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إضاءة

بارفيز شارما
الحب الممنوع

ممن يعرف عنه شيئًا...
الرجاء ّ
غودار مطلوب إلى حظيرة «األوسكار»
«األكاديمية»
أعلنت ّ
الشهيرة نيتها تكريم
الفرنسي
السينمائي
ّ
السويسري ...لكن
«األنكل ّجان» لم يدل
بدلوه حتى اآلن .كل
االحتماالت واردة،
فلننتظر «املفاجأة»!
يزن األشقر

من فيلم Jew Suss: Rise And Fall

عاصروا تلك املرحلة وكانوا يعيشون
في غيتو وارسو.
فرديناند ماريان هو ضحية ّ
تحوله
إل��������ى أداة ف������ي ي������د ن�����ظ�����ام وحشي،
ي��س��ت��خ��دم��ه ث���م ي��رم��ي��ه ،ب��ي��ن��م��ا يكون
ال��ت��رك��ي��ز ف��ي «ف��ي��ل��م غ��ي��ر م��ن��ت��ه» على
«ال��ب��روب��اغ��ن��دا» ال��ن��ازي��ة وال��ب��ح��ث عن
ال���ح���ق���ي���ق���ة .ل���ك���ن ك��ل�ا ال��ف��ي��ل��م�ين قادر
ف��ي ال��وق��ت نفسه ع��ل��ى وض��ع��ن��ا أمام
مفارقة تاريخية تكمن في االنتقال من
«بروباغندا» الجالد ،إلى «بروباغندا»
الضحية ،وح��ض��ور األخ��ي��رة على يد
اآللة الدعائية الصهيونية ،بوصفها
أداة ناجعة دوم��ًا ف��ي مخاطبة عقدة
الذنب األوروبية.
هذا االختزال ال يكاد يفارق الشاشة
ال����ك����ب����ي����رة ،وه�������و ي���ن���ه���م���ك ف�����ي نبش
م����ت����واص����ل ف�����ي أرش�����ي�����ف ال ينتهي،
ي��ت��ج ّ��رع��ه م�� ّش��اه��دو ال��ع��ال��م إل���ى م��ا ال
ن��ه��اي��ة ...ك���أن ج��رائ��م ال��ح��رب العاملية
ه��ي الستار الكثيف ال���ذي يخفي كل
ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ج���اءت ب��ع��ده��ا ،والتي
ّ
مستمرة ب��ش��راس��ة ف��ي القرن
ال ت���زال
الحادي والعشرين...

ّ
لم ّ
يخيب املعلم جان ـ ـ لوك غودار
ّ
( )1930أم����ل م��ح��ب��ي��ه .ق��ب��ل أيام،
أع��ل��ن��ت «أك��ادي��م��ي��ة ف��ن��ون وعلوم
ال����ص����ور امل���ت���ح���رك���ة» ال���ت���ي تمنح
ج����وائ����ز األوس������ك������ار ،ن��ي��ت��ه��ا منح
السينمائي الفرنسي السويسري
جائزة أوسكار تكريمية عن مجمل
أع��م��ال��ه ،ال��ى جانب السينمائيني
فرانسيس ف���ورد ك��وب��وال وكيفني
برونلو واملمثل إل��ي واالش .لكن
امل���ش���ك���ل���ة ك����م����ا ك���ش���ف ّ���ت صحيفة
«هوليوود ريبورتر» أن اللجنة لم
ّ
تتمكن من ال��وص��ول إل��ى صاحب
«ب���ي���ارو امل��ج��ن��ون» لتبليغه خبر
التكريم ال��ذي يقام ف��ي هوليوود
ف��ي  13تشرين ال��ث��ان��ي (نوفمبر)
امل���ق���ب���ل .وم���ن���ذ ال���ث�ل�اث���اء املاضي،
ب����اءت ك��ل م���ح���اوالت االت���ص���ال به
وجميع التكهنات تشير
بالفشلّ .
إل����ى أن امل���ع���ل���م ي��ت��ج��اه��ل جماعة
«األوسكار»!
ل����ي����س م���ف���اج���ئ���ًا أن ت���م���ن���ح هذه
ال�����ج�����ائ�����زة ال����رف����ي����ع����ة ألح��������د أهم
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي�ين م���ن ه���م ع��ل��ى قيد
ال�����ح�����ي�����اة .ل����ك����ن ال�������س�������ؤال يطرح
معكوسًا :هل يمكن أن يقبل أحد
آب���اء امل��وج��ة الفرنسية الجديدة،
الجائزة ببساطة؟ في مشهد من

ف��ي��ل��م غ������ودار «االح����ت����ق����ار» ،يقول
املنتج األميركي جيري بروكوش
ملساعده قبل أن يكتب شيكًا على
ثقافة،
ظ��ه��ره« :كلما أس��م��ع كلمة ّ
أخ�����رج دف���ت���ر ش���ي���ك���ات���ي» ،فيعلق
السينمائي األمل���ان���ي ف��ري��ت��ز النغ
ال�����ذي ي���ش���ارك ف���ي ال��ف��ي��ل��م« :منذ
كان
زم����ن ف��ظ��ي��ع ول���ي���س ب��ب��ع��ي��دً ،
النازيون يخرجون مسدسًا بدال
من دفتر الشيكات».
غودار الشهير بعدائه لهوليوود،
تنميط
وم���ا ي��م��ث��ل��ه إن��ت��اج��ه��ا م���ن ً ّ
وت���ج���اري���ة م��ف��س��دة ،ق����ال م�����رة إنه
يعتبر جوائز األوس��ك��ار «املرادف
السينمائي ل��ح��وادث الطائرات».
تجاهل جوائز
وامل��خ��رج ال��ع��ج��وز ً
ع����دة م��ن��ح��ت ل���ه ق���ب�ل�ا .ف���ي رسالة
ّ
وجهها عام  1995إلى «دائرة نقاد

هوليوود أخرجت
دفتر شيكاتها،
و«بيارو المجنون»
مختف عن األنظار
ٍ
ن���ي���وي���ورك ال��س��ي��ن��م��ائ��ي�ين» التي
ق������ررت م��ن��ح��ه ج����ائ����زة تشريفية،
التي
ذك�������ر األس�������ب�������اب ال�����ع�����دي�����دة ّ
تمنعه من قبول الجائزة وتتعلق
ج���م���ي���ع���ه���ا ب����ه����ول����ي����وود .وانتقد
س��ت��ي��ف��ن س���ب���ي���ل���ب���ي���رغ ،وصاحب
«م����اي����ك����روس����وف����ت» ب���ي���ل غيتس،
وحتى دائرة النقاد نفسها! ونصح
بإرسال الجائزة إلى سينما بليكر
ستريت حيث عرض فيلمه «على
آخر نفس» ألول مرة.
وك��ان قد أرس��ل برقية ال��ى مسرح

غودار خالل تقديم «فيلم :اشتراكية» في مهرجان كان

ل��ن��دن السينمائي ال��وط��ن��ي الذي
أراد منحه جائزة ،يخبر القائمني
فيه أن «تعطوا نقود الجائزة إلى
أف��ق��ر شخص ت��رون��ه ف��ي الشارع،
وت��ح��دث��وه ع��ن ال��ص��ور والصوت
تتعلموا
لتتعلموا منه أفضل مما ً
م���ن���ي ،ألن ال���ف���ق���راء ه����م ف���ع�ل�ا من
يخترعون اللغة».
م��ن��ذ إع�ل�ان���ه م���وت ال��س��ي��ن��م��ا بعد
فيلمه «نهاية األس��ب��وع» ()1967
وه��و ال ي���زال يثير ال��ج��دل م��ع كل
يكتب
ع����م����ل .م���ث���ق���ف س���ي���ن���م���ائ���ي
ً
مقاالته باستخدام الصورة بدال
م����ن ال���ح���ب���ر ،وس��ل��س��ل��ت��ه «تاريخ
ال��س��ي��ن��م��ا» م��ث��ال ع��ل��ى ذل����ك .حتى
في آخر عمل له «فيلم :اشتراكية»
ال���ذي ع���رض ف��ي «م��ه��رج��ان كان»
األخ���ي���ر ،أث���ار ا ًل��ده��ش��ة ب���أن وضع
ال���ف���ي���ل���م ك����ام��ل�ا م���س ّ���رع���ًا بصورة
ك��ب��ي��رة ف���ي ال���ع���رض ال��دع��ائ��ي ّله،
منتقدًا حقوق املؤلف التي تمثل
هوليوود وجهها الرئيسي.
ط�������وال امل�����ش�����وار ال�������ذي ب�������دأه قبل
ن�����ص�����ف ق�����������رن ،ت�����ّع�����اط�����ى غودار
م���ع ال��س��ي��ن��م��ا ك���ف���ن وف���ك���ر ،معلنًا
القطيعة مع النمط الهوليوودي،
واب����ت����ع����د ف�����ي م�����ادت�����ه الفيلمية
ع���ن ال��ب��ن��ي��ة ال���س���ردي���ة التقليدية.
إع��ج��اب��ه بسينمائيني أميركيني
كنيكوالس راي وصموئيل فولر،
لم يضعه على الخط الهوليوودي
ال���رئ���ي���س���ي ،و«ع����ل����ى آخ�����ر نفس»
( )1960ال��ذي أطلقه إل��ى العاملية،
كان يحتوي على بعض اإلشارات
إلى هوليوود ،فإذا به ّ
يؤرخ لثورة
سينمائية كانت من أبرز عالمات
الجديدة.
املوجة الفرنسية ً
ط��ب��ع��ًا ،ل��ي��س س���ه�ل�ا ف��ه��م سينما
غ����������ودار .وج������ه إل����ي����ه ال����ع����دي����د من
االن���ت���ق���ادات س�����واء م���ن مخرجني
ك�����ب�����ار أو ح����ت����ى م������ن جمهوره،
ب��ت��ه��م ت�����راوح ب�ي�ن ك��ون��ه «يصنع
أف�لام��ًا ل��ل��ن��ق��اد» وه��اج��س «ادعاء
الثقافة» .نراه أحيانًا كعازف جاز
م��اه��ر ،أو ك��أس��ت��اذ ج��ام��ع��ي ،لكن
سينما غودار بمراحلها املختلفة
وب��ن��زع��ات��ه��ا األي��دي��ول��وج��ي��ة ،كما
يريدها ،كأي فنان أو فيلسوف ،ال
تلتزم بالخط املستقيم.
إل����ى اآلن ،ل��ي��س م���ن ال���واض���ح ما
ال�������ذي س��ي��ف��ع��ل��ه غ����������ودار .معظم
م����ت����اب����ع����ي����ه ي����ت����وق����ع����ون تجنبه
الجائزة كاملعتاد ،وإرساله خطابًا
يلقن به األكاديمية درسًا .لو فعل
س��ت��ك��ون ه���ذه ال��خ��ط��وة استمرارًا
لنهجه في اعتبار السينما شيئًا
ب�ي�ن ال���ف���ن وال���ح���ي���اة ،ال ي��ج��ب أن
تعامل كسلعة فقط.

بيار أبي صعب
ّ
رج�����ال ون���س���اء م���ن ش���ت���ى األج����ي����ال واالنتماءات
ي��ق��ي��م��ون ب��ي�ن أوط�������ان وم����ن����اف م��خ��ت��ل��ف��ة ،يجمع
ّ
(ومثليات)
بينهم ق��اس��م م��ش��ت��رك :ك��ل��ه��م م��ث��ل ّ��ي��و
ّ
متمسكون بدينهم وإيمانهم.
الجنس ،ومسلمون
ّ
ّ
إنهم «أب��ط��ال» فيلم «جهاد في سبيل ال��ح��ب» ( )٢٠٠٧الذي
سيعرض في بيروت ،بمبادرة من «مؤسسة هينريش ُبل»،
مساء ي ّ
َ
األول والثاني من أيلول (سبتمبر).
ّ
بارفيز ش��ارم��ا (ال��ص��ورة) منطقة
ف��ي شريطه األول ،ي��دخ��ل
ّ
ّ
ّ
وإشكالية .ليس فقط ألنه يطرق موضوعًا محظورًا
حساسة
وم���ث���ي���رًا ل���ل���ج���دل ،ب���ل ل���ك���ون ه����ذا امل���خ���رج وال���ك���ات���ب الهندي
ال���ن���ي���وي���ورك���ي ال�������ذي اشتغل
على تحقيق فيلمه الوثائقي
س��ت س��ن��وات ـ ـ ـ عبر تسع دول
واث���ن���ت���ي ع���ش���رة ل��غ��ة ـ��ـ��ـ��ـ��ـ وضع
ّ
ن����ف����س����ه أم�����������ام ت������ح������د خطير:
ك����ي����ف ي����ت����ط ّ����رق إل�������ى اإلسالم
وممنوعاته ،م��ن دون الوقوع
ف���ي ال���ف���خ االي��ك��زوت��ي��ك��ي الذي
ّ
يتربص اليوم بهذا النوع من
املقاربات ،تحت تأثير خطاب
ّ
إي���دي���ول���وج���ي ي���ص���ل إل�����ى حد
ّ
والعنصرية؟
��اب الفكري
اإلره ّ
وال ش�����ك ف����ي أن السينمائي
«املثلي املسلم» الذي سيناقش
في بيروت،
فيلمه مع ّالجمهور ُ
رفع التحدي بمهارة تشهد له.
أقوى ما في «جهاد في سبيل
ّ
الحب» كونه ينظر إلى املسائل
م����ن داخ������ل اإلس���ل���ام باحترام
االجتهاد
ش������دي������د ،ووع���������ي للمصاعب
مدخال إلى
ً
وامل��ف��ارق��ات وال��ت��ن��اق��ض��ات مع
احتواء
امل��رج��ع الديني والتقاليد .كل
م��ا يفعله ه��و تسليط الضوء
«المثلية»
ّ
لشخصياته
على الواقع ،تاركًا
في العالم
بني مصر وأفريقيا الجنوبية
اإلسالمي؟
وال������ه������ن������د وإي����������������ران وتركيا
وب��اك��س��ت��ان وف��رن��س��ا واملغرب
(م����ن خ��ل�ال ال���ك���ات���ب ع��ب��د الله
ط ّ����ي����اع) أن ت��ح��ك��ي قصصها،
ّ
ومموهة
م���ك���ش���وف���ة ح����ي����ن����ًا،
أح����ي����ان����ًا ،وأن ت���ن���ق���ل بصدق
ّ
وعفوية تجاربها وجراحها...
شكوكها وتمزقاتها ...تساؤالتها وتطلعاتها.
ّ
املثلية في العالم اإلسالمي باملطلق،
لم يختر شارما تناول
ب��ل أع��ط��ى الكلمة ملثليني وم��ث��ل��ي��ات ي��ج��اه��رون بإسالمهم،
م��ا يجعلهم ي��ت��خ ّ��ب��ط��ون ف��ي ح��ال��ة دائ��م��ة م��ن ال��ق��ل��ق والندم
واإلح���س���اس ب��ال��ذن��ب .ي��س��ع��ى ه����ؤالء إل���ى ع��ي��ش خياراتهم
اإلن��س��ان ّ��ي��ة وال��وج ّ
��ودي��ة بالتناغم م��ع دي��ن��ه��م .يبحثون عن
مصالحة ممكنة مع ثقافتهم وانتمائهم الروحي .ينزعون
إلى التوفيق ،إلى تأويل ّ
النص كما يفعل محسن ّهندريكس،
ّ
ذلك اإلمام املدهش في أفريقيا الجنوبية الذي يمثل العمود
الفقري للفيلم .يراهن األخيرّ ،
بقوة ،على االجتهاد الذي من
ّ
شأنه أن ّ
يرسخ الدين في قلب زمنه ،إذ كيف يمكن أي مجتمع
أن يسترسل في سياسة التجاهل واالستخفاف والقمع ،إزاء
ّ
ّ
ّ
أساسيًا من بناته وأبنائه.
تضم جزءًا
بشرية
كتلة
 ٦:٣٠مساء  1أيلول (سبتمبر) ـــــ «آرت الونج» (الكرنتينا)03/997676 :
 ٥:٣٠مساء  ٢أيلول ـــــ «زيكو هاوس» (سبيرز) 01/746769 :

كالكيت
■ ف � ��ي إط� � � ��ار ال � �ش� ��راك� ��ة ب �ي��ن «م�����ه�����رج�����ان دبي
ّ
الثقافية
ال��س��ي��ن��م��ائ ّ��ي ال���دول ّ���ي» و«ال��ج��م��ع��ي��ة
ب��ي��روت دي .س���ي» ،وض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات «مهرجان
ّ
ّ
أيام بيروت ّ
سيقدم مهرجان دبي ِهبة
ينمائية»،
الس
خمسة آالف دوالر من أجل دعم فيلم وثائقي
بقيمة
ّ
لبناني قيد التنفيذ.
شروط قبول األفالم فهي أن يكون فيلمًا وثائقيًا
أما ً
طويال ( ٥٤دقيقة أو أكثر) ملخرج لبناني أو عربي
مقيم في لبنان .وعلى املخرج أن يرسل ملفًا يحتوي
على ع�ن��وان الفيلم ّ ،واس��م امل�خ��رج واملنتج ووسيلة
االتصال بهما ،وملخصًا عن الفيلم ،ورسالة ّ
النيات،
ّ
واملعالجة ّ
السينمائية ،وملخصًا عن املخرج ،وعن
ّ
ّ
ميزانية الفيلم ،وخطة لكيفية جمع التبرعات ،و«دي
ّ
ڤ��ي دي» يحتوي على أح��د أف�ل�ام امل�خ��رج السابقة.
ولدى حصوله على املنحةّ ،
يتعهد املخرج بأن يكون
ّ
ضمن فعاليات مهرجان
األول للفيلم ّ
العرض العربي ّ
دب��ي .أم��ا امل��وع��د النهائي لتسلم امل�ش��اري��ع فهو ١٣

أأيلول (سبتمبر) املقبل .لالستعالمnews@beir :
 rutdc.orgــ .01/293212
■ ي�ع��رض مقهى «ة م��رب��وط��ة» (ال�ح�م��را) شريط
ال���ي���ان ال����راه����ب ال��وث��ائ �ق��ي «ه���ي���دا ل���ب���ن���ان» ،في
التاسعة والنصف مساء األول من أيلول (سبتمبر).
لالستعالم01/352302 :
■ ق� ��ال ال �ن �ج��م ال �س �ي �ن �م��ائ��ي االس �ك �ت �ل �ن��دي شون
كونيري ّ(ال �ص��ورة) البالغ
 80عامًا إنه اعتزل التمثيل
ّ
يخصص وقته ألمور
وبات
أخ � � � � ��رى .وق � � � ��ال كونيري
إيفننغ
ل�ص�ح�ي�ف��ة «أدن� � ّب ��رة
ّ
نيوز»« :ال أظن أنني سأمثل
م��ن ج��دي��د .ل� ّ
�دي الكثير من
ال��ذك��ري��ات ال��رائ�ع��ة ،لكن تلك

األيام انتهت» .يشار إلى أن أبرز أدوار كونيري هو
«العميل  »007في أفالم جيمس بوند في ستينيات
القرن املاضي وسبعينياته وثمانينياته.
■ بعدما تحفظت الرقابة قبل أيام ،على عرض فيلم
دي��غ��ول ع��ي��د «ش���و ص���ار» ف��ي «م�ه��رج��ان الفيلم
اللبناني» ،ها هي تعرقل اشتراكه في «أي��ام بيروت
ّ
السينمائية» التي تنطلق في  ١٦أيلول (سبتمبر)
املقبل.
حسب املخرج الشاب الذي دعا أهل املهنة واملثقفني
واالع�ل�ام �ي�ي�ن إل ��ى ال �ت �ح� ّ�رك اح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى تقييد
ّ
حرية التعبير ،فإن الدائرة املختصة في األمن العام
ّ
أبلغته ال�ق��رار شفهيًا ،ول��م ت�ق��دم ل��ه ب�ه��ذا ال�ش��أن أي
وثيقة م�ك�ت��وب��ة ...طبعًا ال��ذري�ع��ة غير املعلنة للمنع،
هي الخوف من «اثارة النعرات» ،كون الشريط يعود
ّ
ّ
اللبنانية ،ذهبت
األهلية
الى مرحلة مؤملة من الحرب
ّ
ضحية إحدى مذابحها...
عائلته

ّ
ّ
العاملية،
ظل املنافسة املحتدمة بني املهرجانات
■ ّ في ّ
ّ
ق��رر منظمو «مهرجان البندقية السينمائي»
(ف�ي�ن�ي�س�ي��ا) امل��راه �ن��ة ع�ل��ى ال �ش �ب��اب .ه �ك��ذا ،يفتتح
امل �ه��رج��ان ف��ي األول م��ن أي �ل��ول (س�ب�ت�م�ب��ر) بفيلم
املخرج األميركي الشاب دارين آرونوفسكي ()1969
« .»Black Swanصاحب «امل�ص��ارع ( )2008الذي
حاز «جائزة األسد الذهبي» التي يمنحها املهرجان،
ّ
يقدم هذه ّ
املرة فيلمًا يجمع بني رؤيته للباليه الشهير
«ب�ح�ي��رة ال�ب�ج��ع» وف �ك��رة االزدواج �ي ��ة ف��ي شخصية
ب�ط�ل�ت��ه «ن �ي �ن��ا» ال �ت��ي ت� ��ؤدي دوره � ��ا امل�م�ث�ل��ة ناتالي
بورتمان .كذلك يعرض املهرجان فيلم Somwhere
للمخرجة صوفيا كوبوال ،الحائزة جائزة األوسكار
عن فيلمها  .Lost in translationإلى جانب الشباب،
تستقبل الدورة  67من املهرجان كويننت تارانتينو
ال ��ذي ي ��رأس ال�ل�ج�ن��ة ال �ح �ك��م ،ك��ذل��ك ت�ش�ه��د حضور
مشاهير من أمثال ناتالي بورتمان ،وهيلني ميرين،
بن آفليك وكاترين دونوف.

