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عن مهرجانات سينمائية عربية

ال ِ
حرفيّة ومهنيّة بل أمزجة وعالقات
مهرجانات سينمائية
عدة ُتثير تساؤالت
عربية ّ
مختلفة عن آليات
عملها وتنظيمها
ّ
بالنقاد
وعالقاتها
والصحافيين السينمائيين
والضيوف اآلخرين
نديم جرجوره

إدارات م ـهــرجــانــات سينمائية
ّ ُ
مدن عربية
عربية عدة ،تقام في ّ ٍ
وغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،غـ ـي ــر م ــؤهـ ـل ــة إلدارة
وتـنـظـيــم يـلـيـقــان بــالـسـيـنـمــا ،وبنتاجاتها
ال ـعــرب ـيــة وال ـغــرب ـيــة ،وب ـمــا يـحـيــط ب ـهــا من
ص ـن ـ ٌـاع ــة وصـ ـح ــاف ــة ون ـ ـقـ ــد .امل ـح ـســوب ـيــات
غالبة ،وعاملون وعامالت في تلك اإلدارات
ّ
يتصرفون وفق أمزجة وهواجس وعالقات
ّ
خــاصــة بـهــم وب ـه ــن ،عـلــى ح ـســاب الصنعة
واملـ ـهـ ـن ــة .املـ ـه ــرج ــان ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي صـنـعــة
ّ
وم ـه ـنــة ،تـتـطــلـبــان ِحــرف ـيــة عــال ـيــة ،ووع ـيــا

معرفيًا نــاضـجــا ،وال ـتــزامــا بـقــواعــد مهنية
ب ـح ـتــة ،ال ب ــارت ـب ــاط ــات ذات ـ ّـي ــة وشـخـصـيــة،
ْ
إن تـكــن االرت ـب ــاط ــات إيـجــابـيــة أو سلبية،
والـسـلـبـيــة أسـ ــوأ ،فـسـلــوك عــامــل أو عاملة
ـراد يـعـمـلــون في
فــي إدارة مـهــرجــان مــع أف ـ ـ ٍ
ـداء
الـسـيـنـمــا وال ـن ـقــد وال ـص ـح ــاف ــة ،وف ــق ع ـ ٍ
ّ
شخصيُ ،يسيء إلــى املهرجان والسينما،
بـعــد إس ــاء ت ــه إل ــى الـعــامــل والـعــامـلــة ،وإلــى
ّ
اإلدارة كلهاٌ .
امل ــأزق منبثق مــن ع ــادة أصـيـلــة فــي كيفية
ُصنع مهرجان سينمائي عربي ،انطالقًا من
الدعوات املجانية (تذكرة سفر ،وإقامة في
ومشرب
مأكل
فنادق ،بعضها  5نجوم ،مع
ٍّ
ٍ
أحـيــانــا) .هــذا ُيشير ضمنًا إلــى أن صاحب
ّ
الدعوة يتحكم باملدعو وبمهنته ،وتحديدًا
ذاك ال ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل فـ ــي ال ـن ـق ــد وال ـص ـح ــاف ــة
ّ
واإلعالم .الدعوة املجانية تعني ،ضمنًا ،أن
ُ ّ
ّ
تملقة ّ
تؤدي،
كل قــراءة غير مادحةٍ وغير م
غالبًا ،إلى امتناع إدارة املهرجان عن دعوة
صاحبها الحقًا.
ّ
ّ
وألن الــدعــوة مجانيةُ ،يـتــاح للمتحكم في
لــوائــح الـضـيــوف فــرصــة اخـتـيــار مــن يشاء،
ب ـح ـس ــب ع ــاق ـت ــه ب ـم ــن س ـ ُـي ــدع ــى .ال ـط ــام ــة
ْ
ّ
ال ـك ـبــرى تـحـصــل إن يـكــن املـتـحــكــم ف ــي تلك
ال ـلــوائــح مـلـحـقــا /ملحقة صـحــافـيــا ملخرج

أو مخرجة ،واملدعو ٌ
ناقد له قــراءات نقدية
ـام ل ـهــذا امل ـخ ــرج أو لـتـلــك املـخــرجــة،
ف ــي أفـ ـ ٍ
ّ
والقراءات غير ُم َ
ستح ّبة ،ألنها غير متزل ّفةٍ .
لناقد (التحفظ
يقول مدير مهرجان عربي
ٍ
متأت من عدم وجود دليل
عن ذكر االسمني
ٍ
ّ
ـوس على هــذا ال ـقــول) إن لــديــه مشكلة
مـلـمـ ٍ
فــي مسألة الــدعــوات« :هــل ســأدفــع تكاليف
ناقد ،ثم يكتب الناقد ما ال
مختلفة لدعوة ٍ
يتالءم واملهرجان؟».
الدعوات املجانية مصيبة ،وإلغاؤها عربيًا
ّ
يــؤثــر سلبًا على مهرجانات تريد مديحًا،
وم ـع ـظ ــم امل ــدع ــوي ــن وامل ـ ــدع ـ ــوات ي ــواف ـق ــون
ٌ
مطلب يتجاوز
ضمنًا على املديح ،فالسفر
ّ
والسياحة.
والنزهة
التسوق
السينما إلــى
ُ ِّ ّ
إدارات مهرجانات عربية قليلة تكرم نقادًا
وصـحــافـيــن سـيـنـمــائـيــن ،فـتـكــون الــدعــوة

المزاج أسوأ الحاصل
في إدارات مهرجانات
سينمائية عربية

حرة ،وهذا ّ
مجانية والكتابة ّ
ّ
وأساسي.
مهم
أم ـ ــا املـ ـ ـ ــزاج فـ ــأسـ ــوأ الـ ـح ــاص ــل فـ ــي إدارات
ّ
ّ
مهرجانات .متحكمون ومتحكمات بلوائح
ً
ُ
الــدعــوات ُيلغون أسـمــاء ويضيفون أخــرى
ّ
وف ــق عــاقــاتـهــم وعــاقـتـهــن بــأصـحــاب تلك
ّ
األسماء .هذا ُيسقط عن املهرجان حرفيته
ّ
وم ـه ـن ـ ّـي ـت ــه وم ـ ـع ـ ـنـ ــاه .امل ـش ـك ـل ــة أن هـ ــؤالء
ّ
يتصرفون بهذه الطريقة ،وهم يعملون في
ّ
ّ
مهرجانات إم ــا حديثة ج ـدًا ،وإم ــا منهارة
ّ
جـ ـدًاّ ،
ّ
ـات وخ ـلــل .يظن
متخبطة ب ــأزم ـ
وإم ــا
ٍ ّ
ّ
هؤالء أن املهرجانات التي توظفهم ترتقي
ّ
إل ـ ــى مـ ـص ــاف ب ــرل ــن و«كـ ـ ـ ـ ــان» وفـيـنـيـسـيــا
ولوكارنو وتورنتو وأمستردام وكليرمون
غيرها،
فيران وكارلوفي فاري ،وبعض آخر
ّ
ّ
وأن املهرجانات السينمائية العربية تؤثر
ف ــي م ـســار الـسـيـنـمــا ومـسـتـقـبـلـهــا ،وتمنح
ً
مدعويها شهرة ال مثيل لها ،بينما الواقع
ّ
ّ
مجرد واجهة ّإما
يقول إن تلك املهرجانات
لـتـغـيـيــب فـظــاعــة م ــا ي ـحــدث ف ــي ه ــذا البلد
ـات تبلغ مرتبة
الـعــربــي أو ذاك مــن ارت ـكــابـ ٍ
اإلجرام أحيانًا ،في الثقافة والفنون واإلعالم
والصحافة ،كما فــي االجتماع واالقتصاد
والعيش والعلم واملعرفة والحريات؛ ّ
وإمــا
ـوال من جهات رسمية أو
للحصول على أمـ ٍ
خــاصــة ،لتلميع صــورة مــن يــدفــع ،وإشهار
ّ
كمهتم بالثقافة والفنون
اسمه في العالم
وغيرها ،عبر السينما ،بينما تنحدر صلته
بالسينما إلى ّ
حد االنقطاع املطلق ،غالبًا.
األم ــوال لــن تصنع احـتــرامــا وثـقــة .األمزجة
فـ ــي م ـه ــن كـ ـه ــذه اه ـ ـتـ ــراء وان ـ ـه ـ ـيـ ــارُ .ص ـنــع
ـان ،ف ــي ب ـل ــده أو مـحـيـطــه أو
م ـكــانــة مل ـه ــرج ـ ٍ
ال ـعــالــم ،يـحـتــاج إل ــى ِحــرفـ ّـيــة ومـهـنـ ّـيــة غير
مــرتـبـطـتــن ب ــامل ــال وامل ـ ـ ــزاج ،ف ــامل ــال واملـ ــزاج
ْ
يـحــوالن دون إنـجــاح املـهــرجــان ،إن يكتفي
املهرجان بهما .وظيفة املسؤول الصحافي
ْ
ـان ُي ـف ـتــرض بـهــا أن ت ـت ـحـ ّـرر من
ف ــي م ـهــرجـ ٍ
ْ
م ــزاج ـي ـت ــه ،خ ـص ــوص ــا إن ي ـك ــن ه ــو نـفـســه
ملحقًا صحافيًا ـ إعــامـيــا لـهــذا املـخــرج أو
ٌ
لـتـلــك الـسـيـنـمــائـيــة .الـ ـق ــراءة ال ـن ـقــديــة فـعــل
البتزاز
ثقافي وأخالقي ومهني ،لن يخضع
ٍ
ْ
متصالحًا مع ذاته في مهنته
إن يكن الناقد
ّ
وثـقــافـتــه وحـيــاتــه .نــقــاد عــديــدون ُيــدركــون
هـ ـ ــذا ،ف ـ ُـي ـل ـ ّـب ــون دع ـ ـ ــوات م ـجــان ـيــة م ــن دون
ـاص م ــن ذوات ـه ــم ومـهـنـتـهــم ووعـيـهــم
ان ـت ـقـ ٍ
وثقافتهم ،فتبتعد كتابات لهم عن املهرجان
ـوارات،
ـام وح ـ ـ ِّ ٍ
كـصـنـعــةٍ  ،وتـنـصــرف إل ــى أف ٌـ ـ ٍ
وه ــذا ضـ ــروري وم ـه ـ ّـم .ب ـعــض آخ ــر ُيـفــضــل
ّ
االمتناع عن هذا كله ،فاملهرجانات الدولية
كثيرة ،وحضور دوراتـهــا ُمـتــاح ،وبعضها
ُي ِّ
قدم دعــوات شبه مجانية من دون ُمقابل،
بــاسـتـثـنــاء إرس ـ ــال ع ـمــل امل ــدع ــو إل ــى إدارة
ّ
مهتم بنوع
املهرجان ،وهذا االستثناء غير
ّ
الدعوة (مجانية أو غير مجانية) ،ألن إرسال
عمل الناقد أو الصحافي السينمائي إلى
املهرجان ٌ
جزء من مهنة الناقد والصحافي
واملهرجان معًا.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ّ
«كان» :2007
مهرجان
حرفيّة ومهنيّة
غائبتان عربيًا (أم ج
كيم)Getty /

أفالم جديدة

¶ The Hitman’s Wife’s Bodyguard
لباتريك هيوز ،تمثيل سلمى حايك
(الصورة) ومورغان فريمان وراين
رينولدز وصامويل أل جاكسون:
مايكل برايس حارس شخصي يعاني
أزمة نفسية وروحية بسبب مهنته.
ُيقيم في بلدة على الساحل اإليطالي
لعالج ضروري يفرض عليه االبتعاد
ٍ
ّ
عن العنف والسالح .لكن القاتل
ّ
داريوس وزوجته املسلحة سيدفعانه
إلى ّمواجهة خطرة ودموية ،لم يكن
يتوقعها إطالقًا.

ّ ّ
لبوماريلو
¶ Most Eligible Bachelor
باشكار ،تمثيل بودجا هاغد (الصورة)
وأكيل ِأكناني :الصدفة وحدها تدفع
الزوجني إلى اختبار تجربة غير
مسبوقة لهما في حياتهما معًا :في
طريق طويلة ،تصطدم سيارتهما
مكان
برجل ظهر فجأة أمامهما في
ٍ
ٍ
خال .بعد االهتمام به ،يروي لهما
شبه ٍ
ّ
وأناس
قصته املليئة بتفاصيل غريبة
ٍ
غير
عاديني .معه ،يقومان برحلةٍ
ّ
ّ
ومهمة.
إنسانية شفافة وجميلة

¶ « »83لكبير خان (الصورة)ّ :
قصة
حقيقية عن العب الكريكيت الهندي
املشهور كابيل ديف ،الذي قاد فريق
الهند إلى أول فوز له بالبطولة
الدولية (لندن ،)1983 ،بعد مواجهته
فريق «ويست إنديز» ،املعروف حينها
ّ
بأنه «الفريق الذي ال ُيقهر» .فوز ألهم
ً
جيال جديدًا من العبي الكريكيت في
الهند ،دافعًا إياهم إلى بذل جهود
كبيرة بالتدريبات ،لتحقيق البطوالت
والنجاح.

أفغانستان في السينما الهندية

تتحدى الخوف وتحتاج إلى دراما
ُ
ّ
ص َ
ور ٌ

أشرف الحساني

ُ
ت ـع ـ ّـد أف ـغــان ـس ـتــان ،ال ـي ــوم ،أش ـهــر دولـ ــة على
ّ
ّ
محرك البحث «غــوغــل» .ذلــك أن الرعب الذي
أثـ ــاره وصـ ــول «ح ــرك ــة طــا ُل ـبــان» إل ــى الحكم
ُمـجـ ّـددًا ،ومشهد الطائرة املخيف ،قـ ٌ
ـادر على
ُ
إث ــارة شـبـيــهٍ لــه فــي الـعــالــمُ ،يـضــاهــي ص ــورًا
سينمائية صنعتها السينما الهندية منذ
ثمانينيات القرن الـ .20وصول «طالبان» إلى
الحكم معناه نهاية سـ ّ
ـرديــة الـفــن فــي البلد،
رغــم ّادع ــاء الحركة عكس ذل ــك .ق ــرارات املنع
وال ـع ـنــف وال ـت ـه ـج ـيــر ت ـق ــول ب ـعــض املـكـبــوت
ّ
السياسي في املجتمع األفغاني املعاصر.
ال ـه ـنــد ّأول ب ـل ـ ٍـد أج ـن ـبــي يـنـتـبــه إل ــى ش ــروخ
امل ـج ـت ـم ــع األفـ ـغ ــان ــي وم ـ ــآزق ـ ـ ُـه ،م ـن ــذ ن ـهــايــة
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ف ــأنـ ـتـ ـج ــت أفـ ــام
سـيـنـمــائـ ُيــة وت ـل ـفــزيــون ـيــة ع ـ ـ ّـدة عـمـلــت على
ـرق مختلفة
تـخـيـيــل املـجـتـ ُمــع األف ـغــانــي ب ـط ـ ٍ
مــن الـتـنــاول واملـعــاجـلــة .الــرغـبــة فــي اخـتــراق
ٌ
مـجـتـمــع اآلخ ـ ــر ع ــام ــل أس ـ ــاس ف ــي ف ـهــم نـ ّـيــة
السينما الـهـنــديــة ،وإم ـكــانــات خـلــق صــداقــة
ـرب شرسة في
الجوار مع األفغان ،بسبب حـ ٍ
اإلع ــام بــن الـهـنــد وبــاكـسـتــان ح ــول منطقة
كشمير .صــداقــة األفـغــان تحمل فــي ّ
طياتها
دالالت سـيــاسـ ّـيــة أك ـثــر مـنـهــا سـيـنـمــائـيــة أو
جليًا في أفالم ّ
جمالية .يبدو ذلك ّ
عدة ،أقامت
ٍ
ّ
ـات فنية مــع املجتمع األفـغــانــي ،إمــا
تــواشـجـ ٍ
عبر تخييل سيرة ذاتـيــة ،أو االشتغال على
ـدث س ـيــاسـ ّـي أو اجـتـمــاعــي أف ـغــانـ َّـيــن ،أو
حـ ٍ
مشهد هـنــدي ،أو
جعله ص ــورة عرضية فــي
ٍ
ً ُ ّ ً
ّ
جماليات
تخيال للتصوير ،ولتغذية
فضاء م
ّ
ـات وم ـ ــؤث ـ ــرات
الـ ـ ـص ـ ــورة ب ــأجـ ـس ـ ٍ
ـاد ومـ ـ ــرويـ ـ ـ ٍ
صــوت ـيــة ،وبـ َـم ـشــاهــد ّطبيعية ت ــروي سـيــرة
ّ
هشة ُ
ومتواضعة ،لكنها تستجيب جماليًا
إلى عنصر الصورة في الفيلم الهندي.
رغ ــم االخـ ـت ــاف ال ـشــاســع ب ــن ال ـب ـلــديــن ،في

ِغريش مالِك :أفغانستان في أفالمه مختبر للتفكير (تشانغ سانغ ـ جان)Getty /

يعشق األفغان أفالم
الهند وشاشاتهم ال
ُتفارق إعالمها

ال ـتــرك ـي ـبــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـن ـس ــق ال ـث ـقــافــي،
شاشاتهم
يـعـشــق األف ـغ ــان الـفـيـلــم ال ـه ـنــدي.
ْ
ُ
الصغيرة تكاد ال تفارق اإلعــام الهندي ،إذ
ّ
يتابعون كــل ما له عالقة بنجوم التلفزيون
الهندي ـ
والسينما ،غير ُمكترثني بالصراع
ّ
ّ
الباكستاني ،إل بـمــدى حـضــوره وتمثالته
ٌ
ُ
ف ــي الـسـيـنـمــا .لـيــس غــريـبــا إذا طـ ــرح س ــؤال
عــن األفـغــان عـ ّـمــا يعرفونه عــن الهندّ ،
وعما

ُ ّ
تمثله فــي وعيهم االجتماعي ،فيكون الــرد:
آميتاب باتشان ،نظرًا إلى السحر الذي تركته
السينما الهندية ّفي وجــدان األفغان أعوامًا
ـات قــويــة تتجاوز
طويلة ،وال ــذي حــقــق ّعــاقـ ٍ
ّ
الــدبـلــومــاسـيــات ال ـهــشــة لـلـبـلــد .ه ــذا رغ ــم أن
امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاسـ ّـي األف ـغ ــان ــي األخ ـي ــر جعل
وضع حرج ،بعد انسحاب القوات
الهند في
ٍ
األميركية من أفغانستان ،مخافة تداعي ذلك
على قضية كشمير.
ل ــذل ــك ،ت ـبــدو الـسـيـنـمــا الـهـنــديــة مـعـنـ ّـيــة بما
يـحـصــل ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان وب ــاك ـس ـت ــان ،أكـثــر
م ــن ّ
أي م ـن ـط ـقــةٍ أخ ـ ــرى ف ــي الـ ـع ــال ــم .األفـ ــام
ّ
ّ
كثيرة ومـتـنــوعــة ،أهمها وأشـهــرهــا «كــابــول
إكسبريس» ( )2006لكبير خــان ،و«تــوربــاز»
مالك ،و«هــروب من طالبان»
(ِ )2020
لغريش ِ
( )2003ألوجـ ــال شــاتـيــرجــي .أفـ ـ ٌ
ـام تـنــاولــت
في أفغانستان ،أو على حدودها،
أحداثًا تقع ُ
مع اختالف املنطلقات األيديولوجية ،وزوايا
ودالالت الصورة السينمائية ،ومدى
النظر،
تماهيها مع ُامل َّ
ّ
السياسي األفغاني.
تخيل
فــي «كــابــول إكـسـبــريــس» حـكــايــة صحافيني
(جـ ـ ــون أبـ ــراهـ ــام وأرش ـ ـ ــد وارسـ ـ ـ ــي) ُي ـ ـقـ ـ ّـرران
َ
ـات من
ـص وم ـ ْش ــاه ــد وحـ ـك ــاي ـ ٍ
ت ـصــويــر ق ـص ـ ٍ
وســط «طــال ـبــان» .لـكــن ،فــي طريقهما إليها،
ٌ
ّ
يعترضهما رجل من الحركة ُيفكر في اختراق
ْ َ
الحدود إلى باكستان ،قبل أن تكشف هويته،
صدفة ،صحافية أميركية (ليندا آرسينيو)،
ُ
كاف للرجل كي يبوح
لها املبتغى نفسه .ذلك ٍ
بـسـ ّـره :كــان جنديًا فــي الجيش الباكستاني
قبل التحاقه بـ«طالبان» ،رغم اختالف آرائه
ّ
وتصوراته عنها ،ما جعل ابنته زويا تهجره،
ُ
وت ّ
قرر العيش هناك بعيدًا عنه.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

¶  Love Hardلهرمان خيمينيز ،تمثيل
ُ
نينا دوبريف (الصورة) :تغرم فتاة
من لوس أنجيليس ،غير محظوظة
ّ
الحب والعالقات العاطفية
في أمور
ً
بشاب من الساحل الشرقي،
أصال،
ٍ
ُ
بفضل تطبيق خاص باملواعدة .ت ِّ
قرر
ّ
ّ
بشكل مفاجئ ،ظنًا منها أنها
زيارته
ٍ
بهذا تجعله سعيدًا ،وتمضي معه
ّأيامًا جميلة .عند وصولها ،تكتشف
أنها ّ
لالصطياد ،لتبدأ رحلة
تعرضت
ّ
الخروج الصعب من الفخ الذي أوقعت
قصد.
نفسها فيه من دون
ٍ

¶  Hypnoticملات آنجل وسوزان
كووت ،تمثيل كايت سيغل (الصورة/
 )Gettyوجايزون أومارا ودولي هيل:
يجمع الفيلم نمط التشويق بشؤون
النفس البشرية ،مع تساؤالت عن
الذاكرة والحياة والعالقات والحب
ّ
واالستغالل .هذا كله من خالل حكاية
امرأة في مقتبل شبابها توافق ّعلى
اختبار التنويم املغناطيسي ،ظنًا
منها أنه ُ
اكتشاف
سيساعدها على
ّ
شيء من سيرتها وماضيها .لكنها،
ٍ
بعد أحداث ّ
عدة تحصل معها ،تواجه
ٍ
ّ
يات ،بعضها خطر للغاية،
تحد ٍ
ٌ
ّ
وأبرزها كامن في عجزها عن التذكر.

