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ثقافة وناس

مهرجان دبي

جورج هاشم «نار» الذاكرة والحرب األهلية
دبي ـــ علي وجيه
كما في «رصاصة طايشة» ( 2010ـ ـ املهر
الذهبي ألفضل فيلم عربي في الدورة
السابعة من «مهرجان دبي السينمائي
الــدولــي») ،يستوحي اللبناني جــورج
ّ
األهلية ،لنسج
هاشم مناخات الحرب
م ـث ـل ــث عـ ــاقـ ــات م ـ ـ ـ ــأزوم بـ ــن زوجـ ــن
وصديقهما املشترك في «نار من نار»
 ،Still Burningالذي يشارك في مسابقة
«امل ـهــر الـطــويــل» ضـمــن الـ ــدورة  13من
«م ـهــرجــان دب ــي السينمائي الــدولــي»
(ال ـعــرض الـعــاملــي األول) ال ــذي يختتم
ّ
اليوم .هذا ال يعني أن صاحب الروائي
القصير ّ
«قداس ّ
عشية» ( ،)2009يقطع
ال ـط ــرق ــات ن ـف ـس ـهــا ،ن ـحــو ق ــول الـكـثـيــر
ع ــن ه ـ ّ
ـوي ــة بـ ــاده وب ـعــض نــاس ـهــا ،بل
ّ
ـواز
يتكئ على زمــن حــرب ثمانيني مـ ٍ
للحاضر ،لخلق حـيــاة مشتهاة ملــن ال
يمتلكها« .أنــدريــه» (وج ــدي مـعـ ّـوض)

سينمائي لـبـنــانــي مقيم فــي بــاريــس.
أوتوبيوغرافيًا بعنوان
يصنع روائيًا
ّ
«ن ــار»ّ ،
عما ُي َ
فترض أنــه عايشه خالل
الـحــرب تحت اســم «مـحـمــد» .عشيقته
ّ
فيلمية لـ«أميرة» ،تلعبها
«نادين» أنا
ّ
املمثلة «كــامـيــل» (عديلة بــن ديـمــراد).
هي زوجــة صديقه «وليد» (فــادي أبي
سـ ـم ــرا) .األخـ ـي ــر ي ـح ـمــل اسـ ــم «إي ـل ــي»
(رودري ــغ سليمان) في الشريط ،الذي
يبصر النور تحت عنوان «نار».
نحن في مطلع األلفيةُ .ي َ
عرض الفيلم
ّ
ض ـمــن «ب ـي ـنــالــي ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـعــربــيــة»
فــي معهد الـعــالــم الـعــربــي فــي بــاريــس
(ت ــوق ــف الـ ـح ــدث عـ ــام  ،)2008ليظهر
الصديق القديم من دون سابق إنــذار.
ّ
يحصل اللقاء املرتقب .نعلم أن سرطان
الرحم أودى بأميرة ،فهاجر وليد إلى
مونتريال ،ليرأس تحرير مجلة تعنى
ّ
بالفرنكوفونية .املـخــرج يستفيد من
ّ
الحرية في فرنسا ،للعمل وكسر
مناخ
ّ
ّ
تابوهات لن تمررها الرقابات العربية.
ن ـعــم ،ال ـخــري ـطــة لـيـســت بـسـيـطــة .بني
الـ ـح ــاض ــر وامل ـ ــاض ـ ــي ،وب ـن ـي ــة «ف ـي ـلــم
ّ
داخل فيلم» ،ال يسلم السرد مفاتيحه
بـسـهــولــة .يـمـعــن فــي تــوريــط املـتـفـ ّـرج

فادي أبي
سمرا في
مشهد
من «نار
من نار»

ضـ ـم ــن ل ـع ـب ــة جـ ـن ــون ـ ّـي ــة م ـ ــن الـ ــواقـ ــع
ّ
املتخيل /املشتهى.
الحقيقي واآلخــر
ّ
يتحداه للتفريق بينهما .يدعوه إلى
ّ
تفكيك كل منهما إلى سيرته األولــى،
تمهيدًا لتركيبهما كقطع البازلّ .
ثمة
جـحـيــم مستعر داخ ــل ال ـن ـفــوس ،منذ
أيـ ــام ال ـس ـهــر ف ــي مـلـهــى «فـيــرتـيـغــو»،
بينما ي ـ ّ
ّ
املقسمة
ـرج القصف بـيــروت
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج .ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات خ ــا ّطـ ـف ــة مــع
عشيق ،وميليشيات توقف الناس في
الشارع ،عناصر تحيل على «رصاصة
طايشة» ،قبل أن تبتعد إلــى مسارها
الخاص .في «نار» ،نرى «حب نادين/
أمـ ـي ــرة» ل ــ«م ـح ـمــد /أنـ ــدريـ ــه» ،وم ــدى
اش ـت ـه ــائ ـه ــا ل ـ ــه .ن ــرص ــد الـ ـجـ ـف ــاء مــع
زوج ـه ــا «إي ـل ــي /ول ـي ــد» ،ال ــذي يظهر
أنانيًا ،خائنًا ،ال يمانع رؤية صديقه
َ
ُيـعـتــقــل أم ــام عـيـنـيــه .فــي الـحـقـيـقــة ،ال
شيء كما يبدو عليه .ال أحد كذلك.

لـقــاء الصديقني العاشقني للسينما،
ّ ّ
ّ
ّ
مستمرة
يفجر الحمم .يؤكد أن الحرب ً
مكاشفة تقشعر
بشكل آخر .يستدرج
ً
ل ـهــا األب ـ ـ ــدان .ي ـفــرد ح ـمــولــة ع ــن األن ــا
املـ ـتـ ـع ـ ّـددة والـ ـه ـ ّ
ـوي ــة امل ـض ـط ــرب ــة ،عــن
ضـحــايــا تــائـهــن ل ــم يـلـمـســوا أحــامــا

ّ
المتعددة،
تحفة مظلمة عن األنا
ً
واغتراب الفرد داخل نفسه أوال
ً
طويال ،عن عاشق مرفوض
تاقوا لها
ً
ي ـ ــراه ـ ــا هـ ــان ـ ـئـ ــة ف ـ ــي حـ ـض ــن زوجـ ـه ــا
املـبــدع (صــانــع أفــام وكــاتــب ومبرمج
فــي الـنــادي السينمائي) .هــذا ّ
يؤجج
ّ
حـقـدًا مـجــاورًا لـحـ ّـب الـصــداقــة ،فيقرر
ّ
ّ
التحول إلى سينمائي /خالق .يتخذ
من النيغاتيف وسيطًا خياليًا ،لصنع

حياة موازية عجز عن تحقيقها على
األرض (الوسيط الحقيقي) ،مع تغيير
ّ
سمات كل فرد وفق مشتهاه ،بل وعقد
ّ
نـقـصــه ت ـج ــاه اآلخ ـ ــر .ت ــزوي ــر يــذكــرنــا
بـشــيء مــن «الـسـ ّـيــد ريـبـلــي املــوهــوب»
ّ
تحول
( )1999ألنتوني مينغيال ،مع
ال ـق ـت ــل م ــن ف ـع ــل ح ـق ـي ـقــي إل ـ ــى م ـجــاز
فيلمي .هــو الخطوة السابقة ملراحل
امل ـك ــاش ـف ــة (الـ ـتـ ـج ــاه ــل ـ ـ ـ ال ـت ـحــريــض
واالس ـت ـف ــزاز ـ ـ االن ـف ـج ــار ـ ـ املـ ـط ــاردة ـ
ّ
الـبــوح فــي مشهد خ ــاب ـ ـ االع ـتــراف).
«ن ــار» شــريــط جــاء مــن «ن ــار» الــذاكــرة
والحرب.
ً
ً
جـ ــورج هــاشــم يـصـنــع تـحـفــة مظلمة
ع ــن األنـ ــا املـ ـتـ ـع ـ ّـددة ،واغـ ـت ــراب ال ـفــرد
ً
داخل نفسه أوال .يضعنا بقسوة أمام
ســؤال الـهـ ّ
ـويــة املـشــروخــة ،ضمن بالد
حائرة ،مليئة بعقد النقص .يباغتنا
ّ
بـ ـم ــدى ال ـت ـه ــت ــك ال ــداخـ ـل ــي ،وقــاب ـل ـيــة

ّ
للتغول والسيطرة .ال
الحقد والـكــره
جدوى من السعي إلى الخالص .هذه
ّ
ناج
أرواح ملعونة إلى األبد .هل ثمة ٍ
وحيد مثل «ربيع» في روائي فاتشي
ب ــولـ ـغ ــورجـ ـي ــان ،الـ ـ ــذي ي ـن ــاف ــس عـلــى
«املهر الطويل» أيضًا؟ ال.
س ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـمـ ـ ــاتـ ـ ــوغـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــا ك ـ ــاب ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــة
ألنـ ــدريـ ــاس س ـي ـن ــان ــوس ،الـ ـ ــذي عـمــل
ً
م ــع أن ـج ـي ـل ــوب ــول ــوس طـ ــويـ ــا .ه ـنــاك
درس فـ ــي االشـ ـتـ ـغ ــال ع ـل ــى األبـ ـع ــاد
ّ
والـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل بـ ــال ـ ـضـ ــوء .أداء خ ـ ــاب
ع ـمــومــا ،خـصــوصــا فـ ــادي أب ــي سـمــرا
ووجدي ّ
معوض .موسيقى زاد ملتقى
تخترق النخاع الشوكي .إيقاع ثقيل
ّ
ّ
ي ـعــزز املـيــانـكــولـيــا وال ـت ــأزم (توليف
ّ
إل ـيــاس ش ــاه ــن) .املـحــصـلــة قــد تكون
مـهـرًا ثانيًا لـجــورج هــاشــم ،فهو أحد
ّ
املرشحني الشرسني القتناصه.

فاتشي بولغورجيان «ربيع» الخرائط المبعثرة
لــم ت ـغــادر أسـئـلــة الـهـ ّ
ـويــة واالنـتـمــاء،
ّ
وه ــواج ــس مــا بـعــد ال ـحــرب األهـلــيــة،
الـسـيـنـمــا الـلـبـنــانـيــة م ـنــذ أن انـتـهــى
ال ـق ـت ــال عـ ــام  .1990عـ ـش ــرات األفـ ــام
حـ ـ ّـرضـ ــت ال ـ ــذاك ـ ــرة وف ـت ـح ــت ال ـج ــرح
بقسوة أو مــراعــاة ،بشكل مباشر أو
بالتنقيب تحت املـسـتــويــات األول ــى.
«ربيع»  Tramontaneللبناني فاتشي
بــولـغــورجـيــان ،يفعل ذلــك مــن وجهة
نظر مـغــايــرة :كيف تـبــدو األم ــور من
عيني ضرير فاقد ّ
لهويته؟
ب ــاك ــورة ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـل ـب ـنــانــي في
ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي الـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــل ،يـ ـن ــاف ــس ع ـلــى
«امل ـهــر ال ـطــويــل» فــي «م ـهــرجــان دبــي
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي» (ال ـ ـعـ ــرض
األول ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط وش ـمــال

رائحة الحرائق والمجازر
الجماعية تفوح مجددًا
ً
أف ــريـ ـقـ ـي ــا) ،واصـ ـ ـ ــا ب ـس ـم ـعــة طـ ّـي ـبــة
مــن «أس ـب ــوع ال ـن ـقــاد» فــي «مـهــرجــان
ك ــان الـسـيـنـمــائــي» الـفــائــت .خ ــرج من
ّ
الذهبية»،
الكروازيت بجائزة «السكة
التي تمنحها جمعية «موظفي سكك
الحديد املحبني للسينما» في موازاة
املـ ـه ــرج ــان .ه ـ ــذا ل ـي ــس الـ ـف ــوز ّ
األول
لبولغورجيان في املحفل الفرنسي.
م ـشــروع تـخـ ّـرجــه القصير «الـطــابــور
الخامس» ( )2010نــال املركز الثالث
ف ــي م ـســاب ـقــة «س ـي ـن ـي ـفــونــداس ـيــون»

ألف ـ ــام ال ـط ـل ـبــة ،ب ـعــدم ــا حـ ــاز مـنـحــة
إنـ ـ ـت ـ ــاج م ـ ــن «جـ ـمـ ـعـ ـي ــة هـ ــول ـ ـيـ ــوود
ّ
ل ـل ـص ـح ــاف ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة» .فـ ــي س ـجــل
الرجل شهادة ماجستير في الفنون
ال ـج ـم ـي ـل ــة م ـ ــن ج ــامـ ـع ــة ن ـ ـيـ ــويـ ــورك،
وت ـعــاون مــع شبكات تلفزيونية في
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،وأفـ ـ ـ ــام مـسـتـقـلــة
ق ـص ـيــرة وت ـجــري ـب ـيــة وغ ـي ــر روائ ـي ــة،
منها «علي العراقي» (.)2008
رب ـيــع (ب ــرك ــات ج ـب ــور) ي ـعــزف ضمن
ج ــوق ــة فـ ــي ق ــري ـت ــه الـ ـشـ ـم ــال ـ ّـي ــة .ع ــدم
قـ ــدرتـ ــه عـ ـل ــى ال ـ ــرؤي ـ ــة ال تـ ـق ـ ّـرب ــه مــن
«ال ـشـيــخ حـسـنــي» فــي «ال ـك ـيــت كــات»
( )1991ل ــداود عـبــد الـسـ ّـيــد ،وإن كــان
مــوهــوبــا مثله فــي التعامل مــع اآللــة.
ً
يعيش ح ـيــاة هــادئــة مــع ّأم مخلصة
(جوليا ّ
قص ّار) وخــال محب (توفيق
ً
بــركــات) .تتلقى الـفــرقــة دع ــوة للقيام
ّ
بجولة ّ
فيقدم طلبًا
فنية في أوروبــا،
للحصول على ج ــواز سـفــر .يكتشف
ّأن هويته مـ ّ
ـزورة .ينهار عامله عندما
ّ
يـعـلــم أنـ ــه ل ـيــس م ــن يـعـتـقــد .ه ــو ابــن
عــائـلــة أخ ــرى ،ال يـعــرف عنها شيئًا.
يصبح كــاآللــة الـتــي أعـجـبـتــه« :كـمــان
قــديــم ،صــوتــه مـثــل ال ـحــريــر ،ول ـكــن ال
نعرف أصله» .سريعًا ،ينطلق الشاب
الحائر في رحلة للبحث عن جذوره
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ـ ّـي ــة ،ف ـ ــي تـ ـ ـج ـ ــوال وج ـ ـ ــودي
ّ
للتعرف إلى الذات والكيان .هو الذي
لــم يـغــادر الـ ّقــريــة يــومــا ،يقطع دروب
ً
الــر ّيــف ،متنقال بــن الـقــرى والبيوت.
يدق باب شيخ ،ويدخل ميتمًا أرمنيًا.

جوليا ّ
قصار وتوفيق بركات في الفيلم

يجالس أصدقاء خاله القدامى قرب
ّ
ّ
ّ
املصح ًات العقلية .كل
امللحات ،وفي
ً
مـنـهــم يمنحه مـعـلــومــة ص ـغ ـيــرة ،لن
ت ـقــوده س ــوى إل ــى مــزيــد مــن الـحـيــرة
والـتـخـ ّـبــط .ه ــذا ال يثنيه عــن ال ــدأب،
مستمعًا إلى قصص الحرب وحكايا
ال ـض ـي ــع املـ ـ ـ ّ
ـدمـ ـ ــرة .يـ ـح ـ ّـدث ــه ال ـس ــائ ــق
عــن انـقـطــاع االرت ـبــاط ببيت العائلة
ال ـع ـت ـيــق .ي ـص ــارح ــه ال ـش ـي ــخ« :كـتـيــر
ّ
ج ـيــوش إج ــوا وف ــل ــوا .مــا فــي خ ــراب،
ومـ ــا ف ــي ب ـن ــاي ــات جـ ــديـ ــدة ،ومـ ــا فــي
ّ
شي» .تتفتح بصيرته على الحقيقة
اآلن .ه ـ ــذا ب ـل ــد الـ ـخ ــرائ ــط امل ـب ـع ـثــرة
واملمزقة واألرواح امللعونة إلى األبد.

رائـحــة الحرائق واملـجــازر الجماعية
تفوح مـجــددًا ،لتزكم أنفه وتزيد من
ّ
غليانه الداخلي .املاضي يطل برأسه،
كوحش أسطوري غير قابل للموت.
هـ ــذا ف ـي ـلــم ب ــدي ــع ع ــن اغ ـ ـتـ ــراب ال ـف ــرد
ّ
الهوية املشرذمة ،عن
داخل وطنه ،عن
َ
ّ
التشوه الذي ُيخلق مع املرء .مزيج بني
«فـيـلــم ال ـطــريــق» و«فـيـلــم الشخصية
ّ
الواحدة» ،التي تقوده ّفي كل املشاهد.
تسير في دائــرة من الــنــاس واألماكن
التي برع بولغورجيان في اختيارها،
لتعود إلــى منطلقها األول (البيت/
ال ـ ـقـ ــريـ ــة) .بـ ــركـ ــات جـ ـب ــور م ـب ـهــج فــي
قدرته على حمل الشريط على كتفيه،

ً ّ
ّ
أداء خلبًا .عدم إظهار املدينة
مقدمًا
رغ ــم ذك ــره ــا خ ـي ــار م ـق ـصـ ّـود ،لـلـبـقــاء
األصل،
داخل الجغرافيا األولى .إنها
ّ
واألرض البكر ،والسجن املطبق .إنها
املشكلة والحل في آنّ .
ثمة ذكــاء غير
ّ
انفعالي في اإلدانــة .الكل متورط في
العبث بهذا الـ«ربيع» ،الذي يستحق
النجاة واالحتفاظ بروحه .جميل أن
يـتـصــالــح مــع حــالــه ويـتــابــع اإلبـ ــداع،
عـ ـل ــى عـ ـك ــس الـ ـع ــالـ ـق ــن ف ـ ــي أوح ـ ـ ــال
املاضي.
سينماتوغرافيا (جايمس لي فيالن)
تالئم الطرح املظلم ورؤية البطل ،إذ
ّ
تفضل العتمة في كثير من األحيان.
ّ
املخرج يوجه العدسة على ما ّ
يهمه
من تفاصيل أثناء الحكي ،مستفيدًا
م ــن تـقـنـيــة ال ـن ــت وال ـف ـل ــو وع ــدس ــات
البانوراما .اإليقاع ثقيل ،يأخذ وقته
فــي مفاصل م ـحـ ّـددة (تــولـيــف :ناديا
ب ــن رشـ ـي ــد) .االسـ ـتـ ـغ ــراق ف ــي الــزمــن
ي ـش ـب ــع ح ــال ــة االغ ـ ـ ـتـ ـ ــراب والـ ـحـ ـي ــرة،
ّ
شــي».
وي ــؤكــد عـلــى ثـبــات ال ــ«م ــا فــي ّ
موسيقى (سينتيا زاف ــن) متقشفة.
تــدخــل ف ــي ال ــوق ــت امل ـنــاســب لتتويج
ذل ـ ــك .ج ــوزي ــه س ــارام ــاغ ــو ل ــم يـكـتــب
ّ
يحولها
«الـعـمــى» عــن عـبــث ،قبل أن
ف ــرن ــان ــدو مـيــريـلـيــس إلـ ــى فـيـلــم عــام
 .2008ف ــي ه ــذه املـنـطـقــة م ــن الـعــالــم،
ً
يولد اإلنـســان ملعونًا قــابــا للعطب
ّ
واالنـ ـتـ ـه ــاك .ك ـيــف يـمـكــن أل نـصــاب
ّ
بالعمى بعد كل ذلك؟
علي...

