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سينما

«متروبوليس» تستضيف أفالم «أسبوع النقاد»

«صراعاتنا» العائلية ...والخراب اآلتي
علي وجيه

مـنــذ  ،2006تــأخــذ «مـتــروبــولـيــس أمبير
صــوف ـيــل» عـلــى عــاتـقـهــا جـلــب «أس ـبــوع
ال ـن ـقــاد» مــن ال ـك ــروازي ــت إل ــى األشــرفـ ّـيــة،
بـعــد بـضـعــة أش ـهــر مــن انـتـهــاء عـ ّـروضــه
في «مهرجان كان السينمائي» .إنه أقدم
األق ـس ــام امل ــوازي ــة لـلـمـســابـقــة الــرسـمـ ّـيــة.
ّ
ّ
الفرنسية
تنظمه جمعية نقاد السينما
مـنــذ ( 1962ت ـض ـ ّـم حــالـيــا أك ـثــر م ــن 244
ن ــاقـ ـدًا وك ــاتـ ـب ــا وص ـح ــاف ـي ــا) لـلـتـعــريــف
باألعمال األول ــى والثانية ملخرجني من

ً
أص ـقــاع ال ـعــالــم ،فــاتـحــة أمــامـهــم املشهد
ّ
الــدولــي واألسـ ــواق ال ــواع ــدة .ال نـنـ َـس أن
ّ
مكرسني من أمثال وونغ كار واي ،وكني
لوتش ،وجيف نيكولز ،وليو كاراكاس،
وري ـب ـي ـكــا زل ــوت ـس ـك ــي ،وغ ــاس ـب ــار ن ــوي،
وجاك أوديار ،وآرنو دبلشان ،وفرانسوا
أوزون ...أق ـل ـعــوا م ــن ه ـنــا .ك ــذلــك ،لدينا
ه ــان ــي أب ــو أس ـع ــد ،وت ــوف ـي ــق أب ــو وائ ــل،
وم ــرزاق عـلــواش على الصعيد العربي.
عال من الصدقية
مع اتسامها بمستوى ٍ
واالن ـت ـقــائـ ّـيــة ،اكـتـسـبــت ه ــذه الـتـظــاهــرة
أهـ ـم ـ ّـي ــة مـ ـت ــزاي ــدة ع ـل ــى م ـ ــدى أكـ ـث ــر مــن

ّ
نـصــف ق ــرن .بــاتــت لـهــا جــوائــز مستقلة
عــن التتويجات الرئيسة :جــائــزة كبرى
لـلـفـيـلــم ال ـط ـّـوي ــل ،وج ــائ ــزت ــان لـلـقـصـيــر،
وجائزة ملمثل صاعد ،وأخــرى للتوزيع،
ّ
اب
وأخــرى ّللسيناريو ّمن «جمعية الكت ً
واملوسيقيني الدراميني  ،»SACDإضافة
إل ــى فــرصــة الـشــريــط ّ
األول لصانعه في
ً
ّ
املنافسة على «الكاميرا الذهبية» ،أسوة
ّ
بني  23تموز
بباقي األقسام الرسمية .ما ّ
(يوليو) و 2آب (أغسطس) ،نترقب عرض
 10أف ــام طــويـلــة ،و 13قـصـيــرة ،بــدعــوة
م ــن «جـمـعـيــة م ـتــروبــول ـيــس» و«امل ـع ـهــد

الفرنسي في لبنان» .يواكيم ترير ترأس
لجنة التحكيم هــذه السنة .السينمائي
الـ ـن ــرويـ ـج ــي ( )1974ل ـي ــس غ ــري ـب ــا عــن
املـحـفــل الـفــرنـســي .شــريـطــه «أوس ـلــو31 ،
آب» ( )2011نــافــس ضـمــن قـســم «نـظــرة
ّ
اإلنكليزية «أعلى
مــا» .بــاكــورتــه باللغة
صوتًا من القنابل» ( )2015سابق على
ال ـس ـع ـفــة .ت ـن ـظ ـي ـمـ ّـيــا ،كـ ــان ع ـضــو لجنة
تحكيم مسابقة األفــام القصيرة وأفالم
الـطـلـبــة «سـيـنـيـفــودانـسـيــون» ف ــي دورة
 .2014كاملعتادّ ،
ثمة سبعة من العناوين
ال ـطــوي ـلــة ف ــي امل ـن ــاف ـس ــة .ت ـق ــوده ــا أرب ــع

اليوم
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بــاكــورة السينمائي الفرنسي فــي الــروائــي
الـ ـط ــوي ــل .ي ـل ـقــي ب ـن ــا فـ ــي أزقـ ـ ــة مــارس ـي ـل ـيــا
وعاملها السفليّ .
ثمة عقد اجتماعي بسيط:
ّ
ّ
ّ
الشبان يوزعون املخدرات ،والفتيات يعملن
فــي ال ــدع ــارة .م ــاذا يـحـصــل عـنــدمــا يشتعل
الغرام بني «زاك» الخارج من سجن األحداث،
و«ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرزاد» ال ـ ـتـ ــي ت ـب ـي ــع خ ــدم ــاتـ ـه ــا فــي
ال ـشــارع؟ يقترح مــارلــن قـ ّـصــة حــب ونضج
ودراس ـ ــة ســوسـيــولــوجـ ّـيــة فــي آن ( 106د.).
يفتتح بتوليف الفــت باللونني عــن وصــول
أفارقة ،قبل االنتقال إلى أحفادهم
مهاجرين ّ
كأننا أمام ّ
تتمة لشريطه القصير
باأللوان.
«ال ـفــرار» ( )2013والــوثــائـقــي «ش ــيء عنيف» ( ،)2014اللذين ال ي ـغــادران هــواجــس املــراهـقــن .عمل متقن
ّ
الصنعة والكتابة ،خصوصًا في نصفه الثاني ،الذي يشهد توهجًا في األداء واملعالجة.

«حيوانات ّبرية» .بول دانو
27/7
ال غريب أن يصل هذا الفيلم من «صندانس»
ّ
ّ
بسمعة طيبة .ذلــك أن كـ ّـم النضج والتمكن
الــذي يظهره بــول دانـ ّـو ( )1984في باكورته
م ــده ــش ح ـ ــق .يـ ـب ــدو أنـ ـ ــه مـ ـ ّخ ــرج بــال ـف ـطــرة
ً
ّ
نفسها التي تــوهــج بها ممثال ،أمــام عدسة
ك ــل م ــن ب ــول ت ــوم ــاس أن ــدرس ــون ،وآنـ ــغ لــي،
وديـ ـن ــي ف ـل ـي ـن ــوف ،وبـ ــاولـ ــو س ــورن ـت ـي ـن ــو...
يقتبس روايــة ريتشارد فــورد ،بالشراكة مع
زوي كازان .نحن في بلدة صغيرة عام .1960
زوجــان تقليديان يلعبهما جايك جلينهال
وكاري موليغان .هوس حقبة الخمسينيات
ّ
ّ
كحولي ،متقلب املزاج
ما زال مسيطرًا .الزوج
ّ
تتصرف ّ
ّ
كربة منزل حريصة على أسرتها .كله نراه من وجهة نظر املراهق ذي الـ 14
والعمل .هي يجب أن
عامًا .ينضم األب إلى فرق مكافحة الحرائق في الجبال ،فتعمل األم مدربة سباحة .يحصل املتوقع .يدخل
رجل إلى حياتها .يتداعى الزواج أمام عيني الفتى .جمال «حيوانات ّ
برية» ( 94د ).في القبض على الهدوء
ّ
املنذر بالخراب .األداء الـخــاب ،خصوصًا من موليغان ،التي لم تظهر بهذا اإلبـهــار منذ «عــار» ()2011
ستيف مكوين ّ ،و«داخل لوين دافيس» ( )2013لألخوين كوين .حنكة دانو في التعامل مع مراهق شبيه
ّ
التصدي لعمل ثقيل دراميًا ،وهو في هذه السن.
بشخوصه املفضلة .براعته في

بعد جرأتها في باكورتها الطويلة The Lure
ّ
حوريتي بحر في كاباريه،
( ،)2015عن عمل
ّ
ّ
السينمائية البولندية ( )1978أكثر
تغوص
ف ــي تـنــاقـضــات ال ـب ـشــر .ت ـق ـ ّـدم درامـ ــا نفسية
قائمة على القلق والهستيريا والتويست
الـصــادم ( 100د .).تحقق انعطافًا ح ـ ّ
ـادًا في
الـطــرح واألس ـلــوب عــن شريطها ّ
األول ذائــع
ً
ً
ّ
ال ـص ـي ــت .بـ ـه ــذا ،ال ت ـق ــل جـ ـ ــرأة وق ـ ـ ــدرة على
ال ـت ـحـ ّـدي وامل ـغ ــام ــرةّ .
رب ــة عــائـلــة تــرجــع إلــى
الذاكرة.
زوجها وابنها بعد عامني من فقدان
ّ
ً
ً
ليست ع ــودة سـعـيــدة كما املـعـتــاد ،بــل إنها
املقبض الذي يفتح باب الجحيم والعواصف.
م ـي ـلــو – س ــاي ـك ــو درام ـ ـ ــا ت ـط ــرح ال ـك ـث ـيــر عــن
الـهـ ّ
ـويــة والكينونة واالخـتـيــارّ ،ضمن نفس
ّ
ّ
نسوي واضح .حمولة غنية مكثفة ،تعززها
رفعة أداء بطلتها غابرييال موسكاال.

«أس ـب ــوع ال ـن ـقــاد» :ب ــدءًا مــن ال ـيــوم حـتــى  2آب
(أغـسـطــس) ـ ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) ـ لالستعالم01/204080 :
ً
ـ كل العروض تقام عند الثامنة ليال.

«صراعاتنا» .غيوم سينيز

«شهرزاد» .جان  -برنار مارلين
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س ـي ـن ـمــائـ ّـيــات ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ عـقــد
ّ
كاملّ ،
ربما للتعويض عن قلة املخرجات
ّ
ّ
في املسابقات الرسمية Fuga .للبولندية
أغـ ـنـ ـيـ ـشـ ـك ــا سـ ـم ــوجـ ـنـ ـسـ ـك ــا ،و«ك ـ ــري ـ ــس
ّ
للسويسرية آنيا كوفميل،
السويسري»
ّ
ّ
للهندية روهينا جيرا ،و«يوم
و«سيدي»
ّ
واحد» للهنغارية صوفيا سيالغي.

«ديامانتينو» .غابريال أبرانتس ودانيال شميدت

االفتتاح بجديد البلجيكي الفرنسي (،)1978
ال ـعــائــد ب ــدرام ــا عــائـلـ ّـيــة عــن ال ـك ـفــاح مــن أجــل
األسـ ـ ــرة .أف ـ ــراد ع ـ ّ
ـادي ــون ف ــي أزم ـ ــات مــألــوفــة،
ّ
ّ
ت ـتــراكــم لـتـفـضــي إل ــى ت ـح ــوالت م ــدم ــرة .على
«أولـيـفــر» التعامل م ًــع واقــع جــديــد ،إثــر هجر
زوجته «لورا» ،تاركة طفلني في عهدته .يزداد
الحال سوءًا مع ضغوط الحياة ،وانتحار أحد
ً
أصدقائه في العمل .يصير النهار عبارة عن
سلسلة مــن الـصــراعــات املتتالية ،فــي سبيل
ال ـت ــوازن واالس ـت ـق ــرار .شــريــط رقـيــق ( 98د،).
يراوح بني األخوين داردين وستيفان بريزيه
وروبــرت بنتون .سينيز يقترح تنويعًا على
ريفية ّ
فيلمه القصير  ،)2012( UHTعن أسرة ّ
تكد في الزراعة .كذلك ،يحقق قفزة نحو النضج في االشتباك
ّ
الـعــائـلـ ّـي بعد  ،)2015( Keeperعــن مــراهـقــن يــريــدان الـحـفــاظ على طفلهما ،فــي مــواجـهــة وصــايــة أســريــة،
وحسابات مجتمع .مع اعتياده الحضور في مهرجانات كبيرة مثل لوكارنو وتورونتو ،يقفز سينيز إلى
ّ
الصف ّ
ّ
الرسمية في العناوين القادمة.
األول في «أسبوع النقاد» .يصير مرشحًا للمنافسات

 . Fugaأغنيشكا سموجنسكا

الـشــريـ ّـط الـفــائــز بـجــائــزة القسم الـكـبــرى (92
د ،).يــدشــن تـتــويـجــا لـلـتـعــاون املـسـتـمــر بني
أبرانتس وشميدت .باكورة الروائي الطويل
لــاث ـنــن ،إث ــر سـلـسـلــة م ــن األفـ ــام الـقـصـيــرة
واملتوسطة .يفقد العب كرة القدم األسطوري
ّ
السحرية في املالعب،
«ديامانتينو» ملسته
بسبب إصــابــة فــي الــركـبــة .تنتهي مسيرته
بإهدار ضربة جــزاء في نهائي كــأس العالم.
«األي ـق ــون ــة» م ـه ــووس بــال ـك ـمــال .يـبـحــث عن
الـتـحـقــق م ـج ـ ّـددًا .يــدخــل فــي رحـلــة مــن الجد
والـ ـ ـه ـ ــزل والـ ـف ــانـ ـت ــازي ــا وال ـ ـخ ـ ـيـ ــال ال ـع ـل ـمــي
ّ
والسخرية الالذعةّ .
يمر على أزمة الالجئني.
صعود اليمني والفاشية الجديدة .تجارة األعضاء .أزمة االتحاد األوروبي .وصول ترامب املفاجئ إلى الحكم.
هل الرجل أنا أخرى لكريستيانو رونالدو؟ هذا الفيلم مباغت في ّ
تفرده وجنونه .سيناريو أوريجينال.
ّ
ّ
ّ
البدائية واإلبهار ولقطات الـ  16ملم .تجربة حسية ال تفوت.
الفت في اقتراحه البصري املازج بني

«امرأة في حرب» ـ ـ بنيدكت إرلنغسون
26/7
ً
بـعــد بــاكــورتــه املــده ـشــة ذكـ ـ ً
ـاء وط ــراف ــة «عــن
ّ
الخيل والرجال» ( ،)2013يحلق اآليسلندي
بنيدكت إرلنغسون ( )1969إلى سماء أعلى.
ّ
يـقـتــرح فــي جــديــده ( 101د ).ســلــة متكاملة
من االبتكار املبهج .كوميديا ال تشبه سوى
نـفـسـهــا .م ـي ــوزك ــال ب ــاع ــث ع ـلــى االب ـت ـســامــة.
درام ــا تــوعــويــة ح ــول الطبيعة فــي مواجهة
ّ
التلوث .يبقى بيندكت في الريف اآليسلندي.
يتناول امــرأة تعتاش على املـبــادئ ونصرة
ال ـب ـي ـئ ــة ،فـ ــي حـ ـ ــرب «روبـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ّ
ـوديـ ـ ــة» ض ـ ّـد
مـصـنــع أملـنـيــوم مـ ّحـلـ ّـي .ينقلب عــاملـهــا لــدى
قـ ـب ــول ط ـل ـب ـهــا ت ـب ــن ــي ط ـف ـل ــة ،ب ــال ـت ــزام ــن مــع
ّ
خط االستثمار وتوسيع الصناعة في املنطقة .بذكاءّ ،
ّ
يحول الشريط ملل املبادئ
الصينيني على
دخول
ّ
ّ
املجردة إلى حياة من األلوان والبهجة والغناء .يبني على ظرف كني لوتش .يستعير شيئًا من باروكية
ّ
كوستوريتسا وموسيقيته.

«كريس السويسري»  .آنيا كوفميل
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تـحـقـيــق اسـتـقـصــائــي .أنـيـمــاشــن بــاألبـيــض
واألسـ ـ ــود .س ـيــرة شـخـصـ ّـيــة .فــي  90دقـيـقــة،
ت ـج ـمــع ك ــوف ـم ـي ــل بـ ــن األس ــالـ ـي ــب لـتـحـقـيــق
ه ــذا الــوثــائـقــي الحميمي .بـعــد أكـثــر مــن 20
س ـن ــة ع ـل ــى م ـق ـتــل ال ـص ـح ــاف ــي ال ـســوي ـســري
كريستيان فــورتـنـبــرغ ( 27عــامــا) فــي حــرب
يوغسالفياّ ،
تقرر آنيا وضع املاضي الشائك
ّ
ّ
الشخصية
على الـطــاولــة .وص ــول مّــذكــراتــه
ّ
وب ـع ــض م ّـتـعــلـقــاتــه ي ـحــفــزهــا ع ـلــى الـلـحــاق
بأحد املؤثرين في خياراتها .لقد أرادت أن
ت ـكــون مـثـلــه ف ــي ي ــوم م ــا .ل ــن ي ـكــون ان ـخــراط
«كريس» في لواء مرتزقة الصدمة الوحيدة
أثناء البحث .مستويات تقود إلى أخــرى .أسئلة تفرض نفسها :ما الذي يدفع شابًا من أسرة متوسطة
وبلد مسالم إلى خوض هذا الغمار الوحشي؟ ما ّ
رد الفعل الذي يحاول تصديره؟ من هذا املنظور ،يكتسب
ّ
ّ
الفنية التي يقترحها في املعالجة.
أهميته .أيضًا ،الجودة
عمل آنيا

«يوم واحد» .صوفيا سيالغي
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ّ
 36ساعة من عمر زواج على حافة االنفجار.
ه ــذا م ــا ت ــرص ــده صــوفـيــا سـيــاغــي ()1978
ب ــامل ـش ــاع ــر وال ـت ـف ــاص ـي ــل ف ــي ه ـ ــذه ال ــدرام ــا
ّ
العائلية ( 99د ).الحائزة جائزة «فيبرسكي».
ال جــديــد أو ف ـ ــرادة ف ــي ال ـط ــرح امل ــأخ ــوذ من
وجهة نظر الزوجة .هي محتقنة ،على وشك
االنـ ـهـ ـي ــار .ت ـش ـ ّـك ف ــي زوج ـ ـهـ ــا .اله ـث ــة خـلــف
ّ
أطفالها الثالثة طوال اليوم .غير أن مساعدة
إلــديـكــو أنـيـ ّيــدي فــي «ع ــن الـجـســد والـ ــروح»
( ،)2017املرشح ألوسكار أفضل فيلم أجنبي،
ّ
والحساسية بالتأكيد.
ال تفتقر إلى الحنكة
نعم ،يمكن املــرء أن يشعر باالغتراب ضمن
عائلته ،وداخــل غرفته ،وأمــام مرآته .إشــارة
أخـ ــرى م ـث ـيــرة لــاه ـت ـمــام« .يـ ــوم واح ـ ــد» من
أوائل األفالم املدعومة من الصندوق الوطني
للسينما فــي هـنـغــاريــا (ت ـ ّ
ـأس ــس ع ــام 2015
لــدعــم امل ــواه ــب ال ـش ـ ّ
ـاب ــة) ،ويـنـجــح فــي بلوغ
محفل رفيع املستوى مثل «كان».

 . Guyألكس لوتز
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عندما تـحـ ّـول مــن التمثيل إلــى اإلخ ــراج ،لم
ي ـخــرج أل ـكــس لـ ّـوتــز ( )1978عــن الـكــومـيــديـ ًـا
التي خبرها ممثال منذ ّ .1994
سجل بداية
ّ
فــي «مــوهـبــة صــديـقــي» ( ،)2015ث ــم أتبعها
بـ ـه ــذا الـ ـش ــري ـ ّـط ( 101د .).ص ـح ــاف ــي ش ـ ّـاب
يعلم من ّأمه أنه االبن غير الشرعي للمغني
الشهير غ ــاي جــامــي ،ال ــذي ذاع صيته منذ
الستينيات حتى مطلع التسعينيات .هذا
األخير يستعد للعودة إلى الساحة ،والقيام
بجولة ّ
فنيةّ .
يقرر االبن «الجديد» مرافقته،
وصنع وثائقي عنه .بمزيج من النوستالجيا
ّ
الهوية،
والعاطفة امللتبسة ،يسأل لوتز عن
والذات ،واملعنى اآلخر لإلنجاز والتحقق.

ّ
«سيدي»  .روهينا جيرا
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بعيدًا عن الكيتش ،تنقل روهينا
جيرا ( )1973بعضًا من واقع الهند
الـ ـي ــوم ( 99د ).الـ ـه ــوة الـشــاسـعــة
بــن األغ ـن ـيــاء وال ـف ـقــراء ،مــن خــال
ع ـ ــاق ـ ــة ش ـ ــاع ـ ـ ّ
ـري ـ ــة بـ ـ ــن م ـه ـن ــدس
ـاري ث ـ ّ
مـعـمـ ّ
ـري ،وخــادمـتــه الرقيقة
ف ـ ــي بـ ــوم ـ ـبـ ــاي .حـ ـس ــاسـ ـي ــة ت ـن ـبــذ
االستجداء وإهانة طبقة بعينها،
بــل تميل إل ــى الـعـقــانـ ّـيــة ،وبعض
من حكاية سندريال واألمير .أكثر
ّ
براغماتية
من ذلــك .تبدو «راتـنــا»
أحـ ـي ــان ــا ،ف ـي ـمــا ي ـظ ـهــر «أش ــوي ــن»
ب ـعــض الـ ـس ــذاج ــة .األحـ ـ ــام تبقى
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو تـ ـ ـف ـ ــاوت ـ ــت فــي
املستوى والحجم.

الحب في كل أشكاله!
باريس ـــ عثمان تزغارت
ل ـل ـعــام ال ـ ـ  12ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،يـنـتـقــل بــرنــامــج
«أس ـب ــوع ال ـن ـقــاد» مــن ال ـكــروازيــت ليحط في
بيروت .هذه املبادرة التي بادت تقليدًا سنويًا،
ت ـش ـكــل ن ــاف ــذة ف ــري ــدة السـ ـتـ ـش ــراف جــديــد
السينما العاملية .منذ إطالق «أسبوع النقاد»
عام  ،1962أريد لهذه التظاهرة التي تقتصر
على األفالم التي تعد األعمال األولى أو الثانية
ملخرجيها ،أن تكون بمثابة البارومتر الذي
يــرصــد ال ـتــوج ـهــات ال ـجــديــدة ف ــي عــالــم الـفــن
السابع .وعلى ممر السنني والعقود تكرست
م ـكــانــة هـ ــذه ال ـت ـظ ــاه ــرة بــوص ـف ـهــا مـخـتـبـرًا
الكـتـشــاف امل ــواه ــب وال ـت ـجــارب السينمائية
األكثر تجديدًا وتميزًا.
األف ـ ــام امل ـشــاركــة ه ــذه الـسـنــة ف ــي «أس ـبــوع
النقاد» ،كانت التيمة الغالبة فيها هي الحب
املستحيل .تيمة ُرصدت من زاويا ومقاربات
ف ـكــريــة وج ـمــال ـيــة م ـت ـع ــددة .م ـمــا ج ـعــل من
«أسـبــوع الـنـقــاد» هــذا موسمًا خصبًا للحب
بكل أشكاله وألوانه .ولعل أكثر تلك األشكال
غرابة وإبهارًا هي تلك العالقة غير املتوقعة
التي تنشأ بني شرطية مثلية ونجم كرة قدم
صــاحــب نــزعــة ذك ـ ّ
ـوري ــة مـغــالـيــة ،ف ــي الفيلم
البرتغالي  Diamantinoلغابريال أبرانتس
ودانيال شميدت الذي حاز «الجائزة الكبرى»
ألسبوع النقاد هذه السنة.
خالفًا ملا قد يتبادر الى األذهــان ،فإن عالقة
ال ـح ــب االش ـكــال ـيــة ال ـت ــي تـنـشــأ تــدري ـجــا بني
الـشــرطـيــة املثلية والع ــب ال ـكــرة ،ال ــذي يشبه
مظهره فــي بــدايــة الفيلم النجم كريستيانو
رون ــال ــدو ،لــم تــأت نـتــاج تخلي الشرطية عن
تــوج ـهــات ـهــا امل ـث ـل ـيــة .ب ــل إن ال ـن ـجــم ال ـك ــروي
ذا امل ــواص ـف ــات ال ــذك ــوري ــة الـفــاقـعــة ه ــو ال ــذي
ي ـت ـحــول تــدري ـجــا ال ــى أن ـث ــى ،بـفـعــل م ــؤام ــرة
انتقامية شيطانية تلجأ إليها شقيقتاه التوأم
الفاشيتان ،من خالل حقنه سرًا بهرمونات
أنـثــويــة ،انـتـقــامــا مــن تعاطفه مــع املهاجرين
السريني!
الفيلم الفرنسي «متوحش» لكميل فيدال –
ناكيه ال يقل ،بدوره ،غرابة وإبهارًا .من خالل
بورتريه ساحر وقاس لشاب مثلي يمارس
الدعارة في غابة بولوني ،غرب باريس ،نجح
املـخــرج الـشــاب فــي كسر ال ـصــورة النمطية
واألخالقوية املتداولة في السينما واالعالم
عن الدعارة املثلية .فالشاب املثلي الذي يبيع
جسده هنا ال يفعل ذلك مضطرًا ،ولم يكن
ضحية اع ـتــداء جنسي فــي صـبــاه ،وال هو
وقــع فــي شــرك الــدعــارة بتأثير عصابة من
عـصــابــات الــرقـيــق األب ـي ــض ،بــل يـقــوم بذلك
طوعًا ،بحثًا عن املـلــذات والتجارب املغايرة
وخ ــروج ــا ع ــن املـ ــألـ ــوف .نـ ــال ب ـطــل الـفـيـلــم،
فيليكس مــاريـتــو« ،جــائــزة مؤسسة لويس
روديــرر ألفضل اكتشاف» ،التي تعد ثاني
أهم الجوائز في «أسبوع النقاد» .لكن بالرغم
ُ
من الحفاوة النقدية التي حظي بها ،استبعد
يعرض فيلم «يوم عرس» للجزائري إلياس بلقدار

الـشــريــط مــن بــرنــامــج الـعــروض البيروتية لـ
«أسـبــوع النقاد» ألنــه «لــم يكن لينال إجــازة
عرض (في لبنان) بنسخته الكاملة».
ً
تيمة الـحــب املستحيل اتـخــذت شـكــا اكثر
كالسيكية في الفيلم الهندي  Sirلروهينا
جيرا الذي نال «جائزة مؤسسة غان» .ميزة
الـفـيـلــم أن ــه اسـتـطــاع أن ي ـطــرق ،مــن منظور
جـمــالــي مـغــايــر تـمــامــا لـلـنــزعــة املـيـلــودرامـيــة
السائدة في السينما الهندية ،تيمة تشكل
أحــد املواضيع األثـيــرة للسينما البوليودية:
ع ــاق ــة ح ــب صــام ـتــة ومـلـتـبـســة تـنـشــأ بني
ال ـخ ــادم ــة ال ـف ـق ـيــرة رات ـن ــا والـ ـش ــاب أشــويــن،
سـلـيــل الـعــائـلــة الـثــريــة الـتــي تشتغل عندها
الخادمة.
أمــا الفيلم ال ــذي نــال راب ــع جــوائــز التظاهرة،
وه ـ ــي ج ــائ ــزة «ج ـم ـع ـي ــة م ــؤل ـف ــي وم ـل ـح ـنــي
ال ـف ـنــون ال ــدارمـ ـي ــة» ،ف ـقــد ات ـخ ــذت ف ـيــه تيمة
الـحــب املستحيل طابعًا مـغــايـرًا .فــي «ام ــرأة
في حرب» ،رسم املخرج اإليسلندي بنيدكت
إرلـنـغـســون بــورتــريـهــا مــؤث ـرًا يـعـكــس لوعة
ه ــاال ،الخمسينية مـغــرمــة بالطبيعة ،حيال
الكارثة البيئية التي تتسبب فيها النفايات
الـســامــة الـتــي يـفــرزهــا مـصـنــع تــابــع لشركة
عمالقة فــي مجال صناعة األملينيوم .وفي
ظ ــل اسـتـحــالــة ال ـت ـصــدي لـلـشــركــة الـعـمــاقــة
بالوسائل القانونية ،تلجأ هاال الى عمليات
تخريب دورية آلليات املصنع لتعطيل عمله،
ضـمــن ح ــرب اس ـت ـنــزاف تـلـجــأ خــالـهــا إلــى
التخفي في غابة قريبة من املصنع ،لإلفالت
من مطاردات رجال أمن املصنع.
في فئة األفالم القصيرة ،كافأ «أسبوع النقاد»
هــذه السنة فيلمني .األول هــو العمل العربي
الوحيد املـشــارك فــي هــذه ال ــدورة ،وهــو «يــوم
عرس» للجزائري إلياس بلقدار (نال «جائزة
ك ــان ــال ب ـل ــوس») أم ــا ال ـثــانــي فـهــو «هـيـكـتــور
مــالــو  -آخ ــر أي ــام الـسـنــة» لليونانية جاكلني
النـتــزو (أح ــرز «جــائــزة ليكا سيني الفضل
اكـتـشــاف») .فــي «ي ــوم ع ــرس» ُ(ي ـعــرض يوم
 25تـمــوز) ،يقتفي إلياس بلقدار آثــار شاب
محتال يعتاش مــن الـســرقــات الصغيرة ،تم
نفيه مــن فــرنـســا بـعــد خــروجــه مــن السجن
ال ــى امل ــوط ــن األص ـل ــي ل ــوال ــدي ــه ف ــي ال ـجــزائــر.
هناك ،يعود الى عمليات االحتيال والسرقات
الـصـغـيــرة ،لكنه يكتشف شيئًا فشيئًا أنــه
غ ــادر الـسـجــن بـمـعـنــاه الـضـيــق فــي فرنسا،
ليقع في السجن األوســع لبيئة اجتماعية ال
يستطيع االندماج فيها.
أما «آخر أيام السنة» ُ(يعرض يوم  31تموز)،
فيرافق رحلة تيه بطلته صوفيا التي تنطلق
بسيارتها لعبور الـصـحــراء ،مطلقة العنان
لشغفها بجمال الطبيعة .مع غــروب شمس
اليوم االخير من السنة ،تقف لتتأمل جمال
اطاللة القمر .وإذا بها تكتشف ّأن تلك الرحلة
الطويلة ،الشاقة والشيقة في آن ّ ،لم تستطع أن
تنسيها الحقيقة الفاجعة املتمثلة في كونها
مصابة بمرض ال يمكن الشفاء منه!

