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ّ
سينما يفتتح جديد المعلم الياباني «مهرجان متروبوليس لسينما الشباب» مساء اليوم (راجع ّالكادر) ،تزامنًا مع انطالقه تجاريًا .المخرج الذي ينتصر
للجيل الجديد ،يأخذنا في فيلمه إلى ضواحي طوكيو الفقيرة حيث عائلة تعيش على الحافة.

هيروكازو كوريدا يفتتح «مهرجان متروبوليس لسينما الشباب»

«سارقو المتاجر» :تحفة عن معنى العائلة
علي وجيه
فيلم لهيروكازو كوريدا يعني «دراما
عائلة» من عيار ثقيل ،وطــراز نفيس.
ّ
املعلم الياباني ( )1962بــارع إلــى ّ
حد
مــدهــش فــي نـســج شـخــوص وعــاقــات
داخـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ــرة ،م ـس ـت ـخــرجــا ال ـجــديــد
ّ
والالمع في ّكل ّ
تقليدية الطرح
مرة ،رغم
ل ـلــوه ـلــة األولـ ـ ـ ــى .ي ـل ـعــب ع ـلــى ثــاثـ ّـيــة
الذاكرة والفقد واملوت .يحيل «صدمة»
حاضر (رحيل أب أو أخ ،انتحار زوج،
جريمة ،اكتشاف مذهل )...على تاريخ

يعتبر كوريدا أحد أهم
سينمائيي العصر الحالي،
وأكثرهم انتظارًا ،وأغزرهم إنتاجًا
عــائـلــي ملتبس ،وروابـ ــط تخفي أكثر
ّ
مما تظهر ،بغية الوصول إلى خالص
الذات
أو نوع من التسوية املقبولة مع
ً
واملحيط .هذا ال يعني ربحًا أو نهاية
ً
سعيدة ،بل الحياة التي تفرض نفسها
ومــا ّهـيـتـهــا عـلــى الـجـمـيــع .يـجــد الـقـ ّـو ًة
والرقة في أبطاله في آن .يصنع رهافة
اس ـت ـث ـنــائـ ّـيــة ف ــي ال ـع ــاق ــة ب ــن املــرئــي
والالمرئي ،بني الظاهر والباطن ،بني
ال ـح ــاض ــر والـ ـغ ــائ ــب ،ب ــن الـ ـب ــارز ومــا
ّ
ّ
شعرية،
حميمية،
تحت السطح .عالقة
ّفياضة باألحاسيس والشجن والبحث
الـنـفـســي .تـعـبــر ال ـق ـطــارات الـضــواحــي
ال ـ ـهـ ــادئـ ــة بـ ــن ط ــوكـ ـي ــو وهـ ــوكـ ــايـ ــدو.
الطعام الياباني في املطابخ،
يستوي ً
ألفة على البيت ّ
برمته .األطفال
مضفيًا
في أدوار بطولة غالبًا .تكبر األعضاء
ت ـ ـحـ ــت س ـ ــراويـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــم ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ف ـي ـم ــا
ض ـجــون .ت ـع ـصــف ال ـس ـم ــاء .تـثـلــج،
ي ـن ـ ً
ملقية تأثيرها على النفوس واألفئدة.
م ـشــاهــد ش ــدي ــدة ال ـح ـي ــات ـ ّـي ــة .اح ـت ـفــاء
بالتفاصيل الـصـغـيــرة .إي ـقــاع ه ــادئ.
ت ــول ـي ــف م ـض ـب ــوط ع ـل ــى ّي ــد ال ـصــانــع
نفسه .ضربات بيانو متقشفة بني حني
وآخـ ــر .مـيــانـكــولـيــا ال تـلـغــي الضحك
وال ـل ـح ـظــات ال ـصــاف ـيــة .ال م ـي ـلــودرامــا.
ّ
ال ص ــراخ .ال مـبــالـغــات .ه ـكــذا ،يتشكل
عالم ّ
ّ
محبب على الشاشة .لنا أن نميز
شــريـطــا لـهـيــروكــازو بـعــد دقــائــق على
متابعته.
ّ
ذل ـ ــك أن قـ ـ ّـصـ ــة ن ـ ـجـ ــاح اب ـ ــن ط ــوك ـي ــو
ازده ـ ــرت ع ـلــى م ـه ــل ،م ـنــذ ط ـفــولــة في
ً
قـ ــاعـ ــات ال ـس ـي ـن ـم ــا ب ـ ـ ــدال مـ ــن ص ـفــوف

املـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــة .افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــان ب ـ ــأعـ ـ ـم ـ ــال أوزو
وك ـ ـ ـ ـ ــوروس ـ ـ ـ ـ ــاوا وريـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوار وت ـ ــروف ـ ــو
وفيليني ،لكن مــن ناحية السيناريو
ال اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــراج .يـ ـتـ ـك ـ ّـون الـ ـحـ ـل ــم فـ ــي أن
ي ـكــون روائ ـي ــا وس ـي ـنــاري ـس ـتــا .دراس ــة
ذلـ ــك ف ــي ج ــام ـع ــة «واس ـ ـي ـ ــدا» مــرهـقــة
لناحية حصص اللغة (ســاعـتــان لغة
ّ
ّ
ّ
فيتحول
صينية)،
إنكليزية ،وضعفها
الـتـحـصـيــل األكــادي ـمــي إل ــى السينما.
الـ ـتـ ـخ ـ ّـرج عـ ــام  .1987الـ ـب ــدء كـمـخــرج
مساعد في وثائقيات التلفزيون .إذًا،
َ
ّ
بحب الرواية،
ُيصقل «هوس» الكتابة
وم ـمــارســة الـتــوثـيــق ،وخ ـبــرة امل ـيــدان.
يغدو كوريدا الوريث الشرعي للكبير
ياسوجيرو أوزو .هو يعترف بتأثير
كني لوتش عليه .نلمح قربه من شغل
هسني واملاليزي
الصيني هو هسيان
ً
ســاي مينغ ليانغ ،إضــافــة إلــى بعض
مـ ــن م ــايـ ـك ــل ه ــاي ـن ـك ــه ون ـ ـ ـ ــوري بـيـلــج
ج ـيــان .يصبح أح ــد أه ــم سينمائيي
ال ـع ـصــر ال ـح ــال ــي ،وأك ـث ــره ــم ان ـت ـظــارًا،
وأغزرهم إنتاجًا بني روائــي ووثائقي
وتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي .عـ ـ ـش ـ ــرات امل ـ ـشـ ــاركـ ــات

ّ
الدولية ،وتتويجات في كان والبندقية
وس ـ ـ ـ ـ ــان سـ ـيـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــان وشـ ـيـ ـك ــاغ ــو
وفانكوفر وميونيخ وأبو ظبي.
بـعــد ت ـن ــاول ع ــاق ــات وأزم ـ ــات مـنــزلـ ّـيــة
فــي أف ــام كـثـيــرة ،مـثــل «ب ـعــد الـحـيــاة»
( ،)1998و«م ـ ــا زل ــت أس ـي ــر» (،)2008
يـتـنـ ّـوع كــوري ــدا فــي املـنـظــور والـعـمــق،
ً
ّ
الجذري في تحفته
وصوال إلى السؤال
ّ
«االبن سر أبيه» ( 2013ـ ـ ـ جائزة لجنة
التحكيم فــي «كـ ــان») :مــا هــي العائلة
حقًا؟ هل يصنعها الرابط البيولوجي
فقط أم مشتركات أقوى؟ أليس العيش
والـتــربـيــة أرس ــخ مــن الـجـيـنــات وال ــدم؟
الهاجس يصبح أكـثــر إلحاحًا وذك ـ ً
ـاء
في جديده «سارقو املتاجر» ( 2018ـ ـ ـ
 121د ).الفائز بسعفة «ك ــان» الفائت،
كـــ ّ
ـأول ش ــري ــط ي ــاب ــان ـ ّـي م ـن ــذ «ث ـع ـبــان
ال ـب ـح ــر» ( )1997ل ـش ــوه ــي إمـ ــامـ ــورا.
ُ
ت ـضــاف إل ــى ذل ــك تــرشـيـحــات أوسـكــار
وغ ــول ــدن غ ـلــوب وبــاف ـتــا ،وتـتــويـجــات
أف ـ ـضـ ــل ف ـي ـل ــم أجـ ـنـ ـب ــي ف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــزار
وميونيخ وبــالــم سبرينغز .مــن خالل
ّ
أسرة تمتهن سرقة الدكاكني واملحلت،

ُ َ
البنية والـتـكــويــن .ليس
ي ـطــرح نـقــاش ّ
كــأفــراد فقط ،وإنـمــا كحضور وانتماء
إلـ ــى ب ـي ــت ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ـ ــى ،ثـ ـ ّـم إل ــى
أشمل من «ال أحد
مجتمع كامل ،بشكل
ّ
يعرف» ( 2004ـ ـ أفضل ممثل في كان).
ن ـحــن ف ــي ض ــواح ــي طـ ّـوك ـيــو الـفـقـيــرة.
عائلة تعيش على الحافةّ .
تتدبر قوتها
يومًا بيوم .أثناء عــودة الــزوج والولد
م ــن رح ـل ــة س ــرق ــة اع ـت ـي ـ ّ
ـادي ــة ،ي ـع ـثــران
على طفلة وسط البرد .يأخذانها إلى
عشاء األسرة الدافئ ،على أن يعيداها
الحقًا .الحروق والندوب في جسدها،
وأص ــوات شـجــار أهـلـهــا ،ينسف ّ
النية
ّ
كليًا .يـقـ ّـررون إبقاءها عندهم .بهدوء
ّ
وتـ ــؤدة ،يــرســم كــوريــدا بــورتــريــه عمن
ي ـع ـي ــش وي ـ ـكـ ـ ّـد ع ـل ــى الـ ـه ــام ــش طـ ــوال
حياته ،مــن ّدون أمــل فــي حياة أفضل.
مهنهم مسخرة لجعل معيشة غيرهم
ً
هناء« .أوســامــو» (ليلي فرانكي)
أكثر
يكدح فــي البناء« .نــوبــويــو» (ســاكــورا
ّ
أن ـ ــدو) ت ـنــظــف وتـ ـك ــوي ف ــي مـصـبـغــة.
ّ
«آك ــي» (مــايــو مــاتـســوكــا) تـهــز ثدييها
مل ـت ـفـ ّـرجــن خ ـلــف الـ ــزجـ ــاج .وفـ ــق ذل ــك،

ّ
«سارقو المتاجر» نال سعفة «مهرجان كان» األخير كأول شريط ياباني منذ «ثعبان البحر» ()1997

يــأتــي فـعــل الـســرقــة كـنــوع مــن التحقق
واالنـتـقــام مــن بنية كاملة ،ناهيك عن
ّ
فائدته املباشرة .الدليل أن غنائم هؤالء
الـلـصــوص ال تـتـجــاوز كـيــس طـعــام أو
ّعلبة شامبو أو قطعة حلوى .صحيح
أنـ ــه ت ـصــويــب ع ـلــى س ًـل ـطــات ال تـبــدي
معرفة بوجودهم ،إال
ّاكتراثًا أو حتى ّ
أن ه ـي ــروك ــازو يـفــضــل إب ـق ــاء الـجــانــب
األخالقي ضمن أطفال العائلة نفسها.
ّ
هل ما نفعله صوابًا؟ بالتأكيد ،ألن ما
يوجد في املتاجر لم يصبح ملك أحد
ّ
بعد .ال بأس طاملا أن املحل لم يفلس!
ّ
ه ـن ــا ،ي ــأت ــي ال ـت ـنــاقــض ال ـج ـم ـيــل .ثــمــة
دفء وحـ ـ ـن ـ ــان ب ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـع ــائـ ـل ــة،
ول ـك ــن «ال ـح ـبــل الـ ـس ـ ّـري» ه ــو الـحــاجــة
واالس ـت ـغــال« .أوس ــام ــو» يعطف على
الـصـغـيــرة «يـ ــوري» (م ـيــو ســاســاكــي).
ي ــري ــد م ــن «ش ــوت ــا» (ج ـي ــو كـ ـي ــري) أن
ّ
يناديه «أبــي» ،غير أن كل ذلــك مرتبط
ً
ّ
بمصلحة السرقة أصــا .الجدة ليست
ً
أفضل حاال بطريقة أخرى .هذا ال يلغي
ّ
أن حنانها حقيقي .من جانبهم ،يظهر
األبناء أكثر صدقًا وإخالصًا لبعضهم
وألســرتـهــم .فــي لحظات مفصلية ،هم
ً
وانتماء وثباتًا أخالقيًا.
األكثر نضجًا
كوريدا ينتصر ً دائمًا للجيل الجديد.
ي ــراه أكـثــر يقظة ووعـيــا وحــرصــا على
الـضـمـيــر .يـثــق فــي قــدرتــه عـلــى ّ
تحمل
املـســؤولـيــة ،واإلم ـس ــاك بــز ّمــام األم ــور،
بل تحقيق املعجزات« .أتمنى» (،)2011
و«بعد العاصفة» ( ،)2016و«الجريمة
الثالثة» ( )2017أمثلة على ذلك.
مـفــاجــآت صــادمــة تـتــوالــى فــي الفصل
ّ
األخ ـيــر .مـســلـمــات وبــديـهـيــات تصبح
عـلــى امل ـحــك ،مــا يجعلنا نـتـســاءل عن
ح ـي ــات ـن ــا كـ ــذلـ ــك .ب ـت ـق ــدي ــر ال ـت ـفــاص ـيــل
واملـنـمـنـمــات ،وروع ــة النعم ّالبسيطة،
ومستوى رفيع من إدارة املمثل ،يحقق
كوريدا أجمل أفالمه .تحفة عن معنى
الـعــائـلــة ،والـنـضــج ،وال ـفــرص الثانية،
ماض وواقع وذات ...عن
والتصالح مع
ٍ
التسامح في أجمل صــوره ،واإلنسان
ّ
بحلوه ومـ ّـره وتقلباته التي ال تكتفي
من الدهشة.
* «م ـ ـه ـ ــرج ـ ــان م ـ ـتـ ــروبـ ــول ـ ـيـ ــس ل ـس ـي ـن ـمــا
الشباب» :بــدءًا من اليوم حتى  14نيسان ـ ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل» ـ لالستعالم:
01/204080
* تنطلق ع ــروض «ســارقــو املـتــاجــر» الـيــوم
في «سينما سيتي أسواق بيروت» ،و«أمبير
بروميير» و«متروبوليس أمبير صوفيل».

ّ
الدورة الرابعة من المهرجان :برمجة ّ
متنوعة ومكثفة
ّ
إنها ال ــدورة الرابعة من «مهرجان متروبوليس لسينما الشباب» (MY
«متروبوليس أمبير صوفيل»
ّ 14 – 11( )Film Festنيسان /أبريل) ،في ّ
ّ
«جمعية متروبوليس»،
(تأسس عام  ،)2016تنظمه
(األشرفية) .الحدث
بــالـتـعــاون مــع الـسـفــارتــن الــدنـمــاركـيــة واألمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،و«املـعـهــد
الدنماركي املصري للحوار» ،و«املعهد الفرنسي في لبنان» .هذا جزء من
مبادرة «سينما على الطريق» (انطلقت في حزيران /يونيو  ،)2015التي
ّ
السينمائية لــدى األطـفــال مــن ســن ال ــ 5فما فــوق،
تهدف إلــى محو األمـ ّـيــة
ّ
من خالل ثالثة أجزاء :عروض التوعية في مخيمات الالجئني والتجمعات
غـيــر الــرسـمـ ّـيــة ،ون ــادي سينما املــوبــايــل فــي امل ــدارس ال ـعـ ّـامــة ،ومـهــرجــان
متروبوليس لسينما الشباب.
ّ
برمجة ّ
متنوعة ،مكثفة ،نظرًا إلــى مـ ّـدة املـهــرجــان .تتناسب مــع مختلف
الشرائح العمرية من سنتني الــى ما فــوق  .18تتضمن  7أشرطة طويلة،
ّ
موسيقي لعازف
من بينها فيلم مفاجأة 4 .برامج لألفالم القصيرة .حفل
الـبـيــانــو م ــارك ًإرن ـس ــت ،مــرافـقــا كــاسـيـكـ ّـيــات قـصـيــرة لـشــابـلــن وب ــاورز
وآخرين ،إضافة إلىّ  3ورشات عمل.
االفتتاح بجديد املعلم الياباني هيروكازو كوريدا «سارقو املتاجر» (11
ً
مساء) ،الفائز بسعفة مهرجان كان السينمائي ،حول عائلة
نيسان س8 :
فقيرة تمتهن سرقة املحال والدكاكني.
ُيـعـ َـرض أيـضــا «ذك ــرى ال تنسى لصديق» ( 28 ،2018د 12 – .نيسان

س 7 :م ـسـ ًـاء) لــوســام ش ــرف .جــديــد السينمائي والـصـحــافــي واملـصـ ّـور
اللبناني الفرنسي ( )1973نال أخيرًا جائزة لجنة التحكيم في مهرجان
هيروشيما السينمائي الدولي .يرجع إلى إحدى مدارس بيروت عام .1985
ّ
«ش ــادي» (رالــف هاللي) طفل ّ
متفوق في ال ــ 13من العمر ،إال أنــه قصير
القامة .يكتشف إمكانية جني املــال مــن مساعدة زمــائــه فــي وظائفهم.
يستغل األمر لجذب اهتمام الجميلة «ريا» (ناتالي عيسى) ،وإبعادها عن
الطالب األطول منه .عرفنا شرف في عناوين عديدة .الروائي الطويل «من
ّ
األهلية ضمن ّ
جو من العبث
السماء» ( 71 ،2016د ).عن ميراث الحرب
والهذيان .كذلك ،الروائي القصير «جيش النمل» ( )2007عن هوس السالح،
والوثائقي الطويل «كل هذا وأكثر» ( 62 ،2012د – .التانيت البرونزي في
«أيــام قــرطــاج السينمائية»  ،)2012عــن صــورة بلد أنهكه االح ـتــراب ،من
خــال ثــاث شـخـصـ ّـيــات ،هــي رفـيــق الـحــريــري ،حسن نصر الـلــه وهيفا
ّ
اللبنانية .قبلهما،
وهبي ،استنادًا إلى باروديا حول شعار وزارة السياحة
أنجز روائيني قصيرين ،هما« :هز يا وز» ( ،)2004و«البطل ال يموت أبدًا»
( .)2006أيضًا ،شاهدنا له روائيًا متوسط الطول ،هو «فيما بعد» (،2016
 34د) ،عن أرواح ضائعة ،وجغرافيا خالية معادية ألبنائها .وثائقي «شيف
ّ ّ
ً
قصة النجاح امللهمة
مساء) يتابع
فلني» ( 82 ،2018د 12 – .نيسان س8 :
ّ ً
ّ
ّ
االحترافية في عالم الطهي في ســن العاشرة ،محوال
لطفل بــدأ خطواته
غرف منزله إلى مطعم متنامي الشهرة.

ّ
العربية في اإلمارات وتونس ،يعرض أنيماشن «البرج»
بالتزامن مع جولته
ً
( 79 ،2018د 13 – .نيسان س 4 :مساء) للنرويجي ماتس غرورد ،إثر
جائزتني في املهرجان الدولي ألفالم األطفال في شيكاغو ،ومشاركات
دولـ ّـيــة عــديــدة .الطفلة «وردي» تعيش في مخيم لالجئني الفلسطينيني
ّ
بالتعرف إلى تاريخ عائلتها ،من خالل ّقصص يحكيها
في لبنان .تقوم
لها ثالثة أجيال سابقة من الالجئني .أداء األص ــوات لكل مــن :رومانيا
عدل كسرافي ،محمد بكري ،نجالء سعيد ومراد حسن .غرورد درس
الرسوم املتحركة في جامعة فولدا ،وتابع في الدنمارك وبيروت وبكني.
حاليًا ُيدير شركة إنتاجه الخاصة  Nubbsjangs Productionsحيث
ّ
يطور مشاريع أفالمه ،إضافة الى تدريس الرسوم املتحركة.
من البرازيل ،يصل أنيماشن «تيتو والطيور» ( 73 ،2018د 14 – .نيسان
س 5 :مـسـ ًـاء) لغوستافو شتاينبيرغ وغابريال بيطار وأنــدريــه كاتوتو.
فيبدأ «تيتو» مع أصدقائه مغامرة البحث عن
مرض الخوف يجتاح العالم،
ّ
عالج ،استنادًا إلى بحث أبيه املتعلق بالطيور.
ّ
تحية الـخـتــام بجديد فيليب ليساج «ت ـكـ ّـون» ( 129 ،2018د14 – .
ً
نيسان س 8 :مـســاء) اآلتــي مــن لوكارنو وتسالونيكي ومونتريال،
حول ثالثة مراهقني في تجاربهم األولــى ،وإصرارهم على الحق في
ّ
ّ
والحرية.
الحب
علي...

قسطنطين كابينسكي في مشهد من العمل

ستريمينغ

نتفليكس تغتال «تروتسكي» مرتين!
سعيد محمد
كـنـجــم س ــاط ــع ،ب ـقــي ل ـيــف بــرونـسـتــن
الـشـهـيــر بـلـيــون تــروتـسـكــي ف ــي سماء
السياسة العاملية طــوال النصف األول
مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن ال ـع ـش ــري ــن ح ـت ــى اغ ـت ـيــالــه
ع ــام  1940ف ــي مـنـفــاه املـكـسـيـكــي على
ي ــد عـمـيــل ل ـل ـم ـخــابــرات ال ـســوف ـيــاتـ ّـيــة،
وبأمر من جوزيف ستالني .ال تختلف
امل ـصــادر الـتــأريـخـ ّـيــة س ــواء املــؤيــدة أو
املعادية له ،على دوره االستثنائي إلى
جــانــب لينني فــي نـجــاح ث ــورة أكتوبر
 ،1917حتى قــال أحــدهــم بــأنــه إذا كان
لـيـنــن عـقــل ال ـث ــورة وفـيـلـسـ ّـوفـهــا ،فــإن
تــروتـسـكــي ك ــان املـنـتــج امل ـنــفــذ لـلـثــورة
وقائدها العسكري وخطيبها ّ
املفوه.
ّ
حركي غلب عليه
تروتسكي ،وهو لقب
منذ كان في الثالثة والعشرين من عمره
استعاره من كنية أحد ّ
سجانيه ،عاش
حـيــاة مفعمة بــالــدرامــا ك ــان مسرحها
ّ
ال ـعــالــم ك ــل ــه .ب ـعــد عـ ــداء م ــع الـبــاشـفــة
الثوريني ال ــروس ،التحق بهم ،وصنع
معهم ثورة ّ
غيرت وجه العالم ودفعت
ّ
ال ـح ـكــومــات ال ـب ــورج ــوازي ــة إل ــى فــرض
حصار خانق على روسيا ودعــم ثورة
مضادة دامية فيها بمشاركة جيوش
 21دول ـ ــة .ك ـمــا ش ـ ّـرع ــت ال ـب ــاب إلط ــاق
حــركــات فــاشـ ّـيــة شعبوية تضعها في
ّ
الثورية املاركسية في
مواجهة املوجة
ّ
ال ـش ــارع .حــركــات مــا لبثت أن تسببت
لـلـكــوكــب ف ــي م ــأس ــاة ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الـثــانـيــة .بـعــد الـنـجــاح ّ
األولـ ــي لـلـثــورة،
ت ــول ــى ت ــروت ـس ـك ــي ت ــأس ـي ــس ال ـج ـيــش
األحـمــر ال ــذي خــاض مــواجـهــات هائلة
مــع ق ــوات الــرجـعـ ّـيــة الــروسـ ّـيــة األفـضــل
ت ــدري ـب ــا وت ـج ـه ـي ـزًا ،وحـ ـق ــق ب ـق ـيــادتــه
انتصارات ّ
مشرفة.
لـكــن تــروتـسـكــي ل ــم يـكــن م ـجــرد ث ــوريّ
ش ـجــاع ،بــل ك ــان أيـضــا مـفـكـرًا وكــاتـبــا،
عـ ـ ــاش شـ ـطـ ـرًا مـ ــن ح ـي ــات ــه ب ـع ــد نـفـيــه
م ـ ــن ِق ـ ـبـ ــل ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـس ـت ــال ـي ـن ــي ع ــام
 1929م ـع ـت ـم ـدًا ع ـلــى ع ــوائ ــد مـبـيـعــات
ك ـت ـبــه ومـ ـق ــاالت ــه .وب ـح ـســب الـ ـ ّـروايـ ــات
ّ
التاريخية ،فإن لينني في ّأيامه األخيرة
كـ ــان ي ــرغ ــب ف ــي تـسـلـيــم ال ـس ـل ـطــة إلــى
تروتسكي الذي أثبت شجاعة وكفاءة
ّ
ّ
البيروقراطي
وقدرة في غير موقع ،لكن
املـ ـت ــآم ــر سـ ـت ــال ــن نـ ـج ــح فـ ــي ال ـتــأث ـي ــر
ع ـل ــى امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـح ــزب مــن
خــال التهديد والــوعـيــد وإثـ ــارة نعرة
الـعــداوة القديمة مــع جناح تروتسكي
قبل الـثــورة بل ّربما التذكير بأصوله
ّ
اليهودية ،ليتولى هو السلطة ويأخذ
ت ـج ــرب ــة ال ـ ـثـ ــورة ال ـع ـم ــال ـي ــة ال ـنــاج ـحــة

األولى في التاريخ إلى مصيرها القاتم
الذي نعرف .وقتها ،لم يكن تروتسكي
ب ــال ـش ـخ ـص ـ ّـيــة الـ ـت ــي ت ـط ــأط ــئ رأس ـه ــا
بالتخويف .هكذا ســرعــان مــا اصطدم
بستالني وانتهى إلى اإلبعاد عن البالد
التي قاتل من أجل ناسها طوال حياته.
أص ـب ــح تــروت ـس ـكــي ب ـعــد ذلـ ــك مــرجـعــا
وملهمًا لكل الـثـ ّ
ـوريــن الــذيــن انفضوا
عن تجربة نظام ستالني حــول العالم،
ّ
كنبي ّ
ّ
مبجل ،وأصبحت
وصوره رفاقه
ّ
س ــردي ـت ــه ع ــم ــا ي ـج ــري داخـ ـ ــل روس ـي ــا
وقتها مصدرًا وحيدًا تقريبًا بالنسبة
إل ــى ال ـغ ــرب .وق ــد ت ـ ّـول ــى ك ـث ـيــرون بعد
اغـتـيــالــه اس ـت ـخــدام اس ـمــه فــي جبهات
ن ـض ــال ـ ّـي ــة عـ ـ ـ ّـدة ك ــان ــت ت ـج ــاه ــد إلب ـق ــاء
ال ـف ـكــرة املــارك ـسـ ّـيــة حـ ّـيــة ف ــي مــواجـهــة
ال ـت ـح ـج ــر األرثـ ـ ــوذك ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـي ل ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة
مــوسـكــو الــرسـمـ ّـيــة (لـكــن معظم هــؤالء
ان ـت ـهــوا م ـقـ ّـربــن ب ـص ــورة م ـبــاشــرة أو
غـيــر مـبــاشــرة مــن امل ـخــابــرات املــركـ ّ
ـزيــة
ّ
ّ
األميركية التي وظفتهم خــال الحرب
ّ
الباردة الختراق االتجاهات اليسارية
ّ
وتـفـتـيـتـهــا) .وال ش ـ ّـك ف ــي أن اغـتـيــالــه
غيلة أكسبه شيئًا من هالة الشهداء في
أذهان كثيرين.
ّ
متعددة
ة
شخصي
تروتسكي
حتمًا كان
ّ
ً
املــواهــب ،وبـطــا مــن نــوع خــاص ،لكنه
ب ــال ـط ـب ــع لـ ــم ي ـك ــن ن ـب ـيــا ك ـم ــا ي ـص ــوره
أتـ ـب ــاع ــه وم ـ ـ ــري ـ ـ ــدوهّ .
ورب ـ ـم ـ ــا لـ ــم تـكــن
ّ
الثورية على الصورة التي
مساهماته
وضع نفسه بها كما في كتابه الضخم
ّ
عــن تــاريــخ ال ـثــورة الــروسـ ّـيــة ال ــذي ظل
ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة مــرج ـعــا ّأول ف ــي غـيــاب
ّ
روايــات ألطــراف ثالثة .كما أن ستالني
لـيــس تـلــك الشخصية الـبـلـهــاء عديمة
الكفاءة كما وصفه غريمه تروتسكي
في كتاباته وبياناته السياسية .وقد
احتاج املؤرخون إلى االنتظار  50عامًا
أخ ـ ــرى ح ـتــى أم ـك ـن ـهــم االط ـ ــاع  -ولــو
جــزئـيــا  -عـلــى أرش ـيــف وثــائــق الـحــزب
الـشـيــوعــي وال ــدول ــة الـســوفـيــاتـيــة ،من
أج ـ ــل بـ ـن ــاء صـ ـ ــورة أكـ ـث ــر واقـ ـع ـ ّـي ــة عــن
ح ـيــاة أب ـط ــال  1917وم ــا ب ـعــدهــا .لكن
الطبقات الحاكمة تعيش دائـمــا تحت
خ ــوف مقيم مــن ث ــورة تقتلعها .ول ــذا،
ف ــإن ذك ــري ــات الـ ـث ــورات الـقــدي ـمــة حتى
ّ
بعد انقضائها بسنوات أو عقود ،تظل
تـطــارد مخيلتها ،فتبذل غــايــة الجهد
لـطـمــرهــا تـحــت ج ـبــال م ــن ال ـك ــذب ،وال
تخفي الـحـقــد عـلــى رم ــوزه ــا .لـقــد بقي
املــؤرخــون الـبــورجـ ّ
ـوازيــون الفرنسيون
يـ ـصـ ـب ــون جـ ـ ــام ل ـع ـن ــات ـه ــم عـ ـل ــى رأس
روبـسـبـيــر ألكـثــر مــن ثــاثــة ق ــرون بعد
اقتحام الباستيل .وك ــان ّأول مــا فعله

امل ـلــك اإلنـكـلـيــزي ت ـشــارلــز ال ـثــانــي بعد
عودته من فرنسا السترداد عرشه ،أن
أخ ــرج جـثــة أول ـي ـفــر كــرومــويــل – قائد
ّ
الجمهورية التي أطاحت بحكم أسالفه
– م ــن ق ـبــره وأمـ ــر بـشـنـقـهــا .وهـ ــذا هو
تمامًا حال روسيا اليوم التي يقودها
بــوتــن كقيصر جــديــد يــديــر مجموعة
م ـصــالــح الـ ـق ــوى ال ــرأس ـم ــال ـ ّـي ــة وطـبـقــة
األولـيـغــارشـيــن الـجــدد الــذيــن صنعوا
ث ــروت ـه ــم م ــن س ــرق ــة م ـ ـقـ ــدرات ال ــدول ــة
ّ
السوفياتية البائدة لحظة انحاللها.
لذلك ،فنظام موسكو الحالي ال يخفي
ع ــداءه لـثــورة أكتوبر  1917ورمــوزهــا،
وق ـ ــد تـ ـح ـ ّـدث ب ــوت ــن ب ـص ــراح ــة ح ــول
ً
هـ ــذا األم ـ ــر (انـ ـظ ــر خ ـطــابــه م ـث ــا أم ــام
املعلمني والتالمذة الــروس في .)2017
لـكــن اإلعـ ــام ال ـغــربــي وتــاب ـعــه الـعــربــي
ـظ ب ـص ــورة
ال ـ ـ ــذي ي ـن ــاس ـب ــه أن ّي ـح ـت ـفـ ً
حية خدمة لصناعة
العدو السوفياتي
الـســاح وال ـحــرب ،يتجاهل ذلــك عمدًا.
ّ
حتى إن عديدين في وقتنا الــراهــن ما
زال ــوا يـنـظــرون إل ــى مــوسـكــو بصفتها

إيصال ّ
سردية مسمومة
عن ثورة  1917وأبطالها
ّ
نصيرة الثورات واالشتراكية والفقراء.
هــذا النظام الــذي أعــاد االعتبار ألسرة
ّ
روم ــان ــوف الـقـيـصـ ّ
السكير
ـريــة ،ومـنــح
ّ
العابث راسبوتني مرتبة قديس ،وجد
نفسه متلعثمًا أمام مناسبة االحتفال
ب ـم ـئـ ّ
ـويــة الـ ـث ــورة .كــانــت روس ـي ــا ربـمــا
الدولة الوحيدة في العالم التي لم يجر
فيها احتفال رسمي فــي  ،2017بينما
تــداعــى مــن تبقى مــن ال ــرف ــاق الـقــدامــى
إل ــى اح ـت ـفــاالت رم ـ ّ
ـزي ــة بسيطة فــي كل
م ــدن ال ـعــالــم ال ـك ـب ــرى .وال ش ــك ف ــي أن
الخوف من استعادة األجيال الجديدة
ّ
لسردية الثورة في مئويتها ،كان وراء
ّ
القرار بإنتاج مجموعة أعمال درامية
ووثائقية تروي أحداث تلك ّ
ّ
األيام وفق
ّ
سردية مضادة تخدم القيصر الجديد
وأتـ ـب ــاع ــه .ال ـف ــري ــق الـ ـ ــذي ت ــول ــى ف ـكــرة
إن ـت ــاج مـسـلـســل يـحـكــي قـصــة ال ـث ــورة،
ً
اخـ ـت ــار أوال أن ي ـك ــون بـطـلـهــا لـيـنــن.
لكن حكماء النظام رفضوا ذلــك ألنهم
ك ــان ــوا ي ـعــرفــون أن م ـكــانــة ال ــرج ــل في
قلب الشعب الروسي لم تتزعزع كثيرًا
ً
واقترحوا بــدال من ذلــك صنع مسلسل
ع ـ ــن ت ــروتـ ـسـ ـك ــي ب ــوصـ ـف ــه ش ـخ ـص ـيــة
ملتبسة للعديد من الروس الذين تربى
آبــاؤهــم على أكــاذيــب سـتــالــن .كما أن
يهوديته قد تكون نقطة لتشويه صورة

الـ ـث ــورة وال ـبــاش ـفــة وتــروت ـس ـكــي معًا
ّ
الشوفينية
فــي مجتمع تتصاعد فيه
ُّ
وعــداء األجانب واليهود .وهكذا كلفت
واحـ ـ ــدة م ــن ش ــرك ــات اإلنـ ـت ــاج الـكـبــرى
بتحضير املسلسل لعرضه على القناة
األولــى األوســع انتشارًا في التلفزيون
الروسي ،بينما تقرر إنتاج وثائقي أقل
ّ
درامية عن لينني في  16حلقة على أن
ً
يعرض ليال خارج أوقات الذروة حيث
سيشاهده العجائز فقط.
النتيجة كانت «تروتسكي» املسلسل
ال ـبــاذخ فــي ثماني حلقات مــن بطولة
املمثل الروسي قسطنطني كابينسكي،
وإخــراج أليكساندر كوت وقسطنطني
س ـتــات ـس ـكــي .وقـ ــد اشـ ـت ــرت نتفليكس
حـقــوق توزيعه العاملية ويـتــوافــر اآلن
على منصتها بلغات عدة.
ّ
ال ــلـ ـطـ ـي ــف أن ـ ـ ــه رغ ـ ـ ــم م ـ ــا ب ـ ــن الـ ـغ ــرب
وروس ـي ــا مــن ع ــداء إعــامــي ودعــايــات
ّ
أيديولوجية متعارضة ،وتحميل ّ
الدب
الــروســي وزر كل مصائب الكوكب من
ان ـت ـخــاب دون ــال ــد ت ــرام ــب إل ــى الـتــأثـيــر
ع ـ ــن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ف ـ ــي دول الـ ـع ــال ــم
ّ
(الديمقراطي) وصعود نجم جيريمي
كـ ــوربـ ــن إلـ ـ ــى اغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت املـ ـع ــارض ــن
ّ
مــرورًا بأزمات السير الخانقة وكــل ما
نتفليكس نسيت
يخطر في بالك ،فإن
ّ
ّ
ذل ــك كــلــه .وق ــد أســرعــت بـتـبــنــي أحــدث
منتجات الكرملني املؤدلجة ونشرتها
بــدون تــردد عبر منصتها ليشاهدها
املــايــن ح ــول الـعــالــم .لـعــل ذل ــك وحــده
يجب أن يسبب لنا القلق من محتوى
العمل حتى قبل أن نشرع بمشاهدته.
الـحـقـيـقــة أن املـسـلـســل يـكـشــف أوراقـ ــه
من اللقطات األول ــى :محاولة فاضحة
ت ـع ـت ـمــد ت ــزوي ــر ال ــوق ــائ ــع ال ـتــاري ـخـ ّـيــة
والتالعب باألزمنة والحقائق ،والكذب
البواح لتقديم صورة مغرقة بالسلبية
ليس عن شخص تروتسكي وحده ،بل
عن لينني والبالشفة ّوالعمال الــروس
وثــورة أكتوبر .حتى إنــه بمقدور ّ
امللم
ب ـتــاريــخ ت ـلــك املــرح ـلــة تـسـجـيــل هـفــوة
مقصودة أو اثنتني فــي كــل دقيقة من
دقائق املسلسل الـ .400
عمد املخرجان إلى تصوير تروتسكي
شيطانًا فــاسـدًا معتم القلب تتمالكه
متعطشًا للدماء والعنف،
الهلوسات،
ّ
م ـك ـيــاف ـي ـل ـ ّلــي ال ــن ــزع ــة فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة،
ّ
مزدريًا للنساء ،يتعامل معهن كأدوات
ج ـن ـسـ ّـيــة .وخ ــاص ــة هــوي ـتــه األسـ ــاس
ّ
ـوديــة ،يــرتــدي ّ
ديــانـتــه الـيـهـ ّ
جلديًا
زي ــا
كــأب ـطــال مــارف ـيــل الـظــامـيــن ،ويحمل
ّ
توراتية كما عبدة الشيطان .من
رموزًا
خ ــال ال ـتــاعــب ب ـتــاريــخ الشخصيات

(زوجـ ـت ــه ن ـتــال ـيــا س ـي ــدوف ــا ورف ـي ـق ـتــاه
الصحافية الريـســا ريسنير والفنانة
ّ
املكسيكية فريدة كالو كأنهن مثقفات
ّ
متهتكات باحثات عــن الــلــذة ،ستالني
ً
ب ـط ــا ل ـل ـثــورة وذراع لـيـنــن الـيـمـنــى،
رغ ـ ـ ــم أن ـ ـ ــه ل ـ ــم ي ـظ ـه ــر تـ ـق ــريـ ـب ــا ل ـح ـظــة
ال ـث ــورة) ومــواقـيــت األحـ ــداث (ت ـقـ ّـدم أو
تؤخر بضع سـنــوات كــي تلقي بظالل
قــاتـمــة عـلــى سـيــرتــه) ،واب ـتــداع أحــداث
ّ
خيالية (مقابلة لــم تحدث
وتفاصيل
أبـ ـ ـدًا مـ ــع فـ ــرويـ ــد ،أو أن الـ ـق ــات ــل ك ــان
صديقًا شخصيًا ل ــه) ...مــن خــال ذلك
كـ ّـلــه ،ي ـقـ ّـدم س ـ ّ
ـردي ــة سلبية عــن الـقــادة
ّ
ومـجــريــات ال ـثــورة (ي ـصــورهــا انقالبًا
قـ ـ ــاده ت ــروتـ ـسـ ـك ــي) ،ويـ ــديـ ــن ال ـع ـم ــال
الـ ــروس كـهـمــج ورع ـ ــاع ،بـيـنـمــا ّ
يجمل
ص ـ ــورة قــات ـلــه وي ـق ـلــب ق ـصــة اغـتـيــالــه
للرجل في بيته رأســا على عقب حتى
ّ
ضحية ذلك
يكاد يكون القاتل املأجور
ّ
الثوري ذي ّ
الروح امللعونة.
ي ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرف كـ ـ ـ ـ ـ ــوت وس ـ ـت ـ ــات ـ ـس ـ ـك ـ ــي ف ــي
«تــروتـسـكــي» مــن أع ـمــال زاك سنايدر
وي ـس ــرق ــان أج ـ ــواء أع ـم ــال كــريـسـتــوفــر
نوالن حول «باتمان» سواء في صوغ
ظالل صورة كاميرا املسلسل املسودة،
ول ـ ـ ـ ــون ب ـ ـ ــزة ت ــروتـ ـسـ ـك ــي امل ــارف ـي ـل ـي ــة
ّ
ّ
التحول
الجلدية أو حتى فــي تفسير
ّ
ال ـ ــذي أص ـ ــاب ال ـش ــاب امل ـت ـحــمــس ليف
ب ــرون ـس ـت ــن ل ـي ـت ـح ـ ّـول إلـ ــى شـخـصـيــة
ّ
الظالمية كأنه بــروس وين
تروتسكي
وقتما صار «باتمان».
أث ـ ــار عـ ــرض امل ـس ـل ـســل غ ـض ـبــا واس ـعــا
فـ ـ ــي األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط ال ـ ـي ـ ـس ـ ـ ّ
ـاري ـ ــة ،وأل ـ ـقـ ــى
ال ـتــروت ـس ـك ـيــون امل ـع ــاص ــرون ـ ـ ـ ـ ـ الــذيــن
رب ـم ــا ل ــو عـ ــرف مـعـظـمـهــم تــروتـسـكــي
ألن ـك ــره ــم ـ ـ ـ ـ ق ـط ـعــا م ــن ال ـش ـت ــائ ــم عـلــى
بوتني وحاشيته ّالفاسدة وإعالمييه
عديمي املوهبة .لكنهم في مجموعهم
م ـحــدودو الـتــأثـيــر ،ولـيــس لـهــم صــوت
ّ
مـسـمــوع .والحقيقة أن نـظــام موسكو
نـجــح بالفعل مــن خــال هــذا املسلسل
ّ
سردية مسمومة عن ثورة
في إيصال
 1917وأب ـطــال ـهــا إل ــى مــايــن ال ــروس
م ــن األج ـي ــال ال ـجــديــدة ال ـتــي ال تـعــرف
ت ــاري ـخ ـه ــا .وقـ ــد س ــان ــدت ــه األم ـيــرك ـيــة
ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس ت ــالـ ـي ــا ف ـ ــي تـ ـم ــري ــر ت ـلــك
السردية ّ
ّ
لبقية الشعوب ،ليتكرر على
أيــدي ـه ـمــا اغ ـت ـيــال تــروت ـس ـكــي م ـجــددًا:
هذه املـ ّـرة معنويًا ،بعدما كان ستالني
ّ
ّ
جسديًا .رسالة بوتني
تولى تصفيته
ل ـل ـش ـع ــب ال ـ ــروس ـ ــي ولـ ــآخـ ــريـ ــن عـبــر
املسلسل« :ال
نتفليكس من تروتسكي -
ّ
ّ
تفكروا بالثورة .الثورة سيئة ،والثوار
شياطني وأوغاد».

