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أفالم على شاشات الطائرات
مشاهدة
ُ
ٍ

لقطات تم ّر لعلّ بلوغ المدينة يحصل سريعًا
أحد أنواع المشاهدة
السينمائية يتمثّل بعروض
في الطائرات على شاشات
صغيرة جدًا ،ما يطرح
سؤال المشاهدة مجددًا،
تنوع وسائل
رغم ّ
المشاهدة الحديثة
ُ
نديم جرجوره

ُ
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوأ أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع امل ـ ـ ـ ـ ُشـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــدات
َّ
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،ت ـلــك املـ ـق ــدم ــة في
ُال ـ ـطـ ــائـ ــرات .ال ـ ـت ـ ـنـ ـ ّـو ُع ك ـب ـي ـ ٌـر فــي
ْ
وس ــائ ــل املـ ـش ــاه ــدة ال ـح ــدي ـث ــة ،إن بـفـضــل
ّ
التقنيات الـعـصــريــة ،املتمكنة مــن تحويل
غـ ــرفـ ــةٍ فـ ــي مـ ـن ــزل إلـ ـ ــى ص ــال ــة س ـي ـن ـمــائ ـيــة
صـ ـغـ ـي ــرة ،أو ب ـف ـض ــل االن ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ــواسـ ــع
ّ
لـلـمـنـ ّـصــات امل ُـخـتـلـفــة .ال ـت ـنـ ّـوع نـفـســه يحث
عـلــى سـ ــؤال امل ـش ــاه ــدة ف ــي ال ـط ــائ ــرة ،وه ــذا
ـاق ،فــالــرحــات الطويلة ـ واألخ ــرى
تقليد ب ـ ٍ
القصيرة أيضًا ،تلك التي تتجاوز  3ساعات

ّ
ّ
األقل ـ بني بلدان ّ
جمة ،تتطلب ترفيهًا
على
ّ
ك ـ ـهـ ــذا ،ي ـت ـم ــث ــل ب ـع ـض ــه أيـ ـض ــا فـ ــي ق ـن ــوات
للموسيقى ،بــأنــواع وأســالـيــب ع ـ ّـدة .هناك
أيـضــا شــريــط أخـبــار آنـ ّـيــة ،وه ـ ّـذا حـكـ ٌـر على
ّ
مهتمني بــأحــوال الـعــالــم ،رغــم أنـهــم «فـ ّـوق»
ال ـعــالــم ،فــي لـحـظــات ك ـهــذه ،أو ربـمــا ألنـهــم
«فــوق» العالم اآلن ،فأحواله تعنيهم أينما
السفر
كــانــوا ،فــي مـقــابــل آخــريــن ي ــرون فــي ّ
وقتًا لراحة ًمطلقة ،فينامون كثيرًا ،كأنهم
يريدون عزلة تامة عن العالم وأحواله ،وعن
ن ــاس الـعــالــم وارتـبــاكــاتـهــم واضـطــرابــاتـهــم
ُوقلقهم.
ً
ُ
املـشــاهــدة املــذكــورة تلغي نسبة هائلة من
ج ــودة الفيلم وتـقـنـيــاتــه وفـنـ ّـيــاتــه ،بصريًا
وسـمـعـيــا ،م ــا ي ـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى شـطــب ِق ـ َـي ـ ٍـم ع ـ ّـدة
ُ
فــي املــوضــوع واملعالجة وجماليات صنع
ْ
ٌ
مسافر إلــى الجوانب
الفيلم .لكن ،أيحتاج
وقت
الفنية والجمالية والدرامية ،لتمضية
ٍ
ب ــن ب ـل ـ ٍـد وآخ ـ ــر؟ إن ُي ـم ـنــح ش ــاش ــة كـبـيــرة،
وت ـق ـن ـي ــات ص ـ ــوت وصـ ـ ـ ــورة عـ ـص ــري ــة ،فــي
ٌ
الطائرة نفسها (هذا حاصل أو سيحصل،
ّ
أقله في طائرات أكثر ّ
تطورًا) ،هل سينتبه
ّ
إلـ ـ ــى ت ـل ــك ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ،أم سـ ـيـ ـظ ــل مـكـتـفـيــا
بــال ـتــرف ـ ُيــه وال ـت ـس ـل ـيــة ،وإن ان ـت ـمــت بعض
األفالم امل َّ
قدمة إلى الخيال العلمي أو الرعب

أو القصص ُامل ّ
صورة والبطوالت الخارقة؟
ٌ
ُم ـش ــاه ــدة ك ـهــذه غـيــر أســاس ـيــة ،والـتـسـلـيــة
التي ُت ّ
قدمها عــابــرة ،والــوقــت يمضي ،كما
َ َ
ّ
يمضي َ مــع تفكير
املــشــاهــد ،رغــم أن الــوقــت
وانـتـظــار وقـلــق ربـمــا ،بينما َاملــشــاهــد تمرّ
ٍ
ّ
ســري ـعــا وت ـن ـت ـهــي ،ولـ ـع ــل ال ــوق ــت ،حـيـنـهــا،
ّ
ّ
يمر سريعًا وينتهي .كــأن هذا ُيصبح أحد
ـام عـلــى شــاشــة الـطــائــرة:
أه ــداف ع ــرض أف ـ ّ ٍ
إي ـه ــام امل ـســافــر بـ ــأن ال ــوق ــت سـيـمـ ّـر سريعًا
ّ
وي ـن ـت ـهــي ،وبـ ـ ــأن ال ـط ــائ ــرة سـتـبـلــغ املــديـنــة
ّ
املـنـتـظــرة قــريـبــا ،وبـ ــأن امل ـســافـ ُـات الطويلة
أفالم ،يختار املسافر منها
لقطات
ٍ
تختزلها ّ
ما يشعر بأنها مناسبة لتسليته وترفيهه،
في ساعات ّ
عدة.
ٍ
ّ
ساعات كتلك تدفع مسافرًا ،يحب السينما
وأفالمها ،إلى اختبار مسألة ُمشاهدة أكثر

هذا جزء من السينما
وسحرها وقدرتها على
تأجيج المشاعر

ـت م ـحـ ّـدد .املسافات
مــن
فيلم واح ـ ٍـد فــي وق ـ ٍ
ٍ
الطويلة تمنحه إمكانية اختبار كـهــذا ،إذ
ّ
ُيمكنه ُمـشــاهــدة  3أف ــام عـلــى األقـ ــل ،وهــذا
ّ
ٌ
اختبار له إزاء «حقيقة» عالقته
بحد ذاتــه
ُ
ّ
ب ــامل ـش ــاه ــدة ،امل ـن ـب ـث ـقــة م ــن ح ــب ــه للسينما
ّ
وأف ــامـ ـه ــا .رغـ ــم أن ّال ـش ــاش ــة ف ــي ال ـطــائــرة
دون ُمشاهدة
صغيرة جدًا ،ورغم ّ أنها تحول ُ
سليمة ،ودون تمكن املسافر ـ املشاهد من
ّ
الـتـمــتــع بـهــا وب ـمــا ف ــي األف ـ ــام م ــن مسائل
ـرات وعــاقــات،
وتقنيات وشخصيات ون ـبـ ٍ
ُ
واحد،
فيلم
اختبار ُمشاهدة أكثر ُمن
يضع
ٍ
ٍ
ـت م ـح ـ ّـدد ،امل ـســافـ َـر ـ امل ـشــاهــد ،الــذي
فــي وق ـ ٍ
ّ
يحب السينما وأفالمها ،أمام سؤال عالقته
بالسينما وأفالمها ،وباملشاهدة في «مكان
واحد وزمن واحد».
هذا يحصل في منزل عاديُ ،ي ِّ
حول ساكنه
ٍ
غرفه إلى صالة صغيرة .هنا أيضًا،
إحدى ُ
يختبر املشاهد قــدرتــه على ُمشاهدة أكثر

م ــن ف ـي ـلـ ٍـم واحـ ـ ــد ،ف ــي «مـ ـك ــان واح ـ ــد وزم ــن
واحـ ـ ـ ــد» .ال ع ــاق ــة ل ـل ــ«س ـي ـن ـي ـف ـي ـلـ ّـي» ب ـهــذا
ّ
يحب السينما وأفالمها
االختبار .هناك من
م ــن دون أن ي ـك ــون «س ـي ـن ـي ـف ـي ـل ـيــا» ،يـلـتــزم
ال ـس ـيـنـمــا وأف ــام ـه ــا ك ـن ـمــط ح ـي ــاة وعـ ّيــش
ّ
ات.
وثقافة وسلوك وتــأمــات ً وتفكير وملذ ً
هـ ـن ــاك مـ ــن ي ـج ـع ــل غـ ــرفـ ــة م ـن ــزل ـي ــة ص ــال ــة
ْ
صـغـيــرة ،مــن دون أن يصبو إل ــى أكـثــر من
ُم ـشــاهــد ٍة ،تمنحه تسلية وتــرفـيـهــا ،يوميًا
ربـمــا ،أو أكثر مــن مــرة أسبوعيًا .هناك من
يجهد فــي تحسني تلك الـغــرفــة بتقنياتها
ّ
يتمتع ُ
بمشاهدة فيلمية ،أو كي
كافة ،كي
يمارس ألعاب فيديو.
م ــن ُي ـشــاهــد فـيـلـمــا أو أك ـث ــر ،ف ــي ط ــائ ــرة أو
ُ
ف ــي غــرفــة م ـنــزل تـشـبــه صــالــة ص ـغ ـيــرة ،لن
يكون «سينيفيليًا» بــالـضــرورة .لــذا ،يريد
ُ
أمامه تمنحه
ُمشاهدة بــأي
ٍ
ثمن ،فالص ُور ِّ
ب ـعــض سـكـيـنــة وهـ ـ ــدوء ،وت ـخ ــف ــف م ــن ثقل
ً
ـان آخر
الــوقــت ،ولــو قليال ،وتجعله فــي مـكـ ٍ
غ ـيــر ال ـط ــائ ــرة ال ـتــي ف ــي ال ـس ـم ــاء ،وال ـغ ـيــوم
حولها أو تحتها .اختبار ُمشاهدة أكثر من
ربما ،ولــن يكترث به ربما،
فيلم لن ُيغريه
ٍْ
ُ
وإن يفعل ه ــذا ،فــاملـشــاهــدة بالنسبة إليه
تهدف إلــى «تسريع» الــوقــت لبلوغ املدينة
املنتظرة فــي أقــرب وقــت ،و«يــا ليتنا نصل
قبل الوقت املذكور على بطاقة السفر» ،فهذا
أفضل.
هذا جزء من السينما وسحرها .قدرتها على
مشاعر وانـفـعــاالت (كـقــدرتـهــا على
تأجيج ُ
ّ
وتأمل أيضًا)
تحريض املشاهد على تفكير
ُيفيد ُمسافرًا ـ ُمشاهدًا في ساعات بقائه في
فضاء مفتوح على احتماالت ومخاوف ،أو
متع وراح ــة ،فمسافرون كثيرون غير
على ٍ
ّ
قـلـقــن وغ ـيــر خــائ ـفــن وغ ـيــر م ـتــوتــريــن من
س ـفـ ٍـر طــويــل أو قـصـيــر ،فــالـسـفــر لـهــم متعة
ّ
بـحـ ّـد ذات ـهــا .ه ــؤالء ،أو بعضهم عـلــى األقــل
(منهم من يكتفي بالقراءة أيضًا) ،ربما لن
يـهـتـ ّـمــوا بـشــاشــة صـغـيــرة جـ ـدًا ،لـ ُـيـشــاهــدوا
تعب في العينني واألذنني ،أفالمًا
عليها ،مع ّ ٍ
ُ
مختلفة ،لعلها لن تضيف شيئًا إلى متعة
ً
السفر التي يشعرون بها أصال.

مُ شاهدٌ في طائرة
فيلم :أي
يبحث عن
ٍ
متعة هذه؟ (زانغ
بينغ)Getty /

أفالم جديدة

¶  Rougeلفريد بنتومي ،تمثيل
زيتا أونرو (الصورة) :حكاية مصنع
ّ
وعمال وعالقات وبيئة ،عبر نور،
التي ُتصبح ّ
ممرضة في مصنع
للكيماويات ،وصحافي يبدأ التحقيق
في مسألة إدارة النفايات في املنطقة
نفسها .املصنع يخضع لرقابة صحية،
يبحث عما يجري واقعيًا،
والصحافي ّ
يمثل نقابة ّ
العمال إزاء
ووالد نور
إدارة املصنع .تتداخل املسائل في ما
بينهاُ ،
ويصبح كل واحد في مواجهة
نفسه واآلخرين.

 Babyteethلشانون مورفي ،تمثيل
¶
ْ
إليزا ْسكانلن (الصورة) :ال يوافق
األسترالية ،على
والدا ميال ،املراهقة
ّ
ّ
حبها ملوسى ،األكبر سنًا منها،
ّ
واملهمش واملدمن على املخدرات .ربما
يكون هذا عاديًا ،لكن ميال ُمصابة
«ي ّ
سرطاني ُ
ّ
هدد بجعلها
بمرض
ٍ
ُ
تختفي قبل األوان» ،ما يزيد صعوبة
العالقة بينها وبني والديها ،وصعوبة
عيشها أيضًا في أجواء ضاغطة كهذه.

بوك ْرما،
¶  Teddyللودفيك وزوران ِ
تمثيل كريستني غوتييه (الصورة):
في إحدى بلدات جبال البيرينيهُ ،يثير
ٌ
ذئب غضب القرويني .تيدي ( 19عامًا)،
ال يملك شهادة ،وصديقته ريبيكا
انتهت ّ
للتو من امتحانات البكالوريا.
ُ
يعمل في ّصالون للتدليك ،ويقيم مع
ْ
ّ
عمه بالتبنيُ .يفترض بهما أن يعيشا
عطلة الصيف بشكل ّعادي ،لكن
«وحشًا» غامضًا ينقض على تيدي
أحداث قبل
في ليلةٍ  ،فتبدأ سلسلة
ٍ
كشف حقيقة الوحش.

عن بيروت وبعض أهوال العيش فيها

إن ّها مج ّرد ذكرى يا عزيزي ال أكثر

ّ
ـدث لـبـنــانــي ُي ـص ـبــح ،ســري ـعــا ،مـجـ ّـرد
ك ــل ح ـ ٍ
ٌ
ضارب في
ذكرى .األحداث كثيرة ،ومعظمها
صميم العيش اليومي والعالقات املعطوبة
بقاع ال
بني الناس .االنهيار ُيصبح ارتطامًا
ٍ
مثيل له ،ومع هذا ُيصبح ّ
مجرد ذكرى .بعد
ً
أيــام ،يريد البعض احتفاال بـ«ذكرى» مرور
عام على انفجار مرفأ بيروت ( 4أغسطس/
ٍ
ّ
والفاعل
 ،)2020رغم أن االنفجار جريمة،
ّ
آب ٌ
م ـع ــروف ،وال ـح ــراك ـ مــن أج ــل عــدالــة محقة
لـقـتـلــى ال ـجــري ـمــة وج ــرح ــاه ــا ،ولـلـ ُـمـصــابــن
ٌ
حكر على أهـ ٍـل
ـاب مختلفة بسببها ـ
بــأعـطـ ٍ
وأقارب ومعارف قالئل.
بيروت تغرق في العتمة الكاملة .هذا واقع،
ال شعر وال انفعاالت .بيروت لن تخرج من
رمادها ،كطائر ُالفينيق الغارق ،أكثر فأكثر،
ف ــي أس ـط ــورت ــه امل ـث ـي ــرة ل ـل ـحــزن واالك ـت ـئــاب
ً ّ
أصــا .كل شيء آيل إلى زوال ،والــزوال ،كما
ـاش أو نهضة.
يـ ّبــدو اآلن ،غـيــر قــابــل النـتـعـ ٍ
ك ــل ش ــيء آي ــل إل ــى زوال ،بــاسـتـثـنــاء فـســاد
ّ
ونـهــب ووقــاحــة يمارسها متسلطون على
وناسه ،قادرون على ابتكار املستحيل
البلد
ّ
وغـيــر املـتــوقــع فــي ُصـنــع فـســادهــم ونهبهم
ووقاحتهم .الغضب يشتعل فــرادى ،فالبلد
مـعــروف بــ«مـبــادراتــه الـفــرديــة» ،وامل ـبــادرات
تـلــك صــانـعــة أدب وف ـن ــون واق ـت ـصــاد وم ــال
وسياحة وصحافة وإعالمُ ،
كصنعها فسادًا
ٍ
ونهبًا ووقاحة.
ّ
الغضب ف ــردي ،ككل شــيء آخــر .العصابات
الـ ـح ــاكـ ـم ــة أف ـ ـ ـ ـ ــراد ي ـج ـت ـم ـع ــون عـ ـل ــى ش ـ ـ ٍّـر،
وي ـخ ـت ـل ـف ــون فـ ــي ك ـي ـف ـيــة ت ـق ــاس ــم غ ـنــائ ـمــه،
وبني الغنائم أنـ ٌ
ـاسُّ ،يدرك أفراد العصابات
بفتات مــؤقــت ،أو بسحقهم عند
تدجينهم
ٍ
ارت ـ ـفـ ــاع ص ـ ــوت لـلـتـعـبـيــر ع ــن ألـ ـ ــم .ال ـتــوتــر
ٌ
الالمرئي أيضًا ،في هواء ّ
ّ
ملوث،
حاصل في
وفضاء عابق برطوبة قاتلة ،كما في شارع
مكتظ بــزحــام ،يتناقض مع فقدان البنزين

ّ
الحق (دييغو إيبار ّا سانشيز)Getty /
بعض أهل ضحايا انفجار مرفأ بيروت :ال عدالة ألصحاب

المسافة تضيق
قريب
وشارع
غرفة
بين
ٍ
ٍ
ٍ
معتمة
وأمكنة
ٍ
ٍ

ّ
أو نـ ــدرتـ ــه .ح ــدي ـ ٌـد ُي ـخ ـف ــي وراءه م ـح ــات
ّ
مقفلة ،وعتمة النهار فــي مـحــات مفتوحة
ماله
أبشع من بيروت املعتمة .سهرات في
ٍ
بأناس «يعشقون الحياة» أو
باذخة تمتلئ
ٍ
للحظات ،وسهرات
ولو
املوت»،
«يهربون من
ّ
أزقة ّ
ضيقة ،في
أخرى في أمكنة صغيرة ،في
شارع الحمرا ،يلتقي فيها قليلون لتمضية
وقت بائس في عتمةٍ تزداد سطوة وتخريبًا.
ٍ

الغضب ف ــردي ،وه ــذا غير نــافــع لتغيير أو
انـ ـق ــاب .ت ـحــديــد مــواع ـيــد مـعـيـنــة الحـتـفــال
ّ
ب ـ ــذك ـ ــرى ،لـ ـع ــل االحـ ـتـ ـف ــال ُي ـت ـي ــح لـلـغـضــب
ّ
الفردي أن يشتعل ُفي كثيرين فيدفعهم إلى
ً
ّ
الشوارع لتعطيل املعطل في البلد أصال؛ هذا
التحديد نفسه ُيناقض الرغبة الحقيقية في
ّ
ّ
العنفي،
التغيير واالنقالب .كل هذا التراكم
ّ
املتمثل في اختفاء الضرورات اليومية على
ً
األق ــل ،وارت ـفــاع أسـعــار املــوجــود مـثــا ،غير
ْ
ّ
متمكن من إحداث ما ُيفترض به أن يحدث.
فــ«الـثــورة» لــن يصنعها جــائــع ،ألن الجائع
سـيـتـقــاتــل م ــع ج ــائ ــع آخـ ــر ،ي ـق ــول الـبـعــض،
وه ـ ـ ــذا ي ـت ـن ــاف ــى وجـ ــوهـ ــر ال ـ ـث ـ ــورة ،ف ــأب ـن ــاء
الطبقات الوسطى لن يثوروا ،واألثرياء لن
يـثــوروا ،والفقراء في لبنان يتقاتلون فيما
بينهم ،ويـنـهـبــون بعضهم الـبـعــض ،وهــذا
صـحـيــح ،لـخــوف أصـيــل فيهم مــن زعـيــم أو
قبيلة أو طاغية أو ّ
مؤسسة طائفية .وهذا
أسوأ املساوئ.
امل ـس ــاف ــة ت ـض ـيــق ب ــن غ ــرف ــة وشـ ـ ــارع قــريــب
وأمـكـنــة مـعـتـ ّمــة .االخ ـت ـنــاق ي ـ ــزداد .الكتابة
ْ
م ـت ـن ـفـ ٌّـس ،ل ـكــن ـهــا غ ـيــر ن ــاف ـع ــة ،وإن تــذهــب
إل ــى ف ـي ـلـ ٍـم أو سـيـنـمــا ،أو إل ــى أح ـ ــوال الـفــن
السابع ،هنا وهناك .الكتابة حاجة ومالذ،
ّ
كاتبه
ل ـكــن املـكـتــوب يـفـقــد قيمته النُـكـســار ّ
فــي خيبة وأل ـ ٍـم .أق ــرب صــالــة تصبح كأنها
لصديق أو
فيلم
في آخــر املعمورةً .انتظار
ٍ
ٍ
ـرج ُيـثـيــر مـتـعــةُ ،يـقـضــى عليها سريعًا
مل ـ ُخـ ٍ
فاملشاهدة ستطول ،والواقع اللبناني غير
ّثابت وغير آمن وغير ُمريح.
األول ــى لجريمة مرفأ بيروت.
إنـهـ ّـا الــذكــرى ّ
ُ
ي ـظــن الـبـعــض أن ـهــا ســتـحــدث شـ ــرارة ثــورة
أو ت ـب ــدي ــل ،ك ـت ـلــك الـ ـت ــي «أشـ ـعـ ـل ــت» عـنـبـرًا
ّو«ارتكبت» جريمة.
إنها ّ
مجرد ذكرى يا عزيزي ،ال أكثر.
نديم...

¶  Le Discipleلشتانيا ّ
تامهان،
ِ
تمثيل سوميترا باف (الصورة):
ال يريد شاراد نرولكار شيئًا آخر
سوى املوسيقى ،التي ُ
سي ِّ
كرس
ْ
حياته لها ،بهدف أن ُيصبح مغنيًا
وموسيقيًا كالسيكيًا هنديًا .يتابع
ّ
بجدية وشغف تعاليم ُم ّ
درسيه،
ويلتزم انضباط الشيوخ ووالده.
ّ
لكنه ،بعد أعوام ّ
عدة ،يتساءل ّ
عما إذا
كانت هناك إمكانية فعلية لتحقيق
ّ
ما يصنع ّ
تميزه واختالفه عن كل
التقاليد املوسيقية والغنائية التي
ّ
وتمرن عليها واختبرها.
درسها

ّ
¶  Cruellaلكريغ غيلسبي ،تمثيل
ُ
ِّ
إيما ستون (الصورة) :تصمم ستيال،
املحتالة واملوهوبة ،على صنع
اسم لها في عالم املوضة ،في لندن،
في سبعينيات القرن الـ ،20املليئة
بموسيقى الـ«روك» والـ«بانك».
ً
تعاشر شبانًا أوغادًا يرتكبون أفعاال
جرمية مختلفة ،قبل أن تنتبه إلى
تصميماتها البارونة فون هيمان،
الشخصية الرائعة والبارزة في
عالم املوضة واألنيقة واملتعجرفة.
عالقتهما تقودهما إلى اكتشافات
تقود ستيال إلى الجحيم.

