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عراقيات حملن السالح بوجه داعش في فيلم 
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لندن

الشـهيرة بـنيلـوبي كروز احلاصـلة على
ثـلة في عام جائـزة األوسكار ألحـسن 
مثل خافيير باردم زوجها  ?2008وا

احلالي.
تـعـيـش لورا  وهـي بـطلـة الـفـيـلم الـتي
تـــؤدي دورهـــا بـــنـــيــــلـــوبي كـــروز في
األرجنـت مع زوجهـا أليخـاندرو (الذي
ثل دوره ريـكاردو دارين ويـظهـر فيه
بـشـعـر مـصـفف ألعـلى اجلـبـهـة وحلـية
تـشــبه حلـيــة أعـضـاء فــرقـة الــبي جـيـز
ـوسيـقـيـة الـبـريـطانـيـة) الـذي يـتـع ا
عـليه الـبقـاء في العـاصمـة األرجنـتيـنية
تابـعة الـعمل بيـنما بويـنوس أيـريس 
تــســافــر لــورا حلــضــور زفــاف أخــتــهـا
الصغرى بقريتها اجلميلة في إسبانيا

وبصحبة األوالد.
وفي الـقـريــة يـجـتــمع أقـارب لـوراء من
الشقيقـة الكبرى وأحد األصهار واألب
ـــزاج إلى الـــعـــديـــد من أبـــنـــاء سـيء ا
وبنـات العائـلة ويـختلـطون معـا بشكل
يــصـعب مــعه مـتــابـعــة صالت الـقــرابـة
ا يـكـون مقـصودا بـيـنهم وهـو أمـر ر
ففي تلـك القرية تـتشابك حـياة اجلميع
ا يـكـون هـذا هـو ما بـأشـكـال عـدة ور

قام األول. دفع لورا للهجرة في ا
ـــدعـــوين لـــلــزفـــاف يـــطل بـــاكــو ومن ا
(بــــاردم) صـــاحب مـــزرعـــة الـــكـــروم ذو
اللـحـيـة واجلـسـد الـقـوي والـضـحـكات
احللوة يـتدلى من أذنه قرط يـشبه قرط
القـراصنة. كـان باكو سـعيدا في زواجه
مع بـيا (بـاربرا لـيني) لـكن هنـاك سبب
لـوجـود حـرفي الالم والـبـاء احملـفـورين
ـة عــلى بــرج جــرس الــكــنـيــســة الــقــد
بالقرية فاجلـميع يعرف أن لورا وباكو

اضي. جمعهما احلب لسنوات في ا
يــــفــــرد فـــرهــــدي مــــســــاحــــة واســــعـــة
الستعدادات الزفاف حتت شمس القرية
ـراسـم الـزفـاف الـسـعـيـد الـسـاطـعـة و
ولــلـــحــفـل الــذي يـــلــيـه حــيث يـــشــرب
الـبعـض حتى الـثـمالـة في تـلك السـاحة

عدة حلفل الزفاف. فتوحة ا ا
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ـا أفــرد فـرهـدي مــسـاحــة أكـثـر من ور
الالزم فـحــفل الـزفــاف يـكـاد ال يــنـتـهي

حـتى أنك تـريـد الـبـحث عن مـكـان مـغلق
تــسـتـلــقي فـيـه قـلـيال لــلـراحــة وهـو مـا
ـراهقـة ايـرين تـطـلبـه فـعال ابـنـة لـورا ا
مثـلة كارال كـامبرا). لكن (تلعب دورهـا ا
حـيـنـمـا تـصـعـد لورا ألعـلـى لالطـمـئـنان
عــلى ابـنــتــهـا جتــدهــا قـد اخــتـفت وال
تـمــضي دقــائق إال وتــصل رســالــة عـلى
الــهـاتف تــخــبـرهــا أن ايـريـن اخـتــطـفت

حقا!
مرة أخرى تثـبت كروز براعتهـا كممثلة
ـــتــقن عن الـــهــلع واأللم بــتــعـــبــيــرهــا ا
الــشـديــدين لـفــقـد ابـنــتـهــا كـمــا يـجـعل
فـرهدي سـينـاريـو الفـيلم مـعبـرا عن تلك
الــكــارثـة إذ نــعــلم من الــفـيــلم أن فــتـاة
أخــرى كـانت قـد اخـتـطـفت قـبل سـنـوات

في نفس القرية ثم قتلت.
وعـنـدمـا تـلـقت لـورا رسـالـة أخـرى عـلى
هــاتــفــهــا احملـمــول حتــذرهــا من إبالغ
الـشــرطــة وتـهــددهــا بــقـتـل ابـنــتــهـا إذا
أقـدمت لـورا عــلى تـلك اخلـطــوة تـظـهـر
األم وقـد أصـابـهـا اخلـوف عـلى ابـنـتـهـا

بشلل كامل.
قصود من الـفيلم أن يكون فيلم وليس ا
إثــارة يــعــتـمــد عــلى مــغــامــرة اخلـطف
خالفـا لـفـيـلم لـيـام نـيـسـون الـذي جـسـد
ــغـــامــر الســـتــرجـــاع ابـــنــته دور األب ا
اخملـطـوفـة بـل يـسـتـغل فــرهـدي الـفـيـلم
مـجـددا بـبـراعة في إبـراز خـبـايـا األسرة
الـتي تـبـدو سعـيـدة على الـسـطح بيـنـما

شاكل من الداخل. تستبد بها ا
ـا يـذكــر الـبـحث عن دوافع اخلـطف ور
بــأعــمــال أغـاثــا كــريـســتي حــيث كــافـة
الشخصيـات الرئيسية لديـها ما يدفعها
ـة ولـكن لب الـفـيـلم هو الرتـكـاب اجلـر
كيف تـفتح تـلك الكارثـة اجلراح الـغائرة
فـتـطل على الـسـطح اخلالفـات واألسرار

داخل تلك األسرة.
فبـدال من أن يوجه أهل الـقريـة جهودهم
ــسـاعــدة لـورا جتــدهم يـعــكـفــون عـلى

النميمة.
ـلـك من الــثـراء والــتــشـاحـن حـول مـن 
لدفع الـفدية ومَن يعـاني الفقـر ليطـلبها
ومـن يـريـد أن يـخـطف تـلك الـفـتـاة ومن
يـريــد أن يـنــقـذهــا ويـبـدو واضــحـا أنه

نعت االوساط الثقافـية الباحثة اجلـامعية واستاذة
الدراسـات الـعلـيـا في جامـعـة بغـداد والـتي عرفت
بـدراسـاتـهـا الــنـحـويـة والسـيـمــا عن سـيـبـويه امـام
النحو العـربي وكتابه (الكـتاب) فضال عن دراستهـا القيمة
البن حـيـان الــنـحـوي. االســتـاذة الـدكــتـورة خـديــجـة (عـبـد
الـرزاق) احلـديـثي ورفـيـقـة عـمـر االسـتـاذ الـدكـتـور احـمـد
مـطلـوب رئـيس اجملـمع الـعـلـمي الـعـراقي ووالـدة ولـديـهـما

الطبيب نضير والطبيب اثير.
ال حويش في واقيمت الـفاحتة عـلى روحهـا الطاهـرة في جامع ا

حي اجلامعة بكرخ بغداد.

رسالة بغداد
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يــحـــمل عـــلى ظـــهـــره مــتـــاعه مـع ابــنه
الصغير وكأنه يحمل هموم اجملتمع بل
مـعـانــاة ومـكـابـدات وجــراحـات مـلـونـة
فــقــد كـانـت ومــا زالت األلــوان عـلـى مـر
الـتـاريخ تـؤدي دورا مهـمـا ورئـيـسا في
حــيـاة الــبـشـر . أهــمـيــتـهــا  ووجـودهـا
الــــبــــهي بــــ الـــعــــادات والـــطــــقـــوس
واالحـــــتــــفـــــاالت  بل وحـــــتى الـــــعالج
النـفسي  وتأثـيرهـا على الفـكر والروح
واجلــسم والــنـفس وطــبــيـعــة اإلنــسـان
ومزاجه وفـعالـيته اجلـوهرية في عالج
الـكـثيـر من األمـراض النـفـسيـة   وأثره
في حتــســـ ســلــوك األطــفــال ..ونــحن
لـديـنـا عـوامل وإحـسـاس  تـفـضـيل لون
عـــلى لــون  واثــر الــلـــون في الــصــحــة
ـرض  وأثــره في طــبـيــعـة اإلنــسـان وا
وتفـكيـره  هكـذا يبـقى هوس األلوان له
فــائــدة عـلى الــنــفس والـتــعــامل مـعــهـا
ـكنـونـهـا الـعـميق يـحـتـاج إلى  درايـة 
ـتــنــوعــة عـلى بـجــمــالـهــا ودالالتــهــا  ا
الـنــفس  ومن خـالل هـذا األطــر الــفـني
يـتـعـامل خالـد حـسـ مع األلـوان بحب

ونقاء ورقة.
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اإلنــســـانــيـــة   ومن خالل تـــواجــده في
ــدرســة ــيل أكــثــر إلى ا ــانـــيــا بــدأ  أ
االنـطـبـاعـية  أو الـتـأثـرية . يـجـد نـفسه
درسة الفنـية التي فيها عامل في هذه ا
التـأثير مهـم وفعال بل خالق .. مـستمد
اسمـها من عنـوان لوحة لـلفنـان الرسام
الـفرنـسي كلـود مونـيه " انطـباع شروق
الــشـمس " في الـقـرن الـتـاسع عـشـر قـام
بــاجنــازهــا عــام  ? 1872فــهــو أول من
اســـتــعــمل هــذا األســـلــوب اجلــديــد من
ــدرسـة الــتــصــويــر فــقـد اشــتـق اسم ا
اجلـديـدة من اسم لـوحـته  االنطـبـاعـية
أسلوب فـني في الرسم يعتـمد على نقل
الواقع أو احلـدث من الطـبيـعة مـباشرة
كــمــا تــراه الــعــ اجملــردة بــعـيــداً عن
اخليـال والتخـيل وفيهـا خرج الفـنانون
ـرسم ونـفـذوا أعمـالـهم في الـهواء من ا
ــــا دعـــاهم إلى اإلســـراع في الـــطـــلق 
تنـفـيـذ الـعمـل الفـني قـبل تـغّـيـر موضع
الــشـمس في الــسـمــاء وبـالــتـالي تــبـدل
حالة الظل والنـور وسميت بهذا االسم
ـنـظر ألنـها تـنـقل انـطـبـاع الـفـنـان عن ا
ـشـاهـد بـعـيداً عـن الـدقّـة والتـفـاصـيل ا
من خــصـائــصــهــا مــحــاولــة تــسـجــيل
تغـيرة ونقلها عن ـرئية ا االنطباعات ا
الــــطــــبــــيــــعــــة مــــبــــاشــــرة. وقــــد بـــرع

واخلــراب. إضــافــة إلى ذلك تــطـرق إلى
مـواضـيع مخـتلـفـة ومضـامـ جوهـرية
إنـسـانـيـة راقـيـة ولم يـقف عـنـد أسـلوب
واحـد. دائــمـا يـبـحث عن حـدث مـا مـهم
لـيـنـقـله بـ ضـجـة ألـوانه الـتي جتـسد
مـعـاني احليـاة ينـقـلهـا للـمـتلـقي حسب
ولو رؤيتـه  بواقـعـيـة مـفـرطـة أحـيـانـا 
درسة الفنية الواقعية ? سألنا ما هي ا
ــدرســة الــواقـــعــيــة ردا عــلى ظـــهــرت ا
ــدرســة الــرومــانــســيــة  فــقــد ظن من ا
ــعـاجلـة ــيـلـون لــلـواقـعــيـة الـفــنـيـة 
الواقع بتجسيد ورسم الواقع كما هو 
وبـيـان وتـسـلـيط األضـواء علـى جوانب
واقـعيـة هامـة حـسب رؤية الـفنـان الذي
يـسخـر أسـلوبه اخلـاص لـنقل وإيـصال
الــفــكـرة لــلـجــمــهـور يــجـســد من خالله
مـضـامـ وجوهـر الـواقع بـدقـائقه دون
ــدرســة غـــرابــة أو شيء مـــجــهــول. فـــا
الــواقــعــيــة  حــركــة  فــنــيــة نــشــأت في
النـصف الثـاني من القـرن التـاسع عشر
في فرنـسا تـصويـر األشيـاء والعالقات
بــصـــورة واضــحــة كــمــا هـي عــلــيه في
وبـتـصـوير الـعـالم احلـقـيـقي الـواقـعي 
ولــيس اجلـــوهــر الـــداخـــلي لألشـــيــاء ,
وفترة الواقعية اجلنوح إلى الفانتازيا 
بـــ ثــورة مــارس   1848الـــفــــاشـــلـــة
وبـــدايــات حــكم بـــســمــارك .. أي نــحــو
 1850إلى .1890 وقــــد شــــهــــدت هـــذه
الـفـتـرة الـعـديـد من االجتـاهـات األدبـيـة
األخـرى التي كـانت مـوجودة جـنـبا إلى
ــوضـوعي جــنب ركــزت عـلـى األطـار ا
وجـعـلت اجلوهـر الـواقعي أكـثـر أهمـية
فــالــرســـام يــصــور احلــيــاة مـن الــذات 
الـيومـية بـصـدق وأمانـة دون أن يدخل
ذاته في ضـمنهـا اللـوني والشـكلي  بل
يتـجرد الرسام مـحاولة مـنه إليجاد حل
وبـديل ومـعـاجلـة فـنـيـة لـلـمـوضـوع في
نـقلـة كـما يـنبـغي أن يـكون فـهو يـعالج
مـشاكل اجملـتمع مـن خالل ألوان حـياته
اليومـية يحاول أن يـجد احللول. وهذا
جهد فني ليس باليـسير  عندما يصور
الـفـنان الـتـشـكيـلي خـالد حـسـ أمواج
الهجرة والـنزوح بألوان قاتـمة ضبابية
أسـاة اإلنـسانـية من فـهو يـدرك حـجم ا
ـن يتـرك أرضه وبـيته خالل اإلحـساس 
ليسـير نحو مـصير مجـهول  وعرضها
يــــحـــتـــاج إلـى حل من خـالل اجملـــتـــمع
الدولي إن عجز البلد عن إيجاد احللول
 وهكذا لوحة من يعـزف بآلة موسيقية
لـيــبث لـواعج روحه لـلـعـالم ولـوحـة من
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اإلنطبـاعيون في تصـوير ضوء الشمس
وابـتـدعـوا التـصـويـر فـي الهـواء الـطـلق
بدأت احلركة  1870م ولكنـها لم تشـتهر
إال في عــام   1890م ال يــعــرف الــفــنــان
الـتـشكـيـلي خالـد حـس هل سـيـبقى في
يل إلى مدارس هذا األسلوب الفني أو 
ــســتـقــبل طــمـوحه  مع مــخـتــلــفـة في ا
إصـراره هـو أن يـوصل رسـالــته الـفـنـيـة
والـــفــكـــريـــة إلى كــافـــة اجملـــتــمـــعــات و
الــثــقــافــات من خالل مــســاحــة الــلــوحـة
وهــوس األلـوان و الــريــشـة. بــعــيـدا عن
أزيز احلرب و التخلف والفساد واجلهل
. اغـــلب أعــمـــاله الـــتي يـــطـــرحــهـــا بــ
ــاني هي مـعــانـاة و مـأسـاة اجملـتـمع األ
النـاس من التـهجـير والتـشريـد والنزوح
و حـــجم الـــدمـــار واخلـــراب و الـــبــؤس.
ـانية عن ذلك كتبت عـدد من الصحف األ
ــــأســـاة ــــعــــانـــاة و ا  يــــنــــقل حــــجم ا
اإلنـســانـيــة لـلـعــالم بـاأللــوان واألشـكـال
الواقعـية و قطـعة قماش عـلى مساحة ال
حدود لها. من خالل نـقل الواقع  برؤيته
الـفـنـية بـال قـيـود. و دمج الـثـقـافـات ب
الــعــالـم. عــنــدمــا يــرسم يــكــون حــراً في
واضيع  الفن فضاء األلوان و اختيار ا
دائـما يـحتـاج للـحريـة غير ذلـك ال يكون

الفنان التشكيلي خالد حس وضجة األلوان الواقعية

حتى إذا عـثروا أخيـرا على الفـتاة فإن
األمور لن تعود أبدا كما كانت!

نح أفالم فرهدي تلك القدرة على وما 
ـشـاهـد من خالل حـبـكـة الـروايـة شــد ا
أكـثـر من مـجـرد فـيلم هـو تـركـيـزه على
تفـاصيل حـياة الشـخصـيات ورغبـاتها
فــكــمــا يــضع مــصــمم اإلنــتــاج الــكــتب
والــقـطع الــتـذكــاريـة وغــيـرهــا بـعــنـايـة
للداللة على ماضي الشخصيات يحشد
ــاضي ــا يــذكــر بــا فــرهــدي احلــوار 
وبأن كل من تراهم على الشاشة عاشوا
حيـاة قـبل بـدء الـفـيـلم وسـوف تـسـتـمر

حياتهم بعد نهايته.
ــا من عـيــوب تــلك الــدقــة في سـرد ور
الــتـفــاصــيل هــو اإلكــثـار مـن األحـاديث
كـاشفات الـنمـطية رغـبة من اخملرج وا
ا يفقد في إعطاء كل شخصية حقها 
احلبكة الدرامية بعضا من الزخم بينما
تواصل الشخصـيات اجللوس وجتاذب
احلديث واألخذ والرد بشأن قضاياها.
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ــشــاهــد أنه يــرغب ولـو وقــد يــشـعــر ا
لـوهلـة أن تـفاجـئه إحدى الـشـخصـيات
بـــالــصــراخ أو الــصـــيــاح أو االنــدفــاع
خــــــارج الــــــغــــــرفــــــة إذ ال يــــــبــــــدو أن
الـشخـصيـات تخـرج عن إطارهـا احملكم
إال من خالل حـــفـل الــزفـــاف وبـــعــد أن

تستبد بها الثمالة.
ا فـيلم "اجلمـيع يعرفـون" ليس هو ور
الــفـيــلم األفــضل لـفــرهــدي فـاجلــلـوس
طبخ للتعبير عن ستمر حول مائدة ا ا
ـــــطـــــيــــا ـــــيـل  شـــــكـــــاوى األســـــرة 

للمسلسالت التلفزيونية.
ورغم ذلك فـبـفـضل تلك الـقـصـة وعمق
ـطـروحـة وكذلك الـتـعـبـير عـن األفكـار ا
بـراعـة تـمـثـيل الـبـطـلـ (والـزوج في
الواقع) بـنيلـوبي كروز وخافـيير باردم
سـلـسل" على رء هـذا الفـيـلم "ا يـغبـط ا

ما فيه من تألق وروعة! 
عــلى صــعــيــد اخــر قـالـت بـطــلــة (فــتـاة
الشمس) وهو فيلم حربي نسوي يعبر
عـن روح الـــعــصـــر في مـــهـــرجـــان كــان
السـيـنـمائي الـذي تـهـيـمن علـيه قـضـية
ـرأة: (كـانــوا يـرتـعـدون خـوفـاً حـقـوق ا

فـنـا. الـفن هي رسـالة نـبـيلـة بـ جـميع
الـبـشــر مـهـمـا كـانت ثـقــافـتـهم  لـونـهم

وديانتهم .
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خـالد حسـ من سوريا
مــحــافـظــة حـلـب مـديــنـة
عــــــــــفــــــــــريـن. كــــــــــردي
االصــــــل  مــــــوالــــــيـــــد

.1985 / 8 / 10
تـخرج في معـهد الـفنون
ـــيــة اجلـــمــيـــلـــة. أكـــاد
فـتـحي مـحـمـد في حـلب
قـسم الــرسم و الـنـحت.

.2007 - 2009
مـشـاركـتـ في مـعرض
ـعهد. ومـشاركة طالب ا
في  2009نـشاط ثقافي
في مـديــنـة الـطــبـقـة. في
ـركز الثقافي. جلأ إلى ا
ـانـيـا مـنـذ عـام 2015 أ
.يـعــيش اآلن في مــديـنـة
ـانيا فـرانكـفورت  في أ
شـــارك مـع الـــفــــنـــانـــ
ـــــان في عـــــديــــد من األ
ـعـارض و له مـعـرض ا

خـاص فردي حتت عـنـوان. نـعم للـحـياة. و في
ـقـبـــل لـديه مـشـاركـة أخـرى مـعـهم. الـشــهـر ا

رة سوف يعرض أعماال نحتية . هذه ا

عنـدمـا يسـمـعـون أصواتـنـا الـنسـائـية).
والــفــيـلـم مــبـنـي عـلـى قـصــة حــقــيــقــيـة
لعراقيات حـملن السالح في وجه تنظيم

داعش بعد فرارهن من األسر.
 ويـحــكي عن كـتـيــبـة من الـنــسـاء تـقـود
هـجــومـاً عـلى عـنـاصـر "داعش" في حـ
يــفـضل أشــقــاؤهن الـقــتــال في انـتــظـار
الـضربـات اجلــوية األمـيركـية. والـسبب
في خوف أعـدائهن منـهن هو اعـتقادهم
أن قـتلـهم بـيد امـرأة يـحرمـهم من دخول

اجلنة شهداء.
وتـتـبع قـصـة اخملـرجـة الـفـرنـسـيـة إيـفـا
ـزروعـة أوسـون الـصـحـافــيـة مـاتـيـلـدا ا
ـقـاتالت والــتي تـسـتــمع لـقـصـة وسط ا
قـــائـــدتـــهن بـــهـــار الـــتـي تـــؤدي دورهــا
كـلشـيفـته فراهـاني بطـلة فـيلم بـايرتس

أوف ذا كاريبيان.
وعـرض الــفـيـلم في مـهـرجـان كـان وسط
تــصـفــيق حــاد مـســاء الــسـبت بــعـد أن
ـمـثـلـة كــيت بالنـشـيت مـظـاهـرة قـادت ا
ـثالت ومــخـرجـات ومــنـتـجـات ضـمت 
عــلى الـبــسـاط األحـمــر تـأيــيـداً حلــمـلـة
ـرأة بـعــد فـضـائح لـلــدفـاع عن حـقــوق ا
استغالل جـنسي هزت صـناعة السـينما
ـاضي. والـفـيـلم عـلى الـرغم من الـعـام ا
ـــكـــان الـــذي تــدور فـــيه عـــدم وضـــوح ا
أحــداثه مــســتـلــهم مـن هـجــوم تــنــظـيم
داعش على األيزيدي في سنجار شمال
الــعــراق عـام  2014عــنــدمـا قــتل داعش
الــرجـال وتــبـادلــوا الـنــسـاء والــفـتــيـات
سبايا. وشخصية مـاتيلدا تعد جتسيداً
لـشـخصـيـة الصـحـافيـة األمـيركـيـة ماري
كـــولــفن الـــتي قــتـــلت في ســـوريــة عــام

.2012
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لكن بعض الـنقاد انـتقدوا الفـيلم فقالت
مـجـلـة فــارايـتي إنه (حـسن الــنـيـة لـكـنه
مـفـعم بـالشـعـارات ومـوصول بـالـقـنوات
الــدمــعــيــة) وكــتب بــيــتــر بــرادشــو من
صحيفة الغارديـان البريطانية يقول عن
الــفـيـلم إنه (مـؤثـر وصـريح ويـركـز عـلى
الـقــوة الـبـدنــيـة).والـفــيـلم يــنـافس عـلى
جائـزة الـسـعفـة الـذهـبـية الـتي سـتـمنح

يوم  19مايو/ أيار. لقطة من فيلم اجلميع يعرفون

حـيــنـمــا لم يــجـد الــفـنــان الـتــشـكــيـلي
الــسـبــيل فـي إظـهــار اإلبــداع في بــلـده
يــضــطـر الــفـنــان الـتــشـكــيـلي أن يــجـد
سـبـيال آخـر  كالـهـجـرة إلى بالد تـهتم
بـالـفن والـفـنـانـ وهـذه ذاتـهـا مـأسـاة
فــنــيـة وفــكـريــة فـاجلــمــال الـفــني نـادر
الـــوجـــود في خـــضـم كل الـــصـــراعــات
الــطـائــفــيــة  والـتــنــاقــضـات الــديــنــيـة
صطنعة واخلراب النفسي واحلروب ا
والـــدمــار الـــبـــنــيـــاني  الـــفـــنــان

الـتـشكـيـلي خالـد حـس
من الـــفـــنـــانـــ الـــذين
حــــمـــــلــــوا واقـــــعــــهم
ـــؤلم في الـــســـوري ا
جــعـبــته الـصــغـيـرة
ـانيا ليـستـقر في أ
بــعـــد مــعـــانــاة ال
توصف بكلمات 

بـدأت مــوهـبـتــة في ظل ظـروف قــاسـيـة
وثـــــقــــلت بـــــالــــركـــــود واألزمــــات  رغم
ـــشـــاركـــات مــــعـــارض في ســـوريـــا .. ا
ـوهبـة  الـتي ال حتلق والـفـرص قلـيلـة ا
كـالـفــراشـة دون قـيـود وحــدود سـتـكـون
انيا عام  2015. . هـاجر إلى أ ضعيفة 
ـأسـاة . وفي بـسـبب دواعي احلـرب و ا
انيا بدأ من جديد و بأساليب مختلفة أ

و رؤية نقية . 
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. وخالل فــتـــرة قــصــيــرة
شـارك بعـدة مـعارض
ــان .و مـع فــنــانــ أ
كـــــــانت لـه أيــــــضــــــا
جتربة فردية. حققت
جنـــاحــــات كـــثـــيـــرة

. كخطوة أولية 
 البـداية كـانت معظم
أعــمـاله عن مــضـامـ
ـــــــأســــــاة احلـــــــرب وا
ـــــعـــــانـــــاة . تـــــركت وا
صـدى جـمـيال لـلـمـشـاهد
وكـــــانـت لــــــديه طــــــاقـــــة
ومــخـزون كـبــيـر من رؤيـة
ــريـرة. احلــزن و احلــيـاة ا
ـشاهد ـأساة وا وجسـد تلك ا
الـتي عـاشـهـا من خالل هـوسه
بـألــوان الـواقع . وكـان هـنـاك
تأثير جيـد وفهم ما يحصل
في بالد طــــحــــنــــتــــهــــا
احلـــروب والـــدمـــار

يـفـتـتح مـهرجـان كـان هـذا الـعام دورته
اجلــديــدة بــفــيــلم من نــوعــيــة الــدرامـا
ي الـنــفـسـيــة لـلــمـخـرج اإليــراني الـعـا
ــمـــثــلــة أصـــغــر فــرهـــدي وبــطـــولــة ا
ــمـثل اإلســبـانــيـة بـنــيـلــوبي كـروز وا
خــافــيـيــر بــاردِم وهــو فــيــلم بــالــلــغـة

اإلسبانية.

هـرجـان كان يـحـوي الفـيـلم االفتـتـاحي 
احلـادي والسـبعـ هذا الـعام مـزيجا ال
يضاهى من التألق األوروبي والسينما
يـة وأضواء هولـيوود ويـعد أحد العـا
أقــــوى وأعـــمق األفـالم االفـــتــــتـــاحــــيـــة

للمهرجان منذ سنوات.
الـــفــيــلم مـن إخــراج وتــألـــيف اإليــراني

أصـغـر فـرهـدي احلــائـز عـلى األوسـكـار
ألفضل فيلم أجـنبي في وقت سابق هذا
ـقبل الـعـام وقـد يُـرشح مجـددا الـعـام ا
ــؤثــر الــذي يــجــذب عـن هــذا الــفــيــلم ا

شاهد. ا
ويـحمل الـفيـلم اسم "اجلمـيع يعـرفون"
ـمثـلـة اإلسبـانـية وتـتـألق في بـطولـته ا

من اعمال الفنان خالد حس

خالد حس


