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ثقافة وناس

الهوية
كابوسية تضعنا بقسوة أمام سؤال
المتعددة ،واغتراب الفرد داخل نفسه أو ًال ،ومحيطه ثانيًا .ميالنكوليا
سينما تحفة مظلمة عن األنا
ّ
ّ
ّ
األهلية ،لنسج مثلث عالقات مأزوم
المشروخة في بالد حائرة .كما في «رصاصة طايشة» ( ،)2010يستوحي المخرج اللبناني في  Still burningمناخات الحرب ّ
بين زوجين وصديقهما المشترك

خلاب ،خصوصًا فادي أبي سمرا
أداء ّ

جورج هاشم ...من «نار» الذاكرة والحرب
علي وجيه
أخـ ـيـ ـرًا ،ي ـصــل «نـ ــار م ــن نـ ــار» (Still
110 --- 2016 ----- burningد)
للبناني ج ــورج هــاشــم إل ــى صــاالت
ب ــاده بـعــد غــد الـخـمـيــس ،بـعــد أكثر
من عام على عرضه ّ
األول في العالم
ض ـمــن «م ـه ــرج ــان دب ــي الـسـيـنـمــائــي
الدولي» .2016
ليس بالزمن القصير ،وال يمكن القول
ّ
إن ت ـجــوال الـشــريــط أو تــوزيـعــه كــان
ً
سهال أو يسيرًا .هل يعود السبب إلى
ّ
لبنانيًا صرفًا من دون
كونه إنتاجًا
شــريــك أجنبي (إنـتــاج ج ــورج هاشم
وحسني غريب)؟ سؤال التوزيع شائك
دائ ـم ــا ف ــي الـسـيـنـمــا ال ـع ــرب ـ ّـي ــة .هـنــا،
يتسق مــع صـعــوبــة رحـلــة التصوير
ع ـلــى م ــدى ع ــام ــن (.)2015 – 2014
االكـ ـتـ ـم ــال ب ــال ـن ـم ـ ّـو الـ ـت ــدريـ ـج ــي ،مــن
خــال تصوير جــزء ثـ ّـم تأمني تمويل
ّ
لتصوير آخــر وهـكــذا ...ال شـ ّـك في أن
ّ
الصبر آتــى أكله في النهاية .ذلــك أن
«نــار من نــار» تحفة مظلمة عن األنا
ّ
املتعددة ،واغتراب الفرد داخل نفسه
ً
أوال ،ومـحـيـطــه ثــان ـيــا .مـيــانـكــولـيــا
ّ
كابوسية تضعنا بقسوة أمام سؤال
ّ
الهوية املشروخة ،ضمن بالد حائرة،
مليئة بعقد النقص .تباغتنا بمدى
ّ
ال ـت ـهــتــك ال ــداخـ ـل ــي ،وقــاب ـل ـيــة الـحـقــد
ّ
والكره للتغول والسيطرة .ال جدوى
من السعي إلى الخالص .هذه أرواح
ملعونة إلى األبد.
كما فــي «رصــاصــة طايشة» ( 2010ـ ـ

أوتوبيوغرافيًا بعنوان «نار»،
روائيًا
ّ
ّ
عما ُي َ
فترض أنه عايشه خالل الحرب
«نادين»
تحت اسم «محمد» .عشيقته
ّ
ّ
فيلمية لـ «أميرة» ،تلعبها املمثلة
أنا
«كــام ـيــل» (عــدي ـلــة ب ــن ديـ ـم ــراد) .هي
زوجـ ــة صــديـقــه «ول ـي ــد» (ف ـ ــادي أبــي
س ـم ــرا) .األخ ـيــر يـحـمــل اس ــم «إي ـلــي»
(رودريغ سليمان) في الشريط ،الذي
ي ـب ـصــر الـ ـن ــور ت ـحــت عـ ـن ــوان «ن ـ ــار».
نحن في مطلع األلفيةُ .ي َ
عرض الفيلم
ّ
ضـمــن «بـيـنــالــي الـسـيـنـمــا الـعــربــيــة»
في معهد العالم العربي في باريس
(تــوقــف ال ـحــدث ع ــام  ،)2008ليظهر
الـ ـص ــدي ــق الـ ـق ــدي ــم مـ ــن دون ســابــق
ّ
إنذار .يحصل اللقاء املرتقب .نعلم أن
سرطان الرحم أودى بأميرة ،فهاجر
وليد إلــى مونتريال ،ليرأس تحرير
ّ
بالفرنكوفونية .املخرج
مجلة تعنى
ّ
الحرية في فرنسا،
يستفيد من مناخ
للعمل وكـســر تــابــوهــات لــن ّ
تمررها
ّ
العربية.
الرقابات
نـعــم ،الـخــريـطــة ليست بسيطة .بني

ال ـح ــاض ــر واملـ ــاضـ ــي ،وب ـن ـي ــة «فـيـلــم
ّ
داخل فيلم» ،ال يسلم السرد مفاتيحه
ّ
بسهولة .يمعن فـ ّـي تــوريــط املتفرج
ض ـم ــن ل ـع ـب ــة ج ـهــن ـم ـيــة مـ ــن ال ــواق ــع
ّ
املتخيل /املشتهى.
الحقيقي واآلخر
ّ
يتحداه للتفريق بينهما .يدعوه إلى
ّ
تفكيك كل منهما إلى سيرته األولى،
ت ـم ـه ـي ـدًا لـتــركـيـبـهـمــا ك ـق ـطــع ال ـب ــازل
وفـ ــق مــرج ـع ـيــاتــه وف ـه ـمــه ال ـخ ــاص،
م ــا ي ـض ـيــف م ــزيـ ـدًا م ــن امل ـس ـتــويــات
ّ
واإلحاالت .لتحقيق كل ذلك ،يستفيد
جــورج هاشم مــن تاريخه املسرحي
ف ــي ال ـت ـم ـث ـيــل واإلخ ـ ـ ـ ــراج ،وت ـخـ ّـرجــه
م ــن ال ـف ـنــون الـجـمـيـلــة ف ــي الـجــامـعــة
اللبنانية ،واإلخــراج السينمائي من
«معهد لوي لوميير» في فرنسا.
«نــار» شريط جــاء من «نــار» الذاكرة
وال ـحــرب .ثـ ّـمــة جحيم مستعر داخــل
النفوس ،منذ أيــام السهر في ملهى
«ف ـي ــرت ـي ـغ ــو» ،ب ـي ـن ـمــا يـ ـ ـ ّ
ـرج الـقـصــف
ّ
املقسمة في الـخــارج .لقاءات
بيروت
خ ــاط ـف ــة م ــع ع ـش ـي ــق ،وم ـي ـل ـي ـش ـيــات

ّ
تــوقــف ال ــن ــاس فــي ال ـش ــارع ،عناصر
تحيل على «رصاصة طايشة» ،قبل
أن تبتعد إلى مسارها الخاص .لقاء
الصديقني العاشقني للسينماّ ،
يفجر
ّ ّ
ّ
ال ـح ـمــم .ي ــؤك ــد أن ال ـح ــرب ًمـسـتـمــرة
مكاشفة تقشعر
بشكل آخر .يستدرج
ً
لـهــا األب ـ ــدان .يـفــرد حـمــولــة عــن األنــا
امل ـت ـع ـ ّـددة وال ـه ـ ّ
ـوي ــة امل ـض ـطــربــة ،عن
ضحايا تائهني لــم يلمسوا أحالمًا
ً
طويال ،عن عاشق مرفوض
تاقوا لها
ً
يـ ــراهـ ــا ه ــانـ ـئ ــة فـ ــي ح ـض ــن زوج ـه ــا
املبدع (صانع أفالم وكاتب ومبرمج
ّ
يؤجج
في النادي السينمائي) .هذا
ّ
ّ
لحب الصداقة ،فيقرر
حقدًا مجاورًا
الـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى س ـي ـن ـم ــائ ــي /خ ــال ــق.
ّ
ي ــتـ ـخ ــذ م ـ ــن الـ ـنـ ـيـ ـغ ــاتـ ـي ــف وس ـي ـط ــا
خـيــالـيــا ،لصنع حـيــاة م ــوازي ــة عجز
عن تحقيقها على األرض (الوسيط
ّ
ال ـح ـق ـي ـق ــي) ،م ــع ت ـغ ـي ـيــر س ـم ــات ك ــل
فــرد وفــق مشتهاه ،بــل وعـقــد نقصه
ّ
ت ـجــاه اآلخـ ــر .تــزويــر يــذكــرنــا بشيء
ّ
«السيد ريبلي املوهوب» ()1999
من

ألنتوني مينغيال ،مــع تـحـ ّـول القتل
مــن فـعــل حقيقي إل ــى مـجــاز فيلمي.
هو الخطوة السابقة ملراحل املكاشفة
(التجاهل ـ التحريض واالستفزاز ـ
االنفجار ـ املطاردة ـ البوح في مشهد
ّ
خلب ـ االعتراف).
نحن على موعد مع سينماتوغرافيا
كــابــوس ـيــة ألنـ ــدريـ ــاس س ـي ـنــانــوس،
ال ـ ـ ـ ــذي عـ ـم ــل م ـ ــع أنـ ـجـ ـيـ ـل ــوب ــول ــوس
ً
ط ــوي ــا .ه ـن ــاك درس ف ــي االش ـت ـغــال
على األبعاد والتشكيل بالضوء .أداء
ّ
خــاب عمومًا ،خصوصًا فــادي أبي
ّ
س ـمــرا ووج ـ ــدي م ـع ــوض .موسيقى
زاد ملتقى تخترق النخاع الشوكي.
ّ
إيـ ـ ـق ـ ــاع ث ـق ـي ــل يـ ـ ـع ـ ــزز امل ـي ــان ـك ــول ـي ــا
والجحيم الــداخـلــي (تــولـيــف إلياس
ش ـ ــاه ـ ــن) .ب ــامل ـح ـص ـل ــة ،ث ـ ّـم ــة أف ـل ـمــة
م ـغ ــاي ــرة ذات ب ـص ـمــة خ ـ ّ
ـاص ــة عـلــى
ّ
ّ
والعربية عمومًا.
اللبنانية،
السينما
«نــار من نــار» ( :)Still burningبــدءًا من
بعد غد الخميس في الصاالت اللبنانية

يقدم لنا هاشم درسًا في االشتغال
ّ
على األبعاد والتشكيل بالضوء
املهر الذهبي ألفضل فيلم عربي في
ال ــدورة السابعة مــن «مـهــرجــان دبي
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـ ــدول ـ ــي») ،يـسـتــوحــي
ه ــاش ــم مـ ـن ــاخ ــات ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـل ـ ّـي ــة،
ل ـن ـس ــج م ـث ـل ــث عـ ــاقـ ــات مـ ـ ـ ــأزوم بــن
زوجــن وصديقهما املشترك .هــذا ال
ّ
يـعـنــي أن صــاحــب ال ــروائ ــي القصير
ّ
«قـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـداس ع ـ ـشـ ــيـ ــة» ( ،)2009ي ـق ـطــع
ال ـطــرقــات نـفـسـهــا ،نـحــو ق ــول الكثير
عــن هـ ّ
ـويــة ب ــاده وبـعــض نــاسـهــا ،بل
ّ
مواز
يتكئ على زمن حرب ثمانيني
ٍ
للحاضر ،لخلق حياة مشتهاة ملن ال
يمتلكها.
«أندريه» (وجدي ّ
معوض) سينمائي
ل ـب ـنــانــي م ـق ـيــم ف ــي ب ــاري ــس .يصنع

رودريغ
سليمان في
مشهد من
العمل

