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ملتقى الت�صوير الزيتي ال�ساد�س في ال�سويداء ...ت�شكيل من وحي الأدب

جمال الج ّمال ّ
توقع «غربة الذكريات»
لمى ن ّوام

ريم أبو ترابي
اختتمت في صالة المركز الثقافي العربي
في ال��س��وي��داء ،فعاليات ملتقى التصوير
الزيتي ال��س��ادس ،ال��ت��ي تضمنت افتتاح
جسدت
معرض ض�� ّم عشرين لوحة فنية
ّ
م��وض��وع��ات متن ّوعة كالطبيعة وال��م��رأة
وقدسية ال��ش��ه��ادة ،ومعظمها م��أخ��وذ من
مختلف األجناس األدبية ،وتكريم الفنانين
المشاركين إضافة إلى حفل فني أحيته فرقة
«دف��ا» الموسيقية قدمت خالله مقطوعات
موسيقية جميلة متن ّوعة.
ولفت معاون وزير الثقافة بسام أبو غنام
إلى دور المتلقى في النهوض بالفن السوري
لالرتقاء به بالشكل األمثل بما يقدّمه الملتقى
من أجواء حميمية مناسبة لتبادل الخبرات
واألساليب الفنية المختلفة.
وأشار مدير ثقافة السويداء وعضو اللجنة
العليا للملتقى منصور حرب هنيدي إلى أن
الملتقى يؤكد أن السوريين مع ثقافة الحياة
ومع نغم الفنّ واإلب��داع ،وهم ق��ادرون على
تقديم المزيد من العطاء الخالق في مواجهة
الفكر الظالمي الذي يحاول غزو وطننا بهدف
تدميره فكريا ً وثقافياً.
حضر فعاليات الملتقى يحيى الصحناوي
عضو قيادة ف��رع السويداء لحزب البعث
العربي االشتراكي ،وحمد عزام رئيس فرع
اتحاد الفنانين التشكيليين في السويداء.
ي��ش��ار إل��ى أن الملتقى أقامته مديرية
الفنون الجميلة في وزارة الثقافة ومديرية
الثقافة في السويداء بمشاركة عشرة فنانين
من محافظة السويداء وخارجها.
وتنوعت الموضوعات الفنية التي طرحها
الفنانون المشاركون في الملتقى ،بأساليب
فنية مختلفة عكست أحاسيس وتجارب
عدّة.
الفنانة أسمى الحناوي ابنة محافظة
ال��س��وي��داء رأت ف��ي الملتقى فرصة جيدة

لتطوير خبراتها الفنية كونه يض ّم مجموعة
��وح��ده��م اإلب���داع إن��م��ا بأساليب
فنانين ي ّ
وتقنيات مختلفة ميّزت بينهم .موضحة
أنها استمدّت أحد عمليها من فيلم «أنشودة
الجندي» المأخوذ من األدب السوفياتي
ويحاكي في مجمله األح��داث المؤلمة التي
تشهدها بالدنا ،إذ يجسد معاني الشهادة
السامية ونبل الشهداء عبر ألوان تميل إلى
العتمة بما يخدم موضوع اللوحة.
في حين اعتبر الفنان صفوان فرزات القادم
من محافظة حماة ،أن المشاركة في الملتقى
عملية لنشر الوعي الفني وبالتالي تآلف مع
المشاهد ومع الذات والحياة .مبديا ً تح ّفظه
على عنوان الملتقى «التشكيل من وحي
األدب» كونه يح ّد من رؤى الفنان وآفاقه
الفنية ،ويبعده عن إحساسه ومشاهداته.
ولهذا عمد إل��ى استلهام عمليه م ّما س ّماه

أدب الحياة ،وهما يربطان بين حياة البشر
وال��وج��ود المطلق والتساؤل والتراكمات
التي يكون لها أثر خاص في أعماق الفنان
الوجدانية بفلسفة وجودية.
ولفت فرزات إلى حرصه على وجود المرأة
في معظم أعماله كونها أساس الوجود ورمز
العطاء .أم��ا استخدامه اللون األصفر في
عمليه الفنيين كونه لونا ً فضائياً ،فيعكس
الفراغ الهائل المحيط بنا .مؤكدا ً ضرورة
وض��ع برنامج م��دروس للملتقى وتشكيل
لجنة متابعة وترك مساحة اختيار المواد
للفنان.
أما الفنان الدكتور سائد سلوم ،أستاذ
التصوير في كلّية الفنون الجميلة في جامعة
دمشق ،فعمد خالل عمليه الفنيين إلى الجمع
بين المتناقضات بأسلوب تعبيريّ سريالي
خ�لاق ل��ي��ص�� ّور عبرهما ال��واق��ع المضحك

المبكي الذي يضج بالموت والحياة في آن،
وتأرجح وجودية اإلنسان بينهما بتفكير
ما فوق الواقعي الحلمي ،مستخدما ً ألوانا ً
ترابية تعكس عدمية المادة واإلنسان الذي
يخلق من التراب ليعود إليه محاوال ً الولوج
إل��ى الناحية الحسية وال��ق��وى التعبيرية
ل��ح��االت اإلن��س��ان خ�لال وج���وده ف��ي واق��ع
مؤلم ،وقدرته على البقاء في هذا الفناء.
بدوره ،تحدّث الفنان سالم محمد األحمد
من محافظة الرقة عن إحدى لوحاته بأنها
تعكس ارتباط اإلنسان باألمل مهما اشت ّد
الظالم من حوله .ت��ارك��ا ً للمشاهد فسحة
يترجم من خاللها اللوحة بحسب تجاربه
يجسد
وثقافته بأسلوب تجريديّ جميل
ّ
انعكاسات الفنان وتراكماته الداخلية.
ليجرد في عمله الثاني الحروف ويوظفها
بشكل غير مباشر بتركيبة وشكالنية رمزية
تحاكي ليونة الحرف .داعيا ً إلى ضرورة
ت��زاوج المجتمع بالفن التشكيلي ليأخذ
قيمته الحقيقية وتوفير الدعم والتشجيع
الالزم للفنان لالرتقاء بالتشكيل السوري.
من جهته ،ص�� ّور الفنان نبيه ب�لان في
عمله األول شخصية دون كيشوت للكاتب
تجسد
اإلسباني الشهير سرفانتس ،كونها
ّ
صراعا ً وهميا ً ناتجا ً عن تناقض اإلنسان
مع العالم من حوله ض ّد الشر المتنامي،
وقدرة الخير في التغلّب على الش ّر .وتعبّر
عن موقف اإلنسان المثالي عندما يواجه
واقعا ً ال يرتضيه وال يقبله وال يملك حياله
سوى إطالق العنان لمخيلته كتعويض عن
التغيير الذي يجب أن يحدثه فيه.
أما في عمله الثاني ،ف��أراد الفنان بالن
أن ي��ك�� ّرم ال��ش��ه��داء ف��ي ل��وح��ة مستوحاة
من قصيدة الشاعر الفلسطيني ع�� ّز الدين
المناصرة «باألخضر ك ّفناه» ،بأسلوب ف ّني
يجسدون
يقدّس الشهادة والشهداء الذين
ّ
أسمى معاني التضحية والشجاعة.

ن��ش��أت ال��روائ��ي��ة ج��م��ال ال��ج�� ّم��ال
وترعرت في بيروت ،وهي من مواليد عام
 1971من بلدة جويّا الجنوبية ،التحقت
بكلية اإلعالم والتوثيق فرع الصحافة
لحبّها وولعها بالكتابة .كانت من اإلناث
األوليات اللواتي امتلكن الشجاعة على
الغربة والعيش بمفردهن ،فهاجرت
ه��رب��ا ً م��ن األوض���اع االقتصادية عام
 ،1991وانض ّمت إلى الخطوط الجوية
الكويتية ،فعملت كمضيفة طيران
لمدة ست سنوات ،تعرفت خاللها إلى
حضارات العالم المختلفة ،مع المواظبة
على التعلّم.
«ال��ب��ن��اء» التقت ال��روائ��ي��ة جمال
الج ّمال في قصر األونيسكو حيث و ّقعت
روايتها «غربة الذكريات» الصادرة عن
«دار الرحاب الحديثة» ب��إدارة أحمد
ف��واز ،وذل��ك بحضور لفيف من األهل
واالصدقاء.
تقول الج ّمال ل��ـ«ال��ب��ن��اء» :أحببت
الكتابة منذ نعومة أظ��اف��ري ،فكانت
مالذي الوحيد إبان الحرب األهلية التي
عايشتها وأيام القصف الغابرة .أولى
رواي��ت��ي كانت ف��ي عمر التاسعة عن
الحي
األحالم التي سرقها القناص في
ّ
المجاور ،كتبتها بقلم رصاص متواضع
وو ّزعتها على زمالئي في المدرسة،
ولكنها ضاعت مع أحدهم حين اضطرنا
القصف إلى التوقف عن الدراسة آنذاك.
تف ّرغت للقراءة والكتابة من جديد،
فأنهيت رواية «غربة الذكريات» التي
ه��ي انعكاس لغربة عايشتها ،وهي
ت��روي حكاية عشق وخيانة وغربة،
كما تروي حكاية حنين وإرادة صلبة.
هي ثورة األنثى على المجتمع بتقاليده
ال��رث��ة وأغ�ل�ال���ه .وت��ه��دف إل���ى رف��ض

التقاليد الهادمة ،وتدعو إلى المبادئ
والقيم مع ترك فسحة لالختيار .وفي
الوقت نفسه تعود لتؤ ّكد دع��م األهل
قرارت األبناء ،على أن يتم ذلك بالتروي
وع��دم الضغط ،ليتمكن المراهق من
اتخاذ قرارته المصيرية السليمة من
دون عناد للتأكيد على شخصيته وهذا
ما ينساه األهل عادة.
«غربة ال��ذك��ري��ات» تأخذك برحلة
من باريس إلى ربوع لبنان على أنغام
فيروز لتتذوق طعم القهوة في حالوتها
وراق ال
ومرارتها في أسلوب بسيط
ٍ
يضطر القارئ إلى عصر الكلمات ليتذوق
المعنى.
تتأ ّلف الرواية من  142صفحة ،وهي
موجهة إلى كل أنثى لتحارب الخضوع
ّ
والعنف ـ جسديا ً كان ام معنويا ً ـ ممارسا ً
من حبيب أو من أب أو أخ متسلّط.
وتوجهت الروائية بصرخة مد ّوية
ّ

ضد العنف والمع ِّنفين من رجال قائلة:
«أك��ره ما أراه اليوم من عنف يمارسه
رج���ال همجيون على ام���رأة ضعيفة
جسديا ً لكنها قوية بعزمها وإصرارها،
احتضنته صغيرا ً وربته وهي تسانده
داخل البيت وخارجه».
وأ ّك���دت أن الرجل في كتاباتها هو
الرجل المتعلّم الذي يفهم طبيعة المرأة
ويحترمها ويقف ال��ى جانبها لتك ّمله
ويك ّملها .هو الزوج والصديق واألب.
وتم ّنت الج ّمال أن يعمل كل إنسان
على إصالح نفسه أوالً ،بالقوة والمثابرة
على التغيير .يصلح المجتمع فال نضطر
إلى الحروب والعنف في محاولة إلقناع
اآلخر.
وه��ي تطمح أن تصل كتاباتها إلى
العالم أجمع ،وأن يعم السالم هذا الوطن
بكامله بمختلف تقاليده وانتماءات
شعبه.

الحملة الأهلية لن�صرة فل�سطين وق�ضايا ال ّأمة
تتش ّرف بدعوتكم للمشاركة في مناقشة كتاب

الن�ص التوراتي
جذور الإرهاب في
ّ
للكاتب الأ�ستاذ م�صلح الهباهبة
يشارك في النقاش :العميد الدكتور أديب راشد ،والدكتور عمر شبلي
وذلك في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثالثاء 2015/8/25
في الحمرا ـ دار الندوة ـ شارع بعلبك ـ خلف قصر البكاديللي
يلي المناقشة توقيع الكتاب

تداخل فيها ال�سيا�سي واالجتماعي وك�شفت عن عوالم المن�س ّيين

�إطاللة على �أبرز الأفالم التي ناق�شت الفقر والفقراء في ال�سينما العالمية
عبد الله الساورة



عالقة السينما بموضوعة الفقر،
عالقة معقدة وشائكة في السينما،
ان���ط�ل�اق���ا ً م���ن رؤى ال��م��خ��رج��ي��ن
وتص ّوراتهم الفكرية ،وكذلك من
خالل تعامل السينما بالبحث عن
إيجاد صورة نمطية للفقراء بأبعاد
متعدّدة وغنية.
ف���م���ا ه����ي م�ل�ام���ح ال���ف���ق���ر ف��ي
مجتمعاتنا؟ وكيف تعاملت السينما
مع ثيمة الفقر؟ كيف رسمت السينما
ص��ورة نمطية عن الفقر والفقراء؟
ه��ل تغيرت ال��ص��ورة االجتماعية
للفقر أم ترسخت في أشكال أخرى
أكثر هشاشة وبؤساً؟ وهل غيّرت
السينما م��ن ص��ورت��ه��ا النمطية
للفقراء؟ وكيف سلطت السينما على
الجوانب اإليجابية والسلبية للفقر؟
وهل حدّت السياسات والتشريعات
من انتشار الفقر؟
ع��ن��دم��ا ن��ت��ح��دث ع��ن ال��ف��ق��ر في
السينما ،فعادة ما نشير إلى األفالم
التي تظهر موضوعة الفقر وعواقبه

فيلم «أطفال محطة لينينغراد»

في مناحيه اإليجابية والسلبية.
تبدو ه��ذه األف�لام كحجة أساسية
يشار إليها صراحة .منذ البدايات
ظ ّل الفقر الرفيق المالزم لإلنسانية.
فالفقر ه��و الحاجة أو الصعوبة
ف��ي الحصول على بعض السلع
والخدمات ،ولكن ليس ه��ذا فقط،
بل حينما نتحدث عن الفقر ،يمكننا
أن نتحدث على سبيل المثال عن
حاالت واضحة من الظلم والعجز.
فالفقر هو الشر الذي يمكن أن تجده
ف��ي ك��ل البلدان ول��دى ك��ل األعمار
والعصور ألن��ه يظهر مثل ال��والدة
(مثالً :األمهات اللواتي ال يستطعن
والدة أطفالهن في حالة جيدة أو
إطعامهن في السنوات األول��ى من
حياتهم).
وظ��ه��رت رؤي���ة ال��ف��ق��راء والفقر
منذ بدايات السينما ،ونتذكر على
سبيل المثال فيلم «األم» لمكسيم
غ��ورك��ي وك���ذا ف��ي ع���د ٍد م��ن أف�لام
شارلي شابلن التي تظهر الخراب
وال��ع��ج��ز مثل فيلم «ال��ص��ب��ي» أو
«شارلي المتشرد» و«حياة الكلب».

كما أن��ه ينتمي إل��ى ه��ذه النوعية
فيلم «المنسيون» والفيلم الوثائقي
«أرض بال خبز» للمخرج اإلسباني
لويس بانويل ،الذي يصور البؤس
في منطقة «هورديس» اإلسبانية
ف��ي ب��داي��ة الثالثينات م��ن القرن
الماضي.
تسلط ه��ذه األف�ل�ام المزيد من
الضوء بوعي أفضل على مسألة
ال��ف��ق��ر .ب��ع��د ذل���ك س��ع��ى ع���دد من
المخرجين إل��ى استعمال الفقر
أيضا ً كحجة أو موضوعة أساسية
في أفالمهم .مع مرور الوقت ،أتت
أفالم جديدة لم تبرز فقط واقع هذا
الشر (الفقر) إنما ح ّولته إلى قاعدة
للشغب واالح��ت��ج��اج ض��د ح��االت
ووضعيات كانت تعتبر غير عادلة
ومنصفة بشكل عام .وقد ساعدت
السينما ذات البعد االجتماعي
والمطلبي على فضح حاالت الفقر
وال��وض��ع��ي��ات السوسيوثقافية
الهشة ال��ت��ي تسببت ف��ي��ه ،كونه
انعكاسا ً أكثر من ذلك وفي بعض
األحيان تحديثه بطريقة أو بأخرى

من فيلم «حياة الكلب» لشارلي شابلن

للحظات سابقة من حياة معاشة
في وضعية فقيرة .بعض األف�لام
المقترحة أدن��اه على ه��ذه الثيمة
أخ����ذت ه���ذا ال��ب��ع��د االج��ت��م��اع��ي
والمطلبي لتثير االنتباه إلى أفالم
جيدة تبرز العواقب الوخيمة للفقر،
وهي تعمم ش��را ً على نطاق واسع
وأكثر من شر يجتمع كما هو الفقر.
تعج السينما بفيلموغرافية
مطولة ألف�ل�ام ال��ف��ق��راء ،ومظاهر
الفقر .ولم تخل سينما أي بلد من
إبراز وجوه وأصناف من تعاسات
الفقراء وما يكابدونه للحصول على
لقمة العيش .ومن بين أشهر هذه
األفالم نجد:
فيلم «المليونير المتشرد» من
إخراج داني بويل والنص لسايمون
بوفوي مقتبس عن رواي��ة للكاتب
وال��دب��ل��وم��اس��ي ال��ه��ن��دي فيكاس
س����وارب ت��ح��م��ل ع��ن��وان «س���ؤال
وج�������واب» ،ب��ع��د إج�����راء بعض
التعديالت على تفاصيل الرواية.
يحكي الفيلم قصة ج��م��ال مالك،
الشاب الفقير غير المتعلم الذي

نشأ ف��ي األح��ي��اء العشوائية في
الهند ،وتحديدا ً في بومباي ،حيث
يشارك جمال في النسخة الهندية
من برنامج «من سيربح المليون»
حيث سيدهش الجميع بإجابته
على األسئلة س���ؤاال ً بعد س��ؤال.
وليثير أيضا ً شك مقدم البرنامج
ال���ذي ال يقف ص��ام��ت��ا ً أم���ام الفوز
المتكرر لجمال.
فيلم «الصبي» اخ��راج شارلي
ش��اب��ل��ن ( ،)1924ت���دور أح���داث
الفيلم حول سيدة تحاول التخلص
من ثمرة خطيئتها ،المتثملة في
طفل رض��ي��ع ،وذل��ك بتركه داخ��ل
إح���دى ال��ع��رب��ات ،ال��ت��ي تتعرض
للسرقة وعندما يكتشف اللصوص
وج���ود ال��ط��ف��ل ي��ق��وم��ون بإلقائه
بجانب صناديق القمامة ،ليجده
ال��ص��ع��ل��وك ب��ال��ص��دف��ة وي��ح��اول
التخلص منه في البداية ،لكن ال
تطاوعه نفسه ،وي��ق��رر االحتفاظ
به ،ومشاركته حياة الصعلكة ،عن
طريق تعليم الطفل تكسير زجاج
النوافذ ليظهر هو بعد قليل كمصلح
للزجاج .وهكذا يكسبان عيشهما
وي��ط��ارده��م��ا الشرطي المتشكك.
وتتصاعد ال��درام��ا حتى يمرض
الطفل ذات مرة ،وتحاول السلطات
المحلية انتزاعه م��ن ش��ارل��ي في
مشهد شديد التأثير والحزن ،حتى
تتسبب المصادفات في العثور على
أم الطفل التي أصبحت امرأة غنية
ومشهورة.
فيلم «بالسيدو» إخ��راج لويس
غارسيا بيرالنغا ( .)1961عشية
أعياد الميالد نظم مصنع إلنتاج
العربات حملة تضامن تحت شعار:
«استضف متشردا ً لمأدبة عشائك».
ق��ب��ل إن��ج��از ه���ذه المهمة توظف
المؤسسة ع��ام�لاً اسمه بالسيدو
ألونسو للقيام بهذه المهمة .فيلم
«ب�لاس��ي��دو» ( 87دق��ي��ق��ة) يطرح
م��وض��وع��ا ً اج��ت��م��اع��ي��ا ً ف��ي قالب
الكوميديا السوداء .يكشف الفيلم
بعمق عن زيف نماذج بورجوازية
ولباقتها المصطنعة في عهد فرانكو.
في قلب هذا الزيف البورجوازي لن
ي��ك��ون بطل الفيلم س��وى وسيط
بين الطبقتين ،لكن نظرة المخرج
تبدو رحيمة ومتعاطفة شيئا ً ما
مع الفقراء (مثل المرأة التي فقدت
زوجها وأصبحت محاطة من قبل
أشخاص أنانيين).
فيلم «ماكاريو» اخ��راج :روبرت
غبالدون ( .)1960ماكاريو ،جزار
يتخبط وسط الفقر ،يعاني ويخاف
من الموت ،تساعده زوجته على
سرقة بيبي ويذهب رفقتها وابنه

من فيلم «المليونير المتشرد»
لتناوله في الغابة .في هذه األخيرة
يلتقي بالتتابع مع ثالث شخصيات
(الشيطان ،اإلله ،الموت) وهم أيضا ً
يرغبون في األك��ل من الطبق ،لكن
ال��ب��ط��ل ل��ن ي��ش��ارك��ه��م باستثناء
الموت سيمنح له بعض الماء مقابل
أن يمنحه ال��م��وت ق��وة كبيرة في
معالجة اآلخرين وإشفائهم .بفضل
هذه «القوة» سيُص ِبح الجزار أكثر
ثراء وغنى بسرعة كبيرة.
فيلم «أطفال محطة لينينغراد»
إخ������راج :ه��ان��ا ب����والك وأن���دري���ه
سيلنسكي ( .)2004ه��ذا الفيلم
ال��وث��ائ��ق��ي ال���رائ���ع م���ن إخ����راج
مخرجين رومانيين ،يبرز عن واقع
الكثير من األطفال الروس من دون
مأوى ،خصوصا ً في محطة القطار
لينينغراد ف��ي م��وس��ك��و .يكشف
الفيلم عن حيوات ه��ؤالء األطفال
وإيقاعهم وأحالمهم المنكسرة .من
أجل العيش عليهم التسول ،السرقة
وممارسة الدعارة.
تقريبا ً في منطقة موسكو ثالثون
أل��ف طفل ب�لا م���أوى ي��ن��ام��ون في
األدراج وفي حاويات القمامة وفي
محطات المترو وفي األنفاق.
ي��ط��رح ال��ف��ي��ل��م م��ش��اه��د كيف
يتعايشون مع البرد القاسي في
موسكو ،وكذلك مع الجوع .وعلى
رغ��م ذل��ك ه��ن��اك أط��ف��ال يفضلون
ال��ع��ي��ش ف���ي ال����ش����وارع عِ ����وَض
منازلهم .ففي كل سنة يغادر مئة
أل��ف طفل قاصر منازلهم للعيش
في ش��وارع موسكو ما يخلق أزمة
حقيقية لها.
يظهر الشريط هؤالء األطفال في
مواجهة الموت وتعسف الشرطة
وهما يعبران حياتهما بشكل مباشر
أو غير مباشر كل يوم .استقبل الفيلم
بحفاوة كبيرة ف��ي المهرجانات
الدولية وترشح لجوائز األوسكار
عام .2004
فيلم «ن��ح��ن ال��ف��ق��راء» للمخرج

اس��م��اع��ي��ل رودري��غ��ي��ز (.)1948
يحكي الفيلم عن عامل بناء متواضع
اسمه «بيبي إلطورو» وعلى رغم
فقره ،ال يفقد تواضعه وحبه البنته
«شاشتا» وخطيبته «سيال» .في
تطور أح��داث الفيلم تظهر قصص
مختلفة تلتقي وتشترك في مظهر
في ما بينها يبرز البؤس والمعنى
أن تكون فقيراً ،إذ يظهر أشخاص
كثيرون في الفيلم وكأنهم ارتكبوا
خطيئة ال تغتفر.
غالبا ً ما يكون الفقراء في السينما
على شكل لصوص وينتمون إلى
عصابات ومافيات تفتك وتقتل من
دون رحمة وال خشية أو مرتزقة
مستأجرين ،وتص ّورهم في شكل
هيئات تدعو إلى االشمئزاز والنفور
م��ن��ه��م ،خ��ص��وص��ا ً ف���ي السينما
األم��ي��رك��ي��ة .إال أن ه���ذه ال��ص��ورة
النمطية ع��ن الفقير ف��ي السينما
يمكن أن نجد لها صورة مغايرة في
سينما أميركا الالتينية والمصرية
والهندية ،حيث يظهر الفقير بطالً ال
يملك أي شيء ومستعدا ً للتضحية
ب��ك��ل م���ا ي��م��ل��ك م���ن أج���ل إس��ع��اد
اآلخرين.
هناك ف��ق��راء ن��م��اذج ف��ي شدائد
الحياة وعظائم األم��ور لهم مواقف
بطولية في معارك الحياة .ونجد
مجموعة من األفالم على طول عمر
السينما من بينها« :الخبز األسود»،
« مدينة ال��ل��ه»« ،نهاية اللعبة»،
«فقراء على الدوام» 14« ،كيلومتراً»،
«استمع إل��ى أغنيتي»« ،ف��ي عالم
أفضل»« ،أرض بال خبز»« ،أربعة
شهور وثالثة أسابيع وي��وم��ان»،
«العالم في كل لحظة»« ،العرس»،
«عمي خاسينتو»« ،المكتشف»،
«استراتيجية ال��ح��ل��زون»« ،الله
والشيطان في األرض المشمسة»،
«حيوات جافة»« ،بائعة ال��ورد»،
«المنسيون» ،والفيلم الوثائقي
«نهاية الفقر؟».

ك��ذل��ك سلطت السينما الضوء
ع��ل��ى ث��ي��م��ة ج��وه��ري��ة ف���ي ه��ذه
ال��ع�لاق��ة الشائكة والمتمثلة في
الظلم واالس��ت��ب��داد المسلط على
الفقراء ،وكذا العنف المؤسساتي
وتصويرهم على أنهم فقط جموع
من النازحين والفقراء ومجموعات
مهمشة ال حظ لها.
صورت السينما الفقير بمختلف
ص����وره وأب����ع����اده االج��ت��م��اع��ي��ة
والسياسية وتركيباته النفسية،
ف��ص��ورت��ه ف��ي هيئة ل��ص وقاطع
طريق ورسمت له صورة العاشق
الصبور الذي يشتغل ويكد ويجتهد
إلصالح أحواله المادية وتحسين
وضعه االجتماعي ،وص ّورته كذلك
يقظا ً ومنتبها ً ومهذبا ً على عكس
ال��ص��ورة األول���ى النمطية االول��ى
حيث تلتصق صورته باألذى والش ّر
لآلخرين.
كما تجدر اإلشارة إلى أن السينما
ص�� ّورت الفقير في مختلف مراحل
ال��ح��ي��اة :رض��ي��ع��ا ً وط��ف�لاً وش��اب��ا ً
ورجالً وكهالً وكذلك شبحا ً ومقنعا ً
وفي هيئة شيطان ومالك على ح ّد
سواء.
ينتظر الفقراء/المنسيون غالبا ً
ع��ال��م��ا ً أف��ض��ل ويحلمون بعوالم
وم��دن فضلى وي��ج��دّون ويبحثون
عنها بكل ما أوتوا من عزيمة وقوة
حتى إن تاهت بهم السبل وقذفت
بهم إل��ى ع��وال��م ي��ج��دون أنفسهم
فيها مكرهين ،ك��ل ذل��ك أض��اءت
عليه السينما بأنوارها الكاشفة من
منطلقات مختلفة بين من يتعاطف
مع قضية المحرومين والفقراء ومن
يجد فيهم بالء مسلطا وخبثا ومكرا
ال ينقطع وجد ضالته في الحرمان
والكبت والظلم واالستبداد والقمع
واستمرار الحال على ما هو عليه
لدوام سلطة ومصالح آخرين.
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