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ثقافة وفنون

إيراني تروي �سيرة اال�ست�شهادي عامر كالك�ش «�أبو زينب»
م�شهد ّية �سينمائ ّية لبنانية بتوقيع �
ّ

7

«ال�س ّر المدفون» ...حيث ينبت التبغ بين حنايا التالل وي�صل عبق زهر الليمون �إلى ما بعد بعد حيفا
عبير حمدان
إنها ثمار الج ّنة التي ال يدركها الغافلون
عن إيقاع النبض الذي يختزنه التراب .هي
األرض تنادي فرسانها وهم المختلفون
والمع َّمدون بكحل العيون .عين األم التي
خبّأت في صدرها س ّرها الدفين ولم تذرف
دمعتها تحت نور الشمس كي ال يبصرها
الغاصب ونبّاحوه.
أن تض ّم أ ٌم زهرة السوسن إلى صدرها
على غفلة من الجميع ،وتخشى أن يفضحها
الحنين ،لفي ذل��ك عبادة تفوق المشهد
المتأطر بشاشة عمالقة ،إذ يصبح الدمع
جمرا ً يعيدنا إلى ما قبل التحرير .حينذاك،
كان الغالبون يرسمون درب الشهادة على
األدي��م ،وينبت التبغ بين حنايا التالل،
ويصل عبق زهر الليمون إلى ما بعد بعد
حيفا.
كيف للعدسة أن تنقل الصورة بما يختزن
واقعها من وجع وإنسانية يتخطيان العقل
البشري ،إنها أ ّم عامر كالكش ،الشهيد الذي
حمل شتالت الزيتون إلى فردوسه الخاص
عند بوابة فلسطين ،وبقي غافيا ً في قلبها،
فكان «ال��س � ّر ال��م��دف��ون» تناجيه بصمتٍ
وتصبر ألن «البلد أكبر من الجميع».
ح ّثتنا ك��ارم��ن ُل � ّب��س على البكاء ح ّد
االختناق وهي تروي كيف ودّعت وليدها
وب��ارك��ت خ��ط��اه قبيل ال��ت��رح��ال .وإل��ى
توجهت داعية الله أن يتقبل منها
السماء
ّ
ه��ذا القربان .برعت في اصطحابنا إلى
تلك الحقبة من تاريخنا اللبناني المقا ِوم،
ووصلَنا صدى خفقات القلب وكأننا نرافق
االستشهادي عامر كالكش إلى حيث اختار
أن يحيى ح ّراً ،لتبقى األشجار في قرانا قيد
الوقوف والشموخ.
«الس ّر المدفون» ،مشهدية سينمائية
جمعت ح��ض��ورا ً ي��ؤم��ن بفعل المقا ِومة
لتحرير األرض ،ك ّل األرض من دون شروط.
اخ��ت��ارت ش��رك��ة «األرز لإلنتاج الف ّني»
أن تطلقه ضمن أج��واء االحتفال بذكرى
االنتصار والتحرير ،لما يختزن من رمزية
إنسانية قوامها األ ّم الصابرة على الضيم
كرمى للبلد.
ال��ع��م��ل ف��ي ع��رض��ه االف��ت��ت��اح��ي األول
جمع نخبة من النجوم أب��رزه��م أبطاله،
موحدة حول القضية األساس
وأتت اآلراء
ّ
المتمثلة بمقاومة االحتالل ف ّنيا ً وثقافيا ً
وسينمائياً ،ما يتماهى مع فعل البندقية.

عمار شلق والتحدّي

عامر كالكش فيجيب« :هذا السؤال عليك أن
تتو ّلي اإلجابة عنه بنفسك ،وربما يجيبك
الجمهور والمخرجون والمنتجون ،إنما أنا
ال أملك جواباً».
ويضيف حول الفيلم« :هذا الفيلم ك ّرم
الشهيد عامر كالكش ،وهو باألحرى إنارة
على والدته التي استطاعت أن تكتم س ّره
على م��دى  15سنة ،وأقنعت وال���ده أنه
مسافر طوال هذه الفترة .هذه األم العظيمة
التي استشهد ابنها واع ُتقِل شقيقاه وتح ّملت
وصبرت ،تستحق كل التقدير .ونرجو أن
نكون قد أوفيناها ج��زءا ً من صمودها من
خالل هذا العمل».
ويرفض شلق الدخول في لعبة السياسة
ف��ي م��ا يتصل ب��ت��ق� ّب��ل مختلف ش��رائ��ح
المجتمع اللبناني الطرح الذي يقدّمه الفيلم
فيقول« :فنياً ،قيمة الفيلم عالية ،خصوصا ً
أنّ علي الغفاري لديه أكثر م��ن تجربة
حصدت جوائز عالمية من ناحية السينما
اإليرانية .ومن جهتي ،ال أريد التطرق إلى
واقع الخالفات السياسية في البلد والتي
تنسحب على اإلنتاجات الفنية .وكل ما
أتمناه أن تسقط هذه الحسابات ،ويأتي
الجميع ليشاهد عمالً نظيفا ً وراقياً ،ينقل
واقعا ً حقيقياً».

معين شريف:
ّ
الحق على اإلعالم

الفنان عمار شلق اعتبر أنّ في الشخصية
التي يؤدّيها حجما ً كبيرا ً م��ن التحدّي
ويقول« :سأتحدث عن دوري في العمل
ألن الفيلم يحكي عن ذاته .كان هناك تح ٍّد
لي كممثل ألنني أنقل ثالث مراحل عمرية.
عمري ك��ش��اب ،ث��م عمري بعد  15سنة،
وبعد ثالثين سنة .ناهيك عن الخط المقاوم
الذي يتحدث عنه الفيلم وهو استمرارية
لمسار ف ّني سابق بدأته في الغالبون وملح
التراب ،واآلن في درب الياسمين».
ون��س��أل ش��ل��ق ع��ن س��ب��ب منحه دون
س���واه م��ن الممثلين األدوار المركبة
والصعبة وأدوارا ً لشخصيات لها رمزية
خاصة مثل الشيخ راغ��ب ح��رب والقائد
الخفي في ملح التراب ،وصوال ً
العسكري
ّ
إلى تجسيده شخصية والد االستشهاديّ

بدا الفنان معين شريف متح ّمسا ً بقوة
لما ينتظره في قاعة العرض ،وأ ّكد ضرورة
تفعيل الجهد اإلع�لام��ي في خدمة الفعل
المقا ِوم ولو في اإلط��ار الف ّني ،فقال« :من
الطبيعي أن أك��ون حاضرا ً في احتفالية
من ه��ذا النوع .رمزية الطرح تكفي ،ولو
أتت متأخرة بعض الشيء ،إذ إنّ عد ّونا
ب��رع في تفعيل نطاق الدعاية اإلعالمية
لتسويق مخططاته وتم ّكن من السيطرة
على الفكر والعقل فنيا ً ليترافق ذلك مع
صواريخه وطائراته الحربية .لذلك كان ال
ب ّد من مواجهته إعالميا ً وسينمائيا ً ودرامياً،
فصراعنا ال يقتصر على الحديد والنار،
وأن��ا أل��وم إعالمنا ألن��ه يغيب عن المادة

معين شريف

أحمد زين الدين

اإليقاع بشكل ممتاز .برأيي كان باإلمكان أن
تنتج عن القصة األساسية خطوط درامية
تفسر أكثر طبيعة ك��ل م��ا أح��اط
أوس���عّ ،
بالشاب الذي ن ّفذ العملية االستشهادية،
إن لجهة المحتل ،أو أهل األرض ،إال أنه عمل
جيد ويستحق المشاهدة».

كارمن ُل ّبس...
سم ّو العطاء

ع ّمار شلق متحدثا ً إلى «البناء»

مشهد من الفيلم
الفنية والسينمائية التي تتماهى مع فكرة
المقاومة ،ويجنح نحو الطروحات الخالية
من المعنى والبعيدة عن واقعنا».

زين الدين

نعطي كل شهيد ح ّقه».

زياد بطرس
على ّ
خط النار

الملحن زياد بطرس بالتفاؤل
يتمسك
ّ
ّ
الذي ترجمه في ألبومه «على ّ
خط النار»،
ويسجل حضوره المميز في حفل افتتاح
ّ
«الس ّر المدفون» .وبكلمات قليلةّ ،
يلخص
رؤيته قبيل العرض قائالً« :للقصة التي
يتناولها الفيلم رمزية خاصة ،فهؤالء من
يعبّد الدرب نحو القدس ،ومن حقنا جميعا ً
الذهاب إلى القدس .أرى ذلك صورة قريبة
ج��داً ،وليس بالضرورة أن يكون الحشد
الحاضر كبيراً ،فاألهمية تكمن في نوعية
الحاضرين وإيمانهم بفكرة المقاومة ،ثم
ال ض��رورة لنحكم على حجم الحضور في
حفل االفتتاح ولننتظر بعيدا ً عن التوقعات،
وأظن أن العمل بما يمثله سيحقق نسبة
مشاهدة ال يُستهان بها».

عن التكرار ،إذ قالت« :اعتدنا أن تقدّم لنا
الجهة اإلنتاجية المهتمة بسيرة المقاومة
والمقاومين واقعا ً عايشه مَن رزح تحت
االحتالل لفترة طويلة .وأظن أننا سنرى
معالجة مختلفة بعيدة عن ّ
فخ التكرار وقد
ُنصاب بالصدمة اإليجابية».

م ّنا كونها قضايا نعيشها باستمرار .فدوما ً
هناك الظالم ومغتصب األرض ،يقابله
المقاوم الذي يموت لنحيى بكرامة .وهناك
األ ّم الصابرة واألخ��ت المظلومة ،الحياة
ترفيهي فحسب ،بل
ليست عبارة عن مشهد
ّ
هي مجموعة من المشاعر اإلنسانية المحقة
التي تستحق الذكر .ولعل المشكلة تكمن
في منهجية التعاطي اإلعالمي مع أعمال من
هذا النوع كي تخرج من دائرة الفئوية لكل
الناس ،مهما اختلفت انتماءاتهم وتقاطعت
معتقداتهم مع الفكرة التي تتب ّناها الجهة
منتجة العمل .ومن جهتي ،أرى أن التنوع
في المجتمع دلي َل عافية ويجب اإلفادة منه
لنتق ّرب من بعضنا ال لنتباعد».

يؤ ّكد أحمد زين الدين ،مدير اإلنتاج في
«شركة األرز» ،أنّ الشهداء هم في مرتبة
متساوية ،وسنشهد أعماال ً كثيرة تروي
س َي َرهم فيقول« :اخترنا عامر كالكش
ألن قصته تختلف عن أقرانه من الشهداء
الذين ينالون المقام نفسه في وجداننا .إال
أن االختالف يكمن في الصورة المرتبطة
ب����األ ّم ال��ت��ي تم ّكنت م��ن إخ��ف��اء حقيقة
استشهاد ابنها عن الجميع كي تحمي
عائلتها ،وبالتحديد عن والده الذي لم يك
مناهضا ً للمقاومة كما غمز البعض ،إنما
كان يشعر بأن العدو قادر على البطش،
والمقاومة لن تجدي نفعا ً في مواجهته.
وقد اخترنا عرضه في أيار لمناسبة ذكرى
التحرير .وهو يختلف ع ّما سبقه من حيث
ضخامة اإلنتاج والقصة .وكما الحظت،
ث ّمة غياب كامل للعمليات العسكرية
والتركيز على البعد اإلنساني .يمكنني
إنساني بامتياز.
وصف العمل بكلمتين:
ّ
وهو خطوة أولى لتقديم أعمال مماثلة كي

من ناحيتها ،اعتبرت الزميلة سمر أبو
خليل أننا سنرى ط��رح�ا ً مختلفا ً بعيدا ً

ت��ص��ف ال��ف��ن��ان��ة آل��ي��ن ل��ح��ود الخطوة
بالعمل الجبّار ،وع��ن «ال��س� ّر المدفون»
«القصة تصيبني بالدهشة ،وأعتبر
تقول:
ّ
أننا سنشهد عمالً جبّارا ً بما يتض ّمنه من
اإلنسانية .وكيف أل ّم أن تتحمل كل هذا
الوجع وتخفي حقيقة الفعل البطولي الذي
جسده ابنها على مدى سنوات كي تحمي
ّ
عائلتها؟».
أما عن مدى تقبل الناس العمل فتقول
لحود« :إجماالً ،يبتعد جزء كبير من الناس
ّ
عن فرضية اإلحساس بالوجع المرتبط
بمشاهدة أعمال ضمن اإلط��ار المطروح
في الفيلم .لكن هذا ال يعني أن نلغيها من
الخريطة الفنية السينمائية .فمن الجيد
أن نضيء على أمور قد تصيب أيّ شخص

بين الحضور ،التقت «البناء» الفنان
جورج شلهوب بينما كان يراقب باستمتاع،
وأدلى بالتصريح التالي« :رأيت روع ًة في
اإلخراج واإلنتاج والتصوير وأداء الممثلين،
لكن هناك الكثير من الميلودراما بشكل قوي
ومبالغ فيه .وعلى رغ��م بعض التكرار
النص ،إال أن المخرج تم ّكن من ضبط
في
ّ

زياد بطرس

سمر أبو خليل

لحود
آلين ّ

جورج شلهوب

سمر أبو خليل
والصدمة اإليجابية

لحود
آلين ّ
والعمل الج ّبار

جورج شلهوب:
روعة في اإلنتاج

كارمن ُلبّس ،الممثلة واإلنسانة التي
أبكت الحضور بدور أ ّم الشهيد الصابرة،
تكلّمت عن مشاركتها في الفيلم« :شخصية
أم عامر كالكش ال تشبهني على الصعيد
االنساني .إنما هي أقوى م ّني ألنها مثال
لهذه األم القادرة على التضحية بكل شيء
لتحافظ على العائلة واألرض .وفي ذلك
سم ّو ينقصنا في لبنان كي ننقذ ما تب ّقى».
وع��ن سبب اختيارها ألداء ه��ذا ال��دور
تقول« :ال يمكنني اإلجابة على هذا السؤال،
وربما رأت الجهة المنتجة أنني قادرة على
إيصال ال��ص��ورة الحقيقية عن ه��ذه األ ّم
اللبنانية الصابرة والمقا ِومة بأمانة ،وهذا
أمر يُش ّرفني».
ُلبّس تأسف ألن عمالً من هذا النوع ربما
يكون له جمهور من فئة واحدة ،كونها ترى
أن التقسيم واقع في بلد صار االختالف فيه
أق��رب إلى الخالف .لكنها تص ّر على مبدأ
المشاركة بأعمال ال تنفصل عن الواقع،
بمعزل ع��ن ك�� ّل م��ا نشهده م��ن انقسام
سياسي .وتشير إل��ى أن دوره��ا كفنانة،
ّ
يكمن في إيصال الصورة كما هي وبك ّل
أمانة وإبداع.
م ّما ت��ق�دّم ،يبدو أنّ «ال��س� ّر المدفون»
سيجد مكانه على الخريطة السينمائية
اللبنانية ولو أن البعض يراه مرتبطا ً بفئة
دون سواها من اللبنانيين ،إال أنّ صورة
الحقيقة راسخة في وجدان ك ّل إنسان ح ّر.
يذكر أن فيلم «الس ّر المدفون» من بطولة:
كارمن ُلبّس ،عمار شلق ،باسم مغنية،
يوسف ح��داد .وم�دّت��ه  90دقيقة ،ويبدأ
عرضه في صاالت السينما بدءا ً من مساء
يوم غ ٍد الخميس  21أيار.

كارمن لُبّس

ال�سريالية في كاريكاتور ال�شهيد ناجي العلي
عبد الحليم ح ّمود



بعد رحلة طويلة لفنّ الكاريكاتور مع الكالسيكية كقالب ،وااللتزام بقواعد
المبسطة للمواضيع
األبعاد واإلضاءة والتركيز على الحرفة والصوغ ،والمعالجة
ّ
واألح����داث ،التحق الكاريكاتور م��ع باقي ال��م��دارس التشكيلية للخروج من
عباءة األكاديميا نحو فضاء أرحب .وكان ذلك على خلفية اختراع آلة التصوير
الرسام وبدقة النسخ ،وهو الدور الذي كان
الفوتوغرافي ،التي أخذت تقوم بدور ّ
ينتهجه الف ّنانون في لوحاتهم.
هذا الوضع ح ّرر الريشة من دورها التاريخي في التسجيل والتأريخ ،ما دفع
بعدّة أسماء بارزة إلى كسر الصنمية في الشكل نحو جدي ٍد ُس ّمي بـ«التأثيرية».
ومن ه��ؤالء نذكر :مونيه ،ورينوار ،وديغا ،وبيسارو وسيزان ،واألخير انحاز
ّ
والخطية،
الهندسي في تركيب عناصر اللوحة وتوازناتها اللونية
إلى التوليف
ّ
وتركيزه على البناء وهدوء التعبير.
يعتبر سيزان الضابط األول الذي قاد حركة تشكيل ما ُس ّمي بـ«الفنّ الحديث»
في ما بعد ،وهناك أسماء أخرى ال تقل شأنا ً مثل :فان غوخ ،وغوغان ،ولوتريك،
على رغم التناقض الظاهري في مسيرة ك ٍّل منهم وأسلوبه.
أنجبت هذه األسماء عشرات الفنانين المجددين .لكن األكثر تغييرا ً وتأثيرا ً كان
مايتس ،ثم بيكاسو وبراك ،ث ّم ُفتحت البوابة وعبرت التيارات والمدارس والرؤى
تقني ،لتصبح بعض المدارس
المتنوعة والتي تداخل فيها ما هو فكريّ بما هو
ّ
الفنية تيارات سياسية أو فلسفية.
من أبرز هذه المدارس كانت السريالية .وهي مدرسة ولدت من رحم الدادائية،
واعتمدت على نظريات فرويد في التحليل النفسي وعناوينه :الوعي ،الالوعي،
الحلم ،الهذيان ...إلخ.
دعت السريالية إلى اآللية في الكتابة والرسم الستخراج مكبوتات النفس
مع االعتماد على القوالب المدهشة وأحيانا ً الساخرة .واستعار فنّ الكاريكاتور
من السريالية خاصيّة كسر كل المح ّرمات بعدما كان الكاريكاتور قد أعار الفنّ
التشكيلي رشاقة الحركة والمبالغة في التعبير وترجمة األفكار.
ّ
من هنا ،يمكننا القول إن فنّ الكاريكاتور قد أ ّث��ر بالسريالية بقدر ما أ ّثرت
السريالية فيه.
أما عند ناجي العلي ،فلم يكن األمر يتعلق ال بسريالية وال بغيرها ،بل هو التم ّرد
الفطريّ الذي يملكه في أصل تركيبته الشخصية .فكانت أعماله بمثابة احتجاج
على صنمية الكاريكاتور وصمته فكرا ً
ّ
وخطاً .حتى في تلك الرسوم التي ص ّنفت
المستنسخة.
متم ّردة على اإليقاع الرتيب واألفكار
َ

حملت أولى رسوم ناجي العلي شيئا ً من االنفصام في الشخصية ،فهي تأرجحت
بين أجواء الكاريكاتور اللبناني ،بفعل تأثير المخزون البصري والمتابعة اليومية
ورساميها (بيار صادق ،جان مشعالني،
لرواد هذا الفن من خالل الصحف اللبنانية ّ
ملحم عماد ،نيازي جلول ،محمود كحيل ،)...ما أرسى لهذا األسلوب مكانة في «ال
وعي» ناجي العلي الذي كان ،ومن خالل «وعيه» ـ هذه المرة ـ يسعى إلى ّ
االطالع
على رسوم ر ّواد التجديد في مصر ،الذين هم أقرب إلى طبيعته المتم ّردة المشاكِسة،
المعت ِرضة على الطواطم الثابتة والقوالب الجامدة .علما ً أن الشكلين لم يحضرا
مباشرة في رسومه ،بل من خالل بعض العناصر البنيوية العامة.
في ما بعد ،ظهر انفصام آخر في أفكار ناجي الكاريكاتورية ،وهو أكثر حِ دّة من
فلسفي غرافيكي سوداوي،
سابقه .فقد طرح العلي رسوما ً ذهنية تأ ّملية ذات منحى
ّ
وطليعي يتناغم إلى ح ّد بعيد مع أجواء السريالية.
راق
وب َن َفس ٍ
ّ
ومن جهة أخرى ،اعتمد ناجي التبسيط ـ الزائد أحيانا ً ـ لمخاطبة شريحة أوسع،
وقد نجح في ذلك من دون شك على قاعدة السهل الممتنع .لكنه من وقت إلى آخر،
كان يجنح نحو مرادفات الملصق (البوستر) .وفي أحيان أخرى نحو الخطابة
المباشرة على وزن «يا راكعين ألميركا أنا بريء منكم» .لكنّ رسوم ناجي العلي
ّ
الخطين من دون وقوع يذكر.
بالمجمل استطاعت المشي على
نسجل التقاء
بالعودة إلى بصمات السريالية على رسوم ناجي العلي،
ّ
كاريكاتوره مع سريالية الفنان البلجيكي رينيه ماغريت لناحية الهدوء في
تفجرها هذه البساطة .واألمثلة عند
مناخ الخطوط والصخب في الدهشة التي ّ
ناجي كثيرة :الورد الذي ينبت في نعش ،سكة الفالحة التي تحرث األرض
من خالل حبل موصول بينها وبين صاروخ ،السنبلة التي تنبت من األسالك
الشائكة ،القبضة التي تعصر الحجر ،حبل الس ّرة الذي يتح ّول إلى مشنقة،
العين التي تتح ّول إلى سمكة ،ضفيرة الطفلة التي أصبحت شريطا ً شائكاً،
تح ّول الشعر إلى عالمات استفهام ،النبتة التي تخرج من اليد ،سكة القطار التي
أصبحت صليباً ،المعكرونة التي صارت مشنقة ،الرقعة التي تغلق العين ،ب ّزة
الكرسي بأقدام
الفدائي المر ّقطة بالباذنجان والملفوف والفجل والكوسى،
الفقير
ّ
ّ
آدمية ،أصابع القدم التي تتحول إلى نبتة صبّار ،تح ّول النعش إلى طاولة زهر،
تح ّول النعش إلى منفضة سجائر ،الجرس الملفوف بض ّماداتّ ،
النظارة ذات
ّ
الزجاجة الواحدة ،القبعة الغربية التي تقع وتنكسر على األرض ،العكاز على
شكل مفتاح معّ لبات ،تح ّول د ّواسات السيارة إلى وجوه ،أصابع اليد على شكل
نار مستعرة ،األنف على شكل حذاء ،الخوذة والرأس تتح ّوالن إلى سلحفاة،
يتفجر
العينان على شكل عود ثقاب ،والدة الطفل بالجلد المر ّقط ،البركان الذي
ّ
وروداً ،الفم على شكل سكة قطار ...إلخ.

عملي يص ّور نقطة التقاء السريالية مع كاريكاتور ناجي العلي،
وكنموذج
ّ
نستعرض لوحة ماغريت المس ّماة «الموديل األحمر» والمرسومة عام .1937
تمثل ه��ذه اللوحة قدمين آدميتين على شكل ح��ذاء ،وإل��ى جانب الحذاء
قصاصة صحيفة (ح ّولها في ما بعد إلى منحوتة) ،وقد قام ناجي باقتباس
هذا الرسم ـ وهي حالة نادرة ـ وقدّمه حرفيا ً وعلى الصحيفة عبارة (قرارات
القمة .)Sold

إذا استثنينا هذا المثل ،نستطيع القول إن السريالية عند ناجي العلي تحمل
خصائصها وشخصية ناجي وقضيته ورموزه من دون أي استالب أمام أحد ،غربيا ً
كان أم شرقياً .وهذه الخصوصية هي التي حافظت على هذه االستمرارية لرسومه،
علما ً أن ناجي العلي وقبل فترة من اغتياله ،عبّر أمام عدّة أصدقاء عن تم ّنيه لو
يصعد الناس إلى رسومه ال أن تنزل هي إليهم.

ومؤسس جمعية «حواس»
تشكيلي وشاعر
 فنان
ّ
ّ

