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ثقافة وناس

ّ
المهرجان ينطلق اليوم إفتراضيًا ...كلنا «مسكون» برعب عظيم!
سينما

السينما تعود إلى لبنان ،ولو من البوابة الرقمية.
الدورة الرابعة من «مهرجان مسكون ألفالم الرعب
ّ
المؤجلة منذ  ،2019ستكون أول
والخيال العلمي»
ّ
مهرجان لبناني ُيقام عبر اإلنترنت ،وستسجل أول

عودة إلى ّالحياة السينمائية في لبنان بعد جائحة
جمعية «بيروت .دي .سي» تنظيم
كورونا .تتولى
ّ
الحدث بالتعاون مع «أبوط برودكشنز» ومنصة
 Spamflixلخدمة الفيديو حسب الطلب (.)VOD

ّ
ميريام ساسين :ماضون في «حب السيما» رغم التحديات
لعل املـنــاخ فــي لبنان ليس األنسب
للفن السابع الــذي لطاملا عانى من
غ ـي ــاب ال ــدع ــم ال ـك ـلــي للسينمائيني
واملـ ـب ــدع ــن ،ث ــم م ــن ت ـب ـع ــات األزمـ ــة
امل ــال ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة .وجـ ـ ــاء ت جــائـحــة
ّ
كـ ــورونـ ــا ل ـت ـشــكــل ت ـح ــدي ــا إض ــاف ـي ــا،
كاد أن يقضي على الحياة الثقافية
والـسـيـنـمــائـيــة بــرمـتـهــا .لـكــن مــديــرة
مهرجان «مسكون» ميريام ساسني
س ـ ــارت ع ـلــى خ ـطــى ال ـت ــداب ـي ــر الـتــي
اتـ ـخ ــذتـ ـه ــا امل ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ال ـع ــامل ـي ــة
للتحايل على الــواقــع ،فـتـقـ ّـر َر إقامة
املهرجان «أونــايــن» .تقول ساسني
لـ «األخـبــار»« :كل شيء كان جاهزًا،
م ـ ــن أفـ ـ ـ ــام وضـ ـ ـي ـ ــوف ومـ ـس ــابـ ـق ــات
إلقـ ــامـ ــة املـ ـه ــرج ــان فـ ــي مـ ــوعـ ــده فــي
ّ
تشرين الثاني (نوفمبر)  .2019لكن
ان ــدالع ال ـثــورة فــي لـبـنــان ح ــال دون
ذلــك ،ثم تدهورت األوضــاع بسرعة،
م ــع إقـ ـف ــال س ـي ـن ـمــا «م ـت ــروب ــول ـي ــس
أم ـب ـيــر صــوف ـيــل» (كـ ــان ي ـف ـتــرض أن
ت ـح ـت ـض ــن املـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان) ،ث ـ ــم ج ـ ــاء ت
جائحة كورونا ،وتوقف البلد كليًا.
ّ
لم نكن نريد التخلي عن املهرجان،

ي ـقــام عـلــى اإلن ـت ــرن ــت؟ ال أع ـل ــم .لكن
ستبقى األفــام متوافرة ملــدة سبعة
أي ــام عـلــى املـنـصــة ،ويـمـكــن للجميع
مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا .وس ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون ه ـ ـنـ ــاك
م ـق ــاب ــات م ــع امل ـخ ــرج ــن ومـســابـقــة
األفـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة .هـ ـ ـن ـ ــاك أمـ ـ ــور
إيجابية كثيرة سيشهدها الحدث،
كاملختبر والورش.
وسـ ـ ـ ـ ـ ــوف ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك فـ ـ ــائـ ـ ــزون
وم ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــدات ملـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ـ ـ ــن ع ـ ـ ــرب
وج ـ ــائ ـ ــزت ـ ــان ف ـ ــي مـ ـس ــابـ ـق ــة األفـ ـ ــام
ال ـق ـص ـيــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة» .وعـ ــن ف ـكــرة
امل ـهــرجــان وه ــدف ــه ،تـجـيــب ســاســن:
«بدأ التكلم عن «مسكون» عام .2016

كنت أنا وأنطوان واكد املدير الفني
للمهرجان ،نتحدث عن أننا كشركة
إنـ ـت ــاج (أبـ ـ ــوط ب ــرودك ـش ـن ــن) دائ ـمــا
م ــا تـصـلـنــا أفـ ــام درامـ ــا اجـتـمــاعـيــة
أو كــومـيــديــة ت ـجــاريــة ،م ــن دون أي
ف ـي ـلــم رعـ ــب أو ف ــان ـت ــازي ــا أو خ ـيــال
ّ
علمي .استنتجنا بأن هناك اعتقادًا
ّ
س ــائ ـدًا ب ــن امل ـخــرجــن ب ــأن ال قيمة
فنية لـهــذا ال ـنــوع .مــن هـنــا ،أحببنا
إطــاق املهرجان إللقاء الضوء على
ه ــذا ال ـن ــوع م ــن األفـ ــام ال ــذي يمكن
أن يحمل ّ
حسًا فنيًا كبيرًا ،ومأسي
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ــواض ـ ـ ـيـ ـ ــع م ـه ـم ــة
وحساسة .ويمكن أيضًا إنتاج هذا

النوع من األفالم من دون ميزانيات
كـبـيــرة وم ــؤث ــرات خــاصــة .أردنـ ــا أن
ّ
نـفــكــر ف ــي سـيـنـمــا أخ ــرى ف ــي لـبـنــان
والـعــالــم الـعــربــي .تكلمنا مــع هانية
مروة مديرة «سينما متروبوليس»
وأعطتنا تــواريــخ مـحــددة ،مــا خلق
ع ـنــدنــا ن ــوع ــا م ــن ال ـت ـح ــدي .تلقينا
دعـ ـم ــا مـ ــن ك ـث ـي ــري ــن أم ـ ـثـ ــال جـ ــورج
ش ـق ـي ــر م ـ ــن «اب ـ ـ ـ ــوط ب ــرودكـ ـشـ ـن ــز»،
وج ــام ـع ــة «االلـ ـ ـب ـ ــا» ،وازداد ال ــدع ــم
تدريجًا .هذه السنة ،قررنا أن نكون
ت ـحــت مـظـلــة جـمـعـيــة ،فاستقبلتنا
«بـ ـي ــروت .دي .سـ ــي» ،وال ـي ــوم ُي ـقــام
امل ـ ـهـ ــرجـ ــان تـ ـح ــت م ـظ ـل ـت ـه ــا .خ ــال

إعداد شفيق طبارة

«أبو ليلى» :الطريق إلى جزائر الدم
الـسـنــوات الـســابـقــة ،عــرضـنــا الكثير
مــن األف ــام ال ـتــي تـحــاكــي املـخــرجــن
واملشاهد اللبناني على حــد ســواء.
ً
م ـ ـثـ ــا ،ع ــرضـ ـن ــا أفـ ــامـ ــا مـ ــن بـ ـل ــدان
ت ـش ـب ـه ـنــا مـ ـث ــل ال ـ ـيـ ــونـ ــان ،وإيـ ـ ـ ــران،
والجزائر واألرجنتني .مناطق قريبة
مــن مشاكلنا وتشبهنا .وأوضحنا
ّ
أن مخرجني من هذه البلدان قادرون
ع ـل ــى ص ـن ــع أف ـ ــام ذات ق ـي ـمــة فـنـيــة
عالية نالت جــوائــز فــي املهرجانات
الـ ـ ـع ـ ــاملـ ـ ـي ـ ــة .وش ـ ـج ـ ـع ـ ـنـ ــا املـ ـخ ــرج ــن
اللبنانيني على صنع أفــام مماثلة
يمكن أن تـكــون ناجحة تـجــاريــا من
دون إلغاء قيمها الفنية والثقافية».

للمخرجين اللبنانية رانيا عطية واألميركي دانيال غارسيا  Initials S.Gمشهد من فيلم

ل ــم ي ـكــن ع ــرض «أبـ ــو ل ـي ـلــى» ()2019
ضمن تظاهرة «أسبوع النقاد» خالل
«م ـهــرجــان ك ــان  »2019ع ــادي ــا .كانت
الـبــاكــورة الــروائـيــة الطويلة للمخرج
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري أمـ ـ ــن س ـ ـيـ ــدي ب ــوم ــدي ــن
مفاجأة كبيرة ،ليس بسبب األحداث
ّ
الـحـقـيـقـيــة ال ـت ــي ت ـغــلــف ال ـق ـص ــة ،بل
للمهارة السينمائية التي قــدم فيها
املـ ـخ ــرج الـ ـش ــاب ح ـق ـبــة ّ مـ ــأزومـ ــة مــن
تاريخ الجزائر القريب .إنها «العشرية
ال ـســوداء» أو «عشرية ال ــدم» (الحرب
الجزائرية  )2002 – 1991التي
األهلية ً
كــانــت تــربــة خـصـبــة ألف ــام جــزائــريــة
كـثـيــرة ،خــاصــة خــال السنة الفائتة.
«أبــو ليلى» لــم يـقـ ّـدم الـحــرب بطريقة
مباشرة ،بل ترك آثارها وتداعياتها
تغرق األبطال في رمال الصحراء.
ّ
رغ ــم واق ـع ـيــة ال ـح ــرب واألحـ ـ ـ ــداث ،إل
أن بــومــديــن قــدمـهــا بطريقة مجازية
وسـ ـح ــري ــة .ان ـت ـق ــل ب ـف ـي ـل ـمــه تــدري ـجــا
مــن واقـعـيــة بحتة إل ــى مــواقــف «غير
واق ـع ـي ــة» .ب ــدا فـيـلـمــه ال ـق ــوي بصريًا

كفيلم «طــريــق» (سينما الطريق) ثم
إثارة سياسية ،واستمد قصته شيئًا
فشيئًا مــن الـصــدمــات الـتــي يـمـ ّـر بها
بطال الفيلم اللذان يجدان صعوبة في
التمييز بني الواقع والكابوس« .أبو
ليلى» يبدأ كــدرامــا لقصة سياسية،
وي ـن ـح ــرف ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا إل ـ ــى ش ــيء
يـشـبــه الـحـلــم .وم ــن هـنــا ي ـبــدأ الـســرد
ب ــال ــدوران ف ــي دوامـ ــة ال تـنـتـهــي عند
نهاية الفيلم .فمن الصعب معرفة ما
هو حقيقي وما هو ليس كذلك.
بـعــد لـقـطــة متسلسلة أنـيـقــة لهجوم
إرهـ ــابـ ــي ف ــي ج ــزائ ــر ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات،
يــأخــذنــا بــومــديــن ف ــي رح ـلــة رج ـلــن،
ص ــديـ ـق ــي ط ـ ـفـ ــولـ ــة ،يـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــران ع ـبــر
ـي اسـمــه
ال ـص ـح ــراء بـحـثــا ع ــن إره ــاب ـ ّ
أبــو ليلى .سمير (سليمان بــنــواري)
غ ـي ــر م ـ ـتـ ــوازن عــاط ـف ـيــا إلـ ــى ح ــد م ــا،
ً
ض ـع ـي ــف ،وربـ ـم ــا ي ـع ــان ــي شـ ـك ــا مــن
أشـ ـك ــال الـ ـفـ ـص ــام ،ول ـط ـف ــي ال ـشــرطــي
الـبــراغـمــاتــي (إل ـيــاس ســالــم) الصلب
القوي ،الذي يساعده ويقود السيارة

عـبــر ال ـبــاد ،لــديــه مهمة ثــانـيــة تبدو
ك ــأول ــوي ــة ل ــه ،ه ــي إب ـع ــاد سـمـيــر قــدر
اإلمكان عن العاصمة بحيث ال يواجه
املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـ ــدم ـ ــاء .س ـع ـي ـه ـمــا وراء
ّ
اإلرهابي يبدو سخيفًا ،نظرًا إلى أن
الصحراء لم تتأثر بموجة الهجمات.
لكن كلما توغال فــي الـصـحــراء ،كلما
واجها املزيد من العنف! وكلما ّ
تعمقا
ً
فــي ال ـعــراء ،كلما أث ــارا داخلنا ســؤاال
مـحـيـرًا :هــل أبــو ليلى مــوجــود أم أنه
مجرد جزء من خيال سمير؟
ملحمة سمير ولطفي تسير من دون
ب ــوصـ ـل ــة .ف ـق ــط دلـ ـي ــل غ ــام ــض نـحــو
اإلرهــابــي األس ـطــوري .الصحراء هنا
انـعـكــاس للعاصمة الـتــي أتـيــا منها:
منطقة ميؤوس منها ،تحتضن املوت
والطبيعة .خــال رحلتهما امل ـتـ ّ
ـرددة
وغير اآلمنة ،تتألق املناظر الطبيعية،
وتـصـبــح أك ـثــر إرب ــاك ــا لـلـمـشــاهــد مع
هـيـمـنــة ج ـم ــال ال ـخ ـيــال امل ــرع ــب على
ال ـشــاشــة .ق ــوة الـفـيـلــم ف ــي مـجــازيـتــه،
وفــي خلط الواقعية بالخيال .اختار

بــومــديــن التعبير عــن واق ــع سياسي
من ّمنظور إنساني وفلسفي ونفسي.
ت ـجــنــب ب ـم ـه ــارة الـكـلـيـشـيـهــات الـتــي
دائمًا ما تكون حاضرة ،وأحيانًا ال بد
منها في مواضيع تتعلق بالحروب
واإلرهــاب .ال شيء في الشريط يمكن
أن يــوضــح ّ
أي شـ ــيء .الـفـيـلــم مـظـلــم،
مثير ،حتى املـحــادثــات تبدو كدعوة

الس ـت ـج ــواب أنـفـسـنــا ح ــول تــواطـئـنــا
ال ـص ـغ ـيــر ،امل ـخ ـفــي بـفـضــل الـسـخــريــة
وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوف م ـ ــن األنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة امل ـظ ـل ـم ــة
ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة .ف ـي ـل ــم الـ ـط ــري ــق ي ـت ـحــول
ّ
إلــى يقني ب ــأن ال ب ــراءة ممكنة ،أو أن
البراءة ،في أحسن األحوال ،تبدو في
األوقات العصيبة ،كشكل مؤسف من
الجنب.

ّ
«الحب األول» :كوكتيل من المشاعر المتفجرة

عرضنا أفالمًا من بلدان تشبهنا
في القضايا والمشاكل مثل
اليونان ،وإيران ،والجزائر واألرجنتين

إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب «أب ـ ـ ـ ــو ل ـ ـي ـ ـلـ ــى» ،ي ـع ــرض
«م ـس ـكــون» ض ـمــن بــرنــامــج ال ـعــروض
الـعــاملـيــة ،فيلم «الـحــب األول» ()2019
لتاكاشي ميكي ،الياباني املسؤول عن
أف ــام ال ت ــزال لحظاتها مـطـبــوعــة في
ذاكــرتـنــا السينمائية ،مـثــل «مقابلة»
( ،)1999أو «إيشي القاتل» ( )2001أو
«الزائر كيو» ( )2001أو «القتلة الثالثة
عشر» ( .)2010غزير اإلنتاج مع تقريبًا
ثالثة إلى أربعة أفالم في السنة ،وأكثر
م ــن م ـئ ــة ف ـي ـلــم ف ــي م ـ ـشـ ــواره امل ـه ـنــي،
ال ي ـ ــزال ت ــاك ــاش ــي م ـي ـكــي ق ـ ـ ــادرًا عـلــى
إبهارنا .سينما الياباني مفرطة أكان
في صورتها العنيفة أم شخصياتها
ّ
أم استعماله فــن املــانـغــا .هـنــاك شــيء
غريب في «الحب األول» ( !)2019رغم
نظرة املخرج العدمية للمجتمع ،يقدم
ً
لـنــا ت ـف ــاؤال لطيفًا وق ـصــة حــب ولــدت
ب ــن أط ـن ــان م ــن اإلثـ ـ ــارة وال ـع ـن ــف .كل

فاستوحينا مــا فعلته املهرجانات
العاملية عبر إقامته أونالين .وهذه
السنة ،نقيم ورشة «مسكون» وهي
مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة
السينمائيني العرب الذين يعملون
على مشاريع أفــام طويلة مماثلة،
وتـ ـق ــريـ ـبـ ـه ــم م ـ ــن م ــرحـ ـل ــة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج.
وسيشارك املشروع الفائز في سوق
 Frontièresالدولية ملشاريع األفــام
ضـمــن «م ـهــرجــان فــانـتــازيــا الــدولــي
ل ـل ـس ـي ـن ـمــا» فـ ــي م ــونـ ـت ــري ــال ،حـيــث
قــد يـحـظــى بـفــرصــة لـلـحـصــول على
التمويل واإلنتاج» .وعن توقعاتها
ل ـه ــذه ال ـ ـ ــدورة ،ت ـج ـيــب« :ب ـص ــراح ــة،
ليس هناك توقعات ،فـ «األونالين»
ل ـي ــس واضـ ـح ــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،خــاصــة
مــع اإلن ـتــرنــت الـبـطــيء وم ــدى رغبة
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ــي املـ ـش ــاه ــدة .ه ــل هــم
مـ ـشـ ـت ــاق ــون ل ـل ـس ـي ـن ـم ــا وي ـ ــري ـ ــدون
املـشــاركــة فــي أول مـهــرجــان لبناني

ش ــيء ف ــي الـفـيـلــم يـجـتـمــع ف ــي الــوقــت
ّ
متفجر من
واملكان املناسبني ،بخليط
القتل وامل ــال وامل ـخــدرات وس ــوء الفهم
وقطرات من الدماء.
إب ــداع ميكي ال ينضب ،ال ي ــزال قــادرًا
عـ ـل ــى إش ـ ــراكـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ــي أدق ت ـف ــاص ـي ــل
ق ـص ـصــه ،وفـيـلـمــه ال ـجــديــد رق ــم ،103
يضيف الكثير .كوكتيل مــن املشاعر
يخلطها ميكي داخلنا ،كما استطاع
خـ ـل ــط قـ ـص ــص كـ ـثـ ـي ــرة ف ـ ــي أقـ ـ ــل مــن
ســاع ـتــن ،رغ ــم أن الـقـصــة تــرتـكــز إلــى
قصة حب بسمات مستحيلة لروحني
م ـع ــذب ـت ــن ،ب ــن م ــاك ــم شـ ــاب يـعــانــي
م ـ ــن م ـ ــرض خـ ـطـ ـي ــر ،وام ـ ـ ـ ـ ــرأة ه ــارب ــة
م ـ ــن عـ ـص ــاب ــة مـ ـ ـخ ـ ــدرات .قـ ـص ــة ح ـ ّـب
كالسيكية يـحــولـهــا مـيـكــي إل ــى عنف
ي ــأت ــي م ــع ط ـل ـقــات األس ـل ـح ــة ال ـنــاريــة
وضـ ــربـ ــات «الـ ـك ــات ــان ــا» .ي ـب ــدأ الـفـيـلــم
بتعريفنا إلــى حياة الشخصيات ،ثم

تـتــوســع الـقـصــة إل ــى مــا ال نـهــايــة ،مع
شخصيات مرتبطة بالفعل اإلجرامي،
وســرقــة امل ـخــدرات :عصابتان ،ياكوزا
وعصابة صينية ،امرأة تريد االنتقام
م ــن ع ـش ـي ـق ـهــا ،ض ــاب ــط ش ــرط ــة فــاســد
وأع ـ ـضـ ــاء ع ـص ــاب ــة يـ ـح ــاول ــون خ ــداع
رؤســائ ـهــا ...ه ــؤالء بعض األشـخــاص
الذين يعبرون طريق العشيقني اللذين
باملناسبة يلتقيان باملصادفة.
«الـ ـح ــب األول» ه ــو ول ـي ـمــة لـلـعـيــون،
وم ـ ـهـ ــرجـ ــان ل ـج ـم ـيــع عـ ـش ــاق اإلث ـ ـ ــارة
االنتقامية التي تتحول الشخصيات
ف ـي ـه ــا بـ ـط ــريـ ـق ــة غـ ـي ــر مـ ـت ــوقـ ـع ــة .هــو
مــزيــج م ــن ال ـط ــرق ال ـســرديــة واألنـ ــواع
السينمائية ،شريط منمق ومضطرب
ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ،رب ـم ــا ي ـك ــون من
أك ـ ـثـ ــر أفـ ـ ـ ــام م ـي ـك ــي ن ـض ـج ــا وأق ـل ـه ــا
جـ ـن ــون ــا .م ـش ــاه ــد ط ــوي ـل ــة ن ــوع ــا م ــا،
ولوحات سينمائية كثيرة التفاصيل

تتعايش داخلها الشخصيات .حالة
م ــن الـ ـف ــوض ــى امل ـن ـظ ـم ــة تـ ـس ــود فـيـلــم
ميكي الـقــادر على الجمع بــن النظام
واالرتباك في ّ
نص متني.
الثلث األخير من الفيلم هو األدرينالني
ال ـ ـصـ ــافـ ــي .ت ـل ـت ـق ــي ج ـم ـي ــع ال ـخ ـي ــوط
الرئيسية ،التي تبدو في البداية غير

منظمة ،لكنها تتقدم بال توقف نحو
ً
ذروة متفجرة .ينتهي الفيلم متفائال
بخلفية سياسية ،مع احتفاله بالعنف
األكثر وحشية .لذلك ،مع كل ما سبق
واملشاهد الكرتونية،
ومع ّكل الضحك
ّ
نـ ـح ــذر امل ـش ــاه ــدي ــن ب ــأن ــه ب ــن ال ـحــن
واآلخر ،هناك مناجل تتطاير!

«ذروة» غاسبار نويه :هذيان مطلق

برنامج العروض العالمية :حياة ملؤها الكوميديا السوداء
إضــافــة إلــى األف ــام الـثــاثــة املهمة («أب ــو ليلى»،
و«ذروة» ،و«الـ ـح ــب األول» ـ ـ ـ ـ راج ـ ــع الـصـفـحــة
املـ ـق ــابـ ـل ــة) ،ي ـض ــم ب ــرن ــام ــج ال ـ ـعـ ــروض ال ـعــامل ـيــة
أفــامــا مــن نــوع الكوميديا الـســوداء ،مثل الفيلم
األرجنتيني  Initials S.Gللمخرجة اللبنانية
رانيا عطية ،واملخرج األميركي دانيال غارسيا،
الذي يشبه بطله غير املحظوظ الفنان الفرنسي
سيرج غينسبورُ .عــرض الشريط للمرة األولى
ف ــي م ـهــرجــان «تــراي ـب ـي ـكــا» ،ح ـيــث ح ـصــل على

هكذاُ ،
سيتاح للجمهور ،بدءًا من اليوم حتى
 16حزيران (يونيو) الحالي ،أن يشاهد «أونالين»
أفالمًا لبنانية وعربية وعالمية ُعرضت في أهم
المهرجانات ،إضافة إلى متابعة محاضرات وورش

عمل متخصصة في هذا النوع من األفالم .كل
ما عليه فعله هو التسجيل المجاني في منصة
 Spamflixالتي ّ
تضم أفالم المهرجان

«ج ــائ ــزة ن ـ ــورا إيـ ـ ـف ـ ــرون» .وهـ ـن ــاك أي ـض ــا فـيـلــم
روسي بعنوان «ملاذا ال تموت؟» (إخــراج كيريل
س ــوك ــول ــوف) ي ـت ـم ـحــور حـ ــول ج ــري ـم ــة عـنـيـفــة.
وضمن البرنامج يبرز فيلم  Le Daimللمخرج
الفرنسي كوينتني دوبيو.
ال ـش ــري ــط ال ـ ــذي ي ـغ ــوص ف ــي ال ـع ـب ـث ـيــة امل ـظ ـل ـمــة،
ي ــؤدي بـطــولـتــه ج ــان دوج ـ ــاردان وأدي ــل هينيل،
ّ
علمًا أن ــه افـتـتــح تـظــاهــرة «أسـبــوعــي املـخــرجــن»
ف ــي «مـ ـه ــرج ــان ك ـ ــان»  .2019ومـ ــن ال ـع ــروض

ال ـع ــامل ـي ــة أيـ ـض ــا ،ن ـش ــاه ــد The Long Walk
(إخ ـ ــراج مــاتــي دو) الـ ــذي ُعـ ــرض ل ـل ـمــرة األول ــى
فــي «م ـهــرجــان الـبـنــدقـيــة» ،إل ــى جــانــب الـشــريــط
Memory: The
الوثائقي ّ Origins of Alien
للمخرج الكسندر فيليب الــذي حــل ضيفًا على
املـهــرجــان عــام  .2018ويتضمن هــذا الوثائقي
ً
تحليال لألثر الذي تركه على الفن السابع فيلم
ّ
 Alienلريدلي سكوت الــذي شكل محطة ّ
مهمة
ف ــي ت ــاري ــخ الـسـيـنـمــا ق ـبــل أك ـث ــر م ــن  40عــامــا.

كذلكُ ،يعرض ( Blood Machinesإخراج سيث
إيكرمان) الذي يتضمن مشاهد مذهلة تترافق
م ــع مــوس ـي ـقــى ف ــرق ــة  .Carpenter Brutوفــي
البرنامج فيلمان قصيران حققا نجاحًا كبيرًا
هـمــا  Piggyلــإسـبــانـيــة كــارلــوتــا ب ـيــريــدا ،وهــو
فيلم رعب عن مراهقة بدينة تتعرض للتنمر من
مجموعة من الفتيات خالل العطلة في قريتها،
و What If The Goat Dieللمغربية صوفيا
عالوي الفائز بمهرجان «صندانس».

منعت الــرقــابــة اللبنانية عــرضــه في
دورة «مـ ـسـ ـك ــون» ع ـ ــام  ،2018لـكــن
«ذروة» ( )2018لغاسبار نويه يعود
في النسخة الرقمية للمهرجان ضمن
برنامج العروض العاملية.
املخرج األرجنتيني الفرنسي غاسبار
نويه ،هو أحد أعظم املستفزين الذين
يـعـشـقــون ص ــدم امل ـشــاهــد ،وعـ ــادة ما
ينجح في ذلك بسهولة .ال يفعل ذلك
بصريًا فقط ،بــل موسيقيًا وعاطفيًا
أي ـضــا .بالنظر إل ــى أفــامــه السابقة،
نجد في كل منها مشهدًا واحدًا على
األقل أدار رؤوس املشاهدين وجعلهم
يخرجون من الصالة .فيلمه الخامس
ُعــرض كمعظم أعماله فــي «مهرجان
كان» .وأي شخص شاهد فيلمًا لنويه،
يـعــرف مــا يمكن تــوقـعــه .هــذا املخرج
ي ـه ــوى ك ـســر امل ـح ــرم ــات ،واملـ ـخ ــدرات
والـهــذيــان والـعـنــف والـجـنــس تيمات

حــاضــرة دوم ــا فــي أع ـمــالــه بـجــرعــات
مختلفة .املخدرات السايكيدلية ،جزء
ال يتجزأ من عمل نويه ،ذو تأثير على
ّ
املخدرات نقطة تحول في
فنه .ال تعد ّ
أف ــام ــه ،ب ــل إن ـه ــا ف ــي صـمـيــم الـقـصــة
تتداخل في جميع منحنيات السرد.
استوحى نويه «ذروة» ،الــذي صـ ِّـور
ف ـ ــي  15يـ ــومـ ــا ف ـ ـقـ ــط ،م ـ ــن ل ـي ـل ــة فــي
ملهى مشهور فــي بــرلــن،Berghain .
ه ــو واحـ ــد م ــن أه ــم امل ـ ـ ــزارات لـثـقــافــة
االندرغراوند في برلني ،حيث يحتفل
خمسة آالف شخص تقريبًا ملدة ثالثة
أي ــام كــل م ــرة ،متشابكني منفصلني،
ومـ ـع ــزول ــن ع ــن الـ ـع ــال ــم الـ ـخ ــارج ــي.
ّ
يمكن ألي شخص غير
مستعد لهذه
الجرعة مــن الـهــذيــان العقلي الناجم
عــن الكحول واملوسيقى واملـخــدرات،
أن يذهب مباشرة إلــى جحيم أقبية
العقل .غاسبار نويه قــال إن «ذروة»

هو نسخة معدلة من .Berghain
«ذروة» هو رحلة سايكيدلية ،جميلة
وم ـت ـع ـبــة .ج ـن ــون ومــوس ـي ـقــى تكنو
ورق ـ ـ ــص ال يـ ـت ــوق ــف .الـ ـش ــري ــط مـثــل
ال ـ ـصـ ــراخ ال ـي ــائ ــس لـ ـل ــروح وال ـن ـفــس
ال ـت ــي ف ـق ــدت ال ـس ـي ـطــرة ال ـكــام ـلــة .في
الربع األول ،نشاهد حصريًا مقابالت
مــع أعـضــاء فرقة رقــص .ثــم يمرر لنا
نويه بعضًا من السوداوية ممهدًا ملا
سيأتي تاليًا .ألوان أفالم «الجيالو»،
وشـ ـع ــارات تـظـهــر عـلــى ال ـشــاشــة من
وقـ ــت إلـ ــى آخـ ــر م ـث ــل «امل ـ ـ ــوت فــرصــة
ف ــري ــدة» ،و«ال ـ ـ ــوالدة واملـ ــوت تـجــارب
غير عادية» ،و«الحياة متعة مؤقتة»،
و«الـ ـتـ ـع ــاي ــش م ـس ـت ـح ـي ــل» ،و«ف ـي ـل ــم
فــرنـســي وف ـخــور ب ــأن يـكــون كــذلــك»...
تــدور األحــداث في التسعينات حيث
ن ــرى أشـخــاصــا فــي مــدرســة تـقــع في
ق ـلــب غ ــاب ــة .اج ـت ـم ـعــوا ه ـنــا م ــن أجــل

بروفة أخيرة ممتدة على ثالثة أيام.
م ــع االن ـت ـهــاء م ــن ال ـت ـمــريــن ،يقيمون
حفلة وداع ورقصة أخيرة .وسرعان
م ــا ت ـت ـحــول ال ـح ـف ـلــة إلـ ــى سـ ـ ّـم قــاتــل.
ال ش ـ ــيء مـ ــؤك ـ ـدًا .يـ ـب ــدو ال ــراقـ ـص ــون
واقـعــن تحت تأثير نــوع مــن املخدر
ُد ّس فــي مـشــروبـهــم .بــاتــوا مشرعني
على مشاعر تغلب عقولهم .تمزقهم
مخاوف أقرب إلى التخيالت .تعصف

ّ
ب ـهــم م ــزاج ــات م ـت ـقــل ـبــة ومـتـنــاقـضــة
وت ـس ـت ـش ــرس ف ـي ـهــم غ ــرائ ــز دم ــوي ــة.
يلمس فرنسي الهوى لهيب الجحيم،
فـيـصــور هـيـجــانــا جـنـسـيــا ،وهــذيــانــا
عـقـلـيــا ،وأذى ذات ـيــا وج ـنــون عظمة.
املوسيقى التي حركت فيهم يومًا كل
ذرة راق ـصــة ،بــات إيـقــاعـهــا معاكسًا.
إيـقــاع ي ــودي بقلة منهم إلــى الجنة،
فيما يغرق أغلبهم في الجحيم.
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