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"خشخاش" التونيس لسلوى بكار

تـــــــــــــوهـــــــــــــان اخلـــــــــــــوف والـــــرتقـــــب
د .عــــــواطـف نعــيــم

اخملـرجـة التـونـسيـة سلـوى بكـار واحـدة من ابـرز العــاملني يف
مجال فن الـسينما يف تـونس قد وجدت يف هـذا العالم املفعم
باالثـارة وااللغـاز املغلف بـاالسئـلة والـزاخر بـالرؤى مـا دفعـها
خلــوض غمـار جتـربــة سيـنمــائيـة جــريئـة مـن خالل فـيلـمهـا
الـ ــروائـي ال ـط ـ ــويل والـ ــذي حــمل اسـم (خـ ــشخـ ــاش) يف هـ ــذا
الـشــريـط الــسيـنمــائي تـثيــر بنـت بكــار ريــاح االسـئلــة وتعـبث
بـقنــاع ــة الي ــومي واملـعتــاد وتـنفـخ يف خبــايــا الــرمــاد املـطفــأة
لـيتــوهج لـهيـب اجلم ــر املنـتفـض مـن نعــاس االنـطفــاء .انهــا
تسـتنهض ذاتـها االبـداعيـة لتكـشف احملظـور وتشـق كوة الـنار
االنثوية حيث ينزوي املسكـوت عنه ويتخفى املكبوت واملطوي
حتت جنـاح االستحياء واحلذر والتـرقب ،انها تواجه اجملتمع
بـاقـسـى مــا فيه إال وهـو تغـطيـة احلـقيقـة والفــرار منهـا الـى
النفـاق والـزيف وتـزويق القـبيح !! يف فـيلم (خـشخـاش) وهـو
اسـم لنبات مخدر يـستعمل لتسكني االالم وتهـدئة االعصاب.
نلـتقـي مع بـطلــة الـفيـلم مـن خالل اول لقـط ــة للفـيلـم بعــد
مقــدمته ،اذ يـطل علـينـا وجههـا الــذاهل عبـر قـضبـان مـركبـة
لنقل الـسجنـاء واجملــانني ،حـيث جتـد نفـسهـا بـني مجمـوعـة
مـن املرضـى النفسـانيني والـذاهلني عـما حـولهم يف عـالم من

الـغبــاب وظـلمـه غيــاب ن ــور العقـل ،وحني يـتعــالــى صــراخهــا
للخــروج من هـذا اجلـو الكـابــوسي الـذي صحـت من ذهـولهـا
لـتجــد نفــسهــا غــارقــة فـيه ،تفــاجــأ بــاالبــر املهــدئــة تغــرز يف
جـسـدهـا الــذاوي .لتـسـقط ثــانيـة يف عــالم آخــر من الـذهـول
والبـالدة والغيـاب ،ونعــود معهـا الـى بـدايـات مـأسـاتهـا والـتي
تبـدأ مع حلـظة اقـترانـها بـرجل شـاذ يغفل عنهـا ويتجـاهلـها
كــانثــى وال يجــد معهـا راحـته ويفـضل عـليهـا احـد الـغلمـان،
وحني يكون ملزما باداء واجـباته الزوجية يتعامل معها على
خالف حقيقـتها كأمـرأة مما يسقـطها يف جحيم مـن عذابات
الغيـرة واحلرمان واالحـساس باملهـانة ،ويف املرة الـوحيد التي
يعــاشــرهــا فـيهــا كــأنثــى حتـمل مـنه وتلــد بـنتــا بعــدهــا يــزداد
الـبعــد مــا بـني الــزوجـني ات ـســاع ـاً .وهـنــا نـتعــرف الــى نـبــات
اخلشخـاش ،حني يـوصف لهـا كمـسكن بعـد والدتهـا طفلتـها،
تبدأ بتعـاطيه حتى تـصل الى درجة االدمـان عليه ففيه جتد
سلـوتهـا وهـروبهـا مـن واقعهـا املــر وعيـشهــا املضـني وعـذابـات
ح ــرمـ ــانه ــا االنـث ــوي ،يف اخل ــشخ ــاش جت ــد اخلـ ــدر الل ــذي ــذ
واالغفــاءة الهنيـة بعيـداً عن الـتفكيـر يف حـرمـانهـا اجلسـدي
وانكـسـارهــا النفـسي مـع زوج يعيـش معهـا حتـت سقف واحـد
وي ـضــمهـمـ ــا فـ ــراش واحـ ــد والي ــشعـ ــر بهـ ــا ويفــضل ان يـ ــريق
رج ــولــته ودفء فح ــولـتـه يف مك ــان آخ ــر مي ــارس فـيه ش ــذوذه
يـصبح اخلـشخـاش مالذهـا الـذي مـعه تنـســى حتـى طفـلتهـا
وت ــدور الهـث ــة تـبحـث عـنه وت ـشـت ــريـه وتغ ــرق يف فـ ــورته ح ــد
الـثمـالـة هـربـا الـى عـالـم النــسيـان فـيه سيـد مـطــاع وهي يف
تـدهـورهــا النفـسـي والعقـلي مع ادمـان اخلـشخــاش ال تتـورع
عن تـزويج ابنتها املـراهقة الى رجل يكـبرها سنـا مقابل نبات
اخلـشخـاش انيـسهـا وسلـوتهـا ومعـينهـا علـى اخلــدر والغيـاب
عـن كل م ــا حـ ــولهـ ــا يف لق ـط ــة اخـ ــاذة تع ــد مـن املع اض ــاءات
الـفيلـم املليء بــاجلمـال تـتجلــى لنـا (هـي) وهي يف طــريقهـا
الــى البحـر وقـد امـسكـت بني يـديهـا بقـدر اخلـشخـاش احلـار
الـذي قامـت بغليه وحتـاول ان تخفف حـرارته وتبـريده مبـياه

املـكــتــبــــــة الــــســيــنــمــــــائــيــــــة

( عاملنا يف صورة )
قــراءات سـيـنـمـائـيــة مـبــدعــــة
حيدر عبد اخلضر

لقـد ظلت الكـتابـة النقـدية يف مـجال
الـسينمـا تشكـل هاجسـا حقيقيـا لدى
الكـثـي ــر مـن األدبـ ــاء والكـت ــاب بـحكـم
نـدرتهـا يف هـذا اجملـال احليـوي واملهم
وعــزوف كتـاب آخـريـن عن هــذا اللـون
مــن الـك ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ل ـن ـ ـ ــدرة ال ـتـج ـ ـ ــرب ـ ـ ــة
السيـنمائيـة العراقيـة وقلة منجـزها ،
فـضال عن عـدم وجـود تـأسـيس معـريف
راكز لشيوع هذه الثقافة الفنية وعلى
مستويات مـتعددة جعلت اجليد منها
هــو األن ــدر بكل األحــوال  .وال تخفــى
عل ـ ـ ــى القـ ـ ــارئ األه ـم ـي ـ ـ ــة القـ ـصـ ـ ــوى
والهـيـمـن ــة امللح ــوظ ــة الـتـي ت ـشـكله ــا
اليـوم ومتــارسهـا الــسيـنمـا يف تـوجـيه
ال ـ ـ ــذوق الع ـ ـ ــام املف ـتـ ـ ــون بـ ـ ــالـ ـصـ ـ ــورة
ومؤثراتها الساحرة سيما وهي تدخل
بجـدارة معتـرك اإلجـابـة علـى الـكثيـر
مــن اإلشـكـ ـ ــال ـيـ ـ ــات واألس ــئلـ ـ ــة ال ـتــي
يـط ــرحه ــا ال ــواقع اإلن ـس ــان املع ــاص ــر
بشتى تناقضاته الكبيرة والشائكة .
رغـم ذلـك ظهـ ــرت لـنـ ــا يف الـ ـسـنـ ــوات
األخـي ـ ــرة مجـمـ ــوعـ ــة مـن الـكـتـ ــابـ ــات
الـنق ــدي ــة الـتـي اهـتـمـت بـط ــرح ص ــور
الـثق ــاف ــة ال ـسـيـنـم ــائـي ــة وح ــاولـت أن
تـ ــسهــم إسهـ ــام ـ ــا حقــيقـي ـ ــا يف بلـ ــورة
خـط ــاب نق ــدي يــسع ــى إل ــى م ــواكـب ــة
القفزة السريعة والهـائلة لهذا العالم
الـســاح ــر واملمـتع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي اخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ
يــشهــد علــى يــد
أمــريكـا والغـرب
األوربـي تنافسا
بــني ك ـب ـ ــري ـ ــات
امل ـ ـ ــؤس ـ ــس ـ ـ ـ ــات
وال ـ ـش ـ ــرك ـ ـ ــات
الـعـ ـ ـ ـ ــامل ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
املـ ـ ـ ـ ـ ــال ــك ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤوس
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال
ال ـط ـ ــائل ـ ــة
ـيمنـة
وامله ـ

يف الوقـت نفسه علـى بعض رمـوز هذا
اخلـط ــاب امل ــرئـي ولغ ــاي ــات ال مج ــال
حلصرها هنا .
ورمبا سيشكل انتشار وسائل االتصال
احلديثـة ووفرة القـنوات والفضـائيات
واألفالم واألجهــزة الـتقـنيــة يف عــراق
اليـوم فـرصـة لـنمـو اهـتمـامـات فـنيـة
وسيـنمـائيـة لـدى املتـابعـني واملهتـمني
به ــذا الفـن اجلـم ــاهـيـ ــري  .وميكـنـن ــا
القــول هـنــا ان مـن الـنقــاد املـثــابــريـن
الــذين تــواصلــوا بــشكـل الفت يف هــذا
املـضـمــار احلـيــوي يـبــرز اسـم الكــاتـب
والنـاقــد ( احمـد ثـامـر جهـاد ) الـذي
أصـدر مـؤخــرا كتـابـه النقــدي الثــاني
عن دار الـشــؤون الـثقــافيــة (عــاملنــا يف
صــورة  -ق ــراءات سيـنم ــائيــة ) كــأحــد
اكثــر النقـاد نـشـاطــا وإنتـاجــا بكل مـا
تـتــطلـبـه الكـت ــاب ــة ال ـسـيـنـم ــائـي ــة مـن
ثق ــاف ــة وحــس فـنـي وق ــدرة أسل ــوبـي ــة
عالية..
ويف مــنجـ ــزه األخـيـ ــر يفـتــتح املـ ــؤلف
كتابه مبدخل معنون ( السينما عاملنا
الفـسـيح ) يلخـص فيه غـايـة الـكتـاب
ومنـهجه مبكـاشفـة بـليغـة  ،وقـد جـاء
فيه ((  ..منذ طفولتـنا والصورة تثير
فـيـنــا مــا تـثـيــر مـن ارتعــاشــات دفـيـنــة
وأح ــاسيـس  .فـنتـس ــاءل منــدهــشني :
كــيف ميـكــن لألشـيـ ــاء املـ ــوصـ ــوفـ ــة أن
تغ ـ ــدو صـ ـ ــورا وكل ـم ـ ــات وكــيف ميـكــن
للـكلمـات أن تغــدو أشيـاء مـوصـوفـة ؟
لنــرى بعــد حني إن مـا بـني " ألبــومنـا
الـشخصي " و" اللقـطة الـسينـمائـية "
ميتــد فضــاء التــداعيــات يف الصـورة .
إل ــى درج ــة يـصـبح فـيهـ ــا كل م ــا ه ــو
م ــؤهل إلث ــارة ح ــواسـن ــا  -ب ـشـكل مـن
األشكـال  -مركـزا الهتمـامنـا اخلاص
 .ل ـ ـكـ ـ ــن ال ـف ـ ـ ـي ـلـ ـ ــم

ال ـسـيـنـمــائـي تخـط ــى ذلك االهـتـمــام
خل ـصـ ــوصـيـ ــة يف تـ ــأثـي ـ ــره وسعـ ــة يف
انـت ـش ــاره  .جعلـته إلــى يــومـنــا هــذا .
غير متخل عن جـماهيريته لقرن من
ال ــزم ــان وأكـثـ ــر  .محــتف ـظ ــا بــبهـ ــائه
وسيــادتـه االستـثن ــائيــة علــى آخــر مــا
نفـكـ ــر به يف لــيل تـ ــوشـك عقـ ــولـنـ ــا /
صحـ ــوتـنـ ــا  .فـيـه مغـ ــادرة الـ ـشـ ــاشـ ــة
ال ــسح ــري ــة ..نح ــو سح ــر األحالم ...
أحالم الـشــاشــة  . ))..بعــد ذلك يــوزع
الكــاتب مــؤلفه إلـى قـسمـني رئيـسني
ح ـ ـيـ ــث ن ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــالـع يف الـق ـ ـ ـ ـسـ ــم األول
املـواضيع التـاليـة ( بابلـو بيكـاسو -
رؤي ـ ــة س ـي ـن ـم ـ ــائ ـي ـ ــة لـ ـس ـي ـ ــرة ف ـن ـ ــان .
فرانكـشتايـن  -صورة فنيـة عن الواقع
واخلـي ــال  .بعـي ــدا عـن دخ ــان احل ــرب
..طيـور بـاركـر حتلق كـسيـرة  ،جـوزيف
ك ــون ــراد سـيـنـم ــائـي ــا  .ح ــرب الـنج ــوم
..الـتكنـولــوجيـا تعـانق املـيثـولــوجيـا .
احملــارب الـثــالـث ع ـشــر أو رســالــة أبـن
ف ـ ـضـالن يف الـ ـ ـس ـي ـن ـم ـ ـ ــا  .اآلخ ـ ـ ــر يف
اخلـط ــاب ال ـسـيـنـم ــائـي  .اشـتـب ــاك ــات
امل ـ ـ ـ ــري ـ ــض االن ـكـلـ ـي ـ ـ ـ ــزي .الـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة
السـينمائـية  -طرق املعـاينة وإمكـانية
الـت ـ ــأويل  .ال ـ ــواقعـ ــة األدبـيـ ــة ورهـ ــان
الـعمليـة السـينمـائيـة  ).ورغم خبـرته
الواضحة يف تذوق الفيلم السينمائي
ال يـبتعـد الكـاتـب عن محـاورة األفكـار
ومـســاءلــة املــواقف إلثــارة س ــؤال هنــا
واقـت ــراح إج ــاب ــة هـن ــاك ح ــول كل م ــا
يفـرزه الـواقع اإلنسـاني مـن معضالت
وم ـ ــا ي ـ ـشـكـله ال ـ ــراهــن االج ـت ـم ـ ــاعــي
وال ـسـي ــاسـي مـن حت ــدي ــات ملـم ــوس ــة
لألفـ ــراد واجلـمـ ــاعـ ــات  ،لـن ـ ــرى علـ ــى
سـبـيل املـث ــال ان م ــوض ــوع ــة (اآلخ ــر)
مـتـنــاولــة يف اكـثــر مـن دراس ــة ومقــال
بـطــرائق كـشف مـتبــاينــة وزوايــا نـظــر
مخـتلف ــة  ،مثـلمــا جــاء يف مــوضــوع (
اآلخر يف اخلطـاب السينـمائي )
الـتي بــوبـت ضمـن الفـصل األول
للكتاب  ،ومـنها األسطر الـتالية :
( يف الـلحظة التي يـتخلص فيها
اخلطاب الثقايف  -الـسينمائي من
مـنـ ــاطق ت ــأثـيـ ــره املالزمـ ــة له عـب ــر
مهـيـمـنــات عــدة تـت ــوجه حـيـنــا إلــى
ذلـك العـ ــالــم واسع اآلفـ ــاق الهـ ــادف
للتقـارب الهــادئ  .املسـالم ظـاهـريـا ،
حل ـ ــاجــته زح ـ ــزح ـ ــة ال ـص ـ ــراع خالل
اعـتـ ــدال إنهـ ــائه  .فـ ــانه يــبقـ ــى يعـب ــر
ب ـ ــأس ـ ــال ـيــب مخ ـتـلف ـ ــة عــن اعــتق ـ ــاده
ال ـ ـ ــراسـخ بـفـك ـ ـ ــره الـ ـنـفـع ــي  .إذا أراد
اإلشــارة  -حـصــرا  -إل ــى أشيــاء ال بــد
للـعني الغــربيــة من أن تـراهـا يف إطـار
ح ـسـن الـنــواي ــا يف األقل  .فقــد يـبــدو
امل ـسـتقــبل مفـت ــوح ــا مت ــام ــا  .إن ك ــان
تـصـمـيـم ــا مـتع ــددا إلرادات مـتج ــاورة
وممدودا يف األفـق ملستخـدميه كـافة .
منتجـني للخطـاب ومتلـقني له  .لكن
ب ـصــيغ تـ ـســمح لـنـ ــا أي ـضـ ــا بـتـمـيـيـ ــز
مـ ـ ــوجه ـ ــات ه ـ ــذا اخلـ ـطـ ـ ــاب وحتل ــيل
أمن ـ ــاطـه يف مح ـ ــاول ـ ــة ج ـ ــادة لــبل ـ ــورة
م ــوقفـنــا الـثقــايف مـن عــالـم صـنــاعــة
األوه ـ ــام  )..ثــم يحـلل امل ـ ــؤلف ه ـ ــذه
الظـاهـرة املــرتبطـة مبـوضـوع الـدراسـة
احملـوري عبـر عنـوان فرعـي ( الفيلم :
محـاولـة اكـتشــاف ) والعينـة املـدروسـة
هي فـيلم ( نـزوة مـتمـردة ) لـلمخـرج
جـيليـس مــاكنـني  ..وليــس بعيــدا عن

هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع ن ـطـ ــالع مـ ــواد أخـ ــرى
عاجلـت املوضـوع ذاته لكـن بحسـب ما
ط ـ ـ ــرحـه كـل ف ـيـلــم س ـي ـن ـم ـ ـ ــائــي مــن
تـص ــورات يف ه ــذا اجمل ــال  ،مـن مـثل :
اشتبـاكات املريـض اإلنكليزي ورحالت
ابن فضالن يف بالد الغـرب واالقتباس
الـ ـسـيـنـمـ ــائـي املـتـمـيـ ــز عـن ق ـصــص
جوزيف كونراد .
أما القـسم الثـاني من الـكتاب املـعنون
جت ــارب وق ــراءات  ،فق ــد تـضـمـن (عـن
ال ـ ـ ـسـ ـيـ ـنـ ـمـ ـ ـ ــا واحلـ ـ ـ ــرب واخل ـ ـطـ ـ ـ ــاب
األيــدلــوجـي  .اإليقــاع والـت ـش ــويق يف
الفـيلم الـسيـنمـائـي  .البـطل أمــريكي
والـ ـسـيـنـمـ ــا لـلجـمـ ــاهـيـ ــر  .جــمهـ ــور
ال ـسـيـنـم ــا بـني ام ـسـت ــاد وت ــايـتـ ــانك .
اولــيفـ ــر سـتـ ــون وإشـكـ ــالـيـ ــة الـتـلقـي
ال ـسـيـنـمــائـي  .ال ـسـيـنـمــا األم ــريكـيــة
وواقع الــتخ ـطـي  .اسـتـب ـطـ ــان الـ ــذات
بلقـطــة قــريـبــة  .عــودة كــازانــوفــا مـن
األدب إل ــى ال ـسـيـنـم ــا  .ب ــواب ــة روم ــان
بــوالنـسـكي  .حــول إشكــاليــة الـتلـقي
بني الروايـة والفيلم  .عزف سـينمائي
علـى أوتـار احلـرب  .بالغــة التحــديث
يف اخلـطــاب الــسيـنمــائي  ).ويف إطــار
مح ــاولـته اجـت ــراح ق ــراءته اخل ــاص ــة
ملوضـوعات سـينمـائيـة تقـتضي بـراعة
يف الـتـ ــأويل والـنق ــد الـتـحلـيلـي ن ــرى
كـيف يحــاول الكـاتـب صيـاغـة تـصـوره
اخل ـ ــاص يف م ـ ــوض ـ ــوعـ ـ ــة علــم نفـ ــس
الصورة السينمائية  ،حيث جاء فيه (
 ..ما انفكت املوضوعة السايكولوجية
ت ــشكـل عل ــى ال ــدوام إغ ــراء طـم ــوح ــا
لـصــانعـي األفالم بــشكـل استـثن ــائي .
وب ــإلقــاء املــزيــد مـن الـض ــوء علـيهــا .
تـتـبـني ق ــدرات اإلخ ــراج ال ـسـيـنـم ــائـي
علــى التقــاط االرتعـاشـات اجلــوانيـة
لـل ـ ـ ـ ـ ــذات  .الـقـلـق غ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ـتـعـ ــني .
التـخيالت احلـبيـســة والعـالـم اخلفي
لل ــشعـ ــور  ،فق ــد يـت ـسـنـ ــى لآلخ ــريـن
أحـيــانــا أن يـت ــابع بح ــرص العـنــاصــر
املعزولـة للظاهرة النفسية  .يلتقطها
علــى وفق حلـن الئق مــؤثــر  .ومـهمــا
اسـتعـصــى علـيه إدراكهــا (( بــاللقـطــة
الق ــريـب ــة )) ق ــوي ــة الـت ــأثـي ــر  .ميكـنه
محــاولــة إدم ــاجهــا يف شـبكــة اإلدراك
احل ـسـي للـظ ــواهـ ــر واألشكـ ــال  .ذلك
بـانتسـابها  -أي الظـاهرة -إلـى اجتاه
املـك ـ ـ ــون ـ ـ ــات احل ـ ـ ــاض ـ ـ ــرة يف الـ ـص ـ ـ ــورة
الـسيـنمــائيـة بــوصفهــا مجمـوعــة من
املع ـطـيـ ــات الـب ـصـ ــريـ ــة والـ ـســمعـيـ ــة .
وت ـكـ ـم ــن مـغـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــرة هـ ـ ـ ــذا الـ ـنـ ـ ـ ــزوع
الـتـص ــوي ــري وصع ــوبــته  .يف تخـطـي
املـثـب ـطـ ــات الـتـي تـقف حـ ــاجـ ــزا أمـ ــام
تطـويع هـذه املـوضـوعـات غيـر املـرئيـة
وع ــرضه ــا علــى ال ـشــاشــة  .لـت ـسـتـمــر
الـصعـوبـة بـشــدتهـا إلـى حـد تـكتــسب
فـيه الصـورة صفــة اإلحسـاس بهـا  .أو
االنفعـال السـريع بـوهمهـا علـى األقل
. )...
بـح ـ ـ ــال مــن األح ـ ـ ــوال يـ ـ ـسـجـل ه ـ ـ ــذا
الكتـاب جهدا مثـابرا ومتمـيزا للنـاقد
احـمـ ــد ثـ ــام ـ ــر جه ـ ــاد فهـ ــو إضـ ــافـ ــة
إبــداعيـة جـديـدة لـلنقـد الـسيـنمــائي
الع ـ ــراقــي ال ـ ــذي ن ـت ـم ـن ـ ــى أن ي ـ ــأخ ـ ــذ
مكانته املتميزة ضمن املشهد النقدي
العربي والعاملي على حد سواء تزامنا
مع طالئع حـركــة سيـنمــائيـة عــراقيـة
واعدة نرى بوادرها ماثلة اليوم ..

البحـر كـي تبـدأ بعــد ذلك بـارتـشـافـه .تصــور لنـا سلــوى بكـار
اجمـل مشـاهـد الفيـلم واكثـرهـا داللـة وعمقـا انسـانيـا ،امـراة
تـنهل من قـدر اخلـشخـاش املغلـي ،وهي غـرقـى يف مـاء البحـر
الذي تلطمهـا امواجه دون ان تشعـر وقد اطبقت بفـمها على
حـافـة القــدر تنهل مـنه حتـى الـثمـالـة ،يقـول اخملـرج العــاملي
انـغمـار بــرجمــان( :يبــدأ عمـلنــا يف االفالم بـالـوجـه البـشـري
نـستـطيع بـالتـأكيــد االستغـراق متـامـا يف جمـاليـات املـونتـاج
ونـستـطيع ان نـضع املـواضـيع واحليـاة الـســاكنـة يف ايقـاعـات
سـاميـة ،ونسـتطيع خـلق دراسات طـبيعيـة ذات جمـال صاعق،
لكـن االقت ــراب من الــوجـه البـشــري هــو الــدمغــة واخل ــاصيــة
املـميــزة للــسيـنمــا) .ولقـد كـان وجـه (هي) مـعبـراً يـحمـل من
العـذوبـة والـدفء مــا يجعله قــريبـاً الــى املتـلقي ،اسـتطــاعت
سلوى بكـار طيلة الزمن الـذي استغرقه شريطهـا السينمائي
ان تصور لنا عوالم املرأة برهافة حس وسرعة ايقاع .وتركيبة
بصـريـة دالـة وان تقـدم لنـا مـن خالل لقطـات جمـاليـة اخـاذة
وبطـريقـة مكثـفة مـا يحتـاج االديب الـى اطنـان من الكلـمات
لـلتعبيـر عنه .كـانت سلـوى بكار جـريئة يف تـناولهـا املوضـوعة
ذات اخلصــوصيـة االجـتمــاعيــة ،ذكيــة يف االنتقــال من حـالـة
تعبـيريـة واقعـية الـى تعبـيريـة متخيـلة ويف عـرض التـحوالت
النفــسيــة وتطــور العالقـات مــا بني شخـصيـات الفـيلم سـواء
تـلك الـتـي ك ــانـت ضـمـن الـتخـيل ل ــدى هـي الـبــطل ــة ومح ــور
االحــداث او الـتي جــاءت واقـعيــة ومعــاشــة معهــا داخل دائــرة
اجتـماعـية واحـدة ،وقد جـاء مونـتاج الفـيلم ليـضيف تفـتحا
وحياة الـى الصـور ويعبـر بها الـى نبض ضـاج وايقاع مـتدفق،
فقـد كانـت كامـيرتـها تلـتقط اكثـر مما تـستطـيع العني رؤيته
وتــرى بـشـكل مخـتلف وهــذا يحـسـب للـمخــرجــة الـتي ك ــانت
بــارعــة يف قـيــادة ف ــريق العـمل كـمــا كــانـت بــارعــة يف تــوجـيه
كـاميــرا الفيلـم لتقـدم لنـا شــريطـا سيـنمـائيـاً ملـيئـا بــاملتعـة
واجلمــال واجلــراة يف مــواجهــة خ ــوفنــا الــذي يخـتفـي خلف
اقنعة الوجوه.

تسع نساء خمتلفات يف فلم الكاتب واملخرج
الكولومبي رودريغو غارسيا

ترجمة /املدى الثقايف

تقـول احـدى الشـخصيـات من الـرجـال يف القـسم التـاسع من
هــذا الفلـم" :اننــا جمـيع ـاً مــرتبـطــون بكل انـســان وبكـل شيء
علـى هـذا الكـوكب" ومع هــذا نسـتمـر يف تعـودنـا علـى الـشعـور
بانفصـالنا عن اآلخـرين .وكثيـراً ما نبـحث عن طرق ابـداعية
لالفتراق عـن شخص ما غضبنا منه او خاب ظننا فيه لسبب
من االسباب.
ولقـد تــوصل الكــاتب واخملــرج رودريغـو غــارسيــا ،ابن الــروائي
الـكولـومبي الـشهيـر غابـرييل غـارسيـا ماركـيز ،الـى مجمـوعة
مرضـية عـاطفيـاً من خـبرات تـسع نسـاء مختلـفات يف مـجال
العالقـات العاطفية ،وترسـم قصصهن سلسلة شعـورية كاملة،
مـن الرهبـة ،الى االثـارة ،الى الـقلق ،والى االمل –عبـر طيف
االلوان الكامل من الشعور االنساني.
وكل قصـة من هـذه القصـص يتم تقـدميهـا يف لقطـة متصـلة
تستـمر مـا بني عشـر دقائق الـى اربع عشـرة دقيقـة .ومن اجل
تنـشيط مقـصده فيـما يتـعلق بالـروابط الـرقيقـة التي جتمع
النــاس ،جنــده يـظهــر بعـض شخــصيــات احــدى الــدرامــات يف
درام ــا اخ ــرى مـن فلـمه ه ــذا Nine lives .فهـن ــاك ،مـثالً،
ساندرا (التي متثل دورها ايلبيـدا كاريلو) التي قضت فترة يف
سجـن الـبلــد االم ــريكـي الالتـيـنـي .وعـنــدمــا نلـتقـيهــا للـمــرة
االولــى ،نــراهــا متــسح االرض يف محــاولــة مـنه ــا الثبــات انهــا
تــسلك سلـوكـاً حـسن ـاً .ولكن بـالـرغـم من محــاولتهــا التــأثيـر
عل ــى احل ــراس ،ف ــان غـضـبه ــا يغلـب علـيه ــا عـن ــدم ــا يـنقــطع
االتـصال وهي تـتحدث عن طـريق الهاتف الـى ابنتهـا ،التي ال
تراها إال مرة واحدة يف الشهر.
وتـلتـقي احلــامل دي ــان (روبني رايـت بني) بــالـصــدف ــة داميــان
(جـاسـون اسحـاق) ،وهـو عـاشق قـدمي لهــا قبل عـشــر سنـوات.
وعـن ــدم ــا يعـت ــرف ب ــانه م ــا زال يـفك ــر به ــا ،ت ــشع ــر ب ــاحلـي ــرة
واالرتبــاك .وتـسـتنــزف مقــابـلتـهمــا طــاقـتهــا وتــوقـظ مـن ثم
مشاعرها جتاهه.

ام ــا ه ــولـي (لـي ـس ــا غ ــاي ه ــاملـت ــون) فهـي ام ــراة اف ــريقـي ــة –
امـريكية عصبية تقوم بزيـارة اختها بقصد مواجهة زوج امها،
الــذي رفــضت ان تــراه لــوقت طــويـل .وعنــدمــا يقفــان يف آخــر
االمر وجهاً لوجهٍ ،تصبح مهمتها احلقيقية واضحة.
وبع ــده ــا نلـتقـي س ــونـي ــا (ه ــولـي هـنـت ــر) وصـ ــديقه ــا م ــارتـن
(سـتــيفــن ويالن) وهـمـ ــا ي ـصـ ــدمـ ــان زوج ـ ـاً آخـ ــر مـن الـنـ ــاس
بـاعالنهمـا بعـض التفــاصيل اجملفلـة من حيـاتهمـا اخلـاصـة،
فيجعالنهما يف حالة اهتياج.
ويف الق ـسـم اخلــامــس مــن الفلـم هـنــاك امل ــراهقــة ســامــانـثــا
(امـانــدا سيغـريـد) الـتي تخــدم كنـاظــرة البيهــا املقعـد (ايـان
ماكشني) وامهـا املنهكة روث (سيـسي سباسيك) .وبـالرغم من
انهمـا يـريـدان منهـا ان تـذهب الـى املـدرسـة وتـنشـر جنـاحيهـا
خارجاً ،فانها تفضل املكوث معهما والعناية بامور املنزل.
وبعد ذلك نلتقي لورنـا (آمي برينمان) وهي يف جنازة الزوجة
اجلـديـدة لـزوجهـا الـسـابق ،الـتي مـاتت مـنتحـرة .ويـتضـاعف
انـزعــاجهــا للمــوقف بـاالمـور املـؤملــة التـي يعبــر عنهـا آخـرون
نح ــوهـ ــا .بل ويعـي ــده ــا اكـث ــر احلـنـني اجلـن ـسـي ل ــدى زوجه ــا
السابق اليها بعد ان يأخذها الى غرفة خاصة يف املدفن.
امــا يف القصــة السـابعـة فتقـابل روث (سـيسـي سبـايك) ،الـتي
صادفـناهـا يف القسـم اخلامـس من الفلم ،وهـي تلتقي هـنري
(ايدان كوين) يف موتيل لقضاء ليلة حب.
ويصـبح االثنـان عـصبـيني جـداً .فهـو يحـاول جهــده ان يكـون
رومـانـسيـاً ،غيـر انهـا تنـفصـل عنه بعــد رؤيتهـا الـشـرطـة وهم
يــأخ ــذون معهـم امــرأة يف غــرفــة اخــرى  .وعـنــدم ــا تقــرر روث
الـدخـول الـى غـرفـة الغـريـب ،تكتـشف اكثـر ممـا تـستـطيع ان
متسك به.
وبعد هـذا ،نتعرف علـى كاميل (كـاثي بيكر) وهـي امراة اخرى
لـديهـا يف صـحنهــا اكثـر ممـا تـستـطيع االمـسـاك بـه .فهي يف
املستـشفى ملعاجلة سـرطان الثدي املصـابة به ،وتعيش يف قلق
لـل ـم ـ ـ ــأزق ال ـتــي هــي ف ـيـه وتـخ ـت ـب ـ ـ ــر م ـت ـ ـ ــأمل ـ ـ ــة ص ـب ـ ـ ــر وحــب
زوجهـاريـتشـارد (جـو مـانـتيغنـا) .ونشـاهـد يف القصـة االخيـرة
ماغي (غـلني كلوس) يف رحبـة مقبرة العـائلة مـع ابنتها مـاريا
التي لديها اسئلة اكثر مما تستطيع تصديقه.
ولقـد كتب سـكوت رسل سـاندرز يقـول يف حكمـة" :ليس هـناك
مـن ميـاه عـائـدة الـى اخلـلف .هنـاك نهـر واحـد فقـط ،ونحن
جمـيع ـاً فـيه .فح ــرك ذراعيـك وستـصلـني املــويجــات يف آخــر
االمر".

