
سينما

نديم جرجوره

ــا  ــالـــحـ ــــوش تـــصـ ــ ــكـ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــد هـ ــ ــريــ ــ تــ
لة بينها 

ّ
م عاقة معط عميقا، ُيرمِّ

وبــن والــديــهــا، وليد ونزيهة. 14 
على  شـــاهـــٌد   2018 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
صـــداٍم بــن االبــنــة ووالــدهــا، فيحدث انقاٌب 
ــدخــل الــشــاّبــة في 

ُ
نــاشــئ مــن صــدمــة حــــاّدة، ت

قـــاٍت وتـــيـــه، بــيــنــمــا ُيـــصـــاب األب 
ّ
قـــلـــٍق وتـــمـــز

ه قاٍس وأليم. 
ّ
بجرٍح بليغ، يقول أمام ابنته إن

ــورة املــثــالــيــة«  ــ ــــصـ ــلـــوٌب، و»الـ الــتــصــالــح مـــطـ
املبتغى،   لتحقيق 

ٌ
)2020، 31 دقيقة( وسيلة

ــصــبــح الــكــامــيــرا )مــيــشــال لــبــكــي( مـــرآة، 
ُ
 ت

ْ
إذ

ومــواجــهــات.  وتفكير  مشاعر  فيها  تنعكس 
أمـــامـــهـــا، ُيـــقـــال كــــاٌم بــنــبــرة هـــادئـــة أحــيــانــا، 
ر وغضٍب أحيانا أخرى. دموٌع تنهمر، 

ّ
وبتوت

ــقــة، وتــعــلــيــقــات تــمــتــّد من 
ّ
وابــتــســامــات مــعــل

سعيد المزواري

 
ّ
مــن أهـــم خــاصــات الــفــلــســفــة اإلنــســانــيــة أن

ــوهـــر الـــتـــجـــربـــة اإلنـــســـانـــيـــة واحـــــــد، رغـــم  جـ
 تــجــربــة عــلــى حـــدة، 

ّ
ــل اخـــتـــاف تــفــاصــيــل كــ

الثقافية  الــســيــاقــات واملـــحـــّددات  بــاخــتــاف 
 على هذا فيلمان حديثا 

ّ
واالجتماعية. يدل

 واحــــد منهما 
ّ

كـــل ُيـــقـــارب   ،)2020( اإلنـــتـــاج 
وتفاصيل  مختلف،  بشكل  الــذاكــرة  مسألة 
 مــع تــقــاطــعــات كــثــيــرة ُمــذهــلــة 

ْ
خــاصــة، لــكــن

أهّمها قبضهما   
ّ

لعل الطرح،  على مستوى 
ــة اإلنــســانــيــة الــعــاملــيــة في  عــلــى أجــــواء األزمــ
ــثــيــر 

ُ
 الــتــقــابــل امل

ّ
ــا. غــيــر أن ــاء كـــورونـ  وبــ

ّ
ــل ظـ

لاهتمام يتجاوز ذلك إلى وسائل التعبير، 
ــّيــــرة فــــي مــقــاربــتــيــهــمــا  واملـــــتـــــوازيـــــات املــــحــ

الجمالية.
ـــــاحـــــات« لــلــيــونــانــي 

ّ
ــا: »تـــــف ــمــ ــلـــمـــان هــ ــيـ ــفـ الـ

ــكــــة صـــغـــيـــرة«  كـــريـــســـتـــوس نـــيـــكـــو، و»ســــمــ
لــــأمــــيــــركــــي تـــــشـــــاد هـــــارتـــــيـــــغـــــان. يــقــتــفــي 
الغموض  ينتحي  أسلوب  وفق  احات«، 

ّ
»تف

ــــى آريـــــــــــس )آريـــــــــس  ــطـ ــ واملــــيــــنــــيــــمــــالــــيــــة، خـ
 في متوّسط العمر، يخرج 

ٌ
ِسْرِفتاليس(، رجل

من داره صباحا، ويهيم على وجهه وسط 
ـــه يــعــانــي ُمــتــازمــة 

ّ
أثــيــنــا، قــبــل اكتشافنا أن

غيره  كثيرين  أصابت  التي  الــذاكــرة،  فقدان 
من الجنسن، وفي مراحل عمرية مختلفة، 
ُيــحــّمــلــون فــي ســيــارات إســعــاف، ويــودعــون 
إثبات  عــن  العجز  فــي حالة  املستشفى،  فــي 
ــنــجــز مــلــفــات تعريفية لهم، 

ُ
ت ثـــّم  هــويــاتــهــم. 

مــع ُصـــور تــســاعــد عــلــى الــتــعــّرف إلــيــهــم في 
 يستقّر آريس 

ْ
حال بحث أهلهم عنهم. ما إن

يــبــدو كسمكٍة وســط  حــتــى  املستشفى،  فــي 
املاء. مرتاٌح في وسطه هذا، ينهمك في أكل 
ل والوحيد. 

ّ
تفاحة تلو أخرى، طعامه املفض

بعد  ما  تيار سينما  في  احات« 
ّ
»تف يندرج 

سم بكآبة 
ّ
األزمة االقتصادية اليونانية، املت

صــــداٍم حــاصــٍل بــن أٍب وابــنــتــه، إلـــى وقــائــع 
مــرتــبــطــة بــالــعــاقــة الــقــائــمــة بـــن الـــوالـــديـــن 

واالبنة.
األساسية  التفاصيل  معرفة  مهّما  يكون  لن 
ــلــــصــــدام، أو ســبــبــه ووقـــائـــعـــه  والـــثـــانـــويـــة لــ
ومبّرراته )الدقائق األولى تروي أمورًا كثيرة 
ــر وقلق 

ّ
بــأســلــوٍب بـــصـــرّي، ُيــثــيــر بــعــض تــوت

 ولــيــد يصفع 
ّ
َمــطــلــوبــن(. الــحــكــايــة تــقــول إن

ها على وجهها بعنٍف، فيزداد عطب السمع 
لــديــهــا. كـــاٌم كــثــيــٌر ُيـــقـــال: أٌب يــحــاول إظــهــار 
نفسه منفتحا ومعتداًل، من دون التنازل عن 
سلطته كأٍب ورجٍل منتٍم إلى بيئة اجتماعية، 
ثقافة وتربية ومسلك تضعه في مرتبة  لها 
عاند« حدثا آنّيا، لوقوفها إلى 

ُ
طة. أّم »ت

ّ
متسل

تراها  عــن حــادثــٍة  عها 
ّ
جانب زوجــهــا، ولترف

 شـــيء يــمــّر ويــنــتــهــي، بالنسبة 
ّ

عـــاديـــة، فــكــل
سا ُيشبه عــاجــا من 

ّ
تــريــد ُمتنف  

ٌ
ابــنــة إلــيــهــا. 

ان عنها كما تشعر، 
ّ

صدمٍة، فالوالدان ُمنفض
ــت، 

ّ
«، نــاتــجــة مــن غــضــٍب مــؤق

ٍّ
و»لــحــظــة تـــخـــل

تــــؤّدي إلـــى عــنــٍف غــيــر مــطــلــوٍب، يــقــول وليد 
ه يحصل عندما 

ّ
ة، لكن

ّ
ه غير راغٍب فيه البت

ّ
إن

»ُيجَرُح« األب.
ــروى في فيلٍم قصير، يحمل 

ُ
مسائل كثيرة ت

فة 
ّ
مؤل عائلة  فــي  مرتبكا  وعمقا  كبيرًا   

ً
ثــقــا

أمام  من 3 أشخاص )يظهرون، هم وحدهم، 
الصفعة،  سبب  معرفة  مــهــّم  غير  الــكــامــيــرا(. 
رغـــم إيـــحـــاءات بـــه. غــيــر مــهــّم مــعــرفــة خاتمة 
مــســار الــحــدث، رغــم إشــــارات إلــيــهــا. الدقائق 
فــوتــوغــرافــيــة،  بــُصــور  مليئة  األولــــى  القليلة 

تـــســـتـــعـــيـــد مـــاضـــيـــا عـــائـــلـــيـــا. صــــــــوٌت يـــقـــول 
ــداٍث وتــفــاصــيــل.  ــ ــ مــقــتــطــفــات مـــن أحـــــوال وأحـ
الُصور الفوتوغرافية جزٌء من البناء الدرامي، 
بهذا  التدقيق  عائلية.  فيديوية  كتسجياٍت 
ــّم يبقى في   األهــ

ّ
لــكــن  بتبيان مــســائــل، 

ٌ
كــفــيــل

إلى ســرٍد سينمائّي،  ه 
ّ
كل كيفية تحويل هذا 

»يتواطأ« الثاثّي على قوله بأصواٍت ثاثة. 
األســئــلــة املــطــروحــة فــي كــــاٍم مــبــاشــر كثيرة 
ومــتــنــّوعــة، وتــقــول أشــيــاء عــــّدة عــن مــــوروٍث 
يتحّكم بأفراٍد، وعن عيٍش يفرضه أفراد، وعن 
عــاقــة تنتقل مــن أقــصــى الـــدالل إلــى صفعٍة، 
لة، وتدفعها إلى قهٍر ووجٍع 

ّ
تصدم ها املدل

وخراٍب في الذات والروح. هذا ناتٌج من شّدة 
الدالل السابق على الصفعة، بحسب وليد.

ــآل الـــثـــاثـــّي فــي  ــ ــا مـــعـــرفـــة مـ ــّم أيـــضـ ــهـ غـــيـــر مـ
من  اغتسااًل  يكون   

ْ
أن منه  ُيــراد  فيلٍم،  نهاية 

ثير ضــررًا. السياق الذي ُيبنى الفيلم 
ُ
حالٍة ت

أهــّم من تفاصيل، ربما تكون أساسية  عليه 
الفيلم.  إلــى ُصنع  أو ربما تكون دافعا  لها، 
 حــدٍّ بــن واقــع 

ّ
 يضيع كــل

ْ
ســيــاق ملتبس، إذ

األجواء )طابع ألوان الصورة الباردة يتراوح 
الــفــاتــح(، والــتــركــيــز  الـــرمـــادّي واألزرق  بــن 
ــمــات الــثــقــافــة والــتــاريــخ 

ّ
لــة مــســل عــلــى ُمــســاء

الــيــونــانــيــن، مـــن قــبــل الــهــويــة الــيــونــانــيــة، 
ى 

ّ
فــي عاقتها باملكّون األوروبــــي، ومــا تبق

 انــــدمــــاج الــبــلــد 
ّ

مـــن إرٍث إغـــريـــقـــي، فـــي ظــــل
فــي ثقافتي الــعــوملــة ورافــدهــا االقــتــصــادي، 
حة 

ّ
املسط االقتصادية  بالسياسات  ل 

ّ
املتمث

بن  حــاجــٍز   
ّ

كــل ويختفي  ومتخّيل،  وتوثيق 
تمثيٍل وأداء وحقائق. مشاركة وليد ونزيهة 
الــكــوش فــي ُصــنــع الفيلم )هــنــدســة الــديــكــور 
السينمائّي  الــنــّص  التباس  مــن  ُيــزيــد  لهما( 
وفضائه وحكاياته. التناقض، الحاصل بن 
ر وغضب 

ّ
لحظاٍت سكينة وأخرى مليئة بتوت

 االلتباس مطلوٌب 
ّ
وصراٍخ خفيف، ُيوحي بأن

إلثــــارة أســئــلــة عــن مــعــنــى الـــصـــورة والــحــيــاة 
س الوثائقّي، 

َ
ف

َ
والعاقات. أحيانا، يختفي الن

فيبدو الثاثي في حالة تمثيل. أحيانا أخرى، 
ر في 

ِّ
يتحّول التصوير إلى توثيٍق لحدٍث مؤث

 
ّ
روح ها وذاتها وحياتها وجسدها، رغم أن

الحدث وسببه غير واضحن، أو غير مرئين 
 يتنّبه إلى تفاصيل 

ْ
شاهد أن

ُ
بسهولٍة )على امل

ــارات(. الــتــولــيــف )هـــا الــكــوش( يصنع  ومـــسـ
ــحــّمــلــهــا ها 

ُ
تــمــاســكــا داخــلــيــا بــن لــقــطــاٍت، ت

تــروي جوانب من حكايٍة،  هوامش ومامح، 
يرتكز بعضها على تعابير صامتة، ال على 

كاٍم مباشر.
ــلـــراويـــة دوٌر فـــي تــقــديــم شــخــصــيــة شـــاّبـــة،  لـ
من صوت  منبثقة  البداية  كبيرًا.  أملــا  تعاني 
ٍن لحظة التكبير. كاميرا هادئة، وصوت 

ّ
مؤذ

م حالة وشخصياٍت ورغباٍت، مع  الراوية ُيقدِّ
ُصور فوتوغرافية كثيرة. ُيكتب على الشاشة 
املخرجة  الــشــاّبــة  ذات  فــي   

ً
متفائا جانبا   

ّ
أن

ُيثيرها دائما إزاء فكرة تمّكنها من مواجهة 
ر إنـــتـــاج  ــــقــــرِّ

ُ
ــوم. حــيــنــهــا، ت ــ والــــديــــهــــا، ذات يــ

 األمور 
ّ
وثائقّي، مع تأكيدها على ثقتها بأن

 ،
ْ
ستنتهي بطريقة »سعيدة وإيجابية«. لكن

؟ 
ً
أتـــكـــون الــنــهــايــة ســعــيــدة وإيـــجـــابـــيـــة، فــعــا

ها 
ّ
ــعــِلــن الـــراويـــة، منذ الــبــدايــة أيــضــا، أن

ُ
 ت

ْ
ألـــن

ــــور غير   األمـ
ّ
ســتــشــعــر بــكــونــهــا ســـاذجـــة، ألن

ى منه؟
ّ

سائرٍة بالشكل املتوخ
إيراد بعض تفاصيل أساسية لن يحول دون 
 هذا مطلوب(، 

ّ
ُمشاهدٍة، ستكون ُمتِعبة )لعل

بالتباٍس  تنقل،  أمـــام شــاشــٍة  اســتــرخــاٍء  قبل 
ــر نــزيــهــة  جـــمـــيـــٍل، تــفــاصــيــل عــائــلــيــة، ســتــعــبِّ
مــــرارًا عــن رفــضــهــا إفــشــاءهــا أمــــام اآلخــريــن. 
إليها، خاصة وحميمة  بالنسبة  التفاصيل، 
ــدًا  ــا أبــ ــ ــــروريـ وعـــائـــلـــيـــة جــــــدًا، ولـــــن يـــكـــون ضـ
سردها أمام كاميرا، من أجل فيلٍم سيكشف 
وسيقول وسُيعّري وسيفضح: »قّصة صورة 
غــيــر كــامــنــٍة فـــي مـــا يــحــصــل فـــي الــــكــــادر، بل 
ــارجـــه«، تــقــول الــــراويــــة. ها  بـــاألحـــرى فـــي خـ
 واحـــٍد منهما على حــدة، 

ّ
تسأل والــديــهــا، كــل

إليه.  بالنسبة  للعائلة  املثالية  الــصــورة  عــن 
ــردات املــســتــخــدمــة مــثــالــيــة وإيـــجـــابـــيـــة.  ــ ــفـ ــ املـ
وديـــن«.  وثقافة  »تقاليد  األب:  إلــى  بالنسبة 
الــحــنــان، والتعاطي  ــة/ 

ّ
»الــرق بـــ دهــا األم  ــحــدِّ

ُ
ت

مع اآلخر، والوحدة/ التضامن، والتضحية«. 
عــنــد إلــحــاح االبــنــة عــلــى تــحــديــد 3 مــفــردات، 
تقول نزيهة: »صراحة وثقة وحّب«، مضيفة 
»وعطاء وحنان«. قّصة الصورة تحصل، إذًا، 

خارج الكادر.
فــيــلــم »الــــصــــورة املـــثـــالـــيـــة« ُيــشــيــر إلــــى هـــذا، 
. يثير تــنــاقــضــاٍت، تـــؤّدي 

ً
الــتــبــاســا وتــحــايــا

إلـــى عـــاقـــٍة بـــن ُمــشــاِهــد يــتــوق إلـــى مــعــرفــٍة، 
 شيء، فالتحايل 

ّ
وفيلٍم لن يمنحه معرفة كل
.

ٌ
سينمائّي، وُصنعه جميل

 معاني 
ّ

لاستثناءات، والقاتلة بالتالي لكل
ــذاكــــرة. يــخــضــع الـــرجـــل املــلــتــحــي لـــعـــاٍج،  الــ
ُمــســّجــلــة على  تــوصــيــات طبية  فــي  ى 

ّ
يتجل

شــريــط كــاســيــت، عــبــارة عــن مــهــاّم ُمــتــدّرجــة 
ــادة دمـــجـــه فــي  ــ ــ ــــى إعـ الـــصـــعـــوبـــة، تـــهـــدف إلـ
ــتـــراوح بــن ركــــوب دّراجـــــة في  املــجــتــمــع، وتـ
منتزه عمومي، والتعّرف إلى فتاة في ملهى 
فيلم  بُمشاهدة  مـــرورًا  وُمراقصتها،  ليلّي، 
رعب في صالة سينما. تجارب ينبغي عليه 
»بوالرويد«،  بُصَور  ذلك  وإثبات  خوضها، 
ص رحلة 

ّ
بها في ألبوٍم، ُيلخ

ّ
يلتقطها ثم يرت

عاجه.
ــخــذ كــريــســتــوس نيكو مــن هـــذه الــذريــعــة 

ّ
يــت

ــنـــه الـــتـــجـــارب  ــة كـ لــ ــاء ــــســ
ُ
ــلـــة مل ــيـ الـــذكـــيـــة وسـ

ـــى أهــمــيــتــهــا فــي 
ّ
اإلنــــســــانــــيــــة، وهـــــل تـــتـــجـــل

ذاتها، أم في ما تختزنه حولها من ذكريات 
)ُصــــــــَور(، فــيــصــبــح الـــجـــري وراء »ذكـــريـــات 
الحياة  لــرؤيــة  َمطّية  وُمــحــّددة  مصطنعة« 
ــخــذه أســلــوب اإلخــــراج، 

ّ
بــمــنــظــار جــديــد، يــت

ــرق فــــي الــعــبــثــيــة واالخـــــتـــــال الـــلـــذيـــن  ــ ــغـ ــ ـ
ُ
امل

ُيــحــيــان إلـــى أجــــواء يــورغــوس النتيموس 
 نــيــكــو كـــان 

ّ
ــــح أن ــــواضـ ــــر الـ

ّ
ــأث ــتــ )يـــعـــضـــد الــ

ُمــســاعــدًا لــه فــي بــاكــورتــه »أســنــان الــكــلــب«(. 
 الـــحـــكـــي يـــنـــجـــّر، شـــيـــئـــا فـــشـــيـــئـــا، إلـــى 

ّ
لــــكــــن

األول  الفصلن  تراكمات   
ّ

كــل  منحى يعكس 
والثاني من الفيلم، حن نكتشف ـ من خال 
رها السرد بضربة 

ّ
تفاصيل وإيحاءات ُيقط

ــاجــم 
ّ
 فــقــدان الـــذاكـــرة واألســــى الــن

ّ
ــم ـ أن

ّ
ُمــعــل

عنه وجهان لعملة واحــدة، فحواها العجز 
عـــن الــقــبــض عــلــى تــابــيــب الـــزمـــن الــضــائــع. 
كـــريـــســـتـــوس نـــيـــكـــو اســــــــٌم يـــنـــبـــغـــي حــفــظــه 

وُمراقبته عن قرب.

هال الكوش بين والديها: 
أهذه هي »الصورة 

المثالية« المنشودة؟ 
)الملف الصحافي(

)Getty /تشاد هارتيغان: الحّب بمنظار هشاشة الذاكرة )جف ِفْسبا
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أسئلة كثيرة 
مطروحٌة  عن موروث 

وعيش وعالقات وتفكير

جوهُر التجربة 
اإلنسانية واحٌد رغم 

اختالف التفاصيل

تسعى هال الكوش 
إلى تصالٍح مع والديها، 

بعد حادثة ال تتوّضح 
معالمها وأسبابها 

وتفاصيلها كثيرًا، في 
فيلم قصير بعنوان 

»الصورة المثالية«

توثيق روائي يسرد التباسات جميلة

درس سينمائي بليغ بتقاطعات مذهلة

»صورة مثالية« تبحث عنها هال الكوش

فيلمان عن الذاكرة ومصائبها

¶ Things Heard And Seen لشاري 
سبرينغر ِبْرمان وروبرت بولسيني، 

تمثيل آماندا سيْفريد )الصورة( 
وجيمس نورتون: ُيقّرر الزوجان 

كاترين وجورج مغادرة مانهاتن، رغبة 
في تغيير نمط عيشهما. يستقّران 

في مزرعة سابقة في إحدى قرى 
الوادي التاريخي ملنطقة هدسون. 

سريعا، تحدث أموٌر غريبة في 
منزلهما الجديد، ويبدآن اكتشاف 
ر كّلها على 

ّ
مسائل غامضة، ستؤث

عاقة أحدهما باآلخر. وتكتشف 
كاترين، تدريجيا تاريخ املنزل امُلخيف 

والغامض هذا.

¶ Flora And Ulysse للينا خان، تثيل 
ماتيلدا الولر )الصورة( وأليسون 
هاّنيغان وبن شوارتز: فلورا )10 

أعوام( تحّب الكتب الهزلية كثيرًا، 
وتمتلك حّسا ساخرًا. ذات يوم، ُتنقذ 

سنجابا ُيدعى أوليس، لديه قوة خارقة 
ها ُمثيرة 

ّ
ب كوارث عديدة، لكن ُتسبِّ

ر سيرة الفتاة كّليا،  للضحك. هذا سُيغيِّ
عة، 

ّ
ويدفعها إلى مغامرات غير متوق

في إطار كوميدّي َمِرح وممتع.

¶ Thunder Force لِب فالكوني، تمثيل 
ميليسا ماكارثي )الصورة( وبوم 

ْكِلمنتياف وأوكتافيا سبنسر: تتعّرض 
األرض لكارثة كبيرة، عند إصابتها 

بأشعة كونية، تمنح أشخاصا نادرين 
قوى خارقة. لكّن هؤالء األشخاص 
سُيصابون بعّلة اجتماعية، بسبب 

سوء في الجينوم الخاص بكّل واحد 
منهم. بعد أعوام، تحاول عامِلة إيجاد 
ها تكتشف أمرًا 

ّ
دواء لهذه العّلة، لكن

يجعلها ُتقنع صديقتها بتناول الدواء 
معا إلنقاذ البشرية من الخطر املحدق 

بها.

¶ The Empty Man لديفيد برايور، 
تمثيل ماِرن أيرلند )الصورة( 

وجيمس بادج دايل وستفان رووت: 
بعد وفاة زوجته وابنه في حادث 

سير، بات الشرطّي السابق جيمس 
السومبرا مدمن كحول عاجزًا عن 

الخروج من حزنه الشديد على 
قا، 

ّ
رحيلهما. ذات يوم، ُيصبح محق

فيتولى التحقيق في اختفاء ابنة 
صديٍق له. أثناء ذلك، يلتقي »الرجل 

الفارغ« األسطورة التي يعشقها 
مراهقو منطقته جميعا.

¶ Falling لفيغو مورتنسن إخراجا 
وتمثيًا، مع لورا ليني )الصورة( 

وتيري تشان: يعيش الثاثي جون 
ي مونيكا في 

ّ
وايريك وابنتهما بالتبن

كاليفورنيا، بعيدًا عن الحياة الريفية 
املحافظة. والد جون عنيٌد، يبقى في 

البلدة الريفية في مزرعته القديمة. 
ه ُيصاب بمرٍض في عقله، فيزوره 

ّ
لكن

جون وشقيقته التي تبحث عن مأوى 
يليق به. األب يرفض بعناد، فيبقى 

الثاثي معا.

أفالم جديدة
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