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رسالة البندقية

ّ
ّ
جيانفرانكو روسي« :ليل» ممتد من لبنان إلى العراق!
البندقية ــ شفيق طبارة
لــم يـصـ ّـور املـخــرج اإليـطــالــي جيانفرانكو ّ
روســي
ّ
م ـشــاهــد املـ ـع ــارك ،ول ـك ـ ّـن الـ ـج ــروح ال ـت ــي خــلـفـتـهــا
الحرب ّ
يتردد صداها في كل زاوية ،داخل وخارج
الـلـقـطــة« .ل ـيــل» ( )Notturnoوثــائـقــي يـحـكــي عن
عالم وبشر يعيشون في ليل دائم ،أي في املناطق
الحدودية بني لبنان وسوريا والعراق وكردستان.
ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات أمـ ـض ــاه ــا امل ـ ـخـ ــرج اإليـ ـط ــال ــي مــع
األش ـخ ــاص الــذيــن يـعـيـشــون حـيــث يـنـتـهــي شــيء
ويبدأ شيء آخر .في الشرق األوسط ،حيث أمضى
ّ
روسي سنوات عدة التقى خاللها ببشر يعيشون
فــي مناطق حــرب ،ولكنه رغــب فــي ســرد قصص
وشخصيات على هامش الصراع .بقي بعيدًا عن
الخطوط األمــامـيــة .ذهــب إلــى حيث يـحــاول الناس
إصـ ــاح ح ـيــات ـهــم .ن ـقــل ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة إل ــى من
يعيشون على طــول ال ـحــدود الـتــي تفصل الحياة
عن الجحيم .صدى الحرب هنا .شعرنا بوجودها
القمعي في املباني ّ
املهدمة ،في قصص األطفال،
في بعض رسائل «الواتس آب» املرعبة التي تبعثها
امرأة سجينة عند «داعش» ،في طلقات الرشاشات
التي ُتسمع من بعيدُ .تظهر كاميرا ّ
روســي عاملًا
اجتماعيًا يعيش في بــؤس شديد ،ندوبه ظاهرة.
ّ
عـمــالــة األط ـفــال متفشية .الــرجــال والـنـســاء الــذيــن
نجوا من الحرب واإلرهاب يحملون مأساتهم وال
يمكنهم التفكير في املستقبل .في هــذا العالم ،ال
مجال حتى للغضب .مكان مجنون ،ومــواقــف ال
ُ
تصدق تبدو عادية جدًا ملن يعيشون هناك .وعلى
الــرغــم مــن كــل ش ــيء ،ه ـنــاك بـ ــوادر أم ــل صـغـيــرة:
فــي منزل صغير يقوم األوالد والبنات بواجبهم
املدرسي على األرض ،في التمثيل املسرحي الذي
يـقــدمــه مـعــالــج فــي املـصـ ّـحــة النفسية ،حـيــث يثبت

مشهد من «ليل»

الـفــن مكانه الـسـيــاســي .فــي مــونــولــوجــات مرضى
املركز الصحي ،التي تتحدث عن األحالم الفاشلة
ّ
التعصب الــديـنــي الــذي
لــذلــك الــربـيــع الـعــربــي ...عــن
ذبح كل شيء.
ينتمي جيانفرانكو ّ
روســي إلــى املدرسة اإليطالية
فــي صـنــاعــة األف ــام الــوثــائـقـيــة .هــذه املــدرســة التي
ّقدمت على مــدى العقد األول من القرن العشرين،
مساهمة أساسية في تغيير ماهية الفيلم الوثائقي
ُ
ومــا يمكن أن يفعله .املــدرســة اإليطالية تــدخــل في
ال ــوث ــائ ـق ــي ت ـق ـن ـيــات الـ ـس ــرد ال ـق ـص ـصــي للسينما
ّ
الروائية .والنتيجة صــور موثقة حقيقية ولكن ّتم
تجميعها وتركيبها واستخدامها لتحكي قصصًا
من خالل املشاهد أكثر من الكالم أو وضع أحد أمام
الكاميرا للحديث .على الــرغــم مــن أن جيانفرانكو

ّ
ّ
روسـ ــي غـيــر م ـعــروف ج ـدًا خ ــارج أوروب ـ ــا ،إال أنــه
م ــن ب ــن أرب ـع ــة أفـ ــام أن ـج ــزه ــا ،ف ـقــد ح ـصــل على
جــائــزة األس ــد الــذهـبــي فــي «الـبـنــدقـيــة» ع ــام 2013
عن فيلم ( Sacro GRAأول وثائقي يربح جائزة
في «البندقية») .كما حصل على الــدب الذهبي في
«مهرجان برلني» عــام  2016عن فيلم «حريق في
البحر» (وضــع الحياة الخطيرة للمهاجرين العرب
في البحر على خلفية الحياة العادية لسكان جزيرة
صـقـلـيــة) .وال ـي ــوم يـنــافــس بـفـيـلـمــه ال ـخــامــس على
جائزة الدب الذهبي من جديد.
شاعرية هي أفالم ّ
روسي .بعضهم ينتقده بدعوى
ّ
ّ
أن ــه يـتـخــطــى ال ـقــانــون واألخـ ــاق ويـسـتـغــل مــن هم
بحاجة إلى نقل واقعهم في أفالمه من أجل املتعة
الـجـمــالـيــة ال ـب ـحــت .ول ـكــن ّ
روس ـ ــي يـنـقــل الـحـقـيـقــة،

والحقيقة م ـ ّـرة .وإن كــان بعض أصـحــاب البشرة
البيضاء ،ال يمكن أن يصدقوا أن ما يحدث أمامهم
هو شيء حقيقي ،فاملشكلة عندهم وليس في أفالم
ّ
روس ــي« .لـيــل» هــو عــن ال ـحــروب األهـلـيــة املستمرة
وال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــات ال ـش ــرس ــة وال ـ ـغـ ــزوات وال ـتــدخــل
األجنبي ،كل ذلك حتى نهاية «داعش».
تعمد ّ
ّ
روســي مراوغتنا .ال يمنحنا طريقة ملعرفة
ّ
أين نحن أو املكان الذي يصور فيه ،ومن هم هؤالء
األشخاص وماذا يفعلون .ال تعليقات وال معلومات
تساعد على فهم مــا نــراه على الشاشة ،معظمها
ُ
قـصــص تـ ــروى مــن خ ــال ال ـص ــور .وال ـه ــدف خلق
ّ
ّ
شعور موحد في املجتمع ّ،ولو أنها من دول مختلفة.
الروايات والقصص تتخطى التقسيمات الجغرافية،
ما يحدث على الحدود بني لبنان وسوريا هو نفسه
ما يحدث بني سوريا والعراق .في كل مكان عالمات
اإلنسان ،في
عنف ودمــار .ولكن في املقدمة هناك ّ
فـيـلــم م ـضــيء فــي ه ــذا ال ـتــاريــخ املـظـلــم .ك ــل الـنــاس
ينتمون إلــى مجموعة واح ــدة ،أولئك البعيدون عن
الجبهة ولكنهم يعيشون في ظل حــروب مستمرة
وحداد.
ملسة ّ
روسي ظاهرة طوال الفيلم .في الطبيعة ،هناك
مشاهد فظيعة ،ولكن املشاهد األخيرة ،ربما تكون
أقــوى لحظات الفيلم .عندما نفهم ّأن األطـفــال في
املدرسة شاهدون على أشياء فظيعة حصلت أمام
أعينهم .األطـفــال املـصــابــون بصدمات نفسية هم
قنابل موقوتة .نحن ال نسمع القصص وال ّ
روسي
ً
الفظائع .بــدال من
يــدع األطـفــال يخبروننا عــن تلك
ّ
ذلـ ــك ،يـصـفـعـنــا ب ــال ــرس ــوم ــات ال ـت ــي خــط ـهــا ه ــؤالء
األط ـفــال واملـعـلـقــة عـلــى ج ــدار امل ــدرس ــة ،كـجــزء من
الديكور .جزء من واقــع يرونه كل يــوم ،يكشف ما
رأوه من دون أن نــراه ونسمعه .رسومات منمنمة
ّ
ملونة بالدم واألسلحة واملوت.

ّ
ّ
«موحدون ألجل لبنان»
باريسية...
حفلة

«زمن االنهيار»
في ّ
ّ
هيا نغني لـ «التخبيص»

ثالثي ساتيان
حفلة في السيوفي

في  17أيلول (سبتمبر)
الحالي ،سيكون الجمهور
على موعد مع عرض جديد
من «أغاني سرفيسات ـ
زمن االنهيار» في «مترو
املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
ّ
تتضمن الحفلة أغنيات
جديدة تحاكي واقعنا وما
نعيشه من «تخبيصات»
على املستويات االجتماعية
والسياسية والعاطفية ،مع
إطالق ألبوم «نقليات الحج».
يشارك في السهرة املنتظرة
ّ
كل من :ياسمينا فايد (غناء
ـ الصورة) ،كوزيت شديد
(غناء) ،ساندي شمعون
(غناء) ،روبرتو قبرصلي
(غناء) ،فرح ّ
قدور (بزق)،
ضياء حمزة (أكورديون/
هرمونيكا) ،مكرم أبو الحسن
(باص) ،أحمد الخطيب (إيقاع)
وأيمن سليمان (إيقاع).

يستأنف «أونوماتوبيا ـ
امللتقى املوسيقي» (السيوفي
ـ األشرفية) أنشطته الفنية
ّ
بعد توقف فرضه انفجار
مرفأ بيروت في الرابع من آب
(أغسطس) املاضي.
يوم الثالثاء املقبل ،يحيي
عازف الجاز اللبناني ـ
األرمني الشهير آرثر ساتيان
(الصورة ـ كيبورد) حفلة
بمرافقة عازفة الكونترباص
ّ
واملؤلفة املوسيقية اللبنانية
دونا خليفة واملوسيقي فؤاد
عفرا (درامز) .وكما جرت
العادة ،يعود ريع هذه
األمسية لدعم برنامج
«أونوماتوبيا» الخاص
بتطوير املهارات
املوسيقية.

«زمن االنهيار» :الخميس  17أيلول
ً
مساء
ـ الساعة التاسعة والنصف
ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

حفلة ثالثي ساتيان :الثالثاء
 15أيلول (سبتمبر) الحالي ـ
ً
مساء ـ
الساعة السابعة والنصف
«أونوماتوبيا ـ امللتقى املوسيقي»
(السيوفي ـ األشرفية).
لالستعالم01/398986 :

ّ
«موحدون ألجل لبنان» هو عنوان
ُ ّ
ّ
األمسية التي ستنظم في األول من
تشرين ّ
األول (أكتوبر) املقبل في
باريس .املبادرة التي ّتأتي في سياق
مؤازرة لبنان الذي هز انفجار ّ
مروع
عاصمته في الرابع من آب (أغسطس)
الفائت ،تتضمن بثًا ّ
حيًا من باريس
أعلنته محطة «فرانس
وبيروت .هذا ما
ً ّ
 »2في بيان ،موضحة أن كل الشاشات
التلفزيونية والرقمية التابعة لـ
«فرانس تلفزيون» ستشارك بتوفير
املساعدة للشعب اللبناني .وتنضم
إلى املبادرة برامج تلفزيونية ّ
عدة،
على أن ُت ّ
توج بسهرة خاصة مباشرة
عبر «فرانس  »2بالشراكة مع إذاعة
«فرانس إنتر» الحكومية ،وفق ما ذكرت
السهرة بتحقيق
«فرانس برس» .تبدأ
ُ
متلفز عن انفجار املرفأ ،وتستكمل بـ
والدعوة
كبيرة للدعم ً
«حفلة موسيقية ُ
إلى تقديم الهبات» ،تنقل مباشرة من
مسرح «أوملبيا» في باريس.

ُ
أسندت اإلدارة الفنية إلى املؤلف
املوسيقي وعازف الترومبيت اللبناني
ـ الفرنسي إبراهيم معلوف (الصورة)،
على أن «تجمع عددًا من الفنانني
الفرنسيني واللبنانيني والعامليني
ّ
األخوة مع الشعب
للتعبير عن مشاعر
اللبناني» .إضافة إلى البريطاني
ستينغ والبريطاني من أصل لبناني
ميكا ،تضم قائمة املشاركني املغنني
الفرنسيني فياني وفلوران بانيي
وكالرا لوتشياني وباسكل أوبيسبو
وباتريك برويل وبرنار الفيلييه
ويانيك نواه .إلى جانب الفرنسيني
من أصل لبناني إيكار وماتيو شديد،
واللبنانية هبة طوجي ،واألميركية
ميلودي غاردو .أما على الصعيد
الخيري ،فستتعاون «فرانس تلفزيون»
و«راديو فرانس» مع ّالصليب األحمر
الفرنسي الذي «سيسلم كامل الهبات
ُ
التي ستجمع إلى الصليب األحمر
اللبناني».

«جبل» كامل حرب:
عن أحالم الطفولة
حصد الفيلم القصير «الجبل
األحمر» (The Red Mountain
ـ  15د) من كتابة وإخراج
اللبناني كامل حرب (1991
ـ الصورة) ،أخيرًا ،جائزة
«أفضل تصوير سينمائي»
ضمن ّ
فعاليات الدورة األولى
من «مهرجان دكا لسينما
الشباب» ،فيما ينافس في
مهرجانات عاملية وعربية ّ
عدة،
من بينها «مهرجان غوتنبرغ
للفيلم العربي» (بني  15و20
أيلول /سبتمبر الحالي).
الشريط من بطولة أحمد بدير
ومهدي هاشم ،ويتمحور حول
َ
طفل ْي يرغبان في الفرار من
داخلية إلى بيروت
مدرسة ّ
حيث تتحقق األحالم .غير
ّ
أن الجبل األحمر وغيره من
األمور تقف في طريقهما.
ُ
فكيف ستترجم هذه الرغبة
على أرض الواقع ،وما هي
حقيقة الجبل األحمر؟ اإلجابة
في العمل الذي يتناول «عاملًا
استثنائيًا صنعته أحالم
األطفال».

