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سينما

محمد جابر

في الدورة الـ40 )20 ـ 29 نوفمبر/
»مهرجان  لـ الثاني 2018(  تشرين 
ــدولــــي«،  ــرة الــســيــنــمــائــي الــ ــاهـ ــقـ الـ
ــــام مــصــريــة، تــخــتــلــف في  ُعـــرضـــت ثـــاثـــة أفـ
لكن  السينمائية.  ولغتها  ومنطقها  سردها 
اعها 

ّ
اهــتــمــام صن فــي   

ٌ
كــامــن املــشــتــرك بينها 

فيلم منها،   
ّ

لــكــل رئــيــســي  »مــكــان« كبطل  بــالـــ
ُيعّبرون من خاله عن أسئلتهم وهواجسهم، 
 كبقعٍة جغرافية واسعة 

ً
 يكن املكان مدينة

ْ
إن

يتّم التجّول فيها بسيارة أجرة، كما في »ليل 
السيد؛ أو شوارع  الله  خارجي« ألحمد عبد 
الــقــاهــرة، كما  فــي  فــي منطقة سكنية  خالية 
في »ال أحد هناك« ألحمد مجدي؛ أو »منطقة 
دبغ الجلود«، شديدة الفقر والقسوة، كما في 

»ورد مسموم« ألحمد فوزي صالح.
بعيًدا عن مستويات األفام نفسها، ومميزات 
 رؤية مخرجيها 

ّ
 واحد منها، فإن

ّ
أو عيوب كل

ا 
ً
ل نقاط شكِّ

ُ
الثاثة عن »مدينتهم« يمكن أن ت

وتطرح أسئلة مشتركة، تصنع صورة ما عن 
»قاهرة ما بعد 2011«.

فــي »لــيــل خـــارجـــي«، ينطلق أحــمــد عــبــد الله 
 تتعدد نقاط 

ْ
إذ السّيد من نقطة ذاتية جــًدا، 

التشابه بينه وبني بطله محمد عبد الهادي، 

»مو« )كريم قاسم(: كاهما مخرج،  املعروف بـ
يصنع أفاًما بطريقة إنتاج مستقلة أو على 
نجاًحا  ق 

ّ
تحق وال  التجارية،  السوق  هامش 

ُمرضًيا. يشعر مو بإحباٍط نتيجة عدم تمّكنه 
من إنجاز أي فيلم له منذ أعوام )يعود تاريخ 
»ديكور«،  السّيد،  الله  لعبد  فيلم  آخر  إنجاز 
إلى مطلع عام 2014(. في الوقت نفسه، هناك 
شــعــور بــالــضــيــق والـــخـــوف مـــن املـــكـــان الـــذي 
يــعــانــي فــيــه مــن االخــتــنــاق بمعناه الــحــرفــي، 
ــالـــشـــوارع ُمـــكـــّدســـة بـــالـــســـيـــارات والــــزحــــام،  فـ
املـــجـــازي، ســيــاســًيــا واجــتــمــاعــًيــا،  أو بمعناه 
ل في حادثة سجن صديق املخرج )في 

ّ
املتمث

الفيلم والحقيقة( أحمد ناجي بتهمة »كتابة 
رواية خادشة للحياء«.

سؤاالن جوهريان يطرحهما أحمد عبد الله 
السّيد عن املكان، وهما شخصيان جًدا: كيف 
النجاة في مدينة تختنق إلى هذا الحد، وما 
هي العاقة وشكل التواصل بينه وبني هذا 
الذين يعيشون فيه. أمر  املكان واألشخاص 
ُيــعــّبــر عــنــه بــشــكــل رمــــزي، عــبــر الــفــيــلــم الــذي 
يرغب محمد »مــو« عبد الهادي في صنعه، 
والــذي يتناول الهجرة غير الشرعية. تظهر 
شــــــذرات ومـــشـــاهـــد مــتــخــّيــلــة مــنــه بـــني حني 
ــر، فــي ســيــاق األحــــداث، تعكس الــهــروب  وآخـ
والفرار، بينما الواقع يدور في حكاية أخرى، 
بهم،  والصلة  الناس  مع  التواصل  ويتناول 
حــيــث يــتــرك الــبــطــل نــفــســه فـــي رحــلــة طــريــق 
ــة بـــالـــســـيـــارة، رفـــقـــة ســـائـــق تــاكــســي  قـــاهـــريـ
)شـــريـــف دســـوقـــي( وفـــتـــاة لــيــل )مــنــى هـــا(. 
عة، ويصطدم 

ّ
يعيش لحظات حّية غير متوق

ا بعنف وقسوة، ويواجه روح املدينة 
ً
أحيان

ثقافًيا  جــًدا،  املتباينة  وطبقاتها  وقسوتها 
ومــــادًيــــا واجــتــمــاعــًيــا، رغــــم قــربــهــا املــكــانــي. 
النهاية،  حتى  السّيد،  الله  مو/عبد  يحاول 
 وجوٍد في املكان، كجزء 

َ
أن يجد لنفسه حّيز

من جيل ما بعد »ثــورة يناير«، الــذي يشعر 

بـــالـــهـــزيـــمـــة، ويـــبـــحـــث عــــن ســـبـــب لـــلـــبـــقـــاء ال 
عنها  ر  ُيعبَّ وإن  متشابهة،  أسئلة  للهروب. 
تماًما، يطرحها  بأسلوٍب تجريدي مختلف 
»ال أحــد هــنــاك« ألحــمــد مــجــدي. املــديــنــة هنا 
ــا، كــمــا فــي »لــيــل خــارجــي«. 

ً
ليلية، هــي أيــض

لــكــن، عــلــى عــكــس الــصــخــب الـــدائـــم والــحــيــاة 
الـــتـــي ال تــتــوقــف فـــي فــيــلــم أحـــمـــد عــبــد الــلــه 
السّيد، فإن »ال أحد هناك« يستعرض صورة 
أقـــرب إلــى »ديــســتــوبــيــا« وعــالــم مــنــتــٍه، حيث 
من  نفسها  حــول  تــدور  تائهة،  الشخصيات 
دون بداية أو نهاية، وهي أقرب إلى األشباح 

في بعض املشاهد واللحظات. 
إلـــى   

ً
يـــشـــيـــر صـــــراحـــــة ــلـــم ال  الـــفـــيـ ورغــــــــم أن 

الـــذي يمأل  للخواء  أو سبب  ظـــرٍف سياسي 
الــشــوارع، إال أن املقاربة مع شــوارع القاهرة 
بــعــد حــظــر الــتــجــّول الــــذي فــرضــتــه السلطة 
الرئيس  إســقــاط  بعد   ،2013 عــام  السياسية 
 الـــدمـــوي العــتــصــام 

ّ
مــحــمــد مــرســي، والـــفـــض

املقاربة بني صورتي  تلك  العدوية«،  »رابعة 
والفيلم ال يمكن تجاهلها، واإلجابة  الواقع 
والقسوة  الخواء  هــذا  الوحيدة عن مواجهة 
ــل فــي مــوقــف بطل 

ّ
تــأتــي بــالــتــضــامــن، املــتــمــث

هـــذا  يـــعـــرفـــهـــا، ورغــــــم  فـــتـــاة ال  إزاء  الـــفـــيـــلـــم 
أو  إجــهــاض؛  بعملية  القيام  على  يساعدها 
بُبعد رمزي يحمله البعض الراغب في إنقاذ 
زرافة من الشوارع املنقبضة، وهذا ـ بحسب 
ما يقوله أحمد مجدي ـ ُيشير إلى »جيل ُكِتَم 

صوته«.
أما الفيلم الثالث، فيبتعد عن التناول الذاتي 
 يــذهــب أحــمــد فــــوزي صــالــح في 

ْ
املــبــاشــر، إذ

القاهرية  املــدابــغ  إلــى منطقة  »ورد مسموم« 
ــرى، بــعــد فــيــلــمــه الــوثــائــقــي الــســابــق  ــ مـــرة أخـ
»جلد حــي«، ويقّدم صــورة حقيقية وقاسية 
ـــٍع هـــامـــشـــي ومــنــســي  ــ ــًدا عــــن واقــ ــ ومـــقـــّربـــة جــ
ل املــخــرج مــن االعــتــمــاد على 

ّ
مــن املــديــنــة. يقل

وشريط  للصورة  وُيتيح  والــحــوار،  الحبكة 

الصوت التعبير عن املكان في لقطاٍت طويلة 
في  الناس  التأّمل: كيف يعيش  تثير  وغنية 
شوارع وحــارات ممتلئة بمياه ساّمة بسبب 
تلّوثها بمواد املدابغ، وما الذي يصنعه القهر 
وعاقاتهم  فــي صاتهم  ــر 

ّ
يــؤث وكيف  فيهم، 

االجتماعية وأرواحهم املثقلة بوحشة الواقع 
واختناق املكان.

السّيد  الله  على عكس مــحــاوالت أحمد عبد 
ــابــــات عن  وأحـــمـــد مـــجـــدي لــلــعــثــور عــلــى إجــ
كيفية النجاة وسط القسوة واملكان املوحش، 
فــإن أحــمــد فـــوزي صــالــح، املنطلق مــن نقطة 
فردًيا،  منه  أكثر  ا جماعًيا  هّمً تحمل  أخــرى 
ال   

ً
كــامــا تيًها  بــل  للنجاة،   

ً
سبيا يقترح  ال 

يتوقف كما يحدث في املشهد األخير: مكان 
ينفجر، كما نشعر طوال  أو  مميت يحتضر 

الفيلم.
بـــني الــهــمــوم الـــذاتـــيـــة، والـــشـــعـــور بــالــحــصــار 
السياسي واالجتماعي، والوضع االقتصادي 
ــاس يــعــيــشــون عـــلـــى »هـــامـــش  ــ املـــتـــدهـــور ألنــ
الثاثة فــي رسم  الــهــامــش«، تتشابك األفـــام 
صورة لجوانب من »قاهرة ما بعد الثورة«، 
اعها، 

ّ
صن وهــواجــس  أساليب  فيها  تختلف 

في مقابل تشابه القسوة واألسئلة.

سينما 
القسوة 

واالختناق

»قاهرة ما بعد الثورة«

»ورد مسموم« ألحمد فوزي صالح )فيسبوك(

سارة فتّاحي: »فوضى« الحياة والحلم )فيسبوك(

26

هموم ذاتية 
وحصار سياسي 

واجتماعي ووضع 
اقتصادي متدهور

نديم جرجوره

بوقائع  جــديــدة  عربية  وثائقية  أفــام  تحفل 
فالوقائع  ارتــبــاك.  أو  أو توتر  مثيرة لغضٍب 
ــاٍض، والــحــكــايــات  ــ ــٍن أو مــ ــ مــــأخــــوذة مـــن راهــ
اللتزامهم  أنـــاٌس  يعانيه  جحيٍم  مــن  منبثقة 
قــنــاعــاٍت يــواجــهــون بــهــا آخـــريـــن. الجغرافيا 
ــنـــف وتــــشــــريــــد وقـــتـــل  ــعـ الــــعــــربــــيــــة مــــلــــّبــــدة بـ

واستباحة وفوضى. 
الــجــريــمــة قــاســيــة، واألفـــــراد يــتــعــّرضــون لها 
فيغيبون في املــوت أو الهجرة أو املــرض أو 
التاريخ  للجنون.  األقـــرب  الــحــّد  على  الهيام 
ها 

ّ
العربي مليء بلحظات كهذه، لن تكون كل

منصاعة لبطش سياسي وأمني، بل لقسوة 
ــــذه مــســائــل  ــــا. هـ

ً
اجــتــمــاعــيــة وثـــقـــافـــيـــة أيــــض

محمد بنعزيز

ــــادي«  ــانـــســـي »نـــحـــبـــك هـ بـــعـــد الــفــيــلــم الـــرومـ
عطية  بــن  محمود  التونسي  ُينجز   ،)2016(
ــا بــعــنــوان »ولــــدي«  ــ فــيــلــًمــا درامـــًيـــا ســــوداوًي
»جينريك« يستعرض أسماء  )2018(، يبدأ بـ
الــصــنــاديــق الــتــي ســاهــمــت فـــي تــمــويــلــه، ما 
ـــر إلــــى قــــوة الــســيــنــاريــو مــكــتــوًبــا على 

ّ
يـــؤش

الورق. على الشاشة الكبيرة، األمر مختلف. 
لقطات  لقطات ال تنتج معنى.  هناك، تظهر 
فــقــيــرة أســلــوبــًيــا وداللــــًيــــا. املـــكـــان ضــبــابــي، 
هناك  فيها.  كثافة  ال  باهتة  والشخصيات 
ثــم لقطات  لــه،  ــس  لقاء ميكانيكي غير مــؤسَّ
طويلة توهم بالواقعية. لقطات »ممطوطة« 

ال يحدث فيها شيء.
40 دقيقة غارقة في روتني حياة يومية ألٍب 

ا. 
ً
حديث جة 

َ
ُمنت عربية  وثائقيات  تعكسها 

الــحــرب األســـدّيـــة عــلــى شــعــٍب وبــلــٍد حــاضــرة 
ــاحــي. لكنه حضور 

ّ
فــي »فــوضــى« لــســارة فــت

مـــــــوارب، يــظــهــر فـــي كــــام وانـــفـــعـــال ومــســار 
سينمائية  بجمالية  الُجرمي  الفعل  يكشف 
باهرة. تداعيات »الثورة الليبية« فادحة، في 
حاَرب شابات ليبيات 

ُ
 ت

ْ
إذ »حقول الحرية«، 

ــلــن   ُيــشــكِّ
ّ
ــن ــهــ بــعــنــف اجـــتـــمـــاعـــي ـ ديـــنـــي ألنــ

ا رياضًيا لكرة القدم. الفساد واالهتراء 
ً
فريق

إهمااًل  ا ألبرياء، ألن 
ً
بان موت ُيسبِّ اإلداريـــان 

يـــمـــارســـه مـــســـؤولـــو الــســكــك الـــحـــديـــديـــة في 
تــونــس يــجــعــل اصـــطـــدام قـــطـــارات بــســيــارات 
مـــعـــتـــاًدا، ومــــن يــجــتــهــد لــتــصــحــيــح الــوضــع 
ر في  يــحــاَكــم وُيــطــَرد مــن عمله، وهـــذا ُمــصــوَّ
العربي  الراهن  السحيري.  ألريــج  »عالسّكة« 

ــق األب )مــحــمــد 
ِّ
يـــرافـــق ابــنــه ويـــراقـــبـــه. ُيــحــق

ظــريــف( فــي ســلــوك شخص يفترض بــه أنه 
قفا  تتبع  محمولة،  الكاميرا  تــمــاًمــا.  يعرفه 
شــديــدة،  تبسيطية  املضني.  بحثه  فــي  األب 
حتى أن التجّول في سورية، التي زعزعتها 
الحرب األهلية، يصير مجرد نزهة. مشكوٌك 
القاعات  فــي  أســبــوًعــا  كــهــذا  فيلم  أن يصمد 
ــضــح أن 

ّ
الــســيــنــمــائــيــة. مــع تــوالــي الـــزمـــن، يــت

املـــخـــرج يـــســـرد الـــرتـــابـــة بـــغـــرض الــتــأســيــس 
 
ْ
لكوارث تليها. يرتفع اإليقاع حني يتبنّي أن

ال حدود ملا يمكن أن يفعله أب من أجل ابنه. 
فــي متاهة خــطــرة. النصف  رجــل يتبع قلبه 
الثاني من الفيلم أفضل على صعيد اإليقاع: 
يـــذهـــب األب فـــي رحـــلـــة، فـــي فــيــلــم مــتــخــيــل، 
يشعر بها املشاهد كأنها مقطع من وثائقّي. 
عند وقوع الكارثة، ال يلجأ األب إلى العويل 

ا من ماٍض 
ً
ا وفوضى وتزّمت

ً
 عنف

ّ
لن يكون أقل

قريب. »عندما كان العرب يرقصون« لجواد 
ــا مـــن تــشــابــه األزمـــنـــة 

ً
رحـــيـــب، يــعــكــس شــيــئ

ــدٍن عــربــيــة وأجــنــبــيــة ُيــقــيــم فيها عـــرٌب،  فــي مـ
 
ْ
إن الرقص،  إلــى  ا من نظرة االجتماع 

ً
انطاق

تمارسه نساء أو رجال.
الوثائقيات حاّدة في مقاربتها قسوة الواقع، 
فـــي ســيــنــمــائــيــتــه الجميلة.  بـــاهـــٌر  وبــعــضــهــا 
»فوضى« مبني على سرٍد تأملي لحكايتني 
ــمـــوٍن غـــــــارٍق فــــي الــفــعــل  تـــتـــكـــامـــان فــــي مـــضـ
ــدّي. »حــقــول الــحــريــة«  ــ الــُجــرمــي للنظام األسـ
العرب يرقصون«  و»عالسّكة« و»عندما كان 
تلتقي في خليط الواقعّي باملتابعة املباشرة 
لكن  وشخصياتها.  وسياقاتها  للحكايات 
 فــي أنــهــا مــرايــا 

ٌ
ــهــا كــامــن

ّ
املــشــتــرك بينها كــل

امللتبس،  الغليان  أزمــنــة  فــي  ــاٍس  وأنــ بيئات 
فردية  الهزائم  أن  وفي  الغامضة؛  والتبّدالت 
ــفــــرح مــن  والـــجـــمـــاعـــات أقــــــدر عـــلـــى ســـرقـــة الــ
ــع 

ّ
أفـــئـــدة املـــهـــزومـــني. الـــتـــحـــّدي ســـلـــوك يــتــمــت

ــقــــارعــــون ظـــلـــًمـــا فــيــنــكــســرون أو  ــ بــــه أفــــــــراٌد ُي
ألنهم  ومطّبات،  بألغاٍم  ا 

ً
مليئ درًبــا  ُيكملون 

يختارون القناعة الذاتية بداًل من االنصياع 
يرضخون   

ْ
إذ واملــنــكــســرون،  الــجــمــاعــة.  لفكر 

مضعضًعا  ا 
ً

عيش ُيكملون  البطش،  لسطوة 
ويحاولون إيجاد فسحة أمل في مناخ يمأله 

الضباب.
أما السينما، فأجملها في »فوضى«، وأقدرها 
»عــنــدمــا كـــان الــعــرب  لة بـــ

ّ
عــلــى الــتــأثــيــر متمث

يرقصون«، وأفضلها في خلق ارتباك وطرح 
 فـــي »عــالــســكــة« و»حــقــول 

ٌ
تـــســـاؤالت ظـــاهـــرة

ا يبدأ 
ً

 فيلم منها ُيثير نقاش
ّ

الحرية«. لكن كل
بالسينمائي ويمتّد إلى اإلنساني واألخاقي 
وبعض  ملتهبة،  جغرافيا  في  واالجتماعي، 
عالق  تــاريــخ  مــن  غليانه  يستمد  الجغرافيا 

في راهٍن مضطرب.

ى األب 
ّ
 مــرة يتلق

ّ
في وسائل اإلعـــام. في كــل

ــاًرا ســيــئــة عـــن ابـــنـــه فـــي أمـــاكـــن تفيض  ــبــ أخــ
نعمة، وهذا يبرز مدى عمى االبن الذي هجر 

نَعًما كهذه.
ــاك مـــمـــثـــل يـــــــــؤّدي دوره  ــنــ ــــي »ولــــــــــــدي«، هــ فـ
 الـــكـــامـــيـــرا غــيــر 

ّ
ــأن ــ ــ بـــاقـــتـــصـــاد. يـــتـــصـــّرف كـ

مــــوجــــودة. الــكــامــيــرا عــلــى قــفــاه بــاســتــمــرار، 
وهو ينظر إلى الجهة األخرى. هو ماض في 
 

ٌ
أنــه مشغول ابنه. ال يظهر  ا عن 

ً
طريقه بحث

 
ٌ

بنا، نحن الذين نراقبه. إنه بعيٌد عنا. ممثل
مستغرق في دوره طيلة أيام التصوير، لذا ال 
ا في أدائه. 

ً
يظهر مرة بارًدا ومرة أخرى دافئ

وثائقيات عربية: وقائع على حافة الجنون

»ولدي«: قوة سيناريو وغياب معنى

ثالثة أفالم مصرية تقارب 
سينمائيًا أحوال القاهرة 

بأشكال مختلفة في 
هموم مخرجين شباب 

يسعون إلى التقاط 
مناخها بأساليب مختلفة

سوا االستديوهات 
ّ
هوليوود اليوم تغّيرت. في السابق، الذين ترأ

كـــانـــوا يــحــّبــون الــســيــنــمــا. كـــانـــوا يــعــيــشــون حــيــاتــهــم بفضلها. 
ــا، صــارت السينما ملــن جــاء بعدهم ثــانــويــة. صــارت تأتي 

ً
الحــق

التلفون. ليسوا في عالم السينما، بل في  البّرادات وأجهزة  بعد 
عالم األعمال. وهم ُينتجون أفالًما مع مصارعني يؤّدون أدواًرا 

كوميدية كالنعال.
جيمس كاْن

لــيــس ألنــنــا نــــروي قــصــًصــا درامــاتــيــكــيــة عــلــيــنــا أن نــخــاف من 
 من دراستي السينما. 

ٌ
الجميل. هوسي بخصوص الشكل منبثق

الُصَور.  أغــار من أعمال زمالئي، من سهولة تعاملهم مع  كنت 
ا، 

ً
اجتهدُت كثيًرا في هذا املجال، ولدّي وعي بأّن أفالمي، أحيان

ُيمكنها منح شعوٍر بأّن العمق يسبق الشكل.
باري جانكيس

حدث أن الشخصيات التي أثارت اهتمامي أكثر من غيرها هي 
التي تعود أحداثها إلى  املــوجــودة في »أفــالم األزيـــاء« )تلك  تلك 
إلــى هذا   فقط ألنــه منتٍم 

ً
أرفــض دوًرا جميال أزمنة سابقة(. لن 

النوع السينمائي. خطر ببالي أمٌر كهذا، لكن األدوار ـ في النهاية ـ 
هي التي تجعلني أقّرر املوافقة على تأديتها أو رفضها.

كايرا نايتلي

م« لباري جانكيس 
ّ
يتناول »لو أن بيل ستريت يستطيع أن يتكل

لـ  ثـــان  أفــضــل ممثلة فــي دور  )جـــائـــزة »غـــولـــدن غــلــوب 2019« 
ريجينا كينغ(، حكاية سيدة أفروأميركية تعمل على »غسل« 
باالغتصاب،  تهمة »خاطئة«  »بــراءتــه« من  اسم زوجها وإظهار 

وذلك قبل والدة الجنني. 

امــرأة متزّوجة، يلتقيها ســّرا بني  بسبب عالقة حب بينه وبــني 
حني وآخر، يجد سليم نفسه، في »التقارير حول سارة وسليم« 
العالقة  لـ مؤيد عليان، في ورطــة كبيرة، لن تبقى أسيرة تلك 
 فلسطينًيا 

ً
ا ألّن مسؤوال

ً
ة، بل أيض

ّ
مة« في فلسطني املحتل »املحرَّ

ع 
ّ
أراد إنقاذه من صدامه مع إسرائيلي في ملهى ليلّي، فجعله يوق

يقع  أن  قبل  أمنية،  مهمة  فــي  هناك  كــان  بأنه  ُيفيد  تقرير  على 
التقرير بني أيدي اإلسرائيليني.

، حكاية 
ً
يسرد The Mule لـ كلينت إيستوود، مخرًجا وممثال

ا في 
ً
الــذي يوافق على أن يكون سائق إيــرل ستون )90 عــاًمــا(، 

ر رجال 
ّ
ُيفك لن   

ْ
إذ املخّدرات،  لتجارة  خدمة »كارتل« مكسيكي 

الحدود بأن عجوًزا مثله يعمل في هذه املهنة. لكن ثقل تاريخه 
الشخصي يجعله ُيعاني أزمة ضمير.

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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