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ثقافة وناس

سينما
ّ
فيلمه ّ الجديد يتسلل إلى
غرف النوم .يختلس النظر إلى
«فانتازمات» النساء ،ويسترق
السمع إلى نمائمهن .يضيء على
ّ
القانونية في الشريعة،
«الثغرات»
ّ
الخلفية نحو
عابرًا من أبوابها
ّ
يفعل
الخيبة والندم.
ّ
ّ
الذكاء أنه ّ
كل ّذلك بلطف وخفة .ال شك
في أن المخرج اللبناني يجد ً
إغراء
ّ
الشرعية ،والنسوة
في «الحلول» ّ
ّ
القادرات .األكيد أن شباك التذاكر
سيكون مزدحمًا في عروض
ّ
التجارية في الربيع المقبل!
الفيلم

دارين حمزة
في مشهد
من «بالحالل»

ّ
أسد فوالدكار يصور في مخادعنا« ...بالحالل»
علي وجيه
ت ـطـ ّـور أس ــد ف ــوالدك ــار ( )1980كثيرًا
م ـ ّنــذ فـيـلـمــه ال ــروائ ــي ال ـطــويــل األول
«مل ــا حـكـيــت مــريــم» ( 2001ـ ـ ـ ـ  98د،).
الــذي أنتجه بالشراكة مع «الجامعة
ّ
اللبنانية األمـيــركـ ّـيــة»  ،LAUإذ كان
ّ
يـ ـ ّ
ـدرس فـيـهــا .آن ـ ــذاك ،تـ ّكــيــف املـخــرج
اللبناني مع إنتاج متقشف ،والتزام
صــارم ب ـ  15يــوم تصوير .عـ ّـول على
سيناريو كتبه بنفسه ،وإدارة موفقة
ّ
لـلـمـمــثـلــن ،ب ـهــدف ال ـخ ــروج بشريط
انـتــزع االح ـت ــرام ،وخـطــف جــوائــز في
ال ـعــالــم ّال ـعــر ّبــي وأوروب ـ ـ ــا وأم ـيــركــا،
ح ـتــى أن ـ ــه م ــث ــل ب ـل ــده ف ــي ّتـصـفـيــات
األوس ـ ـكـ ــار .امل ــأخ ــذ ع ـلــى «ملـ ــا حكيت
م ــري ــم» ه ــو ش ــوائ ــب ال ـت ـل ـفــزيــون في
ّ
البصرية .يمكن ّ
تلمس بعض
اللغة
االرتـ ـ ـب ـ ــاك فـ ــي أس ـل ــوب ـي ــة ال ـت ـصــويــر
والتقطيع وتكوين الكادر .فوالدكار
ّ
ّ
أكاديمية .درس اإلخراج
خلفية
آت من
ٍ
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي فـ ــي ج ــام ـع ــة بــوس ـطــن
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ،م ـت ـخـ ّـرجــا بـفـيـلــم قصير
هو «ارحمنا يا رب» ،حقق  13جائزة
دولية .طار إلى أستراليا ،ليشتغل في
أعـمــال «سـيـتـكــوم» كمخرج مساعد،
ق ـبــل أن ي ـع ــود إل ــى بـ ـي ــروت .ل ــم يكن
ً
إي ـجــاد الـتـمــويــل س ـهــا .ه ـكــذا ،تـفـ ّـرغ
لسالسل سيتكوم مصرية ،أشهرها
«راجل وست ستات» ُ(ي َ
عرض املوسم
الـ ـت ــاس ــع م ـن ــه ق ــريـ ـب ــا) .ق ـب ــل ث ـمــانــي
سـنــوات ،ملع الفيلم الجديد في رأس
فـ ــوالدكـ ــار ،م ـس ـتــوح ـيــا م ــن ذك ــري ــات
االسـتـمــاع إلــى جلسات الـنـســاء أيــام
ّ
والجنسية
الطفولة .الحياة العاطفية
ّ
لعينات منتقاة من مجتمع إسالمي
ّ
تقليدي« .املال يتحدث» أيضًا .انتظر
ّ
يتحمس
السينمائي سنوات قبل أن
صـ ـ ــادق الـ ـص ـ ّـب ــاح إلن ـ ـتـ ــاج املـ ـش ــروع
(شـ�ركـ�ة صـ ّ�بـ�اح لـلإعـلا م �Sabbah Me
ّ .)dia Corporationن ــري ــد الــوص ـفــة
ال ـ ـس ـ ـحـ ــر :ف ـي ـل ــم ي ـ ــوف ـ ــق ب ـ ــن ال ـف ـن ــي
ّ
الشخصية
وال ـت ـج ــاري ،بــن ال ــرؤي ــة
وال ـ ـ ـ ــرواج الـ ــواسـ ــع ،ب ــن «امل ـ ـشـ ــروع»
و«ال ـس ـل ـع ــة» .ح ـكــايــة تـتـقـ ّـيــد بـمـنــاخ
وشرطي الزمان واملكان ،على
أصيل،
ً
أن تـكــون قــابـلــة للفهم والـتــأثـيــر في
مختلف البلدان والثقافات .لتحقيق
االنـ ـتـ ـش ــار امل ـ ــأم ـ ــول ،ك ـ ــان ال ب ـ ـ ّـد مــن
البحث عــن شــريــك إنـتــاج غــربــي .بدأ
أســد بمعالجة الفكرة فــي «مهرجان
ل ـ ــوك ـ ــارن ـ ــو ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائـ ــي» .ال ـت ـق ــى
ب ــروم ــان بـ ــول وغـ ـي ــره ــارد ميكسنر
من  .Razor Film Produktionالشركة
ّ
ال ـت ــي تـ ّ
ـأس ـســت ع ــام  ،2002مـســلـحــة
بجائزتي «غــولــدن غلوب» و«إيمي»

وتــرش ـي ـحــي أوسـ ـك ــار ،وس ـج ــل المــع
فــي شــراكــات اإلن ـتــاج ال ــدول ــي ،س ـ ً
ـواء
ّ
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط («ال ـج ــن ــة اآلن»
 2005لـهــانــي أب ــو أس ـعــد)«( ،وج ــدة»
 2012لهيفاء املنصور) ،أو في أوروبا
وأم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة .ف ــوالدك ــار اتفق
مــع منتج عــابــر ل ـل ـقــارات ،مــا ّأم ــن له
فرصة تطوير السيناريو في «معهد
س ــان ــدان ــس» األمـ ـي ــرك ــي .هـ ـك ــذا ،ولــد
«بـ�الـحــلال»(  ( 2015ـ ـ َ  1:34د) أو �Ha
 ،lal Loveالــذي ُع ــرض للمرة األولــى
فـ ــي «مـ ـه ــرج ــان دب ـ ــي ال ـس ـي ـن ـمــائــي»
 2015خــارج املسابقة ،قبل أن يفتتح
م ـنــاف ـســاتــه ال ــرس ـم ـي ــة ف ــي امل ـســاب ـقــة
الـ ــدولـ ـ ّـيـ ــة لـ ــأفـ ــام الـ ــروائـ ـ ّـيـ ــة ضـمــن
«م ـهــرجــان ســانــدانــس الـسـيـنـمــائــي»
( 31 – 21كانون الثاني /يناير ،)2016
ث ـ ّـم عـلــى «ج ــائ ــزة ال ـشــاشــة الـكـبـيــرة»
فــي «م ـهــرجــان روت ـ ــردام السينمائي
الدولي» ( 27كانون الثاني /يناير –
 7شباط /فبراير .)2016
ّ
فــي املـضـمــون ،يتسلل فــوالدكــار إلى
حكايا ثالث ثنائيات مسلمة« :لبنى»
(دارين حمزة) و«أبو أحمد» (رودريغ
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان)« ،ب ـ ـ ـتـ ـ ــول» (زيـ ـ ـن ـ ــب ه ـنــد

خـضــرة) و«مـخـتــار» (حـســن مـقــدم)،
«عــواطــف» (ميرنا مكرزل) و«سليم»
(ع ـلــي س ـم ــوري) .األولـ ــى تـتـحـ ّـرر من
ّ
زواج رت ـب ـت ــه ال ـع ــائ ـل ــة ،ف ـت ـع ــود إل ــى
حـلـمـهــا ال ـق ــدي ــم «أب ـ ــو أحـ ـم ــد» ،بــائــع
ّ
املتزوج اليوم .الحل بسيط:
الخضار
ّ
ّ
زواج م ـت ـعــة سـ ـ ـ ــري .ق ـض ــي ــة م ـث ـيــرة
لـلـجــدل طــرحـتـهــا ف ــرح شــاعــر سابقًا
في الشريط القصير «وهبتك املتعة»

يقترب من النفس التلفزيوني
ّ
الداخلية ،قبل أن
في المشاهد
ّ
يتنفس سينمائيًا خارج الجدران
( .)2012ال ـثــان ـيــة ت ـعــانــي م ــن غـيــرة
زوج ـهــا املــرضـ ّـيــة ،والـشـجــار املـتـكـ ّـرر
ـام
م ـعــه ف ــي ب ـهــو ال ـب ـ ّنــاء الـسـكـنــي أم ـ ً
الجيران .األدهى أنه ال يجد صعوبة
«أنت طالق» ،قبل أن يعود
في عبارة
ِ
إلى رشــده .الطالق الثالث يضع ّ
حدًا
لألمر .ال يمكن لبتول أن تعود ملختار،
إال بعد زواجها بغيره وطالقها منه،
ّ
ّ
يسمى بالـ «مـحــلــل» .السينما
أو مــا

امل ـصـ ّ
ـريــة قـ ّـدمــت امل ــوض ــوع مـ ــرارًا في
ّ
أف ــام كــوم ـيــديــة ،مـثــل «ط ــاق سعاد
هانم» ( )1948ألنور وجــدي ،و«جوز
م ــرات ــي» ( )1961ل ـن ـيــازي مصطفى،
و«زوج تحت الطلب» ( )1985لعادل
ً
صادق« .عواطف» لم تعد قادرة على
ّ
تلبية احتياجات «سليم» الجنسية،
فتقترح عليه االستفادة من «ميزة»
ّ
تعدد الزوجات .كمن يجلب ّ
الدب إلى
ـاردوت» (فــاديــا أبي
كــرمــه ،تــدخــل «بـ ـ ّ
شاهني) األصغر سنًا إلى البيت .هذا
يحيلنا عـلــى فـيـلــم ف ــوالدك ــار األول،
حـ ــن اقـ ـت ــرح ــت «مـ ــريـ ــم» (ب ــرن ــادي ــت
حديب) على «زيــاد» (طالل الجردي)
ال ــزواج بأخرى قــادرة على اإلنجاب.
ّ
حـ ــل ش ــرع ــي ق ـفــز إلـ ــى ل ـســان ـهــا بعد
انعدام السبل ،بما فيها اللجوء إلى
ّ
شـيــخ م ـح ـتــال .الـتــركـيـبــة كــلـهــا فيها
شـ ــيء م ــن الـ ـ ـ « Satireال ـ ـطـ ــاق عـلــى
الطريقة اإليطالية» ( )1961لبييترو
غ ـي ــرم ــي ،و«الـ ـ ـط ـ ــاق ع ـل ــى ال ـطــري ـقــة
األميركية» ( )1967لبد يوركن.
«ب ــال ـح ــال» يـنـتـهــك الـخـصــوصـيــات
ّ
واملـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ّـ ــوت عـ ـ ـن ـ ــه .ي ـ ـت ـ ـسـ ــلـ ــل إل ـ ــى
غ ـ ــرف ال ـ ــن ـ ــوم .ي ـخ ـت ـلــس ال ـن ـظ ــر إل ــى

«فـ ــان ـ ـتـ ــازمـ ــات» ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ،وي ـس ـت ــرق
الـسـمــع إل ــى نـمــائـمـهــن .ي ـضــيء على
«ال ـث ـغــرات» الـقــانــونـ ّـيــة فــي الشريعة،
ع ــابـ ـرًا م ــن أب ــوابـ ـه ــا ال ـخ ـل ـ ّفـ ّـيــة نـحــو
ال ـخ ـي ـبــة وال ـ ـنـ ــدم .الـ ـ ّـذكـ ــاء أن ـ ــه يـفـعــل
ّ
ك ــل ذل ــك بـلـطــف وخ ــف ــة .ال أخ ـبــث من
الضحك والـسـخــريــة لـلـمــرور بسالم،
ون ــزع فـتـيــل الـحـســاسـيــات وال ـحــرج.
ف ــوالدك ــار ،ال ــذي كتب الـسـيـنــاريــو ،ال
يجرح مشاعر مشاهديه ،وال يحاكم
أب ـ ـطـ ــالـ ــه .هـ ــم ف ـق ــط ي ـ ــري ـ ــدون ال ـح ـ ّـب
واالكتفاء ،من دون املساس بتعاليم
ديـنـهــم .وف ــق ه ــذا املـنـظــور املختلف،
يـ ـمـ ـك ــن فـ ـه ــم ح ـ ـمـ ــاس املـ ـه ــرج ــان ــات
الـكـبـيــرة لـلـشــريــط .ال ـنــاقــد وامل ـت ـفـ ّـرج
ال ـغ ــرب ــي تـ ـع ـ ّـرف إلـ ــى م ـق ــارب ــة أخ ــرى
لـ ـ ــإسـ ـ ــام .ال إرهـ ـ ـ ـ ــاب أو «ق ـ ــاع ـ ــدة»
أو حـ ـ ــروب أهـ ـل ـ ّـي ــة ،ب ــل زواج وح ــب
ومجتمع ع ــادي .أثــر اجتماعي على
بـ ـش ــر ط ـب ـي ـع ـي ــن ،بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن غـســل
الـ ــدمـ ــاغ األي ــدي ــول ــوج ــي والـ ـتـ ـط ـ ّـرف
األعمى .هذا ذكاء أيضًا.
امل ـ ــرأة ق ـ ّ
ـوي ــة ف ــي «ب ــالـ ـح ــال» .بيتها
مملكتها .قرارها من رأسها ،وتنفيذه
عـلــى يــدي ـهــا .كـمــا «ل ـب ـنــى» و«ب ـتــول»
و«ع ـ ــواط ـ ــف» ال ـ ـيـ ــوم ،ك ــذل ــك «م ــري ــم»
ّ
منذ سنوات .ال شـ ّـك في أن فوالدكار
يجد إغ ـ ً
ّ
ـراء فــي «الـحـلــول» الشرعية،
والنساء الـقــادرات .بيروت شخصية
عاصمة مفعمة بالحياة
من لحم ودمّ .
وال ـح ــرك ــة والـ ــنـ ــاس .أسـ ــاك كـهــربــاء
متشابكة ،كما عالقات أهلها .شوادر
الشرفات وأبــاجــورات النوافذ تأكيد
ّ
على أن «البيوت أسرار».
في الفني ،يقترب فوالدكار من النفس
الـتـلـفــزيــونــي ّفــي املـشــاهــد الــداخـلـ ّـيــة،
ق ـبــل أن ي ـت ـنــفــس سـي ـن ـمــائ ـيــا خ ــارج
الـ ـج ــدران (ف ــي ا ّل ـحــال ـتــن ه ــو أفـضــل
بـ ـم ــراح ــل ّمـ ــن «مل ـ ـ ــا ح ـك ـي ــت مـ ــريـ ــم»).
يــديــر مـمــثـلـيــه ب ــاق ـت ــدار ،فيقترحون
أداءات جـ ّـيــدة .ص ــورة األملــانــي لوتز
ّ
تضج بالحيوية واأللــوان،
رايتماير
ب ـم ــا ي ـت ـف ــق مـ ــع خـ ـي ــار ال ـك ــوم ـي ــدي ــا.
مــوس ـي ـقــى ال ـتــون ـســي أمـ ــن بــوحــافــة
(ع ـم ــل ف ــي «ت ـم ـب ـك ـتــو» ( )2014عبد
الـ ــرح ـ ـمـ ــن سـ ـيـ ـس ــاك ــو وم ـس ـل ـس ــات
تلفزيونية) تدخل بالعيار املناسب
لـخــدمــة ال ــدرام ــا .مــوطـنـتــه نــاديــة بن
راش ـ ــد اآلتـ ـي ــة م ــن ع ـشــريــن ع ــام ــا من
ال ـع ـم ــل م ــع س ـي ـســاكــو أيـ ـض ــا ،تـكـمــل
األن ــاق ــة ب ـتــول ـيــف رشـ ـي ــق .املـحـ ّـصـلــة
لطيف قــريــب مــن م ـشــاهــده ،ما
فيلم
ّ
يجعله مرشحًا لجوائز الجمهور في
املـهــرجــانــات املـقـبـلــة ،ولـشـ ّـبــاك تــذاكــر
مــزدحــم فــي ال ـع ــروض ال ـت ـجـ ّ
ـاريــة مع
الربيع املقبل.

