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ثقافة وناس

ثقافة وناس
نقد
ً
فيلم شعبوي سمج «بال هيبة» ...فعال بال هيبة!

فنون بصرية

تجهيز أدائي عن فكرة االنتماء والحدود

عالء ميناوي ،فلسطيني في أمستردام
نادين كنعان
ب ــن ع ــام ــي  2016و ،2018أع ـ ـ ّـد عــاء
م ـ ـي ـ ـنـ ــاوي ( )1982بـ ـحـ ـث ــا فـ ـنـ ـي ــا فــي
أم ـس ـتــردام حـيــث ال ي ــزال مقيمًا لنيل
شهادة املاجستير في الفنون الجميلة
والسينوغرافيا والتصميم ،تمحور
ح ــول االن ـت ـمــاء وعــاقـتــه بــالـفـضــاءات
ّ
الحسية واألماكن.
ي ــومـ ـه ــا ،ح ـم ــل ال ـب ـح ــث ع ـ ـنـ ــوان The
– Performativity of belonging
Between Utopia and Dystopia
(فــاع ـل ـيــة االن ـت ـم ــاء ـ ـ ب ــن ال ـيــوتــوب ـيــا
ّ
وال ــدي ـس ـت ــوب ـي ــا) ،ورك ـ ـ ــز ف ـي ــه ال ـف ـنــان
امل ــول ــود ألب فلسطيني وأم لبنانية
ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــزء ال ـف ـل ـس ـفــي والـ ــوجـ ــودي
لـلـمــوضــوع ،قبل أن ُيـتــرجــم بتجهيز.
أدخل عالء الناس إلى ما يشبه اآللة في
ّ
التخرج،
فترة زمنية بعد  30عامًا من
أي في سنة  2048حيث تختفي فكرة
االن ـت ـمــاء وت ـصــادف ذك ــرى م ــرور مئة
ع ــام ع ـلــى ال ـن ـك ـبــة .ي ــدخ ــل امل ـشــاركــون
ّ
على شكل مجموعات صغيرة يتألف
ّ
ك ــل مـنـهــا مــن أرب ـعــة أفـ ــراد ،وتسألهم
امل ــاك ـي ـن ــة ع ــن ح ـي ــوات ـه ــم وط ـفــول ـت ـهــم
وذكــريــات ـهــم ،وي ـخــوضــون رحـلــة على
م ــدى  20دق ـي ـقــة .ب ـعــدهــاُ ،ي ـص ــار إلــى
ّ
طرح أسئلة أخرى تحث على «التفكير
سويًا حول فكرة االنتماء».
ّ
ال شك في أن إيجابيات انتقال الجئ

فلسطيني في لبنان للدراسة والعمل
وال ـع ـي ــش ف ــي ه ــول ـن ــدا ك ــان ــت ك ـث ـيــرة،
أبرزها إتاحة الوقت أمامه للتفكير في
عملية صـنــع الـعـمــل الـفـنــي والـحــاجــة
إلـ ـ ـ ــى «إش ـ ـ ـ ـ ـ ــراك نـ ـفـ ـس ــي ج ـ ـسـ ــديـ ــا فــي
تجهيزاتي» ،على ّ
حد تعبيره.
«ع ـنــدمـ ّـا أن ـه ـيــت م ـش ــروع املــاجـسـتـيــر
قـ ّـررت أنني ال أريــد التوقف ،بل أرغب
ثان وثالث وأكثر .فأنا
في إنجاز جزء ٍ
ت ـ ّـواق للحديث عــن االنتماء مــن زاويــا
مختلفة» ،يــؤكــد مـيـنــاوي ّ فــي اتـصــال
مع «األخبار» .ثم يشرح أنه في ،2019
ارتأى االشتغال على الشق السياسي
للموضوع ،أي طرح أسئلة عن ماهية
الــدولــة ،واالنـتـمــاء ،وال ـحــدود ،والعقد
االجتماعي بني الناس...
هـكــذا ،يكشف صــاحــب «ن ــور يرتحل»
(تجهيز ضوئي) عن مشروعه الجديد
« /2048أج ـس ــاد ـ ـ ـ حـ ــدود ـ ـ ـ ان ـت ـمــاء»،
بـ ــن الـ ـخ ــام ــس والـ ـس ــاب ــع مـ ــن أي ـل ــول
(س ـب ـت ـم ـب ــر) امل ـق ـب ــل ض ـم ــن ف ـعــال ـيــات
مهرجان «فرينج» في أمستردام .وعن
سبب محافظته في الجزء الثاني على
ّ
اســم « ،»2048يؤكد ميناوي أن األمــر
مرتبط بالذكرى املئوية األولى للنكبة
ّ
الفلسطينية« :أنا من مخلفات ما جرى
ّ
في عــام  1948بشكل أو بآخر ،كما أن
فـكــرة الـ ـ  100سنة بـحـ ّـد ذاتـهــا تتمتع
بأهمية ووقع َ
كبير ْين» .اليوم ،ينطلق
عالء ميناوي من تجربته الشخصية

االسم مستوحى من ذكرى مرور
مئة سنة على النكبة
إلعــداد مشروعه املنتظر ،فهو ّ
يسمى
ـان «الج ـ ـئ ـ ــا» ب ـي ـن ـم ــا تـصـفــه
فـ ــي لـ ـبـ ـن ـ ّ
هولندا بــأنــه  statelessأو (بــا دولــة/
جنسية) .بــن هــذا الـشــاب والجمهور
«تــاريــخ وحـ ــدود» ،تكشف الكثير من
الـقـصــص والـخـفــايــا وتــوضــح الكثير

من األمور.
فهل انعدام الجنسية هو الحل ،كونه
الـشــاهــد عـلــى «ف ـشــل ال ـن ـظــام»؟ ســؤال
يرغب الفنان الذي درس في «الجامعة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة» فـ ــي ب ـي ــروت
ط ــرح ــه ،م ــع دعـ ــوة الـجـمـيــع إل ــى عــدم
االنتماء إلى أي مكانَ ،
ولنر «ما الذي
سيحدث».
العرض املقبل سيكون في حـ ّ
ذاته
ـد
ّ
تـجــربــة ينضم إلـيـهــا ال ـح ـضــور .إنــه

عبيدو باشا

ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ت ـج ـه ـي ــز أدائـ ـ ـ ـ ــي ،تـ ــدور
رحـ ـ ـ ــاه ف ـ ــي غـ ــرفـ ــة «ك ـ ـنـ ــت مـ ــوجـ ــودًا
فيها .سيدخل الـنــاس إليها بعدما
ّ
ً
تــركـتـهــا ووخــل ـفــت ورائ ـ ــي تسجيال
صـ ــوت ـ ـيـ ــا س ـ ـي ـ ـس ـ ـم ـ ـعـ ــو ّنـ ــه» ،ي ـ ـقـ ــول.
ويـتــابــع« :ســأقــول لهم إنـنــي وصلت
إلى االنتماء الكامل وسأخبرهم عن
نفسي وعــاقـتــي بـهــذه الـفـكــرة وعــن
ك ـي ــف يـمـكـنـهــم ت ـح ـق ـيــق ذلـ ـ ــك ،فـيـمــا
ُ
سيطلب منهم فعل أشياء وطقوس
فـ ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل بـ ـ ـل ـ ــوغ هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـهـ ـ ــدف».
املـشــاركــون لــن يــزيــد عــددهــم عــن ،34
سـيـنـخــرطــون بـحـســب م ـي ـنــاوي في
تجربة جماعية ستدخل فــي الوقت
ّ
نفسه إلى حياة كل منهم على حدة،
في الوقت الذي يستمع فيه الجميع
إلى تجارب بعضهم البعض.
الثالث ال يــزال يلفه الغموص،
الـجــزء
لكن األكيد ّأنه ُ
سيعرض في مهرجان
 Dancing on the Edgeالــذي يقام بني
 13و 24تشرين الثاني (نوفمبر) 2019
فــي ع ــدد مــن امل ــدن الـهــولـنــديــة .كــل ما
ّ
نـعــرفــه عــن الـعـمــل حـتــى اآلن أن مـ ّـدتــه
ال ت ـت ـج ــاوز الـ ـ ـ  15دق ـي ـق ــة ،وس ـي ـكــون
الجمهور مرغمًا على املــرور فيه قبل
الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه إلـ ــى الـ ـع ــرض أو امل ـســرح ـيــة
ال ـت ــي ح ـض ــروا م ــن أج ــل مـشــاهــدتـهــا.
مفهوم
باختصار ،سيتناول العرض َ
االنتماء لكن في قالب وطرح مختلف ْي،
وبني شخصني فقط هذه ّ
املرة.

وجهة نظر

يو ــ يو ما ختام «بيبلوس» :من باخ إلى «مشروع ليلى»
بشير صفير
ّ
رف ـ ــض الـ ــرجـ ــل امل ـ ـسـ ــن الـ ـج ــال ــس عـلــى
م ــرف ــأ ج ـب ـيــل ،ال ــدع ــوة امل ـجــان ـيــة الـتــي
عــرضـتـهــا ًعـلـيــه الـصـبـيــة ال ـت ــي كــانــت
ِّ
ت ــوزع رزم ــة مــن بـطــاقــات الــدخــول إلى
ّ
أمسية عــازف التشيلو يو ـ يو ما في
ختام «مهرجانات بيبلوس الدولية»
مساء السبت الفائت .فالساعة تخطت
والنصف واألمسية ستنطلق
الثامنة ً
بــن لحظة وأخ ــرى .بعد الـتـشــاور مع
زميلها ومحاوالتها ّ
العدة إليجاد من
َ
قــد تـهـ ّـمــه آخ ــر بـطــاقــتــن فــي حــوزتـهــا،
لم تجد سوى عامل البلدية الــذي كان
عمل ّطويل يبدو أنه
يــرتــاح مــن نهار
ٍ
س ـي ـطــول ب ـع ــد ،م ــع ت ــدف ــق امل ـئ ــات إلــى
هــذه البقعة مــن مدينته .بالتالي ،من
الطبيعي أن تعرض عليه بطاقة ،ومن
الطبيعي أكثر أن يرفض .هذا املشهد،
ت ـ ــاه ب ـع ــد ن ـح ــو رب ـ ــع س ــاع ــة م ــن ب ــدء
األم ـس ـيــة ،مـشـهــد ال ـهـ ّـامــن بــامل ـغــادرة،
ألن ـه ــم ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو أتـ ــوا لـيـسـ ّـجـلــوا
ح ـض ــوره ــم ،ف ـث ـمــة دع ـ ــوات ًوصـلـتـهــم
مجانًا ،وأرادوا تلبيتها لياقة ال أكثر.
هـ ــذا «ال ـ ـنـ ــزوح امل ـع ــاك ــس» ل ــم يـتــوقــف
طــوال األمسية التي انطلقت في تمام
َ
الـتــاسـعــة ،واس ـت ـمــرت لـســاعــتــن وربــع
ال ـســاعــة ت ـمــامــا .بــال ـتــالــي ،إن املـشـهــد
الذي رآه املوسيقي الصيني ـ األميركي
عند اعـتــائــه املـســرح ليس «حقيقيًا»
ُ
إذا صح القول .ال ،بالتأكيد لم ت َبع كل
البطاقات ،وال الشغوفون باملوسيقى
وامل ــولـ ـع ــون ب ــرم ــزه ــا ال ـع ــامل ــي ه ــم مــن
م ـ ــأوا امل ـ ـ ــدرج ال ـض ـخ ــم .ل ـك ــن ال ب ــأس
بــالـصــورة املفتعلة واملــركـبــة مــن جهة
الحضور ،إذ تبدو مناسبة تمامًا لتلك
املركبة أيضًا من جهة املسرح .فزائرنا
ال يهتم بحقيقة األمور أكثر مما يهتم
بظاهرها.
األم ـ ـس ـ ـيـ ــة ت ـخ ـل ـل ـه ــا أداء مل ـت ـت ــال ـي ــات
ّ
املنفرد الست للمؤلف األملاني
التشيلو
ِ
ب ــاخ .ســاعـتــان ورب ــع مــن ال ـعــزف شبه

املـ ـت ــواص ــل .س ـت ــة أعـ ـم ــال م ــن تــركـيـبــة
واح ـ ـ ــدة 36 .م ـق ـطــوعــة مــوس ـي ـق ـيــة من
ال ـنــوع الـصـعــب .ه ــذا إن ـجــاز كبير ألي
موسيقي ،لكن لكي ّ
يعد إنجازًا ،يجب
ّ
أل يعتريه هذا الكم من األخطاء الذي
شاب أداء يو-يو ما للعمل .ال شك في
ّ
أن الـظــروف املناخية عاكست العازف
ال ـب ــارع تـقـنـيــا ،فــال ـحــرارة أو الــرطــوبــة
هـ ـم ــا ع ـ ـ ــدوا اآلالت الـ ــوتـ ــريـ ــة ،فـكـيــف
إذا اجـتـمـعـتــا ف ــي ت ـلــك الـلـيـلــة ال ـحــارة
على بعد أمـتــار مــن الـبـحــر .هــذا يغفر
ّ
للعازف نصف أخطائه ،لكن أل تسمع
ّ
إل املديح املكال من كعب ال ـ «الروس»
(قاموس اللغة الفرنسية) في دردشات
أرستوقراطيي املوسيقى الكالسيكية
الخارجني من األمسية باتجاه املطاعم
الـقــريـبــة ،فـهــذا مــا ال تفسير لــه فــي أي
قاموس .طبعًا ،هذا الكالم ُ
يع ّده هؤالء
ً
هراء آتيًا من َج َهلة حاقدين :املوسيقي
األميركي الكبير أخطأ؟ من يجرؤ؟!
ً
حسنًا .أوال ،ناهيكم بـ «الخطأ» الذي
ال يمكن املــرافـعــة بـشــأنــه بـسـهــولــة ،أال
وهو اإلحساس في األداء ،وهو بنظرنا
م ـع ـ ٌ
ـدوم ف ــي حــالــة ي ــو-ي ــو م ــا ،يمكننا
أن نفيدكم بــائـحــة مــن عـشــرة أخـطــاء
واضحة على األقل َ
وردت في األمسية
ّ
ك ـكــل ،وهـ ــي ،بــاملـنــاسـبــة ،لـيـســت كــلـهــا
م ــن ال ـن ــوع الـ ــذي يـتـحـمــل مـســؤولـيـتــه
الـ ـع ــازف ،بـمـعـنــى أن ـهــا لـيـســت ناتجة
مــن ضـعــف تـقـنــي أو وضـعـيــة أصــابــع
خ ــاط ـئ ــة أو اسـ ـتـ ـب ــدال ن ــوط ــة ب ــأخ ــرى
غير صحيحة بسبب خلل في الذاكرة
(ب ـم ــا أن األداء ح ـصــل بـ ــدون م ــدون ــة،
كما تفرض األص ــول) ،بل أن معظمها
آت مما ّ
يسمى بـ«خيانة اآلل ــة» ،أو ما
ٍ
ك ــان يــزعــج ال ــراح ـل ــة جــاك ـلــن دوبــريــه
ّ
فــي تشيلو الـسـتــراديـفــاريــوس (أشهر
وأثمن اسم في صناعة اآلالت الوترية)
امل ـس ـ ّـم ــى «داف ـ ـ ـيـ ـ ــدوف» ،وال ـ ـ ــذي كــانــت
تشتكي ّ
مما ّيمكن ترجمته بـ «مفاجآته
غ ـيــر امل ـت ــوق ـع ــة» (.)unpredictability
ّ
وبــاملـنــاسـبــة ،تشيلو «داف ـي ــدوف» هو

اعتلى الفنان
الصيني ــ
األميركي
المسرح
على مدى
ساعتين وربع
الساعة

ملك يو ـ يو ما ،منذ رحيل األسطورة
اإلنـكـلـيــزيــة ،ولـكــن لسنا متأكدين من
أنه اصطحبه معه إلى موعده الجبيلي
ّ
(باملناسبة ،صوت التشيلو كان ساحرًا
في األمسية) ،فهو يملك غيره من آالت
ّ
التشيلو املحترمة .لكن في كل األحوال،
النتيجة واحــدة :كم هائل (نسبيًا) من
األصــوات الناشزة ،باإلضافة إلى تلك
ال ـت ــي ي ـت ـحـ ّـمــل م ـســؤول ـي ـت ـهــا ال ـع ــازف
بالكامل والناتجة عن وضعية خاطئة
لألصابع.
ً
افتراء في
ثانيًا ،إن وجدتم إجحافًا أو
هذا النقد ،نحن على استعداد للمراهنة
بأن هذا التسجيل مستحيل أن يصدر
ب ـش ـكــل رسـ ـم ــي .ف ـب ـعــض الـتـسـجـيــات

الـ ـحـ ـي ــة (ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرًا ف ـ ــي االسـ ـ ـت ـ ــودي ـ ــو)
تشوبها أخطاء بشرية تزيدها سحرًا،
ل ـكــن ه ـكــذا إص ـ ــدار ل ــن يــرح ـمــه الـنـقــاد
األجانب (يتمتعون بمصداقية عالية
عند جمهور الكالسيك اللبناني) .هذا
ال يعني أن الرجل لم يبرع في بعض ما
قـ ّـدم ،بــاألخــص فــي املتتالية الخامسة
(بــاسـتـثـنــاء خ ـتــام م ـقـ ِّـدم ـت ـهــا) ،مقابل
املتتالية الــرابـعــة الـتــي كــانــت األس ــوأ،
باألخص في املقطع ّ
املسمى ،Bourrée
هذا اسم رقصة ،وللمفارقة فإنه يعني
َّ
«محشوة»… وهنا ،باألخطاء!
أيضًا
َ
ب ـع ــد ت ـق ــدي ــم س ــاع ــت ــن م ــن مــوسـيـقــى
ب ــاخ ،خــرج يــو ـ ـ يــو مــا ،ثــم عــاد ليعلن
«بصدق» قل نظيره بأنه سيعزف لنا
ٍ
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«غـ ّـنـيــة لبنانية ّ
بحبها كـتـيــر»… قــال
هــذا الـكــام بالعربية (كما فعل خالل
األم ـس ـيــة) .بــال ـكــاد فـهـمـنــا عـلـيــه (كـمــا
حصل معنا خالل األمسية) وانطلقت
األغ ـن ـي ــة الـ ـت ــي ل ــم «يـ ـتـ ـع ـ ّـرف عـلـيـهــا»
أحــد… صــدر فقط بعض الـصــراخ من
بضعة حاضرين (ربـمــا ّادع ــوا بأنهم
حذروا ما هي ،ال أكثر!) ،لكن الغالبية
َ
انـقـسـمــت بــن َم ــن خـ ِـجــل ِم ــن «جـهـلــه»
ومن ّ
تجرأ على سؤال «جيرانه» عنها
م ــن دون أن ي ـل ـقــى سـ ــوى ارت ـيــاح ـهــم
لـحـقـيـقــة أن ـن ــا ن ـب ــدو «ب ــال ـه ــوا سـ ــوا».
علمنا الحـقــا ،مــن الخبر الــذي نشرته
وسائل الــواصــل االجتماعي الخاصة
باملهرجان (!) ،أنها كانت أغنية لفرقة
«مشروع ليلى».
الـنـقـلــة م ــن ب ــاخ إل ــى «م ـش ــروع ليلى»
ّ
سيسجلها التاريخ ،ال شــك .لكن ،بما
ّ
ّ
أن ال ـســيــد ي ــو ـ ـ ي ــو ان ـض ــم إل ــى جــوقــة
مـ ـ ّ
ـروجـ ــي مـ ـش ــروع «م ـ ـشـ ــروع ل ـي ـلــى»،
وب ـم ــا أنـ ــه ال يـ ـ ــزال رك ـي ـك ــا ج ـ ـدًا بـلـغــة
ال ـض ــاد ،ف ــرج ـ ً
ـاء مــن مطلقي هــاشـتــاغ
#م ــع_مـ ـش ــروع_لـ ـيـ ـل ــى_ض ــد_الـ ـقـ ـم ــع،
الذين يناضلون ضد تأليه األشخاص
والــذيــن ينتفضون فــي وجــه مــن يهني
ال ـنــاس ب ـم ـفــردات تـمـ ّـس مـشــاعــر ذوي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخ ــاص ــة وال ـ ــذي ـ ــن ال
يـتـســاهـلــون فــي قضية تعنيف امل ــرأة
والذين ّ
اآلخر ورأيه،
يقدسون احترام
ّ
ّ
العلني
أن يترجموا له كالم حامد سنو
ّ
تصور وتصميم ،ال
واآلتي عن سابق
َ
نتيجة انفعال آنــي (بدليلني :االتفاق
ع ـلــى «ال ـك ـل ـمــة ال ـف ـصــل» ال ـتــي تنطلق
ع ـن ــده ــا امل ــوس ـي ـق ــى ونـ ـش ــر ال ـف ـيــديــو
الحقًا بشكل رسمي) في قلعة بعلبك
(ال ـف ـيــديــو ُم ــرف ــق ع ـلــى مــوق ـع ـنــا) ،كي
ال ي ـسـ ّـجــل ال ـت ــاري ــخ ن ـق ـلــة مــوسـيـقـيــة
وأخالقية ثانية بهذا الحجم ،مع أننا
ال ننتظرها لنرمي ،وفي وجه الجميع،
الهاشتاغ الذي لن يتبناه أحد (وهذه
نعمة) في هذا املجتمع العدو# :ضد_
القمع_ضد_مشروع_ليلى.

ي ـن ــزع ال ـع ـق ــل ال ـه ـي ـل ـي ـنــي إلـ ــى إفـ ــراغ
ال ـس ـم ــاء .ال أسـتـطـيــع أن أن ـطــق اســم
ال ـس ـمــاء ف ــي «ب ــا هـيـبــة» ألن الفيلم
(كتابة وإخراج رافي وهبي) ،املطروح
حاليًا في الصاالت اللبنانية ،يراوح
داخ ــل الـنـمــاذج املتهافتة ،بعيدًا من
امل ـص ــادر املــؤس ـســة .ه ــذا فـيـلــم إف ــراغ
امل ـصــادر مــن امل ـصــادر وال ـغــايــات من
الغايات والسماء من أي رسم .الكالم
ع ـلــى ال ـع ـقــل الـهـيـلـيـنــي م ــزح ــة ،كــام
الـسـيـنـمــا ف ــي ال ـف ـي ـلــم كـ ــام مـ ـ ــزاح .ال
انـتـفــاض بــاطـنـيــا ،ال إي ـقــاع ،ال نـبــرة،
ال بطاقة تصوير ضوئي ،ال إرســال.
ثمة ما يدور بني الــدروب والسقوف،
ثمة إف ــراط فــي االسـتـهــاك .استهالك
ال ُيـكـبــح ،خ ــداع ال ُيـكـبــح ،ألن الفيلم
م ـثــال ،م ـفــرد ،مــرفــوع ضــد كــل ضــوء.
هـ ـ ــذا مـ ــن رهـ ـ ــن اإلنـ ـ ـت ـ ــاج إلـ ـ ــى ط ـب ــاع
الكتابة واإلخ ــراج عند رافــي وهبي،
ورهن الكتابة واإلخراج إلى اإلنتاج.
مـ ــا ت ـس ـت ــدع ــي الـ ـلـ ـي ــاق ــة أن ن ـسـ ّـم ـيــه
«الفيلم الشعبوي» ال الفيلم الشعبي.
الشعبوي تهافت اإلنتاج على كناسة
اإلبــداع لصالح «الــذوق الشعبي» .ال
يمتلك رافي وهبي حاجات السينما
األساسية .هكذا ،يقدم فيلمًا مثقوبًا،
تـهــرب السينما الفيلمية مــن ثقوبه
كـ ـم ــا ت ـ ـهـ ــرب املـ ـ ـ ــاء م ـ ــن ال ـ ـس ـ ـطـ ــوح ال
الـ ـكـ ـت ــب .ال وظـ ـيـ ـف ــة ل ـل ـف ـي ـل ــم ،س ــوى
حمل الكاميرا بهدف عبور الحدائق
واملنازل والحقول واملقاهي في قرية
ال تقوم إال على التصنع ال الصناعة.
ال ضـحــك وال ح ـبــور .ال ح ـيــاة تــريــد.
أو ت ــرغ ــب ب ــال ـح ـي ــاة .امل ـ ــوت م ــداول ــة.
م ــوت يـطـيــح امل ـعــاي ـيــر ،ك ــل املـعــايـيــر
الـسـيـنـمــائـيــة .ال بـنـيــة جـمــاعـيــة وال
حضور فرديًا لألبطال ،حيث تغيب
األصــول .نفخ ابــن التلفزيون مشهدًا
تلفزيونيًا بحيث حوله إلى ال جسد
سـيـنـمــائــي إال بـعـيـنــه .ع ــن أصــابـهــا
ال ـع ـمــى م ــن ت ـفــري ـغ ـهــا م ــن أشـيــائـهــا
األول ــى .الـحــدث الفجائي مــن البداية
السيكولوجية ،حيث ال رغبة بإنتاج
«ف ـي ـل ــم س ـي ـن ـم ــائ ــي» ،إال ع ـل ــى قـطــن
ال ـل ـه ـجــة أو مـ ـع ــادن ال ـل ـه ـجــة .لهجة
عموم أهــل البقاع ،الشرقي والغربي
واألوسـ ـ ــط .ه ــذه مــوضــة ه ــذا الــزمــن،
بـعــدمــا أوج ــد األخـ ــوان رحـبــانــي لغة
غير مصابة بالترقق وال باالعتالل
م ـ ـ ــن وج ـ ـه ـ ــة نـ ـظ ــريـ ـهـ ـم ــا ال ـ ـخ ـ ــاص.
اكتسبت اللهجة البيضاء طبائعها
املقدسة مــع األخــويــن رحـبــانــي .جزء
م ــن ال ـن ـشــاط ال ـث ـقــافــي ل ــأخ ــوي ــن ،لم
يلبث أن أضـحــى ج ــزءًا مــن روح علم
االجتماع اللبناني .أضحت اللهجة
البيضاء قناع من ال يرغب باإلفصاح
عن الهوية أو االنتماء .اللهجة جزء
مــن فـعــل إنـســانــي ع ــام ،حـتــى جــاءت
فرقة «الحكواتي» اللبنانية لتطيح
بما أضحى جزءًا من شعائر العبادة
ع ـن ــد ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،جـ ـ ــزءًا م ــن ال ـب ـنــاء
الكنسي ،ال كمرد إلى عالقة اإلنسان
ب ــالـ ـل ــه ،كـ ـم ــرد إل ـ ــى ع ــاق ــة اإلنـ ـس ــان
بالحياة.
ال ـل ـه ـجــة ت ـخ ـف ــي ،ال ـل ـه ـجــة ال تـفـصــح.
الـ ـلـ ـهـ ـج ــة تـ ـ ـت ـ ــراق ـ ــص ع ـ ـلـ ــى األلـ ـسـ ـن ــة
بصورها السوية .إنها الستينيات من
القرن العشرين .خالفت «الحكواتي»
في السبعينيات ،هذا النشاط بالقفز
ف ـ ــوق فـ ـك ــرة ص ـه ــر ال ـ ـنـ ــاس بــالـلـهـجــة
ال ــواح ــدة .ال ـبــاد لـهـجــات .إذن ،لهجة
أه ــل ال ـج ـنــوب الـلـبـنــانــي ذات وظـيـفــة
ت ـع ـب ــر عـ ــن وصـ ـ ــل ال ـ ـنـ ــاس بـ ـ ـ ــاألرض،
بالتاريخ بالذاكرة .ال طمس بعد اليوم
لـهــذه الـبـلــوريــات الـشـفــافــة .عـ ّـوضــت بـ
«بالعبر واإلبر» و«من حكايات »١٩٣٦
و«أي ــام الـخـيــام» .عوضت املسرحيات
ال ـث ــاث ع ــن ح ـضــور لـهـجــة الـكـهـنــوت
الرحباني بلهجة كهنوت آخــر .لهجة
أه ــل الـجـنــوب أضـحــت لـهـجــة كهنوت
آخر .هكذا ،نظمت الكثير من الدرامات
على الكهنوت اآلخر .درامات مسرحية
ودرامـ ـ ـ ــات ت ـل ـفــزيــون ـيــة .ام ـب ــراط ــوري ــة
ال ـل ـغ ــة ال ـب ـي ـض ــاء ت ـن ـت ـهــي ع ـل ــى ح ــري

أين كميل
سالمة؟
حني يتقدم اسم
عباس جعفر اسم
كميل سالمة على
ملصق «بال هيبة»،
يعلم من ال يعلم أن
دروس النهر انتهت
في املستنقعات،
مستقنعات
االستهالك ،وأن
عكس السير أصبح
هو السير ،وأن
اإلنتاجات تتنصل
من كل مطلب .وأن ال
خالص .الخسارات
الفنية والثقافية
باألفالم السينمائية،
طويلة كالعنني.

وجـ ـ ـ ــري ك ـ ـ ــام ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،الـ ـجـ ـم ــاع ــات،
بلهجاتها .جاء دور لهجة أهل البقاع
ل ـكــي ت ـض ـحــي ل ـه ـجــة ك ـه ـن ــوت ،لهجة
ثــالـثــة .الـكــل يعمل بـمــلء استقالليته
حــن يـسـتـخــدم الـلـهـجــة (الـلـغــة إذا ما
تم التوقف أمــام املعاجم املحلية .هذا
نادر).
ل ــم يـتـحــدد عــالــم «ال ـه ـي ـبــة» ف ــي جــزئــه
األول إال ب ـح ـضــور ال ـل ـه ـجــة ال ـثــال ـثــة.
ال ـب ـق ــاع إم ـب ــراط ــوري ــة يـتـكـلــم بـشــرهــا
ل ـغــة غ ـيــر ل ـغــة ال ـل ـب ـنــان ـيــن اآلخ ــري ــن.
هكذا ،اشتهر بعض اللبنانيني ،ألنهم
يتكلمون لهجة أهل البقاع بعيدًا من
كراسات الكيمياء بني الجسد والنطق،
ألن الكيمياء هــذه الكيمياء ال تتذكر
األق ـ ــوال بــالـلـهـجــات ألن األق ـ ــوال جــزء
من اللهجة واللهجة جزء من األقــوال.
ال إج ــادة ،حــن تحضر اللهجة كجزء
ً
من السلوك املخبوء أوال ،ثم املنشور
ع ـل ــى ف ـض ــاء ال ـ ـبـ ــاد .ح ــول ــت الـلـهـجــة
ب ـعــض ال ـب ـشــر إلـ ــى أص ـح ــاب حـضــور
مقدس بحيث جرى إحياؤها في جزء
ب ـعــدمــا ق ـت ـلــوا ب ـجــزء س ــال ــف .الـلـهـجــة
كل من يمتلك
الشكل املحتم للنجاحُ .
اللهجة ،يمتلك صندوق امللك الجديد.
«ب ــا ه ـي ـبــة» ال يـمـتـلــك سـلـطــة الـحـكــم
ع ـل ــى األش ـ ـكـ ــال ال ـف ـن ـيــة إال م ــن خ ــال
توهم سيطرة اللهجة بمقدار مــا هو
غ ـيــر ضـ ـ ــروري ع ـلــى هـ ــذا ال ـف ـض ــاء أو
الـفـضــاء اآلخ ــر .تـعــذر صهر اللهجات
َّ
ودمـجـهــا .لــم يـحــدث ه ــذا .هـكــذا  ،قلد
رؤوس «ب ــا ه ـي ـبــة» ال ـل ـه ـجــة ،بحيث
فـ ّـحـمــت الـلـهـجــة الـكـلـمــات وال ـج ـمــل .ال
ب ــأس مــن ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى السيطرة
على اللهجة ،لــوال أن الفيلم يــريــد أن
ي ـقــرأ ح ـض ــوره م ــن م ـصــدر الـلـهـجــة ال
مــن األش ـي ــاء األخـ ــرى .هـكــذا  ،أضحت
الـلـهـجــة بــاغــا .ه ـكــذا ،قــامــت املـعــادلــة
على منح الفيلم جسده من اللهجة ،ال
من الرؤية وأشكال العالقات وأحصنة
ال ـف ـكــر .ألن ق ـيــام فـيـلــم /نــامــوس على
قاعدة النزوع إلى الركوب على نجاح
اللهجة في مسلسل ،باعتبار نجاحها
ط ــري ــق األن ـب ـي ــاء ال ـج ــدي ــد ،ل ــه وظـيـفــة
مزيفة :تعليم الجماعة أن التفتيت هو
أحد أشكال الديمقراطية ،أحد أشكال
اإلبداع .جاء دور لهجة أهل البقاع بعد
اللهجة البيضاء (ما اعتبره الكثير من

اليساريني لهجة أهــل الجبل) ولهجة
أهل الجنوب ،لكي تخرج من حجبها
الـ ـح ــاجـ ـب ــة .إال أن خ ـ ـ ــروج ال ـل ـه ـجــات
خـ ــروج إكــزوت ـي ـكــي ال خـ ــروج حقيقة
الكائنات بكامل عناصرها.
اللهجة سرير ،إال أن فراشه مليء بكل
مــا يـعـقــص ،حـيــث ال يحلم الـبـشــر في
«بــا هيبة» إال بالقبض على مسودة
الـ ـلـ ـهـ ـج ــة ،حـ ـي ــث ب ـ ــدا ع ـ ـبـ ــاس ج ـع ـفــر
(صــاحــب الـتـجــربــة املـ ـح ــدودة) مرفهًا
من امتالكه اللهجة .امتلك ابن البقاع
لـهـجــة أه ــل ال ـب ـقــاع .م ــا س ــوف يعتبر
ً
حــا جرثوميًا سريعًا ،فــي مختبرات
اإلنتاج «الجديد» .الفيلم قميص كبير
ع ـل ــى ع ـب ــاس ج ـع ـف ــر .ال ـف ـي ـلــم قـمـيــص
ضيق على بعض العاملني في الفيلم،
ل ـ ــوال أنـ ـه ــم ق ـب ـل ــوا ب ــالـ ـت ــواط ــؤ بـلـعــب
أدوار األح ـي ــاء األمـ ـ ــوات ،ب ــدون تـعــب،

وجد النص ضربته الخاطفة بلهجة
عباس جعفر ،ال عباس جعفر
نفسه
لكي ي ــداروا ثلج الفيلم بتسليماتهم
الـطــولـيــة وال ـعــرض ـيــة .ال ق ــاع ،إذن ال
سالح .الفيلم أي شيء واطئ ،ال قلعة.
ال ضــرورة لحضور األسلحة ملمارسة
أن ـ ــواع م ــن ال ـش ـق ــاوة أمـ ــام ه ــده الـلـغــة
املبلولة برحالت الناس إلــى حقولهم
وعــرق ـهــم وه ــم ي ـضــربــون مـحــاريـثـهــم
بأرضهم ،طريقهم السريع إلى لغتهم
ال لهجتهم ألن اللهجة جزء من اللغة.
ثمة مــا يــذكــر بــأبــواب جهنم بالفيلم،
حني تغيب الفرق والبرامج واملناهج
واألل ـ ـعـ ــاب واملـ ـب ــاري ــات واملـ ـ ـق ـ ــاالت .ال
مقالة واحــدة في «بال هيبة» .فذلكات
ال تساعد على نــص تقليدي أو نص
سبور .ال قصة وال نص وال سيناريو
وال حوار .ال شيء سوى محاولة وضع
الفيلم على رف إنتاجات الليث حجو
 ،من «ضيعة ضايعة» إلــى «الخربة».
«الـ ـخ ــرب ــة» أكـ ـث ــر .ف ـتــح ب ــري ــد ال ـخــربــة
ّ
ّ
ي ــذك ــر ،ب ـ ـ ــدوره ،أن ال ـخ ــرب ــة ل ــم تصب
بنزلة برد اللهجات ،حني أخذ كاتبها
ومخرجها اللهجة كجزء من مساحات
الحياة الــواسـعــة .جــزء مــن الـطـبــاع .ال

إن ـجــاز مــن وض ــع األص ــاب ــع بــالـخــربــة،
إال ترييف العادات من فرط السذاجة.
م ــا ال ي ـت ـم ـنــاه ال ال ـب ـشــر وال ال ـش ـجــر.
أخطأت كل الخيول في مرمح الفيلم.
الـفـيـلــم م ـقــامــرة ع ـلــى ط ــاول ــة ال ــره ــان.
ره ــان عـلــى االس ــم .االس ــم وح ــده .ثمة
فرق واضح وجلي ،حيث أن ريبرتوار
«ال ـه ـي ـبــة» ج ـنــى ال ـك ـث ـيــر ،ف ــي ح ــن لم
ي ـج ـ ِـن «ب ــا ه ـي ـبــة» غ ـيــر ح ـمــل الـفـيـلــم
إلـ ــى ال ـب ـح ــر .ن ــص ب ــا أج ـن ـح ــة ،نــص
بال حذاء .إحراق كامل لكتب السينما
وأفالمها .ال شيء في فيلم رافي وهبي
إال ال ــرغ ــوة ،رغـ ــوة ح ــراس ــة الـسـيـنـمــا
ب ـش ــروط الـ ـس ــوق .ل ــم يـسـتـطــع الــرجــل
خــداع الفيلم السينمائي .لــم يستطع
إال خداع ذاته .سماجة بالكيلو .الفيلم
قشرة مــوز .مسح جديد لعالم املوتى
بـعــالــم الـسـيـنـمــا .ال ن ــص وال إخـ ــراج.
ال ك ــادر ،ال زاوي ــة ،ال تشكيل .ال شيء
ّ
إال الخفة .يقلم رافــي وهبي كل لوحة
محتملة ،يقلم كل جسارة في صناعة
مـشـهــد .أك ــواري ــوم ي ـغــرق سـمـكــه على
سطح مــائــه ،بعيون نصف مفتوحة،
نـصــف مـغـلـقــة .ال ش ــيء س ــوى الخلل،
في ما يعتبر شريطًا /جثة.
التضاريس ال تكذب ،ال تقوم التمارين
العصبية .وجد النص في «بال هيبة»
ضربته الخاطفة بلهجة عباس جعفر،
ال ع ـب ــاس ج ـع ـفــر ن ـف ـســه .هـ ـك ــذا ،أفـقــد
الـنــص جعفر أث ــره األوح ــد فيما ظهر
فيه من «كوميديا التلفزيون» بدءًا من
«شــي أن أن» :فـطــرة الــرجــل .ال يمتلك
ع ـب ــاس ج ـع ـفــر م ــن ق ـس ـمــات الـتـمـثـيــل
واحـ ــدة .ال يمتلك إال وجـهــه املـشــدود
ولهجته غير املـتــأنـقــة .ال سكة حديد
لــدى الكاتب وامل ـخــرج .ل ــذا ،لــم يوضع
القطار على السكة .ال قطار وال سكة.
ال ـح ـيــاة بــال ـخ ـيــال ،الـحـيـلــة بــالـخـيــال.
هكذا  ،راحــت الضحكات تموت وهي
عـنــد ط ــرف الـعـصــب األول ،ف ــي رحـلــة
ت ـس ـلــق األع ـ ـصـ ــاب .ج ـن ــوح ك ــام ــل ،في
حكاية الـشــاب البسيط (لكي ال نقول
املعوق) نحو التبسيط ال البساطة .ثمة
ب ــون هــائــل بــن الـبـســاطــة والتبسيط.
يتناسل املوت بكريات الدم كلما أوغل
املشاهد في املشاهدة .ألن قطار الفيلم
ضــائــع بــن قـصــة حــب بــا تــأمــل وبــا
إيالم .قصة الحب بني الشاب البسيط

بينهما كــل أسنان
والـفـتــاة الجميلةَ .
القبائل /الـعــائــات وشـعـ ٌـر مــن تلفيق
األحـ ـ ـ ــداث .هـ ـك ــذا ،ي ـص ـبــح م ــن يــدعــوه
أهــل القرية «بــا هيبة» زعـيــم القرية.
ّ
ألن شقيقة الجد ابتدعت حل أن يسلم
الجد العباءة للحفيد ،بحيث ال يخسر
الزعامة ،ما دامــت العباءة على كتفي
الشاب ،بعدما تآمر األصهرة على أب
زوجاتهم ،من دبت حكايته على منام
رآه .مـنــام سـخــر فـيــه أحــدهــم مـنــه ،ما
اعتبره تهديدًا لزعامته ،حتى فرض
ال ـت ـل ـصــص ع ـل ــى نـ ـب ــرات أهـ ــل ال ـقــريــة
لـيـكـتـشــف م ــن هـشــم زعــام ـتــه بصوته
باملنام ،بـقــراءة التطابق بــن الصوت
ب ــامل ـن ــام وأح ـ ــد أص ـ ــوات أهـ ــل ال ـقــريــة.
عبقرية تفلق الـســرايــا املشمسة عند
مـفـتــرق ال ـطــرق .اخ ـتــاق ،ال فــانـتــازيــا.
ان ـح ـن ــاءة الص ـط ـي ــاد ط ــائ ــر الـسـيـنـمــا
بدون نجاح .برد يتمدد على ساعتني
أو أقـ ــل .ب ــرد س ــاع ــات ،ب ــرد يـهـشــم كل
شيء.
ال صــدق وال س ـعــرات حــراريــة .ال حب
للسينما ،ال شفقة على السينما .جسد
هــش .ال جسد بــاألحــرى .راديــو بهواء
وغر ُ
غر ٌ
صاالت العرضٌ .
وغر .الختام
ختام كل األفــام .عرس مع واحــدة من
فرق الزفة /الفطر.
لم يتعلم رافــي وهبي التلصص على
ال ـس ـي ـن ـم ــا (اإلن ـ ـتـ ــاجـ ــات ذات ال ــوج ــه
الخاص) لكي يقع على لحظات صفاء
الـسـيـنـمــا ،لـكــي يـقــع فــي لـحـظــات قــوة
السينما .هــذه سينما رثــة ال سينما
ب ــرول ـي ـت ــاري ــا رث ـ ــة .س ـي ـن ـمــا /كــان ـتــون
يـ ـعـ ـم ــل أفـ ـ ـ ـ ـ ــراده عـ ـل ــى قـ ـت ــل ال ـ ـفـ ــرص،
بـ ـتـ ـح ــوي ــل كـ ـ ــل ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص إلـ ـ ـ ــى فـ ــرص
ضــائـعــة .ال شــيء مـبــاغــت .ال تلويحة.
ألواح ثلج في رقصة تانغو طائشة ،ال
يستطيع الراقصون فيها االقتراب من
بعضهم كبشر عاديني أو كجنراالت.
ال حدس .الحدس مفقود مع مجموعة
مــن املـمـثـلــن ،مــن يتمتعون بـتــواريــخ
م ــن ال ـل ــؤم بــال ـت ـعــامــل م ــع األدوار في
أفالم ومسلسالت قديمة .كميل سالمة
وداريـنــا الجندي ومـيــراي بانوسيان
وعـ ـ ــدي رعـ ــد وغـ ـي ــره ــم .ال شـ ــيء مـمــا
تمتعوا به سابقًا .انشغال بآالم األداء
وتحمل املصادفات .ستيفاني عطالله
حــب «محسن» على بعد خـطــوات من
ص ـن ــاع ــة حـ ـض ــوره ــا .ل ـع ـل ـهــا تـمـتـلــك
حكمة الحضور في خطواتها الالحقة.
ه ــذا فـيـلــم م ـتــاع ،يـبـتــاع ح ـضــوره من
ان ـك ـم ــاش امل ـع ــرف ــة .ص ـنــاعــة ف ـي ـلــم عن
التنمر ،بوضع التنمر في حاوية من
يتزوج بطلها العدم العميق .كل شيء
مـ ـن ــزوع م ــن ال ـت ـق ــوي ــم :إقـ ـن ــاع صــديــق
محسن صديقه بــالــزواج مــن حبيبته
لكي يحيدها من درب من من يطلبها
لنفسه ،على أن يعيدها له بعد عبور
العاصفة .شريط مــن العجالت بــدون
ل ـ ــوازم تـنـظـيــف .ب ــدأ ع ـمــار امل ـن ــزل من
اآلن ـي ــة :أغ ـن ـيــة .دل ـيــل إج ـه ــاض ح ــازم.
املمثلون كورال حزين .النص فوالر من
األحــداث الكاريكاتورية (دهن الحمار
باللون األبيض ،ارتداء محسن ملالبس
الحبيبة فــي مخدعها حيث وجــد في
واحدة من حقائب ثيابها .)...مهزمون
ال يرتبون خرابًا يليق بهم ،إذ يتركون
ترتيب الخراب ملن ّ
نص الفيلم وأخرج
الفيلم وهو يرتب فيلمه باالستسهال
ال بالنشاط .السينما هنا ،ال سينما،
حتى سينما ما مضى .عني ال تخجل:
غلو على ال ــدوام .ســوف تحوي أرض
«ب ــا هـيـبــة» املـلـعــونــة م ــا يـخـطــر ومــا
ال ي ـخ ـطــر ف ــي بـ ــال (حـ ـف ــات ت ـعــذيــب،
رقص أمــام صــورة الزعيم الجديد) .ال
عقل يقود إلــى النصح .ســوف ينتهي
الفيلم بــوقــوف شخص لــم يتكلم أبـدًا
فــي الـفـيـلــم عـلــى ال ـشــرفــة وه ــو يــراقــب
ال ـ ـج ـ ـمـ ــوع املـ ـهـ ـنـ ـئ ــة .إح ـ ــال ـ ــة والديـ ـ ـ ــة.
وبــارت ـفــاع ضـحــك شـيــخ القبيلة وهــو
فــي جـنــازتــه املـقـنـعــة .حـبــذا لــو تمسك
الفيلم بصمت الشخصية الصامتة،
بـ ــدل أن ي ـقــع ف ــي أخـ ـط ــاء امل ـصــارعــن
وفي استعراضاتهم األشبه بصناديق
األحــاجــي .صناديق ال تفعل ســوى أن
تسعر الحضور بالطرق املناسبة.

