اإلثنين  17تشرين األول  2016العدد 3009

َمن َسرق «ترويقة» فرح الهاشم؟

يوميات ناقصة

نادين كنعان
«ال ـحــب أع ـمــى حـتــى مــع املـ ــدن» .عـبــارة
ت ـخ ـت ـصــر ب ـه ــا ف ـ ــرح الـ ـه ــاش ــم ()1988
عالقتها ببيروت .في فيلمها «ترويقة
ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت» ( 70د ـ ـ ـ ـ  )2015ال ـ ــذي
ي ـ ـ ـ ــراوح بـ ــن ال ـت ـس ـج ـي ـل ــي والـ ـ ــروائـ ـ ــي،
تـحــاول املـخــرجــة الكويتية ـ ـ اللبنانية
رســم ص ــورة للعاصمة اللبنانية عبر
م ـ ـقـ ــابـ ــات ت ـج ــري ـه ــا م ـ ــع  14ش ـخ ـصــا
معظمهم من خلفيات فنية ،من بينهم/
ن املمثل عبد الرحيم العوجي ،واملخرج
م ـح ـم ــود ح ـج ـي ــج ،وامل ـم ـث ــل ب ــدي ــع أب ــو
ش ـ ـقـ ــرا ،وامل ـم ـث ـل ــة ن ــات ــاش ــا ش ــوف ــان ــي،
إضــافــة إل ــى آخــريــن ُيـطـلـعــون املـشــاهــد
على عالقتهم بـ «ست الدنيا» .على خط
ـواز ،تسعى املخرجة الحائزة شهادة
مـ ٍ
مــاج ـس ـت ـيــر م ــن «أك ــادي ـم ـي ــة ن ـيــويــورك
للسينما» ( )NYFAعبر هذه الحوارات
إلى فهم عالقتها الخاصة بهذه املدينة.
ج ــال الـشــريــط ،وال ي ــزال ،فــي دول عـ ّـدة
حول العالم ،إذ نال تنويهًا في الــدورة
ال ـ ـ ـ ـ  31م ـ ــن «م ـ ـهـ ــرجـ ــان اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ل ـ ــدول ال ـب ـحــر امل ـتــوســط»
ضـمــن «مـســابـقــة ن ــور الـشــريــف لــأفــام
ِّ
ال ــروائـ ـي ــة» ،كــذلــك ُرش ـ ــح ل ـجــائــزة فيلم
العام في «مهرجان السينما اللبنانية»
ً
ف ــي س ـي ــدن ــي ،ف ـض ــا ع ــن ت ـكــري ـمــه مــن
قـبــل «نـقــابــة الفنيني السينمائيني في
لـبـنــان» ،وحـصــولــه على دعــم مــالــي من
وزارة الثقافة للمشاركة في مهرجانات
دولـ ـ ـي ـ ــة .ال شـ ـ ـ ّـك فـ ــي أن س ـ ـعـ ــادة ف ــرح
ّ
بـنـجــاح فيلمها ك ـب ـيــرة ،ل ـكــن الـصــدمــة
ّ
الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا ق ـب ــل ّأي ـ ـ ــام ولـ ــدت
ّ
لديها خوفًا على مشروعها .بما أنها
املسؤولة عن الدعاية الخاصة بالعمل،
ت ـجــري ال ـهــاشــم دوري ـ ــا أب ـحــاثــا حــولــه
على اإلنترنت .خــال بحثها قبل ّأيــام،
ّ
اك ـت ـش ـفــت أن ه ـن ــاك ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة لـ
 Breakfast in Beirutعلى موقع IMDB
ّ
األم ـيــركــي ،تــذكــر أن تــاريــخ الـفـيـلــم هو
 2016ال .2015
ّ
«للوهلة األولى ظننت أن هناك تشابهًا
ّ
في العنوان ،إال أنني حني قرأت النبذة

تلك الرائحة

ناتاشا شوفاني في مشهد من العمل

ّ
املنشورة على املوقع ،أدركت أن الحبكة
ه ــي ن ـف ـس ـه ــا» ،تـ ـق ــول ف ـ ــرح ال ـه ــاش ــم ل ـ
ّ
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» .وت ـض ـي ــف« :اك ـت ـش ـف ــت أن
املخرج واملنتج هو جيمس سيمبسون
املقيم في لندن ،أما الكاتبة فاللبنانية
ت ــاال رمـ ـض ــان» .ت ـحــت تــأث ـيــر الـصــدمــة
الـ ـ ـكـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،دخ ـ ـل ـ ــت ف ـ ـ ـ ــرح ف ــايـ ـسـ ـب ــوك
ووقـ ـع ــت ع ـلــى ص ـ ــورة م ـن ـش ــورة ف ــي 2
أيـلــول (سبتمبر) املــاضــي على حساب
سيمبسون تجمعه برمضان وباملمثلة
اللبنانية دارين حمزة ،مقرونة بتعليق
«م ــع داريـ ــن ح ـمــزة فــي ب ـيــروت نناقش
ّ
«تــرويـقــة فــي ب ـي ــروت» ...إن ـنــا نـقـتــرب».
قبل ذلك ،وتحديدًا في  18آب (أغسطس)
 ،2016نشر سيمبسون عبارة ««ترويقة
في بيروت» ...ها أنا قادم».
ح ـ ـ ــن ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ــاش ـ ــم ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
َ
فايسبوكيًا مع الثالثي ،لم تلق جوابًا.
وح ــن تــواصـلــت صــديـقـتـهــا مــع داري ــن
ّ
حمزة ،قالت إنها ال تعرف فرح أبدًا ،رغم
ّ
أن بطلة فيلم «بيروت بالليل» سبق أن
شاركت في عــام « 2012فــي الكاستينغ
الخ ـت ـيــار املـمـثـلــن ف ــي شــري ـطــي ،حتى
ّ
أن ـنــي بـعـثــت لـهــا رســالــة تـعــزيــة بــوفــاة
والدها» .حاملا نشرت الهاشم مضمون
الرسائل التي تؤكد صحة ما تقول على
املوقع األزرق« ،تلقيت رسالة من دارين
ّ
تؤكد فيها أن ال عالقة لها بما يحدث،
ّ
وأنها ستحاسبني من طريق املحامي،

م ـش ــددة ع ـلــى ب ـ ــراءة امل ـخ ــرج وشـهــرتــه
ّ
ومهنيته ،كذلك فإنه يحق له شراء اسم
الفيلم وإذا أراد إن ـجــازه ،فهو سيفعل
ذلك» .هنا ،تواصلت فرح مع محاميها
ّ
وفضلت االعتماد على اإلعالم ومواقع
الـتــواصــل ،حيث نشرت فــي  11تشرين
ّ
األول (أكتوبر) الحالي فيديو باللغتني
ال ـعــرب ـيــة واإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ت ـش ــرح ف ـيــه ما
حــدث ،طالبة مــن تــاال رمـضــان «تغيير
اس ــم ال ـف ـي ـلــم ،واخ ـت ـي ــار آخ ــر ي ـعـ ّـبــر عن
ّ
ّ
شخصيتك» ،مشيرة إلــى أنـهــا تفضل
ّ
ال ـتـ ّـصــرف الـسـلـمــي ،إال أن ـه ــا ال تمانع
اللجوء إلــى الـقـضــاء» .فــي حديثها مع
«األخ ـ ـبـ ــار» ،أوض ـح ــت صــاحـبــة الفيلم
ّ
القصير «سـبــع ســاعــات» ( )2013أنها
ّ
سجلت اسم «ترويقة في بيروت» لدى
 Writers Guild of Americaفي حزيران
(يوليو)  2012في أثناء إعــداد مشروع
ّ
تـخـ ّـرجـهــا فــي ن ـيــويــورك ،الف ـتــة إل ــى أن
تصويره بــدأ في  2013قبل أن ُيعرض
لـلـمــرة األولـ ــى فــي «م ـهــرجــان السينما
اللبنانية» في سيدني في  23آب .2015
في حوزة فرح الهاشم إثباتات لكل ما
تقوله ،بما فيها رسالة التحذير التي
تلقتها أخيرًا من القائمني على املشروع
ال ـج ــدي ــد وت ـض ـ ّـم ـن ــت ت ـه ــدي ـدًا واض ـح ــا
بالقضاء .وإلــى حــن خــروج هــؤالء عن
ّ
صمتهم ،يبدو أن املسار الوحيد لحل
هذه األزمة سيكون قانونيًا!

الكرة تجمع اللبنانيين
على شاشة «صوفيل»
في  30تشرين ّ
األول (أكتوبر)
الحالي ،تستضيف «سينما
أمبير صوفيل» عرضًا
لوثائقي «لبنان يربح كأس
العام» ( 22د ).لطوني الخوري
وأنطوني لبيه ،يليه عرض
ملقتطفات من زيارات منتجي
العمل ملناطق لبنانية ّ
مهمشة.
ٍّ
ّ
يقدم الفيلم كرة القدم كحل
للنزاعات بني اللبنانيني ،عبر
أحداثه التي تدور بني 1982
و ،2014وإدوارد شمعون
وحسن بري املقاتلني اللذين
تحاربا في املاضي وجمعهما
تشجيع منتخب البرازيل.
العمل فائز بجائزة أفضل فيلم
وثائقي قصير في «مهرجان
وارسو السينمائي» (بولندا).
«لبنان يربح كأس العام»30 :
تشرين ّ
األول ـ  18:00ـ «سينما
أمبير صوفيل» (األشرفية ـ
بيروت) .لالستعالم01/204080 :
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على ّني ِة الخير...
ّْ
السالم واملحبة...
على ّني ِة
ِْ
على ّني ِة املغفرة...
ْ
النسيان...
على ّني ِة
على ّني ِة استعاد ِة األمل...
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
َ
ّ
دير ّ
َ
على ّني ِة ْأن ُأ َ
األيسر إذ أتـلـقى صفعة العال ِم على خد َي
خد َي
ْ
األيمن...
َ
ِّ
ْ
العالم
وعلى ّني ِة «صباح الخير» للعالم ـ كل
ِّ
ْ
العالم
ناس
ناس
العالم ـ كل ِ
و ِل ِ
ِ
ّ
ُ
َ
ُ
وسماوات
طرق
وملوك
العالم ،ورس ِل العالم،
هائم
ِ
ِ
اع ِ
ِ
ِ
وب ِ
العالم ،وقط ِ
َ
ونفايات العالم...؛
أشياء
وحشرات العال ِم ،وحتى
العالم،
ِ
ِ
ِ
ِّ ْ
ِ ِّ
الطيبة...؛
الحيوانات
نوايا
ن
م
وهواجسي,
ودمي,
لحمي,
في
ما
كل
على
ِ
ِ
ّ
وكثير ِسواها،
على كل هذه النوايا،
ٍ
ُ
خرجت من َ
بيتي هذا الصباح.
ُّ
َ
وصالفة
بغضائ ِه،
وجائحات
العالم،
ألوبئة
و ِلئال أ َع ِّـرض نفسي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
وفالسفت ِه وسفاحيه،
ِق ّديسي ِه
ِ
ً
ُ
ً
ُ
عيني عصابة ،وعلى أ َّ
َّ
ذني عصابة،
جعلت على
َ
ونخاعي
وعلى قلبي ،ودماغي ،وذاكرتي ،وفمي ،وأنفي ،وأعصابي،
ّ
الشوكي...؛
َ
ُ
ّ
َ
معتوه
بابتسامة
وت َـح َّـصنت (حسبما أوصاني طبيبي العقلي)
ِ
ٍ
َْ
وصلوات أبكم؛
ِ
ُ
ملواجهة العالم.
وخرجت
ِ
ّ
َ
مع ذلك ,مع كل ذلك وذلك،
َ َ ْ ُ ُ
ُ
ُ
وقعت في ما أنا خائف منه؛ ولسـعـتني ثعبانة العالم.
ْ
َ
َ
بوسعي أن أفعل؟...
ماذا أفعل؟ ماذا كان
لم ْ
أكن ُ
َ
شقوق ذاكرتي
أعلم ّأن ما بقي في
ِ
َ
عقائده
وضوضاء
بائح ِه،
ِمن
ِ
روائح بغضائ ِه ،وق ِ
ِ
ِ
َ
كان كافيًا (كافيًا ويزيد)
ْ
ِل َـدفعي إلى هاوية الجنون
بجرثومة املوت.
بؤبؤ دماغي وقلبي،
ِ
وإصابتي ،في ِ
لمْ ...
أكن ...أعلم.
2016/9/17

