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ثقافة وناس

سينما

مهرجان الرعب األول في العالم العربي متروبوليس «مسكونة» بالذئاب!
«الخوف ليس عصيًا على الفهم .رغم كل شيء ،ألم نخف جميعًا في الطفولة؟ لم يتغير شيء مذ واجهت
ذات الرداء األحمر الذئب الكبير .ما يخيفنا اليوم ،هو تمامًا ما أخافنا في املاضي .إنه ذئب مختلف فحسب».
ّ
القول ملعلم الرعب البريطاني ألفريد هيتشكوك في حديثه عن استمرارية الخوف ،مؤكدًا أن العالم مكان ال
تنضب مصادر خوفه .على هذا ربما ّ
يعول منظمو مهرجان «مسكون» ألفالم الرعب والفانتازيا والخيال
العلمي واإلثــارة (الثريلر) والحركة واألكشن .املهرجان ّ
األول من نوعه في العالم العربي (تنظيم شركة
«أبوط لإلنتاج» بالتعاون مع «جمعية متروبوليس» ،وجامعة الـ  ،ALBAوموقع «سينموز» اإللكتروني)،
يعود مجددًا بدورته الثانية عند الثامنة من مساء اليوم في سينما «متروبوليس أمبير صوفيل» ويستمر
حتى  17أيلول (سبتمبر) املقبل .على مدى خمسة أيام ،تستقبل بيروت ثمانية من أجدد إنتاجات الرعب
والفانتازيا والتشويق في مصر وكوريا الجنوبية وأميركا والبرازيل وفرنسا والنمسا وإيرلندا وهنغاريا،
من تلك األفالم التي ال تجد لها مطرحًا في العروض الجماهيرية .مع ّ
التطورات السياسية العاملية في العقد
األخير ،صار الواقع نفسه مصدرًا كافيًا إلثارة أقسى أنواع الرعب .نظرة واحدة على التلفزيونات ومواقع
التواصل والجرائد ،تعطي فهمًا أوليًا للتوجه الجماعي الذي يقود املخرجني نحو الواقع .في الدورة الحالية،
ليس الرعب أكثر من قالب شكلي آلفات العالم الحالية ،من الربيع العربي في «حادثة فندق هيلتون النيل»
لطارق صالح ،واألصولية الدينية في الفيلم النسوي «جحيم بــارد» لستيفان روزوفسكي ،والهجرة إلى
أوروبا في فيلم الخيال العلمي «قمر املشتري» ( 9 /15ـ س ،)21:30 :والعنصرية في  Thousand Cutsإلريك
فاليت .العرقية والطبقية في البرازيل تصنع العالقة العاطفية الكابوسية بني امرأتني في «خصال حسنة»
ّ
فيشرع فيلمه املينمالي «أغنية قاتمة» على عوالم
لجوليانا روجاس وماركو دوترا ،أما اإليرلندي ليام غافني
السحر والشعوذة القديمة .وبالتعاون مع السفارة اإليطالية و«املركز الثقافي اإليطالي في لبنان» ،و«نادي
لكل الـنــاس» ،يعود املهرجان إلــى سينما الرعب اإليطالية الكالسيكية عبر استعادة اثنني من معلميها:
داريو أرجينتو و لوتشيو فولتشي .في مناسبة مرور أربعني عامًا على إطالقه ،يستعيد املهرجان تحفة

املخرج اإليطالي داريو أرجينتو بعنوان  .Suspiriaوعلى طريقتهّ ،
يوجه املهرجان تحية إلى الراحل لوتشيو
فولتشي بحفلة ختامية في ( MusicHallستاركو ـ بـيــروت) عند التاسعة من مساء األحــد  17أيلول.
في األمسية ،سيؤدي مؤلف املوسيقى التصويرية اإليطالي فابيو فريتزي وفرقته املوسيقى التي كان
قد أعدها لشريط لوتشيو فولتشي السريالي  .The Beyondهناك أيضًا محطة أخــرى مع املوسيقي
ّ
سيقدم ورشة عمل حول املوسيقى التصويرية من خالل تجربته التي صنع خاللها
فابيو فريتزي الذي
موسيقى ألشهر األفــام مثل «كيل بيل» لكويننت تارانتينو .وفــي ورشــة حــول ملصقات األف ــام ،يدعو
املهرجان أيضًا مصمم ملصقات األفالم البلجيكي لوران دوريو ،الذي سيأخذ املشاركني في رحلة إلى فن
امللصقات البديل عبر تصاميمه مللصقات أفالم ألفرد هيتشكوك ،وفريتز النغ ،وفرانسيس فورد كوبوال،
وكويننت تارانتينو ،وستيفن سبيلبرغ وغيرهم .وفيما ال يزال املشهد السينمائي املحلي ،يفتقر ملغامرات
في الرعب والفانتازيا والخيال العلمي ،يحاول املنظمون إرساء منصة محلية لسينما الرعب .على هامش
ّ
ّ
اللبنانيني
اللبنانية لألفالم القصيرة التي تهدف إلى دعم السينمائيني
املهرجان ،تنطلق مسابقة «مسكون»
لإلقدام على إنجاز أفالم من هذه الفئة .يشارك في املسابقة  12فيلمًا لبنانيًا قصيرًا 555 :لرجا معني طويل،
و The Howlلساندرا تابت ،و«سحر» ّ
ملحمد ياسني ،و Redrumلجوليان قبرصي ،و Aryanإليلي سالمة،
و Not a vegetarian movieلبيتر عون ،و»رعب ليلكي» لزياد قموع ،و La Geante Rougeملاريا غوش ،و
 Daydreamلريان أبي رعد ،و Merry Go Roundلجوان راغب ،و Abîmeلروى فيليب ،و Reprisalملايك
ّ
ماالجاليان ،على أن تختار الفائز لجنة تحكيم تضم املديرة الفنية ملهرجان «نوشاتيل» السويسري أناييس
إيميري ،واملنتج واملوزع البلجيكي تييري فيليب ،واملخرج الفرنسي إيريك فاليت.
«مهرجان مسكون» :بدءًا من الثامنة من مساء الليلة حتى  17أيلول (سبتمبر) ـ «متروبوليس
أمبير صوفيل» (األشرفية ـ بيروت) و ( Music Hallستاركو ـ بيروت) .لالستعالم01/204080 :

من البرنامج
«حادثة فندق هيلتون النيل» ــ طارق صالح
 9/13ــ س20:00 :
االفـتـتــاح مــع «حــادثــة
فندق هيلتون» (106
د ـ ـ ـ  )2016لـلـمـخــرج
ال ـ ـسـ ــويـ ــدي املـ ـص ــري
ط ــارق صــالــح .الفيلم
مـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــع ب ـ ـ ـ ـ ــأج ـ ـ ـ ـ ــواء
الجريمة العربية املعاصرة ووصفتها التي تجمع
رج ــال األع ـم ــال واألمـ ــن والـسـيــاسـيــن والـفـنــانــات.
قيل الكثير عن تطابق قصة الفيلم مع قصة مقتل
الفنانة اللبنانية سوزان تميم .إال أن طارق صالح
ال ــذي قـضــى حـيــاتــه فــي الـســويــد ،يـعــود مــن خــال
فيلمه إلى مصر ،حيث تدور أحداثه عشية الثورة
املصرية .رجالن يخرجان من إحدى غرف الفندق
بعد جــدال حــاد ،يصل إلــى أذنــي عاملة التنظيف
ف ــي ال ـف ـن ــدق سـ ـل ــوى ،ال ـت ــي ت ـت ــرك هـ ــذه ال ـجــري ـمــة
للمحقق نور الدين« .حادثة فندق هيلتون النيل»
هــو الفيلم الــروائــي الـثــالــث فــي مسيرة التشويق
والـخـيــال العلمي والـجــريـمــة الـتــي شغلت صالح
منذ فيلم التحريك «متروبيا» ( ،)2009ثم «تومي»
ّ
يصور ببرودة العنصر النسائي في
( )2011الذي
مشهد اإلجــرام السويدي ،من خــال حادثة سرقة
في أحد املطارات.

 Thousand Cutsـــ إريك فاليت
 9/14ـــ س20:00 :
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرض
أال ي ـ ـك ـ ــون هـ ـن ــاك
مـ ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ــو إل ـ ـ ــى
ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــوف داخـ ـ ـ ـ ــل
كـ ــرم ف ــي ال ـج ـنــوب
الفرنسي .لكن هذا
لن يبعد التوتر عن شريط 410( Thousand Cuts
د ـ  )2017إلريــك فاليت .يصبغ املخرج الفرنسي
فيلمه التشويقي بــالـلــون األح ـمــر ،ال ــذي ال يأتي
مــن العناقيد بــل مــن أحـشــاء الـجـثــث .مــع زوجـتــه
وطفلته يعيش عمر فــي كــرم بعيد .إنــه الشتاء.
يتلقون زيــارة من سائق دراجــات مجهول يلهث
خـلــف مـخـبــأ .لـكــن مــاضـيــه ينكشف ســريـعــا وهــو
يـ ـح ــاول إحـ ـي ــاء طـ ــرق إعـ ـ ــدام وح ـش ـيــة ي ـتــم فـيـهــا
تقطيع املـيــت بالسكني حتى امل ــوت ،وفــق عقوبة
لينغتشي الصينية القديمة .ال يعتمد املخرج في
شريطه الروائي السادس على التشويق املجاني.
يضفي فاليت إليه بعدًا سياسيًا اجتماعيًا يجد
ط ــري ـق ــه ب ــن ص ـن ــاع ال ـن ـب ـيــذ ف ــي ف ــرن ـس ــا وت ـج ــار
املـ ـ ـخ ـ ــدرات ف ــي ك ــول ــوم ـب ـي ــا .أم ـ ــا رهـ ـ ــاب ال ـغــريــب
فتصيب شخصيات الفيلم الــذيــن يتحدرون من
جـ ــذور وج ـن ـس ـيــات مـخـتـلـفــة .ي ـلــي ع ــرض الـفـيـلــم
نقاش مع مخرجه إريك فاليت.

«أغنية قاتمة» ـــ ليام غافين
 9 /14ــ س22:30 :
ال مصاصي دمــاء ،أو
م ـه ــوس ــن ي ـ ـطـ ــاردون
الـ ـن ــاس ف ــي الـ ـش ــارع.
ف ـ ـي ـ ـلـ ــم ل ـ ـ ـيـ ـ ــام غـ ــافـ ــن
«أغـنـيــة قــاتـمــة» (100
د ـ ـ  )2016ال يـحـتــاج
إلــى الكثير :األمــاكــن داخلية ،الـغــرف غالبًا ،فريق
عـمــل صـغـيــر ،وع ــدد ممثلني م ـحــدود جـ ـدًا .بهذه
املينيمالية يحاول املخرج اإليرلندي اقتحام عوالم
الرعب .يدخلها من باب التنجيم والسحر واآللهة
القديمة والرموز الغامضة ،أي كل ما يسيطر على
صوفيا وآمالها في التواصل مع طفلها امليت وفق
ّ
املنجم السكير الذي تلجأ إليه .ال ينشغل الشريط
بــإش ـكــال ـيــة ال ـخ ـيــر والـ ـش ــر أو بـ ـض ــرورة ان ـت ـصــار
أحــدهـمــا .الـنـظــام الـغــذائــي الـقــاســي ال ــذي يفرضه
ً
املنجم على األم املعزولة ،يرمي ّأوال إلى استدعاء
الطاقات الشريرة ال التخلص منها :ستنام وتأكل
بكميات محدودة ،وستمضي وقتها في ممارسة
طقوس معينة منها الصيام عن ممارسة الجنس.
يحافظ الفيلم على نبرة خافتة وداخلية ،تقع بني
الـشــك وال ـي ـقــن ،وب ــن املـعــرفــة وال ـخــرافــة ،حـيــث ال
يعول غافني على ما تظهره الكاميرا بقدر ما ّ
ّ
يعول
على ما سيثيره غيابها.

«خصال حسنة» ـــ جوليانا روجاس وماركو دوترا
 9/15ــ س18:30 :
ك ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــرون خ ـ ــاض ـ ــوا
ه ــذه الـعــاقــة املـعـقــدة
ب ـ ـ ـ ـ ــن امـ ـ ـ ـ ـ ــرأتـ ـ ـ ـ ـ ــن أو
أك ـث ــر؛ رائ ـع ــة إنـغـمــار
بـ ـي ــرغـ ـم ــان ال ـن ـف ـس ـيــة
القاتمة «بيرسونا»،
وح ـل ــم روبـ ـ ــرت آل ـت ـم ــان ال ـط ــوي ــل «ث ـ ــاث ن ـس ــاء».
يرتكز «خصال حسنة» ( 137د ـ  )2017لجوليانا
ّ
روجاس ،وماركو دوترا على العالقة املركبة بني
كــارا وآن ــا .مــن ضــواحــي ســاو بــاولــو تــأتــي كــارا
إلــى شـقــة فـخـمــة ،لتعمل كمربية لطفل آنــا الــذي
لــم يــولــد بـعــد .فيلمهما املـشـتــرك ال ــذي ينهل من
جماليات هوليوود األربعينيات والخمسينيات
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ومـ ــن امل ـي ـثــولــوج ـيــا ع ـلــى الـ ـس ــواء،
يـ ـ ـح ـ ــاول تـ ـق ــري ــب املـ ـ ــرأتـ ـ ــن رغ ـ ـ ــم اخ ـت ــاف ــات ـه ـم ــا
الـجــذريــة .كــارا الفقيرة ذات بشرة س ــوداء ،فيما
آن ــا الـغـنـيــة اس ـتــأجــرت م ـنــزل بـطـبـقـتــن فــي ســاو
باولو بعد انقطاع عالقتها مع أهلها ،إثر علمهم
بخبر حملها .يتوقف العمل عند العمر واإليمان
والـ ـ ـج ـ ــذور ،وال ـط ـب ـق ـيــة وال ـع ــرق ـي ــة ،وغ ـي ــره ــا مــن
االختالفات التي ال تنجح في أن تحد من رغبات
املــرأتــن .بعد عــرض الفيلم ،سـيـشــارك املخرجني
في نقاش مع الجمهور البيروتي.

«الشريرة» ـــ بيونغ  -جيل يونغ
 9/16ــ س18:00 :
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم «الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــرة»
ضـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــن «عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض
منتصف الليل» خالل
«م ـهــرجــان ك ــان» هــذه
السنة .يختار املخرج
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوري الـ ـج ـن ــوب ــي
بيونغ – جيل يونغ بداية قاسية وخطرة لشريطه
( 123د ـ ـ ـ  ،)2017مـقـتـبـســا م ــن ألـ ـع ــاب ال ـف ـيــديــو
الـ ـف ــوض ــى والـ ـ ـ ــدم ال ـس ـه ــل املـ ـت ــدف ــق مـ ــن ال ـج ـث ــث.
سنعرف الحقًا أن محاولة عيش حياة طبيعية،
لــن ت ـكــون بــاملـهـ ّـمــة الـسـهـلــة أم ــام س ــوك ـ هــي التي
تـضــج س ـنــوات حـيــاتـهــا املــاضـيــة بــالــدم والــرجــال
السيئني .في شريط األكشن التشويقي ،ال يهدئ
من حدة القتل والطعن سوى القصة الخلفية التي
تقودنا إلــى ّ
تطور شخصية القاتلة بطلة الفيلم.
تـتـحـ ّـول وتـتـبـ ّـدل أدوارهـ ــا لتجد نفسها ذات يوم
وقد أصبحت العميلة السرية يون سو بعد إجراء
عملية تجميلية لها .على غرار «كيل بيل» لكويننت
تارانتينو ،و«نيكيتا» للوك بيسونّ ،
يعرض يونغ
بطلته املرأة ألجواء متوحشة .لكنه يشحن فيلمه
بامليلودراما ،من خالل قصة الحب التي تعيشها
البطلة إلى جانب عالقتها مع ابنتها.

«جحيم بارد» ـــ ستيفان روزوفسكي
 9/16ــ س20:30 :
إن ـ ـ ـ ــه ج ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـس ـ ـفـ ــاح
آخ ــر ،أش ـبــه بـمـحــارب
م ـ ـق ـ ـ ّـدس يـ ـلـ ـب ــي ن ـ ــداء
الـ ـلـ ــه عـ ـب ــر ال ـت ـخ ـلــص
من العصاة .ضحاياه
ه ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ــاء
املسلمات الـلــواتــي يعملن فــي الــدعــارة .فــي فيينا
امل ـع ــاص ــرة ي ــرس ــم س ـت ـي ـفــان روزوفـ ـسـ ـك ــي مــامــح
قــات ـلــه امل ـت ـس ـل ـســل ف ــي شــري ـطــه ال ـج ــدي ــد «جـحـيــم
ب ــارد» ( 92د ـ ـ  .)2017يقتبس امل ـخــرج النمسوي
عـنــوان فيلمه مــن الزمهرير ،الــزاويــة ال ـبــاردة جدًا
ّ
يتوعد بها الدين اإلسالمي الكفار.
من جهنم التي
يضع روزوفسكي ،الهجمات اإلسالمية األصولية،
واإلسالموفوبيا املـضــادة ضمن سياق تشويقي
ومرعب .حني كان يهم بقتل إحدى جاراتها ،تشهد
املهاجرة التركية فــي فيينا على الـحــادثــة ،بينما
يتنبه ال ـس ـفــاح إل ــى وجـهـهــا ويـتــوعــدهــا بالقتل.
رعب آخر سيضاف إلى رعبها اليومي؛ العنصرية
والتمييز الجندري الذي تتلقاه يوميًا ،إلى جانب
تخلي عشيقها عنها ،وتخلي الشرطة عــن مهام
حمايتها .ال يعتمد الشريط على العنف البصري،
بقدر ما يحاول مضاعفة عناصر االنتقام النسوي
من كل ما يواجه البطلة.

«دايف صنع متاهة» ـــ بيل واترسون
 9/16ــ س22:45 :
دايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ه ـ ـ ـ ـ ــو ف ـ ـن ـ ــان
مـ ّ
ـؤج ــل ،ل ــم يـنــه يــومــا
ً
عـ ـم ــا ك ـ ــان قـ ــد ب ـ ــدأه.
ل ـك ــن غ ـي ــاب عـشـيـقـتــه
آنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــزل
ل ـق ـضــاء عـطـلــة نـهــايــة
األسبوع ،ينذره بضرورة البدء بتنفيذ مشروعه.
صنع األميركي بيل واترسون فيمله «دايف صنع
متاهة» ( 80د ـ ـ  )2017بإمكانيات مـحــدودة جـدًا،
هــي اإلمكانيات نفسها التي يجدها بطله دايــف
أم ــام ــه ل ـل ـفــرار إل ــى عــالــم ال ـفــان ـتــازيــا .يـبـنــي داي ــف
متاهته الـخــاصــة داخ ــل غــرفــة الـجـلــوس الضيقة.
ع ــوال ــم ال ـس ـحــر وال ـخ ـي ــال تـبـتـلـعــه ،وت ـح ـبـســه في
ال ــداخ ــل .تستنجد آن ــي بمجموعة مــن األصــدقــاء
ملساعدة دايف العالق على الخروج .لكن املجموعة
ستصطدم بكائنات غريبة وبقوى شريرة تحاول
النيل من أعضائها واحدًا بعد اآلخر .يلجأ املخرج
األمـ ـي ــرك ــي إل ـ ــى ال ـس ـخ ــري ــة وال ـك ــوم ـي ــدي ــا لـشـحــن
شــري ـطــه ال ـع ـب ـثــي ال ـ ــذي ال يـ ـح ــاول ال ــوص ــول إلــى
نهاية مـحــددة ،فيما ال يقودنا الـحــوار املبهم بني
الشخصيات إلى خالصة أو معنى واحد .يحتفظ
الشريط بطموحات متواضعة أقصاها يرمي إلى
فتح ثقب ممتع في جدار الواقع ،بأقل كلفة ممكنة.

 Suspiriaـــ داريو أرجينتو
 9/17ــ س16:00 :
يـضــرب لنا املهرجان
مــوعـدًا كالسيكيًا مع
ال ــرع ــب ال ـص ــاف ــي فــي
شريط 98( Suspiria
د) ل ــداري ــو أرجـيـنـتــو
( ،)1940ب ـم ـنــاس ـبــة
م ــرور أربـعــة عـقــود على إطــاقــه عــام  .1977ألكثر
م ــن خـمـســن ع ــام ــا ،ت ــرك ع ــراب ال ـخ ــوف اإليـطــالــي
تأثيرًا في سينما الرعب في العالم الحديث .فيلمه
 suspiriaهــو الفيلم األول فــي ثالثيته «األم ـهــات
الـ ـث ــاث» ،يـلـيــه «إن ـف ـي ــرن ــو» و«أم ال ــدم ــوع» حــول
ق ــوى شــريــرة خـفـيــة ت ـحــاول الـتـسـلــل إل ــى األرض.
فــي مـيــونــخ الـسـبـعـيـنـيــات ،تـصــل راق ـصــة الباليه
األمـيــركـيــة س ــوزي بــانـيــون لــالـتـحــاق بأكاديمية
طليعية ل ـلــرقــص .ه ـن ــاك ،يستقبلها مـشـهــد غير
مـتــوقــع ،حـيــث ت ــرى الصبية ب ــات هــاربــة مــن أحــد
األبــواب في نوبة هستيرية .بعدها بوقت قصير،
يعثر عـلــى ب ــات جـثــة مـشـ ّـوهــة فــي إح ــدى الشقق.
يشحن أرجـيـنـتــو أج ــواء فيلمه املخيفة بمراجع
بصرية منها التعبيرية األملانية ،واأللــوان املشعة
لقصص ديزني وبطلتها بياض الثلج ،ما يجعل
مــن مـشــاهــد الـقـتــل فــي الـعـمــل األك ـثــر رســوخــا في
تاريخ السينما.

