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ثقافة وناس

سينما
في تجربته اإلخراجية
األولى ،أراد السينمائي الشاب
رسم صورة حقيقية عن
واقع المجتمع اللبناني.
فيلمه «غداء العيد» الذي
يطرح في الصاالت بدءًا من
الخميس ،نال جائزة لجنة
التحكيم في «مهرجان
دبي السينمائي الدولي»
األخير .شريط يقارب الرشى
االنتخابية ،والعنصرية،
والطائفية ،والعنف
والفصام االجتماعي
من خالل طاولة غداء
تجمع عائلة تحتفل بعيد
الفصح!

مشهد من «غداء العيد»

«غداء العيد» باكورته الروائية الطويلة في الصاالت

لوسيان بو رجيلي ...رحلة في الوعي المجتمع اللبناني
ساندرا الخوري
لــن يـمـ ّـر غ ــداء عيد الفصح على خير،
بعدما تمكنت ربة املنزل جوزفني أخيرًا
مــن جمع أف ــراد عائلتها حــول طاولة
واح ـ ــدة .وس ــط األح ــادي ــث السياسية
املحتدمة والنكات والضحك ،ستقلب
حــادثــة األج ــواء ،وت ــؤدي إلــى خالفات
وفــوضــى تـصــاعــديــة .تـلــك باختصار
ُ
القصة التي تبنى عليها أحــداث فيلم
لوسيان بــو رجيلي الــروائــي الطويل
األول بـعــدمــا ك ــان عـمــل عـلــى سلسلة
من األفالم القصيرة سابقًا ،إلى جانب
عمله في املسرح.
بــو رجـيـلــي الـحــاصــل عـلــى ماجستير
فــي اإلخ ــراج السينمائي مــن «جامعة
ل ــوي ــوال م ــاري ـم ــاون ــت» األم ـي ــرك ـي ــة ،ال
ي ـف ـ ّـرق ب ــن امل ـس ــرح والـسـيـنـمــا كـثـيـرًا.
م ـن ــذ املـ ــراه ـ ـقـ ــة ،ب ـ ــدأ مـ ـش ــاه ــدة أفـ ــام
ي ـع ـت ـبــر أنـ ـه ــا ع ـ ّـرف ـت ــه ع ـل ــى الـسـيـنـمــا
الـحـقـيـقـيــة كــأع ـمــال بــرغ ـمــان وغـ ــودار
وتاركوفسكي .الحقًا ،واصل مشاهدة
تلك األفــام الكالسيكية تحت إشراف
املعلم الراحل منير أبو دبس .يخبرنا
خ ـ ــال ل ـ ـقـ ــاء م ـ ــع «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار»« :ك ـن ــت
أف ـكــر أن تـلــك األفـ ــام غــريـبــة وبطيئة
وصعبة .عندما شاهدتها مجددًا بعد
مــرور عشر سـنــوات ،فهمتها بطريقة
مختلفة .املؤكد أنني اآلن أراهــا أيضًا
ب ـن ـظــرة م ـغ ــاي ــرة .ل ـكــن ح ـبــي للمسرح
والـتـمـثـيــل بــاملـطـلــق ،وه ــو ال ـفــن األول
ّ
الــذي تعلقت بــه ،جعلني ال أف ـ ّـرق بني
املسرح والسينما .التمثيل هو نفسه.
قد تختلف التقنيات من ناحية األداء،
لـكــن فــي داخ ــل املـمـثــل ،األم ــور نفسها
مــوجــودة .أنـجــزت ذات مــرة مسرحية
انـغـمــاسـيــة ،عــرضـتـهــا ف ــي «مـهــرجــان
ل ـن ــدن ال ــدول ــي ل ـل ـم ـســرح» ع ــام ،2012
ك ــان ــت ت ـت ـط ـلــب مـ ـش ــارك ــة ال ـج ـم ـه ــور،
وكذلك أخــرى عن معاهدة «سايكس-
ب ـ ـي ـ ـكـ ــو» ،حـ ـي ــث ج ـع ـل ــت املـ ـش ــاه ــدي ــن
يجلسون عـلــى الـطــاولــة مــع املمثلني.
ه ــذه امل ـســرح ـيــات ال تـنـجــح إال بـهــذه
ال ـط ــري ـق ــة .ك ــذل ــك ،ب ـعــض ال ـق ـصــص ال
ُ
تصلح إال أن تخبر من خالل السينما
وال ـ ـشـ ــاشـ ــة .فـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــا ،يـمـكـنـنــي
اختيار الزاوية أو الشخص الذي أريد
الـتــركـيــز عـلـيــه ،وش ـع ــرت أن ذل ــك كــان
أســاسـيــا للقصة الـتــي أري ــد إخـبــارهــا
في الفيلم .أذكــر أن أحــد األســاتــذة في
ال ـجــام ـعــة ســأل ـنــا م ــا ال ـ ــذي ن ـن ــوي أن
ننجزه بعد التخرج .لم يجرؤ كثيرون
على التفكير في الحديث عن فيلم .من
جهتي أيضًا ،قلت إنني سأنجز بعض
اإلعــانــات بما أنني لم أكــن بعيدًا عن
هــذا العالم .لكن قبل أن أنهي كالمي،

ً
قاطعني قائال لي إن كان هدفك إنجاز
اإلعـ ــانـ ــات ،ف ــأن ــت ل ـســت ب ـحــاجــة الــى
ماسترز في اإلخــراج .شعرت أنه على
حق .برأيي ،يجب أن نفكر أننا نعيش
مرة واحدة .على الفنان أن يتوصل إلى
حــل إلنـجــاز مــا يــريــده .والـيــوم أصبح
ص ـنــع فـيـلــم أس ـه ــل بـفـضــل الـتـقـنـيــات
الجديدة».
ل ـيــس سـ ـرًا ع ـلــى أح ــد أن ل ـبــو رجـيـلــي
ج ــرأة كبيرة وصــراحــة تــامــة فــي طرح
املشكالت واملواضيع .ال يبتعد الفيلم
عــن هــذا االتـجــاه بـحــواراتــه الصريحة
ّ
والـفـجــة .شعر بــو رجيلي أن «ال أحد
غيري قــد يتحلى بالجرأة ذاتـهــا ألنه
كـ ــان س ـي ــواج ــه خ ـط ــر املـ ـن ــع .ع ـل ــى أي
حالّ ،
تعرض الفيلم للقطع في املشهد
ً
األخ ـي ــر .عـمـلــت م ـطــوال لـنـحــو سنتني
على الـنــص ،وحــرصــت على أن يكون
هناك مشهد طويل في نهايته ،يجعل
مــن يـشــاهــده ينغمس مــع العائلة في
وتيرة تصاعدية من دون انقطاع .ومع
أن امليزانية لــم تكن عالية ،اضطررنا
أن ن ـض ـي ــف يـ ــومـ ــا عـ ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــر،
ألنني لم أكــن مقتنعًا باللقطات التي

ّ
كــنــا أخــذنــاهــا لـهــذا املـشـهــد فــي الـيــوم
الـســابــق .فهو يمثل القمة فــي الفيلم.
في دبي حيث نلت الجائزةّ ،
تم التطرق
ال ــى ه ــذا املـشـهــد بــالـتـحــديــد وه ــو ما
اخ ـتــار الــرقـيــب هـنــا أن يـقـتـطـعــه! وإن
لم أقبل أن ُيقطع املشهد ،فكان الفيلم
سيمنع ،كما حصل معي في املسرحية
األخيرة التي أنجزتها («بتقطع أو ما

كوميديا سوداء تحمل الكثير من
المكبوت في عقل الشخصيات

المخرج
خالل
تلقيه
جائزة لجنة
التحكيم
في دبي

بتقطع» ـ  .)2013وك ــان كــل مــن األمــن
ال ـعــام ومـكـتــب الــرقــابــة أص ــدرا بحقي
مــذكــرة إخ ـضــاع منعتني مــن الـسـفــر.
ال ـف ـكــرة هـنــا ه ــي ف ــي إخ ـضــاعــي ،ولــو
بـ ـش ــيء م ـ ــا ،وإن ك ــان ــت قـ ـ ـ ــرارات ه ــذه
السلطة بــا معنى وعبثية وغريبة».
ً
لم يكن قرار الخضوع سهال بالنسبة
الــى املـخــرج ،خصوصًا ملــا يمثله هذا
املشهد من أهمية في العمل بالنسبة
ّ
إليه ،لكنه اقتنع أنــه في حال لم يقبل

ال ــرض ــوخ ،فـلــن يـشــاهــد ال ـنــاس الفيلم
بالكامل« :والفيلم أهــم بالنسبة إلـ ّـي
من هــذه القطعة .من املزعج ما حدث،
ول ـك ــن ي ـه ـم ـنــي أك ـث ــر أن يـ ــرى ال ـن ــاس
ال ـف ـي ـلــم .ك ـمــا أن ـنــي ذق ــت م ـ ــرارة امل ـنــع.
ّ
تعذبت بالعمل لسنة ونصف السنة
ع ـل ــى م ـســرح ـيــة ُم ـن ـع ــت ف ــي ال ـن ـهــايــة
وأحبطت معنوياتي حتى توقفت عن
كتابة املسرحيات .لو ُمنع الفيلم ،كنت
سأتوقف عن إنجاز األفــام .طلبت أن
تــوضــع عـلــى األق ــل إش ــارة حـيــث قطع
الرقيب املشهد ،لكن طلبي ُرفض .فهو
لـيــس ق ــراري الـشـخـصــي ،ويهمني أن
يعرف املشاهد أنني لم أختر أن أقطع
ه ــذا املـشـهــد ال ـطــويــل ب ـهــذه الـطــريـقــة.
ال ـخ ـطــورة تـكـمــن فــي أن ه ــذه السلطة
ال تــريــد أن يطلع ال ـنــاس عـلــى األم ــور
التي تنجزها وأن تظهر فقط الجانب
اإليجابي لها .لم يقطع املشهد في دبي
مع أن الفيلم يحتوي على أمور معينة
قــد ال تـمـ ّـر جـيـدًا .سـ ُـيـعــرض فــي بلدان
عربية أخــرى مثلما هو .لست سعيدًا
ب ــال ـخ ـض ــوع ،ل ـك ـنــي ف ـع ـلــت ذل ـ ــك لـكــي
يتمكن الناس من مشاهدة الفيلم».

يـنـتـقــل ال ـح ــوار ب ــن الـشـخـصـيــات من
م ــوض ــوع ال ــى آخـ ــر ،ل ـكــن م ــن دون أن
ّ
يفقد تـمــاسـكــه .يـشــرح بــو رجـيـلــي أن
«الـفـيـلــم يـمـلــك وح ــدة امل ـكــان والــزمــان
وهما يمسكانه جيدًا .تقنيًا ،ال يمكن
استكشاف مــواضـيــع معينة إال بهذا
ال ـش ـك ــل .أح ـب ـب ــت إنـ ـج ــاز ف ـي ـلــم يـشـبــه
ال ــواق ــع الـلـبـنــانــي عـلــى عـكــس مــا نــراه
ف ــي ال ـت ـل ـفــزيــون أو ف ــي ب ـعــض األف ــام
التي ال تمثل ما نعيشه حقًا .من املهم
فنيًا وثقافيًا أن ننظر الى الواقع والى
بــاط ـنــه ف ــي يــوم ـيــات ـنــا .األش ـي ــاء الـتــي
أث ـ ــارت ض ـحــك ال ـج ـم ـهــور ف ــي الـفـيـلــم
خ ــال ال ـع ــرض األول ،ه ــي ف ــي الــوقــت
عينه مـ ّـرة .إنها كوميديا ســوداء .قال
ل ــي بـعـضـهــم إن ـنــي جعلتهم يـفـكــرون
ً
م ـ ـط ـ ــوال .وه ـ ــو م ـ ــا أري ـ ـ ـ ـ ــده .أن ي ـت ــرك
الـفـيـلــم امل ـشــاهــد ّمــع أس ـئ ـلــة .ال أعتبر
أن الجمهور متلق للعمل الـفـنــي ،بل
هو مشارك فيه .وأنا متأكد من أن كل
شخص سيرى الفيلم بطريقة مختلفة
بحسب حياته اليومية وع ـمــره ،وما
اخ ـت ـبــره شـخـصـيــا .ال يـهـمـنــي تـقــديــم
ّ
أفكار معلبة للناس .ال أحــد يستمتع
بـهــذه األم ــور بــل على الـعـكــس .املؤكد
أن الفن يجعلنا نستمتع ،ولكن األهم
أنــه يجعلنا نفكر .الفيلم الناجح في
نـظــري ،هــو مــا يتذكره الجمهور بعد
أس ـبــوع» .قــد تـكــون مشاهد الفوضى
وال ـص ــراخ مــن الـلـحـظــات املــزعـجــة في
الـفـيـلــم ،كـمــا الـضـجـيــج ح ــول امل ــائ ــدة،
ل ـك ــن ل ـل ـع ـمــل أيـ ـض ــا ل ـح ـظ ــات صـمـتــه.
ه ـنــاك امل ـبــاشــر وغ ـيــر امل ـبــاشــر كــذلــك.
ب ـح ـســب ب ــو رج ـي ـل ــي «إن دق ـق ـن ــا فــي
مــا يـقــال فــي الفيلم ،هـنــاك الكثير من
ُ
األم ـ ــور ال ـت ــي تـ ـق ــال م ــا ب ــن ال ـس ـطــور
والكثير من املبطن واملكبوت في عقل
الشخصيات» .اختار بو رجيلي العمل
مع ممثلني ال يملكون خبرة ويظهرون
ع ـلــى ال ـش ــاش ــة ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى« :أح ــب
ال ـع ـمــل م ــع أشـ ـخ ــاص ي ــدخ ـل ــون عــالــم
التمثيل للمرة األولى .أجمل اللحظات
ه ـ ــي اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ه ـ ـ ــذا الـ ـشـ ـغ ــف وع ـ ــدم
الخوف من االختبار .بعد تجارب عدة،
قــد يبدأ املمثل بالخوف مــن ردة فعل
املشاهد ،وقــد ال يملك الجرأة نفسها.
كما أن املشاهدين ال يعرفون أيــا من
ال ــوج ــوه .ل ــذا سـيـصــدقــون أنـهــا عائلة
ً
ف ـع ــا .ق ــد ي ـكــون الـعـمــل م ــع أشـخــاص
غير محترفني أصعب ،لكنني تمكنت
من الذهاب أبعد مما قد أصل إليه مع
شخص يملك خبرة ،خصوصًا في ما
يتعلق بهذا الفيلم».
«غـ ــداء ال ـع ـيــد» :ب ــدءًا مــن ي ــوم الـخـمـيــس في
الصاالت اللبنانية

