
سينما

نديم جرجوره

»أريد أن أصنع فيلًما عن األشياء 
الــتــي أحــّبــهــا فـــي الــحــيــاة. ُيمكن 
ــــا بـــاعـــتـــبـــاره 

ً
ــذا أيــــض ــ تــفــســيــر هــ

ــا ســيــاســًيــا فــي مــواجــهــة فــتــرة تــّدعــي 
ً
مــوقــف

 هــذه األشــيــاء غير ُمــهــّمــة. )هــنــاك( حالة 
ّ
أن

يمينية فاشية تسيطر على العالم، وتقول 
ه من غير الضرورّي أن يستمتعوا 

ّ
للبشر إن

مرفوًعا  شــعــاًرا  الــكــآبــة  كــانــت  إذا  بالحياة. 
ا، فأنا أريد أن أكون 

ً
 أردَت أن تكون عميق

ْ
إن

ُمبهًجا«.
ــه ليكشف 

ّ
يــقــول ُيـــســـري نــصــر الــلــه هـــذا كــل

عــاقــتــه بــفــيــلــمــه الــــروائــــي الــطــويــل األخــيــر 
 .)2016( الحسن«  والــوجــه  »املــاء والخضرة 
كامه هــذا منشور في حــوار طويل ألحمد 
 

ّ
ــتــــاب مــســتــقــل ــعــــه، صـــــــادر فــــي كــ شــــوقــــي مــ

)ص. 78( عــن »مــهــرجــان األقــصــر للسينما 
األفريقية«، في دورته الـ6، )16 - 22 مارس/ 
ُيــســري  ــهــا  ُيــحــبِّ الــتــي  األشـــيـــاء  آذار 2017(. 
 الطبخ واألكــل، 

ّ
نصر الله تصنع فيلًما: فــن

الحّب، العاقات اإلنسانية، العيش في بيئة 
تــتــاءم وحــيــويــة أفــــراد فــي ســلــوك الــحــيــاة، 
إلخ. اللحظة صعبة. قبل 4 أعوام فقط، ُينجز 
نصر الله »بعد املوقعة«، املوغل في تداعيات 
»ثورة 25 يناير« )2011(، وارتباكاتها. بني 

الفيلمني، تمّر أعوام تحدث فيها انقابات، 
وتــقــع مــصــائــب، وتــحــصــل تـــبـــّدالت. الــثــورة 
ــــوءود.  . حــلــم الــتــغــيــيــر الـــجـــذري مـ

ٌ
ـــالـــة

َ
ُمـــغـــت

لــعــبــة الــضــحــيــة ُمـــزعـــجـــة. يـــقـــول نــصــر الــلــه 
ـــه ال ُيــحــّب »فــكــرة الضحية املــســكــني غير 

ّ
إن

لــهــذا،  املـــســـؤول عــن تــصــّرفــاتــه« )ص. 78(. 
يستعيد مشروًعا قديًما له، وُيقّرر تحقيقه 
مشروع  الحسن(.  والوجه  والخضرة  )املــاء 
قة بالكتابة واإلنتاج، 

ّ
يمّر في مطّبات متعل

لكنه يتحّول إلى فيلٍم، تنوجد فيه مساحة 
ــائــــع الـــعـــيـــش فــي  إنـــســـانـــيـــة تــبــتــعــد عــــن وقــ
تـــحـــّوالت مــصــيــريــة، فــتــتــحــّدد فيها أشــكــال 

أجمل وأصدق وأكثر شفافية للحياة.
ــاء والــخــضــرة والـــوجـــه الحسن«  ُيــعــرض »املــ
ــًدا الــخــمــيــس، 13 يــونــيــو/ حـــزيـــران 2019،  غــ
طرابلس  لـ«مهرجان  الـــ6  الـــدورة  افتتاح  فــي 
لألفام« )شمال لبنان(، املنتهية بعد 6 أيام. 
ــار تــكــريــم املــهــرجــان   فــي إطـ

ٌ
اخــتــيــاره حــاصــل

لـــُيـــســـري نـــصـــر الــــلــــه، الـــــــذي يـــــتـــــّرأس لــجــنــة 
التحكيم الخاّصة باملسابقة الرسمية لألفام 
الطويلة، ولليلى علوي، التي تؤّدي فيه أحد 

األدوار الرئيسية.
ساسة سرد، وبساطة لغة وقــول، وشفافية 
أمـــوٌر تصنع فيلًما يكتفي  إحــســاس ونــبــرة، 
ا، 

ً
ا هانئ

ً
يــريــدون عيش أنــاٍس  بالتقاط نبض 

ات يرونها امتداًدا ألنفسهم 
ّ
فيهيمون في ملذ

الــطــبــخ   يــحــتــل 
ْ
ورغـــبـــاتـــهـــم وأهــــوائــــهــــم. وإذ

صــــدارة املــشــهــد، مــن خـــال عــائــلــة تــعــمــل في 
 مسائل أخرى 

ّ
الطبخ لحفات األعـــراس، فــإن

 
ً
ُمساهمة الطعام،  أصــنــاف  بــني   

ّ
تنسل مهّمة 

فــيــه مــشــاعــر حــّب  عــالــٍم تختلط  فــي تشكيل 
 بــرغــبــات 

ّ
بـــاخـــتـــاف طـــبـــقـــّي، وهــــواجــــس فــــن

مفتوحة على ماٍض وحاضٍر.
الحسن«  والــوجــه  »املــاء والخضرة  يختلف 
نجز 

ُ
تــمــاًمــا عــن ســابــقــه، »بــعــد املــوقــعــة«، امل

البلد  نتاج لحظة ضاغطة.  عام 2014. هذا 
والرؤية  مرحلة مضطربة،  في  يمّر حينها 
شبه غامضة. األيام الـ18 لـ«ثورة 25 يناير« 

السابق  الرئيس  بتنّحي  املنتهية   ،)2011(
ــنـــي مــــــبــــــارك، عـــــاجـــــزة عـــــن اســــتــــعــــادة  حـــسـ
تــحــول دون معاينة  الــتــخــّبــطــات  ــبــــادرة.  املــ
أهــدأ وأعمق وأوضـــح. هــذا طبيعي. ُيسري 
ــوال بــلــده ونــاس   فــي أحـ

ٌ
نصر الــلــه مــنــخــرط

ــلــــده. اشـــتـــغـــاالتـــه الـــســـابـــقـــة مـــنـــدرجـــة فــي  بــ
سياق السرد الفردي للحكايات الجماعية، 
صبح 

ُ
من دون انغاق على الذات، بقدر ما ت

الــــذات مــرايــا جــمــاعــة وبــيــئــة وأنــــاس. »بعد 
املوقعة« انغماس أكبر في هّم جماعّي، عبر 
ا 

ً
حكايات بعض أهل »نزلة السّمان«، انطاق

مـــن »مــوقــعــة الــجــمــل« )هـــجـــوم »بــلــطــجــيــة« 
النظام على املتظاهرين في ميدان التحرير، 

في 2 فبراير/ شباط 2011(.
الفيلم  الله »مــوضــوع«  ُيــســري نصر  يختزل 
ـــه عــن »الــخــوف الــظــاهــر مــن تــجــاوز 

ّ
بــقــولــه إن

ــيـــف: »هـــو  ــــهــــا«. ُيـــضـ
ّ
ــل ــكـــات الـــكـــامـــنـــة كــ املـــشـ

شعورنا ملــدة أيــام بــذوبــان الــفــروق الطبقية، 
ثــم عـــودة الــذعــر بــصــورة أعــنــف خـــال الــعــام 
التالي للثورة. هو حكاية بنت تذهب بدافع 
حــمــاســتــهــا وفــطــرتــهــا، ثـــم تـــحـــاول الــتــراجــع 
 خــطــاب ثــــوري عــاجــز 

ّ
بــاقــي الــفــيــلــم، فـــي ظـــل

الواقع  يفرضها  التي  األسئلة  الــرّد على  عن 
اليومي للبشر« )ص. 72(. 

 تــبــدو الــخــطــابــيــة املــبــاشــرة واضــحــة في 
ْ
إذ

لحاجة  املوقعة«،  »بعد  من  مختلفة  مواقع 
فيها  بما  اللحظة  توثيق  إلــى  ربما  الــنــّص 
مــن تــســاؤالت وارتــبــاكــات تفرض نــوًعــا من 
 اختيار 

ّ
املــبــاشــرة فــي الحكي الــيــومــي؛ فـــإن

التعبير حاضٌر في »جنينة  النوع من  هذا 

، مــع إتــاحــة مــجــاٍل 
ً
األســـمـــاك« )2008( مــثــا

شيء  لقول  ممثل  شخصية/   
ّ

لكل مختلف 
مغاير ملألوف السرد السينمائي في األفام 
مباشرة  بمواجهة  ل 

ّ
يتمث مجال  الــروائــيــة. 

ــرا، لـــلـــبـــوح بــبــعــض مــكــنــونــات  ــيـ ــامـ ــكـ مــــع الـ
النفس والــروح، بعيًدا عن سردّية مشغولة 
 تمتلك تلك السردّية نفسها 

ْ
ومضبوطة، وإن

ا من العفوية أثناء التصوير. فالبوح، 
ً

هامش
 
ّ
بالنسبة إلى ُيسري نصر الله، أساسّي، ألن

كلغِة  بل  س، 
ّ
كمتنف إليه  يحتاجون  الناس 

قـــــول. ومــهــمــا يــتــمــّكــن الـــنـــص الــســيــنــمــائــي 
ــن »بــــــوح« الـــنـــاس،  ــا مـ

ً
ــن أن يــعــكــس شــيــئ مـ

أعمق  تعبيٍر  أفضلّية  املــبــاشــر  للبوح   
ّ
فـــإن

 يحمل في ذاته خطابية ما أو 
ْ
وأجمل، وإن

ا.
ً
مباشرة ما، أحيان

مــــع »املـــــــاء والـــخـــضـــرة والــــوجــــه الـــحـــســـن«، 
ــصــبــح املــتــتــالــيــات الــبــصــريــة مــرايــا أجمل 

ُ
ت

وأهــدأ، وحــواًرا متنّوع األشكال مع الحياة 
والحّب والجمال.

يُسري نصر اهلل: بهجة الحياة )فيسبوك(

26

تكريم يسري نصر اهلل 
في طرابلس اللبنانية 
بعرض فيلم »ُمبِهج«

يُكرِّم »مهرجان طرابلس 
لألفالم« المخرج يُسري 

نصر اهلل، في دورته الـ6 
)13 ـ 19 يونيو 2019(، 

بعرض فيلمه األخير »الماء 
والخضرة والوجه الحسن«

¶ »ال أرانكادا« فيلمك الوثائقي الطويل األول.
 أنجزُت العديد من األفام 

ْ
نعم. لكن سبق أن

الــقــصــيــرة، ُعــرضــت فــي أمــاكــن مختلفة من 
العالم.

 
ب تحقيقه جهًدا كثيًرا؟

ّ
¶ هل تطل

تــغــّيــرت مــعــالــم املـــشـــروع كــثــيــًرا مـــع مـــرور 
ا في شيء، ثم بتنا في شيء آخر. 

ّ
الوقت. كن

لكن، في النهاية، عندما انطلقُت في صناعة 
إلى  بطريقة سريعة  األمـــور  ســارت  الفيلم، 
ٌر في 18 يوًما،  ُمــصــوَّ ه 

ّ
كل الفيلم  حــّد كبير. 

امتّدت على 3 أسابيع. أما املونتاج، فبدأنا 
 بعد اكتمال التصوير، 

ً
العمل عليه مباشرة

من دون إضاعة وقت.

¶ أنت برازيلي، لكنك أنجزَت فيلًما عن كوبا. ما 
الذي حملك إلى هذا البلد؟

عــشــُت عــامــني فـــي كــوبــا أثـــنـــاء دراســـتـــي في 
معهد الفيلم. منذ ذلك الوقت، بدأُت أهتّم جًدا 
القول  يمكنك  بــه.  شغفي  وازداد  البلد،  بهذا 
ــرُت كــوبــًيــا نــوًعــا مـــا. فــي مــرحــلــة من  ـــي صـ

ّ
إن

املراحل، كنُت أتحّدث اإلسبانية بلكنة كوبية. 
عشُت ما يكفي من الوقت في كوبا كي أعرف 
الكثير من تفاصيلها، أشياء ال يراها السّياح 
. في الوقت نفسه، لسُت كوبًيا حقيقًيا. 

ً
عادة

نــوع من عاقة تربطني بها، ال أعرف  هناك 
كيف أصفها بالكلمات، لكن ُيمكنك أن تشعر 
عادية  تــكــون  ربــمــا  تفاصيل  الفيلم.  فــي  بها 
ــزال غــيــر مــألــوفــة  عــنــد الــكــوبــيــني، لــكــنــهــا ال تــ
فترة  َمكثَت  إذا  ــي لسُت من كوبا. 

ّ
ألن عندي، 

طويلة في كوبا، فلن ترى هذه التفاصيل.
 

إلى  االشتراكية  مــن  النقلة  كوبا  عاشت  كيف   ¶
الرأسمالية؟

إنــهــا نــقــلــة طــويــلــة، بــــدأت تــحــدث حــتــى قبل 
إلى  ذهــبــُت  »نقلة«.  تسمية  عليها  طلق 

ُ
ت أن 

كوبا للمّرة األولى عام 2010. كان هناك هذا 

كانت شخصية فيلم سابق لي أنجزته قبل 
3 أعوام. أحببُت »كاراكتيرها« جًدا، فأردُت 
تـــكـــرار الـــتـــعـــاون مــعــهــا. طــلــبــُت مـــن ابــنــتــهــا 
رأيــُت  عندما  التصوير.  تحضر  أن  جنيفر 
األم واالبنة تتحّدثان إحداهما مع األخرى، 
شعرُت بأن هناك مادة لحكاية. ثّم تعمقُت 
ــة الـــتـــي تـــربـــط إحـــداهـــمـــا  ــعـــاقـ ــي الـ أكـــثـــر فــ
قهما ببعضهما. هذا 

ّ
بــاألخــرى، ومــدى تعل

نــــوٌع مـــن الــعــاقــة يــكــاد يــكــون صـــداقـــة، مع 
مقاربتها  واحــدة منهما على   

ّ
كــل محافظة 

الجيلني.  اختاف  بسبب  للحياة،  الخاصة 
 منهما رؤية مختلفة للمستقبل.

ٍّ
فلكل

 
ــعــات الــجــمــهــور، 

ّ
¶ هــل صــُعــَب عليك تــجــاوز تــوق

ارتــســمــت فــي ذهــنــه عن  املرتبطة بــصــورة معينة 
كوبا؟

ــك عندما تتحّدث عــن كــوبــا، يكون 
ّ
أن املشكلة 

ـــهـــم 
ّ
لـــلـــنـــاس رأي مـــتـــطـــّرف بـــشـــأنـــهـــا، إّمــــــا أن

ــا عــن  ــ ــّبـــرون عــــن حـــّبـــهـــم لـــهـــذا الـــبـــلـــد، وإمــ ــعـ يـ
ــًدا انــتــقــاد  ــ ـــا، يــصــعــب جـ

ً
ــان ــيـ ــه. أحـ كــراهــيــتــم لــ

بــني كامك  تلقائًيا  تــربــط  الــنــاس   
ّ
كــوبــا، ألن

الجميع في  الــذي يملكه  الــخــاص«،  »املطعم 
. اآلن، 

ً
باحة املنزل، ثم بدأ يصبح أكثر شعبية

هناك مطاعم كما هو الحال في أّي مكان من 
العالم. بدأ الناس يشترون املنازل، إلخ. 

في آخر زيارة لي إلى كوبا، شاهدُت محات 
 
ً
تبيع الحيوانات األليفة. كان هذا مستحيا

ه باتت هناك 
ّ
قبل بضعة أعوام. ثم اكتشفُت أن

للسيارات.  األوتوماتيكي  للغسيل  محات 
 على تغيير 

ّ
ها تدل

ّ
هذه األشياء الصغيرة كل

ما كان يحصل. لكن، في الوقت نفسه، لم يتّم 
والــســكــن. سهل  التعليم  بــنــظــامــي  الــتــفــريــط 
 أقول للكوبيني: 

ْ
جًدا، بالنسبة إلّي كغريب، أن

ــي أحــّس بحنني تجاه 
ّ
ا، ألن

ً
»ال تغّيروا شيئ

تاريخكم«. لكن ال أسمح لنفسي بقول كاٍم 
كهذا، فأنا لسُت كوبًيا، ولم أعش ما عاشه 
املـــواطـــن الـــكـــوبـــّي مـــن حــصــار طــــوال أعــــوام. 
العواصم  أكثر   تبقى هافانا 

ّ
أال أخشى فقط 

ا في أميركا الاتينية.
ً
أمان

¶ كيف تعّرفَت إلى الشخصيات التي صّورتها؟
جنيفر.  أّم  ماربيليس،  التقيُت  البداية،  في 

واملديح املجاني لنظام العيش األميركي. هذا 
تناقضات  على  قائم  البلد   

ّ
ألن منصف،  غير 

تـــزال تعيش في  ، ماربيليس ال 
ً
مــثــا كــثــيــرة. 

زمــــن الــــثــــورات الـــتـــي تـــأتـــي مـــن الــســتــيــنــيــات 
عّمالها  أمــام  تخطب   . ثـــوريٌّ ُسها 

َ
ف

َ
ن الفائتة. 

خــطــابــات تــحــمــل نــبــرة وطــنــيــة. وفـــي الــوقــت 
نــفــســه، ال تــتــرّدد عــن مــســاعــدة اآلخــريــن على 
ا عن حياة 

ً
ُمغادرة البلد إلى غير رجعة، بحث

أفــضــل فـــي مــكــان آخــــر. لــــذا، ال يــمــكــن تــوزيــع 
األشــيــاء على أســـاس أســـود أو أبــيــض. كوبا 
تــمــّر فــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، والــنــاس حــائــرون 
ــًدا، ال يــعــرفــون أيـــن ُيــمــوِضــعــون أنــفــســهــم.  ــ جـ
الكوبية  العائات  تعيشها  التي  التناقضات 
االشتراكية  إرث  من  االنتقال  تشرح صعوبة 
إلى الرأسمالية. لكن األشياء ال تتغّير هكذا، 

بني ليلة وضحاها.

الــفــرق  ¶ أعــتــقــد أن مــن وظــائــف السينما إظــهــار 
قّدم غالًبا 

ُ
الكبير بينها وبني وسائل اإلعالم، التي ت

رؤية سطحية لألشياء.
ا 

ً
ِقل أحيان

ْ
ث

ُ
تماًما. لكن األجندة السياسية ت

كاهل الفيلم الوثائقي. يحملها على ظهره 
كعبء. كأن ُيطلب منك أن تنشط سياسًيا، 
 هذا يضّر بحكاية الفيلم. ال مشكلة 

ْ
علًما أن

 تدافع عن قضايا 
ْ
ا، وأن

ً
 تكون ناشط

ْ
في أن

كـــثـــيـــرة، لــكــن لــيــس عــنــدمــا تــحــمــل كــامــيــرا 
ر فــيــلــمــك. عــنــدمــا تــحــمــل الــكــامــيــرا،  لــتــصــوِّ
ــا بــشــيء واحـــد فقط:   تــكــون مــهــتــّمً

ْ
عليك أن

صّوره.
ُ
إظهار مدى تعقيد الظرف الذي ت

 
ْ
الضمير السياسي مهّم جــًدا، لكن عليك أن

الــعــمــل السينمائي.  ــمــارســه خـــارج نــطــاق 
ُ
ت

أنا كسينمائّي، لدّي موقفي السياسي، لكن 
 نضالًيا.

ً
 يكون عما

ّ
الفيلم نفسه يجب أال

أردُت تفادي هذا النمط »البروباغندي« في 
تــنــديــًدا.  أو  مــديــًحــا   يكن 

ْ
إن كــوبــا،  تصوير 

ــًدا. ســانــدُت قضايا  أنــا شخص مسّيس جـ
كــثــيــرة، كــالــنــســويــة وحــقــوق املــثــلــيــني. أعــي 

ــًدا الـــواقـــع الــــذي عــلــى األرض، مـــن خــال  جــ
ــاعــي عــلــى الــســيــاســة وانــخــراطــي فيها. 

ّ
اط

، لــم أرد منذ البداية 
ً
مــع »ال أرانــكــادا« مــثــا

األبـــيـــض«، كما  »املــنــقــذ  تــكــريــس شخصية 
ــا بـــ«الــرجــل  ــ ــاٍم مــتــعــددة. ضــقــنــا ذرًع فــي أفــ
األبـــيـــض« الــــذي يــنــقــذنــا، لــذلــك لـــجـــأُت إلــى 
امــرأتــني مــن الــبــشــرة الــســوداء. رغــم ذلـــك، ال 
نقاط  أظــهــر   

ْ
أن عــلــّي  حمايتهما.  أستطيع 

ضعفهما.

¶ هل واجهَت مشاكل مع السلطات الكوبية خالل 
التصوير؟

ــر أشــبــه بــرقــصــة مـــع الــســلــطــة. في  كـــان األمــ
ــا مــوقــف الــســلــطــة من 

ً
كــوبــا، ال تــعــلــم مــســبــق

األشياء التي تصّورها. ربما ُيقال لَك »نعم«، 
ف على الظروف. 

ّ
 شيء يتوق

ّ
وربما »ال«. كل

يجب أن تجيد كيفية تقديم املشروع. هناك 
 تــعــرفــهــا، وهــذا 

ْ
تفاصيل صــغــيــرة يــجــب أن

يعطي مــشــروعــك صــدقــيــة أكــبــر. بــصــراحــة، 
ــا خــشــيــُت من  ــ

َ
 الــســلــطــات، مل

ّ
لـــو كــنــت مـــحـــل

الصورة  عليه وعلى  اعترضُت  ــا 
َ
ومل الفيلم، 

فــي ضوء  املــعــاصــرة،  لكوبا  الــتــي يرسمها 
في  الـــذي  النقد  تشهدها.  الــتــي  التغييرات 

الفيلم ليس مؤذًيا.
ربما ال تكون تجربة التصوير في كوبا عند 
م 

ّ
أتكل أنــا  لتجربتي.  مشابهة  آخــر  شخص 

عن نفسي فقط.

م فيلًما  ¶ لكن، دعني أكون صريًحا معك: لم تقدِّ
الحّد. هذا فيلم ســوداوي  ا باألمل إلى هذا 

ً
ُمضيئ

ا في 
ً
د أْن ال مستقبل ُممكن

ّ
في نهاية املطاف، يؤك

كوبا. 
اســتــفــهــام،  عــــامــــات  يـــطـــرح  فــيــلــًمــا  وددُت 
ــبـــرة  نـ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ  

ّ
أن ــم  ــ ــهـ ــ أفـ ــّك.  ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ ــــره  ــبـ ــ ــعـ ــ ويـ

ــال هـــذا  »مـــيـــانـــكـــولـــيـــة« تـــســـاهـــم فــــي إيــــصــ
اإلحــســاس إلــيــك. لكن األمـــور أعــقــد مــن هذا 
بقليل. ربما جملة إحــدى صديقات جنيفر 
تعّبر أكثر عن حال التناقض التي يعيشها 
 
ْ
 تــقــول: »أريـــد أن

ْ
بعض الــنــاس فــي كــوبــا، إذ

 أمـــوت في 
ْ
ي أريـــد أن

ّ
أهــاجــر إلــى كــنــدا، لكن

كــوبــا«. عــمــوًمــا، لــم أهــتــّم كــثــيــًرا بمعرفة ما 
إذا كان هناك مستقبل أم ال، بقدر اهتمامي 

بمشاعر الناس لحظة قرارهم الرحيل.

¶ هل صّورَت الكثير من الـ«راشز«؟
، ال أصّور إلى 

ً
صّورُت نحو 40 ساعة. عادة

هذا الحّد. لكن، خال تحقيق هذا الفيلم، لم 
مستوياتها،  أعــلــى  فــي  بنفسي  ثقتي  تكن 

فكّررُت كثيًرا كي أحصل على ما أريد.

¶ هناك مدارس متعددة في صناعة الوثائقي، هل 
ك تنتمي إلى إحداها؟

ّ
تشعر بأن

 طـــريـــقـــتـــي فــــي الــعــمــل 
ّ
أســـتـــطـــيـــع الــــقــــول إن

ــًدا. ال أعــــرف إذا كــانــت تــصــّح  ــ كــاســيــكــيــة جـ
، ال 

ً
تــســمــيــتــهــا بـــ«ســيــنــمــا الــحــقــيــقــة«. مـــثـــا

أؤمـــن بتقنية وضــع الــكــامــيــرا فــي مــكــان ما، 
 
ْ
وانتظار حصول شيء ما قبالتها. عليك أن

ــر الــظــروف والـــشـــروط املــنــاســبــة ليظهر 
ّ
تــوف

الواقع على الشاشة. ال أتحّكم باألشياء وال 
ي أحاول االشتغال على ردود 

ّ
أمسرحها، لكن

فعل الشخصيات، وبلورتها وتطويرها.

حوار

لدّي موقف سياسي 
لكن على الفيلم 

أال يكون نضالًيا

في »ال أرانكادا«، يتناول ألديمار ماتياس كوبا في مرحلة 
انتقالية ُتحيِّر ناسها أمام البقاء أو الهجرة. عنه، حاورت 

»العربي الجديد« ماتياس

ألديمار ماتياس

»ال  الكبيرة.  الشاشة  إلى  كوبا  في  اليومية  الناس  حياة  نُقلت  ما  نادرًا 
النقص،  هذا  يُعّوض   ،)1985( ماتياس  ألديمار  للبرازيلي  أرانــكــادا«، 
في  عضويّتها  في  النظر  تعيد  جنيفر،  ُتدعى  رياضية  بتصويره 
في  صحية  مؤّسسة  تدير  ماربيليس  أّمها  الكوبي.  الرسمي  المنتخب 
هافانا، وشقيقها األصغر يستعّد لمغادرة البلد. تزداد شكوك جنيفر 
في خياراتها. عبر حكاية عائلية، يرسم ماتياس بورتريه لبلد في مرحلة 

انتقالية، تضع الناس في حيرة أمام الرحيل أو البقاء.

»ال أرانكادا«

البهجة أوًال
أشياء يحبّها يُسري نصر اهلل
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