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ثقافة وناس

سينما

فارس نعناع في جلد المحزونين
جمالية الصورة التي تبدو فائضة
ع ـ ــن ح ـ ــده ـ ــا ،ك ــأنـ ـم ــا ال ـش ـخ ـص ـي ــات
مسجونة ومكبوتة ضمن هذا اإلطار
األنـيــق الــذي ال مهرب منه حتى في
وجـعـهــا ال ــذي ال تستطيع التعبير
عنه .وهذا اإلطار يتمرد عليه البطل
من بعد مــوت ابنته كأنما هو املالم
على وفــاتـهــا .هــذا الرقيب االخــاقــي
مدمر في مثاليته ،وليس واضحًا ما
إذا كان املخرج ينتقده أو يمتدحه في
ً
الفيلم ون ــراه ممثال فــي ص ــورة األم.
بينما ابنها محزون على وفاة ابنته
ويتحول إلــى كحولي ،نــراهــا تلومه
ع ـلــى الـ ـح ــال ال ـت ــي آل إل ـي ـه ــا ،وعـلــى
مـظـهــره الـ ــرث ولـحـيـتــه ال ـتــي تــوقــف
عن حلقها .يغوص هو في التدمير
الــذاتــي ،وال يتقبل واقــع وفــاة ابنته.
من جهة مقابلة ،نــرى الزوجة تتألم
بـصـمــت ،تـسـعــى جــاهــدة ألن تشغل

بانة بيضون
«ش ـ ـبـ ــاب ـ ـيـ ــك ال ـ ـج ـ ـنـ ــة» ( )2015هــو
الباكورة الروائية الطويلة للمخرج
التونسي فارس نعناع ( )1975الذي
بــدأ عرضه في «متروبوليس أمبير
صــوفـيــل» األس ـبــوع املــاضــي .يصور
املـ ـخ ــرج ف ــي ش ــري ـط ــه ق ـص ــة زوج ــن
يفقدان طفلتهما ،وال ـحــداد الطويل
الــذي يدخالن فيه ،كل على طريقته،
وشرخ األلم الذي يمتد إلى عالقتهما
ويهدد بانفصالهما.
ال ـعــالــم الـ ــذي ي ـص ــوره ال ـشــريــط ،هو
أق ـ ــرب إلـ ــى ال ـط ـب ـقــة ال ـب ــرج ــوازي ــة أو
امل ـي ـس ــورة ف ــي ت ــون ــس ال ـت ــي تعيش
في عاملها الخاص نوعًا مــا .يوظف
امل ـخ ــرج ه ــذا ال ـعــالــم ض ـمــن جمالية
ال ــوح ــدة واالن ـع ــزال ـي ــة ال ـتــي يبينها
سينمائيًا ،فهناك شيء من األناقة في

مشهد من «شبابيك الجنة»

نفسها طوال الوقت ،وتكمل حياتها
ك ــاملـ ـعـ ـت ــاد ك ـ ــي ال ت ـف ـق ــد ال ـس ـي ـط ــرة
وتنهار .الــزوج يذكرها طوال الوقت
بــأمل ـهــا ،وي ـلــوم ـهــا كــأن ـمــا يـشـكــك في
حزنها على ابنتها ،إلــى أن تنفجر
في النهاية وترحل .ما يزيد أيضًا من
حداد الزوج عالقته الخاصة مع أبيه
الذي لم يعرفه .يذهب أخيرًا لرؤيته
وهو على فراش املوت ،ليشهد موته
الفعلي بعد مــوتــه االف ـتــراضــي .لكن
ذلك الحداد يساعده بطريقة ما على
تقبل وفاة ابنته.
ي ـشـ ّـرح الـفـيـلــم بــدقــة مــراحــل ال ـحــداد
التي يمر بها الثنائي ،والحزن الذي
ت ـت ـفــاوت طــريـقــة عـيـشــه م ــن شخص
إل ــى آخـ ــر ،فـيـمــا ال ـل ـغــة الـسـيـنـمــائـيــة
املشغولة بجمالية وبعناية ،تواكب
حالة الـحــداد وتدخلنا بحميميتها
فـ ـ ــي ج ـ ـلـ ــد ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات .ت ـل ـت ـقــط

تـفــاصـيــل الــوجــه ال ـتــي تـعـ ّـبــر عـمــا ال
يـقــولــه ال ـح ــوار ،أو تفاصيل الجسد
أي ـض ــا ف ــي رغ ـب ـتــه وح ــزن ــه وغـضـبــه
كما في املشاهد التي تصور العالقة
الـ ـجـ ـس ــدي ــة بـ ــن الـ ـ ــزوجـ ـ ــن ،وش ـب ــح
ال ـح ــزن الـ ــذي يـحـضــر ف ـج ــأة ويـقـتــل
الــرغ ـبــة .لـكــن إحـ ــدى مـشــاكــل الفيلم
هــي تماهيه ربما الحرفي مــع حالة
الـ ـح ــداد ال ـت ــي ي ــري ــد الـتـعـبـيــر عنها
امل ـ ـخـ ــرج .ال ـح ـب ـكــة أيـ ـض ــا تـ ـغ ــرق فــي
إيـقــاع مــوحــد ،والشخصيات تــراوح
ن ـف ـس ـهــا م ــن دون تـ ـق ــدم وال نـلـمــس
بعمق دواخلها ،فيما تسيطر صوب
النهاية على الفيلم نزعة تراجيدية
هي أقرب إلى االستسهال في سعيها
للتأثير على املشاهد.
«شـبــابـيــك ال ـج ـنــة»« :م ـتــروبــول ـيــس أمبير
صوفيل» ـ لالستعالم01/204080 :

تسجيلي

كارول منصور :هؤالء هم المحاربون الحقيقيون
ب ـعــد فـيـلـمـهــا األخ ـي ــر «ال سـبـيــل إلــى
العودة اآلن يا صديقي» ( )2014الذي
ي ـصــور مـعــانــاة الــاجــئ الفلسطيني
ال ـس ــوري ورح ـلــة تـهـجـيــره عـلــى مــدى
عقد من الزمن ،وقبله «نحن مو هيك»
عــن الــاجـئــات ال ـســوريــات فــي لبنان،
اتجهت املـخــرجــة ك ــارول منصور في
فيلمها الجديدIt's Just Another Place
«ه ــو فـقــط م ـكــان آخ ــر» إل ــى مــوضــوع
أكثر حميمية ،وإن لم يكن أقل أهمية
أو جدلية .عملها الذي عرض قبل أيام
فــي «مـســرح املــديـنــة» ،يـقــارب االطفال
املـصــابــن بمتالزمة داون فــي لبنان.
ع ـب ــر م ـس ــاح ــة الـ ـش ــري ــط ال ـ ــذي يـمـتــد
على حوالى ساعة من الزمن ،تعرض
املخرجة مقابالت مــع أهــالــي األطفال
املصابني بمتالزمة داون ،ومقتطفات
م ــن ح ـيــات ـهــم ال ـيــوم ـيــة ،ح ـيــث يصف
األهل مشاعرهم لدى اكتشاف إصابة

ط ـف ـل ـهــم ب ـم ـت ــازم ــة داون ،وامل ــراح ــل
امل ـخ ـت ـل ـفــة الـ ـت ــي مـ ـ ــروا ب ـه ــا بـ ـ ــدءًا مــن
الصدمة والهلع ،والنكران أحيانًا ،إلى
حــن تقبل األم ــر .يفصل األه ــل حياة
ـازمــة داون .من
الـطـفــل امل ـص ــاب بـمـتـ ّ
خــال الفيلم ،نكتشف أن ــه ال يقتصر
عـ ـل ــى اخ ـ ـتـ ــاف فـ ــي الـ ـشـ ـك ــل فـ ـق ــط أو
النمو العقلي للطفل ،بل على صحته
وحركته الجسدية أيضًا .منذ الوالدة،
يحتاج هذا الطفل إلى تمارين خاصة
ل ـص ـقــل ع ـضــاتــه ال ـت ــي ه ــي أض ـعــف،
حتى عضلة القلب ،وســائــر األعضاء
ّ
األخرى .حتى إن بعضهم يحتاج إلى
عمليات جراحية متتالية منذ الوالدة.
هذا ما تقوله إحدى األمهات ،مشيرة
ّ
إل ــى أن ط ـفــولــة اب ـن ـهــا كــانــت مقسمة
بــن املستشفى والتعليم والتمارين
ال ـخــاصــة املـكـثـفــة ال ـض ــروري ــة لصقل
م ـهــارات ه ــؤالء االط ـف ــال .هــي معاناة

فالش
■ اخـ ـتـ ـت ــم أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـف ـي ـلــم
اللبناني» بنسخته الـ ـ  12فــي «سينما
سيتي» (وســط بيروت) بإعالن الجوائز.
هـكــذا ،نــال فيلم «صـمــت» لـشــادي عــون،
جائزة أفضل فيلم روائــي ،كما تم التنويه
بفيلم «غـبــار» للمخرجة داري ــن حطيط
الـ ــذي امـتـنـعــت ال ــرق ــاب ــة ع ــن مـنـحــه إج ــازة
عـ ــرض .وف ــي فـئــة األف ـ ــام الــوثــائ ـق ـيــة ،فــاز
نعام عيتاني عن ،Twice Upon Time
ونال باتريك شيحا تنويهًا خاصًا بعمله
 Brothers Of The Nightوإيـلــي جان
الطحشي عن .The Migrant
 sous Les Soutanesمليشال زرازير فاز
عن فئة "باكورة فيلم"ّ ،
ونوه عن هذه الفئة
بعمل  Smogلجاد سليمان .فيما ذهبت
جــائــزة أفضل فيلم تجريبي ملحمد بـ ّـرو
عن « ،»12نال شادي سرحال تنويهًا عن
 .Jidd Jidd Sitt Sittيذكر أن لجنة التحكيم
هذا العام تألفت من ثريا بغدادي ،جورج
خباز ،زينة دكاش ،وبراد ساندرس.
وكــان «مهرجان الفيلم اللبناني» فتح
ه ــذا ال ـعــام ث ــاث نــوافــذ فـنـيــة إبــداع ـيــة ،مع
أفـ ــام ال ــرق ــص بــال ـت ـعــاون م ــع Cinedans
(أمستردام) ،واألفالم القصيرة Baghdad
 Camerasملخرجني عراقيني (إنتاج .)Arte
ك ـم ــا ك ــان ــت مـ ـش ــارك ــة الفـ ـت ــة مـ ــن شــركــة
 Cinephileال ـت ــي ت ـع ـنــى ب ــإن ـت ــاج األفـ ــام
املستقلة.

رهيبة لكنها أيـضــا حــرب يخوضها
الطفل وأهـلــه سوية لهزم التداعيات
الصحية املختلفة املرتبطة بمتالزمة
داون ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم أف ـ ـضـ ــل م ـ ــا عـ ـن ــده.
ي ـض ـطــر ال ـط ـف ــل املـ ـص ــاب ب ـم ـتــازمــة
داون أحيانًا لبذل مجهود جبار من
أج ــل تـنـفـيــذ أب ـســط األف ـع ــال كــالـكــام.
هــذا يعود إلــى بنية لسانه املختلفة،
فـ ـتـ ـخ ــرج ال ـ ـ ـحـ ـ ــروف م ـ ــن فـ ـم ــه ث ـق ـي ـلــة
وغ ـيــر مـفـهــومــة .ي ــرى امل ـشــاهــد أيـضــا
اإلنجازات التي حققها هؤالء االطفال
ً
رغم كل العوائق .مثال ،نجحت إحدى
ال ـف ـت ـيــات ف ــي ال ـح ـصــول ع ـلــى وظـيـفــة
ثــاب ـتــة وآخـ ــر ب ــات ري ــاض ـي ــا مـحـتــرفــا
وربح الكثير من امليداليات .باإلضافة
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ي ــرس ــم الـ ـش ــري ــط ل ــوح ــات
مدهشة ،فهؤالء ال تصح تسميتهم ال
باملرضى وال حتى باملختلفني .هؤالء
ه ــم م ـح ــارب ــون أشـ ـ ــداء اس ـت ـح ـقــوا كل

معرفة اكتسبوها بعد معاناة طويلة.
لكنهم بالفعل مختلفون عن غيرهم.
اخـتــاف ال يمكن تصنيفه بالسلبي
أو اإليـ ـج ــاب ــي ،م ــن ح ـي ــث مـقــاربـتـهــم
للحياة ،كما ب ــراءة األسـئـلــة الـتــي قد

فيلم يشرح بدقة
وضع الطفل أو الراشد
المصاب بمتالزمة داون
يطرحونها أو بساطتها ،أو تعبيرهم
ع ـ ــن مـ ـش ــاع ــره ــم بـ ـط ــريـ ـق ــة م ـب ــاش ــرة
وص ــريـ ـح ــة ،وبـ ــاقـ ــي الـ ـصـ ـف ــات ال ـتــي
ننعتها بالطفولية ألنـنــا اضـطــررنــا
لـلـتـخـلــي ع ـن ـهــا ل ــان ــدم ــاج ف ــي عــالــم
الـكـبــار .نـشــاهــد األخ ــت الـتــي تتحدث
عــن أخـتـهــا املـصــابــة بـمـتــازمــة داون.

تشعر بحزنها وتواسيها من دون أن
تسأل عن سببه .املواساة التي يتمنى
ك ــل ح ــزي ــن تـلـقـيـهــا م ــن غ ـي ــر اره ــاق ــه
باألسئلة غير املجدية .الفيلم يشرح
بدقة وضع الطفل أو الراشد املصاب
بمتالزمة داون ،وظروف حياته ودور
األهل واملجتمع في حمايته وتدريبه
وتـشـجـيـعــه عـلــى االسـتـقــالـيــة فــي آن
ّ
عبر مقابالت مصورة مع األهل تشكل
نقطة ارت ـك ــازه فــي أغـلــب املـقــاطــع من
دون اعتماد أساليب أخرى في السرد
السينمائي .حبذا لو أعطت املخرجة
مساحة أكـبــر للمراهقني أو البالغني
املصابني بمتالزمة داون للتعبير عن
أنفسهم ،وإثبات حضورهم املستقل.
وددنا رؤية حياتهم من وجهة نظرهم
رغ ـ ــم صـ ـع ــوب ــات الـ ـت ــواص ــل امل ـبــاش ــر
معهم التي ربما حالت دون ذلك.
بانة ...

