
�سينما

�سناعة الأفالم يف بالدنا.. م�س�ؤولية من؟

الأ�سبق،  دورات��ه  يف  ذل��ك  على  دل��ل  قد  ك��ان  مثلما  املا�سية،  دورت��ه  يف  ال�سينمائي  م�سقط  مهرجان  اأثبت 

الأفراد  املزيد من  اج��ت��ذاب  على  ق��ادرة  ال��ع��امل،  اآخ��ر يف  اأي مكان  �ساأن  �ساأنها  ُع��م��ان،  الأف��ام يف  اأن �سناعة 

واحلوا�سيب  الكامريات  وف��رة  لي�ست  والبتكار.  والتحدي  ب��الإث��ارة  املليئة  عواملها  يف  للدخول  واملوؤ�س�سات 

الرخي�سة وبرامج املونتاج �سهلة ال�ستعمال وحدها هي ال�سبب يف اجتذاب النا�س نحو �سناعة الفيلم، لكنه 

الأفراد رغبة لقول  اأي�سا لدى  اأ�سبحت حترك م�ساعر املايني. يف بادنا  التي  ال�سورة  قبل ذلك قوُة لغة 

كلمتهم وتقدمي �سورتهم لاآخرين، وهم بذلك ي�ساطرون هذا الكوكب  روحه العامة التي تعرتف بال�سورة 

اجلاذبة و�سيطا للُّقيا والتعارف بل وحتى ال�سعي للتغيري.

بهذه الروح يدخل �سانع الأفام العماين اجلديد عامل ال�سينما، �سيكون غالبا غري واع بالفرق بني الفيلم 

ال�سينمائي وفيلم الفيديو، وقد ل يكون قد �سمع باإجنمار برجمان بل ول حتى بكوينتني ترانتينو—املثل 

ال�سينمائي  النقد  اأن قراأ مقالة واحدة يف  ال�سباب حول العامل. قد ل يكون �سبق له  الأعلى ل�سناع الأفام 

اأو فيلمني ولكنه مل  ال�سينما". قد يكون خمرجا �سنع فيلما  "نظرية  ب�سيء ي�سمى  �سمع  اأو حتى  الر�سني 

متاحة  �سيناريو  ع�سرين  توجد  ل  اأ�سا  لأن��ه  ل  منها،  الأن�سب  لختيار  �سيناريو  ع�سرين  لقراءة  ي�سطر 

لاختيار منها، ولكن لأن فيلم خمرجنا اجلديد مل يْحَتج اأ�سا اإىل �سيناريو لإجنازه.. حفنة اأفكار عري�سة 

اجلديد  خمرجنا  يكون  قد  لانطاق.  كافية  كانت  الذكي  "ميمو" بالهاتف  ال�  �سفحة  على  اأو  ورقة  على 

قادما من خلفية كهذه، حيث مل ي�سبق له م�ساهدة اأي فيلم ق�سري يف حياته �سوى تلك التي �سنعها رفاقه 

املهرجانات  اأحد  يف  فيلمه  يفوز  واأن  بل  فيلما  ي�سنع  اأن  معينة  فرتة  يف  ا�ستطاع  ذلك  مع  لكنه  ب�سنة،  قبله 

املحلية اأو اخلليجية. ح�سنا، اإنه ل�سيء مبهج للغاية اأن يكون يف بادنا �سناع اأفام لديهم مقدار معقول من 

املوهبة وبع�س احلما�س، لكن ذلك ل يكفي اأبدا لقيام �سناعة فيلمية )كي ل اأقول �سينمائية( متينة وقادرة 

نحو  اإليه  ن�سبو  ما  لتحقيق  �سغرية  واحدة  خطوة  هي  الروؤية،  بجريدة  ال�سفحة  هذه  ال�ستمرارية.  على 

قيام �سناعة فيلمية واعية باأدواتها وقادرة على املناف�سة. هي خطوة �سغرية جدا، لكنها �سرورية جدا، وهي 

الأوىل من نوعها يف بادنا على ما اأح�سب.

علميا  تدريبا  ال��ك��وادر  تدريب  اإىل  حاجتها  وبقدر  واأدوات،  معدات  اإىل  الأف��ام  �سناعة  حتتاج  ما  بقدر 

فاإنها  والتمثيل،  والت�سوير  الت�سوير  واإدارة  والإ���س��اءة  والإخ���راج  ال�سيناريو  كتابة  جم��الت  يف  وم�ستمرا 

معا  واجل��م��ه��ور  الأف���ام  �سناع  وع��ي  ترفع  نظرية/تنظريية-ثقافية  ق��اع��دة  بناء  اإىل  حتتاج  ال��ق��در  ب��ذات 

مبكامن الإبداع يف الأعمال ال�سينمائية اخلاقة، كما توؤ�س�س لديهم قدرة على التذوق والتحليل والنقد ملا 

اأفام، فبدون القدرة العالية على التذوق والتحليل �ستكون ال�سينما التجارية وال�سهلة هي  ي�ساهدونه من 

املُ�ساهد  اإن  �سواء.  اأن يتجاوزه فيما ي�سنعونه وي�ساهدونه على حد  ي�ستطيع هوؤلء  الذي ل  الأول  النموذج 

و�سانع الفيلم كاهما بحاجة لثقافة �سينمائية جادة لي�سنعا معا الفيلم اجليد وي�ستمتعان به جميعا، واإل 

ظل كل واحد منهما يجر الآخر لاأ�سفل حتى ال�سقوط يف القاع.

* * *
"�سينما" اأن تكون نافذة نحو ثقافة �سينمائية نوعية، يجد فيها املُ�ساهد العام مراجعات  تطمح �سفحة 

وروؤى  حتليات  فيها  يجد  كما  بامل�ساهدة،  جديرة  اأعمال  اإىل  تر�سده  وقدمية  جديدة  �سينمائية  اأفام  عن 

اإنه كثريا  الأفام.  بها فيلم من  التي يحفل  والتميز  الإبداع  له ما قد يكون غائبا عنه من عامات  تف�سر 

ما ينده�س بع�س امل�ساهدين من �سبب اختيار جلنة حتكيم معينة لفيلم ما ليحظى باجلائزة الكربى، وهو 

اأن ت�سهم املقالت الرتاكمية يف ال�سفحة اإىل جعل املتذوق قادرا  اأو عاديا. الطموح هنا  فيلم يجدونه مما 

املَ�ساهد  بع�س  يف  اأو  الأف��ام  يف  العبقرية  مكامن  بع�س  وا�سطياد  التحليل  على  الوقت،  مرور  مع  بنف�سه، 

واللقطات التي كان مير عليها فيما م�سى مرور امل�ستف�سر املت�سكك. �سانع الفيلم بدوره، يف بادنا و�سواها، 

بحاجة لأن يقراأ عن الأفام وال�سينما كتاباٍت ر�سينة عميقة، وما اأندر ذلك يف اللغة العربية!

ولأن ال�سفحة تتوجه ل�سناع الأفام مثل توجهها للقارئ العام، فاإنها �ستحفل -بدءا من العدد القادم- 

يجري  �سينمائي  مهرجان  عن  معلومات  يقدم  اأحدهما  ال�سينمائية،  باملهرجانات  خا�سني  ثابتني  ببابني 

خال  مل�سابقته  الأف��ام  تقدمي  موعد  �سينتهي  مهرجان  عن  معلومات  يقدم  والآخ��ر  ال��ع��امل،  ح��ول  حاليا 

قبول  موعد  انتهاء  قبل  فيه  وي�سارك  املهرجان  ذاك  عن  يعرف  اأن  الفيلم  �سانع  ي�ستطيع  بحيث  اأ�سابيع، 

الأفام بوقت كاف. واإ�سافة لذلك، ف�ستحتوي ال�سفحة على اأخبار الفن ال�سابع، دون اأن تغفل اخلرب املحلي 

كلما كان احلراك الفني قائما.

* * *
تفرد ال�سفحة َم�َساحاتها للمعنيني بال�ساأن الفيلمّي واملتخ�س�سني يف النقد ال�سينمائي للم�ساهمة فيها 

ب�سكل  �سي�ساهم  الأول �سوتا جديدا  ت�سم منذ عددها  نوعية، وهي  �سينمائية  ثقافة  فكرة خلق  مبا يرثي 

ثابت يف حتريرها هو ال�سعثاء �سلطان التي رغم حداثة عمرها اإل اأنها �ساهدت من الأفام النوعية املميزة 

ما مل ي�ستطع اجليل الأ�سبق اأن ي�ساهده اإل خال عقود، وهو �سبب كاف لتحظى بباب "مراجعات فيلمية" 

منذ العدد الأول، فهي �سوت ال�سباب القادم مع فن ل يزال �سابا ولديه القدرة الدائمة على جتديد �سبابه. 

اأن حتقق ال�سفحة مبتغاها، واأن تكون  اأما كاتب هذه ال�سطور، امل�سرف احلايل على ال�سفحة، فياأمل حقا 

واأن  ال�سابع،  الفن  األوان  من  واخلاق  والنوعي  اجلاد  على  بات�ساع  مفتوحة  نافذة  امل�ساحة-  �سغر  –رغم 
وموؤهلة  وجدية  وابتكارا  عمقا  اأك��رث  عمانية  اأف��ام  نحو  �سعيا  بال�سينما  نوعية  ثقافة  تاأ�سيل  يف  ت�سهم 

للتناف�س، تعك�س �سورتنا التي تعبنا كثريا من البحث عنها يف املرايا املت�سدعة حولنا دومنا جدوى.

الثاثاء  16 من جمادى الثانية 1433ه�  املوافق 8 مايو 2012م

ملـــاذا هـــذه ال�سفــــحة؟

النادي الثقايف ُيْطِلق برنامج 
)الفـــن ال�سابـــع(

» اأفـــــالم عمـــانية الليلــــة..  برعاية »        

عبداهلل خمي�س

فيلم ا�ستعرا�س 

12 رجال غا�سبا )1957(    اإخراج: �سيدين لوميت   بطولة: هرني فوندا

اجلوائز والرت�سيحات: تر�سح لثالث جوائز اأو�سكار، وفاز بـ 14 جائزة اأخرى

اأعلن النادي الثقايف يف لقائه الأخري مبجموعة من الكتاب واملثقفني العمانيني، عن اإطاق حزمة جديدة من 

�سهرية  اأم�سية  عن  عبارة  والربنامج  ال�سابع(،  الفن  )برنامج  عنوان  حتت  ال�سينمائية  بالثقافة  املعنية  الفعاليات 

للفرتة  فيها  وي�ساهم  عبداهلل خمي�س،  الكاتب  عليها  وي�سرف  ونقا�سات،  واأوراق عمل  فيلمّية  على عرو�س  ت�ستمل 

املتبقية من هذا العام جمموعة كبرية من املهتمني بال�ساأن ال�سينمائي يف ال�سلطنة.

للتمتع  لهم  الفر�سة  واإت��اح��ة  اجلمهور  لعموم  اجلمالية  بالذائقة  الرت��ق��اء  اإىل  ال�سابع  الفن  برنامج  يهدف 

اأوراق  اإلقاء  مب�ساهدة العديد من العرو�س الفيلمية وفقا جلدول حمدد، بحيث ل تقت�سر الفعاليات على جمرد 

اإثراوؤها بالعرو�س الفيلمية املتنوعة وفقا للمو�سوع املطروح لاإ�ساءة والتعريف. وتنفرد �سفحة  عمل واإمنا يتم 

"�سينما" بن�سر تفا�سيل الربنامج لاأ�سهر القادمة من العام احلايل، حيث �ستكون الفعالية الأوىل يف �سهر مايو 
اجلاري حتت عنوان "التيارات الأحدث يف فن الفيديو" يقدمها عبداهلل خمي�س، اأما �سهر يونيو فيقدم فيه حامت 

حمد ورقة عن "ال�سرد ال�سينمائي"، ويف يوليو �سيلتقي اجلمهور مع املونتري طالب العربي يف ورقة حتمل عنوان 

�سماء  فيه  ف�سيقدم  املبارك،  رم�سان  �سهر  مع  �سيتوافق  والذي  اأغ�سط�س  �سهر  اأما  ال�سينمائي"،  املونتاج  "�سحر 
"الفيلم  "البعد الروحي للفن ال�سابع"، ويف �سبتمرب يعود عبداهلل خمي�س بورقة جديدة عن  عي�سى ورقة بعنوان 

اخلليجي يف مواجهة الدراما التليفزيونية"، اأما عامر الروا�س فيحني لقاوؤه باجلمهور يف اأكتوبر لي�سلط ال�سوء 

اأما  لحقا،  ت�سميته  �ستتم  مو�سوع  يف  حبيب  عبداهلل  �سيتحدث  نوفمرب  ويف  العماين"،  الفيلم  يف  "الرمزية  على 

اأم�سية اخلتام لهذا العام ف�ستكون مع الكاتب حميد علي متحدثا عن "الدور التنويري للفيلم الوثائقي".

راب���ط���ة تطوعية  ال����ق����راءة(، وه���و  ي��ح��ت��ف��ي )���س��ال��ون 

عر�ست  التي  العمانية  بالأفام  القراءة،  ثقافة  لت�سجيع 

ال�سينمائي  اخلليج  ملهرجان  اخلام�سة  ال��دورة  يف  موؤخرا 

بفندق  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ت��ق��ام  ح��ي��ث  امل��ا���س��ي،  اإب��ري��ل  �سهر  يف 

م�ساء  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  يف  باخلوير  )اآيبي�س( 

اليوم وذلك برعاية جريدة الروؤية.

ت�سعة  اأ�سل  من  اأف��ام  ثمانية  عر�س  الفعالية  ت�سمل 

اأف����ام ع��م��ان��ي��ة مت ع��ر���س��ه��ا ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي يف دب���ي، كما 

ت�����س��ت��م��ل ع��ل��ى اإل���ق���اء ورق����ة ن��ق��دي��ة ت�����س��ل��ط ال�����س��وء على 

املناخات العامة لهذه الأفام يقدمها ال�سينمائي عبداهلل 

حبيب، ويدير اجلل�سة الكاتب عبداهلل خمي�س.

التحريك  ف��ي��ل��م��ّي  ع��ل��ى  ت�����س��ت��م��ل  امل��ع��رو���س��ة  الأف�����ام 

ل�سرمد  ال���دج���ال(  و )الأع�����ور  )ال��ه��ج��رة(  )ال���ك���ارت���ون(: 

العامري وحممد  باهلل  للمنت�سر  الزبيدي،  وفيلم )قت( 

ال�����س��ب��ح��ي، وف��ي��ل��م )ال��ن��ق�����س��ة( مل��ح��م��د احل���ارث���ي و�سبيب 

ومروان  ط��ه  ل��اأخ��وي��ن  احل��ري��ة(  )ظ��ل  وفيلم  احلب�سي، 

ال�سبحي،  لعي�سى  دم��ي��ة(  ي��ا  يل  )غ��ّن  وفيلم  البو�سايف، 

خمي�س،  لعبداهلل  بدقة(  املنتقاة  الربتقال  )حبات  وفيلم 

واأخريا فيلم )فّراخ( مليثم املو�سوي.

21

كتب: ع. خ.

تظل  اأن  الأف����ام  �سناعة  َق����َدُر  ه��ل 

باملبادرات  م��ره��ون��ة  دوم����ا  ب���ادن���ا  يف 

ل�سيء  مي��ك��ن  ح���د  اأي  اإىل  ال���ف���ردي���ة؟ 

ك��ه��ذا اأن ي�����س��ت��م��ر.. ك��م ���س��ن��ة اأخ����رى؟ 

اأن تن�ساأ يوما موؤ�س�سة  اأمل  وهل هناك 

ح��ك��وم��ي��ة م��ع��ن��ي��ة ب�����س��ن��اع��ة الأف�����ام 

وتدريبا  ومت���وي���ا  وت��خ��ط��ي��ط��ا  اإدارًة 

وت�سويقا؟

لها  التي  اجلهات  ح�سر  حاولنا  اإذا 

عاقة ب�سناعة الفيلم يف بادنا ب�سكل 

اأح���د! ح�سنا،  ل  ف�����س��ن��ج��د...  ب��اآخ��ر،  اأو 

اأنها موؤ�س�سة تطوعية  اأن نتذكر  هناك اجلمعية العمانية لل�سينما والتي علينا 

يزال  ل  وي��ت��ع��ارف��وا.  ليلتقوا  جناحيها  حت��ت  الأف���ام  �سناع  لحت�سان  قامت 

هناك عزوف �سا�سع من املعنيني بالفيلم عن امل�ساركة يف هذه اجلمعية لأ�سباب 

الدورية  الفعاليات  وتنظيم  التدريب  جمال  يف  بالكثري  تقم  مل  وهي  عديدة، 

املقابل قامت بدور مميز هو الإ�سراف على  ال�سابع، ولكنها يف  املرتبطة بالفن 

مهرجان م�سقط ال�سينمائي الذي يحتاج هو الآخر اإىل تطوير وجدية كبرية 

ب�ساأن  يكن  مهما  دورة.  كل  يف  تتكرر  التي  الأخطاء  من  خاليا  مرموقا  ليكون 

ولذا  تدريبيا،  معهدا  ول  اإنتاجية  جهة  لي�ست  بالأ�سل  فهي  ال�سينما  جمعية 

املوؤ�س�سة  الأفام. هل هذه  لت�سرف على �سناعة  ملوؤ�س�سة حكومية  نحتاج طبعا 

هي دائرة )امل�سرح وال�سينما والفنون الت�سكيلية( بوزارة الرتاث والثقافة؟ ياله 

من م�سمى غريب لدائرة واحدة، حيث يحتاج كل فن من تلك الفنون الثاثة 

ذات  هيئة  اإىل  يحتاج  ولكنه  مديرية،  اإىل  حتى  ول  به  خا�سة  دائ��رة  اإىل  لي�س 

والفنون  وال�سينما  )امل�سرح  دائرة  باإمكان  ذلك،  ومع  م�ستقلة!  اعتبارية  �سفة 

والتثقيف  ال��ت��دري��ب  جم��الت  يف  وم��ط��ل��وب  جيد  بجهد  ت��ق��وم  اأن  الت�سكيلية( 

ال�سينمائية  والأ���س��اب��ي��ع  الفيلمية  ل��ل��ع��رو���س  ب��رن��ام��ج  تبني  ع��رب  وال��ع��رو���س 

خمتلفة،  تدريبية  ور���س  وعمل  اأف���ام،  ل�ست�سافة  ال�سفارات  م��ع  والتن�سيق 

اأن  ال��دائ��رة  ه��ذه  ت�ستطيع  ما  هو  حقا  الكثري  للخارج.  العماين  الفيلم  ونقل 

بل  ا�ست�سرافيا،  اإل حكما  احُلكم عليها  بعد  به، ولأنها جديدة فا ميكن  تقوم 

حتى  الأقل  واملقرتحات—على  للمبادرات  بحاجة  هي  ذلك؛  من  العك�س  على 

ال�سينما  فهل  ذل��ك،  وم��ع  القادمة.  الأ�سهر  ره��ان  وه��ذا  عزميتها،  اختبار  يتم 

فقط؟ واحدة  دائرة  بجهود  رهن  �سخمة-  –ك�سناعة 
خافا ملا ورد ذكره ل توجد جهات اأخرى �سالعة حقا بالتخطيط والإ�سراف 

اعتبارية  ذات �سفة  تاأ�سي�س هيئة  ولذا لبد من  الأفام يف بادنا.  اإنتاج  على 

م�ستقلة تكون م�سوؤولة عن �سناعة الأفام وتتوىل و�سع خطة متكاملة تنه�س 

ع��ل��ي��ه��ا ال�����س��ن��اع��ة ال��ف��ي��ل��م��ي��ة يف 

التخطيط  ع����رب  ب��ك��ام��ل��ه  ب���ل���د 

ال�������س������رتات������ي������ج������ي ل�����اإن�����ت�����اج 

وال���ت���م���وي���ل ال���ك���ل���ي واجل����زئ����ي 

وكافة  وال��ت�����س��وي��ق  وال���ت���دري���ب 

يف  ال�سالعة  الأخ���رى  العنا�سر 

ال�سينمائية.  ال�����س��ن��اع��ة  جم���ال 

ف���ورا،  ���س��ي��ذه��ب  امل����رء  ذه���ن  اإّن 

امللكية  للهيئة  ُيحتذى،  كنموذج 

الأردن���ي���ة ل���اأف���ام ب�����الأردن اأو 

م���وؤ����س�������س���ة ال�����دوح�����ة ل����اأف����ام 

املختلفة  امل��وؤ���س�����س��ات  اأو  ب��ق��ط��ر، 

امل�����س��وؤول��ة ع��ن ال��ف��ن ال�����س��اب��ع يف 

�سانعي  و”منطقة  لاإعام  دبي  مدينة  مثل  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 

54(. هذه موؤ�س�سات �سخمة  ب� )تو فور  اخت�سارا  املعروفة  الإعام” باأبوظبي 

ب�سخاء  احل��ك��وم��ة  عليها  تنفق  ث��اب��ت��ة  مت��وي��ل  وم�����س��ادر  حم���ددة  �سيا�سات  ل��ه��ا 

لتنه�س  اخلا�س  القطاع  مع  فاعلة  �سراكات  يف  للدخول  القوانني  وت�سجعها 

مبهامها. هذا النمط من املوؤ�س�سات هو ما نحتاج بال�سبط اإليه لندير ن�ساطنا 

الفيلمي ب�سكل حمرتف وخمطط له.

الهيئة  رح��م  من  تنه�س  اأن  موؤ�س�سة  لهكذا  الأوىل  للنواة  ميكن 

اآخر  والتليفزيون، وذلك لأنه ل يوجد حاليا بديل  العامة لاإذاعة 

والتليفزيون  لاإذاعة  العامة  الهيئة  لأن  واأي�سا  املطلوب،  لتحقيق 

الفيلم  ب�سناعة  معنية  موؤ�س�سة  لقيام  ُعمان  يف  الأح��وج  اجلهة  هي 

برت�سيخ  اإل  َيحُدث  لن  الهيئة  يف  التليفزيونية  الدراما  تطوير  لأن 

ن�ساط فيلمي ذي معايري عالية يف اجلودة الإنتاجية، وهو ما �سيقود 

بدوره اإىل دخول �سناع الأفام جمال الدراما التليفزيونية والعمل 

وطاأته  حتت  ت��رزح  ال��ذي  املتخرث  امل�سلول  الو�سع  من  اإنقاذها  على 

ا�ستثناءات  )م��ع  اليوم  ولغاية  اإنتاجه  مت  عماين  م�سل�سل  اأول  منذ 

قليلة(.

يف  الفيلم  �سناعة  ل�سالح  ي�سب  ب�سيط  ول��و  تغيري  اإح���داث  اأُم���ُل  مرحليا، 

ت�سطلع  اأن  ف��ب��دون  والتليفزيون،  ل��اإذاع��ة  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  م��ره��ون  ب��ادن��ا 

الأول  اجليل  ليكونوا  الأف���راد  بع�س  ت��دري��ب  على  وتعمل  ال��دور  بهذا  الهيئة 

الفيلم—بدون  �سناعة  عن  امل�سوؤولة  امل�ستقلة  الهيئة  لحقا  �سيوؤ�س�س  ال��ذي 

اأن  ميكن  ل  بادنا  يف  الفيلم  لرعاية  م�ستقلة  هيئة  تاأ�سي�س  ف��اإن  ال��دور  ه��ذا 

كما  امل��ه��د،  يف  امل���وت  اأو  بالهجرة  مواهبنا  على  حكمنا  ق��د  و�سنكون  يتحقق، 

اأو  والذبول،  والتجاهل  بالتغييب  اإما  نف�سها  الفيلمية  ال�سناعة  على  �سنحكم 

بالبقاء يف موؤخرة الركب، وهو دور ناأبى اأن نرت�سيه لنا!

اأ�سماء، يف غرفة واحدة، زمان  12 رجا غا�سبني، با 

ب�سرعة  منها  التخل�س  ي��ري��دون  واح���دة  وق�سية  واح���د، 

ال�سيف احلارة. لديهم  اأيام  اأحد  بيوتهم يف  اإىل  لريجعوا 

12 ق�سا�سة ورق، و12 فر�سة للقتل.

من  ف��ت��ى  ق�����س��ة  ي��ح��ك��ي  غا�سبا”  رج����ا   12“ ف��ي��ل��م 

عدا  فيما  وال���ده.  بقتل  متهم  اأمريكا  يف  الأقلية  الإثنية 

الدقائق الأوىل والأخرية، الفيلم كله يدور يف غرفة هيئة 

البع�س  املحلفني بني جمموعة رجال ل يعرفون بع�سهم 

اأم  مذنباً  ك��ان  ���س��واء  الفتى  م�سري  لتحديد  وم�ستعدين 

بريئاً.

وباقرتاح  املحلفني  هيئة  غرفة  بدخولهم  الفيلم  يبداأ 

اأح���ده���م ب��ال��ت�����س��وي��ت ب�����س��ك��ل ���س��ري جل�����س ال��ن��ب�����س العام 

باأن  ���س��ّوت  منهم   11 الق�سية.  يف  الأغلبية  راأي  ومعرفة 

ال��ث��اين ع�سر،  ال��رج��ل  اأم���ا  ���س��ك،  اأدن���ى  الفتى م��ذن��ب دون 

الع�سو رقم 8 من هيئة املحلفني وهو بطل الفيلم هرني 

اإل  ل�سيء  ل  ال��ف��ت��ى،  ب���رباءة  الت�سويت  ق��رر  فقد  ف��ون��دا، 

ال��ذي قد  راأي��ه  اإب��داء  الق�سية قبل  التحدث عن  اأراد  لأن��ه 

يعي  امل�ساهد  الكهربائي.  الكر�سي  اإىل  الفتى  بحياة  يودي 

وخمتلف  التفكري  عميق  بطل  اأم���ام  اأن��ه  اللحظة  تلك  يف 

9 من  الع�سو رقم  مثلما و�سفه  اأي�ساً  الآخرين. وهو  عن 

لي�س  �سدنا،  وح��ي��داً  وق��ف  الرجل  “هذا  املحلفني:  هيئة 

اإذاً  الآخرين.”  �سخرية  �سد  وحيداً  تقف  اأن  ال�سهل  من 

لأع�ساء  املختلفة  ال�سخو�س  امل�����س��اه��د  ي��رى  ال��ب��دء  م��ن��ذ 

النهاية ب�سل�سلة  اإىل  الفيلم  هيئة املحلفني، وهكذا ي�ستمر 

نقا�سات حول ق�سية الفتى يت�سح من خالها الكثري من 

املقيتة،  والعن�سرية  اخلفية،  والأ���س��رار  املكبوت،  الغ�سب 

ال�ستعائية. والنمطية 

�سبه كلي على  ب�سكل  “12 رجا غا�سبا” يعتمد  فيلم 

العنا�سر  بقية  اأم��ا  ال�سيناريو،  وعبقرية  املمثلني  براعة 

فمثًا  خمتفية،  ت��ك��ون  ت��ك��اد  ف��ه��ي  الأخ����رى  ال�سينمائية 

جممل الفيلم مت ت�سويره يف غرفة واحدة، وثاث دقائق 

فقط من مدة عر�س الفيلم مت ت�سويره خارج غرفة هيئة 

الفيلم  يكون  “األن  ويقول  امل�ساهد  يت�ساءل  قد  املحلفني. 

اإذ  والتمثيل،  احل���وار  عبقرية  تكمن  هنا  هكذا؟”  مم��ًا 

الفيلم من  �سيدين لوميت من خال حبكة  املخرج  متكن 

نهاية  اإىل  الرتكيز  قمة  يف  ي�ستمر  وجعله  امل�ساهد  ج��ذب 

الفيلم. يقوم اأع�ساء هيئة املحلفني بدر�س تفا�سيل ق�سية 

الفتى، من الدافع اإىل الأدلة اإىل ال�سهود واملكان والزمان، 

ولهذا ل ي�سعر امل�ساهد بامللل اأثناء الفيلم اإذ تت�سح معامل 

الق�سية �سيئاً ف�سيئاً اإىل اأن ي�سلوا، اأع�ساء هيئة املحلفني 

وامل�ساهد اأي�ساً، اإىل حقيقة ما جرى.

ي��ح��ك��ي ال��ف��ي��ل��م اأي�����س��اً ع��ن ال��ن��ظ��رة ال��ن��م��ط��ي��ة ملختلف 

املتحدة  ال�����ولي�����ات  يف  امل����ت����واج����دة  ال���ع���رق���ي���ة  الإث����ن����ي����ات 

الأم���ري���ك���ي���ة. ف��ال��ف��ت��ى امل��ت��ه��م ب��ق��ت��ل اأب���ي���ه ه���و م���ن جنوب 

اأمريكا، من بورتوريكا حتديداً، ولذا ن�ساهد طوال الفيلم 

ملجرد  الفتى  م�سري  تقرر  التي  العن�سرية  النظر  وجهات 

الأبي�س وتربط عرقه مبختلف  اأنه لي�س من ذوي اجللد 

10 وهو  رقم  الع�سو  يقول  احل��وارات  اإح��دى  اجلرائم. يف 

املحلفني:  هيئة  اع�����س��اء  جميع  ب��ني  م��ن  ت��ط��رف��اً  الأك���رث 

“األ تعلمون كيف يعي�سون حياتهم؟ هوؤلء �سكارى طوال 
اأن يرتكبوا مثل هذه اجلرائم.. هم  الوقت، من الطبيعي 

هكذا، طبيعتهم هكذا.. عنيفة!”

الناحية  ال��ن��اح��ي��ت��ني،  م��ن  ُي��در���س  اأن  ي�ستحق  الفيلم 

النف�سية والناحية الجتماعية. بالن�سبة للناحية النف�سية، 

املتعارف  ال�سخ�سية  اأمن���اط  ك��اف��ة  على  يحتوي  فالفيلم 

وهناك  امل��ن��ط��وي،  ال��ه��ادئ  فهناك  النف�س،  علم  يف  عليها 

�سخ�سية القائد امل�ستبد، وهناك �سخ�سية امل�ستمع الذكي، 

و�سخ�سية اللطيف ال�ساذج، وغريها من ال�سخ�سيات التي 

جتلت ب�سكل عبقري يف اأع�ساء هيئة املحلفني.

التطور  يدر�س  فالفيلم  الجتماعية،  الناحية  من  اأما 

خمتلف  ع��ل��ى  واح���ت���واءه  الأم��ري��ك��ي  للمجتمع  املجتمعي 

ال��ن��م��ط��ي��ة لاأقليات  ال��ن��ظ��رة  ي��در���س  اأن����ه  ك��م��ا  الأع������راق، 

واجلن�سيات الأخرى غري املنتمية اإىل اجلن�س الأوروبي.

»12 رجال غا�سبا « مييط�ن اللثام عن عن�سرية اأمريكا

ال�سعثاء �سلطان

)رنني( امل��س�ي 
اإىل اليابان

اختري فيلم )رنني( للمخرج ميثم 

)مهرجان  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  امل���و����س���وي 

�سيقام  ال�������ذي  ال���ق�������س���ري(  ال���ف���ي���ل���م 

القادم،  يونيو  �سهر  خ��ال  ب��ال��ي��اب��ان 

خارج  العربية  الأف���ام  فئة  يف  وذل��ك 

امل�سابقة الر�سمية. حيث تلقى املخرج 

طريق  ع��ن  بفيلمه  للم�ساركة  دع���وة 

وذلك  ال�سلطنة  يف  اليابانية  ال�سفارة 

بعد فوز الفيلم موؤخرا بثاث جوائز 

يف م�سابقة الأفام الروائية العمانية 

اأف�سل فيلم. الق�سرية منها جائزة 

طفل  ح��ك��اي��ة  )رن���ني(  فيلم  يحكي 

باأحد امل�ست�سفيات، حيث يبدو اأن ذويه 

بزيارته  اأح���د  ي��ق��وم  ول  ه��ج��روه  ق��د 

ويعّو�س  لل�سفاء،  متاثل  قد  اأنه  رغم 

ل�سداقة  ب��ع��ق��ِدِه  وال���دي���ه  غ��ي��اب  ع��ن 

بامل�ست�سفى  منومة  طفلة  م��ع  بريئة 

تعاين مر�سا خطريا.

 اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن امل��و���س��وي قد 

اأخ��رج بعد )رن��ني( فيلما ج��دي��دا هو 

)فّراخ( والذي �سارك به ال�سهر املا�سي 

الذي  ال�سينمائي  يف مهرجان اخلليج 

عقد باإمارة دبي.

•�سينمائيون عمانيون اثناء م�ساركتهم يف الدوره املا�سية ملهرجان اخلليج ال�سينمائى 	


