 16ثقافة وناس
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سينما
مشهد من فيلم Freetime Machos

بني العام والخاص
تتخذ بعض األف�ل�ام امل��ش ّ��ارك��ة في
املهرجان زاوي��ة ّ
ذاتية ،فتركز على
معاناة الفرد داخ��ل الهامش العام.
ه����ك����ذا ،ي��ت��ت��ب��ع ن���ض���ال ح���س���ن في
«ج��ب��ال ال���ص���وان» (راج����ع ص )17
ي���وم���ي���ات ال���ن���ح���ات ح��ك��م��ت عدرة.
ّ
األردنية ّلينا
وهذا ما تفعله بدورها
العبد في «نور الهدى» حيث تتعقب
أحالم طفلة تعيش في بيت تنك في
إح�����دى ال���ض���واح���ي ال���س ّ
���وري���ة .في
ّ
املقابل ،يتعقب سامر برقاوي في
«كالم حريم» واقع املرأة في منطقة
ال���ج���زي���رة ال���س ّ
���وري���ة ،ومواجهتها
ّ
مجتمع بطريركي...
ال��ي��وم��ي��ة م��ع ّ
بينما تتناول ك��ل من زينة دكاش
( 12ل��ب��ن��ان��ي غ���اض���ب) ،وجاكوب
بياتيك (األم) حياة السجناء.
ّ
تاريخية
ص���ب���غ���ات س����ي����اس ّ����ي����ة/
ت���ت���ل ّ���ب���س ب���ع���ض األع������م������ال .يروي
غ���س���ان س��ل��ه��ب ب���ي ّ���روت ج��ي��ل��ه في
« ،»1958فيما تتعقب دنيا بوفيت
وول���ت���ي���ك ف����ي «ل�����و ك�����ان للضباب
ج�����ذور» آث����ار ح���رب ال��ج��زائ��ر على
م���ق���اوم س���اب���ق ي��ح��ت��ض��ر ف���ي أحد
ّ
الباريسية .ويمضي
املستشفيات
تيل روسكنز في «خ��رائ��ط فيديو:
عايدة ،فلسطني» إلى سرد يوميات
مخيم «عايدة» (شمال بيت لحم).

التسجيلية
«جنة» السينما
ّ DOX BOX
ّ

ّ
غيرت «أيام سينما الواقع» النظرة إلى
الثقافة السائدة.
شكل إبداعي مهمل في ً
ويأتي برنامجها الجديد حافال باملواعيد ،في
محاولةّ لتجاوز األزمة التي تعيشها السينما
الوثائقية في العالم العربي
دمشق ـــ زاهر عمرين

خ�ل�ال دورت���ي���ه ال��س��اب��ق��ت�ين ،استطاع
مهرجان «أي��ام سينما ال��واق��ع» DOX
( BOXراج������ع امل���ق���ال  )17استقطاب
مجموعة م��ن األس��م��اء الناشطة على
الساحة التسجيلية الدولية واملحلية،
أم������ث������ال ال�������س�������وري ع����م����ر أميراالي،
ِّ
ومؤسس شبكة التسجيلي األوروبي
( )EDNت���وه س��ت�ين م��ول��ل��ر ،واملخرج
الفرنسي نيكوال فيليبير ،والفنلندية
هونكاسالو وآخرون...
بيريو ّ
وق�����د ح���ق���ق���ت ه�����ذه ال���ت���ظ���اه ً���رة خالل
ال���ع���ام�ي�ن امل���ن���ص���رم�ي�ن ن���ق���ل���ة نوعية،
وغ ّ�����ي�����رت ف����ي ال���ن���ظ���رة ال����س����ائ����دة إلى

ال���ش���ري���ط ال��ت��س��ج��ي��ل��ي ع���ن���د الشباب
ّ
لخصوصية
السوري الذي ّازداد وعيه ً
هذا القالب الفني ،مقارنة مع البرامج
التلفزيونية الوثائقية .هكذا ،استطاع
«دوك��������س ب����وك����س» إث����ب����ات حضوره
ع��ن��د ش��رائ��ح ج��دي��دة ل��م يعتد صناع

الثقافة وجودها في صاالت السينما
أو امل��س��ارح أو أروق��ة ص��االت العرض
ّ
أهمية
ال���ف���ارغ���ة ،م���ا ي��زي��د ال���ي���وم م���ن
«أي���ام سينما ال��واق��ع» ويفتح أمامها
طريقًا واسعة في املستقبل.
وه�����ذا ال����ع����ام ،ي���ق���دم  DOX BOXفي
دورت�������ه ال���ث���ال���ث���ة ،ال���ت���ي ت��ن��ط��ل��ق بعد
غ��د األرب���ع���اء و ًت��س��ت��م��ر ح��ت��ى  11آذار
(مارس) ،إضاءة بانورامية غنية على
ّ
مجموعة من األنشطة .املهرجان يقدم
 43فيلمًا ستشارك في مختلف أقسام
بينها  11ف��ي «املختارات
ال��ت��ظ��اه��رة،
ُ
الرسمية» و  19تعرض للمرة األولى
في املنطقة العربية.
وإض�������اف�������ة إل��������ى أف�����ل����ام «املختارات
ال��رس��م��ي��ة» ال��ت��ي ت��ت��ن��اف��س ك��م��ا جرت
العادة على جائزة ٌ الجمهور ،تتنافس
للمرة األولى أعمال تسجيلية سورية
ع��ل��ى «ج���ائ���زة أف��ض��ل ف��ي��ل��م تسجيلي
س�����وري» .وت���أت���ي ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة في
ّ
ظ��ل اإلش��ك��ال��ي��ات ال��ك��ث��ي��رة ال��ت��ي تحد
حاليًا من زخم الصناعة التسجيلية
ف����ي س����وري����ا ،م����ن ال���رق���اب���ة إل�����ى ًسوء
ال����ت����م����وي����ل وال�������ع�������رض ،وص����������وال إلى
مواضيع األفالم نفسها ،فيما تندرج
أف�ل�ام أخ���رى ت��ح��ت م��واض��ي��ع محددة
في تظاهرات متنوعة ،كما هي الحال
ف��ي ال��ت��ظ��اه��رة الجانبية ال��ت��ي اختار
لها أصحابها ع��ن��وان فيلم اإليطالي
إليو بتري «الطبقة العاملة تذهب إلى

ّ
الجنة» .هذه التظاهرة تقدم مجموعة
من روائ��ع السينما التسجيلية التي
ت��م��ت��د م���ن ع��ص��ر ث����ورة ال��ع��م��ال خالل
ال��ن��ص��ف األول م���ن ال���ق���رن العشرين
إل����ى ال��ح��رك��ة ال��ن��ق��اب��ي��ة ال��ع��م��ال��ي��ة في
الغرب حتى عصرنا هذا .إضافة إلى
ت���ظ���اه���رة «رج������ال ون����س����اء» و«روائع
املهرجانات».
ويحتفي «أي���ام سينما ال��واق��ع» الذي
ي��ق��ام ف��ي ص��ال��ت��ي ال��ك��ن��دي والحمراء
ف���ي دم���ش���ق ،وف����ي م��ح��اف��ظ��ات أخرى،
ب����م����ون����دي����ال  2010ع����ل����ى طريقته،
ت���ارك���ًا ل���ك���رة ال���ق���دم م��س��اح��ة خاصة،
م�����ع «زي�������������دان :ب�����ورت�����ري�����ه م�����ن القرن
الحادي والعشرين» (فرنسا ـــــ )2004
للمخرجني فيليب بارينو ودوغالس
غ���وردون .إضافة إل��ى فيلم Freetime
 Machosال����ذي ي��ت��ن��اول أش��ه��ر نادي
روغبي في فنلندا.
ّ
الحالية عددًا من
كذلك تخص الدورة
ّ
ص��ن��اع ال��ش��ري��ط التسجيلي بلفتات
ت��ك��ري��م ّ��ي��ة .ي��ح��ض��ر امل��ع��ل��م الثمانيني
األميركي د .أ بينيبيكر رائد «سينما
الحقيقة» الذي يعرفه السوريون عبر
أرب���ع دق��ائ��ق م��ن فيلمه «ال تنظر إلى
الخلف» ،حيث يظهر بوب ديالن وهو
يرمي كلمات أغنيته على األرض ،حني
يسمعها ف��ي مشهد مشوب بالسحر
والغرابة .بينيبيكر أحد رواد السينما
األم��ي��رك��ي��ة امل���ب���اش���رة ،ب����دأ ال��ع��م��ل في

يأتي للمرة
األولى إلى الشام
باتريسيو غوسمان،
صاحب ثالثية «معركة
تشيلي»

ال��خ��م��س��ي��ن��ي��ات وأس����ه����م ف����ي تطوير
األدوات التقنية واألسلوبية السردية
التي أحدثت ثورة في تاريخ السينما
ُ
وسيعرض «ال تنظر إلى
التسجيلية.
الخلف» في املهرجان (.)3/4
وي��ح��ض��ر إل���ى دم��ش��ق ،ل��ل��م��رة األولى،
م���ؤرخ تشيلي باتريسيو غوسمان،
صاحب ثالثية «معركة تشيلي» التي
ّ
ت��ع��د ب�ي�ن أه ّ����م امل���راج���ع ،ف���ي السينما
ّ
اإلب���داع���ي���ة ال��ت��س��ج��ي��ل��ي��ة ،ع���ن مرحلة
ب��ي��ن��وش��ي��ه ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة ،وبالتالي
عن حركات التحرر العاملية والحرب
ال��ب��اردة (تلك املرحلة خنقت ،كما هو
م��ع��روف ،حلم التغيير الديموقراطي
ال������ذي ج ّ
����س����ده س���ل���ف���ادور الليندي).
ُ
وت����ع����رض ث�لاث��ي��ة «م���ع���رك���ة تشيلي»
أيضًا في املهرجان (.)3/6 ،3/5 ،3/4
وال ي��ك��ت��ف��ي م���ه���رج���ان «أي������ام سينما
ّ
ال�����واق�����ع» ب���ع���رض األف����ل����ام ،ب����ل يقدم
للفنانني الشباب املعنيني ،وسواهم

م��ن امل��ه��ت ّ��م�ين ،ف��رص��ة الت��ب��اع ع��دد من
ال���ورش���ات وال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة على
أي����دي م��ج��م��وع��ة م���ن ك��ب��ار املخرجني
وامل���������درب����ي����ن ال������دول������ي���ي��ن ت�����ح�����ت اسم
«مخيم التدريب» وبرنامج «تكوين».
ه��ن��ا ،س��ت��ق��ام ورش����ات ل��ك��ت��اب��ة الفيلم
التسجيلي وج��ل��س��ات ت��دري��ب تعنى
بالتصوير واملونتاج واإلنتاج.
ويأتي البحث عن فرص بديلة لإلنتاج
التسجيلي بالنسبة إلى التسجيليني
ال����س����وري��ي�ن ،وال�����ع�����رب ع���م���وم���ًا ،على
قائمة أولويات «أيام سينما الواقع»،
إذ تستضيف ّ
األيام عددًا من املنتجني
وممثلي املهرجانات والجوائز واملنح
وممثلي التلفزيونات التي تعنى بهذا
النوع من األف�لام :مثل محطة ARTE
ال���ف���رن���س���ي���ة األمل����ان����ي����ة و«الصندوق
العربي للثقافة وال��ف��ن��ون» ال���ذي كان
قد أعلن منذ شهور تخصيص منحة
مستقلة م��ك��رس��ة للفيلم التسجيلي
ال��ع��رب��ي .ه��ك��ذا ،ي��ه��دف امل��ه��رج��ان إلى
خ��ل��ق ن��ش��اط ت��ش��ب��ي��ك��ي ب�ي�ن ّ
املمولني
واملوزعني وصناديق الدعم من جهة،
وامل��خ��رج�ين وامل��ن��ت��ج�ين م���ن أصحاب
املشاريع الجديدة من جهة أخرى.
م���ن  3إل����ى  11آذار (م�������ارس) ـ��ـ��ـ��ـ��ـ صالتا
«الكندي» و«الحمراء» ،دمشق ـ ـ ـ لالستعالم:
 00963113137391ـ ـ ـ
www.dox-box.org

من البرنامج

ّ
سامية ــ عمار البيك

حجر أسود ـــ نضال الدبس

 1958ـــ غسان سلهب

ّ
كان يا ما كان في هذا الزمان ـــ هشام بن عمار

خرائط فيديو :عايدة ،فلسطني ـــ تيل روسكنز

ّ
فرط رمان الذهب ــــ غادة تراوي

 6:45 :3/ 7ــ 6:00 :3/ 10

 7:30 :3/ 5ــ 6:00 :3/ 9

 7:30 :3/ 6ــ 4:30 :3/ 8

 7:45 :3/ 4ــ 4:00 :3/ 7

 6:15 :3/ 4ــ 4:00 :3/6

7:30 :3/ 5

ع��ن حجر أرس��ل��ت��ه سامية م��ن بستان
زيتون في رام الله ،وعن جان لوك غودار،
وم��ح��م��ود دروي����ش ،ينجز السينمائي
السوري ( ،)1972لوحة «أزل ّ��ي��ة ّ
ملونة»
ّ
عن فلسطني .يوقع البيك هنا شريطه
ال��ـ  11بعد «أن��ا التي تحمل ال��زه��ور إلى
قبرها» مع هالة العبدالله.

ّ
ي��ن��ق��ل امل��ع��م��ار وال��س��ي��ن��م��ائ��ي السوري
( )1960عدسته ّف��ي ض��واح��ي دمشق
ال����ف����ق����ي����رة .ي���ت���ع���ق���ب ص�����اح�����ب «تحت
السقف» أرب��ع��ة أط��ف��ال ّ
يجمعون قطعًا
ّ
ّ
ّ
مرمية لبيعها ،ويجمعون على
معدنية
طريقهم أسئلة ورؤى عن املدينة ،و...
بعض األحالم.

ف���ي ال���ع���ام ال�����ذي أع���ط���ى اس���م���ه للفيلم،
ول��د السينمائي اللبناني في السنغال.
وف����ي ال���ع���ام ن��ف��س��ه ،ش��ه��د ل��ب��ن��ان ّأول
االض����ط����راب����ات ال���داخ���ل ّ���ي���ة .ب�ي�ن بيروت
وداكار ،يروي صاحب «أطالل» بصوت
والدته ،قصصًا يتداخل فيها الشخصي
ّ
وجودية رهيبة.
بالعام ،في دوامة

يستضيف  DOX BOXالعرض األول
التونسي .أحد
لشريط هذا السينمائي
ّ
ّ
رواد السينما ال��وث��ائ��ق ّ��ي��ة ،ي��وظ��ف هنا
ّ
أسلوبه التسجيلي األثير ،ليقص علينا
حكاية طفل من ضاحية تونس يعزف
على الكمان ،نال منحة من أعرق معاهد
املوسيقى في لندن.

ينقل لنا ف��ن��ان الفيديو الفرنسي ـ ـ ـ
األمل����ان����ي ال���ش���اب ( ،)1974خياالت
أه��ل مخيم ع��اي��دة (ب��ي��ت ل��ح��م) ،على
املكان
ش��ك��ل خ���رائ���ط ..ت��ظ��ه��ر ع��وال��م
ً
ّ
الجغرافية كما ّ
حورتها الذات ،فاتحة
الباب على قصص صغيرة وخطوات
وعرة.

تتناول املخرجة جملة من القضايا التي
ّ
تخص ّواقع املرأة الفلسطينية ،من خالل
ّ
فتاة تظل صامتة عن كل ما تعرضت
ل��هّ ،أول���ه سفاح القربى .تدخل املخرجة
النساء الفلسطينيات
في يوميات بعض ّ
ظل الخوف ثم ّ
يقررن
اللواتي يعشن في
أخيرًا أن يبحن بما ّ
تعرضن له.

