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سينما

«أسبوع الفيلم اإلسباني»
تشريح أرض الغروب القاصية
مسؤول عن مشاريع ثقافية .كما كانت مفاجئة لمن ال يودون سماع أي نقد ،أولئك
الذين يعتبرون أن المشهد الثقافي عال العال وال ينقصه شيء .كل ذلك دفع صاحب
هذه السطور إلى كتابة مقال تعليقًا على كلمة القطان («عمر القطان :بكائية
متأخرة ...ولكن!» ـ األخبار  )2016/10/26غرضه إثارة ًالحوار واإلضاءة على تساؤالت
كانت في محلها .وبالعودة إلى المقال الذي أثار جدال عند نشره ،كان ال بد من التواصل
مع عمر القطان إلجراء حوار موسع معه حول كلمته ـ محل النقاش ـ والعديد من
القضايا في المشهد الثقافي الفلسطيني
َ
تنس أن املجتمعات بحاجة إلى املدن
امل ــرك ــزي ــة ال ـح ـيــويــة ك ـمــا ه ــي بـحــاجــة
إلـ ــى ق ــراه ــا وم ــدن ـه ــا ال ـص ـغ ـي ــرة .على
سبيل املثال ،ما كانت السينما لتولد
لـ ــوال امل ــدي ـن ــة امل ــرك ــزي ــة ال ـغ ـن ـيــة .أع ــود
ه ـن ــا إلـ ـ ــى مـ ــاركـ ــس والـ ـفـ ـك ــر ال ـج ــدل ــي
الــذي يتيح لنا فهم ديناميكية تطور
األحداث واستثمارها ملصلحة الحرية
وال ـع ــدال ــة واالزدهـ ـ ــار .إذا وقـفـنــا فقط
أمـ ــام ث ـنــائ ـيــات ج ــام ــدة م ـثــل املــدي ـنــة/
الـ ـق ــري ــة ،ال ـط ـب ـقــة ال ــوسـ ـط ــى /الـطـبـقــة
ال ـعــام ـلــة ول ــم ن ــر اح ـت ـم ــاالت تـطــورهــا
وان ــدم ــاج ـه ــا ،فـسـتـغـيــب ع ـنــا حينئذ
جميع التناقضات وإمكانات التغيير،
ال ـت ــي ه ــي ف ــي ص ـلــب عـمـلـيــة املــراق ـبــة
ً
وال ـت ـح ـل ـيــل ،ف ــي األدب ال ــروائ ــي مـثــا
وف ــي اإلب ـ ــداع بـشـكــل عـ ــام ،ولـ ـ َـم ال ،في
صلب الفكر الـثــوري التقدمي؟ هــذا ال
يلغي أنـنــا كمؤسسة حــريـصــون جـدًا
على االمـتــداد الجغرافي والالمركزية
في توزيع مواردنا وحتى في أسلوب
ات ـخــاذ الـ ـق ــرارات .ع ــدد أع ـضــاء «مــركــز
ال ـط ـفــل» ف ــي مــديـنــة غ ــزة  ،11000لكن
خــدم ـتــه امل ـم ـت ــدة ت ـصــل إلـ ــى أك ـث ــر من
 3500ط ـفــل ف ــي أرج ـ ــاء ال ـق ـطــاع كــافــة.
«مركز املعلمني» في قرية نعلني قرب
جدار الفصل العنصري ومثله العديد
م ــن م ـن ـتــديــات املـعـلـمــن ف ــي ال ـنــاصــرة
والخليل ودورا وجنني وغزة وغيرها،
تشكل امـتــدادًا أساسيًا لعمل برنامج
الـ ـبـ ـح ــث والـ ـتـ ـط ــوي ــر الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي .أم ــا
الـنـشــاطــات الـتــي يدعمها أو ينظمها
«برنامج الثقافة والفنون» ،فتمتد من
األغـ ــوار إل ــى هضبة ال ـج ــوالن ،فحيفا
وال ـ ـق ـ ــدس وبـ ـ ـي ـ ــروت ،ع ـ ــدا عـ ــن ل ـن ــدن
والعديد من املدن حول العالم.
¶ هناك مــن يشير إلــى خلل بنيوي عميق
ف ــي ع ـمــل امل ــؤس ـس ــات األه ـل ـي ــة ،يـنـطـلــق من
السنوات األولى لـ«اتفاقية أوسلو» وما تبعها
من تفريخ ملؤسسات أهلية كثيرة اشتغلت
بدون استراتيجيات وطنية وبدون أي أساس
لدولة مدنية ذات سيادة ،ما رأيك بهذا الطرح؟
ربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ،ول ـ ـ ـكـ ـ ــن ك ـ ـيـ ــف ن ـ ـع ـ ـمـ ــل ض ـم ــن
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات وطـ ـنـ ـي ــة وامل ـج ـت ـم ــع
م ـن ـق ـس ــم عـ ـل ــى نـ ـفـ ـس ــه وق ـ ــاب ـ ــع ت ـحــت
االحـتــال؟ هــذه مسؤولية أكبر بكثير
من أن ّ
نحمل وزرها على أكتاف قطاع
واحد.
¶ ب ــال ــرغ ــم م ــن ال ـن ـش ــاط ال ـث ـق ــاف ــي ،إال أن
فلسطني ال تزال تفتقر إلى سياسة ثقافية
واضحة وضاغطة ،تكون بمثابة مرجعية،
تـ ـض ــع األطـ ـ ـ ــر والـ ـت ــوجـ ـه ــات وتـ ــركـ ــز عـلــى
األولــويــات الوطنية ،مــاذا ينقص املشهد كي
يحصل ذلك؟
اس ـم ــح ل ــي بـ ــأن أعـ ـت ــرض ع ـلــى لـغـتــك،
فـهــي تشبه لـغــة الـسـتــالـيـنـيــة .ال نريد
س ـ ـيـ ــاسـ ــات ضـ ــاغ ـ ـطـ ــة وال أط ـ ـ ـ ـ ـرًا وال
مــرج ـع ـيــات ،ب ــل ق ــوان ــن ديـمــوقــراطـيــة
تسمح للتعليم والـثـقــافــة ب ــأن ينعما
بــال ـحــريــة واالس ـت ـقــال ـيــة ال ـت ــي تـ ّ
ـؤمــن
لهما ش ــروط اإلبـ ــداع وال ـت ـحــرر .لكني
أش ــاط ــرك ال ـ ــرأي ف ــي م ـن ـحــى أســاســي
كنت قد أشرت اليه في كلمتي ويتعلق
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ت ـ ـقـ ــويـ ــة أسـ ـ ـ ــس ال ـت ـع ـل ـي ــم
املهني والحرفي فــي مـجــاالت الفنون.
ل ـق ــد حـ ــان ال ــوق ــت ل ـت ـكــريــس ال ـج ـهــود
إلنشاء املؤسسات والبرامج الوطنية
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ف ــي الـ ـفـ ـن ــون ،اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء مــن
الحضانات حتى املستوى الجامعي،

على غرار املعهد الوطني للموسيقى.
¶ برأيك ،كيف يمكن تعزيز اإلنتاج الثقافي
من ناحية النوعية ومن ناحية ردم ّ
الهوة بينه
وبني الشارع واملواطن العادي؟
هـ ـ ـ ــذه االزدواج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة خ ـ ـط ـ ـيـ ــرة ب ـعــض
ال ـ ـشـ ــيء .ال ـ ـشـ ــارع ل ـي ــس بـ ــاألحـ ــرى أن
ي ـكــون «أف ـض ــل» م ــن امل ـث ـقــف ،أو أج ــدر
ّ
باالهتمام مـنــه .ال تنس أن «الـشــارع»
قد يكون مصدرًا للعنف والالعقالنية
وال ـفــاش ـيــة ،مـثـلـمــا بــإمـكــانــه أن يـكــون
حاضنة لثقافة شعبية رائعة .ما أشرت
إل ـي ــه ف ــي كـلـمـتــي ه ــو ض ـ ــرورة الــوعــي
للغة الـتــي نستعملها كــي تـكــون أكثر
تأثيرًا على املشاهد والقارئة واملتلقية
وأن تخاطب آالمـهــا وهمومها بشكل
أكثر جرأة وأقل إبهامًا.
¶ ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،ش ـهــدنــا بعض
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب الـ ـفـ ـنـ ـي ــة تـ ـتـ ـج ــه إل ـ ـ ــى ال ـت ـم ــوي ــل
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،فـ ــي ظـ ــل تـ ـن ـ ّـص ــل ال ـس ـل ـطــة
الفلسطينية من دعم أي فنان من األراضي
املـحـتـلــة ع ــام  ،48وت ــواض ــع قـيـمــة امل ـنــح من
املؤسسات الفلسطينية األهلية ،أال يدفعكم
ذلك إلى التفكير في إنشاء «صندوق للثقافة
الـفـلـسـطـيـنـيــة» عــوضــا ع ــن إف ـس ــاح امل ـجــال
ملحاوالت أسرلة الفلسطيني الذي يستخدمه
االحتالل لغسل صورته في الخارج؟
نحن ال نعترف بالحدود السياسية في
تعاملنا مع الفلسطينيني .منذ البداية،
ن ــدع ــم املـعـلـمـ ّـن وال ـف ـنــانــن واألط ـف ــال
والشباب ،بغض النظر عن خلفياتهم
أو مكان إقامتهم ،بما في ذلك فلسطني
املحتلة عام  .1948وهذا الكالم صحيح
منذ أن ّ
ّ
والدي نشر «ديوان األرض
مول
املـحـتـلــة» ال ــذي ح ــرره أحـمــد الخطيب
في دمشق في نهاية الستينيات على
م ــا أذك ـ ــر ،وك ـ ــان أول «طـ ـل ــة» ل ـش ـعــراء
«ال ــداخ ــل» فــي الــوطــن ال ـعــربــي .أم ــا ما
يفعله األفــراد واملؤسسات (املستفيدة
مـ ــن ال ـت ـم ــوي ــل اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي) ف ــاألم ــر
راجع لضمائرهم ،ويجب أن يتحملوا
م ـســؤول ـيــة أع ـمــال ـهــم ،م ــع ال ـع ـلــم بــأنــي
أع ـ ـ ـ ـ ــارض ك ـ ــل مـ ـ ـح ـ ــاوالت ع ــزلـ ـه ــم أو
مقاطعتهم ،وأشجع من ال يتفق معهم
أن يعبر عــن رأي ــه بشكل ديموقراطي
غير إقصائي .نحن مجتمع مشحون
بعدائية غير عقالنية ،وأنماط عاطفية
في حواراتنا ،وعلينا كمثقفني أن ّ
نصر
ع ـلــى ح ــق الـ ـف ــرد ب ـم ـمــارســة خ ـيــاراتــه
السياسية واألخــاقـيــة والــدفــاع عنها
من دون خوف ،على أن ننتقدها نحن
ون ــرد عليها مــن دون ّ تـهــديــد ووعـيــد.
وهذا أحد أسباب تحفظي على بعض
مبادرات «املقاطعة الثقافية» ،ألني أرى
في بعضها ما يشبه اإلقصاء واملوعظة
أكثر من الحوار الديموقراطي.
¶ كيف تنظر إلى الحالة السياسية الراهنة
في فلسطني ،وأنت مثقف وناشط ابن عائلة
خسرت حياتها وأرضها في يافا؟
عــائ ـل ـتــي ال ـي ــاف ـي ــة م ــن الـ ـب ــورج ــوازي ــة
الصغيرة التي كانت تملك القليل قبيل
ع ــام  1948وك ــان ج ــدي أم ـيــا ول ــم يكن
يملك منزل العائلة بل كان يستأجره.
ما خسرته عائلتي ككل الفلسطينيني
هو حياتهم ،كما تفضلت ،في ظروف
سـيــاسـيــة لــم يـكــن فـيـهــا م ـيــزان الـقــوى
ملصلحتنا على اإلطالق .وهذا الوضع
ال ي ــزال مــوجــودًا ال ـيــوم .لـكــن مــن جهة
أخـ ـ ــرى ،ه ــا ه ــو ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي

أش ـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى أن ي ـ ـك ـ ــون األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة
السكانية في فلسطني التاريخية رغم
كل محاوالت تهجيره ،وها هو ال يزال
ينبض بالحياة .املهم أن نستفيق على
أهمية الفكر والوعي والتعليم والحرية
لـكــي ننتج مجتمعًا لـيــس ق ــادرًا على
الصمود فحسب ،بل على خلق حاضر
ومستقبل أفضل لكل شعوب املنطقة،
بما فيها «الشعب الـيـهــودي» القاطن
في فلسطني .مستقبل قائم على العدالة
واملساواة والديموقراطية والحرية ،ال
على االستعمار والعنصرية والحروب
األهـلـيــة ال ـتــي اسـتــوطـنــت فــي املنطقة
على يد الحركة الصهيونية والحركات
والــدول الرجعية والطائفية .ال تنسوا
املـيـثــاق الــوطـنــي الفلسطيني الــرائــع،
وهــو نـتــاج ال ـحــوار الــديـمــوقــراطــي في
داخ ــل الـحــركــة الوطنية الفلسطينية،
الذي كان ينادي تمامًا من أجل تحقيق
مثل هذه األهداف املثالية.
¶ هــل كانت الكلمة بمثابة مقدمة مراجعة
وإع ــادة تقويم وربـمــا تغيير فــي «مؤسسة
عبد املحسن القطان»؟
األم ـ ـ ـ ــور الـ ـت ــي ط ــرح ـت ـه ــا فـ ــي كـلـمـتــي
ً
تـمــت مـنــاقـشـتـهــا طــويــا بـمــا فــي ذلــك
فــي أدب ـيــات املــؤسـســة وف ــي مــا نشرته
أنـ ــا ع ـبــر ال ـس ـن ــن .ل ـكــن م ــا ه ــو مــؤكــد
أن ـنــا ال ن ـتــراجــع أمـ ــام امل ـص ــاع ــب ،وإن
الـتــزامـنــا ألهــداف ـنــا ال ـت ــزام مـطـلــق .أمــا
الشكل الذي قد يتخذه دعمنا ،فإذا لم
يتغير ويـتـجــاوب مــع تغير األوض ــاع
ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ف ـس ـن ـكــون غ ـيــر جــديــريــن
ب ــال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وش ـع ـب ـهــا
ال ـبــاســل .أي ـض ــا ،إن ـنــا م ـجــرد مؤسسة
أهلية مدعومة من عائلة تظل محدودة
امل ـ ــوارد وي ـجــب أن تـخـطــط وتـتـصــرف
على هــذا األس ــاس وأن تــولــي األهمية
القصوى لنوعية عملها قبل كميته.
¶ كانت لك انطالقة الفتة في عالم السينما
مــع فيلم «أح ــام فــي ال ـفــراغ» ( ،)1991كما
أنتجت قائمة مــن األف ــام؛ آخــرهــا «زنــديــق»
( )2009الــذي أخرجه ميشيل خليفي ،قبل
أن تنخرط كليًا فــي التنشيط الثقافي ،هل
سرقتك اإلدارة الثقافية مــن اإلنـتــاج الفني،
وهل هناك عودة سينمائية قريبة؟
ربـمــا .ال أعـلــم .ق ــررت اع ـتــزال السينما
ألسباب عدة؛ منها ما له عالقة بما آل
اليه مجال السينما والبيئة الثقافية
ف ـ ــي ف ـل ـس ـط ــن بـ ـع ــد «أوسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو» وف ــي
العالم بعد هيمنة الليبرالية وانعدام
الـفـكــر ال ـت ـقــدمــي .كــانــت وال ت ــزال ل ـ ّ
ـدي
أيضًا بكل صــراحــة شكوك عــديــدة عن
موهبتي ،ولكن العنصر الحاسم كان
نـ ـج ــاح م ــؤس ـس ــة ال ـق ـط ــان وم ـ ــا تــرتــب
على هذا النجاح من احتياجات مالية
إضافية ،ما دفعني إلى االنضمام إلى
شركة العائلة في الكويت واملساهمة
ف ــي إعـ ــادة إحـيــائـهــا م ــن أج ــل تحقيق
مـصــادر مالية جــديــدة لدعم املؤسسة
وغيرها من املؤسسات الثقافية ،مثل
«امل ـت ـح ــف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» ال ـ ــذي أرأس
ّ
فريقه منذ أربع سنوات ونيف .أظن أن
لكل إنسان مصيره ،وعليه أن يستثمر
في نقاط قوته ،ويجهد بشكل واع في
مشروعه ،من دون خوف أو تردد ومع
تـحـمــل مـســؤولـيــاتــه كــامـلــة .ه ـكــذا قــام
وال ــدي ووالــدتــي بتربيتنا ،وأرج ــو أن
أكون قد احترمت هذه املبادئ النبيلة
حتى اآلن في عملي.

علي وجيه
التعاون بني «معهد سرفانتس» في بيروت
والسفارة اإلسبانية في لبنان و«جمعية
متروبوليس» ال يتوقف عن اإلثـمــار .بعد
«مهرجان السينما اإليبيرو – أميركية»،
يأتي «أسبوع الفيلم اإلسباني» في بيروت
أفالم
( 20 – 14تشرين الثاني /نوفمبر)6 .
ً
م ــن إن ـت ــاج ع ــام ــي  ،2014 – 2013إض ــاف ــة
إلــى شريط مــن عــام « ،2010استطاعت ّ أن
تستحوذ على اهتمام الجماهير والنقاد
الــدولـيـ ّـن» كما جــاء فــي البيان الصحافي
ّ
ّ
متنوعة،
ال ـصــادر عــن املـنــظـمــن .التيمات
تجعل من العدسة مبضعًا لتشريح «أرض
ّ
الغروب القاصية»« .كلهم موتى» ()2014
لبياتريس سانشيز افتتح األسبوع أمس.
فيلم عائلة عن نجمة روك عرفت الشهرة
في الثمانينيات .ترهب الخروج من البيت،
وت ـع ـي ــش ب ــاضـ ـط ــراب م ــع اب ـن ـه ــا امل ــراه ــق
بالخرافات.
ووالــدتـهــا املكسيكية املؤمنة
ّ
بعد «عيد املوتى» ،يظهر شقيقها املتوفى
ّ
الحمام ،ويتخذه مكانًا
عند الباب .يدخل
لــإقــامــة .نـحــن فــي مــدريــد الـبــانــك وحــركــة
املــوف ـيــدا ،الـتــي أخــرجــت ب ـيــدرو أملــودوفــار
وإي ـف ــان زولــوي ـتــا الـحــاضــر بـتــأثـيــر فيلمه
«نشوة» ( .)1979مزيج مربك بني الواقعية
السحرية وخوارق الطبيعة ،بني الكوميديا
ال ـس ــوداء ومــآســي الفاميليا ،لـلــدعــوة إلــى
ال ـ ـخـ ــاص والـ ـتـ ـص ــال ــح مـ ــع امل ـ ــاض ـ ــي .فــي
باكورتها الروائية الطويلة ،تفلح سانشيز
في ضبط األداء ،ومنع البنية من االنزالق
إلى الفوضى .تضيف نفسها إلى واعدات
الـسـيـنـمــا ف ــي ب ــاده ــا ،بـتـ ّـرشـيـحــي أفـضــل
مخرج صاعد وأفضل ممثلة رئيسية ،في
جوائز غويا ( 2015ما يعادل األوسكار في
إسبانيا) .كذلك ،حاز الشريط أربع جوائز
ف ــي «مـ ـه ــرج ــان م ــال ـق ــة لـلـفـيـلــم اإلس ـب ــان ــي
 ،»2014مــن بـيـنـهــا جــائ ــزة أف ـضــل ممثلة،
وج ــائ ــزة لـجـنــة الـتـحـكـيــم ،وج ــائ ــزة أفضل
مــوس ـي ـقــى ت ـص ــوي ـ ّ
ـري ــة .ال نـ ـغ ــادر الـحـقـبــة
والـتـيـمــة فــي «األهـ ـ ــوار» ( )2014لــروبــرتــو
رودريغز ،الذي ُي َ
عرض الليلة .السينمائي
اإلش ـب ـي ـلــي ( )1971ي ـع ــود بـفـيـلــم جــريـمــة
بديع الصنعة والسينماتوغرافيا واألداء.
ّ
محققان مختلفان في كــل شــيء ،يالحقان
ً
ً
ّ
جنوبية نائية.
قــاتــا متسلسال فــي قــريــة
ـاب ّ
األول شـ ّ
تحرري مناوئ لتركة ّفرانكو،
ف ـي ـم ــا ي ـن ـت ـمــي الـ ـث ــان ــي األك ـ ـبـ ــر س ــن ــا إل ــى
ّ
يمتد التباين إلى أسلوب
الحرس القديم.
الحياة ،والتعامل مع النساء ،وحتى النوم
وال ـص ـحــو .ي ـق ــودان ال ـســرد حـتــى الـنـهــايــة،
لـيــوحـيــا بــالـكـثـيــر عــن إسـبــانـيــا الـجــديــدة:
الـ ـسـ ـي ــاس ــة وامل ـ ـ ـبـ ـ ــادئ وأشـ ـ ـب ـ ــاح امل ــاض ــي
وأس ـئ ـلــة املـسـتـقـبــل .رودريـ ـغ ــز ال يشيطن
اآلخ ـ ــر ،مـتـكـئــا إلـ ــى ّس ـي ـنــاريــو مـتـمــاســك،
أنجزه مع كاتبه املفضل رفائيل كوبوس.
ّ
يدعو إلى الخالص من مخلفات الدكتاتور
وم ــراع ــاة ض ـحــايــاه بـعـقــل ت ـصــال ـحــي ،من
دون ال ـت ـه ــاون م ــع امل ـج ــرم ــن .ن ــال الـفـيـلــم
 10جــوائــز «غ ــويــا» ع ــام  ،2015مــن بينها
أفضل فيلم ،وأفضل مخرج ،وأفضل ممثل
رئيسي .خطف جائزة الجمهور في حفل
تــوزيــع جــوائــز السينما األوروب ـي ــة ،2015

وحـقــق حـضــورًا ّ
طيبًا فــي «مـهــرجــان سان
سباستيان السينمائي الدولي» عام .2014
ف ــي «امل ـ ــاس األس ـ ـ ــود» (،)11/16 – 2013
يــاحــق ميغيل ألـكــانـتــود ( )1971تـجــارة
مواهب كرة القدم ،من خالل رحلة مراهقني
مــن مــالــي إل ــى م ــدري ــد .هـمــا ســاعـيــان إلــى
الهروب من الفقر ،عبر احتراف اللعبة ،غير
عاملني بما ينتظرهما في العالم الجديد.
س ــرع ــان م ــا ي ـت ـحـ ّـول ال ـح ـلــم إل ــى كــابــوس
ّ
عبودية ،بسمات العصر الحديث وخرق
ق ــوان ــن ال ـف ـي ـف ــا .ش ــري ــط ريـ ــاضـ ـ ّـي ي ـق ــارن
بماسها الثمني.
مــواهــب ال ـقـ ّـارة ً الـسـمــراء
ً
ي ـت ـنــاول قـضـيــة تـ ــزداد أه ـم ـيــة ف ــي بــزنــس
امل ــاع ــب والـ ـص ــاالت ،كـمــا فـعــل الــوثــائـقــي
«أكاذيب كرة القدم» ( )2010لباف أكوتو.
ّ
ف ــي س ـج ــل ال ـف ـي ـلــم ،ج ــائ ــزة ال ـج ـم ـهــور في
«م ـهــرجــان مــالـقــة للفيلم اإلس ـبــانــي» عــام
 .2013أغ ــوس ـت ــي ف ـي ــا ( )1961ي ـغــوص
في أزمــات عائلة كتالونية برجوازية في
«الناموسية» ( .)11/17 - 2010كوميديا
ّ
رومانسية فازت بجائزتني في «مهرجان
كــارلــوفــي فــاري السينمائي الــدولــي» عام
 .2010وفـ ــي «ال ـش ـب ــاب ال ـج ـم ـيــل» (2014
–  ،)11/18يـ ـت ــاب ــع خ ــايـ ـم ــي روزال ـ ـيـ ــس
ح ـكــايــة ح ـب ـي ـبــن ،ي ـكــاف ـحــان لـلـعـيــش مع
رض ـي ـع ـه ـمــا ت ـحــت وقـ ــع أزم ـ ــة اق ـت ـصــاديــة
طاحنة .السينمائي البرشلوني ()1970
ّ
ّ
يصور بأسلوب
يعول على قدرات أبطاله.
وثائقي ،محققًا روائيًا حميميًا أقرب َإلى
الـجـمـهــور مــن عـنــاويـنــه الـســابـقــةُ .ع ـ ِـرض
العمل للمرة األولى ضمن قسم «نظرة ما»
في «مهرجان كان السينمائي» عام ،2014
وفي رصيد صانعه جائزة «الفيبرسكي»
من املهرجان نفسه عن «ســاعــات النهار»
(.)2003
ّ
ف ــرن ــان ــدو ف ــرانـ ـك ــو ي ـس ـت ـغ ــل خ ـب ــرت ــه فــي
التوليف إلنجاز باكورته «جريحة» (2013
–  ،)11/19الذي يدور حول «آنا» املصابة
بــاضـطــراب الـشـخـصـ ّـيــة ال ـح ـ ّـدي .الـتـصـ ّـور
األولــي للمشروع ذهب باتجاه الوثائقي،
إال ّأن فرانكو ّ
حوله إلــى روائــي ،إثــر علمه
ّ
بتأزم املصاب أمام الكاميرا .حصد الفيلم
«غ ــوي ــا» أ ّف ـضــل م ـخــرج صــاعــد ،و«غــويــا»
أفضل ممثلة عام .2014
ّ
يشكل «زه ــور» ( – 11/20 – 2014س)8 :
تـعــاونــا إخــراجـيــا آخــر بــن جــون غارانيو
( )1974وخوسيه ماري غويناغا (،)1976
إثــر عناوين ناجحة مثل «مل ـ ّـدة  80يومًا»
( .)2010تنقلب حـيــاة «آن» ،عـنــدمــا تبدأ
ّ
بتلقي الــزهــور بشكل دوري مــن شخص
م ـج ـهــول .مـيــانـكــولـيــا ع ــن ال ـف ـقــد واألم ــل
والحب ،حصدت جائزة السينما الالتينية
في «مهرجان بالم سبرينغز السينمائي
ّ
ّ
سياسية
أهمية
الدولي» ّ عام  .2015للفيلم
أيضًا .إنه ّأول ّ فيلم إسباني ناطق باللغة
الباسكية ،يمثل الـبــاد فــي الـسـبــاق على
أوس ـك ــار أف ـضــل فـيـلــم أجـنـبــي ع ــام ،2015
وينال ترشيحًا لـ «غويا» أفضل فيلم.
* «أسـبــوع الفيلم اإلسـبــانــي» :حتى  20تشرين
الثاني (نوفمبر) ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية ـ بيروت) ـ جميع العروض تبدأ عند
الثامنة مساء ـ ـ ـ لالستعالم01/204080 :

ّ
«كلهم موتى» لبياتريس سانشيز افتتح المهرجان أمس

