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ثقافة وناس

سينما

ّ
علوية ،ومارون بغدادي ،ورندا الشهالّ ،وجان شمعون،
مع كوكبة من مخرجي جيلها ،أمثال برهان
أوجدت لسينما المؤلف مكانتها في التربة اللبنانية .صاحبة «بيروت مدينتي» ( )1982تشكل محور كتاب
الباحثة ماتيلد روكسيل الذي صدر باللغة الفرنسية

جوسلين صعب ...السينمائية الجامحة

جمال جبران
ُ
لـ ــم ي ـك ــن اس ـ ــم املـ ـخ ــرج ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
جوسلني صعب ( )1948حاضرًا في
قــائـمــة الـشـخـصـيــات الـتــي وضعتها
الباحثة الفرنسية ماتيلد روكسيل
وهــي تسعى إلكمال دراســة جامعية
ك ــان ــت ت ـع ـمــل ع ـل ـي ـهــا ح ـ ــول سـيـنـمــا
السبعينيات من القرن
املرأة في زمن
ُ
املــاضــي .سـتـكــون امل ـصــادفــة وحــدهــا
س ـب ـب ــا ف ـ ــي ح ـ ـصـ ــول ال ـ ـت ـ ـعـ ــارف بــن
االثـنـتــن ،مما ُ
سيجبر تلك الباحثة
على إعــادة تدوير شغلها على نحو
ُّ
كــلــي لتصبح جــوسـلــن وسينماها
م ـح ــوره وف ـكــرتــه ال ــوح ـي ــدة .وس ــوف
يـظـهــر كــل ه ــذا فــي ك ـتــاب «جــوسـلــن
صعب ،الذاكرة الجامحة» (دار النهار
 -2015ب ـي ــروت) Jocelyne Saab : la
ُ .mémoire indomptéeج ـ ــاءت تلك
املصادفة حني عثرت تلك الطالبة في
"مــدرســة املعلمني العليا" ُفــي مدينة
صحافي أجــري مع
ليون على حــوار
ُ
صعب فــي عــام  1975ونـشــر فــي ذلك
الــوقــت بالتزامن مــع افتتاح عــروض
فيلمها األول «ل ـب ـنــان فــي ال ـ ّ
ـدوام ــة»
ُ
( )1975في فرنسا .هكذا فتحت أمام
روك ـس ـي ــل ف ـ ـضـ ــاءات وآف ـ ـ ــاق ل ــم تـكــن
ح ــاض ــرة أثـ ـن ــاء الـتـخـطـيــط لبحثها
ال ـس ــاب ــق ع ـبــر اك ـت ـشــاف ـهــا شخصية
ُمخرجة ُمختلفة ،نجحت في تصوير
الـ ـح ــرب األه ـل ـ ّـي ــة ع ـلــى ن ـحــو ُم ـغــايــر
لـتـلــك األشـ ـك ــال وامل ـ ـفـ ــردات الـنـمـطـيــة
ال ـتــي تـنــاوبــت عـلــى مـقــاعــد الـحــديــث
حول تلك الحرب ،لتظهر على صورة
تكاد أن تكون متطابقة مع بعضها
البعض.
كانت هــذه الخطوة األولــى في رحلة
ال ـس ـيــر ب ــات ـج ــاه «س ـي ـن ـمــا جــوسـلــن
صـ ـ ـع ـ ــب» ،لـ ـك ــن الـ ـنـ ـقـ ـط ــة امل ـف ـص ـل ـيــة
والـ ـح ــاسـ ـم ــة ك ــان ــت حـ ــن ق ـ ـ ــررت فــي
عــام  2013إقامة مهرجان سينمائي
السينمائية
أش ــرف ــت عـلـيــه ال ـنــاقــدة
ّ
الـفــرنـسـيــة نـيـكــول بــرونــي وضمنته

منذ بداياتها
التلفزيونية ،نأت الصورة
عندها عن اإلطار
ُالتقليدي الذي
سجنت فيه

برمجة ألف ــام صـعــب« :لـقــد شاهدت
أفالمها ،ولفتتني تلك الطريقة التي
تـتـعــامــل بـهــا مــع ص ــورة ال ـحــرب من
دون االعتماد على الصورة الدموية
االعتيادية لها ،قلت حينها :سأسافر
إلــى بـيــروت وسـتـكــون هــذه املخرجة
موضوع بحثي».
ه ـ ـكـ ــذا ،ك ـ ــان ق ــدومـ ـه ــا إل ـ ــى بـ ـي ــروت،
ح ـيــث ص ـ ــارت ق ـ ــادرة ع ـلــى مــامـســة
ش ـغ ــل ج ــوس ـل ــن ع ـل ــى األرض .لـكــن
ّ
حصل أن ُمخرجتنا كــانــت منهمكة
بتحضير مهرجان «الثقافة تقاوم».
خـيـبــة أص ــاب ــت الـبــاحـثــة ال ـتــي كــانــت
ترغب في أن يكون كل وقت جوسلني
صعب لصالحها خالل ثالثة أشهر،
أي ط ــوال ف ـتــرة إقــامـتـهــا الـبـيــروتـيــة.
إش ـكــال ـيــة ت ــروي ـه ــا صــاح ـبــة «دن ـي ــا»
( )2005في املقدمة التي خصصتها
ل ـل ـك ـتــاب .ي ــرد تــوضـيـحـهــا للمقترح
الـ ـ ـ ــذي ق ـ ّـدمـ ـت ــه ك ـ ــي ال ي ـض ـي ــع وق ــت
روكـ ـسـ ـي ــل« :ط ـل ـب ــت م ـن ـهــا مــراف ـق ـتــي
طوال الوقت ،وقد ُيعطيها هذا فرصة
لفهم هذا البلد وإدراك أسبابي التي
جـع ـل ـت ـنــي أتـ ـن ــاول ــه بــال ـك ـي ـف ـيــة ال ـتــي
سرت عليها» وهو ما كان.
مـنــذ ال ـبــدايــة أو م ــن ال ـغ ــاف األخـيــر
للكتاب ،تبدو صاحبته وقد أمسكت
ب ــال ـق ــواع ــد ال ـت ــي سـتـعـتـمــدهــا أث ـنــاء
ف ـتــرة الـبـحــث مــن خ ــال االسـتـشـهــاد

ّ
بما ّ
دونـتــه الفنانة والـشــاعــرة إيتيل
عــدنــان بخصوص صاحبة «بيروت
م ــدي ـن ـت ــي» ( .)1982ت ـش ـيــر إلـ ــى أن ــه
انطالقًا من أفالم صعب كما حياتها
ال ـحــاضــرة إل ــى ال ـي ــوم ،رأت ف ــي هــذه
السينمائية «واحدة من الشخصيات
ّ
وحرية من بني
األكثر ذكاء وشجاعة
أولئك الذين عرفتهم ،طريقة تفكيرها
ّ
امل ـت ـح ـ ّـررة كــلـفـتـهــا كـثـيـرًا ف ــي أوق ــات
كانت القضية فيها عبارة عن مسألة
حياة أو موت».

ّ
ت ــؤك ــد مــاتـيـلــد روك ـس ـيــل أن كـتــابـهــا
لـ ـي ــس بـ ـحـ ـث ــا ف ـ ــي س ـ ـيـ ــرة ج ــوس ـل ــن
ص ـعــب أو ت ــدوي ـن ــا مل ــراح ــل حـيــاتـهــا
على الرغم من كونها تستفيد من كل
ذلك على نحو ُيظهر تلك التحديات
التي خاضتها هــذه امل ــرأة خــال تلك
ال ـح ـي ــاة ،وهـ ــي ت ــرف ــض ب ـش ـكــل دائ ــم
فـ ـك ــرة اإلذع ـ ـ ـ ــان ألي إم ـ ـ ـ ــاءات تــأتــي
ب ـس ـبــب ال ـت ــزام ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــي الـ ــذي
كــانــت مخلصة ل ــه .ول ــم يحصل هــذا
ال ــرف ــض ف ــي ف ـت ــرة م ـتــأخــرة أو ظهر

نـتـيـجــة ل ــوق ــوف عـ ــارض م ــا أمــامـهــا،
بل كان رفضًا مؤسسًا منذ سنواتها
التمهيدية األول ــى حــن أص ـ ّـرت على
مــواج ـهــة أه ـل ـهــا ح ــن أخ ـبــرت ـهــم عن
رغ ـب ـت ـه ــا فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي:
«منعوني ورفضوا على نحو قطعي،
قالوا لي إنها ليست مهنة للفتيات».
لكن تلك «السينما» لم تحضر دفعة
واح ــدة وفــي وقــت ُمـبـكــر .لقد درســت
ص ـع ــب االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،واش ـت ـغ ـل ــت فــي
ال ـص ـحــافــة وال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــا وإذاعـ ــة
لبنان ،وتواجدت في أكثر من جبهة
ً
حـ ــرب ب ـ ــدءًا م ــن ال ـي ـمــن وصـ ـ ــوال إلــى
ليبيا ومـصــر .كــل هــذا قبل أن تصل
خـ ـط ــواتـ ـه ــا إلـ ـ ــى ب ـ ــاري ـ ــس ،لـتـنـطـلــق
عالقتها مع الصورة السينمائية.
أثـ ـ ـن ـ ــاء شـ ـغـ ـلـ ـه ــا ،سـ ـيـ ـك ــون واضـ ـح ــا
تقديمها لاللتزام الفني السينمائي
على ّ
أي التزام سياسي أو ايديولوجي
آخ ـ ــر .ل ـق ــد كـ ــان هـ ــذا أم ـ ـرًا مـحـســومــا
لديها ،يتطابق مــع جملة الخيارات
ال ـت ــي حـسـمـتـهــا ف ــي وق ــت ُم ـب ـكــر من
مسيرتها ،وأنقذها ذلــك مــن الوقوع
فـُـي فــخ الـطــائـفـيــة وااليــديــولــوجـيــات
امللحقة بها.
كـ ــل ه ـ ــذا س ـي ـك ــون ت ـم ـه ـي ـدًا ل ــدراس ــة
سينما جوسلني صعب التي جاءت
في «الــذاكــرة الجامحة» موزعة على
ث ــاث ــة م ـف ــاص ــل :ال ـ ـصـ ــورة وال ـج ـســد
وفضاء املدينة ،بيروت فترة الحرب
ً
ّ
األهلية وما بعدها مثاال.
مـنــذ بــدايــاتـهــا التلفزيونية األول ــى،
ظـ ـ ـه ـ ــرت الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة لـ ـ ـ ــدى ج ــوس ـل ــن
صـعــب نــائـيــة ع ــن اإلط ـ ــار الـتـقـلـيــدي
الـ ـ ــذي ُس ـج ـن ــت فـ ـي ــه .ت ـت ـعـ ّـمــد وض ــع
كــام ـيــرت ـهــا ف ــي م ـن ــاط ــق ل ــم تـصـلـهــا
ُ
ع ــدس ــة م ــن قـ ـب ــل ،وتـ ـك ــاد أن تـنـطــق
املـ ـ ــوت الـ ـظ ــاه ــر فـ ــي كـ ــل مـ ـك ــان عـلــى
نحو يشير بــاتـجــاه أكـثــر مــن حياة.
وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،ك ــان ال ب ــد من
إجــراء عملية إنطاق مماثلة للجسد
بـطــريـقــة تـجـعـلــه قـ ــادرًا عـلــى الحكي
والتعبير الواضح في مواجهة حالة
الصمت ُالتي ُحكم عليه بها .وهنا،
في ما يخص الجسد أيضًا ،تتجاوز
ص ـع ــب ال ـف ـض ــاء ال ـل ـب ـن ــان ــي امل ـح ـلـ ّـي
لتضع عدستها في الفضاء العربي،
املصري تحديدًا وتخوض في عملية
أخــرى مشابهة هدفت إلــى استثمار
ذل ـ ــك ال ـج ـس ــد والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى إع ـ ــادة
تأهيله ،ليعود قادرًا على قول شيء
والـتـعـبـيــر بـلـغـتــه ال ـخــاصــة الـنــائـيــة
ع ــن ل ـغ ــة ال ــوص ــاي ــة وع ـ ــن ال ــرق ـي ــب.
لقد اشتغلت على كــل هــذا فــي فيلم
«دنيا» (ّ ،)2005
وقدمت فيه متابعة
ّ
للتحوالت التي تحصل في
متتالية
ج ـســد أن ـث ــى ح ـتــى ب ـلــوغ ـهــا مــرحـلــة
الـ ـنـ ـض ــوج .خ ـ ــال ك ــل هـ ـ ــذا ،تــوغ ـلــت
ف ــي تـحـلـيــل ه ــوي ــة ال ـف ـت ــاة امل ـصــريــة
وتبيان الصعوبات الـتــي تواجهها
ملجرد التعبير عن حالها في مجتمع
ذكوري محكوم بضوابطه الصارمة
التي تمنعها حتى مــن متعة النظر
أو ال ـبــوح بـمــراحــل نـضــوج جسدها
الخاص.
ت ـت ـع ـ ّـم ــد صـ ـع ــب هـ ـن ــا مـ ـن ــح «دنـ ـي ــا»
خ ـي ــاره ــا الـ ـخ ــاص ب ــات ـخ ــاذ ق ــراره ــا
الـسـيــر خـلــف خ ـطــوات والــدتـهــا التي
ك ــان ــت ت ـح ـتــرف ال ــرق ــص ،وبــال ـتــالــي
إن ـق ــاذ ذل ــك ال ـج ـســد م ـ ُـن ال ـب ـقــاء على
وضعية الجمود التي فرضت عليه.
وف ــي م ــا يـخــص ف ـضــاء املــدي ـنــة ـ ـ أي
بـ ـي ــروت ـ ـ ـ ـ الـ ـ ــذي أه ـل ـك ــت تـفــاصـيـلــه
جوسلني في تتبع
الحروب ،نجحت
ُ
سـ ـي ــرة ذلـ ـ ــك ال ـ ــدم ـ ــار امل ـن ـت ـش ــر حــن
انطلقت من حديقة منزلهم الــذي ّ
تم
تدميره في عام  1982وجعلته قادرًا
عـلــى الـنـطــق بـلـســان قــائــل بإمكانية
خلق حياة ما من قلب كل ذلك الدمار.

