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ـوعد مع السينما األخرى
سد الفرات»ّ .
ثم يلوم نفسه على ذلك
انهيار أحد السدود،
األمر الحقًا« ،مع ّ
وتشقق سدين» ...كأننا به يعود إلى
امل �ن��اط��ق ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ص � ّ�وره ��ا في
السبعينيات .يواصل أميرالي السرد
بصوته ،كأننا في صدد سيرة ذاتية
ال ت�ن�ف�ص��ل ع��ن س �ي��رة ب�ل��اده« :حول
ّ
بحيرة األس��د ،يمتد اليوم بلد اسمه
س ��وري ��ا األس � ��د» ي� �ق ��ول .ي�ن�ت�ق��ل بعد
ذل ��ك ل�ل�ت��رك�ي��ز ع �ل��ى ق��ري��ة «املاشي»
ال �ت��ي ي�ح�ك�م�ه��ا زع �ي��م ع �ش �ي��رة نائب
في البرملان ،يساعده ابن أخيه أمني
الحلقة الحزبية ،ومدير املدرسة في
القرية...
يتمركز فيلم «طوفان في بالد البعث»
ح��ول س��رد الشيخ دي��اب َامل��اش��ي ،ثم
يمضي إل��ى اب��ن أخيه خلف املاشي،
وذل� � ��ك ف ��ي ال� �ف� �ت ��رة ال� �ت ��ي ت � ّل��ت وفاة
ال��رئ�ي��س ح��اف��ظ األس��د وت��ول��ي بشار
األسد الحكم .هنا يتحرك الفيلم على
مستويني س��ردي�ين م�ت��وازي�ين :األول
م��ا ي��روي��ه خ�ل��ف امل��اش��ي ع��ن املبادئ
ال �ب �ع �ث �ي��ة ال � �ت� ��ي ت � �غ� ��رس ف � ��ي طالب
امل��دارس ،بينما يأتي الثاني تعقيبًا
تجسيديًا ملا يرويه من خالل توثيق
ّ
ما يتعلمه الطالب من أغان وأناشيد
�ارات ،م� �م ��زوج ��ة ب� ��أج� ��واء من
وش� � �ع � � ّ
عسكرة ك��ل ش��يء« :استعد استرح»،
والزم� � � � ��ة ال� �ف� �ي� �ل ��م امل � �ت � �ك� ��ررة «بعث،
ب �ع��ث ،ب �ع��ث» .أم� �ي ��رالي ي�س�ت�ث�م��ر ما
ي��روي��ه .يصوغه باالتكاء على موقع
التصوير ،وزاوي ��ة ال�ك��ام�ي��را ،مقاربًا
منطق خلف امل��اش��ي ...ثم ال ش��يء إال
ما يتعلمه الطالب .ما بدأ به مسيرته
سيجد
في تسجيل بناء سد الفراتّ ،
م ��ا ي�ن��اق�ض��ه ت �م��ام��ًا ف ��ي م ��ا يتعلمه
ال� �ت�ل�ام ��ذة ف� ��ي امل� �ن ��اه ��ج الدراسية.
ن �س �م��ع ال� �ت�ل�ام ��ذة ي� �ت� �ن ��اوب ��ون على
قراءة توصيف نهر الفرات قبل السد
وبعده .هذا مثال من بني أمثلة أخرى
ك �ث �ّي��رة ،ي��ري��ده��ا أم� �ي ��رالي مطواعة،
توثق لجيل ال خيار أمامه س��وى أن
البعث»،
ي�ك��ون طليعيًا ف��ي «ط�لائ��ع
ّ
ث��م عضوًا ف��ي «شبيبة ال �ث��ورة» .كأن
ذلك استكمال ملا يطالعنا به الشريط
منذ البداية ...ليصير نوعًا من وثيقة
إث � �ب� ��ات ش �خ �ص �ي��ة مل� ��ا ت� �ن � ّ�ص ��ل منه
املخرج في البداية.
«شاشات الواقع» في بيروت 21 :ــــ  27آذار
(مارس) الجاري
* «ط��وف��ان ف��ي ب�ل�اد ال�ب�ع��ث» 8:00 :مساء
الثالثاء  22الجاري
«هناك أشياء كثيرة كان يمكن أن ّ
يتحدث
*
ع�ن�ه��ا امل� ��رء» 9:00 :م �س��اء األح ��د  27آذار
ال �ج��اري ــــ «م�ت��روب��ول�ي��س أم�ب�ي��ر صوفيل»
(ب � �ي� ��روت) .ل�ل�اس �ت �ع�ل�ام 01/240080 :ــــ
www.ccf-liban

فيلم االفتتاح عن مآسي الديكتاتورية
باتريسيو غوزمان شاعر السينما الوثائقية
في صحراء آتاكاما
علماء يدرسون الفضاء،
يحفرن بحثًا عن
ونسوة ّ
مقابر جماعية من عهد
بينوشيه .في «نوستالجيا
للضوء»ّ ،
يعبر املخرج
التشيلي الشهير عن
ّهاجس سياسي طاملا
أرق أفالمه
يزن األشقر
ق� ��د ت� �ك ��ون امل� �ق ��ارب ��ة ب �ي�ن البحث
ف��ي ال�ف�ض��اء وال�ب�ح��ث ع��ن البقايا
اإلن�س��ان�ي��ة ف��ي ال �ص ّ�ح��راء مقاربة
شعرية مباشرة .لكن السينمائي
ال �ت �ش �ي �ل� ّ�ي ب��ات��ري �س �ي��و غوزمان
( )1941وظف هذا املجاز في فيلمه
الوثائقي «نوستالجيا للضوء»
( ،2010ساعة ونصف) بنحو ذكي
وم ��ؤث ��ر .ل �ي �س��ت ش� � ��وارع تشيلي
ال � �ش ��اه ��د ال ��وح � �ي ��د ع� �ل ��ى مآسي
ح�ق�ب��ة ب�ي�ن��وش�ي��ه الديكتاتورية،
ب� ��ل ص � �ح� ��راؤه� ��ا أي � �ض� ��ًا .ه� � ��ذا ما
ت ��ؤم ��ن ب ��ه م �ج �م��وع��ة م ��ن النساء
الثمانينيات
ما زل��ن يبحثن منذ
ّ
ع ��ن م �ق��اب��ر ج �م��اع �ي��ة ألقربائهن
ف ��ي ص �ح ��راء آت��اك��ام��ا التشيلية.
ّ
املعني
غ � ��وزم � ��ان ،ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ّ
بتاريخ تشيلي السياسي ،يوظف
هنا السينما بصورتها الشعرية
ف � ��ي دراس � � � ��ة ص � � ّ
�وري � ��ة للذاكرة،
ّ
عرضت ضمن املسابقة الرسمية
لـ«مهرجان كان» عام .2010
ب��ات��ري�س�ي��و غ��وزم��ان ،امل��ول��ود في
ال�ع��اص�م��ة التشيلية سانتياغو،
م �خ ��رج وث ��ائ �ق ��ي م �م �ي��ز ب�ل�ا شك.
ف �ي �ل �م��ه ال ��وث ��ائ� �ق ��ي ال � �ط ��وي ��ل ذو
األج ��زاء الثالثة «معركة تشيلي»
( )1979 ،1977 ،1975أدهش العالم
ف��ي ّ
تتبعه للتوتر ال�س�ي��اس��ي في
ب�ل�اده م�ن��ذ ب��داي �ت��ه ،ح�ت��ى انقالب
بينوشيه على حكومة سلفادور
أل �ل �ي �ن��دي االش �ت ��راك �ي ��ة املنتخبة
دي � �م� ��وق� ��راط� � ّ�ي� ��ًا .ظ � � � ��روف العمل
ك��ان��ت م��ده�ش��ة أي �ض��ًا ،بإمكانات
م �ت��واض �ع��ة ج� � �دًا ،وع �ل ��ب أشرطة
ت �ب� ّ�رع ب�ه��ا امل �ص� ّ�ور والسينمائي

ال �ف��رن �س��ي ك ��ري ��س م� ��ارك� ��ر ،نظرًا
إل ��ى اس �ت �ح��ال��ة ح �ص��ول غوزمان
ع �ل��ى أف�ل��ام خ ��ام ح �ي �ن��ذاك بسبب
التضييق السياسي واالقتصادي.
الح � �ق ��ًا ،ه� � � ّ�رب امل � �خ ��رج التشيلي
ّ
امل ��ادة امل �ص��ورة ،ووق��ع ف��ي األسر،
ث� ّ�م ه��رب م��ع ط��اق�م��ه البسيط إلى
ك��وب��ا لتجميع ال�ف�ي�ل��م وتحريره.
ومع عرض العمل ،فرض غوزمان
نفسه واح �دًا م��ن أه��م ال��وج��وه في
سينما أميركا الالتينية الجديدة.
أف�لام غ��وزم��ان الوثائقية الالحقة
ت��اب �ع��ت االه �ت �م��ام ن�ف�س��ه بتاريخ
ت �ش �ي �ل ��ي وأم� � �ي � ��رك � ��ا الالتينية،
م ��ن «ب ��اس ��م اآلب» ( )1987الذي
ّ
يتتبع دور الكنيسة الكاثوليكية
ال �ت �ش �ي �ل �ي��ة ف � ��ي م �ن ��اه �ض ��ة حكم
ب� �ي� �ن ��وش� �ي ��ه ،م � � � � ��رورًا بـ«صليب
ال �ج �ن��وب» ( )1992ع��ن ال��دي��ن في
أم� �ي ��رك ��ا ال�ل�ات �ي �ن �ي ��ة ،و«تشيلي:
الذاكرة العنيدة» ( )1997عن عودة
غ ��وزم ��ان إل� ��ى ب �ل��اده ومحاولته
استرجاع ذكريات نظام ألليندي،

أفالمه عن تاريخ
تشيلي في مخاضها
الصعب
ً
وص� ��وال إل ��ى «ق�ض�ي��ة بينوشيه»
( )2001و«س� �ل� �ف ��ادور ألليندي»
( .)2004ما ّ
يهم غوزمان في أفالمه
الوثائقية هو العالقة بني الذاكرة
وتاريخ أميركا الالتينية عمومًا،
وخ �ص ��وص ��ًا ت ��اري ��خ ت �ش �ي �ل��ي في
م �خ��اض �ه��ا ال �س �ي��اس��ي القاسي،
وج��روح �ه��ا امل�ف�ت��وح��ة إل ��ى اليوم.
م��ن ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق ،ت��أت��ي املقاربة
الشعرية في جديده «نوستالجيا
ل �ل �ض��وء» ال� ��ذي ع �م��ل ع�ل�ي��ه ألربع
س � � � � �ن� � � � ��وات ،وي� � �ف� � �ت� � �ت � ��ح عروض
«مهرجان شاشات الواقع» مساء
اليوم.
ف ��ي ص �ح ��راء آت��اك��ام��ا التشيلية،
وه��ي األك �ث��ر ج�ف��اف��ًا ع�ل��ى األرض،
نوعان من البحث :علماء يدرسون

هنية
كوثر بن ّ

العلمانية؟
«حبيبتي»
ّ

النساء
ال �ف �ض��اء ،وم �ج �م��وع��ة م��ن
ّ
ي�ب�ح�ث��ن ع ��ن ع �ظ��ام أق ��رب ��ائ لهن،
ي �ق��ال إن ن �ظ��ام ب�ي�ن��وش�ي��ه دفنهم
في مقابر جماعية هناك .مقارنة
م � ��ادة ال �ك��ال �س �ي��وم امل �ش �ت��رك��ة بني
عظام اإلن�س��ان والنجوم ،تضعنا
ف��ي م �ق��ارب��ة ذك �ي��ة ب�ي�ن ع�ل��م الفلك
والبحث عن اآلثار ،تخدم املحتوى
ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي ي�ض�ع��ه غوزمان
ب�ي�ن م �س �ت��وي��ات ال �ف �ي �ل��م األخرى.
ف ��ي أح � ��د ح � ��وارات � ��ه الصحافية،
يوضح هذا جيدًا« :كيف نفسر أن
م ��ادة ع�ظ��ام اإلن �س��ان ه��ي نفسها
امل��وج��ودة ف��ي بعض الكويكبات؟
كيف ّ
نفسر أن الكالسيوم املوجود
ف��ي هياكلنا العظمية ه��و نفسه
املوجود في النجوم؟ كيف نفسر
أن ال �ن �ج��وم ال �ج��دي��دة م �ك� ّ�ون��ة من
ذراتنا؟ كيف نقول إن تشيلي هي
مركز رئيسي لدراسات الفلك فيما
 60ف��ي امل�ئ��ة م��ن االغ �ت �ي��االت التي
ّ
بينوشيه ال تزال من
نظام
ذها
نف
ّ
ينّ
حل؟ كيف نب أن عمل املرأة
دون ّ
التي تنقب بيديها العاريتني في
الرمل يشبه عمل علماء الفلك؟».
ي�ب�ن��ي غ ��وزم ��ان ف�ي�ل�م��ه م ��ن خالل
املقابالت التي يجريها مع العلماء
وم� ��ع ب �ع��ض ال �ن �س��اء ال �ل ��وات ��ي لم
يتوقفن عن البحث في الصحراء
ألكثر من  20عامًا .أحيانًا ،تكون
املقاربة مدهشة ،فقد حفرت النساء
بأيديهن تحت رمال التيليسكوب
ف ��ي إح� � ��دى امل� � � ��رات .ي ��وض ��ح أحد
العلماء أن الزمن عبارة عن ماض
ومستقبل .ال حاضر هنا .ارتباط
ال�ح�ن�ين ب��امل��اض��ي ي��أت��ي م��ن ثالث
�م :م ��ن الصحراء
ن � ��واح ف ��ي ال �ف �ي �ل� ّ
ال�س��اك�ن��ة ال�ت��ي ت�م��ث��ل ف��ي صمتها
ش��اه�دًا على امل��اض��ي ،وم��ن ذاكرة
ال �ن �س��وة ال �ب��اح �ث��ات ع ��ن أجساد
األح � � ّ�ب � ��ة ،وم � ��ن دراس � � � ��ة العلماء
للنجوم بوصفها ن�ظ��رة مباشرة
إلى املاضي أيضًا .قد تكون بعض
االس �ت �ع��ارات ف��ي الفيلم مباشرة،
لكن يبقى «نوستالجيا للضوء»
ب � �ص� ��ورت� ��ه الً � �ج� ��ذاب� ��ة ومحتواه
العميق ،م�ث��اال مميزًا على أهمية
السينما ال��وث��ائ�ق�ي��ة وإمكاناتها
الشعرية.

ّ
أوليفييه بوبينو متوتر أمام الكاميرا .البرنامج
ّ
األكاديمي الذي يشرف عليه يتولى «نقل مبادئ
ال �ع �ل �م ��ان � ّ�ي ��ة ...إل� ��ى أئ � ّ�م ��ة م �س �ل �م�ي�ن ...ف ��ي معهد
كاثوليكي» .تلك «امل�ف��ارق��ة» ال�ت��ي ي�ب��دأ بها فيلم
ّ
كوثر بن ّ
«الجمهورية»
هنية ( ١٩٧٧ــ الصورة) ،تختزل عظمة
ّ
ّ
الفرنسية ،وف��ي اآلن نفسه أزمتها ومأزقها .ولعلها أيضًا
ّ
ّ
ال��وص�ف��ة ال�س�ح��ري��ة ال�ت��ي تبني عليها امل�خ��رج��ة التونسية
فيلمًا ّ
قويًا وراه�ن��ًا ،أنتج وع��رض في «دب��ي» ،ويستضيفه
ه��ذا ال�س�ب��ت «م�ه��رج��ان ش��اش��ات ال��واق��ع» ف��ي ب �ي��روت .ابنة
سيدي بوزيد التي عبرت في معهد ال �ـ FEMISفي باريس،
استشرفت ثورة الكرامة في فيلمها الروائي القصير «مدينة
ّ
وتعرضت
الرصاص» (،)2007
ل �ل �ت �ق��ال �ي��د وامل � �ح � �ظ� ��ورات في
«أن � ��ا وأخ� �ت ��ي وذل � ��ك الشيء»
( ...)2006وقد اختارت لفيلمها
ال ��وث ��ائ� �ق ��ي ال� �ج ��دي ��د عنوانًا
م�ع� ّ�ب�رًا« :األئ� ّ�م��ة ي��ذه�ب��ون إلى
املدرسة» (ديجيبيتا ٧٥ ،د).
ّ
ذات ي � � ��وم ت � � ��ذك � � ��رت فرنسا
ً
اإلسالم ،بعدما أهملته طويال
ف��ي الغيتوهات والضواحي،
ّ
ح � ��ت � ��ى ك� � � ��اد ي� �ص� �ب ��ح خارج
ّ
الجمهورية ،عرضة لالختزال
وال �ع �ن �ص� ّ
�ري��ة واإلق � �ص� ��اء من
ج�ه��ة ،واالن �غ�لاق وال�ع�ن��ف من
ج �ه��ة أخ � � ��رى .ه� �ك ��ذا أصدرت
ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ق � � � � � � ��رارًا يقضي
بالتأطير األك��ادي�م��ي لألئمة،
ّ
بإلزامية تكوين هؤالء املسؤولني عن إرشاد املسلمني في
أي
ّ
ّ
بلد فولتير ـــــ إلى جانب دراساتهم الفقهية والدينية ـــــ حسب
ّ
الجمهورية ال�ت��ي يعيشون تحت جناحها ف��ي نهاية
ق� َ�ي��م
األمر .لكن طالبًا من نوع خاص كهؤالء ،لم يقبل بهم سوى
«املعهد الكاثوليكي ف��ي ب��اري��س» .هناك راح��وا يستمعون
إل��ى األس��ات��ذة ي�ح�ك��ون ل�ه��م ع��ن ال �ث� ً�ورة ال�ف��رن�س� ّ�ي��ة ،وفصل
ّ
ّ
لحرية الفكر واملعتقد
والعلمانية ضمانة
الدين عن الدولة،
ّ
ّ
ّ
وحيادية
التعددية
الدينية ،ف��ي إط��ار
وممارسة الشعائر
لاّ
ال��دول��ة .ول��م ي�ك��ن م��ن ال�س�ي�ن�م��ائ� ّ�ي��ة ال�ش��اب��ة إ أن تبعتهم
ً
لتلتقط بكثير من الرهافة وال��ذك��اء ،فصوال من ذل��ك اللقاء
ّ
واملشوق ...بما يشوبه أحيانًا من أفكار مسبقة ،أو
الصعب
ّ
ّ
املستعمر السابق إل��ى الرعايا التي
فوقية يسلطها
نظرة
ِ
ّ
إنسانوية على «تحضيرها».
يعمل بكل
ف�ي�ل��م ك��وث��ر ب��ن ه�ن� ّ�ي��ة ع��ن ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة ال �ت��ي ي�ل�ت�ق��ي فيها
ّ
ّ
الحيوية
بالعلمانية ،وعن العالقات الشائكة ،لكن
اإلسالم
ّ
والدينامية ،بني طرفي املعادلة .وريثة بورقيبة ّتدرك جيدًا
أن األس�ئ�ل��ة ال�ت��ي تثيرها ان�ط�لاق��ًا م��ن ف��رن�س��ا ،إن�م��ا ّ
ترجع
ُ
ّ
العربية على اختالفها.
صداها مجتمعاتنا

«ن��وس�ت��ال�ج�ي��ا ل �ل �ض��وء» 8:00 :مساء
اليوم ــ «متروبوليس أمبير صوفيل»

ّ
«األئمة يذهبون إلى املدرسة» 8:00 :مساء السبت  26آذار (مارس) ــــ
«متروبوليس أمبير صوفيل»

بيار أبي صعب

مصرية رحلة إلى أعماق الجنون
«ظالل» ّ
ُ
«في اللحظة التي نظر إلى الجنون
بوصفه أفقًا اجتماعيًا للفقر ،ولعدم
ال � �ق� ��درة ع �ل��ى ال� �ع� �م ��ل ،والستحالة
االندماج مع الغير ،في تلك اللحظة
ن�ف�س�ه��ا ،أص �ب��ح ال �ج �ن��ون ج� ��زءًا من
م �ش �ك�لات امل ��دي� �ن ��ة» .من
خ� �ل ��ال ه � � ��ذا االقتباس
امل� � � � ��أخ� � � � ��وذ م � � � ��ن كتاب
م �ي �ش��ال ف ��وك ��و «تاريخ
ال � �ج � �ن � ��ون ف� � ��ي العصر
ال � �ك�ل��اس � �ي � �ك� ��ي» ،يمكن
م �ق��ارب��ة ال�ف�ي�ل��م املصري
«ظ�ل��ال» مل��اري��ان خوري
وم�ص�ط�ف��ى الحسناوي
ال � � � � ��ذي ي � � �ع � ��رض ضمن
«م � �ه ��رج ��ان ش� ��اش� ��ات ال � ��واق � ��ع» في
ب� � � �ي � � ��روت .ي � ��دخ � ��ل السينمائيان
ّ
القاهرة من البؤرة األش��د تأزمًا في
ّ
مكوناتها االجتماعية واالقتصادية
ّ
وال � � �س � � �ي� � ��اس � � �ي� � ��ة ،أي املصحات

ماريان خوري
ومصطفى
يقدمان
الحسناوي ّ
سجلًا بصريًا ألفراد
ّ
لفظهم المجتمع

العقلية ...تجوال الكاميرا في أروقة
املستشفيات يفضي إل��ى قصص ال
تنتهي .وم��ع نهاية الفيلم املحمول
ع� �ل ��ى ب� �ح ��ر م� �ت�ل�ا ّط ��م م � ��ن املآسي،
ّ
سنكون أم��ام س�ج��ل ب�ص��ري ضخم،
ّ
ي ��وث ��ق ل �ح �ي��اة ب �ش��ر ع �ل��ى الهامش،
ّ
م� �ل� �ف ��وظ�ي�ن م � ��ن ك � ��ل م � �ك� ��ون� ��ات ذاك

املجتمع ،بما في ذلك العائلة.
ف��ي ف�ي�ل��م خ ��وري وال �ح �س �ن��اوي ّ
ثمة
القصص واملصائر .هناك
تدافع في
ّ
ع��ذاب��ات م��ن ي�س��ل��م اب�ن��ه إل��ى املصح
وهو ال يجد خيارًا آخر أمامه .وفي
ّ
مصحات
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ت �ب��دو ت�ل��ك
تتعامل م��ع من
متآكلة وم�ت�ه��ال�ك��ةّ ،
يوصفون بالجنون كأنهم مساجني،
ل� �ك ��ن م � ��ن دون ف � �ت� ��رة محكومية.
س �ن �ت �ع��رف إل� ��ى ك �ث��ر ي �خ� ّ�رج��ون من
املصح فيعودون إليه ،ك��أن الطريق
إلى املصحات العقلية هو التهميش
االج�ت�م��اع��ي ورف ��ض ف�ئ��ات مترامية

من الشعب ،تجد مالذها بني جدران
مستشفى األم ��راض العقلية .وهنا
أي �ض��ًا ي�ح�ض��ر س ��ؤال ك�ب�ي��ر :م��ن هم
ه ��ؤالء «امل �ج��ان�ين»؟ وت��أت��ي اإلجابة
ح � ّ�م ��ال ��ة أوج � ��ه ك �ث �ي ��رة ،ال تستعني
إال ب �ش �ه��ادات امل ��رض ��ى وقصصهم
وأحالمهم وكوابيسهم.
ي �ص �ل��ح ع � �ن� ��وان ال �ف �ي �ل��م ألن يكون
توصيفًا لألشخاص الذين يظهرون
ف� � �ي � ��ه .ال� ّ� � �ح � � ��االت ال� � �ت � ��ي يرصدها
تكشف أن البنية التقليدية لألسرة
املصرية أو العربية عمومًا ،تتبنى
ّ
سلوكية م�ح��ددة ،لن يكون الخروج
م �ن �ه��ا إال ج� �ن ��ون ��ًا ،ح �ت��ى وإن كان
ه ��ذا ال �ج �ن��ون أك �ث��ر ح�ك�م��ة وأنصع
ح�ق�ي�ق��ة م��ن ت �ل��ك ال �ب �ن��ى التقليدية.
ن��دخ��ل ه�ن��ا ف��ي ن�ف��ق إي �ج��اد تعريف
خ��اص للجنون ،يلتقي بالخرافات
وامل�ع�ت�ق��دات ال�ش�ع�ب�ي��ة ،واع �ت �ب��ار أي
ت�ص��رف عصبي أو هستيري حالة

من الشريط

م��� ّ
�س ،أو ت �ل �ب �س��ًا ل �ش �ي �ط��ان وغير
ذل ��ك م��ن م�ع�ت�ق��دات ش�ع�ب�ي��ة واسعة
االنتشار.
في الفيلم ،أشخاص أمضوا أكثر من
 40عامًا بني جدران املصحات .هناك

ّ
ّ
ع��ائ�ل��ة ك��ام�ل��ة م�ح�ت�ج��زة ّألن �ه��ا تعد
ممسوسة بشيطان أو جني! يزدحم
خرافاتها
الشريط بمعتقدات تنقل
ّ
وخلوها من أي ملمح علمي ،لكنها
ت�خ�ت�ل��ط ب�م�ف��اه�ي��م ال �ط��ب النفسي.
ه��ذا الطب عرفه ال�ع��رب قبل غيرهم
من الشعوب منذ مئات السنني ،مع
مستشفيات األمراض النفسية التي
القرنني
أقيمت في الشام ومصر في
ً
التاسع والعاشر امليالديني ،وصوال
إل� ��ى م ��ؤل �ف ��ات ال� � � ��رازي واب � ��ن سينا
ال �ل��ذي��ن ك��ان��ا ي �ت �ع��ام�لان م��ع املرض
ال�ن�ف�س��ي ب��وص �ف��ه ب �ع �ي �دًا ك��ل البعد
ع��ن مفاهيم م�ث��ل امل � ّ
�س والشياطني
ّ
والجان.
زياد...
«ظ �ل��ال» 8:00 :م �س��اء ال�ج�م�ع��ة  25آذار
(مارس) ــــ «متروبوليس أمبير صوفيل»
ــــ بحضور املخرجة ماريان خوري

