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ّ
يورغوس النتيموس ...هذا المخرج ليس «مسليًا»
سينما

فيلمهّ السادس
«المفضلة» ّرسخ الحضور
العالمي للمخرج اليوناني،
من دون أن يتنازل عن
أسلوبه السينمائي الخاص
الذي بدأه مع باكورته
الروائية «كينيتا» ()2005
في بالده .أحد أبرز
المعاصرين
المخرجين ّ
اليوم الذي دشن الموجة
اليونانية الغرائبية ،استطاع
أن ينتزع من السردية
التاريخية لفترة حكم
الملكة آن لبريطانيا ثيماته
وأسلوبه من خالل مثلث
سلطة وحب مثلي
روان عز الدين
ب ـعــد ث ــاث ــة ع ـشــر ع ــام ــا م ــن تـجــربـتــه
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ـ ّـي ــة ،ن ـ ـخـ ــال أن ج ـم ـه ــور
يــورغــوس النتيموس ( )1973مــا زال
يـبـحــث ع ــن طــري ـقــة مــائ ـمــة ملـشــاهــدة
أفالمه .إنه يعرف كيف يصيب ببرود
شديد منبت قلقه ،ذلك الذي يمكن أن
ّ
يسمى القلق األم .من البديهي أال يكون
ّ
املـتـفــرج قــد اهـتــدى بعد إلــى الطريقة
الـتــي عليه أن يـشــاهــد بـهــا «كينيتا»
( ،)2005و«نـ ـ ـ ــاب الـ ـكـ ـل ــب» (،)2009
و«ج ـب ــال األلـ ــب» ( ،)2011و«ســرطــان

الـ ـبـ ـح ــر» ( ،)2015و«قـ ـ ـّت ـ ــل الـ ـغ ــزال ــة
ّ
املقدسة» ( )2017و«املفضلة» (.)2018
بمقدوره ّأن يكتفي بمسح جسده من
الــدم املتدفق بال سبب ،كإفراز بشري
ّ
آخر ،أو بإغماض عينيه لئل يتراءى
وج ـهــه ف ــي مـ ــرآة ال ـشــاشــة .ل ــم يصنع
النتيموس أسلوبه السينمائي عبر
ّ
الفردية،
فائض الــدرامــا ،أو الخسائر
وال سـ ـي ــل املـ ـش ــاع ــر الـ ـبـ ـش ـ ّ
ـري ــة .تـلــك
ّ
اللقطات الباردة واملتقطعة في أعماله
تقوم على أسئلة مربكة ،تتزامن مع
ّ
رأسمالية وسلطوية معاصرة،
آفــات
يـصـبــح مـعـهــا ال ـع ـث ــور ع ـلــى األرواح
ً
مستحيال .يحب النتيموس أن يبدأ
من الصفر .من كل ما يكتنزه الحضور
ّ
للشخصيات.
الـجـســدي وال ـخــارجــي
سـنـجــدهــم يـبـحـثــون عــن وج ــود لهم،
أو عــن طــريـقــة للتعامل مــع امل ــوت أو
الـ ـح ــب ،ك ــأن ـه ــم خ ــرج ــوا ل ـت ـ ّـوه ــم إل ــى
الحياة .فــي الـيــونــان ،أنجز «كينيتا»
ًّ
( )2005بميزانية متواضعة ،مستهل
به املوجة الغرائبية اليونانية (راجع
الكادر) التي تزامنت مع لحظة كارثية
في تاريخ اليونان املعاصر .صناعة
السينما في بلده ،كانت حينها ضربًا
من املستحيل .حني دخل إلى أكاديمية
هـيـلـيـنــك لـلـسـيـنـمــا وال ـت ـل ـفــزيــون في
أثـيـنــا ،كــان أكـبــر طـمــوحــاتــه أن يعمل
في مجال قريب من الشاشة الكبيرة.
اض ـ ـطـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـص ــوي ــر
إع ــان ــات مــاك ـي ـنــات ال ـق ـهــوة والـسـلــع
التجارية .عمله في تصوير العروض
ّ
صقل
امل ـس ــرح ــي ــة وال ــراقـ ـص ــة الحـ ـق ــاّ ،
أدواته في التعامل مع أجساد املمثلني
ووج ـ ـ ــوه ـ ـ ــم ،رغ ـ ـ ــم أن ـ ـهـ ــم ال ي ـف ـع ـلــون
أكـثــر مــن حــركــات وإي ـم ــاءات آلـ ّـيــة في
ال ـج ـنــس وال ــرق ــص وال ـت ـق ـ ّـي ــؤ ،وحـتــى
ال ـع ـنــاقــات .بــإمـكــانــات زه ـي ــدة ،اعـتــاد
ال ــرج ــل األرب ـع ـي ـنــي أن يـصـنــع أفــامــا

شــارك في كتابة معظمها مع الكاتب
اليوناني أفتيموس فيليلبو .الفريق
ّ
صغير كي يتمكن من التماشي مع أي
تعديل قد يطرأ أثناء التصوير .ولعل
ّ
ه ــذه امل ـيــزانـ ّـيــة امل ـقــلــة ،جـعـلـتــه يــرعــى
ّ
ويحافظ على نبرته املتفردة ،وطرحه
الــام ـع ـقــول ل ـلــوجــود ال ـب ـشــري ،تحت
وطأة سلطات اجتماعية واقتصادية
وسياسية معاصرة تسلبه وجوده.
ب ــأدوات ــه ال ـب ـصـ ّ
ـريــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،صنع
خـ ـص ــوصـ ـيـ ـت ــه الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــة ال ـت ــي
ت ـتــاعــب ب ــرؤي ــة امل ـت ـف ــرج ،خـصــوصــا
مــع امل ـتــوازيــات الـخـيــالـيــة لـلــواقــع في
ّ
ال ـس ـي ـن ــاري ــو ،وسـ ــط دي ـ ـكـ ــورات مـقــلــة
وداخـ ـل ـ ّـي ــة م ـع ـظــم ال ــوق ــت ك ــي ي ـت ـ ّ
ـردد
ً
ال ــوق ــع ال ــام ـج ــدي لـكـلـمــات ق ـل ـيــا ما
ّ
تـقــال ،ولــوجــوه ال نتذكر منها سوى
امـحــائـهــا .بـعــد سـتــة أف ــام بــدأ ّهــا مع
«كينيتا» ( ،)2005آخــرهــا «املفضلة»
(راج ــع ال ـك ــادر) ال ــذي ّ
رس ـخــه مخرجًا
ع ــامل ـي ــا ،يـمـكـنـنــا الـ ـق ــول إن ال ــرج ــل ال
ي ــزال حـتــى اآلن قــريـبــا م ــن السينما،
ً
ب ـم ـع ـنــى أن ـ ــه لـ ــم ي ـط ــأه ــا إال م ـح ـ َّـم ــا
َ
زاده السينمائي الـخــاص ال ــذي ورث
ســادي ـتــه م ــن مـخــرجــن أم ـث ــال مايكل
هــان ـي ـكــه والرس فـ ــون ت ــري ــر .يصنع
أفــامــا مـثــل مــا يمليه رأس ــه ورؤي ـتــه
والقاتمة للعالم .قبل فيلمه
الساخرة
ّ
األخـ ـي ــر «امل ـف ــض ـل ــة» بـ ـسـ ـن ــوات ،ظـهــر
اس ــم النـتـيـمــوس م ــع فـيـلـمــه ال ــروائ ــي
الثاني «ناب الكلب» ( )2009الذي نال
عنه جائزة «نظرة مــا» في «مهرجان
ّ
كــان السينمائي» .شــكــل العمل ذروة
ّ
املرحلة اليونانية التي قدمت صوت
النـتـيـمــوس بـفـجــاجــة ،مــدشـنــا نمطًا
ل ــرع ــب م ــا ف ـ ــوق واق ـ ـعـ ــي .ف ــي ف ـي ــا ال
نـ ـع ــرف م ــن خ ــارج ـه ــا سـ ــوى املـسـبــح
والـحــديـقــة ال ـخ ـضــراء ،وض ــع العائلة
داخـ ـ ــل ج ـ ـ ــدران وسـ ـي ــاج ي ـعــزل ـهــا عــن

الـ ـخ ــارج .األوالد ال ـثــاثــة مـحـكــومــون
بــال ـب ـقــاء داخـ ــل حـ ــدود امل ـن ــزل إل ــى أن
يسقط أح ــد نــابــي الـكـلــب مــن ال ـفـ ّـك .ال
يعود البيت ذلــك املكان اآلمــن .تنتزع
ال ـك ــام ـي ــرا األلـ ـف ــة ب ـل ـق ـطــات إليـ ـم ــاءات
جـســديــة تـطـفــئ الـ ــذات .ت ـقـ ّـدم الحبكة
ً
تمثيال متطرفًا وكاريكاتوريًا للعائلة
ولـلـسـلـطــة ال ـب ـطــريــرك ـيــة ال ـت ــي تفتت

ّ
لقطات باردة ومتقطعة تقوم
مربكة ،تتزامن
على أسئلة
ّ
مع آفات رأسمالية وسلطوية
معاصرة

الوعي واألرواح بتعاليمها املتوارثة.
رغـ ــم اإلقـ ـ ــال ف ــي ال ـ ـحـ ــوار ،وعـبـثـ ّـيـتــه
أح ـيــانــا ،ت ـبــدو الـلـغــة ه ــي ه ــذه األداة
الـ ـسـ ـلـ ـط ــوي ــة :الـ ـبـ ـح ــر ه ـ ــو الـ ـك ــر ّس ــي،
الزومبي هو الــورد األصـفــر ...يلقنهم
ص ــوت األم ع ـبــر ال ـش ــرائ ــط املـسـ ّـجـلــة.
وفيما تغيب األسماء ّ
لم يصنع
كليًا ،كمن يعمد
النتيموس
إل ــى تــذويــب ال ـهــويــات ،تضيع أعـمــار
أسلوبه
ّ
السينمائي عبر األوالد وتتقلب بني الطفولة والبلوغ،
ّ
البشرية مع
فائض الدراما ،فيما تلتبس ممارساتهم
ّ
الخسائر
ّ
أو ّ
الحيوانية .حني تتكلم الشخصيات،
الفردية ،وال
ّ
سيل المشاعر تتوجه الكاميرا إلى القدمني والجزء
ّ
البشرية

السفلي من الجسد ،في كادرات كأنما
تـعـمــد إل ــى ت ـجــريــدهــم م ــن ألـسـنـتـ ّهــم.
ضمن هذا القالب املينيمالي واملكثف،
ت ـ ـتـ ــوالـ ــى الـ ـلـ ـقـ ـط ــات وتـ ـتـ ـقـ ـط ــع م ـثــل
ك ــوالج ــات م ــن امل ـش ــاه ــد ال ـت ــي تكتنز
ع ـن ـفــا س ـط ـح ـيــا ،ورم ــزي ــا أح ـي ــان ــا في
ال ـحــركــات الــراق ـصــة ،والـجـنــس اآلل ــي،
وجـســد الــدمـيــة املـكـســور .فــي شريطه
الروائي الثالث «جبال األلب» ()2011
الذي أنجزه في اليونان أيضًا ،تخرج
الكاميرا من إطارها الداخلي ،لتجول
ف ــي ال ـب ـح ــر وامل ــديـ ـن ــة ،وفـ ــي الـ ـن ــادي،
ّ
ً
وغ ــرف ال ـن ــوم .سيتطلب األم ــر قليال
ّ
مــن الــوقــت كــي يـعــي املـتـفــرج مفاتيح
ال ـل ـع ـب ــة /ال ـح ـب ـك ــة .إنـ ـه ــا م ـت ــاه ــة مــن
الـشـخـصـيــات الـتــائـهــة بــن حقيقتها
وإيماءاتها الخارجيةّ .
تقرر مجموعة
«ج ـ ـبـ ــال األل ـ ـ ـ ــب» امل ــؤلـ ـف ــة مـ ــن أربـ ـع ــة
أشخاصّ ،
تقمص شخصيات املوتى
ّ
بعد وفــاتـهــم .يـقــدمــون إلــى عائالتهم
خــدمــات تتمثل بـتــأديــة أدوار املوتى
كـعــزاء للفقد .ثـ ّـمــة قــوانــن ،وإن كانت
تــاف ـهــة ك ـمــا يـتـقـ ّـصــد الن ـت ـي ـمــوس في
معظم أفالمه ،تمنعهم من املمارسات
ال ـج ـن ـس ـيــة م ــع ال ــزب ــائ ــن ،رغـ ــم بعض
ال ـت ـجــاوزات الـتــي يـقــوم بها األعـضــاء
ّ
سرًا.
أم ـ ــام اس ـت ـح ــال ــة الـ ـشـ ـف ــاء مـ ــن امل ـ ــوت،

ّ
المفضلة
ّ
مــع إعــان عمله على «املفضلة» ،كــان ال بــد مــن الـســؤال :هــل يتنازل النتيموس عــن أسلوبه
ّ
ّ
السردية التاريخية التي يتناولها العمل؟ قدم النتيموس تجربة مختلفة عن
الخاص ملصلحة
ّ
أعماله السابقة ،لكن وفق أسلوبه ومزاجه تقفى أحداث القرن الثامن عشر .النتيجة كوميديا
سوداء لحقبة كاملة تقوم على أجساد وأرواح ثالث نساء :األميرة آن (أوليفيا كوملان) ،والليدي
(إيما ستون) .يكشف النتيموس عن قدرة أخاذة على الغوص
سارة (راشيل ويز) ،وأبيغيل
ّ
في أعماق النساء ومشاعرهن املعقدة بني الرغبة والحب واألمومة واإلغواء في عمل يمكن أن
نتلمس فيه تأثيرات من «صراخ وهمس» ( )١٩٧٣للمعلم السويدي إنغمار بيرغمان وأطياف
نسائه اللواتي يشحذن العاطفة في القصر األحمر .في شريطه الذي يستند إلى نص للكاتبة
البريطانية ديبورا ديفيس ،استفاض املخرج اليوناني باألزياء وباملكياج والتعبيرات الداخلية
بالنسبة إلى أفالمه السابقة .خالل الحرب مع فرنسا ،ينصرف إلى حروب أكثر ذاتية تدور
في أروقة القصر ،ويجد متسعًا ملشاهده الغرائبية والعنيفة أحيانًا مثل أقفاص األرانب التي
ّ
تعوض امللكة عن أطفالها املوتى ،والرقص على قدم واحــدة ،والقماشة التي تغطي بها سارة
ندبتها .وفيما تنصرف النساء إلــى إدارة شــؤون الـبــاد ،هناك زحــزحــة للمواقع الجندرية.
ّ
ويتقمصون عــري النساء في مشهد يقف فيه أحدهم لتلقي
إذ يلهو الرجال بسباق البط،
تراشق البرتقال .ينتزع النتيموس املشاعر الفردية من حقبة تاريخية حساسة في تاريخ
بريطانيا ،ليجعلها مثلثًا معاصرًا للحب والسلطة .تقتحم الكاميرا الوجوه واألجساد ببطء،
أحيانًا ضمن كادرات واسعة وبعيدة ،في لقطات تظهر تعبيرات الغيرةّ ،
والقوة والفقد على وقع
املوسيقى الكالسيكية لباخ وشوبرت ،وفيفالدي ...إذا كان من ّ
مهمة للفيلم ،فإنه حقق انتشارًا
واسعًا لالنتيموس في العالم وفي هوليوود تحديدًا .بعدما نال جائزة لجنة التحكيم الكبرى
ّ
«غولدن غلوب» ،و«أوسـكــار» أفضل
في «مهرجان البندقية» ،ترشح الشريط لخمس جوائز
ّ
صــورة وأفضل مخرج من دون أن ينال أيًا منها ،فيما استحقت البريطانية أوليفيا كوملان
ّ
«أوسكار» أفضل ممثلة عن أدائها الساحر لدور األميرة آن.

من ّفيلم
«المفضلة»

الموجة الغرائبية اليونانية
ّ
استهل النتيموس مــا أطـلــق عليه املــوجــة اليونانية الغرائبية في
السينما ،التي تزامنت مــع األزم ــة االقتصادية فــي الـيــونــان .أفــام
كثيرة التحقت بهذه التسمية التي ّ
ضمت إلى جانب «ناب الكلب»
و«جبال األلب» لالنتيموس ،شريط «أتنبرغ» لليونانية أثينا راشيل
تسانغاري ،و«سيدة العنف» أللكساندروس أفــرانــاس .من خالل
لـغــات سينمائية غــرائـبـيــة وســوريــال ـيــة ،ال تـنـســاق إل ــى املقاييس
ّ
التجاريةّ ،قدمت هذه األفالم اقتراحات قاتمة للحاالت البشرية .مدير
«مجتمع هيلينك لألفالم» في نيويورك جيمي ديميترو ،يرجع هذه
املوجة إلى األزمــة االقتصادية في البالد .انعكاس لها بشكل من
األشكال ،خصوصًا حني فرض التقشف على املواطنني اليونانيني.
عانى مخرجو هــذه املــوجــة مــا عــانــوه مــن عــدم نجاح أفالمهم في
ّ
اليونانية .باإلضافة إلى غياب الدعم والتمويل ،كان يصعب
الصاالت
وصول هذه األعمال إلى املوزعني األميركيني .يشير ديميترو إلى
أن «ناب الكلب» هو النموذج األكثر نجاحًا ،في دوره في تشجيع
املخرجني اليونانيني اآلخرين على الوصول إلى املهرجانات العاملية
خصوصًا ،بعد نيله جائزة نظرة ما في «مهرجان كان».

وثائقي

«عن اآلباء واألبناء» لطالل ديركي:
العمى االستشراقي
لندن ـ سعيد محمد

ينصرف أهــالــي الفقيد إلــى تفاصيل
ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،مـ ـث ــل إصـ ـ ـ ـ ــرار رج ـ ـ ــل ع ـلــى
ً
االس ـت ـمــاع إل ــى كـلـمــة الـجـنــة ب ــدال من
الـ ـف ــردوس كـمــا كــانــت زوج ـت ــه تفعل،
ف ـي ـم ــا ي ـ ـفـ ــرض األهـ ـ ـ ــل عـ ـل ــى املـ ــؤديـ ــة
ش ـ ــرب ك ـم ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن املـ ـ ـ ــاء مـثــل
ابـنـتـهــم .أم ــا امل ــرأة الـعـمـيــاء ،فــا تــزال
تـحــب أن تـقـبــض عـلــى جـســد زوجـهــا
أثـنــاء خيانته لها مــع صديقتها .في
تشكيكه بحقيقة وجود الشخصيات
الرئيسية ،الـتــي تقتات وجــودهــا من
ّ
يتسمر الشريط
فتات أرواح املــوتــى،
فــي املــوقــف الـبـشــري ّ
األول مــن املــوت،
عبر شخصيات تبدو خارجة ّ
لتوها
م ــن ص ـق ـيــع املـ ـخ ــرج ال ـس ــوي ــدي روي
أن ــدرس ــون ،خـصــوصــا فــي فشلها في
إك ـم ــال حـ ــوار م ـف ـهــوم ،وف ــي رق ـصــات
ال تـبـلــغ أبـ ـدًا إل ــى الـكـشــف ع ــن ال ــذات.
مـ ــع «سـ ــرطـ ــان الـ ـبـ ـح ــر» ( ،)2015ثــم
«قتل الغزالة ّ
املقدسة» ( ،)2017انتقل
يــورغــوس إلــى اإلنـتــاج العاملي ألفــام
باللغة اإلنكليزية والعمل مع ممثلني
مـثــل كـكــولــن فـ ــارل ،ون ـي ـكــول كـيــدمــان
وأوليفيا كوملان ،وليا سيدو .لم يؤثر
ذلك بالسيناريو املتقن ،أو الغرائبية
ل ـ ـ «سـ ــرطـ ــان ال ـب ـح ــر» (جـ ــائـ ــزة لـجـنــة
الـتـحـكـيــم ف ــي «كـ ـ ــان») الـ ــذي ق ــدم فيه
فيلمًا مستقبليًا بلجوئه إلى الخيال
العلمي.
ك ـ ــاب ـ ــوس ع ــاطـ ـف ــي ط ـ ــوي ـ ــل .رغ ـ ـ ــم أن
امل ــدي ـن ــة م ـج ـهــولــة ،فـ ــإن املـ ـك ــان يـبــدو
ّ
الـتـجـسـيــد املـ ـج ـ ّـرد مل ـك ــان ت ـت ـحــكــم به
ّ
ال ـس ـل ـط ــات املـ ـع ــاص ــرة ويـ ـش ــك ــل فـيــه
نظام اإلنتاج ذوق الناس في اختيار
شريك حياتهم .داخــل فندق معزول،
عـ ـل ــى املـ ـقـ ـيـ ـم ــن داخـ ـ ـل ـ ــه أن ي ـع ـث ــروا
ع ـلــى شــريــك خ ــال  45ي ــوم ــا ،ق ـبــل أن
يـتـحـ ّـولــوا إل ــى ح ـيــوان مــن اختيارهم
إذا ف ـش ـلــوا ف ــي امل ـه ـ ّـم ــة .ه ـكــذا يسخر
م ــن ال ـض ـغــط امل ـع ــاص ــر ال ـ ــذي يـفــرض
االرت ـب ــاط الـعــاطـفــي عـلــى األش ـخــاص
ّ
الحرية .ضغط ال
أمام وهمهم الكبير
يظهر إال كوجه آخر للسلطة الدينية
الـتــي تحتم ال ــزواج .يخلو الفيلم من
العاطفة ،إذ يفرغ النتيموس الجنس
واالستمناء والنظرات من أي شعور.
سيحاول املقيمون في الفندق العثور
على نقاط مشتركة مع الطرف اآلخر،
أو اف ـت ـعــال ـهــا أح ـي ــان ــا .يـ ـق ـ ّـدم الـف ـنــدق
إعــانــات تسويقية وتشجيعية على
الـ ـع ــاق ــات الـ ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن ت ـحــول
ً
دون الـتـحـ ّـرش مـثــا ،كأنها الخالص
ال ــوحـ ـي ــد لـ ـك ــل أس ـ ـبـ ــاب ق ـل ـق ـه ــم .وإن
ك ــان ال ـف ـي ـلــم ع ــن ال ـح ــب ،ف ــإن أس ـلــوب
ي ــورغ ــوس الـسـيـنـمــائــي ي ـجـ ّـرد العمل
من آخر قطرة عاطفة من خالل معركة

الـ ـصـ ـي ــد ب ـ ــن امل ـق ـي ـم ــن ف ـ ــي ال ـف ـن ــدق
ّ
يتمسكون بوحدتهم.
والـثــوار الــذيــن
وأخيرًا ،سنرى قلبًا في «قتل الغزالة
املـقـ ّـدســة» (جــائــزة «أفـضــل سيناريو»
ف ــي «ك ـ ـ ــان») .إذ تـفـتـتــح الـ ـص ــورة في
ال ـف ـي ـل ــم عـ ـل ــى قـ ـل ــب ي ـط ـل ــق ن ـب ـضــاتــه
األخيرة على وقع موسيقى جنائزية
لشوبرت .حني نصل إلى نهاية الفيلم،
ّ
يتعد الحضور
سنتأكد أن القلب لــم
ّ
الـفـيــزيــولــوجــي وال ـط ـبــي .مـ ــرة أخ ــرى
ّ
ينكل النتيموس بأبطاله .يصنع من
الـبـيــت املـثــالــي لطبيبني (كــولــن فــارل
ونـيـكــول كـيــدمــان) مسرحًا ألسـطــورة
عائلية معاصرة تقوم على أسطورة
يضحي بها والدها
إيفيجينيا التي ً
أغــام ـم ـنــون ذب ـي ـحــة لــإل ـهــة أرتـمـيــس
في إلياذة هوميروس .اإلله هنا ليس
أك ـثــر م ــن ول ــد ط ــائــش ي ـ ّق ــود دراج ـتــه
النارية بال خــوذة ،ويدخن السجائر،
وب ـ ــدم ب ـ ــارد ي ــري ــد أن ي ـن ـت ـقــم ل ــوال ــده
ال ـ ـ ــذي مـ ـ ــات ت ـح ــت مـ ـش ــرط ال ــدك ـت ــور
ستيفن .تتبع الكاميرا الشخصيات
ف ــي لـقـطــات مــريـبــة م ــن الـخـلــف خــال
خ ـط ــوات ـه ــم داخ ـ ـ ــل األروق ـ ـ ـ ــة ال ـ ـبـ ــاردة
والطويلة للمستشفى ،وفي اجترارهم
للكالم فــي املــؤتـمــرات الفخمة .يعرف
ّ
ّ
فيدس
املتفرج
النتيموس كيف يزعج
دمًا في طبق معكرونة يلتهمه املراهق
بحيوانية .ما
مارتن (باري كوهغان)
ّ
زال الفتك لعبة النتيموس املفضلة.
يـسـلــب سـتـيـفــن وآنـ ــا إرادت ـه ـم ــا أم ــام
ّ
امل ـص ـي ــر امل ـح ــت ــم ل ـل ـع ــائ ـل ــة .اخ ـت ـي ــاره
أمـيــركــا موقعًا لتصوير فيلمه ليس
مصادفة .فــي البيت الــرائــق واملثالي،
ّ
ت ـت ـع ــل ــم االب ـ ـنـ ــة الـ ـغـ ـن ــاء فـ ــي كـ ـ ــورس،
ويستعد االبــن لبدء دروس البيانو،
فيما تحيا النباتات بهدوء في حديقة
املـ ـن ــزل .يـ ـق ـ ّـدم ال ـف ـي ـلــم ال ـط ــب كسلطة
أخ ــرى تـتـحـكــم بــاألج ـســاد .رغ ــم ذلــك،
يصبح املستشفى ّ
مجرد هيكل شفاف
ل ـب ــؤس امل ـص ـيــر ال ـب ـش ــري أمـ ــام إب ـقــاء
املـ ــوت واملـ ــرض وال ـش ـلــل وأسـبــابـهـمــا
لغزًا عبثيًا .هكذا يتسلى النتيموس
في اقتراح مصائر أشد قتامة ملصائر
األحياء .يواصل اإلمساك بخيط رفيع،
ل ـل ـتــاعــب ب ــوع ــي امل ـت ـف ـ ّـرج ب ــن ال ـنــوم
والحقيقة ،النكات واليقظة الشديدة
التي ال قــدرة للعيون على احتمالها،
الحضور والجسدي والداخل الغائب.
نتأكد في النهاية أن النتيموس ليس
من املخرجني املأخوذين بفكرة إمتاع
ّ
املتفرج الــذي لن يخرج بعد مشاهدة
مسوخه البشرية كما دخ ــل .اإلمـتــاع
ح ــاض ــر بــال ـط ـبــع ،ل ـكــن ل ـيــس ق ـبــل أن
تـكــون قــد أدم ـيــت عينا املـشــاهــد مثل
أعي طفلي «قتل الغزالة ّ
ُ
املقدسة».

انكشفت اللعبة منذ بعض الــوقــت ولم
ً
يعد سـهــا تسويق أك ــوام البروباغندا
التي أنتجها أنـصــاف مثقفني سوريني
وعرب وحتى غربيني ملصلحة واجهات
اإلعالم الغربي كجزء من مجهود الحرب
الناعمة املساندة للعدوان العسكري على
ســوريــا .ه ــؤالء وج ــدوا أن طــريــق الـثــراء
وأب ــواب الـهـجــرة إلــى ال ـغــرب ،تفتح لهم
بقدرة قادر ما داموا مستعدين لالنخراط
فـ ــي ب ــرن ــام ــج ض ـخ ــم ل ـن ـش ــر ال ــدع ــاي ــات
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة املـ ـع ــادي ــة ل ـل ـن ـظ ــام فــي
قنوات الفن واألدب والثقافة والسينما.
ه ـ ـكـ ــذا ،أص ـب ـح ــت ص ـ ـ ــاالت الـ ـفـ ـن ــون فــي
برلني ولندن وباريس منشغلة بأعمال
تـشـكـيـلـيــن س ــوري ــن يـ ـص ــورون شظف
العيش فــي ظــل الــديـكـتــاتــور ،وتتسابق
دور النشر املعروفة بعالقاتها الوثيقة
باألجهزة االستخبارية الغربية إلغراق
األســواق بــروايــات عن السجن والهجرة
والبطوالت الثورية املزعومة تترجم إلى
الـلـغــات الـغــربـيــة قـبــل أن ت ــوزع نسخها
ال ـع ــرب ـي ــة (م ـ ــن بـ ـي ــروت تـ ـح ــديـ ـدًا وت ـلــك
قـ ّـصــة أخـ ــرى) ،بينما أصـبـحــت األعـمــال
ّ
السينمائية املـعــاديــة لـســوريــا مرشحة
تـلـقــائـ ّـيــة لـلـفــوز بــأوس ـكــار أو سـعـفــة أو
ـي ف ــي واح ـ ــد م ــن م ـهــرجــانــات
دب ذه ـب ـ ّ
النظر عن قيمتها الفنية.
بغض
الغرب
ّ
ل ـكــن الـحـقـيـقــة أنـ ــه رغ ــم ال ــدع ــم الـكـثـيــف
واالستثنائي ماليًا ودعــائـيــا ،فــإن هذه
املنتجات بقيت ضعيفة املحتوى تبدو
فــي مجملها موجهة للجمهور الغربي
أكثر منها للجمهور املحلي ودائمًا وفق
توجهات الجهات املمولة ذات األجندات
غير البريئة إطالقًا.
هذا اإلطار ال ّبد منه كمدخل لقراءة فيلم
املخرج السوري طالل ديركي «عن اآلباء
واألبـ ـن ــاء» ( 2017ـ ـ ـ  99د) الـ ــذي ي ــروي
ت ـفــاص ـيــل ح ـي ــاة ج ـه ــادي ق ــاع ــدي يقيم
وأســرتــه (ثـمــانـيــة أب ـنــاء وزوج ـت ــان) في
إحــدى قرى إدلــب شمال سوريا .ديركي
كـ ــان م ــن ال ــرع ـي ــل ّ
األول م ــن امل ـصــوريــن
السوريني الذين اكتشفوا منجم الذهب
ّ
املسمى اإلعالم الغربي املعادي لسوريا.
ّ
انـطـلــق يـســجــل األحـ ــداث وف ــق مقاسات
م ـ ـح ـ ــددة حـ ـي ــث ال تـ ـص ــل الـ ـك ــامـ ـي ــرات
ّ
العاملية ،ويهربها من هناك إلى بيروت
ّ
ـ ـ في املالبس الداخلية لزوجة املستقبل
بحسب مقالة لصديقة العائلة منشورة
على اإلنترنت ـ ـ حيث ورشات عمل «سي.
إن .إن» ،و«روي ـت ــرز» و«ف ــران ــس ب ــرس»،
و«بــي .بي .سي» املتخصصة في الشأن
الـســوري .بعد فيلمه الوثائقي «العودة
إلى حمص» ( ،)2013قرر أن يعيد ّ
الكرة
وينتج شيئًا جديدًا على نفقة رعاة أملان
كرماء وبدعم قطري ،لكن هــذه املـ ّـرة من
إدل ــب ،حيث الجيب األخـيــر فــي الشمال
الـ ـغ ــرب ــي ال ـ ـخ ـ ــارج عـ ــن س ـل ـط ــة ال ــدول ــة

السورية ،ومستفيدًا من شبكة عالقاته
الـكـثـيـفــة بــالـتـنـظـيـمــات الـجـهــاديــة الـتــي
تعود للسنوات األولى من الحرب.
ّ
ّ
يسجل أحدهم
رغم ذلك كله ،فإن فكرة أن
ّ
وثائقيًا عــن وقــائــع العيش اليومي في
ّ
اإلمــارة اإلدلبية ،تبدو مثيرة لالهتمام
م ـه ـمــا ك ــان ــت مــرج ـعـ ّـيــة ص ــان ــع الـفـيـلــم،
ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى أن تـ ـل ــك امل ـن ـط ـق ــة ت ـب ــدو
لـلـمــراقــب م ــن بـعـيــد كــأنـهــا ثـقــب أس ــود.
وتزداد اإلثارة بعد ترداد ديركي ّادعاءه
ّ
عامني
بأنه خدع جبهة «النصرة» طوال ّ
وأقـنـعـهــا بـتـعــاطـفــه م ــع قـضـيـتـهــا وأن ــه
يرغب في تقديمها للعالم من خالل فيلم
ّ
وثائقي يصوره في بيت أحد الجهاديني
املحليني.
ال ـن ـت ـي ـجــة م ـخ ـي ـبــة لـ ــآمـ ــال .فــال ـف ـي ـلــم ال
يـمـكــن قـبــولــه كـعـمــل وثــائ ـقــي م ــن حيث
املبدأ .تبدو أحداثه مصطنعة وحواراته
م ـف ـت ـع ـلــة وشـ ــديـ ــدة ال ـس ـط ـح ـ ّـي ــة ،ف ـكــأنــه
نسخة رديـئــة مــن «كـفــرنــاحــوم»ُ .
ويـقـ َّـدم
ّ
ّ
املحليون فيه أنــاســا جهلة
الجهاديون
بـ ـسـ ـط ــاء ي ـس ـت ـم ـت ـع ــون ب ـس ـف ــك الـ ــدمـ ــاء
ويـ ـق ــاتـ ـل ــون الـ ـع ــال ــم ب ــأس ـل ـح ــة ب ــدائ ـ ّـي ــة
وي ـن ـق ـلــون ثـقــافـتـهــم املــري ـضــة ألبـنــائـهــم
الذين سيكبرون ليكونوا وحوشًا أبشع
م ــن آب ــائـ ـه ــم ،ل ـك ـن ـهــم م ــع ذلـ ــك لـطـيـفــون
وإن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــون وح ـ ـتـ ــى مـ ـث ــالـ ـي ــون ح ـ ّـد
السذاجة ،من دون أن ّ
يقدم أدنى تفسير
ملـنـطـلـقــات ه ــؤالء أو دواف ـع ـهــم أو مــدى
تغلغل عــاقــاتـهــم ب ـ «أص ــدق ــاء» ســوريــا
ً
تمويال وتسليحًا وتوجيهًا .لقد اختار
دي ــرك ــي أن ت ـت ـعــامــى ع ــن كــام ـيــرتــه عن
الحقائق األهــم ،واكتفى بتقديم صورة
أك ــزوت ـي ـك ـي ــة ت ـت ــواف ــق ت ـمــامــا م ــع ن ـظــرة
العقل االستشراقي املريض لنموذج ذلك
ّ
املتوحش واملتخلف
اإلسالمي الشرقي ّ
ّ
ّ
البدائية
واملتطرف الــذي يصنع القناب
ُ
ف ــي ال ـب ـي ــت ب ــوج ــود األطـ ـف ــال وي ـق ـصــي
الـ ـنـ ـس ــاء وي ـق ـس ــو ع ـل ـي ـه ــن .وه ـ ــو لــذلــك
ّ
البشرية جمعاء .تلك صورة
خطر على
ّ
ت ـخ ــدم امل ــؤس ـس ــة ال ـغ ــرب ــي ــة ال ـت ــي تعمل
بـحــرفـ ّـيــة عـلــى تـمــويــه ال ـص ــراع الطبقي
ّ
فــي بــادهــا وتـمــديــد هيمنة الـقــلــة فيها
م ــن خـ ــال ب ـن ــاء ان ـق ـس ــام ــات أف ـق ـ ّـي ــة بني
ّ
الثقافية
فئات املجتمع بسالح الحروب
املزعومة بني اإلسالم والغرب ،والتلويح
الدائم بالغول القادم من الشرق أو كذبة
تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» الـ ــذي ل ــم ي ـكــن يــومــا
س ــوى فــرانـكـشـتــايــن أنـتـجـتــه مختبرات
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
واألملــان ـيــة واإلســرائـيـلـيــة بــالـتـعــاون مع
زميالتها السعودية واملصرية واألردنية
والباكستانية.
إيقاع الفيلم شديد البطء يوقع املشاهد
في امللل .كما أن استبعاد مشاهد العنف
امل ـبــاشــر ،أف ـقــده عــاقـتــه بمحيطه حتى
يمكن أن تكون القصة ّ
صورت في منزل
سعودي أو أندونيسي أو نيجيري ال في
ســوريــا مــن دون أن نلحظ شيئًا .تقنيًا

الصورة سيئة ويظهر األطفال الصغار
فـيـهــا قـبــل مـقــاتـلــي «ال ـق ــاع ــدة» شــديــدي
االعـ ـتـ ـي ــاد ع ـل ــى ال ـت ـص ــرف بـطـبـيـعـتـهــم
أم ــام ال ـكــام ـيــرا ّ .وه ــذا أم ــر ال ي ـحــدث في
فيلم يفترض أنه وثائقي .كما أن حركة
الـكــامـيــرا مـغــرقــة فــي بــدائـيـتـهــا ومليئة
بـلـقـطــات كـلـيـشـيـهـ ّـيــة ال ـطــابــع ومفتعلة
بــال ـكــامــل ،بـيـنـمــا ت ـب ــدو أس ـئ ـلــة ديــركــي
ّ
شخصية الفيلم
القليلة ألبــو أســامــة –
األس ــاس ـ ّـي ــة – اس ـت ــدراج ـ ّـي ــة ال ـط ــاب ــع ،ال
س ـ ّـي ـم ــا ف ــي ال ـ ـحـ ــوار األخـ ـي ــر م ـع ــه ح ــول
ّ
التوراتية
معركة الهرمجدون األسطورة
التي يحب سماع أخبارها املتصهينون
في الغرب.
حاول ديركي أن ّ
يعوض ملل املشاهد من
ّ
درامية الطابع :أحد األبناء
خالل نهاية
– واسمه أسامة تيمنًا بأسامة بن الدن
– ي ـن ـت ـهــي إلـ ــى االلـ ـتـ ـح ــاق بـمـعـسـكــرات
«الـ ـق ــاع ــدة» ح ـيــث ي ـتــم ت ــدري ــب األط ـف ــال
على القتال ،بينما يستمر االبن الثاني
أيـمــن – تيمنًا بــأيـمــن ال ـظــواهـ ّ
ـري – في
تـلـقــي الـتـعـلـيــم امل ــدرس ــي .نـ ــراه يستمع
إلـ ــى ال ـف ـت ـي ــات ف ــي ص ـف ــه وهـ ــن يـنـشــدن
ّ
ّ
الفضائية التي زارت سالم
قصة املركبة
وطلبت إليه املخلوقات اآلتية من كوكب
ّ
الحب والسالم حيث هم
بعيد أن يعلمها
في الفضاء ال يدركون سوى لغة األرقام!
لكن هذه النهاية تبدو ملفقة بالكامل.
رسالة الفيلم؟ بحسب ديركي في مقابلة
ّ
مصورة له من كاليفورنيا حول شريط
«ع ــن اآلب ــاء واألب ـن ــاء» أن األم ــم املتحدة
يـجــب أن تـتــدخــل وتـمـنــع اآلب ــاء مــن نقل
أم ــراض الـعـنــف ألبـنــائـهــم الـصـغــار .تلك
الفكرة املسطحة هــي الـحــدود القصوى
لـ ـق ــدرة دي ــرك ــي ع ـل ــى ت ـف ـس ـيــر الـتـعـقـيــد
االج ـت ـمــاعــي والـطـبـقــي وااليــديــولــوجــي
وال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي والـ ـسـ ـيـ ـك ــول ــوج ــي ال ـ ــذي
سوريا.
أنتجته املغامرة األميركية في
ّ
بالطبع ،من حق كل ذي كاميرا أن يقدم
ّ
الشخصية للعالم .إذ يستحيل أن
رؤيته
ّ
تكون هناك كاميرا موضوعية بالكامل،
ّ
وال مـنــاص مــن أن كــل عـمــل فـنــي يحمل
فــي طـ ّـيــاتــه  -بشكل أو آخ ــر  -مضمونًا
سـيــاسـيــا م ـبــاش ـرًا أو م ـض ـم ـرًا .ول ــذل ــك،
فالعهدة تكون على املتلقي الذي ينبغي
أن يعرف ّ
أي نظارة تلك التي يستعير،
ليرى بها عند مشاهدته األعمال الفنية.
ّ
شخصيًا،
ألجل ذلك ،ال عتب على ديركي
لكن منهج املؤسسات الثقافية الغربية
ع ـلــى رأس ـه ــا «أك ــادي ـم ـي ــة ف ـن ــون وع ـلــوم
ال ـصــور املـتـحــركــة» األمـيــركـيــة الـتــرويــج
ألعمال تفتقر إلى أدنى مكونات املهنية
أو الـقـيـمــة ّ الـفـنـيــة ع ـلــى أن ـه ــا فـتــوحــات
ك ـبــرى تــرشــح لـلـفــوز ب ــاألوس ـك ــار ،فتلك
إسـ ــاءة إل ــى م ـصــداقـ ّـيــة تـلــك املــؤسـســات
وتـسـيـيـســا فـجــا لـجــوائــزهــا ال ـتــي بــاتــت
ُ
تمنح أساسًا خدمة ألجندات معينة ولو
ّ
كان ذلك على حساب املضمون واملهنية
والقيمة االحترافية.

