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قيد التصوير

جود سعيد تحت «مطر حمص»
دمشق ــ علي وجيه
ينظر جود سعيد ( )1980إلى ساعة
ح �م��ص ال �ش �ه �ي��رة .ي�ع�ط��ي ت�ع�ل�ي�م��ات
للفريق الفني ،فيما يحدثنا عن أحدث
أف�ل�ام ��ه «م �ط ��ر ح �م ��ص» («امل��ؤس �س��ة
العامة للسينما» وجهة خاصة) الذي
يتأمل املكان
انطلق تصويره أخيرًا.
ّ
ودع ال �ح��رب ،لتدخله الكاميرا
ال��ذي ّ
متماهية مع ما بقي من بيوت وركام
ً
شهرة على مستوى
في ح��ارات نالت
ً
العالم« .رائحة حمص اليوم تعيدني
إل� ��ى ب� �ي ��روت ال �ط �ف��ول��ة» ي �ق��ول ب��أل��م،
م �س �ت �ط��ردًا« :ب �ع��ض م ��ن امل� ��وت ي�ق��وم
بوخز نقاط كانت نائمة في الذاكرة.
أستحضر األبيض واألس��ود وأشياء
ك �ث �ي ��رة .ال� �ي ��وم ف �ه �م��ت مل � ��اذا س� ّ�م �ي� ُ�ت
فيلمي األول «م��رة أخ ��رى» ل�لأس��ف».
إذًا ،ي �ب��دو امل �ك��ان ب �ط� ًلا أس��اس �ي��ًا في
الفيلم .يوافق ش��ارح��ًا« :ف��ي الفيلمني
األخ� � �ي � ��ري � ��ن ،ك� �ن ��ا ص� � ّ�ن� ��اع� ��ًا ل �ل �م �ك��ان
والسينوغرافيا من الصفر .في «مرة
أخ��رى» ك��ان ج��زء من املكان موجودًا.
سينما العالم الثالث فقيرة عمومًا.
ن�خ�ل��ق امل �ك��ان ح�ت��ى ن�ص�ن��ع م��ا ن��ري��د،
وال نضطر إلى تطويع اإلخراج حسب
امل ��وج ��ود وامل � �ت ��اح .ه �ن��ا ن �ت �ع��ام��ل مع
ّ
ويغير ل��ك ما
كممثل يفاجئك
امل�ك��ان
ّ
تصنع .تنشأ منه حكايا غير مخطط
ل� �ه ��ا ،وه� � ��ذا م ��ا ح� �ص ��ل .ه � ��ذا ال ��رك ��ام
مرتبط بتعاقب أجيال من السوريني.
مثال ،أحد أهم األمكنة
ساعة حمصً ،
ب �ق �ي��ت رغ� ��م ك ��ل ش � ��يء .ه ��ي م��رت�ب�ط��ة
بعودة الحياة واملدنيني لصنع الغد».
نعلق بأن الساعة مرتبطة باعتصام
ّ
ّ
ش�ه�ي��ر أي �ض ��ًا ،ف �ي ��رد« :ول� ��و اخ�ت�ل�ف��ت
ال� � �ق � ��راءات ،ل �ن �ت �ف��ق ع �ل��ى أن ال �س��اع��ة
ّ

م �ع �ل��م ح��اض��ر ف ��ي ال� �ح ��دث ال� �س ��وري.
لنشترك في هوية الساعة أقله» .أعاد
«م �ط ��ر ح �م ��ص» س �ع �ي��د إل� ��ى امل��دي �ن��ة
القديمة ،بعد تصوير بضعة مشاهد
م��ن «ب��ان�ت�ظ��ار ال�خ��ري��ف» (ل��م ُي�ع��رض
بعد) ف��ي «ب��اب��ا ع�م��رو» ال�ع��ام الفائت.
ال �ش��ري��ط ي ��راف ��ق ش �خ �ص �ي��ات تعيش
أزمة حمص القديمة بني شباط وأيار
املسلحون وانتهى
 ،2014ح�ين خ��رج
ّ
ال�ق�ت��ال« .ي��وس��ف» و«ه ��دى» ي�ح��اوالن
ال �ن �ج��اة وخ �ل��ق ال �ح �ي��اة وس ��ط امل ��وت
وال��دم��ار ،ب��رف�ق��ة طفلني وشخصيات
ع��دة .ه��ي حكاية خيالية تستند إلى
واق� ��ع ال �ح ��رب ،وت�ن�ط�ل��ق ع �ب��ر ال��زم��ان
والجغرافيا لرواية األح��داث السورية
وف��ق مستويات ع��دة ،تحتفي باألمل
وال� � �ح� � �ي � ��اة وال � � �ح � � ��ب ،وت � �ح � �ي� ��ل ع �ل��ى
ت �ي �م��ة «ال � �ه ��وي ��ة» ال� �ح ��اض ��رة ف ��ي ك��ل
أف �ل��ام امل� �خ ��رج ال� �ش ��اب .ي �ق��ول سعيد
ع��ن ف�ي�ل�م��ه« :ع �ن��دم��ا ق ��رأت س�ي�ن��اري��و
«وق��ت ل�لاع�ت��راف» ال��ذي كتبته سهى
�دت ف �ي��ه ع��وال��م ُي�ب�ن��ى
م�ص�ط�ف��ى ،وج � � ُ
ح��ول�ه��ا ف�ي�ل��م خ ��اص ل�ث�لاث��ة أس �ب��اب:
رم��زي��ة ح�م��ص ودالالت �ه��ا ف��ي ال�ح��دث
بتجذر
ال�س��وري ،ق��دم املكان وعالقته
ّ
اإلنسان وارتباطه بالعمارة وطبقات
�وي � ��ة ال� � � �س � � � ّ
ال � � �ه � � ّ
�وري � � ��ة ،خ �ص ��وص �ي ��ة
ّ
ال�ش�خ�ص�ي��ات وان �ت �م��اؤه��ا إل��ى م�ك��ون

خالل تصوير
«مطر حمص»

«ال �ج ��زء ال �ث��ان��ي س�ي�ك��ون ع��ن ح�ص��ار
املدنيني وخطفهم في ري��ف الالذقية،
والثالث عن الحصار املائي الحلبي.
ال�ت�ي�م��ة ال�ج��ام�ع��ة ه��ي رغ �ب��ة اإلن �س��ان
ف ��ي ال� �ع ��ودة إل� ��ى ال �ح �ي��اة ،وم �ح��اول��ة
ان�ت�ص��اره ع�ل��ى م��ا ُي �ف� َ�رض ع�ل�ي��ه .ه��ذا
ج ��زء رئ �ي �س��ي م ��ن ه��وي��ة أي مجتمع
م �ق��اوم ب��امل�ع�ن��ى اإلن �س��ان��ي وال�ث�ق��اف��ي
وال �ح �ي��ات��ي .ال�ت�غ�ي�ي��ر ال �ق �س��ري تحت
وبراقة ال ّ
مسميات جميلة ّ
يعول عليه.
التغيير الحقيقي ي�ب��دأ م��ن انسحاب
قناعة الفرد على الجماعة» .لكن هل
س� �ت � ّ
�روج ه ��ذه ال �ث�لاث �ي��ة ل�ب��روب��اغ�ن��دا
ط��رف ع�ل��ى ح�س��اب آخ ��ر؟ وه��ل تدعي
رواي� � ��ة ال �ح �ق �ي �ق��ة؟ ي �ج �ي �ب �ن��ا« :ال أح��د
سمعت الكثير
ينفرد بالحقيقة اليوم.
ُ
م��ن االف �ت��راض��ات املسبقة ع��ن الفيلم،
كمًا
وألصحابها أقول :على َمن يمتلك ّ
ه��ائ� ًلا م��ن وس��ائ��ل اإلع �ل�ام أال يخاف
م ��ن ف �ي �ل��م .أق� ��ول ق �ن��اع��ات��ي وم ��ا أح��ب
ّ
وم��ا أرى ،ول�س� ُ�ت ب��وارد الترويج ألي
فكرة خارج ذلك .سأعيش ّ
مرة واحدة،
إضافة
�ورة.
ً
وسأقول ما أريد فنًا وص� ً

إل��ى ذل��ك ،أن��ا ال أصنع فيلمًا وثائقيًا.
ه� ��ذه ح �ك��اي��ة إن �س��ان �ي��ة ت �ق��ول وج�ه��ة
نظر .ليقل اآلخ��رون ما يريدون .نحن
ال نكذب ،لكن نخاف أن نخدش وجه
الحقيقة».
سبق سعيد إلى حارات حمص بعض
زمالئه كطالل ديركي في «العودة إلى
ح�م��ص» ( ،)2014وأس��ام��ة محمد في
«ماء الفضة» ( )2014الذي أنجزه مع
ّ
الشابة سيماف وئام بدرخان .نسأله
عن التجربتني التسجيليتني ،فيقول:
«على ح� ّ�د علمي ،أسامة محمد مقيم
�أت إل � ��ى ح �م��ص.
ف ��ي ب ��اري ��س ول � ��م ي� � � ِ
ش��اه��د م��ن عيني شريكته ف��ي العمل
ال �ت��ي غ� ��ادرت ي ��وم خ ��روج امل�س�ل�ح�ين.
علمت أن
فيلم ديركي لم أشاهده ،لكن
ُ ّ
شخصيته الرئيسية بايعت «داعش»
أو «ال �ن �ص��رة» .ل��م أش��اه��د ال�ف�ي�ل�م�ين،
ول �ك��ن ت � ّ�م ت �ص��وي��ره �م��ا ت �ح��ت سلطة
مسلحي املعارضة ،ومنهم متشددون.
م��ن ه �ن��ا ،ال ي��أخ��ذن أح ��د ع�ل�ي�ن��ا ّأن�ن��ا
ّ
ن �ع �م��ل ت �ح��ت م �ظ �ل��ة وزارة ال �ث �ق��اف��ة.
أت� �م� �ن ��ى ال� �ت ��وف� �ي ��ق ألس � ��ام � ��ة م �ح �م��د.

أساسي من مكونات هذه الهوية» .إذًا،
هي ّ
املرة األولى التي يستند فيها إلى
ق� ّ�ص��ة س ��واه .ي�ع� ّ�ل��ق« :ه�ن��ا ج��واب لكل
ّ
م��ن يسأل ع��ن سينما امل��ؤل��ف .القصة
ليست لي ،ولكن ّ
تم تطويعها لتصبح

ق �ص �ت��ي األص �ل �ي��ة ال �ت ��ي ت �ن �ت �م��ي إل��ى
يقلل من جهد أحد».
عواملي .هذا ال ّ
ن �ع �ل��م أن «م � �ط ��ر ح� �م ��ص» ج � ��زء م��ن
ّ
ث�لاث�ي��ة ُي �ع� ّ�د ل�ه��ا س�ع�ي��د ال ��ذي ي�ق��ول:

بأنني أعمل بحرية
عمومًا ،أكاد أجزم ّ
ش �خ �ص �ي��ة وب� �ت� �ح � ّ�رر م ��ن أي س�ل�ط��ة،
ألنني ال أتردد في اإلشارة إلى الخطأ،
ّ
ولو كان في عيني».
ُ
�اح ��ظ ميله
ف ��ي أس �ل��وب �ي��ة س �ع �ي��د ،ي�ل َ
إل ��ى ال�ل�ق�ط��ات ال�ع��رض�ي��ة وال�ع�م��ودي��ة
م��ع اش �ت �غ��ال ع�ل��ى ال �ـ Mise en scène
والديكور .هل هي هوية فنية لسينما
ال�ه��وي��ة؟ ي��واف��ق ق��ائ� ًلا« :ه��ذا ج��زء من
ط��ري �ق �ت��ي ف� ��ي رؤي� � ��ة األش� � �ي � ��اء .أن �ق��ل
ال �ع ��ال ��م ك �م��ا أراه ،وأق � � ��وم ب �ت �ط��وي��ره
ليالئم م��ا أح�ك��ي .أب�ن��ي اإلخ ��راج وفق
ع�لاق �ت��ي ب �ص��ري��ًا ب��امل �ح �ي��ط وط�ب�ي�ع��ة
ال �ح �ك��اي��ة وش �خ��وص �ه��ا .ش�خ�ص�ي��ات
أفالمي مأزومة ،مثقلة بأبعاد نفسية،
وش ��دي ��دة االل �ت �ص��اق ب��األم �ك �ن��ة .ه��ذا
يمنح نوعًا من املتعة في تشكيل هذه
ويتطلب حركة الكاميرا التي
العالقة،
ّ
ذكرتها».
َ
في إط��ار التيمات والعناصر املرافقة
ل �ل �ف �ي �ل �م��وغ��راف �ي��ا ال �خ ��اص ��ة ب�س�ع�ي��د،
ت�ح��وم م��وض��وع��ات ال�ه��وي��ة وال��ذاك��رة
والتمسك بالحياة واألم ��ل .ث� ّ�م��ة نوع
ّ
من البراءة الطفولية حتى في بعض
ّ
الشخصيات السلبية .يعلق« :تربيت
س �ي �ن �م��ائ �ي��ًا ع �ل ��ى ال � �ه� � ّ
�وي� ��ات ال �ف �ن� ّ�ي��ة
ّ
ال��ذات� ّ�ي��ة ال�ت��ي ت��روي ه� ّ
�وي��ات جمعية.
أعتقد أن ل� ّ�ب الفن هو أن تنقل الكون
ّ
م��ن خ�لال ذات��ك لآلخرين .كيف يمكن
جماال ،والغد
أن يكون الحاضر أكثر
ً
أق��ل أمل��ًا .ف��ي امل�ق��اب��ل ،أق��رأ ف��ي بنية ما
تحليال
أصنع ،وأظن أن أفالمي تقترح
ً
ّ ّ
على ق��در ثقافتي وسويتي املعرفية.
فيلمي السابق «صديقي األخ�ي��ر» لم
رقيقة لتيمة الفساد.
يقترح معالجة
ً
ق ��ال ب��وض��وح إن األزم � ��ة امل�ج�ت�م�ع� ّ�ي��ة
ّ
أنتجت أزمة عنفيّة الحقًا».

مهرجان

«المهمشين»
البندقية تخذل إيناريتو ...وترنو إلى
ّ
البندقية ـــ محمد األمين
أع��رق مهرجان سينمائي ف��ي العالم
بحاجة ماسة إلى املفاجآت للحفاظ
على النجاح الذي حققه في النسخة
امل� ��اض � �ي� ��ة .م �ن �ط��ق امل � �ق� ��ارن� ��ات ل�ي��س
صحيحًا م��ا دام «مهرجان البندقية
السينمائي ال��دول��ي ال�ـ  »71في أيامه
األول � ��ى (ي�س�ت�م��ر ح �ت��ى  6س�ب�ت�م�ب��ر).
م ��ع ذل� � ��ك ،ف � ��إن ال �ن �ق��د ال� � ��ذي ت �ع� ّ�رض
ل��ه ف�ي�ل��م االف �ت �ت��اح «ال ��رج ��ل ال �ط��ائ��ر»
�درو غ��ون��زال�ي��س
للمكسيكي أل �ي �خ��ان� ّ
إي �ن��اري �ت��و ،س �ي��ؤك��د أن � ��ه ي �ص �ع��ب أن
ن�ت��وق��ع ل��ه ن�ج��اح��ًا م�ش��اب�ه��ًا للنجاح
ال � ��ذي ح �ق �ق��ه ف �ي �ل��م «ج ��اذب� �ي ��ة» ال ��ذي
افتتح الدورة املاضية ،وحصد حصة
ك�ب�ي��رة م��ن ج��وائ��ز األوس� �ك ��ار ،وأع��اد
ال�ص��رح األع ��رق إل��ى أج ��واء التنافس
ع �ل��ى ص� � ��دارة امل �ه��رج��ان��ات ال�ع��امل�ي��ة
م � �ث ��ل «ك � � � � ��ان» و«ب� � � ��رل� �ي� ��ن» .ص �ح �ي��ح
ّ
أن «ب� �ي ��ردم ��ان» ق� ��دم م � ��ادة إع�لام �ي��ة
ج� �ي ��دة م� ��ن خ �ل��ال ج �م ��ع ك ��وك �ب ��ة م��ن
ال�ن�ج��وم ال�ك�ب��ار أم�ث��ال مايكل كيتون
وإدوارد ن��ورت��ون واي �م��ا س �ت��ون ،إال
ّ
أن ح �ظ��وظ امل �خ��رج املكسيكي كانت
دون م�س�ت��وى امل�ن��اف�س��ة ع�ل��ى «األس��د
الذهبي» .يتناول «الرجل الطائر» أو
«الفضيلة الالمتوقعة للجهل» حياة
نجم سينمائي ف��ي منتصف العمر،
يعاني م��ن ان�ح�س��ار شهرته رغ��م أنه
أدى ف��ي حياته الفنية دورًا بعنوان
«ال� ��رج� ��ل ال� �ط ��ائ ��ر» أك �س �ب��ه ن�ج��وم�ي��ة
واس�ع��ة ،ويسعى إل��ى الحصول على
دور ج��دي��د ي�ع�ي��د ل ��ه امل �ج��د ال �غ��اب��ر.
ل�ك��ن ال�ش��ري��ط اك�ت��ظ بتفاصيل مملة
ل � �ت � �ش� ��ري� ��ح ش� �خ� �ص� �ي� �ت ��ه امل � �ح� ��وري� ��ة
ب �ن �ف��س س��اخ��ر ت �ه �ك �م��ي .ص �ح �ي��ح أن
إي �ن��اري �ت��و ص� � ّ�ور أب� �ع ��ادًا ع�م�ي�ق��ة في
شخصية البطل وتناقضات حياته
بصبغة ً سوريالية ،لكن هذه األبعاد
مجتمعة ،هي ما أضعف بناء الفيلم،

وجعلت حظوظ السينما األميركية
ف��ي نيل «األس��د الذهبي» تذهب إلى
األفالم الثالثة األخرى أبرزها «تسعة
ً
وت �س �ع��ون م� �ن ��زال» .خ� ّ�ص��ص امل �خ��رج
اإلي� ��ران� ��ي امل �ق �ي��م ف ��ي أم �ي ��رك ��ا رام�ي�ن
ب �ح��ران��ي ش��ري �ط��ه ه � ��ذا ل�ل�م�ه�م�ش�ين
اجتماعيًا ،وهم الشريحة التي يهتم
ب�ح��ران��ي ب�م��وض��وع��ات�ه��ا وه�م��وم�ه��ا.
يتناول بحراني قصة رج��ل أميركي
يعيش مع والدته وابنه الصغير في
مدينة نيو أورلينز ،قبل أن يطردوا من
الدار بسبب تأخرهم في دفع اإليجار.
ب �ع ��د ع � ��رض ال �ف �ي �ل ��م ،ق � ��ال ب �ح��ران��ي
ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي« :ه ��دف ��ي ك��ان
ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى م�ش��اع��ر الشخصيات،
والرواية قد تحدث في بقاع مختلفة
من العالم .وليس فقط في مدينة في
فلوريدا ،أي في كل مكان يهمني عليه
الفساد االق�ت�ص��ادي وي�ك��ون ذا طابع
مؤسساتي منظم» .الفيلم األميركي
اآلخ��ر املنافس على «األس��د الذهبي»
يحمل عنوان «مانجل هورن» لديفيد
غ��وردون غرين .وي��ؤدي آل باتشينو
دور رج � ��ل م� �س ��ن ي �ع �ي��ش ف� ��ي ب �ل��دة
صغيرة ،يهتم بقطته ويتناول يوميًا
ال�ط�ع��ام ف��ي م�ك��ان مختلف .لكن هذه
ل �ي �س��ت ا ّل� �ص ��ورة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة مل��ان�ج��ل
ه��ورن .إنها مجرد قناع يضعه رجل
ذو ت ��اري ��خ أس � ��ود ح��اف��ل ب��ال �ج��رائ��م.
ق �ب��ل أرب �ع��ة ع �ق��ود ،ت�خ�ل��ى ع��ن ام ��رأة
أح�لام��ه ،م��ن أج��ل مهمة ك�ب�ي��رة .وه��ا
هو في سن متقدمة يعيد التفكير في
ذاك ال �ق��رار .ق�ص��ة ح��ب ع��ن أش�خ��اص
أض��اع��وا فرصًا ف��ي شبابهم ك��ان لها
أن تغير مسار حياتهم وتجعلها أقل
م��أس��وي��ة« .ال�ق�ت��ل امل�ت�ق��ن» ه��و ع�ن��وان
الفيلم األميركي اآلخر الذي يتنافس
على «األس��د الذهبي بتوقيع املخرج
وال�س�ي�ن��اري�س��ت ال�ن�ي��وزل�ن��دي أن ��درو
نيكول .ويتوقع النقاد أن يعود إلى
ث�ي�م��ات��ه األس��اس �ي��ة أي ف �ض��اء علمي

مشهد من فيلم «بيردمان»
ت �خ �ي �ل��ي م ��ع ن ��اف ��ذة ن �ح��و امل�س�ت�ق�ب��ل
وامل� �ش ��اغ ��ل ال ��دائ� �م ��ة ل�ل�ان� �س ��ان ،م�ث��ل
األبدية والعدالة.
أم� � ��ا ح� �ص ��ة االف � �ل� ��ام ال �ف ��رن �س �ي ��ة ف��ي
امل� �س ��اب� �ق ��ة ال � �ك � �ب� ��رى ،ف� �ت� �ب ��دو الف �ت��ة
ت � �ف ��وق ع � ��دد األف � �ل� ��ام ال � �ت ��ي ش ��ارك ��ت
ف��ي «م �ه��رج��ان ك � ��ان» .خ�م�س��ة أع �م��ال
فرنسية تشارك في «البندقية» أبرزها

يقارب أبيل فيرارا األيام األخيرة من
حياة بازوليني
«ض��ري �ب��ة ال �ش �ه��رة» ل�ك��زاف�ي�ي��ه ب��وف��وا
الذي يسجل عودته الى اإلخراج بعد
غياب أرب��ع س�ن��وات ،أي منذ تحفته
«آل �ه��ة وب �ش��ر» .امل �خ��رج ال�ت��رك��ي فاتح
أك �ي��ن ي � �ش� ��ارك ب �ف �ي �ل��م «ال � �ق � �ط ��ع» م��ن
إنتاج فرنسي أملاني ايطالي ،وديفيد
اولهوفن بفيلم «بعيدًا عن الرجال»...
وال ب��د أي �ض��ًا م��ن االش � ��ارة ال ��ى فيلم

«ب� ��ازول � �ي � �ن� ��ي» ل �ل �م �خ��رج االم� �ي ��رك ��ي
االيطالي األصل أبيل فيرارا .يتمحور
الفيلم ح��ول األي��ام األخ�ي��رة من حياة
ال � �ش ��اع ��ر وال� �س� �ي� � ُن� �م ��ائ ��ي االي� �ط ��ال ��ي
ب��ازول �ي �ن��ي ال � ��ذي ق �ت��ل ف ��ي ض��واح��ي
روما عام  .1976ثالثة أفالم هي حصة
البلد امل�ض�ي��ف ،والسينما اإليطالية
ل��م تكن موفقة ف��ي السنوات األخيرة
ف ��ي ص �ي��د األس � ��د ال ��ذه� �ب ��ي .م ��ع ذل��ك
ف��إن ال�ح�ظ��وظ ق��ائ�م��ة م��ع ث�لاث��ة أف�لام
ه ��ي« :ال �ق �ل��وب ال�ج��ائ�ع��ة» لسافيريو
كوستانزو ،و«»Anime Nere
لفرانشيسكو م��ون��زي ال ��ذي يتناول
ح� �ي ��اة أع� �ض ��اء ع �ص ��اب ��ة .وي �ت �ن��اف��س
م��اري��و مارتوني على األس��د الذهبي
بفيلمه الجديد «»Il giovane favoloso
ال� � � ��ذي ي� � � ��دور ح � � ��ول ح � �ي� ��اة ال �ش ��اع ��ر
جياکومو ليوباردي.
ف� ��ي امل �س ��اب �ق ��ة ال� �ك� �ب ��رى ذات � �ه� ��ا ال �ت��ي
ي�ت��رأس لجنة تحكيمها السينمائي
ال �ف ��رن �س ��ي أل �ك �س �ن ��در دي � �ب�ل��ا ،ت�ت�ج��ه
األنظار الى «الليالي البيضاء لساعي

ال � �ب ��ري ��د» ل� �ل ��روس ��ي ال �ك �ب �ي��ر أن ��دري ��ه
ك��ون �ت �ش��ال��وف �س �ك��ي ،وف �ي �ل��م «ح �م��ام��ة
ت�ح��ط ع�ل��ى ال �غ �ص��ن ،دل �ي��ل ال��وج��ود»
للسويدي روي أن��درس��ون وجميعها
أف �ل��ام ق��وي��ة س �ت�ت�ن��اف��س ع �ل��ى األس ��د
ال��ذه�ب��ي .فيلم «ح �ك��اي��ات» للمخرجة
االي � ��ران� � �ي � ��ة رخ� � �ش � ��ان ب� �ن ��ي اع� �ت� �م ��اد،
يتنافس بدوره على الجائزة وبالطبع
س� �ي� �ك ��ون ان � � �ج � ��ازًا ك� �ب� �ي� �رًا ل �ل �س �ي �ن �م��ا
اإلي ��ران� �ي ��ة امل �س �ت �ق �ل��ة إذا اس �ت �ط��اع��ت
ب �ن��ي اع �ت �م��اد ن �ي��ل «األس � ��د ال��ذه �ب��ي»
ال ��ذي س�ب��ق مل��واط�ن�ه��ا ج�ع�ف��ر بناهي
نيله على فيلمه «ال��دائ��رة» عام .2000
ّ
وثمة َم��ن يعتقد أن حظوظ املخرجة
ض �ع �ف��ت ف ��ي ن �ي��ل «األس � � ��د ال��ذه �ب��ي»
م��ع ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�ت��ي أدل ��ت ب�ه��ا في
ّ
املؤتمر الصحافي .إذ قالت إن هدف
ال �ف �ي �ل��م ت�س�ل�ي��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى اآلث� ��ار
امل ��دم ��رة ل �ل �ح �ص��ار االق �ت �ص ��ادي على
الشعب اإلي��ران��ي ،مشيرة إل��ى معاناة
ألطفال املصابني باألمراض الخطيرة
ممن ال يجدون الدواء بسبب الحصار.
في موازاة املسابقة الرسمية ،تحضر
األسماء الكبرى خارج املسابقة ،مثل
الصربي الشهير أمير كوستوريتسا
الذي يقدم فيلمًا مع تسعة مخرجني،
ي � �ق� ��دم م � �ن � �ظ ��وره ال � �خ � ��اص ل�ل�إي �م ��ان
الديني.
ال � �ت � ��وازن ب�ي�ن األس � �م� ��اء ال �ك �ب ��رى ف��ي
عالم الفن السابع واكتشاف املواهب
الجديدة وتوفير انطالقة عاملية من
منصة املهرجان ،هي االستراتيجية
التي راه��ن عليها فريق عمل ألبرتو
باربيرا للحفاظ على ق��درة املهرجان
في التنافس مع املهرجانات املرموقة،
خ �ص��وص��ًا أن� ��ه ي �ق��ع م ��ن ح �ي��ث ف�ت��رة
ان � �ع � �ق� ��اده ب�ي��ن م� �ه ��رج ��ان�ي�ن م �ه �م�ين:
«ك � ��ان» ال �ع��ري��ق امل �ت��رب��ع ع �ل��ى ال�ق�م��ة،
و«ت��ورن�ت��و» ال��ذي نجح في السنوات
األخ �ي��رة ف��ي استقطاب اف�ل�ام تحظى
باهتمام السوق األميركية.

