
سينما

قيس قاسم

»أولئك من تبقى«، عبارة تكمن في 
إشــــارة ضمنية  أو  تـــْوِريـــة،  متنها 
إلــــى آخـــريـــن غـــابـــوا أو ذهـــبـــوا من 
التونسيون،  »أولــئــك«  بقي  فيما  رجــعــة،  دون 
شير إليهم اإليطالية أستر سباراتوري 

ُ
كما ت

ــى« 
ّ
تــبــق مـــن  »أولــــئــــك  فـــي وثــائــقــّيــهــا   ،)1973(

)2019(، التي تنقل عيشهم املّر في فراٍغ ال ُيْمأل. 
دت زوجها 

َ
ق

َ
م الخير، املرأة التي ف

ُ
تذهب إلى أ

ولــــم تـــعـــرف مـــا جــــرى لـــه مــنــذ ركـــوبـــه الــبــحــر 
ا عن حياة أخرى، »أحسن« من تلك التي 

ً
بحث

كشخصية  لها  اختيارها  بــلــده.  فــي  يعيشها 
مــحــوريــة نـــاتـــٌج مـــن فــــرض أم الــخــيــر نفسها 
على املخرجة. فالراغبون في تقّصي ما وصل 
املفقودين  املهاجرين،  عــن  البحث  مسار  إليه 
املتوّسط وسواحل  األبــيــض  البحر  مياه  بــن 
لتمثيل  أفضل منها  لن يجدوا  أوروبـــا، ربما 
 غابت 

ْ
ــوال الــنــاشــديــن مــعــرفــة مــصــائــر َمـــن أحــ

أجسادهم، كما أخبارهم، في سديٍم غامٍض.
تترك أستر سباراتوري كاميرتها تسّجل، من 
امــرأة  لها، يوميات  ــِزم 

ْ
ُمــل نــّص  دون مرجعية 

عة بن بحٍث مضٍن عن زوجها، 
ّ
ناشطة، موز

الغامضة نهايته، ومسايرة الحياة والتوافق 
ٌع ُمــتــِعــب، تــرصــده كاميرا 

ّ
ــــوز

َ
مــع شــروطــهــا. ت

ـــخـــِرج، وتلتقط 
ُ
ر وامل ــصــوِّ

ُ
تتحّرر مــن رقــيــب امل

جــزئــيــات العيش فــي بــلــٍد هــجــره رجــالــه، بعد 
يأٍس من »ثورة« خائبة.

ا ترك 
ً
حرية الكاميرا في التقاط اليومّي، وأحيان

الفيلم،  في  ا 
ً
ُمثّبت تفاصيله  من  الزائد  بعض 

 يبدو هكذا، 
ْ
مرّده ليس عفوية ُمصطنعة، وإن

بل خياًرا وأسلوب سرد، مبنّين على معرفة 
راد معالجتها سينمائًيا.

ُ
جّيدة باملادة امل

تأتي اإليطالية أستر سباراتوري إلى الجهة 
ــتـــوّســـط، بــعــد اشــتــغــالــهــا مع  الــعــربــيــة مـــن املـ
ستيفانو سافونا )1969(، في وثائقّيه »تحرير: 
طويل  وثائقّي  لها   .)2011( التحرير«  ساحة 
فيه  ترصد   ،)2014( ماغنوم«  »مــاري  بعنوان 
تأثير املوجات البشرية التي تصل إلى جزيرة 
»المبادوزا« )صقلية( على االنتخابات املحلية. 
تستوعب ما تريد البحث عنه وفيه، ثم تترك 
والتقاط  اختيار  حرية  الحّساسة  لكاميرتها 

 لقطة تقترح تثبيتها. 
ّ

الزاوية املناسبة لكل
حرية مدروسة، ُيعاد معها طرح سؤال أثير، 
مع ظهور موجة أفالم الربيع العربي: ما هو 
ز االشتغال »األجنبي« عن »املحلي«  سبب تميُّ
بـــالـــجـــودة والـــعـــمـــق والــتــمــّســك بــالــجــمــالــيــات 
ــج 

َ
ــعــال

ُ
 املـــوضـــوع امل

ّ
فـــي الــغــالــب األعـــــّم، مـــع أن

وجغرافيته عربيان بامتياز؟ اإليطالية تشبه 
الذين  إلينا،  القادمن  األوروبــيــن  من  غيرها 
ــا ـ  ــوٍث قــصــيــر فـــي بـــالدنـ ــكـ يــعــكــســون ـ بــعــد مـ
صورتنا على الشاشة. في أفــالٍم كثيرة، يرى 
التونسّي  تماًما كما سيرى  العربّي صورته، 

ى«.
ّ
نفسه قبل غيره في »أولئك من تبق

فــي مـــارس/ آذار 2011، وصــل زوج أم الخير، 

ــّراقــــة«، إلــى  ومــعــه عـــشـــرات الــتــونــســيــن »الــــحــ
أو  اليابسة،  على  يظهر  »المـــبـــادوزا«.  ساحل 
طة 

َ
ق

َ
ربما يظهر من ُيشبهه، في آخر صورة ملت

ح باحثون عنهم  له بكاميرا هاتف ذكي، ُيرجِّ
طة في لحظة بهجة نــادرة، لم يشأ 

َ
ق

َ
أنها ُملت

ــّر مـــن دون  ــمـ ـ
َ
ــد رّكــــــاب الــبــحــر أن يــدعــهــا ت أحــ

توثيق. هذه روايتهم، وسندها تلك »الحقيقة 
ما  آمــال عظيمة،  بنى 

ُ
ت الديجيتالية«. عليها، 

ُيشجّع الباقن في الطرف موجوع الروح على 
الــتــواصــل مــع ســفــارات ومــؤّســســات تونسية، 
جرى  ما  حقيقة  ملعرفة  بالتحّرك  ُمطالبينها 
إلى  أحــيــاء  آثــارهــم، بعد وصولهم  للمختفية 

إيطاليا.
عة تغدو، 

ّ
ُصَور وبقايا تسجيالت صوتية متقط

الغيبية بعد،  قناعاته  مــن  لــم يتحّرر  بلٍد  فــي 
 يريد تصديق رواية 

ْ
موضع تنازع قوي بن َمن

غاث أحــالم ال 
ْ

ض
َ
األمــل، ومن ال يرى أكثر من أ

الرجال وموتهم وسط  ر من حقيقة غرق  غيِّ
ُ
ت

ا لهم ووسيلة 
ً
بحر لطاملا ناشدوه أن يكون عون

رين.
ّ
خالٍص من شظِف عيٍش ويأٍس متجذ

بــن الــطــرفــن املــتــنــاقــضــن، هــنــاك طـــرف ثالث 
غامض، يلتزم الصمت، لرغبة في عدم توريط 
نفسه بالظهور العلني في املشهد التراجيدي. 
لكن وثائقي سباراتوري لم ُيقابله ولم ُيعاين 
ردود فعله إزاء ما يسمعه من أصوات ملتاعة، 
ــطــالــبــه بــالــكــشــف عــمــا يــعــرفــه عـــن املــغــّيــبــن، 

ُ
ت

ــعــيــنــهــم، 
ُ
وعــمــا يــخــفــيــه مـــن مــعــلــومــات ربــمــا ت

ــم الــقــلــقــة. الـــطـــرف اإليــطــالــي  ــهــ وتـــريـــح أرواحــ
الرسمي طال صمته دهًرا، أعانه عليه تجاهل 
ــة حــمــيــة مــؤّســســات لم 

ّ
ســاســة تــونــســيــن وقــل

تطلب الكشف عن مصير مواطنيها الواصلن 
إلـــى بــلــد ذاك الـــطـــرف، أو املــنــتــهــيــة رحــالتــهــم 
فـــي مــيــاه عـــائـــدة لـــه. هـــل ثــمــة تـــواطـــؤ؟ ســـؤال 
ــات تـــحـــّركـــات الــبــاحــثــن  ــيـ ــًرا فــــي طـ ــيـ ــرد كـــثـ ــ يـ
عــن »الــغــائــبــن«. اإلشــــارة الصريحة إلــى ذلك 
الطرف تبقيها أستر سباراتوري إلى اللحظة 
األخيرة لفيلمها، فما ُيشغلها هو رصد حياة 
م لضياع رجال 

ّ
باقن في تونس، دائمي التأل

ُيغامرون بأرواحهم لتأمن حياة سوية لهم.
نسيانهم  من   

ً
وخشية لتضحياتهم،  ا 

ً
امتنان

ــّرك نـــســـوة  ــتــــحــ وطــــــــّي صـــفـــحـــات غـــيـــابـــهـــم، تــ
 بعض الرجال. 

ّ
تونسيات من دون كلل، ومعهن

مــجــمــوعــات مــنــتــِظــمــة فـــي جــمــعــيــات مــدنــّيــة، 
 مـــن يــوصــلــهــا إلــى 

ّ
تــســتــمــّر فـــي مــالحــقــة كــــل

الكاميرا  تلتقط  الــبــحــث،  مــســار  فــي  الحقيقة. 
ف 

َّ
إشارات تطرح أسئلة عن واقع تونسي ُيغل

فـــاملـــرأة التونسية،  ــاذيـــب.  بـــأوهـــاٍم وأكـ كــثــيــًرا 
الــتــي ُيــنــظــر إلــيــهــا بــعــن غــربــيــة ال تــطــاولــهــا 
ع بحرية 

ّ
الشكوك في انحيازها األنثوي، تتمت

ــة، لــكــنــهــا مـــحـــاصـــرة بـــتـــعـــاطـــف وتـــــآزر  ــركــ حــ
قليلن. حالها ال استثناء فيه. هي تشبه بقية 
عاني من مشاكل اقتصادية، 

ُ
مأزومة، قِلقة وت

ونــــــذاالت ســاســة يـــتـــاجـــرون بــمــا ال يــمــلــكــون. 
املرأة التونسية مخلصة لقناعتها، ومدفوعة 
بإخالصها. املساحة التي تتحّرك فيها ضّيقة. 
م الخير 

ُ
ما تركه الرجال خلفهم ُيثقل كاهلها. أ

فجأة،  ُيــعــّري.  فيلٍم سينمائي  في  ّبت 
َ
ُمث  

ٌ
مثل

أطفالها،  إعالة  وعليها  وحيدة،  نفسها  تجد 
مـــن دون تــعــاطــف الـــطـــرف الــعــائــلــي مـــن جهة 
ــــب لــم  ـــل بـــمـــســـؤولـــيـــات عــــن ذنـ ـــحـــمَّ

ُ
زوجــــهــــا. ت

املسؤولية  يحّملونها  الذين  وهــؤالء  ترتكبه، 
يــتــنــاســون أن قـــرار الــهــجــرة وركــــوب الــبــحــر ال 

َعُمون. 
ْ
خذه ُمن

ّ
يت

»أولئك من تبّقى«: بحث ال يهدأ عن غائبين )الملف الصحافي للفيلم(

26

أفالم أجنبية عن 
مآزق عربية أفضل من 

أفالم عربية عنها

أزمة صناعة 
فيلم حربي في 

مصر تتجاوز اإلنتاج 
والتقنيات

محمد جابر

ـــ20، تــحــديــًدا في  ــ فــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن الـ
»حــرب أكــتــوبــر« )1973(،  الــفــتــرة الــتــالــيــة لـــ
ــدًدا مـــن أفـــالم  ــ أنــتــجــت الــــدولــــة املـــصـــريـــة عــ
رؤية  م  قدِّ

ُ
ت التي  الحربية،  »بروباغاندا«  الـ

احــتــفــالــيــة بــالــلــحــظــة، بــمــســتــوى مــتــواضــع 
 مــنــهــا، 

َ
ــق ــبــ ــًيــــا، لــــم يــ ــا وتــــقــــنــ ــ ــ ــًي ــ جــــــــًدا، درامــ

فــي جيبي« )1974(  تـــزال  »الــرصــاصــة ال  كـــ
 )1974( و»بـــدور«  مصطفى  الــديــن  لحسام 
ــى آخــر الــعــمــر« )1074( 

ّ
لــنــادر جــالل و»حــت

ألشــــرف فــهــمــي وغـــيـــرهـــا، إاّل مـــوجـــاٍت من 
سخرية األجيال الالحقة. في املقابل، وبعد 
ـــر مــخــرجــون  ــقـــوٍد عــلــى تــلــك الـــحـــرب، عـــبَّ عـ
ــراًرا عـــن أمــنــّيــتــهــم  ــ ومــمــثــلــون مــصــريــون مــ
فــي صــنــاعــة فــيــلــم حــربــي بــاملــســتــوى الــذي 
التاريخ   

ّ
ألن األمــيــركــيــة،  السينما  تصنعه 

ــــث مــــــلــــــيء بـــالـــقـــصـــص  ــديــ ــ ــحــ ــ املـــــــصـــــــري الــ
ــــوالت والــــحــــكــــايــــات الــــتــــي تــصــلــح  ــطـ ــ ــبـ ــ والـ

ــن الـــعـــائـــق  ــكـ ــودة. لـ ــ ــجــ ــ ــة الــ ــيـ ــالـ لـــصـــنـــاعـــة عـ
ت 

ّ
»الــوحــيــد« هــو اإلنــتــاج والــتــمــويــل، فظل

 أخــــرج شــريــف 
ْ
ــقــة، إلـــى أن

ّ
تــلــك اآلمــــال مــعــل

عرفة »املمر« )2019(، بميزانية تقترب من 
5 مالين  )نحو  مليون جنيه مصري   100
وبــتــســهــيــالت  أمــيــركــي(،  دوالر  ألـــف  و971 
ال تحصى مــن الــجــيــش والــدولــة املــصــريــة، 

لتحقيق فيلٍم يحتفل بالنصر. 
 يكن هناك ما ُيقال، بعد ُمشاهدة »املمر«، 

ْ
إن

 أزمة صناعة فيلم حربي جّيد 
ّ
فيكمن في أن

فــي مــصــر تــتــجــاوز بكثير مــســائــل اإلنــتــاج 
ق، كما في فيلم 

ّ
رات، وتتعل

ّ
والتقنيات واملؤث

عــرفــة، بــجــوانــب تــاريــخــيــة وأيــديــولــوجــيــة، 
واألهّم درامية.

ى 
ّ
أبرز مشكلة هي أن اللحظة املعاصرة، حت

ــه على الــحــرب، ال 
ّ
بعد مـــرور هــذا الــوقــت كــل

القديم.  التاريخي  بالحدث  موصولة  تــزال 
فالرئيس في مصر هو قائد جيش ينتمي 
إلى املؤّسسة العسكرية، التي تحكم بشرعية 
الــحــرب والــنــصــر و»أكـــتـــوبـــر«، ســـواء بــربــٍط 
مباشر مع الرئيس السابق حسني مبارك، 
صاحب الضربة الجوية األولى، أو في عهد 
الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي 
 لحظة. ومع ربط التاريخ 

ّ
يؤّكد على ذلك كل

بالحاِضر، يرتبط الحدث بالرواية الرسمية 
للحاِكم/ الدولة، فتبقى هزيمة 1967 محض 
نكسة، تّم خاللها الغدر بالجيش، وُيصبح 
تــكــاتــف فيها  بــبــطــوالت  ا 

ً
 مليئ

ُ
االســتــنــزاف

ــا 
ً
الــجــمــيــع، ويـــكـــون »أكـــتـــوبـــر« نـــصـــًرا ُمــبــيــن

بال أخطاء أو شوائب. أّي فيلٍم يتناول تلك 
الفترة محكوٌم بتلك السردية، التي يعرفها 
يتجّرعونها  إنهم   

ْ
إذ جميعهم،  املصريون 

منذ الطفولة، في املدارس وعبر اإلعالم. 
»املمر« مصنوٌع في تلك النظرة الضّيقة إلى 
 في سرده 

ً
التاريخ. بالتالي، ال يملك زاويــة

سمعها  »كليشيه«،  ها 
ّ
أن شاهد 

ُ
امل يشعر  ال 

 في 
ٌ
ــا. الــالفــت لالنتباه كــامــن

ً
أو رآهـــا ســابــق

الــهــزيــمــة )1967(،  كــيــفــيــة تــصــويــر مــرحــلــة 
باختصارها بجنوٍد يسيرون في الصحراء، 
ثـــم االنــتــقــال ســريــًعــا إلـــى لــقــطــة الــبــطــل في 
بة عن 

ّ
منزله، قبل بدء وصالِت خطاباٍت ُمعل

أن تلك ليست النهاية، وأننا لم ننهزم، إلى 
د الهزيمة  جرِّ

ُ
 كتلك ت

ٌ
آخــر هــذا الكالم. رؤيــة

خصوصياتهم،  مــن  والــبــشــر  قسوتها،  مــن 
وُينظر إلى األمور بسطحّية.

100 مليون جنيه لـ»ممّر« مأزوم

تغوص اإليطالية أستر 
سباراتوري في جحيم 

تعيشه تونسيات ال يعرفن 
شيئًا عن مصير رجالهّن 

الُمغادرين بحرًا إلى أرض 
األحالم األوروبية

أخبار
◆ تفّوقت إيرادات »غودزيال: ملك الوحوش« 
قها »عالء 

ّ
ملايكل دوغرتي على تلك التي حق

الدين 2019« لغي ريتشي، في عطلة نهاية 
األسبوع املنصرم )31 مايو/ أيار ـ 2 يونيو/ 

ا و776 
ً
حزيران 2019(. فاألولى بلغت 47 مليون

ا و293 دوالرا أميركيا، والثانية بلغت 42 
ً
ألف

ا و544 دوالرا أميركيا. لكن 
ً
ا و840 ألف

ً
مليون

التفّوق الحاصل لغاية اآلن، يضع »عالء الدين 
ق ـ بني 24 مايو/ أيار و3 

ّ
 حق

ْ
، إذ

ً
2019«، أوال

يونيو/ حزيران 2019، إيرادات دولية بقيمة 

ا و495 دوالرا أميركيا، 
ً
ا و549 ألف

ً
454 مليون

مقابل ميزانية إنتاج تساوي 183 مليون 
دوالر أميركي؛ بينما بلغت اإليرادات الدولية 

ا و389 دوالر 
ً
ا و628 ألف

ً
»غودزيال« 181 مليون لـ

أميركي، بني 31 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران 
2019، مقابل ميزانية إنتاج بلغت 170 مليون 

دوالر.

◆ قبل أيام قليلة، احتفل املنتج املصري محمد 
السبكي بانتهاء العمل على فيلمه الجديد »حملة 

ا 
ً

م عرض
ّ
فرعون« لرؤوف عبد العزيز، فنظ

خاًصا له بحضور معظم ممثليه، كعمرو سعد 
ومحمد لطفي ومحمود عبد املغني وسوزان 

نجم الدين وآخرين. علًما أن العروض التجارية 
بدأت مساء الثالثاء الفائت، لكن اإليرادات التي 

علن رسمًيا بعد.
ُ
قها لغاية اليوم لم ت

ّ
حق

◆ ذكرت معلومات صحافية أن الغالبية 
الساحقة من محّبي »األسد امللك« لجون فافرو 

عّبرت عن استيائها من امللصق الخاص 

بشخصية بومبا )الخنزير األسود(، بعد 
إطالق شركة »ديزني« مجموعة من امللصقات 

املختلفة للفيلم. وقال هؤالء، عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، إّن امللصق املذكور 

»نسخة مشّوهة ومخيفة«، مقارنة بالنسخة 
األصلية، املرتبطة عند كثيرين منهم بذكريات 

الطفولة. بينما دافع آخرون عن قرار الشركة 
بخصوص امللصق، قائلني إّن »هذا يتالءم 

وطبيعة الفيلم«، املتحّول من نسخة كرتونية 
إلى نسخة حقيقية. 

شارك املمثلة األميركية أنجلينا جولي 
ُ
◆ ت

في الفيلم الجديد ليواكيم رونينغ، وهو بعنوان 
 Maleficent:( »الخبيثة: عشيقة الشّر«

Mistress Of Evil(، الذي ُيتوقع بدء عروضه 
التجارية في الربع األخير من العام الجاري. 

واحتفلت جولي، في 4 يونيو/ حزيران 2019، 
بعيد ميالدها الـ44، علًما أنها تواجه تحّديات 

جّمة، صحّيا واجتماعًيا، بعد إصابتها بمرض 
سرطاني، وانفصالها عن شريك حياتها املمثل 

براد بيت.

أولئك 
من تبّقى

سباراتوري وحكايات »الَحرّاقة«

»الممر«: استراحة محارب أو استراحة سينما؟ )فيسبوك(

»املـــمـــر« جــعــالنــي أشــــارك  ـــ الــســيــنــاريــو الــجــيــد واإلطــــــار الـــعـــام لـ
ـ 1968( فــي مصر،  النكسة )1967  فــتــرة مــا بعد  فــيــه. يــرصــد 
وانعكاسها على املصريني. هذا النوع من األفالم نادر التقديم في 
السينما املصرية، الرتفاع ميزانية إنتاجه، ولحاجته إلى معّدات 
وأسلحة معينة. لكّن املنتج هشام عبد الخالق تحّمس للتجربة، 
رغم أن امليزانية تجاوزت 80 مليون جنيه مصري، أي ما يوازي 

ميزانية 3 أو 4 أفالم.
أحمد عز

ال ُيمكن ذكر السينما اإليرانية من دون اإلشارة إلى أفالم الحرب 
ـــّم منها ســنــوًيــا، مع 

َ
الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة، الــتــي ال ُبـــّد مــن إنــتــاج ك

مضمون ال يخلو من مبالغات، ووجهات نظر تعكس رأي جهة 
واحـــدة، حيث الخير خيٌر والــشــر شــٌر. وهــنــاك أفــالم ُمكّرسني، 
لــرضــا مير كريمي )الــصــورة( ورســـول صــدر عــامــلــي: اهتمام 

اجتماعي وانفتاح على قضايا معاصرة.
ندى األزهري

لـ مايكل دوغــرتــي، تجتاح  في »غــودزيــال 2« )ملك الــوحــوش( 
 بــشــريــني إلــى 

ً
كــائــنــات غــريــبــة الــكــرة األرضـــيـــة، مــا يــدفــع أبـــطـــاال

د العيش والحياة واألرض  مواجهة هذا التحّدي الجديد، الذي ُيهدِّ
والناس. أثناء ذلك، تظهر حكايات جانبية عن عالقات إنسانية 
قة أو مضطربة، بسبب أحــداٍث سابقة. ُيذكر أن 

ّ
ُمشّوهة أو معل

هذا الفيلم هو 33 في الئحة إنتاجات غودزيال للشاشة الكبيرة.

ــقــهــا جـــون فــافــرو مع 
ّ
نــســخــة جــديــدة مــن »األســــد املــلــك« ُيــحــق

ا واملؤّهل لخالفة والده 
ً
ممثلني، تروي حكاية سيمبا، املولود حديث

قة 
ّ
املتعل ها 

ّ
كل املبادئ  وتلقينه  تربيته  ى 

ّ
يتول الــذي  موفازا،  امللك 

ا أخرى، ما 
ً
بحكم الغابة. لكن ْسكار، شقيق امللك، يمتلك خطط

ر صفو الحياة الجميلة لسيمبا، الذي يواجه صراع العرش 
ِّ
ُيعك

بطفولته وبراءته.

أقوالهم

أفعالهم
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