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ـروب والخرائط الممزقة
المشاركة اللبنانية تركة الماضي الثقيل
ث ـمــان ـيــة أف ـ ــام ه ــو ح ـجــم امل ـشــاركــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة فـ ـ ــي «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان دبـ ــي
ال ـس ـي ـن ـمــائــي» م ــن أصـ ــل م ــا ي ـقــارب
 120فـيـلـمــا .ت ـت ـنــوع ه ــذه امل ـشــاركــة
ب ــن أع ـم ــال روائـ ـي ــة ق ـص ـيــرة ضمن
جــائــزة «امل ـهــر القصير  ،»1وأعـمــال
ّ
وث ــائـ ـقـ ـي ــة ،ل ـ ـكـ ــن ج ـم ـي ـع ـه ــا يـلـتـقــي
ع ـنــد ت ـي ـمــات ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة وآف ــة
الطائفية والـثــورات العربية .ضمن
جــائــزة «امل ـهــر الـقـصـيــر  ،»1تـشــارك
أربعة أفالم هي« :سايبة» ،و»تانغو
الثورات» ،و»ومع روحك» ،و»ضوء».
تتنوع القضايا في األفــام األربعة،
لـكـنـهــا بـمـجـمـلـهــا ت ـص ـ ّـب ف ــي خــانــة
الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة وم ـخ ـل ـفــات ـهــا على
ال ـب ـن ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة وامل ـن ــاط ـق ـي ــة
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،ون ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى ح ـكــايــة
االحتالل االسرائيلي ثم إلى مشاهد
أكثر التصاقًا بالواقع العربي وما
يـحــدث فيه مــن ث ــورات وانتفاضات
وفـ ـ ــوضـ ـ ــى .يـ ـ ـ ــروي «ومـ ـ ـ ــع روح ـ ـ ــك»
للمخرج اللبناني كــريــم الرحباني
حـكــايــة الـكــاهــن جــريــس ال ــذي يقتل
شخصًا عن طريق الخطأ ،فيعيش
الـ ـ ـص ـ ــراع بـ ــن إخ ـ ـبـ ــار ال ـك ـه ـن ــة عــن
الحادثة أو إخفائها .ويزداد وضعه
سوءًا عندما يتراءى له طيف الولد
أم ــن ل ــدى مـحــاولـتــه إخ ـفــاء الـجـثــة.
ه ــذا الـفـيـلــم ( 18دقـيـقــة) مــن تمثيل
جـ ـ ـ ــوزف ش ـ ـمـ ــالـ ــي ،وع ـ ـبـ ــد ال ـ ـهـ ــادي
عسافُ ،منح سابقًا جائزة من قبل
لجنة «جائزة أوربت لألفالم الشرق
اوسـطـيــة الـقـصـيــرة» فــي «مـهــرجــان
بـيــروت الــدولــي للسينما» .ونتابع
نـ ــدى ب ــو ف ــرح ــات ف ــي ف ـي ـلــم قـصـيــر
هو «تانغو الثورات» للمخرج إيلي
ك ـم ــال ،وي ـشــارك ـهــا الـتـمـثـيــل م ــدرب
الــرقــص مــازن كـيــوان .يعالج الفيلم
الـ ـ ـث ـ ــورات م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر ج ــدي ــدة
ّ
يصور املخرج الصمت
ومختلفة ،إذ
وال ــرق ــص ف ـقــط ،لـيـكــون األخ ـي ــر هو
املـ ـهـ ـيـ ـم ــن عـ ـل ــى مـ ـش ــاه ــد الـ ـش ــري ــط
القصير ( 20دقيقة) .يطرح املخرج

قـضـيــة أســاس ـيــة ف ــي خ ـضــم ال ــواق ــع
الـعــربــي ،هــي مـســألــة االس ـت ـمــرار في
ال ـح ـي ــاة رغـ ــم ال ـ ـظـ ــروف ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـح ـي ــات ـي ــة ال ـص ـع ـبــة ع ـب ــر زوج ــن
ق ـ ــررا م ــواص ـل ــة ح ـيــات ـه ـمــا وح ـمــايــة
أسرتهما من كل ما يحدث بالرقص.
أما الفيلم الثالث فهو «سايبة» (18
د) للمخرج باسم بريش من تمثيل
علي شبلي ،وآنجي صالح ،وعايدة
صـ ـب ــرا .ويـ ـع ــرض ال ـش ــري ــط م ـســألــة
الـ ـح ــدود م ــع «اس ــرائـ ـي ــل» وم ـه ـمــات
األم ــم املـتـحــدة مــن خــال بـقــرة تعبر
الـ ـح ــدود م ــن فـلـسـطــن املـحـتـلــة إلــى
لبنان ،بينما ال ينجو فيلم «ضوء»
لـ ـي ــاسـ ـمـ ـيـ ـن ــا كـ ـ ــراجـ ـ ــة مـ ـ ــن رواسـ ـ ـ ــب
ال ـط ــائ ـف ـي ــة الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل املــرج ـع ـيــة
األولى لألعمال اللبنانية ،إذ يواجه

ال ــرج ــل الـلـبـنــانــي املـقـيــم ف ــي املهجر
تحدي إقامة دفن ابنه املتوفى وفق
الـشـعــائــر اإلس ــام ـي ــة ،تـلـبـيــة لــر ّغـبــة
أم ــه .ال ــاف ــت ف ــي ه ــذه األع ـم ــال أنـهــا
ذات إنتاج لبناني مشترك مع جهات

بقرة باسم بريش تعبر
فلسطين المحتلة إلى لبنان
غربية أو عربية.
ضمن فئة األفــام الوثائقية ،تشارك
األع ـم ــال الـلـبـنــانـيــة الـبــاقـيــة ال ـتــي ال
ت ــزال عــالـقــة فــي زم ــن ال ـحــرب أيـضــا،
فـ ـتـ ـع ــرض لـ ـن ــا ال ـ ـ ـشـ ـ ــرخ الـ ـط ــائـ ـف ــي،
ً
وهــواجــس التقسيم املناطقي .مثال،

ت ـق ــدم ه ـنــد شــوفــانــي فـيـلـمـهــا األول
«رحـلــة فــي الــرحـيــل» (إنـتــاج لبناني
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي) م ــن خـ ــال ال ـج ـم ــع بــن
ال ـس ـيــرة وال ـس ــرد الــوثــائ ـقــي ،فتبني
قصتها فــي استعادة ل ـ  70عامًا من
ح ـيــاة وال ــده ــا .ت ـبــرز ت ـ ّ
ـوج ــه والــدهــا
الـ ـ ــى ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي الـ ـس ــرّ،
وك ـيــف كــانــت الـعــائـلــة تـخـفــي عمله،
اذ ك ـ ــان ي ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـهــا أن تـخـبــر
الناس أنها ابنة كاتب .تنبني قصة
الفيلم على الحرب والحب والذاكرة
املـثـقـلــة ب ــاألح ــداث الـسـيــاسـيــة الـتــي
ك ــان ــت ت ـش ـكــل ح ـي ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــن
وخ ـبــزهــم ال ـي ــوم ــي .وي ـع ـكــس الـعـمــل
املـفــاصــل التاريخية فــي املنطقة من
ال ـن ـك ـبــة ح ـتــى أت ـ ــون الـ ـن ــار املـشـتـعــل
فــي ســوريــا مـنــذ أرب ــع س ـن ــوات .هــذا

ندى بو فرحات في مشهد من «تانغو الثورات»

الـ ـع ــرض ل ــأح ــداث املــرت ـب ـطــة بــزمــن
ال ـ ـحـ ــرب ،يـ ـت ــواص ــل مـ ــع ري ـ ــن م ـتــري
ف ـ ــي ف ـي ـل ـم ـه ــا «ل ـ ـ ــي ق ـ ـبـ ــور ف ـ ــي ه ــذه
األرض» فــي عــرضــه األول فــي دبــي.
ت ـقــدم امل ـخــرجــة الـلـبـنــانـيــة التقسيم
ال ـط ــائ ـف ــي لـ ــأراضـ ــي واملـ ـن ــاط ــق فــي
حلقة مستمرة منذ الـحــرب األهلية
وت ـضــيء عـلــى كيفية بـيــع األراض ــي
بني الفئات املسلمة واملسيحية .أما
«هوم سويت هوم» فهو العمل األبرز
ع ــن الـ ـح ــرب األهـ ـلـ ـي ــة .ت ـت ـح ــدث فـيــه
نادين نعوس عن تركها بالد املهجر
وع ــودت ـه ــا إلـ ــى ب ـلــدهــا ل ـب ـن ــان ،حني
ت ــدرك أن والــدهــا يعاني مــن مشاكل
مــاديــة ،فتكون أكثر قربًا من الراهن
ومـ ـ ــا خ ـل ـف ـتــه األحـ ـ ـ ـ ــداث ال ـس ـيــاس ـيــة
عـلــى ح ـيــاة ال ـنــاس الـيــومـيــة .الفيلم
ال ـل ـب ـن ــان ــي األخ ـ ـيـ ــر ض ـم ــن األعـ ـم ــال
الوثائقية هو «يوميات كلب طائر»
لباسم فياض الذي يحكي قصة رجل
وكـلـبــه الـصـغـيــر ،وك ـيــف يجمعهما
ال ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــواس ال ـ ـ ـق ـ ـ ـهـ ـ ــري ،ف ـ ــي رحـ ـل ــة
عــاج ـه ـمــا امل ـش ـت ــرك ــة .ي ـف ـكــك الـفـيـلــم
ال ـب ـي ـئــة م ــن خـ ــال ال ـك ـل ــب ال ـ ــذي هــو
أداة امل ـخــرج ،فيعيد ترتيب الــذاكــرة
املفعمة بالخوف والحرب والحب.
ب ــال ـت ـع ــرف إل ـ ــى األفـ ـ ـ ــام ال ـل ـب ـنــا ّن ـيــة
امل ـشــاركــة ف ــي «دب ـ ــي» ،نــاحــظ أنـهــا
أسـ ـي ــرة ل ـع ـنــة الـ ـح ــروب وال ـطــائ ـف ـيــة
واالسـتـعـمــار واســرائ ـيــل .هــي عالقة
ّ
في هــذا املاضي األليم ،ألن املجتمع
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي يـ ـعـ ـي ــش تـ ـبـ ـع ــا ّت ــه ح ـتــى
ف ــي «زمـ ــن ال ـس ـل ــم» .عـلـمــا أنـ ــه كــانــت
لــأفــام اللبنانية الـتــي تحدثت عن
ال ـح ــروب ف ــي الـ ـ ــدورات الـســابـقــة من
املهرجان حظوظ في الحصول على
جوائز املهر الذهبي منها «رصاصة
ط ــاي ـش ــة» ( )2010ل ـل ـم ـخــرج ج ــورج
ه ــاش ــم ،و«ت ـح ــت ال ـق ـصــف» ()2007
لفيليب عرقتنجي ،فـهــل يـكــون لها
نصيب من الجوائز في هذه الدورة
أيضًا؟
ديانا...

ّ
ّ
األفالم السورية أسئلة المكان والهوية والفقد
دمشق ـــ علي وجيه
تـحـضــر س ــوري ــا ف ــي «م ـهــرجــان دب ــي»
مــن خــال ثالثة أف ــام ليس مــن بينها
فـيـلــم م ــن إن ـت ــاج رس ـم ــي .الــوثــائـقـيــان
«مــن غرفتي الـســوريــة» ( 70 ،2014د).
لـحــازم الـحـمــوي ،و«روشـمـيــا» (،2014
 70د ).لسليم أبــو جبل ينافسان على
جــائــزة «املـهــر الـطــويــل» ،فيما ُيعرض
«مسكون» ( 117 ،2014د ).للواء يازجي
ّ
عربية» .الجرح السوري
ضمن «ليال
بطل فيلمي الـحـمــوي ويــازجــي ،فيما
تــزيــد الـتـغــريـبــة الفلسطينية الــوجــع
في فيلم أبو جبل املولود في الجوالن
املحتل (ه ــذا سبب إش ــراك ســوريــا في
تصنيفه) .املـكــان مفهوم مشترك بني
الـثــاثــة .الـنــزوح والـتــرحــال واالعتقال
تعني الـخـســران والتغيير فــي ال ــروح
ّ
والهوية والنظرة إلى الذات.
ح ـ ـ ـ ـ ــازم الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــوي ( )1980واض ـ ـ ــح
وم ـبــاشــر ف ــي «م ــن غــرفـتــي ال ـســوريــة»
(ال ـع ــرض ال ــدول ــي األول) .يـنـطـلــق من
لحظات الحراك السوري ،ليطلق النار
عـلــى ثـقــافــة ال ـخــوف والـقـمــع وتغييب
الـحـ ّ
ـريــات فــي الـبــاد على مــدى عقود.
ّ
يـسـتـعـيــد لـحـظــات م ــن طـفــولــة معلبة

ضـمــن ش ـع ــارات عـقــائــديــة فــي افـتـتــاح
ّ
ي ــذك ــر ب ـ ـ «طـ ــوفـ ــان ف ــي ب ـ ــاد ال ـب ـعــث»
( )2003لـلــراحــل عمر أم ـي ــرالي .رسمه
الكاريكاتوري للرئيس الراحل حافظ
األس ــد ،ي ــودي بــه إل ــى لـحـظــات مرعبة
في الحافلة خالل أعوام دراسة الفنون
الجميلة .يلتقي بمعتقلني سياسيني
س ــابـ ـ ّق ــن ونـ ــاش ـ ـطـ ــن وصـ ـح ــافـ ـي ــن،
ل ـ ـيـ ــوثـ ــق م ـ ــراح ـ ــل الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـسـ ـ ّ
ـوريـ ــة
القريبة
وآراء معايشيها وذكــريــاتـهــم
ّ
والبعيدة .بعضهم يظهر بوجه مقنع
خــوفــا م ــن ال ـت ـب ـعــات ،فـيـمــا ال يـتــوانــى
آخرون عن املكاشفة .املخرج الذي تابع
دراسـ ـ ــة ال ـن ـقــد ف ــي دم ـش ــق والـسـيـنـمــا
في ّ
عمان ،يفيد من كل مكتسباته في
األف ـل ـم ــة .عـ ــادة ح ـمــل ال ـكــام ـيــرا بشكل
دائم مفيدة في التقاط تفاصيل نادرة
لحظة وقوعها .يخرج رسوماته بعد
ّ
بصرية
أع ــوام مــن اإلخ ـفــاء كـمـعــادالت
متحركة ملا ّ
ّ
يتم الحديث عنه (تحريك
راؤول غاربو ،توليف فلورنس جاك).
ب ـخ ـف ــة ،ي ـل ـت ـقــط ع ـ ّـي ـن ــات م ــن يــوم ـيــات
الحرب .كوادر غير معتادة تحسب له.
ّ
يروي بصوته بعض األحداث ،ويعلق
عـلــى بـعـضـهــا اآلخ ـ ــر .يـهــاجــم تــوريــث
الـسـلـطــة م ــن دون ت ــوري ــة .غــرفـتــه هي

امللجأ للحديث ّ
عما ال يمكن البوح به
ّ
خارجها .املكان حاضر بقوة في أفالم
الـحـمــوي الـســابـقــة أي ـضــا .الـحـيــوانــات
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادالت حـ ـ ّـيـ ــة كـ ـ ــذلـ ـ ــك .س ـل ـح ـف ــات ــه
ً
البطيئة املترهلة التي تصبح عاجزة
تـمــامــا عـنــد قـلـبـهــا عـلــى ظ ـهــرهــا .عني
السمكة واألرانب املحتجزة في أقفاص
ـدوق
معدنية .رم ــوز تحيل على «صـنـ ّ
الدنيا» ( )2002ألسامة محمد ،في تأثر

حازم الحموي يطلق النار على
ثقافة القمع والخوف
آخــر باملحترف السينمائي الـســوري.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،يـ ـق ــع ال ـف ـي ـل ــم فـ ــي ش ــرك
الـتـنـظـيــر ف ــي بـعــض مـفــاصـلــه .ينتقد
الشعاراتية فيما يسقط فيها أحيانًا.
ب ـع ــض ال ــدق ــائ ــق مـ ـ ـف ـ ــرودة لـلـتـحـلـ ّيــل
السياسي والتلقني املباشر .هذا مؤثر،
بل ّ
مخرب ،لحساسية الخطاب الفني.
ّ
يـقــول الـحـمــوي ل ـ «األخ ـب ــار» إن هدفه
األه ــم تـحــريــض ح ــوار بــن الـســوريــن
بمختلف تــوجـهــاتـهــم .فــي بــاكــورتـهــا
«مـسـكــون» (ال ـعــرض األول فــي الشرق
األوسط وشمال أفريقيا) ،تتناول لواء

يــازجــي ( )1977املــأســاة الـســوريــة من
منظور إنـســانــي ال يبتعد عــن املـكــان.
عالقة السوريني ببيوتهم وأغراضهم
وأث ــاثـ ـه ــم ف ــي ح ـ ــرب م ـس ـت ـعــرة طــالــت
الجميع« .هل نبقى أم نرحل؟»ُ .يطرح
ّ
لترتد إجابات متباينة
السؤال القاسي
مــن شخصيات الـشــريــط .حسني يقرر
العودة إلى الجوالن املحتل بعد إمضاء
معظم حياته في دمشق .هجر البيت
نهائي هنا .فراس يقرر البقاء لحراسة
أغراضه وذكرياته .الشاب حزم حياته
ك ـل ـهــا ف ــي ص ـن ــادي ــق م ـتــرق ـبــا األس ـ ــوأ.
بينهما عبود ورفيدة املحاصران في
بيتهما قـسـرًا .هــا هــو وائــل يعود إلى
املنزل ّ
املدمر بعدما هــدأت املعارك في
منطقته .بعضهم يغادر إلى دكان في
ب ـيــروت أو إل ــى آث ــار منسية فــي ريــف
إدل ـ ــب .ح ـيــاة بــائ ـســة ت ـغـ ّـيــر صاحبها
إل ــى األب ــد .تـقــول يــازجــي ل ـ «األخ ـبــار»
ّ
إن التوليف (كارين ضومط) استغرق
ً
وق ـت ــا ط ــوي ــا ل ـلــوصــول إل ــى الـنـسـخــة
ال ـن ـهــائ ـيــة .الـعـمـلـيــات الـفـنـيــة م ــا بعد
ّ
ال ـت ـص ــوي ــر ضـ ــروريـ ــة ل ـت ـعــويــض قــلــة
اإلمكانات املتاحة في بعض األماكن.
االجتماعي حاضرة
تقنيات التواصل ّ
كذلك .اليوتيوب لتفقد البيت املهجور

وم ـع ــاي ـن ــة مـ ـق ــدار ال ـ ــدم ـ ــار .ال ـس ـكــايــب
ل ـل ـحــديــث م ــع الـ ــزوجـ ــن امل ـحــاصــريــن
ّ
في ّ
أي وقــت .نتذكر هنا «مــاء الفضة»
( )2014ألسامة محمد وسيماف وئام
ب ــدرخ ــان .ال ــروح الـســاخــرة رغ ــم القهر
ّ
تعزز اإلنساني والحميمي في الفيلم.
في «روشميا» سليم أبو جبل (،)1971
ّ
والهوية
نتابع قصة واحدة عن املكان
وال ـ ــوط ـ ــن (الـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـع ــامل ــي األول).
ي ــوس ــف وزوجـ ـت ــه عـ ـج ــوزان يـسـكـنــان
«بـ ــراكـ ـ ّـيـ ــة» ف ــي وادي روش ـم ـي ــا عـلــى
أطراف حيفا منذ نزوحهما القديم إثر
هــزيـمــة  .1948يـمـضـيــان ح ـيــاة رتيبة
ّ
هــادئــة ،فهما آخــر ســكــان ال ــوادي .بعد
سنواتّ ،
تقرر بلدية حيفا شق شارع
يصل إلى أحياء جبل الكرمل ،ما يعني
هــدم كــوخ الــزوجــن ،وإجبارهما على
العثور على منزل جديد .عوني الذي
يقوم برعايتهماّ ،
يقرر الحصول على
تعويضات مــن الـبـلــديــة .هــذا الـصــراع
الــداخـلــي وامل ـنــاخ املـتــوتــر بــن الثالثة
يطرح أسئلة وجودية وصعبة .ال فرح
ّ
أو نـهــايــات سعيدة فــي كــل مــا يتعلق
ب ـســوريــا ه ــذه األي ـ ـ ــام .ب ـن ـظــرة أوس ــع،
ّ
يبدو أن هذه املنطقة من العالم ستبقى
ّ
ملعونة إلى أجل غير مسمى.

