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سينمائية  مــهــرجــانــات  إدارات 
قام في مدٍن عربية 

ُ
عربية عّدة، ت

إلدارة  ــلــــة  مــــؤّهــ غـــيـــر  وغــــربــــيــــة، 
وبنتاجاتها  بــالــســيــنــمــا،  يــلــيــقــان  وتــنــظــيــم 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة، وبــمــا يــحــيــط بــهــا من 
ــد. املــحــســوبــيــات  ــقــ صـــنـــاعـــة وصـــحـــافـــة ونــ
، وعاملون وعامالت في تلك اإلدارات 

ٌ
غالبة

يتصّرفون وفق أمزجة وهواجس وعالقات 
، عــلــى حــســاب الصنعة 

ّ
خــاصــة بــهــم وبـــهـــن

ــهــــرجــــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي صــنــعــة  ــة. املــ ــنــ ــهــ واملــ
ــبــان ِحــرفــيــة عــالــيــة، ووعــيــا 

ّ
ومــهــنــة، تــتــطــل

أشرف الحساني

ــيـــوم، أشــهــر دولــــة على  ـــعـــّد أفــغــانــســتــان، الـ
ُ
ت

 الرعب الذي 
ّ
محّرك البحث »غــوغــل«. ذلــك أن

ــاره وصــــول »حـــركـــة طــالــبــان« إلـــى الحكم  ــ أثـ
خيف، قــادٌر على 

ُ
ُمــجــّددًا، ومشهد الطائرة امل

ــارة شــبــيــٍه لــه فــي الــعــالــم، ُيــضــاهــي ُصـــورًا  إثــ
منذ  الهندية  السينما  صنعتها  سينمائية 
ثمانينيات القرن الـ20. وصول »طالبان« إلى 
البلد،  فــي  الــفــن  نهاية ســردّيــة  الحكم معناه 
رغــم اّدعـــاء الحركة عكس ذلـــك. قـــرارات املنع 
والـــعـــنـــف والــتــهــجــيــر تـــقـــول بــعــض املــكــبــوت 

السياسّي في املجتمع األفغاني املعاصر.
الــهــنــد أّول بـــلـــٍد أجــنــبــي يــنــتــبــه إلــــى شـــروخ 
ــذ نــهــايــة  ــنـ ــه، مـ ــ ــآزقــ ــ ــانــــي ومــ ــغــ املـــجـــتـــمـــع األفــ
ــــالم  نـــتـــجـــت أفـ

ُ
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات املــــاضــــيــــة، فـــأ

ســيــنــمــائــيــة وتــلــفــزيــونــيــة عـــــّدة عــمــلــت على 
ــجــتــمــع األفــغــانــي بـــطـــرٍق مختلفة 

ُ
تــخــيــيــل امل

ــعــاجــلــة. الــرغــبــة فــي اخــتــراق 
ُ
مــن الــتــنــاول وامل

 أســـــاس فـــي فــهــم نــّيــة 
ٌ

مــجــتــمــع اآلخـــــر عـــامـــل
الــهــنــديــة، وإمــكــانــات خــلــق صــداقــة  السينما 
الجوار مع األفغان، بسبب حــرٍب شرسة في 
اإلعــــالم بــن الــهــنــد وبــاكــســتــان حـــول منطقة 
فــي طّياتها  األفــغــان تحمل  كشمير. صــداقــة 
دالالت ســيــاســّيــة أكــثــر مــنــهــا ســيــنــمــائــيــة أو 
جمالية. يبدو ذلك جلّيا في أفالٍم عّدة، أقامت 
تــواشــجــاٍت فنية مــع املجتمع األفــغــانــي، إّمــا 
االشتغال على  أو  ذاتــيــة،  عبر تخييل سيرة 
ــن، أو  حــــدٍث ســيــاســّي أو اجــتــمــاعــي أفــغــانــيَّ
جعله صـــورة عرضية فــي مشهٍد هــنــدي، أو 
 للتصوير، ولتغذية جمالّيات 

ً
فضاًء ُمتخّيال

ـــــرات 
ّ
ــاٍد ومــــــرويــــــاٍت ومـــــؤث ــأجــــســ الـــــصـــــورة بــ

ــروي ســيــرة  تــ صــوتــيــة، وبــَمــشــاهــد طبيعية 
جماليا  تستجيب  ها 

ّ
لكن وُمتواضعة،  ة 

ّ
هش

إلى عنصر الصورة في الفيلم الهندي.
ــم االخـــتـــالف الــشــاســع بـــن الــبــلــديــن، في  رغــ

بــقــواعــد مهنية  والــتــزامــا  نــاضــجــا،  معرفيا 
بــحــتــة، ال بـــارتـــبـــاطـــات ذاتـــّيـــة وشــخــصــيــة، 
أو سلبية،  إيــجــابــيــة  االرتـــبـــاطـــات  تــكــن   

ْ
إن

ــــوأ، فــســلــوك عــامــل أو عاملة  والــســلــبــيــة أسـ
فــي إدارة مــهــرجــان مــع أفـــــراٍد يــعــمــلــون في 
ــداٍء  الــســيــنــمــا والــنــقــد والـــصـــحـــافـــة، وفــــق عــ
والسينما،  املهرجان  إلــى  ُيسيء  شخصّي، 
تـــه إلـــى الــعــامــل والــعــامــلــة، وإلــى  بــعــد إســـاء

ها.
ّ
اإلدارة كل

 مــن عـــادة أصــيــلــة فــي كيفية 
ٌ

ــأزق منبثق املــ
ُصنع مهرجان سينمائي عربي، انطالقا من 
)تذكرة سفر، وإقامة في  املجانية  الدعوات 
فنادق، بعضها 5 نجوم، مع مأكٍل ومشرٍب 
 صاحب 

ّ
أحــيــانــا(. هــذا ُيشير ضمنا إلــى أن

الدعوة يتحّكم باملدعو وبمهنته، وتحديدًا 
ــقـــد والـــصـــحـــافـــة  ــنـ ذاك الـــــــذي يـــعـــمـــل فــــي الـ
 
ّ
واإلعالم. الدعوة املجانية تعني، ضمنا، أن

قة تؤّدي، 
ّ
 قــراءة غير مادحٍة وغير ُمتمل

ّ
كل

غالبا، إلى امتناع إدارة املهرجان عن دعوة 
صاحبها الحقا. 

في  للمتحّكم  ُيــتــاح  مجانية،  الــدعــوة   
ّ
وألن

لــوائــح الــضــيــوف فــرصــة اخــتــيــار مــن يشاء، 
ــى. الـــطـــامـــة  ــدعــ ــ ــُي ــمـــن ســ ــه بـ ــتـ بـــحـــســـب عـــالقـ
 يــكــن املــتــحــّكــم فـــي تلك 

ْ
الــكــبــرى تــحــصــل إن

مــلــحــقــا/ ملحقة صــحــافــيــا ملخرج  الــلــوائــح 

قــراءات نقدية  له  أو مخرجة، واملدعو ناقٌد 
ــالٍم لــهــذا املـــخـــرج أو لــتــلــك املــخــرجــة،  ــ فـــي أفـ
فٍة.

ّ
والقراءات غير ُمستَحّبة، ألنها غير متزل

ظ 
ّ
)التحف لناقٍد  يقول مدير مهرجان عربي 

عن ذكر االسمن متأٍت من عدم وجود دليل 
 لــديــه مشكلة 

ّ
مــلــمــوٍس على هــذا الــقــول( إن

فــي مسألة الــدعــوات: »هــل ســأدفــع تكاليف 
مختلفة لدعوة ناقٍد، ثم يكتب الناقد ما ال 

يتالءم واملهرجان؟«. 
الدعوات املجانية مصيبة، وإلغاؤها عربيا 
مديحا،  تريد  مهرجانات  على  سلبا  ــر 

ّ
يــؤث

ــــوات يـــوافـــقـــون  ــدعــ ــ ومـــعـــظـــم املـــدعـــويـــن واملــ
ضمنا على املديح، فالسفر مطلٌب يتجاوز 
والسياحة.  والنزهة  التسّوق  إلــى  السينما 
ادًا 

ّ
نق م  كرِّ

ُ
ت إدارات مهرجانات عربية قليلة 

وصــحــافــيــن ســيــنــمــائــيــن، فــتــكــون الــدعــوة 

الــتــركــيــبــة االجــتــمــاعــيــة والـــنـــســـق الــثــقــافــي، 
يــعــشــق األفـــغـــان الــفــيــلــم الــهــنــدي. شاشاتهم 
 
ْ
إذ الهندي،  اإلعــالم  فارق 

ُ
ت ال  تكاد  الصغيرة 

التلفزيون  له عالقة بنجوم  ما   
ّ

كــل يتابعون 
ـ  الهندي  بالصراع  ُمكترثن  غير  والسينما، 
الته 

ّ
وتمث حــضــوره  بــمــدى   

ّ
إال الباكستاني، 

 
ٌ

ــــرح ســـؤال
ُ
فـــي الــســيــنــمــا. لــيــس غــريــبــا إذا ط

الهند، وعّما  عــّمــا يعرفونه عــن  األفــغــان  عــن 

مجانية والكتابة حّرة، وهذا مهّم وأساسّي.
فــــي إدارات  الـــحـــاصـــل  فــــأســــوأ  املــــــــزاج  أمـــــا 
مهرجانات. متحّكمون ومتحّكمات بلوائح 
أخــرى  وُيضيفون  أســمــاًء  ُيلغون  الــدعــوات 
 بــأصــحــاب تلك 

ّ
وفـــق عــالقــاتــهــم وعــالقــتــهــن

املهرجان حرفّيته  ُيسقط عن  األسماء. هذا 
ــــؤالء  هـ  

ّ
أن املـــشـــكـــلـــة  ــّيـــتـــه ومــــعــــنــــاه.  ــنـ ومـــهـ

يتصّرفون بهذه الطريقة، وهم يعملون في 
منهارة  وإّمـــا  جـــدًا،  إّمـــا حديثة  مهرجانات 
 
ّ
بـــأزمـــاٍت وخــلــل. يظن جـــدًا، وإّمــــا متخّبطة 

فهم ترتقي 
ّ
 املهرجانات التي توظ

ّ
هؤالء أن

« وفــيــنــيــســيــا 
ّ
إلـــــى مـــصـــاف بـــرلـــن و»كــــــــــان

وأمستردام وكليرمون  ولوكارنو وتورنتو 
فيران وكارلوفي فاري، وبعض آخر غيرها، 
ر 

ّ
العربية تؤث السينمائية  املهرجانات   

ّ
وأن

فـــي مــســار الــســيــنــمــا ومــســتــقــبــلــهــا، وتمنح 
 ال مثيل لها، بينما الواقع 

ً
مدعويها شهرة

 تلك املهرجانات مجّرد واجهة إّما 
ّ
يقول إن

لــتــغــيــيــب فــظــاعــة مـــا يــحــدث فـــي هـــذا البلد 
تبلغ مرتبة  ارتــكــابــاٍت  مــن  ذاك  أو  الــعــربــي 
اإلجرام أحيانا، في الثقافة والفنون واإلعالم 
واالقتصاد  االجتماع  فــي  كما  والصحافة، 
وإّمــا  والحريات؛  واملعرفة  والعلم  والعيش 
للحصول على أمــواٍل من جهات رسمية أو 
خــاصــة، لتلميع صــورة مــن يــدفــع، وإشهار 
والفنون  بالثقافة  كمهتّم  العالم  في  اسمه 
وغيرها، عبر السينما، بينما تنحدر صلته 

بالسينما إلى حّد االنقطاع املطلق، غالبا.
األمـــوال لــن تصنع احــتــرامــا وثــقــة. األمزجة 
ــراء وانــــهــــيــــار. ُصــنــع  ــ ــتـ ــ فــــي مـــهـــن كــــهــــذه اهـ
مــكــانــة ملـــهـــرجـــاٍن، فـــي بـــلـــده أو مــحــيــطــه أو 
الــعــالــم، يــحــتــاج إلـــى ِحــرفــّيــة ومــهــنــّيــة غير 
ــزاج، فـــاملـــال واملــــزاج  ــ ــ مــرتــبــطــتــن بـــاملـــال واملـ
 يكتفي 

ْ
يــحــوالن دون إنــجــاح املــهــرجــان، إن

املهرجان بهما. وظيفة املسؤول الصحافي 
 تــتــحــّرر من 

ْ
فـــي مــهــرجــاٍن ُيــفــتــرض بــهــا أن

 يـــكـــن هــــو نــفــســه 
ْ
مـــزاجـــيـــتـــه، خـــصـــوصـــا إن

املــخــرج أو  لــهــذا  ـ إعــالمــيــا  ملحقا صحافيا 
 

ٌ
ة الــنــقــديــة فــعــل ــقــــراء لــتــلــك الــســيــنــمــائــيــة. الــ

ثقافي وأخالقي ومهني، لن يخضع البتزاٍز 
 يكن الناقد متصالحا مع ذاته في مهنته 

ْ
إن

ــاد عــديــدون ُيــدركــون 
ّ
وثــقــافــتــه وحــيــاتــه. نــق

ــُيـــلـــّبـــون دعـــــــوات مــجــانــيــة مــــن دون  ــذا، فـ هــــ
ــهـــم ومــهــنــتــهــم ووعــيــهــم  انـــتـــقـــاٍص مـــن ذواتـ
وثقافتهم، فتبتعد كتابات لهم عن املهرجان 
كــصــنــعــٍة، وتــنــصــرف إلـــى أفــــالٍم وحـــــواراٍت، 
ــل 

ِّ
 آخـــر ُيــفــض

ٌ
وهــــذا ضــــروري ومـــهـــّم. بــعــض

ه، فاملهرجانات الدولية 
ّ
االمتناع عن هذا كل

ُمــتــاح، وبعضها  كثيرة، وحضور دوراتــهــا 
م دعــوات شبه مجانية من دون ُمقابل،  ُيقدِّ
بــاســتــثــنــاء إرســـــال عــمــل املـــدعـــو إلــــى إدارة 
املهرجان، وهذا االستثناء غير مهتّم بنوع 
 إرسال 

ّ
الدعوة )مجانية أو غير مجانية(، ألن

إلى  السينمائي  الصحافي  أو  الناقد  عمل 
املهرجان جزٌء من مهنة الناقد والصحافي 

واملهرجان معا.

الــرد:  فيكون  االجتماعي،  وعيهم  فــي  له 
ّ
مث

ُ
ت

آميتاب باتشان، نظرًا إلى السحر الذي تركته 
الهندية في وجــدان األفغان أعواما  السينما 
ــق عــالقــاٍت قــويــة تتجاوز 

ّ
طويلة، والـــذي حــق

 
ّ
ــم أن ــذا رغـ ــة لــلــبــلــد. هـ

ّ
الــدبــلــومــاســيــات الــهــش

ــيـــر جعل  املــشــهــد الــســيــاســّي األفـــغـــانـــي األخـ
الهند في وضٍع حرج، بعد انسحاب القوات 
األميركية من أفغانستان، مخافة تداعي ذلك 

على قضية كشمير.
لـــذلـــك، تــبــدو الــســيــنــمــا الــهــنــديــة مــعــنــّيــة بما 
يــحــصــل فـــي أفــغــانــســتــان وبـــاكـــســـتـــان، أكــثــر 
ــــالم  ــرى فــــي الـــعـــالـــم. األفـ ــ مــــن أّي مــنــطــقــٍة أخــ
»كــابــول  أهّمها وأشــهــرهــا  كثيرة ومــتــنــّوعــة، 
لكبير خــان، و»تــوربــاز«  إكسبريس« )2006( 
)2020( لِغريش ماِلك، و»هــروب من طالبان« 
أفــــالٌم تــنــاولــت  )2003( ألوجــــال شــاتــيــرجــي. 
أحداثا تقع في أفغانستان، أو على حدودها، 
نطلقات األيديولوجية، وزوايا 

ُ
مع اختالف امل

السينمائية، ومدى  الصورة  النظر، ودالالت 
ل السياسّي األفغاني. تخيَّ

ُ
تماهيها مع امل

فــي »كــابــول إكــســبــريــس« حــكــايــة صحافين 
ــام وأرشـــــــد وارســــــــي( ُيــــقــــّرران  ــ ــراهـ ــ )جــــــون أبـ
تــصــويــر قـــصـــٍص وَمـــشـــاهـــد وحـــكـــايـــاٍت من 
، فــي طريقهما إليها، 

ْ
لــكــن وســط »طــالــبــان«. 

 من الحركة ُيفّكر في اختراق 
ٌ

يعترضهما رجل
كشف هويته، 

َ
 ت

ْ
الحدود إلى باكستان، قبل أن

آرسينيو(،  )ليندا  أميركية  صدفة، صحافية 
بتغى نفسه. ذلك كاٍف للرجل كي يبوح 

ُ
لها امل

الباكستاني  الجيش  فــي  كــان جنديا  بــســّره: 
آرائه  »طالبان«، رغم اختالف  بـ التحاقه  قبل 
وتصّوراته عنها، ما جعل ابنته زويا تهجره، 

قّرر العيش هناك بعيدًا عنه.
ُ
وت

مهرجان »كاّن« 2007: 
حرفيّة ومهنيّة 

غائبتان عربيًا )أم ج 
)Getty /كيم

)Getty /ِغريش مالِك: أفغانستان في أفالمه مختبر للتفكير )تشانغ سانغ ـ جان
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المزاج أسوأ الحاصل 
في إدارات مهرجانات 

سينمائية عربية

يعشق األفغان أفالم 
الهند وشاشاتهم ال 

ُتفارق إعالمها

مهرجانات سينمائية 
عربية عّدة ُتثير تساؤالت 

مختلفة عن آليات 
عملها وتنظيمها 

وعالقاتها بالنّقاد 
والصحافيين السينمائيين 

والضيوف اآلخرين

ال ِحرفيّة ومهنيّة بل أمزجة وعالقات

ُصَورٌ تتحّدى الخوف وتحتاج إلى دراما

عن مهرجانات سينمائية عربية

أفغانستان في السينما الهندية

 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 
لعالٍج ضروري يفرض عليه االبتعاد 

 القاتل 
ّ
عن العنف والسالح. لكن

حة سيدفعانه 
ّ
داريوس وزوجته املسل

إلى مواجهة خطرة ودموية، لم يكن 
عها إطالقا.

ّ
يتوق

و 
ّ
¶ Most Eligible Bachelor لبوّماريل

باشكار، تمثيل بودجا هاغد )الصورة( 
وأكيل أِكناني: الصدفة وحدها تدفع 

الزوجن إلى اختبار تجربة غير 
مسبوقة لهما في حياتهما معا: في 

طريق طويلة، تصطدم سيارتهما 
برجٍل ظهر فجأة أمامهما في مكاٍن 

شبه خاٍل. بعد االهتمام به، يروي لهما 
قّصته املليئة بتفاصيل غريبة وأناٍس 

غير عادين. معه، يقومان برحلٍة 
افة وجميلة ومهّمة.

ّ
إنسانية شف

¶ »83« لكبير خان )الصورة(: قّصة 
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 
ه »الفريق الذي ال ُيقهر«. فوز ألهم 

ّ
بأن

 جديدًا من العبي الكريكيت في 
ً
جيال

الهند، دافعا إياهم إلى بذل جهود 
كبيرة بالتدريبات، لتحقيق البطوالت 

والنجاح.

¶ Love Hard لهرمان خيمينيز، تمثيل 
غرم فتاة 

ُ
نينا دوبريف )الصورة(: ت

من لوس أنجيليس، غير محظوظة 
في أمور الحّب والعالقات العاطفية 

، بشاٍب من الساحل الشرقي، 
ً
أصال

ر  قرِّ
ُ
بفضل تطبيق خاص باملواعدة. ت

ها 
ّ
ا منها أن

ّ
زيارته بشكٍل مفاجئ، ظن

بهذا تجعله سعيدًا، وتمضي معه 
أياما جميلة. عند وصولها، تكتشف 

ها تعّرضت لالصطياد، لتبدأ رحلة 
ّ
أن

 الذي أوقعت 
ّ
الخروج الصعب من الفخ

نفسها فيه من دون قصٍد.

¶ Hypnotic ملات آنجل وسوزان 
كووت، تمثيل كايت سيغل )الصورة/ 
Getty( وجايزون أومارا ودولي هيل: 
يجمع الفيلم نمط التشويق بشؤون 

النفس البشرية، مع تساؤالت عن 
الذاكرة والحياة والعالقات والحب 

ه من خالل حكاية 
ّ
واالستغالل. هذا كل

امرأة في مقتبل شبابها توافق على 
ا 

ّ
اختبار التنويم املغناطيسي، ظن

منها أنه سُيساعدها على اكتشاف 
ها، 

ّ
شيٍء من سيرتها وماضيها. لكن

بعد أحداٍث عّدة تحصل معها، تواجه 
تحّدياٍت، بعضها خطر للغاية، 

 في عجزها عن التذّكر.
ٌ
وأبرزها كامن

أفالم جديدة
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