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ثقافة وناس

سينما

والحب
بالهوية
مشغولة
العالم
سينما
آرتي
أسبوع
ّ
ثمانية أفالم أنجزها مخرجون
من األرجنتين وفرنسا وكوبا واليابان
وغيرها نشاهدها في بيروت
ضمن «أسبوع آرتي» الذي تنظمه
«جمعية متروبوليس» للسنة
السادسة على التوالي
بانة بيضون
«سـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ـ ــوران» ( )2014ل ـل ـفــرن ـســي
ب ــرت ــران بــونـيـلـلــو ع ــن مـصـمــم األزي ــاء
الـشـهـيــر إي ــف س ــان لـ ــوران هــو الفيلم
ال ــذي افـتـتــح بــه أمــس «أس ـبــوع آرتــي»
ال ــذي تنظمه «جمعية متروبوليس»
بدعم من «املعهد الفرنسي في لبنان»
للسنة السادسة على التوالي .يخرج
بونيللو فــي هــذا الـشــريــط عــن قواعد
الـ ـس ــرد ال ـت ـق ـل ـيــديــة ل ـل ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة.
يقفز من الحاضر إلى املاضي وعكسه
ضمن لغة سينمائية تبحث فــي هذا
ال ـت ـم ــاي ــز أو ال ـت ـن ــاق ــض ب ــن ال ــداخ ــل
والـ ـ ـخ ـ ــارج ،وبـ ــن الـ ــذكـ ــورة واألن ــوث ــة
الــذي يقع في صلب رؤيــة ســان لــوران
الفنية ،لكن أيضًا في تكوين شخصه.
كروائي محترف ،يعيد املخرج تخيل
سان لوران (غاسبار أوليال) ويغوص
فـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـح ـم ـي ـم ــة ل ـح ـيــاتــه
الـجـنـسـيــة كمثلي وعــاقـتــه مــع امل ــرأة
التي يراها كأناه اآلخــر املتخيل .هذا
مــا نــراه فــي أحــد مشاهد البداية حني
يلتقي بملهمته بيتي كاترو (املمثلة
والـعــارضــة آيملني ف ــاالد) التي عملت
معه كعارضة أزياء .يفتنت بها ويتخيل
نـفـســه ه ــي .عـبــر ذل ــك ،ي ـصـ ّـور املـخــرج
جانبًا من الرؤية الفريدة التي ميزت
ســان ل ــوران فــي تـصــوره غير النمطي

ملفهوم األنــوثــة عبر اعتماده للبذالت
أو السراويل التي هي عادة ذكورية في
األزيــاء التي صممها للمرأة ،مؤسسًا
لجمالية خاصة ،تلعب على التناقض
ب ــن الـ ــذكـ ــورة واألنـ ــوثـ ــة ،وع ـل ــى هــذه
الـجــاذبـيــة الـخــاصــة الـتــي تلد مــن هذا
التناقض (كجندر ثالث) .أيضًا ،يلعب
على التناقض بــن الـظــاهــر والباطن
عبر أسلوب يبرز جمالية الصورة لكن
جمادها وفراغها من الحياة في الوقت
عـيـنــه ،كمشاهد ســان ل ــوران ورفــاقــه،
الثابتني في أماكنهم كتماثيل جميلة
م ــن أث ــر امل ـخ ــدر ،أو حـتــى ه ــدوء ســان
لـ ــوران املـقـلــق ال ــذي يـجـ ّـســده غــاسـبــار
أوليال ببراعة .من خالل تفككه الزمني
ب ــن ال ـح ــاض ــر واملـ ــاضـ ــي ومـ ــن خ ــال
ال ـك ــام ـي ــرا ال ـت ــي ه ــي أي ـض ــا ف ــي حــالــة
بحث مستمر كسان لوران الذي يراقب
إلـ ــى أن ي ـجــد ال ـج ـمــال ـيــة ال ـت ــي تفتنه
ســواء كانت في رجــل أو ام ــرأة ،الفيلم
هــو فــي حــالــة بـنــاء مستمر ،فــي حالة
نفي وتأكيد معًا لكل ما يتعلق بسان
ل ــوران س ــواء تكريس صــورتــه كمبدع
حقيقي أو الجانب األكثر تجارية من
عمله كما يقول هو نفسه في النهاية
ب ــأن ه ـنــاك ع ــرض أزيـ ــاء واح ـ ـدًا قــدمــه
ك ـفـنــان فـعـلــي أقـ ــرب إل ــى ال ــرس ــام كما
ك ــان يــرغــب دوم ــا ب ــأن ي ـكــون أو حتى
تعاطفه املزعوم مع املرأة من عدمه كما
نرى حني يطرد موظفة بعد أن تخبره

بحملها .هــذا بخالف حــس السخرية
امل ـب ـت ـك ــر ال ـ ــذي يـ ـق ــود بـ ــه امل ـ ـخـ ــرج كــل
الفيلمّ ،
معبرًا عن هذه التناقضات كما
ّ
يصور لنا عالقته مع كلبه الذي كلما
مــات ،أحضر واح ـدًا طبق األصــل عنه
وأطلق عليه االسم نفسه .ما ّ
يعبر عن
هوس سان لوران بالشكل الذي وحده
هــو الحقيقي امللموس بالنسبة إليه
كما يشرح لعشيقه جاك (املمثل لوي
غاريل) في رسالة« :أتــرى جــاك؟ أحب
األجساد التي بال روح ،ألن الروح هي
فــي مـكــان آخ ــر» .كــذلــك ،يـعــرض ضمن
األسبوع عدد من األفالم التي أسهمت
قـنــاة  ARTEفــي إنتاجها ك ـ «مـيــازا»
( 2012ـ ـ  )10/14لـكــارلــوس ليشوغا.
يتناول األخير قصة عائلة في مدينة
صغيرة في كوبا يعتاش سكانها من
الـعـمــل ف ــي مـصــانــع ال ـس ـكــر .لـكــن بعد
قرار إقفالها ،يناضل الزوجان مونيكا
وأل ـ ـ ــدو ل ـي ـج ــدا ط ــري ـق ــة ل ـت ــأم ــن لـقـمــة
العيش من غير أن يضطرا للتنازل عن
حبهما .يـصـ ّـور املـخــرج حــالــة الــركــود
االقـتـصــادي والنفسي الـتــي تعيشها
امل ــدي ـن ــة وص ـ ـ ــراع الـ ــزوجـ ــن ل ـل ـخــروج
م ــن هـ ــذا ال ـث ـب ــات ال ـق ــات ــل ف ــي مـشــاهــد
لـهــا لغتها املـشـغــولــة بـعـنــايــة تجسد
التناقض بــن الـجــامــد واملـتـحــرك كما
مــونـيـكــا ال ـت ــي ـ ـ بـضـجـيــج خـطــواتـهــا
مع حذائها ذي الكعب العالي ـ تروج
وتـجــيء كأنما تـحــاول تحطيم إيقاع

الصمت املهيمن واملـســاحــات الفارغة
ّ
يصورها لنا املخرج.
من الحياة التي
ينتقد الفيلم بطريقة ســاخــرة وذكية
النظام االشتراكي الكوبي كما عندما
ي ـص ــدح م ـك ـ ّـب ــر الـ ـص ــوت م ـش ـي ـدًا بـكــل
إن ـجــازات الـنـظــام العظيمة فــي تأمني
الفرص وتحسني التعليم واالقتصاد.

«جوجا» عن توسع
االستعمار األوروبي في
القرن  19في األرجنتين

أما «اختطاف ميشال ويلبيك» (2013
ـ ــ )10/13لغيوم نيكلو ،فيصور حياة
الكاتب الفرنسي ميشال ويلبيك الذي
يمثل نفسه فــي الـفـيـلــم .أث ــارت رواي ــة
ويلبيك «مـنـصــة» ( )2001الكثير من
ال ـجــدل بسبب سخريته مــن اإلس ــام،
مــا قــاده للمثول أمــام املحكمة بتهمة
الـ ـح ــض ع ـل ــى ال ـك ــراه ـي ــة ال ـع ـن ـصــريــة
والــديـنـيــة .ويلبيك ال ــذي يمثل نفسه
ف ــي ال ـف ـي ـلــم ي ـع ـيــش ف ــي ع ــامل ــه املـنـظــم

بعناية .تأتي عملية اختطافه لتحطم
إيـ ـق ــاع ع ــامل ــه وت ــدخ ــل إل ـي ــه ال ـفــوضــى
ض ـمــن إطـ ــار عـبـثــي وس ــاخ ــر تـجـســده
نـظــرة املـخــرج .مــن جهة أخ ــرى ،يــروي
«ع ـص ــاب ــة ال ـب ـن ــات» ( 2014ـ )10/15
للفرنسية سـلــن سـيــامــا ال ــذي عــرض
في «مهرجان كان» قصة املراهقة مريم
ال ـتــي تـعـيــش تـحــت ع ــبء امل ـح ـظــورات
الـتــي تفرضها بيئتها .أمــا «كــزانـيــا»
( 2014ـ  )10/16لليوناني بانوس أش
كوتراس ،فيروي قصة «دانــي» املثلي
ال ــذي يسافر بعد مــوت أمــه األلبانية
ليلتقي بأخيه فــي أثينا ضمن إطــار
س ــوري ــال ــي س ــاخ ــر وقـ ـ ــاس مـ ـع ــا .مــن
األرج ـن ـت ــن أي ـض ــا ،ن ـشــاهــد «ج ــوج ــا»
( 2014ـ ـ  )10/17لليساندرو ألونسو
ال ــذي ي ــروي تــوســع حــركــة االستعمار
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرن  19ل ـل ـق ـضــاء
ع ـلــى ال ـس ـك ــان األص ـل ـي ــن ف ــي منطقة
باتاغونيا .لغة بصرية ساحرة تبحث
فـ ــي م ـف ـه ــوم االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء .ك ـم ــا ي ـعــرض
«الحب هو الجريمة املثالية» ( 2013ـ
 )10/18ألرنــو وجــان مــاري الريــو عن
بــروف ـي ـســور ف ــي الـجــامـعــة يـعـثــر على
عـشـيـقـتــه ال ـتــي ه ــي إحـ ــدى تـلـمـيــذاتــه
ميتة في الصباح التالي.
«أسـ ـب ــوع آرت ـ ــي ال ـ ـسـ ــادس» :ح ـتــى  19ت1
(أكـتــوبــر) ـ ـ «متروبوليس أمبير صوفيل»
(األشرفية) ـ لالستعالم01/204080 :

االفتتاح كان مع «سان لوران» للفرنسي برتران بونيللو

ختامها ياباني
يختتم «أسبوع آرتي» بـ ساكنة هي
المياه « ( 2014ـ  )10/19لنعومي
كاواسي الذي كان من بين األفالم
المتنافسة على السعفة الذهبية في
«مهرجان كان» .عبر سردها الروائي
ولغتها البصرية ،تبحث المخرجة اليابانية
في التماهي بين الداخل والطبيعة
عبر قصة حب بين مراهقين يصارع كل
منهما ألمه على طريقته.

كتاب بين ثقافتين
ّ

عبد اهلل الطايع
«عار جماعي»
اسمه رهاب
المثلية
ريتا باسيل
الكتابة والــوجــود والحب .ليست هذه
ســوى الـحـقــوق األســاسـيــة والبسيطة
ال ـت ــي ي ـط ــال ــب ب ـه ــا ع ـب ــد ال ـل ــه ال ـطــايــع
(األخ ـ ـب ـ ــار  )2012/6/12ال ـ ـ ــذي ي ـعـ ّـد
ال ـكــاتــب امل ـغــربــي األول الـ ــذي يـجــاهــر
بمثليته ويـنــاضــل ضــد ره ــاب املثلية
وال ـع ـن ــف املـ ـ ـم ـ ــارس ،ل ـي ــس ف ـق ــط عـلــى
املثليني ،بل ضد كل أشكال العنف الذي

يتعرض له املجتمع املغربي وينتجه
أي ـض ــا .ف ــي س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة املـتـخـيـلــة
«جيش الخالص» ( )2013الذي عرض
أخيرًا في «املعهد الفرنسي في لبنان»
ّ
ضمن فعاليات «كــتــاب بــن ثقافتني»
(األخـ ـ ـب ـ ــار ،)2014/10/2ي ــروي الطايع
قصة عبد الله املــراهــق الــذي يقيم مع
عائلته الكبيرة واملـتــواضـعــة فــي حي
شعبي في الدار البيضاء.
تتكون شخصيته الحساسة والهشة
فــي ظــل صــورتــن أبــوي ـتــن :إحــداهـمــا
عنيفة وذكــوريــة تـعــود ل ــأب ،وأخــرى
هــادئــة ومغرية تـعــود إلــى األخ األكبر
الذي يكن له شغفًا ً حقيقيًا يدفعه الى
دخول غرفته خلسة ،ليتنشق اثره على
ّ
أغطية الـســريــر .ورغ ــم أن الفيلم أثــار
ً
ج ــدال كبيرًا فــي املـغــرب بسبب تطرقه
العلني إلى موضوع املثلية الجنسية،
ّ
ّ
تضمنه
إال أنه لم يتم التركيز على ما
مــن مـشــاهــد عنيفة ،مــن بينها مشهد

يـظـهــر ال ــوال ــد وه ــو يغتصب ال ــوال ــدة.
كــل ذلــك يحدث خلف بــاب كــان يطرقه
األوالد العاجزون عن نجدة والدتهم.
ما يرفضه عبد الله الطايع ليس فقط
االختناق الــذي يشعر به املثليون ّفي
مـجـتـمــع يـمـنـعـهــم م ــن ال ـح ــب ،ب ــل إن ــه
ي ـت ـم ــرد أي ـض ــا ع ـل ــى ص ـ ــورة ال ــرجــول ــة
املـشــوهــة الـتــي تـبــرز مــن خ ــال العنف
وت ـ ـض ـ ــاف ال ـ ـ ــى ذاك ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـم ــارس ــه
املجتمع والعائلة على الفرد.
العنف في كل الشخصيات
يسكن هذا ّ
امل ـت ـنــاق ـضــة .إن ـه ــا ضـحـيــة وجـ ــاد في
آن .تستنسخ الوالدة العنف املمارس
ضــدهــا مــن األب على ابنها عبد الله،
وتذله بكالم جــارح ،وتقصيه جسديًا
ع ــن امل ـح ـيــط الـعــائ ـلــي الـ ــذي تـتـشــاركــه
حصريًا مع بناتها .بدوره ،يعنف عبد
الله عشيقه السويسري مسببًا له األلم
من دون سبب.
ت ـف ـض ــح عـ ــاقـ ــة عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه بـعـشـيـقــه

الـ ـس ــويـ ـس ــري الـ ـت ــوت ــر الـ ـح ــاص ــل بــن
الغرب والعرب ،بني األغنياء والفقراء،
وبــن املـغــاربــة أنفسهم ،بــن مــن نجح
ً
فــي تـخـطــي ال ـب ــؤس ،وم ــن بقي مكبال
بواقعه االجتماعي   .
يـمـلــك ع ـبــد ال ـل ــه ال ـط ــاي ــع ج ـ ــرأة كشف
الـتـنــاقـضــات أو ب ــاألح ــرى «الـتـعـتـيــم»
الذي يسود املجتمع املغربي من خالل
ً
ال ـص ـم ــت ال ـ ــذي ي ـش ـكــل ع ــام ــا رئـيـســا
فــي الفيلم .بصمت ،يـعــرض عـبــد الله
نفسه للرجال ،وجـســده للرغبة حتى
آخر مشهد حني يضعف أمام مشاركة
لحظات رقيقة وصــادقــة للمرة األولــى
مع رجل.
م ــن خ ــال ه ــذا الـفـيـلــم املـسـتــوحــى من
رواي ـت ــه «ج ـيــش ال ـخ ــاص» ،عـ ّـبــر عبد
ال ـلــه ال ـطــايــع ع ــن ذاتـ ــه ،ط ــارق ــا واح ــدة
من محرمات املجتمع املغربي الثالث
(امل ـث ـل ـي ــة ال ـج ـن ـس ـي ــة ،وشـ ـخ ــص امل ـلــك
والصحراء الغربية) .يندرج املغرب بال

ح ــرج عـلــى الئـحــة ال ــدول الـتــي تعاني
م ــن ره ـ ــاب امل ـث ـل ـيــة ك ـل ـب ـنــان ،أو إيـ ــران
حـيــث يحكم ب ــاإلع ــدام عـلــى املـثـلـيــن...
والالئحة تطول.
يحرص الطايع التذكير خالل مقابالته
ّ
في الغرب على تأكيد أن رهاب املثلية
ُ
«ع ــار جـمــاعــي» أبـعــد مــن أن يختصر
بدين معني (وهذا ما نشهده من رهاب
املثلية في املناطق اللبنانية املسيحية
ً
املحافظة مثال).
ّ
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،م ــن امل ـه ــم ال ـتــذك ـيــر ّب ــأن
تـصــويــر املـثـلـيــة الـجـنـسـيــة عـلــى أنـهــا
«شـ ــر» ي ـ ّـص ــدره ال ـغ ــرب «االم ـبــريــالــي»
هـ ــي فـ ـك ــرة خ ــاطـ ـئ ــة كـ ـم ــا ي ــؤك ــد ع ــدد
م ــن املـ ــؤرخـ ــن .ره ـ ــاب امل ـث ـل ـيــة ه ــو مــا
يـ ـع ــد «ام ـ ـبـ ــريـ ــال ـ ـيـ ــا» واسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــا،
فالقوانني التي تجرم املثلية في العالم
العربي تــم استيرادها فقط مــن خالل
املستعمرات البريطانية ونحن ما زلنا
بقايا هذا اإلرث.

