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مهرجان

ماهر أبي سمرا
كنا»
«شيوعيين ّ

سوريا تحتضن «أيام سينما الواقع»

وبلغ  Dox Boxشاطئ األمان

ّ
الدورة الرابعة تمتد من
الصني إلى بريطانيا،
ّ
هموم
وتتوقف عند
ّ
الشباب والعنف ضد
املرأة .بعد غد ينطلق
هذا املوعد العربي
ّ
املهم مع الفيلم
تحت راية
التسجيلي،
ّ
الثقافة املستقلة
دمشق ــ أنس زرزر

كلوديا كاردينالي وأالن دولون في مشهد
من «الفهد» الذي يفتتح التظاهرة

التقاء بني املسرح والحياة» ،بتعبيره.
ي �ح��اف��ظ ع �ل��ى ال �ب �ع��د السيكولوجي
لشخصياته بلقطات طويلة .الواقعية
اإلي� �ط ��ال� �ي ��ة ال� �ج ��دي ��دة ج �ع �ل �ت��ه يهتم
بإلقاء نظرة تحليلية ماركسية على
مشكالت الطبقة العاملة ف��ي أفالمه،
ينّ
صراعات الطبقة األرستقراطية
ويب
ّ
وتناقضاتها .إنه «سينمائي الوقت»،
ّ
على حد تعبير جيل دول��وز ،وأعماله
محاولة للبحث في الزمن الضائع .كان
قارئًا شغوفًا لتوماس مان ومارسيل
بروست الذي مات قبل نقل رائعته إلى
ال�ش��اش��ة .ع��رف كيف يجمع األضداد:
ل �غ ��ة ص � �ي� ��ادي األس � �م � ��اك الصقليني
وج� �م ��ال ال �ت� ّ�راج �ي��دي��ا اإلغ��ري �ق �ي��ة في
«األرض تهتز» .كتب ًالناقد الفرنسي
الراحل سيرج داني مرة« :فيسكونتي
مشهور بقدر ما هو مجهول .صاحب
ل �غ��ة س �ي �ن �م��ائ� ّ�ي��ة م�غ�ل�ق��ة ب ��إح �ك ��ام ،ال
يضاهيها شيء في تاريخ السينما».
ّ
ال��ج��م��ع��ة  4آذار ،س 7:00 :ح��ت��ى  13آذار
(م���ارس) ـ ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية /بيروت)01/204080 .

قبل أربع سنوات ،انطلقت الدورة
األول��ى من «مهرجان أيام سينما
ال� ��واق� ��ع ـ �ـ �ـ �ـ دوك� � ��س ب� ��وك� ��س» .في
ذل ��ك ال��وق��ت ت �خ� ّ�وف ك �ث �ي��رون من
ّ
ع��دم استمرار التجربة التي تعد
م��ن امل �ب ��ادرات ال�ث�ق��اف�ي��ة املستقلة
ف��ي س��وري��ا .ل�ك��ن ب��رن��ام��ج الدورة
الرابعة التي تفتتح بعد غد ،يأتي
ّ
ّ
الشابية
ل�ي��ؤك��د أن ت�ل��ك امل�غ��ام��رة
ت ��دخ ��ل ال � �ي� ��وم م ��رح� �ل ��ة النضج.
املهرجان الذي يديره السينمائي
ّ
نيربية ورفاقه ،بلغ شاطئ
عروة
ّ
األم��ان ،وتحول إلى أحد املواعيد
اإلقليمية امل�ه� ّ�م��ة ،لكونه الوحيد
ّ
املعني بتقديم الفيلم التسجيلي
ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط« .األه � ��م هو
خ �ل��ق ح� ��دث س �ن��وي ف ��ي املنطقة
ِّ
يقدم هذا النوع من األف�لام» على
ّ
حد تعبير نيربية الذي أعلن خالل
مؤتمر عقده في سينما «الكندي»
في دمشق ،انضمام مدينة حلب
إلى خريطة املهرجان ،إلى جانب
طرطوس وحمص ودمشق طبعًا.
ع �ل��ى ال �ب��رن��ام��ج ه� ��ذا ال� �ع ��ام عدد
م��ده�ّ�ش م ��ن األع� �م ��ال 43 :فيلمًا،
ي �ت��وزع ع��رض�ه��ا ،ب�ين  2و 10آذار
(م� � � � � � ��ارس) ،ع� �ل ��ى ث� �ل ��اث صاالت
ه��ي «ك �ن��دي» (دم� ��ر) ،و«الزهراء»
و«كندي» (دمشق) التي تحتضن

ع ��رض االف �ت �ت��اح م �س��اء األربعاء،
وهو بعنوان «القطار األخير إلى
امل�ن��زل» ،ويحمل توقيع الصيني
ليكسني فان .يعالج الفيلم أوضاع
العمال الصينيني أثناء هجرتهم
املوسمية م��ن ال��ري��ف إل��ى املدينة
ّ
ال� �ت ��ي ت� �ع ��د م� ��ن أك� �ب ��ر الهجرات
البشرية في التاريخ املعاصر.
ت� ��وزع� ��ت ب ��اق ��ي ال� �ع� �ن ��اوي ��ن على
ت � � �ظ � ��اه � ��رات م� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة ،أوالها
«امل� �خ� �ت ��ارات ال ��دول� �ي ��ة» وتعرض
 17ف�ي�ل�م��ًا ،ت�ت�ن��اف��س ع�ل��ى جائزة
ال �ج �م �ه��ور ال � ��ذي ي� �ص � ّ�وت عليها
امل�ش��اه��دون م�ب��اش��رة بعد انتهاء
ال �ع��رض .ثمانية م��ن ه��ذه األفالم
ّ
ت� �ق ��دم ل �ل �م��رة األول� � ��ى ف ��ي العالم
العربي .ولعل أهمها فيلم الختام
«ت �ص �ب��ح ع �ل��ى خ �ي��ر ،ي ��ا ال أحد»
للسويسرية جاكلني زوند .يغوص

اإلضاءة على
مخرجين جدد مثل
حازم الحموي،
وأديب الصفدي
الفيلم في العوالم النفسية ألربع
ش�خ�ص�ي��ات م��ن ب �ل��دان مختلفة،
ت �ج �م �ع �ه��م م �ع��ان��ات �ه��م م ��ن األرق
املزمن .وتستضيف تظاهرة «لقاء
مع مخرج» هذا العام ،البريطانية
ّ
كيم لونجينوتو التي تعد من أهم
املخرجني التسجيليني ،وتعالج
أعمالها واق��ع امل ��رأة والقاصرين
ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل�ج�ت�م�ع��ات .فرصة
ن� � ��ادرة أم � ��ام ال �ج �م �ه��ور السوري
ك ��ي ي�ك�ت�ش��ف أع �م��ال �ه��ا «الساري
ال � � � ��وردي» ،و«ض� �م� �ن ��ي ،أفلتني»
و«أخوات في القانون» ،و«كبرياء

من فيلم االفتتاح «القطار األخير إلى املنزل» للصيني ليكسني فان

ّ
امل� �ك ��ان» ...وه ��ذا األخ �ي��ر ي �ق��دم في
عرضه العاملي األول.
ضمن الفعاليات املوازية ،ستقيم
كيم لونجينوتو ورش��ة عمل مع
السينمائيني السورييني الشباب،
ّ
ع �ل �م��ًا ب��أن �ه��ا ت� �ش ��ارك أي �ض ��ًا إلى
جانب التشكيلي ال�س��وري أحمد
م�ع�لا ،وامل �خ��رج ال��دن�م��ارك��ي تويه
س �ت�ين م��ول �ل��ر ف ��ي ل �ج �ن��ة تحكيم
ت �ظ��اه��رة «أص � ��وات م��ن سوريا».
تتنافس ف��ي ه��ذه امل�س��اب�ق��ة ستة
أفالم أنجزها مخرجون سوريون
ش � �ب � ��اب ع � �ل ��ى ج � ��ائ � ��زة «دوكس
ب��وك��س ُــــ ص ��ورة» .ث�لاث��ة م��ن هذه
األف�ل�ام ت�ع��رض للمرة األول��ى هي
«ال� �ش� �ع ��ران ��ي» ل� �ح ��ازم الحموي،
و«ص �ف �ق��ة م ��ع ال �ش �ي �ط��ان» ألديب
الصفدي ،و«مدينة الفراغ» لعلي
ال �ش �ي��خ خ� �ض ��ر .األف� �ل ��ام األخرى
نالت جوائز في مهرجانات دولية
مختلفة« :سقف دمشق وحكايات
م ��ن ال �ج �ن��ة» ل� �س ��ؤدد ك �ن �ع��ان فاز
بالجائزة الثانية ألفضل وثائقي
عربي في «مهرجان دبي» .يتناول
ال�ف�ي�ل��م ال �ق �ص��ص ال�ش�ع�ب�ي��ة التي
يتناقلها ال�ن��اس ف��ي دم�ش��ق ،وما
ّ
تمثله من م��وروث شعبي يواجه
خ�ط��ر االن��دث��ار ف��ي وج��ه العوملة.
أم��ا «ف��ي انتظار أب��و زي��د» ملحمد
ع �ل ��ي أت� ��اس� ��ي ،ف �ي �ق ��دم بورتريه
خ��اص��ًا ل�ل�م�ف�ك��ر ن�ص��ر ح��ام��د أبو
زي��د ال��ذي غ��ادرن��ا ال�ع��ام املاضي.
وأخ� � �ي� � �رًا ،س �ن �ش��اه��د «راقصون
وج ��دران» للمخرج ال�ش��اب إياس
م�ق��داد ال��ذي يقدم تفاصيل رحلة
قامت بها مجموعة من الراقصني
العرب واألجانب إلى بيروت عام
 .2006إض ��اف ��ة إل� ��ى التظاهرات
الجانبية ،هناك تظاهرة «روائع
امل � � �ه� � ��رج� � ��ان� � ��ات» ال � � �ت � ��ي تحظى
بمتابعة استثنائية من الجمهور.
حازت
وس �ت �ع��رض أرب� �ع ��ة أف �ل��ام ّ
جوائز عدة .لكن األمور ليست كلها
سهلة في  .Dox Boxسألنا عروة
نيربية عن املشاكل التي يعانيها
ّ
امل �ه��رج��ان ،ف�ت�ح��دث ك��ال �ع��ادة عن
«غ� �ي ��اب ال �ج �ه ��ات ال ��راع� �ي ��ة التي
تقدم دعمًا م��ادي��ًا» .وع��ن الرقابة
ال�ت��ي أل�غ��ت ع��رض ب�ع��ض األفالم
العام املاضي ،نفى نيربية تكرار
ذل��ك ه��ذه ال� ��دورة« :ل��م ي�ح��ذف أي
من مشاهد أف�لام ه��ذا ال�ع��ام ،لكن
ه �ن��اك دوم� ��ًا ب �ع��ض األف �ل��ام التي
ّ
املختصة عرضها
تمنع ال��دوائ��ر
لألسف».

اجتمع هؤالء ،لفترة شريط سينمائي ،كي يقيسوا املسافة
الفاصلة بني انهيار مشروع ك��ان يجمعهم (النضال في
ص �ف��وف ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي خ�ل�ال س �ن��وات م�ف�ص�ل� ّ�ي��ة من
ال �ح��رب األه �ل� ّ�ي��ة ،وت�ح��دي�دًا م�ق��اوم��ة إس��رائ �ي��ل) ،وصعود
مشروع آخر يقفون منه اليوم
ف��ي م��واق��ع مختلفة ،تتراوح
بني الخوف والرفض والشك
والحيرة والتعاطف وانتماء
األم ��ر ال��واق��ع (امل �ق��اوم��ة التي
ف��رض�ت�ه��ا س� �ي ��رورة الصراع
في لبنان واملنطقة).
ح� �س�ي�ن أي � � ��وب وب � �ش� ��ار عبد
األمني
ال� �ص� �م ��د وإب � ��راه� � �ي � ��م ّ
وم��اه��ر أب ��ي س �م��را ،انفضوا
ع��ن ال �ح ��زب ،وس �ل �ك��وا دروبًا
مختلفة« .ال �ح��زب الشيوعي
ال�ل�ب�ن��ان��ي» خ�ل�ف�ه��م ،و«حزب
الله» من أمامهم .فما العمل؟
ي �ع �ي ��دون «ت �م �ث �ي��ل املعركة»
ذات ي � ��وم م� ��ن ش� �ت ��اء ،١٩٨٧
ّأرخ للسيطرة ال�س� ّ
الفيلم
�وري��ة على
يسلط الضوء
ل�ب�ن��ان .ي��راج�ع��ون تجربتهم،
ّ
أسئلتهم الحارقة.
ويطرحون
على أزمة
ً
ن �ك �ت �ش��ف م � �ث �ل�ا أن قيادات
بعض النخب
ح��زب ال�ش�ي��وع��ي ه��ي التي
ال � ّ
اليسارية،
«املقاومة».
�ار
�
ي
�
خ
�ن
�
ع
ت
تخل
ّ
تعلق ف��ي آذان�ن��ا جمل كثيرة
وتقاعسها
ع��ن ال �ح��زب ال�ش�ي��وع��ي« :كان
عن اللحاق
أداة استعملتها الطوائف»،
بحركة الواقع
«كأنه صندوق أمانات ،تترك
فيه كل ش��يء ،ثم تستعيد ما
تركته عندما ت�خ��رج»« .أنتم
ت�ع��ودون إل��ى طوائفكم ،نحن
ليس لدينا مكان نعود إليه».
يحقق ماهر أبي سمرا ()1965
أحد أكثر أفالمه ّ
ذاتية وإثارة
للجدل .تتقاطع سيرته الخاصة مع السيرة الكبرى .مساره،
أفالمه ،شكوكه ،مع تجارب اآلخرين وحكاياتهم .الفيلم
ّ
ديناميةّ ،تتجاور فيها املونولوغات ثم
يستند إلى بنية
تتشابك .لقطات طويلة لكل م��ن الشخصيات األرب��ع في
السيارة ،خ�لال عودته إل��ى القرية :امل�لاذ الوحيد الباقي،
ّ
تتحرك صوبها
توازيها كاميرا ثابتة تترك الشخصيات
ّ
ّ
البصرية واملسرحية
ببطء من بعيد .نشير إلى املؤثرات
ّ
يتحجنب في لعبة
الشموع ،نساء
املختلفة (الحوار على
ّ
امل��راي��ا .)...وإل��ى مجاز الجن ال��ذي يعود إل��ى شبعا ،قرية
الختام.
ّ
ماهر ،في ّ
الفيلم مستفز أي�ض��ًا ،إذ يسلط ال�ض��وء على أزم��ة بعض
ّ
اليسارية ،وتقاعسها عن اللحاق بحركة الواقع.
النخب

«أيام سينما الواقع» :من  2إلى  10آذار
ّ
سورية
(مارس) املقبل ـ ـ دمشق ومدن
مختلفة ـ ـ www.dox-box.org

ّ
«شيوعيني كنا»  :من  ٣إلى  ١٧آذار (مارس) ـ ـ ـ «متروبوليس أمبير
صوفيل»

بيار أبي صعب
أرب �ع ��ة رف� ��اق ق ��دام ��ى ،أح ��ده ��م ص��اح��ب الفيلم،
ي�ل�ت�ق��ون ،ب��دع��وة م��ن ه��ذا األخ �ي��ر ،الستحضار
ّ
الحزبية
م ��رح � �ل ��ة م� �ف� �ص� �ل � ّ�ي ��ة ف � ��ي ح� �ي ��ات� �ه ��م
وال �ش �خ �ص� ّ�ي��ة .م � ّع �ه��م ي �ب �ن��ي م ��اه ��ر أب� ��ي سمرا
أحدث أفالمه «شيوعيني كنا» ( ٨٥ ،HDVد) الذي تنطلق
ّ
التجارية يوم  ٣آذار (م��ارس) املقبل في بيروت.
عروضه

منذ متى يملك اليساري ترف الحياد؟

في الصاالت

يوم تاه األخوان كوين في الغرب البعيد
هوليوود مغرمة بإعادة إنتاج األفالم.
عمومًا ،تقوم هذه العالقة بني الفيلم
األص � �ل� ��ي وإع � � � ��ادة إن� �ت ��اج ��ه بصورة
ج��دي��دة ،إم��ا ب�ن� ً�اء على رغبة تجارية،
كإعادة إنتاج فيلم أوروبي مع إضافة
م � �ع� ��ادالت هوليوودية
وه � ��رم � ��ون � ��ات تضخيم
ت �ج��اري��ة ،أو ب� �ن � ً�اء على
رغ � � �ب� � ��ة ش � �خ � �ص � �ي ��ة من
امل � � �خ � ��رج ذات � � � ��ه إلعادة
تقديم العمل األصلي من
وجهة نظر أخ��رى .وفي
ال�ح��ال��ة ال�ث��ان�ي��ة ،تندرج
إع � ��ادة ت�ق��دي��م ف�ي�ل��م ال��وي �س �ت��رن الذي
يحمل توقيع األخ��وي��ن جويل وإيثن
ّ
حقيقية،
ك��وي��ن ( True Gritش�ج��اع��ة
عنوان أغنية لغلني كامبل في الفيلم).
الشريط الذي أخرجه األميركي هنري

منح المخرجان دورًا
أكبر للمرأة ،وقامت
رؤيتهما على فكرة
الال بطل

ه ��اث ��اوي ع� ��ام  1969ول �ع��ب بطولته
امل� �م� �ث ��ل ال� �ق ��دي ��ر ج� � ��ون واي � � � ��ن ،أخذه
السينمائيان األميركيان املشاغبان،
ووضعاه في قالب حديث من بطولة
جيف بريدجيز .الفكرة كانت أن يأتي
االق �ت �ب��اس ال�ج��دي��د ل��رواي��ة األميركي
ت �ش ��ارل��ز ب ��ورت� �ي ��س ،أك �ث ��ر أم ��ان ��ة من
نسخة ه��اث��اوي األص�ل�ي��ة ،وأن يكون
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى ال�ف�ت��اة م��ات��ي روس في
ص ��وت ال�ح�ب�ك��ة األص �ل��ي ،ع�ل��ى عكس
النسخة القديمة .لكن في ثاني أعمال
األخ��وي��ن ك��وي��ن املقتبسة ع��ن رواية،
يبدو العمل السينمائي هنا ناقصًا
ع� �ك ��س ف �ي �ل �م �ه �م��ا ال �ج �م �ي ��ل «ال بلد
للعجائز» (.)2007
ت � � ��دور أح � � � ��داث ال� � ��رواي� � ��ة ف� ��ي الغرب
األميركي البعيد أو الـ ُ ،Far Westبعيد
حرب االنفصال بني الشمال والجنوب

في ال��والي��ات املتحدة .ويتناول قصة
ماتي روس (هايلي ستاينفيلد) ابنة
األرب �ع ��ة ع�ش��ر ع��ام��ًا ال �ت��ي ت�ب�ح��ث عن
توم تشيني قاتل والدها في مزرعتهم
ف��ي والي ��ة أرك�ن�س��اس .تستعني ماتي
ب��امل��ارش��ال روب�ي� ً�ن ك��وغ �ب �ي��رن (جيف
بريدجيز) عارضة عليه جائزة نقدية
ل� �ق ��اء ال �ق �ب��ض ع �ل��ى ت �ش �ي �ن��ي وقتله.
الح �ق��ًا ي �ن �ض� ّ�م إل�ي�ه�م��ا ل��وب��وف (مات
دايمون) أحد ّ
حراس تكساس ،ليغادر
الثالثة نحو أراض��ي الهنود ،السكان
األصليني ،بحثًا عن تشيني.
ب �ع �ي �دًا ع ��ن امل �ق ��ارن ��ة ب�ي�ن النسختني
ال�س�ي�ن�م��ائ�ي�ت�ين ،ج ��اء ف�ي�ل��م األخوين
كوين ضعيفًا .إعادة بعث أفالم الغرب
األميركي في السنوات األخيرة لم تكن
ّ
موفقة عمومًا .وآخر مثال متميز على
ذلك فيلم كلينت إيستوود Unforgiven
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ف �ي �ل��م األخ ��وي ��ن ك��وي��ن ي �ح �ت��وي على
عناصر سينمائية تنتمي إل��ى أفالم
«الويستيرن املعدلة» ،كمنح دور أكبر
ل�ل�م��رأة ،واالع �ت �م��اد ع�ل��ى األن �ت��ي بطل
كما رأيناه في شخصية بريدجيز .لكن
الجميلة
حاملا نغادر املشاهد األول��ى
ّ
ال �ت��ي ي�ف�ت�ت��ح ب�ه��ا ال�ف�ي�ل� ِّ�م ،ن�لاح��ظ أن
املوسيقى التصويرية ُوظفت بطريقة

ت �س �ت �ج��دي ال � �ع ��واط ��ف .وي �ب �ق��ى أداء
�وار أقوى
ه��اي �ل��ي س�ت��اي�ن�ف�ي�ل��د وال� �ح � ّ
ع �ن��اص��ر ال �ش ��ري ��ط ،ف �ي �م��ا ت ��رن ��ح دور
جيف بريدجيز بني الجودة والتكلف.
شخصية تشيني بدت بعيدة ال تحوي
ذلك الزخم الذي تتمتع به تلك األدوار
في أفالم الغرب األميركي .باختصار،
جاءت تجربة جويل وإيثن كوين مع
أفالم الويستيرن هوليوودية ّ
مشوقة،
لكن مع ضعف في البنية.
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