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رسالة البندقية

مسرحية «ال عرض ال طلب» تعود إلى «زقاق»

سحر عساف :النظام الذكوري في قفص االتهام
عبد الرحمن جاسم
ع ــادت أس ـتــاذة امل ـســرح فــي «الجامعة
األميركية في بيروت» ،وإحدى أنشط
امل ـســرح ـيــن ف ــي ل ـب ـنــان س ـحــر عـســاف
إل ــى الـخـشـبــة عـبــر إع ــادة ملسرحيتها
«ال ع ــرض ال ط ـلــب» (تــألـيــف وإخ ــراج
سحر عساف) التي عملت عليها منذ
عــام  ،2016إثــر انكشاف شبكة دعــارة
عــرفــت بــاســم قـضـيــة «ش ــي مـ ًـوريــس».
ي ــوم ـه ــا ح ـق ــق ال ـع ـم ــل ضـ ـج ــة ك ـب ـيــرة،
ل ـيــس ألنـ ــه تـ ـن ــاول ال ـق ـض ـيــة فـحـســب،
بــل ألنــه أيـضــا قــدم ص ــورة كاملة عما

ّ
نص جديد بعنوان «فيفو
وصاحباتها» ينتمي
إلى الكوميديا
االجتماعية السوداء
جرى هناك ،بعيدًا عن تلك التي تظهر
ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام .إذ ل ـط ــامل ــا ق ــدم
اإلع ــام هــذه القضايا مــن وجهة نظر
واحـ ــدة ،غـيــر واض ـحــة ،وف ــوق كــل هــذا
ُتنسى بعد دقــائــق قليلة« .ب ـ ُ
ـدأت هذا
ال ـع ـمــل ف ــي أواخ ـ ــر ع ــام  ٢٠١٦عـنــدمــا
انكشفت قصة «شــي مــوريــس» ،بــدأت
ب ـج ـمــع امل ـع ـل ــوم ــات والـ ـبـ ـح ــث ،وك ـنــت
أحــاول أن أفهم ما حصل .لقد شعرت
كــامــرأة ومــواطـنــة بظلم كبير ،وأردت
أن أس ـت ـخ ــدم امل ـ ـسـ ـ َ
ـرح الـ ـ ــذي أع ـت ـب ـ ُـره
سالحي ألقــول شيئًا ذا فكرة بسيطة
هو وضع قصص النساء على املسرح
كــون اإلع ــام تكلم عــن األمــر كثيرًا في
البداية ،ثم انطفأ الحديث فجأة».
وكـمــا أشــرنــا تختلف رؤي ــة املسرحية

ّ
عن الرؤية التي تأتي في اإلعالم .تعلق
عساف« :مــا أحــاول اإلضــاءة عليه هو
عامل لم ّ
يتم الحديث عنه في اإلعــام.
م ــن جـهـتــي ،اسـتـعـنــت بــامل ـقــابــات مع
الـضــابــط األم ـنــي ال ــذي ق ــام بــاملــداهـمــة
ومع الصحافيني الذين قابلوا النساء
ومـ ـ ــع الـ ـنـ ـس ــاء ال ـ ـلـ ــواتـ ــي ت ـ ـحـ ــررن مــن
ً
الشبكة ،فضال عن مقابالتي مع غادة
جبور من جمعية «كفى» .إنني أحاول
أن أفهم ما جــرى؛ هــذا ما أضــيء عليه
أكـثــر» .هنا يــأتــي ال ـســؤال :هــل املسرح
الـ ــذي ت ـقــدمــه ع ـســاف ه ـنــا ه ــو مـســرح
«ت ــوث ـي ـق ــي /وث ــائـ ـق ــي»؟ ت ـج ـيــب« :هــو
مـســرح وثــائـقــي يعتمد على مقابالت
مــع الـشــرطــة والـصـحــافــة والـنـســاء .كل
ما أقوم به هو جمع املعلومات بطريقة
مختلفة عما طرح في اإلعالم» .وتشير
إلى التقنية الخاصة التي استخدمتها
ف ــي ال ـع ـم ــل وه ـ ــي «ت ـق ـن ـيــة ال ـ ـ ـ record

 »deliveryوه ــي مــأخــوذة مــن الكاتبة
واملسرحية البريطانية أليكي باليث.
ّ
ال ـف ـكــرة أن املـمـثــل ال يـحـفــظ ن ـصــا ،بل
يسمع كالمًا في أذنــه عبر السماعات،
أي أن املمثالت يسمعن ُ
وي ِعدن حرفيًا
مــا يسمعنه كــي نـحــافــظ ق ــدر اإلمـكــان
ع ـلــى ال ـش ـه ــادات وصــدق ـي ـت ـهــا .نـجــري
ت ـعــديــات إلي ـص ــال ال ـف ـكــرة بطريقتي
كمخرجة وكاتبة .فالكتابة في املسرح
الوثائقي عـبــارة عــن تـعــديــات وليس
الكتابة من الصفر» .تتناول املسرحية
ّ
ح ـكــايــة أربـ ــع ف ـت ـيــات م ــن ال ـل ــوات ــي كــن
ف ــي «ش ـ ــي مـ ــوريـ ــس» وتـ ـع ـ ّـرض ــن لـكــل
التجارب «املــؤملــة» التي حدثت هناك،
فيما تضيف سحر عساف حضورها
عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ــرح م ـ ــن خ ـ ـ ــال ش ـخ ـص ـيــة
«الــراويــة» .توضح« :أضفت شخصية
ال ـ ــراوي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـك ــي الـ ـقـ ـص ــة ك ـمــا
فهمتها .أمــا املمثالت األرب ــع ،فيمثلن

دور الناجيات .تسمع املمثالت املقابلة
مع الشخصيات األصلية ثم يخبرننا
إياها».
لكن ،ملاذا تعيد عساف هذه املسرحية
مـ ـ ـ ــرة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة؟ تـ ـجـ ـي ــب «كـ ـ ـ ــي ن ـب ـقــي
ال ـق ـص ــة ح ـي ــة ف ــي ذاك ــرتـ ـن ــا ،فــالـقـصــة
ّ
ل ــم تـنـتــه .الـفـتـيــات خ ــرج ــن ،ل ـكــن أح ـدًا
ّ
ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــاعـ ــدهـ ــن وال حـ ـت ــى ال ـ ــدول ـ ــة.
ذه ـ ــن ل ـف ـت ــرة ال ـ ــى ال ـج ـم ـع ـي ــات ،لـكــن
الـجـمـعـيــات قــدرات ـهــا م ـح ــدودة .منهن
ّ
م ــن تـ ـ ّـم تــوط ـي ـن ـهــن ف ــي ك ـن ــدا ومـنـهــن
مــن ال نعرف عنهن شيئًا ،ومنهن من
ّ
عـ ــاد الـ ــى س ــوري ــا .واألكـ ـي ــد أنـ ـه ــن في
ّ
وضع هش ألن أحدًا لم يساعدهن .في
املقابل ،ال يــزال رئيس العصابة عماد
الريحاوي في لبنان؛ وهو بات خارج
السجن بعدما سجن لسنة واحد ٍة فقط
وخرج بكفالة  ١٣,٠٠٠دوالر وهو مبلغ
بسيط أمام ما كان يجنيه .املحاكمات

سحر عساف في مشهد من «ال عرض ال طلب»

مــا زال ــت جــاريــة وتـ ّ
ـؤجــل ألن املتهمني
ال يـح ـضــرون ال ــى امل ـحــاك ـمــات .أتمنى
ّ
ّ
أن نـحــفــز الـقـضــاء للحكم عليهم ألنــه
كــل يــوم تكشف شبكة اتـجــار بالبشر
واتمنى أن ال ينسى األمر كما يحصل
مــع كــل شــيء فــي الـبـلــد» .على الجانب
اآلخـ ــر ،ال تـنـســى ع ـســاف اإلشـ ــارة إلــى
الهدف التوعوي للعمل ،وهو ٌ
أمر ربما
يطرح للمرة األول ــى .إذ تشير إلــى أنه
ي ـجــب «م ـحــاس ـبــة» ال ــرج ــل ك ــذل ــك ألنــه
شريك في الجريمة« :أنا أريد أن أتكلم
عن الدعارة واالتجار بالبشر .يجب أن
يكون هناك قانون يحمي املــرأة .يجب
أن يحاسب مشتري الجنس كذلك ،ألن
الرجال هم من يدفعون .لم يتم توقيف
الزبائن في مداهمة «شي موريس»».
فـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ــار آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ت ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ـ ـسـ ــاف
لــ«األخـبــار» عن عملها الجديد «فيفو
وصــاح ـبــات ـهــا» .وه ــو عـمــل م ــن كتابة
األميركية الكوبية ماريا آريان فورنيز،
وكعادتها تعمل عساف على ترجمته
ول ـب ـن ـن ـتــه .يـنـتـمــي الـ ـع ــرض إلـ ــى نــوع
الكوميديا االجتماعية السوداء ويدور
حــول ثماني نساء ،ليتناول مواضيع
الزواج والعالقات واإلنسانية .وكعادة
أعمال سحر عساف ،سيكون من انتاج
«مبادرة العمل املسرحي» في الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة .ت ـش ـيــر ع ـس ــاف إلـ ــى أن ـهــا
ستقدمه على «املسرح الجديد الذي تم
افتتاحه في «سنتر أبراج» الذي أسسه
ط ــون ــي فـ ــرج الـ ـل ــه .ه ــو م ـس ــرح جميل
وم ـج ـهــز بـشـكــل ج ـيــد وأنـ ــا متحمسة
للعمل عليه».
مسرحية «ال طلب ال عرض» 20:30 :مساء
حتى  7أيلول ـ ـ «استديو زقــاق» (كورنيش
النهر ـ ـ الكرنتينا) .لالستعالم01/570676 :

وقفة

«معرض كتاب إهدن» :رهان لم ينكث بوعده
اهدن ـــ بول مخلوف
ك ـن ــت ه ـن ــال ــك ،م ـن ــذ أح ـ ــد ع ـش ــر عــامــا
تـ ـح ــديـ ـدًا ،ف ــي ص ـي ــف عـ ــام  2009فــي
م ـعــرض ك ـتــاب إه ــدن األول ،ال ـش ــرارة
األول ــى الـتــي فرقعت فــي سـمــاء إهــدن
وم ـ ــا زال ـ ــت ن ـج ـم ـت ـهــا م ـض ـي ـئــة حـتــى
اليوم .كنت هنالك ،أعني مع املنظمني،
من املنظمني ،في مجموعة من الشباب
امل ــراه ــق لــم يعجبها الـســائــد بــإطــاره
ُ
ّ
الضيق .لم ت َرحب بالنزعة الفورية في
ّ
ّ
كموروث مقدس أعمى،
تبني األشياء
ٍ
فــاخـتــارت عــدم االنـتـمــاء فــي جغرافيا
االن ـت ـمــاءات املـتــأصـلــة ،امل ـت ـجــذرة بني
َ
خيارين ال ثالث لهما ،وقـ ّـررت البوح
ً
بالرفض ًمن خالل
االختناق
عن
بدال
ً
ً
إصــدارهــا مجلة ثقافية أدبـيــة ،تشكل
ً
مـ ـنـ ـبـ ـرًا ح ـ ـ ـرًا م ـس ـت ـق ــا ل ـل ـت ـع ـب ـيــر عــن
خياراتها املتنوعة ،غير املــرحــب بها
أحيانًا ،تحمل اسم «بالعكس» (صدر
منها  5أع ــداد فـقــط فــي م ــدة عــامــن).
ٌ
ع ـ ـن ـ ــوان ي ـف ـض ــح ه ــويـ ـتـ ـه ــا ،يـلـخــص
مـضـمــونـهــا بــامل ـبــاشــر ،ق ــال ــت وقـتـهــا
ـال مختلفة،
مــا يـجــب أن ي ـقــال ،بــأشـكـ ٍ
مـجـ ّـســدة بــذلــك اخـتــافــا ي ـكـ ّـون عقلية
أفرادها وذواتهم.
ف ــي ذاك الـ ـح ــن ،رأت امل ـج ـمــوعــة أنــه
ال ُب ـ ّـد لـهــا مــن الـقـيــام بـخـطــو ٍة أخ ــرى،
كــانــت هنالك ض ــرورة ملحة ملواجهة
ف ــراغ ثقافي ع ــارم يـعــوم فــي األرج ــاء،
فجاء معرض الكتاب األول في مبنى
ال ـك ـب ــرى األث ـ ـ ــري ف ــي إهـ ـ ــدن ك ـضــربــةٍ
ث ـق ــاف ـي ــةٍ ن ــوع ـي ــةٍ زع ــزع ــت سـتــاتـيـكــو
الرتابة وكسرت النمطية الجاهزة.

ً
ل ــم ت ـس ـت ـمــر ت ـل ــك امل ـج ـم ــوع ــة ط ــوي ــا،
اخـتـفــت عــن الـســاحــة الـثـقــافـيــة تمامًا
وت ــوقـ ـف ــت عـ ــن إص ـ ـ ـ ــدار م ـج ـل ـت ـه ــا .ال
ل ــوم يـقــع عـلــى أح ــد ،فـبـلـ ٌـد مـنـهـ ٌـك مثل
ـزاب كـبـيــرة
ل ـب ـنــان شــاهــد س ـقــوط أحـ ـ ـ ٍ
فــي ال ـعــدم بـعــدمــا ك ــان صيتها ذائـعــا
فــي دول ترسم سياسات العالم .فما
بالك ببضعة شبان مراهقني رأوا في
كتاب «الغثيان» حياة ورأوا بالحياة
غثيانًا؟ ٌ
ّ ٌ
ق ــلــة قـلـيـلــة مــن تـلــك املـجـمــوعــة كــانــوا
مــن ال ـنــاجــن ،هــم مــن آم ــن بــراديـكــالـيــة
امل ـم ــارس ــة الـثـقــافـيــة واالس ـت ـم ــرار بها
كمسار رئيس ال غنى عنه .أولئك قرروا
ٍ
أن «يكفوا الطريق» .سنتان لم تكونا
كافيتني بالنسبة لهم إلنهاء املسيرة،
فـ ــأعـ ــادوا تــرت ـيــب م ــا ت ـش ـظــى ،نـظـمــوا
أنفسهم مـجــددًا وبـجــديــةٍ فــائـقــةٍ تعلو
فوق كل اعتبار وأطلقوا على أنفسهم
تسمية «اللقاء ثقافي».
ماذا يبغى اللقاء الثقافي؟ إالم تطمح
هذه املجموعة؟ «التجريب .املحاوالت.
م ـ ـحـ ــاوالت ت ـجــري ـب ـي ــة .ال ـت ـج ــري ــب فــي
ً
امل ـحــاولــة م ــرة أخ ــرى ب ـحــال اإلخ ـفــاق،
هــذا ما يهم» .جاوبني مسؤول اللقاء
الثقافي ،نــزار عاقلة .أهمية املمارسة،
ه ــذا م ــا فـهـمـتــه .ه ــذا م ــا ك ـنــت شــاه ـدًا
عليه .ال يمكن اعتبار مسيرة «اللقاء
الـثـقــافــي» ام ـت ــدادًا مـسـتـمـرًا وواض ـحــا
ّ
لـلـتـجــربــة ال ـتــي سـبـقـتـهــا .صـحـيــح أن
«اللقاء» أسسه بضعة أعضاء كانوا في
األســاس منضوين تحت مجموعة ما
كانت تسمى وقتها «بالعكس» .إال أن
«اللقاء» لم يكن ّ
حدًا في مواقفه ،جذريًا

في قناعاته كاملجموعة السابقة .هادن
ً
ت ــارة وس ــاوم ط ــورًا .لــم يأتمن «اللقاء
الثقافي» للنظرية أو بوضع معايير
تسبق فـعـلــه .مختبره األول واألخـيــر
هــو الـتـجــربــة .ه ــذا هــو أسـلــوبــه ،هكذا
ُ
تصنف ماهيته.
املـ ـم ــارس ــة ع ـن ــد «الـ ـلـ ـق ــاء ال ـث ـق ــاف ــي» ال
ّ
ح ــدود ل ـهــا« .كـ ــود» شـخـصــي يتحلى
عندهم
بــه أعـضــاؤهــا .واجــب وجــودي
ٌ
يـ ـتـ ـح ـ ّـدى ع ـب ــث الـ ـعـ ـج ــز« .ع ـم ــان ـي ــة»
ّ
مطلقة إل ــى درج ــة أن ٌ الـتـنـفـيــذ يسبق
ُ
اإلقرار أحيانًا .ممارسة ال تفهم إال على
النحو الـتــالــي :نمط حياة مدمن على
ديناميكية الحركة في وسط متعطش
ُ
لنشاطات تعنى بشؤون مماثلة.
طـ ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـف ــائ ـت ــة ،ل ــم ي ـهــدأ
«ال ـل ـق ــاء ال ـث ـق ــاف ــي» .س ـيــرتــه الــذات ـيــة
حافلة .استقبل املهتمني ولــم يقصر
مــع أح ــد .عـنــدمــا غـ ّـيــب امل ــوت يعقوب
الـ ـش ــدراوي (امل ـســرحــي الـكـبـيــر) ،كــان
ّ
مخصصًا
اللقاء الثقافي ّأول من رثاه
له برنامجًا فريدًا ضمن أمسية وقام
ب ـتــوزيــع ك ـتـ ّـيــب صـغـيــر لـلـحــاضــريــن
ّ
عند انتهائها يحوي مقاالت لكتاب
لـبـنــانـيــن ب ــارزي ــن ع ــن ال ــراح ــل .وإذا
أبدى أحد الكتاب الشباب رغبته بأن
يوقع إصداره ،سارع «اللقاء الثقافي»
إلى دعوته لحفل توقيع .لن نتحدث
ع ــن األم ـس ـي ــات ال ـش ـعــريــة (ك ــان ــت في
ُ
أغـلــب األح ـيــان ت ــدار مــن قبل الشاعر
ف ــوزي يـ ّـمــن) أو حتى عــن األمسيات
ال ـغ ـنــائ ـيــة وامل ـســرح ـيــة ال ـت ــي نظمها
«ال ـل ـقــاء الـثـقــافــي» فــي م ـســرح زغــرتــا
البلدي ألنها ال ّ
تعد.

وفــي حــن أن مـعــرض الـكـتــاب أصبح
تـقـلـيـدًا س ـنــويــا ت ـعــرفــه إه ـ ــدن ،إال أن
«الـلـقــاء الـثـقــافــي» رف ــض أن يـكــون ذا
مــركــزيــة واح ــدة .رأى أنــه مــن املجدي
أن ي ـكــون بـبـســاطــةٍ صــاحــب امل ـبــادرة
األولـ ـ ــى ب ـت ـقــديــم ن ـف ـســه ف ــي مـحـطــات
م ـن ــاط ـق ـي ــةٍ م ـخ ـت ـل ـف ــةٍ  ،م ـح ـق ـقــا بــذلــك
فـ ـض ـ ً
ـاء ع ــام ــا م ـش ـتــركــا ي ـج ـمــع ال ـكــل،
ّ
مروجًا باندفاع للنشاطات الثقافية،
خ ـص ــوص ــا فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـك ـتــب
ومحاججًا بشراسة أن االستمرارية
هي واجب وال تحتاج سوى إلى إدار ٍة
ج ـيــد ٍة ،عـقـ ٍـل مـنـظـ ٍـم وهـ ــادف ،فــارتــأى
ّ
ال،
ـاب ج ــو ٍ
«الـلـقــاء» إقــامــة مـعــرض كـتـ ٍ
زار ف ـيــه ك ــاف ــة ال ـب ـل ــدات املـحـيـطــة في
قضاء زغرتا.
ك ــان ل ـ ـ «ل ـل ـقــاء ال ـث ـقــافــي» م ــوع ــد هــام
م ــع ن ـشــاطــات ثـقــافـيــة أخـ ــرى سبقت
م ـع ــرض ك ـتــابــه ال ـث ــان ــي ع ـش ــر ،حيث
أس ـهــم بــالـتـعــاون مــع بـلــديــة زغــرتــا -
إهدن في رعاية توقيع كتاب الروائي
الـلـبـنــانــي رش ـي ــد الـضـعـيــف الـجــديــد
«خـطــأ غـيــر مـقـصــود» (دار الـســاقــي)
فــي مبنى الكبرى إهــدن ،كما يشارك
أي ـض ــا ف ــي تــوق ـيــع ال ـكــاتــب الـلـبـنــانــي
ك ــري ــم مـ ـ ـ ـ ّ
ـروة ل ـك ـت ــاب ــه «رح ـ ـلـ ــة ع ـمــر»
(الـ ـ ـ ــدار ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـع ـل ــوم-ن ــاش ــرون)
يـ ــوم  7آب (أغـ ـسـ ـط ــس) امل ــاض ــي فــي
ّ
املـ ـك ــان ن ـف ـس ــه .وظـ ـ ــل  31آب امل ــوع ــد
الكبير ل ـ «لـلـقــاء الـثـقــافــي» .إذ افتتح
«م ـعــرض كـتــاب إه ــدن الـثــانــي عشر»
ـدة.
ال ـ ـ ّـذي تـخـلـلـتــه ب ــرام ــج ث ـقــا ًف ـيــة ع ـ ً
شكلت ًساحة امليدان منصة تفاعلية
حقيقية تجسدت فيها الديمقراطية

بــأبـهــى حلتها نـقــاشــا وم ـشــاركــة .لم
ُ
يتميز مـعــرض الـكـتــاب ال ــذي اختتم
أول مــن أم ــس ،بالشكل فحسب كــون
س ــاح ــة املـ ـ ـي ـ ــدان ام ـ ـتـ ــأت ب ـم ـك ـت ـبــات
صـغـيــرة تشبه «الـكـيــوســك» إل ــى حد
كـبـيــر م ـص ـنــوعــة ي ــدوي ــا وال تـتـعــدى
مساحتها الـثــاثــة أم ـتــار فــي الـطــول
وسـتــة أم ـتــار فــي ال ـعــرض ،وتحتوي
على أربعة آالف عنوان كتاب ،بل في
ّ
املضمون أيضًا ،ألن «اللقاء الثقافي»
تخلى هذه املــرة عن نموذج التمويل
ً
ـزم
ال ــري ـع ــي وب ـ ــات م ـس ـت ـقــا ،غ ـيــر م ـلـ ٍ
ـرط أو ب ــأح ــد .ع ـش ــرون دار نـشـ ٍـر
ب ـش ـ ٍ
شــاركــت فــي ه ــذا امل ـعــرض بــاإلضــافــة
إل ـ ــى حـ ـض ــور م ـك ـت ـبــة «ب ــوك ـب ــوس ــت»
ـدارات مــن ســت دور
التي تعرض إص ـ
ٍ
مختلفة.
أم ــا عــن بــرنــامـجــه الـثـقــافــي الـسـنــوي،
فـقــد تـخـلـلــه تــوقـيــع ال ـشــاعــر ج ــوزاف
إبراهيم ديوانه «بخة ندي» والشاعر
سليم عبدالله يونس ديوانه «روضة
األذه ـ ــان» وال ـشــاعــر م ـيــاد الــدويـهــي
إصـ ـ ـ ـ ــداره الـ ـنـ ـث ــري األول «لـ ـ ــن نـبـلــغ
الـسـعــادة إال سـ ـرًا» .إنــه الــرهــان الــذي
لم ينكث بوعده ،رهــان أثبت أنه غير
خاسر يقطفه «اللقاء الثقافي» رويدًا
رويدًا بعد سنوات من تراكم التجربة،
ويبقى فــي انـتـظــار الـجــولــة األخـيــرة،
ال ــرب ــح ال ـكــامــل أي الـتـغـيـيــر الـنــوعــي
ال ــذي ي ـعـ ّـول عليه «الـلـقــاء الـثـقــافــي»،
ً
مـ ـتـ ـف ــائ ــا ب ـ ـقـ ــدرة الـ ـكـ ـت ــاب كــوظ ـي ـفــة
ـط،
ت ـغ ـي ـي ــري ــة .الـ ـكـ ـت ــاب ك ــأه ــم وسـ ـي ـ ٍ
مـحــاكـيــا ال ـت ـج ــارب ،ال ـك ـتــاب كــرافـعــة
تستشرف األمور.

ُ
ٌ
نجاح فيلم «جوكر» مدين لألصالة التي تروى بها قصة الشخصية ،وبالتأكيد ألداء واكين فينيكس المثالي

قوسين من األوسكار...
قاب
فينيكس
واكين
ّ
وبابلو الرين ضل طريقه
البندقية ــ شفيق طبارة
«جوكر» لتود فيليبس
إذا كان «جوكر» جاك نيكلسون صورة كايكاتورية
شيطانية ،وهـيــث لــدجــر تجسيدًا للفوضى ،فإن
«جوكر» واكني فينيكس رجل ضائع يجد طريقة
تدريجية للخالص مــن خــال جـنــونــه .هــو الفرح
والحزن .هو اإلرهاب والرحمة .هو الكره والحب.
هــو الــذكــاء والـتـصــرفــات ال ـســاذجــة .هــو اإلن ـســان.
األم ـيــركــي ت ــود فـيـلـيـبــس يـنـظــر إل ــى ال ـجــوكــر من
م ـن ـظــور اج ـت ـمــاعــي ب ـح ــت ،ي ـق ــدم ص ـ ــورة طــريـفــة
ومخيفة ،استنادًا إلــى قــراءة أصلية للشخصية،
الـ ـت ــي ال ت ـس ـت ـم ــد ت ـج ـس ـي ــده ــا ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي مــن
أف ــام ســابـقــة وال هــي اس ـت ـعــارة للقصة الــرمــزيــة
الـسـيـنـمــائـيــة «ل ـل ـكــاراك ـت ـيــر» .آرث ــر فـيـلـيــك (واك ــن
فينيكس) ليس شرًا مطلقًا مصابًا بجنون العظمة،
إنما ولد في مجتمع يحط من شأن «املختلفني»،
«ال ـخ ــارج ــن ع ــن املـنـظــومــة االج ـت ـمــاع ـيــة» ،ه ــؤالء
املتميزون ال يتقبلهم املجتمع ،بل يحط من شأنهم
ويـقــوضـهــم ،يـعــامـلـهــم بـقـســوة ألن ــه ،بـبـســاطــة ،ال
يفهمهم وال يمكنه وضعهم ضمن خانة معينة أو
صورة نمطية جاهزة.
فــي املشاهد األول ــى مــن الفيلم؛ نــرى آرث ــر ،يحمل
لــوحــة إعــانـيــة .مظهره الـهــش وبنيته الضعيفة
ً
يجعالنه هدفًا سهال ملجتمع يهزأ به ويراه هدفًا
لــاع ـتــداءات الـجـســديــة .ال يـبــدو الــوضــع مختلفًا
داخل املنزل؛ فوالدته ترى األمــور بطريقة خاصة
ب ــرغ ــم ح ـب ـهــا لـ ــه ،وهـ ــي ب ـح ــاج ــة دائـ ـم ــا لـلـعـنــايــة
واالهـتـمــام« .ول ـ َ
ـدت لترسم االبتسامة على شفاه
ال ـعــالــم» ت ـقــول وال ــدت ــه ـ الـشـخــص الــوح ـيــد ال ــذي
يــأمــل لــه الـنـجــاح .لــم يـتــوقــف آرث ــر يــومــا عــن حلم
حياته املهنية في الكوميديا ،في مدينة تغرق في
القمامة واألوبئة والعصابات وعدم املساواة .لكن
ليس آلرثر حس النكتة .بالنسبة إليه ،الكوميديا
هــي «ش ــيء شـخـصــي» .ال يــوجــد فــي عـقـلــه ســوى
االض ـطــرابــات والـخـلــل ،ال ّ ُي ـعــرف مــا إذا ك ــان ذلــك
ناتجًا عــن مــرض مــا أو أن ــه أحــد اآلث ــار الجانبية
لطفولته الصعبة ،وال يبدو أن معالجه النفسي
يأبه لذلك .يعطيه فقط حفنة من األقراص تساعده
عـلــى ال ــوق ــوف عـلــى قــدمـيــه ال أك ـثــر .يضعنا تــود
فيليبس أم ــام ه ــذا الــرجــل ال ــذي ي ـحــاول أن يجد
معاد ،نتبعه في حياته اليومية
مكانه في مجتمع
ٍ
وه ــو ي ـحــاول اك ـت ـشــاف ال ـخ ـطــوة األولـ ــى لتكوين
أس ــرة سـعـيــدة ،واالسـتـمــاع إلــى تقلبات ضحكته
الدالة على النشوة املضطربة.

«جوكر» ليس فيلمًا دمويًا .يهتم املخرج بالطريق
الـ ــذي يـ ــؤدي إل ــى ال ـع ـنــف ال ال ـع ـنــف ن ـف ـســه .قصة
«جوكر» هي قصة خالدة ،لكن الفيلم لم يتم ضبطه
كما يجب .فيلم غني بالتفاصيل لكنه ّ
مشوه نوعًا
مــا مــن كـثــرة األف ـكــار الـتــي يــريــد املـخــرج تمريرها
بـســرعــة قـيــاسـيــة .يـحـتــوي عـلــى نـسـيــج مــن أفــام
العصابات واالنتفاضات االجتماعية للجماعات
امل ـض ـط ـهــدة ،وي ـس ـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى الـتـنــاقـضــات
االجتماعية في مجتمع «غني» حديث .أما وجود
موراي فرانكلن (روبــرت دي نيرو) ،في دور مقدم
برنامج حــواري شعبي ،فيعطي صوتًا للمدينة،
وي ـع ــزز اإليــديــولــوج ـيــا الــرأس ـمــال ـيــة ال ـتــي تسير
عليها.
غالبًا مــا ُيظهر لنا الفيلم مــا يفكر فيه آرث ــر (أو
أحــامــه) ،مما أسهم في تشتت أفكار العمل على
الرغم من أن هدف املخرج هو مساعدتنا على فهم
املسار املزعج لشخص مهزوم بصعوبات الحياة
ّ
وتحوله لشخص شرير ومخيف .وفــوق كل هذا،
يـقــوم فيليبس بشكل مفاجئ بتحويل مـســارات
القراءة املتعاطفة مع الشخصية رأســا على عقب
ومــن مشهد إلــى آخــر ،ما يجعلنا ننسى ما يريد
بالتحديد قوله.
ُ
ٌ
نـجــاح فيلم «جــوكــر» مــديــن لألصالة الـتــي تــروى
بها قصة هــذه الشخصية ،وبالتأكيد أداء واكني
فينيكس املثالي من الضحكة إلى التعبير إلى لغة
الجسد والبكاء .موسيقى الفيلم املليئة بألحان
التشيللو ،تضفي الـشـعــور بــالــوحــدة فــي املدينة
الحضرية ،وتكشف وميض الـضــوء فــي الصورة
على مدى استمرار الظالم ،والسعادة تتحول إلى
ع ـبــارة وهـمـيــة عــابــرة مـثــل مـســرحـيــات مصيرية
سادية .الثورة تبدأ اآلن من مدينة غوثام ،الجوكر
هــو الـضــاغــط على الــزنــاد ،ولـكــن بالتأكيد هناك
شخص آخر يحمل السالح.

«إيما» لبابلو الرين
ال ـف ـي ـلــم ال ـج ــدي ــد «إيـ ـم ــا» لـلـتـشـيـلــي بــاب ـلــو الري ــن
يعتبر تمرينًا على أسلوب شكلي جديد للمخرج
فــي تشريح مجتمع ب ــاده .بابلو الري ــن الجديد
حاضر بشخصية غير مقنعة كليًا ولكن متحمسة
ومجازية .يمكن استخالص العديد من القراءات
مــن الـقـصــة وال يمكننا إن ـكــار وت ـيــرة االه ـت ــزازات
وال ـن ـش ــوة امل ـك ـهــربــة لـلـفـيـلــم ،ول ـك ــن أي ـض ــا يمكن
اعتباره شيئًا متشائمًا وباهظًا بال معنى .يتمتع
الشريط بقوة كاسحة مستعرة متفجرة لجنون
الـعـظـمــة عـلــى ال ـشــاشــة .يــرســم طــريـقــا إل ــى الجنة
والـنــار معًا .يرفع االصـبــع األوس ــط ألي مصطلح

عــن مـفـهــوم األم ــوم ــة ،وال ــرق ــي فــي ال ـفــن ،وتـحــريــر
املرأة وتقرير املصير الجنسي.
«إي ـمــا» فيلم مـتـنــاقــض ،بــاعـتـبــار أن الـعــالــم الــذي
يخرج منه الفيلم متناقض بذاته .اهتم التشيلي
ب ـق ـســوة اإلنـ ـس ــان ف ــي م ـقــارب ـتــه ل ـلــوجــود امل ـعــذب
لــزوجــن شــابــن :إيـمــا (مــاريــانــا دي جـيــروالمــو)
وغــاسـتــون (غــايــل غــارسـيــا بــارنـيــل) ال ـلــذان أعــادا
لـلـتــو ابـنـهـمــا بــولــو إل ــى املـيـتــم ال ــذي تـبـنـيــاه منه
بـعــدمــا أصـبـحــت تـصــرفــاتــه خــارجــة عــن املــألــوف
(أح ـ ــرق ال ـب ـيــت ،أحـ ــرق وج ــه عـمـتــه ،وض ــع الـكـلــب
داخل الثالجة .)...عالقة االثنني مضطربة ،يلومان
بـعـضـهـمــا ع ـلــى ت ـص ــرف ــات ب ــول ــو وع ـل ــى إع ــادت ــه
لـلـمـيـتــم .الـ ـح ــوارات ب ــن الــراق ـصــة إي ـمــا ومصمم
الــرق ـصــات غــاسـتــون هــي حـ ــوارات عنيفة لفظيًا،
دائمًا ما توجهها إيما إلى رفيقها املذهول .على
الــرغــم مــن الـفــرضـيــة ال ـصــارمــة وال ـعــدوان ـيــة التي

في «جوكر» ،يهتم المخرج تود
فيليبس بالطريق الذي يؤدي
إلى العنف ال العنف نفسه

تـتـجـلــى ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـعــاقــات امل ـت ـبــادلــة بني
الشخصيات مثل النفاق والتالعب؛ يسير الفيلم
نحو الـنــور والعتمة فــي آن مـعــا ،ويسمح السرد
للعمل بالسير بمحاذاة التعاطف مع الشخصيات
أو رفض إيديولوجية إيما.
يبدأ الفيلم قبل كل شيء بحريق متعمد .تصبح
النار هي الفكرة املجازية والحرفية لسائر األحداث.
إي ـمــا الــراق ـصــة فــي فــالـبــارايـســو ـ ـ تشيلي تعتبر
الــرقــص طريقة تعبير ومـقــاومــة وتــواصــل ،ســواء
مع زميالتها أو في الحانات الليلية أو الشوارع
أو في امل ــدارس حيث تعطي دروســا من وقــت إلى
آخر أو مع فريق الرقص التجريبي الذي تديره مع
زوجـهــا مصمم الــرقـصــات .إيما شابة غير قــادرة
على التنسيق مع متطلبات دورهــا في املجتمع،
بينما يتحلل زواجها .نراها ترقص تحت أضواء
النيون على إيقاعات املوسيقى الصاخبة .تشرع
ف ــي رح ـل ــة ال ـس ـعــي ال ـج ـن ـســي وال ـش ـخ ـصــي ،الـتــي

تستمر على اهتزاز املوسيقى والنشوة الجنسية،
وسـتــؤدي إلــى االكتشاف التدريجي للتناقضات
والنكسات التي ال بد منها في كل مسار لتحقيق
الـ ـ ــذات .ي ـع ــود الريـ ــن إل ــى مـسـقــط رأسـ ــه ويـلـتـقــط
«سيلفي» بطريقة اكلينيكية ،متابعًا شخصية
غامضة يتعذر الــوصــول إليها .يجبرنا الشريط
على اتـخــاذ مــوقــف مـحــدد ،لكن س ــواء كــرهـنــاه أم
أحببناه ،لن نستطيع إغماض أعيننا عن الشاشة.
ال يسمح لـنــا الري ــن بمعرفة إيـمــا عــن كـثــب ،ومــا
إذا كــانــت ردة أفـعــالـهــا شخصية بـحــت أم مجرد
انعكاس ألفعال اآلخرين .يمكن رؤية إيما ككائن
أبله ال يمثل سوى كومة مثيرة للشهوة الجنسية،
ويمكن رؤيتها كمتالعب ذكــي يستخدم الجنس
للسيطرة على الجميع وجعل األمــور تسير كما
ي ـش ــاء .ي ــدم ــر الريـ ــن امل ــوج ــود ،وي ـب ـنــي املستقبل
بالطريقة التي يفكر بها شخوصه .هم اآلن أكثر
حيوية ولكنهم باهتون وغير ثابتني ،حفنة من
األشخاص ذوي األقطاب املتباعدة محاصرون في
ٌّ
مستعد للوقوع مثل
حياتهم اليومية ،جميعهم
الذباب تحت أي ضغط .ليس للفيلم أفكار واضحة
مـنــذ ال ـبــدايــة .ال ش ــيء س ــوى ال ـفــوضــى ،يفرضها
عال ،ويضع ثقله على جسم
علينا املخرج بصوت ٍ
إن ـس ــان ي ـح ــاول اك ـت ـشــاف األج ـ ــزاء امل ـف ـقــودة مـنــه.
سلسلة مــن ال ـحــوارات الـتــي تـحــاول بشكل مفرط
أن تعني شيئًا .فيلم يفيض بكل ش ــيء ،يحاول
بكل قوته أن يكون مفاجئًا وحيويًا بالرقص أو
املوسيقى أو األضواء ،منذ بداية الفيلم والحريق
والدراما والرقص الوحشي حتى النهاية.
الواضح أن الريــن ال يريد إيصالنا إلى أي مكان.
يجب على الشخصية أن تظل غامضة وإال فقد
الريــن الطريق وانـهــار الفيلم .الريــن مخرج أفــام
مثل «الـنــادي» ،و«نـيــرودا» ،و«جاكي» جديد هنا.
ي ـضــع ،أك ـثــر م ــن أي وق ــت م ـضــى ،ك ــل ش ــيء أم ــام
املشاهد .فيلم محير (ليس بالطريقة اإليجابية).
االنطباع بأننا أمــام عمل فخم وعصري يمنعنا
من التركيز على األسباب النفسية للشخصيات.
ي ـبــدأ الـفـيـلــم مــن أح ـشــاء اإلن ـس ــان ويــدمــج ال ــروح
والـجـســد .يسيطر األداء والـتـصــويــر عـلــى الفيلم
أكثر من املضمون الــذي يتبع خطوات دقيقة من
دون أن يكون قــادرًا على التوقف في املكان الذي
كان من األفضل أن يختتم فيه .إذ يستمر بفائض
من كل شيء وفائض وصفي كأنه يريد «تطبيع»
كــل ش ــيء ،وتـعــزيــز الـقــوة املـتـفـجــرة ،ولـكــن ال أحد
يستطيع الرقص ملدة طويلة! بابلو الرين مخرج
يعرف طريقه ،أضاعه تقريبًا في هذا الفيلم ،ولكن
قد يولد من رماد «إيما» الرين جديد.

