22

الثالثاء  1آب  2017العدد 3239

ثقافة وناس

رحيل

أيقونة الموجة الجديدة ّ
وجنية السينما الفرنسية

جان مورو ...المرأة التي مشت على الماء

منذ التحاقها بالـ «كوميدي
فرانسيز» العريقة سنة
 ،1946عاصرت عمالقة
الفن السابع ،وقاومت
الزمن ،وظلت نجمة متألقة
طوال سبعة عقود...
باريس ـــ عثمان تزغارت
عـ ــن  89عـ ــامـ ــا ،غ ـ ّـي ــب امل ـ ـ ــوت ال ـن ـج ـمــة
الفرنسية جان مــورو ( 1928ـ ـ ـ .)2017
مــن خــال مسيرة فنية حافلة امتدت
ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن س ـب ـعــة عـ ـق ــود ،تــألـقــت
هـ ــذه ال ـف ـن ــان ــة املـ ـتـ ـع ــددة املـ ــواهـ ــب فــي
مـجــاالت إبــداعـيــة متنوعة مــن املسرح
الى السينما ،ومن الغناء الى األدب .لم
تكن قــد بلغت الـ ـ  18مــن عـمــرهــا ،حني
التحقت بفرقة الـ «كوميدي فرانسيز»
الـ ـع ــريـ ـق ــة سـ ـن ــة  .1946وف ـ ـ ــي أيـ ـل ــول
(سبتمبر) مــن السنة املــوالـيــة ،تألقت
ب ـم ـشــارك ـت ـهــا ف ــي ث ـ ــاث م ـس ــرح ـي ــات،
منها «ريـتـشــارد الثاني» (نــص وليام
شكسبير ـ ـ اخراج جان فيالر)ُ ،عرضت
ج ـم ـي ـع ـهــا خ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ــى مــن
«مـهــرجــان أفـيـنـيــون» ،ال ــذي سيصبح
الحقًا التظاهرة املرجعية للفن الرابع
في فرنسا.
م ـ ــن امل ـ ـس ـ ــرح ق ـ ـفـ ــزت ال ـ ـ ــى ال ـس ـي ـن ـم ــا،
ل ـت ـب ــدأ م ـس ـي ــرة ح ــاف ـل ــة تـ ـك ــاد تـخـتــزل
و ّحــدهــا تــاريــخ الـفــن ال ـســابــع ،اذ أنها
مثلت تحت إدارة عــدد ال يحصى من
عمالقة السينما ،من أورسن ويلز الى
فرنسوا تــروفــو ،ومــن إيليا ك ــازان الى
ّ
تصدرت
جــان لــوك غ ــودار .عــام ،1950
صورتها غالف مجلة «بــاري ماتش»،
ع ـل ــى إث ـ ــر أدائـ ـ ـه ـ ــا امل ـب ـه ــر لـشـخـصـيــة
املــومــس القاصر فــي مسرحية «أقبية
الفاتيكان» (نص جان جينيه – إخراج
ج ــان م ــاي ــر) .خ ــال أح ــد ع ــروض هــذه
املسرحية ،اكتشفها السينمائي الكبير
لوي مال ،فاختارها لبطولة اثنني من
أفالمه األبــرز« :مصعد كهربائي نحو
املشنقة» ( )1956و«العشاق» (.)1958
عمالن كانا كافيني لتكريسها كنجمة
سينمائية.
خالل عرض «العشاق» في «مهرجان
ك ـ ــان» ،تـعــرفــت إل ــى ع ـمــاق آخ ــر هو

ف ــرن ـس ــوا ت ــروف ــو ،ال ـ ــذي ج ـعــل منها
أي ـق ــون ــة س ـي ـن ـمــا امل ــوج ــة ال ـج ــدي ــدة.
ت ـحــت إدارت ـ ـ ــه ظ ـه ــرت ،ب ــداي ــة ،ب ــدور
صـغـيــر ف ــي ( Les 400 coupsطـيــش
الصبا ـ ـ ( ،1959قبل أن تؤدي بطولة
رائعته «جول وجيم» (.)1962
شكل عقد الستينيات ،ومــا رافـقــه من
ت ـحــوالت سـيــاسـيــة واجـتـمــاعـيــة ألقت
بـظــالـهــا ع ـلــى ال ـفــن ال ـســاب ــع ،الحقبة
الذهبية التي بلغت خاللها جان مورو
أوج عطائها .عــام  ،1960نالت جائزة
أفضل ممثلة في «مهرجان كــان» ،عن
دوره ــا فــي فيلم Moderato Cantabile
وفي السنة املوالية ،تألقت
لبيتر بروكِ .
فــي رائعتني هما «الليل» ميكالنجلو
أن ـطــون ـيــونــي ،و«املـ ـ ـ ــرأة امـ ـ ــرأة» لـجــان

ّ
لـ ــوك غـ ـ ـ ــودار .ث ــم م ــث ـل ــت ت ـب ــاع ــا تـحــت
إدارة عمالقة من مصاف أورســن ويلز
(«امل ـح ــاك ـم ــة» Falstaff – 1966 1962
ـ ـ ـ ـ ـ «ق ـصــة خ ــال ــدة»  ،)1968ول ــوي مــال

السينمائية الوحيدة التي ترأست
لجنة تحكيم «مهرجان كان» مرتين
( ،)Viva Maria – 1965ولــوي بونويل
(«يوميات خادمة» –  ،)1966وفرنسوا
ت ـ ــروف ـ ــو («ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروس كـ ــانـ ــت ت ــرت ــدي
األسـ ـ ـ ـ ــود» –  ،)1967وج ـ ـ ــان رون ـ ـ ــوار
(«حني يموت الحب» .)1969 -
ّ
فـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،أصـ ـبـ ـح ــت م ـقــلــة

وتختار أدوارها السينمائية بكثير من
الـشــروط .من بــاب الوفاء لصداقتهما،
ش ــارك ــت ف ــي املـ ـغ ــام ــرة امل ــره ـق ــة آلخ ــر
أفــام العمالق أورس ــن و ُيـلــز «الجانب
اآلخــر مــن الــريــاح» ،الــذي أجـهــض بعد
محاوالت متكررة الستكمال تصويره
امـتــدت مــن  1970الــى  .1976قبل ذلــك،
صـنـعــت ج ــان مـ ــورو ال ـح ــدث فــرنـسـيــا
ب ـف ـي ـل ـم ــن ،ه ـم ــا «نـ ــاتـ ــالـ ــي غ ــران ـج ــر»
ملارغريت دوراس ( ،)1973و«راقصات
ال ـفــالــس» ( )1974ل ـبــرتــران بـلـيـيــه .ثم
خاضت تجربتها األولى وراء الكاميرا
فيلم بعنوان «ضــوء» ( .)1976كما
في ّ
أنها مثلت خالل السنة ذاتها في The
 ،Last Tycoonآخ ــر أف ــام السينمائي
الكبير إيليا كازان.

من فيلم «الليل» ( )1961لميكالنجلو أنطونيوني

ّ
يوم تبنت ثورة أنتيغون
روان عز الدين
ّ
ّ
املشعة
تقلب جان مورو الوقت الثقيل بني محالت باريس
التي ال مكان لها فيها .باألبيض واألسود ،تنساب الصورة
ّ
برفق وتــوتــر ،بصحبة ترومبيت مايلز ديفيس ،وحضور
مــورو أمــام كاميرا لــوي مــال فــي فيلمه «مصعد كهربائي
نحو املشنقة» .أما وجه مــورو وأداؤهــا القلق والهائم الذي
ّ
ال ي ـســلــم نـفـســه بـسـهــولــة إل ــى امل ـت ـف ــرج ،ف ــا يـلـحــق بهما
ّ
وبتقلباتهما ،إال آلــة بحجم ترومبيت مايلز ديفيس .لعله
أحــد أهــم خ ـيــارات املـخــرج الـفــرنـســي الــراحــل أن يــزيــح عنه
مسؤولية وجــه م ــورو .يبني لــوي مــال قصته فــي فرنسا
الحديثة .إنها ّ
قصة حــب ليس فيها ركــن للقاء واحــد بني
الحبيبني (مورو وموريس رونيه) سوى على الهاتف أو في
صورة فوتوغرافية ستكشف الجريمة في النهاية .من بني
ما سعت إليه عدسات مخرجي املوجة الفرنسية الجديدة
مثل فرنسوا تروفو وكلود شابرول وجــاك ديمي وغــودار
وغ ـيــرهــم ،ك ــان ال ـع ـثــور عـلــى مـمـثـلــن ي ـضــاهــون أفـكــارهــم
وأفــامـهــم وأساليبهم التجديدية .م ــورو اآلتـيــة مــن خلفية
مسرحية ،هي واحدة من هؤالء املمثلني واملمثالت إلى جانب
جان كلود بريالي ،وجان بول بيلموندو ...قد ال تحب مورو

الحكي عن النوستالجيا إلى تلك املرحلة ،وقد وصفته بأنه
ّ
شبيه باملوت .لكن شخصية مــورو فاضت عنها ،مشكلة
نموذجًا المرأة املوجة الفرنسية الجديدة ،التي كان أول ما
فعلته هو االنقضاض على صورة املرأة التي كانت ال تزال
ضحلة وناقصة في السينما حتى ذلك الوقت .صورة هيأ
لها مال في «العشاق» الذي اعتبر قصيدة ّ
موجهة إلى مورو
نفسها .منح مال بطلته (مورو) الخيارّ .
تقرر الزوجة واألم
التخلي عن حياتها الرتيبة وعن ابنتها وزوجها البرجوازي،
مطلقة رغباتها الحسية والجنسية تحديدًا مع شاب غريب.
بلغت هــذه الـصــورة أوجها مع رائعة تروفو «جــول وجيم»
ّ
( )1962التي لم تكن رقابة الكنيسة الكاثوليكية تتحضر
لــرؤيــة شــيء مــن قبيله ،فمنعت الفيلم .سيبقى أداء مــورو
ّ
لــدور كاترين أحد أكثر األدوار الخالدة في السينما .يتفق
ال ـن ـقــاد ع ـلــى أن ال ـشــريــط ص ـنــع ع ـلــى م ـقــاس ـهــا ،وهـ ــذا ما
ّ
ّ
الشابة املتقلبة ،واملتطرفة
أكــده تروفو مــرارًا .كاترين ،تلك
وامل ـتــرن ـحــة ب ــن ال ـشــابــن ج ــول وج ـي ــم ،وف ــي لـهــاثـهــا خلف
اللهو لم يكن لها أن تصبح حقيقية أو محبوبة لوال مورو
نفسها .وفي حني كان املسرح فسحة للهرب من الفقر في
بداياتها ،فإن مشاهدتها لنسخة أنتيغون للفرنسي جان
ّ
أنويه ،شكلت صدمة لها .أتاحت املسرحية ملــورو املراهقة

أن ّ
تتعرف إلــى نــوع جــديــد مــن الـنـســاء .لقد شــاهــدت املــرأة
ّ
تثور للمرة األولــى ،ومنذ ذلــك الوقت قــررت أن تتبنى ثورة
أنتيغون .يعني «أن أحارب السلطة ،وأال أخاف الوقت والعمر
أبدًا» .أولت اهتمامًا باملخرجني أكثر من اهتمامها بأفالمهم.
لذلك ربما ّ
تحملت دورًا مرهقًا كليديا في «الليل» ()1961
ملـيـكــانـجـلــو أنـطــونـيــونــي ،وه ــي ت ـتــوه فــي شـ ــوارع ميالنو
بحثًا عــن شــيء أو هــربــا مـنــه .مــع تــروفــو م ـجــددًا ،انتقمت
في «العروس كانت ترتدي األســود» ( )1967من الكنيسة
الكاثوليكية وتـشــددهــا مــع امل ــرأة ،وقــد كــانــت السبب وراء
اإلنهيار العصبي الذي يصيب جولي /مورو ،ويدفعها إلى
قتل مجموعة من الرجال ،بعد مقتل زوجها خالل العرس.
بعد «جــول وجيم» ،منحها جاك ديمي بطولة فيلم «خليج
املالئكة» ( .)1963املــرأة التي تضع حياتها بيد آلة القمار،
بإدمانها على اللعب وتخليها عن مسؤولية األمومة وثقل
اإللتزام بعالقة عاطفية على السواء .إلى جانب غيرها من
ّ
ممثالت جيلها الفرنسيات ككاترين دونوف ،شكلت مورو
نموذجًا المــرأة ترفض معايير البرجوازية وتذهب ملالقاة
متعها الحسية وحياتها بعيدًا عــن أي تصنيف مسبق.
األمر أكثر فطرية وخفوتًا من صيحات الحركات النسوية
التي حادت عنها مورو طوال حياتها.

انقطعت بعد ذلك عن العمل السينمائي
ط ـ ـ ـ ــوال خـ ـم ــس س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،وت ــراجـ ـع ــت
نجوميتها مع اقترابها من الخمسني،
ورح ـيــل أغـلــب الـعـمــالـقــة الــذيــن ارتـبــط
اسمها بأعمالهم .ولم ّ
تقدم طوال عقد
الثمانينيات أي عمل جدير بأن يبقى
ف ــي ذاك ـ ـ ــرة ال ـف ــن الـ ـس ــاب ــع ،بــاسـتـثـنــاء
«مـشــاحـنــة» لــرايـنــر فــاسـبـنــدر ()1982
و«الناجي» لجان بيار موكيه (.)1987
ح ـي ــال اب ـت ـعــاد األض ـ ــواء الـسـيـنـمــائـيــة
عـ ـنـ ـه ــا ،وج ـ ـ ـ ــدت م ـ ـ ـ ــاذًا ف ـ ــي امل ـ ـسـ ــرح،
ح ـب ـهــا األول ،الـ ـ ــذي ل ــم ت ـ ـغـ ــادره مـنــذ
منتصف األربـعـيـنـيــات .على الخشبة
تــأل ـقــت م ـج ــددًا ف ــي ث ــاث ــة أع ـم ــال هــي:
«األك ـ ــذوب ـ ــة» (نـ ــص ف ــرن ـس ــوا دوران –
إخـ ــراج ج ــان لـ ــوران كــوشـيــه – ،)1980
و«ل ـي ـل ــة اإلي ـ ـغـ ــوانـ ــا» (ن ـ ــص تـيـنـيـســي
وي ـل ـي ــام ــز – إخ ـ ـ ــراج آرث ـ ــر ش ـي ــرم ــان –
 ،)1985و«ح ـك ــاي ــة ال ـخ ــادم ــة زيــرمــن»
(نــص هيرمان بــروش – إخ ــراج كــاوز
مــاي ـكــل غ ــروب ــر –  .)1986هـ ــذا الـعـمــل
الثالث تصدر املشهد املسرحي لثالثة
مواسم متتالية ،ونالت عنه جان مورو
جــائــزة «مــولـيـيــر» املـســرحـيــة العريقة،
عام .1988
ه ــذه الـنـجــومـيــة املـســرحـيــة امل ـت ـجــددة،
مهدت لعودتها الــى واجـهــة السينما،
مع مطلع التسعينيات ،اذ اشتركت في
بطولة فيلم «نيكيتا» لـلــوك بــوســون،
عام  ،1990ثم ّقدمت في السنة املوالية
خمسة أف ــام بـ ــارزة ،وه ــي «العشيق»
لـجــان جــاك آن ــو ،و«ح ـتــى آخــر الـعــالــم»
لـفـيــم ف ــان ــدرز ،و«خ ـط ــوة طــائــر اللقلق
املـعـلـقــة» لـثـيــو أن ـج ـلــوبــولــوس ،و«آن ــا
كـ ـ ـ ــارامـ ـ ـ ــازوف» ل ــرس ـت ــم خ ــام ــدام ــوف،
و«العجوز التي تمشي على ماء البحر»
للوران هاينمان ،الذي نالت عنه جائزة
«سيزار» أفضل ممثلة لعام .1992
قبل أن تنقطع عن التمثيل عام ،2015
شاركت خالل العقد األخير في أعمال
عــدة ،مــن أبــرزهــا «ذلــك الـحــب» (اخــراج
جــوزي دايــان –  ،)2002الــذي تقمصت
فـيــه دور صديقتها الــروائ ـيــة الــراحـلــة
مــارغــريــت دوراس ،و«الــوقــت املتبقي»
لفرنسوا أوزون ( ،)2005و«انسحاب»
ل ـع ــام ــوس غ ـي ـت ــاي ( ،)2007و«غ ـي ـبــو
والـظــل» ملانويل دي أوليفيرا (،)2012
ً
وصوال إلى آخر ظهور لها في «موهبة
أصدقائي» ألليكس لوتز (.)2015
مكافأة لها عن مجمل أعمالهاُ ،منحت
جان مورو جائزة الـ «سيزار» ،املعادل
الفرنسي لألوسكار ،مرتني :عام 1995
ث ــم ع ـ ــام  .2008ث ــم ُم ـن ـح ــت أوسـ ـك ــارًا
ً
ف ـخ ــري ــا ،ع ـ ــام  .1998وفـ ـض ــا ع ــن كــل
ال ـجــوائــز املــرمــوقــة ال ـتــي حـظـيــت بـهــا،
ُ
تعد م ــورو أول ام ــرأة انتخبت عضوًا
في أكاديمية الفنون الجميلة الفرنسية
ع ـ ــام  .2000ك ـم ــا أنـ ـه ــا ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة
الوحيدة التي ترأست لجنة التحكيم
فـ ــي «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ك ـ ـ ــان» مـ ــرتـ ــن .ك ــان ــت
األول ــى ع ــام  .1975ولـعـبــت آنـ ــذاك ،إلــى
جانب بيار سالنجر ،دورًا حاسمًا في
تــرجـيــح ف ــوز «وقــائــع س ـنــوات الجمر»
ل ـل ـجــزائــري مـحـمــد لـخـضــر حــامـيـنــا بـ
«ال ـس ـع ـف ــة ال ــذه ـب ـي ــة» ،رغـ ــم تـحـفـظــات
بــاقــي أع ـضــاء لـجـنــة الـتـحـكـيــم ،بسبب
ح ـســاس ـيــة م ــوض ــوع ال ـف ـي ـلــم املـتـعـلــق
ب ـحــرب ال ـج ــزائ ــر ،ال ـتــي كــان ــت بـمـثــابــة
تابو في فرنسا آنذاك .أما املرة الثانية
التي ترأست فيها مــورو لجنة تحكيم
«ك ـ ـ ــان» ،ف ـقــد ك ــان ــت عـ ــام  .1995وم ــرة
أخ ـ ـ ــرى ،اتـ ـس ــم خ ـي ــاره ــا بــال ـك ـث ـيــر مــن
الجرأة ،حيث عملت على منح «السعفة
الــذه ـب ـيــة» ـ ـ ـ ـ ـ وس ــط س ـج ــاالت عاصفة
بني أعضاء لجنة التحكيم ـ ـ ـ الــى فيلم
 ،undergroundاملـثـيــر لـلـجــدل ،للمعلم
الـبــوسـنــي أمـيــر كــوسـتــوريـتـســا .وبلغ
الـجــدل الــذي أث ــاره فــوز الفيلم الــى حد
إعالن كوستوريتسا اعتزاله السينما،
قبل أن يتراجع عن قراره الحقًا...

