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يؤدي خافيير بارديم وبينيلوبي كروز بطولة الشريط

«الكل يعلم» ...فرهادي يفتتح «كان» !2018
باريس ــ عثمان تزغارت

صورة
وخبر

ّ
بعـد ُعمـان والكويت ،حط عرض «إبحار فـي الزمن» (إعداد
وإخـراج إيفـان كـركال) لفرقـة «كـركال» اللبنانيـة أخيـرًا على
مسـرح «دار أوبـرا بكيـن» ،حيـث حضره عدد من الشـخصيات
السياسـية واالجتماعيـة واإلعالميـة والديبلوماسـية.
العمـل الـذي أبصـر النـور فـي العيد السـتين لــ «مهرجانات
بعلبـك الدوليـة» ،يحمـل توقيع عبـد الحليم كـركال لناحية
السـينوغرافيا ،وابنتـه أليسـار لناحيـة الكوريغرافيـا ،وهـو
ّ
يجسـد تالقـي الحضـارات على طريق الحرير ،بمشـاركة أكثر
ّ
مـن  120فنانـا وراقصـا .عـادت الفرقة التـي كرمتها وزارة
الثقافـة الصينيـة إلـى بيروت ،علـى أن تسـتكمل جولتها
ّ
في تشـرين األول (أكتوبر) المقبل فـي «قصر المؤتمرات»
فـي باريـس ،قبـل أن تنتقل إلـى الواليـات المتحدة.

فــي انتظار اإلعــان الرسمي ظهر الـيــوم الخميس ،عن
التشكيلة الكاملة لألفالم التي ستنافس على السعفة
الذهبية خالل الــدورة الحادية والسبعني من «مهرجان
كان السينمائي الدولي» (بني  8وّ 19أيار /مايو املقبل)،
كشفت إدارة املهرجان الفرنسي العريق عن مفاجأة ّمن
العيار الثقيل تمثلت في اختيار الفيلم الجديد للمعلم
اإليراني أصغر فرهادي «الكل يعلم»(  (�Todos Lo Sa
 )benليكون شريط االفتتاح.
ّ
تعد هذه واحدة من املـ ّـرات النادرة التي تتم فيها تزكية
عـمــل سينمائي غـ ّيــر نــاطــق بالفرنسية أو اإلنكليزية
ليفتتح «كــان» .ولعل السابقة الوحيدة في هــذا الشأن،
وال تزال عالقة في أذهان محبي الفن السابع ،هي «سوء
تربية» لبيدرو أملودوفار الذي دشن السباق نحو السعفة
الذهبية في عام .2004
فــي هــذا الـعـمــل ،ال ــذي يـعـ ّـد ثــامــن فيلم روائ ــي لصاحب
«انفصال» («الــدب الذهبي» في مهرجان برلني ــ2011
 /أوسكار أفضل فيلم ّأجنبي –  ،)2012يسير أصغر
فرهادي على خطى معلمه الراحل عباس كياروستامي
الذي راوغ محبي أفالمه في عام  ،2012حني ابتعد على
نحو مفاجئ عن البيئة األصلية اإليرانية التي صنعت
فرادة سينماهّ ،
ليقدم في «مثل عاشق» فيلمًا يدور في
بيئة غريبة عنه وبلغة ال يتقنها :اليابانية!
على امل ـنــوال نفسه ،اخـتــار فــرهــادي لـجــديــده هــذا بيئة
إسـبــانـيــة خــالـصــة ،مــن خ ــال قـصــة «الورا» وزوج ـهــا،
َّ
َ
املغتربني في األرجنتني ،اللذين يعودان إلى
اإلسبانيني
مسقط رأسـهـمــا فــي الــريــف اإلسـبــانــي ملناسبة عرس
عــائـلــي ،ف ــإذا ب ــاألح ــداث تـتـســارع لتكشف عــن أس ــرار

وجراح عائلية غائرة طاملا حاوال نسيانها والفرار منها.
يرتقب أن يكون هذا الفيلم ،الذي سيطرح في الصاالت
األوروبية بالتزامن مع عرضه في افتتاح «كان» ،إحدى
ً
املحطات األب ــرز للموسم السينمائي الصيفي .فضال
ّ
عن تزكيته كفيلم افتتاح ،أعلنت إدارة املهرجان أنه لن
يعرض خــارج املسابقة ،كما جرت العادة بالنسبة إلى
غالبية أفالم االفتتاح في «كان» ،بل سينافس أيضًا على
السعفة الذهبية.
وما من شك في ّأن الفيلم سيحظى بحفاوة نقدية كبيرة،
كون املعلم اإليراني ـ رغم ابتعاده عن بيئته األصلية ـ ـ
يستعيد هنا التيمة األثيرة التي صنعت بصمته الفنية
ّ
وفــرادة أسلوبه اإلخراجي .تيمة تتمثل في سبر أغوار
الـجــراح النفسية الغائرة لشخوصه ،مــن أجــل الكشف
تدريجًا عــن األس ــرار الحميمة الـتــي يسعون جاهدين
إلبقائها أسيرة الدائرة املغلقة لبيئتهم العائلية الضيقة.
ّ
كما ّأن الفيلم مرشح ألن يكون حدثًا بارزًا على صعيد
شباك التذاكر ،نظرًا إلى الشعبية الكبيرة الــذي يحظى
بها بطاله الرئيسيان ،النجمة اإلسبانية بينيلوبي كروز
ورفيق دربها ومواطنها النجم خافيير بارديم.
ككل أعمال فرهاديّ ،يحمل سيناريو هذا الفيلم توقيع
مخرجه .وقد بقي املعلم اإليراني وفيًا للمونتيرة هایدة
صفي یــاري التي أشــرفــت على مونتاج معظم أعماله،
وفــي ّ
مقدمها الفيلمان الفائزان بأوسكار أفضل فيلم
اجنبي« :انـفـصــال» ( )2012و«الـبــائــع» ( ،)2017بينما
اخ ـتــار إلدارة الـتـصــويــر معلمًا إسـبــانـيــا مــرمــوقــا هو
خوسيه لويس ألكني الذي أدار تصوير نخبة من أشهر
األف ــام اإلسـبــانـيــة خ ــال رب ــع ال ـقــرن املــاضــي ،وحملت
تــواقـيــع مـخــرجــن ك ـبــار ،مــن أم ـثــال ب ـيــدرو أمل ــودوف ــار،
وكارلوس سورا ،وبيغاس لونا.

ّ«حكي رجال»:
لحقوا حالكن!
بعد النجاح الذي حققته مسرحية
«حكي رجال» للينا خوري (الصورة)
منذ انطالقها في األول من آذار
(مارس) املاضي ،سيكون الجمهور
على موعد مع عروض جديدة على
خشبة مسرح «ذا باالس» (بيروت)،
بدءًا من  19نيسان (أبريل) الحالي.
بعد عقد على مسرحية «حكي
نسوان» ،تحاول خوري الدخول
إلى عالم الرجال لتكشف أسرارهم،
ورغباتهم ،وأفكارهم ،وأوجاعهم،
وهواجسهم .تشاركت لينا الكتابة
مع رامي الطويل وفؤاد يمني الذي
ظهرت معه على الخشبة إلى جانب
املمثلني :غبريال ّ
يمي ،وطارق تميم،
وطوني معلوف ،وجوزف زيتوني.
«حكي رجال» :كل أربعاء وخميس بدءًا
من  19نيسان ـ  20:30ـ «ذا باالس»
(سنتر «أريسكو باالس» ـ شارع
جوستنيان ـ الحمرا /بيروت) .البطاقات
متوافرة في «مكتبة أنطوان».
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