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�أ�سماء و�أتجاهات في ال�سينما الفنلندية
يو�سف ابو الفوز

ت�شير االح�صاءات الر�سمية،
في ن�شريات الجهات المهتمة
ب�صناعة ال�سينما في فنلندا ،الى
�أنه في فنلندا يتم �سنويا انتاج 12
ــ  15فيلم ًا �سينمائي ًا ،وهذا الرقم
يعتبر عالي ًا قيا�س ًا لعدد �سكان
فنلندا الذي يبلغ  5,5ماليين
ن�سمة ،وذلك الن �سوق االفالم
الفنلندي تغطيه �أفالم ًا �أوروبية
م�ستوردة وخ�صو�صا من الواليات
المتحدة االميركية ،ولذلك ف�أن
ما ينتج من االفالم الفنلندية
 ،في غالبيته ،مايزال �سوقه
داخلي ،وب�سبب من هذه المناف�سة
فان الفيلم الفنلندي يعاني من
�شدة التناف�س واي�ضا عدم القدرة
على التناف�س ،فاغلب مو�ضوعات
الفيلم الفنلندي ،ول�سنوات طويلة
كانت محدودة ،وظلت تدور في
مو�ضوع الحرب االهلية عام 1918
وحرب اال�ستمرار ( 1941ـ )1944
ومو�ضوعات كوميدية ،و�أفالم
تدخل في �سياق موجة االفالم
االميركية التجارية ذات الخلطة
من مطاردات وعنف وجن�س.
ولم يت�سن لل�سينما الفنلندية
�أن تخرج كثيرا للمهرجانات �إال
في فترة مت�أخرة وبجهد فردي
من ا�سماء محدودة لمخرجين
مخل�صين لل�سينما والثقافة
الفنلندية .

وي�شري باحثون اىل �أن ظهور التلفزيون
وان�ت���ش��ار اج �ه��زة ال�ف�ي��دي��و ك��ان ل��ه تاثري
على ��س��وق ال�سينما املحلية ،خ�صو�صا
يف اخلم�سينيات من القرن املا�ضي ،و�أثر
ب�شكل كبري على �أرق��ام االنتاج بل وعلى
نوعية االف�لام املنتجة التي راح بع�ضها
ي�ساير املوجات الهوليودية ال�سائدة� .إن
ال��دع��م احلقيقي م��ن قبل ال��دول��ة لل�سينما
الفنلندية ج��اء يف ب��داي��ة  ،1960اذ مت
ت��أ��س�ي����س � �ص �ن��دوق ال�سينما الفنلندية
مبيزانية دعم من الدولة .هذا ال�صندوق
اليقوم بانتاج الأف�لام بنف�سه و�إمن��ا يقدم
ال��دع��م امل���ايل وال �ف �ن��ي�� .س��اع��د ذل ��ك على
ظهور حركة ما �سمي باملوجة الفنلندية
اجل��دي��دة ،حيث ب ��د�أت موجة م��ن االف�لام
اجل� ��ادة ت �ق�ترب م��ن ال �ع��امل �ي��ة ،وبع�ضها
��س�ع��ى ل �ل��و� �ص��ول اىل ال �� �س��وق ال�ع��امل�ي��ة
ع�بر اال� �ش�تراك باملهرجانات االوروب �ي��ة.
نذكر على �سبيل امل�ث��ال فلم (االر� ��ض ...

االغنية املحرمة  )1973للمخرج راوين
مولبريغ ( 1929ــ  )2007وال��ذي يعترب
من املخرجني امل�شهورين يف فنلندا  ،فلمه
هذا ح�صل على اهتمام عاملي وبعد فرتة
�صمت طويلة عاد اىل الواجهة من جديد
بفلمه الثاين ( اجلندي املجهول ،)1985
وه��ذا الفيلم ع��ن ق�صة للكاتب الفنلندي
ال�شهري فاينو لينا ( )1992 - 1920الذي
يرويها من وجهة نظر اجلنود العاديني،
وق��د اخرجت لل�سينما �أك�ثر من م��رة على
يد اكرث من خمرج .وتتناول هذه الرواية
ما ي�سمى "حرب اال�ستمرار" بني فنلندا
واالحت ��اد ال�سوفياتي ،وك��ان��ت ا�ستمرت
م��ن  25ح��زي��ران  1941حتى  19ايلول
 ،1944وارادت فنلندا ،املتحالفة حينها
م��ع النظام الهتلري ،ا�ستعادت �أرا��ض��ي
كان االحتاد ال�سوفياتي احتلها يف هجوم
�أ�ستباقي .يذكر �أن الن�سخة االوىل من فيلم
اجلندي املجهول كانت �أخرجت عام 1955
ب�� ��أدارة �أدف�ي�ن الي�ن��ي (،)1989–1905
وعاد �أكو لوهيمي�س (مواليد  )1986عام
 2017الخ��راج الن�سخة الثالثة من الفيلم
مب��ؤث��رات حديثة كمحاولة ل�لاق�تراب من
ال�سوق العاملية ،ومن اجلدير بالذكر انه
ومنذ ع��ام  ،2000و�سنويا ،تبث قنوات
التلفزون الفنلندي ه��ذا الفيلم ،بن�سخه
املختلفة ،وذل��ك يف ي��وم ا�ستقالل فنلندا،
امل�صادف يف .1917 / 12 / 6
ومنذ بداية الثمانينيات يف القرن املا�ضي،
ت��وق��ف ع��ن ال�ع�م��ل مت��ام � ًا خم��رج��ون مثل
ي� ��ورن دون�ي��ر (م��وال �ي��د  ،)1933وه��و
منتج وخم��رج وكاتب وناقد فنلندي ،من
القومية ال�سويدية  ،ورغ��م ان��ه من عائلة
غنية وم�ع��روف��ة كثريا يف فنلندا� ،إال ان
اعتناقه االفكار الي�سارية يف فرتة �شبابه
ترك ت�أثري ًا على كتاباته و�أف�لام��ه .ومتيز
بغزارته يف االن �ت��اج ،فله تقريبا �أربعني
ع�م� ً
لا ادب �ي � ًا م�ن���ش��ور ًا ،وح ��از دون�ي�ر عام
1985ع �ل��ى ج��ائ��زة فنلنديا يف االدب عن
روايته (االب واالب��ن) ،وهي �أرف��ع جائزة
ر��س�م�ي��ة  ،وي �ع �ت�بر اول ف�ن�ل�ن��دي ي�ح��وز
االو�سكار عام  1982وذلك النتاجه الفيلم
الدرامي ال�سويدي "فاين و�أليك�سندر" من
اخراج ال�سويدي انغمار بريغمان (1918
ـ  )2007الذي ح�صد اربع جوائز او�سكار
منها جائزة اف�ضل فيلم بلغة اجنبية ا�ضافة
لأف���ض��ل ت�صميم �إن �ت��اج ،لأف���ض��ل ت�صميم
�أزياء ولأف�ضل ت�صوير �سينمائي .واخرج
دون �ي�ر ب�ن�ف���س��ه اول اف�ل�ام��ه الروائية"
االح��د يف �سبتمرب" عام  1963وتال ذلك
بحوايل  24فيلما �آخر بع�ضها ي�ستند اىل
اعماله االدبية ،وثم ا�شتغل يف ال�سيا�سة
وا�صبح نائبا يف الربملان الفنلندي لثالث
دورات برملانية ،اعتبارا من عام  1987ثم
الربملان االورب��ي ( 1996ـ  )1999وعمل
يف ال�سلك الدبلوما�سي ( 1995ـ )1996
 ،لكنه ترك ال�سيا�سة عام  2015وحتول
اىل االنتاج ال�سينمائي والأدب��ي .وتوقف
عن العمل اي�ضا خمرجون اخرون ال�سباب
خمتلفة ،مثل ايركو كيفاكو�سكي (1936
ـ  )2005وم��اون��و ك��ورك �ف��ارا (، )1926
ومع نهاية الثمانينيات مات بع�ض �أ�شهر
خمرجي ال�سينما الفنلندية مثل ري�ستو
يارفا ( 1943ـ  ، )1977ميكو ني�سكانني

( 1929ـ  )1990و هيكي بارتانني (1942
ـ . )1990وكل هذا ترك اثره على �ساحة
العمل الفني وال�سينمائي �شيئا ما ،اال �أن
االنتاج ال�سينمائي مل يتوقف ،اذ �شهدت
الثمانينيات م��ن ال�ق��رن املا�ضي وب�شكل
�ساطع والدة جيل جديد م��ن املخرجني .
يت�صدرهم االخوين كاوري�سماكي :ميكا
ك��اوري���س�م��اك��ي (م��وال �ي��د  )1955واك��ي
ك��اوري���س�م��اك��ي (م��وال �ي��د  ،)1957ال��ذي��ن
متيزا بكتابة افالمهما بانف�سهما واخراجها
ب�شكل م�شرتك او على انفراد ،وخلقا �أفالما
متميزة ،اذ كان ابطالهما النا�س الب�سطاء
من العمال والعاطلي ،وحافظا يف حياتهم
العامة على الت�صاقهم مبا يقوله ابطالهم
مب��واق��ف ح�ي��ات�ي��ة اذ ظ�ل�ا ي�ترف �ع��ان عن
ح�ضور املجال�س الر�سمية لرجاالت الدولة

وال�سيا�سيني ،و�أدان��ا ال�سيا�سة االمريكية
يف ال�شرق االو�سط وغزو العراق والعوملة
ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة واحل���رك���ات ال�ع�ن���ص��ري��ة،
وخرجا بافالمهما اىل مهرجانات عاملية،
ف�م���ش��ارك�ت�ه�م��ا يف امل �ه��رج��ان��ات ال�ع��امل�ي��ة
خ��رج��ت ب��ال�ف�ي�ل��م ال�ف�ن�ل�ن��دي اىل ال �ع��امل،
وهما معروفان لي�س يف اوروب��ا فقط بل
يف ام�يرك��ا وال �ي��اب��ان .ك��ان اول افالمهم
(ال� �ك ��اذب  )1981و(امل �ف �ل �� �س��ون )1982
والتي كتبهما اكي كاوري�سماكي واخرجها
م�ي�ك��ا ك��اوري���س�م��اك��ي ،وب��اف�لام�ه�م��ا التي
ا�شرتكا فيها معا� ،أو عمالها على انفراد،
ح ��اوال الت�أ�سي�س للموجة اجل��دي��دة يف
ال�سينما ال�ف�ن�ل�ن��دي��ة ،وم�ن�ح�ه��ا الفر�صة
لتتنف�س ه ��وا ًء ج��دي��دا ،فهما اىل جانب
اع�ت�م��اده�م��ا م�ي��زان�ي��ات حم� ��دودة ،ت�ن��اوال
مو�ضوعات �شائكة تهم املجتمع الفنلندي
وتناوالها بر�ؤية �سينمائية واقعية جادة
ومتميزة  .واىل جانب ذلك فان تعاملهم
وبح�سا�سية عالية مع الكامريا جعل من
اعمالهما دوم��ا حت�سب يف خانة االف�لام
املتميزة بجودتها الفنية ،و�شيء يح�سب
لهما دائ�م� ًا  ،انهما قدما �صورة االن�سان
االجنبي ،وامللون خا�صة ،ب�شكل خمالف
ملا اعتادته ال�سينما الفنلندية التقليدية،
حيث دائ�م��ا ن��رى االف��ارق��ة خ��دم� ًا للرجل
االبي�ض ،والغجر دائما �سراق وحمتالني
والرو�س دائما من رجال املافيا وهكذا�،أما
االخوة كاوري�سماكي قدما وجهة نظرهما
امل��و��ض��وع�ي��ة و�أح �ي��ان��ا بلقطات ق�صرية
معربة ،وك�أنها برقية اع�لان عن وثيقة،
فقدما من اخراج ميكا ق�صة عن اجلرمية يف

"�سبية" اال�شتغال الهادئ على جرائم الإرهاب
كاظم مر�شد �سلوم
كث�ي�رة هي الأف�ل�ام التي تناول ��ت الهجمة
الإرهابي ��ة التي �شنها م�سلحو داع�ش على
امل ��دن العراقية  ،معظم ه ��ذا التناول جاء
حماكيا للواقع  ،حي ��ث ن�شاهد فيها الفعل
االجرام ��ي  ،قت ��ل � ،سبي  ،قط ��ع ر�ؤو�س ،
�إع ��دام جماع ��ي وغ�ي�ره  ،ه ��ذا اال�شتغال
الفيلم ��ي رمب ��ا يكون ل ��ه �أثر نف�س ��ي حاد
على بع� ��ض امل�شاهدين  ،وهن ��ا ي�أتي دور
اال�شتغ ��ال املغاير ال ��ذي ميكن �أن يكون له
نف� ��س الوق ��ع والت�أثري عل ��ى امل�شاهد دون
�إظهار م�شاهد الذبح واالعدام واالغت�صاب
وغ�ي�ره  ،وه ��ذا م ��ا فعل ��ه املخ ��رج ال�شاب
�ضياء جودة يف فلمه "�سبية" الذي عر�ض
�ضم ��ن م�سابقة املهر الق�ص�ي�ر يف مهرجان
دب ��ي ال�سينمائ ��ي ال ��دويل ال� �ـ ، 14وح ��از
على جائ ��زة �أف�ضل فيل ��م يف م�سابقة املهر
الق�صري .
الفيل ��م يتح ��دث عن ام ��ر�أة ايزيدية تعي�ش
لوحده ��ا م ��ع ابنته ��ا وكلبه ��ا  ،ومذي ��اع
ت�ستم ��ع من خالل ��ه اىل االخب ��ار التي ترد
جرائ ��م داع� ��ش  ،يف بيت عل ��ى �سفح �أحد
جب ��ال منطق ��ة �سنج ��ار الت ��ي �أجتاحه ��ا
التنظي ��م املتط� � ّرف  ،وقتل و�ش ��رد الآالف
و�سبى العديد من الن�ساء والأطفال .
ال �أح ��د يف امل ��كان  ،معظم ال�س ��كان هربوا
 ،الرج ��ال ذهبوا للتطوع للقت ��ال مبا فيهم
زوجها  ،هي الوحيدة التي رف�ضت املغادرة
 ،وبقت متم�سكة ب�أر�ضها وبيتها .
كل حرك ��ة وكل �صوت ق ��ادم يقلقها  ،القلق

الأكرب على ابنتها  ،تخاف عليها من الأ�سر
واالغت�صاب  ،خ�صو�ص ًا مع اقرتاب �صبي
يافع م�ص ��اب من بيته ��ا  ،فتق ��وم بتطبيبه
ورعايت ��ه م�ستمع ��ة اىل حكايت ��ه  ،وكي ��ف
�إن امل�سلح�ي�ن قتل ��وا اهله بدم ب ��ارد يف ما
كان ه ��و يلع ��ب خلف ال ��دار  ،وكيف �شاهد
بعين ��ه الذي فعله م�سلح ��و داع�ش بالن�ساء
يف القرية والقرى املجاورة  ،هذا احلديث
�شكل له ��ا دفع� � ًا م�ضاعف ًا لإنق ��اذ ابنتها من
اخلط ��ر القادم  ،حتى تقرر يف نهاية الأمر
� ،أن تر�سها اىل اقاربها الذين يعي�شون يف
منطق ��ة بعي ��دة عن خطر الإره ��اب  ،لتبقى
لوحدها تدافع عن �أر�ضها وبيتها .
يح�س ��ب للمخ ��رج �ضياء ج ��ودة متكنه من تري ��د �أن تقول " نعم هذا م ��ا ح�صل معنا ،
�إدارة ممثلني غري حمرتفني  ،يقفون للمرة �سبي وقتل واغت�ص ��اب " وجاءت الفر�ص
الأوىل �أمام الكامريا  ،كذلك ميكن مالحظة لتف ��رغ غ�ضبه ��ا م ��ن خ�ل�ال دور �سينمائي
احلما� ��س الكب�ي�ر واجلدي ��ة الوا�ضح ��ة ق�ص�ي�ر �أتيح لها  ،فتظه ��ر يف امل�شهد الأول
البادي�ي�ن على مالمح امل ��ر�أة البطلة  ،ك�أنها وه ��ي تقطع ر�أ� ��س طائر داللة عل ��ى قوتها
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شاشات

فيلم (الزمرة  )1984وفلم ًا عن ال�سباقات (
روز  )1985وفلما كوميديا (ج��ا  ...جا
 ...جا  )1989وفلما عن افراد الع�صابات
التقليدية (هل�سنكي ــ نابويل  :طول الليل
 )1987وفلم (االمازون  ،)1990وقد متيز
االخ اال�صغر �أك��ي كاوري�سماكي بكونه
مياال للكوميديا ال�سوداء واجلر�أة يف النقد
االجتماعي للتفاوت الطبقي ،هكذا قدم من
كتابته واخ��راج��ه فيلم ( ظ�لال يف اجلنة
 )1986وق��دم فيلم (�أري��ل  )1988وفيلم
(فتاة لعبة الن�صر )1990وكان �أكي قد بد�أ
م�سريته االخراجية مع اقتبا�س عن الكاتب
الرو�سي فيدور دي�ستيويف�سكي فقدم بر�ؤية
معا�صرة فيلم ( اجلرمية والعقاب )1983
وبنف�س املنحى اقتب�س عن �شك�سبري وقدم
(ه��ام�ل��ت رج��ل �أع �م��ال  )1987وث��م تنقل
خارج فنلندا وقدم اعما ًال عديدة  ،من خاللها
خلق له ا�سما يف االو�ساط الفنية العاملية
وع��رف العامل بال�سينما الفنلندية ،ففي
امريكا وباال�شرتاك مع الفرقة املو�سيقية
ال�ساخرة واالنتقادية (لينيغراد كاوبي)،
التي ظهرت يف ب��داي��ة الثمانينيات ،قدم
فيلم ( لينغراد كابوي يف امريكا )1989
وانتجه يف امريكا وح��اول فيه ان يقدم
ر�ؤية �ساخرة للحياة االمريكية ،وثم انتقل
اىل بريطانيا ومن لندن قدم فيلما ممتعا
عن احلب (�سمعت ب�أتفاق للموت )1990
ومن باري�س قدم ( حياة بوهيمي )1992
ثم قفل عائدا اىل فنلندا واىل مو�ضوعاته
الطبقية وتفا�صيل احلياة الفنلندية ،فقدم
(تاتيانا ،انتبهي اىل و�شاحك  )1994وثم
(الغيوم املندفعة  ،)1996وتوالت افالمه
 ،فر�شح ع��ام  2002فيلمه (رج��ل ب��دون
ما�ض) جلائزة االو�سكار عن فئة االف�لام
الناطقة بلغة اجنبية  ،وثم يف مهرجان كان
ال�سينمائي  2002فاز الفيلم بجائزة جلنة
التحكيم  ،وفازت ممثلة الفيلم كاتي �أوتينن
(مواليد  )1961بجائزة اف�ضل ممثلة لدور
ن�سائي رئي�سي  .والفيلم درام��ا كوميدية
 ،عن رجل فنلندي ي�سافر يبحث عن عمل
يف العا�صمة،هل�سنكي ،فيتعر�ض لالعتداء
ويفقد ذاك��رت��ه ويجد نف�سه بني جمموعة
من النا�س املهم�شني يف املجتمع ويتعرف
اىل ام��ر�أة فنلندية تتطور عالقته بها مع
احداث الفيلم  ،و�أي�ضا مت اختيار الفيلم من
قبل ا�سبوعية " "Teleramaالفرن�سية
وهي جملة ثقافية خمت�صة باالعمال الفنية
ت�أ�س�ست ع��ام ، 1947ك��واح��د م��ن �أف�ضل
ع�شرة �أفالم لعام . 2002ويف عام ،2016
ويف مهرجان برلني ال�سينمائي ،فاز فيلمه
(اجلانب الآخر من االمل) بجائزة بجائزة
الدب الف�ضي لأف�ضل خمرج  ،ويف مهرجان
دبلن نف�س العام ،نال ممثله ال�شاب ال�سوري
�شريوان حاجي ( 1985مواليد ) جائزة
اف�ضل ممثل  .والفيلم  ،كوميديا �سوداء عن
موجة اللجوء اىل �أوروب��ا  ،وال�صعوبات
التي يواجهها طالبو اللجوء من �سوريا
وال �ع��راق يف فنلندا ،وا�سند امل�خ��رج يف
الفيلم االدوار الرئي�سة وال�ث��ان��وي��ة اىل
مهاجرين والج�ئ�ين م��ن �سوريا وال�ع��راق
فمنح الفيلم �صدقية عالية .ومن مهرجان
برلني فاج�أ اك��ي كاوري�سماكي اجلميع ،
باعالنه اعتزال العمل يف ال�سينما وان هذا
الفيلم �سيكون �آخر �أعماله .

كالكيت

 عالء املفرجي

في التال�شي ..واالرهاب الآخر
يقول املخرج فاحت �آكني" :يف الت�سعينيات عندما قمت ب�إخراج �أول فيلم
اخرتت �أن يك ��ون بطله �شابا ي�شبهني ،تركي ولد يف �أملانيا ،م�ستح�ضرا
خلفيت ��ي العائلي ��ة ،والقى ه ��ذا العم ��ل ترحيب� � ًا وا�سع ًا خا�ص ��ة من قبل
و�سائ ��ل الإعالم التي �سلطت ال�ضوء عليه ب�ش ��كل كبري ،حينها �أيقنت �أن
هذا هو امل�سار الذي يجب �أن �أ�سلكه"..
كان ��ت خط ��وة املخ ��رج االمل ��اين م ��ن �أ�صل ترك ��ي ه ��ي بالق ��اء جم�ساته
بخ�صو� ��ص م�س ��ار املو�ضوع ��ات الت ��ي �سيعتمدها يف �أفالم ��ه فيما بعد.
وه ��ي اف�ل�ام ذات م�سا�س بثقافة بل ��ده الأم ،فقد �أخرج ع ��ددا من الأفالم
الوثائقي ��ة التي تطلع من خاللها ال�ستك�ش ��اف الثقافة الرتكية و�صبغتها
العاملي ��ة ،وامتداده ��ا يف التاريخ ،حيث �أبدع �سن ��ة  2005فيلم ًا وثائقي ًا
بعن ��وان "عرب اجل�سور � -ص ��وت ا�سطنبول" والذي �سل ��ط فيه ال�ضوء
على خمتل ��ف جوانب املو�سيق ��ى الرتكية والغنى والتن ��وع الذي تزخر
ب ��ه ،فيما �أنتج فيلم ًا وثائقي ًا �آخر بعنوان "لقد ن�سينا العودة" يحكي من
خالل ��ه عن رحلة هج ��رة والديه من الأرا�ضي الرتكي ��ة يف اجتاه �أملانيا.
العدي ��د م ��ن �أعمال ��ك ال�سينمائية ركزت عل ��ى مو�ضوع الهج ��رة ،خا�صة
�صورة املهاجرين الأتراك يف �أملانيا.
فيلم ��ه اجلدي ��د (يف التال�شي) الذي ف ��از �أخري ًا كاف�ض ��ل فيلم �أجنبي يف
م�سابق ��ة الغولدن كلوب ،وعر�ض يف مهرج ��ان دبي ال�سينمائي اليخرج
عن (م�سار) فاحت اكني ،فهو فيلم �صادم ،م�شوق ومثري وعاطفي ،يُف�ضي
في ��ه �سعي ام ��ر�أة �شابة لنيل العدال ��ة لزوجها وابنه ��ا ال�صغري املقتولني
خالل عمل �إرهابي� ،إىل �شبكة معقدة من الد�سائ�س والأكاذيب واملخاطر
والفو�ض ��ى النف�سية.وبعد �سل�سلة من التحقيق ��ات ،يت�ضح ب�أن النازيني
اجل ��دد هم من قتل ��وا زوج «كاتي ��ا»« ،ن ��وري» وابنها ال�صغ�ي�ر «رو ّكو»،
ولك ��ن ما �سب ��ب هذه اجلرمية؟ بعدم ��ا تبد�أ جل�س ��ات حماكمة املجرمني،
تتعم ��ق جراح «كاتي ��ا» بعدما تكت�شف اخلفايا ال�ش ّري ��رة والوجه القبيح
للنازيني اجلدد الذين �سقطوا يف �أعماق الكراهية الب�شرية وجتد نف�سها
– مب�ساعدة من �صديق زوجها املحامي «دانيلو»  -يف مواجهة نارية مع
�أولئ ��ك الذين �سرقوا فرح ��ة عُمرها ودمّروا حياته ��ا بتط ّرفهم ونواياهم
ال�شريرة .وحتقق العدالة يف �أن تفجر نف�سها مع هذا االرهابي.
فف ��ي الوقت الذي تكر�ست في ��ه تلك ال�صورة النمطي ��ة لالرهاب بو�صفه
م ��ن �صن ��ع العرب يق ��دم فاحت اكني معاجل ��ة معكو�سة  ،ال ��ذي يطرح فيه
الأوروبيني ك�إرهابيني وامل�سلمني ك�ضحايا.
نتاب ��ع يف الفيل ��م �شابا م�سلما ( نوري) يخرج م ��ن ال�سجن ،حيث �سجن
ب�سب ��ب جتارته باملخدرات ،ليتزوج من حبيبته الأملانية ال�شقراء ،كاتيا،
ليبد�أ حي ��اة جديدة ..ثم تتوىل الأحداث لنلتقي بكاتيا برفقة طفلهما يف
طريقهم ��ا �إىل م ��كان عمل زوجها ،للرتك ابنها عن ��ده ،وعند رجوعها اىل
م ��كان العمل جتده مزدحم ��ا برجال الأمن .حيث يق�ض ��ي زوجها وابنها
جراء عمل ارهابي.
تب ��د�أ كاتي ��ا ت�ش ��ك يف �أن مرتكبي هذا الفعل ه ��م النازي ��ون ودليلها �إنها
�شاهدت فتاة تركن دراجتها �أمام مقر عمل زوجها  ..يف وقت ت�صر ت�صر
ال�شرطة يف كون ال�ضحية كان ع�ضو ًا يف تنظيم ا�سالمي متط ّرف ،لكنها
تنك ��ر كما �أن الإعالم الأملاين و�ص ��ف العملية كحرب بني جتار خمدرات
بد ًال من التحقيق بالأمر .ورف�ضت ال�شرطة توجيه التهمة للنازيني حتى
�إن و�صله ��ا تبليغ عن ت ��ورط �أع�ضاء احلركة النازي ��ة بالعملية وقب�ضت
عل ��ى امل�شتب ��ه بهم وهم ��ا الفتاة الت ��ي �شاهدتها كاتيا وزوجه ��ا .وعندما
تي�أ� ��س (كاتي ��ا) م ��ن اثب ��ات احلقيق ��ة الت ��ي ت�ؤمن به ��ا مثلم ��ا تي�أ�س من
الق�صا�ص بالفاعلني ..تلج�أ هي لذلك .
ويف�ص ��ح الفيلم حقيقة �أن اندماج االجنب ��ي يف املجتمع االوروبي لي�س
وح ��ده امل�س�ؤول ع ��ن االرهاب  ..لك ��ن اجلانب الآخر �أق�ص ��د به املجتمع
يتحم ��ل جانب� � ًا مهم ًا ..فلي� ��س الإعالم والق�ضاء وحده ال ��ذي كان له دور
�سلب ��ي يف هذه الق�ضية ب ��ل حتى عائلتها التي كان ��ت حتثها على ن�سيان
زوجها باعتباره تاجر خمدرات.
كانت خطوة المخرج االلماني من �أ�صل
تركي هي بالقاء مج�ساته بخ�صو�ص
م�سار المو�ضوعات التي �سيعتمدها
في �أفالمه فيما بعد .وهي افالم ذات
م�سا�س بثقافة بلده الأم.

ال�شارقة للفنون تطلق من�صة للأفالم
وحزمها .
كذلك البنت املراهقة ال�صغرية  ،رغم انها
مل تتحدث طيلة الفيلم لكن اختيارها جاء
موفقا ملا تتوفر عليه من مالمح ت�ست�شعر
وانت تنظر اليها حجم امل�أ�ساة التي مرت
بهذه املنطقة و�أث ��ر ذلك على حميا النا�س
ومالحمهم .
يف ه ��ذا الفيل ��م ال ت�شاه ��د �أي داع�ش ��ي ،
وال ع�سك ��ري  ،ب ��ل اال�شتغ ��ال كان عل ��ى
حال ��ة القل ��ق واملقاوم ��ة وال�صالب ��ة التي
تتوف ��ر عليها املر�أة  ،ه ��ذا اال�شتغال يوفر
للم�شاهد االطالع ومعرف ��ة حجم الكارثة
دون الرج ��وع �أو عم ��ل م�شاه ��د ميكن ان
حتاك ��ي ما ج ��رى  ،حيث لع ��ب اال�شتغال
على اجلانب النف�سي لأبطال الفيلم الدور
الأهم يف ذلك .
هنا تكمن �صعوب ��ة الفلم الروائي الق�صري
 ،لأن ��ك تكون ملزما بوقت حمدد  ،يحب �أن
ت�ستثمره بكافة دقائقه لإي�صال ر�سالة فلمك
 ،وبالتايل حتتاج اىل التكثيف وا�ستخدام
الداللة بدل احلوار وبدل وجود عدد كبري
من املمثلني  ،وهذا �أمر ال يتمكن منه الكثري
م ��ن املخرجني  ،خ�صو�ص� � ًا ال�شباب منهم ،
لكن �ضياء جودة وكادر العمل  ،ا�ستطاعوا
ان يقدموا وخالل  15دقيقة  ،ر�سالتهم يف
�إدان ��ة احلرب والإره ��اب  ،وعر�ض م�أ�ساة
ما ج ��رى يف املحاف ��ل ال�سينمائي ��ة والتي
تعد نافذة للأخرين لالطالع على ما جرى ،
�س ��واء يف العراق مكان احداث الفيلم � ،أو
يف غريه ��ا من املناطق واملدن التي احتلها
التنظي ��م املتطرف وع�صابات ��ه التي عاثت
يف الأر�ض ف�ساد ًا.

متابعة :املدى
�أطلق ��ت م�ؤ�س�س ��ة ال�شارق ��ة للفن ��ون
"من�صة ال�شارقة للأفالم" وهي مبادرة
�سينمائي ��ة �سنوية جدي ��دة تهدف �إىل
دع ��م امل�شهد الفن ��ي املزدهر يف منطقة
اخللي ��ج واملنطقة املحيط ��ة بها ،وذلك
من خالل توفري من�صة ل�ص ّناع الأفالم
املعروف�ي�ن والواعدي ��ن ،واملنتج�ي�ن،
والنقاد ،والط�ل�اب .تت�ألف املن�صة من
ثالث ��ة مكون ��ات رئي�س ��ة ه ��ي :جائزة
وعرو� ��ض �أف�ل�ام مق ّيم ��ة ،وبرنام ��ج
لور�ش العم ��ل واجلل�س ��ات النقا�شية،
ومنحة �إنتاج للأفالم الق�صرية.
ي�أت ��ي هذا الربنام ��ج يف �إطار اجلهود
التي تبذلها م�ؤ�س�س ��ة ال�شارقة للفنون
لدعم �إنتاج الأف�ل�ام يف الدولة و�إثراء
املحت ��وى ال ��ذي تقدم ��ه ،حي ��ث بد�أت
�أوىل خطواته ��ا ع ��ام  2011حينم ��ا
�أطلق ��ت برنامج الأفالم للم ��رة الأوىل
�ضم ��ن بين ��ايل ال�شارق ��ة  10وال ��ذي
يق ��دم جمموع ��ة متنوعة م ��ن الأمناط
ال�سينمائي ��ة عل ��ى م ��دار الع ��ام .ومن
املق ��رر �أن يت ��م عق ��د دورات من�ص ��ة
ال�شارق ��ة للأفالم �سنوي� � ًا ،حيث �سيتم
يف كل دورة دع ��وة قيّم �ضيف لتنظيم
برنام ��ج �سينمائ ��ي للأف�ل�ام الق�صرية
والطويل ��ة الت ��ي ترك ��ز على ثيم ��ة �أو
مفهوم حمدد ،مب ��ا يغطي طيف ًا وا�سع ًا
م ��ن الأف�ل�ام الوثائقي ��ة ،والتجريبية،
والروائية ،و�أف�ل�ام التحريك .وكجزء

م ��ن الربنام ��ج ال�سنوي ،تق ��وم جلنة
حتكيم م�ؤلفة من �سينمائيني معروفني
مبن ��ح جوائ ��ز لأف�ض ��ل الأف�ل�ام يف
خمتلف الفئات .و�سيتم عر�ض الأفالم
امل�شارك ��ة يف �سينما �سراب املدينة يف
مدين ��ة ال�شارق ��ة ،ويف دور �سينمائية
�أخ ��رى يف جميع �أرج ��اء الإمارة ،مبا
فيها املنطقتني الو�سطى وال�شرقية.
وبالتوازي مع برنامج عرو�ض الأفالم
املقيّمة� ،ستقدّم من�صة ال�شارقة للأفالم
ور� ��ش عمل وجل�س ��ات نقا�شية يقدمها
متخ�ص�ص ��ون حول امله ��ارات العملية
ل�صنع الأف�ل�ام مثل كتاب ��ة ال�سيناريو
والت�صوي ��ر ال�سينمائ ��ي واملونت ��اج،
�إ�ضاف ��ة ملو�ضوع ��ات متعلق ��ة بنظرية
الفيلم واملدار�س النقدية ال�سينمائية.
كم ��ا يتمي ��ز الربنامج الع ��ام بجل�سات
خم�ص�ص ��ة للمتحدث�ي�ن ال�ضي ��وف
وخرباء يف �صناعة ال�سينما والإنتاج،
والذي ��ن �سيتعامل ��ون م ��ع التحدي ��ات
التي يواجهها �سوق الفيلم يف املنطقة

واملتعلقة بالتمويل والتوزيع.
كما �ستق ��دم م�ؤ�س�سة ال�شارقة للفنون
�ضمن برنام ��ج من�صة ال�شارقة للأفالم
منح ��ة �إنت ��اج �سنوي ��ة ت�ص ��ل �إىل 30
�ألف دوالر �أمريك ��ي ،متنح لفيلمني �أو
ثالثة �أف�ل�ام ق�صرية خم�ص�صة ل�ص ّناع
الأف�ل�ام ال�صاعدين .يتق ��دم الراغبون
بامل�شاركة بطل ��ب املنحة وفيديو مدته
ث�ل�اث دقائ ��ق يت�ضم ��ن ملح ��ة عامة عن
ن ��وع الفيل ��م ،ومو�ضوع ��ه ،يف موعد
�أق�ص ��اه � 26شب ��اط  ،2018وذلك عرب
املوق ��ع الإلكرتوين مل�ؤ�س�س ��ة ال�شارقة
للفن ��ون ،حيث �سيتم تقيي ��م املتقدمني
وف ��ق الإبداع وامله ��ارات التقنية التي
يظهرونه ��ا يف الفيدي ��و اخلا�ص بهم.
و�سيت ��م الإع�ل�ان ع ��ن امل�ستفيدين من
منح �إنتاج الأف�ل�ام الق�صرية لـ"من�صة
ال�شارقة للأفالم" ،يف � 30آذار ،2018
و�سيت ��م عر� ��ض الأف�ل�ام املنج ��زة يف
الربنامج ال�سينمائي لـ"من�صة ال�شارقة
للأفالم" يف كانون الأول .2019

