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بونويل وألمودوفار يطبعان اإلنتاجات الحديثة

«أسبوع الفيلم اإلسباني» :أضواء وجنون وسريالية
الـلـيـلــة ،ينطلق «أس ـب ــوع الـفـيـلــم اإلس ـبــانــي» فــي «مـتــروبــولـيــس أمبير
صوفيل» الذي تنظمه ،سنويًا ،الجمعية اللبنانية بالتعاون مع «معهد
سرفانتس في بيروت» ،والسفارة اإلسبانية في لبنان .يلقي املوعد
السينمائية اإلسـبــانـيــة الـتــيُ ستعرض
نـظــرة عـلــى أح ــدث ال ـت ـجــارب
َّ
حتى  23حــزيــران (يونيو) .اختار املنظمون أربعة أفــام أنتجت بني
عامي  2014و .2015سنشاهد فيها انشغاالت مخرجيها باألزمة
االقتصادية فــي إسبانيا ،واألح ــداث التاريخية والـعــاقــات البشرية،
وعالم الشهرة ،فيما تنهل من تجارب املعلمني اإلسبانيني مثل لوي

بونويل وبيدرو أملــودوفــار .االفتتاح عند الثامنة والنصف من مساء
الـيــوم مــع شريط «ليلتي الكبيرة» ( )2015أللكس دي ال إيغليسيا.
بسخريته السوداء الذي ّ
طعم بها معظم أفالمه ،يدخل املخرج اإلسباني
عالم التلفزيون ،والعوالم الشخصية لنجومه على خلفية أزمة البطالة
في إسبانيا .لويس مينيارو يعود إلــى حقبة من التاريخ اإلسباني،
لكنه ّ
يحول جمود األحــداث التاريخية إلى مقاربات سردية تجريبية
وجمالية .في تجربتهما األولى «طريق حسن» ،يشتغل فران أراوخو
وإرنـسـتــو دي نــوفــا على قضية الـهـجــرة غير الشرعية إلــى أوروب ــا،

وتــأثــرهــا بنفاد فــرص العمل فــي إسبانيا مــن خــال قصة املهاجر
املغربي حسن .الختام مع املخرجة غراسيا كراخيتا وفيلمها Happy
 ،140الذي تكتشف فيه املخبأ من العالقات البشرية تجاه املال ،خالل
سهرة عيد ميالد البطلة إليا.
ً
ابتداء من اليوم حتى  23حزيران
* «أسبوع الفيلم اإلسباني»:
(يونيو) ـ «متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية ـ بيروت) ـ ـ
لالستعالم01/204080 :

«ليلتي الكبيرة» أللكس دي ال إيغليسيا

«طريق حسن» لفران أراوخو وإرنستو دي نوفا

 20:30مساء اليوم ـــ  100د

 21/6ــ  86د

االفتتاح مع أحد آخر أعمال ألكس دي ال إيغليسيا «ليلتي الكبيرة» ( 100د) .الفيلم الهزلي الذي عرض
للمرة األولــى في «مهرجان تورونتو الدولي لألفالم» عام  ،2015يحتفظ بتلك السخرية السوداء التي
شاهدناها في أفالمه مثل «السيرك األخير» و«مــوت من الضحك» و«البار» .على خلفية أزمة البطالة،
يدخل «ليلتي الكبيرة» إلى عالم التلفاز .في شهر تشرين ّ
األول (أكتوبر) ،يقرر القائمون على التلفزيون
ّ
ّ
تصوير حلقة رأس السنة .أعداد كبيرة من الراقصني بأشكال غريبة وثياب ملونة تعتلي املسرح ،لتقدم
عروضًا استعراضية صاخبة .يجري الشريط في ليلة واحدة ما بني املسرح واالستوديوهات الداخلية
أيضًا .ما إن يبدأ العرض حتى تنهال املصائب ،واحدة تلو األخرى ،ما يجعل من إكمال تصوير الحفلة
ً
أمرًا مستحيال ،ومن النجاة أمرًا أكثر استحالة .تتدفق الحركة واأللوان بسرعة هائلة ،في أجواء سريالية
ّ
تذكر باملعلم اإلسباني بيدرو أملودوفار.

لقد حسم األمر .لم يعد هناك ما يمكن القيام به هنا بعد اآلن .بعد  13عامًا قضاها في إسبانيا ،خسر
حسن عمله ،ومعه الفرصة في العثور على وظيفة أخــرى ،بسبب األزمــة االقتصادية اإلسبانية .يقرر
املهاجر املغربي الـعــودة إلــى ب ــاده .لكنه لــن يعود فــارغ اليدين كما أتــى .سيقود ج ــرارًا زراعـيــا قديمًا
بعد شرائه من إسبانيا .هكذا يبدأ «طريق حسن» ( 86د) ،الفيلم األول للثنائي اإلسباني فران أراوخو
وإرنستو دي نوفا .من خالل السيرة الذاتية لحسن ،يتوقف الشريط ( )2015عند األزمــات السياسية
الكبرى املتعلقة بالالجئني واملهاجرين غير الشرعيني في الــدول األوروبـيــة ،وظروفهم املعيشية .من
ناحية أخرى ّ
يظهر تبعات األزمة االقتصادية اإلسبانية على املواطنني واملهاجرين على السواء .الكاميرا
تتنقل مع حسن على الطرقات التي تصل إسبانيا إلى املغرب .في تلك املسافات الطويلة التي يقطعها
في جراره ،سيصدم بعوائق عدة أبرزها رجال الشرطة.

«سقوط نجم» للويس مينيارو

 Happy 140لغراسيا كراجيتا

 20/6ــ  110د

 23/6ــ  98د

يعود لويس مينيارو إلــى القرن التاسع عشر في فيلمه «سقوط نجم» ( ،)2014وتحديدًا إلــى الفترة
القصيرة لحكم امللك أمــاديــو األول إسبانيا بني عامي  1870حتى  .1873لكن ما يبدو فيلمًا تاريخيًا
ّ
سيتحول إلــى مقاربة ســرديــة تجريبية لتلك الحقبة مــن تاريخ
تقليديًا مــع بــدايــة الشريط ( 110د)،
إسبانيا ،ضمن مناخات سوريالية ممزوجة بالتهكم والسخرية .يضفي مينيارو على شريطه ملسات
معاصرة ،وإحــاالت فنية مختلفة من األغنية الفرنسية ،ومــن أشعار شــارل بودلير ولوحات لوسيان
فرويد وكارافاجيو وغويا وغيرهم .وبينما تتهاوى البالد خارج جــدران القصر ،بعد اغتيال مساعد
ّ
يتهرب أماديو من الحكم ،ومن مهماته امللكية .ينطوي على نفسه ،مع مساعديه وخــدم القصر.
امللك،
ً
يدخلون في رحــات واكتشافات مجنونة .يتخذ الفيلم منحى عبثيًا ،حني يتحول القصر إلى مسرح
للحب واألكل ،والشراب واملتع وامللذات األخرى التي تصبح مهربًا للملك.

تزامنًا مع عيد ميالدها األربعنيّ ،
تقرر إليا إقامة حفلة في جزر الكاناري في فيلم  140 Happyللمخرجة
غراسيا كراجيتا .تدعو الطبيبة البيطرية أصدقاءها وأقاربها إلى الحفلة؛ زوجها خوان ،وأختها كاتي،
ورامــون وزوجته ،ورجل األعمال بولو .أما الزائر األ ّهــم ،فهو حبيبها السابق ماريو الذي يأتي ،لسوء
الحظ ،بصحبة خطيبته الشابة .بعدها ،يمكننا توقع ما قد يحدثه اجتماع هــذه الشخصيات على
مائدة واحــدة .تنذرنا الكاميرا بذلك .حالة الترقب تترجمها مشاهد طاولة العشاء ،والطعام الفاخر،
واملشروبات ،ووجوه املدعوين ،وأثاث املنزل الفاخر الذي لم تنتقه إليا إلقامة حفلة عيد امليالد فحسب.
ّ
ستسر به إليا ألصدقائها ،وهو خبر فوزها بجائزة اللوتو التي تبلغ  149مليون يورو .الخبر،
هناك ما
ّ
ّ
كما يخرج من فم إيليا على غفلة خالل السهرة ،سيغير مجرى الفيلم ( 98د ـ  ،)2015إلى أجواء متوترة
وصدامية تكشف الخبايا النفسية ألصدقاء إليا املقربني.

