22

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

الثالثاء  5آذار  2019العدد 3703

ثقافة وناس

ثقافة وناس
وثائقي

سينما

عبد اللطيف عبد الحميد« :عزف منفرد» على هامش الحرب
خليل صويلح
بعد إنـجــازه نحو عشرة أفــام روائية
طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،ب ـ ـ ــات ب ــإمـ ـك ــانـ ـن ــا أن ن ـق ــول
باطمئنان :سينما عبد اللطيف عبد
الحميد ( .)1954بمعنى آخــر ،سينما
البهجة ،فنحن بالكاد نجد انقطاعات
ح ـ ــادة ب ــن فـيـلـمــه األول «ل ـي ــال ــي ابــن
آوى» ( )1989وفـيـلـمــه األخ ـيــر «عــزف
منفرد» ( )2018الــذي شاهدناه أخيرًا
ف ـ ــي «سـ ـيـ ـنـ ـم ــا سـ ـيـ ـت ــي» ف ـ ــي دمـ ـش ــق.
هـ ـن ــاك ت ـق ــاط ـع ــات واض ـ ـحـ ــة فـ ــي ب ـنــاء
الحبكة ،واالشتغال على ثيمة بسيطة
وشحنها بجرعات كوميدية مشبعة،
مراهنًا على مهارة البساطة ال مهارة
التعقيد ،فــي س ــرده الـبـصــري امل ــوازي
لـصـنــاعــة امل ـفــارقــة ال ـتــي تـنـطــوي على
حـ ـ ّـس ري ـف ــي أص ـي ــل ف ــي املـ ـق ــام األول.
حتى فــي حــال اشتبكت بعض أفالمه
ً
بموضوعات مدينية (العاشق) مثال.
هكذا اختط عبد اللطيف عبد الحميد،
فيلمًا ً وراء آخ ــر ،بصمته الشخصية
ك ـتــابــة وإخ ــراج ــا .لـكــن مــا يـجـمــع هــذه
األف ــام هــو االشـتـغــال عـلــى موضوعة
الحب التي ّ
تتكرر بتنويعات مختلفة.
ه ـ ـكـ ــذا يـ ـن ــاف ــح صـ ــاحـ ــب «م ـ ـ ــا ي ـط ـل ـبــه
امل ـس ـت ـم ـع ــون» ،و«رس ـ ــائ ـ ــل ش ـف ـه ـيــة»،
و«نسيم ال ــروح» عــن شـخــوص أفالمه
حتى الرمق األخير ،بنوع من النبالة،
متكئًا على مخزون ثري من املفارقات
الحياتية عن بشر مهملني ومنسيني،
بــال ـكــاد نـلـتـفــت إل ــى م ـكــابــدات ـهــم .لكن
ع ــدس ــة مـ ـك ـ ّـب ــرة س ـت ـض ــيء ح ـيــوات ـهــم
م ــن ال ــداخ ــل م ــن دون م ــراوغ ــة .ليست
ال ــذاك ــرة الشخصية وحــدهــا مــا يعيد
ال ـبــريــق إل ــى ه ــؤالء الـهــامـشـيــن ،إنـمــا
تـلــك ال ـجــرعــات الـكــومـيــديــة املـمــزوجــة

بألم شفيف يرغمنا على التضامن مع
قضاياهم .وتاليًا فإن تلك السخريات
ّ
الصغيرة تتعلق باملواقف الحرجة ال
بالشخصية نفسها .وبـشـكـ ٍـل مــا ،فإن
أف ــام مـخــرجـنــا ،هــي مـتــوالـيــة ســرديــة
ب ـخ ــط ب ـي ــان ــي مـ ـتـ ـع ـ ّـرج ال ي ـخ ـل ــو مــن
شريط وآخــر.
مطبات في املسافة بني
ٍ
ذلك أن ّ
حس النكتة يغلب على ما عداه
فــي البناء الحكائي ملصلحة الضحك
املـ ّـر وهزليات الحياة املضطربة التي
ت ـط ـي ــح األح ـ ـ ـ ــام الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة بــأق ـصــى
درج ـ ـ ــات الـ ـقـ ـس ــوة .وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ذل ــك،
ف ــإن ه ــذه السينما مـشـغــولــة بــإيـصــال
املعنى أكثر من عنايتها بالجماليات
ّ
البرانية للكادر ،في رهان على الصدق
والبساطة والنقاء.
ش ــريـ ـط ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــد «ع ـ ـ ـ ــزف مـ ـنـ ـف ــرد»
(املؤسسة العامة للسينما في سوريا)
ّ
يصب في املجرى نفسه ،لجهة تمجيد
الـهــامــش ،واالش ـت ـبــاك مــع شخصيات
وجـ ـ ـ ــدت ن ـف ـس ـه ــا فـ ــي أتـ ـ ـ ــون ال ـ ـحـ ــرب،
تتلقى صفعاتها ،من دون أن تنخرط
بـ ـه ــا ،ل ـك ـن ـهــا ه ــي م ــن دف ـ ــع ال ـف ــات ــورة
الباهظة ،إذ عصفت بمشاريعها رياح
ّ
املتغيرات ،فخضعت مرغمة لضغوط
قيم وافــدة ال تشبهها .أربعة أصدقاء
درس ــوا املوسيقى والـغـنــاء أكاديميًا،
لكن مـفــرزات الـحــرب لفظتهم خارجًا.
سـ ــوف يـضـطــر ع ـ ــازف ال ـكــون ـتــربــاص
(ف ـ ـ ـ ــادي صـ ـبـ ـي ــح) ل ـل ـع ـم ــل فـ ــي مـلـهــى
لـيـلــي بـمـســاعــدة أح ــد أصــدقــائــه (كــرم
الـ ـشـ ـع ــران ــي) ،ف ـي ـمــا س ـت ـع ـمــل زوج ـت ــه
(رنا شميس) في مخزن لبيع الثياب،
وس ـت ـج ـم ـعــه امل ـص ــادف ــة بــزم ـيــل قــديــم
كــان يظن بأنه تــوفــي ،وفقًا لشائعات
تداولتها مواقع التواصل االجتماعي،
ف ـي ـخ ـبــره ال ـص ــدي ــق ب ــأن ــه ان ـت ـهــى إلــى

بسطة لبيع الخضر في حارة شعبية،
وسيلتقي بزميلة أخــرى (أمــل عرفة)،
ً
كــانــت حبيبته ق ـبــا ،وق ــد هـجــرت آلــة
الكمان لتعمل سائقة تاكسي للنساء،
بعد زواج فاشل مــن رجــل ثــري .هكذا
ً
سـيـنـضــم صــديـقــه لـلـعـمــل مـعــه طـ ّـبــاال
في امللهى بعد احتجاج زبائن امللهى
ع ـل ــى ع ــزف ــه املـ ـنـ ـف ــرد ل ـل ـكــون ـتــربــاص،
فقد بــدت هــذه اآللــة الضخمة في غير
م ـكــان ـهــا ،ك ـمــا ال يـمـكـنـهــا أن ت ـجــاور
الـطـبــل ف ــوق مـنـ ّـصــة واحـ ــدة ،إال بفعل

شخصيات وجدت نفسها
في أتون الحرب ،تتلقى صفعاتها،
من دون أن تنخرط فيها

ّ
ذائ ـقــة مـنـحــطــة ،فــرضــت مــزاجـهــا على
املناخ العام .على األرجــح ،فــإن مقولة
الشريط األساسية تكمن هنا ،في هذا
الـ ــزواج الـقـســري بــن اآلل ـت ــن ،ككشف
حـســاب نـهــائــي لـفــوضــى الـحــرب التي
زعزعت املقاييس الصحيحةّ ،
وغيبت
النوتة األصلية ملصلحة االرتـجــاالت
الشعبوية ،وضغط الحاجة ،وتفاهة
ّ
اللحظة ،على عكس مقولة نيتشه «إن
ال ـح ـيــاة ب ــدون مــوسـيـقــى خـطــأ ف ــادح،
عزلة ومنفى».
ي ـع ـي ــش ه ـ ـ ــؤالء ع ــزل ـت ـه ــم وم ـن ـف ــاه ــم،
ّ
مـ ــن دون أن ي ـت ـخ ــل ــوا عـ ــن م ـبــادئ ـهــم
وقـيـمـهــم ال ـقــدي ـمــة .ه ـكــذا ي ـجــد ع ــازف
ّ
الكونترباص «ط ــال الـســكــري» نفسه
ـان إن ـس ــان ــي ص ـع ــب ،حني
أم ـ ــام ام ـت ـح ـ ٍ

أمل عرفة
وفادي صبيح
في مشهد
من الشريط

يلفته -أث ـنــاء دخــولــه تــوالـيــت املقهى-
صــوت عجوز يتألم ،لعدم قدرته على
ال ـت ـبـ ّـول ،فــا ي ـتـ ّ
ـردد فــي إن ـقــاذه ونقله
ّ
إلى املستشفى مورطًا نفسه ومن معه
ف ــي إجـ ــراء عـمـلـيــة جــراح ـيــة ل ــه ،ودف ــع
كلفة عالجه ،ومن ثم رعايته مباشرة،
رغ ـ ــم تـ ـ ّ
ـذمـ ــر زوج ـ ـتـ ــه واب ـ ـنـ ــه املـ ــراهـ ــق،
لـكــن الــزوجــة الـتــي اع ـتــادت طيشه في
مواقف مشابهة تضطر إلــى مجاراته
في العناية بمصير العجوز .قد تبدو
هذه املبادرة درسًا في اإليثار ،وضربًا
مــن الالمعقول فــي مثل هــذه الـظــروف.
لكن عبد اللطيف عبد الحميد أراد أن
ّ
يبث رسالة واضحة :إذا لم يكن طالل
ّ
السكري موجودًا في الواقع ،ينبغي أن
نوجده في الشاشة ،ونوقظ ما هو نائم
في دواخلنا ملواجهة الالمباالة حيال
أوجــاع اآلخرين وآالمـهــم .لكن هل كان
عليه أن يكمل الحكاية بــورطــة أكبر؟
س ـي ـعــود ال ـع ـج ــوز (ج ــرج ــس ب ـش ــارة)
إلى بيته ّ
املهدم السترجاع مصوغات
ون ـقــود ك ــان خـبــأهــا داخ ــل ج ــدار ،قبل
هــروبــه مــن الـقـصــف ال ــذي ط ــال الـحـ ّـي،
فـتـخـطـفــه ع ـصــابــة ت ـك ـف ـيــريــة وتـطـلــب
فـ ّ
ـدي ــة م ــن الـ ـع ــازف أو ح ـ ــارس األمـ ــل،
فيضطر الستدانة املبلغ من صديقته
س ــائـ ـق ــة الـ ـت ــاكـ ـس ــي ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـح ـ ّـم ــس
ملساعدته مــدفــوعــة بحبها الـقــديــم له،
ّ
فـيـمــا ي ـكــون ال ـع ـجــوز ق ــد ت ـخــلــص من
مختطفيه واستعاد ثروته املخبوءة،
ـوع مــن
ل ـ ّي ـهــدي ـهــا أخـ ـيـ ـرًا ل ـل ـع ــازف كـ ـن ـ ٍ
رد ال ـج ـم ـيــل .بـ ــدا هـ ــذا ال ـخ ــط فــائـضــا
ّ
عــن حــاجــة الـسـيـنــاريــو ،ومـغــلـفــا ببعد
قـ ــدري ،وبـمـيـلــودرامــا أثـقـلــت الـشــريــط
بمسوغات إضافية ال يحتاجها بمثل
هـ ــذه ال ـج ــرع ــة ال ــروح ـي ــة م ــن الـبـســالــة
والفضيلة.

في الصاالت

«دمشق ...حلب» إلى أين؟
نوار عكاشة
ّ
ً
عـ ــلـ ــق امل ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــون آم ـ ـ ـ ـ ــاال عـ ـل ــى ف ـي ـلــم
«دم ـ ـ ـشـ ـ ــق ...حـ ـل ــب» ( 2018ـ ـ ـ  120د)
ل ـل ـم ـخ ــرج بـ ــاسـ ــل ال ـخ ـط ـي ــب ()1962
ع ــن ن ــص كـتـبــه بــال ـشــراكــة م ــع شقيقه
الكاتب تليد الخطيب ( ،)1979وإنتاج
«املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـس ـي ـن ـم ــا» فــي
ســوريــا .دري ــد لـحــام ،صـبــاح جــزائــري،
عبد املنعم عمايري ،سلمى املصري...
األس ـمــاء املـشــاركــة فــي صـنــاعــة الفيلم
لـهــا قيمتها والــدعــايــة الـتــي استبقت
ط ــرح ــه فـ ــي الـ ـ ـص ـ ــاالت ضـ ـخـ ـم ــة ،لـكــن
وحــدهــا الـشــاشــة الـكـبـيــرة تعطي تلك
ال ـق ـي ـمــة وت ـ ـحـ ـ ّـدد املـ ـسـ ـت ــوى ،وع ـنــدهــا
كــانــت ال ـص ــدم ــة ،والـ ـس ــؤال الـطـبـيـعــي:
«دمشق ...حلب» إلى أين؟
بـ ـع ــد عـ ــرضـ ــه ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي دمـ ـش ــق،
وع ــرض ــه الـ ــدولـ ــي األول ف ــي اف ـت ـتــاح
ال ـ ــدورة  34لـ ـ «م ـهــرجــان االسـكـنــدريــة
الـسـيـنـمــائــي لـ ــدول ال ـب ـحــر امل ـتــوســط»
وتـتــويـجــه هـنــاك بـجــائــزة أفـضــل فيلم
وجائزة التمثيل الكبرى لدريد لحام،
ُع ــرض الفيلم جماهيريًا فــي ســوريــا،
ً
والقى إقباال واسعًا مأل الصاالت .وال
ّ
شــك فــي أن العمل اسـتـطــاع الحصول
على تفاعل جيد مع الجمهور املحلي،
محققًا نجاحًا جماهيريًا ُيحتسب له،
كما استطاع تسويق نفسه في عواصم
عربية هي بيروت وبغداد وعمان .لكن
كل ما سبق ال ُيعتبر معيارًا للتقييم
وال يـكـســب الـفـيـلــم ج ــودت ــه ،ليقتصر
تصنيفه عـلــى فـئــة األفـ ــام الـتـجــاريــة،
وه ــو أم ــر ُم ـ ــدان تـبـعــا لـجـهــة إن ـتــاجــه،
فـ«املؤسسة العامة للسينما» التابعة
لـ ــوزارة الـثـقــافــة ال ـســوريــة ،عملت منذ
تــأسـيـسـهــا ( )1963وب ـح ـســب بيانها
َ
الداخلي؛ على إنتاج األفالم كمؤسسة
ثقافية (رسمية) غير ربحية.
يـتـنــاول الـفـيـلــم رحـلــة املــذيــع السابق
ع ـي ـســى ع ـب ــد الـ ـل ــه (دريـ ـ ــد لـ ـح ــام) مــن
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دمشق إلى حلب .نجم اإلعالم اإلذاعي
فــي املــاضــي أمـســى وحـيـدًا بعد فقدان
أح ـب ـت ــه وت ـغ ـيــر أح ـ ــوال الـ ـب ــاد .ي ـبــدو
ال ـيــوم أح ــوج مــن ذي قـبــل إل ــى األم ــان
الذي تهبه العائلة بطبيعتها الفطرية،
فيقرر السفر إلــى حلب بعد تحريرها
ربيع  ،2017لرؤية ابنته الوحيدة دينا
(ك ـنــدة ح ـنــا) ال ـتــي عــانــت مــع طفليها
تــداعـيــات الـحــرب والـحـصــار والغياب
ّ
املـجـهــول لــزوجـهــا .تشكل تلك الرحلة
مـ ــوضـ ــوع ال ـف ـي ـل ــم بـ ـم ــا احـ ـت ــوت ــه مــن
تفاعالت وأح ــداث جمعت شخصيات
املـســافــريـ ًـن عـلــى تنوعها وتناقضها،
مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ت ـ ـقـ ــديـ ــم صـ ـ ـ ـ ــورة م ـص ـغ ــرة
للمجتمع الـســوري ،لكن تلك املحاولة
ال ـف ـن ـي ــة ب ـ ــدت أض ـ ـعـ ــف مـ ــن أن تـصــل
لنتيجة ،وأوهن من تحقيق فيلم يقدم
وثيقة سينمائية.
امل ـش ـك ـلــة الــرئ ـي ـســة لـلـفـيـلــم ف ــي لبنته
ُ
األساسية املبهمة .فــاألفــام تقام على
ُ
فكرة أو قضية تشكل أرضية واضحة
للبناء الدرامي ،وهو ما يفتقده الفيلم.
غ ـي ــاب األس ـ ــاس حـتـمــا سـ ُـيـفـضــي إلــى
ض ـي ــاع وت ـش ـتــت ع ـن ــاص ــره ،وه ـ ــذا مــا
كان في بنائه الدرامي الهش وضعف
بنيته الفيلمية ،وإهماله ثيمات القوة
وال ـتــأث ـيــر ال ـف ـنــي ،لـيـنـعـكــس ذل ــك على
ض ـعــف واض ـ ــح ف ــي ال ـح ـب ـكــة واف ـت ـقــار
للسرد املوظف ،وليقتصر السيناريو
ع ـل ــى ت ــرك ـي ــب وت ــرت ـي ــب م ـش ــاه ــد غـيــر
م ــرت ـب ـط ــة ب ـه ـي ـك ـل ـيــة س ـ ــرد وم ـض ـمــون
مــؤثــرة .لم تستطع شاعرية ومحاولة
اسـتـعـطــاف وإض ـحــاك املتلقي تـجــاوز
ذلك الفراغ ،فالتأثر العاطفي اللحظي
ال يمكنه التستر على معضلة الفراغ
امل ــوج ــود فــي تــركـيـبــة الـفـيـلــم .كـمــا من
املعروف أن الدالالت ال تتشكل انفراديًا،
بل ضمن سياقات الفيلم وموضع كل
ـراع لخلفية املتلقي
داللــة وفــق نسق مـ ٍ
ّ
ِبــدقــة وذك ــاء ،بـعـيـدًا عــن تـكــلــف الـطــرح
امل ـب ــاش ــر ال ـظ ــاه ــر ف ــي ال ـف ـي ـل ــم .يغيب

دريد لحام
في العمل

عــن الفيلم أس ــاس ال ـقــوام السينمائي
(الـ ـص ــراع)؛ يتبعه أيـضــا غـيــاب حــدث
مـ ـح ــرك واض ـ ــح وم ـق ـن ــع لـشـخـصـيــات
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ــم ،ف ـ ـ ـج ـ ـ ــاءت ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات
سطحية ،فقيرة في تكوينها الداخلي
وت ـفــاعــات ـهــا ال ـخــارج ـيــة ،شخصيات
ـاض أو حــاضــر يرتقي
م ـب ـتــورة بــا م ـ ٍ
لـتـبــريــر مـسـبـبــات أفـعــالـهــا وسـلــوكـهــا
ضمن سياق الفيلم .كما جاءت بعض
تـلــك الشخصيات دخـيـلــة عـلــى الفيلم

تميل حركة الكاميرا وحجم إطار
صورتها نحو الطابع التلفزيوني
ب ــا م ـن ـطــق أو ه ـ ــدف ،ل ــم ت ـق ــدم ســوى
ظهور ال معنى وال غــرض لــه ،وكثرت
املشاهد االنتقالية الفائضة ،وأصبح
امل ــون ـت ــاج ع ــاج ـزًا أمـ ــام غ ـيــاب سلسلة
درامية بصرية واضحة لربط محاور
الفيلم.

يقول الكاتب سيد فيلد في كتابه The
( screenwriter problem›s solverحل
مشكالت كاتب السيناريو)« :إذا أردت
أن تتعرف على مشكلة أي سيناريو،
ستجد بالتأكيد أساسها فــي الفصل
األول وباألخص في الصفحات العشر
األول ـ ـ ـ ــى .إن ال ـس ـي ـن ــاري ــو ال ـج ـي ــد يـتــم
تأسيسه من الصفحة األولى ،والفصل
األول ه ــو وح ـ ــدة األحـ ـ ــداث ال ــدرام ـي ــة
التي تبدأ من املشهد االفتتاحي حتى
نقطة الحبكة األولى في نهاية الفصل.
وكـقــاعــدة عــامــة إن أس ــاس أي مشكلة
يـ ـب ــدأ مـ ــن ال ـص ـف ـح ــة األول ـ ـ ـ ــى ،ال ـك ـل ـمــة
ً
األول ــى ،ستالحظ مثال وجــود العديد
م ــن الـشـخـصـيــات أك ـثــر م ــن ال ـ ــازم ،أو
أنــك لــن تتعرف على بطل السيناريو،
أو سـتـجــد أن الـسـيـنــاريــو ثــرثــار أكثر
مــن ال ــازم ،وأن األح ــداث يتم وصفها
مــن خ ــال ال ـح ــوار ال الـ ـص ــورة .»...هــذا
م ــا بـ ــدا واضـ ـح ــا ف ــي ال ـف ـي ـلــم ،وس ـيــره
ضـ ـم ــن س ـ ـيـ ــاق مـ ـضـ ـط ــرب ،ف ــامل ـق ــدم ــة
الـ ـت ــي ُيـ ـفـ ـت ــرض ب ـه ــا  -ح ـس ــب أص ــول
كـتــابــة الـسـيـنــاريــو  -تـهـيـئــة وتـعــريــف
املـتـلـقــي بـخـلـفـيــة وح ـي ـث ـيــات وأحـ ــوال
الشخصيات  -أو الشخصية الرئيسية
ع ـلــى األق ـ ــل -ض ـمــن م ـشــاهــد مــدروس ــة
قبل وصــولـهــا إلــى ذروة الفيلم؛ بدت
مفككة عن مرحلة العرض بشخصياته
الجديدة باستثناء البطل وابنته .هنا
يبدو املطب الذي وضع الفيلم نفسه بهِ
حــن ك ـ ّـرس الـنــص بعيدًا عــن الحرفية
ً
نـحــو شخصيته الرئيسية متجاهال
َضرورة التعمق في باقي شخصياته،
فـسـقــط أمـ ــام مـطـبــه بـتـجــاهـلــه ج ــدوى
وقـيـمــة الـتــوظـيــف وال ـتــوالــف الـثــانــوي
إلغ ـ ـنـ ــاء ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ،وارتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــازه عـلــى
نجومية املمثل لحمل النص.
ل ـل ـم ـخ ــرج ب ـص ـم ـت ــه الـ ـخ ــاص ــة ال ـت ــي
اع ـ ـتـ ــادهـ ــا املـ ـت ــاب ــع ألف ـ ــام ـ ــه :ت ـن ــاول ــه
ال ــدرام ــي لـلـقـضــايــا ال ـك ـبــرى وتـقــديـمــه
لـلـشـخـصـيــات ب ـص ــورة أي ـقــون ـيــة ،كما

اع ـت ـمــاده مـنــاخــا بـصــريــا مـ ّـيــز أفــامــه.
ل ـك ـنــه ه ـن ــا ل ــم ي ــوف ــق ف ــي رؤي ـ ـتـ ــه ،فــا
ُ
قـضـيــة واض ـحــة فــي الـفـيـلــم .لــم تـطــرح
ُ
تـ ـ ـس ـ ــاؤالت ت ـث ـي ــر امل ـخ ـي ـل ــة وتـ ـح ــرض
ال ــوج ــدان ،ول ــم تـحــرك عــاطـفــة أو مبدأ
فكري .ذلك نتيجة حتمية لبناء درامي
م ـف ـكــك اع ـت ـم ــد غ ــال ـب ــا ع ـل ــى م ـح ــاوالت
اإلضحاك وخبرة البطل في الكوميديا،
ضــى إل ــى هـبــوط اإلي ـقــاع الـعــام
مـمــا أفـ َ
للفيلم ،فـجــاءت االنعكاسات الحسية
آنـيــة التأثير باستنادها إلــى الـحــوار
واب ـت ـع ــاده ــا ع ــن املـ ـف ــارق ــات ،فــانـتـهــت
صالحيتها بانتهاء مدة عرض الفيلم.
ّ
كـمــا أن ال جــديــد يـضــاف للمخرج في
رؤي ـتــه الـبـصــريــة ،بــل جــاء أضـعــف من
أفــامــه الـســابـقــة فــي قــواعــد التصوير
السينمائي ،فتندر اللقطة السينمائية
امل ـك ــرس ــة مل ــاء م ــة ال ـح ــال ــة ف ــي بـعــض
امل ـ ـشـ ــاهـ ــد ،وتـ ـمـ ـي ــل حـ ــركـ ــة ال ـك ــام ـي ــرا
وح ـجــم إطـ ــار صــورت ـهــا ن ـحــو الـطــابــع
ال ـت ـل ـفــزيــونــي .وت ـظ ـهــر ب ــوض ـ َـوح عــدم
مالءمة املناخ البصري للفيلم ،فتكوين
ال ـكــوادر امل ـجــردة أفـضــى إلــى ف ــراغ في
غياب أبعاد حسية درامية له ،واللون
الداكن جاء مبالغًا ِبه لم يناسب حالة
الشخصيات كما ظهرت في الفيلم .ال
مشكلة فــي تصنيف «دم ـشــق ...حلب»
َ
كفيلم تجاري ،فاألفالم التجارية ذات
أهمية اقتصادية تسهم في خلق إنتاج
سينمائي قــد يشجع على االستثمار
فــي هــذا املـجــال وتـطــويــره ،ليعيد إلى
الـصــاالت السورية جمهورها املفتقد.
مشكلة الـشــريــط فــي أســاســه الفيلمي
وافـ ـتـ ـق ــاده ألثـ ــر ي ـتــركــه لـ ــدى املـتـلـقــي،
فـكــان صــادمــا حـتــى فــي استهالكيته.
أض ـح ـك ـن ــا وأبـ ـك ــان ــا ع ـل ــى س ـي ـن ـمــانــا،
ِّ
وأطـ ــاح ب ــاآلم ــال الـكـبـيــرة ال ـتــي ُعــلـقــت
عليه .وعـلــى عكس نهايته السعيدة،
جــاء الفيلم بائسًا ِبسويته لكل حالم
بنهضة سينمائية سورية.
«دمشق ...حلب» حاليًا في الصاالت اللبنانية

شريط يعيد اكتشاف الفنانة المنسية

ّ
مي قاسم بحثت في صندوق جدتها عن «نورهان»
من أربعينيات القرن
الماضي إلى منتصف
الستينيات سطع نجم
«نورهان» ،وذاع صيتها
من بيروت إلى العراق مرورًا
بسوريا وفلسطين ومصر.
بملء إرادتها ،ابتعدت عن
األضواء ّ
وحولت حياتها إلى
ما يشبه ّ
السر الذي أخفته
حتى عن أقرب الناس .مساء
اليوم ،تستضيف «دار النمر»
«نورهان ،حلم طفلة»
عرضًا لـ ّ
ّ
الذي يشكل لقطة مقربة
على الفنانة وما جرى...
نادين كنعان
ُعــرفــت «ن ــوره ــان» ( )1922فــي الفترة
املمتدة من أربعينيات القرن املاضي
ً
وصوال إلى بداية الستينيات كمطربة
وممثلة .شهرتها امـتــدت مــن بيروت
إلــى الـعــراق مــرورًا بسوريا وفلسطني
وم ـصــر .فـجــأة مــن دون ســابــق إن ــذار،
قـ ّـررت الفنانة التي ّ
يعد اسمها الفني
مزيجًا بني نور الهدى وأسمهان ،ترك
ه ــذا ال ـعــالــم واالب ـت ـع ــاد ع ــن األض ـ ــواء.
قرار صارم ،عاشت من بعده «خيرية»
(اسـ ـمـ ـه ــا ال ـح ـق ـي ـق ــي ـ ـ ـ م ـ ــول ـ ــودة ألب
س ـ ــوري ش ــرك ـس ــي وأم شــرك ـس ـيــة مــن
األنـ ــاضـ ــول ف ــي ت ــرك ـي ــا) ح ـي ــاة عــاديــة
ّ
إلـ ــى أب ـع ــد ال ـ ـحـ ــدود ،ح ـتــى إن بعض
أقـ ــرب ال ـن ــاس إل ـي ـهــا ك ــان ــوا يـجـهـلــون
تاريخها الحافل .األمــر ينسحب على
حفيدتها املخرجة اللبنانية مي قاسم
( )1975التي اكتشفت األمــر مصادفة
ح ــن اصـطـحـبـتـهــا ج ـ ّـدت ـه ــا ذات م ـ ّـرة

من العمل

وهـ ــي ف ــي س ــن الـ ـ ـ  21ل ــزي ــارة ال ـف ـنــان
السوري الكبير دريد ّ
لحام في الشام.
ّ
االستقبال الحافل واألحاديث َاملطولة
وغـ ــزارة الــذكــريــات ،فتحت عـيــنـ ْـي مي
على عالم خفي لطاملا فتنها وأرادت
احترافه ،ودفعها إلى النبش في ذاكرة
ّ
جدتها لوالدها .أسئلة ال تنتهي تدور
ف ــي رأس ال ـص ـب ـي ــة امل ـت ـخ ـص ـصــة فــي
سيميائية الـفــن وكـتــابــة السيناريو،
س ـت ـح ــاول خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات الــاح ـقــة
العثور على إجــابــات لها .الــوقــت كان
ّ
ملـصـلـحـتـهــا ،إذ إن «ن ــوره ــان» رغـبــت
ّ
ّ
فــي كسر الصمت مــرة بعد م ــرة ،وفق
م ــا ت ـق ــول م ــي ق ــاس ــم ف ــي اتـ ـص ــال مــع
«األخ ـ ـبـ ــار» .ه ـك ــذا ،بـ ــدأت الـعـمــل على
وثائقي في عــام  ،2008فيما استغرق
األمــر حوالي خمس سنوات تخللتها
زيارات كثيرة إلى دمشق حيث تسكن
ال ـ ـجـ ـ ّـدة ـ ـ ـ ال ـن ـج ـم ــة .رحـ ـل ــة شـخـصـيــة
وإبداعية ،قادتها مي في هذا املشروع
ال ّت ـه ــدف ف ـق ــط إلـ ــى ك ـش ــف امل ـس ـت ــور،
وإن ـمــا تــرمــي أيـضــا إلــى تفسير وفهم
«ك ـيــف نـقـلــت إلـ ـ ّـي ال ـش ـغــف بــال ـفــن من
حيث ال تــدري… فأنا اتجهت لدراسة

اإلخراج وأحببت الفن منذ الصغر من
دون أن أع ــرف َمــن هــي «ن ــوره ــان».»...
أثمر تعاون الثنائي شريطًا تسجيليًا
بعنوان «نــورهــان ،حلم طفلة» (2016
ـ  72د)ُ ،يعرض الليلة في «دار النمر
لـلـفــن وال ـث ـقــافــة» (كـلـيـمـنـصــو) ضمن
«مساء األفالم» .يلي العرض نقاش مع
صاحبة العمل املتمحور حول الشغف
والحب وتــزاح فيه الستارة أيضًا عن

عمل متمحور حول الشغف
والحب ،يظهر قصصًا عبر
صوتية
مقابالت ومقاطع
ّ
ّ
ومصورة ورسوم متحركة
م ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـق ـصــص عـبــر
ّ
ومصورة،
مقابالت ،ومقاطع صوتية
ً
ورس ــوم مـتـحـ ّـركــة ،فـضــا عــن أغنيات
ال ت ــزال مــوجــودة فــي أرشـيــف اإلذاع ــة
اللبنانية حيث ّ
«نورهان» قبل
تعرفت
ُ
عقود على حليم الرومي الذي أعجب

مشاركات دولية
في  22شباط (فبراير) املاضيُ ،عرض
«ن ـ ــوره ـ ــان ،ح ـلــم ط ـف ـلــة» ف ــي سـيـنـمــا
«إشبيلية» في صيدا (جنوب لبنان).
قبل ذلك ،جال منذ إطالقه قبل حوالي
ثــاث سنوات على مهرجانات عربية
وأوروب ـيــة ع ـ ّـدة ،مــن بينها« :مهرجان
فـيـنـيـسـيــان الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي» في
مــديـنــة ل ـيــون الـفــرنـسـيــة ،و«امل ـهــرجــان
الـ ــدولـ ــي ل ـل ـفــن ال ـن ـس ــوي ف ــي ت ــون ــس»
( Chouftouhonnaـ ـ ح ــاز الـجــائــزة
ً
األولى) ،فضال عن «مهرجان القاهرة
ال ــدول ــي لـسـيـنـمــا املـ ـ ـ ــرأة» ،وم ـهــرجــان
 True Docل ــأف ــام الــوثــائ ـق ـيــة فــي
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،و«م ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان س ـي ــدن ــي
السينمائي ال ــدول ــي» ،ومـهــرجــان Art
 Houseالسينمائي في هونغ كونغ ،و
 CineFestفي لوس أنجليس.

بصوتها ،وهي« :بلد الجمال» ،و«مالك
ومالي» ،و«مــن ّأول ما لقيته» ،و«مني
ّ
قلك حــب» (تأليف عبد الجليل وهبة
وألـحــان فيلمون وهبي ـ ـ تسجيل من
على باخرة السودان في ،)1954
حفلة ّ
دمعكم» (ألحان محمد
صني
مرخ
و«يا
ّ
ّ
محسن) .علمًا بأنه من الصعب التأكد
من كل املعلومات املرتبطة بجزء كبير
مــن هــذه األع ـمــال وغـيــرهــا .بــاإلضــافــة
إلى النوستالجيا لهذا الزمن وقصص
م ـح ـم ــد ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب وم ـح ـم ــد عـبــد
املـطـلــب وغـيــرهـمــا ،مـشــاهــد مــن أفــام
بــاألب ـيــض واألس ـ ــود« :ش ـهــر الـعـســل»
( 1945ـ ـ إخ ــراج أحـمــد ب ــدرخ ــان112 /
د ـ ـ ب ـطــولــة ف ــري ــد األط ـ ــرش ومــدي ـحــة
ي ـ ـسـ ــري ،)...و«أم ــري ـك ــان ــي م ــن طـنـطــا»
( 1954ـ ـ إخـ ــراج أحـمــد كــامــل مــرســي ـ
 105د) ،و«ليلى فــي ال ـعــراق» ( 1947ـ
إخراج أحمد كامل مرسي ـ  95د).
يلقي «نــورهــان ،حلم طفلة» الضوء
ك ــذل ــك ع ـل ــى وجـ ـه ــة ن ـظ ــر «خ ـي ــري ــة»
حـ ــول ح ـيــات ـهــا ورأيـ ـه ــا ف ــي قـضــايــا
ع ـ ّـدة ،كما سنعرف تفاصيل خاصة
جدًا (زواجها ّ
األول وابنها وزواجها
الثاني من املخرج واملمثل اللبناني
محمد سلمان ( 1922ـ .)…)1997
ال يشبه هــذا الشريط ّأيــا مــن أعمال
مي قاسم السابقة («لقطة معاكسة:
يوميات حــراك» أو «األم ــواج الحرة»
ً
م ـث ــا) ،كــونــه ي ـعـ ّـد تـجــربــة غــايــة في
ّ
الـ ـخـ ـص ــوصـ ـي ــة «تـ ـع ــلـ ـم ــت خ ــال ـه ــا
الكثير مــن جـ ّـدتــي وعـنـهــا» ،وأيقنت
ّ
ّ
أن الـصــور املعلقة على ج ــدران ذلك
امل ـ ـنـ ــزل ال تـ ـع ــود إل ـ ــى امـ ـ ـ ــرأة ت ـهــوى
ج ـل ـســات ال ـت ـصــويــر ال ـفــوتــوغــراف ـيــة،
بل لنجمة حقيقية أرادت لبريقها أن
يخفت!
*«ن ــوره ــان ،حـلــم طـفـلــة» :ال ـيــوم ـ ـ الساعة
ً
مساء ـ «دار النمر للفن
السادسة والنصف
والـثـقــافــة» (قــاعــة املـســرح ـ ـ ش ــارع أميركا
ـ ـ كليمنصو /ب ـيــروت ـ ـ الـطـبـقــة الـثــانـيــة).
الدخول مجاني .لالستعالم01/367013 :

فالش

برنامج «المهرجان اللبناني للكتاب ــ أنطلياس»
ندوات

الجمعة  8آذار

الثالثاء  5آذار
س :16:00 :ندوة حول البيئة والنفايات بمشاركة:
ناجي قديح ،سمير سكاف ،زياد ابي شاكر ـ إدارة
حياة هاشم طعمة

األربعاء  6آذار:
س 16:00 :ن ـ ــدوة حـ ــول ك ـت ــاب «إدارة املـمـتـلـكــات
الكنسية بحسب شرع الكنيسة الكاثوليكية» لألب
ريمون جرجس الفرنسيسكاني بمشاركة :املطران
ّ
إيلي حداد ،املطران جهاد البطاح ،األباتي أنطوان
راجح بإدارة عصام خليفة
س :18:00 :تـكــريــم جـمــانــة أب ــو الـ ــروس م ـفــرج في
مناسبة يوم املرأة العاملي بمشاركة :ليلى عازوري
جمهوري وإدارة جورج اسطفان

الخميس  7آذار:
س :10:00 :ل ـق ــاء م ــع ال ــري ــاض ـي ــن رودريـ ـ ـ ــغ عـقــل
وري ـب ـي ـكــا ع ـقــل ب ـع ـن ــوان «ال ــري ــاض ــة ب ــن املــوه ـبــة
واالحتراف» بإدارة برنار حاتم
س :16:00 :ندوة حول أعالم ثالثة في علم االجتماع
م ــن ق ـض ــاء ج ــزي ــن (س ـل ـيــم ن ـص ــر ،وم ـي ـش ــال ع ــواد،
وب ـه ـجــت رزق) ب ـم ـشــاركــة مـلـحــم ش ـ ــاوول ،هـنــري
ّ
كريمونا ،جوزيف الحاج ،بإدارة الياس القطار

نـ ــدوة ح ــول ك ـت ــاب «رف ـع ــت ال ـس ـت ــارة» لـلـمـســرحــي
رفعت طربيه (الصورة) بمشاركة األب مارون عطا
الله ،والشاعر طالل حيدر ،واملمثلة جوليا قصار،
بإدارة الياس ّ
كساب

تواقيع
الثالثاء  5آذار
س :14:00 :ليلى الــداهــوك «شـهــوة الــريــح» (جناح
جمعية تجاوز)
س :15:00 :جــورج قسيس «يوميات شاهدة :وفاء
ألبطال املقاومة وأمانة للحقيقة» (ج 1ـ جناح دار
سائر املشرق)

األربعاء  6آذار
س :14:00 :مـيـشـلــن ت ـن ــوري «ن ـب ــض ب ــا ق ــواف»

(جناح جمعية تجاوز)
س 15:00 :األب ري ـمــون جــرجــس الفرنسيسكاني
«إدارة املمتلكات الكنسية بحسب شــرع الكنيسة
الكاثوليكية» (جناح جامعة الحكمة)
س :16:00 :ال ـع ـم ـي ــد الـ ــركـ ــن املـ ـتـ ـق ــاع ــد ج ــوزي ــف
عـبـيــد «االسـتــراتـيـجـيــة الـشــامـلــة :م ـقــاربــة علمية»
و«سيكولوجية القيادة وفن اإلدارة» (جناح نقابلة
املحامني)
س :16:00 :روي أبو زيد «االعتراف األخير» (جناح
دار سائر املشرق)

الخميس  7آذار
س :16:00 :مارلني مسعد «نحو الحداثة السابعة»
(جناح دار سائر املشرق)
س :18:00 :ال ـيــاس الـقـطــار « أع ــام ثــاثــة فــي علم
االج ـت ـمــاع م ــن ق ـضــاء ج ــزي ــن» (ج ـن ــاح امل ـن ـف ــردون ـ
منصة الحركة)

الجمعة  8آذار:
س :14:00 :األب يــوســف مــونــس «أنــاش ـيــد حـيــاة»
(جناح دار سائر املشرق)
س :14:00 :آم ــال خليف «حـيــاكــة الـسـنــن» (جناح
جمعية تجاوز)
س 14:00 :سمية تكجي «بني أنا وعيوني البعيدة»
(جناح جمعية تجاوز)

س :15:00 :ع ـصــام خليفة (الـ ـص ــورة) «لـبـنــان في
مواجهة مفاوضات التسوية» (جناح املنفردون ـ
منصة الحركة)
س :15:00 :مـيـشــال خليل جـحــا «أوراق مــن كتاب
العمر ...سيرة ذاتية» (جناح دار صادر)
س :15:00 :مـحـمــد أب ــو الـحـمــايــل «ت ــاري ــخ بـيــروت
الحديث» (جناح دار صادر)
س :16:00 :حـ ــارث بـسـتــانــي «ديـ ــر ال ـق ـمــر :مــديـنــة
الثقافة والفن والتاريخ» (جناح دار سائر املشرق)
س :16:00 :القاضي غسان رباح «البنوك اإلسالمية:
واقع وتحديات ،دراسة مقارنة» و«املستأجر واملالك
وقــانــون اإلي ـجــارات الجديد :النصوص ،التحليل،
اجتهادات املحاكم» (جناح نقابة املحامني)
س :18:00:رفعت طربيه «رفـعــت الـسـتــارة» (جناح
دار صادر)
«املهرجان اللبناني للكتاب» :من  2حتى  17آذار (مارس) ـ ـ
دير مار الياس (أنطلياس) ـ ـ لالستعالم04/404510 :

