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ثقافة وناس

سينما

«رؤى (سينمائية) أخرى» من أميركا الالتينية
بدءًا من الخميس المقبل ،ينطلق
«مهرجان الفيلم اإليبيري األميركي»
في «متروبوليس أمبير صوفيل».
االفتتاح مع فيلم كاوبوي كوميدي
يسخر من مفاهيم الذكورة
والشجاعة والبطولة والثورة والحرية
بانة بيضون
«ال زيـ ـب ــرا» (حـ ـم ــار ال ـ ــزرد ـ ـ  10/30ـ
 )2012لـفــرنــانـنــدو جــي لـيــون الحائز
ال ـجــائــزة األول ـ ــى ف ــي «م ـهــرجــان ليما
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي» ال ــات ـي ـن ــي األمـ ـي ــرك ــي،
هــو ال ــذي سيفتتح «م ـهــرجــان الفيلم
اإليبيري األميركي» في «متروبوليس
أمبير صوفيل» .للسنة الرابعة ،تنظم
جمعية «متروبوليس» املهرجان تحت
ع ـنــوان «رؤى أخ ـ ــرى» ،بــالـتـعــاون مع
السفارة اإلسبانية في لبنان ،ومعهد
«ث ــرف ــان ـت ــس» ،وسـ ـف ــارات األرج ـن ـتــن،
وال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ،وت ـش ـي ـلــي ،وكــولــوم ـب ـيــا،
وك ـ ــوب ـ ــا ،واملـ ـكـ ـسـ ـي ــك ،والـ ـ ـب ـ ــاراغ ـ ــواي،
واألوروغ ـ ـ ــواي ،وف ـنــزويــا ،وقنصلية
السلفادور والبرتغال والبيرو.
ت ــدور أح ــداث هــذا الـشــريــط الـكــاوبــوي
ال ـكــوم ـيــدي ال ـســوريــالــي إبـ ــان ال ـثــورة
املكسيكية فــي العقد األول مــن القرن
املــاضــي .يجول بطال الفيلم ،لياندرو
(خورخي أدريــان سبيندوال) وأوديــن
(ه ـ ــارول ـ ــد ت ـ ــوري ـ ــس) ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــراء
بـحـثــا ع ــن الـ ـث ــورة وال ـل ـح ــاق بــالـقــائــد
أوبـ ــري ـ ـغـ ــون .ي ـخ ــوض ــان س ـل ـس ـلــة مــن
املغامرات العبثية حتى يجدا الثورة
الـحـقـيـقـيــة ال ـت ــي س ـت ـحــدد نـهــايـتـهـمــا
أيـ ـض ــا .عـ ـن ــوان ال ـف ـي ـلــم الـ ـ ــذي يـقـصــد
بــه ح ـمــار الـ ــزرد املـخـطــط ،يـعـثــر عليه
ل ـ ـيـ ــانـ ــدرو وأوديـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء.
ولـصــدمـتـهـمــا ال ـش ــدي ــدة ،يـظـنــانــه في
ال ـب ــداي ــة ح ـصــانــا م ــده ــون ــا ب ــاألس ــود
واألبـ ـي ــض .وب ـعــد مـهــاجـمــة أصـحــابــه
الـبـيــض «ال ـغــرن ـغــو» كـمــا يسميانهم
وســرقـتــه ،يطلقان عليه اســم «فــاكــرز»
كالشتيمة الـتــي كــانــت تــرددهــا امل ــرأة
البيضاء لدى اعتدائهما عليها وعدم
فهمهما معنى الكلمة .هذا االكتشاف
امل ــذه ــل ،ه ــذا ال ـح ـصــان ال ـغــريــب ال ــذي
ي ـت ـشــاركــه االث ـن ــان بـفـخــر ويـعـتـبــرانــه
دليل انتصارهما على الرجل األبيض،
يتحول إلــى شخص ثالث فــي الفيلم.
عـ ـب ــره ،يـ ـص ـ ّـور املـ ـخ ــرج ك ــل م ـفــارقــات
املجتمع ال ــذك ــوري ،م ـبــرزًا سوريالية

مشهد
من فيلم
اإلفتتاح
«ال زيبرا»
لفرنانندو
جي ليون
هذا النظام على الصعيد االجتماعي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي عـ ـب ــر ح ـ ـ ـ ّـس ال ـس ـخ ــري ــة
الـ ـ ــاذع وأح ـي ــان ــا الـ ـف ـ ّـج ال ـ ــذي يهيمن
عـلــى ال ـشــريــط .الـفـيـلــم حــافــل بلقطات
صادمة يسخر فيها املخرج من عالم
الكاوبوي الذكوري ،ورموزه الجنسية
حيث عالقة الرجل مع املــرأة قد تشبه
نظرته إلى الحمار الذي يعتبره أدنى
مقامًا من الحصان كما الكولونيل في
جيش أوبريغون الذي نراه في مشهد
يسعى ليمارس الجنس مع حمار بعد
ـاس
مــداعـبـتــه وال ـغ ـنــاء ل ــه .هــو عــالــم قـ ٍ
يصوره املخرج ويفكك فيه بالسخرية
ك ــل امل ـفــاه ـيــم ،بـ ــدءًا م ــن ال ــذك ــورة إلــى
الشجاعة والبطولة والثورة والحرية.
كل ذلك عبر بورتريه هذين الصديقني
امل ـ ـخ ـ ـبـ ــولـ ــن ال ـ ـل ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـصـ ــوره ـ ـمـ ــا،
وإيمانهما الساذج بكل هذه املفاهيم.
مــن بــن بـقـيــة األفـ ــام ال ـتــي ستعرض
ض ـم ــن امل ـ ـهـ ــرجـ ــان ،يـ ـب ــرز «كـ ـي ــف هــو
شكله» ( 10/31ـ  )2014لدانيال ريبيرو.

نادي لكل الناس

«طيارة من ورق»
حضنت أحالم الالجئين
عند السابعة من مساء اليومَّ ،
يقدم
ف ـي ـلــم «ط ـ ـيـ ــارة م ــن ورق» ()2006
للمخرج غابي الجمال في «املكتبة
الـ ـع ــام ــة ل ـب ـل ــدي ــة بـ ـ ـي ـ ــروت» ضـمــن
ّ
العروض السينمائية التي ينظمها
«نـ ـ ـ ــادي ل ـك ــل الـ ـ ـن ـ ــاس» و«ج ـم ـع ـيــة
الـسـبـيــل» بــالـتـعــاون مــع «املـنـظـمــة
الفلسطينية لحقوق اإلنسان».
يـ ـتـ ـن ــاول ال ــوث ــائـ ـق ــي ( 24دق ـي ـق ــة)
ال ــوض ــع امل ـ ــأس ـ ــاوي ل ـش ــري ـح ــة مــن
الفلسطينيني املـقـيـمــن فــي لبنان

ال ــذي ــن ال يـمـلـكــون أوراق ـ ــا ثـبــوتـيــة.
أغلب هؤالء قدموا من األردن أثناء
أحداث أيلول األسود  ،1970ومنهم
مــن أتــى مــن األراض ــي الفلسطينية
بـ ـع ــد ن ـك ـس ــة  1967ولـ ـ ــم يـسـتـطــع
العودة إليها ،إذ يقدر عددهم بني
ثالثة وخمسة آالف الجئ يعيشون
مع أوالدهم وأحفاد ولدوا في لبنان
على هــذه الـحــال منذ عـقــود .ورغــم
ّ
أن أغلب زوج ــات هــؤالء الالجئني،
سواء اللبنانيات أو الفلسطينيات،

ال ـف ـي ـل ــم ح ـ ــاز ج ـ ــائ ـ ــزة «ف ـي ـب ــرس ـك ــي»
و«تـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــدي» ف ـ ــي «م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ب ــرل ــن
السينمائي» ،واختير ليمثل البرازيل
فــي األوس ـك ــار ه ــذه الـسـنــة ضـمــن فئة
أفـضــل فيلم أجـنـبــي .يــأخــذنــا املـخــرج
إلى خصوصية عالم ليوناردو الشاب
ال ـك ـف ـيــف ال ـ ــذي ي ـ ــدرس ف ــي ال ـثــانــويــة
ال ـعــامــة ويـ ـح ــاول ك ــأي م ــراه ــق ع ــادي
أن يكتشف الـحـيــاة وال ـحــب والــرغـبــة
ويـجــد استقالليته بـعـيـدًا عــن سلطة
أهـلــه الــذيــن يبالغون فــي حمايته .ما
يميز هــذا الفيلم هو البساطة الذكية
للحبكة والـ ـح ــوار .تـفــاصـيــل صغيرة
معبرة يرسم عبرها املخرج شخصية
لـ ـي ــون ــاردو وت ـف ــاع ـل ــه م ــع م ــن ح ــول ــه،
كــأهـلــه ،وجــدتــه وصــديـقـتــه جيوفانا،
ويــدخ ـل ـنــا ع ـبــرهــا إل ــى حـمـيـمـيــة هــذا
ال ـعــالــم ،م ـبــرزًا رق ـتــه مــن دون مبالغة
أو ميلودراما .بالرغم من خصوصية
حالته ،قــد تشبه تـســاؤالت ليوناردو
عــاقــة اإلن ـس ــان مــع صــورتــه عــن ذاتــه

يـمـلـكــن أوراق ـ ـ ــا ث ـبــوت ـيــة ،إال أنـهــن
يـ ـعـ ـج ــزن ع ـ ــن م ـن ـح ـه ــا ألط ـف ــال ـه ــن
الــذيــن ال تعترف الــدولــة اللبنانية
بـ ـ ــوجـ ـ ــودهـ ـ ــم ،وال ح ـ ـتـ ــى م ـن ـظ ـمــة
«األونـ ـ ـ ــروا» .كـيــف يـعـيــش شخص
ض ـم ــن نـ ـظ ــام ي ـل ـغــي وج ـ ـ ــوده إذًا؟
خ ــال ال ـشــريــط نـتـعــرف إل ــى حياة
هؤالء الذين يعيشون على هامش
البحر أو في
الـحـيــاة ،على شاطئ ّ
خ ــرب ــة م ـع ــزول ــة .ي ـت ـخ ــف ــون ك ــي ال
ّ
يـتـعــرضــوا لــاعـتـقــال ،ال ــذي يشكل
ـ لـ ــأسـ ــف ولـ ـس ــوري ــالـ ـي ــة امل ــوق ــف
ـ االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ال ــوحـ ـي ــد مـ ــن ال ــدول ــة
بوجودهم :كيف تعتقل إذًا شخصًا
غير موجود؟
إن ـ ـ ـهـ ـ ــا «الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوي ـ ـ ــة» تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـ ــورقـ ـ ــة
ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـت ــي ت ـح ــرم الــاج ـئــن
َ
كالتعليم،
أب ـســط حـقــوق اإلن ـس ــان ّ
وال ـع ـمــل أو ال ـط ـبــابــة ،ويـ ـع ــزز هــذا
الظلم عدم اعتراف «األونــروا» بهم
أيضًا.
قـ ـ ـص ـ ــص كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة نـ ـسـ ـمـ ـعـ ـه ــا ف ــي
الـ ـش ــري ــط ،ح ـت ــى الـ ـ ـ ــزواج ال يـمـكــن
تسجيله فــي املـحـكـمــة .ي ــروي أحــد

ال ـت ــي تـبـقــى مـلـتـبـســة وم ـشــوشــة كما
حني يسأل جيوفانا عن شكله ،وما إذا
كــان يبدو جــذابــا لآلخرين وال تعرف
كيف تجيبه ،فليس هنالك من معيار
مـحــدد .بحساسية سينمائية تلتقط
التفاصيل املبطنة فــي الـحــوار أو في
لغة الجسد ،يصور لنا نشوء الرغبة

الختام مع فيلم عن
مذكرات سيرجيو بيطار أثناء
حكم بينوشيه
بني ليوناردو وصديقه غابريال الذي
يدخل عامله ويخرجه من ثباته ليضخ
فيه الحياة ،مـصــورًا عالقة ليوناردو
املختلفة مع الرغبة .يبني عاملًا حسيًا
ً
م ـت ـكــامــا م ــن ال ــرائ ـح ــة ال ـت ــي يتخيل
عبرها جسد من يحب كما في املشهد

ال ــاج ـئ ــن املـ ـت ــزوج ــن ،األب لـعــدد
م ــن األطـ ـ ـف ـ ــال ،أن زوجـ ـت ــه ال ت ــزال
عزباء على الهوية وال صلة رسمية
تربطها به وال بأطفالها.
وض ــع معقد إل ــى درج ــة ال معقولة،
يــدفــع إل ــى الـبـحــث أي ـضــا عــن حلول
ّ
ال تقل غرابة .هكذا ،يقترح املحامي
ع ـل ــى األم ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة إع ـ ـ ــان وفـ ــاة
زوجـ ـ ـه ـ ــا ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي وهـ ـ ــو عـلــى
قـيــد الـحـيــاة ،كــي تتمكن مــن إعـطــاء
الجنسية ألطفالها أو تسجيل كل
طفل تحت اسم أب مختلف .شهادات
م ــؤث ــرة ي ـعــرض ـهــا املـ ـخ ــرج ،مـ ّ
ـؤم ـنــا

مأساة الفلسطينيين
الذين ال يملكون أوراقًا
ثبوتية
مـســاحــة لـحــق ه ــؤالء الــاج ـئــن في
التعبير عن قسوة ذلك الوجود غير
املـعـلــن ال ــذي يعيشونه فــي الـخـفــاء.
م ــن دون ال ـل ـجــوء إل ــى امل ـي ـلــودرامــا،

الذي يرتدي فيه الجاكيت التي نسيها
غــابــريــال ويـشـمـهــا .يـعــرض كــذلــك في
املهرجان «بالنكنيفز» ( 11/5ـ )2012
م ــن إخ ـ ـ ــراج بــاب ـلــو ب ـيــرج ـيــه .الـفـيـلــم
اإلسباني الصامت باألسود واألبيض
ح ـ ــاز ع ـش ــر جـ ــوائـ ــز غ ــوي ــا وي ـت ـن ــاول
حكاية «بياض الثلج» لألخوين غريم
في إطــار استثنائي .يختتم املهرجان
ب ــ»داوس ــن إيـســا  11/8( »10ـ ـ )2009
مليغال لينت ،الفيلم املقتبس عن كتاب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـت ـش ـي ـل ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
األص ــل سـيــرجـيــو بـيـطــار ال ــذي يــروي
فـيــه مــذكــراتــه كسجني سـيــاســي أثـنــاء
حكم بينوشيه ،باإلضافة إلى العديد
مــن األف ــام األخ ــرى املتنوعة مــن دول
أميركا الالتينية.
مهرجان الفيلم اإليبيري األميركي :بدءًا من
 30ت ( 1أكتوبر) حتى  8ت( 2نوفمبر) ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية ـ
بيروت) ـ لالستعالم01/204080 :

يعتمد امل ـخــرج عـلــى ال ـص ــورة أكثر
ليسرد تلك املعاناة الالمحكية.
نـ ـ ــرى ت ـف ــاص ـي ــل صـ ـغـ ـي ــرة كـمـشـهــد
الـحـنـفـيــة امل ـب ـت ــورة ف ــي ب ـيــت الـتـنــك
الذي تعيش فيه إحدى العائالت ،أو
الــاجــئ ال ــذي يسكن مــع أوالده في
خــربــة مـهـجــورة إل ــى جــانــب شاطئ
ص ـ ــور .ي ـصــف ال ــاج ــئ عــاق ـتــه مع
البحر ،يخرج في الليل ليتكلم معه
متمنيًا أن يجرفه بعيدًا ،عله يجد
أرضًا لن يكون غريبًا فيها.
يــأتــي امل ـش ـهــد األخ ـي ــر ألط ـف ــال على
الـشــاطــئ يلهون بـطــائــرة صنعوها
بأنفسهم .طــائــرة ليست مصنوعة
من ال ــورق ،بل من العيدان وأكياس
الـبــاسـتـيــك ،وال تــرمــز إال إل ــى حلم
هـ ـ ــؤالء ال ــاج ـئ ــن املـ ـت ــواض ــع ال ــذي
ال ي ـت ـع ــدى ورق ـ ــة ت ـم ـن ـح ـهــم حـقـهــم
بالوجود.
بانة...
«طـ ـي ــارة م ــن ورق» 19:00 :م ــن مـســاء
الـيــوم ـ ـ «املكتبة الـعــامــة لبلدية بـيــروت»
(ال ـ ـبـ ــاشـ ــورة ـ ـ ـ بـ ـ ـي ـ ــروت) .ل ــاس ـت ـع ــام:
03/888763

