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ثقافة وناس

باريسنا!
بيار أبي صعب
ّ
تأخر فيلم دانيال عربيد األخير في الوصول إلى
ّ
لكنه وصل أخيرًا .وعلينا االحتفال به ّ
بقوة.
بيروت،
نحتفي به ،ليس فقط ّ
ألن هذه املخرجة اللبنانيةّ
َ
ّ
سينمائيًا على حدة بني أبناء
بنت بهدوء مسارًا
وبنات جيلها ( ٧أفالم قصيرة تجمع بني الوثائقي
واإلبداعي والروائي ،وّ ٤
روائية طويلة) .مسار قوامه
ّ
االبتكار والجرأة ،ونكء الجراح الجماعية ،والتجرؤ
ّ
ّ
ّ
والفكرية.
واألخالقية
السياسية
على املحظورات
ّ
ّ
موضوعة الجنس تحديدًا ،تحتل مكانة أساسية في
رؤيا عربيد وخطابها .نحتفي بعربيد العائدة ،ليس
ّ
ّ
رقابية مؤسفة ،وتكاد تبدو
فقط ألنها واجهت مشاكل
ّ
الروائية «معارك
«مرذولة» في بلدها منذ باكورتها
حب» ( ،)2004كأن بيروت ضاقت بأفالمها ،بل ألنّ
ّ
«باريسية» (أو «ال أخاف
شريطها الروائي الرابع
ّ
شيئًا») الذي يعرض اآلن على الشاشات اللبنانية ،هو
أكمل أفالمها ،وأنضجها ،على مختلف املستويات:
السيناريو (كتبته مع جولي بير وبيار شولير)،
والتمثيل (منال عيسى اكتشاف الفيلم ،دارينا
الجندي… وحفنة من املمثلني الفرنسيني املكرسني
والجدد :دومنيك بالن ،فينسان الكوست ،بول آمي…)،
والفكرة ،والخطاب ،والتصوير ،واملونتاج واملوسيقى…
وطبعًا اإلخراج وإدارة املمثلني.
ّ
في فيلم عربيد الجديد الذي صورته بإنتاج صغير
ّ
في خالل أقل من شهر ّ
اللبنانية
(تحية إلى املنتجة
سابني صيداوي) ،كل شيء ممتع ،ومتقن ،وقد
ّ
والدرامية الصغيرة التي
اختفت تلك الهنات التقنية
ّ
ّ
تندس في الكثير من األفالم اللبنانية رغمًا عنها.
ّ
نحن أمام دانيال التي نعرف ونحب ،من خالل عمل
متقن ومكتمل :مقاربتها للجنس كلغة ّ
تمرد وانعتاق
وتحقيق للذات ،وتصويرها للرغبة والشبق و«رائحة
الجنس» (عنوان فيلم ّ
مميز لها  .)2008مقاربتها
لذاكرة الحرب املسخنة التي تعود في أفالمها
باستمرار وبأشكال مختلفة .طرحها إلشكاليات
(األنثوية غالبًا)ّ ،
ّ
الهوية واآلخر.
الثقافة ووعي الذات
ّ
اآلخر هنا هو فرنسا :تسلط املخرجة الضوء على
وجهها التقدمي األممي العقالني ،فرنسا املولعة باللغة
والفكر والجدل والنقد .من خالل أستاذة الجماليات
ومحامي املهاجرين والشباب الثوري (نفسه الذي يقف
هذه ّ
األيام في ساحة  La Républiqueاحتجاجًا على
ّ
السياسة الليبرالية لحكومة هوالند) .فرنسا ليست
فقط ّ
«أمنا الحنون» (!) باملعنى االستعماري البائس
ّ
ّ
الذي تلوكه الرجعية اللبنانية ،بل فضاء التحرر،
ّ
اإلرث التنويري ،النهضوي الذي يتجلى على امتداد
ّ
ّ
الجمهورية
«باريسية» في إحاالت مختلفة إلى القيم
ّ
ونظريات األدب وعلم الجمال ،إلى غي دوبور وجان
جينيه وماريفو ،إلى جيل الروك LES Négresses
 …Vertesإلى اليسار األخالقي في مواجهة صعود
اليمني النازي.
َ
بنت عربيد أحداث فيلمها في باريس التسعينيات حني
ّ
كانت اآلمال ممكنة .هنا تأتي هذه اللبنانية الشابة،
ّ
معمودية «املواطنة» في السوربون ،لتصارع،
لتعيش
ّ
ّ
لتنتزع حقها في أن تصبح باريسية ـ أي إنسانة حرة،
ومواطنة من العالم ـ ـ رغم كل العوائق .ينتابنا الحنني
ّ
في الفيلم ،إلى تلك املرحلة :حتى إلى شارل باسكوا.
كان كل شيء أجمل من هذه امليوعة االشتراكية التي
تبدو سياساتها ،في زمن «اإلسالموفوبيا» ،أسوأ من
ّ
الداخلية اليميني املتشدد (الراحل).
ممارسات وزير
الصبية اللبنانيةّ
ّ
نعيش األحداث ونراها بعيني تلك
الهاربة من وصاية الجماعة ،من العنف الذكوري
ّ
«باريسية» فيلم فرنسي،
والسياسي ،بحثًا عن ذاتها.
ّ ّ
لبنانية .إنه قصتنا الحميمة ،نحن الذين هربنا
بعيون
ّ
اجتماعية وعنف أهلي وبنى تقليديةّ
إليها من قيود
قاتلة .مثل لينا بطلة عربيد ،اتخذنا من باريس مالذًا،
ُ
وبحثنا فيها عن ذواتنا الضائعة ،ومثلنا وأحالمنا
والسياسية .وصرنا ما نحن عليه اآلن! ّ
ّ
ّ
كأن
الوجودية
ّ
ّ
ّ
دانيال عربيد تصور لـ «تتملك» حصتها من فرنسا،
ّ
وتذكر فرنسا بوجهها الحقيقي ،في زمن الردات
ّ
الليبرالية ،والخوف واالنغالق والتشدد…
خالل أسبوع واحد ،استقبلت بيروت أعمال بشار
خليفة ،وعمر راجح ،ودانيال عربيد .يمكننا القول ،في
ّ
اللبنانية تقاوم .الثقافة
هذا الزمن الصعب ،إن الثقافة
ّ
اللبنانية بألف خير!

سينما

دانيال عربيد «ال تخاف شيئًا»

ّ
لعل «باريسية»
هو أكثر أفالم
اللبنانية
المخرجة
ً
ذاتية وحميمية.
يتناول فيلمها
الروائي الرابع في
رصيدها ،جزءًا من
تاريخها الشخصي
وسفرها إلى
عاصمة األنوار،
وصراعها للتأقلم
تزامنًا مع اكتشاف
هويتها
بانة بيضون

ق ــد ي ـك ــون «ب ــاري ـس ـي ــة» ( 2015ـ ـ ـ ـ ـ
 120دقيقة) من أكثر أفــام دانيال
عــربـيــد ( )1970حـمـيـمـيــة وذات ـيــة
(األخـ ـب ــار  .)11/4/2016يـتـنــاول
الشريط الروائي الرابع للمخرجة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة ،جـ ـ ـ ـ ــزءًا مـ ـ ــن تـ ــاريـ ــخ
املخرجة الشخصي وسفرها إلى
ب ــاري ــس ،وص ــراع ـه ــا لـلـتــأقـلــم في
هذه املدينة التي تزامن اكتشافها
مــع مرحلة تكوين هويتها .ليس
املغزى من ذلك ،تبيان إلى أي حد
يقارب الفيلم في تفاصيله حياة
املخرجة فعليًا ،فكل فيلم هو ذاتي
بحيث يحمل نظرة املخرج تجاه
نفسه وحياته أو تجاه شخصيات
أخرى تضحي انعكاسًا لذاته عبر
ع ــدس ــة ال ـك ــام ـي ــرا ال ـت ــي ه ــي م ــرآة
الــاوعــي كـمــا األح ــام .لـكــن ذاتـيــة
الفيلم تتجلى فــي شفافيته التي
ً
تجعل منه عمال خاصًا في مسيرة
املخرجة .من ناحية السرد ،فالفيلم
يـتـمـتــع بـبـنــاء مـبـســط ومـتـقــن في
آن معًا .سالسته تتأتى مــن قــدرة
املخرجة على جعل املشاهد يدخل
ف ــي جـلــد الـبـطـلــة «ل ـي ـنــا» (املـمـثـلــة
م ـن ــال ع ـي ـس ــى) ،وي ـت ـمــاهــى معها
ف ــي رحـ ـل ــة االكـ ـتـ ـش ــاف ــات ال ــذات ـي ــة
الـ ـت ــي ت ـخ ــوض ـه ــا ك ـم ـه ــاج ــرة فــي
بــاريــس .هي معارك صغيرة ،تلك
ال ـتــي تـخــوضـهــا الـبـطـلــة م ــن دون
أن ت ــدري أن ـهــا سـتـكــون األه ــم في
ح ـيــات ـهــا م ـن ــذ ه ــروب ـه ــا م ــن بـيــت
زوج ال ـع ـم ــة الـ ـ ــذي ي ـت ـح ــرش بـهــا
ً
وتـحـقـيــق اسـتـقــالـيـتـهــا ،وص ــوال
إل ـ ــى اكـ ـتـ ـش ــاف الـ ـح ــب وال ـج ـن ــس،
والـ ـخـ ـيـ ـب ــات ال ـع ــاط ـف ـي ــة األولـ ـ ـ ــى،
والعالقة باألهل والوطن واملاضي
ً
الذي ال تجد سبيال للتصالح معه.
عبر التفاصيل الصغيرة اللماحة
(والساخرة غالبًا) التي ترصدها
امل ـخ ــرج ــة بـ ـب ــراع ــة ،ت ـش ــرح عــاقــة
البطلة بهذا املجتمع الجديد الذي
تدخل إليه ،ومحاولتها فهم آليات
التواصل فيه .هي كما أي مهاجر،
تـحـتـفــظ ف ــي ال ـب ــداي ــة بــدفــاعــاتـهــا
ورهـ ـبـ ـتـ ـه ــا مـ ــن اآلخ ـ ـ ــر املـ ـجـ ـه ــول،
غ ـي ــر أن ـه ــا ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا ،ت ـخــرج
مـ ــن ش ــرن ـق ـت ـه ــا ،وت ـك ـت ـش ــف أن ـهــا
حــن تطلب امل ـســاعــدة ،ستجدها.
امل ــذه ــل وامل ـض ـح ــك ف ــي م ــا تــرويــه
دانيال عربيد عبر هذا الفيلم ،هو
ك ـيــف تـصـنــع ح ـي ــاة بــأكـمـلـهــا عن
طــريــق املـصــادفــة ،فــوجــود البطلة
وحـ ـي ــدة ت ـم ــام ــا ف ــي ب ــاري ــس بـعــد
هــربـهــا مــن بـيــت عـمـتـهــا ،يدفعها
إلى الطلب عشوائيًا املساعدة من
فتاتني فرنسيتني غريبتني .تسكن

تميز أداء منال عيسى بعفويته وتماسكه

معهما في البداية ،وعبرهما تجد
ً
ع ـم ــا وت ـت ـع ــرف ب ــامل ـص ــادف ــة إل ــى
الــرجــل ال ــذي تـخــوض مـعــه عالقة
عاطفية للمرة األولــى .باملصادفة
أي ـضــا ،ومــدفــوعــة بـحــالــة الضياع
ال ـك ـلــي ال ـت ــي ت ـجــد نـفـسـهــا فـيـهــا،
تـ ـكـ ـتـ ـش ــف شـ ـغـ ـفـ ـه ــا بـ ــال ـ ـفـ ــن حــن
تدخل إلــى صف آخــر غير صفها،
وتواظب على الحضور هناك إلى
أن تكتشف معلمة الفن الفرنسية
الـ ـط ــريـ ـف ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ــؤدي دوره ـ ـ ــا
ّاملمثلة الفرنسية دومينيك بالن
أنـ ـهـ ــا غ ـي ــر م ـس ـج ـلــة وت ـس ــاع ــده ــا
في تغيير مضمار دراستها .هي
روعـ ــة ال ــا ان ـت ـمــاء الـ ــذي تكتشفه
الـبـطـلــة حــن تـخــرج مــن حــدودهــا
اآلمنة وشخصيتها التي رسمتها
تجاربها الـســابـقــة .فــي هــذا البلد

تأرجح الفيلم في
لغته السينمائية بين
أسلوبين مختلفين

الغريب الــذي ال يعرفها فيه أحد،
تستطيع أن تكون مــن تـشــاء .هذا
الشخص الوهمي الذي تبنيه كل
ه ــذه امل ـصــادفــات ،يصبح هــي في
ال ـن ـهــايــة ،ال ـهــويــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
اك ـت ـش ـف ـت ـهــا أو ك ــون ـت ـه ــا ت ـقــري ـبــا

مــن دون أن ت ــدري .أي ـضــا ،تسخر
امل ـخ ــرج ــة م ــن الـ ـص ـ ّـورة الــوهـمـيــة
ال ـت ــي تـشـعــر لـيـنــا أن ـه ــا مـضـطــرة
لــرسـمـهــا ع ــن ل ـب ـنــان لـلـفــرنـسـيــن،
بما يناسب توقعاتهم عن أهــوال
ال ـحــرب الـتــي عــاشـتـهــا هـنــاك كــأن
تصف مشهد الجثث أو غيره ،هي
التي لم تر شيئًا منها في الحقيقة.
الحرب كما تقول لصديقها شيء
غير مرئي ،وال تتذكر منها سوى
صـ ــوت الـ ـق ــذائ ــف وشـ ـج ــار أهـلـهــا
الــذي كــان مزعجًا أكثر فــي إحــدى
اللقطات الــذكـيــة الـتــي يتميز بها
الحوار .من السهل أن يتماهى أي
مهاجر مع حياة لينا في باريس،
وص ـ ــراعـ ـ ـه ـ ــا لـ ـلـ ـت ــأقـ ـل ــم ،وع ــاملـ ـه ــا
الـ ـصـ ـغـ ـي ــر ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـكـ ــون ش ـي ـئــا
فشيئًا هنالك ،حيث كــل لـقــاء ،كل
حــوار أو كل صديق تتعرف إليه،
يضحي جزءًا أساسيًا من حياتها
وم ـ ـف ـ ـتـ ــاحـ ــا لـ ـفـ ـه ــم هـ ـ ـ ــذه امل ــديـ ـن ــة
ال ـج ــدي ــدة .لـيـســت ه ـنــالــك خــاتـمــة
فعلية للشريط ،فهو يشبه نوعًا
ما الحياة في إيقاعه ،فال خالصة
ّ
شــاف ـيــة ولـ ــو أن امل ـخ ــرج ــة تنهيه
بــانـتـصــار لينا الصغير واملــؤقــت
حني تقرر املحكمة عــدم ترحيلها
مـ ــن بـ ــاريـ ــس وتـ ـج ــدي ــد إق ــام ـت ـه ــا.
ل ـك ــن هـ ـ ــذه ال ـخ ــات ـم ــة هـ ــي فــرصــة
السـتـكـمــال ه ــذه الـحـيــاة والـهــويــة
الـتــي ب ــدأت بتكوينها واالرت ـبــاط
بها.
عـلــى ضـفــة مـقــابـلــة ،تــواكــب اللغة
السينمائية السرد السينمائي في
سالسته ،وتتبع رؤيا البطلة إلى
باريس ،وسينماها الخاصة التي
ينسجها خيالها حول هذه املدينة
وم ــا تـعـيـشــه فـيـهــا ،كـمــا عالقتها
ال ـش ـغ ــوف ــة ب ـع ـش ـي ـق ـهــا ال ـفــرن ـســي
املتزوج التي تشبه في تركيبتها
ـ ـ ـ كما تصورها املخرجة ـ ـ ـ الحلم
أو كليشيه العشق على الطريقة
الفرنسية عن قصد لتعود البطلة
إلـ ــى ال ــواق ــع ف ـي ـمــا ب ـع ــد ،وت ــواج ــه
خيبتها العاطفية األول ــى .الفيلم
ي ـت ــأرج ــح ف ــي ل ـغ ـتــه الـسـيـنـمــائـيــة
بـ ــن أسـ ـل ــوب ــن م ـخ ـت ـل ـفــن تــرســم
عبرهما املخرجة الـحــدود مــا بني
واق ــع البطلة وأحــامـهــا .لكنه في
املجمل ،ينجح مــن خــال جمالية
امل ـ ـشـ ــاهـ ــد فـ ـ ــي ت ـج ـس ـي ــد الـ ـح ــال ــة
النفسية للبطلة التي هي صامتة
في الغالب .كذلك ،تميز أداء املمثلة
منال عيسى بعفويته وتماسكه،
م ـع ــززًا بــال ـتــالــي م ــن ت ـنــاغــم بــاقــي
عناصر الفيلم.
«بــاريـسـيــة ـ ـ ـ ال أخ ــاف شـيـئــا» لــدانـيــال
ع ــربـ ـي ــد :صـ ـ ــاالت «أمـ ـبـ ـي ــر» (،)1269
«فوكس» ()01/285582

