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ثقافة وناس

سينما

«أسبوع آرتي»:
موعد نادر مع السينما المغايرة
علي وجيه
ل ــو اق ـت ـص ــرت ص ـ ــاالت بـ ـي ــروت على
ال ـنــوع ال ـت ـجــاري ،أي ــن كــانــت ستقام
ت ـظ ــاه ــرة م ــن ق ـب ـيــل «أس ـ ـبـ ــوع أف ــام
آرت ـ ـ ـ ــي» ( 23 – 16ت ـش ــري ــن األول/
أك ـت ــوب ــر)؟ جـمـعـيــة «م ـتــروبــول ـيــس»
ّ
ّ
(تأسست عام  )2006تنظم النسخة
الـ ـس ــابـ ـع ــة مـ ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث الـ ـسـ ـن ــوي،
ب ـ ــاالش ـ ـت ـ ــراك م ـ ــع شـ ـبـ ـك ــة الـ ـقـ ـن ــوات
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـش ـه ـي ّــرة (ان ـط ـل ـق ــت ع ــام
 ،)1992ف ــي مـتـنــفــس للسينيفليني
الـبــاحـثــن ع ــن اإلن ـت ــاج ــات املستقلة
والسينما املغايرة والبديلة 7 .أفالم
حديثة شاركت «آرتي» في إنتاجها،
ومــا زال ــت تـجــول مـهــرجــانــات دولية
ُ
عـ ـ ّـدة ،ت ـعــرض بفضل ال ـشــراكــة التي
ب ـ ـ ـ ــدأت عـ ـ ـ ــام  2011بـ ـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــة
والشبكة.
االفتتاح كان أمس بجديد ألكسندر
س ــوك ــوروف «فــرانـكـفــونـيــا» (.)2015
ّ
املعلم الروسي ( )1951يعيد عقارب
ال ـســاعــة إل ــى مـتـحــف ال ـلــوفــر الـ ــرازح
ت ـح ــت االح ـ ـتـ ــال الـ ـ ـن ـ ــازي .ال ـت ــواط ــؤ
الصامت بني مديره «جــاك جوجار»
(لــوي دو دو لينكويسى) والضابط
«فرانز وولف ميترينتش» (بنيامني
يوتزراث) رئيس برنامج املحفوظات
ال ـث ـقــاف ـيــة األمل ــانـ ـي ــة ،ك ـف ـيــل بـحـمــايــة
اإلرث ال ـف ـن ـ ّـي ال ـ ــذي ال يـ ـق ـ ّـدر بـثـمــن.
ّ
ـذا ل ـي ــس ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء .سـ ــوكـ ــوروف
هـ ـ ّ
يسخر ذلــك كباب للنفاذ إلــى أسئلة
الهوية والـفــن والسياسة والتاريخ.
يحيي نابليون (فنسان نيميث) في
أروق ــة ال ـصــرح ال ــذي ك ــان لــه الفضل
ب ـتــوس ـي ـعــه .ي ـط ـلــق ال ـع ـن ــان مل ــاري ــان
فــي تمثيل الـ ــروح الـفــرنـسـ ّـيــة ،وقيم
ّ
ّ
واألخوة» .يضيف
«الحرية والعدالة
ّ
وثائق من تلك الحقبة ،معلقًا بنفسه
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ «دوكـ ـ ـ ــودرامـ ـ ـ ــا» ،مـ ــن خ ــال
حديث مع قبطان سفينة شحن في
ع ــرض ال ـب ـح ــر .امل ــرك ــب يـنـقــل تـحـ ّفــا.
ال ـل ــوف ــر ي ـع ـنــي ف ــرن ـس ــا .ه ـ ــذه تـمــثــل
ال ـج ـم ــال والـ ـف ــن وصـ ـم ــود اإلنـ ـس ــان
ّ
الفرنسيون على
فــي وجــه االق ـتــاع.
قـ ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة م ـط ـل ــع األربـ ـعـ ـيـ ـن ــات،
رغ ـ ــم ص ـ ــور ه ـت ـلــر أمـ ـ ــام ب ـ ــرج إي ـف ــل.
الــرايــخ الـثــالــث ينتصر فقط بوضع
يــده على املــونــالـيــزا .بخبث ،يمشي
ص ــاح ــب «فـ ـ ــاوسـ ـ ــت» ( )2011عـلــى
حبل رفيع بني الذاتي والعام ،الفني
والسياسي ،اآلنــي واملستمر .يجمع
عليها مـنــذ بــدايــاتــه
تـيـمــات اشـتـغــل ّ
ف ــي وثــائ ـق ـيــات ال ـفــنــانــن ،اس ـت ـمــرارًا
بــروائ ـيــات األلـفـيــة ال ـجــديــدة ،م ــرورًا
ب ـت ـح ـف ــة ال ـل ـق ـط ــة الـ ـ ــواحـ ـ ــدة «ال ـف ـل ــك
ال ــروس ــي» ( )2002ف ــي مـتـحــف آخــر
هو آرميتاج سان بطرسبورغّ .
تأمل
غني .مجهود بـصـ ّ
ّ
ـري .خيال منهك.
ّ
تجريب يشوبه بعض التشظي في
البنية.
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي إيـ ـف ــو فـ ـي ــري ــرا ()1975
يحضر بـ «رسائل من الحرب» (2016
ـ ـ ـ ـ ال ـي ــوم) ،مقتبسًا روايـ ــة أنطونيو
ل ــوب ــو أن ـت ــون ـي ــس .رس ــائ ــل الـطـبـيــب
املشلوح في جحيم الحرب البرتغالية
األن ـغــول ـيــة مـطـلــع الـسـبـعـيـنــات إلــى
زوجته الحامل ماريا خوزيه ،تشحن
املـ ـن ــاخ ب ـم ــا ال يـ ـق ــارن م ــن ش ــاع ـ ّ
ـري ــة
وع ــاطـ ـف ــة .هـ ـك ــذا ،ي ـج ــد ال ـس ـي ـنــاريــو
ن ـف ـســه فـ ــي م ـع ــرك ــة غ ـي ــر عـ ــادلـ ــة مــع
سـ ـط ــور ال ـ ــرؤي ـ ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ح ــول
«ال ـح ــب وال ـ ـحـ ــرب» .املـ ـع ــارك خـشـنــة.
ّ
ال ــدم ــاء ف ــي ك ــل م ـك ــان .ح ـمــاقــة روح
االستعمار عابرة للزمن إلى األجيال
الـ ـج ــدي ــدة .األنـ ـغ ــول ـ ّـي ــون ح ــاض ــرون
كأجساد دون أنسنة« .الخط األحمر
ال ــرف ـي ــع» ( )1998ل ـت ـيــرانــس مــالـيــك

و«ت ـ ــاب ـ ــو» ( )2012م ـي ـغ ـيــل غــوم ـيــز
ح ــاض ــران بـ ـق ـ ّـوة .سـيـنـمــاتــوغــرافـيــا
ّ
حميمية التأثير.
واألس ــود
األبـيــض ّ
الشريط ممثل البرتغال الرسمي في
تصفيات األوسكار القادم.
جــديــد روب ــن أوسـلـنــد «ق ـ ّـوة قــاهــرة»
أو «السائح» ( 2014ـ ـ  )10/18يقترح
درام ــا تشويق نفسي بنفس ساخر
مرير .السينمائي السويدي ()1974
ّ
حــقــق اللقطة األشـهــر فــي «مهرجان
كان السينمائي»  ،2014حيث خطف
جائزة لجنة التحكيم الخاصة لقسم
«نظرة ما» :انهيار ثلجي يقترب من
ّ
مـطـعــم م ـك ـتــظ ب ــال ــزب ــائ ــن .املـ ــزج بني
ف ـيــديــو ان ـه ـي ــار ح ـق ـي ـقــي ،وتـقـنـيــات
ال ـش ــاش ــة الـ ـخـ ـض ــراء والـ ـ ـ ـ ّ CGIأم ــن
تحقيق ذلك .نحن في منتجع شتوي
ف ــاخ ــر ،تـقـضــي ف ـيــه ال ـعــائ ـلــة خمسة
أيــام .األب يلوذ بالفرار من االنهيار
تــاركــا األم والــولــديــن ،مــا ّ
يفجر أزمــة
ثقة شائكة .الحقًا ،سيحصل العكس
ف ــي مــوقــف آخ ــر (ل ـنــذكــر Antichrist
لـ ـ ــارس ف ـ ــون تـ ــريـ ــر) .هـ ـكـ ــذا ،يـطـلــق
على الزواج ونمط
أوسلند الرصاص ّ
ّ
الحياة الحديثة .يتبنى أن اإلنسان
ض ـحـ ّـيــة م ـل ـعــونــة ب ــال ـف ـط ــرة .غــريــزة
ألقرب
البقاء ال تعير اهتمامًا حتى ّ
ال ـ ـنـ ــاس .ك ــل شـ ــيء م ـض ـب ــوط ب ــدق ــة:
ّ
السينماتوغرافيا الـخــابــة ،واألداء،
وال ـتــول ـيــف ،وامل ـيــزان ـســن املـقـتـصــد،
وموتيف فيفالدي املثير لألعصاب.
«هـ ــذا ال ـش ـعــور بــال ـص ـيــف» ( 2015ـ ـ
 )10/19ي ـس ـ ّـج ــل الـ ــروائـ ــي ال ـطــويــل
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ل ـل ـف ــرن ـس ــي م ــايـ ـك ــل ه ـي ــرز
( ،)1975بعد إقالع باهت في «مسار
الـ ــذاكـ ــرة» ( .)2010ك ــات ــب وم ـتــرجــم
ي ـك ــاب ــد رحـ ـي ــل ح ـب ـي ـب ـتــه ف ــي ب ــرل ــن،
ف ـي ـت ـقـ ّـرب م ــن عــائ ـل ـت ـهــا ف ــي فــرن ـســا.
يـحــاول تسكني آالم ــه بقضاء الوقت
م ــع األص ــدق ــاء ،ضـمــن س ــرد مقسوم
على ثالثة أزمنة وثالث مدن.
«م ـق ـبــرة ال ــروع ــة» ( 2015ـ ـ ـ )10/20
ألبيشاتبونغ ويراسيتاكول ،يتناول

م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـجـ ـن ــود امل ـص ــاب ــن
بـ ـم ــرض ن ـ ــوم عـ ـص ـ ّـي ع ـل ــى الـ ـع ــاج.
املـسـتـشـفــى مــوئــل لـفـصــول شـعـ ّ
ـريــة،
ّ
بروية على
ورؤى غرائبية تتضافر
أس ــاس واق ـعــي بـسـيــط .السينمائي
التايلندي ( )1970ينهل من رصيده
الـفـيـلـمــوغــرافــي «مـ ــرض اس ـتــوائــي»
( )2004وفيلم السعفة «العم بونمي
ّ
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع تـ ـ ــذكـ ـ ــر حـ ـي ــوات ــه
السابقة» ( ،)2010لصنع شريط أكثر
سـكــونــا وال ـت ـصــاقــا ب ـ ــاألرض .ش ــارك
فــي قسم «نـظــرة مــا» فــي دورة العام
الفائت من «مهرجان كان».
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب ال ـج ـم ـهــورُ ،ي ـعــاد
()1976
جــديــد األملــانـيــة مــاريــن أدي ــه
َ
«توني إردمان» ( )10/21الذي ُعرض
فــي «أسـبــوع الفيلم األملــانــي» أخيرًا.
نــافــس ف ــي «م ـهــرجــان كـ ــان» الـفــائــت
كـ ـ ــأول ش ــري ــط أمل ــان ــي ي ـف ـع ـل ـهــا مـنــذ
 Palermo Shootingلفيم فيندرز عام
 .2008اإلجماع النقدي والجماهيري
ل ــم ي ــأخ ــذ ب ـي ــده إلـ ــى ال ـس ـع ـفــة ،الـتــي
خطفها كني لوتش عن «أنــا ،دانيال
بـ ــايـ ــك» ،ل ـي ـخ ــرج ث ــال ــث أفـ ـ ــام أدي ــه

روبن أوسلند يقترح دراما تشويق
بنفس ساخر مرير

االفتتاح كان
أمس بجديد
ألكسندر
سوكوروف
«فرانكفونيا»

بـ ـج ــائ ــزة ال ـ ـ ـ «ف ـي ـب ــرس ـك ــي» (ج ــائ ــزة
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـن ـق ــاد الـسـيـنـمــا)
وبكثير مــن املــديــح .الحكاية عادية:
أب (بيتر سيمونيشك) يسعى إلعادة
العالقة مع ابنته الوحيدة (ساندرا
ه ــول ــر) .ه ــو م ـ ـ ّ
ـدرس ب ـيــانــو متقاعد
في ضواحي أملانيا ،وهي مستشارة
شركة عابرة للقارات في بوخارست.
ّ
ه ــو م ـط ــل ــق ،وحـ ـي ــد .ه ــي غ ــارق ــة في
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات وإرضـ ـ ـ ـ ــاء
رؤسائها .في عطلة األسبوع ،يظهر
األب ف ــي ح ـيــات ـهــا ب ـش ـكــل م ـفــاجــئ،
ف ــا ي ـح ـصــل س ـ ــوى ع ـل ــى ال ـت ـجــاهــل

والرفض .اللقاء الكارثي ليس سوى
بــدايــة األط ــوار الـتــي يـمـ ّـر بها الفيلم
ط ـ ــوال  162دق ـي ـق ــة .س ـي ـنــاريــو أدي ــه
يــأخــذ وقـتــه فــي الـتــأسـيــس وإشـبــاع
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات خـ ـ ـ ــال تـ ـح ـ ّـوالتـ ـه ــا
(يــوم ـيــات رتـيـبــة ،الـنـفــور فــي الـلـقــاء
األول ،التفاعل واالشتباك ،التطهير
واالنفجار العاطفي) .ذكاء مبهر في
امل ــواق ــف وال ـ ـحـ ــوارات .ان ـت ـقــال سلس
م ــن ك ــوم ـي ــدي ــا ال ـق ـه ـق ـهــة وال ـ ـصـ ــراخ،
إل ــى تــراج ـيــديــا االك ـت ـئــاب واألسـئـلــة
الكبيرة .الشخصية األملانية ليست
ج ــاف ــة وب ـ ـ ــاردة ك ـمــا اع ـت ــاده ــا املـ ــرء،
خصوصًا في كليشيهات هوليوود.
أسـ ـل ــوبـ ـي ــة الـ ـتـ ـص ــوي ــر ال ـح ـم ـي ـم ـيــة
آت ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ف ــي
رومانيا نفسها (عرفناها في أفالم
ك ــري ـس ـت ـي ــان م ــون ـج ـي ــو ،وكــري ـس ـتــي
ب ـ ـ ــوي ـ ـ ــو ،وكـ ــون ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــو بـ ـ ــارم ـ ـ ـبـ ـ ــوي،
وكاتالني ميتشاليسكو ،وكريستيان
نيميسكو .)...كل ذلــك يجعل «توني
إردمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان» أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ـ ـج ـ ـ ّـرد ف ـي ـلــم
عــائ ـلــي ب ـس ـيــط .ه ـنــا ،تـنـتـقــل مــاريــن
أديـ ـ ـ ــه مـ ــن ت ـي ـم ــة «االنـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــال» بــن
حبيبني فــي شــريـطـهــا الـســابــق «كــل
شخص آخــر» ( ،)2009إلــى «االلتقاء
ّ
تسجل
مجددًا» و«الفرصة الثانية».
ت ـطـ ّـورًا ملحوظًا فــي االشـتـغــال على
العالقات املعقدة ،وإغنائها بالطرافة
واملـ ـف ــارق ــات ال ـ ـحـ ــادة .ب ــن الـفـيـلـمــن
س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات ،أم ـض ـت ـه ــا أديـ ـ ــه فــي
اإلنتاج مليغيل غوميز وغيره« .توني
إردمان» اسم مستعار للبطل املضاد
ّ
يصر على اقتحام حياة ابنته.
الذي
ّ
يـتـنــكــر بــأسـنــان صـنــاعـيــة ،ليشتبك
ّ
م ـع ـهــا ف ــي ك ـ ــل األم ـك ـن ــة وال ـ ـحـ ــاالت.
يجبرها على االلتفات إليه ،والتفكير
في القاع املأساوي الذي بلغته دون
أن تشعر :اسـتـغــراق آلــي فــي العمل.
وحـ ــدة قــات ـلــة .خ ـس ــارة الـ ـق ــدرة على
عيش اللحظة والشعور بالسعادة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ه ــو ل ـيــس أقـ ــل اكـتـئــابــا
منها .شعوره بالخذالن والالجدوى

ي ـت ـع ــاظ ــم مـ ــع الـ ــوقـ ــت .هـ ـكـ ــذا ،يـصــل
االث ـ ـنـ ــان ف ــي ال ـس ــاع ــة األخ ـ ـيـ ــرة إل ــى
ال ـت ـط ـه ـي ــر واالنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار الـ ـع ــاطـ ـف ــي.
يكشف الفيلم عن مكنوناته الثمينة.
يـعـ ّـري الحياة الحديثة .يسبر واقــع
املــرأة العاملة في الشركات الكبيرة.
ّيخوض فــي معنى األب ـ ّـوة والعائلة.
ّ
ّ
مجوفة مسروقة .تتدلى
إنها حيوات
عن الحافة ،حتى لو بدت عكس ذلك.
فـ ــي «حـ ـم ــام ــة ج ــال ـس ــة ع ـل ــى غـصــن
ت ـ ـتـ ـ ّ
ـأمـ ــل ف ـ ــي ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود» (،)10/22
يستكمل الـســويــدي روي أنــدرســون
( )1943ثــاثـيــة «أن ت ـكــون إنـســانــا»
ال ـتــي ب ــدأت بـ ـ «أغ ـن ـيــات مــن الـطــابــق
الـ ـث ــان ــي» ( )2000و«أن ـ ـ ـ ــت ،ال ـح ــي»
( .)2007ال ـع ـنــوان ال ـفــريــد ل ــم يـغــادر
«مـ ـه ــرج ــان ال ـب ـن ــدق ـي ــة»  2014بــأقــل
م ــن األس ـ ــد ال ــذه ـب ــي .ث ــاث ــة ل ـق ــاءات
مــع امل ــوت .ك ــوالج ســاحــر مــن العبث،
وال ـهــزل ،والـجــد ،والـضـجــر ،والكآبة،
وال ـف ـل ـس ـف ــة .ب ــرغ ـم ــان وبـ ــرسـ ــون فــي
«باكيدج» واحــد مع لوريل وهــاردي
وص ـمــوئ ـيــل ب ـي ـك ـيــت ،خـ ــال ت ـجــوال
الـبــائـعــن جــونــاثــان وسـ ــام .ش ــوارع
غوتنبرغ (عاصمة موسيقى امليتال
بتيماتها الوجودية الكئيبة) فضاء
ّ
سيمر وقت طويل
مناسب لكل ذلك.
قبل أن نشاهد فيلمًا كـهــذا .تختتم
البرمجة بـ «الـكــره» ( 1995ـ ـ )10/23
ملاتيو كاسوفيتز ،ال ــذي أصـبــح من
ك ــاس ـي ـك ـي ــات ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـفــرن ـس ـيــة
الـ ـح ــديـ ـث ــة .وس ـ ـ ُـيـ ـ ـع ـ ـ َـرض ب ـن ـس ـخ ـتــه
َ ّ
الــرق ـم ـيــة امل ـ ّ
ـرم ـم ــة حــدي ـثــاُ .ي ــذك ــر أن
املنتج اللبناني جــورج شقير شارك
في إنتاج فيلمي «رسائل من الحرب»
و«مقبرة الروعة».
* «أسبوع أفــام آرتــي» :حتى  23تشرين
األول (أك ـتــوبــر) ـ ـ سينما «متروبوليس
امبير صوفيل» ـ ـ جميع الـعــروض يوميًا
ف ــي ال ـس ــاع ــة ال ـث ــام ـن ــة وال ـن ـص ــف م ـس ـ ًـاء
باستثناء «تــونــي إردمـ ــان» ال ــذي يعرض
ً
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