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نذير اسماعيل
يعبر بصمت
يوسف عبدلكي *

جيسي آيزنبرغ وكريستين ستيوارت في مشهد من الفيلم

في الصاالت

«كافيه سوساييتي» :وودي آلن يزداد تشاؤمًا
تجاوز وودي آلــن الثمانني ،دون أن
ّ
ينقطع عــن عــاداتــه .املعلم األميركي
( )1935م ــواظ ــب ع ـل ــى ص ـن ــع فـيـلــم
كــل ع ــام مـنــذ  ،1982بـعــد انقطاعات
بسيطة اب ـتـ ً
ـداء مــن عــام  .1966حتى
الـ ـفـ ـض ــائ ــح وال ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ـ ــن مـ ـص ــادر
ت ـم ــوي ــل ل ــم ت ـث ـنــه ي ــوم ــا ع ــن امل ـض ـ ّـي
قدمًا ،مع االمتناع األزلي عن خوض
املسابقات الرسمية في املهرجانات،
ومشاهدة منتجه بعد االنتهاء منه.
العجوز ما زال على روتينه اليومي:
استيقاظ مبكر ،عمل ،رياضة ،عمل،
عــزف على الـكــاريـنــت (هــوايـتــه منذ
ال ـط ـفــولــة ،حــافــظ عـلـيـهــا م ــع الـخــدع
ال ـس ـحـ ّ
ـريــة) ،ع ـمــل ،ع ـشــاء 20 ،دقيقة
من التلفزيون (أخـبــار أو بيسبول)،
ن ـ ــوم .صـ ّـح ـتــه ج ـ ّـي ــدة .والـ ـ ــده مــارتــن
عــاش  100سـنــةّ ،
وأم ــه  ،95مــا يمنح
ً ّ
ت ـف ــاؤال بـ ــأن الـنـهــايــة لـيـســت قــريـبــة.
ال ي ـ ــداري خــوفــه م ــن امل ـ ــوت ،م ــن بني
أمور كثيرة كالحشرات واالرتفاعات
ّ
وحمامات الفنادق .هو الــذي يرغب
فــي الـخـلــود ،ليس مــن خــال أفــامــه،
ً
ب ــل ب ـعــدم ال ـف ـنــاء أصـ ــا .ف ــي «كيفما
اتفق» ( ،)2009يصرخ البروفيسور
«بوريس» (الري ديفيد) بهلعّ ،
معبرًا
ع ــن ل ـســان ح ــال مـبـتـكــره« :س ــأم ــوت،
سأموت».
ً
ً
ـزداد ع ــدمـ ـي ــة وم ـي ــان ـك ــول ـي ــة
آل ـ ــن يـ ـ ـ ـ ً
ّ
وه ـش ــاش ــة ي ــوم ــا ت ـلــو آخـ ــر .ي ــرى أن
«الـ ـع ــال ــم م ـل ــيء ب ــال ـخ ــائ ـف ــن ،ال ــذي ــن
ّ
يتخبطون ويـعــانــون بشكل كبير».
الـسـخــريــة ق ـنــاع أجـ ــاد ارتـ ـ ــداءه منذ
أيام كتابة النكات للصحف والبرامج
ّ
املحلية .في عمر الثالثة ،اصطحبته
وال ـ ــدت ـ ــه ل ـح ـض ــور «بـ ـيـ ـض ــاء ال ـث ـلــج
واألقـ ــزام السبعة» ( ،)1937فصارت
السينما بيته الـثــانــي .على أسفلت
أزق ــة بــرون ـكــس فــي ن ـيــويــورك ،أدرك
الصغير «آلــن ستيوارت كونسبرغ»
ّ
وأصر على أال تذهب
جودة موهبته،
س ــدى .التحق بــركــب السينما تحت
إدارة وارن بيتي .الحـقــاّ ،
غير اسمه
األول إل ــى «وودي» تـيـمـنــا ب ـعــازف
الكالرينت األسطورة وودي هيرمان
(.)1987 – 1913

لــم ي ـنـ ّـوع صــانــع أف ــام فــي أساليبه
وطرق عمله كما فعل وودي آلن عبر
العقود .بسالسة مدهشة ،تنقل بني
ال ـكــوم ـيــديــا الـخـفـيـفــة وال ــروم ــان ــس،
وسـيـنـمــا الـجــريـمــة («نـقـطــة تــاقــي»
« ،2008رج ــل غـيــر ع ـقــانــي» )2015
وال ـقــاع النفسي املظلم («الياسمني
األزرق»  ،)2013وح ـ ـتـ ــى ال ـج ــان ــر
التسجيلي («زي ـل ـيــغ»  .)1983أنجز
تحفًا ّ
ملونة مثل «آني هول» ()1977
و«الـيــاسـمــن األزرق» ،وب ًــالـلــونــن كـ
«مانهاتن» ( ،)1979إضافة إلى أعمال
م ـتــواض ـعــة (الـ ـب ــداي ــات) ومـتــوسـطــة
ال ـق ـي ـمــة .ع ـنــاوي ـنــه األخـ ـي ــرة اتـهـمــت
بالرتابة والتكرارّ .أدى أمام الكاميرا،
ّ
وألف مسرحيات وكتبًا .أخيرًا ،دخل
كوكب التلفزيون متقاسمًا البطولة
مــع مــايـلــي س ــاي ــروس 6 .حـلـقــات من
 Crisis in Six Scenesلــم تكن لترى
ال ـن ــور ل ــوال إصـ ــرار «اس ـتــوديــوهــات

شريط عن الشغف والدين
والشعور بالذنب
والنضج
ّ
والجريمة المنظمة
أمازون» على الحصول على خدماته،
وم ـن ـح ــه ح ـ ّ
ـري ــة ال ـت ـص ــوي ــر وك ـتــابــة
الـسـيـنــاريــو .امللهمون كـثــر .برغمان
العراب األولّ .
هو ّ
مجده مرارًا ،وسار
ع ـلــى خ ـط ــاه ف ــي «دواخ ـ ـ ــل» (.)1978
ّ
أيـضــا ،يـبــرز فليني («ذكــريــات غبار
وتشيخوف («الحب
النجوم» ،)1980
ً
واملـ ـ ـ ــوت»  ،)1975إضـ ــافـ ــة إلـ ــى ذك ــر
آخرين في ثرثرات شخوصه :فرويد
وسـ ـق ــراط وغ ــوس ـت ــاف م ــال ــر وكـ ــارل
ي ــون ــغ وغـ ــروشـ ــو م ــارك ــس ول ــوي ــس
أرمسترونغ وفــرانــك سيناترا وكول
ب ــورت ــر وف ـلــوب ـيــر وم ــارل ــون ب ــران ــدو
وسـ ـي ــزان .مـعــرفــة مــوســوعـيــة اعـتــاد
اسـتـغــالـهــا ،خـصــوصــا عـلــى ألسنة
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي لـعـبـهــا بـنـفـســه.
ال فــرق في أن يكون كاتبًا أو روائيًا
أو م ـخــرجــا ن ـصــف م ـش ـهــور ،م ــا دام
م ـع ـظ ـم ـهــم أن ـ ــا أخـ ـ ــرى ل ـ ــه .وص ـ ــل بــه

األمـ ـ ــر إلـ ــى االس ـت ـع ــان ــة ب ــآل ــة ال ــزم ــن
ف ــي «م ـن ـت ـصــف ال ـل ـي ــل ف ــي ب ــاري ــس»
ّ
( ،)2011ليتمكن من إحياء بونويل
وسـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــادور دالـ ـ ـ ّـ ـ ـ ــي وب ـ ـي ـ ـكـ ــاسـ ــو
همنغواي .الالفت أنه استطاع صبغ
كل الفيلموغرافيا بلمسة ال يخطئها
ً
م ـت ــاب ــع ،م ـت ـســائــا ع ـلــى الـ ـ ـ ــدوام :ما
الــذي يستحق النهوض من السرير
ّ
كــل ي ــوم؟ السخرية مــن خ ــواء أشياء
ّ
ومـفــاهـيــم ،مــع كــل مــا تحمله النكتة
من مرارة الهدف .الحاجة إلى الوهم،
ول ـ ـ ـ ّـي ع ـن ــق الـ ــواقـ ــع ب ـع ــض الـ ـش ــيء.
نحتاج إلى الوهم والكذب وقليل من
ً
السحر ،ليصبح العالم قابال للعيش.
باختصار ،املآل ال شيء.
«كــاف ـيــه ســوســاي ـي ـتــي» أحـ ــدث أف ــام
وودي آل ـ ـ ـ ــن ،ال ـ ـ ـ ــذي أع ـ ـلـ ــن انـ ـط ــاق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مـ ـ ــن «مـ ـه ــرج ــان
ً
ك ـ ــان ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي» ،مـ ـس ـ ّـج ــا رق ـمــا
قياسيًا كثالث افـتـتــاح بعد «نهاية
ه ــول ـي ــوودي ــة» ( )2002و«مـنـتـصــف
ال ـل ـيــل ف ــي ب ــاري ــس» .ك ــال ـع ــادة ،يـبــدأ
الـ ـش ّــري ــط بـ ـن ــوت ــات ج ـ ـ ــاز ،وأسـ ـم ــاء
املـمــثـلــن حـســب الـتــرتـيــب األب ـجــدي.
«ب ــوب ــي» (ج ـي ـســي آي ــزنـ ـب ــرغ) يصل
إلـ ــى ه ــولـ ـي ــوود ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات ،آت ـيــا
مــن بــرونـكــس فــي نـيــويــورك (مسقط
ّ
رأس آلــن) .في املدينة الحلم ،تتحكم
ّ
االستوديوهات الكبيرة في كل شيء.
النجوم يرسمون معالم
وكالء أعمال ّ
الصناعة ،ويوضبون األفالم .حفالت
ال ـك ــوك ـت ـي ــل فـ ــي الـ ـقـ ـص ــور الـ ـف ــاره ــة
تشهد الصفقات ،وتبادل الشائعات،
ومكائد الطعن من الخلف.
تـ ـم ـ ّـر أس ـ ـمـ ــاء غ ـن ـ ّـي ــة عـ ــن ال ـت ـع ــري ــف:
ج ـي ـن ـجــر روجـ ـ ـ ــرز وه ـ ـ ـ ــاورد فــوكــس
وغــري ـتــا غ ــارب ــو وب ــارب ــرا سـتــانــويــك
وجون فورد وهايدي المار« .بوبي»
ي ـق ـصــد خ ــال ــه وكـ ـي ــل األع ـ ـمـ ــال ذائ ــع
الصيت «فيل» (ستيف كاريل) بحثًا
عن عمل وحياة جديدة .هذا األخير
ّ
مـنـهـمــك دائـ ـم ــا ،فـيـكــلــف سـكــرتـيــرتــه
ّ
السرية «فوني» (كريستني
وعشيقته
ّ
سـتـيــوارت فــي أداء خ ــاب) بتعريف
اب ـ ــن أخـ ـت ــه ع ـل ــى املـ ـ ـك ـ ــان .هـ ــو طـ ـ ّ
ـري
ال ـعــود ،حــالــم رومــان ـســي ،مــع بديهة

ّ
تـهــكــم حــاضــرة ،فيما ال تـكـتــرث هي
مل ـظــاهــر ال ـب ـيــوت ّال ـك ـب ـيــرة وال ـب ــارات
الـفـخـمــة .لــن يـتــأخــر الـحــب بــن األنــا
األخ ـ ــرى لـ ـ ــوودي ،وال ـف ـت ــاة ال ـحــائــرة
التي ترضخ ملا ُي َ
رسم لها .هذا نمط
كثير الـتـكــرار فــي بـطــات آل ــن ،الــذي
خ ـ ــرج ع ــن الـ ـق ــاع ــدة ف ــي «ي ــاس ـم ــن»
(كــايــت بالنشيت) ،إذ منحها الـقـ ّـوة
واملبادرة.
ك ــذل ــك ،يـ ـق ــوم ب ــاالتـ ـك ــاء ع ـل ــى مـثـلــث
حب مـ ّـرة أخــرى ،قبل أن ّ
يوسعه إلى
مـ ّ
ـربــع «مانهاتن» .بعد اكـتــواء قلبه،
ً
يعود «بوبي» ليدير ملهى ليليًا في
نيويورك .ينجح في استقطاب كبار
ال ـس ـيــاســة والـ ـف ــن ،لـتـصـبــح «كــاف ـيــه
ســوســاي ـي ـتــي» دالل ـ ــة ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـح ـيــاة الــرف ـيــع فــي املــدي ـنــة .ن ـعــم ،ال
جديد في عوالم وودي على مستوى
العالقات .لم يدخل كواليس الحقبة
الــذه ـب ـيــة ك ـمــا ف ـعــل األخ ـ ـ ــوان كــويــن
ف ــي «ي ـح ـيــا ال ـق ـي ـص ــر!» ( ،)2016بل
أب ـقــى مـهــن أب ـطــالــه دي ـك ــورًا ال أكـثــر.
ّ
غـيــر أن صــاحــب «فـيـكــي كريستينا
برشلونة» ( )2008بارع في اصطياد
م ـش ــاه ــده .ي ـن ـتــزع الـقـهـقـهــة م ــن منت
الـتـشــاؤم واملـصــائــر الـحــالـكــةّ .
يطوع
تـشـبـيـهــات ح ــاذق ــة وث ــرث ــرة مـحـ ّـبـبــة
م ـع ـتــادة« :ال ـح ـيــاة كــومـيــديــا كتبها
مؤلف كوميدي س ـ ّ
ـادي» .يثور على
نـفـســه بــال ـل ـجــوء إل ــى الــدي ـج ـتــال في
ال ـت ـصــويــر ،م ـت ـعــاونــا ل ـل ـمـ ّـرة األول ــى
م ــع ال ـس ـي ـن ـم ــات ــوغ ــراف ــي األسـ ـط ــورة
اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ف ـ ـي ـ ـتـ ــوريـ ــو سـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورارو.
ّ
يتحدث عن الشغف والدين والنضج
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــور ب ـ ــال ـ ــذن ـ ــب وال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة
ّ
املنظمة .يفتح النار على مؤسسات
اجتماعية ،ويخرج لسانه ملعتقدات
دينية راسـخــة .ها هو أخــو «بوبي»
ينتقل مــن الـيـهــوديــة إلــى املسيحية
من أجل الحياة األبدية ،التي تجلب
«زبائن» أكثر .أليست هذه «السلعة»
مطلب وودي آلن نفسه؟
علي...
* «كــافـيــه سوساييتي» :ص ــاالت «غــرانــد
سينما» ( )01/209109ـ ـ «أمبير» ()1269

ال أحد يشبه الرسام السوري
نذير اسماعيل ( 1948ـ ـ 2016
ـ ـ ـ الـ ـص ــورة) أك ـثــر م ــن فناني
ال ـق ــرون املــاضـيــة ـ ـ ـ الـخــامــس
عـ ـ ـش ـ ــر وال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــادس ع ـش ــر
والسابع عشر ـ ـ ـ ـ الذين كانوا
يتعاملون مــع الـفــن باعتباره
حرفة ،ويتعاملون مع أنفسهم
ب ــاع ـت ـب ــاره ــم ح ــرفـ ـي ــن .ك ــان
نذير يشبههم بعمله الــدؤوب
ال ـي ــوم ــي وب ــاب ـت ـع ــاده ع ــن كــل
ادعاء.
تـ ـع ـ ّـرف ال ــوس ــط ال ـف ـن ــي عـلــى
أعـ ـم ــال ن ــذي ــر اس ـم ــاع ـي ــل فــي
أوائـ ــل الـسـبـعـيـنــات بأسلوبه
الـنــاضــج واملـتـمـيــز مـنــذ الـيــوم
األول  -كأنه ولد هكذا -شيء
ّ
يذكر بالكتابة األولى الناضجة
لزكريا تامر.
ت ـ ـعـ ــرف ـ ـنـ ــا ع ـ ـلـ ــى أشـ ـخ ــاص ــه
امل ـه ـش ـم ــن واملـ ـكـ ـت ــوي ــن دون
انفعال بــرانــي .كــان يرسمهم
واقـ ـف ــن هـ ـك ــذا ،ي ـن ـظ ــرون الــى
املشاهد ،ال ألــم في وجوههم،
وال احـتـجــاج ،وال حتى عتب.
مـ ـسـ ـح ــوق ــون وال يـ ـق ــول ــون،
كــأنـهــم س ــوري ــو م ــا قـبــل آذار
 .2011كــان يرسمهم بتقنية
الشمع املحروق .وكم يتطابق
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــف :الـ ـشـ ـم ــع
امل ـ ـح ـ ــروق م ـ ــع أش ـ ـخـ ــاصـ ــه...
الـعــابــريــن الـحـيــاة مــن دون أي
أثـ ــر ،امل ـح ــروق ــن بـضـغــوطــات
ال ـع ــال ــم ال ـح ــدي ــدي ح ــول ـه ــم .ال
ه ــوي ــة  -ك ـم ــا ك ــان ــت املــوضــة
ال ــدارج ــة انـ ـ ــذاك -ألشـخــاصــه.
ال شـ ـ ـ ــيء ي ـ ـشـ ــي ب ـه ــوي ـت ـه ــم
االجتماعية أو الجغرافية ،لم
ً
يـكــونــوا مــوظـفــن ،وال ع ـمــاال،
وال تـ ـج ــارًا ،وال ف ــاح ــن ،وال
ضـ ـب ــاط ــا .لـ ــم يـ ـك ــون ــوا ش ــرق
أوس ـ ـط ـ ـي ـ ــن وال عـ ـ ــربـ ـ ــا وال
شرقيني وال غــربـيــن ...كانوا
مطلق بشر.
لم يكن نذير يفلسف أعماله.
ك ــان يــرســم ويــرســم ويــرســم،
تاركًا للرسم أن يصنع سواد
عامله ،كما يقول ماتشادو عن
الخطوات التي تصنع الطريق.
في غابة الهمج ،في غابة انعدام
املوهبة ،في غابة التبجح ،في
غ ــاب ــة االدعـ ـ ـ ــاء ،ك ــم سنفتقد
الفنان املوهوب ،الفنان العميق،
الصموت ـ كوجوه أشخاصه ـ
ك ــم سـنـفـتـقــد ال ـصــديــق نــذيــر
اسماعيل.
* فنان تشكيلي سوري
دمشق 2016-10-13

