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كان العام الماضي أحد أبرز األعوام للسینما اللبنانیة التي شھدت نشاطاً غیر اعتیادي وطفرة نادرة. بالرغم من األزمات
السیاسیة واالقتصادية والمعیشیة التي تعصف بالبالد، قدّم السینمائیون بعضاً من أفضل إنجازاتھم. لم يروِ ھؤالء واقع

بالدھم اآلني، ذلك أن السینما تحتاج إلى وقت لیستوعب ھول الحدث واتخاذ موقف منه. لكن أن يضع سینمائي
كامیراته في مدينة تنزف كما حال بیروت خصوصاً بعد تفجیر المرفأ في صیف ٢٠٢٠، فھذا يكفي كي تصبح الصورة، أيّ

صورة، مثقلة بالمعاني والدالالت. علّمتنا األفالم أننا نحتاج أحیاناً إلى العودة بضع سنوات إلى الخلف، كي نقفز في
الحاضر. وفي بلدان ومجتمعات تتكرر فیھا المآسي نفسھا بعناوين وأسماء وأشكال مختلفة، لیس الحاضر سوى صدى

للماضي. ما ال يقل عن دزينة أفالم عُرضت في ٢٠٢١، نتناول في اآلتي تسعة منھا. ھذه األفالم شاركت في أھم
المھرجانات الدولیة: برلین، كانّ، لوكارنو، البندقیة وغیرھا، قبل أن تستعیدھا المھرجانات العربیة في نھاية العام

الماضي. ھذا االنتشار دلیل إضافي على حیوية #السینما اللبنانیة الشابة التي يمكن المراھنة علیھا. 

“أعنف حّب” إليلیان الراھب 
آخر عمل للمخرجة التي اشتھرت بالفیلم الوثائقي الجید الصنع وقد عُرض في مھرجان برلین ٢٠٢١ الذي عُقد افتراضیاً.

إلى الیوم، لم يخرج في الصاالت اللبنانیة بالرغم من أنه لفّ العالم أجمع، وفاز بعدد من الجوائز. عندما نشاھد ھذا العمل
الصادم والجريء ندرك حساسیته. بطل الفیلم المضاد شخصیة استثنائیة: ھو میغیل اللبناني المثلي الذي ھاجر إلى

إسبانیا بعدما شارك في الحرب اللبنانیة. تنبش الراھب برفقته أشباح الماضي في سلسلة لقاءات قاسیة وطريفة
تكشف الوجه الحقیقي إلنسان معذَّب يعیش صراعاً مع محیطه بحثاً عن ھويته في بالد غريبة. تصوّره الراھب بحنان

كبیر، لیس من دون محاسبته، رابطةً كما عادتھا العام بالخاص ببراعة كبیرة.

“البحر أمامكم” إليلي داغر 
أول عمل روائي طويل لداغر الذي كان صنع مفاجأة عام ٢٠١٥ من خالل فوزه بـ”سعفة” الفیلم القصیر عن “موج ٩٨”. مع
ھذا الفیلم عاد إلى مھرجان كانّ األخیر. الممثّلة الرائعة منال عیسى تؤدي دور جنى التي تعود إلى وطنھا بعد فترة من
الكفاح في الخارج من أجل حیاة أفضل. لكنھا صامتة وال تريد التحدّث كثیراً عن تجربتھا الماضیة. ھل كانت تجربة فاشلة؟

ولماذا عادت؟ قرر داغر أال يشربنا األجوبة بالملعقة، بل أن نأخذ لقمة ونشتھي اللقمة التالیة. عمل صعب، قاتم، غیر
تجاري، استشفّ فیه المخرج المصیر الذي كان ينتظر لبنان بعد تفجیر مرفأ بیروت، فرسم صورة للشباب اللبناني التائه

في مدينة بیروت التي تروي حكاية أخرى من حكايات استحالة العیش.

“كوستا برافا” لمونیا عقل 
لیس فیلماً مھماً لكن عرضه في ”موسترا” البندقیة في دورتھا األخیرة إنجاز للمخرجة الشابة، فما بالك إذا نال

استحسان جمھور المھرجان اإليطالي العريق ونال جوائز في عدد من التظاھرات السینمائیة. الحكاية عن عائلة لبنانیة
غادرت بیروت لتستقر في األعالي ھرباً من التلوّث واألحوال التي تمر بھا العاصمة. السیناريو، المتداعي من كلّ أطرافه،

يجرّه الفیلم خلفه طوال ما يُقارب الساعتین، من دون أن يطرح تساؤالت كثیرة حول جوھر الموضوع، ذلك أنه مشغول
بأمور جانبیة ومنبھر بفكرته عن نفسه. فیلم حاد في مقاربته، بخیل في بثّه للمشاعر، مرتبك في بنائه الدرامي.

“دفاتر مايا” لجوانا حاجي توما وخلیل جريج 
واحد من أجمل األفالم اللبنانیة في السنوات األخیرة. يبدأ كلّ شيء بطرد يصل إلى مايا في بیتھا المونريالي عشیة

عید المیالد. أمّھا وبنتھا تتسلّمان الطرد عنھا. تبدي األولى الكثیر من التأفّف واالنزعاج لكونھا تعلم ما في داخله، وتظھر
الثانیة فضوالً وحماسة تجاه صندوق األسرار. في البدء، تقترح الجدة إخفاء الطرد وإعطاءه لمايا في ثاني أيام العید، لكن
تطوّر األحداث سیدعھا تعثر على الطرد في اللیلة نفسھا، وستعرف كذلك أن صديقتھا التي أرسلته إلیھا قد تُوفیت قبل

فترة. كلّ واحدة من السیدات الثالث ستتعامل بطريقة مختلفة مع محتوى “الطرد – األمانة” الذي يبدو كدخیل في
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على من تقرأ زبورك يا داود؟
أكتوبر 2, 2017

“فندق صوفر الكبیر” أقدم فنادق لبنان: ھل
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البیت. يتفرّع “دفاتر مايا” من ھذه األجیال النسائیة الثالثة في نصّ شديد الولوج في الحكاية و”حبكوي” إلى درجة
عالیة. إنه عموماً فیلم عن كیف تلقي التجربة الشخصیة ظاللھا على مَن سیأتي من بعدنا. (الفیلم يُعرض حالیاً في

الصاالت البیروتیة).

“النھر” لغّسان سلھب 
عُرض الفیلم في مھرجان لوكارنو وھو الجزء األخیر من ثالثیة سلھب التي استھلھا بـ”الجبل” وتابعھا بـ”الوادي”. ھكذا
يعرّفه مخرج “أطالل”: قصّة رجل وامرأة كانا على وشك مغادرة مطعم في قلب الجبال اللبنانیة في يوم خريفي، حین

تناھت إلى مسمعھما أصوات طائرات حربیة تحلّق على ارتفاع منخفض، وبعثت في نفسیھما شعوراً بعودة الحرب.
فتغیب المرأة عن أنظار شريكھا الذي يشرع بالبحث عنھا لیعثر علیھا في الجانب اآلخر من الجبل، فیغرقان في رحلة

داخل أعماق الطبیعة بھشاشة الخیط الرفیع الذي يربطھما. الفیلم على الورق شيء، وعلى الشاشة شيءٌ آخر. إنه
نصّ بصري طويل ال يقول شیئاً، يدور ويلفّ بال طائل. كتب الناقد السابق والمخرج محمد سويد عن الفیلم قائالً: “يلقي
غسان سلھب بذرة في غابة تلتفّ على نفسھا وتتناسل تربة وشجراً ودروباً ومتاھات تلتحف الضباب. بذرة يمكنھا أن

تكون فكرة عن حب مستحیل أو حكاية لقاء طلبه رجل واختارت يومه امرأة. ھو يعبّر عمّا لم يفصح عنه قبًال وھي تصغي
وال تجد طائًال من استئناف ما فات وانتھى”.

“قلتلك خلص” إليلي خلیفة 
كومیديا إليلي خلیفة، المخرج الذي اشتھر باألفالم القصیرة قبل أن يقدّم عملین روائیین طويلین بین عامي ٢٠١٠

و٢٠١٥. في غیاب الدعم الرسمي، ابتكر خلیفة الحلّ المغاير إلنجاز سینما يرتاح لھا وتعبّر عن طموحه الفنّي، الطموح
الذي يھدف إلى نسج عالقة جديدة بالسینما المستقلة. فبدالً من تصوير الفیلم على امتداد ٢٠ يوماً متتالیة، قرّر إنجازه

في غضون ٢٠ شھراً، أي يوم تصوير مرة في الشھر. ھذا األسلوب سمح له بأن “يكتب الفیلم بالكامیرا” كما صرّح
لـ”النھار”. إلى اآلن، لم تتسنَّ لنا مشاھدة الفیلم الذي كتب عنه عماد موسى في “نداء الوطن”: “من الصعوبة بمكان

تحديد ھوية الفیلم أو نوعه. ھو خلیط من الكومیديا السوداء، وسینما المؤلف، والسینما التجريبیة والبولیسیة واالختبارية
ومن التراكیب الملتبسة الجامعة بین السرد، التي ترضي بعض األمزجة وبعض النقّاد”.

“ع أمل تجي” لجورج بیتر بربري 
فیلم آخر عُرض في مھرجان برلین العام الماضي واستُعید في مھرجانات مثل تسالونیك والقاھرة ونانت وغیرھا. صوّر
بربري في أول تجرية إخراجیة له أربعة شبّان من البترون، يصطحب أحدھم رفاقه لخوض تجربتھم الجنسیة األولى مع
مومس. يرافق الفیلم المراھقین األربعة في رحلة تتخللھا أحداث مفاجئة وشخصیات يتابعھا المُشاھد من زاوية إتیان،

وھو أحد الشبّان األربعة. الفیلم حمیمي وشديد االختالف عن كلّ ما يُمكن ان نراه في السینما العربیة. صادق إلى حدّ
بعید، ومتبلور نصّاً وتمثیالً وصورة. نكتشف من خالله تفاصیل بیئة مسیحیة من خارج بیروت حضورھا نادر في أفالمنا ولھا
خصوصیتھا، فیما موضوع الجنس في سنّ معینة الذي يعالجه الفیلم صالح لكلّ زمان ومكان. أما التمثیل فھو من النقاط

القوية في الفیلم. (يُعرض قريباً في الصاالت البیروتیة).

“فیاسكو” لنیكوال خوري 
لم نشاھد الفیلم الذي نال جائزة صالح أبو سیف في مھرجان القاھرة األخیر، لذا نكتفي بنقل ما كتبه عنه شريف صالح

في “النھار العربي”: “لخّص خوري نحو ٣٠ عاماً من عمر “أسرة لبنانیة” وكثفھا في لقطات. وھو تلخیص ال يتعسّف
نسقاً محدداً، وال يعنیه إيصال فكرة بعینھا. أشبه بدفتر يومیات، نوثق فیه لحظات تعنینا نحن، وال يُشترط أن تمثل أيّ

أھمیة لآلخرين. لحظات محبوسة ومنسیّة داخل كامیرا. أعاد خوري تقديمھا بنفس عفويتھا، ومزجھا مع حوارات “عفوية”
لألسرة في الزمن الراھن، التقطھا عمداً داخل جدران البیت وفي محیط حركة األسرة”.

“بیروت ھولدم” لمیشال كمون 
عمل في غاية الطموح لمخرج “فالفل” في ثاني تجربة روائیة طويلة له. مرة جديدة، ھذا فیلم يحمل فوق ظھره أعباءً

كثیرة، ولكنه ال يقع تحت وطأة أيّ منھا، ال بل يصبح ھذا تحدّيه. بالرغم من بعض المالحظات ھنا وھناك على السیناريو
وااليقاع، من الواجب االعتراف بأننا أمام نصّ سینمائي شديد الخصوصیة، ينطوي على فكرة مبتكرة وتمثیل جماعي

ممتاز وحبكة تخرج من التیمات التقلیدية للسینما اللبنانیة. تدور الحكاية في بیروت، وتنطلق مع عودة مقامر سابق إلى
حیّه الشعبي بعد إطالق سراحه من السجن، حامالً ذنب وفاة شقیقه وقصّة حب فاشلة، لیجد نفسه مضطراً إلى

المشاركة في عملیة نصب أخیرة للملمة حیاته من جديد. لنا عودة بالتفصیل إلى ھذا الفیلم عند خروجه في الصاالت
المحلیة.

مقاالت ذات صلة

السلطة اللبنانیة
ومصارفھا.. حكاية

نصب واحتیال
معلنین

فبراير 6, 2022

باإلشارة الى

االدعاء على
جعجع في

جريمة الطیونة
مارس 25, 2022

أولبرايت: اقرأ
سیاستي من…
دبابیس صدري

مارس 24, 2022

أبو فاعور من
الرياض: عودة

السفیريْن
السعودي

والكويتي باتت قريبة
مارس 24, 2022

نزيف كفاءات في
شركتي الخلوي

مارس 23, 2022

المعاملتین
«طاھرة»: ھجرة
قسريّة والجنس

«دلیفري»
مارس 14, 2022

تغیر المناخ
وحدود نموذجنا

الحضاري
مارس 8, 2022

دفون قرية جبلیة
لبنانیة تنعم في

جمال الطبیعة
ومساكنھا األثرية
مارس 6, 2022

بعد حجّ غربي
إلى الخارجیة

واتصال نوالند…
لبنان يصوّت ضدّ

روسیا
مارس 3, 2022

حرس الحدود
األوكراني: بالدنا
تتعرض للھجوم

على طول
الحدود الروسیة والبیالروسیة 

فبراير 24, 2022

مقاالت ھنا لبنان

نابلیون في
المئوية الثانیة

لرحیله..معارض
فنیة وسجاالت

تاريخیة
ديسمبر 30, 2021

بیروت على
مشارف زمن بناء
الجامعة األمیركیة

مارس 9, 2021

عن موتانا الذين
ال يموتون

مارس 4, 2020

على
سیرة….مشروع

لیلى
يولیو 27, 2019

«الحشد»
و«الحزب»: ذَوَبان

في المحبوب
مايو 22, 2019

سیقتنعون!

آل مراش..سیرة حلبیة:أول صالون ثقافي
عربي وأول مذبحة طائفیة

يناير 7, 2017

التغزل بالعجیزة والبوصاء والمرمورة في األدب
العربي

يولیو 28, 2018

الثورة مھدّدة بالعزل والتصفیة… والعھد
الممانع “ينتزع” الثقة بالقوة!

فبراير 9, 2020

ÉCONOMIE : Brèves Liban
أبريل 4, 2017

رحیل المعمار األمیركي إيوه مینغ بي
مايو 18, 2019

يوسف بك كرم قبل المتصرفیة
يونیو 27, 2018

مَن ھم المافیوزيون اللبنانیون في
السیاسة؟

مارس 29, 2018

تفاصیل المشروع الذي غیّب الصدر في لیبیا
أغسطس 31, 2017

Je m’appelle To2borné
مارس 25, 2017

راحة الیوم السابع
أبريل 4, 2018

ÉCONOMIE : Brèves monde
يونیو 10, 2017

عزّ شتورة من «عروس» اللبنة
مارس 29, 2018

الموسیقى العربیة من العصر الجاھلي إلى
التكنو الحديث في باريس

أبريل 8, 2018

للبحث, أدخل الكلمة ثم إضغط إنتر

Share Save

السابق:
تداعیات حرب أوكرانیا: االنسداد النووي

“يُشعل” الجبھات… “حزب هللا” يصوّب ضد
األمیركیین ويتحدى بلبنان وسوريا!

» التالي:
»طلعة مشرقة يا طّالع الثنايا
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