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موعد

عنف وشبق وكثير من الشعر
«أسبوع النقاد» وصل إلى بيروت
فرصة ثمينة لهواة
السينما كي يكتشفوا
أفالمًا وتجارب جديدة
ترسم مالمح املستقبل.
وفسحة للتعاطي مع
السابع من خارج
الفن ّ
ديكتاتورية السوق
سناء الخوري

مارك ووماك في مشهد من «طريق إيرلندية»

امل�ق�ت�ب��س ع��ن ق �ص��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة تتناول
ع �م �ي �ل��ة االس � �ت � �خ � �ب� ��ارات األميركية
ف��ال� ّي��ري بليم (ن�ع��وم��ي وات ��س) ،وهي
تتعقب حقيقة أسلحة الدمار الشامل
ف��ي ال �ع��راق ق�ب��ل غ� ��زوه ،واستعانتها
بزوجها الدبلوماسي السابق جوزف
وي �ل �س��ون (ش � ��ون ب� ��ن) ال � ��ذي يمضي
إل ��ى ن�ي�ج�ي��ري��ا مل�ع��اي�ن��ة حقيقة م��ا إذا
ك ��ان ال�ن�ظ��ام ال �ع��راق��ي ق��د ح�ص��ل على
ال� �ي ��وران� �ي ��وم م ��ن ه� �ن ��اك .م ��ع تضافر
األدل� ��ة ع�ل��ى ع ��دم ام �ت�ل�اك ال �ع��راق تلك
األس �ل �ح��ة ،س�ت�ف��اج��أ ف��ال �ي��ري ،وطاقم
عملها ،وزوجها ،بالغزو تحت ذريعة
م��ا اك�ت�ش�ف��وا زي �ف��ه .و ًب �ن� ً�اء ع�ل�ي��ه ،فإن
ويلسون سيكتب مقاال في «نيويورك
تايمز» عن رحلته إلى نيجيريا ،األمر
ال ��ذي ي ��ؤدي إل ��ى ت�س��ري��ح زوج �ت��ه من
ال �ـ«س��ي آي إي� ��ه» ،وت �ع� ّ�رض �ه��ا لحملة
ّ
ت�ش�ك�ي��ك ّف ��ي وط �ن �ي �ت �ه��ا .ك ��ل م ��ا تقدم
ُي �ظ �ه ��ر ً أن ق �ض �ي��ة ال� � �ع � ��راق ل� ��م تنته
ف � ّص��وال ب�ع��د ع�ل��ى ال �ش��اش��ة الكبيرة،
وأن مساءلة هذا التزوير السياسي ما
ّ
مستمرة بعد سبع سنوات على
زالت
اجتياح بغداد.

اآلسيوية حضرت ّ
ّ
بقوة
السينما
في «مهرجان كان» األخير :سعفة
ذه�ب� ّ�ي��ة ل�ل�ت��اي�لان��دي أبيشاتبونغ
ويراسيتاكول عن «العم بونمي»،
وجائزة أفضل سيناريو للكوري
ال �ج �ن ��وب ��ي ل� ��ي ش ��ان ��غ دون � � ��غ عن
«ش � � �ع � ��ر» ...ل ��م ي �خ �ت �ل��ف األم � ��ر في
ِ
«أس � � �ب� � ��وع ال � �ن � �ق � ��اد» إح � � � ��دى أهم
التظاهرات املوازية لـ«كان» .ثالثة
م � ��ن أص� � ��ل س �ب �ع ��ة أف � �ل ��ام طويلة
مشاركة جاءت من الشرق األقصى.
ب� �ع ��د ي ��وم �ي�ن س� �ي� �ك ��ون ف� ��ي وسع
ال�ج�م�ه��ور ف��ي ب�ي��روت أن يكتشف
برنامج تلك التظاهرة التي تشرف
عليها «نقابة النقاد السينمائيني
في فرنسا» منذ عام .1962
االس �ت �ع��ادة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة لـ«أسبوع
ال�ن�ق��اد  ،»49ي �ب��ادر إل�ي�ه��ا «املركز
ال � �ث � �ق� ��اف� ��ي ال� � �ف � ��رن� � �س � ��ي» للسنة
السادسة على التوالي ،بالتعاون
م��ع «ب �ي��روت دي س��ي» ومؤسسة
 .Cultures Francesه�ك��ذا تعرض
س �ي �ن �م��ا «م � �ت ��روب ��ول � �ي ��س أمبير
ص��وف �ي��ل» س �ب �ع��ة أع� �م ��ال روائية
ط ��وي� �ل ��ة وس� �ب� �ع ��ة أف� �ل ��ام قصيرة
ش��ارك��ت ف��ي التظاهرة .اب �ت� ً
�داء من
األرب� � �ع � ��اء  30ح� ��زي� ��ران ً (يونيو)
الحالي سنكتشف أع�م��اال أنجزت

ب� �م� �ي ��زان � ّ�ي ��ات ض �ئ �ي �ل��ة ،معظمها
ب � ��واك� � �ي � ��ر أص� � �ح � ��اب� � �ه � ��ا .يواصل
«أس� � �ب � ��وع ال � �ن � �ق� ��اد» ه� �ن ��ا مهمته
األث � �ي� ��رة ف ��ي إط �ل��اق سينمائيني
شباب .مهمة مارسها طيلة نصف
ال �ق��رن امل��اض��ي ،وك ��ان ل�ه��ا الفضل
في اكتشاف برناردو برتولوتشي،
وك�ي��ن ل ��وت ��ش ،وم � � ��رزاق علواش،
وأليخاندرو غونزاليس إيناريتو،
وهاني أبو أسعد... ،
ه� � � ��ذا ال� � � �ع � � ��ام ،ك � ��ان � ��ت «الجائزة
الكبرى» م��ن نصيب «أرماديللو»
للدنماركي جانوس متز (،)1974
وه� � ��و أول وث ��ائ� �ق ��ي ي � �ش� ��ارك في
ال �ت �ظ��اه��رة م �ن��ذ ع� ��ام  .1990على
ح � ��دود ال ��واق ��ع وال� �خ� �ي ��ال ،يعالج
ال�ش��ري��ط ال�ب��اران��وي��ا ال�ت��ي تجتاح
الجنود الغربيني في أفغانستان.

غياب عربي بعد
فوز نسيم عماوش
العام الماضي

ال �ف �ي �ل��م ال �ع��اب��ق ب �ف �ج��اج��ة الحرب
ليس أكثر األعمال املشاركة عنفًا.
ش � ��ري � ��ط  Bedevilledللكوري
الجنوبي شول سو جانغ ()1974
ي��أت��ي م�ل�ي�ئ��ًا ب ��ال ��دم ��اء ،وبالعنف
ال �ج �ن �س��ي وامل �ع �ن ��وي .ش��اب��ة على
ج��زي��رة ن��ائ�ي��ة يغتصبها الرجال
وت� �س� �ت� �ع� �ب ��ده ��ا ال � �ن � �س � ��اء ،فتقرر
ق �ت��ل ال �ج �م �ي��ع .ال� �س ��وي ��دي ��ان أوال
سيمونسون وجوهانس ستيارن
نيلسون ( )1969اخترعا مفهومًا
ّ
الضجة»
هزليًا للعنف .في «صوت

ّ
موسيقية
ش��رط��ي ي�ل�اح��ق ف��رق��ة
ت��ري��د إن �ج��از م�ق�ط��وع��ة م��ن أجواء
ال� �ق� �ي ��ام � ّ�ة ،وت � �ق� ��رر أن ت �ج �ع��ل من
املدينة كلها «آلة» تعزف عليها.
ت �ع ��رض ه� ��ذه األع � �م ��ال الطويلة،
إل ��ى ج��ان��ب س�ب�ع��ة أف�ل��ام قصيرة
ّ
ّ
التجريبية
تخيم عليها َاألج ��واء
وب�ي�ن�ه��ا ش��ري��ط��ي ت �ح��ري��ك .عوالم
ّ
ّ
حساسية عالية تمتد أيضًا
ذات
إلى بعض األعمال الطويلة ،لتبلغ
ذروت�ه��ا مع ف��ان دان��غ دي (.)1976
امل �خ��رج آت م��ن فييتنام لينتصر
«إي��روت�ي�ك�ي��ًا وس�ي��اس�ي��ًا لألنثى».
ش��ري �ط��ه «ب� ��ي ،ال ت �خ ��ف!» يالحق
بي ابن السابعة في أحياء هانوي.
وع�ل��ى ال�ه��ام��ش ،ي�خ�ت��ار أن ّيروي
ّ
الشهوانية بمدلكته،
عالقة والد بي
ّ
وش �ب��ق ع� ّ�م�ت��ه ال� ��ذي ي�ن�ص��ب على
شاب يافع تلتقيه في الباص .عمل
ي �ص� ّ�ور ال��رغ �ب��ات ب��ره��اف��ة تقارب
ّ
اآلسيوية الثالثة
الشعر .املشاركة
تدور في ميدان التاريخ والذاكرة.
في  Sandcastleبو جونفنغ (،)1985
ي �ح��اول ش ��اب ف��ي ال�ث��ام�ن��ة عشرة
اكتشاف ماضي والده الذي شارك
في معارك استقالل سنغافورة في
الستينيات.
م��راه �ق��و ال �ج��زء اآلخ ��ر م��ن العالم
�ون ب �ه �م��وم أخ � � ��رى .هذا
م �ش �غ��ول� ّ
ع �ل ��ى األق � � ��ل م� ��ا ي� �ب ��دو ف� ��ي Belle
 Epineش ��ري ��ط االف � �ت � �ت ��اح (9:00
مساء .)6/30 ،العمل الذي يعرض
ّ
الفرنسية
ب� �ح� �ض ��ور م �خ ��رج �ت ��ه
ري �ب �ي �ك��ا زل ��وت ��وف �س �ك ��ي (،)1980
بورتريه لبرودانس ابنة السابعة
عشر وبحثها الحثيث عن إثارة ما
ّ
الفرنسية،
في مطلع الثمانينيات
دافعة بنفسها إلى حلبة للدراجات
ال �ن� ّ
�اري��ة .م�غ��ام��رات امل��راه�ق�ين على
ّ
ّ
الطريقة األم�ي��رك��ي��ة يتطرق إليها
دافيد روب ميتشل ( )1974في The
.Myth of American Sleepover
األب �ط ��ال امل��راه �ق��ون ه��م الحاضر
األقوى إذًا في «أسبوع النقاد ،»49
ّ
الواقعية على
فيما تسيطر النبرة
معظم األعمال رغم بعض النفحات
�ري��ة وال� �ف ��ان� �ت � ّ
ال �ش��اع� ّ
�ازي ��ة .وحده
ال �غ �ي��اب ال �ع��رب��ي ع��ن ه ��ذه الدورة
يجعلنا نفتقد دورة العام املاضي
التي شهدت فوز الجزائري نسيم
ع�م��اوش ب�ـ«ال�ج��ائ��زة الكبرى» عن
باكورته «وداعًا غاري».
ّ
 9:00يوميًا ،م��ن  30الحالي حتى 12
ت�م��وز (ي��ول �ي��و) امل�ق�ب��ل ـ �ـ «متروبوليس
أمبير صوفيل» (بيروت) ـ لالستعالم:
03/533710
www.metropoliscinema.net

من شريط «بي ،ال تخف!» للفييتنامي فان دانغ دي

كن سينيوري
الوقوف على األطالل
ه ��ل ه �ن ��اك ق ��واس ��م م �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن أف �ل��ام مارون
�وي��ة وس��واه �م��ا م ��ن ّ
ب� �غ ��دادي وب ��ره ��ان ع �ل� ّ
رواد
ّ
اللبنانية الجديدة؟ وما عساها تكون؟
السينما
كن سينيوري (ال�ص��ورة) ،الباحث األميركي في
مجال األدب املقارن ،يقترح مقاربة خاصة لتلك
ال �ق��واس��م امل�ش�ت��رك��ة ب�ين ال �ت �ج��ارب ال �ت��ي صنعت
ّ
السينمائية في لبنان.
الحركة
مدير «برنامج األدب العاملي» في جامعة سيمون فرايرز
(ك � �ن ��دا) ،ع �م��ل ل �س �ن��وات ف ��ي ل �ب �ن��ان أس� �ت ��اذًا م �ح��اض �رًا ّفي
ّ
اللبنانية األميركية» .ركز
«جامعة البلمند» و«الجامعة
ّ
الحرب،
خالل
ة
اللبناني
الرواية
جهده البحثي حينها على
ً
ّ
اللبنانية .هذا لم يأت مصادفة،
يهتدي إلى السينما
قبل أن ّ
إذ وجد أن هناك تيمة تتكرر
ـــــ بأشكال ومقاربات مختلفة
ّ
السينمائية
ـــــ في اإلنتاجات
ّ ّ
األهلية .إنها،
املتأثرة بالحرب
على
�وف
�
ق
�و
�
ل
ب �ك��ل ب �س��اط��ة ،ا
ً
األط�ل�ال! حني ألقى محاضرة
قبل أي��ام ف��ي «املعهد األملاني
ّ
الشرقية» (بيروت)،
لألبحاث
ت � �س� ��اءل ب �ع ��ض الحاضرين
ع � � ��ن ذل � � � ��ك ال� � � ��راب� � � ��ط الخفي
ب�ي�ن أع� �م ��ال ال �ث �ن��ائ��ي جوانا
ح��ا ًج��ي ت��وم��ا ـــــ خليل جريج
م �ث�لا وأش �ع��ار ام ��رئ القيس!
األن �ق��اض ،وال��رك��ام ،واألبنية
ّ
امل � �ه ��دم ��ة ،أو ت �ل��ك املنخورة
بآثار القنابل ،كانت تقفز أمام
عيني سينيوري كلما شاهد
ف�ي�ل�م��ًا ل�ب�ن��ان�ي��ًا .ك ��أن األطالل
ه��ي امل�ج��از ال��ذي التقت عنده
ّ
اللبنانية في
مختلف األعمال
ت�ن��اول�ه��ا ل �ل��واق��ع ال ��ذي يبدو
تحطيم
غالبًا كتلة من األنقاض.
النوستالجيا
ف��ي ً «ب �ي��روت ال �ل �ق��اء» ()1981
مثال ،ال يظهر الركام في عدسة
التقليدية
ّ
ّ
ّ
كمجرد أثر ،بل كصدى
علوية

للسينما
اللبنانية،
ّ
وإنتاج أشكال
أخرى من
الحنين

ملدينة تتحول ،وتجهض أي
إمكان للتواصل بني أبنائها.
وف��ي «خ��ارج الحياة» ()1998
مل��ارون ب�غ��دادي ،يبدو مشهد
اخ �ت �ط��اف امل� �ص � ّ�ور الفرنسي
ّ
مكوكية
م� �ن ��اس� �ب ��ة ل � �ن ��زه ��ة
للكاميرا بني األنقاض ،كأننا
ّ
النهائية.
ندخل في متاهة
«انطالقًا من نظرية رايموند
ول�ي��ام��ز ع��ن «ب�ن�ي��ة املشاعر»،
حيث ي�ك��ون أي ش�ع� ً�ور فردي
ً
عميق ،كالحنني مثال ،صدى
ّ
ّ
لشعور جماعي ُي َّ
عبر عنه بأعمال فنية ،وج��دت أن عودة
ّ
األن �ق��اض ل�ي�س��ت م �ج��رد ت�ي�م��ة ع ��اب ��رة» ،ي �ق��ول سينيوري.
«ت �ح� ّ�ول��ت األط�ل��ال إل ��ى م ��ادة إلع� ��ادة اخ �ت��راع م�ف�ه��وم آخر
ّ
التقليدية للسينما
للحنني ،مفهوم يقطع مع النوستالجيا
ّ
ويحطمها .وه ��ذا م��ا ن�ج��ده في
اللبنانية م��ا ق�ب��ل ال �ح��رب ً
�وري الذي
«أط�ل��ال» غ�س��ان س�ل�ه��ب م �ث�ل�ا» ،ي�ض�ي��ف .س�ي�ن�ي� ّ
ينشر خالصة أبحاثه في كتاب ينشر قريبًا ،يرى أن هذه
النوستالجيا «طريقة لتحويل واقع تاريخي غير إنساني
إل��ى معطى أك�ث��ر إن �س��ان� ّ�ي��ة» .بالنسبة إل �ي��ه ،ت �ك��رار سؤال
ّ
اللبنانية ،أمر بديهي ال بل ضروري.
الحرب في السينما
سناء...

كالكيت
ّ
ّ
األرجنتينية في لبنان ،باالشتراك مع
■ تنظم السفارة
ّ
األرجنتينية .تعرض
معهد «ثرفانتس» ،دورة لألفالم
ه��ذه األع�م��ال ّأول ي��وم م��ن ك��ل شهر .ويستهل املعهد
ش�ه��ر ت�م��وز (ي��ول �ي��و) ب�ع��رض  La Fugaللسينمائي
األرجنتيني إدواردو مينيونيا .يحكي الفيلم قصة
استطاعوا
ستة سجناء في بوينس آيرس عام 1928
ّ
على حفره لشهور ع� ّ�دة .يركز
الفرار عبر نفق عملوا ّ
ال�ش��ري��ط ع�ل��ى مصير ك��ل واح ��د منهم خ ��ارج أسوار
ال�س�ج��ن ،وي�ع��رض ع�ن��د ال�س��ادس��ة وال�ن�ص��ف م�س��اء 1
تموز (يوليو) في معهد «ثرفانتس» (وس��ط بيروت).
لالستعالم01/970253 :
■ ضمن معرض «شاهد» ملنى حاطوم (الصورة)،
يعرض «مركز بيروت للفن» تحت عنوان «رسائل»،
ّ
َ
للتشكيلية الفلسطينية حاطوم واملخرجة
فيلمي فيديو
البلجيكية شانتال أكرمان .في «مقاييس البعد»
( ،)1988ات� �خ ��ذت ح ��اط ��وم خ �ي��اره��ا ب��ال �خ��وض في

ال � �ش � �خ � �ص ��ي م� �ه� �م ��ا كانت
امل� ��واد ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم�ه��ا من
تعقيد وت�ش��وي��ش وتناقض.
تعقيدات
العمل ي�ت�ح� ّ�دث ع��ن
ّ
امل�ن�ف��ى واالن ��زي ��اح وم��ا تولده
ال� � � � �ح � � � ��روب م� � � ��ن إحساس
بالفقدان والفرقةّ .أما أكرمان،
ف �ت �ت �ح��دث ف ��ي «أخ� �ب ��ار من
ّ
العصرية ف��ي نيويورك
البيت» ( )1976ع��ن الحياة
السبعينياتُ .يعرض العمالن في الثامنة مساء بعد غد
في «مركز بيروت للفن» (جسر الواطي) ،لالستعالم:
01/397018
ّ
■ ي�ن��ظ��م امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�ل�ث�ق��اف��ة ف��ي م�ص��ر في
 5ت �م��وز (ي��ول �ي��و) ،ح�ل�ق��ة ب�ح�ث� ّ�ي��ة ب �ع �ن��وان «السينما
ّ
املصرية ..الثورة والقطاع العام1952 ..ـــــ.»1971
ّ
يشارك في الحلقة التي تمتد أربعة أي��ام ،سينمائيون

ّ
املصرية بني
ون��اق��دون سيتناولون موضوع السينما
عامي  1952و 1971لتقويم آثار ثورة  23يوليو (تموز)
ّ
وتتطرق الحلقة إل��ى محاور
 1952على الفن السابع.
عدة بينها «العالقة بني األدب والفن السابع بني 1952
ّ
الفلسفية ..توفيق صالح نموذجًا»،
و ،»1970و«السينما
إضافة إلى القضايا التي طرحتها مجلة «سيني فيلم»
ّ
الناصرية وقضية املرأة في
في الخمسينيات ،و«املرحلة
السينما ..نقطة ّ
تحول».

ُ
ك��ان يعمل مسعفًا وك� ّ�رم بعد مقتله املفاجئ بإطالق
اسمه على موقع عسكري عند مشارف منطقة الحرب.
ّ
يصور الوثائقي الذي حاز أخيرًا الجائزة الكبرى للجنة
التحكيم في مهرجان «صندانس السينمائي» ،عملية
نشر فصيل م��ن ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ف��ي منطقة وادي
كورنجال األفغانية الخطرة بني عامي  2007و،2008
وتنقل كاميرات جانجر وهيذيرنجتون الجمهور إلى
أرض املعركة وأصوات الرصاص املتطاير.

■ بعيدًا عن التقارير اإلخبارية والجمود ال��ذي يحيط
ّ
تتناول موضوع الصراع
ببعض األفالم الوثائقية التي ّ
ّ
امل �س��ل��ح ف��ي أف �غ��ان �س �ت��ان ،ي �ت��ول��ى ف�ي�ل��م «رستربو»،
للكاتب سباستيان جانجر وامل��راس��ل العسكري تيم
ه�ي��ذي��رن�ج�ت��ون ،م�ه� ّ�م��ة ت�ع��ري��ف امل�ش��اه��د ع�ل��ى الجنود
ّ
وكيفية تعاملهم بعضهم مع بعض ومع
األميركيني،
ّ
ُ
املدنيني األفغان .يقدم الفيلم للمشاهد شذرات من حياة
العديد م��ن الجنود ،لكن أهمهم املجند رستربو الذي

■ تتشابك خيوط حياة جون هافينز (كاميرون دياز)،
ّ
(توم
الفتاة العادية ،مع حياة روي ميلر العميل السري ّ
كروز) املحكوم عليه باملوت في مهمته األخيرة .يتعلم
ّ
الثنائي خالل رحلة هروبهما حول العالم أن على كل
منهما أن يعتمد على اآلخ��ر إلنقاذ حياته .الكوميديا
ال��روم�ن�س�ي��ة  knight and dayم��ن ب�ط��ول��ة ت��وم كروز
وكاميرون دياز ،وإخراج جايمس مانجولد ،تنطلق في
الصاالت اللبنانية في  1تموز (يوليو) املقبل.

