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سينما

بيروت تحتفي بالمع ّلم
في ذكراه الخامسة والثالثين
األرستقراطي املاركسي الذي أسس
ّ
للواقعية ّالجديدة ،قبل أن يمضي إلى
ذروة ّالجمالية املشغولة بعناية شبه
مسرحية ،عاش وأبدع عند الحد الفاصل
بني عالم ينتهي وآخر يعيش مخاضه
واملقلق« .متروبوليس» تستعيد
الصاخب
ّ
أعماله التي تعد من روائع الفن السابع
فيسكونتي خالل تصوير «حاسة»

لوتشينو فيسكونتي سينمائي الزمن المفقود
يزن األشقر
من املفرح أن تكون العاصمة اللبنانية
ّ
العاملية
ج��زءًا ّمن خريطة االحتفاالت
ب��امل �ع��ل��م اإلي �ط��ال��ي ف��ي ال ��ذك ��رى ال� �ـ35
لوتشينو فيسكونتي (1906ــ
لرحيله.
ّ
 )1976سيحل ضيفًا على املدينة ،إذ
تحتفي «متروبوليس أمبير صوفيل»
وامل��رك��ز الثقافي اإلي�ط��ال��ي ،بصاحب
«م � � ��وت ف � ��ي ال� �ب� �ن ��دق� � ّي ��ة» 11 .فيلمًا
بعضها طبع تاريخ الفن السابع يعيد
اكتشافها الجمهور اللبناني بنسخ
 35م �ل��م .ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ال�ش�ه�ي��ر الذي
أب ��دع ف��ي م �ج��االت امل �س��رح واألوبرا،
�ذي ب�ق��ي ماركسيًا
واألرس �ت �ق��راط��ي ال � ّ
ح �ت��ى رح �ي �ل��ه ،وال� �ف ��ن ��ان البروستي
الجنسيةّ ،
ّ
ّ
يخيم
بمثليته
الذي جاهر
طيفه تسعة ّأي��ام على بيروت ابتداءً
ّ
م��ن ال �ج �م �ع��ة .ي �ع��د ف�ي�س�ك��ون�ت��ي أحد
الجديدة» في
مؤسسي تيار «الواقعية
ّ
السينما اإلي�ط��ال�ي��ة ،علمًا ب��أن��ه أبحر
جمالية وف�ك� ّ
ّ
ّ
تخصه
�ري��ة
إل��ى ض�ف��اف
وحده .بعد انتشار أفالم البروباغندا
ف ��ي ع �ه��د ال��دي �ك �ت��ات��ور موسوليني

ال��ذي أول��ى أهمية للسينما ف��ي نشر
ال �ف �ك��ر ال� �ف ��اش ��ي ،ب � ��دأت ت �ب ��زغ بوادر
تيار جديد في السينما اإليطالية مع
«أرب ��ع خ �ط��وات ف��ي ال �غ �ي��وم» ()1942
ألل �ي �س ��ان ��درو ب�ل�اس �ي �ت��ي ،و«هوس»
( )١٩٤٣ل �ف �ي �س �ك��ون �ت��ي .ت �ح��ت تأثير
الواقعية الشعرية الفرنسية والفكر
ال�ش�ي��وع��ي واإلن �س��ان��وي��ة املسيحية،
ت �ح��ددت س �م��ات ال��واق�ع�ي��ة اإليطالية
ال �ج��دي��دة ف ��ي ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات بأفالم
تدور حول الطبقة العاملة في إيطاليا
الخارجة من الحرب العاملية الثانية.
إح��دى ال�ع�لام��ات ال�ف��ارق��ة ف��ي مسيرة
فيسكونتي كانت استوديو Cinecittà
ال� ��ذي أس �س��ه ال��دي �ك �ت��ات��ور اإليطالي
خ��دم��ة للبروباغاندا الفاشية .هناك
ت� �ع � ّ�رف إل� ��ى روس �ي �ل �ي �ن��ي وفيلليني
وجيوسيبي دي سانتيس ،وكتب مع
األخ �ي��ر س�ي�ن��اري��و ب��اك��ورت��ه «هوس»
اقتباسًا عن رواية األميركي جايمس
ك ��اي ��ن «س� ��اع� ��ي ال� �ب ��ري ��د ي � ��دق دائمًا
م��رت�ين» ،ع��ن م�ت�ش� ّ�رد يقيم ع�لاق��ة مع
امرأة صاحب مطعم.
ّ
ف� ��ي  ،1948أن � �ج ��ز «األرض تهتز»

( ،3/5س )7:00:ع��ن م�ع��ان��اة صيادي
األس� �م ��اك ف ��ي ق��ري��ة  Aci Trezzaفي
ال �ج �ن��وب اإلي �ط��ال��ي .وأت�ب�ع�ه��ا بفيلم
«رائ �ع ��ة ال �ج �م��ال» ،٣/٦( Bellissima
س )8:00 :الساخر عام  1951عن عالم
السينما وأوهامها في استوديوهات
«س�ي�ن�ي�ت�ش�ي�ت��ا» ...ق�ب��ل أن يبتعد عن
ّ
(«حس»،
الواقعية الجديدة بـ Senso
س )8:00 :ف��ي اقتباس
 ١٩٥٤ـ �ـ ّ ،3/7
ل � ��رواي � ��ة ك ��ام� �ي ��ل ��و ب� ��وات� ��و القصيرة
بالعنوان نفسه .ت��دور أح��داث الفيلم
ال��ذي لقي استهجانًا نقديًا البتعاده
ع ��ن ال��واق �ع �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة ،ع� ��ام 1866
خ�لال ال�ح��رب ب�ين إيطاليا والنمسا.
ن �ح��ا ف�ي�س�ك��ون�ت��ي إل ��ى الرومانسية
ف��ي تصوير قصة كونتيسة إيطالية
تخون بلدها مع ضابط نمسوي .لكن
فيسكونتي عاد بعدها إلى الواقعية
ال�ج��دي��دة وش�خ�ص�ي��ات��ه امل�ك��اف�ح��ة في
«روك � ��و وإخ ��وت ��ه» (1960ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ ،3/9س:
 .)7:00ب �ع ��ده ��ا ،ص � � ّ�ور «ال� �ف� �ه ��د» Il
 ١٩٦٣( Gattopardoـــ  ،3/4س)7:00 :
ال� � ��ذي ن � ��ال «س �ع �ف��ة ك � ��ان الذهبية»،
وت� �ن ��اول االض� �ط ��راب ��ات ال �ت��ي تواجه

الطبقة األرستقراطية في صقلية في
ال�س�ت�ي�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن ال�ت��اس��ع عشر
م��ع وص ��ول ج�ي� ّ�ش غ��اري �ب��ال��دي .ومن
خالله ألقى املعلم نظرته على طبقة
آفلة وزمن منتهّ ،
عشية بروز عالم آخر
بقيم وأنماط إنتاج مختلفة.
أم� ��ا «م � ��وت ف ��ي ال �ب �ن��دق �ي��ة» (1971ـــــ
 ،3/10س ،)8:00 :أح��د أش �ه��ر روائع
ال �ف ��ن ال� �س ��اب ��ع ،ف��اق �ت �ب �س��ه ع ��ن رواية
ت��وم��اس م��ان القصيرة .ص� ّ�ور ضياع
ك ��ات ��ب ع� �ج ��وز ف� ��ي م� �ت ��اه ��ات املرض
وامل��وت واألف��ول ،م�ط��اردًا طيف الفتى
البولوني الذي ّ
يجسد الجمال البريء
ّ
ّ
البندقية على خلفية عالم
في متاهات
ينهار .ويضيق املجال هنا عن تناول
تفصيلي ألف�ل�ام فيسكونتي األخرى
ال �ت��ي ت�ع��رض�ه��ا «م �ت��روب��ول �ي��س» ،من
«الليالي البيضاء» (1957ـ�ـ�ـ  ،3/8س:
 ،)8:00إل��ى «ل��ودف�ي��غ» (1972ـ �ـ �ـ ،3/12
ّ
ّ
مجازية
س )7:00 :ال��ذي ي�ق��دم ق ��راءة
م��ن وح ��ي ح �ي��اة ل��وي��س ال �ث��ان��ي ملك
بافاريا الذي يعالج وجعه الوجودي
الدفني باللهو واملجون والفن العظيم.
ون� � �ص � ��ل إل� � � ��ى «م � �ش � �ه� ��د م� � ��ن جلسة

تهتز»
في «األرض ّ
جمع بين فظاظة لغة
الصيادين الصقليين
وجمال التراجيديا
اإلغريقية

ّ
عائلية» (1974ـ�ـ  ،3/11س )8:00:الذي
ُ ّ
ّ
ع��د فيلمه ال��وص��ي��ة .ذل��ك البروفسور
في خريف عمره وقد اقتحمت حياته
عائلة متحللة تحمل صخب األزمنة
ال �ح��دي �ث��ة ،ي�ح�م��ل ال�ك�ث�ي��ر م��ن مالمح
السينمائي .وه�ن��اك طبعًا «البريئة»
(١٩٧٦ـ� � �ـ  ،٣/١٣س )8:00 :ال ��ذي رحل
بعيد إن�ج��ازه ،ويحمل بصمات ّ
حبه
ّ
األول ،أي األوبرا.
ال �س �ي �ن �م��ا ع �ن��د ف�ي�س�ك��ون�ت��ي تتصف
ّ
البصرية
بجاذبية الصورة واملناخات
وال ��دي �ك ��ور ،وااله �ت �م��ام بالتفاصيل.
اه�ت�م��ام��ه ب��ال�ف��ن وب��امل �س��رح واألوبرا
ال�ت��ي أخ��رج ع��ددًا م��ن أع�م��ال�ه��ا ،أسهم
ف��ي منح ص��ورت��ه جماليات متعددة.
حبكاته ميلودرامية «تقع عند نقطة

من البرنامج

«الفهد» ـــ ()1963

3/4

< 07:00

نحن ف��ي صقلية ع��ام  ،1860م��ع أالن
دول� � ��ون ،وب� ��رت الن �ك��اس �ت��ر ،وكلوديا
ك��اردي �ن��ال��ي ...أح��د أب � ّ�رز كالسيكيات
السينما اإليطالية ،يسلط الضوء على
تهاوي سلطة النبالء ،على وقع صعود
البورجوازية .فهل ينسى أمير سالينا
كبرياءهّ ،
ّ
للتحو ّالت؟
ويغير جلدته وفقًا
وه��ل يقبل ت��زوي��ج اب��ن أخ�ي��ه املفضل
بشابة ال تحمل الدم النبيل؟

ّ
«األرض تهتز» ()1948

3/5

< 07:00

ن �ح��ن ف ��ي ق ��ري ��ة ص �غ �ي��رة ت �ق��ع شرق
صقلية ،في عشرينيات القرن املاضي.
ت �ت �م �ح��ور ال �ح �ب �ك��ة ح � ��ول ع ��ائ� �ل ��ة من
ال �ص �ي��ادي��ن ،آل ف��االس �ت��رو ،يحاولون
بشتى ال��وس��ائ��ل م�ق��اوم��ة االستغالل،
بقيادة انتوني االبن األكبر .العمل املأخوذ
عن رواية لجيوفاني فرغا ،ملحمة حول
ّ
الطبقية ،وتحديات العمال
ال�ص��راع��ات
والفقراء وهنا الصيادين.

ّ
«موت في البندقية» ()1971

3/10

< 08:00

ن�ح��ن ف��ي ال�ب�ن��دق� ّ�ي��ة ع ��ام  ،1911على
ع �ت �ب��ة ال� �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة األول� � � ��ى ،حني
ت �ح� ّ�ول��ت امل��دي �ن��ة ال �ع��ائ �م��ة إل ��ى ملتقى
للشباب البرجوازي الالمبالي .نالحق
هنا ّ
قصة مؤلف موسيقي عجوز ،يقع
ف��ي غ ��رام م��راه��ق ،ف��ي وق ��ت ت ��دق فيه
الكوليرا أب��واب املدينة .العمل اقتباس
عن رواي��ة توماس م��ان ،وفيه حضور
قوي ملوسيقى مالر.

«الليالي البيضاء» ()1957

3/8

< 08:00

نحن في مدينة مجهولة ،حيث يلتقي
م ��اري ��و ال��وح �ي��د وال �ه��ائ��م ع �ل��ى وجهه
بنتاليا ال�ب��اك�ي��ة .على ال�ج�س��ر ،تنتظر
ّ
نتاليا حبيبها منذ وق��ت ط��وي� ً�ل ،لكن
ماريو يقع في غرامها ،مواصال صد
ن�س��اء أخ��ري��ات ي�ت�ق� ّ�رب��ن م �ن��ه ...العمل
امل ��أخ ��وذ ع��ن رواي � ��ة دوستويفسكي،
يضع البطل في نهاية الشريط وجهًا
لوجه مع أوهامه.

«روكو وإخوته» ()1960

3/9

< 07:00

ّ
العاملية
نحن ف��ي ميالنو بعد ال�ح��رب
ال �ث��ان �ي��ة ،ن�ل�ت�ق��ي ح� ��ول م ��أس ��اة عائلة
باروندي وصراعاتها ،على وقع بزوغ
ع �ص��ر ج� ��دي� ��د ...رائ� �ع ��ة فيسكونتي
ت��رص��د ح �ي��اة ع��ائ �ل��ة إي �ط��ال �ي��ة ريفية
ت�ن��زح إل��ى م�ي�لان��و ،حيث روك��و يدخل
ع��ال��م امل �ص��ارع��ة م��رغ �م��ًا ،وي��دخ��ل في
ّ
قسرية مع أخيه ،تنتهي بجريمة
حرب
ّ
عاطفية.

«لودفيغ» ()1972

3/12

< 07:00

نحن في النمسا على عهد امللك لويس
الثاني ،ملك ب��اف��اري��ا ...العمل أكثر من
اس�ت�ع��ادة ت��اري�خ�ي��ة ل�س�ي��رة امل �ل��ك ،منذ
�رش ع��ام  1864حتى
ص�ع��وده إل��ى ال�ع� ّ
م��وت��ه ع ��ام  .1886إن �ه��ا ق� ّ�ص��ة جنون
ت ��ام ،ووث�ي�ق��ة سينمائية ح� ّ�ي��ة تتطرق
إلى ّ
املثلية ،وإلى عالقة الفنان بالسلطة
وت �ش �ع �ب��ات �ه��ا ،م� ��ن خ �ل��ال شخصية
املوسيقي األملاني ريتشارد فاغنر.

