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سينما

سيمون الهبر يواصل اإلبحار في ذاكرة الحرب األهلية
بعد «سمعان بالضيعة» ،يواصل
السينمائي الشاب رحلته الوثائقية .في
تجربة
«الحوض الخامس» ،يستند إلى ً
ّ
عائلته مجددًا ،باعتبارها صورة مصغرة
عن أحوال املجتمع اللبناني خالل الحرب.
هكذا ،ينطلق من ّ
الخاص إلى العام ،مع
شهادات والده وأصدقائه الذين عملوا في
املرفأ في ذلك الزمن األسود
روي ديب
في فيلمه األول «سمعان بالضيعة»
( ،)2009تناول سيمون الهبر ()1975
أح��داث تهجير املسيحيني م��ن جبل
لبنان خالل الحرب األهلية ( 1975ـــ
قصة ّ
 .)1990روى لنا ّ
عمه سمعان
ال � � ��ذي اخ � �ت� ��ار ال � �ع � ��ودة إل � ��ى ال �ج �ب��ل
ك��ي ي��رع��ى ال�ب�ق��ر ب�ع�ي�دًا ع��ن امل��دي�ن��ة.
ال�ي��وم ف��ي شريطه الثاني «الحوض
الخامس» ال��ذي ع��رض أخيرًا ضمن
«م � �ه� ��رج� ��ان ش� ��اش� ��ات ال � ��واق � ��ع» ف��ي
«م� �ت ��روب ��ول� �ي ��س أم �ب �ي ��ر ص ��وف �ي ��ل»،
ً
ي �س ��رد امل� �خ ��رج ال� �ش ��اب ف �ص�ل�ا آخ��ر
م��ن ف�ص��ول ال �ح��رب ع�ل��ى ل�س��ان أبيه
وأص��دق��ائ��ه م��ن س��ائ�ق��ي ال�ش��اح�ن��ات
كانت تنقل البضائع من مرفأ
التي
ّ
بيروت .إنها رحلة نجول فيها على
ش �خ �ص �ي��ات ع ��اي �ش ��ت زم� �ن ��ًا م�ض��ى
م��ع ان �ت �ه��اء ال� �ح ��رب .ل �ك��ن ،ه��ل نجح
صاحبنا في تقديم شيء جديد عن

ذلك «الزمن األسود»؟ يتجسد الفيلم
ف��ي ث�لاث مساحات :الجبل ،وامل��رف��أ،
وم �س��اح��ة م�س�ت�ح�ض��رة م��ن ال�خ�ي��ال
وال� � ��رواي� � ��ات .ف ��ي ال �ل �ق �ط��ات األول � ��ى،
ت�ت�ق��اط��ع ال �ص��ورة ب�ين آل �ي��ات امل��رف��أ،
والطبيعة الجبلية ،والشخصيات
ّ
التي تشكل نقطة التماس بني هاتني
ال �ج �غ��راف �ي �ت�ي�ن .زم ��ان� �ي ��ًا ،ي �ع ��ود ب�ن��ا
الهبر إل��ى الستينيات ،لتنتهي بنا
ال�ح��ال أوائ��ل التسعينيات .م��ع ذل��ك،
ال يستعني بمواد أرشيفية تساعده
في إدخال املشاهد إلى أجواء الفيلم،
ف��األرش �ي��ف ه �ن��ا ي�ن�ب��ع م��ن ذك��ري��ات
الشخصيات.
ينطلق الوثائقي مع األب نجم الهبر
امل �ت �ن �ق��ل م� �ن ��ذ ص� �غ ��ره ب�ي��ن ب� �ي ��روت
وال�ج�ب��ل .يخبرنا ال��رج��ل ال�ك�ه��ل عن
املرة األول��ى التي قصد فيها بيروت
بحثًا ع��ن ال�ع�م��ل وه��رب��ًا م��ن ال��ري��ف.
يفشل ه��ذا املخطط عندما يكتشف
أب��و نجم م�ك��ان عمل اب�ن��ه ف��ي مقهى
«ال � � �ج � � �ن� � ��دول» .س� �ي� �ع ��ود ن� �ج ��م إل ��ى

ال �ق��ري��ة ،ل�ي�ع�م��ل ف��ي األرض وت��رب�ي��ة
ّ
الحيوانات .لكن وفاة األب ستسمح
ل�لاب��ن ب��ال �ع��ودة إل ��ى ب �ي��روت ،لتبدأ
رحلته مع ش��راء الشاحنات والعمل
ف��ي امل��رف��أ .بعد ن�ج��م ،يتوالى ظهور
السائقني اآلخ��ري��ن .ي��روي ك��ل واح��د
قصة وص��ول��ه إل��ى امل��رف��أ ،وذكرياته
في ذلك املكان .ينقسم زمن الشهادات
ال �ت��ي ت��دل��ي ب �ه��ا ال �ش �خ �ص �ي��ات إل��ى
ح �ق �ب �ت�ين .األول� � ��ى ت �ت �ن��اول ف �ت��رة ما
ق�ب��ل ال �ح��رب ،ح�ي��ث ت�ع��ود أس�ط��وان��ة
ذلك الزمن الجميل إلى ال��دوران عبر
يوميات ه��ؤالء ال��رج��ال .يخبرنا كل
واح��د ع��ن فيلمه املفضل ،لينفضوا
ال� �غ� �ب ��ار ع� ��ن «أب� � ��ي ف � ��وق ال �ش �ج ��رة»
وأف �ل ��ام ب � ��روس ل� ��ي .ي �خ �ب��رون �ن��ا أن
ث�ل�اث�ي�ن س �ي��خ ش ��اورم ��ا ك��ان��ت ت�ب��اع
ك��ل ي��وم ف��ي س��اح��ة ال �ب��رج «ال �ت��ي ما
ك��ان��ت ت�ن��ام» .تتوالى الحكايات عن
الزمن الجميل الذي انتهى مع بداية
الحرب األهلية .هكذا ،ندخل الحقبة
ال� �ث ��ان � �ي ��ة .ن �ص �غ ��ي إل� � ��ى م� �غ ��ام ��رات

ال�س��ائ�ق�ين ف��ي امل��رف��أ ال ��ذي سيطرت
عليه «ال �ق��وات اللبنانية» .ال ب� ّ�د لنا
م ��ن ال� �خ ��روج ب �ع �ب��رة ،ح�ي�ن ي�خ�ب��رن��ا
ه��ؤالء كيف أب �ع��دوا شبح الطائفية
ع ��ن امل ��رف ��أ رغ � ��م ال� �س� �ع ��ار ال �ط��ائ �ف��ي
ال� � ��ذي أص� � ��اب امل �ج �ت �م��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي.
ك� ��ان ال �ع �م��ال امل �س �ل �م��ون ي �س��اع��دون
أص��دق��اء ه��م امل�س�ي�ح�ي�ين ف��ي ال�ه��رب
إلى بيروت الشرقية ،بينما ساعدهم
املسيحيون ف��ي ال�ن�ج��اة م��ن م�ج��زرة

يقوم الشريط على
جمالية عالية من
حيث التأطير ،وحركة
الكاميرا ،واأللوان

«السبت األس ��ود» .هكذا ،نجول بني
هاتني الحقبتني ،إل��ى أن نقترب من
امل �ش �ه��د األخ� �ي ��ر .ح��رك��ة ان�س�ح��اب�ي��ة
للكاميرا م��ن امل��رف��أ ،م ��رورًا بالجبل،
وختامًا مع نجم الهبر الذي يخبرنا
حلمه بالعودة إلى القرية لقضاء
عن ّ
م��ا ت�ب��ق��ى م��ن ح �ي��ات��ه .م��ن امل��ؤك��د أن
«ال� � �ح � ��وض ال � �خ ��ام ��س» ي� �ق ��وم ع�ل��ى
ج�م��ال�ي��ة ع��ال �ي��ة م��ن ح �ي��ث ال�ت��أط�ي��ر،
وحركة الكاميرا ،واأللوان .لكن الهبر
ّ
يتفلت م��ن ن�ج��اح فيلمه األول ال��ذي
ّ
اس�ت�ط��اع ع�ب��ره أن ي�ط��ل ع�ل��ى لبنان
بأسره .في هذا الشريط ،يروي الهبر
ذكريات سائقي الشاحنات في إطار
ت �م �ج �ي��دي ،ل�ت�ط�غ��ى ال�ن��وس�ت��ال�ج�ي��ا
على كل ما يريد قوله.
ت�س�ت�ع� ّ�د «م�ت��روب��ول�ي��س أم�ب�ي��ر ص��وف�ي��ل»
ل� �ط ��رح س �ب �ع��ة أف� �ل��ام وث��ائ �ق �ي��ة ف ��ي أي ��ار
(م��اي��و) امل�ق�ب��ل م��ن ب�ي�ن�ه��ا ف�ي�ل��م سيمون
الهبر «ال�ح��وض ال�خ��ام��س» وش��ري��ط نديم
مشالوي «القطاع صفر»

نجم الهبر
في مشهد
من «الحوض
الخامس»

يا زمان الطائفية
يندرج «حوض الخامس» ضمن املوجة املعاصرة
الوثائقية في
التي عمت لبنان وشجعت األعمال
ُ
ّ
بلد ال ذاكرة ،وال كتاب تاريخ له .هكذا ،خصصت
لها التمويالت املحلية واألجنبية واملهرجانات.
ً
وفي بداية التسعينيات ،شاهدنا أعماال تحمل
تلك النفحة النوستالجية والتمجيدية لحقبة
الستينيات والحرب .ثم في أواخر التسعينيات،
تبلورت أعمال في السينما ،والعروض املسرحية،
والفنون التشكيلية قطعت مع املاضي ،وبدأت
تبحث في حاضر مدينة جديدة بدأ يتشكل بعد
الحرب .لكن أين سيمون الهبر من الواقع الجديد
حطم ّ
الذي ّ
توجهًا كان غارقًا في نبش «زمن
القتل على الهوية»؟

 ...ونديم مشالوي في غيتو الكرنتينا
س �م �ع �ن��ا م��وس �ي �ق��ى ن ��دي ��م م �ش�ل�اوي
( )١٩٨٠ف ��ي أف �ل��ام وث��ائ �ق �ي��ة مل�ح�م��د
س� ��وي� ��د ،وف � ��ي «رص � ��اص � ��ة ط��اي �ش��ة»
لجورج الهاشم .وها هو يقدم فيلمه
األول «ال � �ق � �ط ��اع ص �ف��ر»
ال ��وث ��ائ� �ق ��ي ّ
الذي يصفه بأنه شريط استكشافي
ل� �ل ��زواي ��ا امل �ظ �ل �م��ة ف ��ي ذاك� � ��رة ل�ب�ن��ان
الجماعية.
ف ��ي ه � ��ذا ال� �ش ��ري ��ط ال� � ��ذي ش��اه��دن��اه
ض�م��ن «م �ه��رج��ان ش��اش��ات ال��واق��ع»،
ي� ��دخ� ��ل م� � �ش �ل��اوي ب� �ك ��ام� �ي ��رت ��ه إل ��ى
«الكرنتينا» ،تلك املنطقة التي بني
ف�ي�ه��ا م��رك��ز ال �ح �ج��ر ال �ص �ح��ي خ�لال
ال�ع�ه��د ال�ع�ث�م��ان��ي .ينطلق الوثائقي
م � ��ن م� ��رك� ��ز ال� �ح� �ج ��ر ال � �ص � �ح ��ي ،إل ��ى
املسلخ ،م ��رورًا بغيتوهات األقليات
ً
ال �ت��ي س�ك�ن��ت امل �ن �ط �ق��ة ،وص � ��وال إل��ى
معمل الحديد والدباغة.

تأخذ ال�ص��ورة حيزًا مهمًا بوصفها
أح ��د ال �ع �ن��اص��ر امل �ك� ّ�ون��ة ل�ل�ف�ي�ل��م في
أسلبتها وتفاصيلها .رغم التنقل من
ّ
مكان إل��ى آخ��ر ،إال أن امل�خ��رج اختار
ال �ب �ح��ث ع ��ن ت �ف��اص �ي��ل ج �م��ال �ي��ة ف��ي
ت�ل��ك امل �س��اح��ات امل �ه �ج��ورة ،ح�ت��ى في
قبحها أحيانًا ،مما جعل من الشريط
م � ��ادة ت �ج��ري �ب �ي��ة م �ث �ي��رة ل�لاه �ت �م��ام،
تعتمد ع�ل��ى ت��رك�ي��ز ال�ك��ام�ي��را Focus
وإب� �ع ��اده ��ا ،ل �ت �ت �ك��ون ل �غ��ة ًم�ش�ه��دي��ة
خ� ��اص� ��ة ب ��ال �ف �ي �ل ��م ،ح ��ام � �ل ��ة ت��وق �ي��ع
امل� � �خ � ��رج ،وم� ��دي� ��ر ال� �ت� �ص ��وي ��ر ط�ل�ال
خ� � ��وري وت ��ول� �ي ��ف ن ��دي ��م ش��رت��ون��ي.
ّ
وق��د س��اع��دت امل��وس�ي�ق��ى ال�ت��ي ألفها
مشالوي على االرتقاء بالصورة إلى
مصاف لوحة شاعرية قاتمة للتاريخ
وال��ذاك��رة اللذين تحملهما .وتترافق
الصورة مع مقابالت أجراها املخرج

م��ع شخصيات ع��دة منها املعماري
برنار خ��وري ال��ذي ّ
تحدث عن موقع
الكرنتينا في املدينة ،ونمو األطراف
وت �ط��وره��ا ب � �م� ��وازاة وس� ��ط امل��دي �ن��ة.
كذلك يقدم قراءته الخاصة بمشروع
«س� ��ول � �ي� ��دي� ��ر» .أم� � ��ا ال � �ك ��ات ��ب ح � ��ازم
صاغية ،فينطلق م��ن تسمية «ع��رب
امل �س �ل ��خ» ال �ت ��ي أط �ل �ق��ت ع �ل��ى ال �ب��دو
الذين سكنوا الكرنتينا وعملوا في
املسلخ ،ليغوص في مفهوم استبعاد
اآلخ � ��ر ف ��ي امل �ج �ت �م �ع��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة،
وال�ب�ن�ي��ة ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة للبلد
ال�ت��ي ي�ق��ف ع��ائ�ق��ًا أم ��ام ق�ي��ام ال��دول��ة.
وم��ع الفنان س�ي��راغ ديرغوغاسيان،
ن� �ع ��ود إل � ��ى ت� ��اري� ��خ وص� � ��ول األرم � ��ن
ال �ه��ارب�ي�ن م��ن امل� �ج ��زرة ال �ت��رك �ي��ة إل��ى
ال� �ح� �ج ��ر ال� �ص� �ح ��ي ،ث� ��م ع �م �ل �ه��م ف��ي
امل�س�ل��خ ،إل��ى أن ب ��دأوا ب�ن��اء بيوتهم

«القطاع صفر» يعود
إلى الزوايا المظلمة في
اللبنانية
الذاكرة
ّ

الصغيرة .تالهم الفلسطينيون بعيد
ال�ن�ك�ب��ة ال��ذي��ن ان �ض �م��وا إل ��ى األرم ��ن
واألكراد ،إضافة إلى تجار من تركيا
ّ
وال � �ع� ��راق ،واألردن ...ه �ك��ذا ،ش��ك�ل��وا
نسيجًا ف��ري�دًا م��ن األق�ل�ي��ات .ونتابع
ال�ش�ه��ادات وامل��داخ�لات ح��ول الحرب
األهلية التي مرت على الكرنتينا بني
ال�ك�ت��ائ��ب ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة والفلسطينيني
وال �ح ��رك ��ة ال��وط �ن �ي��ة ،وآث� ��اره� ��ا على
املنطقة وأهلها.

أم� ��ا األك ��ادي� �م ��ي واخ �ت �ص��اص��ي علم
ال �ن �ف��س ال� �ع� �ي ��ادي ش ��وق ��ي ع � ��ازوري
ال��ذي يتحدث ط��وال الفيلم ،فيقودنا
ف��ي رح �ل��ة ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة ن�ف�س�ي��ة تنطلق
م��ن م�ف�ه��وم امل �ح��رم و«ال �ت��وت �ي��م» في
املجتمعات البدائية ،إل��ى نزعة قتل
األب ،واستبدال السلطات الذكورية...
ً
وص � ��وال إل ��ى ق � ��راءة ل ��واق ��ع وت��اري��خ
منطقة الكرنتينا ولبنان.
ي � �ب � �ق� ��ى «ال� � � �ق� � � �ط � � ��اع ص � � �ف � � ��ر» غ �ن �ي ��ًا
ب�ت�ف��اص�ي�ل��ه ،ل�ك��ن م��ا ي�ض�ع�ف��ه تبنيه
توجهًا أش�ب��ه بمحاضرة أكاديمية،
مما أوقعه في رتابة تشوبها بعض
ّ
ل�ح�ظ��ات امل�ب��ال�غ��ة ف��ي ال�ت�ح�ل�ي��ل .لكن
الفيلم تجربة أول��ى جريئة خاضها
مشالوي مع حرص على التفاصيل،
وبشاعرية تعد بالكثير.
روي...

