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ثقافة وناس

ثقافة وناس

مهرجان

تحية إلى جوسلين صعب واسامة فوزي «ايام بيروت» آخر حصون «سينما المؤلف»

ّ
دورة التنوع ...تجارب مغايرة في خضم الراهن العربي

ّفي «ريح
رباني»،
يغزل
مرزاق
علواش
ّ
مجددًا
على تيمة
اإلرهاب
ّ
والتطرف

علي وجيه
ّ ً
ّ
ً
عادية بالتأكيد .إنها النسخة
ليست دورة
الـعــاشــرة مــن «أي ــام بـيــروت السينمائية»
تنطلق اليوم ،بالتزامن مع مرور  20سنة
ّ
جمعية «ب ـيــروت دي ســي»،
على انـطــاق
ّ
تنظم ّ
«األيام» كل عامني .تنظيم حدث
التي
ّ
ثقافي مستمر في بلد مفاجآت مثل لبنان،
ـرة ب ــا ض ـمــانــات .الـتـمــويــل مشكلة
م ـغــامـ ّ
دائمة .إنه أحد أسباب عدم االلتزام بموعد
سنوي .أساس تقليل عدد األفالم الطويلة
ً
إل ــى  17ه ــذا ال ـع ــام (ع ـ ــادة يـ ــراوح ب ــن 40
و .)50تحاول «بيروت دي سي» تعويض
ً
احتفاء
ذلك بإقامة أنشطة على مدار العام
ب ــالـ ـعـ ـش ــري ــة ،وت ــوسـ ـي ــع الـ ـ ــدائـ ـ ــرة خـ ــارج
ّ
وحمانا.
العاصمة إلــى طرابلس وصـيــدا
ّ
ّ
لطاملا حلم املنظمون بذلك .كذلك ،تتفرع
ّ
«أيـ ــام ب ـي ــروت» عــن «ش ـجــرة عــائـلــة» أكبر
ّ
هي «أسبوع بيروت السينمائي» .التتمة
ّ
تتضمن «ملتقى بيروت السينمائي» (29
ّ
–  31آذار) ،وهو منصة لإلنتاج املشترك،
و«مختبر صناعة التأثير» ( ٢٩ - ٢٦آذار)،
وهو ورشة عمل عن دور األفالم الوثائقية
ّ
ف ــي الـتـغـيـيــر املـجـتـمـعــي .املـلـتـقــى تنظمه
«بـ ـي ــروت دي سـ ــي» و«م ــؤس ـس ــة سـيـنـمــا
لـ ـبـ ـن ــان» .ي ـج ـم ــع ن ـح ــو  40اخ ـت ـصــاص ـيــا
وم ـن ـت ـجــا .ت ـض ـ ّـم م ـســاب ـق ـتــه  14م ـشــروعــا
ق ـيــد ال ـ ًت ـط ــوي ــر ،و 7ف ــي مــرح ـلــة اإلنـ ـج ــاز،
إض ــاف ــة إل ــى  8م ـشــاريــع خـ ــارج املـســابـقــة.
أفــام مرتقبة من لبنان وســوريــا واألردن
وف ـل ـس ـطــن ومـ ـص ــر وال ـ ـس ـ ــودان وت ــون ــس
وال ـج ــزائ ــر ولـيـبـيــا .تـقـلـيــص الـبــرمـجــة لم
ـأت على حـســاب «ال ـت ـنـ ّـوع» ،ال ــذي ترفعه
يـ ِ
ه ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدورة كـ ـعـ ـن ــوان الف ـ ـ ــت .ك ــالـ ـع ــادة،
ت ـح ــاول جـلــب ال ـجــديــد وال ـجـ ّـيــد وال ـجــدي
ّ
مــن السينما الـعــربـ ّـيــة .تــركــز عـلــى الــراهــن
م ــن ال ـق ـضــايــا واألفـ ـك ــار .تـتـيــح للجمهور
ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـش ــاه ــدة ع ـن ــاوي ــن س ـم ــع عــن
مشاركاتها ًفي مهرجانات كبيرة .هكذا،
ّ
ّ
سجالية طازجة عن مجازر
نترقب أشرطة
االحـتــال اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني،
ً
وصوال إلى ثورات مصر وتونس وليبيا،
وظ ــاه ــرت ــي ال ـت ـط ــرف وال ـع ـن ــف ،وم ـعــانــاة
اللجوء ،مــرورًا بالفقر والفساد والقضايا
اإلن ـســان ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،وس ـعــي امل ــرأة
العربية إلــى التحرر .بلغة األرق ــام ،لدينا
ّ
ً
 17فيلمًا طــويــا ،مــوزعــة بــن  11وثائقيًا
ّ
و 6روائية .قسم األفالم التجريبية يحتوي
على  4عناوين ،منها جديد ّ
غسان سلهب
«وردة» .فــي الـنـشــاطــات امل ــوازي ــة ،أمسية
تـكــريـمـ ّـيــة لـلــراحـلــة جــوسـلــن صـعــب ،عبر
ّ
نـ ـ ــدوة ي ــدي ــره ــا املـ ـخ ــرج هـ ـ ــادي زك ـ ـ ــاك (3
نيسان ـ س 19:00 :ـ دار النمر) .كذلكّ ،
تحية
للمصري الكبير أسامة فوزي (راجع مقال
ُ
الزميل عصام زكــريــا) كما تخصص ليلة
ألفالم الفيديو املوسيقية (.)4/4

ّ
«غزة تحت الضوء»

 3وث ــائـ ـقـ ـي ــات تـ ـع ــرض فـ ــي «دار ال ـن ـم ــر»
ّ
الفلسطينيني
ضـمــن قـســم ي ـبــرز م ـعــانــاة
ونضالهم ،والعسف اإلسرائيلي ،بعدسات
ّ
سينمائيني من الخارج .األبرز هو «طريق
الـسـ ّـمــونــي» (129 ،2018د ـ  30آذار ـ س:
ّ
لإليطالي ستيفانو سافونا .شريط
)18:30
ّ
ّ
اإلسرائيلية ،التي أودت
مؤثر ،عن املجزرة
ّ
ب ـح ـيــاة  29م ــن أف ـ ــراد عــائ ـلــة ال ـســمــونــي،
خالل عملية «الرصاص املصبوب» .2009
ال ـســرد مـتـحـ ّـرر مــن الـتـقـلـيــدي واملـتـعــارف
ع ـل ـيــه .يـعـيــد تــرك ـيــب ال ـح ـكــايــة ،وتـجـمـيــع
الصورة ،وإحياء املوتى .يمزج الشهادات
واملـ ـع ــايـ ـن ــات الـ ـح ـ ّـي ــة ،م ــع ل ـق ـط ــات جــويــة
ّ
املتعمد ،وأنيماشن قلم الرصاص
للقصف
(سيمون ّ
ماسي) .منظور إنساني ،موغل
في تناول نبض الحياة واملشاعر ،بعيدًا
عن الريبورتاج والحس اإلخباري .بذكاء،
ن ــرى وح ـشـ ّـيــة اح ـت ــال ،وإص ـ ــرار ًضحايا
ّ
مدنيني على الحياة ،والبدء ثانية .نجاح
االستشراق
سافونا في اإلفــات من شــرك
ّ
والتنميط ،يرفع من أسهم عملهّ .ربما ألنه
ّ
آت من دراسته علم اآلثار،
«ينقب» بصبر ٍ
إذ يستغرق  9سنوات إلنجاز الشريط .في
املقابلّ ،
ثمة استشراق معروف في «أبولو
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ّ
غزة» ( 2018ـ  79د ـ  1نيسان) للسويسري
نيكوالس فــاديـمــوف .العثور على تمثال
إللــه الـجـمــال والـفـنــون فــي قــاع الـبـحــر ،ثـ ّـم
اختفاؤه في ظروف غامضة ،يشعل شرارة
البحث واالستقصاء والتأويل .أين القطعة
ال ـن ـف ـي ـســة؟ ه ــل ه ــي مـ ــوجـ ــودة حـ ـق ــا؟ هــل
وقعت في قبضة «حماس» أم ّ
تم تهريبها
إلــى الـخــارج؟ األسئلة آنية ال تكاد تنفتح
ع ـلــى س ـيــاق س ـيــاســي واج ـت ـمــاعــي ضمن
«أك ـبــر سـجــن فــي ال ـعــالــم» ،حـتــى تنكمش
مـجـ ّـددًا .أيـضــا ،يعرض املهرجان وثائقيًا
ّ
قصيرًا من إسبانيا بعنوان «غزة» ( 2019ـ
 18د .ـ  1نيسان ـ س )18:30 :لخوليو بيريز
وكــارلـيــس بــوفــر ،بمثابة رحـلــة إلــى واقــع
ّ
فلسطيني منتهك باالحتالل والحصار.

أشرطة ّ
لبنانية :أفلمة األسرة

ً
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى «وردة» ،و«ركـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــان فــي
ّ
ال ـع ـشــق» ل ــرام ــي ص ــب ــاغ ف ــي ق ـســم األف ــام
الـتـجــريـبـ ّـيــة ،نـحــن عـلــى مــوعــد م ــع أربـعــة
وثــائ ـق ـيــات لـبـنــانـيــة .معظمها يـتـخــذ من
األس ــرة أســاســا لـطــرح قـضــايــاً ،ومالمسة
مستويات أكـثــر عمقًا وشـمــولـيــة« .طــرس
 رحـلــة الـصـعــود إلــى املــرئــي» ( 2018ـ 76د ـ  3نـيـســان ـ س 19:30:ـ مـتــروبــولـيــس)
ل ـغ ـســان ح ـل ــوان ــي ،ع ـمــل ف ــي غ ــاي ــة ال ــذك ــاء
وال ـ ـ ـبـ ـ ــراعـ ـ ــة .يـ ـص ــل بـ ـتـ ـن ــوي ــه خ ـ ـ ــاص مــن
ل ــوك ــارن ــو ،وج ــائ ــزة «فـتـحــي ف ــرج ألحـســن
إسـهــام فـنــي» فــي مسابقة أسـبــوع النقاد
الــدولــي ،مــن «مـهــرجــان الـقــاهــرة» األخـيــر،
و«التانيت الـبــرونــزي» لــأفــام الوثائقية
مــن قــرطــاج .يتساءل عــن مفقودي الحرب
األهـلـيــة اللبنانية بــأسـلــوب استكشافي،
ّ
إعالنية مهملة
مــن خــال كشط ملصقات
على جــدران بيروت .حقب متعاقبة تحت
ً
أخـ ـ ـ ــرى ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى وج ـ ــوه امل ـف ـق ــودي ــن
ال ـش ــاخ ـص ــة .قـ ـ ــراءة ه ــادئ ــة ف ـي ـهــا الـكـثـيــر
مــن الــدهــاء والـتـجــريــب ،بــاعـتـمــاد الكتابة
عـلــى ال ـشــاشــة ،واألن ـي ـمــاشــن ،والـتـجـهـيــز،
واألرش ـي ــف ال ـحــي .ثـ ّـمــة رتــابــة مـقـصــودة.
ّ
ت ـح ــث ع ـلــى الـتـفـكـيــر واالسـ ـت ــاب ف ــي آن،
ّ
ّ
غير أن قــوة الصنعة تحميه مــن االنــزالق
إلــى املـلــل والـنـفــور .لحظات الــوصــول إلى
وجــه املـفـقــود ،ومقارنته بـصــور ،وتــدويــن
اسـ ـم ــه ،م ـث ـيــرة ل ـل ـق ـش ـعــريــرة بــال ـف ـعــل .من
ّ
ال ــواض ــح أن ح ـلــوانــي مـهـمــوم بــالـقـضـ ّـيــة.
هــو ابــن ألحــد املفقودين (زي ــاد حلواني)،
ّ
ومؤسسة لجنة تطالب بكشف مصيرهم
(وداد حـ ـل ــوان ــي) .أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك .ه ــا هو
ّ
اللبنانية بارتكاب الجريمة
يتهم السلطة
ّ
الكاملة« ،فعل القتل» عندما كانت مقسمة
إلــى ميليشيات ،و«إخ ـفــاء آثــار الجريمة»
ّ
عـنــدمــا تــولــت ا ًملـقــالـيــد .املـقــابــر الجماعية
ّ
ب ــات ــت م ـم ـت ــزج ــة ب ـع ـم ــران ح ــدي ــث ي ــدع ــي
تجاوز الحرب وآثارها.
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ّ
األول ف ـ ـ ــي «روتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردام
السينمائي» ،يصل جديد سينتيا شقير
«بمشي وب ـعـ ّـد» ( 2018ـ  87د ـ  1نيسان
ّ
السينمائية
ـ س 21:30 :ـ مـتــروبــولـيــس)
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة مـعـنـيــة دائـ ـم ــا ًب ــال ـش ــأن ال ـعــام
وحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،إض ــاف ــة إلـ ــى صـنــاعــة
األفــام بــدأب ومثابرة .هنا ،ترافق أختها
ّ
سابني ورفاقها في منظمة «مهرجون بال

ّ
اليونانية ،الستقبال
حدود» إلى ليسبوس
الالجئني بــأنــوف حـمــراء ووجــوه
مــوجــات
ّ
ض ــاح ـك ــة .ب ـي ــد أنـ ـه ــم يـ ـج ــدون ال ـب ــواب ــات
ً
املغلقة واألســاك الشائكة حائال وسجنًا.
ه ـكــذا ،تـتـحـ ّـول املـهـ ّـمــة إل ــى بـحــث داخ ـلـ ّـي،
واستحضار لتهجير سابق .صحيح أنه
فيلم عــن الــاجـئــن ،لكن مــن دون رؤيتهم
ً
مباشرة .نالحظ اآلثــار ،وسترات النجاة،
ّ
وتأثير حالهم الـكــارثــي .يتحول املنظور
إل ــى مـتـطـ ّـوعــي الـفـكــاهــة الــراغـبــن بالدعم
وال ـع ــون .املـعــانــاة تنسحب عـلــى مــن يــرى
ويسمع وينتظر أيضًا ،وإن كانت ال تقارن
ّ
بأهوال ركــاب قــوارب املــوت .هــذه الجزيرة
ّ
ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ك ــرم ـه ــا ط ـ ــال دي ــرك ــي فــي
وثائقي «قصيدة إلى ليسبوس» (.)2016
اعـتــاد أهلها مـســاعــدة الــاجـئــن ،مــا منح
ثــاثــة منهم ترشيحًا لـنــوبــل ال ـســام .في
«بمشي وبـعـ ّـد» ،يستدعي املـكــان تهجيرًا
ســابـقــا خ ــال ال ـحــرب األه ـلـ ّـيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة،
ّ
خـصــوصــا أن عــائـلــة سينتيا ل ـجــأت إلــى
ّ
ال ـي ــون ــان أي ـض ــا« .ش ـع ــور الـ ـح ــرب» يـخــيــم
م ـج ـ ّـددًا ،فـيـتــأرجــح ب ــوح األخ ـتــن بــن جـ ّـد
وضحك ّ
وتأمل .من عاصر الجحيم ،يعرف
توابعه ّ
جيدًا .نحن بصدد شريط حميميّ،
ّ
ّ
مينيمالي .يـتـســرب صــدقــه بـســاســة إلــى

ً
ّ
سجالية عن مجازر
أشرطة
االحتالل اإلسرائيلي ضد
الفلسطينيين ،و«ثورات»
مصر وتونس وليبيا،
والتطرف والعنف واللجوء

قلب املـشــاهــد وعـقـلــه ،رغــم بعض التكرار
واإلطـ ــالـ ــة ب ــن مـنـتـصـفــه وث ـل ـث ــه األخ ـي ــر.
عريس يأخذنا إلــى مستوى أكثر
سيريل ً
خـصــوصـيــة فــي أفـلـمــة الـعــائـلــة ،مــن خــال
«املــرجــوحــة» ( 2018ـ  74د ـ  31آذار ـ س:
ّ
 21:30ـ مـتــروبــولـيــس) .يـبــدو أن تصوير
ّ
لبنانيًا بامتياز ،مع
األســرة بــات «جانر»
ّ
ت ـعـ ّـدد عـنــاويــن أوتــوبـيــوغــرافــيــة مـثــل «يــا
عمري» ( )2017لهادي زكــاك ،و«تيتا ألف
مـ ـ ّـرة» ( )2010ملـحـمــود ق ـع ـبــور ...املـشـتــرك
ّ
أن ال ـس ـي ـن ـمــائــي الـ ـش ــاب ( )1987ي ـصـ ّـور
أج ـ ـ ـ ــداده ب ـك ـث ـيــر مـ ــن ال ـش ـغ ــف والـ ـح ــرص
ّ
والشاعرية ،راصدًا االجتماعي والحياتي
والسياسي اللبناني ،على امتداد سنوات.
مــع ذل ــك ،تختلف الـعـنــاويــن فــي الـتـنــاول،
والروح (طبيعة الشخوص) ،واملستويات
القابعة تحت السطح .فيلم سيريل يتابع
اليوميات الرتيبة ّ
لجديه أنطوان وفيفيان،
ب ـعــد ال ــرح ـي ــل الـ ـص ــادم البـنـتـهـمــا مـ ــاري-
تـيــريــز ،إث ــر سـفــرهــا إل ــى األرج ـن ـتــن .هــذه
اللحظة املناسبة لبدء التصوير في نظر
ّ
سيريل ،ألن فيفيان تعرف الخبر ،وتخفيه
ّ
التسعيني خوفًا عليه .تحمل
عن زوجها

ال ـ ـحـ ــزن بـ ـمـ ـف ــرده ــا ،ف ـي ـم ــا يـ ـت ــوق ــع ال ـج ــد
مجيء ابنته في ّ
أي لحظة .تحاول مداراة
اكتئابها ،ومـجــاراة مرحه وغزله في هذا
الخائفة
السن .هذا يتضافر مع طبيعتها ّ
من املوت والتداعي ،ورضاه بقرب النهاية،
لخلق «درامـ ــا» ق ــادرة عـلــى كـســر الــرتــابــة،
ً
وتــوف ـيــر م ـ ّـب ــرر ص ـنــع فـيـلــم أص ـ ــا .هـنــاك
رق ــة ع ــذب ــة .ح ــزن شـفـيــف .بـسـمــة صــادقــة.
ّ
ضحكة مــن الـقـلــب .متعة جــاذبــة ،رغ ــم أن
القديم
الكاميرا ال تغادر البيت املسيحي
ً
ف ــي األش ــرف ـ ّـي ــة .ال ش ــيء يـحـصــل حـقـيـقــة.
ط ـل ــب ف ـي ـف ـي ــان «اح ـك ـي ـل ــي ش ـ ـ ــي» ،يّـقــابــل
بصمت أنـطــوان شبه األصــم فــي النهاية.
اإلط ــال ــة ع ـلــى ثــاثــة أن ـم ــاط م ــن األب ـن ـيــة،
تحيل على أجيال العائلة ذاتها ،بني ّ
جد
ّ
وحفيد يقوم بتصويره .الالفت أن ال ذكر
ّ
ّ
األهلية كاملعتادّ .ربما ألن الشريط
للحرب
ح ـم ـي ـم ـ ّـي ل ـلـ ـغ ــاي ــة ،وص ــانـ ـع ــه لـ ــم يـشـهــد
الصراع« .املرجوحة» بورتريه رقيقّ .
قصة
ّ
حـ ّـب ملهمة ،مــن زمــن جميل .مبعث تأمل
حــزيــن فــي ال ــذات ،والـشـيـخــوخــة ،وتــداعــي
مدينة هجينة ،لم تعد تشبه نفسها.
ي ـت ــواص ــل ف ـت ــح ال ـع ــدس ــة ع ـل ــى ات ـســاع ـهــا
داخ ــل األسـ ــرة ،مــن قـبــل سينمائي شــاب،
مع «غرفة لرجل» ( 77 ،2018د  3 -نيسان
ـ س 21:30:ـ مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــس) ألن ـط ــون ــي
شــديــاق ( .)1988هنا ،يصير الـبــوح أكثر
ّ
وكشفًا ألس ــرار وأف ـكــار ،مــع إحــاالت
ح ــدة ّ
على تأثر العائلة بالحرب .شدياق بطل
ّ
املثلية .ال يطلب
ميوله
الشريط .ال
يخفي ّ ً
ً
خاصة ،رغم حسرة األم،
تعاطفًا أو مراعاة
وخـيـبــة األق ــرب ــاء .يــريــد ال ـقــول ملــن يعتبر
ّ
ذلــك نقصًا أو مرضًا ،إن املنطقة ملعونة
ّ
ّ
فعلي ،كالقمع
حقيقية ونقص
بــأمــراض
والعنف واإللـغــاء والهجرة .بيروت تبدو
م ــن غــرف ـتــه ك ـيــانــا ب ــا ح ـي ــاة أو أمـ ــل .في
األف ــام الـقـصـيــرة ،لــديـنــا «اب ــن الــرقــاصــة»
( 21 ،2018د ).لـجــورج هــزيــم ،و«سلسلة
اختفاءات وعالقات غير مريحة» (،2019
 14د ).لـ ـحـ ـس ــن إب ـ ــراه ـ ـي ـ ــم ،و«فـ ـل ــوت ــي
إكسبرس» ( 22 ،2019د ).ملوريل حنني.

سينمات جديدة

ً
فرصة ّ
طيبة للتفاعل مع
يتيح املهرجان
ّ
سينما ب ـلــدان مــا زال ــت تـتـلــمــس الـطــريــق،
ل ـك ــن ب ـث ـب ــات وإنـ ـ ـج ـ ــاز .وث ــائـ ـق ــي «ح ـق ــول
ّ
الحرية» ( 2018ـ  99د ـ  31آذار ـ س17:30:
ّ
ّ
ـ متروبوليس) لليبية-اإلنكليزية نزيهة
ً
عــري ـبــي ( ،)1984ي ـص ـ ّـدر ص ـ ــورة مـغــايــرة
ع ـ ــن ل ـي ـب ـي ــا ن ـ ـش ـ ــرات األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ال ـ ــزاخ ـ ــرة
ب ــال ـع ـن ــف والـ ـتـ ـفـ ـجـ ـي ــرات .نـ ـتـ ـع ـ ّـرف عـلــى
اإلنـســانــي واالجـتـمــاعــي ،مــن خــال أحــام
فـتـيــات عــاشـقــات لـكــرة ال ـقــدم .تـكــويــن ّأول
منتخب نـســائــي ليبي فـكــرة واعـ ــدة ،بعد
ّ
الـثــورة واإلطــاحــة بالقذافي ،لكن «فــدوى»
و«ح ـل ـي ـم ــة» و«ن ـ ــام ـ ــا» وب ـق ـ ّـي ــة ال ــاع ـب ــات
ّ
سـيـكـتـشـفــن ّأن «ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» لـيــس
م ـف ـت ــاح ال ـج ــن ــة .ال ـح ـل ــم ي ـت ـن ــازع ــه ش ـيــوخ
التكفير على املـنــابــر ،وسـكــوبــات اإلع ــام،
وح ـتــى الـ ــدول ال ـتــي قـ ــادت قـصــف ال ـبــاد.
عـ ـل ــى ام ـ ـت ـ ــداد خـ ـم ــس س ـ ـن ـ ــوات ،يـنـقـســم
الشريط إلى ثالث مراحل متساوية .الثلث
ّ
األول (ع ــام بعد ال ـثــورة) يـلـ ّـونــه األم ــل في

ّ
فيلم االفتتاح طالل ديركي يتخبط في الظالم السوري
العيون وهتافات الحناجر ،وفرح البداية
ً
وال ـع ـم ــل ،وص ـ ــوال إلـ ــى ب ــداي ــة االن ـك ـس ــار.
الثلث الثاني ( 4 - 2سنوات بعد الثورة)
ّ
يخيم عليه وجــوم االنـهـيــارً ،ورفــع اتحاد
الكرة يده عن الفريق ،استجابة للضغوط
وتهديدات «أنصار الشريعة» .بالتوازي،
ّ
ّ
تـسـيــر ك ــل مـنـهــن فــي طــريــق ،لـنــرى املــزيــد
م ــن امل ـش ـهــد الـ ـع ــام .ال ـث ـلــث األخ ـي ــر (5 - 4
سنوات بعد الثورة) إذ ّ
يلتم الشمل ،يصير
ً
الحلم حقيقة .يطير املنتخب إلى بيروت،
ّ
ّ
لتمثيل ليبيا فــي أول مشاركة خارجية.
ّ
عــريـبــي تــواكــب ك ــل ذل ــك بــإصــرار مــدهــش.
تـنـجــز شــري ـطــا مـبـهـجــا ،نــاب ـضــا بــالـطــاقــة
والحماس .تظهر قدرة املرأة على التحقق،
اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى ال ـع ــزي ـم ــة ،وروح ال ـفــريــق،
وقـ ّـوة العمل الجماعي ،غير آبهة بالخطر
واالضطرابات وتكالب طيور الظالم.
ّ
من السودان ،يحط روائي بعنوان «آكاشا»
( 2018ـ ـ  78د ـ ـ  2ن ـي ـســان ـ س 19:30 :ـ
مـتــروبــولـيــس) لـحـجــوج كــوكــا ،قــادمــا من
فينيسيا وتورونتو ومــراكــش .هــذا عمله
ال ـث ــان ــي ،ب ـعــد «ع ـل ــى إي ـق ــاع األن ـت ــون ــوف»
( - 2014جائزة الجمهور ألفضل وثائقي
ّ
األهلية في
في «تورونتو») .تتوقف الحرب
جبال النوبة بسبب موسم األمطار ،التي
تحيل األرض طـيـنــا .يـعــود «ع ــدن ــان» إلــى
حبيبته «لينا» كبطل حربّ .
حبه لبندقيته
ّ
ّ
«نانسي» ،ال يقل عن ولعه بالفتاة القوية.
ّ
العسكرية.
تأتي أوامر االلتحاق بالوحدة
يتقاعس الـبـطــل ،فتصدر أوام ــر «آكــاشــا»
ّ
لـلـقـبــض عـلـيــه م ــع ب ـقـ ّـيــة امل ـت ـخــل ـفــن .ق ـ ّـوة
الشريط في املنظور املختلف الذي يناقش
الـحــرب وجغرافيا تلك املنطقة املجهولة.
ّ
س ـخ ــري ــة وت ـه ــك ــم وعـ ـب ــث ي ـص ــل إل ـ ــى ح ـ ّـد
ّ
العدمية .أكل ورود الهلوسة في الكهوف،
وشرب الشاي الكيني مع كثير من السكر،
وطـقــوس االحـتـفــال والــرقــص الـجـمــاعــي...
ّ
ّ
التعرف على
كلها عناصر مثيرة لفضول
مكان بكر سينمائيًا كهذا.

المغرب العربي
 3ع ـنــاويــن مــرتـقـبــة م ــن امل ـغ ــرب ال ـعــربـ ّـي.
«ف ــي عينيا» ( 2018ـ  97د ـ  30آذار ـ س:
 17:30ـ مـتــروبــولـيــس) لـلـتــونـســي نجيب
بـلـقــاضــي واص ــل مــن تــورون ـتــو وقــرطــاج.
شــريــط بــالــغ الــرقــة وال ـع ــذوب ــة ،عــن عالقة
ّ
بالتوحد،
أب حـ ّـاد الطباع بابنه املـصــاب
ض ـم ــن م ـن ــاخ ح ـم ـي ـمـ ّـي م ـن ـت ـصــر لـلـحـيــاة
ّ
وتوسل
واإلنـســان ،بعيدًا عن امليلودراما
ال ـ ـعـ ــواطـ ــف .ت ـي ـم ــة ال ـن ـض ــج واالكـ ـتـ ـش ــاف
للوالد ،فيما يفترض العكس ،مع أداء الفت
ّ
لـكــل مــن نـضــال الـسـعــدي والـطـفــل إدريــس
ّ
ال ـ ـخـ ــروبـ ــي .مـ ــن املـ ـ ـغ ـ ــرب ،يـ ـح ــط مـحـســن
الـبـصــري بـجــديــده «طـفــح الـكـيــل» ( 2018ـ
 86د ـ  1نيسان ـ س 19:30 :ـ متروبوليس).
لـيـلــة ف ــي مـشـفــى عـ ــام ،تـفـتــح ال ـب ــاب على
مشاكل النظام الصحي ،وكــرامــة الفقراء،
وتـ ـع ـ ّـدد امل ـ ـسـ ــارات ال ـق ّـص ـص ـيــة .الـبـصــري
يحسن التعامل مع النوع ،فينجز شريطًا
حميميًا ،متماسكًا ،ق ــادرًا على مخاطبة
م ـخ ـت ـلــف ال ـف ـئ ــات وال ـ ـشـ ــرائـ ــح .ال تـكـتـمــل
البرمجة دون الـجــزائــري م ــرزاق عـلــواش.
فــي جــديــده «ري ــح ّرب ــان ــي» ( 2018ـ  96د ـ
 30آذار ـ س 21:30 :ـ متروبوليس) ،يغزل
مـ ـج ـ ّـددًا ع ـلــى ت ـي ـمــة اإلره ـ ـ ــاب وال ـت ـط ـ ّـرف،
مــن خ ــال اسـتـعــداد ش ــاب وامـ ــرأة لتنفيذ
انتحارية ّ
ّ
ّ
ّ
نفطية .ليس
ضد منشأة
عملية
أفضل أفالم علواش بالتأكيد .شخصيات
عـلــى الـسـطــح .سـيـنــاريــو مثقل بــالـثـغــرات
ّ
والتقلبات غير املنطقية ،فيما الحبكة ال
ّ
تصمد أمام كم األسئلة التي تثيرها .تبقى
سينماتوغرافيا األبيض واألســود أجمل
ما في الشريط ،لصانع ال يهادن القضايا
ّ
الشائكة ،وال يكل مشاكستها.
مـهــرجــان «أي ــام ب ـيــروت الـسـيـنـمــائـيــة» :ب ــدءًا من
ال ـيــوم حـتــى  6نـيـســان (أب ــري ــل) ـ ـ «متروبوليس
أمبير ـ صوفيل» (األشرفية) و«دار النمر للفن
والـثـقــافــة» (كليمنصو) وع ــروض أخ ــرى داخــل
بيروت خارجها.
لالستعالم 01/293212 :أو 03/971579

لندن ـــ سعيد محمد
اخ ـ ـتـ ــارت ّ
«أيـ ـ ـ ــام بـ ـي ــروت ال ـس ـي ـن ـمــائـ ّـيــة»
اف ـت ـت ــاح دورت ـ ـهـ ــا ال ـل ـي ـلــة ب ـف ـي ـلــم امل ـخ ــرج
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري طـ ـ ـ ــال ديـ ـ ــركـ ـ ــي «عـ ـ ـ ــن اآلبـ ـ ـ ــاء
واألبناء» ( 2017ـ ـ  99د ـ ـ ـ اليوم س20:00 :
ـ ـ ـ ّ«مـتــروبــولـيــس») .الفيلم املـثـيــر للجدل
رشح أخيرًا عن فئة أفضل ّوثائقي ضمن
«األوس ـ ـكـ ــار» .شــريــط مـصــنــع بـمـقــاســات
اس ـت ـش ــراق ـ ّـي ــة م ـح ــض إلرضـ ـ ـ ــاء مـمــولـيــه
الغربيني ،لكن مع ذلك يحمل نذير شؤم
عــن العتمة الـتــي يحملها الجيل الثاني
م ــن ال ـج ـهــاديــن املـنـكـســريــن ف ــي ســوريــا.
ي ـ ــروي «عـ ــن اآلب ـ ــاء واألبـ ـ ـن ـ ــاء» (األخـ ـب ــار
 )18/3/2019ت ـفــاص ـيــل ح ـي ــاة ج ـهــادي
ّ
الشعبية ،رغم
قاعدي ســاذج من الطبقة

أن دي ــرك ــي ّ حـ ــاول ال ـت ــروي ــج لـلـفـيـلــم عبر
وصـفــه بــأنــه أحــد أرف ــع ق ــادة الجهاديني.
ّ
النووية (ثمانية
يقيم الجهادي وأسرته
أب ـنــاء وزوجـ ـت ــان) فــي إح ــدى ق ــرى إدل ــب.
ي ـ ـحـ ــاول ال ـف ـي ـل ــم اإليـ ـ ـح ـ ــاء بـ ـ ــأن نـ ـم ــوذج
ال ـج ـهــادي امل ـس ـلــم ،ال ــذي ُيـ ــراد للجمهور
الغربي  -املستهدف أساسًا في الفيلم  -أن
ملتح مــوهــوم غــارق
يعتقد ،هــو شخص
ٍ
في رؤيته املؤدلجة عن العالم ،يخلط كما
ّ
بدائي عواطفه بحب أوالده مع
متوحش
سفك الــدمــاء والـعـنــف .واألخ ـطــر مــن ذلك
ّ
كــلــه أنــه ينقل ثقافة قتل اآلخ ــر املريضة
تـلــك ألب ـنــائــه الــذيــن ي ـعــاد إنـتــاجـهــم منذ
صـغــرهــم لـيـكــونــوا وحــوشــا كـمــا آبــائـهــم،
ّ
رب ـمــا مــع جـ ّـرعــة حـقــد غــائــر عـلــى طفولة
ضائعة وتشف لالنتقام ممن كسروا جيل

اآلب ـ ــاء .يستقيل ديــركــي وه ــو ي ـقـ ّـدم تلك
ّ
النمطية الفاقعة ،من ّ
أي محاولة
الصورة
ولــو رمـ ّ
ـزيــة لتفسير منطلقات ه ــؤالء أو
دواف ـع ـه ــم أو مـ ــدى تـغـلـغــل عــاقــات ـهــم بـ
ً
«أصـ ــدقـ ــاء» س ــوري ــا ،ت ـمــويــا وتـسـلـيـحــا
وت ــوج ـي ـه ــا وت ــوظ ـي ـف ــا ،أو ح ـت ــى ت ــاري ــخ
تورطهم في العداء للدولة السورية.
إي ـقــاع الفيلم بـطــيء واسـت ّـبـعــاد مشاهد
الـعـنــف املـبــاشــر جعله مـعــقـمــا غـيــر قــادر
على اإلقـنــاع .وإذا كــان ّ
ثمة من استنتاج
ي ـت ـيــم م ـن ــه ،ف ـهــو ت ـلــك الـقـنـبـلــة املــوقــوتــة
ال ـ ـتـ ــي زرع ـ ـه ـ ــا جـ ـي ــل اآلب ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ع ـق ــول
أبـنــائـهــم ويـتـعـ ّـن عـلــى ال ــدول ــة الـسـ ّ
ـوريــة
اآلن ّ
مهمة استيعابهم وإعــادة تأهيلهم،
وه ـ ــي م ـه ـمــة ت ـع ـجــز ع ـن ـهــا دول ك ـب ــرى.
ب ـغ ـيــر ذلـ ـ ــك ،ف ـ ــإن دي ــرك ــي أضـ ـ ــاع فــرصــة

كـبــرى لتفسير كــل التعقيد االجـتـمــاعــي
وال ـط ـب ـقــي واألي ــدي ــول ــوج ــي وال ـتــاري ـخــي
والـسـيـكــولــوجــي ال ــذي أنـتـجـتــه املـغــامــرة
األميركية في سوريا ،واختار بأن ّ
يفصل

ّ
القماش بحسب طلب الزبون.
«عـ ــن اآلبـ ـ ــاء واألب ـ ـ ـنـ ـ ــاء» :الـ ـي ــوم س 20:00 :ـ ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل»

مصر تزهو بسينما الهامش ...و«عفاريت» الواقعية الجديدة
القاهرة ــ عصام زكريا
سـتــة أف ــام مـصــريــة فــي «أي ــام ب ـي ــروت»...
تـنـتـمــي كـلـهــا إل ــى ال ـهــامــش السينمائي
امل ـص ــري الـ ــذي يـتـســم بــالـجــديــة والـفـنـيــة
وال ــروح الشبابية ،ولــو كــان أقــل شعبية
ونـجــاحــا تـجــاريــا مــن السينما الــروائـيــة
السائدة بنجومها وموضوعاتها البالية.
أول هذه األفالم هو «يوم الدين» (العرض
ال ـب ـي ــروت ــي  6ن ـي ـســان ف ــي م ـتــروبــول ـيــس
بـنــاء على دع ــوة ـ ـ ) ملخرجه ومؤلفه أبو
بكر شــوقــي .عمل طــازج ون ــادر مــن حيث
م ــوض ــوع ــه وش ـخ ـص ـيــاتــه واإلن ـس ــان ـي ــة.
ب ـب ـس ــاط ــة هـ ــو تـ ـط ــوي ــر ل ـع ـم ــل وث ــائ ـق ــي
قصير اسـمــه «املـسـتـعـمــرة» كــان مشروع
ّ
يصور
تخرج شوقي منذ عشر سـنــوات.
هامشًا منسيًا ومـنـبــوذًا ال يريد أحــد أن
يــراه ،هو مستعمرة مرضى الجذام التي
تذكرنا بسجون العصور الوسطى ،حيث
يذهب املرء ُ
وينسى إلى األبد .يرتكز «يوم
الــديــن» إلــى شخصيات حقيقية (معدلة
روائ ـيــا) على طريقة «أف ــام الـطــريــق» أو
الــرح ـلــة .م ــن خ ــال قـصــة «راض ـ ــي» ال ــذي
ي ـتــرك املـسـتـعـمــرة بـعــد  30عــامــا ليبحث
ع ــن عــائ ـل ـتــه ،يـسـتـعــرض الـفـيـلــم مـظــاهــر
الحياة على شاطئ النيل من القاهرة إلى
أقـصــى الـجـنــوب .ويـتـبـ ّـن أن معظم هــذه
املـظــاهــر هــو تــرديــد لـ«ثيمة» االضطهاد
والتهميش والنبذ الـتــي طــاملــا حفل بها
تــاريــخ الـبـشــريــة .ورغ ــم املــاحـظــات التي
يـمـكــن أخــذهــا عـلــى «ي ــوم ال ــدي ــن» فــي ما
يتعلق ببنائه املصطنع واملباشرة التي
يتسم بها بعض مشاهده وحــواراتــه ،إال
أن املشاهد ال يملك ســوى أن يقع أسيرًا
لشخصياته وحيواتها املدهشة.
الفيلم الثاني هو «ليل خــارجــي» ألحمد
عبد الله السيد ،الذي ّ
يعد من أبرز صناع
السينما املستقلة وأغزرهم إنتاجًا .يبحث
عبد الله دائمًا عن أفكار فنية ومعادالت

إن ـتــاج ـيــة مـخـتـلـفــة ت ـم ــزج ب ــن ال ــروائ ــي
والــوثــائ ـقــي والـتـجــريـبــي وال ـش ـع ـبــي .في
«ل ـيــل خ ــارج ــي» ( 31آذار ـ ـ ـ س 19:30 :ـ
«م ـتــروبــول ـيــس») ،ي ـبــدو أح ـمــد عـبــد الله
أكـ ـث ــر تـ ـق ــارب ــا وت ـص ــال ـح ــا مـ ــع الـسـيـنـمــا
املـصــريــة «الـشـعـبـيــة» حـيــث يعتمد على
قصة وخط درامي وشخصيات تقليدية،
مــع ملـســات فنية خــاصــة .يـتـنــاول الفيلم
يومًا وليلة في حياة مخرج شاب يصنع
ً
فـيـلـمــا م ـس ـت ـقــا تـجـمـعــه م ـغ ــام ــرة ليلية
طــوي ـلــة ب ـســائــق تّــاك ـســي وب ــائ ـع ــة ه ــوى.
ً
امل ـخــرج ال ــذي يـمــثــل م ـع ــادال مــوضــوعـيــا،
أو «أنا بديلة»  Alter egoألحمد عبد الله
السائد
نفسه ،يبدأ اليوم على خصام مع
ّ
والشعبي وينتهي متصالحًا معه ،مثل
الـفـيـلــم نـفـســه الـ ــذي ي ـبــدأ بــال ـحــديــث عن
شــاب ريـفــي يـمــوت غــرقــا أثـنــاء محاولته
الـهـجــرة غير الشرعية ،وعــن أدي ــب شاب
ي ـس ـجــن ب ـس ـبــب روايـ ـ ــة ك ـت ـب ـهــا ،لينتهي
بـ ـمـ ـش ــروع زواج بـ ــن الـ ـس ــائ ــق وب ــائ ـع ــة
الهوى و«خناقة» في حارة شعبية .وعبد
الله الذي يجيد إدارة ممثليه ،ينجح هنا
فــي تشكيل فــريــق مـتـجــانــس يـتـكــون من

كريم قاسم ومنى هال وشريف دسوقي،
إلــى جانب أحمد مجدي وبسمة وأحمد
مالك وممثلني معروفني في أدوار شرفية
قصيرة .بشكل عام ،يتخلص عبد الله من
املشاهد التأملية البطيئة لصالح إيقاع
أكثر سرعة وحيوية ودرامـيــة ،لكن تظل
املشكلة في السيناريو التقليدي وبعض
املواقف والحوارات املستهلكة.
ُ
تعرض أيضًا ضمن املهرجان ثالثة أفالم
وثــائ ـق ـيــة حــدي ـثــة ه ــي «ال ـح ـل ــم الـبـعـيــد»
(إخ ــراج مــروان عمارة ويوهانا دومكي)
و«أمــل» (إخــراج محمد صيام) ،و«يأتون
من بعيد» (إخراج أمل رمسيس) .يثير
«الـ ـحـ ـل ــم ال ـب ـع ـي ــد» ( 30آذار ـ ـ ـ ـ ـ  19:30ـ
متروبوليس) أسئلة حول حدود التداخل
ً
بني الوثائقي والروائي .من الغريب مثال،
تـصـنـيـفــه كــوثــائ ـقــي ل ـيــس ف ـقــط م ــن قبل
صانعيه ،لكن من قبل مهرجانات دولية
ك ـب ــرى .م ـنــذ الـلـحـظــة األول ـ ــى ال ـت ــي يـبــدأ
فيها الفيلم بمشهد ملدينة شــرم الشيخ
ال ـج ــرداء عـنــد الـفـجــر وط ــائ ــرة تـحـلــق في
ّ
تتبي الطبيعة
السماء تدخل «ال ـكــادر»،
االسـ ـتـ ـع ــاري ــة ل ـل ـف ـي ـلــم الـ ـ ــذي يـ ـ ــدور ح ــول

شباب محاصرين بني مدينة سياحية لم
يعد يذهب إليها السياح وحلم الهجرة.
م ـنــذ امل ـش ـهــد ال ـ ـحـ ــواري األول ب ــن فـتــاة
ملتحقة حــديـثــا بــالـعـمــل وف ـتــاة تنظيف
ّ
تتبي الطبيعة التمثيلية للعمل،
غــرف،
الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن مـ ـش ــاه ــد وحـ ـ ـ ـ ــوارات
مكتوبة ومتفق عليها مــؤداة باصطناع
س ــاذج غــالـبــا« .الـحـلــم الـبـعـيــد» قــد يكون
فـيـلـمــا فـنـيــا ج ـي ـدًا لـكـنــه بــالـتــأكـيــد ليس
وثــائـقـيــا« .أم ــل» ( 2نـيـســان ـ س 21:30 :ـ
متروبوليس) من ناحية أخــرى هو فيلم
وثائقي بامتياز ،وتحديدًا النوع املسمى
بالوثائقي الـ�روائـ�ي �Feature Documen
 ،taryال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـخ ــدم ب ـع ــض ع ـنــاصــر
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ــروائـ ـي ــة ل ـك ـنــه ي ـح ــاف ــظ عـلــى
النظرة املوضوعية واملشاهد الطبيعية
للشخصيات في حياتها اليومية من دون
تدخل يلحظ من قبل صناع العمل .على
مــدار ست سـنــوات ،يتتبع املخرج محمد
صـيــام حـيــاة فـتــاة صـغـيــرة انـضـمــت إلــى
ثورة  25يناير وهي في الـ  14من عمرها
حتى تجاوزت العشرين .من خالل مشاهد
لحياتها في قلب األحداث وأخرى تتحدث
في «ليل
خارجي»،
يبدو أحمد
عبد الله
أكثر تصالحًا
مع السينما
المصرية
«الشعبية»

فيها عن حياتها ومشاهد «فــاش باك»
التقطها أبــوهــا لـهــا فــي مــراحــل ســابـقــة،
ي ــروي لـنــا الفيلم قـصــة مــؤثــرة وملهمة،
تخلو من التقريرية أو التعليق املباشر،
لكنها توثق ليس فقط لحياة بطلته بل
ّ
لوطن بالكامل معلق على حافة التاريخ.
مــوضــوع «ي ــأت ــون مــن بـعـيــد» ( 5نيسان
ـ س 19:00 :ـ مـتــروبــولـيــس) قــد يختلف
عن موضوع «أمل» ،فهو يتناول قصصًا
عائلية متفرقة على مــدار عـقــود ،لعائلة
فلسطينية تفرق أبناؤها وأحفادها بني
الـشـتــات ،وهــو يضع هــذه القصص على
خلفيات تاريخية وسياسية كثيرة .مع
ذل ـ ــك ،ي ـن ـجــح ب ـش ـكــل ع ـجــائ ـبــي ف ــي امل ــزج
بني الخاص والعام ،والحاضر واملاضي،
بشكل متماسك ومــؤثــر .أخ ـي ـرًاُ ،يـعــرض
«عـ ـف ــاري ــت االسـ ـفـ ـل ــت» ( 2ن ـي ـس ــان ـ س:
 18:30ـ دار ال ـن ـم ــر) أول أع ـم ــال امل ـخــرج
ال ــراح ــل أس ــام ــة فـ ــوزي الـ ــذي يـعــد واحـ ـدًا
م ــن اإلره ـ ــاص ـ ــات األول ـ ـ ــى وال ـتــأس ـي ـس ـيــة
للسينما املستقلة فــي مصر ،خاصة مع
فيلمه الثاني الفارق «جنة الشياطني».
خ ـ ــرج «عـ ـف ــاري ــت اإلسـ ـفـ ـل ــت» م ــن ع ـب ــاءة
الواقعية الجديدة وأفــام املهمشني التي
انتشرت خالل التسعينيات ،ليلقي بهذه
العباءة على قارعة الطريق ،معلنًا ثورة
ُ
فـنـيــة وأخــاق ـيــة جــدي ــدة تـعـنــى بــالــذاتــي
عـلــى ح ـســاب الـسـيــاســي ،وبــالـفـنـيــة على
حساب القضية ،وبالكشف على حساب
ال ــوع ــظ ...مــن خ ــال ال ـغــوص فــي مجتمع
يتحمم بالفساد ويتلحف بالنفاق.
إن ع ـ ــرض «عـ ـف ــاري ــت اإلسـ ـفـ ـل ــت» ضـمــن
ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة تـ ـعـ ـن ــى ب ــال ـس ـي ـن ـم ــا ال ـب ــدي ـل ــة
وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ب ـش ـك ــل أسـ ــاسـ ــي ل ـي ــس فـقــط
تـكــريـمــا لـ ــروح ف ـنــان اس ـت ـث ـنــائــي ،ولـكـنــه
أي ـض ــا اع ـ ـتـ ــراف وامـ ـتـ ـن ــان مل ـخ ــرج أس ـهــم
بأعماله في التمهيد للثورة الكبيرة التي
ّ
غيرت معالم السينما العربية مع بداية
األلفية الثالثة.

ّ
غسان سلهب يمد جسرًا عربيًا إلى روزا (لوكسمبورغ)
قد يتوقع املشاهد أن شريط غسان سلهب
الجديد «وردة» ( 72د ـ ـ  2019ـ ـ ـ  4نيسان
ـ ـ س 21:15 :ـ «متروبوليس» ـ ـ  5نيسان
فــي «مــركــز الـصـفــدي») ال ــذي يـعــرض في
يوم مخصص لألفالم التجريبية ضمن
املهرجان في بيروت ،هو عبارة عن سيرة
توثيقية للمفكرة واملناضلة املاركسية
الراحلة روزا لوكسمبورغ .لكنه سرعان
ما سيكتشف أن التوثيق الــذي يقوم به
الفيلم ،ليس توثيقًا عاديًا أو من صنف
الـبـيــوغــرافـيــا الـتـقـلـيــديــة ،ب ــل ع ـب ــارة عن
سفر في مجموعة قضاياّ ،
تمر بني ذاكرة
روزا وحاضرنا.
هـكــذا ،انـطــاقــا مــن بــرلــن ،حيث ُص ـ ّـورت
لـ ـقـ ـط ــات كـ ـثـ ـي ــرة م ـ ــن ال ـ ـشـ ــريـ ــط ،تـمـشــي
األحــداث مما بعد حقبة «سبارتاكوس»

ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى أب ـ ـطـ ــال ال ـف ـي ـل ــم ،أي روزا
لوكسمبورغ نفسها ،والعمال واملقاتلون
مــن أج ــل ال ـعــدالــة .كــال ـعــادة ،لـيــس هـنــاك
«قـصــة ق ـص ـيــرة» ،كـمــا فــي أف ــام سلهب،
وال ـح ـب ـك ــة مـ ـعـ ـق ــدة ،ل ـك ــن ي ـم ـكــن تـقـسـيــم
الـ ـش ــري ــط إل ـ ــى ث ـ ــاث م ـح ـط ــات ب ـصــريــة
رئـ ـيـ ـس ــة .املـ ـحـ ـط ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــع امل ــديـ ـن ــة،
ح ـيــث ن ـت ـع ـ ّـرف إلـ ــى ال ـع ــاق ــة ب ــن امل ـكــان
وأش ـ ـخـ ــاصـ ــه ،إلـ ـ ــى الـ ـح ــديـ ـق ــة والـ ـقـ ـط ــار
وال ـجــوانــب األخـ ــرى مــن ال ـحـ ّـيــز املـكــانــي.
امل ـح ـط ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــع رس ــائ ــل روزا إل ــى
الـعــالــم فــي زمــانــه ،وإل ــى املستقبل .يركز
الشريط كثيرًا على الصوت ،حيث تظهر
أهميته في كل فقرة من الفقرات ،عندما
ّ
يكون الصوت صوت املفكرة .إذ تتحدث
عنها الرسائل ،أو تتحدث الرسائل عن

نفسها ،أو عندما يكون صدى للماضي
في هذا الحاضر .أما املحطة الثالثة فهي
روزا وسيرة العمال واملقاتل الفلسطيني،
ح ـي ــث ي ـن ـت ـصــف وج ـه ـه ــا ف ــي ال ـش ــاش ــة،
كشاهد على التاريخ وصانع له.
ٍ
ال حوارات في الشريط ،بل إنه عبارة عن
حـ ــوار طــويــل ب ــن «وردة» ف ــي ال ـتــاريــخ،
وأثــرهــا فــي املستقبل .ورغــم أن املشاهد
ـواح مـيــانـكــولـيــة
اعـ ـت ــاد ع ـلــى وج ـ ــود نـ ـ ـ ٍ
ك ـث ـيــرة ف ــي أع ـم ــال سـلـهــب ال ـســاب ـقــة ،إال
ـرد حــزيــن
أن ــه ه ــذه املـ ــرة يـسـتـبــدلـهــا ب ـس ـ ٍ
فـ ــي ط ــابـ ـع ــه ،ب ـي ـن ـمــا ي ـ ـحـ ــاول أن ت ـكــون
الـخــاتـمــة مناقضة لـهــذا ال ـحــزن .غالبية
اللقطات صـ ّـورت في أملانيا ،ولكنه فيلم
باللغتني األملــانـيــة والعربية ،وينسحب
ه ــذا التفصيل عـلــى رك ـيــزة أســاسـيــة في

عمل سلهب وهــي ال ـصــوت .صــوت روزا
لوكسمبورغ في «وردة» يتردد في أكثر
مــن طــريـقــة وأك ـثــر مــن م ـكــان .وبالنسبة
إلــى التفاصيل األخ ــرى ،فالشريط ليس
ً
طويال ،لكنه ليس قصيرًا أيضًا .اللقطة
األولى طويلة نسبيًا ،وفيها تأثر نسبي
بتقنيات يحبذها عـبــاس كيروستامي
وجـ ـعـ ـف ــر بـ ـن ــاه ــي .أمـ ـ ــا ب ـق ـي ــة ال ـل ـق ـط ــات
فـهــي مـسـبــوغــة بــأس ـلــوب غ ـســان سلهب
املعروف.
«وردة» 4 :نيسان ـ س 21:15 :ـ «متروبوليس»
(ب ـيــروت) ـ ـ  5نيسان ـ س 16:00:فــي «مركز
الصفدي الثقافي» (طرابلس)
* يوقع غسان سلهب «دي في دي» أفالمه يوم
 4نيسان (س )20:00:في «متروبوليس»

