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ثقافة وناس

ثقافة وناس

مهرجان
ُ
«الفجر السينمائي» يختتم في طهران
أطفال الشوارع ...نجوم الشاشة

ّ
جو قديح «أم الكل» ...حكايا الجدة في «زمن الثــورة»
فنون مشهدية

عبد الرحمن جاسم
نضج جو قديح كثيرًا منذ مسرحيته
األخ ـيــرة .أسـتــاذ املـســرح وتلميذ أحد
ع ـم ــال ـق ــة امل ـ ـسـ ــرح ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ــراح ــل
ج ــال خ ــوري ،ب ــات يـعـ ّـد ال ـعــدة فعليًا
لـيـقـ ّـدم مــدرسـتــه الـخـ ُـاصــة فــي املـســرح
«ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــردي» .هـ ـ ــذا ال ــنـ ـض ــج نـ ـ ـ ــراه فــي
مـســرحـيـتــه ال ـجــديــدة «أم ال ـك ــل» الـتــي
ت ـن ـط ـلــق ع ــروض ـه ــا غـ ـ ـدًا ف ــي «م ـس ــرح
الجميزة» ،لتقارب «الثورة» اللبنانية
بطريقة قديح الفردية الساخرة .للمرة
األولى ربما ،يلعب قديح دور ًّا أنثويًا،
مجسدًا شخصية ام ــرأة مسنة يحلو
له أن يسميها «أم الكل».
ي ـع ــرف ق ــدي ــح م ــن أيـ ــن ت ــؤك ــل الـكـتــف
مـ ـس ــرحـ ـي ــا ،كـ ـي ــف ي ـ ـجـ ــذب ج ـم ـه ــوره
ويـبـقـيــه طـيـلــة س ــاع ــةٍ كــام ـلــةٍ مـسـ ّـمـرًا
لحكايا تلك الـجـ ّـدة الـتــي تــرى الـثــورة
ع ـل ــى ط ــري ـق ـت ـه ــا .يـ ـق ــول لـ ـن ــا« :ب ـ ــدأت
الفكرة حــن كنت أجلس مــع زميلتي
ّ
وحدثتني
وصديقتي ســوالنــج ت ــراك
ّ
عــن جـ ّـدتـهــا وقــلــدتـهــا أمــامــي .مــن هنا
كـ ــانـ ــت ب ـ ــداي ـ ــات ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،الح ـق ــا

مــزج ـت ـهــا م ــع ش ـخ ـص ـيــة م ــن حـيــاتــي
وهــي هنرييت بـسـتــانــي ،زوج ــة إميل
بستاني (قــائــد الجيش اللبناني بني
َ
عامي  .»)1970-1965ويضيف« :كتبت
وقت طويل .في البداية،
املسرحية على ٍ
كتبت نصًا ،ثم تكاسلت بعض الشيء،
لكنني عـ ُ
ـدت وتشجعت ،فكتبت جزءًا
ُ
ث ــان ـي ــا ،ث ــم ع ـ ــدت وك ـت ـبــت ج ـ ــزءًا آخ ــر،
وس ــرع ــان م ــا تــرك ـتــه .كـتـبــت أك ـثــر من
 70صفحة لم أستعمل منها ّ
أي كلمة
ف ــي امل ـس ــرح ـي ــة» .أوقـ ــف ق ــدي ــح الـعـمــل
على مسرحيته ،مــع بــدء األح ــداث في
لبنان ،إذ شعر بأنه لن ّ
يقدم ّ
أي عمل
مسرحي خــال هــذا العام ،بعدما كان
قد حجز «مسرح مونو» لتقديم عرض
كـعــادتــه فــي شـتــاء كــل ع ــام .لــم يحدث
األمـ ـ ـ ــر« ،قـ ـل ــت ال ـس ـن ــة م ــش رح أع ـمــل
مسرح» .لكن سرعان ما عاد للغوص
في شخصية «أم الكل» بعد «شهرين
ث ـ ـ ـ ــورة» ب ـح ـس ــب ت ــوص ـي ـف ــه ،مـضـيـفــا
إلـ ـ ــى ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـت ـب ـه ــا قـبــل
«الـثــورة» أحداثًا أحـ ّـس بها ،شاهدها
وعــايـنـهــا خ ــال تـلــك األيـ ــام ال ـتــي نــزل
فيها إل ــى ســاحــات االع ـت ـصــام .يـقــول:

ً
««أم ال ـكــل» لــم تـكــن فــي ال ـبــدايــة عمال
مــونــودرامـيــا ،بــل كــانــت هـنــاك العديد
مـ ــن الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ،ل ـك ـن ـن ــي س ــرع ــان
م ــا ارت ــأي ــت أن ي ـك ــون ال ـع ـمــل ف ــردي ــا».
تـحـكــي مـســرحـيــة «أم ال ـك ــل» ،بحسب
مــا شهدناه خــال الـتــدريـبــات ،حكاية
ً
مسنة ،تعيش وحـيــدة مــع ذكرياتها،
ح ـتــى لـحـظــة اش ـت ـعــال االح ـت ـجــاجــات
في لبنان .هنا تتغير حياتها ،تصبح
ج ــزءًا مــن ال ـحــراك الـشـعـبــي ،تـنــزل إلــى
ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،وت ـ ـخـ ــوض غ ـ ـمـ ــار تـ ـج ــارب
جــديــدة لــم تكن قــد عايشتها مــن قبل.
هـنــاك أب ـعـ ٌـاد تاريخية يقاربها قديح
ع ـبــر هـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـت ــي يلعبها
ط ـي ـلــة س ــاع ــةٍ ت ـقــري ـبــا ع ـلــى الـخـشـبــة.
لـعـبــة ال ـض ــوء وال ـص ــوت يـقــاربـهــا مع
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،م ــع دي ـك ــور خـفـيــف ج ـدًا
يقارب املسرح اإلغريقي أو البريشتي
ال أك ـثــر ،إذ ال دي ـك ــورات مـبـهــرجــة ،أو
تفاصيل كـثـيــرة .هنا الشخصية هي
ال ـحــدث والـحــديــث الــرئـيـسـيــان .تكفي
ال ـكــرســي ال ــذي تـجـلــس عـلـيــه الـبـطـلــة،
مـ ــع ضـ ـ ــوء م ـس ـل ــط ع ـل ـي ـه ــا ،وط ــاول ــة
ً
بالقرب منها كي يكون الحدث كامال

والعمل واضحًا للمشاهد« .هناك في
املـســرحـيــة رســالــة خـفـيــة ،قــد ال يتنبه
لها البعض ،هــي رســالــة حــول ضمان
ّ
ال ـش ـي ـخــوخــة» ي ـعــلــق ق ــدي ــح ،مـضـيـفــا:
«فــي الـغــرب ،حني يبلغ اإلنـســان عامه
الـ  ،64يبدو كما لو أنه ُولد من جديد،
إذ ي ــذه ــب ف ــي رح ـ ــات حـ ــول ال ـعــالــم،
ي ـم ــارس طـقــوســا ج ــدي ــدة ف ــي حـيــاتــه،
هناك أنظمة وقــوانــن ودول ــة تحميه.
أمــا فــي بــاد الـشــرق الحزين ،فــا أحد
يـهـتــم بـ ـ «ا ّل ـخ ـت ـيــار» .هـنــا أت ـح ـ ّـدث عن
سيدة مسنة ،لكنها فــي الــوقــت نفسه
«أم الكل» حارسة الحكايا وراويتها».
تقنيًا يبدو العمل متناسقًا .كعادته،
ّ
يضم قديح في فريقه «سالحه السري»
س ــوالن ــج تـ ـ ــراك ،امل ـم ـث ـلــة وامل ـس ــاع ــدة
وامل ـت ــاب ـعــة لـجـمـيــع ت ـفــاص ـيــل الـعـمــل،
«نعم سوال هي قلب العمل الحقيقي»
ي ـقــول ق ــدي ــح .املـمـثـلــة الـلـبـنــانـيــة الـتــي
عرفها الجمهور في أعمال تلفزيونية
ومسرحية عدة (من بينها مسرحيتان
مــع قــديــح) هــي كــل العمل اللوجستي
وال ـت ـق ـن ــي ،ف ـي ـمــا ي ـس ــاع ــده ــا ف ــي ذل ــك
فــريــدريــك أبــي خليل ومـحـمــد فــرحــات

على اإلض ــاءة والتقنيات .يكشف لنا
قديح« :في البداية ،كنت أريد أن أضع
الجمهور معي على املسرح ،لكن سوال
منعتني ألس ـبــاب تقنية .لــذلــك قــررت
أن أقـســم الـصــالــة إل ــى قـسـمــن ،مثلما
قسم البلد إلــى قـسـمــن» ،مضيفًا أنه
سيضع حائطًا من الكرتون أو الخشب
وسيتم رسم العلم اللبناني عليه« ،أنا
مبسوط إنه عملنا شي ،يمكن نعرض
أسبوع ،يمكن أسبوعني ،حسب البلد،
وحسب أديه في جمهور ،ألنه الوضع
بــال ـب ـلــد م ــش واضـ ـ ــح ،إح ـن ــا عــايـشــن
كــل يــوم بـيــومــه»« .أم الـكــل» عمل أراد
ّ
قديح من ورائــه ،أن يقول رأيه بكل ما
يحدث حاليًا فــي لبنان ،قــد ال يوافق
الجميع على آرائــه السياسية ،لكن ما
ال خالف عليه هو إصراره على إنجاز
عمل بــدون دعم وال رعــاة ،انطالقًا من
ّ
ق ـنــاع ـتــه بـ ــأن امل ـس ــرح ه ــو رئ ــة لـبـنــان
ال ـف ـن ـيــة ال ــوحـ ـي ــدة ال ـت ــي ال ت ـ ــزال ذات
عال.
مستوى ٍ
ً
ابتداء من الغد ـ «مسرح الجميزة»،
«أم الكل»:
بيروت ـ لالستعالم76/409109 :

مسرح سياسي جديد بعد « 17تشرين»؟
خليل الحاج علي
في فترة الركود الثقافي والشح في األعمال
امل ـســرح ـيــة الـلـبـنــانـيــة ،ل ــم ي ـكــن مستغربًا
أن ي ـعــود امل ـخ ــرج وامل ـم ـثــل امل ـســرحــي جو
قديح إلى الخشبة من زاويــة سياسية .إذا
عدنا في التاريخ إلى أعقاب انتهاء الحرب
ال ـعــامل ـيــة األولـ ـ ــى ،ن ــرى أن ــه خ ــال األزمـ ــات
ً
ت ـن ـشـ ّـد األنـ ـظ ــار إلـ ــى املـ ـس ــرح .مـ ـث ــا ،عــام
 1917ابـتــدعــت مـجـمــوعــة مــن املسرحيني
والصحافيني الروس فن «األوتشرك» وهو
ما ُيعرف بالتحقيق الصحافي على شكل
درامي ،لترسيخ مفاهيم الثورة املاركسية.
هــذه النزعة السياسية فــي املـســرح امتدت
إلى دول عديدة منها أملانيا ،فتكونت حينها
ف ــرق اإلثـ ـ ــارة وج ـمــاعــة ال ـق ـم ـصــان الـحـمــر
ونـ ـ ــادت ل ـي ـكــون امل ـس ــرح وس ـي ـلــة نـضــالـيــة
لتعبئة الجماهير .اليوم ،ما الذي يدفع قديح
ّ
ليقدم مسرحيته في وقــت عصيب ،حيث
تشغل اللبنانيني أزمات كثيرة؟ هل تنطبق
سـمــات املـســرح السياسي على مسرحية

«أم الكل»؟ هل نحن أمــام مسرح سياسي
جديد قوامه ثورة  17تشرين؟
ّ
ع ـل ــى م ـ ــدى األيـ ـ ـ ــام الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ك ــث ــف جــو
الـ ـب ــروف ــات ف ــي «مـ ـس ــرح ال ـج ـم ـي ــزة» عـلــى
عرضه الجديد الــذي بدأ التحضير له قبل
 17تشرين  2019بأشهر ،وفــق مــا يؤكد
ل ـنــا .غ ــاص ف ــي كـتــابــة ال ـنــص مـفـتـشــا عن
الـهــواجــس النفسية للفنان املـســرحــي في
لبنان كـ «التقدم في العمر والوحدة ،غياب
الـضـمــان االج ـت ـمــاعــي» ...وصــل فــي كتابة
ال ـنــص إل ــى ال ـع ـقــم ،إل ــى أن أط ــل ت ــاري ــخ 17
تشرين وما حمله من تغييرات ،فتقاطعت
األفكار الجديدة للثورة مع ما كــان يبحث
عنه كـ «الحرية ،هدم املوروثات.»...
إذًا ،ان ـت ـقــل ق ــدي ــح م ــن عــواط ـفــه الـبـشــريــة
وهواجسها ،إلى طرح قضايا وإشكاليات
ال ـ ـفـ ــرد فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي وعــاق ـتــه
بالنظام السياسي املهترئ .وبانتقاله من
الـكـتــابــة الـعــاطـفـيــة لـلـنـفــس اإلن ـســان ـيــة في
النص املسرحي ،إلــى طــرح قضايا تخص
هواجس الجماعة ،تتحقق شرطية املسرح

السياسي بحسب املسرحي األملاني إروين
بيسكاتور ،الذي يعتبر أن تجسيد عواطف
اإلنسان في املسرح هو من أهداف املسرح
ال ـب ــرج ــوازي ،وه ــذا م ــا نــاهـضــه مـ ّ
ـؤسـســو
ً
املسرح السياسي .عالوة على ذلك ،سيقدم
قــديــح عــرضــا واحـ ـدًا أسـبــوعـيــا عـلــى مــدى
شهر واحــد وستتفاوت أسـعــار البطاقات
بــن عشرين ألـفــا وثــاثــن ألـفــا و«بـبــاش»
ً
ملــن ال يستطيع إلــى ذلــك سـبـيــا .لكن هل
يـكـفــي كــل ذل ــك لتحقيق شــرطـيــة املـســرح
السياسي؟
على قــرع ًالطناجر ،تدخل «أم الـكــل» ،تدق
ثالثًا معلنة بدء املسرحية ،في طقس عرفه
املسرح منذ العصر اليوناني ،لتنطلق بعدها
سيمفونية ق ــرع الـطـنــاجــر ال ـتــي شهدتها
ب ـي ــروت وش ـك ـلــت م ـظ ـه ـرًا احـتـجــاجـيــا في
العاصمة على مدى األشهر السابقة .تبدأ
«أم الكل» بالحديث عن طرائفها وتجربتها
مع ثورة  17تشرين ،يطرح املخرج الكثير
من املعاني التي قربت املسافات بني أبناء
الوطن الــواحــد حتى بــات «ثــوار كفررمان»

ً
مثال أقرب إلى قلبها من جاراتها« .أم الكل»
التي يــؤدي شخصيتها جــو قديح نفسه،
ت ـع ـيــش ال ــوه ــم ف ـت ـت ـحــدث م ــع شـخـصـيــات
ربما مــوجــودة وربـمــا عاشتها ورافقتها،
وتطرح في مونولوجها مسار التظاهرات
الـتــي شهدها لبنان مــن حــرق دوالـيــب إلى
قطع طرقات مــرورًا بمشاركة الطالب في
ً
املسيرات وإقامة الحواجز البشرية وصوال
إلــى رمــي الـحـجــارة ...فتسجل امتعاضها
ممن يستنكر هكذا أعمال« :فهمينا ،كيف
بتحبي نعملها للثورة؟» .تستمر املواقف
ّ
الـسـيــاسـيــة ال ــاذع ــة فــي ال ـع ــرض ،ويتبنى
املخرج مواقف سياسية مناهضة للسلطة
منذ ثالثني سنة .تتميز «أم الكل» بأنها ذات
طابع فكاهي طريف بــدون فلسفة .البارز
أيضًا أن الشخصية املسرحية الطاعنة في
الـســن ،يـطــرأ عليها تغيير فــي خــط الفعل
املتصل .فقبل  17تشرين ،لــم يكن األداء
ً
كـمــا ب ـعــده ،إذ شـهــدت الشخصية تـحــوال
عـلــى الـصـعـيــد ال ــدرام ــي .يـظـهــر ذل ــك جليًا
من خــال استعمالها أحمر الشفاه وفلت

شعرها بعد الحديث عن ثورة  17تشرين
وتقول« :حسيت حالي صبية بعد الثورة».
هـ ــذا ع ـلــى م ـس ـتــوى امل ـض ـم ــون ،أمـ ــا عـلــى
ص ـع ـيــد ال ـش ـك ــل املـ ـس ــرح ــي ،ف ـق ــد اخ ـت ــار
املخرج أسلوب املسرح الفقير الــذي ّ
رسخ
معامله املسرحي البولندي غروتفسكي .في
هذا النوع ،يتم االعتماد على قدرات املمثل
وم ـهــاراتــه بـعـيـدًا عــن الـحـشــو فــي الــديـكــور
واإلضاءة واملوسيقى أو السينوغرافيا.
مع غياب التمويل الخارجي والدعم املحلي،
كــانــت «املـيــزانـيــة صـفــر» وفــق مــا يــؤكــد لنا
قديح .هكذا ،اقتصرت السينوغرافيا على
كرسي يوحي بكراسي الرئاسة ،ومصباح
وطـ ــاولـ ــة ص ـغ ـي ــرة فـ ــي م ـش ـه ــدي ــة تــوحــي
بالوحدة والعجز مع قليل من نوستالجيا
ال ـح ـنــن ال ـتــي يـبـعـثـهــا ال ـض ــوء ف ــي فـضــاء
مـســرحــي م ـلــؤه ال ـس ــواد ،تـخــرقــه خـطــوات
مـتـبــاطـئــة لـلـمـمـثــل ف ــي ح ــرك ــة غــروتـيـســك
يقوم بها املمثل للتعبير عن هزلية الحياة
والسخط الذي وصل إليه حال وواقع البلد.
«كل شيء تم تقديمه في املسرح ،كيف ال،

ِّ
ماري  -جو رعيدي تصادر مصوري االنتفاضة اللبنانية

واإلنـســانـيــة قــدمــت كــل مــا لــديـهــا؟» هكذا
يقول قديح في حديثنا معه حول الجديد
الــذي تحمله املسرحية ،ويضيف« :إال أن
املسرح ال يمكنه البقاء على ما هو عليه،
ّ
ما يستدعي البحث في اتجاهات جديدة
عـلــى كــافــة امل ـس ـتــويــات امل ـســرح ـيــة» .ل ــذا،
حمل النص املسرحي هموم الـنــاس وما
يعيشونه من ظلم نتيجة أفعال السلطة
السياسية الحاكمة.
جدير بالذكر ،أنه في كل مرحلة مصيرية
يمر بها أي بلد ،يــزداد الوعي السياسي
لــدى ال ـنــاس .ه ــذه املــرحـلــة تستدعي بــأن
يـقــوم الـفــن عـلــى االح ـت ـجــاج والـتـحــريــض
واإلث ــارة بهدف زيــادة هــذا الوعي باتجاه
حركة تصحيح في املجتمع وأيضًا لتوعية
الناس بأسباب شقائهم ومعاناتهم .وفي
هذا السياق ،يستذكر قديح في مقابلتنا
معه ،ما قرأه عن املسرحي األملاني برتولد
ب ــري ـخ ــت« :إن ك ــل مـ ـس ــرح ،ه ــو م ـســرح
ّ
س ـي ــاس ــي ب ــام ـت ـي ــاز» .ف ــامل ـس ــرح يـشــكــل
ت ـهــدي ـدًا لــأنـظـمــة ويـحـقــن ال ـج ـم ـهــور ،ما

يولد إبــداعــات أو يفجر ث ــورات .لكن ،ما
تم تقديمه في هذا العرض املسرحي ّ
يعد
َ
ـاس في مسيرة
جــزءًا بسيطًا وحجر أسـ ٍ
املـســرح السياسي .ألن معامله الحقيقية
ت ـق ــوم ع ـل ــى طـ ــرح ومـ ـق ــارب ــة ال ـت ـغ ـي ـيــرات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى بـ ـه ــدف اس ـت ـب ــدال
نظرية سياسية بــأخــرى ،مــا يولد مزيدًا
من التجييش ،وزعزعة استقرار املتفرج
وحثه على التغيير.
عندما تدخل إلــى صالة املـســرح ،ستجد
أن املخرج قديح شيد في وسطها جدار
العزل أو ما ّ
أحب تسميته بـ «جدار العار»،
ليستكمل رسائله السياسية مــن خالل
ت ــوري ــط الـجـمـهــور ف ــي الـلـعـبــة املـســرحـيــة
ل ـبــري ـخــت الـ ــذي ه ــدم الـ ـج ــدار ال ــراب ــع بني
الـجـمـهــور وامل ـم ـثــل .ول ـل ـقــول أي ـض ــا :بــأنــه
لــم يـعــد بإمكاننا أن نـمــأ مـقــاعــد صالة
املـ ـس ــرح ب ــأك ـم ـل ـه ــا ،فــال ـت ـق ـ ّشــف يـطــالـنــا
كـمـســرحـيــن .يـثـبــت ذل ــك كــلــه أن الـعـمــل
ً
ّ
للتحديات
في املسرح بــات فعال مقاومًا
ولألنظمة على حد سواء.

قضية

روان عز الدين
تــراوح صــور ولوحات كتاب «القادة
ـون» ()The Silent Leaders
الـصــامـتـ َ
ب ــن ت ــاري ــخ ــي ان ـت ـفــاضــة  17تـشــريــن
ِ
ّ
األول (أكتوبر) وعيد االستقالل في
 22ت ـشــريــن ال ـثــانــي (نــوف ـم ـبــر) ،كما
أعلنت صاحبته م ــاري جــو رعـيــدي.
وفــي ّ
األي ــام السابقة ،أضيف إليهما
تاريخ ثالث في الليلة التي اقتحمت

كتاب ثمين عن الثورة بدون
إعطاء المصورين حقوقهم!
ّ
املحتجني «بيت
فيها مجموعة مــن
ب ـيــروت» (ال ـســودي ـكــو) خ ــال أمسية
تــوق ـيــع ال ـك ـتــاب ( 6شـ ـب ــاط) .أس ـبــاب
كـثـيــرة دف ـعــت املـتـظــاهــريــن لـلــدخــول
إلى متحف «بيت بيروت» كما حصل
مرارًا في أماكن مختلفة من العاصمة
م ـنــذ ان ـط ــاق االن ـت ـف ــاض ــة .ل ـكــن هــذه

املـ ـ ـ ّـرة ،كــانــت الــوج ـهــة «م ـت ـحــف بيت
بيروت» وتاريخه ،في خطوة تتجاوز
االع ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى الـ ـكـ ـت ــاب ف ـح ـســب،
ّ
ّ
املؤسسات
رمزية إلى
لتصبح دعوة
ّ
والثقافية لاللتحاق بالفضاء
الفنية
ال ـس ـيــاســي الـ ـع ــام ،وخ ـص ــوص ــا تلك
الـتــي تـنــأى عـ ّـمــا يـحــدث فــي الـخــارج،
ّ
مــا يــذكــر باحتجاجات Institutional
 Critiqueالتي ظهرت في أميركا خالل
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات الن ـت ـق ــاد أيــديــولــوج ـيــا
وسـلـطــويــة املـتــاحــف والـغــالـيــريـهــات
وامل ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــات الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ّ
ـاص ـ ـ ــة م ـن ـه ــا
«امل ـت ـح ــف ال ـح ــدي ــث ف ــي ن ـي ــوي ــورك»
و«غوغنهايم» اللذان شهدا عددًا من
هذه االحتجاجات على قضايا فنية
ّ
وسياسية.
شــرارة االعتراض على الكتاب بدأت
ق ـب ــل ذلـ ـ ــك ع ـل ــى وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
االجتماعي .أشــار عــدد مــن الفنانني
إلى أن املشاركة في الكتاب جرت من
دون ات ـفــاق واض ــح مـعـهــم .بعضهم
وصـلــه الـكـتــاب ،فيما ُمـنــح اآلخ ــرون
َّ
حسمًا على املؤلف الذي يبلغ سعره

 120دوالرًا ل ــم يـ ـ َـر مـنـهــا ال ـف ـنــانــون
دوالرًا واح ـدًا مقابل أعمالهم .ولكن
السبب األساسي يكمن في مصادرة
رع ـي ــدي ال ــرم ــزي ــة ألع ـم ــال الـفـنــانــن،
وح ــرص ـه ــا ع ـلــى وض ـع ـهــا ف ــي إط ــار
«فـ ـ ـن ـ ــي» ك ــأنـ ـم ــا ه ـ ـ ــذه ال ـ ـص ـ ـفـ ــة ،هــي
الـسـبـيــل لـتـبــريــر االن ـت ـف ــاض ــة ،وهــي
الـ ـت ـ ّ
ـوس ــل ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر أو وغ ـيــر
مباشر لجعل بعض الطبقات تجد
ن ـف ـس ـهــا ف ــي االن ـت ـف ــاض ــة بـطــابـعـهــا
الحضاري فحسب.
التاريخ الثالث الــذي التحق بسيرة
الكتاب ،يأتي ُ
كبعد تحريري للصور
ول ــأعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة م ــن هـ ــذا اإلط ـ ــار.
ّ
وك ــأن املــواجـهــة خ ــال الــدقــائــق التي
ّ
قـ ـض ــاه ــا املـ ـحـ ـت ــج ــون داخـ ـ ـ ــل «ب ـي ــت
بيروت» ،كانت صراعًا من أجل عودة
ال ـص ــور إل ــى ال ـش ــارع حـيــث التقطت
ّ
أس ـ ــاس ـ ــا ،رغـ ـ ــم كـ ـ ــل الـ ـع ــراقـ ـي ــل ال ـت ــي
املحتجون
وضعتها رعـيــدي .احـتـ ّـج
ّ
ال بسبب سعر الكتاب فقط رغــم أنــه
ك ــان ال ـبــدايــة ،بــل ألس ـبــاب ع ـ ّـدة منها
دعـ ــم رعـ ـي ــدي لـجـمـعـيــات ل ــم يكشف

ّ
ّ
املصممة أعمال
عنها كلها .جمعت
م ـص ـ ّـوري ــن وف ـنــانــن ع ــرب وأج ــان ــب،
ب ـه ــدف ص ـنــاعــة ع ـمــل تــوث ـي ـقــي فني
و«تـ ـ ــاري ـ ـ ـخـ ـ ــي» ،عـ ـل ــى حـ ــد وص ـف ـه ــا،
عــن ال ـثــورة فــي لـبـنــان .قــالـ ّـت ذلــك في
مقابلة بدت فيها كما لو أنها ّ
تحدق
فــي مقعد مـحـ ّـدد سيحفظه التاريخ
عـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث ،ال ـ ـ ــذي قـ ــد يـحـفــظ
ّ
التبرعات
أيضًا صورتها وهي تمنح
ّ
للجمعيات في عمل إنساني يكتمل
مـ ــع «صـ ـ ـ ــورة الـ ـكـ ـت ــاب» وت ـص ـم ـي ـمــه
ّ
امللون بشكل مثالي .وللمفارقة ،هذه
ال ـصــورة لهشاشتها ،كــانــت بحاجة
إلى حماية عناصر أمن داخل املتحف.
كــان «ال ـجــدار» بــائـنــا .ج ــدار مــن قوى
أمن يبدون كرديف مـ ّ
ـادي للمفاضلة
بــن مــا هــو فـنــي ،وم ــا هــو غـيــر فني.
ّ
عـلــى اعـتـبــار أن صـفــة «الـفـنـيــة» هي
الوصفة املثالية ملنح أي شيء قيمته،
والنأي به بعيدًا عن النقد .ولحماية
ّ
هــذه الصفة الفنية ،قد يتطلب األمر
ع ـن ـف ــا ،م ـث ــل ت ــدخ ــل ب ـع ــض ال ـح ــراس
خالل التوقيع الذي لم يكتمل ،رغم أن
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ّ
يتعرضوا ألحــدُ .دفع
املتظاهرين لم
ُ
امل ـت ـظــاهــرون إل ــى الـ ـخ ــارج ،وم ـن ـعــوا
حتى من إكمال اعتراضهم .لهذا فإن
الطابع الفني هنا يأتي كذريعة لبيع
الـسـلـعــة (ال ـك ـتــاب ال ــذي يـبـلــغ سـعــره
 120دوالرًا) ،تمامًا كأي غالف لسلعة
ت ـج ـ ّ
ـاري ــة ت ـس ـت ـخــدم ال ـف ــن وال ـف ـنــانــن
مــن أجــل التشجيع على االسـتـهــاك.
حني يأتي الفن في هذا السياق ،فإنه
يتجاهل عمدًا الجوانب االقتصادية
ّ
واالجتماعية لالنتفاضة في لبنان،
ب ــل إن ــه يـنــاقـضـهــا ت ـمــامــا ب ـن ــوع من
التعقيم الذي يراد منه تظهير جانب
واحد قائم على صورة تلتقي باملعنى
الـكــاسـيـكــي لـلـفــن ك ـح ـضــارة ترتقي
على حـضــارة أخ ــرى ،أو حتى ّ
توجه
يقترب من الفن بمعناه ّ
املقدس الذي
ُ
أسقط مرارًا منذ بداية القرن املاضي.
هـ ـك ــذا ،ي ـب ــدو ال ـك ـت ــاب م ـثــل املـ ـ ــزادات
الفنية للدعم الخيري حيث يستغل
الرأسمال الفن من أجل «الخير» ،في
تجاهل صارخ للظروف التي صنعت
الحاجة إلى العمل الخيري.

تطرق إبراهيم
حاتمي كيا
في «الخروج»
إلى االحتجاج
الذي برز في
المجتمع
اإليراني في
السنوات األخيرة

طهران ـــ فاطمة برجكاني
اختتم «مهرجان الفجر السينمائي» بدورته الثامنة والثالثني
أخيرًا بعدما شهد مشاركة خمسني فيلمًا من أحدث إنتاجات
السينما اإليــرانـيــة ،وتنافس  23منها على جــائــزة «العنقاء
ّ
ال ـب ـلــوريــة» .اتـسـمــت ه ــذه الـ ــدورة بــأعـمــال عــالـجــت مــواضـيــع
ّ
راهنة تتعلق باملجتمع الحالي اإليراني ومشاكله ،والنساء
والفتيات .وتــألــق فيلم «الشمس» للمخرج املخضرم مجيد
مـجـيــدي ال ــذي ن ــال جــائــزتــي أفـضــل فيلم وأف ـضــل سيناريو.
شارك في الشريط ممثلون وممثلة غير محترفني من أطفال
املهاجرين األفغان الذين يعملون كبائعني جوالني في شوارع
طهران وقطارات املترو ،واحتفى املهرجان بهم.
وحصل «شجرة اللوز» للمخرج محمد حسني مهدويان على
جائزة أفضل إخراج ،كما جائزة أفضل ممثل لبيمان معادي.
يقارب العمل الحرب اإليرانية  -العراقية والغارات الكيمياوية
في منطقة «سردشت» الكردية اإليرانية ،من خالل ّ
قصة رجل
ّ
دم ــرت الـحــرب حياته الـهــادئــة واملليئة بــالـحــب .عــامــل كــردي
ّ
بسيط يـتـعــرض مـكــان إقــامـتــه للهجوم الـكـيـمـيــاوي ،ویصل
نداؤه إلى محكمة العدل الدولية في الهاي كمندوب للشعب
الكردي الذي تحمل معاناة كبيرة خالل الحرب.
ونــال ُ
«دابــر» للمخرج سعيد نجاتي الــذي شاركت في كتابة
السيناريو الـ ّخــاص بــه فاطمة أش ـعــري ،جــائــزة أفـضــل فيلم
قصير ،علمًا أنه تطرق إلى موضوع ُيعتبر من التابوهات في
العديد من مجتمعاتنا ،وهو بلوغ الفتيات.
ّ
ويتحدث عن
وبخطوته هذه ،يكسر التابوه،
ّ
تصرف األب مع ابنته التي ال تعرف
كيفية
بدورها ما الذي حصل لها.
مـ ــن أبـ ـ ـ ــرز م ـ ـيـ ــزات أفـ ـ ـ ــام هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـ ــدورة هــو
ال ـح ـض ــور الـ ـق ــوي لـلـشـخـصـيــات الـنـســائـيــة
كبطالت .عرض في اليوم األول من املهرجان
ثالثة أفالم اشتركت في بطولتها النسائية:
«ابـ ـت ــاع ثـ ــاث ج ــرع ــات» ل ـل ـم ـخــرج ســامــان
سالور ،و«قصيدة البقرة البيضاء» لبهتاش
صناعي ها و«الــذوق العام» لسهيل بيرقي،
فيما احتل الرجال الهامش .يتطرق «ابتالع
ثالث جرعات» إلى قضية سائدة بني الشباب
ال ـي ــوم ،هــي اإلدم ـ ــان ،مــن خ ــال بطلته التي
تضطر لبيع املخدرات من أجل إنقاذ حياتها
وحياة زوجها املصاب بمرض في الدماغ .أما «قصيدة البقرة
ّ
القضائي ،من خالل امرأة فقدت
البيضاء» فيوجه نقدًا للنظام ّ
زوجها إثر حكم خطأ لإلعدام ،لكنها تدخل في قصة حب من
دون أن تعرف ،مع رجل أصدر الحكم على زوجها .ويأتي «أدب
ّ
ليصور قصة امرأة في السابعة والخمسني ،تبتعد
رخيص»،
فــي شكلها الـظــاهــري عــن الـنـمــط الـنـســائــي اإليــرانــي الـقــديــم،
إذ تتجه نحو الـبــوتــوكــس واأللـبـســة الشبابية ،مــن اللباس
الزهري وبنطال الجينز والشال امللون .امرأة ترغب بالعودة
إلــى الشباب ،تدمن األنستاغرام ،وتدعو الشباب والشابات
ليحتفلوا معًا بعيد امليالد في ضوء موسيقى حديثة.
كذلكّ ،
تميز املهرجان بحضور أفــام تحمل توقيع مخرجني
م ـخ ـض ــرم ــن ،م ــن ب ـي ـن ـهــم إب ــراهـ ـي ــم ح ــات ـم ــي ك ـي ــا وم ـس ـعــود
ّ
كيميائي .األخير قدم فيلمه «نزيف» (خون شد) الذي يتعلق
بعالقة زوجة ثانية بأوالد زوجها إضافة إلى ابنتها ،وتقوم
بتضحيات مــن أج ــل عــائـلـتـهــا .وق ــد ق ــال امل ـخــرج عــن الفيلم:
«قصته بمثابة بيت قديم مطفأ نــوره دائمًا ،وال أحــد يسكن
غــرفــه .ث ـ ّـم يــأتــي أح ــد أف ــراد األس ــرة لـيـضــيء جميع األنـ ــوار».
يعتبر كيميائي مــن السينمائيني املخضرمني الــذي اشتهر
بمعظم أعماله ،خاصة فيلمه الخالد «القيصر» سنة .1969
أما إبراهيم حاتمي كيا ،فقدم «الخروج» عن مزارعني قرويني
يبدأون رحلتهم من مدينة «دزفول» في الجنوب اإليراني إلى
العاصمة طهران للحوار مع رئيس الجمهورية عن حقوقهم
الضائعة .رحلة تستغرق شهرين ونصف الشهر يواجهون
خــال ـهــا ت ـح ــدي ــات ف ــي ال ـط ــري ــق .ف ــي ال ـف ـي ـلــم ،ي ـ ــؤدي ف ــرام ــرز

قريبيان الذي عاد إلى السينما بعد غياب ،دور رجل مصاب
بالغازات الكيميائية خالل الحرب اإليرانية  -العراقية ،إضافة
إلــى ممثلني بــارزيــن آخرين كجهانكير أملاسي ومحمدرضا
شــريـفــي نـيــا .يـتـطـ ّـرق حــاتـمــي كـيــا هـنــا ملــوضــوع االحـتـجــاج
الذي برز في املجتمع اإليراني في السنوات األخيرة ،خاصة
بعد احتجاجات سنةّ  ،2009إضافة إلى امليل إلى الحوار بني
الناس والسلطة .وتوقع النقاد منذ البداية أن يكون الفيلم من
ضمن األفالم األكثر ضجة وتحديًا في األوساط الفنية.
مشاكل املهاجرين األفغان في إيــران طرحها «املــوت في املاء
ال ـطــاهــر» لـلـمـخــرج نــويــد م ـح ـمــدي .ي ـصـ ّـور الـفـيـلــم مــوضــوع
تهريب البشر واإلتجار بهم ،من خالل عدد من الشباب األفغان
املـهــاجــريــن الــذيــن يـحــاولــون الـسـفــر إل ــى أوروبـ ــا .ال ينحصر
ّ
التصرفات العدوانية تجاه األف ـغــان ،بل
الفيلم فــي تصوير
يتطرق أيضًا إلــى الشخصيات اإليجابية مــن الـنــاس الذين
يساعدون املهاجرين ،كامرأة تساعد الفتيات األفغانيات.
ومن األفالم التي قاربت مواضيع اجتماعية راهنة «املسلخ»
للمخرج عـبــاس أميني ال ــذي تـطـ ّـرق إلــى مــوضــوع بعيد عن
الكليشيهات ،هو معاناة املجتمع اإليراني جراء أزمة العملة
الصعبة ،وارتفاع سعر الدوالر ،وأعمال التهريب الناتجة عن
األزمة ،كتهريب اللحوم وقضية إدخال دوالرات في الحقائب
ُ
إلى البالد ،من خالل ّ
قصة شاب طرد من فرنسا ،وتـ ّـورط في
جريمة من أجل والده .نيكي كريمي التي عرفت كممثلة منذ
ّ
بداية عملها في السينما ،اتجهت نحو اإلخراج في السنوات
األخيرة .وبعکس السنة املاضية التي شارك
في املهرجان أربــع مخرجات ،تعتبر كريمي
املخرجة الوحيدة التي شاركت في مهرجان
ه ــذه ال ـس ـنــة .ف ــي «آتـ ــابـ ــاي» ،ظ ـهــرت كــريـمــي
كـمـخــرجــة وم ـن ـت ـجــة ،وصـ ـ ـ ّـورت فـيـلـمـهــا في
مـحــافـظــة أذرب ـي ـج ــان ال ـغــرب ـيــة ،وف ــي أمــاكــن
تاريخية كمزار شمس التبريزي في مدينة
خ ــوي .فــي ه ــذا الـشــريــط ،عــالـجــت موضوعًا
اجـتـمــاعـيــا م ــن خ ــال رج ــل أربـعـيـنــي يــدعــى
آت ــاب ــاي ،يـعـيــش فــي أطـ ــراف مــديـنــة «خ ــوي»
مــع أب ـيــه .وك ــان قــد ت ــرك دراس ـت ــه الجامعية
ف ــي ف ــرع ال ـع ـمــارة بـسـبــب امل ـشــاكــل النفسية
الناتجة عن ّ
حبه الفاشل في فترة دراسته،
ّ
وعاد إلى قريته .يعتبر الفيلم الذي تتحدث
ف ـي ــه ال ـش ـخ ـص ـيــات بــال ـل ـغــة األذري ـ ـ ـ ــة ،درامـ ــا
اجـتـمــاعـيــة ،وت ـحــاول املـخــرجــة مــن خــالــه الــدفــاع عــن حقوق
ّ
الحب وامليل ّإلى الحياة ،حيث يدور
املرأة ومعالجة موضوع
ّ ّ
الفيلم في الظاهر حول األحداث املتعلقة بآتاباي ،إل أن أبطال
الفيلم هم من النساء .وتعتبر ّ
قصة «سباحة الفراشة» (جائزة
أفضل فيلم في املهرجان وفقًا آلراء املشاهدين) ملحمد كارت،
األفالم االجتماعية األخرى التي رأيناها
جديدة بالنسبة إلى
ّ
في السنوات األخيرة ،لكنها تقع في اإلطار العام لـ «الخيانة»
و«الغيرة» .يتحدث الفيلم عن نار الغضب التي يحترق فيها
هاشم بسبب نشر فيلم زوجته «بــروانــه» (بمعنى الفراشة)
في املسبح ،فيقدم على أفعال خطيرة توقعه في مأزق .يعالج
الشريط ما يعانيه املجتمع الحديث عن عدم الثقة باآلخرين،
ويعتبر فيلمًا مهمًا من عـ ّـدة أوجــه ،منها السيناريو القوي،
واإلخـ ــراج ال ـقــوي ،وخـلــق الشخصيات ومعالجة قضاياهم
النفسية بشكل دقيق .لذلك ،فهو فيلم مؤثر في املجتمعات
ّ
يتحمل الناس
الحديثة التي تنقصها الوحدة والتالحم وال
آراء معارضة آلرائهم وال يعترفون بهويات مختلفة ،إضافة
إلى قضايا الضمير الفردي واالجتماعي ووقوع الشخصيات
في أزمة الضمير.
وأخيرًا ،حاز فيلم «ال مكان للمالئكة» لسام كالنتري جائزة
أف ـضــل وثــائ ـقــي ط ــوي ــل .ي ـت ـطـ ّـرق الـعـمــل إل ــى مـشــاكــل أعـضــاء
الفريق الوطني اإليراني لرياضة الهوكي للبنات ،واملغامرات
ّ
والتحديات التي يواجهنها في حياتهن ،إضافة إلى تعقيدات
ذهابهن إلى املباراة اآلسيوية ،ما يجعل أعضاء الفريق يقعن
في ظروف نفسية صعبة.

حضور قوي
للنساء البطالت...
وللمخرجين
المخضرمين!

