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سينما

الحب
عن
شيء
كل
ألمودوفار...
بيدرو
ّ
يطالعنا املخرج اإلسباني بأسلوبه املعهود،
الفالش
وتوظيف
لجهة التالعب بالزمن،
ّ
ّ
باك ،وتصوير املشاعر اإلنسانية بني تأجج
وانهيار .الجديد هو سرد الحكاية ّبصفة
ّ
«عناقات محطمة»
أفالمه
أحدث
ر.
املذك
ّ
حاليًا على الشاشات اللبنانية

أنطونيوني إل��ى هيتشكوك ولويس
بونويل وودي ألن.
ف� ��ي ال� �خ�ل�اص ��ة ،ي �ق �ف��ل م �ث �ل��ث الحب
وال � �خ � �ي� ��ان� ��ة وال � �ج � �ن� ��س ع � �ل� ��ى هرب
ال �ع��اش �ق�ي�ن م��ات �ي��و ول� �ي� �ن ��ا ،واتخاذ
م��ات�ي��و الس�م��ه امل�س�ت�ع��ار ه ��اري .هنا،
ن �ن �ت �ب��ع اس � �ت � �خ ��دام إرن� �س� �ت ��و لكامل
من
ن �ف��وذه مل �ط��اردة ل�ي�ن��ا وت�ع�ن� ًي�ف�ه��اً ،
خ�لال رميها ع��ن ال��درج م�ث�لا ،إضافة
إل��ى سعيه املستميت إلع ��دام شريط
م��ات�ي��و .ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ،ت �م��وت ل�ي�ن��ا في
ح��ادث سير ،ويفقد ماتيو بصره في
ال�ح��ادث نفسه .راي إك��س ،وه��و االبن
ّ
يكون
املثلي إلرنستو م��ن
زواج أولّ ،
ّ
الشاهد بكاميراه على كل ذلك ،يوثقه
ب �ه��وس ع�ج�ي��ب .وث��ائ��ق ت �ت �ح� ّ�ول إلى

زياد عبداهلل
ه ��ذه امل � � ّ�رة ي �ق ��ارب ب �ي ��درو أملودوفار
حكايته من وجهة نظر رج��ل ،بعدما
ع� ّ�ودن��ا ص��اح��ب «ك��ل ش��يء ع��ن أمي»
إلى العالم بعيني امرأة .في
على النظر ّ
«عناقات محطمة»Broken Embraces
ال � � ��ذي وص� � ��ل ّأخ � �ي � �رًا إل� � ��ى الصاالت
ّ
اللبنانية ،يحتل كاتب سيناريو أعمى
ي��دع��ى ه ��اري ك��اي��ن (ل��وي��س هومار)
م��رك��ز ال �ح �ب �ك��ة .ف ��ي م �ط �ل��ع ّالشريط،
ي�س� ّ�ر إلينا ال�ب�ط��ل /ال ��راوي أن هاري
ك��اي��ن ل�ي��س إال اس �م��ه امل�س�ت�ع��ار ،وقد
استعاض به عن اسمه األصلي ماتيو
بالنكو .الشريط بأكمله سيكون رحلة
ب �ح��ث ع ��ن ق �ط �ب��ة خ �ف� ّ�ي��ة ف ��ي ماضي
الرجل ،عن تلك الحادثة التي جعلته
يغير ّ
ّ
هويته.
نقطة ال�ب��داي��ة ت�ك��ون م��ع ه ��اري ،وهو
ي� �ت� �ح� �س ��س ج � �س ��د ش � ��اب � ��ة ساعدته
ف ��ي ع �ب ��ور ال � �ش� ��ارع ق �ب��ل أن يمارس
الجنس معها .نتتبع يوميات الرجل
املتشابهة مع مديرة أعماله جوديت
غ��ارس �ي��ا (ب�لان �ك��ا ب��ورت �ي �ل��و) وابنها

بينيلوبي كروز في مشهد من الفيلم
دييغو (ت��ام��ار ن��وف��اس) ،وسنكتشف
العالقة الخاصة التي تربط بني هذا
الثالثي .تحضر ألوان أملودوفار ّ
بقوة،
في ذاك األحمر الذي سرعان ما يطفو
ظهور املخرج
كخلفية ل�لأح��داث .م��ع ّ
ال� �ش ��اب راي إك � ��س ،ي �ن �ق��ض املاضي
ع�ل��ى ه� ��اري ،ح�ي��ث ي�ظ�ه��ر ط�ي��ف لينا
(بينيلوبي كروز) ،وأرنستو (خوسيه
لويس غوميز) رب عملها.
ن �ع��ود إل� ��ى ال � � ��وراء ل�ن�ك�ت�ش��ف ماتيو
ب�لان �ك��و ـ�ـ�ـ�ـ أو ه� ��اري ك��اي��ن ف ��ي حياة
سابقة ــــ م�خ��رج��ًا ،يقع ف��ي غ��رام لينا

ال �ت��ي ج�ع�ل�ه��ا ب�ط�ل��ة ف�ي�ل�م��ه «النساء
وال�ح�ق��ائ��ب» .لينا ك��ان��ت ش��اب��ة فقيرة
تعمل ضمن شبكة دعارة ،اضافة إلى
ّ
تتحول
عملها كسكرتيرة .وسرعان ما
إل��ى عشيقة ّ
رب عملها إرنستو .عبر
تصوير «النساء وال�ح�ق��ائ��ب» ،ندخل
في ما يشبه «السينما داخل السينما»،
وخ �ص��وص��ًا م��ع اإلح ��ال ��ة إل ��ى مشهد
ك��ام��ل م ��ن ش��ري��ط أمل� ��ودوف� ��ار «نساء
االنهيار العصبي» .يبدو
على حافة ّ
«عناقات محطمة» استعادة لتأثيرات
أمل ��ودوف ��ار ال�س�ي�ن�م��ائ� ّ�ي��ة ال�ك�ث�ي��رة من

فيلم
مأهول بالحواس،
نعبره بحثًا عن قطبة
خفية في ماضي
ّ
كاتب السيناريو الضرير

Broken Embraces
«أمبير دون» ()01/792123؛ «سينما
سيتي» ()01/899993؛ «بالنيت أبراج»
(.)01/292192
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وس�ي�ل��ة ل�ت�ص��ال��ح ّه� ��اري /م��ات�ي��و ً
ماضيه .كل ما تقدم سيكون مأهوال
ب��ال�ح��واس .إن��ه ع��ال��م أمل��ودوف��ار الذي
ي �م �ض��ي م�ت�ع�ق�ب��ًا م ��ا ت�م�ل�ي� ّ�ه الشهوة
والحب .يواصل صاحب «تكلم معها»
رهانه على امليلودراما والتنويع في
الزمن والفالش باك .االستجابة دائمًا
ستكون للحواس التي تحتلها امرأة،
ب �ح �ي��ث ت ��رس ��م امل� �ص ��ائ ��ر وف � ��ق رغبة
عليها واستبقائها مهما
ال� ّح�ص��ول
ّ
ك��ل��ف ال �ث �م��ن .إن ��ه ق��ام��وس أملودوفار
ال� � � ��ذي ت � �خ� ��رج م� �ن ��ه أول� � �ئ � ��ك النساء
الوحيدات ،والعاشقات ،واملأخوذات
تمامًا بانزياحات القدر وجنوحه.
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