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سينما

رهان جوسلين صعب طرابلس تقاوم بالسينما
بانة بيضون
ت �ح��ت ع� �ن ��وان «ال �ث �ق��اف��ة ت � �ق� ��اوم» ،ت�ط�ل��ق
امل� �خ ��رج ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ج ��وس� �ل�ي�ن ص�ع��ب
ال� � ��دورة األول � ��ى م ��ن «م �ه��رج��ان ط��راب�ل��س
ّ
السينمائي» ،بوصفه ّ
تحديًا لكل الظروف
ال �ت��ي ت�ع��ان�ي�ه��ا ع��اص �م��ة ال �ش �م��ال .ي�ض��مّ
امل� �ه ��رج ��ان أك� �ث ��ر م ��ن  40ف �ي �ل �م��ًا أج�ن�ب�ي��ًا
وع��رب �ي��ًا ي �ع��رض معظمها ل�ل�م��رة األول ��ى
ف��ي ل �ب �ن��ان ،ف�ي�م��ا ت�ت�ن��وع أم��اك��ن ال�ع��رض
ب�ي�ن ال� �ص ��االت وال �ج��ام �ع��ات ف ��ي ب �ي��روت
وطرابلس وكسروان.
ي� �ض ��يء امل � �ه ��رج ��ان ع� �ل ��ى ق� �ض ��اي ��ا امل � ��رأة
املحاصرة بني الحرب واملجتمع الذكوري
ال � ��ذي ال ي �ق��ل ع �ن �ف��ًا ع ��ن األول� � � ��ى .ي�ف�ت�ت��ح
الحدث الخميس املقبل مع «حجر الصبر»
للروائي واملخرج األفغاني عتيق رحيمي
امل �ق �ت �ب��س ع ��ن رواي � �ت� ��ه ال� �ح ��ائ ��زة ج��ائ��زة
«غونكور»ّ .
يطور رحيمي الرواية العبارة
ع� ��ن م �ش �ه��د ط ��وي ��ل ت �ت �ح ��دث ف �ي ��ه ام � ��رأة
أف�غ��ان�ي��ة م��ع زوج �ه��ا ال�غ��ائ��ب ع��ن ال��وع��ي،
ف� �ت ��روي ب �ب��راع��ة ق �ص��ة ح �ي��ات �ه��ا ف ��ي ظ��ل
املجتمع الذكوري األفغاني .ورغم معضلة

امل �ش �ه ��د ال� ��واح� ��د وامل� ��ون� ��ول� ��وج ال �ط��وي��ل
ال� ��ذي ي �ق �ت��رب م��ن امل �س��رح أك �ث��ر م �ن��ه إل��ى
ّ
السينما ،إال أن رحيمي قدم فيلمًا مختلفًا
وت�ج��ري�ب�ي��ًا م��ن خ�ل�ال ت�ط��وي��ر سينمائي
ع ��زز ف �ي��ه وج� ��ود ال� �خ ��ارج ،ف��أح �ي��ا بعض
الشخصيات التي ال نعرفها ف��ي ال��رواي��ة
إال من خالل وصف امل��رأة .من أفغانستان
ننتقل إل��ى ال�ه�ن��د م��ع «س �ل �م��ى» .وثائقي
املخرجة املتمرسة كيم لونجينوتو التي
أن �ج ��زت ال �ع��دي��د م ��ن األف �ل��ام ال �ت��ي تعنى
بقضايا املرأة ،يروي سيرة «سلمى» التي
يخرجها أهلها من املدرسة ويجبرونها
ع �ل��ى م�ل�ازم ��ة امل� �ن ��زل إل� ��ى أن ت�ن�ت�ق��ل إل��ى
سجنها ال��زوج��ي .ح�ين ت �ت��زوج ،ت��واص��ل
ك �ت��اب��ة ال �ق �ص��ائ��د ف ��ي ال� �س � ّ�ر وت �ن �ج��ح في
إم��راره��ا ف��ي ال�خ�ف��اء إل��ى أح��د الناشرين،
ف �ت �ش �ت �ه��ر ض �م��ن ش� ��اع� ��رات ال �ت��ام �ي��ل ،م��ا
يمهد لها ال�ط��ري��ق لنيل حريتها .ترافق
امل �خ��رج��ة س �ل �م��ى ف ��ي رح �ل��ة ت �ع��ود فيها
إل��ى قريتها حيث املجتمع املحافظ على
بنائه ال��ذك��وري رغ��م تغير الزمن .تعرض
امل �خ��رج��ة ال �ح �ي��اة ال �ي��وم �ي��ة وال � �ح� ��وارات
الحميمة للنساء اللواتي يتكلمن بحرية

أثناء عملهن املنزلي وتضعها في مقارنة
مع أحاديث الرجال األكثر تحفظًا كأنهم
ً
ه��م ال�س�ج�ن��اء ،س�ج�ن��اء أنفسهم أوال .في
«امل � ��رآة ال ت �ك��ذب» ل�لإن��دون�ي�س�ي��ة ك��ام�ي�لا
أن ��دي� �ن ��ي اب� �ن ��ة امل � �خ� ��رج امل� � �ع � ��روف غ� ��ارن
ن ��وغ ��روه ��و ،ت �ن �ت �ظ��ر ال �ط �ف �ل��ة «ب��اك �ي��س»
ع��ودة أبيها الغائب وت�ت��واص��ل معه عبر
امل ��رآة ال�ت��ي أه��داه��ا إي��اه��ا ال�ت��ي تظنها ال
تكذب كما البحر .ال تنجح أم باكيس في
ّ
بتقبل م��وت أبيها .توظف
إق�ن��اع ابنتها
املخرجة الطبيعة في لغتها السينمائية،
ً
فيبدو البحر ممثال رئيسيًا ،وتستكشف
أيضًا تقاليد ثقافة شعب الباجو األشبه

تضيء الدورة األولى
من المهرجان على
المرأة المحاصرة بالحرب
والمجتمع الذكوري

ب �غ �ج��ر امل � � ��اء وت� ��ؤس � ��س م �ن �ه��ا ج �م��ال �ي��ة
م �ش �ه��دي��ة خ��اص ��ة غ �ن �ي��ة ب ��ال ��رم ��وز .وم��ن
األفالم املثيرة للجدل «شكسبير يجب أن
يموت» النسخة التايالندية السينمائية
م� ��ن م �س��رح �ي��ة «م ��اك� �ب� �ي ��ث» ل �ش �ك �س �ب �ي��ر.
ُم�ن��ع ش��ري��ط إن��غ كانجنفيت ف��ي تايالند
بحجة أن��ه ي��ؤج��ج االن�ق�س��ام الشعبي؛ إذ
ّ
يصور فرقة تعيد تمثيل «ماكبيث» .ومن
شخصيات الفيلم ديكتاتور اسمه «القائد
العزيز» يشبه رئيس ال��وزراء التايالندي
ال �س��اب��ق ت��اك �س�ين ش �ي �ن��اوات��را .وان �ت �ق��دت
ال��رق��اب��ة أي�ض��ًا استعمال اللقطات الحية
ّ
تصور عنف الجيش مع املتظاهرين
التي
في  19أيار (مايو)  2010واستعمال اللون
األحمر ،في ما ّ
عدته نوعًا من دعم لحركة
ال �ق �م �ص��ان ال �ح �م ��ر .ي� �م ��زج ال �ش ��ري ��ط ب�ين
الوثائقي وال��روائ��ي ويلجأ إلى صور من
الرعب املمسرح لتصوير القمع السياسي
وان �ت �ق��اد ال�ح�ك��م امل �ل �ك��ي .وال ت�غ�ي��ب امل ��رأة
اللبنانية عن املهرجانّ ،
فتقدم لنا النحاتة
وامل�ص� ّ�ورة سيمون فتال فيلمًا تسجيليًا
ب �ع �ن ��وان «أوت� ��وب� ��ورت� ��ري� ��ه» ،أع � � ��ادت ف�ي��ه
َمنتجة لقطات ُص��ورت منذ أربعني عامًا

ل �ح �ي��اة ام � ��رأة ف��ي ب �ي��روت ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات.
كذلك سيعرض فيلم املخرجة األميركية
اللبنانية األصل سوزان يوسف «حبيبي
راسك خربان» الذي ِّ
صور في غزة .العمل
تجسيد سينمائي معاصر لقصة مجنون
ليلى ،ي��روي نضال عاشقني ض��د قوانني
االحتالل واملجتمع .أيضًاُ ،يعرض «طيب
خلص يال» للبنانية رانيا عطية ودانييل
غارسيا الذي نال جوائز عدةِّ .
صور الفيلم
ف ��ي ط ��راب �ل ��س وي� �ع ��رض ي ��وم �ي ��ات ش��اب
وت�ف��اع�ل��ه م��ع م�ح�ي�ط��ه وامل��دي �ن��ة .وأخ �ي �رًا
وليس آخرًاُ ،يعرض فيلم كارول منصور
«ن �ح��ن م��و ه �ي��ك» .ال �ع �ب��ارة ع��ن ش �ه��ادات
سوريات نازحات في لبنان .لعل الجملة
التي تفتح بها منصور فيلمها «أن تكون
ام ��رأة ف��ي زم��ن ال �ن��زاع��ات املسلحة أخطر
م��ن أن تكون جنديًا» ،أفضل م��ا يختصر
مضمون أفالم «مهرجان طرابلس».
«مهرجان طرابلس السينمائي» :من  14حتى
 19ت( 2ن��وف��م��ب��ر) ـ��ـ لالستعالم 03/533678
وم��ع��ل��وم��ات ع��ن األف�ل�ام وأم��اك��ن ال��ع��رض على:
www.culturalresistance.org

يفتتح املهرجان
مساء الخميس مع
فيلم عتيق رحيمي
«حجر الصبر»

هنري بركات
وتوفيق صالح...

على «درب»
الخالدين
«يما» التي ماتت مرتين

محمد خير
ُ
ل�ي��س ط ��ول ال�ع�م��ر وح ��ده م��ا ج�م��ع هنري
ب��رك��ات (1914ـ � �ـ � �ـ  ،)1997وت��وف �ي��ق ص��ال��ح
(1926ـ� �ـ� �ـ  ،)2013وال ال��وج��ود ال��راس��خ في
ق��وائ��م أه��م امل�خ��رج�ين واألف �ل�ام ف��ي ت��اري��خ
ال�س�ي�ن�م��ا ال �ع��رب �ي��ة .أك �ث��ر م��ن ذل ��ك يجمع
امل �خ��رج�ي�ن ال �ل��ذي��ن ي �ك� ّ�رم �ه �م��ا «م �ه��رج��ان
ّ
ط��راب�ل��س السينمائي» ،منه أن السنوات
العشر التي سبق بها األول مولد الثاني،
والفترة نفسها بني بدء نشاطهما الفني،
ّ
ل��م ت�م�ن�ع��ا أن ي�ش��ك��ل ال�ن�ص��ف ال �ث��ان��ي من
الخمسينيات موعد تألقهما السينمائي.
ف ��ي ع� ��ام  ،1955ي �ع �ل��ن ص��ال��ح ع ��ن نفسه
ف ��ي «درب امل �ه��اب �ي��ل» (س �ي �ن��اري��و نجيب
ّ
محفوظ) .وفي  ،1959يخلد بركات اسمه
في «دعاء الكروان» (عن قصة طه حسني).
ها هو إذًا تشابه آخر :كالهما وضع ثقته
في األدب��اء ،اقتبسا منهم الدراما ليتفرغا
لعناصر اإلخراج.
تأتي ضرباتهما التالية ف��ي الستينيات
ل �ت��ؤك��د امل �ع �ن��ى ن �ف �س��ه .ف ��ي م �ط �ل��ع ال�ع�ق��د
( ،)1961يقدم بركات «في بيتنا رجل» عن
رواي��ة إحسان عبد ال�ق��دوس ،ويلمع بقوة
ف��ي «ال� �ح ��رام» ع��ن رواي� ��ة ي��وس��ف إدري ��س
( ،)1965بينما يقتبس ص��ال��ح «يوميات
ن ��ائ ��ب ف ��ي األري� � � ��اف» ل �ت��وف �ي��ق ال �ح �ك �ي��م (
 ،)1968ب �ع��د ع� ��ام م ��ن «ال �س �ي��د ال�ب�ل�ط��ي»
ع��ن «زق ��اق ال�س�ي��د ال�ب�ل�ط��ي» رواي ��ة صالح
مرسي ،وعامني من «املتمردون» عن قصة
لصالح حافظ.
ثمة ملمح ثالث موحي في الخط نفسه.
ت��وف �ي��ق ص��ال��ح ل��م ي�ق�ت�ب��س م��ن م�ح�ف��وظ
إحدى رواياته على غرار صالح أبوسيف،
ب��ل استعان ب��ه كاتبًا للسيناريو ،تمامًا
ك �م��ا اق �ت �ب��س ال �ق �ص��ة ل� �ـ«امل� �ت� �م ��ردون» من
ص �ل��اح ح ��اف ��ظ ال � � ��ذي ُع � � ��رف ك �ص �ح��اف��ي
م �ش �ه ��ور .وم� ��ن ت��وف �ي��ق ال �ح �ك �ي��م ال ��رائ ��د
املسرحي اقتبس رواي ��ة ،تمامًا كما فعل

بركات مع ملك القصة القصيرة يوسف
إدري � ��س ،ف��اق�ت�ب��س م�ن��ه «ال� �ح ��رام» إح��دى
رواياته القليلة.
ّ
ه �ك��ذا ي�م�ك��ن ال �ق��ول إن �ه �م��ا ل��م ي��رك �ن��ا إل��ى
االق �ت �ب��اس ال�س�ه��ل ،امل �ت��وق��ع ،ب��ل ب�ح��ث كل
م�ن�ه�م��ا ب��ال�ض�ب��ط ع�م��ا ي��ري��د ،وه �ن��ا ي�ب��دأ
ال �ت �ش��اب��ه ف ��ي ال� �ت ��راج ��ع ،وي� �ب ��دأ ال �ت �م��اي��ز.
بعض ما ك��ان يريده بركات ك��ان موجودًا
عند امل��رأة .وليس املقصود فقط ثنائياته
العديدة مع فاتن حمامة ( 18فيلمًا) ،من
«داي� �م ��ا م �ع ��اك» إل ��ى «ل �ي �ل��ة ال �ق �ب��ض على
فاطمة» ( ،)1984م��رورًا بـ«لحن الخلود»
( )1962و«الخيط الرفيع» ( )1971و«أفواه
وأران� � ��ب» ( ،)1977ب��ل اع �ت �م��د ـ �ـ ف��ي ح��ال��ة
نادرة في السينما املصرية ــ على القصص
ال �ت��ي ك�ت�ب�ت�ه��ا امل � � ��رأة .م ��ن أش �ه ��ره ��ا ،ق � ّ�دم
«الباب املفتوح» ( )1963عن قصة للرائدة
النسوية لطيفة الزيات .أما «القبض على
فاطمة» فهي إحدى أربع حكايات ضمتها
مجموعة قصصية للكاتبة سكينة ف��ؤاد.
وال�ف�ي�ل��م ه�ن��ا ج��اء ب�ع��د ع��ام�ين م��ن تنفيذ
مسلسل للمخرج محمد فاضل عن القصة
نفسها ،وه��و ت�ص��رف ن��ادر آخ��ر ،فالعادة
ك��ان��ت آن� � ��ذاك أن ي �ت �ب��ع امل �س �ل �س��ل ال�ف�ي�ل��م،
وليس العكس.
أم ��ا م ��ا ك ��ان ي�ب�ح��ث ع �ن��ه ت��وف �ي��ق ص��ال��ح،
فكان م��وج��ودًا دائمًا في الجموع الذاهلة
املقهورة ،املغيبة الحائرة أو «املخدوعة».
ً
ق��د ت�ك��ون ح� ّ�ي��ًا ك��ام�لا أو ش��ارع��ًا ف��ي «درب
امل �ه��اب �ي��ل» ،أو م��رض��ى امل�ص�ح��ة النفسية
«امل� � �ت� � �م � � ّ�ردون» ( ،)1966أو األش� �خ ��اص
ال�ث�لاث��ة «امل �خ��دوع��ون» ( )1972ف��ي خزانة

شكل النصف الثاني
ّ
من الخمسينيات موعد
تألقهما السينمائي

الشاحنة ،عن «رجال في الشمس» لغسان
كنفاني.
وعلى قلة أفالمه قياسًا إلى عمره املديد،
فقد تنقل بني مصر ،وسوريا التي أنتجت
«امل�خ��دوع��ون» وال �ع��راق «األي ��ام الطويلة ــ
ق�ص��ة ه ��روب ص ��دام ح�س�ين م��ن ال�س�ج��ن»
وهي الوصمة السينمائية التي غفرتها له
إبداعاته األخرى .أما بركات فكان انتقاله
لبنانيًا ،وفي ذلك نوع طفيف من العودة
إل ��ى ال� �ج ��ذور ،ف��اب��ن ح��ي ش �ب��را ال �ق��اه��ري
م��ن أص� ��ول م�س�ي�ح�ي��ة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،وه ��و في
«ع��ودت��ه» امل��ؤق�ت��ة ق��دم ف��ي ع��ام واح ��د هو
 1967فيلمني من أفالم فيروز الثالثة ،هما
«سفر برلك» و«بنت الحارس» ،بعد عامني
من فيلمها األول «بياع الخواتم» لصاحب
األصول اللبنانية أيضًا يوسف شاهني.
ّ
وفيما يقال إن ط��ه حسني ل��م يكن راضيًا
ع��ن م �ن��ح ب��رك��ات دور «آم� �ن ��ة» ف��ي «دع ��اء
الكروان» إلى الفنانة الشابة فاتن حمامة،
ّ
إال أن ��ه أع ��رب ع��ن رض ��اه ب�ع��دم��ا «ش��اه��د»

ّ
ال�ف�ي�ل��م ،ل�ك��ن «ع�م�ي��د األدب» ال�ض��ري��ر ك��ان
في جميع األح��وال محور الدعاية للعمل.
بصوته العميق ،أذي�ع��ت إع�لان��ات الفيلم
ف��ي دور ال�س�ي�ن�م��ا ق�ب��ل ع ��ام م��ن تأسيس
التلفزيون املصري ،ودخل الناس الصاالت
ل �ي �ش��اه��دوا «رائ �ع��ة ط��ه ح �س�ي�ن» .م��ن هنا
يمكن ربما فهم تفضيل اقتباس الروايات
ل��دى ب��رك��ات وص��ال��ح ،وغ�ي��ره�م��ا كصالح
أبوسيفُ .وصف العرب كثيرًا بأنهم «أمة
ّ
ال ت �ق��رأ» ،ف��رب�م��ا ي�ج��در ال�ت��ذك�ي��ر ب ��أن ثمة
زمنًا ك��ان اس��م األدي��ب سببًا ل��رواج شباك
ال�ت��ذاك��ر ،رب�م��ا دف�ع��ت ق��وة األدب مخرجي
األف �ل��ام ل�ل�ت�ن��اف��س م �ع �ه��ا ب��أف �ض��ل أدوات
اإلخ � ��راج .وم�ن�ه��ا ك��ان��ت م��وس�ي�ق��ى أن��دري��ه
ُ
رايدر التي ال تنسى ،سمة مميزة لـ «دعاء
الكروان» الفيلم ،وتكاد ترتبط لدى أبناء
اليوم حتى بالرواية املكتوبة.
ّ
غ�ي��ر أن ال �ف��ارق األه ��م ،إل��ى ح��د النقيض،
ّ
ي �ب �ق��ى ف� ��ي ال � �ك � ��م ،ف� ��ي ح �ج ��م ال �ع �م ��ل ب�ين
ب ��رك ��ات وت��وف �ي��ق ص ��ال ��ح .ي �ع� ّ�د األول من
أغ ��زر امل�خ��رج�ين ـ �ـ إن ل��م ي�ك��ن األغ� ��زر على
اإلط� �ل� ��اق ـ � �ـ ف� ��ي ال �س �ي �ن �م��ا امل � �ص ��ري ��ة .ف��ي
األرب �ع �ي �ن �ي��ات وح ��ده ��ا ،ص �ن��ع  12فيلمًا
أولها «الشريد» وآخ��ره��ا «عفريتة هانم»
( .)1949ف � ��ي ال �خ �م �س �ي �ن �ي ��ات ،ض��اع��ف
ج�ه��ده فصنع  24فيلمًا ،ث��م  10أف�ل�ام في
الستينيات 23 ،أخ��رى ف��ي السبعينيات،
و 14في الثمانينيات ،وفيلمًا وحيدًا في
التسعينيات ه��و «ت�ح�ق�ي��ق م��ع م��واط�ن��ة»
(« .)1993م�ش��وار» الم��س املئة فيلم ،فأين
هذه األرق��ام من سبعة أفالم فقط صنعها
رفيق تكريمه في طرابلس توفيق صالح؟

ضمن مهرجان طرابلس أيضًا ،يعرض
شريط «يما» للمخرجة الجزائرية جميلة
صحراوي .ننتقل إلى مشهد مؤلم وطويل
لـ«وردية» وهي تحاول دفن ابنها طارق
الذي قتل على األغلب على يد أخيه علي
املنتمي إلى إحدى الحركات اإلسالمية في
الجزائر .يطغى الصمت على الشريط حيث
تروي لغة الجسد الالمحكي ،ويأتي الحوار
ليقطع الصمت فجأة ،ما يزيد التوتر
الدرامي .تعتمد املخرجة على الطبيعة
التي تحاكي بصحراويتها قسوة األلم الذي
تعيشه «وردي��ة» وصعوبة الصراع الذي
تعيشه في ظل هذه الحرب الدموية التي
قتلت أول أبنائها فعليًا واآلخر مجازيًا.

امل �ش��وار ال ي�ق��اس ب��األرق��ام ف�ق��ط .ه��ا هما
رأس ��ًا ب ��رأس ف��ي م�ح��اف��ل ال�ت�ك��ري��م وق��وائ��م
أف� �ض ��ل األف � �ل ��ام ،وم �ن �ه �م��ا «ق ��ائ �م ��ة دب ��ي»
(راج ��ع امل �ق��ال امل �ق��اب��ل) األخ �ي��رة أله��م مئة
فيلم عربي.
* تكريم هنري بركات:
عرض «في بيتنا رجل» 14:00 :يوم  11تشرين
الثاني ـ «جامعة بيروت العربية» مع ندوة وليد
عوني حول الحداثة في أفالم هنري بركات
عرض «سفر برلك» 15:00 :يوم 12ت2
عرض «لحن الخلود» 15:00 :يوم  15ت2
عرض «دعاء الكروان» 15:00 :يوم  18ت2
* تكريم توفيق صالح مع عرض «املخدوعون»:
 14:00ي�����وم  19ت���ش���ري���ن ال���ث���ان���ي ـ����ـ ال��ج��ام��ع��ة
اللبنانية ،بيروت( ،الشويفات) و 14:00يوم 19
ت« ،2جامعة القديس يوسف»

