
سينما

نديم جرجوره

ــاش،  ــ تــســتــمــّر الــلــبــنــانــيــة زيــنــة دّك
فــــــي االشـــــتـــــغـــــال املـــــســـــرحـــــّي مــع 
ســجــنــاء وســجــيــنــات فـــي لــبــنــان. 
»الــعــاج  بـــ معنية  »كــتــارســيــس«  جمعّيتها 
الــتــعــريــف بها.  بــالــدرامــا واملـــســـرح« بحسب 
تنبع  رغــبــٍة  على  مبنيٌّ  املسجونني  اخــتــيــار 
 واحـــٍد منهم فــي املــشــاركــة والتدريب 

ّ
مــن كــل

ــفــة، تــحــتــاج إلــى 
ّ
والــتــمــثــيــل. الــتــمــاريــن ُمــكــث

السجن  فــي  عــمــٍل مسرحّي  وقـــٍت قبل تقديم 
ــلــــرجــــال، وســـجـــن الــنــســاء  ــة لــ ــيــ )ســـجـــن رومــ
ــْدَعــــون إلــى  ــ فـــي بــعــبــدا(، أمــــام ُمــشــاهــديــن، ُي

ــــثــــيــــر تـــعـــلـــيـــقـــات فـــيـــســـبـــوكـــيـــة عــــــــــّدة، إثــــر 
ُ
ت

رحـــيـــل الـــكـــومـــيـــدّي املــــصــــري ســمــيــر غــانــم 
مسبق  إدراٍك  رغـــم  نــقــاشــا،   ،)2021 ـ   1937(
غالبية  نتيجة.  أّي  الــنــقــاش  تحقيق  بــعــدم 
ــــات، غــيــر  ــريـ ــ ــريـــني ومـــــصـ الـــتـــعـــلـــيـــقـــات ملـــصـ
ــدود بــهــدف   الـــحـ

ّ
مـــتـــرّدديـــن فـــي تـــجـــاوز كــــل

للممثل، وحمايتها  تقديسية  رســم صــورة 
ــه اعـــــتـــــداًء عــلــيــه وعــلــيــهــا مــعــا.  ــرونــ مـــّمـــا يــ
للممثل مئات األعمال في السينما واملسرح 
ــهــا في 

ّ
والــتــلــفــزيــون واإلذاعــــــة، تــنــضــوي كــل

ــهــا لــن تكون 
ّ
ــار الــكــومــيــديــا، مــا يعني أن إطـ

الــوفــرة   
ّ
ــهــا ذات ســويــة فنية واحــــدة، ألن

ّ
كــل

 القيمة 
ّ
م واحـــــٌد، لــكــن ــقـــدَّ ـ

ُ
، والـــنـــوع امل

ٌ
غــالــبــة

حضورًا   
ّ

أقـــل والــدرامــيــة  والجمالية  الفنية 
ووهجا وتأثيرًا.

التعليقات غير راغبٍة في كــاٍم كهذا. هناك 
من يــرى غيابا تاما ألّي »عــمــٍق« في أعمال 
غانم، فينتفض بعض هؤالء، موّبخني قائله 
مني معه بلسان الراحل، للقول 

ّ
بحّدة، ومتكل

بــه، وملتزم  ُمــوافــق على هـــذا، ومقتنع  ـــه 
ّ
إن

إيـــاه فــي ســيــرتــه املــهــنــيــة والــحــيــاتــيــة، وفــي 
 يمتلك الراحل وجها 

ْ
هذا شيٌء حقيقّي، وإن

واحـــــدًا، ويــفــتــقــد تــجــديــدًا فــعــلــيــا. هــنــاك من 
الكوميديا،  عن  عهم 

ّ
لترف فني« 

ّ
»مثق ُيهاجم 

كما يقول هؤالء )والقول صحيٌح إلى حّد(، 
الكوميديا منضوية في  تكن   

ْ
إن خصوصا 

.»
ّ
 للفن

ّ
إطار »الفن

 
ْ
ــل )ُيــفــتــرض بــهــذا أن الــتــحــّدث بــلــســان راحــ
املمثل  لــحــوارات  دقيقة  متابعة  مــن  ينبثق 
علنة( ُيشير إلى ثقافة بوليسية 

ُ
ومواقفه امل

وحراسة أخاقية لقيم وموروثات، وأحكاٍم 
ستخدم، 

ُ
ت ف« 

ّ
»ُمثق مفردة  وثابتة.  جاهزة 

ــادة، بــني مـــزدوجـــني، إّمـــا للسخرية وإّمـــا  عــ
 لــيــس 

ْ
ــئ، إذ ــاطــ ــع تــعــمــيــم خــ ــار، مــ ــقـ ــتـ لـــاحـ

ــيـــعـــا، مـــتـــشـــابـــهـــني. هـــــذان  ــمـ ــــفــــون، جـ
ّ
املــــثــــق

إلـــى  أواًل  ُيـــســـيـــئـــان  ــقـــار والـــســـخـــريـــة  ــتـ االحـ

ه 
ّ
ة وعناية. هذا كل

ّ
شاهدة في السجن بدق

ُ
امل

بــهــدف ُمــســاعــدة املــســجــونــني والــســجــيــنــات، 
الــراغــبــني فــي الــتــدريــب والــعــمــل املسرحيني، 
ــلـــق، بسبب  عــلــى تـــجـــاوز بــعــض ارتـــبـــاك وقـ
 بــعــض هـــؤالء 

ّ
ــائـــس، خــصــوصــا أن عـــيـــٍش بـ

»ُيــقــيــم« فــي الــســجــن مــنــذ ســنــني مــديــدة، من 
د أعوام السجن  ه، ُيحدِّ

ّ
دون صدور حكٍم بحق

همة.
ُ
وفقا للت

ــنــجــز دّكــــاش أول وثــائــقــّي لها، 
ُ
ت عـــام 2009، 

بــعــنــوان »12 لــبــنــانــي غـــاضـــب«. الــتــصــويــر 
يــبــدأ مـــع انـــطـــاق الــتــدريــبــات، ويــنــتــهــي مع 
أيضا   

ٌ
هــذا حــاصــل املــســرحــّي.  العمل  تقديم 

رجــــال   .)2013( ــرزاد«  ــ ــهــ ــ شــ ــيــــات  »يــــومــ فــــي 
ونساء يروون، بأشكاٍل فنية مختلفة، بعض 
املبتورة،  وأحامهم  ومواجعهم  حكاياتهم 
مـــن دون تــنــاســي أفــعــالــهــم الــُجــرمــيــة، الــتــي 
فة، 

َّ
يقولونها علنا بشيٍء من الكوميديا املخف

وقــهــٍر،  بحسرة  أو  واملـــّر؛  الساخر  والضحك 
مع سرد ُمسّبباتها.

دّكــــاش،  الـــــزرق« )2020(، جــديــد  »الــســجــنــاء 
يــســتــمــّر فـــي الــســيــاق نــفــســه، بــانــتــقــالــه إلــى 
ــيــــة، حيث  رومــ ســجــن  فـــي  األزرق«  »املـــبـــنـــى 
نفسية،  اضــطــرابــات  ذوو  مسجونون  يقبع 
ارتكابهم  الشفاء«، بسبب  »لحني  أحكاٍم  مع 
ــف 

ّ
ــرائـــم مــخــتــلــفــة، لـــن يـــكـــون مــهــّمــا الــتــوق جـ

ــا، أو مـــعـــرفـــتـــهـــا. هــــــؤالء ســيــكــونــون  ــدهـ ــنـ عـ
صّور في جلسات العاج 

ُ
محور الوثائقّي، امل

بالدراما واملسرح، في عامي 2015 و2016.
ــروٍع كـــهـــذا. الــعــمــل مع  تـــتـــنـــّوع أهــــــداف مــــشــ
ســـجـــنـــاء وســـجـــيـــنـــات يـــكـــشـــف أهــــــــــوااًل فــي 
تأهيٍل جذري،  إلى  لبنانية، تحتاج  سجون 
ب إصــاحــا. املسألة غير 

ّ
وفــي قــوانــني، تتطل

 العاج 
ّ
مرتبطة فقط بعاج بالدراما، رغم أن

ــــواة املــــشــــروع. ســجــن أنـــــاٍس مـــن دون  هــــذا نـ
ــاٍم، وبــعــضــهــم يــمــضــي أعـــوامـــا  ــكــ ــــدور أحــ صـ
ي أفــراٍد من العائلة عن 

ّ
طويلة، مشكلة. تخل

ســجــني/ سجينة يــقــول شــيــئــا عــن اجــتــمــاٍع 
أوضــاع مزرية،  معطوٍب، وعــاقــات مرتبكة. 
ــة، وضـــــــروريـــــــات يــصــعــب  ــبــ ــائــ وحـــــاجـــــات غــ
تأمينها. األفام الـ3، املنبثقة من 3 تدريبات 
ساهم، بشكٍل 

ُ
تفضي إلى 3 أعماٍل مسرحية، ت

ــفــني من 
ّ
 يــكــن بــني املــثــق

ْ
ُمــســتــخــدمــهــمــا، وإن

وفهما وحّسا  ووعــيــا  ومعرفة  علما  يــّدعــي 
أخــاقــيــا وديــمــقــراطــيــا حــقــيــقــّيــا. االحــتــقــار 
والسخرية، رغم استخداٍم فيسبوكي لهما، 
 
ّ
ُيــســيــئــان دائــمــا إلـــى ُمــســتــخــدمــهــمــا، مــع أن
ــهــا 

ّ
ــّم، ألن ــ  تــبــقــى أجــمــل وأهـ

ً
الــســخــريــة عــامــة

جزٌء من ثقافة وفنون وحياة.
 
ْ
ــــهــــام شـــــيٌء مـــن صــــــواب، إذ

ّ
فـــي جـــوهـــر االت

ــة. دعــوة 
ّ
أو بــآخــر، فــي تحقيق مطالب مــحــق

وزراء داخلية وعدل وثقافة، ومسؤولني في 
والقضائية، جزٌء  األمنية  الدولة،  مؤّسسات 
املــطــالــب. هذا  املــســائــل، لتحقيق  مــن تحريك 
الوضع   يحتاج 

ْ
وإن مـــّرة،  مــن  أكــثــر  يحصل 

إلى تأهيٍل جذرّي وكامل.
الــذهــاب إلــى »املــبــنــى األزرق« وفــيــه »املـــأوى 
االحترازّي« يؤّدي إلى فضح إهماٍل والمباالة 
وفوضى في مركز سجناء ُمصابني بأعطاب 
وطبيا  نفسيا  عــاجــا  يستدعي  مــا  نفسية، 
ـــلـــغـــي تــلــك 

ُ
ــيــــا، ومـــتـــابـــعـــة قـــانـــونـــيـــة ت أســــاســ

 شـــيء آخـــر: »أحــكــام 
ّ

الجملة األقــســى مــن كـــل
لــحــني الـــشـــفـــاء«. الــســجــنــاء أنــفــســهــم، الــذيــن 
يظهرون أمام الكاميرا )كريم غرّيب( يقولون 
 ال اضــطــراب 

ْ
ويــتــصــّرفــون ويــنــتــبــهــون كــــأن

نفسيا لديهم، بل رغبة في اهتماٍم وتقارب. 
العاج بالدراما نافٌع، فسجناء »12 لبناني 
ــهـــرزاد«  غـــاضـــب« وســجــيــنــات »يـــومـــيـــات شـ
 
ً
وتأّما ونبضا  وعيشا  حيوية  أكثر  يبدون 

وضحكا، من دون غياٍب مطلق ألسى ولوعة 
ــاذا بــعــد انــتــهــاء املــســرحــيــة؟  ، مــ

ْ
ــــع. لـــكـــن ووجـ

»12 لبنانيا غــاضــبــا«(. نــزالء  ـــ )يــســأل أحــد الـ
ُيـــدركـــون تــمــامــا أحــوالــهــم.  »املــبــنــى األزرق« 
اآلخــر  فــيــه. بعضهم  بــعــطــٍب  يــقــول  بعضهم 
ــة منهم تــرفــض ظهورًا 

ّ
ُيشير إلــى واقــعــه. قــل

أمـــام الــكــامــيــرا. هــنــاك مــن يــتــأقــلــم مــع وضــٍع 
ُمــهــني. هنا أيــضــا، الــســؤال نفسه ُيــطــرح، من 

 يتفّوه به أحٌد منهم.
ْ
دون أن

ــة لــلــحــرب األهلية 
ّ

الــنــهــايــة الــنــاقــصــة والــهــش
في  ســلــبــا  ـــر 

ّ
تـــؤث  )1990 ـ   1975( الــلــبــنــانــيــة 

الــتــي  الــضــّيــقــة،  الــبــيــئــة  وروح.  وذاٍت  نــفــٍس 
يولد فيها أحدهم، عامل سلبّي، فاملخّدرات 
تجد طريقها إليه سريعا، والسيرة الاحقة 
على تلك اللحظات األولى مليئة بتخّبطات 
»مبنى  نهايتها  فــي  املــرء  فيبلغ  ومصاعب، 
أزرق« كـــهـــذا. هــنــاك مـــن يــعــتــرف بــجــرح في 
ه أساس خلٍل الحٍق في النفس. 

ّ
القلب، ُيدرك أن

األفعال الُجرمية غير ُمهّمة في لحظٍة كهذه. 
الوضع مزٍر. االنفضاض الرسمّي عن ساكني 
ــق 

ِّ
املــبــنــى ُمـــخـــيـــف. »الـــســـجـــنـــاء الـــــــزرق« يــوث

عاقة ـ إنسانية وفنية وحياتية ـ بني هؤالء 
)»كتارسيس«  العمل  وفــريــق  دّكـــاش  وزيــنــة 
الــســجــنــاء يعكسون  واملــســرحــيــة والــفــيــلــم(. 
مباشر، وسجناء  غير  بشكٍل  مزريا،  وضعا 
ــالـــدرامـــا،  آخـــــــرون، ُيـــشـــاركـــون فـــي الـــعـــاج بـ
األزرق«  »املبنى  شخصيات  أدوار  فــيــؤّدون 
عرض أمام ضيوٍف مختلفي 

ُ
في مسرحيٍة، ت

املــهــن واالهـــتـــمـــامـــات، ويــــــروون ـ كــزمــائــهــم 
ـ بــعــض أحـــوالـــهـــم وقــلــقــهــم  فـــي ذاك املــبــنــى 
لهم من  باقية  ذكــريــاٍت  ومشاغلهم، وبعض 

أزمنٍة قديمة.
ــتــــخــــدام تــعــبــيــر  هــــنــــاك َمــــطــــبٌّ أســـــاســـــّي: اســ
»مــــريــــض نــــفــــســــي«. الــــعــــاج الـــنـــفـــســـي غــيــر 
منذ  قــامــوســه  مــن  ُيلغيه   

ْ
إذ إيـــاه،  مستخدٍم 

ــات الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة  ــرابــ ــطــ أعـــــــــواٍم. االضــ
إنسانية  وأكــثــر  وأصــــدق،  وأهـــّم   

ّ
أدق تعبيٌر 

وواقعية. التعبير القديم سيئ، واستخدامه 
أمــام مضطربني نفسيا وأمــام آخرين أيضا، 
ـــــداول إلــــى اآلن فـــي فــئــات 

َ
ــدام ُيـــــت ــتــــخــ واالســ

اجتماعية كثيرة، أكثر سوءًا.

يبدو ُمّدعو ثقافٍة وعلٍم ومعرفة )ومثقفون 
وإعامية،  ثقافية  سلطة  لبعضهم  أيــضــا(، 
 يوافقوا على ضحٍك 

ْ
هم أرفع شأنا من أن

ّ
أن

ها هـــذا الــبــعــض رديــفــا 
ّ
صــــاٍف، لــجــّديــٍة يظن
ف«.

ّ
»املثق ضروريا لـ

 عربّي معروف. برحيل نجوٍم 
ٌ
التقديس شأن

 كتابٍة، تريد 
ّ

وشخصياٍت عامة، تتعّرض كل
ــهــامــاٍت 

ّ
شيئا مــن نــقــٍد جــــّدي، إلـــى هــــدٍف، الت

ى، منها التعالي وعدم احترام امليت، مع 
ّ
شت

اســتــشــهــاٍد بتلك املــقــولــة املــلــتــبــســة: »اذكــــروا 
ينسون  بها  قائلني   

ّ
لكن مــوتــاكــم«.  محاسن 

 تــبــيــان خــلــٍل أو 
ّ
 الــنــقــد غــيــر مـــســـيء، وأن

ّ
أن

ُمنتِقَصني  غير  الرحيل  لحظة  سجال  طــرح 
تكن   

ْ
إن وأعــمــالــه، خصوصا  مــن صاحبهما 

يترافق  هــذا  ِقَيم مختلفة.  ذات   
ٌ

أعــمــال هناك 
ــــذة«، فــهــؤالء بــارعــون فــي مخاطبة 

َ
ــت و»األْســ

ــم بــتــعــاٍل  ــهـ غــيــر املــتــوافــقــني مــعــهــم ومـــع آرائـ
مالكو  ـ  أنفسهم  يـــرون  كما  ـ  فهم  وعــجــرفــٍة، 

الحقيقة املطلقة، والعارفون بخفايا األمور.
السينمائية  غــانــم،  أعــمــال سمير   

ّ
إن الــقــول 

، غــيــر عــمــيــقــة، لــن يــكــون انــتــقــاصــا من 
ً
مــثــا

اشتغاله سنني مديدة في مجال الكوميديا، 
 يتبنّي من قوٍل كهذا نوٌع من استهزاٍء أو 

ْ
وإن

شتٍم يقول بهما البعض. النقد ُيدرك أهمية 
تلك الكوميديا، من دون التغاضي عن خلٍل 
كثيرون  فأناٌس  تكرار،  أو  تبسيٍط  أو  فيها 
ــّرد الـــضـــحـــك،  ــ ــجـ ــ ــي الـــضـــحـــك ملـ ــ ــبــــون فـ ــرغــ يــ
وسمير غانم بارٌع في هذا من دون تجديٍد 
غانم،  سمير  كوميديا  رفــض  إضـــافـــاٍت.  أو 
 يتوافق 

ْ
 لقائٍل بهذا، إن

ّ
«، حق

ّ
 للفن

ّ
ها »فن

ّ
ألن

القول مع واقع اشتغاالت املمثل الراحل أو 
ال يتوافق.

التعليقات الفيسبوكية، املتعالية أو املتهّكمة 
 
ْ
أو التقديسية، تبقى تعليقات افتراضية، وإن

ض بعضها على كتابٍة واقعية. ُيحرِّ
نديم...

سجيٌن يؤّدي دور سجين ُمضطرب نفسيًا: اختباراٌت وأحوال )الملف الصحافي لـ»السجناء الزرق«(

س )عمرو مراغي/ فرانس برس( سمير غانم وابنته دنيا: الكوميدّي غير الُمقدَّ
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سجوٌن تحتاج 
إلى تأهيٍل جذري وقوانين 

تتطلّب إصالحات

تعليقات فيسبوكية 
متعالية وتقديسية 

تستدعي كتابة واقعية

في فيلمها الوثائقي 
الثالث، »السجناء الزرق«، 

تعمل زينة دّكاش 
مع سجناء في سجن 

رومية اللبناني، ُمصابين 
باضطرابات نفسية، 

ومتّهمين بجرائم عدة

عالج بالدراما لكّن األحكام »لحين الشفاء«

عندما تغلب »محاسن موتاكم« النقَد

سجناء زينة دّكاش أمام الكاميرا

س نجومًا تعليقات فيسبوكية ُتقدِّ

¶ Palmer لفيشر ستيفنس، تمثيل 
جونو تمبل )الصورة(، وجاسنت 

تمبرالك وجون ْسكيب: بعد 12 عاما 
أمضاها في السجن، يعود معجزة 

كرة القدم السابق إدي باملر إلى منزله، 
استعدادًا لبدء صفحة جديدة من 
حياته، منطلقا من الصفر. يلتقي 
مراهقا أساءت الحياة إليه كثيرًا، 

فبات صديقا له. لكن ماضي باملر ثقيل 
ده بتحويل  هدِّ

ُ
الوطأة، واضطراباته ت

بدايته الجديدة تلك إلى رماٍد.

¶ Bad Trip لكيتاو ساكوراي، تمثيل 
تيفاني هاّديش )الصورة(، وإريك 

أندره وِلْيل َرل هاِوري: يعتمد تحقيق 
هذا الفيلم، املعروض حاليا على 

املنّصة األميركية »نتفليكس«، تقنية 
الكاميرا الخفية، التي ترافق صديقني 

اثنني في رحلة بّرية طويلة، يبدو 
طا لها كفاية. فيها، 

ّ
هما لم ُيخط

ّ
أن

يتبادالن النكات والسخرية والنمائم 
والطرائف مع أناٍس مجهولني 

بالنسبة إليهما.

¶ Shadow In The Cloud لروزاين 
ليانغ، تمثيل كلوي غرايس موريتز 

ن 
ّ

)الصورة(، وِنك روبنسن وكاال
مولفاي: مع اندالع الحرب العاملية 
ف الشاّبة مود غاّريت 

َّ
كل

ُ
الثانية، ت

بنقل وثائق ومستندات »بالغة 
السّرية«، على منت طائرة »بوينغ بي ـ 
َرس(، لتسليمها إلى 

ْ
17« )فاينغ فورت

ساموا. التحّديات كثيرة، فإلى جانب 
مخاطر الحرب، هناك كائن غامض 
وعدوانّي وخطر في الطائرة، على 

مود والجنود الذين معها مواجهته 
ب عليه بأي وسيلة ممكنة.

ّ
والتغل

¶ Safety لرجينالد هودلن، تمثيل 
كورين فوكس )الصورة(، وجاي 
ريفز وتاّدوس جي. ميكسن: راي 

ماك إلراثبي، شاٌب يواجه سلسلة 
ظروف صعبة ومتاحقة، تفرض عليه 
 تفانيه ومثابرته 

ّ
تحّديات قاسية، لكن

ب على كثيٍر منها. 
ّ
ُيساعدانه على التغل

وبمساعدة زمائه في فريق كرة القدم 
األميركية، وأبناء املجتمع الصغير في 
مدينة »ْكِلْمسن«، حيث يعيش، ينجح 

في امللعب، وفي تربية شقيقه الصغير 
والوحيد فاْهماّر )11 عاما(، ورعايته.

¶ The Night Clerk ملايكل كريستوفر، 
تمثيل آنا دي آرماس )الصورة(، 

وهلن هانت وجون ِلغيزامو: بارت 
»متازمة أسبرجر«،  شاٌب ُمصاب بـ

ف استقبال ليلّي في 
ّ
يعمل كموظ

فندق. يتمّكن من إخفاء كاميرات 
في غرٍف كثيرة بشكل غير قانونّي 

ملراقبة نزالء، بهدف دراسة سلوكهم. 
ذات مساء، ُيشاهد جريمة قتل في 
إحدى تلك الغرف، ما يضعه أمام 
غ عن 

ّ
مأزق كبير وحّساس: إذا بل

الجريمة، سُيفضح أمره بخصوص 
املراقبة غير القانونية.
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