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ثقافة وناس

ثقافة وناس

سينما ّ
قدرهن العيش بين ندرة الحب ووفرة الموت

zoom

«احكيلي» لماريان خوري :بورتريه لنساءالعائلة

ّ
ّ
تترشح ّ
ألي جائزة مع أنها
نكمل في سلسلة «موسم الجوائز» هذا األسبوع مع أربعة أفالم ،ثالثة منها تعتبر األهم هذه السنة ،لكنها لم
حازت العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية األوروبية ،إلى جانب فيلم ينافس على جائزة األوسكار ألفضل فيلم أجبني

موسم الجوائز  :3محاكمة المنظومة السياسية والدينية والعائلية!

«باكورو» عمل خيالي مشبع بسينما الواقع مع انتقادات حادة للسياسة البرازيلية

شفيق طبارة

◄ «ابنة أبريل»

ميشال فرانكو (المكسيك)

ماريان خوري وسارة

يوسف شاهين مع والدته

في «سينما زاوية» في
القاهرة ،تنطلق بعد غد
عروض شريط المخرجة
والمنتجة المصرية حول
عائلة لعبت دورًا أساسيًا في
الساحة السينمائية المصرية.
ُ
ظهر العمل صورًا ومقاطع
ي ِ
فيديو من أرشيف األسرة.
مقاطع تحكي ارتحال
أفرادها من اإلسكندرية
إلى بيروت ،وحياتهم في
القاهرة ضمن أوساط
ضمت نجومًا كبارًا ،أمثال
عمر الشريف وصباح وهدى
سلطان ...ويوسفّ شاهين،
خال المخرجة ،يشكل جزءًا
أساسيًا من المشروع
محمد الدخاخني
ف ــي ع ــام  ،1944نـشــر ج ــورج أوروي ــل
مراجعة لـ «الحياة السرية لسلفادور
دال ـ ـ ـ ـ ــي» ،قـ ـص ــة ح ـ ـيـ ــاة دالـ ـ ـ ــي ب ـق ـل ـمــه،
ً
واف ـت ـت ـح ـه ــا قـ ــائـ ــا« :ت ـ ـكـ ــون ال ـس ـيــرة
الذاتية موضع ثقة فقط عندما تكشف
عن شــيء مـحــرج»« .إحكيلي» (ساعة
و 35د ـ ـ  ،)2019فيلم الـسـيــرة الــذاتــي
الجديد للمخرجة واملنتجة املصرية
ماريان خــوري ،يبوح بأشياء كثيرة،
قــد يمتنع غالبية الـنــاس عــن حكيها
م ـخــافــة الـ ـح ــرج ،ح ــول عــائ ـلــة لـعـبــت،
وم ــا زالـ ــت ،دورًا مـعـتـبـرًا ف ــي الـحـيــاة
السينمائية املصرية.
هذا العمل التسجيلي يقوم باألساس
على مزيج من خمس مقابالت :واحدة
مــع يــوســف شــاهــن ( 1926ـ ـ ،)2008
املخرج املصري الراحل وخال ماريان،
أج ــري ــت ف ــي مـكـتـبــه ق ـبــل س ـن ــوات من
وفــاتــه عــام 2008؛ ثانية مــع مارسيل
خ ــوريّ ،
عمتها ،فــي بيتها؛ ثالثة مع
أخ ــوي ـه ــا ،إي ـل ــي وغ ــاب ــي ،ف ــي حــديـقــة
«ف ـن ــدق امل ــاري ــوت» ف ــي ح ــي الــزمــالــك؛
رابـعــة مــع س ــارة ،ابنتها ،بــن فرنسا
وك ــوب ــا؛ وأخ ـي ــرة ،بــالـ ّـصــوت فـقــط مع
ّ
جدتها ،ماريكا .وفيما عقدت ماريان
ّ
ك ــل امل ـق ــاب ــات بـنـفـسـهــا ،ف ــإن شــاهــن
نفسه هو من أدار املقابلة األخيرة مع

من الفيلم

أمه قبل مدة طويلة على ما يبدو.
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى امل ـ ـقـ ــابـ ــاتُ ،ي ـظ ـ ِـه ــر
ال ـع ـم ــل صـ ـ ــورًا وم ـق ــاط ــع ف ـي ــدي ــو مــن
أرشيف العائلة ،ال سيما ذاك الخاص
بماريان .في هذا األرشيف ،نرى أفراد
الـعــائـلــة وارتـحــالـهــم مــن اإلسـكـنــدريــة
إل ــى ب ـيــروت والـعـكــس ،وحـيــاتـهــم في
الـقــاهــرة ضمن أوس ــاط ضمت نجوم
سـيـنـمــا كـ ـب ــار ،أمـ ـث ــال ع ـمــر ال ـشــريــف
وص ـبــاح وه ــدى سـلـطــان ،وأعــراسـهــم
وحفالتهم ومآدبهم.
وملا كان شاهني ،أو «جو» كما اعتاد
املقربون واألصــدقــاء نعته ،قد جسد
بجرأة كبيرة نساء العائلة في أعماله
السيرذاتية ،خصوصًا «إسكندرية...
ل ـي ــه؟» ( )1978و«ح ــدوت ــة مـصــريــة»
( ،)1982ص ـ ــار الزمـ ـ ــا وم ـت ــوق ـع ــا أن
يضم الفيلم ،الذي يحكي قصة هؤالء
الـنـســوة عـبــر واح ــدة مـنـهــن ،مشاهد
مـ ــن أفـ ــامـ ــه .الـ ـفـ ـك ــرة الـ ـت ــي حــرضــت
م ــاري ــان ع ـلــى ص ـنــاعــة ال ـف ـي ـلــم تـبــدو
واض ـحــة ج ـدًا فــي عـقـلـهــا ،وإن كانت
غير قادرة على إقناع ابنتها بها على
نـحــو ت ــام :لـقــد ت ــازم امل ــوت والـحـيــاة
فـ ــي تـ ــاريـ ــخ هـ ـ ــذه الـ ـع ــائـ ـل ــة بـ ـص ــورة
مميزة .بشكل أوضح ،لطاملا تقاطعت
أحداث الحياة ،مثل الزواج والوالدة،

مــع ح ــدث امل ــوت .فليلة زواج كــل من
جان وإيريس ،والدي ماريان ،توفيت
أم جــان .وعندما عرفت إيــريــس أنها
ح ــام ــل ب ـ ـمـ ــاريـ ــان ،أرادت إجـ ـه ــاض
الـجـنــن وحـ ــددت بــالـفـعــل مــوع ـدًا مع
ط ـب ـي ــب إلج ـ ـ ـ ــراء ذل ـ ـ ــك .وقـ ـ ــد تــدخ ـلــت
العمة ،مارسيل ،وأوقـفــت األمــر وهو
عـلــى وش ــك ال ــوق ــوع .الـتــأمــل فــي هــذه

يضم الشريط مقاطع من أفالم
يوسف شاهين الذي جسد بجرأة
كبيرة نساء العائلة في أعماله
السيرذاتية
ال ـت ـعــاق ـبــات ه ــو بــالـتـحــديــد م ــا حــرك
صانعة الفيلم.
كـ ـ ــان املـ ـ ـ ــوت مـ ــن ال ـ ـت ـ ـكـ ــرار فـ ــي ح ـي ــاة
مـ ــاريـ ــان ،وهـ ــي الـ ـت ــي ع ــاش ــت رح ـيــل
ال ـج ــدة واألب واألم وال ـخ ــال وال ــزوج
ال ـثــانــي ،بحيث شـكــل ص ــورة الحياة
ف ــي وج ــدان ـه ــا ،إل ــى ح ــد أن ـه ــا ،ضمن
ح ــواره ــا مــع ابـنـتـهــا ،سـ ــارة ،تحدثت
بشكل واضح عن مسائل تخص اإلرث
وإدارة شــركــة اإلن ـتــاج وم ــا إل ــى ذلــك،

مسكونة بهاجس الرحيل.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ت ـ ـبـ ــدو سـ ـ ـ ـ ــارة ،وه ــي
األكثر بالغة في التعبير عن نفسها،
م ـ ـه ـ ـجـ ــوسـ ــة ب ـ ـ ــأم ـ ـ ــور أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى خ ـ ــال
املـقــابـلــة مـتـعــددة األمـكـنــة .فـقــد ولــدت
ألم م ـس ـي ـح ـيــة مـ ـص ــري ــة لـ ـه ــا جـ ــذور
شامية وأب مسلم مصري له جذوره
املـغــاربـيــة ،ون ـشــأت بــن مـصــر وكـنــدا
وفــرنـســا ،وتـتـحــدث الفرنسية بشكل
أسـ ــاسـ ــي ،وج ـع ـل ـهــا هـ ــذا ك ـل ــه ت ـطــرح
عـلــى نفسها أسـئـلــة تـخــص هويتها
ومكانها في هــذه املساحات البينية.
وقـ ـ ــد بـ ـ ــدا كـ ـم ــا لـ ــو أن االبـ ـ ـن ـ ــة ،ال ـت ــي
ن ــراه ــا م ـت ـش ـك ـكــة وأحـ ـي ــان ــا مـتـهـكـمــة
ت ـجــاه أسـئـلــة األم مـنــذ بــدايــة الـعـمــل،
تصنع مساحة واضحة بني همومها
تلك الخاصة باألم.
وانشغاالتها وبني ّ
ش ــاه ــن ي ـج ـي ــب ،ب ـخــف ــة ظ ــل ول ـس ــان
الذع ،ع ـ ــن أسـ ـئـ ـل ــة مـ ـ ــاريـ ـ ــان ب ـش ــأن
ال ـعــائ ـلــة ،خ ـصــوصــا أخ ـت ــه ،إي ــري ــس.
ً
وه ــو ال ي ـت ــردد ،م ـثــا ،فــي الـسـخــريــة
م ــن إحـ ــدى ن ـســاء ال ـعــائ ـلــة واإلش ـ ــارة
إل ــى بخلها الـشــديــد و«الــامـنـطـقــي»
ب ـح ـســب ت ـع ـب ـيــره ،وال ـح ــدي ــث بشكل
واضــح عــن عــدم حصول أي انسجام
بينه وبــن جــان والــد مــاريــان .وجــان
ع ـمــل ل ـصــالــح اس ـت ــودي ــوه ــات كـبــرى

مثل «يونيفرسال» و«فوكس» ،وأنتج
أيـضــا بعضًا مــن أف ــام شــاهــن التي
ّ
لــم يـكـتــب لـهــا ال ـن ـجــاح ،وه ــو مــا وتــر
العالقة بينهما بشكل أكبر.
بــالــرغــم مــن أن الـعـمــل لــم يـتـطــرق إلــى
أي أحـ ـ ــداث س ـيــاس ـيــة ،ف ــإن مــوضــوع
سياسات التأميم التي انتهجها نظام
جمال عبد الناصر كــان حــاضـرًا .فقد
ط ــال ــت هـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــات أم ـ ــاك جــان
خ ـ ــوري .وكـ ــان ش ــاه ــن ،بـسـبــب قــربــه
ُمــن رج ــال فــي السلطة آن ــذاك ،أول من
أخ ـ ِـب ــر بـ ــأن خ ـ ــوري جـ ــاء ع ـلــى قــائـمــة
م ــن س ـتــؤمــم أم ــاك ـه ــم ،وم ــن ث ــم أبـلــغ
َس ِلفه حتى «يجهز األوراق» الخاصة
باملمتلكات .وخــال حكيه املــوضــوع،
أشار إلى أن السلطات الالحقة أعادت
األمـ ـ ـ ــاك امل ـ ـص ـ ــادرة إل ـ ــى أص ـحــاب ـهــا
باستثناء والد ماريان .خالل األجزاء
امل ـ ـعـ ــروضـ ــة مـ ــن املـ ـق ــابـ ـل ــة ،لـ ــم يـعـلــق
املـ ـخ ــرج ال ـك ـب ـيــر ع ـل ــى هـ ــذه ال ــوق ــائ ــع
الـعــائـلـيــة ب ـصــورة سـيــاسـيــة ،بــالــرغــم
مما عرف عنه من ّ
تسيس واضــح في
حياته وأعماله ومقابالته .وربما من
املفيد هنا ال ـعــودة إلــى املقابلة التي
أجـ ــراهـ ــا م ـع ــه جـ ــوزيـ ــف م ـس ـع ــد ،فــي
 25أي ـلــول (سـبـتـمـبــر)  ،1998لصالح
مجلة «الدراسات الفلسطينية» ،التي
سياسيًا.
يسهب فيها
َ
بينما لم يمتلك األخ ــوان أي حماسة
في البدء لإلجابة عن أسئلة أختهما
ب ـشــأن األم ،فــإنـهـمــا الن ــا فــي النهاية
وشاركاها ذكرياتهما .ومن جانبها،
كــان ــت ال ـع ـمــة األك ـث ــر ت ـع ــاون ــا ،ورب ـمــا
األق ــوى ذاك ــرة بالرغم مــن أنـهــا بلغت
من العمر مداه ،في رسم إطار للحياة
التي عاشها والدا ماريان.
املقابلة الصوتية التي عقدها شاهني
م ــع أم ـ ــه ت ـج ـتــر املـ ـش ــاع ــر وت ـض ـف ــي ـ ـ ـ
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا حـ ـ ــن ي ـ ـم ـ ـتـ ــزج ص ــوت ـه ــا
ب ـص ــوت ت ــاط ــم مـ ــوج ال ـب ـحــر ـ ـ ـ ـ حــالــة
سينتمنتالية على األمر برمته .هنا،
تتحدث «نونا ماريكا» عن الفقر الذي
عــانـتــه عائلتها وع ــن ال ـحــب ال ــذي لم
ينشأ قط بينها وبني زوجها .ابنتها،
إيـ ــريـ ــس ،أيـ ـض ــا س ـ ــوف ي ـن ـت ـهــي بـهــا
الـحــال إلــى «زواج الـصــالــونــات» هــذا،
وكذلك حفيدتها ،ماريان ،في زيجتها
األول ــى .كــأن نساء العائلة بأجيالهن
املختلفة كتب عليهن العيش بني ندرة
الحب ووفرة املوت.
يطلق فيلم «احكيلي» فــي «سينما زاويــة»
في القاهرة بدءًا من بعد غد األربعاء
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بــدايــة «اب ـنــة أب ــري ــل» تعطينا ص ــورة عن
ك ـي ـف ـيــة س ـي ــر ال ـف ـي ـل ــم .غـ ـم ــوض وأس ـئ ـلــة
تــؤرق ـنــا م ــن امل ـشــاهــد االولـ ـ ــى ،ح ــن نــرى
امـ ـ ـ ــرأة ت ـح ـضــر الـ ـفـ ـط ــور ،وف ـ ــي الـخـلـفـيــة
صوت البحر وصوت شخصني يمارسان
ال ـج ـن ــس .م ــراه ـق ــة ت ـف ـتــح ال ـ ـبـ ــاب ،ت ـغ ــادر
ً
الـغــرفــة ،عــاريــة ،راضـيــة وحــامــا .يلحقها
ش ــاب ي ــأك ــل بـيـضــة م ــن امل ـط ـبــخ وي ــذه ــب.
بـضــع كـلـمــات تـنـطــق وب ـعــض اإلي ـم ــاءات
الـقــاتـمــة .ه ــذا ال ـه ــدوء الـغــريــب مــا هــو إال
ع ــام ــة ع ـل ــى ال ـت ـف ـكــك األس ـ ـ ــري وال ـع ــاق ــة
الغريبة التي تجمع أفراد األسرة ،وخاصة
عالقة األم بابنتها .غياب األم ثم قدومها
ّ
سيحرك
فجأة بالتزامن مع والدة الطفل،
النسيج العائلي املعقد .يتبع السيناريو
الـســرد نـفـســه ،مــع إضــافــة مجموعة أكبر
ّ ّ
من الشخصيات .إل أن هناك أربعة أفراد
سيتشاركون هذه القصة .نواة القصة هي
األم أبريل (إيما سواريز) شخصية تحمل
معها مشاكل عاطفية معقدة ،تــؤدي بها
إلى سلوك غير طبيعي ومختل .لقد حقق
امل ـخــرج املكسيكي مـيـشــال فــرانـكــو خــال
سـنــوات قليلة وعــدد قليل مــن األف ــام ،ما
يمكن أن يــأخــذ سـنــوات طويلة ملخرجني
آخــريــن لتحقيقه .مــن خــال مــا قــدمــه إلى
اآلن ،اسـتـطــاع أن يـ ّ
ـؤســس لـنـمــط ســردي
يـسـهــل ال ـت ـعــرف إل ـي ــه .م ــن خ ــال مـهــارتــه
فـ ــي إثـ ـ ـ ــارة أجـ ـ ـ ــواء م ـش ـح ــون ــة ،يـ ـق ــدم فــي
أفالمه معلومتني أو ثالثًا ،تاركًا سلسلة
كــامـلــة مــن الـخـطــوط واألحـ ــداث املحتملة
وسيكولوجية شخصياته تسرد القصة.
ف ــي «ابـ ـن ــة أب ــري ــل» ( )2017ال ـ ــذي حصد
جائزة لجنة التحكيم في مسابقة «نظرة
ما» خالل «مهرجان كان السينمائي» ،لم
يبتعد فرانكو عن نمطه .قدم قصة مثيرة
أخ ـ ــرى ،درام ـ ــا م ـع ـقــدة ع ــن أسـ ــرة مفككة،
مـتـ ّـو ًجــا املمثلة اإلسـبــانـيــة إيـمــا ســواريــز
م ـل ـك ــة ع ـل ـي ـه ــا .م ــن خ ـ ــال س ـي ـكــولــوج ـيــة
شخصياته ،يطور الفيلم نفسه ،من خالل
الـشـخـصـيــات وت ـطـ ّـورهــا ال ـب ـطــيء ،وجــزء
كبير منه ما هو إال مقدمة طويلة لنتائج
مفاجئة وغير متوقعة.
ّ
ق ــوة الفيلم تكمن فــي أن فــرانـكــو محايد
في تقديم دوافع شخصياته .ال يرغب في
فــرض أحكام على سلوكياتها .وبالتالي
مــن خــال طريقة الـســرد وتجميع القطع
الـنــاقـصــة الـتــي تنكشف شيئًا فشيئًا ،ال
يمكن للمشاهد فــرض أحكامه أيضًا ،بل
نـجـلــس ونـشــاهــد كـيــف يـتـطــور كــل شــيء
و ّك ـي ــف ي ـن ـت ـهــي .ال ت ـخـ ّـيــب الـشـخـصـيــات
ّ
ظننا بــأن أفعالها ستتخطى املعقول في
وق ــت م ــا .تـعــرف كـيــف تزعجنا مــن خــال
تـصــرفــاتـهــا ،ودائ ـمــا مــا ننتظر مــا يمكن
أن ت ـف ـع ـلــه أكـ ـث ــر أو ك ـي ــف ي ـم ـكــن لـحـجــم
الــدمــار والتفكك أن يكون أوس ــع .أسلوب
فرانكو القصصي يطرح تطورًا تدريجيًا
لـلـتـغـيــرات فــي عــواطــف الـجـهــات الفاعلة
األربــع :بعد استقرار األم في املنزل ،تبدأ
بـ ـع ــرض ح ـمــاقــات ـهــا امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة ،وظ ـه ــور
جنونها يزيد التوتر واملخاطر ،خصوصًا
لــابـنــة ال ـتــي وص ـلــت لـلـتــو إل ــى األم ــوم ــة.
فشخصية األم تستحق الــدراســة ،كأنها
تجلد نفسها ،كأن وقتها قد انقضى ،ولم

تعد الشابة التي كانتها .وألنه ال يمكنها
إحياء املاضي ،تأتي به إلى الحاضر بكل
عواقب ما قد يحدث.
«اب ـنــة أبــريــل» فيلم مـعـقــد ،يــرفــع االصـبــع
الوسطى في وجــه مفهوم األمــومــة ،مليء
بــاإلشـكــالـيــات األخــاقـيــة واألسـئـلــة حــول
معنى العائلة ،تم تصويره بكاميرا هادئة
نسبيًا ،وجامدة مثل الشخصيات ،تسمح
لإلثارة بالتسلل بهدوء .مثل أفالم فرانكو
الـســابـقــة ،الـشـخـصـيــات غـيــر واض ـح ــة ،ال
تـفـسـيــر م ــؤكـ ـدًا وواضـ ـح ــا لـتـصــرفــاتـهــا،
تـغــافـلـنــا بــأفـعــالـهــا ،تـخــدعـ ّنــا بــأفـكــارهــا،
وتتصرف خالفًا ملا هو متوقع منها .تقفز
م ــن س ـل ــوك إل ــى آخ ــر وت ـض ــع م ــع امل ـخــرج
املسؤولية التحليلية على املشاهد.

◄ «باكورو»

كليبر فيلهو وجوليانو دورنيلز (البرازيل)
الـ ـ ــدرامـ ـ ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
«باكورو» التي تبدأ كنظرة حميمة وغير
واض ـحــة إل ــى مجتمع متماسك فــي قرية
ّ
تتحول تدريجًا
تقع في الريف البرازيلي،
إل ـ ــى اإلث ـ ـ ـ ــارة ح ــن ي ـت ـجـ ّـم ــع أه ـ ــل ال ـقــريــة
للدفاع عنها ضد «الغزاة» .فيلم املخرجني
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـل ـ ـيـ ــن (ج ـ ــائ ـ ــزة لـ ـجـ ـن ــة ت ـح ـك ـيــم
«مـهــرجــان ك ــان»  )2019ال ــذي تــم تقديمه
ّ
بعناية مبتكرة وبأساليب إبداعية ،يتسم
بوتيرة بطيئة فــي تقديم املـعـلــومــات ،ما
يسمح للمشاهد بالتفكير فــي كــل شــيء.
ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة امل ـن ـفــذة ب ـبــراعــة ،يـتــرافــق
الـخــط الـتــدريـجــي مــع ان ـت ـقــادات واضـحــة
ل ـل ـن ـظــام ،واسـ ـتـ ـع ــارات ت ـش ـيــر إلـ ــى ال ـقــوة
الخفية للناس العاديني وتاريخهم.
«ب ـ ــاك ـ ــورو» ه ــو اس ـ ــم ق ــري ــة خ ـي ــال ـي ــة فــي
البرازيل في املستقبل القريب ،لكن ليس
ف ـي ـهــا ش ـ ــيء ي ـش ـبــه امل ـس ـت ـق ـبــل وال حـتــى
الـ ـح ــاض ــر .س ــرع ــان م ــا ن ـع ـلــم أن ال ـقــريــة
ُمـحـيــت مــن جـمـيــع ال ـخــرائــط الـجـغــرافـيــة،
والهواتف املحمولة فيها ال تعمل ،وأنها
مـحــاطــة بـسـ ّـيــاح غـيــر ع ــادي ــن .ه ــؤالء هم
مستثمرون أمـيــركـيــون أثــريــاء ،ينظمون
عـمـلـيــة م ــراق ـب ــة ورحـ ـل ــة سـ ـف ــاري ب ـق ـيــادة
شخص أملاني ،لكن هدفهم ليس اصطياد
ال ـح ـيــوانــات إن ـمــا أه ــل ال ـقــريــة بـمـســاعــدة
ال ـح ـكــومــة .ب ــذل ــك ،يـنـظــم س ـك ــان ب ــاك ــورو
حملة دفاع عنها ضد الصيادين األجانب.
يمزج الفيلم الفانتازي بالواقع القاسي،
ويفعل ذلك بطريقة دموية مثيرة للصدمة
ومسلية فــي آن .ت ــدور القصة م ــرات عدة
حــول محورها ،لتتحول إلــى عبث ممتع.

«ابنة ابريل» دراما معقدة عن أسرة مفككة

عـ ـل ــى مـ ـ ــدى س ــاعـ ـت ــن ،يـ ـق ــدم املـ ـخ ــرج ــان
أنــواعــا عديدة من األفــام في فيلم واحــد:
اج ـت ـمــاعــي وك ــوم ـي ــدي وس ـي ــاس ــي ،خـيــال
علمي ووثــائـقــي مـمــزوج بعلوم اإلنـســان
(اإلن ـثــروبــولــوج ـيــا) ،ســايـكــاديـلــي مرعب
وإثارة وويسترن.
الفيلم يتغير بــاسـتـمــرار ،يغير وجـهــات
ال ـ ـن ـ ـظـ ــر واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـ ـلـ ــو األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى وي ـق ـل ــب
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات .األم ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـت ـ ــروك ل ـل ـم ـشــاهــد
بـمـتــابـعــة ال ـس ــرد ب ـب ــطء .ال ش ــيء مــؤك ـدًا،
وكــل شــيء مفتوح على مفاجآت حتمية.
ال يسعى املخرجان إلرضــاء املشاهد ،بل
يتركان فيلمهما يتحرك بطريقة غريبة،
تاركني للجمهور القبول أو النفور .يسعى
الفيلم للحفاظ على القصة واملفاجآت ،فال
بطل واحدًا ،بل القرية بكاملها ،يستحوذ
ح ــوال ــى  20شـخـصــا ع ـلــى مـشـهــد واح ــد،
ويـلـعـبــون أدوارًا م ـحــددة إلف ـســاح املـجــال
آلخرين في املشهد التالي .ينتهي الفيلم
مــن دون أن نـتــذكــر أس ـمــاء مـعـظــم هــؤالء
الـسـكــان ،ولـكــن ال يـهــم ،فــاألســاســي يكمن
ّ
ف ــي وظـيـفـتـهــم ف ــي ظ ــل وض ــع اجـتـمــاعــي
سياسي دقيق.
ي ـخ ـتــار امل ـخ ــرج ــان هـ ــذه ال ـق ـصــة لـغــرض
ً
معني :بدال من فيلم متشائم عن البرازيل،
ً
ي ـقــدمــان ع ـمــا خـيــالـيــا مـشـبـعــا بسينما
الـ ــواقـ ــع م ــع انـ ـتـ ـق ــادات حـ ـ ــادة لـلـسـيــاســة
الـبــرازيـلـيــة ال ـتــي تــولــي ال ـث ــروة واألربـ ــاح
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب الـ ـضـ ـم ــان
االجتماعي ومساحة العيش وحتى جثث
البشر.

◄ «بفضل الرب»

فرنسوا أوزون (البرازيل)
خــال عــرض الفيلم في «مهرجان برلني»
 2019حيث حصد جــائــزة ال ــدب الفضي،
اعـتــرف املـخــرج الفرنسي فرنسوا أوزون
ّ
جــديــد ضغطًا
بــأمـلــه بــأن يـشــكــل فيلمه الـ ّ
عـلــى ال ـق ـضــاء الـفــرنـســي .لـكــنــه ك ــان يشك
ف ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـس ــري ـع ــة لـ ـه ــذا ال ـض ـغــط.
«بـفـضــل الـ ــرب» قـصــة حـقـيـقــة حــدثــت في
فرنسا بني أعــوام  1986و .1991هو إدانة
لـجــرائــم االغـتـصــاب والـتـحــرش الجنسي
ف ــي الـكـنـيـســة ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة ف ــي فــرن ـســا.
ال ـهــدف الــرئـيـســي هــو األب بــرنــار برينا،
الذي اعتدى جنسيًا على  80قاصرًا خالل
هــذه الفترة فــي مدينة لـيــون ،إضــافــة إلى
ال ـك ــاردي ـن ــال فـيـلـيــب ب ــارب ــاران الـ ــذي كــان
دائمًا على دراية بهذه القضايا وترك األب
لـسـنــوات فــي مكتبة وفــي اتـصــال مباشر

«بفضل الرب» يقدم اعتداءات رجال الدين على األطفال

مع األطفال.
يحكي الفيلم القصة الحقيقة اللكسندر
(مـيـلـفـيــل ب ــوب ــو) الـ ــذي ق ــرر ال ـخ ــروج عن
ص ـم ـت ــه ب ـع ــد ث ــاث ــن عـ ــامـ ــا ،وق ـ ــرر بـعــث
رسالة إلى الكاردينال بارباران (فرانسوا
م ــاث ــوري ــت) امل ـس ــؤول ع ــن ابــرش ـيــة لـيــون،
ً
ليؤكد له على ّ
تدينه أوال ،مــرورًا بقصته
ً
ً
عندما كان طفال في الكشافة وصوال إلى
اعتداء األب برينا عليه .تعاطفت الكنسية
ّ
معه ،لكنها لم تتخذ أي إجــراء بحق األب
حتى بعد اعترافه ،وترك منصبه .حينها
ق ـ ّـرر الـكـسـنــدر الــذهــاب للشرطة والبحث
عن الضحايا اآلخرين .ولكثرتهم يؤلفون
جـمـعـيــة وت ـب ــدأ بـعــدهــا امل ـحــاك ـمــات الـتــي
كانت انتهت أوائل عام ( 2019بعد عرض
الفيلم).
ّ
ي ــرك ــز امل ـخ ــرج ال ـفــرن ـســي ع ـلــى الـضـحــايــا
الــذيــن عــانــوا لسنوات ،فــي فيلم يمكن أن
ي ـك ــون بـمـثــابــة درام ـ ــا عــائـلـيــة ع ــن اآلث ــار
النفسية التي أصابت الضحايا وكفاحهم
للعدالة ولو بعد سنوات طويلة .بناء على
األحداث الحقيقية ،يدين أوزون الكنيسة
بفيلم رصــن كوثيقة درامـيــة ،يقدم فيها
العديد من القصص املروعة الذي مارسها
رجــال الدين على األطفال من دون إخفاء
الـ ـحـ ـق ــائ ــق ،بـ ــل ب ــإخـ ـف ــاء ب ـع ــض ب ـي ــان ــات
الضحايا احترامًا لخصوصيتهم.
بــواقـعـيــة محكمة ،أدان اوزون التسلسل
الـ ـه ــرم ــي ال ـك ـن ـس ــي الـ ـ ـق ـ ــادر ع ـل ــى إخ ـف ــاء
الـحـقــائــق وال ـجــرائــم ،وه ــدف إلــى تحقيق
العدالة االجتماعية .ولكن يبقى السؤال:
هل يمكن للسينما أن تكون قوة تسهم في
مكافحة هذه الجرائم؟ الجواب ال يزال كال.
تـعــرض الشريط للنقد مــن ِقـبــل الكنيسة
ق ـبــل ع ــرض ــه وخ ــال ــه ،واأله ـ ــم أنـ ــه حـتــى
هــذه الشهادة السينمائية لــم تكن كافية
إلرساء العدالة ،فنتيجة
للقضاء الفرنسي ّ
املحاكمات جاءت مخففة.

◄ «جسد المسيح»

جان كوماسا (بولندا)

يقدم املخرج البولندي جان كوماسا في
فـيـلـمــه ال ــروائ ــي ال ـثــالــث الـ ــذي شـ ــارك في
«م ـه ــرج ــان ال ـب ـنــدق ـيــة» األخ ـي ــر وامل ــرش ــح
لـجــائــزة األوس ـك ــار ألفـضــل فيلم أجنبي،
ق ـص ــة غ ــري ـب ــة ح ــدث ــت ب ــال ـف ـع ــل .م ـح ـكــوم
سابق أصبح كاهنًا في أبرشية ،ولم يتم
اكتشاف ذلك إال بعد ستة أشهر أظهر فيها
«الكاهن» تفانيًا في مهمته وإيمانًا أكبر
من الكاهن الحقيقي السابق .داني دانيال

«جسد المسيح» ليس ضد الدين بل ضد الدوغمائية

(بارتوز بيلينيا) شاب يبلغ  20عامًا ،وجد
نفسه في تحول روحــي أثناء قضاء مدة
عقوبته في أحــد مراكز االحتجاز بسبب
جريمة قتل .يرغب دانـيــال في أن يصبح
كــاهـنــا ،لكن هــذا مستبعد بسبب سجله
الجنائي .لدى مغادرته املركزُ ،ع ِّي للعمل
فــي ورش ــة نـجــارة فــي بـلــدة صـغـيــرة .لكن
عند وصوله ،لبس مالبس كاهن ،واكتمل
الخطأ عندما اعتقد السكان أنــه الكاهن
الجديد .يصبح ظهور هذا الواعظ الشاب
الكاريزماتي فرصة ملجتمع اهتز بمأساة
وقعت قبل وقت قصير للبدء في تضميد
الجراح .رغم طريقة التبشير التي أثارت
ً
ج ــدال كبيرًا لــدى الـسـكــان ،إال أن جاذبية
الكاهن الـكــاذب بــدأت بإلهام الجميع مع
مرور الوقت .اللغة السينمائية في «جسد
املـسـيــح» قــاسـيــة كـمــا هــي واق ـع ـيــة .وهــذا
بــالـطـبــع يـحــدد لهجة ه ــذه الـقـصــة .يقدم
كوماسا دانيال كشاب استغل فرصة عن
طيب خاطرّ ،
فغيرت حياته إلى األبد .مع
بدئه بالتبشير ،يمنحنا املخرج انعكاسًا
وعـمـقــا مـثـيـرًا لــإعـجــاب ويــأخــذنــا بعيدًا
وعـمـيـقــا .دان ـي ــال ال ــذي يـشـعــر بــاالرت ـبــاك
ولكن الــواثــق مــن نفسه ،يبدأ باالستماع
إل ــى اع ـتــرافــات سـكــان الـقــريــة .وم ــن هناك
نـسـمــع األسـ ــرار والـ ـك ــوارث ال ـتــي ستكون
جزءًا مهمًا في الفيلم.
ما يكتشفه دانيال في املجتمع ومشاكله
وتـقــديــم الـحـلــول لــه ،يـمـهــدان الـطــريــق لنا
لتطوير األسئلة التي تعطي الفيلم املادة
الـحـقـيـقـيــة ل ـل ـســرد .لـيــس ه ـنــاك مــواجـهــة
ّ
ب ــن ال ـخ ـيــر وال ـش ــر (رغـ ــم أن ذل ــك يـحــدث
داخل شخصيات عدة) وليس هناك إثارة
أو تــرقــب فــي ان ـت ـظــار فـضــح أم ــر دان ـيــال.
الـتــركـيــز األســاســي هــو فـقــط عـلــى اإلط ــار
امل ـج ـت ـم ـعــي ل ـس ـكــان ال ـق ــري ــة وم ـشــاك ـل ـهــم.
ه ـنــا ت ـبــدأ األس ـئ ـلــة ب ـغــزو ف ـكــرنــا :أسـئـلــة
عــن ال ـن ـفــاق ،فـهــل يـمـكــن أن ي ـكــون املـجــرم
وال ـ ـكـ ــاذب مـسـيـحـيــا أك ـث ــر م ــن ربـ ــة مـنــزل
مــؤمـنــة تـقـلـيــديــة؟ ع ــن امل ـغ ـفــرة والـشـعــور
بالذنب والخطايا ،فمن يستحق املغفرة؟
سـ ـ ـت ـ ــراودن ـ ــا أسـ ـئـ ـل ــة أي ـ ـضـ ــا ع ـ ــن أس ـ ــاس
ال ـخ ـط ـي ـئ ــة ،ف ـه ــل ي ـن ـق ــذ ح ــاض ــر دانـ ـي ــال
ماضيه؟
ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث املـ ـ ـ ـ ـ ــروري الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـب ــب أزم ـ ــة
وتوترات وعداء في القرية ،يكون العامود
الفقري للقصة .هــذه الـكــارثــة مــع الكارثة
الدينية التي يجسدها دانـيــال ،هما أهم
ع ـن ــاص ــر ال ـف ـي ـل ــم .ف ـه ــل ن ـس ـت ـحــق جـمـيـعــا
املغفرة؟ شخصية الكاهن الجديد غريبة
بــالـنـسـبــة إل ــى املـجـتـمــع «امل ـت ــدي ــن» ،فهو
ي ـقــدم نـفـســه ك ـكــاهــن غ ـيــر م ـل ـتــزم ،يـشــرب
الـبـيــرة وال يــرفــض م ـلــذات الـجـســد .يقدم
الخطب على وقع موسيقى الــراب ،ولديه
وشم على جسده .فهو فقد عذابه الداخلي
ويعرف الحياة تمامًا ألنه عاشها .بهذا،
أع ــاد الـكــاهــن الـجــديــد الـجـســر بــن الــديــن
واملؤمنني.
يـقــدم املـخــرج البولندي فيلمًا ليس ضد
ال ــدي ــن ب ــل ض ــد ال ــدوغ ـم ــائ ـي ــة ،ض ــد دي ــن
م ـت ـص ـلــب .ف ــاألع ـم ــال «ال ـص ــال ـح ــة» ألنـهــا
ال ت ــؤدي دوم ــا إل ــى نـهــايــة ج ـيــدة .جعلنا
ن ـت ـخ ـب ــط ب ـش ـك ــل م ـ ــأس ـ ــاوي فـ ــي حـقـيـقــة
األديـ ــان وال ـت ـطــرف والـتـصـلــب .تــركـنــا مع
دانيال وسكان القرية في دائــرة وأغلقها
وتركنا في طريق أسئلتنا التي لم تنتهِ
بعد.

