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ثقافة وناس

كارول منصور في «خيوط السرد» أنساك يا يميني...
بيار أبي صعب
ّ
اإلنسانية،
أفالم كارول منصور طالعة دائمًا من جراح
وتعتمد قبل كــل شــيء على العنصر الـبـشــري .وهي
ّ
عواملهن
تبرع تحديدًا في تصوير النساء .في اختراق
ّ
وجعلهن يستعدن السلطة ،أي أدوات التعبير،
الحميمة،
ّ
ع ــن طــريــق الـ ـس ــرد .أكـ ــان األمـ ــر يـتـعــلــق بــال ـخــادمــات،
بالالجئات السوريات ،أم بنساء الشتات الفلسطيني.
الباقي ،رغم اللغة الفنية املتقنة في أعمالها ،تفاصيل.
ال ـن ــاس ه ــم أف ــام ـه ــا ،أول ـئ ــك ال ــذي ــن تـلـتـقـيـهــم ،وتـسـبــر
ّ
ذاكرتهم ،وتغوص في جراحهم( .عــذرًا على «املذكر»،
ّ
فهو في غير مكانه في هذه السينما املؤنثة بامتياز).
الـكــامـيــرا ،غـيــر مــرئـيــة فــي أفــام ـهــا ،نـكــاد نـكـتــب غير
ّ
م ــوج ــودة :إن ـه ــا عـيـنـهــا ال ـتــي ت ــرى ،وتـجـعـلـنــا ن ــرى…
الباقي في الكلمات ،في الحكايات ،في البوح الذي يشبه
نــزفــا هــادئــا ،فــي تفاصيل الــوجــوه واألمـكـنــة واألي ــدي
واألصوات والشهادات اآلسرة .هذه ّ
املرة ،في شريطها
األخـيــر «خـيــوط ال ـســرد» ال ــذي يـعــاد عــرضــه الليلة في
«مسرح املدينة» ،يجب أن نضيف «الـخــرائــط»… إلى
ّ
البصرية التي تقول الــوجــع الغائر ،والغربة
العناصر
عـلــى أش ـكــال ـهــا ،واالح ـت ـج ــاج امل ـك ـتــوم .لـعـبــة الـتـحــريــك
التي تأخذنا بني البلدان والقارات ،ملحاولة إعــادة رسم
خريطة الشتات الفلسطيني ،وتجسيد ملحمة الترحال

الدائم بحثًا عن وطن مستحيل بقياس العالم (رسوم
ف ــرات ال ـش ـهــال) .تــأخــذنــا كـ ــارول بــن الـحـكــايــات التي
ّ
بصريًا ،وتربط بينها ،يدان أنثويتان تطرزان
توازيها
ّ
بــاإلبــرة والـخـيــوط املـلــونــة .الـســرد كالتطريز ،التطريز
كرسم الخرائط ،الخرائط مسكونة بألبومات حميمة،
بالصور القديمة وامللطقات واألرشيف.
ّ
الـتـطــريــز .تـلــك اللعبة املــركـ ّ
ـزيــة والـحـيــويــة والـعـضــويــة،
والــدرامـيــة بامتياز… حولها تبني لعبة الـســرد ،كمن
يـنـســج خ ـيــوط الـحـكــايــة ،خ ـيــوط ال ـســرد ال ـتــي تفضي
كلها إلــى فلسطني ،بــن حضور م ــادي ،وحـضــور في
الــوجــدان ،وانـتـمــاء كـيــانــي ،ووط ــن افـتــراضــي ال يحييه
إال الـســرد ،إال الـفــن ،إال الثقافة ،إال الــذاكــرة .وكــل هذه
العناصر تلتقي حول عملية التطريز .أخذوا البالد ،لكن
ال أحد يستطع أن يأخذ منا الثوب الفلسطيني .والثوب
نـســائــي بــامـتـيــاز .كــل صـبـيــة تـخـيــط ج ـهــازهــا ،جهاز
ال ـع ــروس ،قطعة قـطـعــة ،وتضعها فــي ال ـص ـنــدوق .كل
واحــدة من النساء االثنتي عشرة اللواتي جلسن أمام
كاميرا كارول منصور ،تحمل ثوبها بني جراحها ،في
الحقيبة ،في الصندوق ،بني األوطان املوقتة واملنافي ،أو
في الداخل حيث البقاء فعل مقاومة ّ
وتمرد .هذا الثوب
هــو املــوضــوع ،عـنــوان االنـتـمــاء .وهــو جــواز السفر بني
ّ
حكايات متقاطعة تلتقي كلها عند فلسطني ،تحمل
تـجــارب االقـتــاع ،وخـيــارات املـقــاومــة ،ومشاعر الزمن

األول ،واألرض ،والـهـ ّ
املـســروق مثل البيت ّ
ـويــة .السرد
ّ
املسبي ،الحقوق
من أجل البقاء ،من أجل إحياء الوطن
والـكـيــان واألرض وال ـكــرامــة .تـقــول سـحــر م ـنــدور في
نصها ال ــذي يــرافــق الـصــور ومـشــاهــد ال ـبــوح ،ويشكل
العمود الفقري للفيلم« :داخــل خريطة فلسطني كانت
القصص كالخيوط تنفصل وتلتقي ،تحكي وتخفي،
تلتقي عند عقدة االحتالل التي أعادت توزيع السياقات
ورم ــت الـخـيــوط فــي كــل ات ـجــاه (…) وجـعـلــت للحياة
الــواحــدة خيطني اثنني :واحــد يجري واقـعــا ،وآخــر كان
ليجري…» .الراديو أيضًا ينقل رسائل املقتلعني« :من
عـمــان إل ــى الـخـلـيــل :لــن نتمكن مــن الـحـضــور ،الــرجــاء
ّ
تتصرفوا بالزيتون» .أو صــوت عبد الحليم:
منكم أن
«ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان»… وصوت ناي
البرغوثي الذي يمسك بالفيلم من خالل أغنية شهيرة
فــي الـفــولـكـلــور الفلسطيني« :يـمــا مــويــل ال ـه ــوىّ /يما
ّ
مويليا /ضرب الخناجر وال /حكم النذل ّفيا»…
ّ
كما أسلفنا ،أفــام كــارول هي نسوية بامتياز .كأنها
تـبـلــغ ذروة فـ ّـنـهــا حــن ت ـنـ ّ
ـدس فــي ه ــذا الـعــالــم املـكـتــوم
غــالـبــا ،امل ـم ـنــوع ،امل ـغـ ّـيــب ،املـنـســي ال ــذي يـخـتــزن أس ــرار
ال ـعــالــم ،عــذابــاتــه وأح ــام ــه .و«خ ـي ــوط ال ـس ــرد» (بـحــث
مـنــى خ ــال ــدي ،إن ـتــاج «ف ـ ــوروود فيلم بــروداك ـشــن» مع
«مؤسسة التعاون ـ لبنان» ،ومؤسسة «إنـعــاش») ،هو
ذروة في هذا السياق ،نضجًا فنيًا ودرامـ ّـيــا ،تصويرًا

في الصاالت

جيهان شعيب تنكأ جراح الحرب

جولشيفته فراهاني تحمل الفيلم بأداء شفيف ،جميل ،مهيمن

ُ
ولدت في بيروت
وغادرت البالد إبان الحرب،
لتنشأ في المكسيك،
وتدرس الفلسفة والمسرح
في فرنسا .الحقًا ،عادت
ّ
إلى بيت القرية الذي تحول
إلى ّ
مقر عسكري أثناء
َّ
مهدمًا مع
الحرب ،لتجده
رسائل كره على ّ حجارته.
في شريطها «روحي»
الذي يطرح هذا األسبوع
في «متروبوليس أمبير
صوفيل» ،نرى ذاك النبش
الحميمي في الذاكرة،
ّ
ّ
ونشم رائحة الحرب األهلية
من خالل الجيل التالي

علي وجيه
االف ـت ـتــاح فــي ّ
«روح ـ ــي» (100 ،2015
د Go Home ).لـ ـجـ ـيـ ـه ــان ش ـع ـيــب
ب ــال ــغ ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن ال ـف ـي ـل ــم ن ـف ـســه،
وماهر التأسيس ملا سيليه« .نــدى»
ّ
تجر حقيبة
(جولشيفته فــراهــانــي)
الـعــودة إلــى بيت العائلة القديم في
ال ـض ـي ـعــة ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــةً .ت ـم ـ ّـر شــاحـنــة
ً
ً
عتيقة ،مـثـيــرة عــاصـفــة صـغـيــرة من
الـغـبــار أم ــام عينيها .مـســار راقـصــة
الـبــالـيــه اآلت ـي ــة م ــن ب ــاري ــس مـشـ ّـوش
م ـنــذ الـ ـب ــداي ــة .ال ـن ـظ ــرة األولـ ـ ــى على
ب ـيــت ال ـط ـف ــول ــة ،ل ــن ت ـك ــون واض ـح ــة.
أصــاب ـع ـهــا املـتـشــابـكــة أمـ ــام وجـهـهــا
تـحـيــل ع ـلــى ان ـت ـقــائ ـيــة م ـت ـعـ ّـمــدة في
ال ــرؤي ــة .هــا هــو مـكــان الــذكــريــات مع
ّ
«ج ـ ـ ـ ّـدو» ال ـط ـ ّـي ــب ،وش ـ ـ ــواالت ال ـســكــر
ّ
ّ
ّ
األهلية
الشهي ،التي حو ّلتها الحرب ّ
إلــى دشــم عـسـكــريــة .الـغـبــار معشش
داخ ــل الـحـيـطــان امل ـه ـجــورة بطبيعة
ال ـح ــال .م ـع ــادل نـفـســي – سيميائي
ل ـ ـ ــذاك ـ ـ ــرة وه ـ ـ ـ ّ
س ـ ــاد
ـوي ـ ـ ــة وبـ ـ ـل ـ ــد
وأجـ ـ ـ ّ
ّ
م ـع ـ ّـرض ــة ل ـل ـتــاشــي ع ـنــد أي خــضــة
ّ
أو ان ـب ـعــاث م ــن امل ــاض ــي .ه ــذا «خ ــط
الهجرة العكسي» .يعود السينمائي
ّ
وملبيًا
إلى الديار ،معاينًا األضــرار،
ن ــداء ال ـهـ ّ
ـويــة والـ ـج ــذور .ق ــد يحصل
ّ
ّ
ذلـ ــك م ــن خـ ــال ش ـخ ـصــيــة مـتـخــيـلــة
بالكامل ،أو أنــا أخــرى  ،alter egoأو
مزيج بينهما كما في هــذا الشريط.
ه ـن ــا ،ن ـش ـ ّـم رائـ ـح ــة الـ ـح ــرب األه ـلـ ّـيــة

م ــن خ ــال الـجـيــل ال ـتــالــي ل ـهــا .لعنة
مترسبة فــي قــاع م ـ ّ
ّ
ـادة ً املخ
االقتتال
الــرمـ ّ
ـاديــة« .ن ــدى» تــرجــع بــاحـثــة عن
ّ
ّ
تستقر فــي مـنــزل ،صار
جثة ًجـ ّـدهــا.
خــرابــة باملعنى الــواقـعــي وامل ـجــازي.
ل ـســان حــال ـهــا ي ـق ــول« :ل ــي ق ـبــور في
هــذه األرض» ( 110 ،2014د ـ ـ إخــراج
ريــن مـتــري) .تنظيف الـبــاط باملياه
امل ـع ــدن ـ ّـي ــة ،وحـ ـ ّـك الـ ـج ــدران األظ ـف ــار،
وكشط املاضي عنها ،ستكون بداية
رحـ ـل ــة م ــن االس ـت ـك ـش ــاف وال ـت ـح ـ ّـول
الـنـفـســي .حـضــور  Presenceأشـبــاح
ّ
متجسد في الليالي املقمرة،
الحرب
ّ
ســـــ ٌ
ـواء أكـ ـ ـ ـ ــان «ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدو» أم «نـ ـ ـ ــدى»
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا .أه ـ ـ ــل ال ـض ـي ـع ــة
ي ـحــومــون ح ــول امل ـك ــان .م ــن الـغــريــب
ّ
أال يـ ـك ــن ب ـع ـض ـهــم االحـ ـ ـت ـ ــرام ل ـل ـجـ ّـد
«الشهيد» بنظر حفيدته .يصل األخ
«سـ ـ ــام» (مــاك ـس ـي ـم ـل ـيــان س ــوي ــري ــن)،
بـ ـه ــدف ع ـم ـل ـ ّـي واض ـ ـ ــح :ب ـي ــع امل ـن ــزل
ّ
والـسـفــر بثمنه .ال شـ ّـك فــي أن كثيرًا
مــن جـيـهــان شـعـيــب ،م ـغــروس داخــل
بطلة بــاكــورتـهــا الــروائ ـيــة الطويلة،
بعد وثائقي وبضعة أفــام قصيرة.
ّ
ّ
اللبنانية ( )1976ولدت
السينمائية
في بيروت في العام التالي النــدالع
امل ــأس ــاة .غـ ــادرت ال ـب ــاد ،لـتـنـشــأ في
املكسيك ،وتــدرس الفلسفة واملسرح
ف ــي فــرن ـســا .الح ـق ــا ،ع ــادت إل ــى بيت
ّ
تحول إلى ّ
مقر عسكري
القرية الذي
ّ
أثـ ـن ــاء ال ـ ـحـ ــرب ،ل ـت ـج ــده م ـه ــدم ــا مــع
رسـ ــائـ ــل كـ ـ ــره عـ ـل ــى ح ـ ـجـ ــارتـ ــه .اس ــم

وتوليفًا ،فكرة ّ
ونصًا وشـهــادات 12 :امــرأة فلسطينية
أمـ ــام ال ـكــام ـيــرا لـلـحــديــث ع ــن حـيــاتـهــن ق ـبــل ال ـش ـتــات،
عــن أحــامـهــن ،وحـيــواتـهــن ،وهــويــاتـهــن ،فيما تترابط
قصصهن بخيوط فن التطريز القديم .سعاد العامري،
وليلى عطشان ،ومالك الحسيني عبد الرحيم ،وهدى
اإلمام ،وأمل كعوش ،وليلى خالد ،وماري نزال بطاينة،
ودينا ناصر ،ونظمية سالم ،ورائدة طه ،وسيما طوقان
غندور ،وسلمى األسير .اثنتا عشرة امرأة من شرائح
ّ
ّ
اجتماعية مختلفة :كادحات
عمرية متعددة ،وطبقات
وأرستقراطيات ،نزيالت الشقق الوثيرة أو ّ
املخيمات،
بـيـنـهـ ّـن امل ـنــاض ـلــة ،وال ـف ـنــانــة ،وامل ـث ـق ـفــةّ ،
ورب ـ ــة امل ـنــزل،
وامل ـع ـم ــارة ،والـنــاشـطــة اجـتـمــاعـيــا وثـقــافـ ّـيــا وحقوقيًا
وس ـيــاس ـيــا .ن ـســاء فـلـسـطـيـنـ ّـيــات س ــاف ــرن ،وت ـش ــردن،
وهاجرن أو بقني في أرض الوطن املحتل ،يتحدثن من
أماكن مختلفة تختزن عبق الوطن وحلم العودة :أماكن
ّ
ت ــراوح بــن املـنــافــي املختلفة وفلسطني املحتلة الـيــوم.
يطرزن محطات ولوحات من تلك امللحمة الكبرى ،تلك
التغريبة باألحرى ،في الطريق املحتومة إلى فلسطني.
ش ـك ـرًا ك ـ ــارول ،ت ـلــك ه ــي امل ـق ــاوم ــة أي ـض ــا .أن ـس ــاك يا
يميني… وال أنسى فلسطني.
«خيوط الـســرد» لـكــارول منصور 19:30 :الليلة
في «مسرح املدينة»

أختها «ن ــدى» أيـضــا ،وهــي راقـصــة.
ّ
شخصيات
يــا لـلـصــدفــة! هــي إح ــدى
املهجر األرب ــع (مــع وج ــدي مـعـ ّـوض،
وكاتيا جــرجــورة ،وباتريك شيحا)،
التي عادت في وثائقي «بلد األحالم»
( 84 – 2011د ،).لـتـصـطــدم ص ــورة
ّ
املتخيلة عن الوطن بالواقع
الطفولة
عـلــى األرض .الـنـبــش الـحـمـيـمــي في
ال ــذاك ــرة ،يـتـحـ ّـول مــن الــوثــائـقــي إلــى
الـ ــروائـ ــي ف ــي ّ
«روح ـ ـ ـ ــي» ،م ــع إط ــاق
س ــراح ال ـخ ـيــال وت ـكــويــن الـشـخــوص
وامل ـ ـح ـ ـيـ ــط .تـ ــوضـ ــع ال ـ ـهـ ـ ّ
ـويـ ــة ت ـحــت
ّ
امل ـي ـكــروس ـكــوب ،لـتـخـضــع لعمليات
ترميم وتصحيح .يغدو بيت العائلة
ســاحــة مــواجـهــة مــع أط ـيــاف األم ــس،
ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان م ـص ـن ـعــا ل ـل ـخ ــوف مــن
مفاهيم طفولة ومراهقة في الروائي
الـقـصـيــر «ت ـحــت س ــري ــري» (– 2005
 44د – ج ــائ ــزة أف ـض ــل فـيـلــم قصير
مــن ات ـحــاد الـصـحــافـيــن الفرنسيني
ُ ،2005
وعرض في أسبوع النقاد في
«مـهــرجــان ك ــان الـسـيـنـمــائــي») .اآلن،
يصل الشريط إلــى «متروبوليس»،
بعد تجوال دولــي في دبي وبوسان
ودب ـلــن ومـهــرجــان الفيلم اللبناني.
ّ
تتغير فــي ّ
ّ
«روح ــي»،
غير أن األم ــور
ّ
نفسية هادئة ودقيقة.
وفق سيرورة
ّ
ّ
مشوقة ،تــراوح بني
داخلية
مغامرة
الجهل واإلن ـكــار وال ـصــراع والقبول
والخالص .بلوغ املرحلة األخيرة لم
يـمـ ّـر بالتنضيج الـكــافــي .مــا سبقها
تـ ّـم بعناية فائقة (سيناريو جيهان
شعيب) ،تـجــاوزت ال ــازم فــي بعض
األح ـ ـ ـيـ ـ ــان .ال اكـ ـ ـت ـ ــراث مل ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـررات مــن
قبيل :ملاذا العودة اآلن؟ كيف اقتصر

جيل جديد يؤمن
ّ
بأن التطهير يكون
بالمواجهة ال بالتجاهل
وترحيل المشاكل
ّ
التميز فــي العالقة مــع «ج ـ ّـدو» على
الحفيدة دون أخيها ،رغم تقاربهما
ال ــواض ــح؟ ه ــذا ال ـ ـ «جـ ـ ّـدو» لـيــس ذاك
املالك النوستالجي .ال أحد ينجو من
ّ
الـحــرب نظيف الـكــف .يتفك ّك غباش
الذاكرة .يزول االلتباس .يبشر البيت
ب ـم ـع ـنــاه ال ـح ـق ـي ـقــي ك ــوط ــن وم ـل ـجــأ.
تشترك «ندى» مع «ربيع» ( 2016ـ 105
د ).لفاتشي بولغورجيان في البحث

ع ــن ال ـه ـ ّ
ـوي ــة ،وال ـن ـجــاة م ــن مستنقع
 ،)2016/12/14إال
الويالت (األخبار
ً
ّ
أن ماضيها أكثر قتامة ،مع مشاركة
مـلـعــونــة ص ـغ ـيــرة .يـصـبــح الـشــريــط
ً
ّ
دع ــوة إل ــى الـحــب والـتـســامــح .يــركــب
ّ
إكسيرًا ضد الكره والــدم واالغتراب.
يضع ثقته في جيل جديد ،ال ذنب له
في كبائر اآلباء .شباب متصالح مع
نفسه .ال يجد حرجًا في نكء الجرح،
ّ
الجماعية (لنذكر
والبحث عن املقابر
«ليال بال نوم» إلليان الراهب) .يؤمن
ّ ٍ
ب ـ ــأن الـتـطـهـيــر ي ـك ــون ب ــامل ــواج ـه ــة ال
بــالـتـجــاهــل وتــرحـيــل امل ـشــاكــل .نعم،
م ــن ش ـه ــد ل ـي ــس ك ـم ــن سـ ـم ــع .رج ــال
رجال الحل ،وإن كان ال
األزمة ليسوا ْ
يقصيهم من َجني ثماره.
ِّ
مـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن ش ـع ـي ــب ت ـق ـ ّـص ــدت
اس ـت ـب ـعــاد تـيـمــة «ف ـي ـلــم ط ــري ــق» ،بعد
ت ـكــرارهــا فــي وصـفــة ع ــدد مــن أشــرطــة
ّ
ّ
شخصية
والهوية» .أبقت على
«الحرب
ّ
واحــدة كمحور يــدور البقية في فلكه،
تطوره .هنا ،ال ّ
ويفعلون لخدمة ّ
بد من
اإلشادة بجولشيفته فراهاني (.)1983
الـشـ ّـابــة اإليــرانـ ّـيــة تحمل الفيلم بــأداء
ش ـف ـيــف ،ج ـم ـيــل ،م ـه ـي ـمــن ،م ـ ــازج بــن
ال ـب ــراءة وال ـق ـ ّـوة والـضـعــف والـشـجــن،
ّ
مــع قـلـيــل مــن املـ ــرح .ت ـحــل الشخصية
ّ
بالال تحضير ،وعــدم االطــاع املسبق
على بلد ال تعرفه تمامًا كما «نــدى».
هـ ــي ت ـس ـت ـك ـش ــف ،وتـ ـتـ ـف ــاع ــل م ـث ـل ـهــا.
ّ
ّ
جعل
الجاهزة،
املرجعيات
التحرر من
ّ ً
ّ ً
ّ
انفعاالتها وتقلباتها حقيقية ومؤثرة
وقابلة للتصديق والتأثير .فراهاني
ّ
مـمــثـلــة عــابــرة ل ـل ـقـ ّـارات والـجـنـسـ ّـيــات.
وق ـفــت أم ــام عــدســات ك ـبــار فــي إي ــران،
م ـثــل داري ـ ـ ــوش م ـه ــرج ــوئ ــي ،وع ـبــاس
كيارستمي ،وبهمن ق ـبــادي ،وأصغر
ف ـ ــره ـ ــادي ،وخ ـ ــارجـ ـ ـه ـ ــا ،م ـن ـه ــم ج ـيــم
جـ ــارمـ ــوش ،وريـ ــدلـ ــي سـ ـك ــوت ،وه ـنــر
سليمً ،ولوي غاريل ،ورشيد بوشارب،
إض ــاف ــة إل ــى تـجــربــة ج ــون سـتـيــوارت
ّ
ّ
السينمائية «مــاء ال ــورد» ( .)2014كل
م ــن ف ــرن ـس ــوا ن ـ ــور ،ومـ ـي ــرال م ـع ـلــوف،
وجوليا ّ
قصار ،يمنحون أداءات الفتة.
اإلخراج على القياس تمامًا .مضبوط
عـلــى إي ـقــاع املـنـعــرجــات الـنـفـسـ ّـيــة ،فال
اس ـت ـعــراض أو تـقـنــن (تــول ـيــف :لــودو
ت ـ ـ ـ ــروش) .ي ـن ـط ـبــق ذل ـ ــك ع ـل ــى صـ ــورة
توماسو فيوريلي ،التي تصبح أكثر
وض ــوح ــا م ــع تـ ـق ـ ّـدم الـ ـس ــرد ،املـنـقـســم
بني حاضر وفالش باك .سينوغرافيا
الفتة داخــل البيت ،الــذي يشهد قسمًا
صادقًا من ّأيام الولدنة« :لبنان ّ
نحبك
إلى األبد» ،مع توقيع بالدم.
 :Go Homeبـ ــدءًا م ــن الـخـمـيــس امل ـق ـبــل ـ ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل»

