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ثقافة وناس

سينما

متوجًا في برلين
جعفر بناهي ّ

«تاكسي» األمل في شوارع طهران
فعلها رغم المنع
والحظر .وإذا لم يستطع
حضور االحتفال الختامي
فإن أحدًا
أول من أمسّ ،
لم يقدر على أن يمنعه
من صنع الفيلم الذي
استحق الجائزة األولى
في الدورة الـ  65من
«مهرجان برلين» .رائعة
سينمائية تظهر العاصمة
اإليرانية كما رآها من
سيارته ،مع شخصيات
يومية ّتوج نقدها إلى
الرقابة والسلطة
برلين ـــ روي ديب
أول من أمس ،اختتمت الدورة الـ 65من
«مهرجان برلني السينمائي الدولي»
ّ
متوجة اإليراني جعفر بناهي ()1960
ب ـجــائــزة «ال ـ ــدب ال ــذه ـب ــي» ع ــن فيلمه

«تاكسي» .لـ«برلني» عالقة مميزة مع
ب ـنــاهــي .ض ـمــن امل ـســاب ـقــة ،قـ ـ ّـدم فيلمه
«ت ـس ـلــل» لـيـنــال عـنــه «الـ ــدب الـفـضــي ـ ـ
ج ــائ ــزة لـجـنــة الـتـحـكـيــم ال ـك ـبــرى» عــام
 ،٢٠٠٦وم ــن ثــم فيلم «سـتــائــر مغلقة»
ال ــذي ن ــال عـنــه «ال ــدب الـفـضــي ألفضل
سـ ـيـ ـن ــاري ــو» ع ـ ــام  .٢٠١٣كـ ــذلـ ــك ،دع ــا
امل ـه ــرج ــان ب ـنــاهــي ل ـل ـح ـضــور كعضو
لجنة التحكيم سنة  ،٢٠١١إثر صدور
حكم سجنه فــي إي ــران ،ليترك كرسيه
فـ ــارغـ ــا ي ــوم ـه ــا بـ ــن أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
اآلخ ــري ــن .غ ـيــر أن ك ــل م ــن تــابــع أف ــام
املـ ـس ــابـ ـق ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة فـ ــي «مـ ـه ــرج ــان
ب ــرل ــن» هـ ــذه ال ـس ـن ــة ،كـ ــان ع ـلــى يقني
أن «الـ ـ ـ ّ
ـدب ال ــذه ـب ــي» ل ــن ي ـكــون إال من
نصيب «تــاك ـســي» .بـعـيـدًا عــن مــواقــف
التضامن ،ال يمكن تجاهل تلك الرائعة
التي وصفها مدير اللجنة لهذا العام
املـخــرج داري ــن أرونــوفـسـكــي بــ«رســالــة
ّ
حب إلى السينما».
ف ــي  ،٢٠١٠صـ ــدر ب ـح ــق ب ـن ــاه ــي حكم
بالسجن فــي إي ــران مل ــدة ســت سـنــوات.
منع من السفر وإنتاج األفالم لـ  20سنة،
بسبب مشاركته في تظاهرات ولـ«عمله
الــدعــائــي ضــد ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي» .لكن
ذلـ ــك ال ـح ـظ ــر ل ــم يـمـنـعــه م ــن مــواص ـلــة
إنتاج أفالمه .عام ّ ،٢٠١١قدم «هذا ليس
فيلمًا» :وثائقي ّ
صوره داخل منزله عبر
كاميرات رقمية وبعدسة هاتفه .يومها،
ُ
هـ ِّـرب الفيلم من إيــران على  USBداخل

متوجون
ّ
أســدل «مهرجان برلني السينمائي الــدولــي  »65ستاره متوجًا اإليراني
جعفر بناهي بـجــائــزة «ال ــدب الــذهـبــي» عــن شريطه «تــاكـســي» .وذهبت
جائزة «الدب الفضي» ألفضل إخراج مناصفة لفيلمي «جسد» للبولندية
مــالـغــورزاتــا ســزومــوسـكــا و«أف ـيــريــم!» لـلــرومــانــي رادو ج ــود .أمــا «الــدب
الفضي لجائزة لجنة التحكيم الكبرى» فنالها املخرج التشيلي بابلو الرين
عن فيلمه «ال ـنــادي» .وحصد مواطنه باتريسيو غــوزمــان «جــائــزة الدب
الفضي ألفضل سيناريو» عن فيلمه التسجيلي .The Pearl Button
«الــدب الفضي للفيلم الروائي الــذي يفتح آفاقًا جديدة» ذهب إلى املخرج
الغواتيمالي جايرو بوستامانتي عن  .Ixcanulوعــن دورهما في فيلم
« 45عامًا» ألندرو هاي ،حصل البريطانيان شارلوت رامبلينغ على «الدب
الفضي ألفضل ممثلة» ،وتوم كورتناي «الدب الفضي ألفضل ممثل».

جعفر
بناهي في
دور السائق
في فيلمه
«تاكسي»
المتوج بـ
ّ
«دب» برلين

قالب حلوى إلى «كان» .وفي عام ،2013
ق ـ ـ ّـدم «س ـتــائــر مـغـلـقــة» املـ ـص ـ َّـور أيـضــا
في منزله ،ليصل الفيلم بــدوره خلسة
إلــى «مـهــرجــان بــرلــن» .لكن هــذه املــرة،
خ ــرج بـنــاهــي مــن خـلــف سـتــائــر منزله
إلـ ــى شـ ـ ــوارع ط ـه ــران ل ـت ـصــويــر فيلمه
عبر كاميرا مخبأة في سيارة تاكسي.
كما في فيلم «عشرة» للمعلم اإليراني
عباس كياروستامي ،تستقبل سيارة
األجــرة عددًا من الركاب /الشخصيات،
فـيـمــا ت ـجــول ف ــي ش ـ ــوارع ط ـه ــران .لكن
ّ
ال ـف ــرق األس ــاس ــي أن ســائــق الـتــاكـســي
ليس سوى املخرج نفسه .في تصويره
لفيلمه الثالث تحت الحظر ،ال يتحدى
ب ـنــاهــي ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي ف ـح ـســب ،بل
يـعـلــن خــروجــه مــن مـنــزلــه إل ــى ش ــوارع
ط ـ ـهـ ــران وإع ـ ـ ـ ـ ــادة اسـ ـتـ ـم ــاك مــدي ـن ـتــه

كمشاهدين يصعب
أن نلمس بوضوح الخيط الفاصل
بين الواقع والخيال
عبر عــدســة كــامـيــرتــه .داخ ــل التاكسي،
نستقبل مع بناهي شخصيات تتناول
ّ
كل منها موضوعًا اجتماعيًا وسياسيًا
معينًا .فــي الـبــدايــة ،يصعد س ــارق ،ثم
بــائــع ال ـ ــ«دي ف ــي دي» أوم ـي ــد املعجب
ب ـب ـنــاهــي املـ ـخ ــرج .ي ـص ـ ّـر ع ـلــى املـضــي
معه فــي رحـلــة طــويـلــة ،يـقــودنــا عبرها
إلــى ذلــك الشك املتواصل حــول الحدود
ب ــن الـسـيـنــاريــو امل ـك ـتــوب أو املــرتـجــل.

في مــرات عدة في الفيلم ،وأمــام أحداث
معينة ،يتوجه أوميد إلى بناهي ،مؤكدًا
ّ
له أنه يعلم أن ما حصل اآلن ليس سوى
ّ
سيناريو مركب ،مثل اضطرار بناهي
إلى حمل جريح وزوجته إلى املستشفى
في سيارتهّ .
يصر الجريح على تسجيل
ّ
وصيته األخيرة بتوريث زوجته
فيديو
موته كي ال يسطو عليها
بعد
ممتلكاته
ّ
أخ ــوت ــه ع ـبــر حــق ـهــم ال ـق ــان ــون ــي .هـكــذا
تـتــابــع األح ـ ــداث مــن دون استطاعتنا
كمشاهدين أن نلمس بوضوح الخيط
الــرفـيــع الـفــاصــل بــن ال ــواق ــع والـخـيــال.
فــي تـلــك املـســاحــة الـضـيـقــة بــن الــواقــع
وال ـخ ـيــال فــي السينما ،اخ ـتــار بناهي
أن يعيد رســم صــورة مدينته وصــورة
أهلها .من بني الركاب ،نتعرف أيضًا إلى
قريبة بناهي الصغيرة (هناء سعيدي)
ّ
ال ـتــي يـقــلـهــا م ــن أمـ ــام ب ــاب مــدرسـتـهــا،
وتتابع معه الرحلة حتى نهاية الفيلم.
فــي ال ـس ـيــارة ،تـســأل الطفلة عـ ّـمـهــا عن
كيفية صنع األف ــام ضمن املحظورات
التي تفرضها وزارة الثقافة واإلرشــاد
اإلسـ ــامـ ــي ،م ـع ـ ّـب ــرة ع ــن سـخـطـهــا ألن
عليها تصوير فيلم قصير للمدرسة
ً
من دون أن تجد إلــى ذلــك سبيال .على
ل ـســان ت ـلــك الـطـفـلــة ذات األداء املـبـهــر،
ينتقد بناهي بحنكة عبثية املحظورات
الـسـيـنـمــائـيــة ف ــي إي ـ ــران ،وه ـك ــذا تفعل
شخصيات الفيلم مـتـنــاولــة ومنتقدة
أص ـغ ــر وأك ـب ــر ال ـت ـفــاص ـيــل الـسـيــاسـيــة
والدينية واالجتماعية في إي ــران .لكن
املـشـهــد األج ـمــل يبقى بــرفـقــة «الـسـيــدة

التي تحمل الورود» .خالل رحلة الفيلم،
تتنبه الطفلة إلى سيدة بجانب الشارع،
فتستوقف عمها منادية :أليست هذه
«ال ـس ـي ــدة ال ـت ــي تـحـمــل الـ ـ ـ ــورود» الـتــي
كانت تزورك دائمًا؟ تصعد تلك السيدة
مع ورودهــا إلى سيارة األجــرة ،لتحتل
املقعد األمامي إلى جانب بناهي ،فيما
تتوسط الطفلة الصغيرة املقعد الخلفي.
إنـ ـه ــا ن ــاش ـط ــة وم ـح ــام ـي ــة ،ت ــداف ــع عــن
املعتقلني السياسيني في إيران ،وتحمل
دائـمــا لهم وألهـلـهــم ال ــورود للتخفيف
مــن آالم ـهــم .عــرفـهــا بـنــاهــي خ ــال فترة
اعتقاله .أما اليوم ،فهي تهتم بقضايا
أخــرى .في التاكسي ،تخبر بناهي عن
قـصــص املعتقلني الــذيــن تــرافــع الـيــوم.
لكن أجمل ما في تلك املرأة واملشهد ،هي
تلك االبتسامة التي ال تفارق شفتيها،
ّوإص ــراره ــا على األم ــل ،رغ ــم كــل شــيء.
إنها السيدة التي تحمل ال ــورود .إنها
طهران الجميلة .صورة أبلغ من الشعر،
أراده ـ ــا بـنــاهــي ف ــي «تــاك ـســي» تــوكـيـدًا
على األمــل ،وإص ــرارًا على ّ
حبه ملدينته
رغـ ــم ال ـظ ـلــم ال ـ ــذي يـعـيـشــه الـ ـي ــوم .في
النهاية ،يركن بناهي سيارته ويترجل
مــع الطفلة للمرة الــوحـيــدة فــي الفيلم،
ويسيران بعيدًا عن التاكسي .حينها،
يهجم شــابــان على الـسـيــارة ،يخلعان
الـ ـب ــاب ،وي ـك ـس ــران ال ـك ــام ـي ــرا داخ ـل ـهــا.
ي ـن ـت ـهــي ال ـف ـي ـلــم ع ـل ــى م ـش ـهــد اخ ـت ـفــاء
الـصــورة ،وغـيــاب ال ـ  ،Creditsلعمل من
غير املسموح تصويره في إيران اليوم.
لـ ــم ي ـس ـت ـطــع ب ـن ــاه ــي الـ ــوصـ ــول إل ــى
ّ
برلني لتسلم الجائزة أول من أمس.
تسلمتها الطفلة هناء سعيدي عنه.
ف ــي رس ــال ــة ســاب ـقــة ل ـل ـم ـهــرجــان ،قــال
ب ـن ــاه ــي« :إنـ ـن ــي م ـخ ــرج سـيـنـمــائــي،
ال أعـ ــرف س ــوى ص ـنــاعــة األف ـ ــام وال
ش ــيء يمكنه أن يمنعني عــن ذل ــك».
لطاملا عرف السينمائيون اإليرانيون
ك ـيــف ي ـت ـحــاي ـلــون ع ـلــى امل ـح ـظ ــورات
واملـ ـع ــوق ــات ال ـت ــي ت ـفــرض ـهــا ال ــدول ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ــران ،وب ـخ ـل ـق ـهــم
وذكــائ ـهــم ق ـ ّـدم ــوا روائـ ــع سينمائية.
الـ ـي ــوم يـ ـض ــاف «ت ــاكـ ـس ــي» إلـ ــى تـلــك
األفـ ــام .شــريــط يـتـحــدى لوجيستيًا
املعوقات واملحظورات .أما سينمائيًا،
فيتحدى أس ـلــوب ال ـســرد فــي األف ــام
ً
الروائية .إنه انتصار لبناهي ،وأمال
لنا أيضًا بإيران أجمل يومًا ما.

cine-club

ملفيل وديلون يطلقان الرصاص في القاهرة
علي وجيه
ث ـ ــاثـ ـ ـي ـ ــة مـ ـلـ ـفـ ـي ــل – ديـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون الـ ـت ــي
يـسـتـعـيــدهــا «امل ـع ـهــد ال ـفــرن ـســي» في
م ـصــر تـحـيــل ع ـلــى ح ـي ـث ـيــات كـثـيــرة.
امل ـع ـل ــم ال ـف ــرن ـس ــي جـ ــان ب ـي ــار مـلـفـيــل
( 1917ـ  ،)1973يبرع دائمًا في صنع
فـيـلــم الـجــريـمــة األسـ ــود وف ــق عــواملــه.
نـ ـح ــن ب ـ ـصـ ــدد كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن املـ ـع ــاط ــف
والقبعات ودخان املسدسات والنساء
الجميالت .املجرم الكاريزماتي مقابل
م ـف ـتــش ال ـش ــرط ــة ال ـ ـصـ ــارم أو م ـحـ ّـب
ال ـق ـطــط .ال ـع ـصــابــات ال ـتــي «تـفـعــل ما
يجب فعله» بدم بارد .الوقفة الجامدة
أم ـ ــام املـ ـ ـ ــرآة ،ث ــم إلـ ـق ــاء ن ـظ ــرة أخ ـي ــرة
ع ـلــى ال ـغــرفــة ق ـبــل امل ـ ـغـ ــادرة .ال ـهــوس
ب ــاألكـ ـسـ ـس ــوارات الـ ـت ــي أس ـه ـم ــت فــي
تشكيل العالم امللفيلي على الشاشة.
األصـ ـ ـ ـ ـ ــول تـ ـ ـع ـ ــود إلـ ـ ـ ــى ث ــاث ـي ـن ـي ــات
السينما األميركية وأربعينياتها .ال
يمكن إغفال أثــر جــون فــورد وهــاورد

هــوكــس وج ــول ــز داس ــن ف ــي سـيـنـمــاه.
الكوكا كوال والراديو جزء من ّ
مكونات
ّ
ثقافة تأثر بها «جان بيار غرومباخ»
ألس ـ ـبـ ــاب ف ـن ـ ّـي ــة ووط ـ ـنـ ـ ّـيـ ــة .ل ـق ــد قـ ـ ّـرر
االحتفاظ بلقب «ملفيل» الذي اختاره
أيام ّ املقاومة الفرنسية ،تيمنًا بكاتبه
املفضل األميركي هيرمان ملفيل .بعد
ّ
سنوات الـحــرب ،حلق بشكل مستقل.
ّ
مــزج كل الخلفية بما تسرب إليه من
أيقونة رينوار امللهمة «الوهم العظيم»
( ،)1937لينقلب على النوعية السائدة
آنـ ـ ـ ـ ــذاك .بـ ـ ــدأ ب ــإنـ ـت ــاج ــات م ـتــواض ـعــة
وس ـي ـن ــاري ــوات م ـغ ــاي ــرة وط ـ ــرق عمل
«اضـ ـط ــراري ــة» .خ ــرج بــال ـكــام ـيــرا إلــى
األم ــاك ــن الـحـقـيـقـيــة ،لـيـصـبــح معبود
نقاد «دفاتر السينما» ،أبرزهم تروفو
ولــوي مــال وغ ــودار .هــذا األخير أداره
كممثل فــي تحفته «مقطوع النفس»
( ،)1960وأخذ بنصيحته في التوليف،
ّ
فتعرف العالم إلى الـ  .Jump cutالحقًا،
ّ
ابتعد «عــراب املوجة الجديدة» عنها

نحو الستايل األمـيــركــي فــي صناعة
ال ـت ـشــويــق ال ـبــول ـي ـســي ،خــال ـقــا فيلمه
األسود الخاص .Film noirفي ثالثيته
مع آالن ديلونّ ،
قدم هذا األخير بشكل
«خشن» .يمكن هذا الرومانسي الحالم
ّ
أن يصبح عنيفًا عندما يتطلب األمر.
ال ـقــاتــل امل ــأج ــور جـيــف كــاسـتـيـلــو في
«ال ـس ــام ــوراي» ( )2/16 – 1967ليس

صنع فيلم الجريمة
األسود وفق عوالمه
كـ ّ
ـأي مـجــرم آخ ــر .هــو ب ــارد ،انـعــزالــي،
ودق ـيــق .س ــام ــوراي مـعــاصــر مــن دون
خلفية واض ـحــة أو دوافـ ــع ملموسة.
مترو باريس متاهة يجيد كاستيلو
تسخيرها لتضليل من يريد« .كوري»
في «الدائرة الحمراء» ( 1970ـ ،)2/17
ل ــص أرس ـت ـقــراطــي يـتـحــالــف م ــع آخــر
للسطو على محل مجوهرات .عملية

ّ
سـطــو يـتـفــنــن مـلـفـيــل ف ــي اسـتـعــراض
ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ع ـل ــى الـ ـش ــاش ــة .شــريــط
ك ــاسـ ـيـ ـك ــي آخ ـ ـ ــر ف ـ ــي سـ ـج ــل م ـل ـف ـيــل
ال ــذه ـب ــي .الـفـيـلــم ال ـثــالــث «ال ـشــرطــي»
( ،2/18 -1972يسبقه ع ــرض الفيلم
القصير « 41يوم» ألحمد عبد العزيز)
ختم فيلموغرافيا األستاذ ،قبل رحيله
املـبـكــر بـنــوبــة قـلـبـيــة .املـفـتــش إدوارد
كــوملــان يسعى إل ــى اإلي ـقــاع بعصابة
شرسة .في الوقت نفسه ،يقيم عالقة
مـ ــع ع ـش ـي ـقــة ص ــدي ـق ــه ال ـ ـغـ ــامـ ــض .لــم
ي ـك ــن أداء ديـ ـل ــون بـ ـج ــودة الـفـيـلـمــن
ّ
التباين اللوني
السابقني ،إال أن سحر ّ
ال ـ ــذي ح ـق ـقــه مـلـفـيــل ت ـكــفــل بــال ـبــاقــي.
الـ ـخـ ـف ــوت الـ ـض ــوئ ــي ّأدى امل ـط ـل ــوب
ف ــي ال ـس ـب ــر ال ـن ـف ـس ــي ل ـع ــاص ـم ــة مـثــل
بــاريــس .السينماتوغرافيا املعاكسة
لــ«الـســامــوراي» فــي استعراض ألــوان
املدينة .بشكل أو بآخرّ ،
يكمل الشرطي
ّ
الطيب والـشــريــر ،بعضهما
وامل ـجــرم،
ّ
ليصبحا واحدًا« :كلهم مذنبون حتى

رجــال الشرطة» .هكذا ،تبدو سيطرة
مـلـفـيــل املـطـلـقــة ع ـلــى آل ـيــة الـصـنــاعــة.
ّ
يــوظــف أصـغــر أكـسـســوار إليـصــال ما
يريد .يلجأ إلى األسماء املناسبة في
السينماتوغرافيا والتوليف والكتابة
إذا اق ـت ـض ــى األم ـ ـ ــر .إع ـ ـ ــادة اك ـت ـشــافــه
تمنحه مــزي ـدًا مــن الـتـقــديــر والــرفـعــة،
حـتــى ل ــو جــانـبـتــه ال ـجــوائــز الـكـبـيــرة.
آثـ ـ ـ ــاره األصـ ـيـ ـل ــة بـ ــاديـ ــة فـ ــي سـيـنـمــا
الكبار .مارتن سكورسيزي وكويننت
تارانتينو وجـيــم جــارمــوش ومايكل
مــان وجــون وو ،كلهم لن يكونوا كما
نـعــرف ل ــوال ه ــذا األص ـلــع ذو الـكــرش.
املـ ــاس ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي جـ ـع ــل م ـ ــن امل ـع ـط ــف
والـ ـقـ ـبـ ـع ــة وك ــابـ ـيـ ـن ــة الـ ـه ــات ــف أوابـ ـ ــد
سينيفيلية مشرقة بقدر إظالمها.
ث ــاث ـي ــة م ـل ـف ـيــل – دي ـ ـلـ ــون :م ــن  16حـتــى
 18ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ـ ـ ـ ـ امل ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي فــي
امل ـن ـيــرة (ال ـســاب ـعــة مـ ـس ـ ًـاء) ـ لــاس ـت ـعــام:
0227915871

