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ثقافة وناس

عن إنسانيتنا
المهدورة
بيار أبي صعب
ليس ماهر أبي سمرا ّأول من يطرح ،على الشاشة،
ّ
قضية عامالت املنازل في لبنان .هناك أفالم ّ
مهمة فتحت
الطريق ،نشير بينها إلى «الخادمات في لبنان» (Maid in
 )Lebanonلكارول منصور بجزءيه ( 2007ثم ،)2011
و«خادمات للبيع» لديما الجندي ( .)2008لكن الزاوية
ّ
ّ
والسياسية التي اختارها صاحب «شيوعيني
السينمائية
ّ
ّ
كنا» ( )2010لتناول مسألة العبودية في وطن العسل
والبخور ،تصنع فرادة شريطه الجديد «مخدومني» الذي
يعرض ّ
حاليًا في بيروت .فيلم خاص وحميم كما ّهي كل
أفالم ماهر أبي سمرا التي يحتل فيها ضمير املتكلم مكانًا
ّ
محوريًا من العمل االبداعي .فـ «أنا» السينمائي الشاهد،
ّ
الحامل معيوشه ونظرته الجدلية وأسئلته ،والذي يروي
ّ
ويعلق بصوته غالبًا في الفيلم ،هي أساس تجربته النقديةّ
ّ
أساسية ،بني التجربة الذاتية من
التي تقيم عالقة وطيدة،
ّ
ّ
ّ
االنسانية واالجتماعية والسياسية الكبرى
جهة ،والقضايا
من جهة ثانية.
ّ
لتصور تجارب
كارول منصور ذهبت الى سريالنكا
ّ
استغاللهن .ومثلها فعلت ديما الجندي
«الخادمات» وآليات
ّ
اليومية
التي التقطت الشهادات وحاالت االنسحاق واملعاناة
ّ
ّ
منهجية الفيلم الوثائقي .أما
الال-إنسانية ،بلغة تفرضها
ّ
ليصور الخواء ،بكاميرا
سمرا ،فبقي في بيروت
ماهر أبي
ّ
ثابتة ولغة متقشفة .زرع كاميراه في مكتب «الوسيط» أو
عبودية ّ
ّ
عادية ال نريد
«املستورد» ،ليفكك ميكانيسمات
أن نراها ،مع انها تحاصرنا .الباقي في الفيلم يقوم على
ّ
شعرية الغياب :كادرات فارغة لحيوات ال نراها ،وظالل
ً
من خلف النوافذ ،وواجهات بنايات وشقق مضاءة ليال
ّ
الضحية ال تظهر على الشاشة
في مدينة الشقاء العادي.
أبدًا ،فهي ّ
مجردة ،مدفونة في وعينا الشقي مع وجوه
«السيرالنكيات» و«الحبشيات» و«الفيلبينيات»… اللواتي
ّ
اليومية« .الخادمة» مستترة على
يحاصرن حياتنا
الشاشة ،ال نرى إال طيفها العابر ،كما «الهامة» الشهيرة
ّ
عند العرب القدماءّ .
الرمزية ،فراشها،
نتفرج على زنزانتها
ّ
بصمات تعبها وغربتها .نتلمس صمتها ،نسترق السمع
الى صراخها املكبوت .نرصد قهرها ،ضياعها ،عجزها
عن التعبير ،استسالمها ،توقها الخافت لإلفالت من فخ
عظيم أطبق عليها بعدما تساقطت وعود وردية قطعها
تاجر رقيق في املقلب اآلخر من العالم.
إن خطاب «مخدومني» هو خطاب القسوة الباردة ،الطالعة
من سرد بطيء لحكايات في منتهى الرتابةّ ،
تجسد
ّ
ّ
طفيليةً .لذلك ،ال تحوم
االستغالل في ظل أنماط انتاج
ّ
الضحية ،متاجرة بالشفقة
الكاميرا كالغراب حول
واللوعة واألنني ،وما إلى ذلك من توابل العظة «االنسانوية»
املعهودة .بل تجعلنا ّ
نتأمل املأساة في مرآة «الجالد»
التي ترمي بوجهنا بشاعتنا .هنا تكمن إضافة ماهر
أبي سمرا ،وخطابه االتهامي الذي يفضح انحطاطنا
وبؤسنا .لقد صنع فيلمًا عن وهم االرتقاء الطبقي لدى
ّ
اجتماعية مسحوقة في النهاية ،تستعبد من هو
فئات
ّ
أضعف وأفقر منها .هكذا نتعرف إلى معاناة «الخادمة»،
عبر نظرة «األسياد» وتوصيفهم ومفرداتهم ولغتهم
ّ
طون بها مع «ماكينات
وحاجاتهمّ ،واملشاكل التي يتخب ّ
ّ
بشرية» معطلة أو غير مطابقة« .املعلمة» هي التي تحكي
ّ
ّ
عن «الصانعة» ،كأنها مسرحية جان جينيه (الخادمتان)
معكوسة .ماهر أبي سمرا يروي مأساة الرقيق املعاصر،
من وجهة نظر مستغليه وتجاره وأسياده .ولعل ذروة
الفيلم هي ذلك ّاملشهد العبثي ،حيث الوسيط الودود يرسم
لنا ،ببساطة ودقة ،الخرائط والجداول على واجهة مكتبه
ّ
الزجاجية الشاسعة ،لنفهم مصدر البضاعة ،وأصنافها،
وأسعارها ،وكمياتها في األسواق ،وآليات الترانزيت ،وكلفة
االستيراد…
فيلم «مخدومني» عن «عبدات» األزمنة الحديثة ،من وجهة
ّ
السجان والجالد وتاجر الرقيق ،في بلد ّيدعي
نظر
ّ ّ
الحضارة والرقي ،حتى أن أرباب عمل املخدومني يشعرون
ّ
بالحرج من تناول املوضوع أمام الكاميرا .لكنه أيضًا فيلم
عن بشر عاديني تائهني ،عالقني في ّ
الفخ الطبقي .يقف
«جدلية ّ
ّ
السيد
ماهر أبي سمرا في مكان غير بعيد عن
ّ
ّ
انسانيتنا املهدورة في
ليصور
والعبد» حسب هيغل،
ّ
الطفيلية .وليروي
مجتمع يتفكك تحت وطأة أنماط االنتاج
ّ
على طريقتهّ ،
ضحية جريمته،
قصة الجالد الذي أصبح
والسيد الذي بات عبدًا لعبده .قل لي َ
مم تهرب…

سينما

فيلمه «مخدومين» يعرض في بيروت

ّ
ماهر أبي سمرا يصور بؤسنا

برناديت حديب في مشهد من «مخدومين»

علي وجيه
ل ـلــوه ـلــة األول ـ ـ ــى ،ي ـب ــدو ج ــدي ــد مــاهــر
أب ــي س ـمــرا «م ـخــدومــن» (2016ـ ـ ـ ـ ـ 67
د ـ «ج ــائ ــزة الـ ـس ــام» ف ــي «بــرلـيـنــالــه
 ،»2016وأف ـ ـضـ ــل ف ـي ـلــم غ ـي ــر روائ ـ ــي
ف ـ ــي «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان دب ـ ـ ــي ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي
ً
الدولي»  )2016انتقاال من السياسي
إلـ ــى االج ـت ـم ــاع ــي ،ف ــي فـيـلـمــوغــرافـيــا
السينمائي اللبناني ( ،)1965بتناوله
ملف الخادمات األجنبيات في بلده،
بعد عــدد مــن الوثائقيات السجالية.
ّ
صحيح أن ابن شبعا الجنوبية ،درس
في املعهد الوطني للصورة والصوت
في باريس ،بعد الفنون ّاملسرحية في
يصنع
الجامعة اللبنانية ،إال أنــه لم ّ
أفالمًا عن املهاجرين (التيمة املفضلة
ل ــدى ال ــدارس ــن ال ـع ــرب ف ــي أوروبـ ـ ــا)،
كمساعد مـخــرج ومـصـ ّـور
رغ ــم عمله
ّ
فـ ــي ب ـع ـض ـه ــا .ف ــض ــل االشـ ـتـ ـغ ــال فــي
وطنه وعنه« .عوارض عودة» (،)1995
و«إعمار على املوج» (( )1995مع ألدو
بنكاري ،وجيروم أالمــارغــو ،وجمانة
بعلبكي) ،و«نساء حزب الله» (،)2000
ّ
و«دوار شــات ـيــا» ( ،)2004و«م ـج ـ ّـرد
رائحة» ( - 2007أفضل وثائقي قصير
ف ــي م ـه ــرج ــان  DOKالي ـب ــزي ــغ ،2007
ومـ ـه ــرج ــان  It’s All Trueال ــدول ــي
الوثائقية في البرازيل ،)2008
لألفالم
ّ
و«شيوعيني كــنــا» (« - 2010اللؤلؤة
ال ـس ــوداء» ألفـضــل وثــائـقــي عــربــي في
«مـ ـه ــرج ــان أب ــوظ ـب ــي ال ـس ـي ـن ـمــائــي»)
عناوين ّ
حساسة ،متفاوتة ،محمولة
ّ
على الكتف والهواجس امللحة (زعماء
ّ
األهلية الــذيــن ّ
سمموا الهواء
الـحــرب
ّ
وحكموا البلد ،بؤس مخيمات اللجوء،
تفكيك الطوائف ،معاينة أضرار حرب
ت ـ ّـم ــوز ،ال ـش ـيــوعـ ّـيــون املـ ـه ــزوم ــون.)...
خـ ــرج بـعـضـهــا م ــن ب ـي ـئــة أبـ ــي سـمــرا
ّ
والتحوالت (القرية،
الزاخرة باألسئلة
ث ــم ال ـضــاح ـيــة ف ــي بـ ـي ــروت) .بعضها
اآلخـ ـ ـ ــر ص ـ ـ ــدر ع ـ ــن م ــوقـ ـع ــه ال ـح ــزب ــي
الشيوعي سابقًا ،وخياراته امللتبسة،
ومــاض ـيــه امل ـن ـســول م ــن ت ــاري ــخ دول ــة
وحــرب .النموذج ينسحب على كامل
ّ
بتلونات مغايرة .الخاص
الجغرافيا
ي ـق ــود إل ــى الـ ـع ــام ،والـسـيـنـمــائــي إلــى
السياسي ،وبالعكس.
ه ـكــذا ،يـمـكــن وض ــع ال ـيــد عـلــى مكمن
الـ ــذكـ ــاء وال ـخ ـب ــث ف ــي «مـ ـخ ــدوم ــن»،
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــارب «الـ ـعـ ـق ــد االج ـت ـم ــاع ــي
ً
اللبناني» متسلال عبر الباب الخلفي.
أك ـثــر م ــن  200أل ــف عــام ـلــة ،ف ــي مـكــان
ال يتجاوز مجموع سكانه  5ماليني
ن ـس ـم ــة .م ـف ــارق ــة م ـض ـح ـكــة ف ــي دول ــة
غ ــارق ــة ب ــال ــدي ــون وال ـ ـكـ ــوارث األزل ـي ــة.
سايكولوجيا مجتمع ّ
يمجد املظاهر
على حـســاب أســاسـيــات غائبة .نظام

عـبــوديــة مـحـكــم ،يـحـيــل عـلــى سلسلة
اف ـ ـت ـ ــراس ك ــامـ ـل ــة .ال ـ ـخـ ــادمـ ــة ره ـي ـنــة
عـنــد «أس ـي ــاد» .ه ــؤالء عبيد بــدورهــم
لـنـظــام اسـتـهــاكــي ب ـ ّـراق مــن ال ـخــارج،
مهترئ مــن أســاســه .توسيع املروحة
يـحـيــل عـلــى مـسـتـنـقـعــات أك ـب ــر .نـظــام
طائفي عنصري .ال عدالة اجتماعية.
تواطؤ الجميع ،بما في ذلــك القانون
وال ـش ــرط ــةّ .ادع ـ ــاء الـتـعــاطــف م ــن قبل
البعض ،ليس أكثر من ّ
رد فعل آني على
انـتـحــار عاملة أو ّ
تعرضها للضرب.
لنمأل وقـ ّـت ال ـفــراغ بـهــوايــة االك ـتــراث،
كما لــو أنـنــا نفعل عــن سابق إصــرار.
«إس ـت ــاب ـل ـش ـم ـن ــت» مـ ـش ــروخ ي ـت ـنــازع
املــوارد واالمتيازات وال ــوالءات اآلنية
ّ
ّ
الضيقة .يختلف على كــل مــا يتعلق
ب ــال ـس ـي ــر ال ـج ـم ـع ــي ن ـح ــو امل ـس ـت ـق ـبــل.
االتـ ـ ـف ـ ــاق الـ ــوح ـ ـيـ ــد ه ـ ــو االس ـ ـت ـ ـقـ ــواء
عـ ـل ــى امل ـس ـت ـض ـع ـف ــن (الـ ـ ـخ ـ ــادم ـ ــات)،
وت ـ ـفـ ــريـ ــغ عـ ـق ــد الـ ـنـ ـق ــص وال ـت ـح ـق ــق
ف ـي ـه ــم .أل ـي ـس ــت هـ ــذه ع ـق ـل ـيــة املـنـطـقــة
ّ
كــلـهــا؟ الـســوسـيــولــوجــي يــأخــذنــا إلــى
مظاهر /أمراض مماثلة ،مع اختالف
ّ
ال ـح ـل ـقــة األض ـع ــف ف ــي ك ــل ج ـغــراف ـيــا.

نظام عبودية محكم حيث العاملة
رهينة عند «أسياد» ،وهؤالء عبيد
بدورهم لالستهالك والمظاهر
ّ
الطبقة
املسحوقون في مصر .امحاء ّ
ال ــوسـ ـط ــى فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،مـ ــع ت ـفــشــي
ث ـنــائ ـيــة أم ـ ـ ــراء الـ ـح ــرب (مـ ـس ــؤول ــون،
زعران ،مجرمون / )...ضحايا .مبدعو
مواويل الحزن في العراق .املكفولون
وامل ـهـ ّـددون بالترحيل وعـ ّـمــال مالعب
ك ــرةّ ال ـق ــدم ف ــي ب ـعــض دول الـخـلـيــج.
م ـن ــش ـط ــات ال ـس ـي ــاح ــة ال ـج ـن ـسـ ّـيــة فــي
املغرب .املشترك اإلنساني هو البؤس
ّ
امل ـت ـف ـشــي ،وال ـف ـس ــاد ال ـ ــذي يـنـخــر كــل
ّ
ً
ش ــيء .قــد ال يـكــون ك ــل ذل ــك مــاثــا في
ذه ــن ّ مــاهــر أب ــي سـمــرا عـنــد التنفيذ،
ول ـكــنــه ح ــاض ــر ف ــي ط ـب ـقــات الـشــريــط
وشيطان إحاالته.
بــالـعــودة إلــى الفيلم نفسه .الوسيط
امل ـنــاســب ه ــو «زي ـ ــن» ،صــاحــب وكــالــة
استقدام للعمالة من آسيا وأفريقيا.
يـســاعــد زبــائـنــه فــي اخـتـيــار الـخــادمــة
امل ــائ ـم ــة ،ض ـمــن ك ـت ــال ــوغ أعـ ـ ـ ّـده لـهــذا
ّ
الـغــرض .تـحــط كاميرا أبــي سـمــرا في
مـكـتــب الـسـمـســار ،لـتـتـحـ ّـول إل ــى جــزء
ّ
تسجل طبيعة عمله وأسـلــوبــه.
مـنــه.
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ال ي ـب ـخ ــل الـ ــرجـ ــل فــي
ّ
ال ـش ــرح واإلي ـ ـضـ ــاح .ي ـس ــرد ك ــل شــيء
عــن املهنة .يبدأ بالتطور التاريخي،
ً
وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ط ـ ــرق ج ـل ــب ال ـع ــام ــات

وت ـك ــال ـي ـف ـه ــن ،ومـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ـم ـشــاك ـل ـهــن
ووسائل التعامل معهن ،أو باألحرى
ضـمــان استعبادهن بالشكل ّاألمـثــل.
عــالــم مـ ـ ـ ّ
ـروعُ ،ي ـحـ َـســب ملــاهــر أنـ ــه ّأول
من يفتح أبــواب جحيمه في السينما
ّ
بـهــذا الـشـكــل .نـتــذكــر امل ــرور عليه في
ّ
ري ـب ــورت ــاج ــات ت ـل ـفــزيــونــيــة ،وب ــرام ــج
ّ
فرعية في بعض
«توك شو» ،وخطوط
األفالم.
مشكلة الشريط في املعادل البصري.
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض األف ـ ـقـ ــي وال ـ ـعـ ــامـ ــودي
ال ـث ـق ـيــل ل ـط ــواب ــق س ـك ـنـ ّـيــة (ت ـصــويــر
ك ـل ـي ــر مـ ـ ــاتـ ـ ــون) ،ت ــرافـ ـق ــا مـ ــع تـعـلـيــق
املـخــرج الـهــادئ ،ال ينتشل الفيلم من
شبح املونوتون (توليف رنا ّ
صباغة
وروب ــن كــورنـفـيـلــد) .طبعًا ،ال بـ ّـد من
ال ـت ـن ــوي ــه ب ـج ـمــال ـي ـتــه وق ـ ـ ـ ّـوة ت ــأث ـي ــره.
االلـ ـتـ ـص ــاق بــامل ـك ـتــب ي ـض ـفــي صـبـغــة
بعض مفاصل الفيلم.
تقريرية على
ّ
ّ
األدهى أن بوح املمثلة برناديت حديب
حـ ـ ــول ط ـف ــول ـت ـه ــا ،وب ــدي ـه ـي ــة وجـ ــود
الخادمة ،وتشكيالت االفتتاح ،جاءت
ك ـم ـش ـهـ ّ
ـديــات م ـب ـت ــورة .خ ــال مــرحـلــة
ّ
التمويل ،تحدث ملخص «مخدومني»
(«كـ ـ ـ ــل واحـ ـ ـ ــد وخ ـ ـ ّـادمـ ـ ـت ـ ــو» ك ـع ـن ــوان
م ـب ــدئ ــي) ع ــن امل ـم ــث ـل ــة «ري ـ ـمـ ــا» ال ـتــي
تلعب دور خادمة في عرض مسرحي،
ولديها عاملة سريالنكية في البيت،
مــا يضعها وجهًا لوجه أمــام الــواقــع.
ذك ـ ــر الـ ـخ ــادم ــة «الت ـ ـ ــي» الـ ـت ــي تـشـعــر
باالستياء والغضب على ال ــدوام .في
الفيلم ،حصل تغيير في زاوية الرؤية.
ل ــم تـظـهــر ّ
أي عــام ـلــة ،لـتـعــزيــز معنى
التسليع والتهميش ،وعــدم جــرح أيّ
ّ
ّ
منهن .ذلــك أن ماهر أبــي سمرا يعمل
بــأسـلــوب «ال ــا صــدمــة» عـلــى ال ــدوام.
يستعمل الـتـحــريــض ال ـجـ ّـوانــي على
االسـتـمــاع وتــدويــر املــخ .يحافظ على
تعاطف،
مسافة أمان وتقييم ،وأحيانًا
ّ
م ــع املـ ــوضـ ــوع أو ال ـش ـخ ــص ،ب ـغــض
النظر عــن رأيــه النقدي تجاهه .ليس
مستغربًا الحديث عن الضحية طوال
ً
الوقت ،من دون عرضها مباشرة.
في املقابلّ ،يبقى عدم االشتغال على
ّ
مستوى املمثلة واملسرح محل تساؤل.
نكاد نشهق بحسرة« :ليته تابع هنا»،
ليحقق موازيًا بصريًا وفكريًا دسمًا
(ح ــاول فـعــل ذل ــك مــن خ ــال تعليقه).
ّ
ـاس عن
بـيــد ّ أن «م ـخــدومــن» ب ـيــان ق ـ ٍ
قضية إنسان ،وعدالة مفقودة .مبضع
ت ـش ــري ــح مل ـن ـط ـقــة م ـت ـه ـت ـكــة ،مــاف ـيــويــة
التركيب .كالم هادئ في وجه تحالف
من الطرشان .خطاب عقل وسط حفل
من الجنون والسعار.
* «مخدومني» :حتى  22شباط (فبراير) ـ ـ
«متروبوليس أمبير صوفيل» (األشرفية) ـ
لالستعالم01/204080 :

