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العاملية ولكن... ليس بأي ثمن!
فوز نادين لبيك بجائزة اساسية من جوائز مهرجان كان السيناميئ العريق، هي 
جائزة لجنة التحكيم، عن فيلمها الجديد "كفرناحوم"، هو قبل كل يشء مجال 
للفخر واالعتزاز. مرة اخرى يثبت مبدعونا، خصوصا االجيال الصاعدة، ان الفن 
الذي ينتجونه بلغ اعىل درجات النضج الفكري والجاميل واالنساين، وانه قادر 
عىل الخروج من الدائرة الصغرى ليخاطب االنسانية جمعاء يف معزل عن اللغة 
والثقافة والهوية والعرق والدين.... وغري ذلك من حواجز ُتحكم الخناق عىل 

هذا الكوكب.
التي  اللبنانية  املخرجة  هذه  لبيك،  نادين  ان  اىل  النظر  نلفت  ان  يجب  هنا 
حققت  حاليا،  اللبنانية  الصاالت  يف  واسعا  اقباال  "كفرناحوم"  فيلمها  يشهد 
تحصد  ان  قبل  لوين؟"،  "وهأل  مع  ثم  بنات"،  "سكر  منذ  بلدها  يف  النجاح 
مواطنيها  تخاطب  كيف  عرفت  الحدود.  واالعرتاف خارج  واالعحاب  التصفيق 
وتستأثر بقلوبهم، قبل ان تلفت نظر االعالم الغريب ونقاده ومنتجيه وموزعيه 

تحكيمه.  وسينامئييه ولجان 
النبتة  هذا هو املسار الطبيعي ألي تجربة متتلك الرشعية، وتستحق االحرتام: 
الفنان  االعايل.  اىل  وتتطلع  تنمو ومتتد  ثم  تربتها،  ارضها، وترّشش يف  تطلع يف 
اوجاع  يف  كامرياه  او  يراعته  او  ريشته  ويغمس  اوال،  شعبه  ضمري  يخاطب 
ناسه واهله وشعبه، يف قصصهم وتجاربهم واحالمهم وتطلعاتهم وتساؤالتهم 
وقضاياهم امللحة، وتكون اصالته وتعبريه عن وجدان الجامعة، وتجسيده لواقع 
ومخاطبة  ورشقا،  غربا  االخرى،  املجتمعات  لدخول  سفره  جواز  هي  محدد، 

العاملية. االنسانية وتحقيق 
وطبيعية.  منطقية  كقاعدة  بل  ايديولوجي،  كخطاب  ليس  االصالة  عىل  نشدد 
اهل السينام الغربية الذين صفقوا وقوفا، دقائق طويلة، لنادين لدى تسلمها 
االخراجي  االسلوب  ولفتهم  بأدائه وصدقه،  الفيلم  فريق  اقنعهم  امنا  الجائزة، 
والتصوير واملوسيقى والنضج التقني، واخرتقت وجدانهم تلك الحكاية الجارحة 

الحد اطفال الشوارع يف العامل السفيل لبريوت. 
مل يقدم صناع الفيلم تنازالت للغرب يف مقابل تحقيق النجاح والفوز بالشهرة 

والجوائز. وهذه نقطة مهمة تسّجل لهم. 
سياسيا  له،  يتزلفون  الغرب.  هذا  يستعطفون  العريب  والعامل  لبنان  يف  كثريون 
الخيانة  فتكون  والتمويل.  والرواج  االعرتاف  عن  بحثا  وفنيا  وايديولوجيا 
االستقاللية  عىل  القامئة  روحهم  مرتني:  يخرسون  والشعب.  للذات  مزدوجة 
الرتويج والعالقات  الذي يصبح نوعا من  الذات، وفنهم  والجرأة والصدق مع 

العامة اقرب اىل ورود البالستيك البال روح منه اىل الورود الحقيقية.
كم فيلام لبنانيا، عربيا شاهدنا، يقدم للغرب ما يحب ان يراه، ويصور الواقع 
ولن  هذا  واالمانة.  الصدق  حساب  عىل  الرسدية  ويزّور  استرشاقية،  بطريقة 
او  هوليوود  دخول  يف  طمعا  ووطنيا  سياسيا  تتنازل  التي  االفالم  عند  نتوقف 

الفوز باوسكار. 
ليس هناك اصعب من خيانة الوطن اال خيانة الذات. نأمل يف ان يبقى كتابنا 
ومخرجونا ومؤلفونا خصوصا يف االجيال الجديدة مثل نادين لبيك، وان يصلوا 

اىل العاملية من دون تقديم تنازالت فنية او اخالقية.

سمير مراد

نقطة على السطر صّورت معاناة المهّمشين وُتّوجت في مهرجان كان السينمائي
نادين لبكي: أطفال الشوارع مسؤولية وطنّية مشتركة!

سينما

بعد "سكر بنات" )2007( و"وهأل لوين" )2011( اللذين قاربت فيهام الحرب 
وقضايا اجتامعية مختلفة بطريقة رومانسية، ها هي نادين لبيك تذهب اىل قاع 
اطفال  يدور حول  الذي  "كفرناحوم"  الثالث  الطويل  الروايئ  فيلمها  يف  املدينة 

الشارع ومكابداتهم من خالل زين، ابن 12 ربيعا

رشيط نادين لبيك "كفرناحوم" الذي طرح اخريا 
لجنة  بجائزة  فاز  والعاملية،  اللبنانية  الصاالت  يف 
التحكيم يف "مهرجان كان السيناميئ الدويل" قبل 
اشهر، لتكون املخرجة اللبنانية الثانية التي تنال 
هذه الجائزة الرفيعة بعد الراحل مارون بغدادي. 
التي باتت تحتل  اللبنانية  تتويج جديد للسينام 
مكانها عىل الخريطة العاملية. الفيلم الذي كتب 
بجرأة  الواقع  نقل  مزنر،  خالد  الفنان  موسيقاه 
الوجه  عىل  الضوء  تسليط  يفته  ومل  ورهافة، 
الحقيقي واالصيل للمديرية العامة لالمن العام، 

ودورها الحضاري وادائها االنساين. 
"االمن العام" التقت املخرجة اللبنانية يف حوار عن 

الفيلم ومسريتها والفن السابع.

■ طغت الرومانسية عىل فيلميك السابقني "سكر 
بنات" و"وهأل لوين". ما الذي أخذك يف فيلمك 

الواقع والخيال، كان لدي منذ البداية. لكن عندما 
ان  ميكنك  ال  املهنية،  خطواتك  بداية  يف  تكون 
تدرك طريقة عملك حكام. كام ان العمل ضمن 
اطر السينام الكالسيكية مع وقت التصوير املحدد 
واالمكانات املحدودة وفريق العمل الكبري. كلها 
كنت  االحيان،  بعض  يف  تكّبلني.  كانت  عوامل 
اعود من التصوير واراجع اللقطات التي صّورناها، 
تخّيلته يف  الذي  ذاك  ليس  املشهد  ان  واكتشف 
خالل  تحتها  اعيش  التي  الضغوط  كمية  رأيس. 
قرارت  اتخذ  وتجعلني  تكّبلني،  كانت  التصوير 
من  انتهينا  لوين"  "وهأل  فيلم  يف  مثالً،  خاطئة. 
نشارك يف  كنا  أشهر  اربعة  التصوير، ويف غضون 
فعل  استطعت  كيف  اعرف  ال  كان".  "مهرجان 
مونتاجه  استغرق  "كفرناحوم"  ان  حني  يف  ذلك، 
فقط سنة ونصف سنة، وستة اشهر من التصوير، 
استغرقني هذا  املحصلة  الكتابة. يف  وعامني من 
كان  الوقت  العمل.  من  سنوات  اربع  الفيلم 
كامل  استغرق  ان  قررت  فقد  الحاسم.  العنرص 

وقتي يف هذا الفيلم.

■ هل ميكن اعتبار "كفرناحوم" مفرتقا يف مسريتك 
املهنية؟

التي متنحني  الطريقة  اكتشفت  □ طبعا، ألنني 
واريده.  احبه  ما  وتنفيذ  العمل،  خالل  جناحني 
اكتشفت ان املهم ان اكون انا وفريق التصوير كله 
يف خدمة املمثل ال العكس. هكذا، تتاح له الحرية. 
ال ميكن فعل ذلك من دون منحه الوقت الكايف. 
لهذا، كان الطفل زين اعجوبة الفيلم فعال، وكذلك 
الطفل االثيويب يوناس. حتى اللحظة، ال استطيع 
ان استوعب كيف نجحت يف جعلهام حقيقيني يف 
ادائهام اىل هذه الدرجة. هذا الفيلم اكرب منا، وكان 

هناك يشء يدفعنا اىل انجازه.  

■ ملاذا اخرتت "كفرناحوم" عنوانا؟
ورد  فلسطينية  بلدة  االصل  يف  "كفرناحوم"   □
شهدت  والجديد،  القديم  العهدين  يف  اسمها 
احداثا كثرية، فصار اسمها يستعمل ليعني الخراب 
عرب التاريخ. يف االدب الفرنيس الكلمة شائعة جدا، 

واىل  الجديدة،  الواقعية  اىل  "كفرناحوم"  الثالث 
التعمق يف العامل السفيل لبريوت واحزمة بؤسها؟

□ منذ بدء مسرييت، كان لدّي هذا امليل، لكنني 
مل استطع تحقيقه. اليوم، حني يسألني الناس عن 
فيلمّي السابقني، ال اتحدث عنهام باقتناع كامل 
امليل  احب.  مبا  فيهام  اقم  مل  انني  اشعر  ألنني 
صوب الحقيقة والواقع وتقديم عمل يغوص بني 

وكذلك يف االدب االنكليزي، وبنسبة اقل رمبا يف 
االدب العريب. لكنني اذكر انني كنت استخدمها 
حني  تلميذة.  كنت  عندما  االنشاء  مواضيع  يف 
بدأنا كتابة الفيلم قال يل خالد )زوجها املوسيقي 
خالد مزنر الذي وضع موسيقى العمل( ان ندّون 
الكلامت واملواضيع التي نريد مناقشتها يف الفيلم. 
االطفال،  عاملة  االجنبية،  العاملة  نكتب:  بدأنا 
زواج  القيد،  مكتومو  االطفال  بالبرش،  االتجار 
هواجس  تشّكل  املواضيع  هذه  كل  القارصات... 
زمننا الراهن. حني نظرت اىل اللوح امامي مع كل 
هذه الكلامت، قلت له هذه كفرناحوم، الجحيم 

الذي نعيش فيه. 

■ اين صّورت الفيلم؟
والكرنتينا  والكوال  النبعة  منطقة  يف  صّورنا   □
العدلية  سجني  ويف  الزبالة،  مكب  من  بالقرب 

ورومية.

■ كيف وقع اختيارك عىل املمثلني، خصوصاً زين 
الذين  "يوناس"  وابنها  رحيل  االثيوبية  والعاملة 

برهنوا عن اداء مذهل ومؤثر جدا؟ 
□ زين هو الجئ سوري اىت مع عائلته اىل لبنان 
يف بداية الحرب، واقاموا يف منطقة املزرعة. بدأنا 
عىل  حتى  حصولنا  قبل  املمثلني  اختيار  مرحلة 
اشخاص  خمسة  من  فريق  لدي  كان  التمويل. 
الفيلم.  بطل  عن  بحثا  لبنان،  كل  عىل  توزّعوا 
كانوا يجرون نوعا من مقابلة مع االطفال حيث 
معرفة  ويحاولون  الولد،  شخصية  يف  يتعمقون 
شخصيته، وكان زين من بني هؤالء االطفال. مديرة 
التصوير التقت به يف الشارع عندما كان يلعب مع 
االطفال اآلخرين. اجرت معه مقابلة، وشاهدت انا 
املقابلة وكان فعال اكتشافا بالنسبة ايل. كذلك األمر 

بالنسبة اىل رحيل ويوناس.

■ ما الذي جذبك يف زين؟
□ حني بدأت افّس لفريق العمل ما الذي اريده 
من مالمح يف شخصية زين، قلت يجب ان يكون 
حجمه اصغر من عمره بسبب سوء التغذية، وان 
يكون هناك حزن يف عينيه يظهر انه شاهد عىل 
كل هذه املأساة. يجب ان يكون قبضايا، معجونا 
يكون  ان  يجب  حديثه  حتى  الشارع  بحياة 
شوارعيا، وكالمه اكرب من عمره. خالل وصف هذه 

املالمح لهم، رحت اقول يف نفيس انني أطلب 

املخرجة نادين لبيك تتحدث اىل "االمن العام".

 انا من جيل صارت 
السينما جزءا من حياته 

خصوصا خالل الحرب



9899
عدد 61 - تشرين األول 2018عدد 61 - تشرين األول 2018

معجزة منهم، فأين سيجدون هذا الفتى؟ االمر 
نفسه ينطبق عىل رحيل وطفلها يوناس.

وما  هواة  ممثلني  ادارة  يف  املصاعب  ما   ■
االيجابيات يف ذلك؟

□ املصاعب تكمن يف انك تحتاج اىل الكثري من 
الوقت  كان  املشهد.  هدف  اىل  تصل  يك  الوقت 
رصفت  االموال  وكل  املرشوع،  هذا  يف  هاجيس 
عىل هذه النقطة تحديدا. املشهد لن ينجح منذ 
املحاولة االوىل، فانت ال تعمل مع ممثلني محرتفني، 
اما  منهم.  املطلوب  ويعرفون  دورهم  يحفظون 
لن  التي  الحقيقة  تقدم  انك  فهي  االيجابيات، 
يستطيع اي ممثل ان يقّدمها. لهذا السبب، دوري 
انا )تجسد دور محامية زين( يف الفيلم بات صغريا 
جدا بعدما كان كبريا، اذ شعرت انني لو ابقيته يف 
حجمه، سأكون كاذبة مبعنى انني الشخص الوحيد 
الذي مل يعش هذه الحالة وهذه الظروف، وهذه 

الكذبة كانت واضحة بالنسبة ايل. 

■ صحيح انك قاربت اطفال الشوارع يف الفيلم، 
لكنك مررت عىل جملة قضايا منها وضع العامالت 
االجنبيات يف لبنان وزواج القارصات وحياة الالجئني 
السوريني واالطفال مكتومي القيد والعامل السيني 
واالتجار بالبرش والفساد والفقر والهجرة السية. 
أمل تخيش ان تثقل هذه التيامت رمبا عىل املشاهد 

اللبناين الهارب من مشاكله وهمومه؟
هذه  كل  النهاية،  يف  لكن  فيها،  فكرت  طبعا   □
القضايا مرتابطة بشكل وثيق، وال ميكن تجزئتها. 
ال ميكن التحدث عن عائلة يف وضع عائلة زين، 
تكون خالية من زواج القارصات ومكتومي القيد، 
ليس بسبب حسابات سياسية معينة، بل ألنهم 
تسقط  بالتايل  ابنهم.  لتسجيل  ماال  ميلكون  ال 
حقوقه يف الطبابة والتعلم، ويعيش عىل هامش 
املجتمع. مشكلة العامالت االجنبيات انهن يعشن 
الجغرافية نفسها، اضافة اىل مشكلة  املنطقة  يف 
اللجوء وغريها. كل هذه املواضيع مرتابطة وكان 

امرا بديهيا بالنسبة ايل التحدث عنها جملة.

يف  والواقع  الخيال  بني  الحدود  تنتهي  اين   ■
الرشيط؟

زين  فيها  يقايض  التي  املحكمة  هو  الخيال   □
عائلته يف الفيلم. يف الحياة الواقعية، ليس هناك 
من مجال ان يرفع طفل دعوى قضائية عىل اهله.

■ بعض النقاد اخذ عليك هذه النقطة، معتربا انه 
تنقصها الصدقية؟

لبنان ال يستطيع رفع  الطفل يف  ان  □ صحيح 
وليك  امره.  اولياء  هم  الذين  اهله  عىل  دعوى 
اضطررنا  الفيلم،  يف  الرمزي  الفعل  هذا  نورد 
اىل املرور من بوابة االعالم، اي اتصال زين من 
سجنه بربنامج جو معلوف، والقول له انه يريد 
رفع دعوى قضائية عىل اهله، وتحول قصته اىل 
قضية رأي عام يف االعالم يك يستطيع هذا الطفل 
ايصال صوته ووجعه. بالنسبة ايل، كان هذا االمر 
اجرينا مقابالت  اننا  ما هو واقعي  لكن  رمزياً، 
مع املئات من اطفال الشوارع، وكان الكل يجمع 
عىل جواب واحد حني نسألهم ان كانوا سعداء 
انهم أتوا اىل هذه الحياة. كان جوابهم بالنفي، 
ان كان  الحياة  هو يف  يتساءل ملَ  واغلبهم كان 
القسوة.  هذه  يف  ويعيش  للرضب،  سيتعرض 
آخرون قالوا انهم يفضلون االنتحار، او يسألون 
عن الجرمية التي ارتكبوها لعيش هذه الحياة، 
او يسألون عن جدوى وجودهم يف الحياة. لذا، 
اردت ان اوصل صوت هؤالء االطفال يف الفيلم. 
طفل  لسان  عىل  يكون  ان  يجب  ذلك،  لفعل 
منهم، ويف املحكمة حيث يرفع دعوى عىل اهله 
واملجتمع  املنظومة  يحاكم  فهو  انجبوه.  ألنهم 

والسلطة برمتها. 

■ اخرتت نهاية سعيدة نوعا ما للفيلم خصوصا 
ان  تعرفني  وانت  ملاذا  بيوناس.  رحيل  لقاء  مع 

املسحوقني  هؤالء  نهايات  من  االعظم  السواد 
واملهمشني لن تكون سعيدة؟

النهاية، زين سّجل انتصارا صغريا، هو انه  □ يف 
نجح يف ايصال صوته اىل املجتمع. هذا ما اردت 
قوله رغم انه ظل يف السجن يف الفيلم. لو خرج 
العيش يف منزل، ألمكننا  السجن وانتقل اىل  من 
القول ان النهاية سعيدة. وال حتى حياة رحيل يف 
الفيلم كانت اجمل. صحيح انه اعيد اليها طفلها 
لت معه خارج  يوناس الذي اخذ منها، اال انها رحِّ

لبنان.

نظرتك  يف  والحكم  االدانة  من  نوع  هناك   ■
كمحامية تجاه والدة زين يف الفيلم. ماذا اردت 

القول من وراء ذلك؟
□ هدف املشهد كان كس االحكام املسبقة عىل 
عاشته، ومل  ما  اعش  انني مل  تقول يل  فهي  األم. 
اكابد ولو ربع ما كابدته يف الحياة، خصوصاً واننا 
كثريا ما نحكم عىل األم يف هذه الحاالت ونحّملها 
الذنب واملسؤولية، وال نفكر يف ظروفها الخاصة 

التي دفعتها اىل عيش هذه الحياة.

لبناين  مخرج  فيها  ينال  الثانية  املرة  هذه   ■
مارون  بعد  السيناميئ  كان  مهرجان  يف  جائزة 
بغدادي عام 1991 مع "خارج الحياة". ما هو 

احساسك تجاه ذلك؟
جاءت  لذا  طاقاتنا،  كل  استنفد  الفيلم  هذا   □
تشعر  العمل.  وطاقم  كبرية يل  كمكافأة  الجائزة 

انك مل تخذل كل هؤالء الذين وضعوا ثقتهم بك. 
ميكن القول ان السينام اللبنانية فرضت نفسها عىل 
الخارطة العاملية، بوجود الكثريين من املخرجني 

اللبنانيني كزياد دويري يف االوسكار وغريه. 

■ هل الوصول اىل العاملية يوجب تقديم تنازالت 
او الخضوع لذوق الغرب؟

ساذجا،  ليس  الغريب  فالجمهور  ال،  بالتأكيد   □
بل يعرف جيدا متى يكون املخرج صادقا ومتى 

يكون كاذبا. 

■ فيلمك أّثر جدا يف لجنة تحكيم مهرجان كان. 
اخربينا عن ذلك؟

□ اجل كثريا اىل درجة انه لدى عودتنا من كان، 
تلقيت رسالة رسمية من املفوضية السامية لالمم 
املتحدة لشؤون الالجئني مفادها قبول لجوء زين 
رسميا اىل الرنويج مع عائلته. كام ان املمثلة كيت 
وسفرية  املهرجان  تحكيم  لجنة  رئيس  بالنشيت 
االمم املتحدة ايضا نقلت قضية زين بعد تأثرها 

الكبري بقصته يف الفيلم. 

■ هل تؤمنني فعال بقدرة الفن عىل تغيري الواقع 
الذي نعيشه؟

□ بالتأكيد ألنني اختربت ذلك بنفيس.فكم مرة 
ما  تغري يشء  وقد  فيلم،  مشاهدة  من  خرجت 
شعرت  وقد  كتاب،  يف  جملة  قرأت  او  داخيل، 
بأنها تعرّب عني متاما، وغرّيتني اىل االبد. كام اؤمن 

برضورة تدّخل الفن يف السياسة، وسامع السلطة 
التي  بالطريقة  ألنه  الفن،  لرسائل  السياسية 
الخراب، والفن  اليوم نحن ذاهبون اىل  نعيشها 

هو املخلص الوحيد. 

■ منذ بدايتك مع الكليبات الغنائية إىل اليوم، ما 
الذي تغري يف نادين لبيك االنسانة واملخرجة؟

اخرى  انسانة  رصت  بل  كثرية،  امور  تغرّيت   □
الحياة واالفراد  النضوج والخربة يف  اليوم. هناك 
منها.  تتعّلم  التي  واملواقف  تلتقيهم،  الذين 
تتعرث  ما،  نوعا  ساذجا  تكون  مسريتك  بداية  يف 
تاريخ  ال  وان  السينام، خصوصا  ما هي  وتتعلم 
سينامئيا كبريا يف لبنان. تعّلمت السينام بنفيس 

حني بدأت انجز افالمي.

■ ما هي يف رأيك سامت جيلك من السينامئيني 
لبيك  نادين  به  تتميز  الذي  وما  اللبنانيني؟ 

بشكل خاص عنه؟

يريد  التي  االمور  الكثري من  لديه  □ هو جيل 
قولها. املخرج اآليت من هذه البقعة من العامل، 
لديه الكثري لقوله، فالرتبة خصبة جدا باملواضيع 
يصنع  اللبناين  املخرج  ان  وتشعر  والقضايا، 
فيلمه بدمه وعرقه ولحمه الحي، فاألمر صعب 
بعض  عند  التكرّب  هو  احبه  ال  ما  لكن  جدا. 
الواضح  الفيلم  ان  يعتقدون  الذين  املخرجني 
واملفهوم ليس جيدا، او ذاك الذي يحقق نسبة 
عالية يف شباك التذاكر هو تجاري وليس سويا 

من الناحية الفنية. 

العاملية،  السينام  عىل  مطلع  انسان  انت   ■
وتتابعني كل جديد، كيف بدأت قصة شغفك بها؟
□ يف بعبدات، كان جدي ميلك صالة سينام صغرية 
فقرية. كان والدي يحدثني عنها دوما، وكيف كان 
االفالم.  رائحة  فقط  ليشّم  العرض  صالة  يدخل 
كان مغرما بالسينام، لكن ظروف عائلته املادية مل 
تسعفه لتعّلم االخراج. رمبا اردت ان انتقم له من 
انه يف صغرنا صارت  االخراج. كام  تعلمي  خالل 
خالل  خصوصا  حياتنا،  من  كبريا  جزءا  السينام 
افالما  لنستأجر  املتاريس  نقطع  كنت  الحرب. 
ونشاهدها مرارا وتكرارا، ألنه مل تكن لدينا خيارات 
كثرية. اكتشفت انه اذا اردت ان اخلق عاملا خارج 
الضجر والروتني اليومي الذي اعيشه، فإن ذلك ال 
يكون اال بالسينام. فهي املكان الذي كان يتيح يل 

التنفس والفرح والحلم، ووالدي شّجعني جدا.
س. م.
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