
قواعد الن�شر

تن�سر »ال�سينمائي« الإ�سدارات املتخ�س�سة يف الفنون ال�سينمائية ونقدها ودرا�ستها.  -1

تكون املادة املر�سلة للن�سر مبتكرة واأ�سيلة ومل ي�سبق ن�سرها ومل تر�سل لدورية اأخرى للن�سر.  - 2

)14(، معززة  بحرف  حجمه  كلمة،   )1500( على  املر�سلة   الثقافية  املتابعات  يزيد حجم  ل   - 3

ب�سور عالية اجلودة.

تعاد  اإليها  اإ�سافات  اأو  عليها  تعديالت  اإج���راء  املحكمون  يقرتح  التي  وال��درا���س��ات  البحوث   - 4

لأ�سحابها لإجراء التعديالت املطلوبة قبل ن�سرها.

يتبع البحث الأ�سول العلمية املتعارف عليها وخا�سة فيما يتعلق بالتوثيق وامل�سادر وتكون يف   - 5

نهاية البحث.

تر�سل املواد املقدمة للن�سر اإلى املجلة على الربيد الإلكرتوين املو�سح، وتكون املادة مكتوبة   - 6

اإلكرتونياً، ول تقبل املواد املر�سلة ورقياً. واملواد املر�سلة ل ترد لأ�سحابها �سواء اأن�سرت اأم مل 

تن�سر.

املادة املقبولة للن�سر تاأخذ دورها يف الن�سر وفق �سدور اأعداد املجلة ويخ�سع ترتيبها يف املجلة   - 7

لعتبارات فنية وتقنية.

التحرير. هيئة  اأو  النادي  نظر  وجهة  بال�شرورة  متثل  وال  كاتبيها  اآراء  عن  تعرب  املجلة  هذه  �شفحات  على  املن�شورة  امل��واد 

ت��وزع جمالت ن��ادي اجل�ش��رة الثق��ايف االجتماع��ي جمانًا، دعم��ًا للثقاف��ة والفن��ون العربية

ت�ش���������در عن ن�����������ادي اجل��ش��������رة الثق���������ايف االجتم��اع������ي يف دول�������ة قط������ر 
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www.aljasraculture.com
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رئي�ش جمل�ش الإدارة
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يعي�ش الواقع الثقايف العربي حالة من الرتاجع والهبوط يف الذائقة ب�شكل عام، 

وهذا نتيجة طبيعية حلالة الظالمية التي يعاين منها الواقع املعي�ش الذي ت�سوده 

حتدٍّ  حالة  يف  الثقافية  الكيانات  جعل  مما  املعريف،  والفقر  والنزاعات  احلروب 

حقيقي، واأمام م�سوؤولية كبرية للوقوف يف وجه هذا النحدار الق�سري الذي يقود 

ف. من هنا اختار نادي اجل�شرة اأن  جمتمعاتنا ملزيد من التخلُّف والفرقة والتطرُّ

يكون بحجم هذا التحدي، على الرغم من العوائق الكثرية واحلواجز التي ما زال 

يتخطاها يف ُجلِّ منتجه الثقايف.

اأيديكم،  بني  الذي  الثالث  العدد  منها  ن�سدر  التي  ال�سينمائي  جملة  وجاءت   

يف  يتخ�س�ش  نوعي،  ثقايف  مبنتج  والركود  العتم  هذا  د  يبدِّ جديداً  �سوءاً  لتكون 

املجتمع.  لكافة طبقات  والتن�شئة  التاأثري  �شبل  اأكرث  بات من  تركيبي،  موؤثر  فنٍّ 

�سالت  مع  متا�شٍّ  على  القارىء  واإبقاء  لل�سينما  التنظري  يف  تخ�س�ست  فاملجلة 

الكتَّاب واملخت�شني  العالية، بقلم نخبة من  الفنية  القيمة  العر�ش والأفالم ذات 

من كافة بقاع العامل. وها هي ت�شتمر يف عددها هذا بتقدمي �شورة تليق بالذائقة 

التي ن�شعى لها، ملا لل�شينما من تاأثري عميق يف املجتمعات، ومن دور يف التثقيف 

واإثراء املعرفة. 

ا يعلِّق اأماًل كبرياً على املتلقي  واإذ ي�شدر نادي اجل�شرة جملة » ال�شينمائي« فاإنمّ

والكاتب يف التاأ�سي�ش لوعي �سينمائي، وتلقٍّ مدرو�ش للمنتج الذي �ساهم يف زيادة 

للر�شائل  اأعمق  ب�شكل  والذهاب  والنرتنت،  التلفاز  من  كل  عليه  الطالع  حجم 

اأف�سل  ب�سكل  �سوؤثر  �سلباً، مما  اأو  اإيجابا  للمتلقي  تقدميها  ال�سينما  التي حتاول 

نادي  متها  مقدِّ ويف  لتحقيقها،  الثقافية  املوؤ�ش�شات  ت�شعى  التي  التثقيف  حالة  يف 

اجل�شرة؛ نادي كلمّ مثقف. 
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اإبراهيم يو�شف
مدير التحرير

قبل الولوج ملا نريد قوله يف هذه امل�شاحة ال�شغرية، ل بد لنا من �شكر اإدارة نادي 

اجل�شرة، ممثلة بال�شيد رئي�ش جمل�ش الإدارة الأديب اإبراهيم اجليدة، الذي ُي�شرُّ 

ال�سعاب،  كل  العمل  لكادر  مذلِّاًل  الفني،  الثقايف  اجلمايل  للفعل  النت�سار  على 

لتخرج املجلة بهذه ال�شورة الالئقة التي نتمنى اأن ترقى لذائقتكم ووعيكم. 

تزداد قيمة فن ال�شينما يوماً بعد يوم؛ هذا الفن الذي بات زاخراً بكل جديد فكري 

لل�سعوب  احل�ساري  واملنتج  الثقافة  تقدمي  يف  هاماً  دوراً  يلعب  واأ�سحى  وتقني، 

ة الطرح واحلفر يف عمق  على ال�سا�سة الكبرية، م�ستخدماً تكنوجليا ال�سورة وِجدَّ

الأفكار ملخرجني وكتَّاب وممثلني، ي�سعون لتقدمي الأف�سل يف الأفالم التي ن�سعها 

جمال  يف  كبار  كتَّاب  اختيارها  يف  �شاهم  والتي  الب�شرية،  وذائقتكم  اأيديكم  بني 

التنظري للفعل ال�شينمائي من بقاع كثرية يف هذا العامل.

يف  خت  ر�سَّ ن�ساأتها،  منذ  العامل  واأفكار  وقيم  بح�سارات  فتنا  عرَّ التي  فال�سينما   

العاملية،  احل�شارة  من  يتجزاأ  ل  جزءاً  اأ�شبحت  ومواقف  اأبطاًل  اجلمعي  الذهن 

اأن يعاد قراءة منَتجه  اإلى  الفن الذي ن�شعى جاهدين  اأهمية هذا  تاأتي  ومن هنا 

مها لكم ُكتَّاب املجلة ب�شكل خمتلف.  بعني اأخرى يقدِّ

�ش يف اإنتاج مطبوعة  جملة ال�شينمائي بداأت يف العام املا�شي بهدف وحيد؛ يتلخَّ

م فن ال�شينما للناقد والقارىء على حدٍّ �شواء، وذلك لفتقار ال�شاحة  ورقية تقدِّ

وانطباعياً،  اأكادميياً  ال�سينمائي  الفعل  م  تقدِّ متخ�س�سة  ملجلة  العربية  الثقافية 

نادي  اأ�سدر  وقد  والأدب.  ال�سينما  جمال  يف  وامل�ستغلني  الكتَّاب  كبار  وت�ستقطب 

اجل�شرة عددين من املجلة العام املا�شي، وي�شتمر- بهذا العدد- يف عطائه الريادي 

املتمّيز، يف ترجمة اأهدافه و�سيا�ساته الثقافية الرا�سخة على درب النجاحات.

فمنذ العدد الأول للمجلة الذي حظي ب�شدًى وا�شع، وترحيب من القراء والنقاد، 

الب�سرّي  الأفق  لتوفري  وال�سكل،  النوعي  املحتوى  على  التطوير  م�سرية  بداأت 

املريح، ويحاكي معظم فئات القراء، وهذا يظهر يف العدد احلايل الذي تت�سفحونه 

بني  التنقل  وليونة  الطرح،  لعمق  والذهاب  اجلديدة  الأفكار  حيث  من  الآن، 

�سفحات املجلة. 
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تعترب الس��ينام لغة م��ن لغات 

التواص��ل الب��ري، ومن خالل 

هذا املنظور فهي تحمل ثقافته 

وأفكاره يف سياقها اإليديولوجي 

واالجتامعي، وليست مبعزل عن 

األوىل وعالقته  اإلنس��ان  أسئلة 

مع وج��وده وتفاعل��ه فيه، بل 

وأداة  أصي��الً  ج��زءاً  أصبح��ت 

توظف يف س��ياقاته باختالفها...

وعلي��ه يف أول مراح��ل وعين��ا 

ال��ذايت، يأيت س��ؤال: “من أنا؟” 

معلن��اً ع��ن أوىل صداماتنا مع 

متجاوزاً  الواسع،  اإلنساين  حيزنا 

تل��ك الدائ��رة الخاصة لنس��أل 

ع��ن التعريف والعالق��ة، نحن 

واآلخر؟ رؤيتنا ألنفس��نا؟ وهل 

تلك الرؤي��ة هي ما يحدد هذه 

العالق��ة أم نح��ن مبع��زل عن 

والص��ورة  الجامع��ة  إم��الءات 

النمطية؟ 

ال��راع  أف��كار  م��ن  انطالق��اً 

ح��ق  يف  املجحف��ة  الحض��اري 

أن  اعتب��ار  ع��ى  اإلنس��انية- 

صف��ة ال��راع أولي��ة وحتمية 

يف إدارة عجل��ة التاري��خ- ت��م 

الس��ينام يف س��ياق  اس��تعامل 

الدعاي��ة اإلعالمي��ة يف تدعي��م 

ومتكني  الهوياتي��ة،  الفروق��ات 

الص��ور النمطي��ة املغلوطة عن 

الش��عوب واألعراق والديانات. 

ومن هن��ا ج��اءت العديد من 

األفالم العاملي��ة والعربية طوال 

أكرث من نصف ق��رن تحاول أن 

ترسم وتقدم صورة »اآلخر« يف 

متونها الفيلمية، سواء يف الحرب 

أو الس��لم، يف املايض أو الحارض 

من خالل توظيف سحر السينام 

أش��كال  »اآلخ��ر« يف  لتقدي��م 

ال مين��ع وج��ود تقاطع��ات يف 

الس��ينام »الجزائرية« من خالل 

نقلها لهواجس »الذات واآلخر«  

لدى مخرجينا، ألسباب لها صلة 

بتكوينه��م الفن��ي ومس��ارهم 

وم��دى  والفك��ري،  اإلبداع��ي 

الثقافي��ة  بالرهان��ات  وعيه��م 

والحضارية املختلفة، وكام يقول 

الكاتب رشيد بوجدرة يف كتابه: 

الجزائري��ة«  الس��ينام  »نش��أة 

أتوا  الجزائريي��ون  »املخرج��ون 

من محيطات اجتامعية مختلفة 

ولهم آراء سياسية متنوعة..«...

وم��ن هنا ما هي تجليات اآلخر 

يف األف��الم الجزائري��ة، وحدود 

عالقت��ه  يف  وحض��وره  اآلخ��ر 

الجدلي��ة بال��ذات والهوي��ة يف 

متون األفالم الجزائرية ؟

حدود اآلخر يف السينام: 

ال بّد ابتداًء من أن نتوقف عى 

مجموع��ة م��ن املفاهي��م التي 

تح��دد مفهوم »اآلخ��ر«، حتى 

وتعابري ومتثيالت مختلفة تعكس 

الخلفي��ة الفكرية واإليديلوجية 

واملالية أيضاً ألصحاب العمل.

ومن هن��ا فالس��ينام الجزائرية 

ال تختل��ف من خالل مس��ريتها 

وإنجازاتها الت��ي تفوق النصف 

ق��رن ع��ن ه��ذه املقارب��ة يف 

تقدميها »لآلخ��ر«، ومنها فهذه 

السينام ليس��ت كتلة متجانسة 

وال يصح النظر إليها كمعنى كّل 

مطل��ق بل كتي��ارات وتوجهات 

تتأثر باملعطيات املحيطة داخلياً 

وإقليمي��اً ضم��ن اإلرهاص��ات 

االجتامعية  اقتصادية  السياسية 

والثقافي��ة، التي مرَّ به��ا البلد، 

فهن��اك الفيل��م ال��ذي موَّلت��ه 

بالرضورة  ويعك��س  الحكوم��ة 

الفكرية والسياس��ية  توجهات��ه 

األع��امل  وهن��اك  للدول��ة، 

املس��تقلة، وأخرياً أفالم مخرجي 

الهج��رة ملا أثر به من طروحات 

االمت��داد  ه��ذا  ع��ن  وأف��كار 

الجغ��رايف والثق��ايف... لكن هذا 

نتمكن من التحكُّم يف املتغريات 

يف سياقها السيناميئ. 

مصطل��ح  »اآلخ��ر«  فمفه��وم 

يغط��ي مفهومني اثن��ني؛ األول 

يعني الفرد ال��ذي يختلف عنا، 

والث��اين عى أن��ه نظرينا؛ أي إنه 

ش��بيهنا... يف حني »ال نستطيع 

أن نح��دد مفهوم اآلخر عى أنه 

اآلخ��ر املختلف عنا متاماً والذي 

ال يوج��د يف الحيز نفس��ه الذي 

نوجد فيه اجتامعي��اً أو إقليمياً 

أو وطني��اً.. وإمن��ا اآلخر هو كل 

ما يقع يف خارج الذات الفردية 

)نحن(  الجمعية  والذات  )األنا( 

يف إط��ار الش��خصية الوطني��ة 

للجامعة أو الدولة أو األمة«.  

وميكن القول »أن العالقة مع اآلخر 

هي عالقة جدلية وأزلية وجاءت 

الشواهد لتؤكد عالمات االستفهام 

ح��ول »اآلخر« مالمح��ه وصورته 

وكينونته فيام تم استلهامه بعدها 

يف األدب والف��ن عى مدى تاريخ 

الحضارة اإلنسانية«. 

تجليات اآلخر يف السينام

الجزائر  منوذجاً

يشكل حضور » اآلخر« يف السينما ظاهرة جديرة بالدراسة ، ملا رافق هذا »اآلخر« 
وعرب  منجزها  خالل  من  السنني  عرب  وتطور  األوىل،  نشأتها  منذ  السينما  بدايات 
مدارس ومشارب وجتارب دولة خمتلفة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: من 
يحدد »اآلخر » يف السينما؛ هل هو »األنا« أم »الهوية«؟ ومن هذا املنطلق فإن 
يعني  خاص  بوجه  اجلزائرية  واألفالم  عام  بشكل  السينما  جمال  يف  اآلخر  جتليات 
االنطالق من الذات ومن جدلية الذات واآلخر باعتبارها جدلية حقيقية  مت حصرها 

يف زوايا ضيقة زادت من سوء فهمها.

نبيل حاجي - اجلزائر
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األف��الم الت��ي تطرق��ت للثورة 

الوجه  إبراز  التحريرية، محاولة 

–املعت��دي-  لآلخ��ر  العني��ف 

ومستوى تدمريه للذات الوطنية 

ثقاف��ًة وهويًة، وس��لبه للحرية 

واملكان، عى اعتبار أن »اآلخر« 

ه��و ذلك الذي يدخ��ل معنا يف 

حالة اس��تنفار أو عداء أو رصاع 

مثلام هو الحال مع االس��تعامر 

الفرنيس. ونلم��س هذا يف عدد 

كبري م��ن األفالم الت��ي أنتجت 

ط��وال أربعة عق��ود من تاريخ 

السينام الجزائرية، مثلام نلمسه 

يف مشهد تفجري املسجد يف فليم 

مع��امل اآلخ��ر يف الفيل��م 

الجزائري

شكل حضور »اآلخر« يف األفالم 

الجزائرية، وخاصة التي تطرقت 

إىل موض��وع الث��ورة الجزائرية 

االستعامر  املسلح ضد  والكفاح 

الفرنيس، أح��د أبرز مالمح هذا 

التقاطع؛ إذ نجد يف أغلب األفالم 

تركي��زاً عى »الهوي��ة« الوطنية 

مواجه��ة  يف  أس��ايس  كعن��ر 

اآلخ��ر  أو » هاج��س املقاومة 

ض��د اآلخر« م��ن خ��الل إبراز 

معاملها عرب أهمية اللغة العربية 

الش��عائر  ومامرس��ة  والتقاليد 

جل هذه األفالم منتجة وممولة 

من ط��رف مؤسس��ات الدولة. 

لكنه��ا أيضاً تعب��ري ضمني عى 

الهوي��ة والذات يف  خصوصي��ة 

مواجهة »اآلخر« الذي استهدف 

معامل الذات بالطمس والتغييب 

والتشويه.

وميتد عنف »اآلخ��ر« إىل أفالم 

الجزائريني  باملهاجرين  انشغلت 

أو املغارب��ة يف فرنس��ا، حي��ث 

ل  بقيت ص��ورة األوريب املش��غِّ

املهاجري��ن،  لع��رق  املس��تغل 

أو العن��ري ال��ذي ال يتحمل 

املغاربية عى  الجالي��ة  وج��ود 

حمين��ه » وفيل��م »دورية نحو 

الرق« لعامر العسكري، وفيلم 

»بن��ي هن��دل« للم��ني مرباح 

وفيل��م »بوعامم��ة« ل��ن عمر 

الذات  تش��كل  بختي....حي��ث 

بكل تجلياتها عنراً يف مواجهة 

اآلخر، ودافعاً يف محاربته، فأتت 

صورة اآلخ��ر أو »عنف اآلخر« 

ترتس��م م��ن خ��الل »املعمر« 

و»العسكري« و«الحاكم املدين« 

نهب��ه  »العمي��ل« س��واء يف  و 

ل��رثوات األم��ة أو يف تحطي��م 

والدينية.... الثقافي��ة  معامله��ا 

م اآلخ��ر يف الغالب، إما  كام ُقدِّ

األرايض  وح��رق  »بوعامم��ة«، 

يف »وقائ��ع س��نوات الجم��ر«، 

وتدم��ري وتهجري األهايل يف »بني 

هندل«..وحرق الغابات والجبال 

يف »دوري��ة نحو الرق«.... كام 

قدم��ت ه��ذه األف��الم وأخرى 

املقه��ور  الجزائ��ري  ص��ورة 

االس��تعامر  بآل��ة  واملطح��ون 

وجاء  والعس��كرية...  اإلداري��ة 

م��ه  قدَّ ال��ذي  التص��ور  ه��ذا 

املخرجون الجزائريون لآلخر  يف 

إطار  »اس��تغالل ذلك املوروث 

سياسية  ألهداف  االس��تعامري 

وإيديولوجي��ة بذاتها، خاصة أن 

الديني��ة وغريها، وه��ذا حادٌث 

في��ام ميكن أن ندرج��ه يف إطار 

االعتزاز بالذات ومجدها« وأيضاً 

ميكن أن تس��هم هذه األفالم يف 

إعادة كتاب��ة تاريخ األمة وهي 

تن��درج ضم��ن فض��اء التصالح 

التي  مع »الذات« و«اآلخ��ر«.. 

نجدها أساساً يف فيلم »األفيون 

والعصا« ألحمد راشدي املقتبس 

عن رواية بالعنوان ذاته للكاتب 

مولود معم��ري، وأيضاً يف فيلم 

القان��ون«  ع��ن  »الخارج��ون 

لتوفيق ف��ارس وفيل��م »وقائع 

س��نوات الجمر« ملحمد األخرض 

أرض ب��الده، ح��ارضة دوم��اً يف 

األفالم ك��ام يف فليم »مكتوب« 

للمخ��رج ع��ل غان��م، أو فيلم 

»آليس أو الحياة الحقيقة« من 

بطولة محمد شويخ، و»عل يف 

ب��الد الرساب« ألحمد راش��دي، 

وفيل��م« خ��ذ 10 آالف فرن��ك 

وارحل« ملحمود زموري، وفيلم 

بوعالم قرجو »العيش يف الجنة« 

و»إن ش��اء الله األح��د« ليمينة 

بن قيقي وغريها. 

وتنتق��ل ص��ورة »اآلخ��ر« من 

حالة العن��ف والقمع إىل صورة 

جديدة يتح��ول فيها هذا اآلخر 

عى مس��توى االنتامء الجغرايف 

)املستعمر أو املعمر أو األقدام 

مس��توى  ع��ى  أو  الس��وداء( 

االنتامء الديني والثقايف.

يف  »اآلخ��ر«  مع��امل  تتج��ى 

الجزائرية  الس��ينامئية  األعامل 

مختلفة،  مس��تويات  من خالل 

ح��اول كل مخ��رج إبرازها عى 

طريقته ضمن سياقات لها صلة 

بالتكوين والوعي الثقايف والفني 

له��ؤالء، واملرتبطة  والحض��اري 

الفيلم��ي يف  اإلنت��اج  بعملي��ة 

م  الب��الد. فمن األع��امل من قدَّ

»عنف اآلخ��ر« من خالل جملة 

»اآلخر«  ع���ن���ف  ومي���ت���د 
ان���ش���غ���ل���ت  أف���������ام  إىل 
اجلزائريني  باملهاجرين 
فرنسا،  يف  امل��غ��ارب��ة  أو 
األوربي  صورة  بقيت  حيث 
ل املستغل لعرق  املشغِّ

املهاجرين، 
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املخرج بلقاسم حجاج يف فيلمه 

»املنارة«  إىل اإلس��الم املنحرف 

عن وظيفته، من خالل شخصية 

رمضان الش��اب الوس��يم الذي 

اخت��ار مامرس��ة مهن��ة الطب 

لتحوله  الحي��اة،  ته��ب  الت��ي 

السياس��ية  واملؤثرات  الظروف 

إرهايب  إىل وجه  واإليديولوجية 

يف جامعة تقت��ل الناس وتزرع 

املوت والدمار يف كل مكان... 

كان  قري��ب  وق��ت  إىل 

»املُستعمر« يف األفالم الجزائرية 

يش��كل صورة للعنف والبطش 

للهوي��ة واالنت��امء  واالحتق��ار 

الثق��ايف.. لك��ن ه��ذا »اآلخر« 

أضحى اليوم جزءاً من الالشعور 

املغاربية عموماً  الشعوب  لدى 

كمرجعية لتحديد الذات ضمن 

ليش��كل  الراهن��ة،  تحوالته��ا 

»اآلخر« الش��خصية النموذجية 

)يف اللغة،اللب��اس، األناق��ة،..(. 

م��ت عدد م��ن األفالم  وقد قدَّ

الجزائري��ة ص��ورة إيجابية عن 

اآلخ��ر مثل��ام نج��ده يف فيلم 

»طاحونة الس��يد فابر« ألحمد 

إىل مصدر اإلعج��اب واالفتتان، 

حي��ث يظهر »الس��حر باآلخر« 

يف األف��الم الجزائري��ة من خالل 

تقدي��م املخرج صورة س��احرة 

لآلخ��ر ومص��دراً للغواي��ة كام 

قال األس��تاذ حميد تباتو، حيث 

نج��د ول��ع الطف��ل باملدرس��ة 

الفرنس��ية يف فيل��م »الص��ورة 

محم��د  للجزائ��ري  األخ��رية« 

األخ��رض حمينه.وتعل��ق الفالح 

بالفرنسية زوجة الضابط الجالد 

يف فيلم »أبواب الصمت« لعامر 

العس��كري، ومص��دراً للغواي��ة 

والول��ع ب��ني الش��اب الجزائري 

الفرنس��ية يف غم��رة  والش��ابة 

النضال التحرري يف فيلم »حب 

ممنوع« لسيد عل فطار..  

وانطالقاً من أن جوهر السينام 

العالقة  القائ��م ع��ى  نفس��ه 

املبارشة م��ع الواقع من خالل 

العكس املب��ارش لصور الواقع، 

يقدم املخرج مرزاق علواش يف 

فيلمه »باب الواب« ش��خصية 

الشاب الجزائري بوزيد املقهور 

يف  يق��ع  ال��ذي  واملس��حوق 

والشخوص فهو حارض باللمسة 

التقني��ة والفنية  )املش��اركة يف 

كتابة الس��يناريو،اللغة املهجنة 

ويف الجوانب التقنية كالتصوير، 

الصوت، الرتكيب، املوس��يقى..( 

فتكون له��م صياغتهم الرسدية 

والضمنية يف العمل الس��يناميئ 

كام هو الحال يف فيلم«مسخرة« 

للمخ��رج إلياس س��امل، وفيلم« 

بالوما«  و«دليس  ألجرييا«  فيفا 

لنذي��ر مخن��اش، وغريه��ا من 

يف  يدخ��ل  وه��ذا  األف��الم.. 

س��ياق أن الس��ينام هنا صناعة 

الغالب مبنطق  يف  وفن،محكوم 

التبعية لآلخر... وهذا ما يطرح 

أك��رث من س��ؤال ح��ول الهوية 

الفكرية والجاملية، ومرجعيات 

الفيلم الجزائري« فيام أنتج من 

أعامل. 

 إن موضوع »اآلخر« يف السينام 

عموم��اً ويف األف��الم الجزائرية 

خاصة موضوع شائك ومتداخل، 

مل��ا يحمل��ه الرتاث الس��يناميئ 

ع يف الرؤى  الوطن��ي م��ن تن��وُّ

له��ا  ملوضوع��ات  واملقارب��ات 

من وطأة الراهن وانتكاس��اته، 

كام يحيلن��ا عنوان الفيلم عى 

أن »روما أحسن منكم« إشارة 

من املخرج أن خالص شخوصه 

لن يك��ون إال يف بلد آخر وهو 

لدى »األورويب« بالتحديد.  

تتقاط��ع معامل ال��ذات واآلخر 

إبراهي��م  املخ��رج  أع��امل  يف 

تس��ايك يف فيل��م »قص��ة لقاء« 

حي��ث يق��دم قصة ح��ب بني 

طف��ل جزائري وفت��اة أمريكية 

يف منطق��ة نفطي��ة بالجن��وب 

الجزائ��ري، واىل ه��ذا الفض��اء 

يعود املخرج تس��ايك من خالل 

فليمه »إيروان« )كان يا مكان( 

ليجس��د  املوض��وع  ذات  إىل 

قص��ة حب بني أمياس الش��اب 

الطوارق  قبائ��ل  م��ن  جزائري 

التي  الفرنس��ية  الفتاة  بكل��ود 

تعرَّف عليه��ا يف صحراء جنات 

الشاس��عة، ومدى ولعه بها إىل 

الجزائرية  لحبيبته  حدِّ هجرانه 

والذهاب مع كلود واالس��تقرار 

معها يف فرنسا.

تظهر شخصية  راش��دي، حيث 

الفرنيس الس��يد فاب��ر صاحب 

الطاحونة مساملاً، فهو مل يغادر 

ليقدمه  استقاللها،  بعد  الجزائر 

املخرج بذلك الرجل الذي تربطه 

صلة قوية م��ع األرض والوطن 

)ال��ذي ولد ونش��أ يف الجزائر(، 

بل أكرث من ذلك فالس��يد فابر 

وصامدة  متس��امحة  ش��خصية 

أم��ام التح��والت الحاصل��ة يف 

أن  )م��ع  االس��تقالل  جزائ��ر 

س��يايس(  منح��ى  ذو  الفيل��م 

حيث يتح��ول عن��ف »اآلخر« 

من خالل الس��لطة السياس��ية 

والعس��كرية–الجزائرية- الت��ي 

تأمي��م »الطاحونة« إىل  تري��د 

ق��وة قمعية،ليلق��ى فابر دعامً 

ومس��اندة م��ن ط��رف أه��ايل 

املدينة باعتباره منوذجاً إيجابياً..

يحرض اآلخ��ر أيضاً م��ن خالل 

جمل��ة اإلنتاجات املش��رتكة يف 

دول  م��ع  الجزائري��ة  األف��الم 

أوربي��ة وفرنس��ية بالتحدي��د، 

حتى إن مل يك��ن »هذا اآلخر« 

ح��ارضاً يف القص��ة واألح��داث 

غرام الفرنس��ية لورانس، التي 

يتواص��ل معها ع��رب األنرتنت، 

وما متثله هذه الفرنس��ية من 

فرص��ة للخ��الص م��ن واقعه 

املزري الذي حوَّل قدومها إىل 

الجزائر ضيفة عليه يف حالة من 

الحامسة والولع الشديد، وولع 

»ال��ذات باآلخر« يتجس��د يف 

نفسه  للمخرج  فليم »حراقة« 

حيث »اآلخر »األورويب وجنته 

هي م��الذ مجموعة الش��باب 

الجتي��از  املغام��ر  الجزائ��ري 

البحر املتوسط رساً عى قارب 

صيد، هروباً من جحيم الواقع 

الذي يعيش��ون فيه. كام يقدم 

املخرج ط��ارق تقية يف فليمه 

»روم��ا وال أنتم��وا« حالة من 

قسوة الراهن الذي يعيشه كل 

من زينة وكامل، وهام ش��ابان 

من العاصمة الجزائر، يف حالة 

من البحث عن وسيلة للهروب 

من الوطن، ليس رفضاً ملواجهة 

واقعه��م املري��ر والصعب يف 

مدينة الجزائر بكل مخاطرها، 

وإمنا هو ش��كل م��ن الصمود 

صلة بالذات والهوية من جهة، 

وأخ��رى يف أبع��اده التاريخي��ة 

م��ع  املتقاطع��ة  والحضاري��ة 

راهننا اليوم.. ك��ام أن االفتقار 

لكل  الواقع��ي  التش��خيص  إىل 

هذه األبعاد الت��ي حملها املنت 

الس��يناميئ أفرز عدداً كبرياً من 

املقوالت املغلوطة، وأبقى تأثري 

املفاهي��م النمطية يف نظرة كل 

طرف لآلخر، فأس��هم يف توسيع 

الفهم  فرص��ة  وأبعد  الفج��وة، 

الثقايف،  املنت��وج  لهذا  الصحيح 

الستمرار  مفتوحاً  الباب  وأبقى 

س��وء الفه��م واس��تراء روح 

العداء لدى الذات كام اآلخر..

الهوي��ة مل  األكي��د أن  لك��ن 

تعد تتجس��د يف نصوص وآثار 

قدمي��ة، بل أصبحت تتجس��د 

–فني��ة-  رؤي��ة  امت��الك  يف 

تس��تطيع أن تضي��ف جديداً 

إىل ع��امل اليوم وتس��تطيع أن 

تكون أرض��اً صلبة للحوار مع 

اآلخر.. كام أن »الهوية شأنها 

شأن الثقافة ذات ترابط قوي 

اآلن  يف  ومتب��دل  وملتب��س 

هنا  ومن  مبكوناته��ا«،  ذات��ه 

املخ��رج واملبدع  أضحى دور 

الس��يناميئ أساس��ياً وحساساً 

يف آن، يف نق��ل ت��راث وهوية 

ونظ��رة املجتم��ع ل��كل هذه 

املتغ��ريات، الت��ي ال ميكن أن 

تخرج عن األبع��اد التاريخية 

والتح��والت  واالجتامعي��ة 

الحضاري��ة الحاصل��ة وفق –

يع��ي جيداً  رؤي��ة ومنظور- 

أهمية الوس��يط البري فنياً 

وجاملياً، حارضاً ومستقبالً. 

بع��ض  يف  اآلخ��ر  ح��دود 

األفالم الجزائرية:

يف س��ياق »ثقاف��ة الس��قوط« 

وه��ي يف ح��د ذاته��ا هزمي��ة 

مت بع��ض األفالم  لل��ذات، قدَّ

الجزائرية »اآلخ��ر«  من خالل 

ش��خصية »اإلرهايب« كجزء من 

ثقافية  املجتمع ونتاج تحوالت 

وفكري��ة وإرهاصات اجتامعية 

وسياس��ية، فلقد اهتم املخرج 

به��ذه  الجزائ��ري  الس��يناميئ 

��ت املجتمع  الظاهرة التي مسَّ

مه��ا يف أك��رث م��ن عم��ل،  وقدَّ

املختلف  اآلخ��ر  ه��ذا  باعتبار 

سياس��اً وثقافياً مع أبناء الوطن 

الواحد...حيث تظهر ش��خصية 

اإلرهايب أو اإلرهابيني كمقدمة 

ل�«عنف الذات« يف سياق اآلخر، 

س��واء كان ممثَّالً يف ش��خصية 

تنتمي إىل املجتم��ع بعينه، أو 

حالة من الرعب الخفي ميارس 

الفردية  ال��ذات  عى  س��طوته 

والجامعية ك��ام يف فليم »باب 

الواد سيتي« ملرزاق علواش؛ إذ 

يتحول أصدق��اء بوعالم يف حي 

باب الواد الشعبي إىل متطرفني  

ميارس��ون ترهيبهم عليه نتيجة 

مخالفت��ه لتعالي��م الدين. كام 

تح��رض ش��خصية اإلره��ايب يف  

فيلم »رش��يدة« ليمينة بش��ري 

ش��ويخ من خالل التلميذ الذي 

مجموعة  إىل  ينتم��ي  أضح��ى 

سته بالقتل.  إرهابية مهدداً مدرِّ

أنها  املعلم��ة  ه��ذه  ومأس��اة 

تعيش الرعب والرتهيب يف كل 

م��كان يف املدين��ة التي هربت 

املعزول��ة  القري��ة  ويف  منه��ا، 

التي آوت إليه��ا... كام يتطرق 
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وفن  الس��ينام  تواش��ج  يتصاع��د 

التش��كيل يف س��ينام الياباين أكريا 

 Akira Kurosawa كوروس��اوا 

الت��ي  بالكيفي��ة   )1998 -1910(

تجع��ل من��ه ذلك املخ��رج النبيه 

ال��ذي يش��تغل بخلفي��ة الفن��ان 

التشكيل برغبة واعية. فهل يصح 

التشكيل  التعبري  بكون  التس��ليم 

مل يس��تجب لتصوراته التي اختار 

تنفيذه��ا بالتصوير الض��ويئ، بناًء 

عى خربت��ه يف الرس��م والتصوير 

الصباغ��ي أعتقد أن��ه ميثل الحالة 

الت��ي ال ميك��ن الفص��ل فيها بني 

التشكيل واملُخرج، بحيث تتشكل 

الص��ورة الس��ينامئية لدي��ه بعني 

الرس��ام الذي ظل يسكنه ويوّجه 

نظرته للعامل واألشياء.

بع��د أن تابع دراس��ته مبدرس��ة 

الفنون الجميلة بطوكيو، وعربَّ عن 

إرادته يف ش��ق مس��اره يف اإلبداع 

التش��كيل بإقامة عدة معارض يف 

ر تغي��ري الوجهة نحو  اليابان، ق��رَّ

الس��ينام، ليلتح��ق بركة »يب يس 

إل« العام 1935 كمس��اعد مخرج 

متدرب، كام انض��م بنفس الصفة 

يف 1936 إىل الرك��ة الس��ينامئية 

»توهو« ليتعل��م  عى يد املخرج 

الياب��اين ياماس��ان. غ��ري أنَّ ه��ذا 

التح��وُّل مل مينعه من اس��تثامر ما 

التش��كيل  ال��درس  اكتس��به من 

الذي ب��ات يحمل��ه يف كيانه، إىل 

الدرجة التي صار يعمل فيها عى 

ترجمة السيناريوهات التي يكتبها 

بنفس��ه، أو تلك التي يس��اهم يف 

 )Planches( كتابتها إىل لوح��ات

قبل الروع يف مرحل��ة التصوير. 

الَقْبلية،  هذه الرتجم��ة البري��ة 

متنح��ه الثقة يف إنجاح مش��اريعه 

املوسومة بعَبق األْصباغ واألَْحبار.     

   لع��ل هذه اإلمكاني��ة اإلبداعية 

املُضاَفة، هي التي مكََّنْته من وضع 

املسافة مع التقليد، ليحقق انزياحاً 

باه��راً ضم��ن ُمي��والت الس��ينام 

العاملي��ة إىل ح��دود األربعينيات، 

منذ أول أفالمه الطويلة »سانشريو 

س��وجاتا« الذي أنج��زه يف 1943، 

اس��تناداً إىل صياغة برية ملفتة 

وطريفة، تكثِّف الجاملية والداللة 

عى حد سواء لدى املُشاِهد. ذلك 

أن «كامريا كوروساوا، منذ البداية، 

يب��دأ يف هندس��تها ع��ى  الت��ي 

األس��ناد الورقية، بحي��ث تتيح له 

��ل وتَْبديل واختيار زوايا النظر  تأمُّ

الش��خوص،  وتوزيع  والوضعيات، 

وتصميم الديك��ورات والفضاءات 

واألمكن��ة، يف حني تتيح له العودة 

إىل الفنان التش��كيل الكامن فيه، 

لالس��تمتاع بأثر األق��الم والفرايش 

الت��ي يوليه��ا أهمي��ة  واألل��وان 

بالغ��ة يف أفالم��ه. ولذل��ك ف��إن 

َمش��اِهَده الضوئي��ة، رسع��ان ما 

تدفعنا الس��تحضار رسومه املائية 

تتحرك بش��كل مختل��ف؛ بطريقة 

ت��كاد تك��ون طقوس��ية تقريب��اً، 

ر وتعيد منطها االس��تهاليل.  وتك��رِّ

وم��ن املحتَّ��م أن النتيج��ة ه��ي 

مه السينام  صورة مختلفة عاّم تقدِّ

اليابانية نفسها من خالل مخرجني 

ياباني��ني آخرين، وأيض��اً مختلفة 

مه هولي��وود )...( هذه  ع��ام تقدِّ

الصورة س��تحلق إىل ذروة رفيعة 

يف العديد من أفالم كوروساوا، كام 

السبعة«  سنجدها يف »الساموراي 

ويف »ران«، ويف العدي��د من أفالم 

النور والظل

يف سينام

أكريا كوروساوا

بنيون�س عمريو�س - املغرب
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إله��ام ومديح واحتفاء لدى روائع 

رامرباند،  أمثال  من  الكالس��يكيني 

كام لدى الرومانس��يني من أمثال 

غوي��ا وك��ورو ودوالك��روا، الذين 

عملوا عى تخصيب إبداعهم بناًء 

ع��ى ُمس��اءلة الضوء، ع��ى غرار 

تابعيهم من الطبيعيني.

إن عمل كوروس��اوا ع��ى تثبيت 

الظ��ل برؤية مرهف��ة للغاية، هو 

نوع م��ن التامهي م��ع الجاملية 

س��ت جامليتها  االنطباعية التي أسَّ

عى تسجيل االنطباع البري كام 

تحس��ه العني يف مالحظة تبدالت 

املناظ��ر بحس��ب الض��وء واملناخ 

والفصل والساعة، ولذلك توجهت 

إىل ما هو أكرث ش��فافية وتبدالً يف 

الطبيعة، باعتبار هذه االنعكاسات 

الحقيقة املُْثى لعامل متحول. هكذا 

الص��ورة كأداة  أضحى «عنف��وان 

إلعادة اكتش��اف جوهر ما تعنيه 

الس��ينام. يعتقد كثري م��ن النقاد 

أن��ه رمبا منذ إيزنش��تاين ومورانو 

يبتك��ر  أن  فيل��م  ألي  ر  يَُق��دَّ مل 

رسده م��ن خ��الل صور ش��ديدة 

العنف��وان ب��ال هوادة ع��ى نحو 

م��ا حدث يف »راش��ومون«، حيث 

تب��دو الص��ور حقاً كام ل��و كانت 

تعي��د اكتش��اف جوه��ر املقصود 

بالسينام كام يوضح كامل يوسف 

حس��ني، مس��تدالً بالوصف الذي 

أطلق��ه جييس زون��رس والوارد يف 

كتاب دونالد رايتيش »راش��ومون 

يف الب��ؤرة«، حي��ث يصف زونرس 

الفيل��م بأن��ه: »س��يمفونية م��ن 

البر، الصوت، النور والظل«. 

ح��ني نتصفح رس��وماته ولوحاته 

التحضريية، نَلَْحظ َمْيله االنطباعي 

تجاه الضوء الطبيعي، عرب تداعيات 

الكب��ري األخرى«   الياباين  املخ��رج 

)كامل يوسف حسني(. 

وحول فيلمه التاريخي »راشومون« 

)الرتجمة األدبية: »يف الغابة«، عن 

أكوتاجاوا(  الياباين  الكاتب  حكاية 

ال��ذي فاز بجائزة األس��د الذهبي 

الس��يناميئ  البندقية  يف مهرج��ان 

س��نة 1950 وجائزة أحس��ن فيلم 

أجنبي بهوليوود يف نفس الس��نة، 

م��ن حي��ث التعبري، وم��ن حيث 

الجاملي��ة القامئ��ة ع��ى اللع��ب 

العارف بالفوارق الضوئية الدقيقة 

التض��ادات  وع��ى   )Nuances(

)Contastes( األنيق��ة والرتاكيب 

 )Compositions( والتكوين��ات

البديع��ة داخ��ل ح��دود التأطري 

)Cadrages( املتوازنة؛ إذ اختزل 

يف ه��ذا العم��ل مقدرت��ه ع��ى 

وض��ع خصائ��ص بري��ة خاصة 

 Formel  ته��م الجانب الش��كل

التطوير،  بصعوب��ة  يتس��م  الذي 

صا ذل��ك يف قولته املأثورة: «  ُملَخِّ

أحد األس��اليب الفنية لفن الرسم 

الحديث هو التبسيط، وبالتايل فال 

بدَّ يل من تبس��يط ه��ذا الفيلم« . 

هذا التريح، يؤكد إميانه الحاسم 

بكون الفعل الس��يناميئ يقوم عى 

صناعة الصورة باألس��اس، وإذا ما 

كان التبس��يط باملفهوم التشكيل 

يعني إزالة الزوائد وعدم االكرتاث 

بالتفاصي��ل والجزئيات واالحتفاظ 

اإلش��عاع الش��ميس وامتدادات��ه 

املتالش��ية، وعرب رطوب��ة األجواء 

 ،)Profondeur( وتدرُّج عمقه��ا

فيام يتكثف حس��ه التعبريي من 

خالل التلوي��ن القاتم والتخطيط 

املتس��ارع ال��ذي يرس��م تناغ��م 

اللمسات )عى شاكلة ملسات فان 

غ��وغ القوية(. من مث��ة، إذا كان 

ه��ذا الول��ع االنطباع��ي ينعكس 

بش��كل جل يف أفالم��ه من خالل 

طراوة املَناظر الطبيعية املوسومة 

بالرطوب��ة والضبابية والش��فافية 

التي تحايك أل��وان األكواريل، فإن 

تَه تنتق��ل من اإليقاع الفضايئ  ِحدَّ

يف الرس��م إىل اإليق��اع الزمني يف 

اإليقاعات  عرب  السينامئية  أعامله 

املحسوبة مبعيارية متناهية. 

يف »راشومون« الذي نقل السينام 

الخارج��ي،  الع��امل  إىل  الياباني��ة 

بلغ كوروس��اوا قمة التوليف بني 

القواعد التش��كيلية والسينامئية، 

م��ا جع��ل ص��وره بليغ��ة للغاية 

وه��و الفيل��م الذي رغ��ب يف أن 

يك��ون صامت��اً ، يق��ول: »أح��ب 

أحببتها  وق��د  الصامت��ة،  األف��الم 

دوم��اً، وه��ي غالباً أجم��ل بكثري 

م��ن األفالم الناطق��ة. ورمبا يتعنيَّ 

أن تك��ون كذلك. وع��ى أيِّ حال 

فق��د أردت اس��تعادة بعض هذا 

الج��امل. وأتذكَّر أنن��ي فكرت يف 

هذا األم��ر به��ذه الطريق��ة: إن 

أح��ب الحدود القصوى لألش��ياء 

ألنه��ا تنب��ض بالحي��اة». بينام يف 

لجوئ��ه ل��ألدب العامل��ي الحامل 

للقي��م املش��رتكة ب��ني الش��عوب 

واألم��م رصح قائ��الً: « ليس عبثاً 

يف أنن��ي توجه��ت إىل مؤلف��ات 

لك��ن  وغ��وريك،  دوستويفس��ي 

السينام تبقى سينام. إنها تختلف 

عن ف��ن الكلم��ة، فلف��ن الكلمة 

وسائله الجاملية والتعبريية ولغته 

التش��كيلية وينبغ��ي أخ��ذ ذلك 

بالحس��بان عند تحويل أي ع�م�ل 

أدب�ي اىل ف�يلم«.

ف��إن  فق��ط،  األش��ياء  يجوه��ر 

كريوساوا يعترب الصوت أمراً ثانوياً، 

فيام ينبغي الرتكي��ز عى الجوهر؛ 

عى الصورة الس��ينامئية التي تعد 

يف األص��ل َرْس��امً بالض��وء. ولعل 

أه��م تقني��ة تُْعَتَمد يف التبس��يط 

تق��وم  التَّْش��كيليَّنْي  واالخت��زال 

املُوَجب  تحدي��د مس��احات  عى 

��الِب ) Négatif / Positif(؛  والسَّ

أي رص��د الظ��ل، ألن الضوء ينبع 

من الفراغات التي ترس��م أشكال 

بقايا بياضات الورقة أو القامش��ة. 

من مث��ة، فإن براعة تصويره لضوء 

وظل الغابة يف فيلم »راش��ومون« 

ال��ذي ت��دور أحداث��ه يف القرون 

الوسطى )عر الس��اموراي(، إمنا 

تَْنَبن��ي ع��ى وعيه بقيم��ة الظل 

ال��ذي يش��كل قط��ب الرح��ى يف 

الرس��م والتصوي��ر الزيتي؛ إذ من 

خالله ينكش��ف الن��ور كانعكاس 

للتناقض��ات البري��ة ومختل��ف 

تجلياتها، ما يتي��ح للعني إمكانية 

سه، علامً أن  مالمسة الفضاء وتََحسُّ

، ظلَّ مصدر  االش��تغال عى الظلِّ

رسوماته  نتصفح  ح��ني 
ول��وح��ات��ه ال��ت��ح��ض��ري��ة، 
االنطباعي  َمْيله  َنْلَحظ 
الطبيعي،  ال��ض��وء  جت��اه 
ع��ر ت��داع��ي��ات اإلش��ع��اع 
وام��ت��دادات��ه  الشمسي 
رطوبة  وعر  املتاشية، 
عمقها  ج  وت���درُّ األج���واء 
فيما   ،)Profondeur(
التعبري  حسه  يتكثف 
القامت  التلوين  خال  من 

والتخطيط املتسارع

أكريا كوروساوا: أهم سيناميئ ياباين وأحد كبار املخرجني يف العامل. واصل تقاليد املدرسة 

الواقعية يف السينام اليابانية التي تبلورت حول عام 1935. وبعد الحرب العاملية الثانية 

ظهرت أول أعامله السينامئية الهامة، حينام قدم صورة بانورامية ضخمة لليابان املعارصة 

التي خربتها القنابل وأذلتها الهزمية، يف سلسلة من األفالم لعل أهمها »املالك املخمور«، 

»مبارزة صامتة«، وخصوصاً »الكلب املسعور« )1949(، ثم تعددت روائعه السينامئية 

بعد »راشومون«. َحوَّل رواية دوستويفسي الشهرية »األبله« إىل فيلم ياباين )1951(. قدم 

»الحياة« )1952( و«الساموراي السبعة« )1954(. عاد إىل الرتاث العاملي من جديد ُمَحوِّال 

مأساة »ماكبث« لشيكسبري إىل فيلم ياباين هو »عرش الدم«)1958(، كام قدم »حضيض« 

غوريك )1960(.

- نقالً عن يوسف القعيد، »عرة أفالم هزت العامل..«، نزوى، مؤسسة ُعامن للصحافة 

واألنباء والنر واإلعالن، ع 34، أبريل 2003، ص 132. 
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م للُمش��اهد  لك��نَّ كلوزو مل يقدِّ

س��رية حي��اة بيكاس��و ك��ام قد 

يعتقد َمن مل يُش��اهد فيلم »رس 

ه شيئاً آخر. بيكاسو«. كان همُّ

الكامريا تكشف أرسار 

اإلبداع

املبدع يعربِّ عن أفكاره ومشاعره 

بالقصيدة واللوح��ة وغريها من 

أشكال اإلبداع، وكان هّم كلوزو 

أْن يقب��ض ع��ى حال��ة اإلبداع 

للُمش��اهد.  وينقلها  تجلّيه��ا  يف 

فق��ط مراح��ل إنت��اج اللوح��ة 

الفنّي��ة، ولك��ن تحويراتها، فريى 

العقل طريقه لبل��ورة الحلم. مل 

يس��َع كلوزو يف »رس بيكاس��و« 

إال للكش��ف عن الغموض، ليس 

س��م  يف أس��لوب بيكاس��و يف الرَّ

فقط، ولك��ن يف اإلب��داع الفّني 

نفسه، فوثّق خالله عملية إبداع 

عرين عمالً فنياً لبيكاس��و، تّم 

رسمها أثناء تصوير الفيلم، وتم 

إتالف معظمها بعد االنتهاء منه.

��حر الّصادق لإلبداع  تصوير السِّ

مل تكن فك��رة كل��وزو أن يُظِهر 

العالق��ة الوطي��دة ب��ني الف��ن 

الس��ابع والفن��ون اإلبداعّية من 

ش��عر ورواية ومرسح وتشكيل 

وغريها، لك��ّن فكرته كانت أبعد 

من ذلك؛ أْن يجعل الفن السابع 

يكشف للُمش��اهد عن لحظات 

انبث��اق وتجّل اإلب��داع. هذا ما 

فكّر ب��ه كلوزو عى مدى خمس 

وس��بعني دقيقة، هي مدة فيلم 

»رس بيكاسو«.

ل كل��وزو فوتوغرافّياً ليس  س��جَّ

الفني هي فكرة راَوَدت املخرج 

كلوزو وصديقه الفنان بيكاس��و 

قب��ل التمكُّ��ن فعلّياً م��ن إنجاز 

الفيل��م بس��نوات، لك��ن الحرية 

ر  ه��ي التي بَِقَيت؛ إذ كيف يصوَّ

ح  الفيل��م بطريقة ممكن��ة توضِّ

صدق اإلبداع الفني؟

 بعده��ا بأعوام كان الحّل عندما 

تلّق��ى بيكاس��و ح��رباً خاصاً من 

رشك��ة أمريكية، والح��ظ أّن هذا 

الحرب يظهر ع��ى الجهة الخلفية 

لقطعة الورق أو قامش الرس��م، 

تجيّل اإلبداع يف فيلم

ّ بيكاسو« »رسرِ

كثرية هي األفالم التي جّسدت أعامالً أدبّية من قصص وروايات ومرسحّيات. ومثّة أفالم أخرى َحكَت سرية حياة مبدع، لكّن املخرج 

الفرنيس هرني جورج كلوزو يف فيلمه »رس بيكاسو« )1956( مل يتناول أعامل بيكاسو الفنّية، وال سرية حياته؛ رغم املادة املثرية والرثيّة 

لها عام 1950 للمخرج  يف حياة بيكاسو والتي أْغرَت مخرجني آخرين إلنتاج عرات األفالم السينامئّية التسجيلّية والروائّية، كان أوَّ

الفرنس�ي »أالن رينيه« بعنوان »غورنيكا«؛ أشهر لوحات بيكاسو، وهو فيلم وثائقي قصري )13 دقيقة( صوَّره رينيه عى أساس صور 

ولوحات ومتاثيل أنجزها بيكاسو عى مدى السنوات -1902 1949 ومنها الغورنيكا، رافقها قصيدة للشاعر بول إيلوار. 

جمدولني اأبو الرب - االأردن

فوتوغرافّيًا  ك��ل��وزو  ��ل  س��جَّ
ل��ي��س ف��ق��ط م��راح��ل إن��ت��اج 
ال���ل���وح���ة ال���ف���ن���ّي���ة، ول��ك��ن 
العقل  ف���رى  حت��وي��رات��ه��ا، 
ط��ري��ق��ه ل���ب���ل���ورة احل��ل��م. 
»سر  يف  ك��ل��وزو  ي��س��َع  مل 
عن  للكشف  إال  بيكاسو« 
الغموض، ليس يف أسلوب 
فقط،  س��م  ال��رَّ يف  بيكاسو 
الفّني  اإلب�����داع  يف  ول��ك��ن 

نفسه
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م��ع أّن الكام��ريا رَص��َدت عى 

الس��اعة  ورب��ع  م��دى س��اعة 

لعملّي��ة  متجانس��ة  َمش��اهد 

الرس��م ذاته��ا دون االس��تعانة 

ث عن الرّس��ام  بتعليقات تتحدَّ

أو ع��ن أس��اليبه الفنّي��ة، ومع 

أّن غاي��ة كل��وزو كانت تنحر 

يف تصوي��ر لعبة اإلب��داع ذاتها 

بشكل بالغ الحياد واملوضوعّية، 

وانص��ّب اهتامم��ه ع��ى متثيل 

عم��ل بيكاس��و، إال أّن الفيل��م 

شهد ظهوراً لبيكاسو نفسه، فهو 

يبدأ بلقطة لبيكاس��و من مكانه 

خلف الحامل مع الكامريات من 

الجهة املقابلة، ويف نهاية الفيلم 

متفاخراً  بيكاس��و مي��يش  ن��رى 

قامش��اً  ويوّقع  الكامريا  مقاب��ل 

كبرياً رس��مه باس��مه، ثم يعود 

إىل الكام��ريا، ويقول: »هذه هي 

الّنهاية ».

 ك��ام ش��اهدنا بني ح��ني وآخر 

ح��ركات الرّس��ام العفويّة وهو 

يق��وم بعمله، ناهيك ع��ن َقَدٍر 

مقب��وٍل ِم��ن املحادث��ة خ��الل 

الفيلم، بخصوص رحلة الّرّس��ام 

والعملّية اإلبداعّية الفّنّية. 

لكننا أثناء الفيلم، ويف معظمه، 

َور فقط كام تظهر عى  نرى الصُّ

شاش��تنا، أحياناً نس��مع رضبات 

الفرش��اة، أحياناً نس��مع قطعة 

موس��يقى.. لكّننا نرى يف معظم 

األوق��ات ق��امش املب��دع الّذي 

يع��ود للحياة بامللم��س واللّون 

��َور، فال يحي��د كلوزو عن  والصُّ

هدف��ه م��ن الفيلم، حت��ى ولو 

اضط��رَّ أن يُلق��ي عى بيكاس��و 

-وبن��ربة جديّة- قوان��ني العمل؛ 

أن  ميك��ن  الكام��ريا  أّن  وأدرك 

توَضع خلف تلك القطعة، حيث 

ميكن صناع��ة فيلم للَّوحة وهي 

تتفتَّ��ح أمام املُش��اهد دون أّي 

ُمقاطعة للرّسام، وكانت حامسة 

كلوزو كبرية لتجريب ذلك أمام 

يقن��َع  أْن  واس��تطاع  الكام��ريا، 

بيكاس��و يك يعم��ل معه، ووجد 

طريقًة لتحويل شاش��ة الّسينام 

إىل قامش رسم بيكاسو.

»رس بيكاسو«

ع��ى م��دى خم��س وس��بعني 

دقيقة، تابعت الكامريا بيكاس��و 

وهو يرس��م، مركِّزة اللَّقطة عى 

قطعة ورق نصف شفافة يجلس 

بيكاس��و خلفه��ا ومت��أل اإلط��ار 

كله، لرتينا الخطوط واألش��كال 

وتأخذ  ترتكَّ��ب  واألل��وان وهي 

شكلها أمام عينّي املُشاهد. 

ويف مكان إقامة بيكاسو بالقرب 

من مدينة نيس جنوب فرنس��ا، 

حيث بقي الصمت مخيامً طوال 

الوقت الذي ت��دور فيه الكامريا 

ويرسم فيه املبدع الكبري. 

»رس بيكاسو« فيلم مهّم وفريد، 

كان الجدي��د في��ه لي��س فكرته 

حس��ب، وال اس��تخدام كل��وزو 

ليكش��ف  املونتاج  وفن  الكامريا 

أرسار لعبة بيكاسو الفنّية، ولكن 

أيضاً قبول الرسام الشهري بخوض 

ثم إضاف��ة اللّون والّضوء والظّّل 

ليتتبَّ��ع  وامللم��س،  والُعم��ق 

املُش��اهد عم��ل الرّس��ام َع��رْب 

مراحله املختلفة. 

»رس  يف  اللوح��ات  موض��وع 

بيكاسو« َحَمَل األيقونات نفسها 

التي متيِّز أعامل��ه الفنّية: املرأة، 

الث��ريان، ومش��اهد  ومصارع��ة 

املتوس��ط. يرافق  البحر األبيض 

س��م موسيقى مميزة:  عملّية الرَّ

املوسيقى اإلس��بانية عى إيقاع 

وأحياناً  والقيث��ارات،  الصنجات 

الجاز، لتعطي إحساس��اً باملتعة 

والق��ّوة يف العم��ل م��ن ناحية 

درامّية.

* غرور كلوزو الجاميّل 

َدَرَس ه��رني جورج كلوزو مهنة 

الس��ينام يف أملانيا أي��ام ازدهار 

التعبرييّ��ة. ولع��ّل دراس��ته يف 

األمر الذي يؤكِّد سيطرة املخرج، 

وهو ما ظََهَر بوضوح عندما َعلَِم 

كلوزو -أثن��اء التصوير- أّن بضع 

بَِقَي��ت يف الفيلم،  ياردات فقط 

واستجاب بيكاسو لقوانني العمل 

تلك، فتابع عمله برسعة ومهارة 

الفتة.

عظمة السينام

أش��هر  الفيلم  اس��تغرق تصوير 

الصي��ف الثالثة من العام 1955 

خطّها  أع��امالً  نش��اهد  بداي��ًة 

أو  األس��ود  بالح��رب  بيكاس��و 

يصاحبها صوٌت خش��ن  الفحم، 

يش��به صوت انزالق الطباش��ري 

عى الس��بورة. ثم نش��اهد لوناً 

هن��ا ولوناً هن��اك إىل أن تكتمل 

اللوحة كاشفة عن ألوان عديدة.

َعرََض الفيلم منحى بيكاس��و يف 

دة باللونني  رس��م زخرفات معقَّ

األبيض واألسود، بدأت بخطوط 

بسيطة لتنتقل بها ريشة بيكاسو 

م��ن خط��وط عاديّ��ة متفرق��ة 

لتمتل��ئ بخطوط أك��رث، فتغدو 

لوحة فني��ة بالغة التعقيد، فيام 

الكامريا ترصد ذلك.

وثّ��ق الفيلم إنتاج عرين عمالً 

أصلّياً من ِقَبل بيكاس��و بالفحم، 

وأقالم للتلوين، واأللوان الزيتية 

واملائي��ة، وب��نّي كيفي��ة تط��ّور 

الّرس��وم الّتخطيطّية واألشكال، 

تلك التجربة.

ُع��رض الفيلم يف مهرج��ان كان 

العام 1955(  )دورة  الس��يناميئ 

وف��از بجائ��زة النّق��اد الخاّص��ة 

مع تنويه ب��أّن الجائزة أُعطيت 

للفيل��م باإلج��امع، وعلّق الناقد 

فرانسوا تروفو حينئذ عى الفيلم 

بقوله:

»... مثّة عمل لبيكاسو تم إنشاؤه 

أم��ام أعيننا! ه��ذه معجزة تربِّر 

عظمة السينام«.

أملانيا جعلت��ه ينحو عى الدوام 

إىل تحقي��ق أفالم تس��ري عكس 

بيكاس��و«  »رس  ويف  التي��ار، 

نالح��ظ اهتاممه بش��كل خاّص 

ه  التي توجِّ الفنّي��ة  بالوثائقّيات 

انتباه املُش��اهد لتفاصيل معيَّنة 

أك��رث من أنه��ا تجعله يش��اهد 

اللوحة بكامله��ا، فالفيلم يرصد 

لحظة بيكاس��و اإلبداعية، ويركِّز 

س��م،  الرَّ ع��ى مس��ار عملّي��ة 

في��ويل العملّية اإلبداعية أهمّية 

ويضعها يف ع��ني الكامريا، األمر 

الذي يجعلنا نتساءل: 

هل غّيب املخرُج املبدَع نفس��ه 

)بيكاسو( أو أقصاه عندما انصّب 

تركيز الكامريا عى خطوط الرّسام 

ورضبات فرش��اته عى القامش؟ 

وهل َوَصلَت جديّ��ة كلوزو حّد 

الغ��رور يف ترُِّف��ِه برامة حني 

انحاز ألرسار اإلبداع وجاملّياته؟

كلوزو  ج���ورج  ه��ري  َدَرَس 
أملانيا  يف  السينما  مهنة 
أيام ازدهار التعبرّية. ولعّل 
جعلته  أملانيا  يف  دراسته 
الدوام إىل حتقيق  ينحو على 

أفام تسر عكس التيار

اس��ت��غ��رق ت��ص��وي��ر ال��ف��ي��ل��م أش��ه��ر 
ويف   1955 العام  من  الثاثة  الصيف 
من  بالقرب  بيكاسو  إق��ام��ة  م��ك��ان 
حيث  ف��رن��س��ا،  ج��ن��وب  نيس  مدينة 
الوقت  ط��وال  خميمًا  الصمت  بقي 
فيه  ويرسم  الكامرا  فيه  تدور  الذي 

املبدع الكبر
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العنوان 

»غرب��اء كلياً«، رمب��ا يوحي إىل 

حدٍّ ما، بالغربة التي يش��عرها 

إنس��ان العر الحديث، نتيجة 

التط��ور التكنولوج��ي الهائ��ل، 

خصوصاً يف مجال الهاتف الذيك، 

الذي يأخ��ذ الكثري م��ن وقته، 

يف البحث اليومي، عرب وس��ائل 

االتصال، فاق��داً متعة التواصل 

الحقيق��ي م��ع الن��اس،؛ أهل، 

حياة،  أصدقاء، ورشيك  أقارب، 

واضعاً بقصد أو دونه الكثري من 

أرساره يف ذاكرة هذا الجهاز .

الحكاية 

بدع��وة م��ن الزوج��ني، إيف��ا 

وروك��و   ،»kasiasmutniak«

 ،»Marco Giallini«

يتواف��د عدد م��ن األصدقاء إىل 

ش��قتهام  لتناول العش��اء معاً، 

القم��ر،  كس��وف  ومش��اهدة 

 Valerio   « يل،  يل  الزوج��ان 

وكارلوت��ا   ،»Mastandrea

الزوجة  »Anna Foglietta، و 

املطب��خ، حامالً هاتف��ه، مازحاً 

بأنه هو الذي اتصل .

والرس��ائل،  املكامل��ات  تت��واىل 

التي ال ت��رس الكثريين وتصيب 

بعضه��م بالخيب��ة، نع��رف من 

خاللها أن إيف��ا تريد أن تجري 

عملي��ة لتكبري ثدييه��ا مدافعة 

عن ذلك بكونه حقها الطبيعي، 

وإن أخف��ت قلقها م��ن برودة 

عالقته��ا الزوجية بزوجها، ورمبا 

ي��أيت تكبري الثدي��ني كحل ناجع 

إلع��ادة العالق��ة بينه��ام ك��ام 

ب البعض  كانت، رافض��ة. تعجُّ

م��ن األم��ر، يف حني يب��دو أن 

زوجها ال يهمه أمر ثدييها بقدر 

حبه لها كام هي، وإن كان األمر 

غري ذلك .

لكارلوتا تكشف  رسالة جديدة 

والدة زوجها،  تخطيطها إليداع 

التي تعي��ش يف غرفة تقع آخر 

رواق شقتهم، يف دار للمسنني، 

وه��و م��ا يزعج زوجه��ا يل يل، 

الذي يستغرب فعلتها مع فيض 

املحبة الذي تبديه والدته لها .

 Alba Rohrwacher « بيان��كا

 Adoardo كوزمي��و  ووزوجه��ا 

بيبي«  Leo««، والصديق األعزب 

الذي   ،»GiuaeppeBattiston

اعتذر عن عدم حضور صديقته 

معه مل��رض أملَّ بها، ملش��اهدة 

كسوف القمر . 

تبدأ األحداث باقرتاح أن توضع 

جمي��ع الهوات��ف النقال��ة عى 

طاولة الطعام، وأن تقرأ جميع 

عال،  بصوت  الواردة  الرس��ائل 

وأن تفتح مكربات الصوت عند 

ورود مكامل��ة هاتفية ألحدهم، 

وهو اق��رتاح مل يعجب الجميع، 

لكن رفضه سيكون سبباً لالتهام 

بأن من يرفضه رمبا يخفي شيئاً 

ما يف هاتفه . 

أول   ه��ي  جس��مك«  »أري��د 

الرس��ائل الت��ي تص��ل كبداية 

للعب��ة، والت��ي تص��ل لل��زوج 

االرتباك،  فيبدو علي��ه  كوزميو، 

وعالم��ات غض��ب ع��ى وجه 

زوجته بيانكا، رسعان ما ينتهي 

مبج��يء الدكت��ور روك��و م��ن 

وألن صديقت��ه ترس��ل ل��ه كل 

ي��وم الس��اعة العارشة مس��اًء 

ع��ن  كاش��فة  عاري��ة  ص��ورة 

تفاصي��ل جس��مها يقن��ع يل يل 

صديق��ه األع��زب بيب��ي، ب��أن 

يتبادال هواتفهم املتشابه شكالً، 

ليقع يف مش��كلة أكرب من التي 

يتص��ل صديق  يتوقعه��ا، حني 

بيب��ي ال��ذي تربطه ب��ه عالقة 

شاذة، قائالً » اشتقت لقبالتك«  

لتص��اب زوجت��ه بحال��ة م��ن 

االنهي��ار، وتحصل عى تعاطف 

الجمي��ع، خصوصاً كوزميو الذي 

يعنِّف يل يل، ويبدي أسفه عى 

صداقتة بشاذ مثله،، الذي تصله 

يف ذروة غضبه رس��الة صوتية، 

تشكره فيها حبيبته عى االقراط 

التي أهداها لها، لنكتش��ف أن 

عشيقته هي إيفا زوجة الدكتور 

روكو صاحب الدعوة . 

تأويل النص املريئ 

يف  لإلخف��اء  قاب��ل  يشء  ال 

املل��ل من  تع��اين  مجتمع��ات 

الفيلم اإليطايل

»غرباء كلّياً« 2016 
لعبة  الهواتف النقالة وفضح األرسار

من بني األفالم املهمة التي عرضت يف مهرجان القاهرة السينمائي يف 
دورته الـ 38، يأتي الفيلم اإليطايل )غرباء كلية-Perfect Stranger(، للمخرج 
أصدقاء،  جمموعة  أبطالها  لعبة  إطار  يف  ليضعنا   ،Paolo Genovese
احلاوي   ،« األسود  » الصندوق  مبثابة  أصبح  قد  الناقل،  الهاتف  أن  يتفقون 

على عديد أسرارهم، التي يخفونها عن شركائهم. 

كاظم مر�شد ال�شلوم  - العراق

توضع  أن  بــاقــراح  األحـــداث  تبدأ 
على  الــنــقــالــة  ــف  ــهــوات ال جميع 
جميع  تقرأ  وأن  الطعام،  طاولة 
الرسائل الواردة بصوت عال، وأن 
ورود  عند  الصوت  مكربات  تفتح 
وهو  ألحــدهــم،  هاتفية  مكاملة 
لكن  اجلميع،  يعجب  مل  اقـــراح 
بأن  رفضه سيكون سببًا لالتهام 
ما  شيئًا  يخفي  رمبا  يرفضه  من 

يف هاتفه .
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عالقاته��ا الدامئ��ة، حتى لو كان 

هذا اإلخف��اء يتم داخل هاتف 

ذيك »صندوق أرسارنا الجديد«.

ال أح��د م��ن غري خيان��ة، حتى 

لو أبدى عكس ذلك، فاملش��هد 

األول يف الفيلم حيث نش��اهد 

إيفا تتشاجر مع ابنتها املراهقة، 

بعد أن اكتش��فت أنه��ا تخفي 

واقي��اً ذكرياً يف حقيبتها،، فتخرب 

والده��ا بذل��ك الذي يس��تنكر 

الفع��ل، لتنكش��ف م��ن خالل 

م��ن  مكامل��ة هاتفي��ة تصل��ه 

ابنت��ه خالل الجلس��ة »اللعبة« 

تخ��ربه بكرهها ألمها، وتش��كره 

عى وض��ع الواق��ي الذكري يف 

حقيبته��ا، ونتأك��د م��ن خداع 

الزوجة بع��د أن نعرف عالقتها 

بكوزميو، وكرهها لزوجته . 

املل��ل وال��ربود يف عالق��ة يل يل 

عنه  ينت��ج  كارلوت��ا،  بزوجت��ه 

احتج��اج الزوجة بع��دم ارتداء 

مالبس داخلية، فهي ال تحتاجها 

كونه��ا بال زوج ق��د تثريه هذه 

املرجّو، إذ تظهر كأن ش��يئاً من 

الذي ط��رح مل يحص��ل، حيث 

الجميع يخرجون متصافني . 

الدعوة متت ملش��اهدة كسوف 

القمر، الذي مل يوظف  بالشكل 

الالزم، ورمبا جاء فقط لإلش��ارة 

إىل كسوف العالقات اإلنسانية، 

بس��بب التط��ور التكنولوج��ي  

وولي��ده الهاتف النق��ال الذي 

أصبح صندوقاً أسود ألرسارنا ..

كت��اب  خمس��ة   اش��رتاك  إن 

س��يناريو  كتاب��ة  يف  س��يناريو 

الفلم، هو دلي��ل عى أن صّناع 

الس��يناريو  اعتم��دوا  الفل��م 

والحوار تحديداً، عامالً أساس��ياً 

يف نجاح الفيلم، فطوال العرض، 

كان الح��وار حارضاً وطاغياً عى 

بقي��ة التفاصيل الفني��ة للفلم، 

واألم��ر مت��أتٍّ م��ن موضوعة 

الفيل��م، وثيمته التي اش��تغلوا 

عليها، ونجح��وا  يف ذلك كثرياً ، 

فطوال وق��ت الفيلم البالغ 97 

دقيقة، مل نشعر بامللل، ألن بني 

املالبس، وهو يحاول تجاوز هذا 

الربود بإقامة عالقة عرب الهاتف 

مع امرأة أخرى . 

هذا ال��ربود وامللل يتضح حتى 

يف عالقة كوزميو بزوجته بالرغم 

من زواجه��ام الحديث، فنعرف 

أن ل��ه عالق��ة بزوج��ة صديقه 

روكو، التي بالتأكيد تشعر هي 

ب��ربودة عالقته��ا بزوجها الذي 

يبدو أنه ال يأبه بأي يشء حتى 

إن كان ذلك تحذير زوجته من 

سلوك ابنته وخوفها عليها . 

رمبا يكون الوحيد الذي ال يشعر 

به��ذا ال��ربود وامللل ه��و بيبي 

ال��ذي يعرتف بش��ذوذه، منقذاً 

صديقه يل يل من تهمة الشذوذ 

الت��ي لحقت��ه بس��بب تب��ادل 

الهات��ف مع��ه، واكتش��اف أن 

الجميع غرب��اء كلياً يف حياتهم، 

متخذي��ن من إقام��ة العالقات 

الجانبي��ة س��بيالً للتخل��ص من 

هذه الغربة »امللل«. 

النهاية مل تك��ن بذات الوضوح 

جملة حوارية وأخرى نكتش��ف 

معلومة جديدة، تغطي فضلونا 

وتدفعنا ملعرفة املزيد .

التصوي��ر ت��م يف م��كان واحد 

تقريباً هو صال��ة بيت الدكتور 

روك��و، وهكذا أماك��ن ال تتيح 

عادة حرية كبرية لحركة الكامريا، 

واخت��الف  اللقط��ات،  وتن��وع 

الكوادر، لك��ن موضوعة الفيلم 

عوض��ت املتلق��ي ع��ن رغب��ة 

أخ��رى،  أماك��ن  إىل  االنتق��ال 

بسبب حالة الرتقب التي يدفع 

به��ا فضولن��ا ملع��رف تفاصيل 

الحكاي��ة التي ق��د نعيش نحن 

فعالً بعضاً مام يشابهها . 

أداء ممي��ز ملجموع��ة املمثلني 

الذين لعبوا أدوار الفيلم، فكان 

هن��اك دع��م واضح م��ن قبل 

بعضه��م ، حت��ى وإن جاء هذا 

حكاية  بس��بب  عفوياً  الدع��م 

الفيل��م، خصوص��اً يف لحظ��ات 

التحوالت الدرامية للشخصيات. 

بـــذات  تــكــن  ــنــهــايــة مل  ال
الوضوح املرجّو، إذ تظهر 
طرح  الذي  من  شيئًا  كأن 
اجلميع  حيث  يحصل،  مل 

يخرجون متصافني . 
ملشاهدة  متت  الــدعــوة 
مل  الـــذي  القمر،  كــســوف 
الــالزم،  بالشكل  يــوظــف  
لإلشارة  فقط  جاء  ورمبا 
الــعــالقــات  كـــســـوف  إىل 
التطور  بسبب  اإلنسانية، 

التكنولوجي
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للمرة الخامس��ة يج��د املخرج 

الحائز ع��ى جائزة األوس��كار 

يف  نفس��ه  ه��اوارد«   »رون 

مواجهة م��ع املمثل املبدع توم 

هانك��س إلنجاز فيل��م جديد، 

وه��و يهب��ط ب��ه ه��ذه املرة 

إىل  »إنفرين��و« أي »الجحي��م« 

أو ه��ي جهن��م يف تأويل آخر 

حيث تس��عى للعصف بالشجر 

والحج��ر وتخليص البرية من 

نفس��ها بطريق��ة س��فلية بعد 

أن اس��تنفدت الط��رق املألوفة 

دورها.

ويعرف الذين يتابعون هانكس 

وهاوراد أّن هذا الفيلم القادم 

م��ن رواي��ة دان براون يس��ري 

عى نس��ق الفيلمني الس��ابقني 

»مالئكة وش��ياطني« و»شيفرة 

دافن��يش« املنقول��ني أيضاً عن 

روايت��ي بروان اللت��ني تحمالن 

األسامء نفس��ها، وحققت لدى 

وما  املبيع��ات،  أع��ى  الق��راء 

قصدته هنا العث��ور عى ألغاز 

تحت��اج إىل من يس��تطيع فّك 

حبكة  من  واالنتق��ال  أرسارها، 

إىل أخرى، ومن تعقيد إىل آخر 

للوصول إىل حّل يف النهاية حيث 

تتضح الصورة بشكلها املتكامل، 

وتبدو القرائن مرتابطة بش��كل 

وثيق مع الخيوط الخفية التي 

تتجمع بيد واحدة يف النهاية.

وكمدخ��ل أول لفه��م الفيل��م 

ينبغ��ي اإلش��ارة إىل أّن براون 

يس��عى يف روايات��ه إىل البحث 

إىل  املعرفة  وتقدي��م  املتواصل 

الق��ارىء، وال يكتفي بالحكاية 

أو الحبك��ة البوليس��ية، فثّم��ة 

مؤسس��ة بحثي��ة ك��ربى خلفه 

تديرها زوجت��ه، وتقدم له كّل 

ما يحتاج��ه يف أعامله الرسدية 

من معلومات دقيقة وتأويالت 

التاريخية،  لألح��داث  عميق��ة 

ول��ألرسار التي يع��رف بعضها 

البر وتخفى عى جلّهم، ورمبا 

لهذه  »الخلطة الس��حرية« أي 

مزاوجة الحكاية باملعلومة فقد 

ن��ال ثقة القراء يف ش��تى أنحاء 

العامل.

 

يب��دأ الفيلم بلقطات متقطعة، 

وكأّن املشاهد يتهيأ لفيلم رعب 

تبدو هلوس��ات روبرت  حيث 

النغدون )املمثل توم هانكس( 

توحي مبا يش��به املحرقة حيث 

األدخن��ة املتصاع��دة وألس��نة 

يقطع  ب��ري  الله��ب ورصاخ 

األفئدة، ونكتش��ف أّن كل هذا 

حيث  كابوس،  مج��رد  الجحيم 

يتمدد النغدون يف مستش��فى 

إيطايل فاقداً ذاكرته فيام تحاول 

الطبيبة س��ينا بروكس )املمثلة 

فيليس��تي جون��ز( مس��اعدته 

املشّوش��ة،  معلوماته  لرتتي��ب 

والب��دء بسلس��لة م��ن الركض 

املتواص��ل لح��ّل األلغ��از التي 

تعرتض طريقه��ام إلنقاذ البر 

م��ن الكارثة التي يتس��بب بها 

ع��امل مجنون يس��عى لتقليص 

إىل  األرضي��ة  الك��رة  س��كان 

النصف ع��رب نر وباء فريويس 

أطل��ق علي��ه اس��م »إنفرينو«، 

وهكذا يدخل مش��اهد الفيلم 

يف حال��ة م��ن التوت��ر وحبس 

األنفاس نتيجة التشويق الحريك 

لصانعي  املتواص��ل  والفك��ري 

الفيلم وصوالً إىل النهاية..!

إنفرينو
يسعى الذي  دانتي  جحيم 

لتخليص البرشية من آالمها

تشويق متواصل لفك أرسار 

األلغاز وكشف دالالتها قبل

فوات األوان

يحيى القي�شي - االأردن
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-حسب فلس��فته-  أكرث جامالً 

ووفرة للناجني..! 

وم��ن الص��دف الت��ي تطي��ح 

بجاملي��ات الفيل��م أّن الطبيبة 

بروكس التي ترافق الربوفيسور 

النغدون يف رحلت��ه لحّل رموز 

خارط��ة جحي��م دانت��ي م��ن 

فلورنسا إىل البندقية وصوالً إىل 

اس��تانبول تظهر لن��ا يف النهاية 

منحازة إىل الجانب الرير من 

الحبكة، وبالت��ايل تدفع روحها 

الجهنمي،  الخ��الص  له��ذا  مثناً 

أم��ا املطاردات الت��ي تقوم بها 

للعثور  العاملية  الصحة  منظمة 

عى الف��ريوس الخط��ري فتبدو 

غري منس��جمة مع طبيعة عمل 

هذه املنظمة، فهي ليست قوة 

قدرات  له��ا  عس��كرية ضاربة 

هائلة وصالحيات عمل واسعة 

يف ال��دول كام تظهر لن��ا، لكّن 

طبيع��ة الفيلم ال بد س��تكون 

مختلف��ة عن البع��د البحثي يف 

ضم��ن  دانت��ي  جحي��م 

حبكة بوليسية

ق��د يتس��اءل امل��رء م��ا عالقة 

عمل أديب رفيع املس��توى مثل 

القصي��دة امللحمية »الكوميديا 

اإللهي��ة« الت��ي ألفه��ا دانت��ي 

ذات طابع  بحب��كات  الغ��ريي 

بولي��يس، لك��ّن ذل��ك بالطبع 

يحي��ل إىل ال��روايئ دان بروان 

نفس��ه الذي اخت��ار أن يكون 

الج��زء األول من قصيدة دانتي 

أي »الجحي��م« مرك��زاً تس��تند 

إليه بقية خيوط الحكاية، فمن 

املع��روف أّن ه��ذه القصي��دة 

الت��ي تع��ود إىل الق��رن الرابع 

ع��ر تس��تند إىل إرث دين��ي 

وخيايل هائ��ل يف وصف جهنم 

االنتق��ادات س��واء م��ن ناحية 

مصداقي��ة  م��دى  أو  حبكت��ه 

أحداث��ه ل��دى املش��اهد، لكّن 

مخرج��ه ه��اوارد ب��ذل جهداً 

خارقاً يف املحافظة عى س��ويته 

النهاية، ورغم  التشويقية حتى 

أن بعضهم يرى أنه س��اهم يف 

الرتويج الس��ياحي للمدن التي 

أنجز به��ا إال أن دالالته الخفية 

ق��د ال تب��دو جلي��ة للكثريين، 

وخصوص��اً يف الجان��ب الديني 

إذ يبدو أن بع��ض املعامل التي 

اعتم��د عليها الجان��ب الرير 

تب��دو دور عبادة مثل الكنائس 

التاريخي��ة واملس��اجد إضاف��ة 

الب��ري  اإلرث  إىل  بالطب��ع 

الثقايف مثل املتاحف، وأخرياً يف 

العرض املوس��يقي يف إستانبول 

وهذا يدل ع��ى فكرة التناقض 

التي يقوم عليها الفيلم، فكيف 

ملثل كل هذا الجامل أن يخفي 

كّل هذه البشاعة، وهي الفكرة 

ش��يئاً فش��يئاً إىل مطاردة عدة 

جه��ات مع��اً للقض��اء عليهام 

أو محاول��ة اعتقاله��ام، ويبدو 

من غ��ري املنطق��ي بالطبع أن 

يتذكر النغدون االس��م الرّسي 

ليدخل عى بري��ده إاللكرتوين 

في��ام ال يتذك��ر أش��ياء أخرى 

أكرث وضوحاً، ث��م إن األحداث 

تت��واىل وكأنها مرتب��ة بطريقة 

من  للذهاب  هندسية وقرسية 

مكان إىل آخ��ر، والنجاة يف كّل 

الهائلة  مرة م��ن الضغوط��ات 

الت��ي يتعرض لها ه��ذا الفريق 

الثن��ايئ، رغم أّن ت��وم هانكس 

أصبح ثقي��ل الحركة وطاعناً يف 

الس��ن كممثل، وال يبدو مقنعاً 

افتعال��ه كّل هذه الرش��اقة يف 

التنقل إضاف��ة إىل التملص من 

كل الهجومات املتالحقة.

مثة مقولة للربوفيسور النغدون 

يف سياق الفيلم تشري إىل البؤرة 

األخالقية التي تحاول أن يستند 

الرواي��ة، ألّن عنر التش��ويق 

قد يستفحل يف الجانب الحريك 

للفيل��م ويتمدد عى حس��اب 

عنارص أخرى، ومع ذلك يحسب 

لفري��ق منظمة الصحة العاملية 

األداء الع��ايل، وخصوصاً املمثل 

الهن��دي  عرفان خ��ان )هاري( 

)كريستوف  ساي  عمر  واملمثل 

س��يديس  وبالطب��ع  بوش��ارد( 

نودسن التي تقوم بدور رئيسة 

منظمة الصح��ة العاملية وأيضاً 

صديقة الربوفيس��ور الس��ابقة 

)وه��ذه أيضاً م��ن املصادفات 

غري املحببة يف الفيلم (.

امل��ع��ض��ل��ة األخ��الق��ي��ة 

عىل املحك

» انفرينو » ال��ذي جاء يف 121 

الوالي��ات  يف  وأنت��ج  دقيق��ة 

 2016 الع��ام  ه��ذا  املتح��دة 

 75 إىل  وصل��ت  مبيزاني��ة 

ملي��ون دوالر الق��ى الكثري من 

الت��ي تزدحم باألرشار  األرضية 

يتفنن  فيام  فيها،  املحش��ورين 

دانتي بوصف عذاباتهم وعظيم 

آالمهم والطبقات التي تضمهم 

يف مركز األرض قبل أن يس��مح 

لهم بالصعود إىل املطهر. 

وهنا سيجد األس��تاذ الجامعي 

واملحل��ل  األدب  والباح��ث يف 

العبقري النغدون كام يظهر يف 

الفيلم جهازاً إلكرتونياً يستطيع 

عرض رسم لهذا الجحيم امللء 

بالرموز، وما علي��ه إال أن يبدأ 

بالتحليل والسفر من مكان إىل 

آخر برفق��ة طبيب��ة الطوارىء 

بروكس التي تر عى مرافقته 

مثل مالك حارس فيام يتعرضان 

املركزية التي استند عليها العامل 

بتصنيع  ق��ام  الذي  البيولوجي 

ف��ريوس الجحيم أن آخر الدواء 

الي أو الب��رت أحياناً حتى تنجو 

بقية األعضاء.

مث��ة إش��ارة أيض��اً إىل أن مركز 

انتش��ار ه��ذا الف��ريوس ك��ام 

صمم له س��يكون من تركيا إىل 

أنحاء العامل، وهي إش��ارة تبدو 

خبيثة إىل الجان��ب الديني أي 

لإلرهاب يف  »اإلسالم« كمصدر 

العامل، وال تخف��ى عى كّل ذي 

لّب، وتبقى مث��ل هذه األفالم 

أيضاً بحاجة إىل وضع رس��ائلها 

املفخخة عى املحّك، فالتشويق 

الب��ري املذه��ل املرتافق مع 

ذات  زمي��ر  هان��ز  موس��يقى 

الجميل قد  الس��مفوين  اإليقاع 

يك��ون حائط صّد أم��ام الذين 

يحتارون يف عتم��ة الصالة بني 

املعرفة واملتعة.

إليها الطرف اآلخر الذي يسعى 

لتدمري الع��امل » أعظم الخطايا 

ارتكب��ت  البري��ة  تاري��خ  يف 

تب��دو  وهن��ا  الح��ب،  باس��م 

اإلشارة جلية إىل الجانب اآلخر 

للح��ل الجحيمي ال��ذي يقوده 

امليلياردي��ر واملتخصص بالطب 

الحيوي برتراند زوبرست الذي 

اكتش��ف أن الب��ر بطبعه��م 

الحايل هم الف��ريوس الحقيقي 

الالمعق��ول  تكاثره��م  ع��رب 

وبالت��ايل  ل��ألرض،  وتلويثه��م 

فإنّهم سيسعون آجال أو عاجال 

إىل دمار أنفسهم وبالتايل دمار 

األرض نفس��ها، وله��ذا تفتقت 

ع��ن حل  العبقري��ة  ذهنيت��ه 

جهنمي لكّنه يستند إىل قاعدة 

» الغاية تربر الوسيلة« عرب نر 

ف��ريوس قام بتصميمه بنفس��ه 

وقادر عى إفناء أكرث من نصف 

عدد س��كان األرض خالل وقت 

ضئيل، وهكذا س��تغدو الحياة 

ي���ب���دأ ال��ف��ي��ل��م ب��ل��ق��ط��ات 
املشاهد  وك��أّن  متقطعة، 
يتهيأ لفيلم رعب حيث تبدو 
النغدون  روب���رت  هلوسات 
) امل��م��ث��ل ت���وم ه��ان��ك��س ( 
احملرقة  يشبه  مبا  توحي 
املتصاعدة  األدخ��ن��ة  حيث 
وأل��س��ن��ة ال��ل��ه��ب وص���راخ 
ب���ش���ري ي��ق��ط��ع األف���ئ���دة، 
ه���ذا  ك����ل  أّن  ون��ك��ت��ش��ف 

اجلحيم جمرد كابوس
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متحرك��ة ك��رايس  ع��ى  »قتل��ة  تي��ل  أتي��ال  املج��ري   فيل��م 

Kills on Wheels« عن الكائن املختلف، »الشاذ« عن املواصفات 

»الطبيعية« و»املثالية« التي وضعها اإلنس��ان لنفسه وجعل منها 

وح��دة قي��اس ثابتة، »الخ��ارج« عنها يُبى بعذاب بري ش��نيع، 

وفيه كصنعة س��ينامئية كثري من االختالف عن غريه من الس��ينام 

املجري��ة ومرجعياته��ا التقليدي��ة. يقرتب يف أس��لوبه من س��ينام 

كوينت��ني تارانتي��و، بعنفها املنفل��ت ومبالغاته��ا الالمنطقية التي 

تُشعر املشاهد بتعمد بابتعادها عن »الواقع« كثرياً وبالتايل متنحه 

ش��عوراً طاغياً ب� »كوميديتها« وهذا ما أراده أتيال أس��لوباً لفيلمه 

متحدي��اً به فرادة الس��ينام األمريكية واحتكاره��ا لهذا النوع من 

األفالم املش��رتط نجاحها توفرها عى ميزانيات كبرية مل تتوفر دامئاً 

عند الكثري من السينامت األخرى. وهنا يربز اسم املنتجة جوديت 

س��تالرت، التي اشرتكت يف تحفة »ابن ش��اؤول« كمنتج مساعد، يف 

ح��ني تفرغت ل� »قتل��ة عى كرايس متحركة« بالكامل، مس��تفيدة 

من خربتها الس��ابقة يف العمل مع مش��اريع مهم��ة خارج بالدها، 

وأخرى محلية حاولت العمل بذات األسلوب ومبيزانيات مقتصدة، 

منها »إله أبيض« للمخرج »كورنيل موندريستو« والفيلامن خرجا 

بعديد الجوائز العاملية.

يف فيل��م »قتلة عى ك��رايس متحركة« واملعروض ضمن املس��ابقة 

الرس��مية للدورة ال��� 38 ملهرجان القاهرة الس��يناميئ، لعب كثري؛ 

لعب ال يجيده س��وى قلة من املخرجني وكتاب الس��يناريو، ولواله 

لبدا كفيل��م إثارة عادي يدور ح��ول ذوي »االحتياجات الخاصة« 

يتورط��ون يف مغام��رة خطرية يجره��م إليها واحد من أش��باههم 

يدعى راس��بوزوف )زابولتش توروزي( مت��ورط بدوره مع عصابة 

يكلفه رئيسها بتصفية خصومه قبل وصولهم إليه.

 معالج��ة القصة اكتس��بت أهميتها الفنية وق��وة تأثريها النفيس 

من تداخلها بني الواقعي واملتخي��ل و»خداع« املتلقي طوال زمنه 

بواقعي��ة الحدث مع إش��ارات صغ��رية إىل تقاطعها ب��� »عنارص« 

خارجية متثلت برس��ومات القصص املتسلس��لة التي كان ينفذها 

ش��ابان »معوقان« هام: زولي��كا )زولتان فينفيس، ناش��ط مدين( 

وباربا بابا )آدم فيكته، ممثل مرسحي ُمبتدأ( تظهر بني املش��اهد 

كفواص��ل توضيحية غري محددة املالمح وال تقول رصاحة وظيفتها 

الدرامية!. يف النهاية سندرك أنها العنر األساس يف املتنني الرسدي 

والحكايئ، وبالتايل كان البناء عليها مدروس��اً بعناية، بل إن معامر 

الفيلم كله مستند عى لعبتها الخفية، ومن خاللها متكن النفاذ إىل 

معضلة الكائن املختلف ومواقف املجتمع منه. 

يحاكم أتيال تيل املجتمع املجري »املتحرض« وكذبة تفوقه عى غريه 

بقوة احرتامه لإلنس��ان يف حني املوقف من »املختلف« ما زال ثابتاً 

الفيلم املجري

»قتلة عىل كرايس متحركة«  2016

يف مديح املختلف
قي�س قا�شم - ال�شويد

كراسي  على  »قتلة  فيلم  يف 
ضمن  وامل��ع��روض  متحركة« 
ل��ل��دورة  الرسمية  املسابقة 
ال��ق��اه��رة  مل��ه��رج��ان   38 ال���� 
ال  لعب  كثر؛  لعب  السينمائي، 
يجيده سوى قلة من اخملرجني 
لبدا  ول��واله  السيناريو،  وكتاب 
كفيلم إثارة عادي يدور حول ذوي 
»االحتياجات اخلاصة« يتورطون 
يجرهم  خ��ط��رة  م��غ��ام��رة  يف 

إليها واحد من أشباههم
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للتفاصي��ل  الراص��دة  املص��ور 

»إمي��ره يوهاز« تلخ��ص فكرته 

ح��ول النظرة العام��ة املتعالية 

والتي تدفع بح��د ذاتها الكائن 

الضعي��ف للتح��ول إىل وحش 

دون أن يلتف��ت إلي��ه أحد أو 

يف أق��ل تقدير إىل كائ��ن كاره 

للوس��يط املحي��ط ب��ه، يري��د 

التعب��ري ع��ن كراهيت��ه كل��ام 

أتيحت له الفرصة املناسبة. 

مل يكن الفيل��م ونصه املكتوب 

بأس��لوب رائع، معنياً بدراس��ة 

أسباب تحول الشابني إىل رشكاء 

يف فعل ال يتناس��ب وال يتوافق 

النف��يس ظاهراً  م��ع تكوينهم 

لكن��ه ي��يش- وهذا م��ا اعتنى 

ب��ه النص- بحاجته��م إىل لفت 

االنتباه وإظهار القوة الداخلية 

لديهام. انجرا بس��هولة إىل عامل 

رج��ل اإلطفاء ومضي��ا معه يف 

مغامرته الخطرية، وبدوره عرف 

كيف يخاط��ب »اململ« فيهام 

بفتح��ه أبواب ملذات الجس��د 

وتشهياته، والخروج عن الوسط 

بالرحم��ة  املغل��ف  الس��اكن 

رس��ام ه��اٍو، أراد التعب��ري عن 

مش��اعره وإحساس��ه عرب قصة 

متسلس��لة حرص ع��ى كتابتها 

من وح��ي تجربته الش��خصية 

ككائن مختلف عن »األسوياء« 

اآلخرين؛ أراد بها عرض تصوراته 

ومكنون��ات مش��اعره لجمهور 

رمب��ا مل يلتفت إليه ومل يش��عر 

يوماً مبا يش��عر ب��ه كل لحظة، 

ويعاين منه أش��د املعاناة، ألنه 

بكل بس��اطة ينتمي إىل فئة ال 

تثري  الفضول إال إذا تجاوزت ما 

هو راسخ عنها يف أذهان الناس 

بأي فعل كان.

 ولتخفي��ف ح��دة الفكرة عاد 

منفذه��ا س��ينامئياً إىل صياغة 

عالقات أكرث إنسانية وعادية يف 

خامتتها. رمبا أراد بها السخرية 

م��ن الواق��ع، ورمبا أيض��اً أراد 

تنبيهن��ا إىل إع��ادة النظ��ر يف 

مواقفنا من املحيطني بنا والذين 

ال يشبهوننا بالرضورة. كيف تم 

توصيل ذل��ك؟ بكامريا مذهلة 

»رشق  مدرس��ة  إىل  تنتم��ي 

أوروب��ا« وأس��اتذتها ال��روس، 

والتحول يف املجتمع املجري ما 

زال شكلياً بل وتدمريياً دخلت 

علي��ه عنارص جدي��دة فرضتها 

واملتمثلة  الرأساملية،  توجهاته 

الواف��دة  املنظم��ة  بالجرمي��ة 

الذي س��ُيكلف  الريب  )ميثلها 

الس��جني الخ��ارج للت��و، رجل 

بسبب  املعوق جسدياً  اإلطفاء 

تعرض��ه إلصابات أثن��اء عمله 

ش��لت نصفه األسفل وأقعدته 

عى كريس متحرك(. 

عى مس��توى بناء الشخصيات 

تيش سوء عالقة زوليكا بوالده 

مبوقف مجتمع��ي أكرب وأعمق 

من مج��رد ه��روب »أب« من 

تحمل مسؤولية طفل »عاجز« 

ع��ن الحرك��ة. حت��ى عالقت��ه 

بوالدته تبدو متوترة ومتشجنة 

لك��ن فيها من القوة ما ال ميكن 

تجاهلها. يف جانب من حكايته 

موق��ف غ��ري معل��ن ومقارنة 

وجودي��ة ب��ني ذكوري��ة أنانية 

وأنثوي��ة ش��ديدة العاطف��ة ال 

تتخى عن مسؤوليتها وال تهرب 

بتلك الس��هولة التي هرب فيها 

زوجه��ا وغادر البالد ت��اركاً أرثاً 

بري��اً ثقيالً عليه��ا. ابن عاجز 

يرفض بق��وة قبول مس��اعدته 

إلج��راء عملي��ة جراحية هو يف 

أمّس الحاجة إليها. 

يجمع أتيال تيل أكرث من »نوع« 

مغام��رة،  إث��ارة،  فيلم��ه؛  يف 

كوميديا سوداء ودراما.. العجز 

األب��رز.  عناوينه��ا  والضع��ف 

ع��رب خلطت��ه ميه��د للدخ��ول 

املنظور  الكائ��ن  جواني��ات  يف 

إلي��ه بع��ني العط��ف والنفور، 

مش��اهد ع��دة نف��ذت بع��ني 

والعناية. رمبا مش��هد سهرتهم 

اللّيلية مع مجموعة نساء يقول 

الكث��ري. مل يستس��هل صانع��ه 

فك��رة تحقيق إش��باع حاجتهم 

الجنسية بل تعمد كبتها وإبقاء 

العالقة رغم رسعتها ومحدوية 

وظيفتها مس��طحة، أظهر فيها 

ميله��م إىل رومنس��ية أكرث من 

جسدية، وباملقابل أعطت فكرة 

عن حجم رف��ض الطرف الثاين 

العواطف،  أس��وياء  لهم كبر 

وبالت��ايل كان م��ن املنطق��ي، 

وفق املوق��ف املجتمعي العام 

منهم، القب��ول بخوض مغامرة 

ق��د تدفعه��م إىل ارتكاب فعل 

القتل!. 

عن��د نقط��ة كان امل��ي حتى 

النهاية يف رسد الحكاية بإيقاعها 

يع��رّض  والدم��وي  العني��ف 

بن��اء الفيل��م كل��ه إىل خط��ر 

الس��قوط يف س��طحية وعادية، 

لهذا س��ارع صاحبه إىل كشف 

أوراق��ه الحقيقة ليخربنا أن كل 

م��ا كان يع��رض أمامن��ا ما هو 

إال رسد متخي��ل، كُتب بريش��ة 

ويحل��و لن��ا تس��ميتهم بيشء 

من املبالغة »أس��ياد التصوير« 

وبنص مكتوب، محكم، متعدد 

املستويات ومبمثلني أدوا أدواراً 

رائعة فبعضهم بالفعل »معوق 

جس��دياً«  وبع��ض آخ��ر هاٍو 

مث��ل بطله، إىل جانب محرتفني 

أداره��م كلهم مخ��رج توفرت 

له عنارص النجاح فاس��تثمرها، 

القب��ول  منج��زه  فالق��ى 

الجامهريي )ما زال معروضاً يف 

الصاالت املحلية منذ عرضه يف 

شهر أبريل( حظي مبديح نقدي 

الفت، شجع عى ترشيح املجر 

له رسمياً ملسابقات األوسكار، 

وع��ى مي صّناع الس��ينام يف 

انعطافته��م القوي��ة، ومجاراة 

بقي��ة جريانه��م »الرقيني« يف 

البح��ث ع��ن لغ��ة جديدة ال 

تنفصل عن مرجعيتها القدمية، 

بل تستمد منها قوة تجديدها 

التي يحس��ب لل��دورة ال� 38 

الس��يناميئ  القاهرة  ملهرج��ان 

توف��ريه الفرصة الجيدة ملتابعة 

أهم وأحدث منجزاتها.  
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قد يج��د أحدك��م غراب��ًة يف ما 

ب�»مريسو«  فعلُته، وقد يشّبهني 

يف رواية »الغريب« أللبري كامو، 

وبخاص��ة ما أبداه م��ن المباالة 

ورّدة فعل باردة وهو يتلّقى نبأ 

وفاة أم��ه. ولك��ن حقيقة األمر 

أنن��ي –من بني أم��وٍر أخرى- ال 

أج��د مواس��اًة برحي��ل صديقي 

أبل��غ م��ن اس��تذكار جلس��اتنا 

الحلوة؛ ومنها تلك التي ناقش��نا 

فيها »الرسد الص��وري« يف كتابة 

القص��ة القصرية بع��د أن اختار 

عدّي »البال��ون األحمر« منوذجاً 

للتطبيق!

ال��ذي  القص��ري  الفيل��م  فه��ذا 

دقيق��ة   34 طول��ه  يتج��اوز  ال 

والذي أخرج��ه الفرنيس »ألربت 

الموري��س« س��نة 1956، يقدم 

الفرنس��ية  للموج��ة  أمنوذج��اً 

الجدي��دة يف الس��ينام من حيث 

الحرك��ة، واإليق��اع، والتش��كيل 

الب��ري، والتكثيف، واإلحاالت، 

الحوار  واألهّم االس��تغناء ع��ن 

إىل ح��ّد كبري لصالح املوس��يقى 

التصويري��ة )بتوقي��ع »موريس 

لريو( التي تكّفلت بإيصال ثيمة 

الفيلم. تلك هي »خلطة« النجاح 

الت��ي وضع��ت »الموريس« يف 

مصاف عباقرة اإلخراج، وجعلت 

فيلمه ه��ذا »تحف��ًة« يليق بها 

الظف��ر بثامين جوائ��ز عاملية بني 

عامي 1956 و1958 منها جائزة 

األوسكار ألفضل سيناريو أصل، 

السيناميئ،  وسعفة مهرجان كان 

وجائزة النقاد يف كّل من مهرجاين 

طوكيو واملكسيك. 

كان ع��دي يتعاط��ى م��ع هذا 

قص��ة برية  بوصف��ه  الفيل��م 

ويف تفاصيله��ا؛ يراف��ق البال��ون 

صاحبه يف الشارع، وينتظره عند 

باب املدرس��ة، ويع��ود معه إىل 

البيت، وال يرتدد يف الذهاب معه 

للكنيسة، لكن كاّلً من مؤسسات 

املنظومة  يف  الثالث  »الس��لطة« 

املجتمعي��ة )البي��ت واملدرس��ة 

والدين( ترفض ه��ذه الصداقة، 

ومتن��ع الطف��ل م��ن أن يعيش 

فرَح��ُه. إنها تص��ادر الحلم، فال 

مكان للحرية فيها. املدير يغتاظ 

لس��لوك البالون املنحاز للحياة، 

نقرأه��ا بالع��ني؛ قص��ة تفي��ض 

والتأويالت.  وال��دالالت  بالرموز 

ويؤكد أن الق��اص حينام يكتب 

ال ب��د أن يتمت��ع بفطن��ة ع��ني 

»الموري��س« ورش��اقة انتقاالته 

وهو يقّدم قص��ًة معرّبة بأقل ما 

ميكن من الس��طور! قصة تعتمد 

بش��كل أس��ايّس ع��ى ح��ركات 

الجسد واإلمياءات يف التعبري عن 

مجري��ات الفيلم وأحداثه! ال بد 

من احرتاف فّن االختزال، وليس 

االختص��ار، إن ش��ئت أن تكتب 

قصة جي��دة خال��دة األثر! وقد 

كان »البال��ون األحم��ر« كذلك، 

عى بساطة حكايته التي اضطلع 

ذو  املخ��رج  اب��ُن  »باس��كال«، 

السنوات الس��ّت، بدور البطولة 

فيها.

ومل��ن مل يش��اهد الفيل��م فضاع 

تب��دأ  »بع��ُض عم��ره«،  علي��ه 

األحداث بخ��روج الطفل صباحاً 

انتباه��ه  فيث��ري  املدرس��ة،  إىل 

بالوٌن أحم��ر معلّق م��ن طرفه 

بعمود إن��ارة، يحاول »تحريره« 

وينج��ح، ورسع��ان ما تتش��كل 

والبالون!  الطفل  بينهام؛  صداقة 

واألّم »تطرده« من نافذة الغرفة، 

وعى درجات الكنيس��ة ال يروق 

البالون للحّراس، فال يسمحون له 

بالدخول! 

ويف األثن��اء تح��دث كث��ريٌ م��ن 

املغامرات: يقع البالون يف هوى 

»بالون��ة« م��ن النظ��رة األوىل، 

ميازح »باسكال« ويالعبه بشقاوة 

طف��ل، يناك��ف مديَر املدرس��ة 

االنتقام  ب��ل ويح��اول  املتزّمت 

منه ألنه عاقب »باس��كال« عى 

حلم��ه، يقف إىل ج��وار النافذة 

عن

»البالون األحمر«
وعدي مدانات

جعفر العقيلي - االأردن

ما  أول  باملسألة،  تفكٍر  دون  من 
قمُت به حني تلّقيُت نبأ رحيل صديقي 
 10( مدانات  عدّي  والروائي  القاص 
نوفمر 2016(، هو مشاهدة »البالون 
يف  يرافقني  الذي  الفيلم  األحمر«، 
حّلي وترحايل، والذي أنتهز أّي فرصة 
وحدي،  فضاءاته  يف  التحليق  ألعاود 
جتمعني  الذين  األصدقاء  رفقَة  أو 

بهم دروب احلياة.

القصر  الفيلم  ف��ه��ذا 
الذي ال يتجاوز طوله 34 
أمنوذجًا  يقدم  دقيقة، 
ل��ل��م��وج��ة ال��ف��رن��س��ي��ة 
السينما  يف  اجل��دي��دة 
م����ن ح���ي���ث احل����رك����ة، 

واإليقاع
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البرية أيض��اً، تلك النفس التي 

مل تعد أس��اريرها تنفرج للحلم، 

بل ت��رى فيه »ترفاً« ال ينس��جم 

مع الواق��ع ال��ذي تعانيه. ومن 

الواض��ح أن »الموريس« وظّف 

خربته السابقة يف التصوير جيداً 

وهو يبدع »البالون األحمر«، إذ 

نجح يف جعل كل مش��هد أقرب 

إىل لوح��ة تش��كيلية، بفضائ��ه 

وتناغ��م  البري��ة  ومكونات��ه 

األلوان أو تنافرها فيه.

ومن املفارقة أيضاً غياب الحوار 

الفيل��م،  َمش��اهد  معظ��م  يف 

الغال��ب  –يف  فق��ط  وحض��وره 

األع��ّم- عندم��ا يتعل��ق األم��ر 

بالس��لطة )املدير والجّدة مثالً(؛ 

يف إش��ارة إىل أن ال��كالم )األمر 

والنه��ي والتوجي��ه( م��ن أب��رز 

أدوات الس��لطة وأذرعها لفرض 

سيطرتها عى الناس ومنعهم من 

الحلم الذي قد يقود لصحٍو يُنذر 

بنهايتها!

وألن »البالون األحمر« يش��تمل 

التقني��ات  م��ن  الكث��ري  ع��ى 

التكثيف  الحديثة، ويقوم ع��ى 

ش��أن القصة القص��رية، فقد كان 

ج��زءاً من ورش��ة »س��واليف« 

التي أرشفُت  للكتابة اإلبداعي��ة 

الروائي��ة  جان��ب  إىل  عليه��ا 

س��ميحة خريس والروايئ هاشم 

غرايبة، وش��ارك فيها عرة من 

منتظراً الفرص��ة ليعود إىل غرفة 

صديق��ه دون علم األّم الصارمة! 

لك��ن ال بد من نهاي��ة! حتى لو 

كانت نهايًة مفجعة!

هذا م��ا يتكّفل ب��ه ِصْبَيٌة غالُظ 

القل��وب كب��اُر الجّثث ش��ديدو 

الحس��د، يط��اردون البال��ون يف 

أزقة إحدى ضواحي باريس التي 

ما زالت تتع��اىف من آثار الحرب 

العاملي��ة الثاني��ة، ويحارصون��ه 

يف إح��دى الس��احات القريب��ة 

»باس��كال« ضئيل  وس��ط عجز 

إنق��اذ  ع��ن  والحيل��ة  الجس��د 

رفيق��ه. »يقتل��ون« حلمه أمامه 

واألحذية،  والحج��ارة  بالع��ي 

فيلف��ظ البالون أنفاس��ه األخرية 

كام لو كان م��ن لحم ودم، قبل 

البالون��ات مختلفة  أن تتداف��ع 

أرج��اء  جمي��ع  م��ن  األل��وان 

املدين��ة، وتصل موق��ع الحادثة 

املأس��اوية، وهناك تُشكّل قوَس 

لتحلَّق  وتتضافر جهوده��ا  قزحٍ 

بالصب��ي »باس��كال« مب��ا يليق 

بحلم��ه، ومبا يجّس��د تس��امحه 

وترّفعه ع��ن الضغائن، فتطري به 

إىل أعايل الس��امء؛ حيث الحرية 

التي ينُشد. 

املفارق��ة يف ه��ذا الفيل��م الذي 

يتوّج��ه للكبار أيض��اً وال يقتر 

ع��ى مخاطب��ة الصغ��ار، أنه مل 

يك��رتث ب�»ب��رج إيف��ل« ك��ام 

دأبت غالبي��ة األفالم التي تدور 

أحداثها يف العاصمة الفرنس��ية، 

فق��د اهت��ّم مخرج��ه بتصوي��ر 

الحياة يف األحياء الش��عبية عند 

أط��راف املدينة، مس��لّطاً الضوء 

أحدثت��ه  ال��ذي  الدم��ار  ع��ى 

الح��رب يف العم��ران ويف النفس 

بينهام؛ عدّي الذي رحل عن 78 

الذي  الطفل  سنة، و«باس��كال« 

ظ��ّل يف الفيلم حبيَس س��نواته 

الس��ّت.. فكاله��ام كان مندفعاً 

للحي��اة، قابضاً عى جمر الحلم، 

للتفاصيل التي ال يكرتث  منتمياً 

لها اآلخرون. كاله��ام أبدع عى 

طريقته؛ »باسكال« حني تقّمص 

ال��دور وأّداه برباع��ة وعفوي��ة 

منقطع��ة النظ��ري، وع��دي حني 

جع��ل ما ه��و خيايلٌّ ومس��طوٌر 

عى الورق يبدو حقيقياً وواقعياً 

لفرط براعته يف الكتابة.

كّت��اب القصة الش��باب. وجرى 

التعام��ل مع الفيل��م الذي يعّد 

القصرية،  من كالسيكيات األفالم 

بوصفه قصة برية حديثة. 

وأنا  األحمر«  »البالون  أس��تعيد 

الصانع  أس��تذكر عدي مدانات، 

املاه��ر يف مجال القصة القصرية، 

»التش��يخويفّ« ال��ذي ظ��ل وفياً 

لكالس��يكيته املفرطة يف اإلبداع، 

وال��ذي دلّن��ي ع��ى جاملي��ات 

ه��ذا الفيلم يف س��ياق احتفائه 

الدائم بالجامل الفني ألّي عمل 

إبداعي. 

الراب��ط  يل  يتج��ّى  فق��ط  اآلن 

الفيلم الذي يتوّجه للكبار أيضًا وال يقتصر  املفارقة يف هذا 
على خماطبة الصغار، أنه مل يكرتث ب�«برج إيفل« كما دأبت 

غالبية األفام التي تدور أحداثها يف العاصمة الفرنسية
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األدب 

والّسينام

د
د

ع
ال

ف 
مل

بوداود عمي��ّر  - اجلزائر

األدب
والّسينام العربية

بني ماٍض مزدهر

وحارٍض قاتم

فكرة  األدبية،  األعمال  من  السينمائي  االقتباس  فكرة 
قدمية، ِقدم الفن السابع، يعود تاريخها حتديدًا إىل األخوين 
لوميري، بوصفهما رّواد صناعة األفالم السينمائية، من 
أفالمهم  أوائل  يف  االقتباس،  على  اعتمادهما  خالل 
فرين،  جول  الفرنسي  الكاتب  أعمال  سّيما  ال  املنتجة، 
من خالل روايته املوسومة »من األرض إىل القمر«، التي 
»رحلة إىل  السينما سنة 1902، حتت عنوان  إىل  اقُتبست 
القمر«، إىل جانب رواية »البؤساء« لفيكتور هوجو املنتجة 
الذي  الكبري،  األدبي  العمل  ولعله   ،1907 سنة  للسينما 
إىل  يزال  وال  األرقام،  كل  السينمائية  اقتباساته  جتاوزت 
اآلن، يثري شهية اخملرجني. وحتى يف مرحلة السينما 
باالقتصار  أفالمها  متّيزت  التي   )1926-1911( الصامتة 
نظرًا  احلوار،  من  التام  وخلّوها  وحدها،  الّصورة  على 
الفتقار السينما خالل تلك الفرتة لتقنيات إدماج الصوت،  
أعمال  باقتباسها جمموعة من  القاعدة،  مل تشذ عن 

شكسبري املسرحية.  
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س��ّجلت  أيضاً  العربية  الس��ينام 

حضوره��ا م��ن خ��الل املخ��رج 

محم��د كريم، الذي ق��ّدم فيلامً 

صامتاً، س��نة 1930، مقتبساً عن 

»زينب« ملحمد حس��ني  رواي��ة 

هي��كل، منش��ورة باس��م الفالح 

امل��ري، وه��ي الرواي��ة الت��ي 

العم��ل  األدب،  نق��اد  يعتربه��ا 

ال��روايئ األّول املؤّس��س للرواية 

عام  )صدرت  املع��ارصة  العربية 

بطول��ة  م��ن  والفيل��م   ،)1914

بهيجة حافظ وزيك رستم. ويُعترب 

ه��ذا الفيلم حس��ب العديد من 

الباحثني يف ش��ؤون السينام، أّول 

انطالق��ة فعلية، لعالقة الس��ينام 

املرية باألدب.    

وهكذا ش��كّلت األعامل الروائية، 

منذ بدايات اإلنتاج الس��يناميئ يف 

الع��امل، مادة اقتباس أساس��ية يف 

عملية إخراج األف��الم، ولعّل أكرث 

األف��الم نجاحاً، آنذاك، هي األفالم 

املقتبس��ة عن أعامل روائية، عى 

غرار الفيلمني الش��هريين: »ذهب 

الري��ح« )1939( ملارغريت  م��ع 

ميتش��ل، أو »عناقي��د الغض��ب« 

األمريي جون  للكات��ب   )1940(

شتاينبك. وإىل غاية يومنا هذا، ال 

تزال الس��ينام يف أوروبا والواليات 

تعتم��د  األمريكي��ة،  املتح��دة 

يف عملي��ة إنت��اج أفالمه��ا ع��ى 

االقتباس من أع��امل أدبّية، فمن 

بني كّل أربع��ة أفالم، يوجد هناك 

فيلم مقتبس من كتاب، حس��ب 

إحصائيات املجلة األدبية الفرنسية 

املتخّصص��ة »لي���ر«. وبالت��ايل مل 

كيفي��ة التعامل مع املادة األدبية، 

حس��ب قيمة العم��ل، والتي من 

شأنها تحفيز الّروائيني عى الكتابة 

واإلبداع.

ب��ني  التصال��ح  زم��ن 

األدب والسينام 

مل يعد ُمخرجو األفالم اآلن يحفلون 

باألعامل األدبية، يف إنتاج أفالمهم، 

ك��ام كان الش��أن علي��ه مث��الً يف 

سنوات الخمسينيات والستينيات، 

وإىل غاي��ة الس��بعينيات. كان��ت 

يف  تس��تعني  املري��ة  الس��ينام 

عملي��ات االقتباس، م��ن نصوص 

تتوق��ف لديهم عجل��ة االقتباس 

من األع��امل األدبي��ة، بل عرفت 

تط��ّوراً مضطرداً، خ��الل العقدين 

األخريين، وع��ى جميع األصعدة؛ 

إذ  تشري إحصاءات نرت حديثاً، 

أن نس��بة ثالثني باملائة من األفالم 

مقتبس��ة من مص��ادر أدبية، وأن 

مثانني باملائة م��ن الكتب املصّنفة 

ضمن خان��ة األع��امل الرائجة أو 

»Best Seller«، ت��م تحويلها إىل 

الس��ينام. ويعود ذلك أساساً، إىل 

سّنهم قواعد تعامل صارمة، لضبط 

سوق الس��ينام، تعمل عى ضامن 

الحقوق امللكية الفكرية للمؤلف، 

وتس��عى إلضفاء طابع احرتايف يف 

مش��اهري األدب امل��ري آنذاك، 

يتصّدرهم كل من نجيب محفوظ 

وإحس��ان عبد القدوس، وبدرجة 

أق��ل يوس��ف الس��باعي. حت��ى 

وإن تفّوق إحس��ان عبد القدوس 

قلي��الً، باقتباس نحو 43 فيلامً من 

أعامله للس��ينام، مبقاب��ل اقتباس 

نحو 41 فيلامً م��ن أعامل نجيب 

إحص��اءات  حس��ب  محف��وظ، 

الس��يناميئ  الناقد  موثقة، أدرجها 

س��مري فري��د يف كتاب��ه »نجي��ب 

محف��وظ والس��ينام«.  بالنس��بة 

لصاحب جائزة نوبل لألدب،عرفته 

الس��ينام يف البدء ككاتب سيناريو 

لباقة متمّيزة من األفالم الناجحة، 

أورد عناوينه��ا، حس��ب ترتي��ب 

سنوات عرضها، الناقد سمري فريد 

يف كتابه، وه��ي عى النحو التايل: 

املنتق��م )1947(، مغامرات عنرت 

وعبل��ة )1948(، لك ي��وم يا ظامل 

)1951(، ري��ا وس��كينة )1953(، 

فتوات   ،)1954( مجرم��اً  جعلوين 

الحس��ينية )1954(، شباب امرأة 

)1957(، النمرود )1956(، الفتوة 

)1957( مجرم يف إجازة )1958(، 

جميلة )1958(، الطريق املسدود 

)1958(، أن��ا حرّة )1959(، وإحنا 

التالم��ذة )1959(. ليتّم كمرحلة 

ثانية تحويل عدد كبري من رواياته 

إىل أفالم سينامئية، أبرزها ثالثيته 

الش��هرية: بني القرين )1964( ، 

قر الش��وق )1967(، والسكرية 

)1973(، وهي األعامل التي توىل 

اإلمام.  املخرج حس��ن  إخراجه��ا 

إضافة إىل باقة متمّيزة من أش��هر 

روايته، عى غ��رار: بداية ونهاية، 

التي أنتجت للس��ينام عام 1960، 

زقاق   ،)1962( وال��كالب  الل��ص 

املدق )1963(، الطريق )1964(، 

 ،)1967( والخري��ف  الس��اّمن 

الكرنك )1975(، الخ... 

أما الروايئ إحس��ان عبد القدوس 

م��ا  ألّ��ف  فق��د   )1990-1919(

يربو ع��ى 49 رواية، تم تحويلها 

أف��الم س��ينامئية،  إىل  معظمه��ا 

عالوة عى خمس روايات تحّولت 

إىل مرسحيات، وتسع روايات إىل 

مسلس��الت إذاعية، وأخرى مثلها 

تحّولت إىل مسلسالت تلفزيونية. 

ولعّل م��ن أبرز األف��الم التي تم 

اقتباس��ها م��ن أعامل��ه الروائية: 

»أن��ا ح��رّة«، »يف بيتن��ا رج��ل« 

و»الرصاصة ال ت��زال يف جيبي«...

الخ. ليأيت بعد ذلك الروايئ يوسف 

يف   )1978  -1917( الس��باعي 

العدد الثالث �شتاء 2017العدد الثالث �شتاء 2017 4041

دد
لع

ف ا
مل

ما
ين

ل�ش
وا

ب 
الأد

ا



املرتبة الثالث��ة، ومن أبرز رواياته 

املقتبسة للس��ينام : »إين راحلة« 

»الس��قامات«  قلب��ي«،  و»رّد 

»العمر لحظة«...الخ.

لكوكبة  متمّي��زة  رواي��ات  هناك 

أخ��رى م��ن الروائي��ني، أضف��ت 

بتحويلها للس��ينام، نكهة خاصة، 

وبع��داً فني��اً وجاملي��اً، كرواي��ة 

»األرض« لعبد الرحمن الرقاوي 

الت��ي تحولت إىل فيل��م بالعنوان 

ويوس��ف  »الح��رام«،  نفس��ه، 

ملحمد  الزيتون«  »غصن  إدريس، 

عب��د الحليم عبد الل��ه، »قنديل 

أم هاش��م« ليحيى حق��ي. دون 

أن ننىس أع��امل توفيق الحكيم، 

مثل »يوميات نائب يف األرياف« 

»عصفور  الناعم��ة«،  و»األي��دي 

الرق« و»رصاصة يف القلب«.

وامللف��ت لالنتباه أن القامئني عى 

ش��أن الس��ينام آنذاك، مل يقتر 

القصة  كّت��اب  اهتاممه��م ع��ى 

والرواية فحسب، بل امتّد ليشمل 

أدباء ُعرفوا باهتامماتهم الفكرية 

والنقدي��ة، ومل يُع��رف عنه��م يف 

مج��ال التألي��ف ال��روايئ س��وى 

قلّ��ة م��ن األع��امل، بالقياس إىل 

كتبهم الكثرية يف مجاالت العلوم 

واملعرفة، ع��ى غرار عميد األدب 

العريب، الدكتور طه حسني، الذي 

اقتبس��ت يف البدء روايته »دعاء 

الكروان« س��نة 1959، من إخراج 

هرني بركات، ثم يف س��نة 1970، 

ُحّول��ت روايته »الح��ب الضائع« 

إىل فيلم سيناميئ، لنفس املخرج.

وكام نالحظ بش��كل جّل، ال يكاد 

يوجد أديب م��ري واحد، عاش 

خالل تل��ك الف��رتة املزدهرة، ومل 

يُقتب��س عمل من أعامله الروائية 

للس��ينام. فليس غريب��اً، والحال 

الن��اس عى  كذل��ك، أن يُجم��ع 

وص��ف املش��هد األديب والفن��ي 

لتلك الحقبة، بزمن الفن الجميل، 

وزمن تصالح السينام العربية مع 

األدب الراقي. 

 

واقع السينام 

العربية اآلن 

ال يختلف اثنان عى أن الس��ينام 

العربي��ة، والس��ينام املرية عى 

وج��ه التحدي��د، ش��هدت تراجعاً 

ملحوظ��اً، خ��الل العق��ود الثالثة 

األخرية، من حيث الكّم والكيف، 

املادية  اإلمكاني��ات  م��ن  بالرغم 
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والبري��ة املتاح��ة له��ا حالي��اً، 

فعالوة ع��ى انخف��اض واضح يف 

إنت��اج األف��الم رفيعة املس��توى، 

خاص��ة تلك املقتبس��ة من أعامل 

بالكس��ب  اهتامم  مثّ��ة  روائي��ة، 

امل��ادي الرسي��ع، ع��ى حس��اب 

الجودة والنوعية، وانتشار ظاهرة 

ما بات يطل��ق عليها، موجة أفالم 

املقاوالت، وهي نوعية من األفالم 

عرفت يف الس��نوات األخرية رواجاً 

كبرياً، واهتامما واس��عاً من طرف 

املنتجني، يف ضوء ما س��تحّقق لهم 

من عائدات مالية معتربة، مبيزانية 

أقل. واألخطر يف كل ذلك جميعاً، 

أنه��ا تلغ��ي متام��اً من حس��ابها 

االقتب��اس من عم��ل روايئ، توفرياً 

للنفق��ات من جه��ة، وحرصاً عى 

ضامن موضوع خ��اٍل من املعنى، 

ويعتمد  اإلس��فاف  علي��ه  يغلب 

عى تس��طيح العق��ول وتفاهتها. 

ويف أحسن األحوال يكتفي املخرج 

بسيناريو هزيل، يُقتبس يف معظم 

األحي��ان، وبش��كل مش��ّوه، من 

قص��ص وأفالم أجنبي��ة، ال يفصح 

عن مصدره، بل وينس��به لنفسه، 

وه��و بذل��ك، ال يهّم��ه تحقي��ق 

الجودة أو القيمة الفنية للفيلم.

يعتربها الناقد الس��يناميئ محمود 

قاس��م »أفالماً خالي��ة من القيمة 

واملضمون، منزوعة الدسم، وقليلة 

التكلفة، تتسم بالضعف الفني يف 

كل مراح��ل إنتاجها، ورضرها أكرث 

من نفعها، ألنها تافهة وتعمل عل 

تس��طيح الفكر«. فيام يرى الناقد 

رفيق الصب��ان، أن هك��ذا نوعية 

من األف��الم »تلّبي حاجة القنوات 

الفضائي��ة، التي تس��ارع إىل رشاء 

أي عمل م��ن دون رشوط تضمن 

الجودة، لذا نجد أفالماً كثرية تضم 

ممثل األدوار الثانوية، أو أنصاف 

املواه��ب، أو الوج��وه الجديدة، 

دون أي ضابط إن كان هذا الوجه 

يصلح، أو ال يصلح«. 

وقد برزت تلك النوعية من األفالم 

بش��كل خاص، مع مطلع سنوات 

الثامنيني��ات، حيث بلغ عدد تلك 

األف��الم الت��ي تن��درج يف إطار ما 

اصطل��ح علي��ه أفالم املق��اوالت، 

حسب إحصائيات عام 1986، نحو 

95 فيل��امً، وهو رقم كبري، ينطوي 

ع��ى كث��ري م��ن دالالت الوض��ع 

السلبي للسينام العربية، ويعكس 

بالتايل الواقع امل��زري الذي باتت 

الس��ينامئية يف  الصناعة  تعيش��ه 

مر وباقي الدّول العربية. 

ه��ل مبقدورنا، أمام ه��ذا الواقع 

املزري للمشهدين األديب والفني، 

يف مر والعامل العريب، مّد جسور 

املصالح��ة ب��ني األدب والس��ينام 

العربية؟ وإنقاذ ما ميكن إنقاذه؟ 

املس��ؤولية يف الواقع مشرتكة بني 

جمي��ع األط��راف. فيج��ب بادئ 

الجمي��ع  ي��درك  أن  ب��دء،  ذي 

األهمي��ة  ومؤسس��ات،  أف��راداً 

األدب  يكتس��يها  التي  القص��وى 

والفن يف صناع��ة الوعي، وتنمية 

الحّس الج��اميل للمواطن العريب، 

من جه��ة، وي��درك كل طرف يف 

املعادلة، م��ن جهة أخرى، أهمية 

الط��رف اآلخ��ر ورضورت��ه، فكام 

تخ��دم الس��ينام األدب، يخ��دم 

األدب السينام.  

عندما وقفت على قدميها ألول مّرة يف السنوات العشر األوىل من القرن العشرين، كان األدب، بكافة أشكاله، 
قد سبقها بقرون كثرة؛ سبقها يف الرواية ويف املذكرات ويف الشعر وأصناف الثقافة املطبوعة األخرى.

يف النص األديب والسيناريو

السيناريو كحالة  منفصلة - مرتبطة عن العمل الروايئ. كيف؟ 

حممد ُر�ش��ا - لبنان

الوحي��د  ه��و  األدب  يك��ن  مل 

الرس��م واملوسيقا  الذي سبقها: 

الفنون  م��ن  كان��ت  وامل��رسح 

التي س��بقتها منذ ق��رون عدة 

أيض��اً. بذل��ك فالس��ينام كانت 

الوليد الجديد بعد تاريخ حافل 

م��ن الف��ن واألدب، االبن الذي 

اس��تلهم مب��ارشة م��ن املرسح 

ومن التش��كيل الفن��ي كام من 

النصوص األدبية. 

الع��ام 1900 ذاته ش��هد أربعة 

الفنون  أف��الم مس��توحاة م��ن 

ه��ذا ال يعن��ي أن كل ما قّدمته 

الس��ينام آن��ذاك كان نق��الً عن 

ألنه  واملصادر،  املرجعيات  هذه 

يف الوق��ت ذاته تواصل االعتامد 

املكتوبة خصيصاً  املص��ادر  عى 

للس��ينام أو غري املقتبس��ة كام 

ح��ال الربيط��اين ج��ورج ألربت 

سميث »نظارات الجدة« وحال 

الفيلم التسجيل »حياة الجيش« 

لروب��رت و. بول والفيلم الروايئ 

غ��ري املقتبس »خداع الش��حاذ« 

لسيسيل هبوورث. 

األم��رييك  األخ��رى:  واآلداب 

إدوين س. بورتر قّدم النس��خة 

األوىل من رواية »فاوس��ت« يف 

الفرنيس  ومرغريت«.  »فاوست 

موريس كليامن اقتبس مرسحية 

األم��رييك  برج��رياك«،  »س��ريانو 

س��تيوارت ج. بالكتون عمد إىل 

الرسم يف »الرسم الفاتن« بينام 

واصل الفرن��يس جورج ميلييس 

االس��تناد إىل خربت��ه املرسحي��ة 

عندما قّدم النس��خة األوىل من 

»جان دارك«.

بع��د ذل��ك الع��ام وإىل اليوم، 

هن��اك ذلك املزي��ج الضخم من 

األف��الم الت��ي إما تم اقتباس��ها 

ع��ن مص��ادر أخ��رى )روايات، 

أشعار، مذكرات، مرسحيات( أو 

كُ�تبت خصيصاً للسينام. ومبا أن 

الناحيتني تختلفان تقنياً وحرفياً، 

واملضم��ون،  الش��كل  يف  ك��ام 

ف��إن أكادميية العل��وم والفنون 

األوسكار،  موزعة  الس��ينامئية، 

كان��ت األوىل الت��ي فرّق��ت بني 

النوعني يف جوائزها، وما تزال.
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سبب للتصنيف

ب��ني كل أش��كال األدب والفنون، 

يق��ف األدب ال��روايئ يف ص��دارة 

املصادر التي تعتمد السينام عليها 

عندم��ا تق��رر االس��تناد إىل عمل 

مقتب��س. وبقدر ما هن��اك أنواع 

مختلف��ة م��ن الرواي��ات األدبية 

والش��عبية هناك أنواع سينامئية. 

التصني��ف  أن  يل  يب��دو  ب��ل 

الهوليوودي لألفالم، الذي يعارضه 

وبع��ض  األوروبي��ون  املثقف��ون 

الع��رب ع��ى أس��اس أن��ه مضاد 

ملرجعي��ة املخ��رج، م��ا ه��و إال 

التصني��ف ذاته للكت��ب الروائية 

الت��ي مل ميانع املثقفون أنفس��هم 

من تصنيفها.

املرج��ع هن��ا ه��و أن الرواي��ات 

األدبية، شعبية وثقافية، احتاجت، 

لي تبيع، أن تعلن عن نفسها: أنا 

تاريخي��ة، أنا عاطفي��ة، أنا جرمية 

وغم��وض، إىل آخر أن��واع الكتابة 

القصصي��ة وذل��ك باالس��تناد إىل 

وهذا يعني مبارشة التقنيات.

أف��الم م��ا يع��رف ب��� »الفيل��م 

نوار«، تل��ك التي تص��ّور أبطالها 

م��ن مقتفي  الرج��ال مجموع��ة 

أث��ر الحقيقة املفق��ودة يف الحياة 

الذين يجدون أنفس��هم مطلوبني 

م��ن  العدال��ة ومطاردي��ن  م��ن 

الخارجني ع��ن القانون يف الوقت 

تحم��ل  يس��تطيعون  وال  ذات��ه، 

لدغ��ة األنث��ى الت��ي وثق��وا بها، 

له��ا بناؤها الخاص الذي يش��مل 

كيف »ميزانس��ن« )إخراج وإدارة 

)إخراج  و»ميزانشوت«  املشاهد( 

وإدارة اللقط��ات(. يش��مل أيضاً 

التصويرية للفيلم بأرسه؛  الكيفية 

الفيلم الداك��ن للبولييس والفيلم 

»الفاتح« للفيلم العاطفي وهكذا.

ما س��بق ه��و لتقري��ب املرغوب 

طرحه هنا، وهو الحد الذي تنتهي 

عنده الرواية ليبدأ الفيلم. ما هو 

مش��رتك بينه��ام وما ال يس��تطيع 

العمل الروايئ فرض��ه عى الفيلم 

نهاية الحرب العاملية الثانية(.

بع��ض ه��ذه املف��ادات ت��رد يف 

الحوار الالذع الذي يلقيه الش��اب 

توم ج��ود )فون��دا( يف أحد أهم 

املشاهد، إذ يقول: 

»أفكر فين��ا أيضاً. يف الناس الذين 

يعيش��ون كالخنازي��ر بينام أرض 

خصب��ة مرمية ضياع��اً. أو رمبا يف 

ش��خص واحد ميل��ك مليون فدان 

بينام مئة ألف م��زارع يتضّورون 

جوعاً. وأتساءل لو أن كل جامعتنا 

اتحدت ورصخت…«

واأله��م ذلك الح��وار ال��وارد يف 

مش��هد يوجهه ألمه )جني دارَول( 

املنكوب��ة بالخوف عى ولدها من 

أفكاره:

»س��أكون يف الج��وار. يف الظ��الم. 

س��أكون يف كل مكان تس��تطيعني 

النظ��ر إليه. أينام كان هناك قتال 

ل��ي يتمك��ن الجياع م��ن األكل. 

سأكون هناك. أينام تواجد رشطي 

يرضب رجالً. سأكون هناك«.

الحقاً ما تقول والدته: 

ث��م ميوتون.  يحي��ون  »األغني��اء 

أوالدهم عاّق���ون وميوتون. لكننا 

نواص��ل الق��دوم. نحن الش��عب 

يس��تطيعون  ال  يعي��ش.  ال��ذي 

مسحنا من الوجود. سوف نستمر 

لألبد ألننا نحن الشعب«.

ه��ذا م��ا ي��رد يف الكت��اب ذاته 

)مؤلّ���ف من نح��و 464 صفحة( 

الذي إذا م��ا قرأناه وجدنا الفيلم 

اتبع حكايته وأحداثه وشخصياته 

بأمان��ة حتى م��ا بع��د منتصف 

الرواي��ة بقلي��ل، قب��ل أن يتحرر 

أك��رث وأكرث وصوالً إىل النهاية التي 

تختلف عن نهاية الكتاب لدرجة 

الض��د. فالرواي��ة تنته��ي بهزمية 

أْن ال يؤخذ كتقليد سائد حتى ولو 

كان منتراً. االقتباس من األدب 

إىل السينام يأخذ منحنني مهّم�ني، 

أحدهام يتميز باألمانة )وباألمانة 

قدر املس��تطاع( والثاين باإليحاء. 

وهذا األخري ل��ه وجهتان: واحدة 

تس��تعري الحبك��ة لصال��ح عمل 

ليس مطلوباً من��ه أن يرتك تأثرياً 

أو وقعاً ألكرث من أسابيع عروضه 

الحبكة،  األوىل، وأخرى تس��تعري 

أو تستلهمها، لصالح عمل يحتاج 

وبذورها  وفكرته��ا  فحواه��ا  إىل 

الداخلية ليصن��ع ما هو مختلف 

أو منتم إىل ذاتية املخرج.

يف ه��ذا الصعي��د األخ��ري لدين��ا 

مث��االً مهّم���اً آخر يكش��ف عام 

ق��د يحدث ل��و أن املخرج اختار 

إلغاء األحداث التي بناها الروايئ 

وص��والً لتأليف مجم��ل حكايته 

ونوعه. هذا  باملضم��ون  واكتفي 

 The »املثال هو فيل��م »اللمعان

كوبري��ك  لس��تانل   Shining

املضم��ون الس��ائد يف كل عم��ل 

واألس��لوبية  اللغوي��ة  والبني��ة 

املصاحبة.

كان م��ن ال��رضوري للس��ينام أن 

بالتقلي��د ذاته:  تبدأ باالس��تعانة 

فيل��م مغام��رات، فيلم وس��رتن، 

فيلم بولييس، فيلم عاطفي، فيلم 

خيايل-علم��ي إىل آخ��ر األقس��ام 

املعتادة.

وكالرواي��ة كان عى املخرجني )يف 

هولي��وود كام حول الع��امل( اتباع 

املنه��ج جي��داً، وذل��ك م��ا يعني 

الفيلم  بلغوي��ة  االلت��زام  مبارشة 

ومدى انتسابها إىل النوع املطروح 

يف الفيل��م الواح��د. بذل��ك، فإن 

أسلوب العمل عى فيلم كوميدي 

ليس هو ذاته أسلوب العمل عى 

فيل��م بولي��يس أو تاريخ��ي. هذا 

االختالف ال يرتك��ه صانعو األفالم 

للحكاية ذاتها أن تبديه، بل عليهم 

تألي��ف العنارص الكفيل��ة بطرح 

هذا االختالف منذ املش��هد األول. 

الس��يناميئ. وهذا األمر ال يتعلق 

بالبداي��ات واألمن��اط فقط بل مبا 

يق��رر كاتب الس��يناريو ومن ثم 

املخ��رج نقله من العم��ل الروايئ 

وما يرتكه وراءه.

تشاينبك - فورد

املثال األنضح عى ذلك هو رواية 

 The Grapes تش��اينبك  ج��ون 

الغض��ب«  »عن��ب   /of Wrath

الت��ي نرها الكاتب س��نة 1939 

وأخرجه��ا ج��ون فورد بع��د عام 

واحد من نرها فيلامً من بطولة 

هرني فوندا.

فحوى هذا العم��ل األديب املمّي�ز 

هو الرحلة الت��ي قامت بها عائلة 

من فالح��ي الوس��ط األمرييك إىل 

والية كاليفورنيا )بسيارة متهالكة( 

بحث��اً عن العمل تح��ت وطأة ما 

سمي بس��نوات »اليأس العظيم« 

يف العرينات.

الفيلم يحاف��ظ بالتأكيد عى هذا 

املضم��ون االجتامعي الصارخ ضد 

الفرتة وض��د املتاجرين فيها ومن 

استغلها ووظفها ملصالحهم املادية. 

السياس��ية  الرس��الة  وينق��ل  بل 

الت��ي وقف��ت م��ع املعدمني ضد 

املس��تغلني وأصحاب املصالح، ما 

جعله، وما زال إىل اليوم، يبدو كام 

ل��و أنه فيلم يس��اري من املخرج 

ج��ون ف��ورد املع��روف بانتامئه 

مف��ادات  الواق��ع  يف  اليمين��ي. 

الفيلم السياسية تصلح للتوظيف 

الش��يوعية  اإليديولوجية  ضم��ن 

حينه��ا )قب��ل أن ينتب��ه »مكتب 

التحقيق��ات الفدرالية« ملا وجده 

انتشاراً منظامً للفكر الشيوعي يف 

الب��الد لينطل��ق يف محاربته بُعيد 

هؤالء الناس البس��طاء أمام جشع 

األثري��اء، لكن الفيلم يختار نهاية 

س��عيدة وتطميني��ة ومناقضة ملا 

س��بقها من مشاهد؛ نهاية تتطّوع 

إلخ��راج الفيل��م م��ن مضمون��ه 

الس��يايس العميق إىل شاطئ آمن 

ولو عى نحو تقليدي. 

كينغ - كوبريك

»عنب الغضب« يبقى فنياً مرتعاً 

خصباً ألساليب التعبري الكالسيكية 

يف أوانها. فورد، رغم تدخله لتغيري 

النهاية من متش��امئة إىل متفائلة، 

يحرتم الرضورة التقنية. يختار عى 

س��بيل املثال، اللقط��ات القريبة 

لوج��ه املمثل هرني فون��دا وهو 

يتف��ّوه بخطب��ه الثوري��ة تأكيداً 

عى فحواها، مقاب��ل ما يخصصه 

ال��روايئ ع��ادة م��ن جم��ل حوار 

يحدد مصادرها )عى نحو »قال« 

و«أجاب قائالً« الخ…(.

لكن هذا النم��وذج املقّدم يجب 

املصن��وع س��نة 1980 عن رواية 

ستيفن كينغ.

يدوران  والفيلم،  الرواية  كالهام، 

ح��ول الكاتب الذي يقبل وظيفة 

العناية بفن��دق كبري خالل الفرتة 

الش��توية حي��ث يغل��ق الفندق 

أبواب��ه. ينتقل الكات��ب وزوجته 

وابن��ه الصغ��ري داين إىل الفندق 

ويس��تلم العم��ل ث��م ه��ا ه��و 

يبدأ مبش��اهدة  الصغري  الصب��ي 

أش��باح، بينام يدل��ف والده إىل 

حال��ة مس��تعصية م��ن األوهام 

والهواجس تدفع به ملحاولة قتل 

عائلته الصغرية.

الثالثة املنش��ورة  الرواية  كان��ت 

وأوىل  كين��غ  س��تيفن  للمؤل��ف 

أعامله املكتوبة التي دخلت قامئة 

ال� »بس��ت س��لرز« س��نة 1977 

والرواي��ة تلتقي والفيلم يف الخط 

الرئي��يس للحبكة، ث��م تفرتق يف 

التفاصي��ل املهم��ة.  عى س��بيل 

املث��ال، ومام بق��ي يف الذاكرة إذ 

قرأت هذه الرواية بعد مشاهدة 

الفيل��م ألول م��رة خريف س��نة 

1980، أن ش��خصية الكاتب جاك 

)قام بها جاك نيكولسون( تتدرج 

يف جنونه��ا لفرتة أطول يف الكتاب 

م��ام يف الفيل��م. كين��غ مل تعجبه 

الطريقة الت��ي قّدم فيها كوبريك 

الشخصية منذ بداية الفيلم بعدما 

ألغى كوبريك الخلفية التي وردت 

يف مطلع الكتاب حول كون جاك 

كاتباً يح��اول االبتعاد عن إدمانه 

الكحول. يف الفيلم إدمان الكحول 

من عدمه ليس مذك��وراً، وال هو 

محور مهم. الكاتب مصاب بتوتر 

عصب��ي وجمل��ة م��ن الهواجس 

تحيله إىل مجن��ون يحمل الفأس 
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لقتل زوجته وابنه. 

أيضاً هن��اك الكيفية التي ولجت 

الشخصية عربها إىل جمهورها. يف 

الكتاب هو شخص ميكن للقارئ 

أن يتعاطف معه. ويفهم أسباب 

جنوح��ه. ويف الفيل��م مل يرغ��ب 

كوبريك يف منح جاك أية أوسمة. 

ه��و مخيف م��ن مطل��ع الفيلم 

حتى نهايته.

ه��ذه األمثل��ة وس��واها دفعت 

الكاتب لقبول الفيلم عى مضض 

حتى الس��نوات األخ��رية، عندما 

بدأ يعلن ع��دم إعجابه بالفيلم. 

لكن مبقارن��ة الفيلم مع الكتاب، 

فه��و واحد م��ن األع��امل التي 

يتج��اوز فيها الفيلم األصل. غاية 

كوبريك تأصيل املش��اعر الخفية 

يف كل ش��خصياته تبعاً لتحوالت 

كاتب يعاين من اإلفالس الذهني. 

حاجت��ه لتل��ك الوظيف��ة ه��ي 

استغالل املكان الهادئ واملنعزل 

لش��حن بطاريت��ه والع��ودة إىل 

التأليف بعد فرتة شح. 

املقتبس��ة عن إح��دى أهم روائع 

األدب وه��ي »امللك ل��ري« لوليام 

شكسبري.

الس��يناريو، الذي م��ا زال متوفراً 

عى بع��ض املواق��ع، متحرر من 

الن��ص األديب الثقيل )عى روعته( 

ه��ي  الغاي��ة  ألن  فق��ط  لي��س 

تحقيق فيل��م ياباين من املرسحية 

الربيطانية، بل أساس��اً، ملا يتطلبه 

العم��ل عى مثل هذا الس��يناريو 

من ضبط أوت��ار كثرية. من ناحية 

البح��ث يف داخل الن��ص الرئييس 

وم��ن ناحية ثاني��ة اإلتيان بعمل 

ي��وازي قدرة وق��ّوة النص األديب، 

ومن ناحية ثالثة، سيناريو منفصل 

الن��ص بجامليات��ه وبثقافاته  عن 

الوطنية يف امل��كان والزمان الذي 

تنتقل األحداث إليه.

تجرب��ة مامثل��ة أقدم��ت عليه��ا 

تاميور  املخرج��ة األمريكية ج��ويل 

س��نة 1999 عندما قامت بتحويل 

»تايت��وس  شكس��بري  مرسحي��ة 

أندرونيك��وس« إىل فيل��م بعنوان 

»تايت��وس«. هنا نجد مث��االً آخر 

عى تطويع السيناريو لي يستقل 

ويرتبط يف الوقت ذاته. ففي حني 

ي��رسد الفيل��م ترجمت��ه املصّورة 

بقيامه  عنها  ينفص��ل  للمرسحية، 

بتحديث الفحوى لنقد نظم العامل 

اليوم، متاماً كام فعل بعد سنوات 

املمث��ل راف فاين��س عندما قرر 

تحقي��ق أول أفالم��ه فاختار من 

أع��امل شكس��بري »كورياالنوس« 

وش��حنها باملضام��ني السياس��ية، 

منتق��الً يف أحداثه��ا ب��ني موقعها 

التاريخ��ي البعيد وموقع تاريخي 

املعادي  فحواها  ليثب��ت  معارص، 

للفاشية.

شكسبري وآخرون

ما سبق يف هذا املجال يتطابق مع 

مفهوم املنظر والناقد املجري بيال 

ب��االش )1884-1949( الذي رأى 

أن للفيلم لغته الخاّص�ة )وذلك يف 

كتاب له بعن��وان »نظرية الفيلم: 

الشخصية ومنو الفن الجديد« تبدأ 

منذ بداية كتابة السيناريو برف 

النظر عن نوعية االقتباس وما إذا 

كان السيناريس��ت مخلصاً للعمل 

األديب أم ال.

مي��ي ب��االش ليؤك��د أن الن��ص 

السيناميئ )الس��يناريو( هو حالة 

أدبية خاّص�ة بنفسها. وأن إمكانية 

كتابة سيناريو فذ ومتكامل هي يف 

مق��دور الكاتب، وعليه، فإن ذلك 

ال عالق��ة له بالرواية األصلية التي 

قد تكون جيدة الكتابة أو سيئة.

ويف الحقيقة نج��د أن هذا الكالم 

الذي نر له يف الثالثينات صحيح 

أك��رث من أي وقت م��ى يف هذا 

الع��ر. أحي��ل الق��ارئ إىل فيلم 

أك��ريا كوروس��اوا »ران« )1985( 

هذه األمثلة، والسينام مليئة بها، 

تجيز اس��تخدام النص الس��يناميئ 

كعم��ل مختل��ف ومنفص��ل عن 

األصل وذلك حسب رغبة الكاتب. 

وه��ذا ال يعني أنه ليس��ت هناك 

م��ن س��يناريوهات أمين��ة للنص 

األديب )ب��ل هي كث��رية ومتعددة 

أيض��اً( ب��ل يعن��ي أن االقتب��اس 

مجال، عى الكاتب أن يكون أهالً 

له، س��واء حافظ ع��ى األصل أو 

اختل��ف عنه. مع هذا الخيار يربز 

السيناريو كمحور ثابت يف عملية 

تأكيد االنفصال ب��ني النص األديب 

والن��ص الس��يناميئ انفص��االً تاماً 

ورضورياً، برف النظر عن حجم 

ذلك االنفصال وكيفيته.

ما س��بق يصب��ح رضورة متناهية 

األدبي��ة  الحال��ة  نط��اق  خ��ارج 

لنأخذ  لوليام شكس��بري.  الخاّص�ة 

مثالً روايات ج��وزف كونراد التي 

تكش��ف حال ق��راءة أي منها عن 

صعوبة تحويلها إىل فيلم سيناميئ. 

روايته »قلب الظالم« كانت امللهم 

لفيل��م فرنس��يس ف��ورد كوب��وال 

»القيام��ة اآلن« )1979( لكن من 

دون التزام الكاتبني، كوبوال وجون 

ميلي��وس، بأحداثها ب��ل اتخاذها 

كمنصة عم��ل يف الرحلة الطويلة 

الت��ي يش��ق بها جن��ود أمريكيون 

النهر الفييتنامي بغية الوصول إىل 

الكابنت األمرييك املنشق. 

يف الفيلم نش��اهد حاالت كونراد 

املؤلّ���ف ومضامني م��ن حكايته 

وأش��عاراً من يت أس إليوت، لكن 

الفيلم يبقى قامئاً بحد ذاته، ميكن 

ملن ال علم له بخلفياته اس��تقباله 

كحال��ة منفصل��ة، وه��و بالفعل 

كذلك.

شهادات

ملاذا هذا التباعد خصوصاً يف السينام الحديثة، ملاذا ال يتم استغالل روايات عربية سجلت حضوراً 

عاملياً يف السينام. أعتقد أنه من املفرتض أن تكون مثة عالقة حميمة بني األدب والسينام؛ أي 

بني املكتوب واملريئ، خاصة أن هناك أعامالً روائية كثرية متنح نفسها بسهولة وبال أي مشكالت 

كبرية، للسينام، وتبدو عملية تحويها إىل سيناريو، غري معقدة. وكلنا يعرف أن معظم األفالم 

روايات  عى  تعتمد  كانت  قريب  عهد  حتى  والثامنينيات  السبعينيات  يف  العظيمة  العربية 

مكتوبة، وقليل منها كان سيناريو بعيداً عن األدب، فأعامل من نجيب محفوظ، وإحسان عبد 

القدوس، ويوسف السباعي، وحتى من يحيي الطاهر،وكثريين غريهم، كان بإمكان املتلقي أن 

يطالع الرواية أو يشاهد الفيلم، وال يحس بغرابة يف هذه العالقة الوثيقة. اآلن اختلفت األمور، 

وأصبحت السينام الحديثة، ممثلة يف أجيال من املنتجني واملخرجني، تعتمد عى سيناريوهات 

مقتضبة، ومستوحاة من إيقاع الحياة الرسيع، بعيداً متاماً عن األعامل الروائية املكتوبة، بوهم 

التجديد، وقهر الكالسيكية، ولو كان مثة فنانون ومخرجون ومنتجون قراء الكتشفوا أن الرواية 

بالحروف ال  املعارصة فقط  الحياة  ترصف  أيضاً  الدرب، وهي  الحديثة تسري معهم يف نفس 

بالصورة. 

وباإلضافة لضعف االعتقاد يف الرواية، وإمكانية تحويلها لعمل سيناميئ، تأيت مسألة اإلنتاج، 

يف  املنتجني  فإن  معروف  هو  وكام  إنتاجية،  تكاليف  بال  سينامئياً  عمل  فال  السينام،  عصب 

املنتجة من عمل روايئ  األعامل  توفره  الغالب ال  الرسيع، وهذا يف  للربح  غالبيتهم يسعون 

راٍق، وإمنا األعامل التجارية املحشودة بكل سلبيات املجتمع املعيشة حالياً، وأذكر أن كاتب 

سيناريو محرتماً فكَّر يف تحويل نص يل لعمل سيناميئ، ومل يعرث عى إنتاج له، فرتك الفكرة . 

أما الروايات العربية التي شكلت حضوراً كبرياً حتى يف الغرب، وهي ليست قليلة، فأنا أرى أن 

فرصها يف الغرب أفضل، ألن القامئني عى صناعة السينام يف بالدنا قد يكونون مل يسمعوا بها 

أصالً، أو يخافون من إنتاجها، كونها ال تُحدث األثر املطلوب عند املتلقي، كذا نجد أن التباعد 

مستمر، ويزداد باستمرار، وأعتقد أن األمل يف النهاية، أن يأيت جيل سيناميئ مؤمن باألدب أوالً، 

ه. ليتصدى لهذا التباعد ويغريِّ

اأمري تاج ال�شر
كاتب وروائي �شوداين 
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العالقة بني األدب والسينام ليست طريقاً باتّجاٍه واحد، ينطلق دامئاً 

من األدب )النّص الرسدّي القصي أو الروايّئ( لينتهي عى الّشاشة. 

الكتابة،  عى  السينام  بتأثري  تتعلّق  مطروقة،  غري  أخرى  عالقة  مثّة 

التقنّيات السينامئية  سواًء من حيث تأثري موضوع الفيلم، أو لجهة 

املوظّفة للتعامل مع املوضوع، ومع الصورة، وتَحّول االثنني )املوضوع 

والتقنّيات( إىل ماّدة مرجعّية مؤثّرة يف الكتابة.

يف  السينامئّية  التقنّيات  من  استفدُت  ما  كثرياً  التقنّي،  الجانب  من 

إنتاج كتابة متعلّقة بالشخصيات أو املوضوعات، تقرتب منها / تركّز 

بسالسة حركة عدسة  داخل محيط،  تضعها   / عنها  تبتعد  أو  عليها، 

الحركة املسحّية  أو تلك  الكامريا املساّمة Zoom in وZoom out؛ 

من  شخصّية  متكّن  والتي   ،Pan واملساّمة  ثابت  محور  من  للكامريا 

استكشاف محيطها برسعة وكثافة؛ أو أن أُظهر شخصّية بشكل حاد 

كل   .)focus – out of focus( العكس  أو  مشوّشة،  خلفّية  أمام 

تقنّيات ما سأسّميه »الكتابة املُتحّركة« هذه تعلّمتها من السينام التي 

أضافت يل الكثري، مثلام أضافت الفنون األخرى. مثالً: علّمني الرقص 

املعارص كيفّية التحكّم بالفراغ والزّمن وحركة الشخصيات واألحداث 

علّمتني  بينام  املنظورات،  تعّدد  التشكيل  الفن  وعلّمني  داخلهام، 

وترفدها  الكتابة  ترثي  اإلضافات  هذه  كّل  االنسياب.  املوسيقى 

يستنكف  كاتب  عند  تتحّقق  أن  وتقنّية ال ميكن  بإمكانيات جاملّية 

عن متابعة الفنون.  

مرجعّيات  وقصي  نصويص  من  الكثري  تستلهم  املوضوع،  جهة  من 

سينامئّية. فالفصل األّول من كتايب »أرى املعنى« )دار اآلداب، 2012( 

لفرانسيس  املعروف  الفيلم  اسم  وهو  اآلن«،  »القيامة  اسم:  يحمل 

عن  بدوره  املقتبس   ،)1979(  Apocalypse Now كوبوال:  فورد 

الفصل  هذا  داخل   .)1899( الظالم«  »قلب  كونراد  جوزيف  رواية 

تظهر وتتحرّك شخصيات وأشياء من الفيلم، مثل »النهر« و«القارب« 

و«الثور« الذي يُذبح بساطور، فيام تخّيم األجواء الكابوسّية للفيلم 

عى الكتابة وتغلّفها.

يف فصول أخرى من نفس الكتاب، مثة إحاالت وإشارات وجدل مع 

أفالم، ومع أحداٍث فيها، ومع مخرجني، مثل املخرج ستانل كوبريك 

وفيلمه »عيون مغلقة عى اتساعها« )1999(، أو املخرج الياباين أكريا 

كوروساوا وفيلمه »أحالم« )1990(، أو املخرج األملاين فرينر هريتزوغ 

وفيلمه »فيتزكارالدو« )1982(.

م الشخصية الرئيسية التي يحمل الفيلم  يف فيلم »فيتزكارالدو«، تُقدَّ

اسمها عى أنها رجل محبٌّ لألوبرا ميخر عباب نهر األمازون لُيسمع 

املوسيقى من خالل فونوغراف موضوع  »الهمج«  غاباته من  سكان 

فوق قاربه، وهو بذلك »يحرّضهم« )باملنطق االستراقي(. يف الوقائع 

بجيٍش  أبيض  مطّاط  بارون  سوى  فيتزكارالدو  يكن  مل  التاريخّية، 

أمريكا  من  لنفسِه  اقتطعها  بلجيكا  مبساحة  وأرض  رجل،   5000 يعّد 

تستلهم  أدبية  كتابة  عى  )كنموذج  التايل  نّي  جاء  لهذا  الجنوبّية. 

األفالم، وتتجادل معها(:

»املتفوق األبيُض ميخُر عربَ نهر املتوّحشني مبوسيقى األوپرا.

من املدخنِة الطويلِة يخرُج فريدي، كاروزو، روسيني، وفاغرن.

املتفوق األبيُض يريُد عبور الجبل بفونوغرافه العائم، ولهذا فتَح لهم 

صالة األلعاب: 

رشبوا الخمر ولعبوا البوكر، وسال لُعابهم عى منّصة الراقصات.

ه�شام الب�شتاين
قا�س وناقد اأردين

ال�شينما واالأدب: الطريُق باجّتاهني

علّمهم املتفوق األبيُض معجزاتِه املخّدرة، فحملوا الفونوغراف العائم 

مائلٍة عى  بخطوٍط  ُذِبحت  بصرب:  قاتلها  األشجاُر  انتظرت  إىل حيث 

العامل  إىل  لرُتَسَل  دماؤها  ُجِمعت  ثّم  املنتصف،  يف  تلتقي  سيقانها 

القديِم لتعوَد من بعد ذلك ُخردًة ُمشّعة.

ودموعِ  القنابِل  قاذفاِت  ساّمعاِت  من  تصدُح  زالت  فام  األوپرا  أّما 

األشجار.«

منوذج آخر من استلهام األفالم نجدها يف كتايب »مقّدماٌت ال بّد منها 

القصص  إحدى  تستحرض  وفيه   ،)2014 العني،  )دار  مؤّجل«  لفناٍء 

 .)1963( فيلليني »1/2 8«  فيديريكو  الشهري  اإليطايل  املخرج  فيلم 

تُروى القّصة بلسان شخصني: فيلليني نفسه، وُمشاهد مدمٌن ألفالم 

فيلليني، يقوم هذا األخري بحره داخل أحد مشاهد فيلم »1/2 8«، 

وها نحن نسمعه يستعطف مخرجه املفّضل يف مفتتح القّصة:

» ها ُهنَّ يُطاردنني مرًَّة أُخرى...

ورايئ.  وركضَن  املندلق،  وشبقه  وذاكرته  فيلليني  أحالِم  من  َخرَْجَن 

كمخرجٍ   - أستطيع  ال  وأنني  فيلم،  يف  لسنا  أننا  الوحيدُة  املشكلُة 

حاذٍق- أن أشطب ما ال أريده يف غرفة املونتاج.

هؤالء النِّسوة ال يشبعن. يُرِْدَن دمي ُمَصّفًى يف قنينة من الكريستال 

الّشفاف، مُيَزِْمزَْن عليه بينام يَُعلِّقن جسدي الناشف عى مسامٍر ناتٍئ 

من الحائط.

املجرم! ها هو يجلُس عى الكنبة شامتاً، وشخٌص إىل جواره ال أتبّينه 

جيداً. 

الّنهار،  فيديريكو... ارأف بصديقك القديم. ترضبهّن بسوطك طوال 

ثم تطلقهّن بعد أن تنتيش . تطلقهّن عّل. بإمكانك أن تغرّي السيناريو 

وتُنزلني شاطئ بحٍر ملٍء بحسناواٍت أليفات. اسمعني: سأرىض بشّقٍة 

ومجموعة كتب، لن أثقل عليك باستيهامايت الرغبوية.

فيديريكو... شاهدُت كّل أفالمك وأعرفَك مشهداً مشهداً، لن ترتكني 

لهؤالء املفرتسات.

فيديريكو...«

)دار  للوجود«  الرّتيبة  »الفوىض  كتايب  النجوم«، من  »غبار  أما قصة 

فيلم  عن حوار يف  مقتبساً  كامالً  فتستحرض مقطعاً  الفارايب، 2010( 

بنية  داخل  مدمجاً  واتشاوسي،  لألخوين   (1999(  The Matrix

يقّدمها  إجابات خمس  مجمل  من  الثانية«  »اإلجابة  يشكل  القّصة، 

النص عى الحدث الذي يُعالجه.

هذه مناذج بسيطة عن الكيفية التي أثّرت فيها األفالم عى كتابتي، 

األفالم  مشاهد  أو  الفيلمّية،  واإلحاالت  املرجعّيات  فيها  وأصبحت 

وشخصّياتها، جزءاً مهاّمً من بنية النّص األديب واشتغاالته، وباباً يقوم 

أوسع، ومساحات  عوامل  إىل  املتلّقي  بإدخال  األديب من خالله  النص 

جديدة، يف ذات الوقت الذي يتمّدد فيه الفيلم خارج شكله األصل، 

ليكتسب حضوراً، ومعاين، وأبعاداً، وزوايا رؤية جديدة بوساطة النص 

األديب، وباالشتباك معه.

األول  يكون  حني  هي  والسينام  األدب  بني  أكرث  املعروفة  العالقة 

فيلم  -مثل  نسبّياً  الحريفّ  من  االقتباس  فيها  ويتنّوع  للثاين،  مصدراً 

»العطر: قصة قاتل« )2006( املقتبس عن رواية بنفس االسم لباتريك 

»القيامة  فيلم  ومثاله  املفتوح،  االستلهام  إىل   -  )1985( سوسكيند 

اآلن« املذكور سابقاً، والذي يعالج الغزو األمريي لفيتنام والفظائع 

املرتتبة عليه، بخالف الكتاب الذي يعالج فظائع االستعامر األورويب 

إلفريقيا، وإن حافظ الفيلم عى عنارص أساسية يف الكتاب )القارب، 

النهر، الغابة، التسلّط، الشخصيتني الرئيسّيتني(.

سوى  كثريون،  فيها  كتب  التي  العالقة  هذه  عى  كثرياً  أضيف  لن 

مالحظة متعلّقة مبشهد صناعة األفالم يف األردن. فمن متابعتي لكثري 

من األفالم القصرية والطويلة املحلّية، وبعيداً عن املالحظات التقنّية 

والفنّية عى أغلبها، والتي ميكن التغايض عنها نظراً لحداثة التجربة، 

بالضعف  يتمّثل  الوثائقية،  غري  األفالم  لكل  جامع  شبه  عامل  يربز 

اإلمكانات  ضعف  عن  برأيي-   – ناتج  ضعف  وهو  للقّصة،  الشديد 

الكتابية لصانعي األفالم، فيغيب العمق )الذي يضيفه األدب عادة( 

عن الرؤية واملعالجة وزوايا النظر املتعلّقة باملوضوع مدار االشتغال، 

نفس  تحمل  لكتابة  انعكاساً  ساذجة،  أو  سطحّية،  القصة  فتخرج 

األردنّية  األفالم  أفضل  أحد  مثالً،   )2014( »ذيب«  فيلم  الصفات. 

ضعف  نقطة  من  يعاين  السينامتوغرايف،  املشهدي  الفني  باملعنى 

العمق  القّصة. يف غياب كّتاب أفالم يغيب عنهم  أساسّية ووحيدة: 

األفالم إىل  يتوّجه صّناع  أن  )الذي ميكّنهم منه األدب(، يصبح مهامً 

النصوص األدبية املتمكّنة كمصدر أسايّس ألفالمهم. 

التفاعل )والتعاون( بني مسارات الفن املختلفة معروف وهام، ويرثي 

 )Graphic Novels( املشاركني فيه. فمثالً: يف عامل الروايات املصّورة

كثرياً ما يتطلّب األمر تعاوناً بني كاتب ورّسام ليخرج العمل إىل النور 

مكتمالً. املثال األهم هو كاتب الروايات املصّورة أالن موور، الذي ال 

يرسم، بل يستعني برسامني مثل ديف جيبنز لينتج الكتاب العظيم: 

 ،V for Vendetta كتاب:  لينتج  لويد  ديفيد  أو   ،Watchmen

وكالهام باملناسبة أُنتجا كأفالم.

التعاون، والتفاعل، واالشتباك، واالشتغال عى مشاريع مشرتكة، ترثي 

أكرث  املشرتك  املروع  وتجعل  تجاربهم،  إىل  وتضيف  بها،  املشاركني 

عمقاً ومتكّناً، لهذا آمل أن يستفيد صّناع األفالم يف األردن من املُنتج 

األديّب )من قّصة ورواية( كامدة لالشتغال السيناميّئ، وأن ينفتحوا عى 

األدب كمصدر لألفالم.
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العالقة بني األدب والسينام ال تتوقف فقط عند حدود معالجة األفالم لألعامل األدبية، 

أو يف تأثر الكتابة األدبية باألساليب السينامئية وتقنياتها البرية، باعتبارها لغة العر، 

ولكن األمر أعقد من ذلك بكثري، فمام ال شك فيه، أن األعامل األدبية تؤثر بشكل أو بآخر 

الذي  اليشء  نفس  وهو  ومستقبلها  لحارضها  وأحالمها  لواقعها  بأكملها  أجيال  رؤية  يف 

بني  والتأثر  بالتأثري  ومتبادالً  مستمراً  الحوار  هذا  ويظل  الخاصة،  بلغتها  السينام  تحدثه 

إبداع األدب وصناعة الفيلم. 

وبالتأكيد فإن الحوار الناضج بني كال الوسيطني يؤدى إىل نتائج رائعة، وهو ىف رأيي حوار 

غري مروط عى اإلطالق، فإبداع الفنان أو األديب يجب أال تحّده أي قواعد أو نظم 

سوى خياله الحر، وألن السينام هي الفن األحدث، وألنها هي التي تعتمد من حني آلخر 

االتهامات موجهة لها ولفنانيها من قبل املتعصبني لألدب الذين  عى األدب، تظل دامئاً 

يرون أن السيناميئ عليه أن يلتزم بالنص األديب ألقىص الحدود حني يتصدى ملعالجته، وهي 

بإعاقة لغة السينام لصالح لغة األدب،  مسألة كفيلة بتكبيل حرية الفيلم، وكفيلة أيضاً 

وهو أمر مرفوض.

وعى جانب آخر فإن الرواية عمل خيايل بالدرجة األوىل، والخيال يف الرواية ليس له حدود 

ما دام يتسق مع منطق العمل ذاته، ويستطيع املؤلف أن يتخيل ما يشاء يف روايته دون 

قيد أو رشط، بل إن قدرته عى التحليق يف عامل الخيال هي غالبا التي متيزه وتضعه يف 

مصاف الكتاب الكبار. وال شك يف أن عنر الخيال أسايس أيضاً يف السينام، فعى السينام 

إما أن تطلعنا عى ما ال نراه يف الواقع أو أن تجعلنا نعيد النظر يف رؤية ما يحيط بنا 

بشكل فني وبإحساس جديد. ولكن الفرق بني الخيال يف الرواية والخيال يف السينام هو أن 

خيال الفيلم له حدوده وهي  حدود امليزانيات اإلنتاجية واإلمكانيات التقنية والطاقات 

البرية.

د وليد �شيف
 ناقد واأ�شتاذ ورئي�س ق�شم النقد 

ال�شينمائي باأكادميية الفنون مب�شر

مرئية  صوره  ويتخيل  الكتاب  يقرأ  القارئ  كان  السينام  اخرتاع  قبل 

من  ملزيد  إعادته  إىل  يضطر  وقد  املشهد،  فيعيش  خياله،  يف  ناطقة 

املتعة، بإعادة القراءة للجملة، وغالباً ما تنجح كل القصص والروايات 

والحكايات التي تنتج صوراً، بعكس بقية القصص والروايات الذهنية 

التي تعتمد عى التحليل والتأمل العميق، يف املقاهي قدمياً كان هناك 

الحكوايت، كان هو السينام األوىل التي يراها الجمهور ويتفاعل معها، 

وكانت موهبته تتجى يف التمثيل عن طريقة قراءة النص ) ألف ليلة 

وليلة والسرية الهاللية مثالً ( وإبراز عواطفه وأحاسيسه مع املشاهد 

التي يقرأها، وغالباً ما كان هو من يوجه الجمهور ويجعله يتعاطف 

مع هذه الشخصية وميقت األخرى، كانت له سلطة الحي، ومهام كان 

النص ميتلك رؤية معينة، كان هذا الحكوايت قادراً عى تغيريها ببعض 

تعبريات الوجه أو األيدي املصاحبة لقراءته . أعتقد أن فن السينام فن 

قديم، كان يقبع يف املخيلة، ونجحت اآللة يف إخراجه عى هيئة صورة 

وصوت، بدأت باألبيض األسود الصامت وتطورت إىل امللون الصادح، 

ثم تطورت الصورة ذات الثالث أبعاد لتصل للمشاهد . معظم األفالم 

إنها  أي  يومية،  أحداث  أو  أساطري  أو  أو قصص  روايات  عن  أخذت 

أخذت عن األدب بشكل أو بآخر، فالفيلم ال بد له من قصة وسيناريو 

وحوار، وهذه الثالثية ال ميكنك أن تعرث عليها إال يف األدب، األدب غالباً 

ما يُقرأ بشكل منفرد، لكن السينام نجحت يف جمع الناس يف صالة، 

صحبة طقوس احتفالية، كل العامل ال يستطعم السينام إال داخل صالة، 

وباستعداد وترتيب مسبق لدخولها، يف الكتاب نيء النور لنقرأ، يف 

ومع  مؤخراً،  شغلتني  التي  املالحظة  لنعيش،.  النور  نطفئ  السينام 

الصادرة  الروايات  معظم  أن  اإلعالم،  وسائل  كل  يف  الصورة  طغيان 

األدب،  عن  تبتعد  أنها  تشعر  مشهديات،  إىل  تحولت  قد  مؤخراً، 

الروايات  معظم  التلفزيون،  إىل  أدق  بتعبري  أو  السينام  من  وتقرتب 

تقرأها وكأنها مسلسل تلفزيوين، كلام تنتهي من فصل تقول يف نفسك 

اآلن انتهت الحلقة األوىل، رمبا كان السبب هو املال، فالكتاب الذي 

عى  يدر  الفضائيات  إحدى  تعرضه  تلفزيوين  مسلسل  إىل  يتحول 

الكاتب مبلغاً ال بأس به، كذلك هناك جوائز خليجية انطلقت مؤخراً 

الكاتب  درامي،  إىل مسلسل  تحويلها  الفائزة سيتم  الرواية  إن  تقول 

من  ثرياً  ويعيش  األدب  نحو  مغامرته  يواصل  هل  تائهاً،  صار  حالياً 

الداخل فقرياً من الخارج، أم يتخى عن إبداعه ويركب حامر الصورة،؟ 

غري  وكانوا  أفالم ومسلسالت  إىل  رواياتهم  تحولت  كبار  كّتاب  هناك 

راضني عن هذه األفالم، حيث إنهم وجدوا كتلة من التقنية والصوت 

والصورة والصخب املوسيقى، ومل يجدوا ما أبدعوه عى الورق، وكانوا 

بالطبع من رفض أن تتحول أي مادة  نادمني عى ذلك جداً، ومنهم 

له إىل عمل سيناميئ مهام كانت املغريات، فاألدب من وجهة نظرهم 

ليس للبيع،. ومثة مالحظة أخرى هي أن الكثري من الروايات ما هي إال 

أفالم أجنبية متت مشاهدتها فأعادوا تدويرها نرثياً، يضع مشهداً أمامه 

الكتابة  بعد ذلك  ليواصل  يقول عنها شاعرية،  بلغة  ويكتبه كام هو 

حتى ينتهي الفيلم وتيء األنوار، ليسأل نفسه، هل أنا كتبت فعالً 

رواية ؟ أم شاهدت شيئاً كتبته ال أكرث .

 

حممد االأ�شفر
 كاتب وروائي ليبي يعي�س يف اأملانيا
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 هذه الجملة هي أحد مفاتيح فن السينام بالنسبة يل، فأنا أومن بأن 

الفيلم ال يساوي حكايته، وعندما أذهب للسينام ال أذهب ملشاهدة 

القصة، ألنه ببساطة ال ميكن اختزال الفيلم يف قصته، اختصار األفالم 

مخّل  اختصار  هو  والحبكة،  القصة  يف  أو  أفكار،  من  تطرحه  ما  يف 

ومجحف، ما يجعل الفيلم الجيد جيداً، وذا أثر قوي، ليس القصة أو 

األحداث، وال أدوات الرسد، وكيف يحي الفيلم قصته. بالتأكيد كل 

هذه العنارص وغريها تساهم يف جودة الفيلم أو إخفاقه، ولكن يظل 

بالنسبة  وهو  كله،  ذلك  من  أكرب  أمر  جيداً  الجيد  الفيلم  يجعل  ما 

يل مدى سينامئيته، ومدى انتامئه كفيلم لفن السينام، وقدرته عى 

العاطفي والذهني والروحي  السيناميئ عن موضوعه، واألثر  التعبري 

الذي يرتكه يف املتلقي، عرب رشيط الصوت والصورة، بأدوات التعبري 

السينامئية. بالنسبة يل فن السينام هو فن بري باألساس، ورواية 

القصص باملعني األديب ال مكان لها يف هذا الفن بأي حال من األحوال، 

فأدوات الرسد أو فعل القص والحي يف السينام تختلف متام االختالف 

عن الرسد والقص يف فن األدب، فهذا األخري يعتمد عى اللغة كوسيلة 

يف  اللغة  أثر  عى  كله  األدب  وينبني  القارئ،  مع  واملشاركة  للتعبري 

يحويه هذا  وما  والزمن  الصورة  السينام عل  تعتمد  بينام  القارىء، 

الزمن من مشاعر وانفعاالت يف كل لقطة، كلغة ووسيلة للتعبري، وهنا 

يكمن أثر السينام القوي، واختالفها عام سواها من الفنون.

 أعتقد أنه آن أوان البحث عام هو سينام يف السينام، كوسيط للتعبري 

السينام  تؤسس  أن  فيمكن  األخرى،  للفنون  امتداداً  وليس  ذاته  بحد 

لنفسها بنفسها، وتعلن موت القصة، وتنتج أفالماً ال تعتمد عى القصة 

العامل  عن  التعبري  يف  السينام  فن  إمكانات  عل  تعتمد  بل  باألساس، 

بعيداً، وعليه فال أظن أن هناك عالقة بني السينام واألدب أبعد من فن 

القصة وحرفة بناء الشخصية، وأؤمن بأن السينام كفن أبعد مبا ال يقاس 

من القصة وكل منجز األدب، وعليه ال أرى السينام امتداداً للفنون.

كرمي حنفي
 خمرج م�شري 

مت اختيار فيلمه »باب الوداع« 
كاأح�شن فيلم م�شري �شنة 2015

»ما هو �شينما، هو ما ال ميكنك روايته«
رينيه كلري.

»مزاجنجي« السينام 

املرصية يرحل

• جنازة الفنان الراحل حممود عبد العزيز فيلم تسجيلي حزين.
• حسني فهمي رفيق البطولة يبكي على الهواء لفراقه.

• أفام حممود عبد العزيز تستحق الدراسة.
• أجيال القرن احلادي والعشرين ... أحبوا إفيهات فيلم الكيف.

• أفامه مستمرة ومعاصرة لكل األجيال.
• مل تقلقه البطولة اجلماعية يف زمن الشباب.

• له أعمال عدة ملناقشة قضايا املرأة. 
• ماحمه الشقية وأداؤه سر بطوالته يف البدايات.

حممد ال�شيد - م�شر
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تلقي النظرة األخرية عى الفنان 

الذي أضحكنا كثرياً وأبكانا أكرث. 

ومبج��رد وفاته تس��ابق الجميع 

عى رث��اء الفن��ان الكبري، منهم 

عم��رو دياب وجامل س��ليامن 

وي��رسا ومريف��ت أم��ني وهالة 

صدق��ي وغ��ادة عب��د ال��رازق 

ومحمد ري��اض، وكامل أبو عل 

أديب،  الدين  واإلعالمي ع��امد 

والكثري والكثري فال استثني أحداً 

من عشاق النجم الكبري محمود 

عبد العزيز

رغ��م أن الجمي��ع م��ر بوق��ت 

عصي��ب مبجرد س��امع الخرب إال 

أن كالم الفن��ان حس��ني فهمي 

كان مبثابة الصاعقة عندما خرج 

علينا باكياً: فقدت هذه الس��نة 

اثن��ني من أع��ز أصدق��ايئ، نور 

الريف، ومحمود عبد العزيز، 

الحقيق��ة »ما فضل��ش غريي«. 

عش��نا حياة جميلة مع بعضنا، 

للناس،  أع��امالً عظيمة  وقدمنا 

والخرب نزل علَّ كالصاعقة.

محم��ود عب��د العزي��ز، موالىد 

انطفأ وه��ج الس��ينام املرية 

والعربية برحيل س��احر النجوم 

وابن الشاشة العربية، وصاحب 

أشهر وأصدق ضحكة، رحل بعد 

فرتة قص��رية من املرض عاش��ها 

معه جمهوره ومحبوه، مل يرتكه 

واملش��وار  العمر  ورفقاء  أبناؤه 

الفن��ي، فقد كان��وا معه لحظة 

بلحظ��ة. ومنذ إعالن خرب وفاته 

مهرجان  إىل  املستشفي  تحولت 

حزين يجمع طوائ��ف مختلفة 

م��ن عش��اقه ومحبي��ه، جاءت 

ص��دم الجمهور يف آخر مش��هد 

تركه املخرج مفتوحاً، و»سيدايت 

آنس��ايت« وقضية املس��اواة بني 

امل��رأة والرج��ل و»الش��قة من 

حق الزوج��ة«، وقانون األحوال 

امل��رأة  وقضي��ة  الش��خصية 

الحاضن.

 أما أكرث األعامل شهرة وارتباطاً 

بذهن املشاهد فكانت من خالل 

املش��كالت  تناقش  التي  األفالم 

املجتمعية مثل »الكيف«. وبعد 

ف��رتة انقط��اع ع��اد يف إطاللة 

جديدة ترسم مالمح مختلفة له 

يف فيلم »الساحر«، الذي حصل 

من خالله عى لقبه الشهري.

م��ن أه��م أعامله الس��ينامئية 

أيض��ا فيل��ام »الع��ار« و«جري 

الوح��وش«، وش��اركه البطول��ة 

ون��ور  فهم��ي  فيه��ام حس��ني 

الريف.

عالقت��ه  أن  بالذك��ر  والجدي��ر 

ب��دأت  بالس��ينام  الحقيقي��ة 

أح��د  ع��ام 1974م��ن خ��الل 

الس��ينام املرية  كالس��يكيات 

يف فيل��م )الحفيد(، ذلك العمل 

أعامله لها مذاق خاص وطبيعة 

خاص��ة، أم��ا يف الس��ينام فقد 

ق��دم األع��امل األكرث مالمس��ة 

مث��ل  املتوس��طة،  للطبق��ات 

فيلم »الس��احر« وفيلم »سوق 

»الكيت كات«.  املتعة« وكذلك 

أم��ا فيلم »الكي��ف« فهو حالة 

خاصة ويشبه أعامالً كثرية نالت 

شهرتها بعد عرضها بسنوات، ملا 

تحمله من رؤى مستقبلية .

ل بداية دخوله عامل السينام  سجَّ

أمام الراح��ل الفنان عبد املنعم 

مدب��ويل والفنان��ة كرمية مختار 

ومريفت أمني، وش��اركه البطولة 

الفن��ان الراح��ل ن��ور الريف 

ومن��ى ج��رب م��ن خ��الل فيلم 

»الحفيد« يف السبعينيات.

متي��زت أفالمه مبناقش��ة قضايا 

فيل��م  أبرزه��ا  وم��ن  امل��رأة، 

األبي��ض«  والش��عر  »الع��ذراء 

الذي كان يناقش مشكلة العقم 

عن��د امل��رأة ومش��كلة التبني، 

وكذلك فيل��م »تزوير يف أوراق 

رس��مية« ال��ذي اخ��رتق قضية 

وقد  واألبن��اء،  الثانية  الزوج��ة 

الذي أحدث ضجة كبرية يف هذا 

التوقي��ت وما زال حت��ى اآلن، 

لكرثة ما يناقش��ه من مشكالت 

األعامل  م��ن  وهو  اجتامعي��ة، 

تق��اوم  أن  تس��تطيع  ال  الت��ي 

مش��اهدته يف أي وق��ت، فمعه 

م  تش��عر بثبات الزم��ن. كام قدَّ

العديد من األفالم الرومانس��ية 

خالل ف��رتة الس��بعينيات منها: 

)حت��ى آخ��ر العمر، م��ع حبي 

وأش��واقي، كفاين يا قلب(. ويف 

فرتة الثامنيني��ات بدأ يف تقديم 

العديد من األعامل املهمة منها 

)الكي��ت كات، البح��ر بيضحك 

الربيء،  الصعاليك،  الع��ار،  ليه، 

الكيف، جري الوحوش(. 

ويف فيلم »الكيت كات« شاهدنا 

جانب��اً جدي��داً م��ن الواقعي��ة 

املجتمعي��ة وجانباً مظلامً محلياً 

العش��وائيات،  مجتم��ع  م��ن 

عكس ما تصوره الس��ينام اآلن، 

ه��ذا العم��ل صور لن��ا املخرج 

تش��ويه،  دون  ش��عبية  بيئ��ة 

رائع��ة وخاصة  لوح��ات  فنجد 

الت��ي تجمعه بصديق��ه )هرم(؛ 

العديد  تقدمي  يف  ب��دأ 
املهمة  األع��م��ال  م��ن 
منها )الكيت كات، البحر 
ب��ي��ض��ح��ك ل��ي��ه، ال��ع��ار، 
ال��ص��ع��ال��ي��ك، ال����ريء، 
الكيف، جري الوحوش(. 

1946، من أهم ممثل السينام 

املري��ة يف العق��ود الخمس��ة 

املاضي��ة، رصي��ده يف الس��ينام 

84 فيل��امً، تقم��ص ع��دداً من 

األدوار املتنوعة بني الرومانسية 

والكوميدية الساخرة والواقعية.

حصل ع��ى بكالوريوس الزراعة 

من جامع��ة اإلس��كندرية عام 

1966، ثم املاجس��تري يف العلوم 

الزراعية، وحني انضم إىل فريق 

كان  الزراع��ة  بكلي��ة  امل��رسح 

اكتش��اف املوهبة مثل كثري من 

األوىل  بدايته  وكان��ت  الفنانني، 

الدوام��ة، بطولة  مع مسلس��ل 

محمود ياس��ني ونيلل، وإخراج 

نور الدم��رداش. ثم انطلق بعد 

ذل��ك ليصب��ح من أه��م نجوم 

السينام املرية.

األوىل،  بالدرج��ة  س��يناميئ 

متمي��زة،  بدرج��ة  كوميدي��ان 

وإن كان مق��اّلً إىل ح��دٍّ م��ا يف 

الدرام��ا التليفزيونية، إال أنه يف 

م أعامالً  الس��نوات األخرية ق��دَّ

مهمة للتليفزيون، مثل: »رأفت 

الهجان« و«الغول« آخر األعامل 

التليفزيونية.
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هذا الفن��ان العم��الق الذي مل 

يأخذ حقه عى الس��احة )نجاح 

املوجي(.

حس��نى  الش��يخ  ش��خصية 

الكفيف، يعيش مع أمه املسنَّة 

وابنه الش��اب فاقد األمل، الذي 

يحلم بالهروب م��ن وطنه. كل 

تلك الظ��روف مل متنع الش��يخ 

حس��ني م��ن أن يتخ��ى ع��ن 

والضحك��ة،  والبس��مة  األم��ل 

اإليجابية  طاقته  يش��حن  فكان 

بالغناء وس��ط أصدقائه فاقدي 

الوعي م��ن كرثة م��ا يتعاطونه 

من مخدرات يف جلسات تدخني 

تنس��يهم واقعهم املظلم. ومن 

املش��اهد التي أراه��ا مهمة يف 

كادرات الس��ينام العربية ومواد 

درامي��ة ت��درس عندم��ا يحرض 

الش��يخ حس��نى واجب العزاء، 

ومع إغفال غل��ق مكرب الصوت 

عق��ب انته��اء ت��الوة الق��رآن 

الش��يخ حس��نى عن  يكش��ف 

فضائح بعض أهايل الكيت كات، 

ليس��معها الجميع، ومنها خيانة 

املعلم ه��رم لصديق��ه املريض 

والحنني دوماً إىل رفقاء السجن، 

ويلتقي بزعي��م عصابة، يفاجئه 

أن ل��ه مكاف��أة تقدر بس��بعة 

مالي��ني جنيه!، برط بقائه عى 

قيد الحياة، وه��و عدم التفكري 

حتى يف السؤال عام يخص تلك 

العصابة.

يبدأ أحم��د حبيب يف التعويض 

ع��ام فات��ه م��ن س��نيِّ عم��ره 

ب��كل  باالس��تمتاع  املُه��درة، 

مل��ذات الحي��اة، حت��ى يدرك 

أحم��د يف النهاية أنه غريب عن 

املجتمع الذي يحيا فيه بجسده 

فقط. وىف تل��ك الفرتة انترت 

املشاهد الس��اخنة التي تجمعه 

بالفنانة إلهام شاهني، رغم أنها 

م��ع زوجته الحس��ناء، وهروب 

روايح من زوجها الصائغ متبلّد 

اإلحساس، حتى عالقته الخاصة 

بأم روايح وعالقة ابنه بفاطمة.

أم��ا عن دور الت��وأم يف )إعدام 

مس��اعد  منصور  ف��كان  ميت( 

الطوبج��ي مختلف��اً كلي��اً ع��ن 

الضابط ع��ز الدين، الذي ينجح 

ش��خصيته  كش��ف  يف  وال��ده 

املش��اهد  من  وأيضاً  الحقيقية. 

تتف��ق  عندم��ا  في��ه  املهم��ة 

املخابرات املرية مع املخابرات 

 3 مبادل��ة  ع��ى  اإلرسائيلي��ة 

ومعه��م  إرسائيلي��ني  طياري��ن 

منصور مقابل تسليمهم الضابط 

ع��ز الدي��ن، ويذهب الش��يخ 

مس��اعد الطوبج��ي إىل م��كان 

تبادل األرسى، وهناك يقتل ابنه 

تطهرياً له من خيانة الوطن.

ويف )سوق املتعة( نجد شخصية 

أحمد غريبة األطوار، فقد تأقلم 

م��ع الحياة الت��ي فرضتها عليه 

الظروف. فبعد قضاء وقت كبري 

يف السجن يخرج ش��خصاً آخر، 

ميي��ل إىل تنظيف دورات املياه، 

كانت قليلة وت��م حذف دقائق 

معدودة منها يف حملة تش��ويه 

األعامل السينامئية تحت شعار 

حذف املشاهد املمنوعة.

ونتوق��ف لحظ��ات هن��ا عن��د 

يعترب  ال��ذي  )الكي��ف(  فيل��م 

عالم��ة فارقة يف حي��اة محمود 

عب��د العزي��ز، ملا يحوي��ه هذا 

العمل من قيم كثرية، ومشاهد 

تُعدُّ األكرث مش��اهدة يف مواقع 

التواص��ل االجتامع��ي، وأغ��اين 

تعلن وتنبىء بحالة من االنهيار 

الفني وافتقاد املعاين.
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فرغم أنهام ش��قيقان من أرسة 

محافظ��ة ألب تربوي ومنزل له 

جدرانه،  تحت  تربوا  قدس��يته، 

أخالقي��اً  فارق��اً  هن��اك  أن  إال 

كب��رياً بينهم، إذ نجح الش��قيق 

األك��رب )صالح أبو العزم - يحيى 

الفخ��راين( يف حيات��ه العلمي��ة 

ج يف كلية  والعملي��ة، حيث تخرَّ

العلوم قس��م الكيمي��اء وعمل 

بإحدى الركات الحكومية بعد 

الدكتوراه،    درج��ة  حصوله عى 

ويتظاه��ر بأن��ه يعي��ش حياة 

هادئة مع زوجت��ه )نورا( وابنه 

املعيش��ة  رغم ظروف  الوحيد، 

الحكوم��ي  وراتب��ه  القاس��ية 

يق��ي  ال  ال��ذي  النموذج��ي 

احتياجاته الشهرية، ولكنه قانع 

مبا قس��مه الل��ه له.. وش��قيقه 

الشقي صاحب خفة الظل ليس 

هو فقط بل كل أصدقائه، نجح 

املخرج يف أن يجعل لكل منهام 

بطول��ة مطلقة أن��ه )جامل أبو 

الع��زم -محم��ود عب��د العزيز( 

بالطب��ع ال يوج��د أح��د يتذكر 

اس��مه، وكأنه كان ملجرد اكتامل 

األس��كريبت. أما عن اس��مه ىف 

العمل الذي اشتهر به وال ميحى 

الذي  الذاك��رة )مزاجنجي(  من 

فش��ل يف حيات��ه العلمي��ة وتم 

فصله م��ن كلية الحق��وق، ومل 

يجد نفس��ه إال يف عامل وطريق 

واألفراح  املوسيقيني  مع  الضياع 

املخ��درات،  وتج��ار  الش��عبية 

ال  للحش��يش  وأصب��ح مدمن��اً 

يفارقه أينام ذهب...

يحي��ى  األك��رب  األخ  ح��زن   

الفخراين( صاحب أقل مش��اهد 

األصغ��ر  ش��قيقه  ح��ال  ع��ى 

بعدما وج��ده عب��داً للكيف... 

فلج��أ إىل حيل��ة إلنق��اذه م��ن 

ذل��ك الوهم، وصن��ع له توليفة 

طبية من الحنة وم��واد عطارة 

وخلطة زيوت عطرية يف تركيبة 

كيميائية تش��به الحشيش متاماً 

يف كل خصائصه من حيث اللون 

وامللم��س والخام��ة والرائح��ة، 

لكنها تخلو متاماً من املخدرات، 

وأعطاه��ا لش��قيقه ونج��ح يف 

خداعه، وتناوله��ا هو وأصحابه 

عى أنها قطعة حشيش أصلية، 

ثم فاجأه ش��قيقه األكرب بأن ما 

رشب��ه باألمس ليس حشيش��اً، 

وإمن��ا توليفة عطارة خالية متاماً 

من املخدرات، وذلك يف محاولة 

إلقناع��ه أن الكيف م��ا هو إال 

وه��م يحقق��ه ضب��اب الدخان 

وضجيج املجالس... 

ولك��ن ج��امل اس��تغل الفكرة 

وأقنعه أنه سيس��تخدمه عالجاً 

م��ن اإلدمان برط أن يصنع له 

قطعة كبرية يفرقها عى أصحابه 

وي��رب منها ليبتع��د تدريجياً 

الحقيقي��ة...  املخ��درات  ع��ن 

ووافقه وصنع ل��ه قطعة كبرية 

لهذا الغرض الربيء بحسن نية... 

لكن جامل اس��تغل أح��د تجار 

املخدرات )عبده الكرف( ليبيع 

له هذه القطعة ألحد التجار عى 

أنها مخدرات حقيقية، ووصلت 

القطع��ة ألكرب تج��ار املخدرات 

)س��ليم البه��ظ( ال��ذي بخربته 

ع��رف م��ن النظ��رة األوىل أنها 

ليست مخدرات، ولكن أعجبته 

الفكرة وشهد بعبقرية صانعها، 

خاص��ة أنه لن يج��د صعوبة يف 

تحويله��ا ملخدرات بطحن كمية 

من حبوب الهلوسة وخلطها.

الفيلم من أقوى األفالم املرية 

ومصنَّف  الثامنيني��ات،  فرتة  يف 

ضم��ن أه��م األف��الم املرية، 

لرباعة كاتب��ه ومخرجه وأبطاله 

الذي��ن أعترب نفيس مق��راً إن 

مل أذكرهم، وه��م محمود عبد 

العزيز- ن��ورا - يحيي الفخراين 

)الباه��ظ(-  رات��ب  جمي��ل   -

محي��ي الدي��ن عب��د املحس��ن 

)عب��ده الكرف( - ف��ؤاد خليل 

)الريس س��تموين (- عب��د الله 

مرف )بي��ي النكش( عهدي 

صادق )صب��ي القهوة( - محمد 

صفوت - سامل مصطفي-  صالح 

خليفة - حس��ان اليامين - عصام 

مصطف��ي)دورسي ( -  يوس��ف 

عيد )صاحب محل الكاسيت (- 

محمد عرتيس  - عل الريف ) 

سواق التاكيس (.

العمل:  ىف  األساسيون  واألبطال 

الخال��ق  عب��د  ع��ل  املخ��رج 

سكريبت عمرو بيومي،

قصة وس��يناريو وحوار محمود 

أبو زيد 

وقبل أن نرتك هذا العمل نتذكر 

سوياً جملة مهمة ىف السيناريو، 

لواقع  مطابق��ة  نراه��ا  والت��ي 

من   2009 يف  علينا   ليطل  عاد 
 ) األبيض  إبراهيم   ( فيلم  خ��ال 
ولكنها عماقة  مبشاهد قليلة 
والتي  واخل���رة  بالثقل  تشيد 
مبساحة  ليس  النجاح  أن  تؤكد 
الرتكيز علي  املشهد بقدر من 
األداء احلركي والتعبر ، مع النجم 
أحمد السقا ، ولكن حممود عبد 
العزيز احتل األفيش بحب الناس 

وتقديرا لتاريخه السينمائي.

2016، م��ع فارق ف��رتة الكتابة 

كالم  رات��ب:  جمي��ل  للنج��م 

فارغ هام س��ابو حاجة بيقولوا 

عليه��ا مابتجب��ش رسط��ان ده 

حتى العي��ش واللحمة كل دي 

ش��ائعات عش��ان يحببوا الناس 

يف الج��وع ويخوفوهم من العز 

ومنجهت الدماغ.

- مش��هد لق��اء داخ��ل املقابر 

وحالة من التوتر تصيب محمود 

عب��د العزي��ز، ولك��ن يخف��ف 

الحوار الكرف بأن يسأله: عمرك 

م��ا حيي��ت ليل��ة يف ال��رتب يا 

مزجنجي ...

فيقول له بسخرية وخوف: )هي 

دي يحييها إال الل خلقها(. 

- أنا سيكوبايت وإنتا...  رس نجايت

- ده واد دماغة متكلفة بيعرف 

يجي��ب الكلم��ة م��ن الش��بخ 

الجواين

يف  الفيل��م  قص��ة  وتتلخ��ص 

جملة )يحيي الفخ��راين( انتهي 

العلم والضم��ري عل يد األرشار 

واملنحط��ني وحثال��ة املجتم��ع 

ومببارك��ة املغفلني عدميي الهمة 

والطموح.

وننتقل إىل فيل��م )العار( الذي 

مل تختل��ف ش��خصية محم��ود 

عبد العزي��ز فيها من الكوميديا 

املخدرات،  وتجارة  واالس��تهتار 

ويع��د عالمة وبصمة يف تاريخه 

مش��هد  وخاص��ة  الس��يناميئ، 

املالح��ة والصدم��ة التي حققها 

مخرج العمل للمشاهد.

وم��ن األعامل الناجح��ة ولكنها 

مل تجد نس��بة مش��اهده فيلم 

الحكومي  أبو كرتونه والفس��اد 

واملناص��ب الخاوي��ة وثم فيلم 

)س��يدايت آنس��ايت1989(- )ي��ا 

عزي��زي كلنا لص��وص 1989 (، 

)ج��ري الوحوش(، ) أبناء وقتلة 

(،)  السادة الرجال(،) خليل بعد 

التعديل(.

وإذا أطلق اسم )جري الوحوش( 

ال نغفل ع��ن قضية )اإلنرتلوب( 

وكي��ف تحول منج��د بلدي إىل 

الفلوس،  مليونري يش��عر بنقمة 

ع��ى حكم  االع��رتاض  نتيج��ة 

الل��ه. تح��والت كث��رية يف نفس 

الشخصية من خالل عمل واحد، 

وأكرث من كادر يجمع بينه وبني 

الفنان حسني الربيني وحسني 

املتداولة  اإلفيهات  فهمي. ومن 

عى االنرتنت عندما يذهب إىل 

املعمل ويجد النسناس بيتنطط، 

وبع��د العملي��ة يقول ل��ه: )انا 

دلوقتي بس عرف��ت القرد كان 

بيتنطط ليه(.

أما عن فيلم الس��احر للمخرج 

رضوان الكاشف ومخرج مساعد 

كاملة أبو ذكرى، قصة وسيناريو 

وح��وار س��امي الس��يوي، فقد 

كان��ت البطول��ة مف��ردة ألداء 

العزيز  الفن��ان محم��ود عب��د 

التمثي��ل،  كمس��احات  ولي��س 

فبالرغ��م م��ن إعط��اء البطولة 

األوىل ملّنه شلبي والفنان ميكا، 

إال أن اس��م محمود عبد العزيز 

كان مبثاب��ة الكّفة الت��ي ثّقلت 

ميزان العمل، مع إضافة رضوان 

الكاشف.

وبعد فرتة من العزوف السيناميئ 

ع��اد ليطل علين��ا يف 2009 من 

األبيض(  )إبراهي��م  فيلم  خالل 

مبش��اهد قليلة ولكنه��ا عمالقة 

تشيد بالثقل والخربة التي تؤكد 

أن النجاح ليس مبساحة املشهد 

بقدر الرتكيز ع��ى األداء الحريك 

والتعبري، مع النجم أحمد السقا، 

ولكن محمود عبد العزيز احتل 

األفي��ش بحب الن��اس، وتقديراً 

لتاريخه السيناميئ.

بلغت أعامله تقريباً 110 أعامل 

م��ا ب��ني اإلذاع��ي والتليفزيوين 

والسيناميئ، ولكن شاشة السينام 

كان��ت يف تلك الف��رتة، وهذا مل 

الهجان(  )رأفت  مينع مسلس��ل 

من أن يكون منافس��اً اً ألعامل 

الجاسوسية وعى رأسها )دموع 

يف عيون وقح��ة( للزعيم عادل 

أم��ام، م��ع اخت��الف التفاصيل 

كلياً. وجاءت بعده عدة أعامل 

تليفزيوني��ة منه��ا- رأس الغول 

2016  - جب��ل الح��الل 2014 

- باب الخل��ق 2012 - محمود 

املري 2004.

ال أجد ملخصاً لشخص ومشوار 

محم��ود عبد العزي��ز، فأعامله 

املس��توي  ع��ى  وش��خصيته 

اإلنس��اين تجربك ع��ى أن تكون 

ح��ذراً يف التعامل مع أجيال من 

الس��ينامئيني الحالي��ني، فعندما 

الكبار،  قامئة  تتعامل وتش��اهد 

تتخ��اذل وتفك��ر كث��رياً قبل أن 

تتجه خطواتك إىل نجوم حاليني.

ال أس��تطيع وال أج��رؤ أن أقول 

وداع��اً، ولك��ن أدع��و الل��ه أن 

يتغمده الل��ه برحمته، وال أجد 

كالم��اً أقرب من كالمه يف )جبل 

الحالل(، الذي أصبح من أش��هر 

الكل��امت انتش��اراًعل مواق��ع 

التواصل:

»الل ش��اف املوت م��ا يخافش 

من��ه... أصل ش��وفته وعرفته... 

ش��فته وهو جاي عش��ان ياخد 

عم��ري... حس��يت إين طلعت 

لفوق وشفت األرض كأنها حبة 

رم��ل ما تس��واش وتح��س إنك 

خفيف واملوت حنني بيطمنك... 

بي��دور زي  وش��وفت رشي��ط 

البكرة كله ص��ور ما بيوقفش... 

ال��ل يح��س امل��وت ويصاحبه 

بتتغ��ري حياته... كلن��ا متنا كذا 

م��رة وكل م��رة بنبي«...هكذا 

قال »أبو هيبة« يف أحد مشاهد 

»جبل الحالل«، ولقرب املش��هد 

من الحالة التي يعيشها الوسط 

الفني وجمهور الساحر .
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• نري��د أن نتعرف عى أزمة توقُّف 
مسلسلك عن »البابا شنودة« ؟ 

-الفك��رة ببس��اطة أن رشك��ة إنتاج 
عرض��ت عّل فكرة كتابة مسلس��ل 
ع��ن البابا من��ذ  عام��ني، وطلبُت 
منه��م الحص��ول ع��ى فرصة حتى 
أق��رأ وأبحث عن هذه الش��خصية 
الرثية، فوج��دت أن القص��ة غنية 
وس��يخرج منها عمل درامي قوي، 
وكتبت معالج��ة مبدئية، وأعجبت 
بها الركة، ولك��ن األمر تم تأجيله 
منذ عامني بس��بب رفض الكنيسة، 
مام أدى إىل توقُّ��ف العمل، حيث 
بدأت يف العمل قب��ل كتابة »حارة 

اليهود«.
 

ف��ات م��ن أن  • ه��ل هن��اك تخوُّ
تقدمه بشكل درامي ومختلف يثري 
مخاوف الكنيس��ة، خاص��ة بعد أن 
م��ت اليهود بص��ورة مختلفة يف  قدَّ

مسلسلك الرمضاين؟
 - ه��ذا غري حقيق��ي، ألنني كتبت 
هذه املعالجة قبل عرض مسلس��ل 
»حارة اليهود« وم��ن وجهة نظري 
أنَّ رفض الكنيسة جاء بسبب نظرة 
القداسة للبابا ش��نودة، الذي أحبه 
جداً وأحرتمه، وهو جدير أن يُكتب 
م  عنه عمل كإنس��ان قب��ل أن يقدَّ
فة من أي  كقديس، فالكنيسة متخوَّ
م عنه، ومل تتناقش  عمل درامي يُقدَّ
مع��ي يف القص��ة أو املعالج��ة، بل 
رفضت منذ أن علمت أنَّني قدمت 
معالجة لرك��ة اإلنتاج، وبالطبع مل 

أكتب السيناريو وتوقَّف العمل.
  

 • ه��ل غادرت العمل يف مسلس��ل 
» الش��هرة« للنج��م عم��رو دياب 

ألسباب تتعلق بتدخالته؟
 - ليس صحيحاً. املوضوع ببس��اطة 
أن املخ��رج أحمد نادر جالل اعتذر 
بس��بب التأجيالت الرتباطه بأعامل 
أخرى، ثم جاء املخ��رج رامي إمام 
العمل، وحدثت خالفات  الس��تالم 
يف وجه��ات النظر، ث��م جاء طارق 
العري��ان الذي طل��ب تغيري القصة 

مرسحية، »رمض��ان«  مؤثر ويجب 
أن نحّول تأثريه لطاقة إيجابية وأن 

نساعده ونقف بجانبه.
 

• ه��ل ت��رى أن��ه ظاه��رة ناجحة 
وستستمر؟

-  الش��باب يف الس��احات الشعبية 
الرمضاين  يشاهدون مسلسله  كانوا 
األخ��ري يف املقاهي والش��وارع، لذا 
يج��ب أن نس��تفيد م��ن نجوميته، 
وه��و علي��ه مس��ؤولية، ف��إذا قال 
محمد رمضان«  تحيا مر«، سنجد 
س��ائقي التوك توك ين��ادون »تحيا 

مر...
 

صناع��ة  يف  ينقصن��ا  م��اذا  إذن   •
السينام بعيداً عن القرصنة؟

- كل العن��ارص متواف��رة، األف��كار 
ومخرج��ون  قامئ��ة،  واإلمكاني��ات 
ج��دد أصح��اب فك��ر، ومؤلف��ون 
مبدع��ون، ومر مليئ��ة باملواهب 
ولك��ن »السيس��تم نفس��ه بايظ«، 
فمثالً َمن يتم ضبطه يقوم بتصوير 
فيل��م يع��رض يف الس��ينام، يكون 
الحكم عليه م��ن جانب القايض 5 
آالف جنيه غرامة، ألن القايض يرى 
أنه طامل��ا مل يقتل أح��داً فال يوجد 

مشكلة.
 

• هل ت��رى أن الجمهور يُقِبل عى 
نوعية األفالم الج��ادة أم مييل أكرث 
إىل األفالم التي تحتوي عى مشاهد 
رقص أو ما تسمى األفالم التجارية؟ 
-بالتأكي��د الجمه��ور س��وف يُقِبل 
عى األع��امل الهادفة، ولكن برط 
أن تقدم بش��كل يكون خفيفاً عى 
قلوبهم. لق��د قدمت فيلم »مافيا« 
يف نفس املوسم مع فيلم »اللمبي« 
وحقق املافيا ربح 18 مليون جنيه، 
فهذا وقتها كان نجاحاً كبرياً . ميكننا 

أن نقدم تاريخ مر مثالً
 من خالل قص��ة حب وزواج حتى 
يتفاعل الجمه��ور مع قصة الحب، 
ك��ام قدمُته��ا يف مسلس��ل »حارة 

اليهود« . 

بالكامل وليس فقط تعديلها، ولهذا 
اعتذرت وطلبت التعاقد مع مؤلف 
آخر، وبع��د أن تركتهم تحدثوا عن 
بدء التصوير يف ش��هر مايو املايض، 
وحتى اآلن مل يبدأوا يف املسلس��ل، 
وليس لديَّ أي تفاصيل أخرى، ألين 
مل أع��د موجوداً م��ع فريق العمل،  
وع��دم إنت��اج املسلس��ل وخروجه 

للنور أمر ال يخص الجهة املنتجة.
- املنتجون لن ينتجوا س��ينام طاملا 
األفالم تتع��رض للقرصنة والرسقة.. 
. أفالمن��ا تُ��رسق  ، ولذلك فصناعة 
الس��ينام وقفت، ف��ال تطلب مني 
أن أق��وم بتمويل فيلم ب�10 ماليني 
جنيه لتت��م رسقته بعد أس��بوع... 
وبالتايل س��يغلق املنتج رشكته بعد 
شهر.  املش��كلة ليست يف املنتجني، 
بل يف آلية صناعة السينام، وعندما 
تنتب��ه الدول��ة له��ذا الخطر وتضع 

حلوالً، سنقوم باإلنتاج.
 

*ه��ل صحيح أن هن��اك تفضيالً يف 
املش��اركة باملهرجانات العربية عى 

املشاركة يف املهرجانات املرية؟
 -  يف بعض األحيان ال يكون الفيلم 
جاهزاً للعرض يف مهرجان مري، أو 
أن الجوائز التقديرية يف املهرجانات 
العربية تكون كبرية، وينظرون ألن 
تكون الجائزة ج��زءاً من التعويض 
املادي للمخ��رج يف فيلمه، الذي مل 

يحقق رواجاً جامهريياً.
 

• ل��ك رأي يف أن محم��د رمض��ان 
ظاه��رة فنية ال تتك��رر إال كل 30 

عاماً.
 - نعم أنا مصم��م عى هذا الرأي، 
»رمض��ان« عمره 28 س��نة، فلامذا 
أقف ضد ش��اب بهذه الس��ن قادر 
ع��ى التأثري يف الش��باب، فبدالً من 
أن أقف ضده أقوم بتوجيهه، وبدالً 
من محاسبة محمد رمضان، حاسبوا 
م��ن يخرج��ون ع��ى الفضائي��ات 
يومياً، ويرددون عبارات غري الئقة. 
ع��ى األقل محم��د رمض��ان خلق 
أعامل  تقدي��م  وق��رر  جامهريي��ة 

األف��كار  فق��ر يف  لدين��ا  ه��ل    •

والس��يناريو ؟ هل صناعة السينام 

ينقصها )الورق(؟

أنص��اف كل  اآلن يف زم��ن  م��ر 

يشء، فنح��ن اآلن لدينا ما يس��مي 

ب� )تسليع الثقافة( ؛ مبعنى تحويل 

الثقاف��ة إىل مادة للبي��ع والراء ، 

لذلك نسمع عن النسخة العرين 

أو النس��خة الثالثني من كتاب مثالً 

أو رواي��ة، وه��ذا غ��ري حقيقي. يف 

الزمن الس��ابق يكتب طه حس��ني 

ف��ريد عليه العق��اد، وعندما يكتب 

ميخائي��ل رومان مرسح��اً يرد عليه 

نعامن عاش��ور ،  ثم العقاد يكتب 

فريد عليه نجيب محفوظ ، وعندما 

يق��دم بليغ حمدي لحن��اً رائعاً يرد 

علي��ه محمد املوج��ي بلحن أروع. 

فه��ذا الزمن كان يعي��ش حالة من 

الفن والثقافة ل��ن تتكرر ، أما اآلن 

فأنص��اف الكّت��اب نعتربه��م كتاباً 

عامليني، ألن حالة املجتمع اآلن هي 

حالة األنصاف، ولي��س لدينا  مثل 

األسامء  التي ذكرتها.

فالكتابة هي املهن��ة الوحيدة التي 

يجب ويش��رتط أن يكون مامرسها 

وملاّمً  مثقف��اً موهوباً وموس��وعياً 

بكل م��ا يحدث حوله وما س��بقه، 

فكم كاتب موجود اآلن يستطيع أن 

يتحدث يف الفن والثقافة والسياسة 

واألدب؟ يج��ب ع��ى كل كاتب أن 

يقرأ شكس��بري حت��ى يك��ون كاتباً 

حقيقياً. 

• هل س��تعود بربنامجك مرة أخرى 

يف الفرتة املقبلة؟

 - هن��اك أك��رث من ع��رض لربنامج 

تليفزي��وين، لك��ن املش��كلة أنن��ي 

بكتابة مسلس��ل  حالي��اً  مش��غول 

نيلل كريم، وأمتنى أن أعود للناس 

م��رة أخرى، فربنامج��ي كان ناجحاً 

ووصلت به لكل الناس.

د. مدحت العدل..

قراصنة السوق 
دون عرش السينام املرصية يهدِّ

لوا صناعة  أفامنا ُتسرق، واملنتجون لن ميوِّ  •
السينما ما دامت القرصنة قائمة.

 
هه  حممد رمضان ظاهرة  ويجب أن نوجِّ  •

ونحّول تأثره على الشباب إىل طاقة إيجابية.

صاحب  املثقف  والسيناريست  الكاتب  العدل  مدحت  دكتور   
رؤية وفكر خمتلف ، يحرتم ما يكتبه على الورق ، ويحرتم عقلية 
السينما  يف  فنية  أعمال  من  يقدمه  ما  خال  من  املشاهد 
والتليفزيون. ... العدل يؤمن بدور الفن يف تقومي الشعوب حيث 
يكشف  العدل  مع  جريء  حوار  السياسيني...  عن  دوره  يقل  ال 
املصري  اإلعام  ودور  املصرية  السينما  صناعة  أزمة  عن  فيه 
يف  دياب  عمرو  الهضبة  تدخل  وحقيقة  األزمات،  تخّطي  يف 
مسلسل الشهرة ، ويكشف حقيقة تراجع املنتجني عن إنتاج 

أعمال فنية بسبب القرصنة. 

حاورته: نورا �شلبي - م�شر
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عادت كوثر بن هنية هذا العام 

بفيلمه��ا الجدي��د »زينب تكره 

الثلج«  إىل األس��لوب التسجيل 

الحميمي الذي يق��ارب الروايئ 

يف بع��ض من لحظات��ه ، ورغم 

أن الفيلم ال تدور أحداثه حول 

قضي��ة كربى كام تج��ري العادة 

يف األف��الم الوثائقي��ة ، بل كان 

مجرد فيلم إنساين تدور أحداثه 

ح��ول عائلت��ني تونس��يتني، إال 

أن��ه اس��تطاع ان يقتنص جائزة 

التاني��ت الذهبي ألي��ام قرطاج 

السيناميئ ، وسط ذهول كبري من 

بعض النقاد واملهتمني بالش��أن 

الس��يناميئ، - ع��ى اعتب��ار أن 

املسابقات الرس��مية للمهرجان 

)الفيلم الروايئ الطويل ،والفيلم 

القصري(  الطويل، والفيلم  األول 

هذا العام ضمت جنباً إىل جنب 

األف��الم الروائي��ة والتس��جيلية 

وه��و  نادراً ما يحص��ل -، األمر 

بفيلم��ه »متبوكت��و« ، ق��د نوه 

وقب��ل توزي��ع الجوائ��ز إىل أن 

مس��ابقة هذا الع��ام ، مل تحظ 

بأفالم جيدة كام عودنا املهرجان 

وخاصة تلك األفالم القادمة من 

أفريقيا جن��وب الصحراء ، عى 

اعتبار ان شاملها ، مر وتونس 

الجوائز  واملغ��رب حظوا بج��ل 

ولي��س معظمها ، رغ��م وجود 

فيلم أفريق��ي جيد مل يتم ذكره 

أو حت��ى التنويه عنه وهو فيلم 

للمخرج الس��نغايل موىس نوري 

يحمل عن��وان EBONY، الذي  

س��بق وأن حصل ع��ى التانيت 

الذهب��ي يف الع��ام 2012 ع��ن 

فيلمه »الزورق«، وتدور أحدث 

فيلم��ه الجديد EBONY حول 

مأس��اة األفارقة مع البيض من 

حني  واألوروبي��ني  األمريكي��ني 

كان��ت تجرى صفق��ات تجارية 

يباعون ويشرتون   حولهم كبر 

الذي جعل مخرجة الفيلم بحد 

ذاتها، ح��ني صعدت إىل املرسح 

لتستلم الجائزة تشعر بالسعادة 

القصوى ليس فقط ألنها توجت 

يف بلده��ا ويف مهرج��ان ه��ام 

كأي��ام قرط��اج الس��يناميئ ، بل 

ألنها مل تكن تتوق��ع بينها وبني 

ذاتها أن يحظ��ى فيلمها بفرصة 

املش��اركة جنب��اً إىل جن��ب مع 

األفالم الروائية الطويلة ، فكيف 

وه��و يتوج ع��ى ج��ل األفالم 

املش��اركة والتي بلغت 18 فيلامً 

روائي��اً ووثائقي��اً، خصوص��اً أن 

األف��الم الوثائقية التحظى عادة 

باالهتامم املرج��و منها ، مبعنى 

أدق »غالباً ما يك��ون الوثائقي 

يف خلفي��ة الواجه��ة ولي��س يف 

مقدمتها« عى حد قولها، وكان 

رئيس لجن��ة التحكيم يف األفالم 

الطويلة  عبد الرحمن سيساكو، 

املع��روف  املوريت��اين  املخ��رج 

م  ، وهو فيلم حساس جداً ومقدَّ

بطريقة بعيدة ع��ن اإلبتزال أو 

حتى استدرار العواطف .

ملاذا ...زينب تكره الثلج

تدور أحدث فيلم »زينب تكره 

الطفل��ة زينب  الثل��ج« ح��ول 

البالغ��ة م��ن العم��ر حينها )9 

س��نوات( ، والتي ق��ررت  كوثر 

بن هنية  تس��جيل وثائقي عنها 

باعتبارها  العائلية،  قصتها  وعن 

طفل��ة كان��ت  تعاين مش��كلة 

نفس��ية أثرت بش��كل كبري عى 

ش��خصيتها، نتيجة فقدان  األب 

يف عم��ر مبك��ر م��ن حياته��ا، 

وخوفها املتزايد من فقدان األم 

الحق��اً الت��ي ق��ررت أن ترتبط 

برج��ل آخ��ر وان ترح��ل مع��ه 

برفقة أوالدها )زينب وشقيقها 

الصغ��ري( إىل كندا م��كان إقامة 

ال��زوج وابنته وج��دان ، للبدء 

 ملى طيارة - تون�س

املتوج يف مهرجان قرطاج السيناميئ

األيام  تأسيس  على  سنه   50 مرور  مبناسبة  املقامه  االستثنائية  الدورة   ، السينمائية  قرطاج  أيام  فعاليات  مؤخرا  أنتهت   
الثالث  التانيت الذهبي ، وهو الفيلم  الثلج« لكوثر بن هنية  بجائزة  »زينب تكره  التونسي  الوثائقي  ، بتتويج الفيلم  السينمائية 
للمخرجه  التي  سبق وتعرفنا عليها بفيلمها »شالط تونس« الذي كان تدور أحداثه  حول شاب كان يعتدي باملشرط على 
النساء يف شوارع تونس ، وبدا للبعض على أنه شبح رجل أو عدة رجال ، وكان قد تناول املوضوع سابقا الكاتب التونسي 

كمال الرياحي يف روايته » املشرط« ، عرض الفيلم يف عدة عواصم عربية وأجنبية وشارك يف مهرجانات كثرية حينها.
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كوثر بن هني��ة التي تذكر دامئاً 

أنه��ا تعش��ق األف��الم الوثائقية 

لها،،  بالنسبة  املدرسة  وتعتربها 

والوس��يلة املث��ى الت��ي تغذي 

األف��الم الروائية الحق��اً، مؤكدة 

ع��ى أنها ح��ني أخرج��ت فيلم 

»زينب تكره الثلج« اكتش��فت 

ب��أدوات  أمده��ا  الفيل��م  أن 

جدي��دة وكثرية لتق��وم بإخراج 

فيلمها القصري »يد اللوح« وهو 

فيل��م تدور أحداث��ه حول قصة 

ش��بيهه بقصة زين��ب ، مؤكدة 

عى ثراء الواقع العريب بالقصص 

وعى حرصها ع��ى التعامل مع 

الناس عن ق��رب وبأنها تابعت  

زين��ب ملدة 6 أع��وام من  )من 

عم��ر 9 حتى 15( ، وهو س��ن 

حس��اس بالنس��بة لها ش��خصياً  

كمخرجة بدرجة كبرية، فالفيلم 

أعادها إىل إنسانيتها وطفولتها، 

ألن تلك  املرحلة العمرية تحدد 

وش��خصيتة  اإلنس��ان  ماهي��ة 

وكي��ف س��يبدو الحق��اً ، وألن 

األطف��ال عموما عفوي��ني أثناء 

التصوير ولديهم طريقة ممتازه 

يف رؤية األش��ياء، نجح الفيلم ، 

فشخصيتا  زينب ووجدان )ابنة 

الرجل الذي تزوج والدة زينب( 

اللت��ان تري��ان األم��ور بطريقة 

جدي��دة وم��ن زاوي��ة خاص��ة 

به��ام كانتا الس��بب األس��ايس 

خصوص��ا  الفيل��م،  إنج��اح  يف 

مدهشتني  ش��خصيتني  لكونهام 

وعفويتني وحميمتني يف التعامل 

م��ع  الكامريا، األمر الذي بدوره 

مالحظ��ات  توج��ه  ال  جعله��ا 

إخراجية  لهام وأجربها باملقابل 

ان تش��غل اىل جان��ب دوره��ا 

لحظ��ات االس��تقبال والحي��اة 

اليومية ل��آلرسة الجدي��دة، ثم 

رحلت عنهم لتعود بعد سنوات 

التطورات الحاصلة عى  لتعرف 

شخصية زينب وعالقتها بأرستها 

الجديدة، لتكتش��ف أن العائلة 

ق��د مزقت م��رة ثانية بس��بب 

الط��الق ب��ني الزوج��ني، ولكن 

زينب الطفلة، قد أصبحت شابة 

أك��رث وعياً ونضج��اً، ويبدو انها 

تأقلمت مع حياته��ا الجديدة ، 

ب��ل وأصبحت أكرث ق��وة وتقّبالً 

للحياة.

تس��اءل الكث��ري من مش��اهدي 

العم��ل ملاذا مل تع��ط كوثر أية 

أهمية لباقي ش��خصيات العمل 

كاألم واألب وحتى األخ الصغري 

لزين��ب  هيث��م ، إال أن كوث��ر 

بررت ذلك بأن الفيلم الوثائقي 

يشبه يف بنيته الفيلم الروايئ فهو 

الفني  الطاقم  مه��ام  كمخرجه، 

برمت��ه، فه��ي املص��ور وه��ي 

مهندس الصوت . 

ع��ن التجرب��ة باإلج��امل تقول 

كوث��ر ،علين��ا عندما نق��رر أن 

نخ��رج  فيلامً وثائقياً ، أن تكون 

لدينا عالق��ة أو أن نصنع عالقة 

جيدة م��ع ش��خصيات العمل، 

وه��ذا  األم��ر كان متوف��راً يل، 

لكون��ه تربطن��ي عالق��ة بتلك 

العائل��ة اعتباره��ا ج��زءاً م��ن 

عائلت��ي الك��ربى، وتؤك��د أنها 

حني ب��دأت التصوير مع زينب 

مل تك��ن تعرف إىل أين س��تصل 

بالفيلم، كل م��ا لفتها هو وجه 

وش��خصية زين��ب، وأرادت أن 

تس��جل معه��ا، والحق��ا قررت 

الس��فر برفقة زين��ب وعائلتها، 

عى م��نت نفس الطائرة إىل كندا 

بع��د ال��زواج، وهناك س��جلت 

يدور ح��ول ش��خصية محورية 

وتدور أحداثه م��ن وجهة نظر 

تل��ك الش��خصية بعينها، وقصة 

الفيل��م أختارت زين��ب لتكون  

الش��خصية املح��ور، فقررت أن 

تصور الفيل��م من وجهة نظرها 

تحدي��دا،  وه��ذا االم��ر جعل 

لزينب حصة األسد من الفيلم، 

الظاه��رة دوماً،  بينام وج��دان 

كانت تشكل املس��اعدة لها  يف 

والصعوبات  العقب��ات  تج��اوز 

ورمبا النقيض.

الجدير بالذكر أن فيلم »زينب 

تكره الثلج« كان عرضة العاملي 

لوكارن��و  مهرج��ان  يف  األول 

مؤخ��راً  وحص��ل  الس��يناميئ، 

ع��ى جائ��زة مونبيل��ه كأفضل 

فيل��م وثائق��ي، ومث��ل تونس 

يف املس��ابقة الرس��مية لألفالم 

الطويلة يف مهرجان أيام قرطاج.

بتأس��يس عائلة جديدة هناك، 

وقيل لزينب إنها مبجرد أن تصل 

اىل كندا سس��تمكن م��ن رؤية 

الثل��ج، لكن زيب��ب يف الحقيقة 

كانت تكره الثلج.

 أدخلتنا كوثر ب��ن هنية  ومنذ 

اللحظ��ة األوىل م��ن الفيلم  إىل 

عامل  زينب اإلنس��اين الش��فاف 

، وإىل تل��ك التجربة اإلنس��انية 

التي ممك��ن أن تتعرض لها اي 

طفل��ة يف مكان زين��ب، والتي 

مل تتوق��ف فق��ط ع��ى تجربة 

الفق��دان العائل أو الخوف من 

الفقدان، بل  أن مسألة مغادرتها 

ملدرس��تها وزميالته��ا ووطنه��ا 

رامية خلفها كل يشء جميل عن 

طفولته��ا ، كانت تجربة مرهقة 

له��ا كطفل��ة أيضاً ع��ى صعيد 

إنس��اين . ويف املقاب��ل قدم��ت 

املخرجه يف الفيلم ، منوذجاً آخر 

ورمبا عكس��ياً عن زينب الطفلة 

وج��دان الت��ي انفص��ل والدها 

ع��ن أمه��ا الكندي��ة، والتي ال 

تش��عر بأي إره��اق نفيس جراء 

هذا االنفصال ، وهي مس��تعدة 

متام��اً لتقبُّ��ل اآلخ��ر وحضوره 

كمش��ارك وكأخ يف منزله��ا مع 

والدها . وجدان الطفلة العفوية 

بالح��ب  املليئ��ة  والتلقائي��ة 

والحي��اة كان��ت أح��د العوامل 

التي س��اعدت زينب يف تطوير 

ش��خصيتها والتخل��ص م��ن كل 

العوائ��ق والحواجز ، لدرجة أن 

زينت مع نهاي��ة الفيلم نجدها 

ناضج��ة منفتح��ة ومقبلة عى 

أصيبت  باملقابل  بين��ام  الحياة، 

وجدان بنوع من التقوقع .

 ملاذا ...
»زينب تكره الثلج«؟

تدور أحدث فيلم »زينب 
حــول  الثلــج«  تكــره 
الطفلــة زينــب البالغة 
حينهــا  العمــر  مــن 
والتــي  ســنوات(،   9(
قــررت  كوثر بــن هنية  
عنها  وثائقي  تسجيل 
وعن قصتها العائلية، 
باعتبارهــا طفلة كانت  
نفسية  مشكلة  تعاين 
أثرت بشكل كبري على 
نتيجــة   ، شــخصيتها 
فقــدان  األب يف عمر 
حياتهــا،  مــن  مبكــر 
وخوفهــا املتزايد من 

فقدان األم الحقًا.
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فعاليات االفتتاح حرضتها العديد 

من األسامء والشخصيات املهمة 

ونجوم الفن، حيث أعطى حلمي 

النمن��م وزي��ر الثقاف��ة املري 

إشارتها، مع جمع من الشخصيات 

املرية والعربية واألجنبية التي 

توافدت عى املرسح الكبري بدار 

الس��اعة  منذ  املري��ة  األوب��را 

الخامس��ة مس��اء، بين��ام بدأت 

وقائع الحفل يف الس��اعة الثامنة، 

حني ت��م عزف الس��الم الوطني، 

وعرض مقتطف��ات من إبداعات 

عب��د  الكب��ري محم��ود  الفن��ان 

العزيز، الذي وافته املنية قبل 48 

ساعة من انطالق الدورة الثامنة 

والثالث��ني للمهرج��ان، مصحوبة 

وموس��يقى  أغنيات��ه  ببع��ض 

مسلس��ل »رأفت الهجان«، الذي 

قام ببطولته، ثم ظهرت املطربة 

نس��مة محجوب لتق��دم تابلوه 

»صوت الس��ينام« إخ��راج خالد 

ج��الل وإعداد موس��يقي أحمد 

ط��ارق يحي��ي وديك��ور محمد 

عودة  م��روة  وأزي��اء  غرب��اوى 

واإلضاءة يارس ش��عالن واملخرج 

وعق��ب  فهم��ي،  ع��ال  املنف��ذ 

اس��تعراض رسيع ملالم��ح وأفالم 

ال��دورة الثامن��ة والثالث��ني؛ عرب 

الشاشة الخلفية للمرسح، ظهرت 

جاسمني زيك مقدمة الحفل لتلقي 

كلم��ة ترحيب بضي��وف الدورة، 

وتدع��و الفنان محم��ود حميدة 

رئيس رشف املهرجان ود. ماجده 

واصف رئي��س املهرجان وحلمي 

النمنم وزير الثقافة للصعود إىل 

خش��بة املرسح، وقب��ل أن يُعلن 

الجديدة  ال��دورة  افتتاح  الوزير 

طالب الحض��ور بالوقوف دقيقة 

»يوم للس��تات«، الذي يُشارك يف 

املسابقة الرس��مية أيضاً، واعتى 

خش��بة املرسح لتحية الجمهور، 

حيث ظهرت الفنانة إلهام شاهني 

وانضم  الفيل��م،  وبطل��ة  منتجة 

رئيس  محم��ود حمي��دة  إليه��ا 

رشف املهرجان، كونه مش��ارك يف 

بطولة الفيلم، باإلضافة إىل أبطال 

وبطالت الفيلم وعنارصه التقنية، 

وألقت املخرجة كاملة أبو ذكري 

كلمة قصرية أهدت الفيلم خاللها 

إىل والدتها وللمخرج محمد خان 

ليبدأ بعدها العرض.

الترشيع�ات، السينم���ا 

ال��ص��ي��ن��ي��ة، ووق���ف���ة 

لسمري فريد

نقاش مهرجان القاهرة السيناميئ 

ال��دويل يف ه��ذه ال��دورة أهم 

وع��رض  الس��ينامئية،  القضاي��ا 

مختل��ف اآلراء ووجه��ات النظر 

حداد ع��ى روح الفنان محمود 

عبد العزيز .

  بعدها جرى اإلعالن عن أسامء 

فات��ن حاممه  بجائزة  الفائزي��ن 

للتمي��ز ؛ حي��ث تس��لم املخرج 

األملاين كريستيان بتزولد الجائزة 

مقتطف��ات من  ُعرض��ت  في��ام 

أفالم��ه ع��ى الشاش��ة الخلفية، 

وبعده تسلم املخرج الصيني جيا 

زان كيه جائزت��ه، وبعد أن ألقى 

كلمة قص��رية عاد املخرج األملاين 

ليلق��ي كلمة أيض��اً، ومع ظهور 

النج��م امل��ري الش��اب أحمد 

حلمي دوت القاع��ة بالتصفيق، 

الفائزين  بعده��ا دع��وة  لتت��م 

بجائزة فاتن حامم��ة التقديرية؛ 

بادئ��ة باملخرج املايل ش��يخ عمر 

الفلس��طيني   واملنتج  سيس��وكو 

حسني القال واسم املخرج الراحل 

محمد خان.

 بعدها اعتى فريق فيلم االفتتاح 

ال سيام فيام يتعلق باملوضوعات 

التي تهم صناعة السينام املحلية 

والعاملية، ليك��ون محور ندوات 

الس��نة ع��ن »التريعات  هذه 

السينامئية يف مر والعامل«، هو 

عنوان الندوة الرئيسية التي تأيت 

يف وقت تح��اول الدولة املرية 

فيه تصحيح تريعاتها القانونية 

الس��ينام، سواء  الخاصة بصناعة 

عى مس��توى الدع��م الحكومي 

للس��ينام أو اإلجراءات القانونية 

القوان��ني  أو  األف��الم  لتصوي��ر 

الرقابي��ة، وهذا بع��د عقود من 

العم��ل بقوان��ني مل يع��د بعضها 

الجديد،  مناسباً ملعطيات العر 

ألنه��ا ال تعكس ما بات��ت عليه 

تع��د  مل  إذ  الحالي��ة؛  الس��ينام 

تل��ك القوان��ني مس��ايرة ل��روح 

الع��ر. وق��د ش��ارك يف الندوة 

ع��دد م��ن الضي��وف األجان��ب 

الذي��ن كان��ت له��م خ��ربات يف 

مهرج��ان القاه��رة الس��يناميئ ال��دويل ال�38

وتس��تمر دورة السينام

عرفت الدورة ال�38 ل�»مهرجان القاهرة السينمائي الدويل«، )15 � 24 نوفمر/ تشرين الثاين 
2016(، مشاركة حوايل 204 أفام، من 61 دولة، منها 16 فيلمًا من 10 دول، شاركت يف املسابقة 
الرسمية للمهرجان، حيث تنافست على عديد اجلوائز املهمة، أبرزها جائزة »الهرم الذهبي« 
و»الهرم الفضي« و»الهرم الرونزي«، التي متنحها جلنة حتكيم املسابقة الرسمية ألفضل 
»البانوراما  املهرجانات«،  »مهرجان  يف  تتمثل  التي  األخرى،  األقسام  إىل  باإلضافة  األفام، 
»آفاق  من  كل  فتعكسها  املوازية،  األقسام  أما  اجلديدة«.  املصرية  و»السينما  الدولية«، 
السينما العربية«، و»أسبوع النقاد«، و»مسابقة سينما الغد الدويل لألفام الروائية القصرة«. 
وقد مت هذه السنة اختيار الصني كضيف شرف الدورة، إذ كانت الفرصة مواتية للكثرين، حيث 

تعرفوا من قرب على السينما الصينية احلديثة وكاسيكياتها.

عبد الكرمي قادري - اجلزائر
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خاصاً بحامم الس��باحة للنس��اء 

فق��ط. تكش��ف األح��داث عن 

عواق��ب هذا الق��رار عى الحياة 

االجتامعية، النفس��ية والعاطفية 

لنس��اء الحي«.، وه��و عمل من 

إخ��راج كاملة أبو ذك��رى، وفيلم 

»الرب الت��اين« الذي فت��ح جملة 

من النقاشات، وبعد 10 أيام من 

املنافسة رس��ت اختيارات لجنة 

التحكي��م ع��ى تقدي��م الجائزة 

الك��ربى، وه��ي اله��رم الذهبي 

لفيل��م »ميم��وزا«  ال��ذي يروى 

قصة »قافلة ترافق ش��يخ يحترض 

خالل جب��ال األطل��س املغربية. 

أمنيته األخ��رية أن يُدفن مع من 

أحبه��م. ولكن امل��وت ال ينتظر. 

يتملك الرعب ق��ادة القافلة من 

عبور الجبل، رافض��ني أن ينقلوا 

الجثة. يس��افر أحمد وس��عيد – 

اثنان من املحتالني – مع القافلة، 

ويدعيان أنهام عى علم بخط سري 

القافلة ويتعهدان بتوصيل الجثة 

إىل مثواها األخ��ري. يف عامل آخر، 

يُختار شكيب لُيسافر إىل الجبال 

يف مهم��ة أخرى وهي مس��اعدة 

قادة القافلة غ��ري املُدربني.« هو 

من إخراج أوليفر الكس  املولود 

يف باريس ع��ام 1982. فبعد أن 

أنهى دراس��ته للس��ينام وصناعة 

انتق��ل  برش��لونة،  يف  األف��الم 

أوليف��ر الك��س إىل لن��دن حيث 

أخ��رج أفالم��ه القص��رية األوىل 

الت��ي ُعرض��ت من خ��الل عدة 

مهرجان��ات دولية. ش��هد فيلمه 

ال��روايئ الطوي��ل األول »كلك��م 

قادة« عرض��ه العاملي األول من 

خالل قسم نصف شهر املخرجني 

مبهرج��ان كان ع��ام 2010 حيث 

العالقة بالتريعات الس��ينامئية 

يف بالده��م، س��واء م��ن البلدان 

العربي��ة أو األجنبي��ة، باإلضافة 

إىل عدد من املس��ؤولني والخرباء 

تضمن��ت  بحي��ث  املري��ني، 

نقاشاً موس��عاً حول قضية بالغة 

األهمي��ة، للخ��روج بنتائ��ج عن 

أفضل النظم وأكرثها عملية أمالً 

يف دف��ع الصناعة لألم��ام خاصة 

داخل م��ر. وق��د أدار الندوة 

الناق��د الس��يناميئ الدكتور وليد 

سيف، الذي س��بق له أن أرشف 

وأدار املرك��ز القوم��ي امل��ري 

للسينام.

 كام تم تنش��يط ندوة أخرى عن 

بدأ مس��ريته  وكاتب موزمبيقي. 

أمري��كا  يف  كصحف��ي  املهني��ة 

الالتينية ثم اس��تقر يف موزمبيق. 

عمل بالق��رب م��ن روي جويرا 

وج��ودار وج��ان روش يف املعهد 

الوطني املوزمبيقي يف الس��نوات 

السينام« جان ميشيل  »كراسات 

ف��رودو، الذي يص��در املهرجان 

كتاب��اً ل��ه بعن��وان »نظ��رة عى 

باللغ��ات  الصيني��ة«   الس��ينام 

العربية واإلنجليزية والفرنس��ية، 

باإلضافة إىل ع��دد من املخرجني 

واملنتجني واملس��ؤولني الصينيني. 

وقد أدار الندوة الناقد السيناميئ 

املري أمري العمري.

بخالف ندوات أخرى تقام ضمن 

م  الربام��ج املوازية للمهرجان، قدَّ

العربية  الس��ينام  آف��اق  برنامج 

الس��ينام  »ربيع  بعن��وان:  ندوة 

العربية« ملناقش��ة كت��اب الناقد 

الكبري والرئيس الس��ابق ملهرجان 

القاهرة الس��يناميئ الدويل سمري 

فريد بنفس العنوان،

ويف نف��س الوقت نظم أس��بوع 

النق��اد ال��دويل ن��دوة لتكري��م 

الراحل مصطفى  املغ��ريب  الناقد 

املس��ناوي، ال��ذي وافت��ه املنية 

خالل حض��وره الدورة الس��ابقة 

من مهرجان القاهرة الس��يناميئ 

األس��بوع  ويص��در  ال��دويل، 

بالتعاون م��ع الجمعية املغربية 

يض��م  كتاب��اً  الس��ينام  لنق��اد 

أب��رز كتاب��ات  مجموع��ة م��ن 

املس��ناوي، وللع��ام الثالث عى 

الت��وايل، يقي��م أس��بوع النق��اد 

حلق��ة بحثية عى م��دار يومني، 

األمريكية  الجامعة  بالتعاون مع 

يف القاه��رة، عنوانها ه��ذا العام 

»ح��ال النقد الس��يناميئ اآلن يف 

الوطن الع��ريب«. وتهدف الحلقة 

إىل إلقاء الضوء عى عدة محاور 

أساسية متعلقة بالنقد السيناميئ 

ووضعه الحايل، مثل مناهج النقد 

الس��يناميئ وضب��ط املصطلحات 

حصل عى جائزة اتحاد الصحافة 

الدولي��ة، ثم ش��ارك الفيلم فيام 

بعد يف أكرث من خمسني مهرجاناً 

دولي��اً. حص��ل فيل��م »ميموزا« 

ع��ى الجائزة الكربى يف أس��بوع 

النقاد يف مهرجان كان السيناميئ 

ال��دويل س��نة 2016، أم��ا الهرم 

الفي ألحس��ن إخراج فقد عاد 

إىل فيلم »قطار امللح والس��كر« 

الذي تدور أحداثه يف »موزمبيق 

إب��ان أح��داث الح��رب األهلية.  

يربط قط��ار واحد ما بني نامبوال 

للمدنيني  ومالو، وغري مس��موح 

األسباب  ملئات  نظراً  باستخدامه 

التي تهدد حياتهم عى مس��افة 

متت��د لس��بعامئة كيل��و مرت من 

السكك الحديد الخربة. سالوماو 

وتاي��ار جنديان غري منس��جمني، 

وروزا ممرض��ة ش��ابة يف طريقها 

لوظيفته��ا األوىل والت��ي رسعان 

م��ا تصبح موضع��اً للرغبة، تأمل 

ماريام��و صديقته��ا املقرب��ة يف 

بالس��كر.  امللح  مبُبادلة  النج��اح 

مت��ي الحياة م��ا ب��ني طلقات 

وتتدف��ق  والضح��ك  الرص��اص 

القطار  يتعرض  حينام  الحكايات 

للهجوم، ومي��ر الوقت ببطء إىل 

املحطة التالي��ة«. وهو عمل من 

إخراج  ليس��ينيو أزيفيدو مخرج 

الصني، التي تعت��رب ضيف رشف 

ال��دورة الثامن��ة والثالث��ني من 

املهرجان، حيث تم رصد تاريخها 

املمتد لقرابة القرن وربع، خاصة 

وأنه عرفت الس��ينام مبكراً، من 

خالل ع��رض أول ص��ور متحركة 

س��نة 1896، كام ُصنع أول فيلم 

تس��جيل صين��ي س��نة 1905، 

وق��د ش��هدت الندوة مناقش��ة 

أه��م االتجاهات املعارصة والتي 

منح��ت األفالم الصينية ش��هرتها 

وانتش��ارها يف أه��م مهرجانات 

العامل. وقد كان من بني املشاركني 

يف الن��دوة الناقد الفرنيس الكبري 

ورئي��س التحرير الس��ابق ملجلة 

الت��ي تلت اس��تقالل املوزمبيق. 

من��ذ ع��ام 1980، أخ��رج أك��رث 

من عري��ن فيلامً ت��م توزيعها 

عى مس��توى العامل، كام ش��ارك 

يف تأس��يس واح��دة من أش��هر 

رشكات اإلنتاج املوزمبيقية إيبانو 

البحوث  واتجاهات  الس��ينامئية 

الس��ينامئية والنق��د النس��وي . 

ويش��ارك ب��أوراق بحثي��ة عدد 

النق��اد املري��ني والع��رب من 

أجي��ال مختلف��ة، وم��ن املمكن 

أن تلقي ه��ذه الندوات بظاللها 

املعرفي��ة عى جه��ات مختلفة، 

ألهميتها النظرية والفكرية. ويف 

نفس س��ياق الندوات دامئاً، عقد 

املهرجان جلس��ة مناقشة لكتاب 

»ربيع الس��ينام العربية« للناقد 

الكبري سمري فريد.

  

متنوع��ة/ أف��الم 

حساسيات مختلفة

16 فيل��امً روائي��اً طوي��ال، وكلها 

ع��دد  ه��و   ،2016 إنتاج��ات 

األفالم التي ش��اركت يف املسابقة 

الرس��مية، وكلها تحم��ل أهمية 

عميق��ة، خصوصاً األف��الم اآلتية 

من أوروبا الرقية، التي س��بق 

وأن ش��اركت يف أكرب التظاهرات 

العاملي��ة، ويُعوَّل عليه��ا كثرياً يف 

جوائز األوس��كار، كح��ال الفيلم 

املج��ري » قتل��ة ع��ى ك��رايس 

ال��ريب  الفيل��م  أو  متحرك��ة«، 

» زوج��ة طيب��ة«. أم��ا األف��الم 

العربي��ة املش��اركة فق��د كانت 

املش��اركة،  األضعف يف  الحلق��ة 

من بينه��ام مثالً الفيلم الجزائري 

والتون��يس  قريت��ي«،  »وقائ��ع 

»زي��زو«، والفيل��امن املري��ان 

»ي��وم للس��تات« ال��ذي اخت��ري 

ليوم االفتتاح، وحس��ب ملخصه 

» ف��إن أحداثه ت��دو« عى مدار 

أربع��ة وعرين س��اعة يف أحد 

أحياء مر الفق��رية حيث يقرر 

مركز للش��باب أن يُخصص يوماً 
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انتحاري��ة« – إخ��راج : امي��ان 

النجار )مر(.

- ش��هادة تقدي��ر لفيل��م »بركة 

يقابل بركة« - محمود الصباغ- 

)اململكة العربية السعودية(.

- جائزة لجن��ة التحكيم الخاصة 

م��ن رشكتى  الجائ��زة مقدمة 

محم��د   – »كلين��ك«  فيل��م 

اس��تب  وفريس��ت  حفظ��ى 

وقدرها 50 ألف جنيها ذهبت 

لفيل��م : »حرائ��ق« – إخراج: 

محمد عبدالعزيز )سوريا(.

- جائ��زة أفض��ل فيل��م ىف آفاق 

وقدره��ا  العربي��ة  الس��ينام 

75  أل��ف جنيه��ا مقدمة من 

رشكة املاس��ة ذهب��ت لفيلم : 

»زيزو« – إخراج فريد بوغدير 

)تونس(.
جوائز ملتق��ى القاهرة 

السينامىئ الرابع:

- 10 آالف دوالر مقدم��ة م��ن 

رشك��ة ني��و س��نتري ألفضل 

التطوير  مرحل��ة  م��روع يف 

ملتيميديا. ويتنوع إنتاج ليسينيو 

ما بني األفالم الروائية والوثائقية. 

أم��ا اله��رم الربون��زي فق��د عاد 

إىل الفيل��م املج��ري »قتل��ة عى 

ك��رايس متحركة« وال��ذي يروي 

قص��ة » زويل الفت��ى الذي يبلغ 

م��ن العمر عرين عام��اً قعيداً 

ع��ى كريس متح��رك – وصديقه 

القعيد ورجل مطافئ س��ابق، أن 

يعرض��وا خدماته��م ع��ى املافيا 

كعصابة م��ن القتلة املأجورين«. 

للمخرج أتيال تي��ل الذي ولد يف 

بودابست عام 1971، تخرج أتيال 

تي��ل يف الجامعة املجرية للفنون 

الجميل��ة قس��م اإلع��الم. ُعرض 

فيلم��ه ال��روايئ الطوي��ل األول 

»فزع« يف أسبوع األفالم املجرية 

ع��ام 2008 حي��ث حص��ل عى 

جائزة أفضل ممثلة ثم ُعرض بعد 

ذلك يف ع��دة مهرجانات دولية. 

يف ع��ام 2011، أخ��رج فيلم��ه 

الذي  األول »وح��ش«،  القص��ري 

- دعوة لحضور ورش��ة املنتجني 

يف مهرجان روتردام السيناميئ 

ال��دويل ملنتجة فيل��م بريوت 

ترمينوس جانا وهبي.
تحكي��م  لجن��ة  جائ��زة 

الفيربيىس

- لفيلم »حياة آنا« - إخراج: نيون 

بزيلي��ا )جورجيا(. الفيلم يعرب 

عاطفياً ع��ن حياة امرأة تعاين 

يف مجتم��ع صعب وتحاول أن 

تجد لها طريقاً للحياة مع ابنها 

املتوحد.

جوائز لجنة التحكيم الدولية:

• جائ��زة أحس��ن إس��هام فني : 

لفيلم :لس��نا مبفردنا – إخراج: 

بيرت فاكالف ) التشيك(.

• جائزة نجيب محفوظ ألحس��ن 

س��يناريو : لفيلم :غرباء كلية 

– إخ��راج: باول��و جينوفيزى ) 

إيطاليا(.

• جائزة أحس��ن ممثل��ة: للفنانة 

ناهد الس��باعي عن دورها يف 

فيلم »يوم للستات« - إخراج : 

تأليف »حسام هاليل« إلجادته 

بن��اء إيقاع بس��يط وس��لس، 

ورسد شيق ومتميز .

الجوائز

الجائزة الثالثة – وقيمتها 5 آالف 

جنيه:

تذه��ب إىل س��يناريو »تقميع« 

عبادة«  س��امل  »محمد  تأليف 

لتناول��ه موضوعاً غري مطروق 

القي��م  م��ن  س��اخر  بش��كل 

السائدة املستقرة .

الجائ��زة الثاني��ة – وقيمتها 10 

آالف جنيه:

»زي��ارة  س��يناريو  إىل  تذه��ب 

قص��رية .. طويلة جداً« تأليف 

»هف��ال قاس��و« لقدرته عى 

بشكل  مأس��اوى  واقع  تقديم 

شاعري وبناء محكم و ذىك .

وقيمته��ا 20   – األوىل  الجائ��زة 

ألف جنيه:

تذهب إىل س��يناريو »سندريال« 

ذهب��ت إىل: بابي��ون يف خزان 

املياه ليحي العبد الله

-60000 جنيه مقدمة من املاسة 

فيلم  الفني ألفض��ل  لإلنت��اج 

م��ري يف مرحل��ة التطوي��ر 

ذهبت إىل: رشط املحبة لهالة 

خليل.

-50000  جنيه مقدمة من رشكة 

فيلم فاكتوري خدمات ما بعد 

اإلنتاج ذه��ب إىل: الكيلو 64 

ألمري الشناوي.

أل��وان  لتصحي��ح  أس��بوعان   -

مقدمة من رشكة بيكس��لموب 

يف لبن��ان ذهب��ت إىل فيل��م: 

بريوت ترمينوس.

- جائزة تطوير السيناريو مقدمة 

اينش��ياتيف  باريس فيلم  من 

ذهبت إىل: مهلة خمس��ة أيام 

لصالح ناس.

- دع��وة لحض��ور ملتقي بريوت 

لإلنت��اج املش��رتك ذهبت إىل: 

ابن ملهدي برساوي.

ش��هد عرضه العامل��ي األول من 

خالل قسم نصف شهر املخرجني 

يف مهرج��ان كان ث��م ُعرض بعد 

ذلك يف أك��رث مائة مهرجان دويل 

م��ن بينها مهرجان ب��راج لألفالم 

القصرية انتهاء برتش��يحه كأفضل 

فيلم قصري م��ن أكادميية الفيلم 

األورويب.

قامئة الجوائز

نادين  مس��ابقة  جوائ��ز 

شمس للسيناريو:

شهادات التقدير

»قان��ون  فيل��م  س��يناريو   -  

الجاذبي��ة« تألي��ف »م��روان 

حرب«

لتقدمي��ه تصور بري متامس��ك 

يناسب ما تطرحه قصة الفيلم.

- سيناريو فيلم »املمثل« تأليف 

إبراهيم  الرحي��م  »أحمد عبد 

ملهارت��ه يف تقدي��م معالج��ة 

سينامئية معدة عن نص أديب .

- سيناريو فيلم »عيد ميالد بوال« 

كاملة أبو زكرى ) مر (.

• جائزة أحس��ن ممث��ل: للفنان 

ش��كيب ب��ن عمر ع��ن دوره 

يف فيل��م »ميم��وزا« - إخراج: 

أوليف��ر الك��س ) إس��بانيا – 

املغرب – فرنسا(.

• اله��رم الربونزى ألحس��ن عمل 

أول أو ث��اين ومتن��ح للمخرج 

كرايس  ع��ى  »قتل��ة  :لفيل��م 

متحرك��ة« - إخ��راج: أتيال تيل 

)املجر(.

• اله��رم الف��ى– جائ��زة لجنة 

ألحس��ن  الخاص��ة  التحكي��م 

مخ��رج : لفيلم : قط��ار امللح 

ليس��ينيو  إخراج:   – والس��كر 

أزيفيدو )الربتغال – موزمبيق 

– فرنس��ا – جن��وب إفريقيا – 

الربازيل(.

• اله��رم الذهبي ألحس��ن فيلم 

ومتنح للمنتج: لفيلم »ميموزا« 

- إخراج: أوليفر الكس )إسبانيا 

– املغرب – فرنسا(.

تأليف »أحم��د نبيل« لتمكنه 

م��ن تقدي��م تن��اول متف��رد 

وص��ادم ومعالج��ة مع��ارصة 

ومغايرة لقصة »سندريال« .

جوائ��ز مس��ابقة س��ينام الغ��د 

الدولية

- شهادة تقدير لفيلم : » صعود 

 – بريالت��ا  بي��درو  إخ��راج:   «

الربتغال.

- ش��هادة تقدير لفيلم :«نزهة« 

- إخراج: ي��وري بافلوفيتش – 

كرواتيا.

- ش��هادة تقدير لفيلم :روزينيا 

– إخ��راج: ج��وي كامبوس – 

الربازيل.

- جائزة لجن��ة التحكيم الخاصة 

لفيل��م: الناحي��ة األخرى لنهر 

دوم��ان – إخ��راج: يس وونج 

باي - كوريا الجنوبية.

- جائزة يوس��ف ش��اهني ألفضل 

فيل��م قصري:ع��دن - إخ��راج: 

 – بوليدوث  رامريي��ز  أنرديس 

كولومبيا.

جوائز مس��ابقة أسبوع 

النقاد

- جائ��زة ش��ادي عبد الس��الم : 

لفيل��م »يف املنف��ي« - إخراج 

دافي��س س��يامنيس  التفي��ا - 

ليتوانيا .

- جائزة فتحي فرج ألفضل إسهام 

فن��ي تذه��ب إىل : التصوي��ر 

الذي ق��ام به باف��ل خورجيبا 

بفيل��م »زود« - إخراج »مارتا 

مينوروفيتش«  بولندا. 
جوائ��ز آف��اق الس��ينام 

العربية

- ش��هادة تقدير لفيلم »لحظات 
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ولع��ل مصطلحاً بحجم »س��ينام 

الربي��ع الع��ريب« ه��و مصطلح 

مستحدث نس��بياً، وهو ما سعى 

مقدم الكتاب مدير آفاق السينام 

العربية إىل تربيره، والتأسيس له 

عرب جملة من األفكار واإلشكاالت 

قائ��الً: »الس��ينام والفنون ثارت 

وس��اعدت دامئ��اً ع��ى الثورات 

خاص��ة يف م��ر، وارتب��ط الفن 

بالثورة فكانت الثورة يف السينام 

والفنون قبل الثورات يف الحياة، 

الثورة  انتقل��ت  عندم��ا  ولك��ن 

للواقع هل عربت عنها الس��ينام 

بأنواعه��ا )روائية- تس��جيلية – 

تشكيلية(؟... لقد كان الفن ثورة 

دامئاً .. ولكن هل تحولت الثورة 

لفن حقيقي ومعرب عام حدث ؟.. 

يستمر الس��ؤال .. ومن هنا تأيت 

قيمة هذا الكتاب واعتباره وثيقة 

تاريخية حية«.

 وقد ج��اء الكتاب لريصد الحركة 

الثورة،  املوازي��ة للس��ينام م��ع 

ببليوغرافي��ا  مرجع��اً  ويعت��رب 

مه��امً للمهتمني به��ذا النوع من 

السينام، أو حتى أولئك الباحثني 

ع��ن وثائق تس��جيلية ت��ؤرخ ملا 

حدث يف ه��ذه الث��ورات؛ إذ ال 

يتن��اول األف��الم الروائي��ة فقط، 

ب��ل والوثائقية أيض��اً، ومعظمها 

لت أثناء الثورات ومن داخل  سجِّ

ساحاتها. كام أن الناقد مع تطرقه 

إىل مجم��ل األف��الم والن��دوات 

واالحتف��االت الت��ي احتفت بها 

املهرجان��ات الكربى، إال أنه خصَّ 

بعضها بالنقد والتحليل.

أفالم الثورة وإفرازاتها

معترباً العامل كله مرسحاً ألفالمه، 

قّدم الربيطاين ش��ون ماكليس��رت 

السياس��ية وإمنا التعبري عنها من 

تقوم  خالل ش��خصيات حقيقية 

الكام��ريا،  أم��ام  أدوار  بتمثي��ل 

باإلضافة إىل وجود بطل محوري 

جانب��ه  إىل  تتح��رك  الفيل��م  يف 

وه��و  األخ��رى،  الش��خصيات 

الشاب اليمني قيس، الذي ميكن 

أول فيل��م يف العامل عن الثورة يف 

اليمن، التي دخلها رساً كسائح ال 

كصحفي، كام قدم الناقد س��مري 

فريد بدوره مجموعة مالحظات 

عى ه��ذا الفيلم أهمه��ا درجة 

الوع��ي التي يتمت��ع بها صانعه، 

وابتع��اده ع��ن تحلي��ل الوقائع 

اعتب��اره املحور الذي يحول دون 

تش��ظي موضوع الفيلم وتفكك 

بنيته بالرغم من كرثة املعطيات 

الثورية وتشعبها،  كام بنيَّ الناقد 

أهم مميزات هذا الفيلم كالقوة 

موقف  يتحول  حي��ث  الدرامية، 

البط��ل من االنزع��اج من الثورة 

كتاب »سينام الربيع العريب«

صفحة  هي  والعامل  لعربي  والعامل  مصر  يف  السينما  تاريخ  يف  خاصة  صفحة  هناك  أصبحت   «
ويوثق  العربي.  العامل   كل  إىل  امتدت  ثم   2010 عام  تونس  يف  بدأت  التي  العربي,  الربيع  ثورات  أفام 
سمر فريد يف هذا الكتاب الحتفاالت مهرجانات السينما الدولية الكرى يف برلني وكان وفينسيا 
بهذه الثورات، وذلك من واقع حضوره لها من كان 2011 حتى كان 2016 ». هذا ما كتب على ظهر كتاب  
»سينما الربيع العربي« لسمر فريد الصادر عن برنامج »آفاق السينما العربية«  2016، بالطبعة 38 
رت  ملهرجان القاهرة السينمائي الدويل. وقد رصد الكتاب  نقدًا وحتليًا العديد من األفام  التي عبَّ

عن ثورات الربيع العربي

اأمينة حاج داود - اجلزائر
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املنفصلني،.  العاملني  بني هذين 

والفيلم يالمس قضية الثورة يف 

العديد من البؤر أهمها تركيزه 

ع��ى مس��أله إع��ادة األموال 

بت من طرف أقطاب  التي هرِّ

الخارج،  إىل  الس��ابق  النظ��ام 

والتي وصلت اإلش��اعة إىل أن 

نصيب كل فقري سيكون حينها 

200 ألف جنيه، وغريها الكثري 

م��ن نقاط التامس، ، . ويش��ري 

الناق��د إىل بع��ض املالحظات 

الفنية كاملش��اهد غري املشبعة 

درامياً واملونتاج وامليكساج .

مل تك��ن هذه ه��ي كل األفالم 

الت��ي تع��رض له��ا الناقد بل 

مخت��ارات منه��ا، فق��د تناول 

الكات��ب جمل��ة م��ن األف��الم 

تنوعت بني الروائية والوثائقية 

الش��هود«  »أق��وال  كفيل��م 

مل��ي  الث��ورة  يف  املفق��ودون 

اسكندر وفيلم »بعد املوقعة« 

إىل تأييدها واالشرتاك فيها، ومن 

مثة ميك��ن اعتبار الفيل��م وثيقة 

تعريفية تكش��ف خباي��ا الثورة 

اليمنية .

»ي��ا خي��ل الل��ه« ... يف مواجهة 

اإلرهاب يف املغرب

  بدأ الناقد سمري فريد استعراضه 

له��ذا الفيلم من خ��الل الحديث 

عن املخرج نبيل عيوش، وأصوله 

التي تعود إىل أب مغريب مس��لم 

وه��ذا  يهودي��ة،  تونس��ية  وأم 

الت��امزج الثق��ايف العرق��ي الرثي 

س��اعده عى صقل موهبته، وعن 

أصل ه��ذا الفيلم الذي كتب عن 

رواي��ة » نجوم  س��يدي مومن« 

للكاتب الروايئ »جميل بلامحي«، 

الت��ي كتبها ب��دوره ع��ن جرمية 

مروعة وقع��ت يف املغرب، حيث 

ق��ام 14 ش��اباً مغربياً م��ن الدار 

البيض��اء بعملية انتحارية يف أكرث 

من ن��اد ومطعم وفن��دق، أدت 

إىل مرع وج��رح العرات من 

واليهود،  واملس��يحيني  املس��لمني 

و»مي��اه فضية رصخة من أجل 

س��وريا«  ألسامة محمد ووئام 

س��يامف بدرخ��ان، و«م��دام 

كوراج«  ملرزاق علواش وغريها 

الكثري. وهذا الزخم الس��يناميئ 

س��مري  الناق��د  أورده  ال��ذي 

فريد محل��الً ومناقش��اً ميكّننا 

من اعتب��ار هذا الكتاب وثيقة 

إدان��ة ما يفعل��ون. ويعتربه أحد 

أهم األفالم العربية لسنة 2012.

ع��ى حلة عين��ي .. ت��ورة جيل 

الحرية.

»عى حلة عيني« أحدث أفالم 

س��ينام الربيع العريب الروائية. 

وم��ع أن��ه يحم��ل الجنس��ية 

الفرنس��ية إال أنه فيلم تونيس 

خال��ص م��ن حي��ث هويت��ه 

الثقافية، كام يذكر الناقد... إنه 

إعالن مولد مخرجة موهوبة يف 

أول أفالمه��ا الروائية الطويلة، 

وهي لي��ى بوزي��دي؛ واحدة 

من أجيال الشباب الذين قاموا 

بالث��ورة تعبرياً ع��ن جوهرها، 

بها  والداف��ع األك��رب لقيامهم 

وقيادته��ا هو أن يعيش��وا يف 

حري��ة. ق��دم الناق��د ملخصاً 

للفيلم معترباً إياه فيلامً نسائياً 

بامتياز، يتن��اول قصة امرأتني 

من تون��س أم  اس��مها حياة، 

وابنة تدعى فرح، فحياة التي 

البوليسية  الدولة  جيداً  تعرف 

الل��ه، و«التائب«   ليرسي نر 

الذي تحدث  عل��واش،  ملرزاق 

فيه عن التوبة عن اإلرهاب يف 

الجزائر، و« ش��هادة من ليبيا«  

الله عوميش، و»انتظار«  لعبد 

ال��ذي يؤرخ ملأس��اة الش��عب 

و»أريج  ملاريورزي،  الس��وري 

ش��فيق،  لفيوال  الثورة«  رائحة 

في��ام يع��رف ب��� » 11 س��بتمرب 

املغرب«، وقد برر املخرج عنوان 

الفيل��م بأنه مس��تلهم من مقولة 

مش��هورة مفادها أن املجاهدين 

ميتطون خي��ول الله، التي تذهب 

بهم إىل الجنة. وكغريه من األفالم 

التي تناولها الناقد واضعاً بصمته 

ملخص  ع��رض  بع��د  التحليلي��ة 

الفيلم؛ إذ يرى بأن أسلوب عيوش 

يجمع بني ثالث مدارس سينامئية، 

هي مدرسة هوليود، التي تتوجه 

إىل مختل��ف طبق��ات الجمهور، 

ومدرس��ة باري��س الت��ي تهت��م 

السينام  ومدرسة  الذايت،  بالطابع 

املري��ة. ويعترب الفيلم حس��ب 

رأي الكات��ب والناقد الفقر عنراً 

أساسياً يف التحريض عى العنف؛ 

إذ إن دع��اة العن��ف يس��تغلون 

ظ��روف ه��ؤالء الش��باب وفراغ 

عقوله��م مللئها بأف��كار تكفريية. 

ويقف الفيلم حس��ب الناقد عى 

الحد الدقي��ق الفاصل بني اعتبار 

اإلرهابيني ضحاي��ا بدورهم وبني 

س��لطت  س��ينامئية،  تاريخية 

الض��وء ورفع��ت الحجب عن 

أهم الش��طحات الس��ينامئية، 

الت��ي أفرزته��ا ث��ورات الربيع 

العريب، والتي متكنت من خالل 

اعتامده��ا ع��ى ثيم��ة الثورة 

وأك��رب  أع��رق  تناف��س يف  أن 

املهرجانات العاملية.

الت��ي ال تّدخر جهداً يف حامية 

ابنتها املتمردة واملحبة للحرية 

الناق��د  أن  ك��ام  واالنعت��اق، 

-مع س��عيه إلب��راز أهم نقاط 

قوة الفيل��م املتمثلة يف بعض 

املش��اهد الكربى وتركيزه عى 

براع��ة املمثل��ة وامتيازها- إال 

أنن��ا نج��ده يتط��رق ملواطن 

ضعف فنية فيه متثلت أساساً 

يف الس��يناريو واملونتاج، الذي 

بع��ض  يف  باملرته��ل  وصف��ه 

األحيان، واملش��اهد التقليدية 

الرتيبة، ولك��ن نقاط الضعف 

بالنس��بة للكات��ب ال تخف��ي 

نقاط القوة التي تجعل الفيلم 

محاول��ة صادق��ة لإلجابة عن 

السؤال: ملاذا كانت الثورة؟.

نوارة .. انقسم املجتمع فكان 

ال بد من الثورة

مع أن الناق��د كان يرتك عادة 

األح��كام الت��ي يطلقه��ا عى 

األفالم يف آخر التحليل والنقد، 

إال أننا نجده يس��تفتح قراءته 

ونقده  بتس��جيل رأيه يف فيلم 

»نوارة«؛ إذ يقول: بقدر بساطة 

الفيل��م يف التعبري ع��ن الثورة 

م��ن خالل التناق��ض بني حياة 

األثرياء وحي��اة الفقراء، بقدر 

عمقه يف ه��ذا التعبري.  حيث 

يتحرك ه��ذا الفيلم بني عاملني 

أعلنا القطيعة مع بعضهام؛ عامل 

قصور املجمعات ذات املداخل 

األحي��اء  وع��امل  الكهربائي��ة، 

العشوائية التي ال تصلها املياه، 

من خالل »نوارة« الشابة التي 

تعيش ضمن حدود العامل الثاين 

وتعم��ل ضم��ن ح��دود العامل 

األول، وكأنه��ا هم��زة الوصل 
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»على حلة عيني«
أحــــــدث أفــــــالم ســيــنــمــا 
الــروائــيــة.  العربي  الربيع 
اجلنسية  يحمل  أنه  ومع 
فيلم  أنـــه  إال  الفرنسية 
حيث  من  خالص  تونسي 

هويته الثقافية
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فيلم

›وردة القاهرة األرجوانية‹

ودور املجاز يف تعليب الواقعي ضمن التخيييل

ضمن حماورته املوسومة ›إيون‹  توجه أفاطون 
بل  بفن  الشعر  تقول  ال  »إنك  بالقول:  حملاوره 
فإن  التقليدي،  للشاعر  إلهية.« فبالنسبة  بقوة 
والدهشة،  االنبهار  عامل  هو  احلقيقي  العامل 
ولذلك فهو ال مييز بني استيهاماته وبني الواقع، 
وعيه،  خارج  وهو  إال  الشعر  يقول  ال  فهو  ولهذا 
وبالتايل ارتبط معه الشعر باجلموح وباخلروج عن 

إطار الوعي.

د. حممد بن حمودة - تون�س

العدد الثالث �شتاء 2017العدد الثالث �شتاء 2017 7879

ت
كيا

�شي
ال

ك

رة
اه

لق
ة ا

هر
ز

الصورة  متيزت  اليونانية،  الحداثة  ومنذ  أفالطون  منذ  األساس،  هذا  عى 
الفنية عن الصورة الشعرية بالتزامها باإلطار، مادياً ورمزياً وصورياً، ومنه 
استقرار مسبق استاطيقي مفاده أفضلية االستعارة عى التشبيه، وذلك عى 
الصالحية  ارتبطت  ُمعطى. هكذا  ما هو  ُمنشأ عى  ما هو  أفضلية  اعتبار 
تحويل  عن  الفرد  بعجز  الرتاجيديا  وارتبطت  األلوهي  بنزع  غربياً  الفنية 
اقتى  التشبيه  عى  االستعارة  تصدير  أن  القول،  مفاد  فكر.  إىل  طبعه 
إغريقياً إنجاز انزياح داليل أصبح مبقتضاه مصطلح بووزيس ال يشري للشعر 
وإمنا للفن. هكذا تم ترسيح الحامسة الشعرية وارتبطت الصالحية الفنية 

بالحقيقة الصورية.
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مهام كان صحيح��اً أن الحقيقة 

الفنية تروِّض جموح الحامس��ة 

انزعاج  توات��ر  فقد  الش��عرية، 

الفنانني من قدرة تلك الحقيقة 

املجتمع��ات  ›تطبي��ع‹  ع��ى 

والعالق��ات واألغراض والقيم... 

الخ. وألن عت��ق ›الحقيقة‹ من 

توظيف الس��لطة له��ا هو أمر 

األدب  كان  فق��د  ›مس��تحيل‹ 

واقعي��اً  مدفوع��ني  واإلب��داع 

للتمسك بذاك املستحيل. وعى 

هذا األساس كان املجاز يف األصل 

إجازة تُعطى لذلك املس��تحيل. 

وضمن كتابه ›االنتقال املجازي، 

من الص��ورة إىل التخييل‹ جزم 

ب��أن »مربر  ›ج��ريار جوني��ت‹ 

الش��خصية الخارجة من اللوحة 

كثري الش��يوع.«   فه��ل معنى 

ذلك أن تجرُّد الشاشة من اإلطار 

يجعلها أقدر عى تكريس هدف 

املجاز التش��كيل من وراء تيمة 

›اللوحة يف اللوحة‹؟

غادر  وفع��الً،  بالنداء.  لفتاتن��ا 

البيضاء  الشاشة  باكس��رت‹  ›توم 

والس��وداء والتحق بعامل الناس 

املزرك��ش باأللوان عى مختلف 

أطيافها، وطلب من › سيسيليا‹ 

الح��ب.  مش��اعر  تبادل��ه  أن 

ومب��ارشة بع��د ه��ذا الحادث 

يع��د  ومل  الشاش��ة  ارتبك��ت 

مبق��دور باقي الش��خصيات أن 

تواص��ل أداء أدوارها، بل دخلوا 

يف ش��جار مع جامه��ري الصالة 

الع��رض  باس��تكامل  املطالب��ة 

وبعودة شخصيات الفيلم ألداء 

القصة واس��تكامل رسدها. من 

ناحية أخرى، فقد حاول منتجو 

الفيلم رشاء صمت الصحافة عن 

الحادث��ة مقابل امل��ال، ولكنهم 

علم��وا بعد ذل��ك أن عدداً من 

نسخ ›توم باكس��رت‹ قد حاولوا 

الخروج من الشاشة خالل عرض 

الفيل��م يف صاالت عرض أخرى، 

بل إن إحدى النس��خ املعروضة 

العرض، لن يسمح بالوصول إىل 

العامل ال��رسدي للفيلم، أو ألي 

املجازي‹.«   ›االنتق��ال  من  نوع 

إذ ال ميكن لهذه الصيغة األخرية 

يف االنتهاك املستحيلة مادياً أن 

تحصل إال داخ��ل التخييل. ويف 

ه��ذا الخصوص نق��رأ ل�»جريار 

جوني��ت« قول��ه: » وال ب��د يف 

هذا املق��ام أن نذك��ر )من بني 

فيلم  م��ن  الكثريين(، مش��هداً 

ل���‹وودي أل��ن: ›وردة القاهرة 

األرجوانية‹ )1985(، وفيه نجد 

عك��س ما تقدم؛ إذ يقوم ممثل 

–شخصية يف الفيلم )التمييز بني 

الوصفني ال عالق��ة له بحديثنا( 

›بالفع��ل‹  الشاش��ة  باجتي��از 

ليلتق��ي إحدى املش��اهدات يف 

صال��ة الع��رض، وإذا مل تخن��ى 

ذاك��ريت بحركة متبادل��ة: وهنا، 

عى األقل يَِعد املمثل فقط )ال 

املمثل-الشخصية معاً( صديقته 

إىل  يأخذه��ا  ب��أن  الس��اذجة 

فعلياً وحقيقي��اً. عندها مل يبق 

أمام ›توم باكسرت‹ من خيار غري 

العودة للشاش��ة، وهو ما أفرح 

باقي شخصيات الفيلم.

وبينام كانت ›سيس��يليا‹ تحرض 

أغراضه��ا للس��فر م��ع ›جي��ل 

ش��فرد‹، س��ارع األخري بالرحيل 

وبالرغم من  وتركه��ا وش��أنها. 

شعوره ببعض الندم فإن ›جيل 

شفرد‹ مل يحرك ساكناً ليغريِّ من 

تبعات قراره وترك الطائرة التي 

يس��تقلها عائداً لهولي��ود تتابع 

سريها. 

تحت وطأة الش��عور باإلحباط، 

قاع��ة  ›سيس��يليا‹  تغ��ادر  مل 

الس��ينام حي��ث كان ينبغى أن 

تلتقي ›جيل شفرد‹، وتابعت يف 

األثناء مشاهدة رشيط ›راقي 

الفوق‹ )Top Hat( وهو فيلم 

من إخراج ›وودي آلن‹. وتحت 

مفعول س��حر الس��ينام عادت 

البسمة من جديد ل� ›سيسيليا‹، 

باإلم��كان االنطالق م��ن القول 

إنه يف حني تتش��اكل اللوحة مع 

الورق��ة البيضاء، فإن الشاش��ة 

تتناسل من السجاد. ويف حني أن 

الورقة هي بناء كتايب يستدعي 

توظيفه التوفر عى قدرة قرائية 

وقدرة عى تطوي��ع العالمات، 

فإن الس��جاد هو قيمة ثقافية؛ 

وجمعي��ة  أصلي��ة  كف��اءة  أي 

وتوظف البداهة املش��مولة بها 

الكائن��ات الحية. وهذه القرابة 

بني الشاش��ة والس��جاد هي ما 

يفرس– رمب��ا- التوات��ر املعارص 

التباعد  لهاجس رف��ض عالق��ة 

بني عامل الفن وعامل الالفن. ولو 

عدن��ا مجدداً لنس��تفتي ›جريار 

جونيت‹ لتوقفنا عند ما أش��ار 

إلي��ه ›ج��ريار جوني��ت‹ عندما 

الحظ قائالً: » كل منا يس��تطيع 

أن يك��رس الشاش��ة، لكن هذا 

االعتداء املادي البحت، إذا متكن 

م��ن مقاطعة الفيلم، وإفس��اد 

يف إح��دى الصاالت ق��د بلغ به 

االنفص��ال ع��ن الع��رض درجة 

جعلت��ه ين��ىس نص��ه، وبالتايل 

يربك عملية العرض.

أم��ام اس��تفحال ه��ذا الوضع، 

سارع منتجو الفيلم باالستنجاد 

ب� ›جيل ش��فرد‹، بوصفه املمثل 

ال��ذي يجس��د ش��خصية ›توم 

باكسرت‹، وذلك عى أمل نجاحه 

يف االمساك بالشخصية الهاربة. 

وفع��الً، نجح ›جيل ش��فرد‹ يف 

االمساك ب� ›توم باكسرت‹، ولكنه 

يف األثن��اء س��ينجح يف غواي��ة 

›سيسيليا‹، وهو ما زاد يف تعقيد 

وضعه��ا وجعله��ا يف وضع من 

يراوح بني وْهٍم وآخر، ذلك أنها 

قبلت أن ترافق ›جيل ش��يفرد‹ 

لتعي��ش معه يف هولي��ود، وقد 

أعلم��ت ›توم باكس��رت‹ باألمر، 

وعللت خيارها بقولها إنه رغم 

انجذابها له فإنها ال تستطيع أن 

تنىس أن��ه غري موج��ود وجوداً 

هوليود، هذا املكان األسطوري 

إلنتاج األفالم الذي مل يتيرس لها 

إىل اآلن الوص��ول إليه، كام إىل 

أي فضاء أي تخييل كان.« 

وبالعودة ملنت الفيلم فإنه ميكن 

إيجازه كام يل: ›سيسيليا‹ فتاة 

تعمل نادل��ة يف مطعم وتواجه 

واقع الحي��اة الصعبة الذي ميز 

األزمة االقتصادي��ة التي مّر بها 

الع��امل يف الثالثيني��ات. وم��ام 

ضاع��ف أزم��ة ›سيس��يليا‹ هو 

حم��ق زوجه��ا وال مباالت��ه مبا 

تعانيه البالد من كساد اقتصادي. 

أم��ام هذا الوضع وجدت فتاتنا 

ل��دى الس��ينام ملج��أ تنىس يف 

حياضه صعوبة أوضاعها. وبينام 

كانت ›سيس��يليا‹ تشاهد فيلامً 

يف قاع��ة ›جويل ب��الص‹ للمرة 

حادث  وق��ع  يومها  الخامس��ة 

عجي��ب: أحد ش��خصيات فيلم 

األرجواني��ة‹  القاه��رة  ›وردة 

واس��مه ›ت��وم باكس��رت‹، توجه 

ع��امل  يف  لالنغ��امس  وع��ادت 

السينام السحري. وضمن لقطة 

أخ��رية وأّخ��اذة، تختفي دموع 

ليحل محلها شعاع  ›سيس��يليا‹ 

انعكاس ضوء الشاشة السحري.

كل الدواعي تحف��ز عى القول 

بأن الس��ينام هي ِش��عر العر 

الصناع��ي، ذل��ك أّن الس��ينام 

الرومانيس  للمنعط��ف  أعطت 

منوال��ه  االنطباع��ي  ورديف��ه 

االبداع��ي الذي يس��مح باألمل 

يف مصالح��ة الش��ائعة، بوصفها 

ما يعرّب ع��ن العريف مع املعرفة 

إرادياً  تبنيه��ا وتنش��ئها  الت��ي 

القانونية  النوامي��س  وصوري��اً 

والرس��مية، من خ��الل محاولة 

الخارجية  االس��تجابات  مالءمة 

مع الن��وازع الباطنية، والعكس 

صحي��ح. ول��و قبلن��ا بتعريف 

بأنه��ا  للس��ينام  ف��ور‹  ›إي��ل 

»الحميمي وق��د صار عى ذمة 

 de l’intime pour( »الجميع

يصعب  االنطباعات  هذه  مثل 
ينشأ  مل  ش��خ��ص��ا  ت��خ��ام��ر  أن 
ض���م���ن ح���اض���ن���ة م��وس��وم��ة 
أي  وصورية،  كاسيكية  بثقافة 
أخذ  عدم  على  تعودت  ثقافة 

االستيهامي مأخذ اجلدية
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املريخ إىل قاع البحار ]..[ بطلة 

الريط تعيش حياة تعسة مع 

يس��تعبدها  املزاج  زوج صعب 

ويطغى عليها. وملجأها الفريد 

القاعة الس��ينامئية الوحيدة يف 

مدينتها الصغ��رية. فهي تجلس 

أم��ام الشاش��ة تش��اهد نفس 

الريط م��رة وأخرى ثم أخرى 

تلته��م الشاش��ة وتلتقمها بكل 

ذات  األعجوبة  وتقع  جوارحها. 

ي��وم: يخ��رج بطله��ا املفضل، 

البط��ل العاطفي، من الشاش��ة 

ويأخذها معه من يدها وتدخل 

معه يف قلب الريط إىل عامله، 

عامل الخي��ال ]..[ وتعيش أزهى 

الحبيب  م��ع  لحظ��ات عمرها 

النهاي��ة  وت��أيت   ]...[ الحن��ون 

إذ  والح��رية؛  امل��أزق  ومعه��ا 

تجد البطلة نفس��ها بني زوجها 

tous( ألدركنا خط��ورة وظيفة 

اإلنصات ضمن الرط املعارص. 

الس��معي-البري  فالس��ياق 

املعارص أصبح يسمح لإلنصات 

مبساحة للتصادي غري مسبوقة؛ 

إذ تربط بني املح��ل والكوكبي 

بسالس��ة غ��ري معه��ودة. ومن 

ش��أن هذا التحوير أن أصبحت 

الرمزية ش��أناً يهم الجميع، ومل 

تع��د اختصاصاً من اختصاصات 

أصح��اب الخطاب��ات القيادية. 

ولعلن��ا ال نخط��ئ الق��ول حني 

نلفت النظر إىل عالقة الرتاس��ل 

القامئ��ة غربي��اً ب��ني اس��تهزاء 

أفالط��ون م��ن ›إي��ون‹ وم��ن 

الش��اعر، وبني استخفاف سارتر 

من الس��ينام. ول��و توقفنا عند 

ردة فعل س��ارتر عند اكتشافه 

الع��رض  ولش��عرية  للس��ينام 

الكالم  لس��قنا هذا  الس��يناميئ 

ال��ذي ص��در عن��ه بخص��وص 

موقف��ه م��ن الس��ينام. يقول: 

»عند زي��اريت لقاعات العروض 

د  التي توحِّ باألحياء  السينامئية 

بالخف��ض،  املش��اهدين  ب��ني 

ن��ت عندها أّن ه��ذا الفن  تيقَّ

الجديد هو ع��ى ذمتي، بنفس 

الق��در الذي ه��و فيه عى ذمة 

الجميع ]...[  ] ويبدو أن بيني 

وبني هذا الفن عالقة متازج[ إذ 

بقدر ما أن��ا عّي عى التفاعل 

منفتح  فإنَّن��ي  املق��دس،  م��ع 

عى كل م��ا يتوفر ع��ى فتنة. 

وفعالً، مثَّلت الس��ينام بالنسبة 

يل مشهداً مش��بوهاً، ومع ذلك 

أحببته بش��كل منح��رف مثّمناً 

بذل��ك م��ا يفتقده ذل��ك الفن 

الفيل��م يف تحطيم م��ا يُصطلح 

عى تس��ميته ›الج��دار الرابع‹. 

من ناحيته، خرّي ›جريار جونيت‹ 

مقاربة املس��ألة من خالل تيمة 

)ص41(.  اللوح��ة  يف  اللوح��ة 

›ج��ريار جونيت‹ قدرة  وليبلور 

ه��ذا الخيار ع��ى إقامة عالقة 

االس��تيهامي  ب��ني  امتدادي��ة 

والتخييل من ناحية، وبني عامل 

الواقع وع��امل العادة من ناحية 

أخرى، يذك��ر مثال لوحة ›ماين‹ 

نرى  »حيث  ›زوال‹؛  املوس��ومة 

نظرة األوملبيا يف اللوحة املكررة 

التي تش��غل املكان من مكتب 

ال��روايئ، منحرفة )بالنس��بة إىل 

اللوحة األصلية( باتجاه الروايئ، 

وكأنها تش��كره عى دفاعه عن 

ه��ذه اللوحة: ه��ي نظرة من 

الكوالي��س، تش��ري إىل انتق��ال 

وحبيبه��ا ]...[ وتحتار ... ولكن 

ال ب��د من االختي��ار، وتختار ... 

من تخت��ار؟ ]...[ بعد اضطراب 

وح��رج تفضل زوجه��ا، تفضل 

الواقع عى عالته ...«  

إجامالً، ما احتفظت به ›نعيمة 

بنعب��د العايل‹ م��ن الفيلم هو 

مزجه بني الواقع والخيال، وعى 

هذا األس��اس رادفت بينه وبني 

األدب الع��ريب القدي��م حي��ث 

الخيايل واقعي والواقعي خيايل. 

مع ذل��ك مل تنتب��ه ›نعيمة بن 

عبد العايل‹ إىل أن ›وودي آلن‹ 

أراد من خ��الل فيلمه أن يبيح 

لنفس��ه ولغريه رخص��ة قوامها 

الحق يف تعليب الواقعي ضمن 

الخيايل. وبس��بب عدم االنتباه 

بنعبد  ›نعيمة  املذكور، أهملت 

العايل‹ - فيام أهملت- هاجس 

حت��ى ذلك الح��ني. ومعلوم أّن 

الس��ينام كان��ت وقته��ا مجرد 

انس��يابية ]يف الصور[ وال يشء 

غري ذل��ك، بل هي ال��كل وقد 

صري إىل اختزاله إىل ال يشء ]...[ 

]...[ لق��د كنت مأخ��وذاً مبتعة 

مشاهدة الالمريئ.« 

االنطباع��ات  ه��ذه  مث��ل 

يصع��ب أن تخام��ر ش��خصاً مل 

ينش��أ ضمن حاضنة موس��ومة 

بثقافة كالس��يكية وصورية؛ أي 

ثقاف��ة تعودت ع��ى عدم أخذ 

الجدي��ة.  االس��تيهامي مأخ��ذ 

الحاصل، أّن سارتر ارتبك بسبب 

تعطُّل وجاهة التباعد الذي من 

دون��ه تخ��رس الفاعلي��ة الفنية 

صالحياتها، مبا أنه من دون تباعد 

ال إم��كان للتس��ليم بصالحي��ة 

املن��وايل،  والنم��وذج  املث��ال 

وبالتايل تبط��ل الحاجة لفاعلية 

 .La transposition النق��ل 

واملالحظ أن نعيمة بنعبد العايل 

مل تهت��م بفيل��م ›وردة القاهرة 

يعطل  بوصفه  إال  األرجواني��ة‹ 

فاعلي��ة النق��ل، وذل��ك بحكم 

خضوع��ه العتب��ارات العجيب 

والغري��ب. فه��ي تب��دأ مقالها 

املوس��وم ›واقع عجيب غريب‹ 

عى النحو التايل: »مبا أننا بصدد 

والغريب  العجي��ب  الكالم عن 

فال بأس، يك أس��تدرجكم معي 

إىل عامل الخيال، أن أبدأ بتلخيص 

رشيط سيناميئ للمخرج ›وودي 

القاهرة  ›وردة  عنوان��ه:  أل��ن‹ 

األرجواني��ة‹، فالشاش��ة صغرية 

أكانت أو كبرية هي التي تتجول 

بنا يف عوامل الخيال، وتنقلنا من 

مجازي يف شكل إهداء. ولكن ال 

يشء مينع بعام��ة من أن نفرس 

املستقيمة  النظرة  املعنى،  بهذا 

أو املنحرفة التي مينحها املوديل 

)فعلي��ا( لرس��امه، مس��تخدماً 

والحتم��ي،  الوهم��ي  املؤث��ر 

للمش��اهد، ومتج��اوزاً الحدود 

الت��ي تفص��ل بني ع��امل اللوحة 

والع��امل الخارج��ي. فبواس��طة 

األدوات املتعددة املعلبة، وعى 

نحو تب��اديل، ميك��ن للوحة أن 

تس��تقبل عى س��طحها عنارص 

من هذا الع��امل.«   ولعل قدرة 

فيلم ›وردة القاهرة األرجوانية‹ 

عى ه��ذا التعلي��ب املرن هو 

علة قدرته ع��ى إلهام مخرجني 

آخري��ن عديدي��ن، وميك��ن أن 

نذكر اسمني بالخصوص: ›غاري 

روس‹ و»بليزانتفيل«.
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أهم أفالم

2016

العدي��د  املنتهي��ة،   2016 س��نة  عرف��ت 

م��ن االنتص��ارات الس��ينامئية، وه��ذا عىل 

املستوى العريب والعاملي، حيث تعرّفت 

الجامهري املحب��ة لألفالم عىل العديد من 

األعامل املهمة، التي شكلت منعرجا فنيا، 

والقت تجاوب��ا كبريا بني الجمه��ور والنقاد 

عىل الس��واء، وهذا من خ��الل املهرجانات 

الس��ينامئية الت��ي تق��ام هنا وهن��اك، أو 

ع��ىل مس��توى ش��باك التذاك��ر، وق��د كان 

الع��امل الع��ريب ه��و اآلخ��ر مرسح��ا لهذه 

النقاش��ات السينامئية، س��واء يف عملية 

س��ينامه  أو  الغ��ريب،  للفيل��م  اس��تقباله 

العربية الت��ي تعرب عنه وع��ن هويته، بأي 

ش��كل من األش��كال، ومن بني هذه األفالم 

الت��ي ش��ارك يف العديد م��ن املهرجانات 

السينامئية الكربى، وفتحت نقاشا كبريا .

»نحبك هادي«

محمد بن عطية/ تونس

الدويل  السيناميئ  برلني  مهرجان  يف  األبرز  العريب  اإلنجاز  صاحب 
»برليناله« إذ فاز بجائزتني كبريتني: أفضل أول فيلم طويل للمخرج 
كذلك  مستورة.  مجد  للممثل  الفي  والدب  عطية،  بن  محمد 
شارك يف أكرث من 15 مهرجاناً. وحسب امللخص فإن وقائع الفيلم 
تجري قبل زواج البطل بيومني، حيث يتعرّف الشاب هادي عى 
مرّة،  ألّول  وانعتاقها.  بسحرها  يؤخذ  متاماً.  عنه  املختلفة  »ريم« 
يعرف معنى النضوج وحريّة االختيار، بعيداً عن التسلّط والوصاية 
التونسيني  الشباب  وعي  يقارب  عطّية  بن  املجتمع.  وبطريركّية 
للتحّرر والراخ بصوت مختلف. ويطالب  الثورة، وتطلّعهم  بعد 
بالتغيري االجتامعي، فالسيايس وحده ال يكفي. ويربز فضل املرأة 

يف التحّول الحقيقي الذي مرّت به البالد.

»آخر أيام املدينة«

تامر السعيد/ مرص 

 أخرجه وشارك يف كتابة الحوار والسيناريو تامر السعيد، ولعب أدوار البطولة فيه كل من خالد 
عبد الله، مريم صالح، عل صبحي وحنان يوسف.

تدور قصة الفيلم  يف عام 2009، داخل مدينة القاهرة العريقة حيث يحاول خالد الشاب أن 
يصنع فيلاًم عن تلك املدينة وما تحمله من أحالم يف الوقت الذي يعاين فيه من احتاملية أن يُطرد 
من شقته، واملرأة التي يحبها تريد أن تهاجر خارج مر، متذكًرا يف نفس الوقت أيام طفولته 

عندما كانت القاهرة مكانًا أكرث إرشاًقا.
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»آخر واحد فينا«

عالء الدين سليم/تونس

إىل  والهجرة  الصحراء  الفيلم حول قصة شاب صحراوي حاول عبور  أحداث  تدور 
أوروبا، فيقرر عبور البحر مبفرده، وأثناء رحلته بالقارب يأخذ مساراً خاطئاً، ومنذ 
تلك اللحظة يعيش هذا الشاب رحلة خاصة من نوعها يف تجربة ومغامرة فريدة 

تعرتضه فيها عدد من اللقاءات، فام الذي سيقابله ويراه؟.

»ذاكرة باللون الخايك« وثائقي

الفوز طنجور/ سورية

»يف اللحظة التي وصلُت فيها أنا وعائلتي إىل مخيم متواضع للجوء يف قلب أوروبا، 
بدأُت أهرب إىل ذاكريت التي تركُتها أمام باب بيتي. كانت الصور هشة، ورسيعة، 
التي عاشتها سناء يف  املرّة  التخفي  لسنوات  الخايك؛ صور  باللون  ومعطوبة، وكلها 
الشام، والليل الطويل الذي أمضاه إبراهيم يف السجن، واألمل العميق الذي يعيشه 

خالد يف املنفى، والتوق أبداً للرجوع، والحلم بوطن حّر هو ما تبقى لشادي«
فيلم »ذاكرة باللون الخايك«، هو بوُح الروح مبا كان حبيساً يف مملكة الخايك، تتقاطع 
الذاتية مع سري شخصيات سوريّة عاشت يف ظل نظام العسكر،  فيه سرية املؤلف 

واضطرت بسبب موقفها أن تغادر البلد، قبل الثورة أو بعدها«.

»حزام«، وثائقي،

حميد بن عمرة /الجزائر

يتابع الفيلم التنقل بني عاملي الرقص الرقي 
قمرة  آسية  قصة  من خالل  الكاراتيه  ولعبة 
ثقة  بكل  تقرر  التي  الكاراتيه  لعبة  بطلة 
من  مستفيدة  الرقي  الرقص  مجال  دخول 

امكاناتها الجسدية. 

»ميموزا« 

أوليفر الكس/ املغرب

قافلة ترافق شيخ يحترض خالل 

أمنيته  املغربية.  األطلس  جبال 

األخرية أن يُدفن مع من أحبهم. 

يتملك  ينتظر.  ال  املوت  ولكن 

عبور  من  القافلة  قادة  الرعب 

الجبل، رافضني أن ينقلوا الجثة. 

اثنان   – وسعيد  أحمد  يسافر 

القافلة،  مع   – املحتالني  من 

بخط  علم  أنهام عى  ويدعيان 

بتوصيل  ويتعهدا  القافلة  سري 

الجثة إىل مثواها األخري. يف عامل 

لُيسافر إىل  يُختار شكيب  آخر، 

وهي  أخرى  مهمة  يف  الجبال 

غري  القافلة  ق��ادة  مساعدة 

املُدربني.

»قطار امللح والسكر«

The Train of Salt and Sugar
ليسينيو أزيفيدو/ املوزمبيق

تدور أحداث الفيلم يف موزمبيق يف وسط أحداث الحرب األهلية. 
للمدنيني  مالو، وغري مسموح  نامبوال و  ما بني  يربط قطار واحد 
مسافة  عى  حياتهم  تهدد  التي  األسباب  ملئات  نظراً  بإستخدامه 
متتد لسبعامئة كيلو مرت من السكك الحديد الخربة. سالوماو وتايار 
لوظيفتها  طريقها  يف  شابة  ممرضة  وروزا  منسجمني  غري  جنديان 
ألوىل والتي رسعان ما تصبح موضعاً للرغبة، تأمل ماريامو صديقتها 
املقربة يف النجاح مبُبادلة امللح بالسكر. متي الحياة ما بني طلقات 
الرصاص والضحك وتتدفق الحكايات حينام يتعرض القطار للهجوم 

ومير الوقت ببطء إىل املحطة التالية.
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»قتلة عىل كرايس متحركة«

 Kills On Wheels

أتيال تيل /املجر

يقرر كٍل من زويل - فتى يبلغ من العمر عرين عاماً قعيد 
عى كريس متحرك – وصديقه القعيد ورجل مطافئ سابق، أن 

يعرضوا خدماتهم عى املافيا كعصابة من القتلة املأجورين.

 -good-wife »زوجة طيبة«

مريجانا كارانوفيتش/ رصبيا

تتزامن معرفة ميلينا - البالغة من العمر خمسني عاماً 
- إصابتها مبرض الرسطان مع اكتشافها لحقيقة املايض 

املرعب لزوجها الذي كانت تعتقد أنه الزوج املثايل، 
فتبدأ رحلة صحوة من الحياة املثالية التي كانت تعتقد 

أنها تعيشها.

»توين ايردمان«

 Toni Erdmann
مارين آدي/أملانيا

ال يرى وينفرد ابنته إينس كثرياً فيقرر فجأة بعد وفاة 
كلبه أن يفاجئها بزيارة ولكنها خطوة غري مالمئة البنته 
التي تعمل بجد يف مروع هام كمشارك اسرتاتيجي يف 

بوخاريست.

Hacksaw Ridge »مرتفع املنشار«
ميل غيبسون/اسرتاليا

العاملية  الحرب  خالل  األمريىك  الجيش  مسعف  دوس”  “ديزموند  حول  أحداثه  تدور 

الثانية، والذى خدم ىف معركة “أوكيناوا” رافًضا قتل الناس، وأصبح فيام بعد أول رافض 

لتسلم ميدالية الكونجرس الرفية ىف التاريخ األمريىك، والفيلم يشارك ىف بطولته أندرو 

جارفيلد وترييزا باملر وجيمى ماكاى وفراس ديراىن وفينيس فوجان ومات نابى وريان كور 

وريتشارد روكسبريج وراشيل جريفث ومن تأليف راندال واالس وروبرت شينكان ومن 

إخراج ميل جيبسون.
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 Paterson »بيرتسون«

جيم جارموش/األرجنتني 

لطاملا كان جيم جارموش شاعراََ، قد كانت فكرته يف األساس أن 
يكون شاعراََ قبل أن يتجه لصناعة األفالم وها نحن نرى أصداء 
تلك األمنية جلية يف أفالمه، سواء كان عن طريق اإلشارة لويليام 
بليك يف فيلمDead Man أو عن طريق شاعرية لغته السينامئية 

الخاصة. 
وكان تأثري هذا عليه أوضح ما يكون يف فيلمPaterson، الفيلم 
الذي يحي عن سائق حافلة يُدعى باترسون ويعيش يف مدينة 
تحمل نفس االسم. أثناء الفيلم نستمع إىل الكثري من أشعار 
باترسون التي تتطّور مبرور الوقت، وبالرغم من بساطتها فقد 
كانت تلك األشعار جميلة. فهو يكتب عن كل ما يحيط به، 

مثل علب الثقاب عى سبيل املثال. 
عن  فقط  يتحدث  ال  أنه  من  بالرغم  شاعرياََ  الفيلم  ويظل 
الشعر. جارموش هو أحد أولئك املخرجني املهووسني بتصوير 
الجامل الكائن يف حياتنا اليومية، وقد استطاع إبراز تلك امليزة 
بشكل رائع من خالل هذا الفيلم.،إذا كان للفيلم أب روحي 
فحتامََ سيكون ياسوجريو أوزو. فقد استطاع جارموش توجيه 

حساسية ياسوجريو بشكل بسيط ومبهر.

Silence »صمت«

مارتن سكورسيزي

الواليات املتحدة االمريكية

)سيباستياو  اليسوعيني،  اآلباء  من  اثنان  يسافر 
)اليابان(  إىل  جارب(  و)فرانسيس  رودريغز(، 
تحت حكم  تحظر  التي  السابع عر،  القرن  يف 
وجميع  الكاثوليكية  الكنيسة  )ت��وك��وغ��اوا( 
هناك  ويشهدان  تقريًبا.  الخارجية  االتصاالت 
حكومتهم  يد  عى  يابانيني  مسيحيني  اضطهاد 
التي ترغب يف تطهري )اليابان( من النفوذ الغريب 
املطاف  نهاية  يف  املسيحية.  الديانة  وانتشار 
الريف،  إىل  )رودريغز(  الكهنة، ويسافر  ينفصل 

ويتساءل.

Things To Come
ميا هانسن لوف، الواليات املتحدة االمريكية 

كان هذا العام مميزاََ إليزابيل هابرت، فقد لفتت تلك املمثلة القديرة الكثري من األنظار بسبب 
.Elle دورها الجريء يف رائعة بول فرهوفن

خطف هذا األداء الرائع األضواء من أدائها يف فيلمThings To Come والذي قامت به ميا هانسن 
لوف هذا العام، عى الرغم من أنها مل تقدم أداًء أقل يف األخري. رسيعاََ وببساطة:

تدور أحداث الفيلم حول شخصية ناتايل التي تقوم إيزابيل هابرت بأدائها وهي أستاذة فلسفة 
يف الجامعة ومتزوجة من سنوات عديدة وتعيش مع أرستها وزوجها. يقرر زوجها فجأة أن يرتكها 
ليتزوج من امرأة أصغر سناََ، لتبقى ناتايل وحدها أمام هذا القرار لتتعامل معه ومع الحياة بشكل 

عام. 
ولكن يظل هذا الفيلم يعرض القصة من وجهة نظر نسائية، مل يتوصل إليها وودي مطلقاََ.
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عبد الكريم قادري

من  األول  العام  ع��ربت  أن  وبعد  السيناميئ 

بهويتها  للتعريف  خصصته  والذي   - انطالقتها 

واهتامماتها البحثية- ها هي تتابع مسريتها نحو 

يتواجد  التي  املناطق  الواسع يف جميع  االنتشار 

فيها الناطقني باللغة العربية داخل وخارج الوطن 

السينام سواء يف  لفن  املخلص  فالشباب  العريب، 

نادي  من  يستحق  والدراسة  البحث  أو  اإلنتاج 

التنوير  مهمة  عاتقة  عى  حمل  الذي  الجرسة 

الثقايف أن يُعرف بهم أمام العامل وأن يُعرفهم عى 

تجارب بعضهم البعض، وعى التجارب العاملية .. 

يؤكد  ما  وهو  للتواصل  السيناميئ جرساً  فكانت 

تأسيسه وما ير عليه  الجرسة منذ  نادي  عليه 

إبراهيم  األستاذ  األديب  إدارته  مجلس  رئيس  

الجيدة يف كل لقاء أو توصية، مؤكداً يف الوقت 

رئيس  بشكل  املجال  إفساح  رضورة  عى  نفسه 

ونقد  تغطية  ومراعاة   ، الوازنة  الشابة  لألقالم 

املرموقة  القامات  جانب  إىل  تجاربهم،  ودراسة 

إغفال  دون  السينام  بفن  ومشتغلني  نقاد  من 

تجاربهم   تشكل  التي  الخبرية  باقالمهم  العناية 

وخرباتهم نرباساً منرياً ال ميكن االستغناء عنه .

يضاف  جديد  نور  كمشعل  السيناميئ  انطلقت 

إىل ما قدمه نادي الجرسة منذ عام 1960، حامالً 

منطلقاً  الثقايف  التنوير  نر  أمانة  عاتقة  عى 

من  وعاملياً.  عربياً  األكرب  الحيز  إىل  املحلية  من 

سعيها  يف  السيناميئ  عند  اإلرادة  تنبع  هنا 

مستقبلية  مراجع  مبثابة  تكون  إصدارات  إلنتاج 

للدارسني واملهتمني يف الفن السيناميئ، ومن هنا 

تربز الحاجة إىل أقالم الخرباء الفاعلني يف املشهد 

السيناميئ عملياً ونظرياً.

د. موؤيد حمزة

مشعل نور وجرس تثاقف

خامتة


