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وجهًا لوجه

البيانو العظيم

أمين معلوف يرنو إلى الفن السابع
الروائي اللبناني الذي ّ
انضم
«األكاديمية الفرنسية»
إلى ّ ّ
لم تشق مؤلفاته طريقًا
إلى السينما الفرنسية أو
العربية .أسباب كثيرة
تحول دون ذلك ّربما،
لكنها ترجعنا إلى
عالقته بالشاشة الكبيرة
والكتابة للفن السابع
الهاي ـ محمد األمين
لدى الحديث عن العالقة بني السينما
ّ
يتصدر اسم نجيب
والرواية العربية،
محفوظ املشهد .برغم مرور السنوات،
استطاع ال��روائ��ي املصري أن يحافظ
ع �ل��ى ال �ف �ص��ل ب�ي�ن ش�خ�ص�ي��ة ال�ك��ات��ب
ال�س�ي�ن�م��ائ��ي وال �ك��ات��ب ال ��روائ ��ي .وق��د
نقلت مجموعة من أعماله إلى الشاشة
الكبيرة؛ من بينها «ثرثرة فوق النيل»،
فيما كان أول من ّقدم القصة املكتوبة
للسينما ف��ي «ب�ي�ن ال�س�م��ا واألرض»
( )1959ل�ص�لاح أب��و س�ي��ف .لكن هذه
ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال ��روائ� �ي�ي�ن وامل �خ��رج�ين
ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ي�س��وده��ا ال�خ�ل��ل،
حيث يتراجع مستوى السيناريوات،
ّ
وي �ت �ع��زز ان� �ع ��زال ال ��روائ� �ي�ي�ن وك��ت��اب
ّ
القصة في مؤلفاتهم.
م��ع دخ��ول أم ُ�ين معلوف «األكاديمية
ال �ف��رن�س �ي��ة» ،ف�ت�ح��ت ل��رواي��ات��ه ن��اف��ذة
ع � �ل� ��ى ال� �س� �ي� �ن� �م ��ا ال � �ف� ��رن � �س � �ي� ��ة .ل �ك��ن
ّ
بالطبع ف��إن أعماله التي تتقاطع مع
الحدود بني الشرق وال�غ��رب ،وتنتقل
ّ
وتتنوع
مناخاتها عبر القرون واملدن،
ب �ي�ن امل � �غ ��ام ��رات وال� �س� �ي ��ر امل �ت �خ� ّ�ي �ل��ة،
ّ
والهويات والتاريخ ،تتطلب ميزانية
ك�ب�ي��رة لنقلها إل��ى ال�ش��اش��ة الكبيرة،
كتابة
وخ�ص��وص��ًا م��ع غ�ي��اب ت�ج��رب��ة
ّ
السيناريو عن معلوف .لذلك ،لم تشق
أع�م��ال��ه طريقًا إل��ى السينما العربية
أو الفرنسية ،فمعلوف كان «مشاهدًا
أكثر م��ن أن يكون ل��ي حلم املشاركة»
كما يقول.
ف ��ي م�ق��اب�ل�ت�ن��ا م ��ع ص��اح��ب «ص �خ��رة
طانيوس» التي تمحورت ح��ول الفن
ال �س��اب��ع ،ي �ق��ول« :ل ��م أك �ت��ب للسينما،
ولم أحاول أبدًا أن أنجز شيئًا في هذا
املجال ،حتى في األوقات التي تزامنت
م ��ع م �ش��اري��ع ل �ت �ح��وي��ل رواي� �ت ��ي إل��ى

الشاشة» .وهذا يعود إلى «أن شعوري
ب�ك�ت��اب��ة س�ي�ن��اري��و مختلفة ك�ل�ي��ًا عن
ك� �ت ��اب ��ة رواي � � � ��ة أو ح� �ت ��ى م �س��رح �ي��ة،
ف �ه��ي ك �ت��اب��ة خ ��اص ��ة وأن � ��ا ش�خ�ص�ي��ًا
ال أت �ق �ن �ه��ا» .ي �ق��ول ذل ��ك رغ ��م ع�لاق�ت��ه
ال�ق��دي�م��ة بالسينما ال �ت��ي ت��رج��ع إل��ى
طفولته« .أنا من جيل تفتحت عيناه
على السينما» ،وخصوصًا في بيروت
التي أمضى فيها فترة ص�ب��اه ،حيث
ك ��ان ي�ت��اب��ع اإلن �ت��اج��ات السينمائية
بشكل دائ ��م .ف��ي ف�ت��رة ص �ب��اه ،شاهد
م� �ع� �ل ��وف ع � � ��ددًا ك� �ب� �ي� �رًا م � ��ن األف � �ل ��ام،
وت �ح��دي �دًا ف ��ي ن �ه��اي��ة ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات
وب ��داي ��ة ال �س �ت �ي �ن �ي��ات ال �ت��ي ارت �ب �ط��ت
ف �ي �ه��ا ال �س �ي �ن �م��ا ال �ع��امل �ي��ة ب�ت�ص��وي��ر
العالم الروماني .ثم ّ
تعرف إلى أنواع
سينمائية أخرى ،إلى جانب «األعمال
ال�ت��ي كنا نشاهدها ف��ي امل��درس��ة ولم

ت �ك��ن ت �ج��د ط��ري �ق �ه��ا إل� ��ى ال� �ص ��االت».
وي �ض �ي ��ف« :ك ��ان ��ت ع��ائ �ل��ة ألص ��دق ��اء
أه �ل��ي ت�م�ت�ل��ك ص��ال��ة ت �ع��رض أف�لام��ًا
م �ص��ري��ة ،وك �ن��ا ن��ذه��ب إل�ي�ه��ا وك��أن�ن��ا
ُ
شاهدت العديد من
أصحابها .هناك،

مشروع القتباس
روايتيه «ليون
األفريقي»
و«موانئ المشرق»

التشويق الفريد

األفالم املصرية؛ منها أفالم اسماعيل
ياسني» .ومع عدم امتالكه أي تجارب
سينمائية أو كتابة سيناريو ،يؤكد
ّ
م �ع �ل��وف أن «ه� �ن ��اك دائ� �م ��ًا م �ش��اري��ع
لنقل ع��دد م��ن رواي��ات��ي إل��ى الشاشة،
وف ��ي م�ع�ظ��م األوق � ��ات ك��ان��ت تصطدم
ب��ال �ك �ل �ف��ة ،ألن ال� ��رواي� ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة
تقترن دائ�م��ًا بالكلفة العالية حينما
ي � �ك� ��ون ه � �ن� ��اك م� � �ش � ��روع إلخ ��راج� �ه ��ا
س�ي�ن�م��ائ�ي��ًا» .وي�ش�ي��ر إل ��ى أن ��ه يجري
َ
العمل على مشروعني إلخراج روايتي
«ل�ي��ون األف��ري�ق��ي» و«م��وان��ئ امل�ش��رق»
سينمائيًا .كذلك ،هناك جهود جدية
ت �ب��ذل ح��ال�ي��ًا ل�ل�ت��وص��ل إل ��ى امل�ي��زان�ي��ة
ال �ك��اف �ي��ة ل�ت�م��وي��ل ه��ذي��ن امل �ش��روع�ين،
و«آم ��ل أن ينجح امل �ش��روع��ان وينفذا
سينمائيًا ف��ي ال�س�ن��ة ال�ح��ال�ي��ة» .إل��ى
ج� ��ان� ��ب ه� ��ات �ي�ن ال � ��رواي� � �ت �ي��ن« ،ه� �ن ��اك
ً
مشروع آخر ّ
يخص عمال ثالثًا وأتابع
ح��ال�ي��ًا تفاصيله وق��د يستغرق أكثر
م��ن ع ��ام م��ن أج ��ل ت�ه�ي�ئ��ة م�ي��زان�ي�ت��ه».
ض �م ��ن إط� � ��ار ال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن األج� � ��واء
التاريخية في روايته ،وإمكانية نقلها
إلى الشاشة ،فإن السينما العاملية بما
فيها السينما التاريخية ت��رك��ز على
ّ
املشاهد املتعلقة بالجسد وجمالياته.
ّ
فهل سلط معلوف الضوء في رواياته
على موضوعة الجسد؟ أو هل منحه
امل� �س ��اح ��ة ال� �ك ��اف� �ي ��ة ،وخ� �ص ��وص ��ًا أن
ال �ج �س��د ف ��ي ال ��رواي ��ة ع��ام��ل م �ه� ّ�م في
إن� �ج ��اح ال �ع �م��ل ال �س �ي �ن �م��ائ��ي؟ «رب �م��ا
ه ��ذا ص�ح�ي��ح ،ف��أن��ا ل��م أل �ع��ب أي دور
في هذا املجال ،حتى إن الجسد يكاد
ي �ك��ون غ��ائ�ب��ًا ف��ي ج��ل رواي ��ات ��ي ،وق��د
تعاملت مع هذه املواضيع من منظور
ع�ق�لان��ي ،بعيدًا ع��ن اإلب��اح�ي��ة» ،يقول
قبل أن يضيف «إنها مسألة مطروحة
ف��ي ال �ش��رق وال �غ��رب ،ول �ه��ا ام �ت��دادات
ف��ي ك��ل امل �ج��االت؛ ب�م��ا فيها امل�ج��االت
السياسية واالجتماعية»،
ّ
تشكل أع�م��ال معلوف ال��روائ�ي��ة م� ّ�ادة
قد تكون قريبة أيضًا من املسلسالت
ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ،ح �ي��ث ت�ح�ض��ر ت�ي�م��ات
ال �ح��وار م��ع اآلخ ��ر وال �ت �س��ام��ح ب �ق� ّ�وة،
وه � � �م � ��ا م � � ��ن ال � �ت � �ي � �م� ��ات ال � �ح� ��اض� ��رة
ل�ل�م�ج�ت�م�ع��ات ال �ع��رب �ي��ة .ه �ن��ا ،يتمنى
الكاتب دائمًا أن تتحول كتاباته الى
أف�ل��ام س�ي�ن�م��ائ�ي��ة أو م �س �ل �س�لات ،إال
أنه يعيدنا إلى «أنني شخصيًا على
األق� ��ل أرى أن ق��درت��ي م �ح ��دودة على
ترجمة ما أكتبه إلى صور أو حلقات،
وبالتالي ال أعلم إن كانت ستتحول
رواي��ات��ي إل��ى أع�م��ال درام �ي��ة ف��ي أحد
األيام».

ّ
يتحول الرعب ُامل ّ
تخيل إلى رعب حقيقي؟
كيف
ّ
ّ
يشتد الرهاب النفسي إلى درج��ة تستقل
هل
م �خ��اوف �ن��ا ع �ن��ا وت �ص �ب��ح ل �ه��ا ح �ي��اة خ��اص��ة
بها ،فتتكلم فعليًا وحتى ّ
تهدد بقتلنا إذ لم
ننصع لها؟ ه��ذا ما يفكر فيه املوسيقي توم
سلزنيك املصاب برهاب املسرح ،حني يجلس
أم��ام البيانو ليعزف أم��ام الجمهور ويقرأ بني النوتات
س �ط �رًا م�ك�ت��وب��ًا ب��ال�خ��ط األح �م ��ر« :اع � ��زف ن��وت��ة واح ��دة
خاطئة وسأقتلك» .توم مثل املشاهد يتساءل بقلق ما
يتخيل ك��ل ذل��ك أم أن ره��اب��ه النفسي بلغ ّ
ّ
حد
إذا ك��ان
ّ
ّ
الجنون .يقلب توم برعب بني األوراق وينفذ ما تأمره به،
فينسحب فجأة من خشبة املسرح ليذهب إلى حجرته
ح�ي��ث ي�ج��د س�م��اع��ة ي�ض�ع�ه��ا ع�ل��ى أذن � ��ه ،فيكتشف أن
مخاوفه قد ّ
طورت صوتًا خاصًا بها تخاطبه به وتأمره
بالعودة إلى املسرح للعزف« .البيانو العظيم» لإلسباني
أوج�ن�ي��و م�ي��را ل�ي��س فيلمًا ع��ن موسيقي م�ج�ن��ون وإن
كان يوحي لنا بذلك في بدايته .إذ سرعان ما نكتشف
ً
ّ
أن ق ��ات�ل�ا ف�ع�ل�ي��ًا ي �ت��رب��ص ب�ت��وم
سلزنيك ال��ذي يلعب دوره إليجا
وود ،لكن الحبكة ال��روائ�ي��ة التي
بني على أساسها الفيلم هي التي
تخرج تمامًا عن املألوف وتضعنا
أمام فيلم تشويق فريد من نوعه
باألبعاد النفسية التي ترمز إليها
ّ
ال�ح��وادث والشخصيات .رغ��م أن
شخص حقيقي
َمن يطارد توم هو
ّ
كما يصوره الفيلم ،إال أن��ه يبدو
كأنما ه��و خ��وف��ه ،تقمص ص��ورة
ه��ذا ال��رج��ل ،م��ا ي��ذك��ر إل��ى ح� ّ�د ما
بهيتشكوك في ح��وارات��ه ورمزية
يذكر الفيلم
ّ
الرعب ال��ذي يجسده الفيلم
حد ما
أكثر إلى ّ
منها في لغته السينمائية .الفيلم
ال ي�خ�ل��و م��ن ال �ط��راف��ة ع�ب��ر ه��ذا بهيتشكوك
امل ��وق ��ف ال � ��ذي ي �ب��دو س��وري��ال �ي��ًا ،في حواراته
حيث يتحدث ت��وم م��ع الشخص ورمزية الرعب
الذي يهدده عبر السماعة ويغادر الذي يجسده
امل �س��رح وي �ع��ود إل �ي��ه وه ��و ينفذ
أوامره بينما الجمهور ّ
يفسر ذلك
بغرابة أطوار املوسيقي ويستمر
بالتصفيق حتى النهاية .السبب
ال��ذي يدفع ج��ون ك��وزاك ال��ذي يلعب دور كليم ملطاردة
املوسيقي وتهديده عبر السماعة بقتله أو قتل زوجته،
ً
ليس هو املهم فعال .املمتع أكثر هو مراقبة التفاعل بني
هذين املمثلني والحوارات املحتدمة التي تدور بينهما
بذكاء ال يخلو من السخرية معركة املرء مع
التي تجسد
ّ
ذات��ه ،خصوصًا أننا ال نرى ك��وزاك إال في نهاية الفيلم.
طوال الوقت ،ال نرى من كوزاك سوى صوته الذي يطارد
توم الذي يسمعه وحده .املذهل أنه في ظل تهديد كليم
ل��ه وال��رع��ب الحقيقي ال��ذي يواجهه ،ينسى ت��وم رهابه
النفسي وي�ع��زف ببراعة ال مثيل لها ،وي��ذه��ب ليواجه
كليم ب�ش�ج��اع��ة م�ب�ه��رة بالنسبة إل ��ى ه ��ذه الشخصية
الخائفة امل �ت� ّ
�رددة التي تطالعنا ف��ي أول الفيلم .كأنما
كليم ليس هنا إال ملساعدته على تخطي خوفه .ال يبدو
اختيار خشبة املسرح كساحة لهذه املعركة اعتباطيًا.
م �ن��ذ ص �ع��ود ت� ��وم إل� ��ى ال �خ �ش �ب��ة ،ي�ن�ف�ص��ل ع ��ن ال �ع��ال��م
الخارجي ،وتتحول الخشبة إل��ى مسرح لكل تجسدات
ال�لا وع��ي ،كما الدخول إل��ى صالة السينما ال��ذي يشبه
تجربة الحلم بحسب التحليل النفسي .
بانة...
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فالش
■ يقيم «املجلس الثقافي للبنان الجنوبي» ندوته
هذا األسبوع حول كتاب «أفكار حول تحديث املشروع
االشتراكي» لكريم ّ
مروة .عند السادسة من مساء الغد.
ي��ش��ارك ف��ي ال��ل��ق��اء ك��ل م��ن :األك��ادي��م��ي ن��دي��م ن��ج��دة ،طوني
فرنسيس وسمير عطا الله ،فيما ّ
تقدمه عضو الهيئة اإلدارية
املحامية وداد يونس في قاعة املجلس (ب��رج أب��ي حيدر _
بيروت) .لالستعالمadmin@althakafi-aljanoubi.com :
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■ بعد معرضها ال��ف��ردي األول  Depthsال��ذي شاهدناه
العام املاضي ،افتتحت الرا زنقول أخيرًا معرضها الجديد
 The Unseenف���ي «غ��ال �ي��ري أي� ��ام» (وس����ط ب���ي���روت).
املعرض الذي يستمر حتى  30آذار (مارس) املقبلّ ،
يضم
 12صورة فوتوغرافية حول ثيمة الحقيقة وإظهار وجهها
املخفي عن أعيننا .هنا ،تستكمل الفوتوغرافية الشابة
توظيف ص��وره��ا إلظ��ه��ار أفكارها ح��ول مالمح وح��االت
النفس البشرية ،منجزة ديكوراتها وشخوصها الخاصة.
لالستعالم01/374450 :

