االثنين  8شباط  2016العدد 2808

ثقافة وناس

23

في الصاالت

«ذيب»« ...ويسترن بدوي» على طريق األوسكار
حسنًا فعلت شركة MAD Solutions
التي يديرها عــاء كركوتي ،بإعادة
ط ــرح فـيـلــم «ذيـ ــب» ( 2014ـ ـ ـ ـ  97د).
لناجي أبو ّ
ّ
العربية
نوار في الصاالت
مجددًا .ترشيح الشريط للبافتا ثم
ألوسكار أفضل فيلم أجنبي فرصة
مــوات ـيــة إلح ـيــائــه جـمــاهـيــريــا .ليس
ّ
ج ــدي ـدًا أن امل ـت ـف ـ ّـرج ال ـعــربــي ال يثق
س ــوى بــالـتــزكـيــات الــدول ـيــة ،ليندفع
نحو السينما الـتــي تشبهه .يــا لها
مــن فــرصــة يستحقها «ذيـ ــب» الــذي
يسابق على التمثال الحلم مع أربعة
عـ ـن ــاوي ــن :ال ـك ــول ــوم ـب ــي «اح ـت ـض ــان
الـثـعـبــان» لـسـيــرو غ ـيــرا ،والفرنسي
«موستانغ» للمخرجة دنيز غامزي
إرغـ ــوفـ ــن ،واملـ ـج ــري «اب ـ ــن ش ـ ــاؤول»
لالزلو نيميس ،والدنماركي «حرب»
ل ـت ــوب ـي ــاس ل ـن ــده ــول ــم .ي ـ ــوم  28مــن
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،ق ــد نـشـهــد تـتــويــج
أول فيلم عربي بأشهر جائزة على
الكوكب.
ّ
ال مبالغة فــي الـقــول إن «ذي ــب» أبــرز
فـيـلــم عــربــي فــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة.
جـ ـ ــائـ ـ ــزة أفـ ـ ـض ـ ــل مـ ـ ـخ ـ ــرج فـ ـ ــي ق ـســم
«أوريـ ــزون ـ ـتـ ــي» (آفـ ـ ــاق ج ــدي ــدة) في
املوسترا اإليطالي ،كانت خير بداية
لــرحـلــة األل ــف مـيــل نـحــو األوس ـك ــار.
ج ـ ــوائ ـ ــز مـ ـت ــاحـ ـق ــة ف ـ ــي أب ـ ـ ــو ظ ـبــي
وب ـكــن وم ــامل ــو وال ـق ــاه ــرة وم ـيــامــي.
السينمائي األردنـ ــي ال ــذي نـشــأ في
ل ـنــدن ،قـبــل أن يلتحق ب ـ ّ
ـأول نسخة
مــن ورش ــة «راوي» لـلـسـيـنــاريــو في
عـ ـ ـ ّـمـ ـ ــان ،كـ ـ ـ ـ ّـرس ث ـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات مــن
حياته لتحقيق الفيلم .بعد مشاريع
عـ ـ ــدة لـ ــم ت ـ ـغـ ــادر الـ ـ ـ ـ ــورق ،نـ ـج ــح فــي

ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـت ـمــويــل م ــن خــال
الحل السحري :اإلنتاج املشترك بني
س ـب ــع جـ ـه ــات م ــن م ـخ ـت ـلــف أص ـق ــاع
األرض .أبو ّ
نوار تابع عمله الدؤوب
في صحراء «رم»،
على األرض .أقــام ّ
مـنـتـقـيــا ب ـع ــض م ـمــث ـل ـيــه م ــن أهـلـهــا
ال ـ ـبـ ــدو .ال ـط ـف ــل ال ـف ـل ـتــة ج ــاس ــر عـيــد
ّ
لعب «ذي ــب» بتمكن مــذهــل .مــن دون
اص ـط ـن ــاع أو ف ـب ــرك ــة ،ن ـصــب نــاجــي
كاميراه في املكان املهيب ،ملتقطًا ما
يقترحه ضمن شرط الزمان والبيئة
ومرجعية التاريخ.
ن ـح ــن ف ــي الـ ـصـ ـح ــراء األردن ـ ـ ّـي ـ ــة ع ــام
ّ
العربية الـكـبــرى على
 .1916ال ـثــورة
االحتالل العثماني مشتعلة ،تزامنًا
ّ
العاملية األولــى.
مــع استعار الـحــرب
املـنـطـقــة ،مـثــل «ذي ــب» ،مــا زال ــت بكرًا
ف ــي ب ــداي ــة قـ ــرن ال ـخ ــرائ ــط ال ـجــديــدة
واالخـتــراعــات الكبرى .أهلها لديهم
فرصة في االستقالل والتحقق أخيرًا.
ال ب ـ ّـد م ــن «ل ـك ــن» ك ـب ـيــرة م ــع ال ـعــرب
ّ
بريطانية
دائمًا .الثورة تأتي مع يد
كبيرة .الخط الحديدي الحجازي قد
يأخذ الـغــزاة ليأتي بغيرهم .الـثـ ّـوار
ّ
مـتـ ّ
ـربـصــون .قــطــاع ال ـطــرق جاثمون
على الجميع.
أهـ ـ ــل امل ـن ـط ـق ــة امل ـ ـسـ ــاملـ ــون ي ــدف ـع ــون
ّ
الـ ـف ــات ــورة ال ـك ـب ـي ــرة .وسـ ــط كـ ــل ذلــك
ّ
محلي مؤمن بما
ينشأ «ذيب» كبطل
تــراه القبيلة صوابًا .أخــوه «حسني»
(ح ـســن ســامــة) دل ـيــل جـغــرافــي ملن
يرغب ،في مهنة متوارثة عبر أجيال
ال ـف ــراس ــة واق ـت ـف ــاء األث ـ ــر واالهـ ـت ــداء
بـنـجــم سـهـيــل .الـضــابــط البريطاني
«إدوارد» (جـ ـ ـ ـ ــاك فـ ـ ــوكـ ـ ــس) ي ــري ــد

من
الفيلم

ّ
أداء عفوي ّوحوار متقشف
وصورة تتكلم
إي ـصــال ص ـنــدوق غــامــض إل ــى نقطة
معينة فــي عـمــق ال ـص ـحــراء« .ذي ــب»
يحترق ً ملعرفة محتوى الـصـنــدوق،
ّ
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـعــل ـقــه ب ــأخ ـي ــه .ه ـكــذا،

يتبع «حسني» الــذي يرافق الضابط
إل ــى وجـهـتــه« .ال ـف ـضــول قـتــل الـقــط».
الفضول سيصنع من «ذيب» بشريًا
مختلفًا.
ّ
يغير قــطــاع ال ـطــرق ،لتنقلب األم ــور
ً
رأســا على عقب .فـجــأة ،يجد «ذيــب»
نفسه في مأزق وجودي ونفسي أكبر
ّ
منه .بتلقائيةّ ،
التحوالت
يمر بتلك

ـرارات كـبـيــرة ،قــد ال
الـتــي تفرضها ً ق ـ ّ
ت ـكــون صــائ ـبــة ،لـكــنـهــا مـ ـب ـ ّـررة ،آتـيــة
ّ
والفرضية وتكوين
من صلب البيئة
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة .ن ـ ـصـ ــل إلـ ـ ـ ــى «نـ ـه ــاي ــة
البداية» ملا نعيشه اليوم ،أو «بداية
النهاية» لحقبة أخرى .ال فرق ،طاملا
ّأن ذلك ّ
يتم دون تلقني أو ّ
أي نوع من
االصطناع.
ال ــام ــع ف ــي «ذي ـ ــب» ه ــو ذل ــك ال ــذك ــاء
ال ـن ـقــدي لـنــاجــي أب ــو ن ـ ـ ّـوار .م ــن قلب
الـبـيـئــة ال ـب ـ ّ
ـدوي ــة ،يـصـنــع «ويـسـتــرن
ً
ّ
سـبــاغـيـتــي» مـحـلــيــا أص ـي ــا .ببراعة
ـاع ــب بـ ـ ـ «الـ ـجـ ـن ــر»
ت ــارانـ ـتـ ـيـ ـن ــو ،يـ ـت ـ ّ
الـسـيـنـمــائــي ،م ـتــأث ـرًا بسينما جــون
ف ـ ـ ـ ــورد وس ـ ـ ـ ــام ب ـ ـك ـ ـن ـ ـبـ ــاه ،وم ـق ـت ـف ـي ــا
بـعــض آث ــار داف ـيــد لــن فــي «لــورنــس
العرب» ( ،)1962ليخرج بـ «ويسترن
بـ ـ ــدوي» .ه ــذه لـيـســت صـ ــورة ال ـبــدو
ال ـك ــاري ـك ــات ـ ّ
ـوري ــة ال ـت ــي أج ــرم ــت بها
ّ
معظم األفــام واملسلسالت العربية.
ه ـن ــا ،نـ ـت ـ ّ
ـورط م ــع أب ـط ــال م ــن صلب
قانونهم
ال ــزم ــان وامل ـك ــان ،يـحـقـقــون
ّ
بأيديهم ،وســط تـبــادل إط ــاق الــنــار
ّ
بــن ف ــرق م ـت ـعـ ّـددة .نــؤخــذ بـكــل ّعالم
«ذي ــب» :أداء عـفــوي .ح ــوار متقشف.
ّ
ـاء
ص ـ ـ ــورة تـ ـتـ ـك ــل ــم .ال ـ ــرم ـ ــال
والـ ـسـ ـم ـ ً
ّ
ـال شـخـصـيــات ال تـقــل بــراعــة
وال ـج ـمـ ّ
ع ــن امل ـمــث ـلــن امل ـح ـتــرفــن .ن ـعــم ،هــذه
ك ـ ـ ــوادر م ــن ذه ـ ــب الـ ـصـ ـح ــراء تـكـتــب
ّ
العربية اآلن.
تاريخ السينما
علي...
«ذيـ ـ ـ ـ ـ ــب» :حـ ـت ــى  17ش ـ ـبـ ــاط (ف ـ ـبـ ــرايـ ــر)
ـ ـ ـ ـ ـ «مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــس أم ـب ـي ــر ص ــوفـ ـي ــل» ـ ـ ـ ـ
لالستعالم01/204080 :

مهرجان السينما األوروبية

طالب السينما اللبنانية :التواصل المفقود
بانة بيضون
كـ ـم ــا فـ ــي كـ ــل دورة مـ ــن «مـ ـه ــرج ــان
السينما األوروب ـي ــة» ال ــذي اختتمت
دورت ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ  22أول م ـ ــن أم ـ ـ ــس فــي
«مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــس أمـ ـبـ ـي ــر ص ــوفـ ـي ــل»،
ع ــرض ــت أف ـ ــام طــاب ـيــة ق ـص ـيــرة من
مـخـتـلــف ال ـج ــام ـع ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة .ما
الجديد الذي قد يلحظه املشاهد إثر
تـتـبــع ه ــذه األف ـ ــام ال ـت ــي ق ــد تعكس
ت ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــات هـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــن
الـلـبـنــانـيــن ال ـش ـبــاب وبـشـكــل أوس ــع
أيضًا الجامعات اآلتني منها؟ املؤكد
ّ
أن هناك تطورًا ملحوظًا في الصورة
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـتـ ـقـ ـن ــي مـ ـق ــارن ــة
بالسنوات الفائتة ،فأغلب هذه األفالم
مشغولة نسبيًا بشكل احترافي من
حيث الـصــورة واإلض ــاءة والـصــوت.
أمر يعود بالطبع إلى تطور تقنيات
الــديـج ـيـتــال وس ـهــولــة االسـتـحـصــال
عليها بـعــدمــا كــانــت مـحـصــورة بما
ت ـقــدمــه ب ـعــض ال ـجــام ـعــات الـخــاصــة
دون غـيــرهــا .لـكــن ال ـص ــورة النظيفة
أو اللماعة ال تعكس عينًا سينمائية
ج ـم ـي ـلــة م ــن دون رؤيـ ـ ــة سـيـنـمــائـيــة
شاملة تسيرها .الـعــديــد مــن األفــام
املعروضة يدور حول فلك التواصل،
ك ـم ــا «ب ـي ـم ــو» ل ـل ـجــن ج ـي ـب ــوري مــن
جــام ـعــة  AUSTح ــول ث ـنــائــي يــدخــل
كــل فــي عــاملــه الـخــاص وت ــزداد الهوة
ب ـي ـن ـه ـم ــا ،أو «أض ـ ـ ـ ـ ــواء ال ــدي ـس ـك ــو»
ألل ـ ـي ـ ـنـ ــور بـ ـج ــان ــي مـ ـ ــن «الـ ـج ــامـ ـع ــة
األنطونية» عن فتاة قلقة وانعزالية،
أو «مــن رحــم الـسـمــاء» لـجــورج هزيم
مــن الـجــامـعــة اللبنانية ح ــول عالقة
غامضة بني فتاتني ،إحداهما تعاني
من االكتئاب املرضي ،والثانية تهتم
ب ـهــا .يتمتع ه ــذا الـشــريــط بجمالية
ّ
سينمائية خــاصــة ،لـكــن املـشـكـلــة أن
بعض هذه األفالم ال تنجح في إيصال
فكرتها للمشاهد بـخــاصــة «أض ــواء
الــدي ـس ـكــو» ،أو ت ـبــدو تــائـهــة أحـيــانــا

في التواصل اللغوي كما في «بيمو»
حيث اللغة اإلنكليزية املستخدمة في
الحوار تبدو مستعارة من مخيلة أو
كـلـيـشـيــه فـيـلــم آخـ ــر ،وال تـنـجــح في
فــرض خصوصيتها .املــاحــظ أيضًا
ّ
أن ال ـع ــديــد م ــن األف ـ ــام ت ـت ـطــرق إلــى
ث ـي ـم ــات اج ـت ـم ــاع ـي ــة أو شـخـصـيــات
قلما تناولتها السينما اللبنانية،
كما جحيم املرأة الخمسينية العزباء
ال ـتــي تـعـيــش مــع أم ـهــا فــي «س ـكــون»
لكالرا قصيفي من «جامعة القديس
يـ ـ ــوسـ ـ ــف» أو ش ـخ ـص ـي ــة ال ـط ـب ـي ـي ــة
ال ـش ــرع ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـش ــرح ال ـج ـث ــث فــي
«الـخــدار (مورفيه )» لــروبــن النشار
من «جامعة الروح القدس الكسليك».
أمـ ــا ال ـف ـي ـلــم ال ـف ــائ ــز «ت ـح ــت األثـ ـ ــواب»
مليشال زرازي ــر مــن جامعة الـ ـ «ألـبــا»،
ف ـهــو ي ـش ـكــل ت ـجــربــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة من
ح ـيــث مــوضــوعــه وأس ـل ــوب ــه وتـكــامــل
عـ ـن ــاص ــره وال ـ ـط ـ ــرح ال ـ ـج ـ ــريء الـ ــذي
يـتـبـنــاه .ف ــي فـيـلـمــه الـقـصـيــر ،يـصــور
امل ـخ ــرج ال ـش ــاب ح ـي ــاة ال ــراه ـب ــات في
ال ـك ـن ـي ـســة ب ـكــل تـفــاصـيـلـهــا الـطــريـفــة
ال ـت ــي ي ـن ـجــح ف ــي ال ـت ـق ــاط ـه ــا ،بـحـيــث
يخرج شخصية الراهبة من جمودها
امل ـكــرس ليبث فيها الـحـيــاة .الـطــرافــة
الــذك ـيــة وال ـن ـقــد ال ـســاخــر م ــن دون أن
ي ـ ـكـ ــون ج ـ ــارح ـ ــا ،ي ـ ـسـ ـ ّـيـ ــران ال ـش ــري ــط
الــذي يبدأ بمشهد الراهبات اللواتي
ي ـل ـعــن الـغـمـيـضــة ف ــي ان ـت ـظ ــار ق ــدوم
املونسنيور .يصل األخير على أنغام
م ــوس ـي ـق ــى «ه ــالـ ـش ــاب األسـ ـم ــران ــي»
لنجوى كرم التي تصدح من سيارته،
م ــن ث ــم ن ــرى ي ــده وح ــده ــا ت ـخــرج من
ال ـس ـي ــارة وت ـت ـن ــاوب ال ــراهـ ـب ــات على
تقبيلها في مشهد يرمز إلى السلطة
األب ـ ــوي ـ ــة .ه ـ ــذه ال ـس ـل ـط ــة سـتـنـتـفــض
الــراهـبــات ضدها كما نــرى الحقًا ردًا
ع ـلــى ق ـ ــرار املــون ـس ـن ـيــور بـبـيــع الــديــر
واألراض ـ ــي املـحـيـطــة بــه وتـشــريــدهــن.
تأخذ الراهبات املونسنيور في جولة
ملباركة الحقل ،والتناوب على ركوب

ّ
الفيلم الفائز «تحت األثواب» لميشال زرازير جريء واستثنائي بحق

املــرجــوحــة الـتــي يـصــدف أنـهــا تجاور
ً
حقال لأللغام يدخله املونسنيور على
غـفـلــة م ــأخ ــوذًا بــامل ـنــاظــر الـطـبـيـعـيــة،
فـ ـتـ ـعـ ـل ــق رج ـ ـ ـلـ ـ ــه بـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــم .هـ ـ ـن ـ ــا ت ـع ــم
الهستيريا ،وتجد الراهبات أنفسهن
م ـت ـن ــازع ــات ب ــن إنـ ـق ــاذ املــون ـس ـن ـيــور
واالقـ ـتـ ـص ــاص م ـن ــه وت ـل ـق ـي ـنــه درس ــا
لـ ـق ــراره بـبـيــع الـكـنـيـســة ب ـعــد ان ـقــاب

مقاربة ثيمات اجتماعية
أو شخصيات قلما تناولتها
السينما اللبنانية
األدوار ووجودهن في موقع السلطة.
الح ـق ــا ،نـشـهــد م ـحــاوالت ـهــن الـطــريـفــة
لـ ـح ــل األزم ـ ـ ـ ــة عـ ـب ــر إرس ـ ـ ـ ــال ال ــراهـ ـب ــة
املتقدمة في السن الخبيرة في تفكيك
األل ـغــام أو إعـطــائــه حبة «فــونــاكــس»
ّ
مـ ـه ــدئ ــة .ي ـت ـض ــح الحـ ـق ــا أن ال ـف ـك ــرة
كــارث ـيــة ،إذ يــوشــك املــونـسـنـيــور على
السقوط من النعاس ،فيما الراهبات

يصلني حــن تنفد كــل الــوســائــل .أمــا
املونسنيور املــرعــوب ،فيصرخ «هلق
وقـ ــت الـ ـ ـص ـ ــاة؟» .وبـ ــن ال ـع ـط ـســة أو
حاجة املونسنيور للتبول ...تفاصيل
اع ـت ـيــاديــة تـتـحــول إل ــى مـصـيــريــة في
عني املخرج الساخرة ،والثاقبة التي
تـعــري املــواقــف كما الشخصيات .من
جهة أخرى ،فاللغة السينمائية أيضًا
تواكب انسيابية السيناريو والحوار.
الكاميرا تتابع تحركات الشخصيات،
وتدخلنا في جلدها ،معبرة عن حالة
الهستيريا التي تسيطر عليها ،وكل
لقطة هي مهندسة باألسلوب الذكي
نفسه والــرمــزي أحيانًا لتضيف إلى
ّ
سخرية ال ـحــوار .لكن األه ــم أن النقد
الـســاخــر يستخرجه املـخــرج مــن قلب
ال ـش ـخ ـص ـيــات واألحـ ـ ـ ـ ــداث ،وال يــأتــي
بمثابة فرض أو حكم عليها.
ع ـف ــوي ــة ال ـ ـحـ ــوار الـ ـلـ ـم ــاح وال ـت ـم ـث ـيــل
امل ـتـجــانــس ف ــي الـفـيـلــم يـضـيـفــان إلــى
جـمــالـيــة ال ـشــريــط « .ت ـحــت األث ـ ــواب»
فيلم جريء واستثنائي ،بخاصة أنه

مشروع تخرج وتجربة أولى بالنسبة
إل ــى امل ـخ ــرج الـ ـش ــاب ،وه ــو ي ـق ــدم لنا
ً
مـثــاال كيف يمكن اكتشاف مساحات
سينمائية جديدة.
أما الفيلم الثاني الفائز في املهرجان،
فهو «إعادة االتصال» للمخرج رودي
دومـيــت مــن «جامعة الـكـفــاءات» .عبر
ّ
يصور
مخيلته الساخرة والـخــاصــة،
املـخــرج عاملنا الـيــوم ال ــذي كـثــرت فيه
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل وفـ ـق ــد ال ـت ــواص ــل
ٍّ
فـعـلـيــا .بـطـلــه م ــوص ــول بـحـبــل م ـتــدل
مــن األعـلــى كأنما يشكل وهــم العالم
االفـتــراضــي ال ــذي يعيش فيه محاطًا
ب ـكــل أج ـه ــزة ال ـت ــواص ــل ك ـمــا الـهــاتــف
واملـحـمــول واملنبه ال ــذي ينظم بعامله
ويتحكم به .الفيلم صامت باستثناء
جملة واح ــدة تـتـكــرر إث ــر لـقــاء البطل
ب ـص ــدي ـق ـت ــه« :ب ـع ـت ـل ــك م ـس ــج ل ـي ــه مــا
ردي ـ ـ ـ ــت؟» الـ ـت ــي ت ـع ـي ــده ــا ع ـل ــى نـحــو
أوتوماتيكي ،أو حني نــراه في مشهد
آخ ــر يـصــور بـطــريـقــة ســاخــرة انـعــدام
ال ـت ــواص ــل ح ــن ي ـق ــف ال ـب ـط ــل ج ــام ـدًا
مربوطًا بحبله ،في حني تظهر امرأة
مـنـحـنـيــة ع ـلــى ال ـس ــري ــر ،ت ـت ـحــرك إلــى
األم ـ ــام والـ ـ ـ ــوراء ،ف ــي م ــا ي ـف ـتــرض أنــه
يمثل العالقة الجنسية التي تحدث.
ل ـك ــن ت ـع ــاب ـي ــر املـ ـ ـ ــرأة ك ـم ــا ي ـص ــوره ــا
املـ ـخ ــرج مـنـهـكــة ك ـمــن ي ـق ــوم بـتـمــريــن
ريـ ـ ــاضـ ـ ــي م ـ ـمـ ــل أو يـ ـمـ ـس ــح األرض
وال ات ـص ــال ج ـســديــا أو عــاطـفـيــا بني
االثنني .حتى عندما يعود البطل إلى
الـطـبـيـعــة ،ي ـجــد ال ـن ـبــاتــات مــوصــولــة
بحبال تحركها ،كما أوت ــار البيانو،
ك ـل ـمــا مل ـس ـهــا ت ـص ــدر ص ــوت ــا .يـخـتــار
ّ
التحرر من الحبل
البطل في النهاية
ال ـ ــذي ي ـس ـي ــره وت ـس ـل ــق ال ـح ـب ــل ال ــذي
سيأخذه إلى قائد هذه االوركسترا أو
اإلله ،أو ربما املايتريكس.
ب ـب ـســاط ـتــه وفـ ــرادتـ ــه م ـع ــا ،ول ـق ـطــاتــه
القصيرة ،لكن املختارة بعناية ،نجح
الفيلم فــي ف ــرض عــاملــه ال ـخــاص على
املشاهد.

