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رحيل

كريس ماركر مبدع «المقالة السينمائية»
ّ
ومصور ،وشاعر ،وكاتب،
مخرج،
ّ
وفيلسوف ،وناقد ....جرب وسائط تعبير
مختلفة ،فبقي خارج التصنيف .صاحب
«السنسول» واكب أبرز املنعطفات
السياسية واالجتماعية في النصف الثاني
من القرن الحادي والعشرين ،ورصدها
بكاميرته جامعًا بني ّ
التأمل الذاتي
والتوثيق
يزن األشقر
ان��ط��ف��أ ك��ري��س م���ارك���ر (1921ـ����ـ����ـ )2012
ب����ه����دوء .امل���خ���رج وامل����ص ّ����ور وال��ك��ات��ب
ال��ف��رن��س��ي ال��ش��ه��ي��ر غ�����ادر ع��امل��ن��ا في
ي�����وم ع���ي���د م����ي��ل�اده ال�����ـ  .91ب�����ات ه���ذا
مؤكدًا .احتفظ بالسرية طوال حياته،
ف���اس���ت���ح���ق ل���ق���ب «أش�����ه�����ر امل���خ���رج�ي�ن
املجهولني»! حتى ص��وره الشخصية
ن���������ادرة .إذا ط���ل���ب أح����ده����م ص����ورت����ه،
ك��ان يبعث ل��ه ب��ص��ورة ق��ط��ة ،حيوانه
امل��ف��ض��ل« .تكفي أف�لام��ي» ك��ان يجيب
عندما ُيسأل عن حياته الشخصية.
ال�����ع�����ودة إل�����ى م���س���ي ّ���رة م����ارك����ر ت��ب��ع��ث
ع���ل���ى ال����ده����ش����ة .ت���ن���ق���ل ب��ي�ن وس���ائ���ط
ّ
ال���ت���ع���ب���ي���ر ال���ف���ن���ي���ة ،وش�����ك�����ل أس���ل���وب
«املقالة السينمائية» الذي يمزج بني
ال��وث��ائ��ق��ي وال���ت���أم���ل ال����ذات����ي ،م��ارك��ت��ه
امل��س��ج��ل��ة .رغ ّ����م ت���ن ّ���وع أع���م���ال���ه ،رف��ض
التصنيف .تنقل ح��ول العالم ،بينما

ّ
تنقلت أفالمه عبر ال��زم��ن .ب��دأ حياته
ط�����ال�����ب ف���ل���س���ف���ة ف������ي ف����رن����س����ا ،وك������ان
أس�����ت�����اذه ج�����ان ب�����ول س�����ارت�����ر .الح���ق���ًا،
ان��ض ّ��م إل���ى امل��ق��اوم��ة ال��ف��رن��س��ي��ة أث��ن��اء
االحتالل النازي .وبعد انتهاء الحرب
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ،ع��م��ل ص��ح��اف��ي��ًا في
مجلة  Espritاليسارية ،قبل أن ينتقل
إل����ى م��ج��ل��ة «دف����ات����ر ال��س��ي��ن��م��ا» ال��ت��ي
خرجت من معطفها املوجة الجديدة.
ك��ت��ب ف���ي ال��س��ي��ن��م��ا وع���م���ل ص��ح��اف��ي��ًا
وم���ص ّ���ورًا ح���ول ال��ع��ال��م .م���ن ال��ص��ورة
ّ
الفوتوغرافية ،ج��اء إل��ى الفن السابع
فترك نحو  50شريطًا وثائقيًا .كانت
ال���ب���داي���ة م���ع  52 Olympiaع���ن دورة
األلعاب األوملبية في هلسينكي آنذاك.
اهتمامه بالسينما ازداد م��ع تعرفه
إل����ى أن��ي��ي��س ف�����اردا وأالن ري��ن��ي��ه .مع
ص��دي��ق��ه األخ���ي���ر ،سينجز «التماثيل
تموت أيضًا» ( )1953الذي استكشف
ّ
ع��ل�اق����ة ال���ك���ول���ون���ي���ال���ة ب���إه���م���ال ال���ف���ن
األف���ري���ق���ي ُ
وم���ن���ع ف���ي ف��رن��س��ا بسبب
ان���ت���ق���اده س��ي��اس��ات��ه��ا االس��ت��ع��م��اري��ة.

أث��ن��اء وج����وده ف��ي ال��ص�ين ع���ام ،1955
أنجز وثائقيًا قصيرًا بعنوان «األحد
ف����ي ب���ك�ي�ن» ال������ذي أس���ه���م ف����ي ت��ط��وي��ر
أس��ل��وب امل��ق��ال��ة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ،ولحقه
ب���ـ«رس���ال���ة م���ن س��ي��ب��ي��ري��ا» ع���ام 1957
عن رحلته هناك فـ .)1961( !CUBA SÍ
ه�����ذه امل���رح���ل���ة امل���ب���ك���رة ف����ي م��س��ي��رت��ه،
ً
وص���وال إل��ى  ،La Jetéeح��ددت الشكل
السينمائي ال��ذي استمر عليه الحقًا.
«السنسول» ( )1962الذي أطلق اسمه
ع���امل���ي���ًا ،ف��ي��ل��م خ���ي���ال���ي ق��ص��ي��ر ت���ك ّ���ون
معظمه من صور فوتوغرافية ثابتة.
بأسلوبه التجريبي الذي ألهم سينما
الخيال العلمي الجديدة ،روى ماركر
سيناريو أبوكاليبتي لعالم خارج من
حرب عاملية ثالثة.
ع��������ام  ،1967وم��������ع ع����ل����و األص����������وات
املناهضة للحرب في فيتنام ،تعاون
م���ارك���ر م���ع وج�����وه امل���وج���ة ال��ج��دي��دة،
م����ن ب��ي��ن��ه��م غ�������ودار وف���������اردا وري��ن��ي��ه
ول��ول��وش ،فكان «بعيدًا ع��ن فيتنام».
ال��ش��ري��ط ب��روب��اغ��ن��دا س��ي��اس��ي��ة أشبه

ب��ت��ظ��اه��رة س��ي��ن��م��ائ��ي��ة غ��اض��ب��ة ضد
العدوان األميركي .هذا التعاون أثمر
م��ج��م��وع��ة  SLONال��ت��ي ك��ان��ت تهدف
إل����ى إن���ت���اج أف��ل��ام م��ل��ت��زم��ة س��ي��اس��ي��ًا.
أح����داث ال���ـ  1968ف��ي ف��رن��س��ا وال��ع��ال��م
تركت األثر األكبر في التزام املجموعة
السياسي .ترك ماركر أعماله الخاصة،
وأخ����������رج أف��ل��ام�����ًا ع�����ن االض�����ط�����راب�����ات
ال��ع��م��ال��ي��ة وال���ت���ظ���اه���رات .وف���ي ،1977
ً
أخ���رج وثائقيًا ط��وي�لا ب��ع��ن��وان «قلب

تناول «قلب الهواء
أحمر» اليسار الفرنسي
في الستينيات
والسبعينيات

ال����ه����واء أح����م����ر» ع����ن ص���ع���ود ال��ي��س��ار
ال��ف��رن��س��ي وس��ق��وط��ه ف��ي الستينيات
وال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات .ت��ن��ق��ل م���ارك���ر ب��ك��ث��رة
ح��ول ال��ع��ال��م ،وك��ان��ت النتيجة فيلمه
ال��وث��ائ��ق��ي «م���ن دون ش��م��س» ال��زاخ��ر
ب��ت��أم�لات��ه ح����ول اإلن���س���ان وال��ط��ب��ي��ع��ة
وال��������ذاك��������رة وال��������زم��������ن .ف������ي امل���رح���ل���ة
األخيرة ،اهتم بالتكنولوجيا وحاول
استكشاف وسائط رقمية أخرى أنتج
ً
من خاللها أعماال تقف بني السينما
وال���وس���ائ���ط امل��خ��ت��ل��ف��ة .م���ع ذل����ك ،بقي
اسمه مرتبطًا «باملقالة السينمائية»،
وبتعليقاته الصوتية املرافقة ألفالمه:
«كل ما أملك ألعطيه ،هو نفسي» ،قال
ً
م����رة تعليقًا ع��ل��ى اس��ت��خ��دام��ه ال��دائ��م
لصيغة املتكلم في أفالمه« .أكتب لكم
من بالد بعيدة» ،هكذا افتتح «رسالة
من سيبيرا» ،وه��و ما ك��ان يفعله في
أفالمه ،يخاطبنا من عامله الشخصي،
ّ
ل��ك��ن��ه ي��ري��ن��ا ال��ع��ال��م .م��ش��اه��دة أعماله
تجربة مؤثرة تعنى بالذاكرة والزمن،
وتاريخ املجتمعات.

التحوالت
مرآة ّ
كتب السينمائي اليوناني كوستا غرافاس
والناقد السينمائي الفرنسي سيرج توبيانا عن
كريس ماركر« :الحقت أعماله النصف الثاني من
القرن العشرين وانصهرت فيها ،لكن مع اتخاذ
ّ
التحوالت التاريخية التي شهدها
مسافة من
العالم :كوبا ،الشيوعية السوفياتية والصينية،
حرب فيتنام ،أيار  68في فرنسا ،تشيلي،
النضاالت ّ
العمالية ،حركات ّ
التحرر واالستقالل».
ّ
فيما وصفه أالن رينيه بأنه «نموذج رجل القرن
كاميرته
الحادي والعشرين» .كذلك ،نقل ماكر
ّ
إلى زمالئه املخرجني :في  A.Kعام  ،1985وثق
أكيرو كوروساوا أثناء عمله على «ران» ّو«يوم في
حياة آندريه آرسينيفيتش» ( )2000وثق أندريه
تاركوفسكي أثناء تصويره «التضحية».

قضية

«مهرجان القاهرة» ...معركة المصير المجهول
القاهرة ـــ محمد الخولي
ت����زاي����دت أخ���ي���رًا امل����خ����اوف م���ن إل��غ��اء
ال����دورة ال����ـ 35م��ن «م��ه��رج��ان ال��ق��اه��رة
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي ال���دول���ي» ل��ل��ع��امّ ال��ث��ان��ي
على ال��ت��وال��ي ،وخ��ص��وص��ًا أن���ه حتى
ّ
يجر اختيار إدارة تنظم
الساعة ،لم
ِ
هذا اللقاء السنوي املقرر في تشرين
الثاني (نوفمبر) املقبل.
ب������رزت ت���ل���ك امل����خ����اوف ع���ن���دم���ا أل��غ��ت
محكمة ال��ق��ض��اء اإلداري ق���رار وزارة
ال��ث��ق��اف��ة امل��ص��ري��ة ال��ق��اض��ي ب��إس��ن��اد
م����ه����م����ة ال����ت����ن����ظ����ي����م إل��������ى «م����ؤس����س����ة
م���ه���رج���ان ال����ق����اه����رة» ال���ت���ي ي��رأس��ه��ا
ال���ن���اق���د ي����وس����ف ش����ري����ف رزق ال���ل���ه.
وج��������اء ق��������رار امل���ح���ك���م���ة ب���ع���د دع�����وى
رف��ع��ه��ا رئ���ي���س «ال��ج��م��ع��ي��ة امل��ص��ري��ة
ّ
لكتاب ونقاد السينما» السيناريست

م��م��دوح ال��ل��ي��ث��ي ،م��ح��ت ّ��ج��ًا ع��ل��ى قيام
الوزارة بإسناد ّ
املهمة إلى «مؤسسة
ً
مهرجان القاهرة» بدال من جمعيته.
ه����ك����ذا ،ج�����اء ال���ح���ك���م ل��ي��ع��ي��د إس���ن���اد
امل��ه��م��ة إل���ى ال��ج��م��ع��ي��ات املتخصصة
وف�����ق�����ًا ل������ش������روط وم����ع����اي����ي����ر ش���ف���اف���ة
ومعلنة سابقًا من دون أن ّ
يسميها.
ّ
وق���ال���ت امل��ح��ك��م��ة إن ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ت��ي
ي��م��ث��ل��ه��ا ي����وس����ف ش����ري����ف رزق ال��ل��ه
ل�����م ت���ك���ن ت���س���ت���وف���ي ال�����ش�����روط ال���ت���ي
وض����ع����ه����ا م����ج����ل����س إدارة «امل�����رك�����ز
ال���ق���وم���ي ل���ل���س���ي���ن���م���ا» ،إذ ك����ان����ت ف��ي
ذل��ك ال��وق ّ��ت جمعية تحت التأسيس
وغير مرخصة ،وهو ما ع ّ��ده الليثي
ً
وبناء عليه ،صدر
مخالفة قانونية.
ق��رار املحكمة بسحب عملية تنظيم
ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة م���ن جمعية
ي���وس���ف ش���ري���ف رزق ال���ل���ه .امل��ح��ك��م��ة

ن��ف��س��ه��ا رف���ض���ت م����ا س���اق���ه ص��اح��ب
ال������دع������وى م�����م َ�����دوح ال���ل���ي���ث���ي ع�����ن أن
جمعيته هي األولى بإدارة املهرجان،
على اعتبارها الجمعية التي ّأسسته
ع��ام  ،1976ونظمته لسنوات طويلة
قبل أن تتولى وزارة الثقافة تنظيمه
ع����ام  .1985ب��ع��د ه����ذا ال��ح��ك��م ،ك��ث��رت
الشائعات حول إلغاء دورة هذا العام
من املهرجان ،بسبب غياب منظم له،
ّ
ّ
م��ع أن وزارة الثقافة أك���دت «أن ق��رار
املحكمة ال يعني إل��غ��اء ال���دورة ال��ـ35
من املهرجان ،بل جرى تكليف مجلس
إدارة «امل�����رك�����ز ال���ق���وم���ي ل��ل��س��ي��ن��م��ا»
بوضع القواعد الخاصة بمهمة إدارة
املهرجان إلى جمعيات أهلية تتوافر
فيها الشروط املطلوبة»ً .وفي مؤتمر
صحافي عقده أخيرًا نيابة عن وزارة
ال��ث��ق��اف��ة ،ق��ال رئ��ي��س «امل��رك��ز القومي

رأى ممدوح الليثي
أ ّنه َاألولى بتنظيم هذا
الموعد السنوي

للسينما» املخرج مجدي أحمد علي
ّ
إن ال��������وزارة ل���ن ت���ت���وان���ى ع���ن ال��ع��م��ل
ع���ل���ى إق����ام����ة امل����ه����رج����ان ف����ي م���وع���ده
«للحفاظ على سمعة مصر الدولية
على املستوى ال��ث��ق��اف��ي» ،مضيفًا إن
«إلغاء املهرجان قد يؤدي إلى سحب
االع�����ت�����راف ال����دول����ي ب����ه ب��س��ب��ب ع���دم
إقامته ّ للعام الثاني على التوالي»،
علمًا أن���ه غ��اب ال��ع��ام امل��اض��ي بسبب

أح��داث «ث��ورة  25يناير» .ويرى عدد
من النقاد واملهتمني بالفن السابع،
ّ
منهم سمير ف��ري��د ،أن الحل الوحيد
�����ذي ي���خ���دم امل��ص��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة اآلن
ال ّ
ي��ت��م��ث��ل ف���ي اك���ت���ف���اء «ج��م��ع��ي��ة ك��ت��اب
ون��ق��اد ال��س��ي��ن��م��ا» ب��إق��ام��ة «م��ه��رج��ان
اإلسكندرية» ،وبذل الجهود الكافية
إلن��ج��اح��ه وت��غ��ي��ي��ر سمعته السيئة،
ري���ث���م���ا ت���ت���ق���دم «م���ؤس���س���ة م��ه��رج��ان
ال���ق���اه���رة» م���ج���ددًا ب��ط��ل��ب إل���ى وزارة
الثقافة إلسناد إدارة املهرجان إليها.
بعد اجتياح املهرجانات الخليجية
ال��س��اح��ة وف��وزه��ا ب��ال��ع��روض األول��ى
لألفالم ،واستقطاب النجوم العامليني
وامل������ص������ري���ي��ن ،ه������ا ه������و «م����ه����رج����ان
ال��ق��اه��رة» ي��واج��ه ال��ي��وم أزم���ة مصير
بعد كل هذه العواصف التي ّ
تعرض
لها في السنوات األخيرة.

