
سينما

نديم جرجوره

سينمائي  مــهــرجــان  إدارة  ــعــلــن 
ُ
ت

ــف فئة أولـــى، الئحة 
َّ
دولـــي، ُمــصــن

الجديدة،  األفالم املختارة لدورته 
معها.  الــتــعــامــل  كيفية  إزاء  الــنــاقــد  فــيــحــتــار 
ــــعــــرض لــلــمــرة 

ُ
ــاج، ســــت ــ ــتــ ــ ــة اإلنــ ــثـ ــديـ أفـــــــالم حـ

ــهــا غــيــر ُمــشــاَهــدة أبـــًدا. 
ّ
األولــــى دولـــًيـــا؛ أي أن

املعلومات املنشورة عن حكايات تلك األفالم 
غــيــر كــافــيــة ملــعــرفــة مــحــتــويــاتــهــا املــتــكــامــلــة. 
 
ً
ــتــيــح مــعــرفــة

ُ
ـــا لـــن ت

ً
أســـمـــاء املـــخـــرجـــن أيـــض

الجديد.  للصنيع  النهائية  للمحّصلة   
ً
وافية

 ، الــقــول إن اخــتــيــار جــديــِد مــخــرٍج سينمائيٍّ
 بانتظار مهّم ما، 

ٌ
، كفيل

ً
كتيرينس ماليك مثال

غير كاٍف، رغم إمكانية »التنّبؤ« باحتماالٍت 
ُمثيرة لالهتمام واملتع البصرية، ُيقّدمها هذا 

الجديد، بناء على السيرة املهنّية للمخرج.
ــّم،  ــهـ ــأن صـــحـــافـــّي بـــحـــت، مـــطـــلـــوب ومـ ــ ــذا شـ ــ هـ
معلومات  إلــى  محتاج  السينمائّي  شاهد 

ُ
فامل

 جــديــد، بانتظار ُمــشــاهــدتــه، ومــا على 
ّ

عــن كــل
الــصــحــافــي الــســيــنــمــائــّي إاّل نــشــر مــا لــديــه من 
األفــالم،  بمضامن  َصرة 

َ
املخت املعلومات،  تلك 

اإلنتاجية.  والجهات  فيها،  العاملن  وأســمــاء 
 بالصحافي نفسه، كأن ُيضيف 

ٌ
الباقي منوط

خالصة متابعته املديدة مسار مخرٍج، يستعيد 
ـ بمناسبة اختيار جديده في هذا املهرجان أو 
 وأفـــالًمـــا وســـجـــاالٍت. كـــأن ُيضيف 

ً
ذاك ـ ســيــرة

ا حضور هذا املخرج أو تلك املمثلة أو ذاك 
ً

أيض

ر السينمائي في املهرجان، الذي يختار  صوِّ
ُ
امل

الساحقة  الغالبية   
ّ
أن علًما  ألحــدهــم،  جــديــًدا 

الذين  السينمائين،  والصحافين  اد 
ّ
النق من 

ينشرون تلك املعطيات مع اإلضافات املمكنة، 
يتغاضون غالًبا عن فنانّي العمل السينمائي، 
ــورة والـــتـــولـــيـــف واإلضــــــــاءة  ــ ــــصـ كـــصـــانـــعـــي الـ
ــتـــابـــة، وغــيــرهــا.  واألزيـــــــــاء والــــديــــكــــورات والـــكـ
م ما يلزم  ، يقدِّ

ً
ب جهًدا، ولو قليال

ّ
املهنة تتطل

معطيات   
ّ
أن بالسنيما. صحيح  مهتّم  لــقــارئ 

نشر ســريــًعــا فــي كـــّم هــائــل مــن املــواقــع 
ُ
كــهــذه ت

ــتــــواصــــل، بـــلـــغـــات عــــديــــدة، ُيــتــقــن  ووســــائــــل الــ
»إنترنت«   شبكة 

ّ
أن املهتّم بعضها، وصحيح 

املعطيات  بإيصال   
ٌ
كفيلة الــتــواصــل  ووســائــل 

نفسها إلى املهتّم بأسرع وقٍت ممكن. لكن: إلى 
أّي حّد ُيمكن للمهتّم بالسينما الركون إلى ما 
رقيب  ال  التي  املختلفة،  الــوســائــل  تلك  تنشره 
وال حسيب وال ُمكترث يحول دون وقوعها في 
أخطاء، مقصودة أو غير مقصودة؟ ألن تكون 
السينمائية سبًبا  املــعــلــومــات  إيــصــال  ســرعــة 
يحتاج  هل  )املعلومات(؟  فيها  التدقيق  لعدم 
املــهــتــّم إلـــى ســرعــة إيــصــال مــعــلــومــاٍت، تتفّوق 

)السرعة( على صّحتها؟
تكمن،  السينمائي  والصحافي  الناقد  مهّمة 
مـــن بـــن أمـــــور كــثــيــرة أخــــــرى، فـــي الــتــدقــيــق 
والتنقيح والتنّبه، كي تكون الكتابة مصدًرا 
والصحافة  النقد  ُمصيبة  املهتّم.  إليه  يلجأ 
الــذي  الكبير  ت 

ّ
التفل فــي   

ٌ
كامنة السينمائية 

التواصل  ووســائــل  »إنترنت«  شبكة  به  سبِّ
ُ
ت

ل في 
ّ
تتمث أخــرى  املختلفة، بإضافة مصيبة 

تلك اآلراء »التحليلية« واألحكام »األخالقية« 
ساق إزاء فيلٍم أو مخرٍج أو ممثل، من 

ُ
التي ت

دون وعي معرفي بالتفاصيل التي ُيفترض 
ــل عــلــى تــصــويــب رأي أو 

ِّ
ــعــن املــحــل

ُ
بــهــا أن ت

قد آليات التدقيق والتنقيح 
َ
ت

ْ
ف

ُ
 ت

ْ
معالجة. وإذ

والــتــنــّبــه فـــي الــشــبــكــة والـــوســـائـــل )الــعــربــيــة 
بــالــتــأكــيــد، فــالــغــربــّيــة ـ بــمــعــظــمــهــا ـ أصـــدق 
 مسألة إطــالق 

ّ
وأكــثــر علمّية ومــتــابــعــة(، فـــإن

آراء وتــحــالــيــل، عــشــوائــًيــا وانــفــعــالــًيــا )وهـــذا 
ــا، فــهــو مالئم  ــّد مـ ًرا إلـــى حـ ربــمــا يــكــون ُمـــبـــرَّ

لوسائل التواصل االجتماعي، املالذ »اآلمن« 
»حرية«  ملمارسة  الشاسعة  واملساحة  للفرد 
ــا يـــبـــوح بـــه عــلــى صفحته   مـ

ّ
ــل مــطــلــقــة فـــي كــ

ا يجب أن يكون أهدأ 
ً

ل نقاش
ِّ
الخاّصة(، تعط

في  وأكــثــر عقالنّية ووعــًيــا معرفًيا؛  وأعــمــق 
سينمائين  وصحافين  اد 

ّ
نق تمّسك  مقابل 

في  وتحليل،  ورأي  ومهنة  عمل  بمصداقية 
كــتــابــاتــهــم املــنــشــورة فــي مـــواقـــع، أو وســائــل 

تواصل، أو مطبوعات مختلفة.
السينمائّي  الناقد والصحافي  عربًيا، يغتنم 
ــن األفـــــــالم املــــخــــتــــارة لــهــذا  فـــرصـــة اإلعـــــــالن عــ
يــســتــعــيــد  ــي  ــ كـ ذاك،  أو  ــــي  ــدولــ ــ الــ املــــهــــرجــــان 
ــتـــي ُيــقــيــم  ـــا بــالــجــغــرافــيــة الـ

ً
ــًيـــا مـــرتـــبـــط مـــاضـ

فــيــهــا. اإلعــــالن الــرســمــي عــن األفــــالم املــخــتــارة 
للمسابقة الــرســمــيــة، الــخــاّصــة بــالــدورة الـــ72 

 »
ّ
»كــــان ملــهــرجــان   )2019 مـــايـــو/أيـــار   25 ـ   14(

إبريل/نيسان 2019(  الدولي )18  السينمائي 
 ما له عالقة 

ّ
، دافــٌع إلــى التفتيش عن كــل

ً
مثال

بالعالم العربي. ورود اسم الفلسطيني إيليا 
في  بمشاركته  نفسها،  الالئحة  فــي  سليمان 
املــســابــقــة الــرســمــيــة بفيلم جــديــد لــه بــعــنــوان 
ة« )أو السماء، وللترجمة 

ّ
»يجب أن تكون الجن

الفرنسية  أو  اإلنــكــلــيــزيــة  لــلــعــنــاويــن  الــعــربــيــة 
 تكون الترجمة حرفية 

ْ
إذ  آخر، 

ٌ
لألفالم نقاش

ــا بحسب 
ً
ــشــاهــدة، وتــتــبــّدل الحــق

ُ
غالًبا قبل امل

 
ّ
يحث الــدرامــي(،  والفضاء  والسياق  املحتوى 

: اســتــعــادة 
ّ

عــلــى مــســألــتــن اثــنــتــن عــلــى األقـــــل
تاريخ العالقة القائمة بن املهرجان واملخرج، 
ــهـــدف الــتــنــبــيــه والـــتـــذكـــيـــر ـ إلـــى  ــّبـــه ـ بـ والـــتـــنـ
الحضور العربي املتنّوع في املهرجان نفسه. 
ُيمكن قول األمر نفسه بالنسبة إلى مخرجن 
أجــانــب، يــحــّرضــون عــلــى اســتــعــادٍة وحــضــوٍر 

ا.
ً

شبيهن بالحالة العربية أيض
صحافًيا، هذا منتٍم إلى مفردات املهنة. ال بأس 
بــالــتــذكــيــر، فــالــنــتــاج الــعــربــي يــــزداد حــضــوره 
آخر،  تلو  عاًما  دولية،  في محافل سينمائية 
وبعضه ينال جائزة أو أكثر، لسبٍب أو آلخر. 
الفائدة من تكرار األمر  لكن ســؤااًل ُيطرح: ما 

 إعـــــالٍن عـــن حــضــور عـــربـــّي في 
ّ

نــفــســه مـــع كــــل
 يظهر هذا الحضور 

ْ
محفل سينمائي دولي، إن

سنوًيا، أو بن فترة قليلة وأخرى؟ هذا شبيٌه 
 فــيــلــٍم عــربــّي 

ُ
ــا: نــيــل ـ

ً
بــالــجــوائــز الــدولــيــة أيـــض

باستعادة   
ٌ

كفيل ما  لجائزة  رسمًيا  ترشيًحا 
مــتــكــّررة لــعــرٍب يــنــالــون تــرشــيــًحــا رســمــًيــا هم 
سابقة.  أعــوام  في  نفسها،  »الجائزة«  لـ ا 

ً
أيض

إلــى األمــر نفسه. ما  الفوز بجائزة ما يفضي 
ا، طــاملــا أن األرشــيــف 

ً
الـــداعـــي إلـــى الــتــكــرار إذ

املــعــلــومــات، والحصول  مــلــيء بتلك  األجــنــبــي 
عليها ُمتاح بوسائل مختلفة؟

بعض جوانب املهنة الصحافية، وإن يتكّرر بن 
ل إحدى مفردات  حٍن وآخر، مطلوب، فهو ُيشكِّ
العمل. املنشور، ورقًيا أو إلكترونًيا، جزٌء من 
مــتــابــعــة تـــرتـــاح إلــيــهــا مـــؤّســـســـات صــحــافــيــة، 
وتنتبه إليها إدارات مهرجانات دولية عديدة، 
عبر مكاتبها الصحافية واإلعالمية. أما النقد، 
ــاد مــرور وقــٍت 

ّ
، وغــالــًبــا مــا ينتظر الــنــق

ٌ
فــالحــق

أهــدأ  مــن كتابة  يتّمكنوا  كــي  ــشــاهــدة، 
ُ
امل على 

أثناء  األولـــى،  كتاباتهم  ترتكز  بينما  وأعمق، 
انــعــقــاد هـــذه الـــــدورة أو تــلــك، عــلــى مـــزيـــٍج من 
والنقاش  َصر 

َ
املخت والتحليل  األول  االنطباع 

الذي ُيفترض به أن يتطّور فيما بعد.

تساؤالت 
مهنيّة

اختيارات مهرجاٍن وحيرة ناقٍد

إيليا سليمان: حضور دائم في »كاّن« )فيسبوك(

)Getty( آالن دولون: سعفة ذهبية تكريمية

26

المعلومات مطلوبة 
لكن التكرار السنوي يُزيل 

عنها أهميتها

الــســيــنــمــائــي   »
ّ
أعــلــنــت إدارة مــهــرجــان »كــــــان

ــزة »الـــســـعـــفـــة  ــ ــائـ ــ ــا ســـتـــمـــنـــح جـ ــهــ الـــــدولـــــي أنــ
آالن  الــفــرنــســي  للممثل  الــشــرفــيــة«  الــذهــبــيــة 
 ،)1935 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   8( دولـــون 
في افتتاح الــدورة الـــ72 )14 ـ 25 مايو/ أيار 
تاريخ  فــي  املهيب  حــضــوره  »لتكريم   ،)2019
السابع«، كما جــاء في بيان صــادر عن   

ّ
الفن

ــا إلـــى أن دولـــون 
ً

اإلدارة نــفــســهــا، أشـــار أيــض
أجمل  وإلـــى  السينما،  إلـــى  يته 

ّ
بكل »ينتمي 

أعمالها وأساطيرها«.
وسبق آالن دولــون في الحصول على هذه 
 
ّ
جان أمثال  عديدون،  سينمائيون  الجائزة 

مــــورو وودي آلـــن وبـــرنـــاردو بــرتــولــوتــشــي 
وجـــايـــن فـــونـــدا وكــلــيــنــت إيـــســـتـــوود وجـــان 
ـ بــــول بــلــمــونــدو ومـــانـــويـــل دو أولــيــفــيــيــرا 

بيروت ــ العربي الجديد

مساء اليوم اإلثنن، 22 إبريل/ نيسان 2019، 
»مهرجان بيروت الدولي  تبدأ الــدورة الـــ18 لـ
لــلــســيــنــمــا«. أفــــالم مــتــنــّوعــة، تــهــتــّم بمسائل 
ــــن والــــِســــَيــــر الـــحـــيـــاتـــيـــة والـــتـــعـــقـــيـــدات  ــراهـ ــ الـ
الــحــاصــلــة فـــي الــعــالــم. لــكــن مــســابــقــة األفـــالم 
ــبــــدو األكــــثــــر اهـــتـــمـــاًمـــا بــهــذه  ــة تــ ــيـ ــقـ ــائـ الـــوثـ
ــوانــــب املـــتـــنـــّوعـــة األنـــــمـــــاط واملـــــســـــارات  ــجــ الــ
والسرديات، عبر 7 أفالم تغوص في تجارب 
ــا مـــن وقــائــع 

ً
فـــرديـــة مــخــتــلــفــة، تــعــكــس شــيــئ

العيش في عالم مرتبك.
األفــــالم الــــ7 هـــي: »فــســتــان مـــلـــّون« للمصري 
لن 

ّ
إيهاب مصطفى، يروي 15 قصة لنساء يمث

شـــرائـــح مــخــتــلــفــة مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى في 
املجتمع املصري، وتظهر فيه »ممثالت« غير 

الحقيقية   
ّ
شخصياتهن يــؤّديــن  محترفات 

 بــشــكــل طــبــيــعــي أمــــام 
ّ
ــارســـن حـــيـــاتـــهـــن ــمـ ويـ

الكاميرا. وبحسب بيان املهرجان، فإن الفيلم 
املوت  إلــى »دوكــيــودرامــا«. و»مواجهة  منتٍم 
بقاطع أسالك« للكردي العراقي سروار عبد 
الله، املهتم بمتابعة جهود قوات البيشمركة 
الــكــرديــة فــي إزالـــة األلــغــام واملــتــفــّجــرات التي 
ــــش«. و»حــــرب أخــــرى ال  زرعــهــا تنظيم »داعــ
بنانية ستيفاني كوسا، الذي يروي 

ّ
فيلم« لل

السينمائي،  اإلخــــراج  تـــدرس  طالبة  حكاية 
ــّد وثــائــقــًيــا عــن كيفية تــعــامــل الــشــبــاب  ــِعـ ـ

ُ
وت

اللبنانين مع إرث الحرب األهلية، من خالل 
األخـــرى  عــن  إحــداهــمــا  تختلف  شخصيتن 
 No Man’s( »ســيــاســًيــا. و»جـــزيـــرة مــحــايــدة
بنانية كريستال الصّياح، يغوص 

ّ
Island( لل

في سيرة رجــل لبناني مهاجر إلــى السويد 

 مــعــه ثــقــافــتــه. 
ً

مــنــذ بــلــوغــه 17 عـــاًمـــا، حـــامـــال
أو  انتماء  عــن  أثــنــاء بحثه  يتوه هناك  لكنه 
هوية، ويشعر بأنه ُمقيم بن عاملن، لبناني 

وسويدي.
ــــوات مـــجـــهـــولـــة« لــــطــــارق تـــوفـــيـــق،  ــطـ ــ أمـــــا »خـ
فيعاين أزمة الهجرة، ويبحث في مدى كونها 
تجربة تضع املرء بن الحياة واملوت، ويكشف 
آخــريــن.  بــؤس  مــن  أنـــاٍس يستفيدون  بشاعة 
مــن جــهــتــه، يــنــقــل »لـــوتـــس« لــإيــرانــي محمد 
امـــرأة عجوز تنتظر  رضــا فاتاندوست واقــع 
12 عــاًمــا للحصول على تصريح دخــول إلى 
جزيرة، لزيارة ساكنها الوحيد. بينما يروي 
»عازف البيانو في زمن الصحوة« للسعودي 
ــبــــوري، عـــازف  حــســن ســعــيــد، حــكــايــة عــلــي الــ
ى عــن 37 عــاًمــا )2016( 

ّ
ُيتوف بيانو ســعــودي 

بعد صراع طويل مع مرض سرطاني.

ــر  ــاردا وجــــان ـ بــيــار لــيــو: »ُيــعــبِّ ــ وأنــيــيــس فـ
ــه وفـــخـــره  ــادتــ ــعــ « عـــــن ســ

ّ
ــان »كـــــــــــان ــرجــ ــهــ مــ

ــطــــوري فـــي »الــفــهــد«  بــمــوافــقــة املــمــثــل األســ
الذهبية،  )السعفة  فيسكونتي  للوتشينو 
1963( عــلــى مــنــح املــجــتــمــع )الــســيــنــمــائــي( 
املندوب  ها«. وقال 

ّ
كل التكريمات  له  الدولي 

العام للمهرجان، تييري فريمو، أنه ورئيس 
املــــهــــرجــــان بــــيــــار لـــْســـكـــور ســـعـــيـــدان بــهــذه 
املوافقة، فدولون »ترّدد كثيًرا )قبل املوافقة 
عــلــيــهــا(، هــو الــرافــض مــــراًرا هـــذه »السعفة 
 »

ّ
ر أن مجيئه إلــى »كــان ُيــقــدِّ الذهبية«، ألنــه 

مــرتــبــط فــقــط بــاالحــتــفــال بــمــخــرجــن عمل 
معهم«.

م  ــكــرَّ
ُ
 امل

َ
ووصـــف بــيــان إدارة املــهــرجــان املــمــثــل

س، وأســــــطــــــورة حـــّيـــة،  ــه »وحــــــــش ُمــــــقــــــدَّ ــأنــ بــ

ل،  ، هو ُمبجَّ
ً
وأيقونة كونية«. في اليابان مثال

ا »ساموراي الربيع«. له أكثر 
ً

وُيسّمونه أيض
من 80 فيلًما، وعــدد ال ُيحصى من الــروائــع، 
الـــتـــي تـــؤّكـــد عــلــى »املـــكـــانـــة الــفــنــيــة والــهــالــة 
كاملة«  »شمس  فــي  ف 

َ
ش

َ
ُمكت لرجل  الــدولــيــة 

»بــــوالر«،  بــأنــه  )1960(«. والــفــيــلــم مــوصــوف 
ا »قصيدة غنائية عن الجمال الوقح 

ً
لكنه أيض

للممثل«. املخرج رينيه كليمان »ابتكر«، في 
فيلمه هذا، آالن دولون، الذي قيل فيه حينها 
إنه »أملاسة خام«، وكان يومها في الخامسة 

والعشرين من عمره فقط.
منذ ذلك الحن، ظهر دولون في أفالٍم عديدة، 
السينما«.  »كالسيكيات  من  ا 

ً
الحق أصبحت 

»فــيــلــمــوغــرافــيــا« الــخــاّصــة به،  ــســافــر فــي الـــ
ُ
امل

يــبــدو كــأنــه يحيا ُمــجــّدًدا فــي أجــمــل لحظات 
تاريخ السينما املعاصرة. فهو عمل مع كبار 
السينمائين، أمثال مايكألنجلو أنتونيوني 
ملفيل  بيار  ـ  وجــان  فيسكونتي  ولوتشينو 
ــان ـ لــــوك غـــــودار وجـــاك  ــ ــــوزي وجـ وجـــــوزف لـ
ا، أمثال جان 

ً
دوري؛ ورافق نجوًما كبارا أيض

غابان وبيرت النكستر وإيف مونتان وعمر 
الشريف ولينو فانتورا، كما ضّم بن ذراعيه 
أعظم املمثالت، كميراي دارك ورومي شنايدر 
ــلـــوديـــا كـــارديـــنـــالـــي وأورســــــــوال أنـــدرســـن  وكـ

ي.
ّ
ومونيكا فيت

 
َ
ــون الـــشـــرط ــ ــ ــــزج دولـ فــــي ســـيـــرتـــه املـــهـــنـــّيـــة، مـ

الــفــنــي بــالــنــجــاح الــشــعــبــي. هـــو بــطــل شــّبــاك 
ــنـــو« )1970(  ــيـ ــالـ »بـــورسـ فــــي  كـــمـــا  ــتــــذاكــــر،  الــ
الــحــمــراء« )1970( مللفيل،  لـــدوري و»الـــدائـــرة 
ــف. 

ّ
املــؤل أبـــًدا عــن سينما  أن يبتعد  مــن دون 

كافالييه،  L’Insoumis آلالن  أنتج  عام 1964، 
الكاميرا، ُمخرًجا فيلمن  إلى وراء  انتقل  ثم 
 Pour Laعــام 1983 و  Le Battant بوليسين: 

Peau D’un Flic قبله بعامن.
نديم...

دولون في »كاّن«: أريد فيلمًا تخرجه امرأة

7 أفالم وثائقية في بيروت: تحّديات فردية

مع اختيار مهرجانات 
دولية أفالمًا مختلفة، 

يحاول نّقاٌد وصحافيون 
سينمائيون إيجاد أفضل 

وسيلة لتقديم مادة 
مهنيّة ُتثير تساؤالت عّدة

يحاول »وردة« لغسان سلهب )الصورة( رؤية العالم بعيني روزا 
آتية  النهر ببطء، مع خلفية صوتية تبدو  لوكسمبورغ. يتحّرك 
من مصدر واحد، لكنها تتبعثر إلى عشرات األصوات، مع تعّدد 
الطبيعة  حــّب  اختالط  في  األصـــوات  تتنّوع  البصرية.  العناصر 
تعكسها  روحــانــيــة  مــع خلفية  فيها،  الكامن  الــشــّر  مــن  بالحذر 

أصوات كنسية متسّربة من مكان بعيد.
حسن الساحلي

في »طرس«، يتساءل غسان حلواني عّما يتعلق بتجاور صورة 
ــَور مخطوفني آخــريــن. كـــأّن مــا كـــان خــاًصــا  املــخــطــوف مــع ُصــ
تجاور  آثــار  ما  واجتماعي.  عــام  إلــى  بالتجاور  يتحّول  وممّيزًا 
 منهم يحمل مميزاته الخاصة؟ 

ّ
ُصَور املخطوفني بعدما كان كل

جديدة  مالمح  للمفقودين  الشخصية  الــُصــَور  تجاور  ح 
َ
َمن هل 

لكل منهم؟ هل ينزع عنهم مالمح وخواص كانت تمّيز كل واحد 
دين؟ منهم لتجعلهم موحَّ

عالء رشيدي

املمكنة في  أطــرافــهــا  تــمــّد  ثــم  بــفــكــرة بسيطة،  تــبــدأ فيلمك  ــَت  أنـ
ــشــاهــد في 

ُ
ــلــدن وأضـــع امل ــع. أشـــّد هـــذا الــنــســيــج ال ســيــاقــات أوســ

األحداث. ال أشرح كل شيء وأغرق في الحوارات، بل أرغمه على 
التفكير في ما الذي يحدث.

كزافيه لوغران

م اإليطالي باولو سورنتينو في »لورو«  في جزئني اثنني، ُيقدِّ
اإليطالي  ــــوزراء  ال ملجلس  السابق  الرئيس  ســيــرة  )الـــصـــورة(، 
الفضائح  ــّم هــائــل مــن  كـ فــي  املــوغــلــة  بــرلــوســكــونــي،  سيلفيو 
املتنّوعة، في السياسة واالجتماع واملال والنساء. سيرة ُيحّولها 
ا 

ً
سورنتينو إلى َمشاهد تصنع ُصوًرا سجالية، تعكس شيئ

دة وملتبسة بني سينمائّي وشخصية عاّمة.
ّ
من عالقة معق

ا من عنوان مجموعة قصصية للكاتب األيرلندي أوسكار 
ً
آخذ

اإلنكليزي  يــتــابــع  أخــــرى«،  السعيد وقــصــص  »األمــيــر  وايــلــد، 
روبــرت إيفيريت، في »األمــيــر السعيد«، األيــام األخــيــرة من 
وإخفاقات وخيبات.  بــؤس وشقاء  من  فيها  بما  وايلد،  حياة 

 كممثل سينمائّي.
ٌ

وإيفيريت )الصورة(، معروف

بعد نحو 7 أعــوام على وفاتها، في 11 فبراير/ شباط 2012، 
بعنوان  وثائقًيا  فيلًما  مــاكــدونــالــد  كيفن  االسكتلندي  م  ُيــقــدِّ
قة بسيرة املغنية 

ّ
»ويتني«، يستعيد فيه تفاصيل عديدة متعل

في  يتعّمق  والفيلم  )الــصــورة(.  ويتني هيوسنت  األميركية 
حياتها وموسيقاها، مبتعًدا قدر اإلمكان عن أي شيء آخر.

أقوالهم

أفعالهم

االثنين 22  إبريل/ نيسان 2019 م  17  شعبان 1440 هـ  ¶  العدد 1694  السنة الخامسة
Monday 22 April 2019


