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سنخرج بدموع وحّب

سعيد المزواري

في »ألفافيل« )1965(، لجان ـ لوك 
 العميل السّري ليّمي 

ّ
غــودار، َحل

كــونــســتــانــتــن( في  )إدي  كــوشــن 
مدينة ديستوبية، حيث أّدى تغّول الحاكم 
 قوانن، تمنع 

ّ
وحاسوبه املركزي إلى سن

البشرية،  واملــشــاعــر  الضمير  َمــظــاهــر   
ّ

كــل
 وثقافة، مع وصّية 

ّ
وما يؤّدي إليها من فن

 من يستطيعون البكاء.
ّ

وحيدة: إنقاذ كل
ــزال فـــي ُمــســتــطــاعــنــا الـــبـــكـــاء، لحسن  ــ ال يـ
ى لنا، مع 

ّ
. أو رّبــمــا هــذا كــل مــا تبق

ّ
الــحــظ

 بــلــدان الــعــالــم حالة 
ّ

ــل ــنــا نــعــيــش فــي جـ
ّ
أن

ال تــخــتــلــف كــثــيــرًا عـــن أجـــــواء »ألــفــافــيــل«. 
»كورونافيل«،  تسميتها  بالتالي  ُيمكننا 
 تأّبد إجـــراءات االحــتــراز الصحي، 

ّ
في ظــل

التي أفضت إلــى إغــاق صــاالت السينما، 
وإلغاء التظاهرات الفنية والسينمائية.

ُيــــــحــــــَرم   
ْ
أن ــوة  ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــ ال ــهــــى  ــتــ ــنــ مــ ألــــــيــــــس 

، من 
ً
»ســيــنــفــيــلــيــون«، فـــي املـــغـــرب مـــثـــا الـــ

ولـــوج »مــعــبــدهــم«، ملــا يــقــرب مــن عـــام؟ ألم 
 الطويل والبارد هذا إلى 

ّ
يؤدِّ خريف الفن

د املشاعر فينا؟
ّ
نوٍع من تبل

شــخــصــيــا، لـــم أشـــاهـــد فــيــلــمــا فـــي الــصــالــة 
منذ بداية مارس/ آذار املاضي في طنجة، 
»املــهــرجــان  ـــ21 لـــ ــــدورة الــ حــيــث حــضــرت الـ
الوطني للفيلم«. 10 أشهر لم تلج قدماي 
فــيــهــا مــحــراب الــســيــنــمــا، ولـــم أخــتــبــر تلك 
اللحظة السحرية، حن تنطفئ األضــواء، 
وتشتعل في داخلي أنواٌر من حلم وجمال. 
لــم أعــد ألتحم مــع أنـــاٍس ال تجمعني بهم 
ســـوى قــرابــة اإلنــســانــيــة فــي طــقــس حــالــٍم، 
 

ٌ
فــيــه حــظــوة مصير مــشــتــرك، وأمـــل نا 

ّ
تلف

عْم 
ْ
أن لم  في عالٍم أفضل. 10 أشهر كاملة، 

ــا بــحــّصــة »حــــضــــرة« واحــــــدة في  ــنـــاءهـ أثـ
 حــمــولــة الـــزوايـــا 

ّ
»زاويـــــة الــســيــنــمــا«، بــكــل

الروحانية في مفهوم التصّوف املغربي.
ي عشُت املتاهات الزمكانية 

ّ
كم وددت لو أن

ــــوالن، فـــي صــالــة  »تــيــِنــت« كــريــســتــوفــر نـ لـــ
زّودة بتقنية »آيماكس«؛ 

ُ
»موروكومول«، امل

»مانك«  سيناريو  بجمل  استمتعُت  ولــو 
)ديـــفـــيـــد فـــيـــنـــشـــر( الـــبـــديـــعـــة، فــــي عــــرٍض 
»قصر املؤتمرات«، في »مهرجان  مسائي بـ
مراكش للفيلم«. كم كان سيكون رائعا لو 
ــبـــوع الــفــيــلــم األوروبـــــــي« في  جــمــعــنــا »أسـ
قاعة سينما »الــريــف«، وســط كازابانكا، 
حــول باقة من أفــام الــقــارة العجوز، وفي 
ــــِمــــل« لـــتـــومـــاس فــيــنــتــربــرغ، 

َ
مــقــّدمــتــهــا »ث

أفضل ما أتيح لي مشاهدته من محصول 
هذا العام الهزيل.

 عــــاٍم، 
ّ

 أســتــكــشــف، مــثــل كــــل
ْ
كــــان بــــــوّدي أن

تشكيلة من أروع ما أنتج في محيط البحر 
األبيض املتوسط، في قاعة »أفينيدا«، رفقة 
قاء 

ّ
أصدقاء السينما في تطوان؛ وأجّدد الل

مـــع »ســيــنــفــيــلــيــي« أفــريــقــيــا فـــي خــريــبــكــة، 
لنقاِش قضايا السينما في القارة السمراء، 
 ، وأنكبُّ الصباح؛  من  متقّدمة  ساعة  ى 

ّ
حت

رفــــقــــة زمــــائــــي مــــن أعــــضــــاء »الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
املغربية لسينما الهواة«، على املضّي قدما 
ــّررة لفائدة  ــقـ ـ

ُ
فــي مــشــاريــعــنــا الــطــمــوحــة، امل

ــواة، فـــي مـــهـــرجـــان ســطــات،  ــهــ املـــخـــرجـــن الــ
ات.

ّ
وغيرها من املحط

ــْدُت »مــــهــــرجــــان طـــنـــجـــة لـــأفـــام  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــم افـ ــ كـ
الـــقـــصـــيـــرة فــــي حـــــوض املــــتــــوّســــط«، حــيــث 
ُمـــشـــاهـــدة زمــــــــّردات فيلمية  تــقــتــرن مــتــعــة 
ــادرة بسحر مــديــنــة ليست كــبــاقــي املـــدن،  نــ
الفيديو«،   

ّ
لفن البيضاء  الـــدار  و»مــهــرجــان 

ــاٍم كــامــل من  حــيــث كــنــُت أمـــأ احــتــيــاطــي عــ
عكس  والــذهــاب  واملجازفة،  جريب 

ّ
الت روح 

ديكتاتورية الحبكة.
ر بجريرة فيروس مقيت، أتى 

ّ
 هذا تبخ

ّ
كل

 ،
ّ
على األخضر واليابس من تمظهرات الفن

 
ّ

ه أرسل خصيصا ليقبض على روح كل
ّ
كأن

يات الجمال في حياتنا.
ّ
تجل

 
ّ
 مـــــــرة أخــــــــــرى، فـــــإن

ّ
، لـــحـــســـن الـــــحـــــظ

ْ
لـــــكـــــن

مــرور  مــع  داخــلــه،  فــي  يبني  »سينفيلي«  الـ
 
ً
 كاملة

ً
ــشــاهــدات، بــلــدًا، بــل قـــارة

ُ
ــوام وامل األعـ

من السينما، من دون حدود جغرافية، وال 
دخـــول، وال تصاريح بكشوفات  تــأشــيــرات 
ــارة ال  ـــهـــا قــ

ّ
ـــه، أن

ّ
ــّم مـــن هـــذا كـــل ــ صــحــيــة. األهـ

نـــفـــوذ لـــلـــفـــيـــروســـات بـــأنـــواعـــهـــا عــلــيــهــا. ال 
ــل بن 

ّ
قــوانــن هــنــاك تــحــّد مــن حــّريــة الــتــنــق

ــواء واألحــاســيــس،  ــ األنـــــواع واألفـــــام واألجــ
كما  الــحــاســوب،  على  قليلة  نــقــرات  فتكفي 
م 

ّ
الحجر، كي تنظ أولــى أسابيع  فعلُت في 

في صالون بيتك استرجاعا لفيلموغرافيا 
روبرت ألتمان الرائعة، التي تجّسد التوافق 
 تحّكم 

ّ
املــطــلــق بــن فــردانــيــة األســلــوب وفـــن

األميركي  العيش  روح  على  يقبض  ثمن، 
وتــنــاقــضــاتــه الــتــي ال تــنــتــهــي، كــمــا فـــي »3 
أو  و»ناشفيل«.  الطويل«  و»الـــوداع  نساء« 

 تلجأـ  في أزمنة انتفاء املعالم هاته، حيث 
ْ
أن

 بوسعهم تحقيق 
ّ
 يقنعنا أن

ْ
يريد البعض أن

السام مع إسرائيل من دون مراعاة حقوق 
الشعب الفلسطيني ـ إلى موقع »يوتيوب«، 
ر آفي ُمغَربي، املخرج اإلسرائيلي 

ّ
حيث يوف

منجزه  للصهيونية،  املــنــاهــض  الــيــســاري 
حفة 

ّ
الوثائقي املبهر مجانا، وعلى رأسه الت

الــتــســجــيــلــيــة »مــــن أجــــل واحـــــدة مـــن عــيــنــّي 
كـــعـــادة  ـ  ــمـــزج  تـ ــتـــي  الـ  ،)2005( اإلثـــنـــتـــن« 
باملوضوعي، واألســطــورة  الــذاتــي  ـ  ُمغَربي 
التاريخية بمشاهد مفزعة من واقع القمع 
الحيرة   

ّ
كــل لتقول  اإلسرائيلين،  والبطش 

أمام سعي ضحّية األمس الغريب واملفارق 
إلــــى اســتــثــمــار مـــاضـــي مــآســيــه، كــضــعــيــٍف 
أمام الرومان، للّدوس على حقوق ضعيف 
 األوهــام 

ّ
الحائط بكل اليوم، ضاربا عــرض 

اإلنسانية املعّولة على التعاطف املتماهي، 
عاظ من دروس التاريخ.

ّ
واالت

 
ً
 سانحة

ً
فــتــرة كــورونــا كــانــت أيــضــا فــرصــة

ملراجعة الكاسيكيات، خصوصا تلك التي 
املحيلة على  الفترة  أجـــواء وأسئلة  تــوافــق 
الوجودية، ومساءلة طريقة عيش اإلنسان. 
هكذا، تماهيُت مــّرة أخــرى مع ســؤال الري 
غــابــنــيــك املــتــكــّرر »مــــاذا يــحــدث اآلن؟«، في 
رائعة األخوين كوين »رجل جــاّد« )2009(؛ 
قتبسة 

ُ
امل االفتتاحية  الفيلم  جملة  ــى 

ّ
وحــت

 ما يحدث 
ّ

عن راشي: »استقبل ببساطة كل
لــــك«. انــدمــجــُت مـــجـــّددًا مــع أجــــواء »أغــانــي 
يفصح  حيث   ،)2000( الثاني«  الطابق  من 
الجهبذ السويدي روي أندرسون، منذ فجر 
األلفية الثالثة، عن فراسة ُمدهشة في قراءة 
العبثية،  فــي  املغرقة  ومآسيه  الــقــرن  طــالــع 
ُمــتــمــّعــنــا ـ رفـــقـــة الـــعـــجـــوز كـــالـــي، املــفــحــوم 
ــازًا مــــن فـــــرط تـــكـــالـــب املــحــن  ــ ــجـ ــ حـــرفـــيـــا ومـ
 تكون 

ْ
 أن

َ
 »ُمهّمة

ّ
والخراب املحدق ـ في َكْم أن

 للغاية«. وقــفــُت مــجــّددًا على 
ٌ
ــة

ّ
إنسانا شــاق

املعجز  بــالــبــرهــان  األخـــيـــرة،  الحقيقة  هـــذه 
بــالــجــمــال، بفضل مــســار »بــــاري لــيــنــدون«، 
ــا،  ــدّويـ ــّم ســقــوطــا مـ ــعـــودًا نــحــو الـــقـــّمـــة ثــ صـ
فـــي تــحــفــة ســتــانــلــي كــوبــريــك، الــتــي يحلو 
 يــرى فيها »أوديــســا اإلنــســان«. 

ْ
للبعض أن

اســـتـــعـــدُت وحـــشـــة املـــخـــرج املـــبـــتـــدئ وســط 
قـــاهـــرة ُمـــكـــفـــهـــّرة وضـــبـــابـــيـــة، فـــي جــوهــرة 
تــامــر الــســعــيــد ذات الــعــنــوان الــديــســتــوبــي 
أتابع   

ْ
أن قبل   ،)2016( املــديــنــة«  أيـــام  »آخـــر 

مع  ُمثريا ومؤثرًا بصدقه،  افتراضيا،  لقاًء 
ــَرْت عــلــى تــســيــيــره وتنظيمه  املـــخـــرج، ســـهـ
ريم مجدي ورفاقها النشطن في مجموعة 

»صاعد« للسينمائين الشباب.
 مــبــادرات حميدة عـــّدة مــن هذا 

ّ
أن صحيٌح 

الــقــبــيــل ســعــت إلــــى تــبــديــد عـــزلـــة الــحــجــر، 
عــبــر فــعــالــيــات وعـــــروض افـــتـــراضـــيـــة، كما 
بــاكــرًا،  املــغــربــي«  السينمائي  »املـــركـــز  فــعــل 
اإلنــتــاج،  حديثة  مغربية  أفــامــا  ببرمجته 
راث القت صدى وإقبااًل جيدًا 

ّ
وأخرى من الت

لـــدى املــتــتــّبــعــن، شــاهــدنــا بفضلها أفــامــا 
»موت للبيع« لفوزي بن السعيدي،  مهّمة، كـ
كأفام  والحنن،  االحتفاء  ها 

ّ
يحف وأخــرى 

ــــراب« ألحــمــد  ــّسـ ــ مــصــطــفــى الــــدرقــــاوي، و»الـ
البوعناني.

ثّم  تــوالــي األسابيع  مــع  ــتــَر 
َ
ف  االهتمام 

ّ
لكن

 
ّ

ــت الـــامـــبـــاالة، واكــتــســت كــل
ّ
الــشــهــور، فــحــل

املواعيد بألوان التباعد وبرودة االفتراض، 
 ال شيء ُيغني عن حرارة 

ْ
أن ضح جليا 

ّ
ليت

بادل عن قرب.
ّ
اللقاء الحميمي، والت

ــة أخــــــــــرى  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــة مـ ــ ــســ ــ ــكــ ــ ثــــــــــم جــــــــــــــــاءت نــ
لــلــســيــنــمــائــيــن املـــغـــاربـــة، قــبــل أّيــــــام فــقــط، 
األجيال  م 

ّ
ُمعل الصايل،  الدين  نــور  برحيل 

وُمـــرســـي أســــس الــثــقــافــة الــســيــنــمــائــيــة في 
املــمــلــكــة. رحــيــل مــفــاجــئ وصــــادم، لــم أتــبــّن 
ــرات 

ّ
 أبـــعـــاده، لــكــن املــؤش

ّ
شخصيا بــعــد كـــل

نهاية مرحلة،  أمـــام  ـــه يضعنا 
ّ
أن  على 

ّ
تـــدل

ـــة 
ّ
 مـــا يقتضيه هـــذا املــفــهــوم مـــن دق

ّ
مـــع كـــل

تحّديات وجسامة مسؤولية.
في واحدة من أفضل جمل حوار »ألفافيل«، 
يـــســـأل ســـائـــق الــتــاكــســي لــيــّمــي كـــاشـــن عن 
في  الليل«،  أقاصي  »إلــى  فيجيب:  وجهته، 
تحية صريحة من غودار إلى معلمة سيلن 
الـــروائـــيـــة الــشــاهــقــة، الــتــي كـــان نـــور الــديــن 
نجد توصيفا  كيف  كثيرًا.  ها 

ّ
يعز الصايل 

آخــر ملا عشناه عــام 2020، أبلغ مما جادت 
به قريحة سيلن العبقرية؟

ــة فــــي أقـــاصـــي  ــلـ ــــط رحـ نـــحـــن بــالــفــعــل وسـ
 السينما واألدب 

ّ
لــكــن لــيــل حــالــك وبــهــيــم، 

الليل  لــحــظــات  أكــثــر   
ّ
أن متنا 

ّ
عل والــفــنــون 

ــي بـــالـــضـــبـــط تـــلـــك الـــتـــي تــســبــق   هــ
ً
ظـــلـــمـــة

ح باألمل إذًا، 
ّ
انباج الفجر بقليل. فلنتسل

ونقتدي بوصفة العميل ليّمي ومحبوبته 
ــى 

ّ
نـــاتـــاشـــا لــلــتــحــّرر مـــن »ألـــفـــافـــيـــل«، حــت

نخرج من »كورونافيل« بساح من دموٍع 
وشعٍر وحّب.

فترة كورونا كانت أيضًا 
فرصًة سانحًة لمراجعة 

الكالسيكيات

مبادرات عّدة سعت 
إلى تبديد عزلة الحجر عبر 

عروض افتراضية

عشية انتهاء عاٍم مليء بارتباكات في مسائل العيش والتواصل، بسبب تفّشي كورونا، يروي 
نّقاد ينشرون في »العربي الجديد« اختباراٍت لهم فيه، ومشاهداٍت تخرج من إطار الشاشة، 
بأصنافها وتقنياتها ومفرداتها، إلى يومياٍت مثقلة بأسئلٍة وقالقل وأهواء ورغبات، وبعض 

هذا ُمعّطل في زمٍن قاتٍم. 
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مــصــادر إرواء حــقــولــه الــكــتــابــيــة واملــعــرفــيــة؟ 
في هذه الحالة، يلعب املكان دورًا تعويضيًا 
ــر بدائل، 

ّ
مهّمًا. اإلقــامــة فــي بلد أوروبـــي تــوف

ــرار حــلــول مــوســم مهرجاني  ــل مــن أضــ
ّ
ــقــل

ُ
وت

»شــحــيــح« املــحــصــول. املــهــنــة واشــتــراطــاتــهــا 
ــّصــــات اســـتـــكـــتـــاب الـــنـــاقـــد  ــنــ ـــبـــات مــ

ّ
ومـــتـــطـــل

ها 
ّ
كل عيشه،  بمصادر  ه 

ّ
وتشبث السينمائي، 

زات لدوام التواصل. االشتراك الشخصي 
ّ
محف

في منّصات العروض السينمائية الخاصة، 
في  الجائحة. عروضها  يسبق  غيرها،  وفــي 
زمن كورونا يعّوض جزءًا من غياب صاالت 
العرض، رغم أن الكثير منها، خاصة املعنّية 
ــل، في 

ّ
 أو تــتــعــط

َ
، لــم تــتــراخ

ّ
بالفيلم املــســتــقــل

 جديدة 
ٌ

حدثت أشكال
ُ
. است

ّ
السويد على األقل

اد عن ُبعد. هكذا، فعلت 
ّ
من التواصل مع النق

أيضًا صاالت العرض التجارية األوروبية مع 
اشــتــراك  بطاقات  إصــدارهــا  عبر  جمهورها، 
ــــام مـــن املـــنـــزل. خــزيــنــهــا ليس  ُمــشــاهــدة األفـ

، يمّد الناقد ببعض الجديد.
ً
قليا

املــكــوث فــي الــســويــد، والتفاعل مــع مشهدها 
مخزوِن  نقَص  الناقد  بان 

ّ
يجن السينمائي، 

 مــهــرجــانــاٍت 
ُ

خــامــات الــكــتــابــة: أفــــاٌم وبــعــض
ى 

ّ
وفعاليات أخرى ُمصاِحبة. في السويد، حت

الــعــروض السينمائية  ــت 
ّ
ــرة، ظــل

ّ
فــتــرة مــتــأخ

العروض  تدريجيًا.  تقليصها  تــّم  مستمّرة. 
الــصــحــافــيــة الــخــاصــة لـــم تــنــقــطــع. فـــي بــدايــة 
انــعــقــدت  ــي،  ــاضــ املــ تــشــريــن األول  ــتـــوبـــر/  أكـ
»مهرجان السينما العربية  الدورة العاشرة لـ
في ماملو«. عدد الحضور في القاعات تحّدد 
 ما رافقها من فعاليات 

ْ
بخمسني شخصًا، لكن

ولقاءات شخصية أشبعت بعض حاجٍة إلى 
تـــواصـــٍل ســيــنــمــائــي، انــقــطــع مــن دون سابق 

الــعــام،  هــذا  فــيــه،  العربي  الحضور  تحضير. 
ــة. مـــع ذلـــــك، ســّد  أغــلــبــيــتــه مـــن دول أوروبـــــيـــ
شاغرًا. اللقاءات الشخصية اكتسبت حميمية 
ى 

ّ
أكثر، والشغف بالسينما وديمومتها تجل

بــســطــوٍع فــي حــمــاســة املــشــاركــني فــي ســوقــه، 
لُيكِملوا  منّصاته،  دعــم  نيل  إلــى  وتسابقهم 

بها أحامهم السينمائية.
فــي مــاملــو، َعـــرض صــديــقــي املــخــرج الــعــراقــي 
من  نهائية  شبه   

ً
نسخة لــي  الجنابي  قتيبة 

فيلمه الجديد. لن أنسى فرحته بانطباعاتي 
عنه، وحماسته إلكماله، رغم عوائق الجائحة. 
شغف السينمائي العربي لم يضمر. تلّمست 
ذلك من خال متابعتي ملهرجاني »الجونة« 
و»الـــقـــاهـــرة«. لــم أحــضــرهــمــا بسبب كــورونــا 
 الرغبة في العمل 

ّ
ي تّيقنت أن

ّ
وموانعها، لكن
ال ُيعيقها وباٌء.

طعنات  أوجعته  العاملي  السينمائي  املشهد 
كــورونــا. اإلنــتــاج الــعــاملــي الكبير )هــولــيــوود 
 
ّ
ـــريـــن بـــهـــا. لــكــن

ّ
بــشــكــل خــــــاص( أشــــــّد املـــتـــأث

املعروض منه في املهرجانات العاملية ـ التي 
اختار  وأكثرها  في مسيرتها،  املضي  قــّررت 
املهرجانات  مي 

ّ
ومنظ الجمهور  مع  التفاعل 

ـــاد والــصــحــافــيــني عـــن ُبــعــد )أونـــايـــن( 
ّ
والـــنـــق

ـ لـــيـــس بـــقـــلـــيـــٍل. مـــتـــابـــعـــة تـــلـــك املـــهـــرجـــانـــات 
الــنــاقــد بحيوية حضور  يــزيــد مــن إحــســاس 
ى في 

ّ
السينما، وإمكانية التواصل معها، حت

« و»فينيسيا« 
ّ
أكثر األزمنة شّدة. أفام »كــان

و»تــورنــتــو« و»إدفـــــا« )أمــســتــردام الــوثــائــقــي 
ــــرت زادًا مــهــّمــًا للناقد 

ّ
الـــدولـــي( وغــيــرهــا، وف

جلي اختياراتها 
ُ
شترك فيها. ت

ُ
السينمائي امل

فّوقت 
َ
حضورًا سينمائيًا عربيًا مهمًا، ربما ت

أهميته سنوات كثيرة قبل الجائحة. عروض 
أقــســام »الــجــونــة« و»الــقــاهــرة« وأفـــام كثيرة 

 من مهرجانات »أوناين«.
ٌ

أغلبه مقبل
غني الناقد عن الحضور 

ُ
ُمشاهدة عن ُبعد ت

ها تحرمه من تفاعل 
ّ
إلى موقع إقامتها، لكن

ومــشــاركــة فيها ال يــقــان أهــمــيــة عــن األفـــام 
نفسها. هــذا الــحــال أثــار نقاشًا حــول أشكال 
ــســقــة مع 

ّ
ـــشـــاهـــدة الــفــيــلــمــيــة الـــجـــديـــدة، املــت

ُ
امل

رات كونية سبقت كورونا، وأحدثت في  غيُّ
َ
ت

عــالــم صناعة وســائــط الــعــرض اإللــكــتــرونــي، 
و»فورمات« شاشاته، جداًل زادت وتيرته في 

زمن اجتياح الوباء.
شاهدة الجماعية، 

ُ
لي رأي في هذا: أشكال امل

التي توصف غالبًا برومانسيٍة، لم تكن يومًا 
 
ٌ
 أساسًا. خاّصة

ٌ
 ُمشاهدٍة فردية

ّ
جماعية. كل

بمتفّرج واحد، يشترك »مكانيًا« مع آخرين. 
داخله وحــده.   من 

ٌ
فنابعة الفيلم،  أمــا رؤيته 

قيس قاسم

الشخصّي في سؤال الحصاد مربك. مهنيًا، 
 الــعــام أشــّد إربــاكــًا ومدعاة 

ّ
يبدو ُمــبــّررًا. لكن

العالم، لحظة مواجهته  التأّمل في حال  إلى 
الخوف  املــوت والفناء. يزيح  القاسية لشبح 
من حضورهما الفعلّي عديَد األفكار واألسئلة 
الفرعية، ويقترح بعناٍد صوغ آخر، أشّد صلة 
: كيف عشت عام كورونا؟ من 

ً
بالحياة. مثا

»األشمل« ربما، ُيمكن االنتقال بسهولة إلى 
ضفاف روافــد مهنية واحترافية أصغر، بها 
ُيمكن معاينة كيف يتدّبر الناقد والكاتب في 
السينما أموره املهنية، في عاٍم شحيح. سؤال 
ر بشّدة 

ّ
 إبداعيًا، تأث

ً
السينما، بوصفها حقا

بالواقع الجديد، ويأتي في سياق األجوبة.
ى الربع األول من عام 2020، كانت الحياة 

ّ
حت

ــتــكــاثــر عن 
َ
ــار ت ــبـ تــســيــر بــشــكــٍل عـــــادي. األخـ

مرٍض ينتشر في الصني. أوروبا، التي أعيش 
بقّوة  متراخية،  )السويد(  بلدانها  أحد  في 
الحدث،  »آسيوية«  بـ املتغطرس  إحساسها 
وُبـــعـــِده عــنــهــا. دورة »مــهــرجــان غــوتــنــبــرغ 
ــد. حــضــوره ُيــثــري 

َ
ــعــق

ُ
الــســيــنــمــائــي الــــــ43« ت

كونه  فــيــه،  نـــادرة  لخصوصية  سينمائيًا، 
املهرجان الشمالي األكثر اهتمامًا بنتاج تلك 
ا في برلني. 

ّ
املنطقة. بعده بأسابيع قليلة، كن

رحبة،  ومساحة  وفيرة   »2020 »برليناله  الـ
ــاٍد 

ّ
تـــجـــّددت فــيــهــا لـــقـــاءات شخصية مــع نــق

عرب وأصــدقــاء. ُصحبة وُمشاهدة عروض 
ــَســت 

ْ
ن

َ
ونــقــاشــات مــا بــعــد منتصف الــلــيــل، أ

الجميع وجود »وحش« يقف على األبواب، 
ه.

ّ
مترّبصًا بالعالم كل

شـــرور الــوبــاء وصــلــت إلــى الــديــار. فــي األول 
من مــارس/ آذار 2020، بدأ االنقاب العظيم 
فــي حــيــاة الــبــشــريــة. بــلــدان أغلقت حــدودهــا، 
مهرجانات  فيها.  السوية  الحياة  لت 

ّ
وتعط

فت. عروض 
ّ
سينمائية مهّمة تأّجلت، ثم توق

ــصــت، وبـــعـــد حني 
ّ
األفـــــام فـــي الـــصـــاالت تــقــل

يتدّبر  بــرز ســؤال مهني: كيف  اختفت. هنا، 
 

ّ
الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي أمــــور الــكــتــابــة، فـــي ظــل
ــزءًا مــهــّمــًا من  ــ ُمــتــغــّيــر هـــائـــل الــكــبــر، قــطــع جـ

اختبرُت تجارب 
أدبية لم تكن لتكتمل لوال 

اإلغالق الشامل

2223
منوعات

لم ُيجبرنا كورونا على الذهاب إلى منّصات 
هــذا جــاٍر منذ  العماقة.  التجارية  العروض 
 األغــلــبــيــة مــاضــيــة فــيــه. البعض 

ّ
ــن فـــتـــرة. أظــ

ة املعروض من 
ّ
اعتماده عليه أكثر، بسبب قل

أفاٍم عاملية جديدة في محل إقامته. البعض 
ـ أصبحُت واحـــدًا منهم فــي زمــن »الحصار« 
ـ أعـــاد مــن خــالــهــا تــرمــيــم مــعــارفــه. راجــعــُت، 
بفضل »يوتيوب« ومنّصات عرض مختّصة، 

حزمات سينمائية، كالفنلندية والبلطيقية. 
تأّملُت بمراجعتي اتجاهات طليعية، شّكلت 
كــالــبــرازيــلــيــة.  تــاريــخ السينما،  عــامــات فــي 
قرأُت كتبًا عن السينما، واستعنُت بمخزون 
مجّددًا،  لي  تأّكد  عماقة.  سويدية  مكتبات 
 
ّ
وبفعل »الحبس« املنزلي شبه اإلجباري، أن

حف 
ُ
التلفزيون السويدي، ملن يريد متابعة الت

الوثائقية، من بني األهّم في العالم.

محمد هاشم عبد السالم

ف املخّيلة اإلبداعية، خاصة في 
ّ
ملاذا لم تتوق

العصر الحديث، عن التنبؤ والتكّهن وطرح 
الكونية  الكوارث  أو  العالم،  نهاية  رؤى عن 
ــهــِلــَكــة لــلــبــشــر، بــصــرف الــنــظــر عــن تــفــاوت 

ُ
امل

ــعــالــجــة، أو 
ُ
ــضــج امل

ُ
املــســتــويــات الــفــنــيــة، أو ن

، رواية »املنّصة« )1978(، 
ً
عمق الطرح؟ مثا

لألميركي ستيفن كينغ، عن سالة إنفلونزا، 
تقتل جميع سّكان العالم تقريبًا. رواية »في 
لألميركي   ،)1987( األخــيــرة«  األشــيــاء  بــاد 
بول أوستر، حيث احتضار الحياة، وانعدام 
أّي أمــــل فـــي مــســتــقــبــل آٍت. روايـــــة »الــعــمــى« 
)1995(، للبرتغالي خوسيه ساراماغو، عن 
ذاك الــفــيــروس الــخــطــر الـــذي ُيــصــيــب البشر 

بالعمى.
 ،)1996( قـــردًا«   12«  

ً
مــثــا هــنــاك  سينمائيًا، 

ــن فـــيـــروس  لـــألمـــيـــركـــي تـــيـــيـــري غـــيـــلـــيـــام، عــ
 ،)2011( البشر؛ و»ميانكوليا«  ُيهّدد  خطر 
لــلــدنــمــاركــي الرس فــــون تـــريـــر، عـــن نــهــايــة 
وشيكة لكوكب األرض. أفاٌم كثيرة تناولت 
فلسفي  أو  جماهيري،  تشويقي  بأسلوب  ـ 
تــأّمــلــي ـ انــتــهــاء الـــعـــالـــم، والـــفـــنـــاء الــوشــيــك 

للبشر.
عقب قراءة روايــاٍت كهذه، أو ُمشاهدة أفاٍم 
كــتــلــك، وتــأّمــلــهــا بــإمــعــان، سلبًا أو إيــجــابــًا، 
يتمحور التفكير ليس على شطح املخرج أو 
بالواقع،  صلة  أي  عــن  بعيدًا  الكاتب  شطط 
ى في 

ّ
بل على ُمفارقٍة تفوق الواقع دائمًا. حت

 فيها إلــى أقصى درجــات 
ّ
أعــمــاٍل وصــل الفن

الفانتازيا والجنون والامنطق.
منذ الربع األول من عــام 2020، ومــا يحمله 
الرقم من دالالت تفاؤل أو غرابة أو صــدٍف، 
بــــات املــــرء راصـــــدًا هــــذه املـــفـــارقـــة عــلــى نحو 
 عقب ُمــشــاهــدة فيلٍم والــعــودة إلى 

ْ
جــلــي. إذ

الحقيقة،  إلــى  الخيال  الــواقــع، واالنتقال من 
ــرِبــُك والحقيقة املــزلــزلــة إلى 

ُ
يــدفــع الــواقــع امل

الــــتــــســــاؤل: هــــل نـــحـــن فــــي فـــيـــلـــٍم ســيــنــمــائــّي 
 ما نشهده في 

ّ
كابوسّي فائق الشطط، أو أن

الواقع محض خيال غير مسبوق؟
 يــكــن فــيــلــمــًا، هـــل انــتــهــى، أو لــيــس بــعــد؟ 

ْ
إن

من  الختام؟  كلمة  أو  النهاية،  ستكون  كيف 

في  قام 
ُ
ت كبرى  سينمائية  مهرجاناٍت  إلــى 

ـــي 
ّ
ــع قــلــبــي، ألن ــ ــفــهــا أوجـ

ّ
 تــوق

ّ
ــإن ــ أوروبـــــــا، فـ

 إفــرازاتــهــا ستصل إلــّي ولــو بعد 
ّ
نُت أن

ّ
تيق

حني. عقْدُت األمل مع مهرجانات سينمائية 
ــقــام فــي الــعــالــم الــعــربــي، اعـــتـــدُت الــذهــاب 

ُ
ت

الــتــزامــات مسبقة،  مــع بعضها  ولــي  إليها، 
في  تحكيم،  لجان  فــي  عضٍو  أو  كُمحاضٍر 

دول املغرب والخليج.
»مـــهـــرجـــان  أمــــلــــي األكــــبــــر كـــــان ُمـــرتـــبـــطـــًا بــــ
الجونة السينمائي«، الذي أجد فيه أفامًا 
ض عــلــّي ُمــشــاهــدة مــا فاتتني  ــعــوِّ

ُ
مــهــّمــة، ت

 
ّ
مــشــاهــدتــه فـــي مــهــرجــانــات أوروبــــيــــة. لــكــن
ـــف حـــركـــة الــنــقــل الـــجـــوي فـــي الــجــزائــر 

ّ
تـــوق

حال دون ذهابي إليه. لم يعد هناك سوى 
ــرة الـــســـيـــنـــمـــائـــي«، الــــذي  ــاهـ ــقـ ــان الـ ــرجـ ــهـ »مـ
يحتفل أيضًا بأفاٍم جديدة ومهّمة، يمكن 
»كوفيد« بطريقة أكثر  َم بها سنة الـ

ُ
أن أخت

ف 
ّ
إشراقًا. هذا األمل ذاب، مع استمرار توق

 ،
ً
النقل الجوي في الجزائر، الذي دام طويا

قًا إلى اليوم.
ّ
وال يزال معل

 الــعــالــم 
ّ
خـــاب الـــرجـــاء وطــــال االنــتــظــار، ألن

ها، 
ُ
الذي رسمته لنفسي، واآلمال التي عقدت

ــة عــام  ــهــا مـــع بـــدايـ
ُ
والـــخـــطـــط الـــتـــي وضــعــت

ق منها شــيء. لهذا، سلْكُت 
ّ
لم يتحق  ،2020

طريقًا مغايرة ومختلفة.
شاهدة املنزلية. رغم أهميتها، 

ُ
ذهبُت إلى امل

 أنـــشـــدهـــا فـــي صــــاالٍت 
ً
ـــر لـــي فـــرجـــة

ّ
لـــم تـــوف

 ليس 
ْ
ومهرجاناٍت، لها نكهتها الخاصة. إذ

املنزلية، مــن تتقاسم  ــشــاهــدة 
ُ
امل فــي  هــنــاك، 

ي واملناقشة والتعبير عن 
ّ
التلق معه طقس 

فيلٍم   
ّ

كــل انتهاء  مــع  بها  التي نحّس  ة 
ّ
الــلــذ

 هناك طاقة تسكن جسدك، 
ّ
أن جّيد. تشعُر 

عنها،  التعبير  فــي  كبيرة  رغــبــة  كك 
ّ
وتتمل

قه 
ّ
حق

ُ
 هذا ال ت

ّ
وفي تفريغها من الداخل. لكن

 تجد 
ْ
املــنــّصــات واملـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة، إذ

نفسك معها وحــيــدًا. أكــثــر مــن هـــذا، تحّس 
باختناٍق وضغٍط من الفضاء الضّيق، ومن 

غياب جماليات مخّبأة.
»كــوفــيــد« هــذا خليطًا مــن كآبٍة  كــان عــام الـــ
وجــــــّد وهـــــــزٍل وغــــيــــاٍب وحــــســــرة. تــداخــلــت 
املشاعر واختلطت، فلم أعد قادرًا على فهم 
هذا  وســط   ،

ْ
لكن املعتادة.  بطريقتي  الواقع 

عبد الكريم قادري

الخطورة.  األمــر بتلك   يكون 
ْ
أن أتــصــّور  لــم 

 فيروس »كوفيد 19« كغيره 
ّ
كنُت أعتقد أن

ــّرت وفــتــَكــْت وتـــّم  مـــن الــفــيــروســات، الــتــي مــ
مــحــدود. بحسب  نطاق  فــي  عليها  القضاء 
 هـــذا ما 

ّ
ـــرّجـــح أن

ُ
مــا خــّمــنــُت وقــتــهــا، مــن امل

ــا أيـــضـــًا. ســُيــحــاَصــر  ســيــحــدث مـــع كــــورونــ
ــى عليه فــي أقـــرب فــرصــة. سينتهي 

َ
ُويــقــض

وسُينسى، وسنبدأ حياتنا بشكل عادي.
، بــعــد أســابــيــع، انــتــشــر بــســرعــة رهيبة 

ْ
لــكــن

عة في العالم. لم أحّس بخطورة 
ّ
وغير متوق

والسياسي  اإلعــامــي  التهويل  رغــم  األمـــر، 

املستمرة.  التحذيرات  ورغــم  واالجتماعي، 
 »

ّ
ــان ــ ــّم إلــــغــــاء دورة مـــهـــرجـــان »كــ ــ تـ عـــنـــدمـــا 

في  تنظيمها  مقررا  كــان  التي  السينمائي، 
 
ّ
مــايــو/ أيـــار 2020، أدركـــُت بشكٍل جـــازٍم أن

 الفيروس 
ّ
األمر جّدّي إلى درجة كبيرة، وأن

اللعني يهّدد البشر وثقافاتهم، وسُيصيب 
وسيخدش  السينمائية،  الصناعة  عصب 
وأعتاش  س 

ّ
وأتنف عبرها،  أرى  التي  املـــرآة 

منها. أصبحُت مهّددًا في عملي.
بعدها، تتالت األخبار املحزنة، التي باتت 
تــأتــي تــبــاعــًا ومـــن دون انــقــطــاع. ســيــطــَرْت 
أعــــداد الــقــتــلــى بــســبــب هـــذا الــفــيــروس على 
 مــــكــــان، وأيـــضـــًا 

ّ
ــار فــــي كـــــل ــ ــبـ ــ نــــشــــرات األخـ

أخـــبـــار إغــــاق صــــاالت الــســيــنــمــا إلــــى أجــل 
غــيــر مــــحــــدود، وتــعــطــيــل عــجــلــة الـــتـــوزيـــع، 
التظاهرات  إلغاء  أفــام وال صناعة.  ال  ألن 
السينمائية، التي لم تعرف حاالت ُمشابهة 
الذهاب  د 

َ
ي لم أعت

ّ
أن منذ تأسيسها. ورغم 

نهاية  أهــي  الــفــيــروس؟  أو  البشر  سيكتبها: 
سعيدة أو تعيسة؟

لندع جانبًا التساؤل عن التكلفة والخسائر، 
واملــوتــى واملــصــابــني، وغــيــرهــا مــن تــســاؤالت، 
ى اللحظة. 

ّ
 ليس بمقدور أحٍد اإلجابة، حت

ْ
إذ

ــل قــيــد  ــمـ ــعـ  الـــفـــيـــلـــم ال تـــــــزال تـــــــــدور. الـ
ُ
ــَرة ــ ــ ــَكـ ــ ــ َبـ

الــتــصــويــر. ال مــونــتــاج يــلــوح فـــي األفــــق إلــى 
السخيف هذا،  فيلم كورونا  اآلن. باختصار، 
 

ّ
كل فــاق  املفرط،  وطوله  وتفاصيله  بمفرداته 

خيال سينمائي وأدبي، منذ فجر التاريخ إلى 
ِبَس كورونا 

ُ
ه لو اقت

ّ
اليوم. املثير للسخرية أن

بأبشع تفاصيله، سينمائيًا أو أدبيًا، لن ُيثير 
 للواقع تفّوقه 

ّ
دهشة قارئ أو ُمشاهد. سيظل

وجنونه وقسوته وغرابته وأصالته.
 أســئــلــة كــثــيــرة عــالــقــة، 

ّ
فـــي الــنــهــايــة، ســتــظــل

ــة.  ــى األبـــــــد، مــــن دون إجـــابـ ــ إلـ ــى حــــــنٍي، أو  ــ إلـ
ــرك املــســتــعــصــي مــنــهــا، وأحــــــاول الــتــركــيــز  ــ أتـ
األهــّم، مع ما يمّسني شخصيًا، ُمحاواًل  مع 
إيجاد إجابات، أو التخطيط ألّي شيء، كما 
ــهــا تفشل، 

ّ
، اإلجـــابـــات كــل

ْ
جـــرت الـــعـــادة. لـــكـــن

أّي مهرجان  إلى  ينهار، كالسفر  والتخطيط 
 ،

ً
 يصعب التكّهن باملقبل منها فعا

ْ
مقبل، إذ

أغلب  ُمــشــاهــدة  أو ككيفية  ُيــلــغــى.  لــن  وبــمــا 
والــكــتــابــة  لتقييمها  الـــعـــام،  إنــتــاجــات  وأهــــم 

عنها، وعدم السهو أو تفويت أحدها.
ــطــــط والـــعـــمـــل  ــخــ ــات الــــــجــــــداول والــ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ارتـ
ــهــا 

ُ
ــديــــدة، ظــنــنــت زاحـــمـــتـــهـــا، أيـــضـــًا، أزمـــــة جــ

غير  شاهدة 
ُ
امل بآلية  ق 

ّ
تتعل عــارضــًا،  طارئًا 

أو شاشة  أي عبر جهاز كمبيوتر  عتادة، 
ُ
امل

مــنــزلــيــة. هــــذا ال يــألــفــه بــســهــولــة مـــن اعــتــاد 
الــعــرض.  فــي صـــاالت  السينمائي  الحضور 
ــرّدد مـــرٍة على دار  ــه، بعد تـ ـ

ّ
مــا فــاقــم األمـــر أن

ــضــح 
ّ
عــــرض، وحـــضـــور وجــيــز ملـــهـــرجـــان، ات

يبدو   
ْ
إذ بكثير،  وأعــقــد  أصــعــب  املشكلة   

ّ
أن

ومنها  واالحــتــرازيــة،  الوقائية  التدابير   
ّ
أن

الــعــروض، ستازمنا  الكّمامة طــوال  ــداء  ارتـ
شاهدة 

ُ
امل استحالة  يعني  مــا  طويلة.   

ً
فــتــرة

االنصياع،  ثــّم  في ظــروٍف طبيعية معتادة. 
 ما 

ّ
ــشــاهــدة املــنــزلــيــة، بــكــل

ُ
ــتــًا لــقــواعــد امل

ّ
مــؤق

 فــــي أال تــتــحــّول 
ً
فــيــهــا مــــن ســـلـــبـــيـــات، أمــــــا

الــســلــبــيــات إلـــى إيــجــابــيــات، ويــتــكــّيــف املـــرء 
ــبــة إلــــى الــنــفــس. بعد  مــعــهــا، وتــصــيــر ُمــحــبَّ

خروجنا مــن آخــر عــروض »مهرجان برلني 
أّكــدت   ،)2020 )فــبــرايــر/مــارس  السينمائي« 
لــصــديــٍق، بــيــقــني جـــــازم، اســتــحــالــة الــذهــاب 
الوثائقي«، بعد  إلى »مهرجان تسالونيكي 
الوضع  وصعوبة  الوقت  لضيق  أسبوعني، 
والخوف من تأجيٍل يلوح. أردفُت، ُمشاكسًا 
إيــــاه بــشــبــه يــقــنٍي تــدعــمــه سلبية وتــشــاؤمــًا 
رَواقــيــنّي يتلّبساني من حني إلــى آخــر، إننا 
 »

ّ
»كــان ى في مهرجان 

ّ
لن نتقابل قريبًا، حت

الذي   ،)2020 )مايو/أيار  املقبل  السينمائي 
ــا نــســتــعــّد لــه بــحــمــاســة فــاتــرة )تــرتــيــبــات 

ّ
كــن

الــســفــر واإلقـــامـــة والــســكــن(، قــبــل أيـــام قليلة 
 أقرأ الغيب، وال أتكّهن 

ْ
مع األصدقاء. لم أكن

باملستقبل. فقط، وضعُت بعض املفردات إلى 
جـــوار بــعــضــهــا، وخــرجــت بــهــذا االســتــنــتــاج 
النفس  على  والصعب  التشاؤم،  في  ــفــرط 

ُ
امل

والعقل، وبدأت أهّيئ نفسي له.
ى بعد إعان إلغاء »مهرجان 

ّ
، حت

ً
، حقيقة

ْ
لكن

سابقة  مهرجانات  من  وغيره  تسالونيكي« 

 
ّ

 ظــل
ْ
«، لــم يــكــن يقيني راســخــًا، إذ

ّ
ــان ــ عــلــى »كـ

 يــحــدونــي فــي تــكــرار حــضــور اعتيادي 
ُ

ــل األمـ
األخيرة،  ولــو في لحظاته   ،»

ّ
»كــان لـــ روتيني 

ــة، ومــهــمــا  ــتـ ــاهـ ـــصـــرة وبـ
َ
ُمـــخـــت بــنــســخــٍة   

ْ
وإن

ــِغــــَي  لــ
ُ
«، أ

ّ
ــانـــت الــتــكــلــفــة. بـــعـــد إلــــغــــاء »كـــــــــان كـ

ــاري«، فساد االرتــبــاك،  »مــهــرجــان كــارلــوفــي فـ
ــم  ــكــنــي الــغــضــب، وخــيَّ

ّ
وطــغــت الــحــيــرة، وتــمــل

ــّرم. لـــم يــكــن مــبــعــث هــذا  ــبــ يـــــأس، وانـــفـــلـــش تــ
بــل خليطًا يصعب  خــالــصــًا،  ــه سينمائيا 

ّ
كــل

ــلـــه، مــــزيــــجــــًا مـــتـــنـــاقـــضـــًا بـــــني شـــعـــور  ــلـــيـ تـــحـ
مارسة راحة قسرية وكسل لذيذ، 

ُ
باالرتياح مل

بعد سنوات من التعب واإلرهاق جّراء السفر 
فرطة في 

ُ
شاهدات امل

ُ
واملطارات والطائرات وامل

النظر  )بصرف  املستمرة  والكتابة  كثافتها، 
عـــن جــودتــهــا وقــيــمــتــهــا ودورهــــــا الــحــقــيــقــي 
نفسه،  الوقت  في  بالسفر  والحلم  والفعلي(؛ 
ــاكـــن نفسها،  ــتـــوق إلــــى الــــتــــرّدد عــلــى األمـ والـ
ومــعــانــقــة الـــقـــاعـــات، والــجــلــوس فـــي حــضــرة 
أصــدقــاء وأحــّبــاء ومــعــارف ممن ُيــعــّدون من 

كــانــوا   
ْ
وإن الــكــبــيــرة«،  السينمائية  »األســــرة 

مجّرد وجوٍه مألوفة، يعتاد املرء رؤيتها من 
بعيد في املهرجانات.

بعض  تنجلي  بـــدأت  ضبابية،  أسابيع  بعد 
ــــورة. الــــرؤيــــة الـــســـابـــقـــة ُمـــفـــِرطـــة  ــــصـ أبــــعــــاد الـ
ضح 

ّ
بالتشاؤم، ومع اقتراب فصل الصيف، ات

 تجاوز 
ْ
إذ تــفــاؤل وردي،  كــانــت محض  ــهــا 

ّ
أن

األمــــر إلــغــاء املــهــرجــانــات، والــشــلــل الــضــارب 
ف عن التحليق آالف 

ّ
أركان الصناعة، والتوق

الــكــيــلــومــتــرات، وكـــســـر روتـــــني اعـــتـــاده املــــرء. 
لة فقط. تحّولت 

ّ
الحياة نفسها ميتة، ال ُمعط

ــــى دروب  ــدن األوروبـــــيـــــة إلـ ــ ــر املــ ــبـ شـــــــوارع أكـ
أشـــبـــاح. لــيــســت الـــصـــاالت فــقــط، أو املــتــاحــف 
ــى 

ّ
واملـــكـــتـــبـــات واملــــاعــــب واملـــــطـــــارات، أو حــت

ــّرة لجهلي  املــســتــشــفــيــات. نــدمــُت أكــثــر مــن مــ
التصوير السينمائي، وعدم امتاكي معّدات 
الزمـــة للتسجيل، لــرصــد مــا رأتـــه عيناي في 
أشهِر حظٍر طويلة، بدت دهرية، في شوارع 

أوروبية، لم تخفت بهجتها يومًا.

ورفــضــُت عروضًا ومشاركات  قــاومــُت  ه، 
ّ
كل

إلكترونيًا،  َمت 
ِّ
ظ

ُ
ن في فعاليات سينمائية، 

 هــذا يضمن لــي ُمــشــاهــداٍت ظرفية، 
ّ
رغــم أن

ــــر لــــي أفــــامــــًا ال أجــــدهــــا فــــي املـــواقـــع 
ّ
ــوف ويــ

ِحّس  منطلق  من  متأٍت  هــذا  موقفي  قريبًا. 
ــــشــــاهــــدة، وحــمــاســتــي الــــزائــــدة لــلــحــفــاظ 

ُ
امل

عــلــى فــرجــة حقيقية، وعــلــى هــيــبــة صــاالت 
السينما، التي ستعود إلى طبيعتها مهما 
ـــي 

ّ
ـــُصـــر. وألن

َ
طـــال عــمــر هـــذا الــفــيــروس أو ق

أبيض  عامًا  سيكون   2020  
ّ
أن أعتقد  كنُت 

ه ألزمنا البيوت، وحرمنا 
ّ
نتذّكره دائمًا بأن

ــَب الــتــصــّرف سريعًا،  طــقــوســًا نــحــّبــهــا، وَجــ
ب«،  »الخطة  بتنفيذ  الــوضــع،  مع  لم 

ّ
والتأق

التي تقضي بقراءة كتٍب لم أقرأها، خاصة 
قريبة جدًا   عواملها 

ّ
أن أرى  الــتــي  الــروايــات 

ــا تــلــتــقــي معها  ــهـ ـ
ّ
مـــن عـــوالـــم الــســيــنــمــا، وأن

ــزُت دراســــــاٍت  ــجــ فــــي نــــقــــاٍط كـــثـــيـــرة. كـــمـــا أنــ
ــقــة، واخــتــبــرُت تــجــارب أدبــيــة لم 

ّ
كــانــت ُمــعــل

الـــذي  تــكــن لتكتمل لـــوال اإلغــــاق الــشــامــل، 
حاصرنا.

، استطعُت بهذا أن أتحايل على 
ّ

على األقــل
ذاكــرٍة  وتأثيث  مغاير،  واقــع  بخلق  الــواقــع 
ربط  بدل  ملموسة،  منَجزاٍت  عن  وذكريات 
ــروتـــني الــبــيــت والــكــآبــة  »كـــوفـــيـــد« بـ ـــ ــام الـ عــ
ــب وانــتــظــار الــلــقــاح 

ّ
والـــخـــوف مــنــه، والــتــرق

 
ّ
والجلوس أمام شاشات التلفاز، التي تبث

طاقاٍت سلبية.
ي خلقت نوعًا من توازٍن، ولحقت 

ّ
لذا، أرى أن

بــالــعــام قــبــل انــقــضــائــه، وانــقــضــاء الخمول 
أنكر   

ْ
أن أستطيع  ال  انقضائه.  مع  والذبول 

إلكترونيًا،  مة 
ّ
ُمنظ فعاليات سينمائية،   

ّ
أن

كفعالية  ظــرفــيــًا،   
ْ
وإن ــرجــٍة، 

ُ
ف ـــرت بعض 

ّ
وف

نشاطها  املمتّد  سينمائيات«،  بــني  »قافلة 
 .2020 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  و13   3 بــني 
ــًا كــثــيــرة مــهــّمــة.  بــفــضــلــهــا، شــــاهــــدُت أفـــامـ
ْستيفال سكوب«، شاهدُت 

َ
وبفضل موقع »ف

أفامًا أوروبية جديدة، بحكم عضويتي في 
األوروبــيــة«.  لألفام  العرب  اد 

ّ
النق »جــوائــز 

 هذا لم يضعني في الصورة الحقيقية 
ّ
لكن

والفعاليات،  واملهرجانات  األفــام  لطقوس 
عــاٍم  بانتظار  وهــنــاك،  هنا  سابقًا  مة 

ّ
نظ

ُ
امل

 يكون با »كوفيد«.
ْ
ى أن

ّ
جديد، أتمن

بََكرة الفيلم ال تزال تدور

ندى األزهري

ـــا »نـــتـــفـــّرج« عــلــى كـــورونـــا 
ّ
فـــي بـــدايـــة األمــــــر، كـــن

ــي فـــرنـــســـا، كــان  ــي الـــصـــني، ثـــم فـــي إيـــطـــالـــيـــا. فـ فـ
 

َ
 املــــرض

ّ
املـــســـؤولـــون يـــتـــابـــعـــون اإلعــــــان عـــن أن

اقترابه من حــدودهــم، سارعوا  بعد  ثــّم  »بعيد«، 
، والكّمامات غير 

ٌ
 البلَد جاهز

ّ
إلى التأكيد على أن

ــه 
ّ
ــرة. تــبــنّي أن

ّ
ضــروريــة، وفــي أّي حــال غير مــتــوف

كاٌم فارغ.
بعد ترّدٍد، قّررُت ـ في غمرة التحضيرات للذهاب 
إلـــى »مــهــرجــان بــنــغــلــور الــســيــنــمــائــي« منتصف 
كــّمــامــة ربــمــا   شــــراء 

ّ
أن ـ  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020 

هناك  كــان  الحقيقة،  فــي  الهند.  فــي  ُمفيدًا  يكون 
شيٌء من خجٍل في شراء حاجة »غير ضرورية«، 
ف املسؤولون من 

ّ
 ما من مرٍض، يخف

ً
بدي خشية

ُ
ت

وقعه. املفاجأة األولى كانت في خلّو الصيدليات 
انتبه  هــل  لكّمامة.  أثــر  أّي  مــن  تمامًا  الباريسية 
ها 

ّ
أن أم  شرائها؟  على  وتهافتوا  قبلي،  الجميع 

؟ مــفــاجــأة أخـــرى حــدثــت، مع 
ً
 الــعــدد أصــــا

ُ
قليلة

استغراب البعض، بل تحذيرهم من الذهاب إلى 
، مع هذا، األجواء 

ْ
 هذه الظروف. لكن

ّ
الهند في ظل

 ظاهرة محّببة، 
ٌ
ة

ّ
كانت تسودها خف باريس  في 

واســتــمــتــاع بــعــيــٍش، وصــــاالت مــفــتــوحــة، ومــقــاٍه 
ُمشّرعة، وتحضيرات ملهرجانات.

ى عدد سّكانها ثمانية مايني 
ّ
في مدينٍة يتخط

اليوم  نسمة، ومــع سبعني عــرٍض سينمائّي في 
في صاالت مركز تجاري ضخم، يصُعُب االبتعاد 
عن الناس. ال شيء ُيشير إلى خوٍف أو حذٍر من 
فيروس كورونا. ال شيء ُيذّكر به، ال كّمامات أو 

تباعد. ال أحاديث أو عناوين صحٍف.
ــــع بـــدء  ــــان. ثـــــــّم، مـ ــــرجـ ــهـ ــ ــة املـ ــ ــــدايـ ــــي بـ هــــــذا كــــــان فـ
»ظــهــور« الــفــيــروس فــي الــصــحــف، ووجــــوده في 
خلف  والتعابير  الــوجــوه  اختفت  قــريــبــة،  واليـــة 
الــحــظ، حدث  لحسن  ــواء.  األجـ وانقلبت  األقنعة، 
 قبل انتهاء املهرجان بيومني فقط، 

ً
هذا مباشرة

ا سنقدر على االستمرار في ُمشاهدة 
ّ
وإال: هل كن

 شــيــئــًا لـــم يـــكـــن؟ عــشــنــا املــهــرجــان 
ّ
األفـــــــام، كـــــأن

الضيافة  بحسن  واستمتعنا  ـــســـه، 
ْ
ن

ُ
وأ اللطيف 

والتنظيم، وآنستنا األفام الهندية، الجّيد منها 
ــتــًا. هــنــاك مــشــاكــل فـــي عــالــٍم 

ّ
ــو مــؤق والــــــرديء، ولـ

يتهاوى حولنا.
عند الــعــودة، بــدا »مــطــار شـــارل ديــغــول« خاليًا. 
إحساٌس بجّو جديد، وبأعراٍض مريبة فيه، وفّي. 
هـــل جـــاء الــفــيــروس بــصــحــبــتــي؟ بــعــدهــا، قـــّررت 
 شيء حصل 

ّ
 ألسبوٍع. كل

ً
الحكومة إغاقًا كاما

بــني ليلٍة وضــحــاهــا. إلــى يـــوٍم قــريــب، كــان هناك 
 لفيلٍم مصري في »معهد العالم العربي«، 

ٌ
عرض

وآلخر جزائري. كان املهرجان الوثائقّي »سينما 
الـــواقـــع«، فــي بــاريــس، يتهّيأ لــافــتــتــاح، وأتــهــّيــأ 
معه للذهاب يوميًا إلى »مركز جورج بومبيدو 
 عــصــرًا سينمائيًا 

ّ
ــد. لــكــن

َ
ُيــعــق الــثــقــافــي«، حــيــث 

مهرجان  لغي 
ُ
أ نفسه.  لفرض  يتهّيأ  كــان  جديدًا 

»سينما الواقع«، وبدأ يظهر ما بات ُيطلق عليه 
»املهرجان االفتراضي«.

الــعــزلــة والــحــْجــر املــنــزلــي املــفــروضــان فــي فرنسا 
الشيء  هــذا  تجريب  على  البداية،  في  يشّجعان، 
املهرجانات  هــذه  أول  عــنــوان  املستجّد.  الغريب 
ريـــــد 

ُ
ــه. أ ــع ظــــــروف عــــرضــ يـــبـــدو عـــلـــى نـــقـــيـــٍض مــ

افــتــراضــيــًا،  يـــكـــون   
ْ
أن الــــواقــــع«  »رؤى  ملــهــرجــان 

بداًل من الواقعي، أو اإللغاء. هكذا قّرر املهرجان 
الـــســـويـــســـري لــلــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي تــنــظــيــم دورتــــه 
ــــدة والـــخـــمـــســـني، املــــقــــّرر إقـــامـــتـــهـــا نــهــايــة  ــــواحـ الـ
إبـــريـــل/ نــيــســان 2020. فــضــول املــتــابــعــة ارتـــوى 
سريعًا. إلى جانبه، كانت تتاح يوميًا أفاٌم عّدة 
 
ٌ
فرصة كانت  أحيانًا،  العنكبوتية.  الشبكة  عبر 

ت ملتابعة ما فــات، إلــى درجــة صــار معها  ــفــوَّ
ُ
ال ت

ـــه مـــوجـــوٌد مــجــّددًا 
ّ
ــرء يــشــعــر بــالــتــقــصــيــر، كـــأن املــ

 غـــادرهـــا. بـــاريـــس تــاحــقــه 
ْ
فـــي بـــاريـــس، بــعــد أن

وهو  ومهرجاناتها،  وعروضها  بمعروضاتها 
 

ّ
يركض هنا وهناك، وال يتمّكن من ُمشاهدة كل

 
ّ

مــا يــجــب. فــي الــريــف، حــيــث وطـــأة الــَحــْجــر أخــف
الريفية منافية  الــعــزلــة  غــدت  بــاريــس،  فــي  منها 
 جدراٍن مع  أفاٍم على شاشة 

ُ
لطبيعتها. حبيسة

صغيرة تمنع االستمتاع بشمٍس ُمشرقة لربيع 
هواء  ق 

ّ
وتنش لبراعم جديدة،  ُمفرح  وبنمٍو  زاٍه، 

رطب منعش.
 

ٍّ
بـــاريـــس هـــي بـــاريـــس، والـــريـــف هـــو الـــريـــف. لــكــل

 الــقــدرة 
ّ
مــجــالــه. طــال الــَحــْجــر، ومــعــه اكــتــشــاف أن

على ُمشاهدة أربعة أفام يوميًا في أّي مهرجان 
ر مع شاشة صغيرة. هذا شيٌء 

ّ
حقيقي، ال تتوف

ف 
ّ
التوق طبيعتها.  تستعيد  األمـــور  بـــدأت  آخـــر. 

واالكتفاء  االفتراضية،  املهرجانات  متابعة  عــن 
بفيلٍم يوميًا. السينما ال بديل لها. صالة العرض 
مجّددًا،  افتتاحها  كان  ُيماثلها.  ال شيء  بالذات 
 
ْ
 مع كّمامة، وإن

ْ
بعد ثاثة أشهر، ُمرّحبًا به، وإن

، ومخاطرة أكبر. 
ّ

مع أمكنة أقل
 ال محالة، 

ٌ
 تستمّر، واملوت مقبل

ْ
الحياة يجب أن

فــهــل عــلــيــنــا انـــتـــظـــاره كـــفـــئـــراٍن فـــي مــصــيــدة؟ ما 
أحا الرجوع إليها، إلى وساعة شاشتها، حيث 
ها، وترّكز على ما تريد، 

ّ
العني تسرح بالزوايا كل

كيف  لتجول حوله.  األمامي  البطل  عن  وتبتعد 
ــــب املــنــظــر؟ كــيــف تــصــّرف الــكــومــبــارس؟ كيف 

ِّ
ُرت

كانت السماء؟
ــى لـــو لـــم تــكــن صــغــيــرة 

ّ
الــشــاشــة الــصــغــيــرة، حــت

تــمــامــًا، ال تسمح بــهــذه الــحــريــة. مــا الـــذي يجري 
خــارجــهــا؟ كــيــف هــم هــــؤالء الــذيــن ســيــشــاهــدون 
الفيلم؟ ما أثاَرهم فيه، وما هي رّدة فعلهم؟ أين 
َمــشــاعــر الـــعـــودة مــشــيــًا مــن صــالــة الــســيــنــمــا، مع 
 
ّ
استعادة لقطات ووقوع تحت تأثير أجواء؟ كأن
باريس ليست باريس، بل مشهدًا خرج من فيلٍم. 
تتلّبسها شخصيات  أخرى  كائنات  ناسها   

ّ
كأن

الــفــيــلــم. أيـــن الــشــاشــة الــصــغــيــرة، بــمــحــدودّيــتــهــا 
ومحدودّية حركتنا، من هذا؟

ــــرى. هـــا هـــم قــــــّرورا، بــعــد تـــــرّدد، إقــامــة   أخـ
ٌ
فـــرحـــة

، كــان 
ٌ
ــو. مــهــرجــان مــهــرجــان »حــقــيــقــي« فــي وارســ

برد  بسبب  فقط  ليس  منعشة،  نسمة  حــضــوره 
وارسو، بل بفضل أجواء سينمائية شبه عادية، 
، وكــذلــك الحضور، 

ّ
 كــان عــدد الــضــيــوف أقـــل

ْ
وإن

 كان مع 
ْ
التباعد في األمكنة، وإن بسبب احترام 

كّمامة خانقة أحيانًا. 
 اكــــتــــشــــافــــات ســـيـــنـــمـــا أوروبــــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ  لـ

ــا، بــحــّد  ــنـ ــــى مــتــعــة الــــوجــــود هـ  إلـ
ً
أضــــــاف مـــتـــعـــة

 ذاتها. هنا، بعد غياب. هنا، أيضًا، ويا للصدفة، 
في اليوم األخير، أعلنت وارسو »منطقة حمراء« 
، ألـــــم تـــكـــن وارســــــــو مــنــذ 

ْ
 بـــســـبـــب كـــــورونـــــا. لــــكــــن

ـــق مــديــر 
ّ
زمـــــن لـــيـــس بـــعـــيـــدًا »حـــــمـــــراء«، كـــمـــا عـــل

املهرجان؟
وانتهت بمهرجان  بدأت بمهرجاٍن هندي،   

ٌ
سنة

كثيرة على شاشات  أفـــاٌم  بينهما  مــا  بــولــونــي. 
ــتــة 

ّ
ــارة مــؤق حــقــيــقــيــة، وأخــــــرى افـــتـــراضـــيـــة. خـــسـ

الســـتـــعـــادة كـــامـــلـــة لـــعـــبـــاس كـــيـــاروســـتـــامـــي فــي 
بــاريــس، ومــهــرجــان فجر فــي طــهــران، ومهرجان 
ــنـــدي، ومـــهـــرجـــان يـــريـــفـــان األرمـــنـــي،  كـــيـــراال الـــهـ
ــان الـــســـيـــنـــمـــا اإليــــرانــــيــــة فــــي بــــاريــــس،  ــرجــ ــهــ ومــ

وغيرها. 
، سينمائيًا.

ٌ
ه عاٌم قاحل

ّ
ليس بالوسع القول إن

عودة إلى المراجع والتأّمالت

كان مهرجان برلين آخر الفعاليات قبل تفشي الفيروس )األناضول(

استطعُت أن أتحايل على الواقع بخلق واقع مغاير )فرانس برس(

)Getty/كيف يتدبّر الناقد السينمائي أمور الكتابة، في ظّل ُمتغيّر هائل؟ )غابريال كوشتا

العام المربك

عن الكآبة والغياب والعزلة

لم تكن سنة قاحلة

فنون وكوكتيل

سينما 2020

أشكال الُمشاهدة 
الجماعية في السينما لم 

تكن يومًا جماعية

كان حضور مهرجان 
وارسو السينمائي في 

بولندا نسمة منعشة

سنخرج بدموع وحّب
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