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سينما

أمام الكاميرا أيضًا
قبل أن تخوض تجربتها اإلخراجية
األول ��ى ف��ي ال �ث�لاث�ين ،ع��رف��ت م��اي��وان
الشهرة كممثلة منذ كانت في الثالثة،
إذ أرغمتها وال��دت�ه��ا املمثلة كاترين
بلخوجة على خوض تجربة التمثيل.
وأدت أول دور بارز على الشاشة في
السابعة ف��ي فيلم «الصيف القاتل»
( )1983ل �ج��ان ب �ي �ك��ر ،إذ ج� ّ�س��دت
امل �ع��ادل ال�ط�ف��ول��ي لشخصية الفيلم
امل�ح��وري��ة إل �ي��ان (إي��زاب �ي��ل أدج��ان��ي).
ف��ي ع��ام ُ ،1991رش�ح��ت ل�ـ «س�ي��زار»
أفضل ممثلة واع��دة ع��ن دوره��ا في
«ال �ص �ب �ي��ة» ل �ه �ي��رف �ي��ه ب ��ال ��و .وخ�ل�ال
ح�ف�ل��ة ت��وزي��ع ال �ج��وائ��ز ،ت�ع� ّ�رف��ت إل��ى
امل �خ��رج ل ��وك ب��وس��ون ،وت � ّ
�زوج ��ت به
ف ��ي ال� �ع ��ام امل� ��وال� ��ي ،وك ��ان ��ت ال ت ��زال
ّ
ف��ي ال�س��ادس��ة ع�ش��رة .وب�خ�لاف كل
امل�م�ث�لات ال�ل��وات��ي ت��زوج�ه� ّ�ن صاحب
ّ
«ج � � ��ان دارك» ،ل� ��م ت� �م ��ث ��ل م ��اي ��وان
ف ��ي أف�ل�ام ��ه إال دوري � � ��ن ص�غ�ي��ري��ن
ف ��ي «ل � �ي� ��ون» ( )1994و«ال �ع �ن �ص��ر
الخامس» ( .)1996بعد سبع سنوات
م��ن اإلق��ام��ة ف��ي ه��ول�ي��وود ،انفصلت
ع ��ن ب ��وس ��ون وع � ��ادت إل ��ى ف��رن �س��ا،
ّ
وم��ن أب��رز األع�م��ال التي مثلت فيها
«ال�ب��اري�س�ي��ون» ( )2004و«شجاعة
الحب» ( )2005لكلود لولوش.

مايوان في مشهد من «بوليس»

يوم دخلت مايوان قسم الـ Polisse

ّ
الترحيب
على
والجمهور
اد
النق
اتفق
ّ
ّ
بالشريط الروائي الطويل للممثلة الفرنسية
املعروفة… العمل الحائز جائزة لجنة
التحكيم في مهرجان «كان» األخير ،ترك وقعًا
ّ
اإلنسانيةpolisse .
إيجابيًا بفضل نبرته
يصل إلى صالة «متروبوليس أمبير صوفيل»،
ً
ّ
النفسية ،وقلقه الوجودي
محمال بانشغاالته
باريس ـــ عثمان تزغارت

في شريطها «بوليس» الحائز جائزة
لجنة التحكيم ف��ي م� ّه��رج��ان «ك��ان»
األخ �ي ��ر ،ت��واص��ل امل�م��ث�ل��ة وامل�خ��رج��ة
الفرنسية مايوان ( )1976سبر أغوار
الجوانب األكثر قتامة وإشكالية في
الطبع البشري .تنطلق عروض العمل
ال�ت�ج��اري��ة ف��ي ص��ال��ة «م�ت��روب��ول�ي��س
أمبير صوفيل» (األشرفية /بيروت)
ف ��ي ن �ه��اي��ة ال �ش �ه��ر ال �ح ��ال ��ي ،ب�ع��دم��ا
أت�ي��ح للجمهور ال�ب�ي��روت��ي مشاهدة
ال �ش��ري��ط ض �م��ن ب��رن��ام��ج «م �ه��رج��ان
ّ
ّ
األوروبية  »18األخير ...لكن
السينما
عرضًا واح �دًا لم يكن كافيًا لالطالع
ّ
على أحد ّ
أهم اكتشافات الفن السابع
ف � ��ي ع � � ��ام ّ  .2011ت� �ن� �س ��ج م� ��اي� ��وان
(اب�ن��ة املمثلة ك��ات��ري��ن بلخوجة) في
«ب��ول�ي��س» بورتريهًا جماعيًا لفرقة

القاصرين»
شرطة في «كتيبة حماية
ّ
ال� �ب ��اري� �س� �ي ��ة ،ض� �م ��ن ش ��ري ��ط م ��ؤث ��ر
أب �ه ��ر ال � �ك ��روازي ��ت ف ��ي أي � ��ار (م ��اي ��و)
.)2011/05/14
امل��اض��ي (األخ� �ب ��ار ـ
ً
ت�س�ت�ك�م��ل امل �خ��رج��ة ال �ش��اب��ة ث�لاث �ي��ة
ن�ف�س� ّ�ي��ة م�ش�ح��ون��ة ب��ال �ت��وت��ر وال�ق�ل��ق
ال��وج��ودي ،بدأتها مع «سامحوني»
( )2006و«ح�ف�ل��ة امل�م�ث�لات» (.)2009
أف �ل ٌ
�ام ك� ّ�رس�ت�ه��ا ك��أح��د أب ��رز ال��وج��وه
ال �ن �س��ائ �ي��ة ف ��ي ال �س �ي �ن �م��ا ال�ف��رن�س�ي��ة
خ �ل�ال ال �ع �ق��د امل ��اض ��ي .ق��وب �ل��ت ه��ذه
األع � � �م� � ��ال ب � �ح � �ف� ��اوة ن� �ق ��دي ��ة الف� �ت ��ة،
ُ
وحظيت برواج شعبي متزايد ،ت ّوج
ب�م�ل�ي��ون�ين ون �ص��ف م �ل �ي��ون م�ت�ف��رج،
ش��اه��دوا «ب��ول �ي��س» م�ن��ذ ط��رح��ه في
ال �ص��االت ال�ف��رن�س�ي��ة أواخ� ��ر تشرين
األول (أكتوبر) املاضي.
ّ
ي �ن��در أن ي��ت �ف��ق ال �ن �ق��اد وال �ج �م �ه��ور
على سينمائي أو سينمائية ناشئة
في بلد «األخ��وي��ن لوميير» ...فكيف
ّ
إن ك� � ��ان األم � � ��ر م �ت �ع��ل �ق��ًا ب �م �خ��رج��ة
ع��رف��ت ال�ش�ه��رة كممثلة ف��ي األص��ل؟
ٌ
�ذا ت � �ح� � ّ�ول ي �ق � َ�اب ��ل ب��ال �ك �ث �ي��ر م��ن
وه� � � ُّ
ّ
السينمائية
�اط
�
�
س
األو
�ي
�
ف
�ظ
�
�ف
ال�ت�ح�
ّ
ً
ّ
ّ
الفرنسية ع ��ادة ،ل�ك��ن م��اي��وان مثلت
اس �ت �ث �ن� ً
�اء .ب��اك��ورت�ه��ا «س��ام�ح��ون��ي»
كانت مفاجأة امل��وس��م ع��ام  ،2006إذ
ّ
َ
ُرش�ح��ت لجائزت ْي «س �ي��زار» (أفضل
ّ
«عمل أول» ،وأفضل «أمل نسائي»).
ث � � � ّ�م ج � � ��اء ع �م �ل �ه ��ا ال � �ث� ��ان� ��ي «ح �ف �ل��ة

ّ
ليكرس مكانتها
املمثالت» (،)2009
ك �م �خ��رج��ة واع � � ��دة ت �ح �م��ل ب �ص �م��ات
ً
ورؤى إخ��راج�ي��ة
أس�ل��وب�ي��ة م �م �ي��زة،
م� �غ ��اي ��رة ع ��ن ال� ��رائ� ��ج ف ��ي ال�س�ي�ن�م��ا
ال �ف��رن �س �ي��ة ال� ��راه � �ن� � ّ�ة .وم � ��ن م �ي ��زات
ش��ري�ط�ه��ا ال �ث��ان��ي ،أن� ��ه ك �س��ر ال�ه��ال��ة
املحيطة بمايوان املمثلة ،م��ن خالل
ت�ف�ك�ي��ك آل �ي��ات ال �ش �ه��رة ال�ف�ن�ي��ة ،عبر
َ
بورتريهات حميمة لـ  12ممثلة قمن
ّ
ب ��أداء شخصياتهن الحقيقية على
ال �ش��اش��ة ،م��ن ك��اري��ن ف �ي��ار إل��ى ج��ان
باليبار ،مرورًا بشارلوت رامبرلينغ
ً
وج ��ول ��ي دوب� � ��اردي� � ��و ،وص � � ��وال إل��ى
املخرجة نفسهاّ .
ثم جاء «بوليس»،
ّ
ً
ليمثل العمل األكثر نضجًا واكتماال
في ّثالثية املخرجة الصاعدة .بعدما
ّ
األول ح �س��اب��ات
ص� ُ�ف��ت ف ��ي ع�م�ل�ه��ا ّ
(وع �ق��د) طفولتها امل�ع��ذب��ة ف��ي كنف
والدتها املمثلة ذات األصل الجزائري
ّ
ك��ات��ري��ن ب �ل �خ��وج��ة ،وب �ع��دم��ا ف��ك�ك��ت
ّ
ومطبات النجومية والشهرة
آليات
ّ
ف��ي عملها ال�ث��ان��ي ،تطلعت األن�ظ��ار
إل� ��ى «ب ��ول� �ي ��س» ب��وص �ف��ه ّأول ع�م��ل
ّ
خال من السيرة ...لكن ذلك لم
ملايوان ٍ
يمنعها من املزاوجة فيه بني التوثيق
َ
وال�ت�خ�ي�ي��ل ،ك�م��ا ف�ع�ل��ت ف��ي عمليها
ال �س��اب �ق�ين .وب �ه��دف اس�ت�ل�ه��ام قصة
ال�ف�ي�ل��م ع��ن ع�م��ل ش��رط��ة ال�ق��اص��ري��ن،
ط�ل �ب��ت م ��اي ��وان م ��ن ال �س �ل �ط��ات إذن ��ًا
خ��اص��ًا ملتابعة ع�م��ل ف��رق��ة حقيقية،

تحيل التجربة على
«الموجة الجديدة»
بتخليها عن الحبكة
ّ
التقليدية

ع��اي�ش�ت�ه��ا ي��وم�ي��ًا ع�ل��ى م ��دى أش�ه��ر.
ومن هذه التجربة اقتبست شخصية
امل �ص� ّ�ورة الصحافية ميليسا ،التي
ت�ق� ّ�م�ص�ت�ه��ا بنفسها ع�ل��ى ال�ش��اش��ة،
وح� ّ�م�ل�ت�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن شخصيتها
ميليسا
وت�ج��رب�ت�ه��ا ال��ذات� ّ�ي��ة .ت �ب� ً�دو
ً
ف ��ي ب ً��داي ��ة ال �ف �ي �ل��م ف �ن ��ان ��ة ف��رن �س �ي��ة
ً
مثقفة وم �ي �س��ورة ،ق��ادم��ة م��ن عوالم
املخملي ال�ب��اري�س��ي .وشيئًا
اليسار
ّ
فشيئًا ،تتكشف أص��ول�ه��ا املهاجرة
الجزائرية البسيطة بعد ارتباطها
بعالقة عاطفية م��ع مفتش الشرطة
ف��ري��د ال ��ذي أب ��دع ن�ج��م ال� ��راب ،ج��وي
شخصيته اإلشكالية
ستار ،في أداء
ٌ
وال� �ق� �ل� �ق ��ة .ش� �خ� �ص � ّ�ي ��ة ت �خ �ف��ي وراء
ّ
ال�ع�ن��ف ال ��ذك ��وري ال �ظ��اه��ري ،ت�م��زق��ًا
نفسيًا مؤثرًا ،ونفسًا إنسانيًا يبرز
إل��ى ال��واج�ه��ة ح�ين ينهار أم��ام فشل
فرقته ف��ي ال �ح��وؤل دون فصل طفل
أفريقي عن والدته التي فقدت بيتها
وع �م �ل �ه��ا ،ووج� � ��دت ن�ف�س�ه��ا م��رم� ّ�ي��ة
ّ
ف��ي ال �ش��ارع .نكتشف أن ف��ري��د عاش

ً
بدوره تجربة طفولية مماثلة.
ّ
ّ
حس الشريط اإلنساني ،جعله محط
ّ
ّ
ح� �ف ��اوة ن �ق ��دي ��ة ك �ب �ي ��رة ،ل� �ك ��ن ن�ق�ط��ة
ال� �ق � ّ�وة األس��اس� ّ�ي��ة ف �ي��ه ك��ان��ت بنيته
ّ
األسلوبية .على صعيد الشكل ،لفت
ال �ف �ي �ل��م األن � �ظ� ��ار ب ��رؤي ��ة ت �ص��وي��ري��ة
متوترة ،تشبه التحقيق التلفزيوني
من خالل استعمال الكاميرا املتحركة
املحمولة على الكتف ،يضاف إليها
إي �ق��اع س��ري��ع ف��ي امل��ون �ت��اج ،ينضح
بالصخب والعنف .أم��ا على صعيد
املضمون والبنية اإلخراجية ،فيقف
ّ
الفيلم ــ ككل أعمال مايوان ـــ في موقع
الوسط بني إرثني فنيني ،يعودان إلى
حقبة الستينيات« :املوجة الجديدة»
ّ
ال �ف��رن �س �ي��ة م ��ن خ �ل��ال ال �ت �خ��ل��ي ع��ن
ال� �س� �ي� �ن ��اري ��و وال� �ح� �ب� �ك ��ة ال �ح �ك��ائ �ي��ة
ال �ت �ق �ل �ي ��دي ��ة إلف � �س � ��اح امل � �ج � ��ال أم � ��ام
ال �ت �ج��ري��ب واالرت � �ج� ��ال ،و«ال��واق �ع �ي��ة
ال � �ج� ��دي� ��دة» اإلي� �ط ��ال� �ي ��ة ف� ��ي امل �ن �ح��ى
ال�ن�ف�س��ي ال� ��ذي ي�س�ب��ر أغ � ��وار ال�ط�ب��ع
ال �ب �ش��ري ،ب �ه��دف رس ��م ب��ورت��ري �ه��ات
اجتماعية تتقاطع وتتداخل ،لترسم
ً
ص� � � ��ورة إن �س ��ان �ي ��ة م � ��ؤث � ��رة ،ت �س��ائ��ل
ان �ش �غ��االت ال��راه��ن ،وت�ع�ك��س سمات
العصر...
 :Polisseف��ي ص��ال��ة «م�ت��روب��ول�ي��س أمبير
ص��وف�ي��ل» (ب �ي��روت) ن�ه��اي��ة ك��ان��ون الثاني
(يناير) الحالي .لالستعالم01/204080 :

وثائقي

الفلسطينية
المخيمات
«واحد متلي» في
ّ
ّ
روي ديب

ف� ��ي «واح� � � ��د م �ت �ل ��ي» ( 20د) ،ي�ت�ب��ع
امل � � �خ� � ��رج ف� �ي� �ل� �ي ��ب ب � �ج� ��ال� ��ي ال � �ش� ��اب
اللبناني عالء وهو يستكشف ّ
مخيم
ب� ��رج ال �ب��راج �ن��ة ف ��ي ب � �ي ��روت ،ب��رف�ق��ة
صديقه الفلسطيني عمر.
ي � �ض� ��يء ال ��وث ��ائ � �ق ��ي ع �ل��ى
ال ّ
بد من سؤال :إلى حياة الشباب الفلسطيني،
تتوجه والتحديات التي تواجهه.
أي جمهور ّ
ّ
ال � �ش� ��ري� ��ط ال � � � ��ذي ُي� �ع ��رض
األفالم؟
هذه
مثل
ال� � � � � �ي � � � � ��وم ف � � � � ��ي «م � � � �س � � ��رح
امل� ��دي � �ن� ��ة» ،ي � �ن� ��درج ض�م��ن
م�ش��روع «ال�ك��رام��ة للجميع» ،الهادف
إل ��ى ت�ق�ل�ي��ص ال �ه� ّ�وة ب�ي�ن اللبنانيني
وال�ل��اج � �ئ�ي��ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن .وه ��و
م�ب��ادرة أطلقتها «األون ��روا» بتمويل
م� ��ن «م �ك �ت ��ب امل �ف ��وض �ي ��ة األوروب � �ي� ��ة

ل �ل �م �س��اع��دات اإلن �س��ان �ي��ة وال �ح �م��اي��ة
املدنية».
ي�ق��ودن��ا ال�ش��ري��ط إل��ى داخ��ل املجتمع
الالجئ في برج البراجنة .نزور بيت
ع �م��ر ،وأزق � ��ة امل �خ �ي��م ،ون �س �ت �م��ع إل��ى
ه��واج �س��ه ،وت �ج��رب �ت��ه ف ��ي االن ��دم ��اج
داخ ��ل امل�ج�ت�م��ع ال�ل�ب�ن��ان��ي .وب �م��وازاة
ذل��ك ،تأخذنا الكاميرا خلف عالء في
رحلته األولى إلى داخل ّ
مخيم البرج،
ّ
لنتوقف عند وضعه املأساوي...
ي�ح��اول «واح��د متلي» اإلض��اءة على
ت �ب��اي��ن اآلراء ب�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين إزاء
ال�لاج�ئ�ين .تلتقط ال�ك��ام�ي��را مقابالت
ف ��ي ال� �ش ��ارع م ��ع ب �ع��ض امل�ت�ع��اط�ف�ين
م ��ع ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وأخ ��رى
م��ع ال��راف�ض�ين ل�ل��وج��ود الفلسطيني
في لبنان« .واح��د متلي» كما ّ
يقدمه
ال � �ق� � ّ�ي � �م� ��ون ع� �ل� �ي ��ه ،ي� � �ح � ��اول ت �ق��ري��ب

وجهات النظر بشأن موضوع شائك
ك ��ا ّل ��وج ��ود ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف ��ي ل �ب �ن��ان،
لكنه في الوقت نفسه يثير قلقًا جديًا
بشأن أسلوب ومنطق الخطاب الذي
ّ
ي�ط��رح��ه ال �ي��وم ،إذ إن تركيبة العمل
ُ
تبقي الفصل األ ّس��اس��ي م��وج��ودًا من
دون تسميته ،كأنها ّ
ترسخه من دون
ّ
قصد .صحيح أن املجتمع اللبناني
م�ن�ق�س��م ح ��ول ال ��وج ��ود الفلسطيني
في لبنان ،واآلراء تتناقض بني ّ
املارة
ف��ي ش��ارع ال�ح�م��را ،وس��اح��ة ساسني،
ّ
رغ��م أن الفيلم تفادى الذكر الواضح
ّ
للمنطقتني ...ل�ك��ن داف��ع ع�ل�اء ،تلميذ
«جامعة بيروت العربية» ،واملناصر
ل�ل�ق�ض�ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ،إل� ��ى زي� ��ارة
امل �خ �ي��م ،ال ي� �ق � ّ�دم ب� � ��دوره أي ج��دي��د.
مل� ��اذا ل��م ي �ح��اول ف��ري��ق ال �ع �م��ل دع��وة
أح��د معارضي ال��وج��ود الفلسطيني

ف��ي لبنان إل��ى زي��ارة املخيم ملجابهة
أف �ك��اره امل�س�ب�ق��ة؟ ه��ل يحكمون بذلك
م �س �ب �ق��ًا ع� �ل ��ى اس� �ت� �ح ��ال ��ة ال� � �ح � ��وار؟
وكما نعلم لألسف ،فجمهور الفيلم
سيقتصر على األرجح على مناصري
القضية الفلسطينية .ل�ه��ذا ،فهو لن
ي �س �ه��م ف ��ي ت �ع��ري��ف اآلخ � ��ر ب�م�ع��ان��اة
الالجئ الفلسطيني.
ُ
وي �ب �ق��ى ال� �س ��ؤال :مل� ��اذا ت �ص �ن��ع أف�ل�ام
م �م��اث �ل��ة؟ وإل� � ��ى َم � ��ن ت� �ت � ّ
�وج ��ه؟ وه��ل

ّ
ت �ص� َّ�ور ح �ص �رًا ل�ت��ذك�ي��ر م��ن ي�ع�ل��م أن
امل��أس��اة م��ا زال ��ت ق��ائ�م��ة؟ أم لتصفية
ذمة املفوضية األوروبية؟ هذه أسئلة
ملحة ومشروعة تنطبق على أعمال
ّ
كثيرة تقارب هذه القضية .الالفت أن
الطرح منذ ستني عامًا ما زال يتفادى
املواجهة .في صربيا وإيرلندا وبالد
عديدة عاشت حروبًا مريرة ،استطاع
ال �ف��ن أداء دور ط�ل�ي�ع��ي ف��ي تقليص
ال �ه ��وة ب�ي�ن ال �ج�ل�اد وال �ض �ح �ي��ة ،ول��م
يحدث ذل��ك س��وى عبر امل��واج�ه��ة .ألم
يحن الدور كي يؤدي الفن هذا الدور،
ول��و ت�ح��ت مظلة ّالجمعيات امل��دن� ّ�ي��ة
ذات األجندات املعقدة؟
«واح� � ��د م �ت �ل ��ي» 6:00 :م ��ن م �س ��اء ال �ي��وم
ـ �ـ �ـ «م� �س ��رح امل ��دي �ن ��ة» (ال� �ح� �م ��را /ب� �ي ��روت).
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