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ثقافة وناس

االختتام
ّ
مع المحنك
أنطوان فوكوا
الذي يقدم
نسخة جديدة
من «السبعة
الرائعون»

ّ
«البندقية  :»2016سينما المؤلف تغير جلدها
سينما

علي وجيه
تظاهرة السينما األق ــدم فــي التاريخ
تعود ّ
للمرة الـ « .73مهرجان البندقية
ال ـس ـي ـن ـمــائــي» ( 31آب /أغ ـس ـطــس –
ّ
 10أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر) ي ــؤك ــد م ـجــددًا
شــراسـتــه الــدول ـيــة ،مــن خ ــال برمجة
ت ـج ـم ــع ب ـ ــن ال ـ ـك ـ ـبـ ــار واملـ ـخـ ـض ــرم ــن
والـ ـع ـ ّـدائ ــن الـ ـج ــدد .يـنـتـظــرنــا جــديــد
كــل مــن تيرانس ماليك ،وفـيــم فـنــدرز،
وأم ـ ـيـ ــر ك ــوس ـت ــوري ـت ـس ــا ،وف ــرانـ ـس ــوا
أوزون وأنـ ــدريـ ــه كــونـتـشــالــوفـسـكــي،
وبـ ــاب ـ ـلـ ــو الريـ ـ ـ ـ ــن ،وم ـ ـيـ ــل غ ـي ـب ـس ــون،
ودنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ف ـ ـل ـ ـي ـ ـنـ ــوف ،وت ـ ـ ـ ـ ــوم ف ـ ـ ــورد
وم ــارت ــن ك ــول ـه ــوف ــن ...ال ـف ـتــى األمل ـعــي
دامـ ـ ـي ـ ــان ش ـ ـ ــازل اف ـت ـت ــح «امل ــوسـ ـت ــرا»
بميوزكال رومنطيقي على الطريقة
الـكــاسـيـكـيــة ه ــو «أرض ال ــا ال» La
( La Landداخ ـ ــل امل ـســاب ـقــة) مــدجـ ّجــا
بــريــان غوزلنغ وإيـمــا سـتــون .املحنك
أن ـ ـط ـ ــوان فـ ــوكـ ــوا ي ـس ـت ـع ـ ّـد الخ ـت ـت ــام
املحفل اإليـطــالــي بنسخة جــديــدة من
الــويـسـتــرن «الـسـبـعــة ال ــرائ ـع ــون»The
( Magnificent Sevenخارج املسابقة)،
الــذي يفتتح أيضًا «مهرجان تورنتو
السينمائي ال ــدول ــي» فــي الـثــامــن من
ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي .أم ــر نـ ــادر ال ـح ــدوث،
ّ
خصوصًا أن «فينيسيا» اعتاد حصد
ّ
العناوين املهمة قبل نظيره الكندي.
ّ
ألـبــرتــو بــاربـيــرا ال ــذي يـتــولــى اإلدارة
ّ
الخامس على التوالي،
الفنية للعام ّ
أوضــح سابقًا أنـهــم فــي «تــورنـتــو» لم
يـ ـع ــودوا ش ــدي ــدي الـحـســاسـيــة ًتـجــاه
عـ ــدد الـ ـع ــروض األول ـ ـ ــى ،إض ــاف ــة إلــى
ال ـت ـن ـس ـي ــق امل ـ ـتـ ــزايـ ــد مـ ــع امل ـن ــاف ـس ــن
الـ ـل ــدودي ــن كـ ــان وب ــرل ــن .اإلن ـت ــاج ــات
األمـيــركـيــة تحظى بـمــواعـيــد الـعــرض
البارزة ( 7أفالم تتنافس على «األسد
ال ــذه ـب ــي») .الـقـيـمــة ال ـف ـنـ ّـيــة حــاضــرة،
كما فــي كثير مــن األشــرطــة اآلتـيــة من
ّ
آسيا وأفريقيا ،إال أن كل شيء يهون
مــن أجــل النجوم وفــاشــات السجادة
الـ ـحـ ـم ــراء .امل ـه ــرج ــان ــات ب ـحــاجــة إلــى
ب ـ ـهـ ــرجـ ــة ك ـ ـ ـهـ ـ ــذه ،ولـ ـ ـ ــو ُك ـ ــان ـ ــت ب ـث ـقــل
طلق «سبوت
«البندقية» .في الليدو ،أ ِ
اليــت»  Spotlightلتوم مكارثي العام
ال ـف ــائ ــت ،وق ـب ـلــه «بـ ـي ــردم ــان» ()2014

إلي ـ ـنـ ــاري ـ ـتـ ــو و«جـ ـ ــاذب ـ ـ ـيـ ـ ــة» ()2013
ألل ـف ــون ـس ــو ك ـ ـ ـ ـ ــوارون .ك ـل ـه ــا أش ــرط ــة
ت ــأل ـق ــت أوسـ ـ ـك ـ ــاري ـ ــا ،وب ــرهـ ـن ــت عـلــى
ب ـص ـيــرة ثــاق ـبــة ل ـل ـم ـهــرجــان ال ـع ـجــوز
ّ
ع ـن ــدم ــا ي ـت ـعــلــق األم ـ ــر ب ــال ـج ــوائ ــز .ال
بــأس ببعض األرق ــام .لدينا  20فيلمًا
في املسابقة الرسمية ،و 18خارجها.
مسابقة «أوريــزونـتــي» (آف ــاق) تقترح
 19عـ ـن ــوان ــا .ال ـن ـس ـخ ــة  13مـ ــن قـســم
«أي ـ ــام فـيـنـيـسـيــا» ت ـضـ ّـم  11شــريـطــا،
فيما يعرض «أسبوع النقاد الدولي»
 9أع ـ ـمـ ــال .ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـك ـيــم بــرئــاســة
اإلن ـك ـل ـيــزي س ــام م ـنــديــز ،ال ــذي تـعــود
آخر مشاركاته إلى عام  2002بـ Road
.to Perdition
ال ــاف ــت هـ ــذا الـ ـع ــام ه ــو ت ـسـ ّـيــد أف ــام
ال ـ ـ «ج ــان ــر» (ال ـن ــوع أو ال ـص ـنــف) ،بني
ال ـخ ـي ــال ال ـع ـل ـمــي وال ـح ـق ــب الــزم ـن ـيــة
والويسترن وامليلودراما واقتباسات
األدب واملـ ـس ــرح ،ع ـلــى ح ـســاب درام ــا
الواقع املعتادة« .فــي سنوات سابقة،
أشـ ـ ُ
ـرت إل ــى وجـ ــود رابـ ــط غـيــر مفلتر
بني سينما املؤلف والواقع واملجتمع
امل ـ ـعـ ــاصـ ــر» ،بـ ــارب ـ ـيـ ــرا أوض ـ ـ ــح خ ــال
مــؤت ـمــر ف ــي رومـ ـ ــا ،م ـس ـت ـط ــردًا« :لـكــن
ُ
ّ
خرجت بانطباع
تتغير .لقد
السينما
م ـخ ـت ـل ــف مـ ــن ب ــرمـ ـج ــة هـ ـ ــذه ال ـس ـن ــة.
مـقــاربــة الـســرد تنحو أكـثــر نحو غير
ا ّملـعـتــاد والــام ـبــاشــرة» .هــذا ال يعني
ّأنـ ـه ــا ل ـي ـســت أف ــام ــا ع ــن الـ ــراهـ ــن ،بل
ً
إنها تسبر أمــراضــا اجتماعية وعلال
ّ
وج ــودي ــة .تـتـكــلــم ع ــن ال ـه ـج ــرة ،وعــن
االقتصاد الذي يقصي أعدادًا متزايدة
من البشر خارج محيطهم.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ي ـح ـق ــق ف ـي ـل ـس ــوف الـسـيـنـمــا
تـيــرانــس ماليك فيلمه الـحـلــم« .رحلة
من الزمن»  Voyage of Timeوثائقي
ب ـص ــوت ك ــاي ــت بــان ـش ـيــت ع ــن ن ـشــأة
الكون وفنائه .هــذا الجانب الفلسفي
الوجودي ليس غريبًا عن عالم ماليك
ّ
األخ ــاذ ،الــذي يستفيد من تقنية «آي
مــاكــس» للسير على خطى كيوبريك
فــي تحفته ال ـثــوريــة « :2001أوديـســا
الفضاء» ( .)1968بعد  9سنوات على
«ع ــدن ــي ب ــذل ــك» ( ،)2007يــرجــع أمـيــر
كوستوريتسا إلــى السينما الروائية
ف ــي  .On The Milky Roadمـغــامــرة

ملحمية يقودها كوستوريتسا نفسه
كممثل ،على امتداد ثالثة أزمنة .هو
ب ــائ ــع ح ـل ـيــب ي ـع ـيــش ق ـ ّـص ــة ح ــب مــع
فــات ـنــة ه ــي مــون ـي ـكــا ب ـي ـلــوت ـشــي .فيم
فـنــدرز مــا زال شغوفًا بالتجريب في
«األيـ ـ ـ ــام ال ـج ـم ـي ـلــة ألرانـ ـج ــوي ــز» The
 .Beautiful Days of Aranjuezحديث
بــن رجــل وام ــرأة عــن الحب والجنس
ّ
ومصور
يدور في مخيلة كاتب شاب،
باألبعاد الثالثية .السيناريو مأخوذ
ع ــن م ـســرح ـيــة ل ـب ـي ـتــر هـ ــانـ ــدي ،وه ــو
ش ــري ــك ف ـ ـنـ ــدرز فـ ــي ك ـت ــاب ــة «أج ـن ـح ــة
الرغبة» ( .)1987فيلموغرافيا الرائد
األمل ــان ــي ال تـشـهــد ص ـع ــودًا فـنـيــا في
السنوات األخيرة .االقتباسات تتوالى
فـ ــي «فـ ــران ـ ـتـ ــز» ل ـل ـف ــرن ـس ــي ف ــران ـس ــوا
أوزون ،ودرامـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة

ً
أعمال تسبر أمراضًا اجتماعية وعلال
وجودية من الهجرة إلى االقتصاد
الذي ُيقصي البشر من محيطهم
ال ـثــان ـيــة  Paradiseل ـل ــروس ــي أن ــدري ــه
ك ــون ـت ـش ــال ــوف ـس ـك ــي ،و Brimstone
لألملاني مارتن كولهوفن الــذي ينجز
أول أفــامــه الناطقة باإلنكليزية .في
«حـ ـي ــوان ــات ل ـي ـل ـي ــة» ،يـ ـع ــود م ـصـ ّـمــم
األزيـ ـ ــاء والـسـيـنـمــائــي امل ــوه ــوب تــوم
ف ـ ـ ـ ــورد إل ـ ـ ــى الـ ـبـ ـن ــدقـ ـي ــة بـ ـع ــد «رج ـ ــل
أعــزب» عام  .2009إيمي آدامــز وجايك
جـلـيـنـهــال ومــاي ـكــل ش ــان ــون يلعبون
درامـ ــا م ـشـ ّـوقــة داخـ ــل عــالــم الـجــريـمــة
السفلي في تكساس ولوس أنجليس.
امرأة حائرة بني زواج حالي وذكريات
زواج ســابــق ،تـســاورهــا شـكــوك ّ
قوية
ّ
بإمكانية قتلها .ال شـ ّـك فــي أن فــورد
ق ـ ــادر ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــراج أع ـم ــق م ــا فــي
ن ـف ــوس أب ـط ــال ــه ،ك ـمــا ف ـعــل م ــع كــولــن
فيرث في باكورته .آدامز تقود شريطًا
آخـ ــر ه ــو «وصـ ـ ــول» (اسـ ـم ــه ال ـســابــق
«ق ـصــة ح ـيــاتــك») لــدنـيــس فيلينوف.
الـكـنــدي املـتــوهــج رســم لنفسه مسارًا
خاصًا منذ «حرائق» (ّ ،)2010
توجه بـ
«عــدو» ( )2013و«سيكاريو» (.)2015
آدامـ ـ ـ ــز ت ـم ـســك ب ــزم ــام خ ـب ـي ــرة ل ـغــات

ّ
تعيش فقد ابنتها .تكلفها الحكومة
َ
األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـت ــواص ــل م ــع فـضــائـيــن
ه ـب ـطــوا ع ـلــى األرض دون أن ي ـبــدوا
سـ ـل ــوك ــا عـ ــدوان ـ ـيـ ــا .طـ ـ ــرح ب ـع ـي ــد عــن
كليشيهات الـكــائـنــات الـشــريــرة التي
تعيث فسادًا في الكوكب (كندي آخر
خ ـب ـيــر ب ــذل ــك ه ــو روالنـ ـ ــد إي ـم ــري ــش).
ّ
ناتالي بورتمان تحط بعنوانني هي
األخرى .البيوغرافي املرتقب «جاكي»
للتشيلي النشط بابلو الري ــن ،الــذي
شــارك في «مهرجان كــان» منذ أشهر
بشريط بيوغرافي آخر هو «نيرودا».
«جـ ــاكـ ــي» ي ـم ـ ّـر ع ـل ــى أربـ ـع ــة أي ـ ــام مــن
ح ـي ــاة جــاك ـلــن ك ـي ـن ـيــدي ،ب ــادئ ــا قبل
ً
اغ ـت ـيــال زوج ـه ــا األول م ـب ــاش ــرة ،مع
ب ـي ـتــر س ــارسـ ـج ــارد ف ــي دور روبـ ــرت
كينيدي وغريتا غيرويغ كموظفة في
الـبـيــت األب ـيــض ،والسينمائي داريــن
أرن ــوفـ ـسـ ـك ــي ال ـ ـ ــذي ج ـل ــب األوس ـ ـكـ ــار
ل ـب ــورت ـم ــان ف ــي «ال ـب ـج ـع ــة الـ ـس ــوداء»
( )2010كمنتج .هــذه األخـيــرة تشارك
فــي «الـقـبــة ال ـس ـمــاويــة» Planetarium
ل ــري ـب ـي ـك ــا زولـ ــوت ـ ـس ـ ـكـ ــي ،عـ ــن أخ ـت ــن
قــادرتــن على الـتــواصــل مــع األشـبــاح.
عـلــم ال ـعــم س ــام يـخـفــق ف ــوق «الــدفـعــة
ال ـس ـي ـئ ــة» The Bad Batchلــإيــرانـيــة
األم ـيــرك ـيــة آن ــا لـيـلــي أم ـي ــرب ــور ،الـتــي
ّ
قدمت أول ّ
مصاصة دمــاء إيرانية في
ً
باكورتها الالفتة «فتاة تسير وحيدة
ً
لـ ـي ــا» ( .)2014هـ ــذا ع ـمــل ع ــن الـحــب
البائس ،عن املنبوذين الباحثني عن
النجاة ،مع جيم كــاري وكيانو ريفز.
ال ننسى أيضًا «النور بني املحيطات»
لديريك شيانفرانس .دراما تخلق في
منارة أوسترالية منعزلة بعد الحرب
العاملية األولــى .فيلمان إيطاليان عن
تـيـمــة «س ــن ال ـب ـل ــوغ» ي ـســاب ـقــان على
األسد الذهبي« :هذه األيام» لجيسبي
بيكيوني ،و«ريشة» لرون جونسون.
الزوجان ماسيمو داونولفي ومارتينا
بارنتي يصيغان املشاركة اإليطالية
الثالثة خــارج املسابقة بـعـنــوانSpira
 .Mirabilisتسجيلي ّملتقط في بلدان
م ـت ـع ــددة وصـ ــف ب ــأن ــه «سـيـمـفــونـيــة
بصرية عن الخلود» .ال ّ
ّ
بد من باولو
سورنتينو فــي املــوسـتــرا ،ولــو بعمل
تـلـفــزيــونــي .ت ـعــرض أول حلقتني من

مسلسله «البابا الشاب» ،مع جود لو
في البطولة .من آسيا ،تصل أفالم من
الفيليبني واليابان ونيبال والصني.
كذلك ،يلقي فينيسيا تحية وداع على
الراحلني الكبيرين عباس كيارستمي
ومــايـكــل شيمينو .األول بـعــرض أول
لفيلمني قصيرين لــه ووثــائـقــي عنه،
والثاني بعرض تحفته «عام التنني»
(.)1985
ّ
الحضور العربي يتمثل فــي  3أفــام
و 7مشاريع ،مع مشاركات في األقسام
واألنشطة املوازية .الوثائقي الطويل
 The War Showل ـع ـب ـي ــدة زيـ ـت ــون
وأندرياس داسلغارد يفتتح مسابقة
«أيام فينسيا» ،إضافة إلى الوثائقي
القصير «بــا حــدود» للعراقي حيدر
رشـ ـي ــد .ض ـم ــن ال ـق ـس ــم ن ـف ـس ــهُ ،ي ـع ــاد
ّ
عــرض «على حلة عيني» للتونسية
لـيـلــى ب ــوزي ــد ،بــاعـتـبــاره أح ــد األف ــام
الـفــائــزة بـجــائــزة السينما األوروب ـيــة
(فـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــس) .أي ـ ـضـ ــا ،ه ـ ـن ــاك ال ـف ـي ـلــم
ال ـق ـص ـيــر ل ـل ـتــون ـس ـيــة دريـ ـ ــة ع ــاش ــور
بـعـنــوان «ال ـبــاقــي صنيعة اإلن ـســان»
فـ ــي األوري ـ ــزون ـ ـت ـ ــي .ض ـم ــن م ـش ــروع
«جـ ـس ــر ف ـي ـن ـي ـس ـيــا لـ ــإن ـ ـتـ ــاج» ،الـ ــذي
ينطلق ه ــذا ال ـعــام لـلـمــرة األولـ ــى في
«سوق فينيسيا السينمائي» ،تشارك
أف ـ ـ ــام «واجـ ـ ـ ـ ــب» آلن م ـ ـ ــاري ج ــاس ــر،
و«طـبـيـعــة ال ــوق ــت» لـكــريــم مــوســوي،
و«قابيل وهابيل وراعية البقر» لدينا
صالح عامر .في ورشــة «فاينال كات
فينيسيا» (مــا بعد اإلنـتــاج) ،تشارك
م ـ ـشـ ــروعـ ــات أف ـ ـ ــام «ورد م ـس ـم ــوم»
ألحـ ـم ــد فـ ـ ــوزي ص ــال ــح ،و«اص ـط ـي ــاد
أش ـب ــاح» ل ــرائ ــد أن ـضــونــي ،و«عـتـمــة»
ل ـ ـ ـسـ ـ ــؤدد كـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدان ،و«ه ـ ـ ـ ـ ــذه األي ـ ـ ـ ــام»
ل ـن ــدي ــم ث ــاب ــت .ف ــي لـ ـج ــان ال ـت ـح ـك ـيــم،
تحضر املمثلة املصرية نيللي كريم
ف ــي مـســابـقــة «آف ـ ـ ــاق» ،ك ــذل ــك يحضر
األب ب ـط ــرس دان ـ ـيـ ــال رئ ـي ــس امل ــرك ــز
ال ـكــاثــول ـي ـكــي ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ،ع ـض ـوًا فــي
لجنة تحكيم مسابقة « .SIGNISمركز
السينما العربية» يشارك بإدارة عالء
كــركــوتــي مــديــر  ،Mad Solutionsمع
عددين من «مجلة السينما العربية»،
أول مجلة عربية تتوجه إلــى املشهد
السينمائي الدولي باللغة اإلنكليزية.

