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من ذاكرة ال�سينما

المراأة كمخرجة للفيلم الروائي الم�صري

اإينا�س الدغيدي: عفوًا اأيها القانون )5(

العدد )14056( ـ ال�سنة الحادية والأربعون ــ  الأحد 9 ذي الحجة 1437هـ ـ 11 �سبتمبر 2016م

جنح فيلم )عفوًا اأيها القانون( يف اإبراز التناق�ض يف القوانني الو�ضعية 

التي حتكم جممل العالقات االجتماعية، من خالل التفريق يف احلكم بني الرجل 

واملراأة. ففي ق�ضية معينة ي�ضدر احلكم على املراأة بال�ضجن خم�ضة ع�ضر عامًا 

مع ال�ضغل والنفاذ واعتبارها جناية، بينما يكون احلكم يف نف�ض الق�ضية على 

الرجل �ضهر مع اإيقاف التنفيذ واعتبارها جنحة.

الدعوات  منطلق  من  لي�ض  الفيلم،  طرحه  الذي  املو�ضوع،  اأهمية  وتكمن 

االإ�ضالمي، وهو ال  الت�ضريع  بالرجل، بل من منطلق  املراأة  ال�ضطحية مب�ضاواة 

وحماية  ذاتها،  اجلرمية  حماربة  اإىل  يهدف  ما  بقدر  فقط،  امل�ضاواة  اإىل  يهدف 

املجتمع من اأ�ضرارها، بغ�ض النظر اإن كان املجرم رجاًل اأو امراأة.

تقول املحرجة يف هذا ال�ضدد: )...يف ال�ضرع ال تفرقة بني الرجل واملراأة 

وال  الرجل  مع  يقف  القانون  لكن  الزنا،  جرمية  يف  يقع  كالهما  اخليانة..  يف 

بامل�ضاواة..  اأطالب  لكنني  للمراأة،  اخليانة  بحرية  اأطالب  ال  اأنا  املراأة..  ي�ضاند 

 # املجتمع...(.  يف  مظلومة  مازالت  التي  املراأة،  الأحا�ضي�ض  املجتمع  باحرتام 

جملة الفيديو العربي اأبريل 1985.

وال�ضيناري�ضت  ال�ضينمائية،  الروؤية  كتابة  يف  �ضاركت  التي  املخرجة  اإن 

اإليه  يرمي  الذي  الهدف  اإىل  للو�ضول  و�ضائل  عدة  اتبعا  قد  املوجي،  اإبراهيم 

حملها  التي  الوا�ضحة  االأخطاء  لبع�ض  االعتبار  بعني  ينظرا  مل  لكنهما  الفيلم، 

ال�ضيناريو، واأهمها هو اعرتاف الزانية بواقعة الزنا علنًا يف املحكمة، واملالب�ض 

الداخلية التي اأح�ضرتها النيابة لزوجها، وهما دليل اإثبات قوي مل ي�ضتعملهما 

ال�ضيناري�ضت يف الدفاع عن املتهمة، وذلك دون اإعطاءنا مربرات مقنعة.

لقد جنح ال�ضيناريو يف تقدمي منوذج الرجل ال�ضرقي اجلاهل وغري املثقف 

)بدور فريد �ضوقي(، والذي يحمل يف اأعماقه مفاهيم وموروثات دينية ودنيوية 

خاطئة. غري اأنه مل ينجح يف اإنهاء الفيلم ب�ضكل منا�ضب، حيث اأن الفيلم انتهى 

فعاًل بعد النطق باحلكم يف املحكمة، وبعد خلوها اإال من املحامية املحبطة اأمام 

الفيلم  لفكرة  اإ�ضافة  اأي  تعط  مل  ذلك  تلت  التي  فامل�ضاهد  لق�ضيتها.  خ�ضارتها 

الرئي�ضية.

فنانني  من  العمل  فريق  قيادة  يف  املخرجة  جنحت  الفيلم،  جنح  ومثلما 

خالل  من  جدًا  جريئة  ق�ضية  يطرح  جيدًا  فيلمًا  وقدمت  موفق.  ب�ضكل  وفنيني 

اأن الفيلم يعالج ق�ضية الزنا،  ال�ضراع بني ال�ضريعة والفانون واملجتمع. ورغم 

بني  الفرا�ض  م�ضاهد  وقدمت  واالبتذال،  االإ�ضفاف  عن  ابتعدت  املخرجة  اأن  اإال 

الزوجني يف لقطات ق�ضرية وعابرة، كذلك لقطات اجلن�ض بني الزوج والع�ضيقة 

لقطة وكل  كل  املق�ضود يف  ي�ضتخرج  اأن  ا�ضتطاع  املتفرج  اأن  اإال  �ضريعة.  كانت 

م�ضهد، دون احلاجة اإىل م�ضاهد جن�ضية مبتذلة.

املخرجة اإينا�ض الدغيدي يف فيلمها االأول، ا�ضتطاعت تفادي اأخطاء فنية، 

التقنية  يف  ب�ضيط  اأ�ضلوب  وقدمت  اأعماله.  اأول  يف  املخرج  فيها  يقع  ما  كثريًا 

وجتنبت اإبراز تكنيك جديد قد يخدم العمل ب�ضكل اأكرب.

الفكر  اأن  )...اأعتقد  ال�ضينمائي، تقول املخرجة:  لالأ�ضلوب  ا�ضتخدامها  عن 

اأما التكنيك ال�ضينمائي ف�ضاأتخذ االأ�ضلوب العادي  اأن يكون هو االأ�ضا�ض،  يجب 

والتقليدي، لكن بطريقة خا�ضة بي، اإمنا ك�ضكل غري عادي ـ مثل اأ�ضكال يو�ضف 

�ضاهني مثاًل ـ فال اأظن اأنني �ضاأنحو اإىل هذا ال�ضكل.. بالرغم من اأنه اجتاه و�ضكل 

متقدم ومبهر، اإال اأنني اأريد اأن اأ�ضل اإىل النا�ض اأواًل وب�ضهولة )...( واأعتقد اأن 

اأفالمي يف البداية �ضتكون كلها عن املراأة وحقوقها، الأنني اأعتقد اأن هناك اأ�ضياء 

كثرية جدًا عن املراأة مل تناق�ضها ال�ضينما حتى االآن...(. # ملحق جريدة القب�ض 

الكويتية 1983/09/13.

عاي�ضتها وتفاعلت معها  �ضينمائية،  بثالث اجتاهات  املخرجة  تاأثرت  ولقد 

يف  نالحظ  اأن  ال�ضعب  من  لي�ض  لذلك  خمرج.  كم�ضاعدة  الطويل  عملها  اأثناء 

اأبو�ضيف يف م�ضهد تهجني  اأوىل جتاربها االإخراجية مالمح من واقعية �ضالح 

كذلك  الغرامية،  امل�ضاهد  يف  بركات  رومان�ضية  ومن  الريف،  يف  والبقرة  الثور 

تاأثرت باإيقاعية ور�ضاقة كمال ال�ضيخ يف م�ضاهد اإطالق الر�ضا�ض واالنتقال اإىل 

اأن تتخذ  لي�ض عيبًا، واإمنا كان على املخرجة  امل�ضت�ضفى. والتاأثر مبن �ضبقونا 

لفيلمها اأ�ضلوبًا حمددًا تنفرد به، الإبراز �ضخ�ضيتها ال�ضينمائية امل�ضتقلة.

»تريللر«  مــدة  هــي  فقط  دقيقتان 

الفيلم الفرن�ضي »400 �ضربة«  كفيلتان 

الفيلم  تفا�ضيل  متابعة  اإلى  ت�ضدك  باأن 

هــويــة  عـــن   1959 فـــي  كــ�ــضــف  الـــــذي 

تميز  الــذي  تروفو  فران�ضوا  المخرج 

بتمرده على تقاليد ال�ضينما الفرن�ضية، 

ــًا بــذلــك �ــضــجــة عـــارمـــة، قـــادت  مــحــدث

ال�ضينما الفرن�ضية ل�ضلوك خط ما عرف 

فيما بعد بـ»الموجة الجديدة« التي كان 

في  وموؤ�ض�ضيها  روادهـــا  اأحــد  تــروفــو 

في  تاأثيرها  مدت  ما  و�ضرعان  فرن�ضا، 

العالم اأجمع.

حول  ــه  اأحــداث دارت  الفيلم  هــذا 

 14 العمر  من  البالغ  »اأنــطــوان«  الفتى 

مدر�ضته،  في  دائم  م�ضاغب  وهو  عامًا، 

حياته  اإلـــى  يــوم  كــل  نهاية  فــي  يــعــود 

ـــداه  وال والــكــئــيــبــة.  المملة  المنزلية 

ينام  هو  فيما  المال،  من  قلياًل  يملكان 

على اأريكة في المطبخ.

تـــرك  يـــــوم  ذات  يـــقـــرر  ولـــكـــنـــه 

ــة لــيــغــو�ــض فـــي دوامـــــة من  ــمــدر�ــض ال

اإلى  اإر�ضاله  فيتم  االأكاذيب وال�ضرقات، 

ينجح  ما  �ضرعان  لالأحداث  اإ�ضالحية 

ــعــام،  ال ذاك  فـــي  مــنــهــا.  الـــهـــروب  فـــي 

»كــان  دورة  مفاجاأة  الفيلم  هــذا  �ضكل 

ال�ضينمائي« الـ12 التي عر�ضته، ليفوز 

عــنــه تــروفــو بــجــائــزة اأفــ�ــضــل مــخــرج، 

متفوقًا بذلك على اأ�ضماء المعة ح�ضرت 

معه في المناف�ضة، مثل جورج �ضتيفنز 

فليت�ضر  وريت�ضارد  كامو�ض  ومار�ضيل 

وقد  وغيرهم،  بيناكيراف  ومــارغــوت 

ــي ح�ضور  ف بــالــجــائــزة  ــو  ــروف ت تـــوج 

جان  اآنــذاك  الفرن�ضية  ال�ضينما  عمالقة 

كوكتو الذي يعد رائد ال�ضينما ال�ضعرية 

ال�ضينمائي  بونويل  ولوي  الفرن�ضية، 

مجموعة  مع  تحالف  الــذي  ال�ضريالي 

الر�ضامين ال�ضرياليين، لتاأ�ضي�ض حركة 

الفيلم  �ضكل  كما  ال�ضريالية.  ال�ضينما 

كان  اآنــذاك،  ال�ضينمائي«  »كان  مفاجاأة 

الفرن�ضية  ال�ضينما  في  مفاجاأة  اأي�ضًا 

تمرده  تروفو  اأعلن  ففيه  والعالمية، 

�ضواء  �ضينمائيًا  المتبعة  التقاليد  على 

حيث  اأميركا،  اأو  ــا  واأوروب فرن�ضا  في 

 100 اأعظم  من  واحــدًا  النقاد  اعتبره 

�ضيما  ال  العالمية،  ال�ضينما  فــي  فيلم 

واأن تروفو �ضدد فيه �ضربات عدة لي�ض 

لحياته  واإنــمــا  فقط،  ال�ضينما  لتقاليد 

طفولة  عا�ض  حيث  اأي�ضًا،  ال�ضخ�ضية 

فيها  يكن  لم  والتعب،  بالمعاناة  مالأى 

على وفاق مع زوج والدته.

عرف  الفيلم،  لــهــذا  تقديمه  قبل 

عمالقة  الأ�ضاليب  الناقدة  باآرائه  تروفو 

وعلى  الــقــديــمــة،  الفرن�ضية  ال�ضينما 

راأ�ضهم جان كوكتو وكان دائمًا ي�ضفها 

 400« فيلم  �ضكل  وقد  بالجمود، 

الأن  فــر�ــضــتــه  ــة«  ــرب �ــض

اآراءه  يـــتـــرجـــم 

الــــــنــــــقــــــديــــــة 

واأمـــنـــيـــاتـــه 

واقع،  اإلــى 

حــــــــيــــــــث 

تـــــــمـــــــرد 

على  فــيــه 

ـــل  ـــك ـــض ـــ� ال

ــيــدي  ــل ــق ــت ال

الـــــمـــــتـــــاأثـــــر 

كــــثــــيــــرًا بــنــظــام 

اال�ـــــضـــــتـــــوديـــــوهـــــات 

ــداًل  ــب ــت ــــوود، مــ�ــض ــــي ــــي هــــول ف

الحقيقي،  ال�ضارع  اإلــى  بالنزول  اإيــاه 

اأماكن حقيقية، و�ضمن  والت�ضوير في 

على  قــــادرة  جــــدًا،  طبيعية  مـــوؤثـــرات 

المجتمع  وواقــــع  ــان  ــض ــ� االإن مــحــاكــاة 

وتقديمه كما هو من دون رتو�ض، وقد 

الذي  العفوي  االأداء  ذلك  على  �ضاعده 

 400« فيلم  فــي  اأنــطــوان  الفتى  قــدمــه 

وتمرده  �ضقاوته  بكل  ليبدو  �ضربة«، 

ظل  بمثابة  وواقــعــه،  الــمــدر�ــضــة  على 

طالما  ــذي  ال نف�ضه،  تــروفــو  �ضخ�ضية 

اأفالمه  فــي  الظل  لهذا  م�ضاحة  اأوجـــد 

حتى  اأنتجها  التي  الطويلة  الروائية 

الــدنــيــا،  عــن  1984، حــيــث رحـــل  عـــام 

الخفيف  الــكــومــيــدي  فيلمه  فــي  كــمــا 

»قبالت م�ضروقة« )1968( الذي اعتبر 

امتدادًا لحياة »اأنطوان«، حيث يعر�ض 

االأيــام  تلك  فــي  حياته  طبيعة  فيه  لنا 

وف�ضله  المبكرة،  حياته  في  الع�ضيبة 

في االرتباط بالفتاة التي يحب، معبرًا 

ك�ضخ�ض  المتفاقم  اإح�ضا�ضه  عن  بذلك 

لاللتحاق  يدفعه  ما  فيه،  مرغوب  غير 

ي�ضرحه،  ما  �ضرعان  ــذي  وال بالجي�ض 

الن�ضغاالته  الــذهــنــيــة،  ــه  مــالءت لــعــدم 

اتفق  وقــد  الــروايــات،  بقراءة  الدائمة 

النقاد على اأن هذا الفيلم ي�ضكل اإ�ضقاطًا 

�ضريحًا على حياة تروفو نف�ضها.

عبقرية تروفو لم تتجل في »400 

في  بــرزت  واإنــمــا  فقط،  �ضربة« 

التي  اأفــالمــه  مجموعة 

بــلــغ عــددهــا نحو 

 6 فــيــلــمــًا،   28

منها من فئة 

الــــروائــــي 

 ، لق�ضير ا

ومــــــــــــــن 

ـــا  ـــه خـــالل

ا�ــضــتــطــاع 

يترجم  اأن 

نــــــظــــــريــــــات 

»الـــــــــمـــــــــوجـــــــــة 

ـــي  ـــت ــــــجــــــديــــــدة« ال ال

ــــى  ـــا اإل ـــه �ــضــكــل اأحــــــد اأقـــطـــاب

لــوك جــودار وجــاك ريفيه  جانب جــان 

الحميم  �ــضــديــقــه  �ـــضـــابـــرول،  وكـــلـــود 

»حورية  فيلمه  فهناك  بـــازان،  اأنــدريــه 

يقدم  الـــذي   )1969( الم�ضي�ضيبي«  

فــيــه نـــوعـــًا مـــن اإ�ــضــكــالــيــة الــعــالقــات، 

اإلهاب  في  دورها  الر�ضائل  تلعب  حيث 

الــلــقــاء  ليتحقق  الــعــاطــفــيــة،  الــعــالقــة 

عاطفتاهما  األهبت  عا�ضقين  بين  االأول 

المرا�ضالت، وقد لعب بطولة هذا الفيلم 

بلموندو.  بول  وجان  دونوف  كاترين 

جماهيريًا  نجاحًا  يحقق  اأن  وا�ضتطاع 

الذات  اأزمــات  تجلت  حين  في  كا�ضحًا. 

الغريبة  الحب  عالقة  فــي  ال�ضخ�ضية 

فيلمه  فــي  تــروفــو  ا�ضتعر�ضها  الــتــي 

يــدور  ــذي  ال  ،)1962( »جــول وجــيــم«  

من  رجلين  بين  م�ضطربة  عالقة  حول 

الفيلم  هــذا  وكــان  واحــدة،  وفتاة  جهة 

قد بني اأ�ضاًل على رواية واقعية كتبها 

ذاتية،  �ضيرة  �ضكل  على  هي�ضيل  فرانز 

تحقيق  الفيلم  بهذا  تروفو  وا�ضتطاع 

حلمه بتحويل هذه الرواية اإلى م�ضاهد 

�ضينمائية، ليوؤ�ض�ض من خالله الأ�ضلوب 

جديد في ال�ضينما من حيث ا�ضتخدامه 

الثابتة،  واللقطات  المهتزة  للكاميرا 

في  واإعتامها  ال�ضورة  مــزج  وعملية 

ـــد انــعــكــ�ــض هــذا  بــعــ�ــض االأحــــيــــان، وق

االأ�ضلوب في العديد من اأفالمه الالحقة.

وبــالــحــديــث عــن »جـــول وجــيــم«، 

البد اأن نذكر اأن حالة »الموجة الجدية« 

الي�ضار  عوا�ضف  هبوب  مع  ت�ضاعدت 

فـــي تلك  قـــوتـــه  ــفــرنــ�ــضــي وتـــنـــامـــي  ال

ورفاقه  تروفو  ذلك  �ضاعد  وقد  الفترة، 

الجديدة«  »الموجة  تيار  تاأ�ضي�ض  على 

معتمدين في ذلك على قاعدة اأن ال�ضينما 

عن  ولي�ض  معروفة  اأ�ضياء  عن  تتحدث 

اأ�ضياء غير معروفة، وهي القاعدة التي 

جـــودار،  لــوك  جــان  عليها  �ــضــار  طالما 

اأحــد  كــان  الـــذي  تــروفــو  ووافــقــه فيها 

في  عرف  ما  تاأ�ضي�ض  في  الم�ضاهمين 

ال�ضينما«  بـ»دفاتر  الخم�ضينيات  بداية 

الـــتـــي �ــضــكــلــت الـــمـــدونـــة الــتــاريــخــيــة 

اإليها  واجتذبت  الفرن�ضية،  لل�ضينما 

الذين خلخلوا بما قدموه من  العمالقة 

اأعمال اأ�ض�ض ال�ضينما العالمية.

لـــم يــكــن تـــروفـــو مــخــرجــًا فــقــط، 

ناقدًا �ضينمائيًا الذعًا  اأي�ضًا  واإنما عمل 

اإدارة  تجنبت  طالما  �ضحافيًا  ومحررًا 

لما  دعــوتــه،  ال�ضينمائي  كــان  مهرجان 

عبر عن  وقد  الحدة،  من  نقده  به  تميز 

من  الكثير  اعتقاد  بح�ضب  هذه،  حالته 

الناعم«   »الجلد  فيلمه  خالل  من  النقاد، 

عــالقــة  فــيــه  ــاول  ــن ــت ي ــــذي  ال  )1964(

عــر�ــضــيــة بــيــن كــاتــب مــعــروف وفــتــاة 

نــدواتــه،  اإحـــدى  فــي  بها  يلتقي  �ضابة 

التخلي  يــحــاول  اأنــه  لــدرجــة  ويدمنها 

عن حياته ال�ضابقة الأجلها، حيث عك�ض 

وتجارب  ذكــريــات  طبيعة  الفيلم  هــذا 

منها  ا�ضتفاد  التي  ال�ضخ�ضية  تروفو 

حظي  ما  وبرغم  ال�ضينمائي.  عمله  في 

اأن  اإال  اإ�ــضــادة،  من  الناعم«  »الجلد  به 

في  تمثلت  اال�ضتثنائية  تروفو  �ضربة 

قدمه في  الذي  فهرنهايت«   451« فيلمه 

1966، حيث �ضكل انعطافة في اأ�ضلوبه 

للخيال  �ضلوكه  خالل  من  ال�ضينمائي، 

باللغة  ــحــوار  ــل ل وتــقــديــمــه  الــعــلــمــي، 

االإنجليزية، اإلى جانب االألوان، جمالية 

تــروفــو  اإثــــارة  فــي  تكمن  الفيلم  هـــذا 

ا�ضتعرا�ضه  خــالل  من  الثقافة،  الأزمــة 

يتم  الــتــي  الكتب  بحق  تــقــام  لمجزرة 

من  مجموعة  يد  على  حــرقــًا،  اإعدامها 

رجــــال االإطـــفـــاء الـــذيـــن يــعــمــلــون في 

اأن  تخ�ضى  ديــكــتــاتــوريــة  حكومة  ظــل 

ليعك�ض  الفكر،  بــروح  ال�ضعب  يتحلى 

باأن  فر�ضيته  الفيلم  خــالل  من  تروفو 

»لــلــكــتــاب حـــيـــاة، قـــد تــنــتــهــي عــلــى يد 

بعد  تكر�ض  الفيلم  هذا  نجاح  جاهل«. 

في  ليعر�ض  فرن�ضا  حدود  من  خروجه 

المتحدة  والواليات  المتحدة  المملكة 

جماهيرية  لقاعدة  ليوؤ�ض�ض  االأميركية، 

ما  تروفو.  اأفــالم  تتابع  باتت  عري�ضة 

حققه »451 فهرنهايت« من نجاح، كان 

اأفــالم  لتقديم  تروفو  يقود  بــاأن  كفياًل 

»نهار  فيلمه  في  كما  العالمية،  لل�ضينما 

قادت  حيث   ،)1973( الليل«   اأجل  من 

فكرة الفيلم وحبكته تروفو نحو من�ضة 

فيلم  اأف�ضل  بجائزة  ليتوج  االأو�ضكار 

اأجنبي، ليعود تروفو اإلى ذات المن�ضة 

فيلمه  خــالل  مــن  �ــضــنــوات  خم�ض  بعد 

الفيلم  )1980(، وهو  االأخير«  »المترو 

الذي نال 10 جوائز �ضيزار الفرن�ضية، 

العام  اإلى  الفيلم يعود تروفو  ففي هذا 

تحت  تقبع  فرن�ضا  كانت  عندما   1942

حكم النازيين الذين فر�ضوا على مدنها 

 11 ال�ضاعة  في  يبداأ  للتجوال  حظرًا 

لياًل، االأمر الذي كان يجبر الجميع على 

االأخيرة،  المترو  رحــالت  تفويت  عدم 

واإلــى  المحظور،  في  لدخولهم  تجنبًا 

اأزمة  فيه  ي�ضتعر�ض تروفو  ذلك  جانب 

زوجين  خالل  من  الفرن�ضي،  الم�ضرح 

ديبارديو(  وجــيــرار  دينوف  )كاترين 

الوقت  الم�ضرح، ولكنه في  يعمالن في 

االإن�ضانية  العالقة  اإلــى  يتطرق  نف�ضه 

عبر اإدخال الزوجة في عالقة ما مع اأحد 

الم�ضرح،  في  معها  العاملين  الممثلين 

لي�ضرح لنا من خالل هذه العالقة طبيعة 

الـــخـــوف مـــن �ــضــيــطــرة الـــنـــازيـــة، ومــا 

من  العالقات  هــذه  ي�ضاحب  اأن  يمكن 

ا�ضطرابات وت�ضوي�ض، وقد �ضبق له اأن 

الذي  »الرجل  فيلمه  في  ذلك  ا�ضتعر�ض 

فيه  نقف  الــذي   )1977( امـــراأة«  اأحــب 

في  االإن�ضانية  العالقات  �ضبكة من  اأمام 

التي  الرئي�ضية  الفيلم  �ضخ�ضية  حياة 

يلعبها الممثل ت�ضارلي�ض دينير.

»اأخــيــرًا يــوم االأحـــد« كــان عنوان 

في  رحيله  قبل  االأخــيــرة  تــروفــو  فيلم 

الفيلم تحية  1984، ومثل هذا  اأكتوبر 

منه لمخرجه المف�ضل األفرد هيت�ضكوك، 

عن  هــذا  فيلمه  تــروفــو  اقتب�ض  حيث 

تـــدور حـــول جريمة  اأمــيــركــيــة  روايــــة 

مثيرة  اأحــداثــًا  تت�ضمن  ولكنها  عادية 

لعب بطولتها النجم جان لوي ترنتيان 

اأردان. فران�ضوا تروفو رحل  فاني  مع 

برغم  ولكن  عامًا،   52 يناهز  عمر  عن 

ال�ضينمائية  ونظرياته  اآثاره  ظلت  ذلك 

خالدة حتى يومنا هذا.

فران�صوا تروفو.. عبقري تمرد على تقاليد ال�صينما

اإيمي اآدمز تلعب بطولة »اأرايفال«

خم�ض  االأو�ضكار  لجائزة  ر�ضحت  التي  اآدمز  اإيمي  االأميركية  الممثلة  تقترب 

مرات من الفوز بالجائزة االأرفع في مجال ال�ضينما فيما يتناف�ض اثنان من اأفالمها 

في مهرجان البندقية ال�ضينمائي هذا العام احدهما فيلم الخيال العلمي »اأرايفال« 

للمخرج ديني�ض فيلينوف.

وفي الفيلم الذي يعر�ض للمرة االأولى في المهرجان تلعب اآدمز دور عالمة لغة 

تعينها الحكومة االأميركية لدخول واحدة من 12 مركبة ف�ضائية هبطت في جميع 

هذه  بداخل  الف�ضائية  الكائنات  مع  التوا�ضل  هي  مهمتها  وتكون  العالم.  اأنحاء 

المركبات وتطوير لغة م�ضتركة واكت�ضاف هدف زيارتها.

والفيلم الذي ي�ضارك في بطولته فور�ضت ويتكر وجيرمي رينر هو واحد من 

20 فيلما اأميركيا ودوليا تتناف�ض على جائزة االأ�ضد الذهبي.

ي�ضّكل الحزن اإحدى التجارب االإن�ضانية القليلة التي ي�ضعب ت�ضويرها على ال�ضا�ضة الأنه 

عملية داخلية �ضخ�ضية اإلى اأبعد الحدود، مما يجعل تج�ضيده ب�ضريًا مهمة بالغة ال�ضعوبة. 

لذلك ُيعتبر المخرج الذي ُيخ�ض�ض فيلمًا كاماًل لهذه التجربة �ضجاعًا بحق، وقد يكون مجنونًا 

اإلى حد ما بع�ض ال�ضيء اإن تناولها في فيلمه ال�ضينمائي االأول كما فعلت ماري�ض كوران في 

.Five Nights in Maine
هادئًا،  فيلمًا  ي�ضّكل  الذي   ،Five Nights ل يحتوي 

اأ�ض�ض الق�ضة  اإال على  اأبعد الحدود،  اإلى  بالغ الرقة، وب�ضيطًا 

زوجته  فقَد  رجــل  يــزور  اإ�ضافات:  اأي  من  الخالية  الرئي�ضة 

اأخيرًا حماته الم�ضنة والمري�ضة، التي لم تعتبره يومًا الزوج 

المنا�ضب البنتها.

لومها  اأو  معها  الت�ضالح  عليه  كان  اإذا  ما  يعلم  ال  لكنه 

ب�ضبب ماآ�ٍض كبيرة اأنزلتها بزوجته.

ممثلين  بــاخــتــيــارهــا  بــالــنــجــاح  فر�ضها  كــــوران  تــعــّزز 

رجل  �ضيروين،  االأرمــل  دور  اأويــلــوو  ديفيد  يــوؤدي  بارعين. 

اأعمال في اأتالنتا يخ�ضر زوجته فجاأة في حادث �ضير. وتج�ضد 

ديان وي�ضت �ضخ�ضية والدة زوجته المتوفاة، لو�ضيندا، وهي 

فتبرع  بيريز،  روزي  اأما  ووحيدة.  متع�ضبة،  بغي�ضة،  امراأة 

الممر�ضة  اآن  الق�ضة:  في  الوحيد  االأمل  ب�ضي�ض  دور  اأداء  في 

التي تعتني بلو�ضيندا طوال الوقت.

اأن ما من ممثل ي�ضتطيع اال�ضطالع بمهمة كوران والتحّول من الحزن بحد  ال �ضّك في 

ذاته، اإلى موجة من الغ�ضب واالإنكار، واإلى قوة االنتقام، ببراعة كما اأويلوو، الذي اأعرب عن 

مقدرات تفوق الطبيعة في دور الق�ض مارتن لوثر كينغ جونيور في فيلم Selma. يتقن هذا 

الممثل البريطاني بمهارة اأداء الحاالت الداخلية، وهو برهن عن مهارته هذه في دور الجندي 

يتمحور  الذي  التلفزيوني   Nightingale فيلم  في  نف�ضيًا  انهيارًا  يعاني  الذي  ال�ضابق 

.HBO برمته حول هذه ال�ضخ�ضية على �ضبكة

ال تقّل وي�ضت مهارًة عن اأويلوو، فهي ممثلة مخ�ضرمة فازت بجائزتي اأو�ضكار كممثلة 

 Bullets Overو  Hannah and Her Sisters اآلن  وودي  فيلَمي  عن  م�ضاندة 

.Broadway
لهما  تتيح  كثيرة  مواد  الممثلين  لهذين  يقّدم  ال  اأن ن�ض كوران  في  تكمن  الم�ضكلة  لكن 

اإبراز �ضحرهما، فيتحّول اأ�ضلوب هذه المخرجة المقت�ضب اإلى �ضّح في المواد.

ن كوران الفيلم م�ضاهد من الما�ضي تغني مجريات  ت�ضمِّ

تق�ّض  التي  الــذكــريــات،  من  االأجـــزاء  هــذه  فت�ضاهم  الق�ضة، 

اآخر، والتي تظهر فيها  اإلى  م�ضجع االأرمل الحزين من حين 

الممثلة هاني فر�ضتنبيرغ في دور زوجة �ضيروين فيونا، في 

تو�ضيح اأ�ضباب العداوة بين لو�ضيندا وزوج ابنتها.

ب عن�ضري تع�ضّ

تع�ضب  اإلــى  منه  جــزء  في  يعود  ال�ضراع  اأن  نكت�ضف 

الم�ضبوطة  ــواجــهــة  ال تــلــك  وراء  يعتمل  خــفــي  عــنــ�ــضــري 

هذه  تتقّبل  فلم  للعالم،  لو�ضيندا  تقدمها  التي  والغام�ضة 

من  متحّدر  اأميركي  رجــل  من  ابنتها  زواج  مطلقًا  العجوز 

اأ�ضول اأفريقية.

ولكن هل حملت فيونا، التي ت�ضادمت مع والدتها خالل زيارتها االأخيرة قبيل وفاتها، 

الأنها  اأم  زوجها؟  من  االأوالد  اإنجاب  في  مترددة  كانت  ال�ضبب  األهذا  التع�ضب؟  هذا  من  �ضيئًا 

خ�ضيت اأن تتحّول اإلى اأم بغي�ضة مليئة بالكره كوالدتها؟

اإال  ال�ضهلة والجلية في االأفالم،  اأكره االإجابات  اأنني  لن نعرف االإجابة مطلقًا. �ضحيح 

اأنني اأملت اأن يقّدم Five Nights in Maine مزيدًا من التفا�ضيل التو�ضيحية.

نادرة،  تتمّتع بموهبة  اأن كوران  كافة، نالحظ بو�ضوح  العمل  ولكن رغم نواق�ض هذا 

خ�ضو�ضًا في مجال االأفالم الهادئة والعميقة. لذلك اأنتظر ب�ضوق فيلمها التالي.

مب�ّصطة دراما  في  الحزن   ..Five Nights in Maine

بورتمان تطالب �صّناع ال�صينما 

باإف�صاح المجال للمخرجات
قالت الممثلة االأميركية ناتالي بورتمان، اإن العالقات بين الن�ضاء التزال غام�ضة 

المجال  باإف�ضاح  ال�ضينما  �ضّناع  تطالب  دعوات  اإلى  �ضوتها  لت�ضم  للرجال،  بالن�ضبة 

اأمام المراأة للعمل في االإخراج.

الدرامي،  »بالنتاريوم«  فيلم  تقديمها  خالل  الت�ضريحات  بهذه  بورتمان  واأدلت 

الذي ت�ضترك فيه مع الممثلة ليلي- روز ديب في ت�ضوير اأختين تعمالن في تح�ضير 

االأرواح اأواخر الثالثينيات، وهو من اإخراج ريبيكا زلوتوف�ضكي.

وقالت بورتمان في موؤتمر �ضحافي قبيل العر�ض االفتتاحي للفيلم »من الجنون 

اأنه في 25 عامًا من العمل في االأفالم تكون هذه هي اأول مرة اأ�ضارك في فيلم تخرجه 

امراأة«. وقالت اإنه ال توجد اختالفات جوهرية بين المخرجين الرجال والن�ضاء، لكن 

اأن  المتحدة- قليلة جدًا. واأ�ضافت  االأقل في الواليات  للمراأة -على  الفر�ض بالن�ضبة 

اإبداء اهتمام قليل بالعالقات بين  ذلك يوؤثر بدوره في طريقة �ضرد الق�ض�ض في ظل 

الن�ضاء، وهي »محورية في حياة اأي امراأة، لكن بالطبع غير مرئية في تخيل اأي رجل 

لحياة المراأة«.

ريان تخو�س الإخراج في »اإيثانكا«
اإخــراجــهــا  مــن  فــيــلــم  اأول  ريــــان  مــيــغ  ــيــوود  هــول لممثلة  حــالــيــًا  يــعــر�ــض 

بــعــنــوان »اإيــــثــــاكــــا«، وهــــو مــلــحــمــة عـــن الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة 

الق�ضة. �ضرد  فــي  لديها  االأمــومــة  غــرائــز  ا�ضتخدمت  اإنــهــا  عنها  قالت 

هيومان  )ذا  �ــضــارويــان  ولــيــام  روايـــة  عــن  الــمــاأخــوذ  الفيلم  ويحكي 

في  مــاديــًا  االأرمـــلـــة  اأمـــه  ي�ضاعد  اأن  يــريــد  مــراهــق  ق�ضة  كــومــيــدي( 

قا�ضية  درو�ــض  على  يح�ضل  ما  و�ضرعان  �ضاع.  وظيفة  على  الح�ضول 

الحرب. في  اأحباءها  فقدت  اأ�ضر  اإلــى  ر�ضائل  تو�ضيله  لدى  الحياة  في 

ــًا... اإنــــه في  ــي ــل ــع ــعــرت بـــاالأمـــر كــمــا هـــو ف وقـــالـــت ريــــان فـــي مــقــابــلــة »�ــض

ــعــرت اأنـــــه يــجــب �ــضــردهــا  ــض اأعـــمـــق جــــزء مـــن الــحــمــ�ــض الـــــنـــــووي... قــ�ــضــة �

فيلم  بطلة  وقــالــت  معقدة«.  اأمـــور  عــن  ب�ضيطة  ق�ضة  ب�ضيطة...  انها  و�ضعرت  اأم.  نظر  وجهة  مــن 

لالإخراج،  حبها  بمدى  فوجئت  اإنها  الفيلم،  في  اأي�ضًا  ت�ضارك  التي  ب�ضالي«،  هــاري  التقى  »عندما 

تحبه«. تجعلك  تخرجه...  عندما  فيلم  في  منفرد  �ضيء  كل  مع  بها  تنتهي  التي  »الحميمية  م�ضيفة: 
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