 
ــداد، مــجــلــة  ــ ــ الـــيـــافـــيـــة الـــخـــيـــريـــة، خــمــيــس حـ
»اليـــــف«؛ بــاإلضــافــة إلـــى صــحــٍف ومــجــالت 
غـــزارة   .1948 عـــام  قــبــل  فلسطينية صــــادرة 
كِمل مرويات طاهر القليوبي 

ُ
ور، التي ت الصُّ

ها 
ّ
املــســّجــلــة عــلــى شــريــط فــيــديــو، تــبــدو كأن

بهدوء  الرجل  يرويها  من حكاياٍت   
ٌ
منبثقة

وحماسة في آن واحد، مع ابتسامٍة توحي 
ها تقول قهرًا وأملا.

ّ
بصفاء وسكينة، لكن

ــادة«، يـــــروي الــقــلــيــوبــي ذاكــــرة  ــعــ ــتــ فـــي »اســ
وتـــاريـــخـــا وعــيــشــا. عــنــدمــا يـــذكـــر لحظتن 
وفلسطن،  يافا  وسيرة  سيرته  في  اثنتن 
املروّيات:  إكماله  دون  تحول  بغّصة  يشعر 
ــم«، 

ّ
 أتــكــل

ْ
. ال أســتــطــيــع أن

ّ
»حــنــجــرتــي تــجــف

َحــلــقــه يــنــشــف، وبلكنته   
ّ
يــقــول، ُمــضــيــفــا أن

بقدرش  »ما  ُيكِمل:  الفلسطينية،  اليافاوية 
م«. الغّصة األولى تحصل عندما يقول 

ّ
أتكل

 والـــدتـــه مـــن الـــقـــدس؛ والـــغـــّصـــة الــثــانــيــة 
ّ
إن

عندما يــروي سقوط يافا. يسرد شيئا من 
زمـــن الـــخـــروج الــقــســري. فــي الــطــريــق، تقف 
 ينظروا إلى 

ْ
الوالدة وتطلب من أوالدهــا أن

ــلــعــوا ع يــافــا وعــّبــوا 
ّ
الــخــلــف: »يـــا والد. اط

عيونكم بيافا«، فبالنسبة إليها »الله أعلم« 
متى سيرون يافا ُمجّددًا.

تييري فريمو: 
ُوجهة السينما 

)دومينيك شارّيو/
وايرإيماج(

)Getty /رشيد مشهراوي: فلسطين أوًال ودائمًا )الري بوساّكا
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قدرة غير عادية على 
العمل المتواصل وضبط 

التفاصيل الصغيرة

توّغٌل في ماٍض قريب 
وسفرٌ في رحلة العودة 

إلى القديم

ُكرِّم الفرنسي تييري 
فريمو، المندوب 

العام لمهرجان »كاّن« 
السينمائي، في الدورة 

الـ43 لـ»مهرجان القاهرة 
السينمائي«، الُمقامة حاليًا

»سينيفيلي« شغوف بالتاريخ والمستقبل

ُصَور تروي سيرة فرد وبلد وتاريخ

تكريم تييري فريمو في »مهرجان القاهرة الـ43«

وثائقيان جديدان للفلسطيني رشيد مشهراوي

 Miss Fisher And The Crypt Of ¶
Tears لتوني تيلسي، تمثيل أّسي 

ديفيز )الصورة/ Getty( وناثان بايج 
وميريام مارغوليس: في عشرينيات 

القرن املاضي، بعد إنقاذها بدوية 
دعى شيرين من سجٍن في القدس، 

ُ
ت

ها بتهمة 
ّ
بعد صدور حكٍم ظالٍم بحق

رين فيشر في كشف لغز 
ْ
باطلة، تجهد ف

ر بثمن، ولعنات  ق بزمرد ال ُيقدَّ
ّ
متعل

قديمة، وفي بحٍث دؤوب عن حقيقة 
االختفاء املريب لقبيلة شيرين أيضا.

¶ The Batman ملات ريفيز، تمثيل 
نسن وزوي ْكرافيتز 

ّ
روبرت بات

)الصورة( وبول دانو: ال تزال شخصية 
»باتمان« ُمثيرة لحماسة سينمائية، 

تدفع إلى إنتاج أفالٍم جديدة عنها. مع 
ريفيز، يتابع باتمان حربه ضد الفساد، 

ق في سلسلة 
ِّ
وفي الوقت نفسه ُيحق

جرائم يرتكبها قاتل ُيدعى »ريدلر« 
يترك ألغازًا مختلفة في أمكنة ارتكابه 

ع إطالق العروض 
ّ
تلك الجرائم. ُيتوق

التجارية الدولية لجديد »باتمان« هذا 
في الثلث األول من العام املقبل.

¶ Thirteen Lives لرون هاورد، 
تمثيل فيغو مورتنسن )الصورة( 

وكولن فاريل وجول أدجرتن: قصة 
حقيقية جرت وقائعها في تايلندا 

عام 2018، ُعرفت باسم »عمليات 
اإلنقاذ في مغارة ثام لوينغ«. ففي 

يونيو/حزيران من ذاك العام، حوصر 
 من فريق كرة قدم محلي، 

ً
12 طفال

رفقة مدّربهم، في كهٍف في سلسلة 
جبال »دوي نانغ نون«. وبسبب 
ارتفاع منسوب املياه، استغرقت 

، رغم وفرة 
ً
عملية اإلنقاذ وقتا طويال

اإلمكانيات املتطّورة.

¶ Asteroid City لوّس أندرسن، تمثيل 
مارغو روبي )الصورة( وجيفري رايت 

وأدريان برودي وبل موراي وتيلدا 
سويننت وسكارليت جوهانسن: عدٌد 

من أبرز نجوم هوليوود والسينما 
العاملية في فيلٍم واحد، يرتكز على 

قّصة حّب تجري وقائعها في إسبانيا. 
 وّس أندرسن 

ّ
ال تحديد للزمن، لكن

له في مسائل كثيرة 
ّ
 بتوغ

ٌ
معروف

مرتبطة بالحدث األبرز، وبتشّعب 
املسارات الدرامية في أفالمه، وببعض 

الغرائبية في الُصور واملعالجة.

¶ Pinocchio لروبرت زيميكس، تمثيل 
سينثيا إريفو )الصورة( وجوزف 

غودرن ـ ليفيت وتوم هانكس: »يندرج 
هذا االقتباس الجديد للقّصة املعروفة 
في إطار مشروع لوالت ديزني، يقضي 

بتصوير أفالٍم بلقطات حّية عن 
ف  قصص رسوم متحّركة«. هكذا ُيعرَّ
الفيلم رسميا. القّصة معروفة: نّجار 
يصنع دمية خشبية تتحّول سريعا 
ى 

ّ
إلى كائن حّي، يواجه تحّديات شت

ومغامرات كثيرة، مكتشفا بفضلها 
العالم والحياة والعالقات.

أفالم جديدة

Monday 29 November 2021
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