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 مقدمة المؤلف

 

يفتح عيوننا على جمال العالم،سجيلي: " برميل بارودالفيلم الت  

 
يضم هذا الكتاب مجموعة من المقاالت، التي كتبتها بخصوص السينما 

من موقع عملي في   ،عمالها منذ أكثر من ثالثين عاماالتسجيلية، التي اتابع أ

جلة " الوطن  باريس، وتحديدا منذ أن بدأت تغطية المهرجانات السينمائية لم 

التي كانت تصدر من العاصمة الفرنسية في فترة  ي " اإلسبوعية  العرب

 الثمانينيات 

لعربية من بعدوغيرها من الجرائد و المجالت والدوريات والمواقع ا  

مثل مجلة" كل العرب " وجريدة " األهرام الدولي "  و مجلة" المجلة " و  

دة " القاهرة  مجلة " المنار " و موقع " إيالف " و جريدة " الحياة " و  جري

" ..الخ..الخ " ومجلة " الفيلم   

تبحر في جسد وروح   –وشموليتها الفنية   ،في مجموعها -هذه المقاالت   –وهي 

التي أنحاز   -من دون وجل، وتسلط الضوء من خالل أفالمها  ،السينما التسجيلية

على تجارب ودروس، وتقف عند نماذج سينمائية بعينها،كما في كل   -اليها بشدة

لك األفالم التي أحكي عنها في الكتابت .. 

مثل  نموذج فيلم " موسيقانا " للمخرج الفرنسي الكبير جان لوك جودار، وفيلم  

" جمهورية ناصر " للمخرجة األمريكية ميشيل جولدمان،وفيلم " صيد  

وغيرها لمخرج المصري الكبير على الغزوليالعصاري " ل  

ما أن تفعل، في مواجهة مآسي وأزمات لتتأمل يقينا في ما تستطيع هذه السين

مثل  "برميل   -عصرنا، دراما وتناقضات مجتمعاتنااإلنسانية، وهي تمضي

غام، على درب التنوير، بارود" في حقل ال  

ضد الكراهية والعنصرية ، االحتالل واإلرهاب، والفكر السلفي الفاشي.وتعبر   

وماهو تسجيلي ،   تلك الحدود  " الوهمية "، التي تفصل بين ماهو روائي

والتهتم إال بما هو " سينما" فقط ، وتحافظ هكذا على تاريخنا وذاكرتنا، وهي  

على جمال العالم، بتجاربها ودروسها،تفتح عيوننا أيضا  

 

.. 

 صالح هاشم

2017فبراير  24باريس في   
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 (1  )  

 

 الفصل األول 

 

 مغامرة " السينما.. تبدأ من عند لوميير  "
 

المدير الفني    –. المغامرة تبدأ " لتيري فريمو  لومييرسارعت عند خروج فيلم " 

  25يوم  -ومدير معهد لوميير في مدينة ليون   ،لمهرجان " كان " السينمائي

في باريس وأنحاء فرنسا 2017اير ين  

سارعت الى مشاهدة الفيلم الجديد في قاعة " ست مونبارناس " ، في حي  

كعادتي  -وسط باريس  -  مونبارناس الشهير  

أن أعجب بالفيلم، وأنحني تقديرا لمخرجه، بعد أن سحبنا بشريط    ،ولم أكن أتوقع

صوت فطن وذكي ولّماح، بصوت تيري فريمو، وموسيقى الفرنسي سان صان  

 ..وهو من معاصري االخوين لوميير
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  الى قلب مغامرة السينما الحديثة، ومن عند أسرة " لوميير " في مدينة ليون

التي اخترعت لنا  ، األسرة   1895الفرنسية في نهاية القرن التاسع عشر عام  

ربما أعظم اختراع في تاريخ البشرية، وأعني به " السينما توغراف" حتى انه  

بعد انقضاء    –بعد ان هبطت كلمة النهاية على الشاشة، بقيت مشدودا الى مقعدي 

اتحسر على ان الفيلم قد    ،ةووجدتني فجأ –مدة عرض الفيلم  -أكثر من ساعة 

 انتهى، وأنا أطلب المزيد، وال اريد أن اغادر القاعة 

 

 يعتمد 

وكان سبق له أن طاف أنحاء   -على " مونتاج " من صنع تيري فريموالفيلم  "

لعرض " باقة "من أفالم لوميير   ،بصفته مديرا لمعهد لوميير  ،الكرة األرضية

في    ،المتطورة للتكنولوجيا الحديثة يكترونيةحدث الوسائل االلالتي تم ترميمها با 

لك اللقطات في  المهرجانات السينمائية حول العالم، ومن بعدها صار أمر تجميع ت

قيمة هذا التراث الفني    ،يلح على ذهن تيري فريمو ،حتى يعرف العالم كله فيلم،

يكي  بصفته " كنزا " لالنسانية جمعاء كما يقول المخرج االمر، البصري العظيم 

 الكبير مارتين سكورسيزي

 

 أفالم " لوميير " وضعت العالم في متناول العين 

 

حيث لم تقتصر أفالم لوميير كما نعرف ،على تصوير خروج العمال من مصنع  

لوميير، أو دخول القطارمحطة السيوتا في الجنوب الفرنسي المشمس الكبير، أو  

يرش هو ايضا بالماء، الجنايني الذي يسقي الزرع، ف -نمرة  –" مقلب " 

التي عهدناها وشاهدناها مرارا    ،غيرها من التحف والمناظر السينمائية الرائعةو

تكتال   يقينا  الفيلم الجديد هنا يمنحها -وتكرارا منفصلة عن بعضها في ذلك التراث

ووحدة وايقاعا ثريا، وعلى اعتبار ان السينما هي فن " الصور المتحركة "  

  وعن جدارة

الذين انطلقوا بعد اختراع الجهاز    -من خالل مصورو لوميير -ايضا  بل شملت

العجيب ) اللتقاط وتحميض ومن ثم عرض الصور داخل قاعة ويكون الدخول  

اليها بأجر( الى مصر وسويسرا والهند وفيتنام وانجلترا وغيرها من بلدان  

 .. العالم

 

لقرن التاسع عشر صورا نادرة ورائعة للحياة على ظهر كوكبنا في نهاية ا 

  –مناظر من العالم  -حتى انني كنت اثناء مشاهدة تلك المناظر  ،وعصرا بأكمله

اتخيل ان ثمة موسيقى " جازية "    ، رحتالتي تشكل القسم الثاني من الفيلم
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تصاحب مناظر الفيلم في الخفاء، لكن ال يسمعها في    –نسبة الى موسيقى الجاز 

ي قاعة " ست مونبارناس " أحد غير  .. 

كانت تجلعني   ، بقدراتها التعبيرية وااليحائية  ،كما ان تلك الصور و المناظر

  –استعيد بعض مقاطع من تلك االعمال الروائية االدبية العظيمة لجيمس جويس 

ومارسيل بروست " كما في روايته "البحث عن الزمن   -" أهالي دبلن" مثال 

تمثلتها، تحكي ايضا عن اناس  كما درستها و ،الضائع " فقد كانت تلك االعمال

من عصر مضى ،ومازال يأسرنا بأطيافه وخياالته   ،وبشر، وشخصيات وحكايات

 ..وسحره

باالضافة الى أشياء أخرى كثيرة يحكي   –وربما كان أهم مافي فيلم تيري فريمو  .

ويذكر   ، انه يعيد االعتبار الى المخرج لوي لوميير  -عنها في الحوار المرفق معه 

الفن السابع، على مستويات " الكادر " ، و "   -قواعد  -ته الى اجروميةباضافا

أساليب السرد " ، و " الحيل والخدع السينمائية " و " حتى " اللقطات  

قد اخترع قواعد الفن   -وقبل األوان   -البانورامية " الخ الخ، ليقول انه كان 

ن المخرجين الذين اتوا  في افالمه،ولم يدع اي م -ابجديته   –السينمائي، وثبتها 

يأتون حقا بجديد، على مستوى تطوير " لغة " السينما الفن،بعده  .. 

في التأكيد على عظمة وروعة وفن المخرج لوي  ،  ومن هنا يبرز دور الفيلم 

من بين مئات االفالم التي   ،لم يحقق شقيقه أو جست إال فيلما واحدا -لوميير 

"  جدنا اليوناني مثل   -الكبار في عصرنا  كأحد " الحكواتية " -انجزاها سويا  

ومثل كل    ، صاحب ملحمتي " االلياذة " و " األوديسة "  ، هوميروس " األكبر

المخرجين الكبار في تاريخ السينما : دافيد جريفيث ، و شارلي شابلن، وفيلليني  

 .. ،وبستر كيتون و غيرهم ..ولكل العصور

 

 مقاطع من حوار مع تيري فريمو
 

 

ومن أين ياترى تبدأ  ،صنع تيري فريمو هذا فيلمه " لوميير "   ، ف ولماذالكن كي

 حكاية الفيلم ؟ 

:الذي يسأل –في حوار له مع الناقد فيليب رويير  -يقول تيري فريمو     

-  

كيف نشأت فكرة الفيلم ، أعني فكرة تجميع أفالم الشقيقين لوميير في فيلم طويل  

 ؟ 
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ن تجد االفالم التي صنعها االخوين لوي  في أ ،من الرغبة انبثقت فريمو : 

طريقها الى   ، تجد أخيرا واوجست لوميير باختراعهما العظيم ) السينماتوغراف (

إسوة باالفالم األخرى بجمهورها .   ،قاعة العرض السينمائي، لتلتقي هي االخري

وكان   ،اليستغرق عرضه أكثر من خمسين ثانية،في البداية كان الفيلم الواحد 

يشتمل على عرض عشرة أفالم فقط   ، الواحد من عروض لوميير األولى العرض

والواقع ان كل هذه االفالم لم تعرض عالميا فقط إال في قاعات  دفعة واحدة،

التي كانت موجودة آنذاك، ولم تعرض قط في اي مكان آخر، وكانت    ،لوميير

متاحة   وجعلها ،عرض هذه األفالم اآلن على شاشة كبيرةيجب المسالة هي : 

ألكبر جمهور ممكن ،اآلن وفي كل وقت   

 

بالكيفية التي تصنع بها األفالم    -صنع فيلم طويل ،ولذا كان من الضروري

  بمعنى  متاحا للعرض التجاري، ثانيا  وأن نجعل هذا الفيلم أوال،    –الطويلة اآلن 

  ،بتوقيع " لوميير " مخرجه ،أن نصنع من أفالم " لوميير " فيلما طويال 

رة وتجميع وترتيب تيري فريمو ، ولذا قمت بالفعل باختيار أكثر من مائة  وبإدا

وكل    ،تتضمن عدة فصول ، لكي نسافر معها في رحلة أولى ، فيلم من أفالم لوميير

ضون  كيف كان الفرنسيون يق  "  مثل : ،فصل يحكي عن موضوع أو ثيمة معينة

عشر، ومن خالل   اي في نهاية القرن التاسع  ،في زمن لوميير  راغ"أوقات الف

صورة لزمن وعصر ، تتابع المشاهد نقدم من خالل االفالم   

 

يق على  كان الرهان او التحدي الذي واجهته هو : كيف يمكن من خالل التعل

لجمال تلك الصور وأسرارها  همال المشاهد إصور ومشاهد الفيلم، تجنب 

اهد في الفيلمر والمش،وتقنيتها.؟ ومن هنا تبرز أهمية التعليق المصاحب للصو   

أن يشرح    ،ى مثل الرسم والموسيقى واألدب،فأنا أحب في ما يخص الفنون األخر

من خالل تقييمه وتفصيصه وتشريح جمالياتها لي، وقد أردت   ،لي بعضهم قيمتها

من خالل " التأمل " و "  ،بالنسبة لفيلم " لوميير "   ،أن افعل نفس الشييء 

لى سر جمال الكادر،وكيف تم  ا ،الل التعليقالوعي " بكل لقطة ، حيث انبه من خ

،ويد المصور التي  الى حركة الكاميرا داخل الكادر أيضا اللقطة ، وأشير تصوير 

تدفع البعض بعيدا عن العدسة الخ، وقد رأيت أيضا أن تصاحب موسيقى كامي  

مشاهد تصاحب  –الموسيقار الفرنسي الكبير من معاصري لوميير  -سان صان

وبخاصة عندما نري    -انه ال يمكن ان يكون لوميير  ،ذهني طبعا الفيلم ، وفي

جلبة  ،  لم يفكر في ان يصاحب تلك االفالم   -مشاهد الحياة في زمنه التي التقطها 

وضاء وأصوات وموسيقى عصره و زمنهوض  
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في  أعني  على انه كان يفكر في ذلك، ، ال يوجد لدينا اي دليل أو أرشيفلكن  

" الفالمهاختراع " شريط صوت    

 

والحقيقة ان التفكير في عمل فيلم طويل يضم " روائع " لوميير السينمائية  

أثناء المؤتمر الصحفي الذي تم فيه االعالن عن   1982راودني ألول مرة عام 

فقد شاهدت اثناء حضوري   ،تأسيس " معهد لوميير " في مدينة ليون الفرنسية

وقعت في غرامها في التو، وانبثقت  و  ،ومشاركتي بعض تلك الروائع السينمائية

وتكشف   ،في ذهني هكذا فكرة عمل فيلم أو ربما مجموعة أفالم طويلة تضمها

عن جمالها وسحرها..ولوال تشجيع ودعم المخرج الفرنسي الكبير برتراند  

ومساندة مساعدين لي هما ماييل آرنو  ، تافرنييه رئيس معهد لوميير أنذاك 

وينطلق للعرض في جميع   ،ن لهذا الفيلم أن يصنعما كا  ، وفابريس كالزيتوني

 أنحاء العالم ويجد اآلن جمهوره 

 

 لوي لوميير معاصرنا مثل بريسون وكياروستامي

 

اخترت لفيلمك مائة   ، لوميير أفالمثر من الف وخمسمائة فيلم من من بين أك -

اعتمدت في اختياراتك ؟ ، فيلم فقط من بينها، لكن على أي أساس   

 

عتمدت في االختيار على عاملين : عامل األهمية وعامل التفضيل ،  فريمو : ا

من بين االلف وخمسمائة فيلم   ،فقداخترت اوال األفالم المهمة الشهيرة المعروفة

ائعة التي تفردها أفالم  البانوراما السينمائية الر  " تنوع" ، ثم االفالم التي تعكس 

اهد المهمة والمفضلة التي  وأتي بعد ذلك ترتيب وتجميع تلك المش،  لوميير

وبخاصة في   ،معينة   -موضوعات  -أو " ثيمات " ، اخترتها بنفسي في فصول

الذي تدور مشاهده في وتحكي عن فرنسا ، فقد ضم   ، القسم الول من الفيلم

الفصول التالية : فصل بعنوان " فرنسا التي تعمل " و " فرنسا التي تتسلى " و  

، " و " ليون مدينة اسرة لوميير " وغيرها 0190" طفولة " و " باريس عام   

وأفكار نمطية   "اكليشيهات"عدة  التخلص من  ،وكان من األهمية في رأيي بمكان

وتصويره دوما على اساس انه كان "يلهو   ،معينة بخصوص لوي لوميير بالذات

ولم   بمعنى نه كان " يلعب " عندما يروح يصور افالمه،،" و " يتسلى " فقط  

ويتقن " حرفية " الميزانسين   ،ماذا يفعل ، واعيا، ويعرف عن قصد  يكن مخرجا 

أن نظل   اليمكن ،فيلما ! كال 1500،وحتى بعد ان اخرج اكثر من   –االخراج  –

 نفكر هكذا 
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مخرجا واعيا   ، كانلقد كان لوي لوميير كما اوضح في شريط الصوت في الفيلم 

  ة من اختراع جورج ميلييس و وحرفيا رائعا، وكفانا تقسيم السينما الى روائي

لوميير دوما في خانة   االخوين  تسجيلية من اختراع لوي لوميير ، ووضعوثائقية 

مخرجا روائيا ايضا،   لوي لوميير  الفيلم الوثائقي او التسجيلي . كال لقد كان

مثل كل المخرجين الروائيين السينمائيين   –على طريقته  –وصنع ايضا سينماه 

الفرنسي لوي بريسون ، واإليراني عباس كياروستامي، وحتى  الكبار من أمثال  

عبد اللطيف كشيش ، ألننا نجد ان لوي لوميير كان   -من اصل عربي  - الفرنسي 

وفي كل فيلم من أفالمه : اين أضع الكاميرا ؟   ،مثل اي مخرج معاصر  يسأل

 وماذا أصور ؟ وكيف ؟ 

  

 

 

 

 

 

 

( 2 ) 

 

 

ء مصر الحديثة بنا..فيلم "جمهورية ناصر " ..و  

 
الكثير،على   نحقق مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثامنة والثالثي

الرغم من الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية العصيبة التى تمر بها  

والفكر السلفى الوهابى الفاشى،والمؤمرات  ، مصر فى حربها ضد “االرهاب” 

ى الخفاء، إلسقاط الدولة المصرية، وزعزعة  الداخلية والخارجية التى تحاك ف

 استقرارها وأمنها 

 

واستطاع المهرجان بالقليل من المال المتوفر لميزانيته، وذلك بعد أن أحجم رجال  

 األعمال المصريين التجار عن دعمه ومساندته، أن يحقق دورة استثنائية ناجحة 

احيا استعراضيا  وليس المطلوب من أى مهرجان سينمائى أن يكون مهرجانا سي

وهم يعبرون السجادة  ، لجذب نجوم السينما، وتسليط الضوء على استعراضاتهم

والحديث عن حياتهم الشخصية وبثها  ، الحمراء، وأن توظف فعالياته لتلميعهم 
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مباشرة أثناء حفلى االفتتاح والختام على شاشات التليفزيون الرسمية وغير  

 الرسمية

مائى حقيقي، وكما تحقق بالفعل خالل تلك  بل المطلوب من أى مهرجان سين

االستثنائية، تطوير معرفتنا بالعالم من حولنا من خالل  “ مرآة    38الدورة الـ

كونها أساسا   ،السينما “،وتطوير وعينا أو ال وعينا، بوظيفة السينما األساسية

  “ أداة" للتفكير فى مشاكل ومتناقضات مجتمعاتنا االنسانية “كما يقول المخرج 

والمفكر الفرنسى الكبير  جان لوك جودار..وتطوير “ذائقة“ سينمائية مصرية  

جديدة، تفهم وتعى، إنجازات وإضافات السينما العالمية، وهى تنقب وتفتش عن  

سينما الغد.. ويبهرنا ويدهشنا  ،من بين المواهب السينمائية ،من سوف يصنع

 ....بسحرها

 

 عد ياناصر
 

أنها جلبت  ، ويكفيها فخرا  ، 38فى دورته الـ  كما يحسب الدارة المهرجان

وفى كل أقسامه..وأعنى   ، للجمهور المصرى “ أهم فيلم سياسى “ فى المهرجان

به فيلم “جمهورية ناصر. بناء مصر الحديثة “ الوثائقى الطويل لالمريكية  

كمال عبد   الكبير ميشيل جولدمان ،وتصوير الفنان مدير التصوير المصرى 

 العزيز  

يحقق فى رأيى “ إضافة سينمائية جديدة “ الى رائعتها “ أم كلثوم صوت  الذى 

  ،يشبه مصر “عن حياة كوكب الشرق، و يقدم فى ما هو أقرب الى السيرة الذاتية

كشف حساب النجازات الزعيم جمال عبد الناصر، أعظم رئيس جمهورية انجبته  

 بلدنا

ارفع   -على االمبريالية وحربه، ويربط الفيلم ما بين ما حققه ناصر لشعبها  

وبين المظاهرات التى اطلقت  ،  –رأسك يا أخى فقد مضى عهد االستعباد، 

، والصيحة التى أطلقتها حناجر  2011يناير  25الشرارة األولى لثورة 

المتظاهرين إن “ عد ياناصر “ أثناء الثورة، وتمردهم على حكم مبارك  

التى رفعتها ثورة يناير :   ،مطالباالستبدادى، والرغبة فى تحقيق الشعارات وال

عيش وحرية وعدالة اجتماعية، لتعود لنا بتلك المطالب، حقوقنا المشروعة، 

 وأموالنا المنهوبة، ونستعيد مع تحقيق مطالبنا، عزتنا وكرامتنا 

موجه ومصنوع اساسا لمخاطبة الجمهور االمريكي، ولم يصنع   ، والفيلم طبعا

ف المنشود منه، اال وهو تعريف العالم  خصيصا للمصريين، وهو يحقق الهد

،  أسمه جمال عبد الناصر  بشموخ وقامة “زعيم “وطنى شعبى مصرى عالمى

من أمثال شوين الى وتيتو ونهرو  ،بقامة زعماء عالميين أيضا  
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الممثل بمخرجته ميشيل   ، يتواصل أيضا معنا من خالل "نظرة" اآلخر  الفيلم لكن

من خالل هذا العمل   ، مية وتاريخنا وذاكرتنامع هويتنا القويتواصل  جولدمان، 

الذى يحفزنا على التفتيش والتنقيب من جديد فى    ،السينمائى الوثائقى الرائع

ونحن نستعيد “ روح “ الكفاح، والثورة على الظلم، ومحاربة التيارات   ، تاريخنا

ات  عند ناصر، من أجل إعادة تقييم اعمال وانجازكما السلفية االخوانية الفاشية 

المعدم الفقير  نهضة شعب مصررواد   

 

وهو مليء   ،وبناء السد العالى ، وتحويل مجرى النيل،  مثل تأميم قناة السويس  

بالصور الوثائقية والفيلمية التاريخية الرائعة، التى تعرض هنا وتكتشفها ألول  

فى الريف والحضر، ومشاهد  ،كمال عبد العزيزل مرة، وبتصوير أكثر من رائع

تخطفك بجمالها ،مية رائعة لمدينة القاهرةبانورا  

 

وقد نجحت ميشيل جولدمان بفيلمها ،من تصحيح صورة ناصر المشوهة لدى 

ض المؤرخين، كان  االمريكيين والغربيين، على اعتبار انه كان، كما يصوره بع

 حاكما مستبدا، يقتل ويسجن، ويعذب االخوان المسلمين، وديكتاتورا مثل هتلر 

 

بعد عرض   -أو بعض الجهات الثقافية المصرية المعنية –المهرجان وليت إدارة  

فيلم “جمهورية ناصر” فى المهرجان، دعم مشروع توزيع الفيلم فى مصر،  

وخروجه للعرض التجارى فى بلدنا، على اعتبار أنه ومن وجهة نظرى  

فى السينما الوثائقية ، لتاريخنا وذاكرتنا،   ، الشخصية البحتة “درس“ عظيم

حق المشاهدة عن جدارة ويست  
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( 3 ) 

 

 

 

    جميل في حكاية سناء""  
 

 

اكتشفت بعض الحقائق المذهلة، التي لم أكن أعرفها من قبل، عن الفنانة الكبيرة  

للمخرجة روجينا   ،الراحلة سناء جميل ،من خالل فيلم " حكاية سناء " الجميل

في مركز اإلبداع بدار األوبرا المصرية الذي عرض حديثا ،بسالي  
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بعيد ميالدها،   ، الكاتب الكبير لويس جريس ،وذلك لالحتفال مع زوجها العاشق

وبحضور عدد كبير من أبطال الفيلم ، من قامات مصر الفنية الرفيعة، مثل الفنانة  

 الكبيرة العظيمة.. سميحة أيوب 

.. 

ا الذي كان يعمل محاميا أودعها  من ضمن هذه الحقائق المرعبة مثال، أن والده

ثم اختفى مع  ،ودفع مصاريف دراستها  ،مدرسة فرنسية داخلية في القاهرة

  ، وبال أهل ،نفسها في سن التاسعة وحيدةسناء  لتجد  ،شقيقتها وأمها من حياتها

 على رصيف الحياة

رغم ذلك أن تصنع   سناء استطاعتلكنها   ، ويالظلم القدر والمصير االنساني 

زكي طليمات لموهبتها في  دعم بفضل رعاية و ،ون فنانة عصاميةوتك  ،هانفس

حتى  ، واستطاعت ان تصعد سلم الشهرة والتفوق في األداء درجة درجة  ، التمثيل

ع وحضورها األثير ،نها الرائفوصلت الى قمة المجد ب  

.. 

حتى لو كان شاهد فيلما مصريا واحدا فقط في حياته، أن ينسى   ،واليستطيع أحد

في  فيلم  "بداية ونهاية " لصالح أبو سيف. نفيسة   -دور نفيسة  -ها دورها ل

شقيقها الضابط في   اسرتها و لكي ترضي طموحات ،التي تحولت الى مومس

وتنتحر نفيسة في آخرالفيلم بإلقاء نفسها   -ويقوم بدوره عمر الشريف   -الفيلم

غنى بها بائعات الهوى عند  والكل يتذكر ايضا االغنية التي كانت تت  ،في بحر النيل

رؤيتها" آه يا بلحة... ياحلوة ..يامدورة أو منورة..) أو شيء من هذا القبيل ( ..  

 شرفتي اخواتك األربعة" 

 

على   عن ظهر قلب، واحفظها ،هذه االغنية مازالت تتردد في ذهني ولحد اآلن

في قاعة  عاما على مشاهدة الفيلم المذكور  50الرغم من مرور أكثر من خمسين 

بالسيدة زينب "األهلي"" سينما   

.. 

ومن ضمن تلك الحقائق التي يسردها علينا الفيلم أيضا أن زوجها العاشق لويس  

الذي كتب على صفحته على الفيس بوك يدعونا لحضور الفيلم   ، جريس

الزلت أحتفل بعيد ميالدك، كل  ..ومشاركته االحتفال بعيد ميالدها قائال : " ..سناء  

انت تعيشين بالقلب والروح والجسد، وبانتظاركم جميعا لالحتفال بعيد  و ..عام 

"  ميالد سناء جميل  

 

انه احتفظ بجثتها بعد الوفاة لمدة ثالثة أيام وعلى    ،يذكر لويس جريس في الفيلم

أمل أن يحضر بعد االعالن عن وفاتها في الصحف العربية واالجنبية أحد من  
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 -على ذلك السناء  ،خبر، ويلقي نظرة وداع أخيرةحين يطلع على ال  ،أفراد عائلتها

الذي انطفأ والى األبد، لكن لألسف لم يحضر أحد ، الجميل –النور   

.. 

مثل   ،التي ترسخت في وجداننا بدور واحد فقط.. دور " نفيسة " ، سناء جميل

  وماسة في تاريخ السينما المصرية وتراثها الفني، جوهرة في حياتنا  

التي طلبت من زوجها العاشق لويس   ،نة الممثلة العمالقة..هي الفنا  العريق

"  "حبيبة ونسيبة كل المصريين   ..جريس أن يكتب في نعيها " .. سناء جميل 

  ،من عالمات السينما المصرية العظيمة ،مضيئة" عالمة "  سوف تكون 

 وتراثها الفني العريق ولكل العصور 

 

بل يكشف ايضا    ،وأسرار فقط اليحكي عن تلك حقائق، فيلم " حكاية سناء " 

سناء جميل كـ "   من خالل قصةو  ، وكما تمثلته بإحساسي الباطني الجواني

" صورة مصغرة لمصر   

يكشف عن حكاية عشق صوفي، يتواصل مع " روح " مصر، من خالل قصة   

،ولذا يستحق المشاهدة عن والوالء لوطن  ، االحساس باالنتماء  حب، ويعزز من

  جدارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 4 ) 

 

 

 فيلم " ماء الفضة : سمك يتظاهر تحت الماء  ضد نظام األسد في سوريا
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في "صرخة".. و" نداء  . لسوريا  في ما هو  أكثر من فيلم الف صورة وصورة 

 " الى ضمير العالم الحر، إن تحرك 

 

من سينما القاتل وسينما القتيل،يجدل المخرج السوري الكبيرأسامة محمد شريطا  

،و القصائد الروحانية  الحقيقة " يقترب به من روح الشعرـ " سينما  ل ، مرعبا

ضد نظام   ،في فيلم " ماء الفضة " ، يتظاهر تحت الماء ،الكبرى. حتى السمك

  بشاراألسد ، ويطالب بإسقاطه

 ،،، 

 

التي عرضها مهرجان " كان "   ،من أقوي األفالم "السياسية" المباشرة

مة االختيار الرسمي وخارج المسابقة ضمن قائ 67  في دورته  السينمائي

،أو صورة ذاتية لسوريا " من اخراج السوري  ماء الفضة الرسمية ، فيلم " 

أسامة محمد والسورية الكردية وئام سيماف بدرخان ، الذي عرض في " عرض  

بكل المقاييس وأكثر من   ،خاص "  في المهرجان ، وأعتبره " تحفة " سينمائية

  فيلم

 

 

امة محمد ينسج من فيلمه، الذي ينتمي الى نوع سينما الحقيقةحيث يروح أس  

CINEMA VERITE  

كما في افالم الهولندي جوريس ايفانز والفرنسي جان    ،في الفيلم التسجيلي

والروسي ديجا فيرتوف ،واليهم هنا ان كان ينتمي أو الينتمي، فليست  ،روش

صرخة" مروعة .. تخاطب  هذه القضية، المهم انه قد تحقق.. ليكون بمثابة  " 

  ضمير العالم المعطوب.. وتدين المباالته

 

وتعني "  فيلم حققه أسامة وصاحبته السورية الكردية "سيماف  

- الذي يحكي عن صداقة، نشأت علي    ،ومن هنا عنوان الفيلم   -"ماء الفضة "

بين مخرجنا السوري الهارب من جحيم الحرب ، ويقيم حاليا في    -شبكة االنترنت 

حين عرف انه هالك المحالة لو عاد  ،بعد أن فرضت عليه اقامة جبرية   –اريس ب

 الى بلده

 

حققه مع صديقته إذن، ونجحا يقينا في ان يجعال من فيلمهما "صورة" لما 

من صنع سيماف المخرجة السورية   -يحدث اآلن في أنحاء البالد، وصورة 
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ث تروح الكالب، تنهش  حي ،في مدينة حمص ،لذلك الحصار المرعب –الكردية 

الجثث الملقاة داخل األحياء المهدمة بأكملها ، وعلي رصيف الشوارع المهجورة  

 التي تعبرها الريح 

 

ومن مخزون الصور التي التقطت للحرب أو الحروب المشتعلة في سوريا،  

ومن أبرز مشاهد الفيلم    –والثورة على نظام بشار األسد والمطالبة بإسقاطه

بعد ان كتب في   ، الذي يقوم جالدو النظام بتعذيبه، التلميذ السوري مشاهد تعذيب 

"أجمل " مشاهد الفيلم الذي النعرف   منكراسته الشعب يريد اسقاط النظام ، 

استخدام لفظ "اجمل" أو" أبشع" ، حين تكون   ،معه، إن كان من المناسب هنا

ل أنه من "أطرف  هي المشاهد الغالبة فيه، فلنق ،وليس األجمل ،المشاهد األبشع

السحل والقتل   هدمن بين مشا، " مشاهد الفيلم التي تحضر ، وتبرز فجأة  

من اختراع زبانية العصور  ، والحبس والتشريد والتعذيب، وكل صور القتل  

الوسطي، تبرز لقطة لبعض السوريين الذين يتظاهرون تحت الماء ،وهم يرتدون  

توب عليها " السمك يريد إسقاط  مك، مالبس وعوينات الغطس ، ويحملون الفتة 

 النظام 

 

وهي يقينا لقطة طريفة ترويحية، تجعلنا نبتسم، بعد أن يكون اسامة وصاحبته قد  

القوا بنا في جحيم الشارع السوري، ومدنه وأحيائه ، وقراه، لنرى صور القتل  

  والدمار والتعذيب والرعب، وانتهوا من صنع فيلمهم، من الف صورة وصورة

ك الصور التي شاهدناها في الريبورتاجات التلفزيونية ، ومن الصور  من ضمن تل

من االطفال والرجال والشيوخ والنساء واالطفال العزل  ،الملتقطة لضحايا الحرب 

من الصورالتي التقطها جنود النظام ) صور  كذاك  ) صور القتيل.الضحية (و

ب ، وترويع شعب  والهدم والتعذي ،القاتل. (وهم يؤدون واجب القتل والتشريد 

 بأكمله 

 

ويتشبث بوطنه، ويرفض التشريد، مثل السورية    ،شعب يأبى أن يترك او يغادر

التي تتعرف على اسامة محمد بواسطة    ،الكردية وئام سيماف بدرخان من حمص

ويكون أول  ، االنترنت،  وتكتب له عن رغبتها في صنع فيلم معه عن الحرب 

ن تصور له بالضبط ، فيطلب منها ان تصور له  أفالمها ، وتطلب منه ماذا يريد أ

 كل شييء في حمص تحت الحصار والدمار

 سطوة الحرف 
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ونحن نسمع صوت أسامة محمد يحكي ويعلق ،   -ومن خالل الف صورة وصورة 

يكتب ويشطب ويمسح على " سبورة " الشاشة ، كما فعل جودار في بعض  

لب شياء أعرفها عنها " يكتب ويطكما في فيلم " الصينية " أو " ثالثة أ ،أفالمه

 أسامة من سيماف ان تكتب أيضا  

 

امتداداتها ودالالتها  هي " شهادة " ضرورية، بكل ، فالكتابة مثلها مثل الصورة  

ويتهم ذاته بأنه قد   ، بل ويطلب أن ال تهجر سيماف الكتابة ويجادلنا ،الروحانية

ى اللقطات التي صورها أسامة  خان ،وتتتابع وتتراكم مشاهد الفيلم ، باالضافة ال

حمص الدموي المدمر، بل لقد صورت    واللقطات التي صورتها سيماف لحصار

تخييط  حيث نراها وطبيب يقوم ب ،سيماف نفسها أثناء اجراء عملية جراحية لها

كل شييء كما طلب أسامة  سيماف صورت ، جرحها من دون بنج أو مخدر 

ك العين التي تري المدينة وتتجول مع  لتجعل الكاميرا امتدادا للحواس ، وتل

اطفالها ،وتضع الزهور على شواهد قبوراآلباء واالمهات الذين كانوا، وتتجول  

مع طفل وهو يحاول الهروب من بندقية قنّاص ، وتجعلنا نتعرف على اطفال  

كما  مدرسة ، وتتراكم طبقات الصور  وانشات لهم ،حمص التي جمعتهم سيماف

من الصور   وطبقات من طبقات مكونا  طبقة، وتصبح هرمارف ، طبقة فوق  فوق

المرعبة المخيفة التي تسكن ذاكرتك، مثل الكوابيس المرعبة المخيفة التي تجعلنا  

أعني بعض    –ومعها ، إما أن نغادر الصالة ، وقد فعلها البعض،  وخرجوا بالفعل 

مة بفيلمه في  بعد أن وضعنا أسا ،في التو ،ولم يقدروا على تحملها -المشاهدين 

ونشارك أسامة محمد    ،والنستطيع أن نغادر،قلب الدمار والرعب، وإما أن نتجمد 

 صرخته وندائه 

 

يقول المخرج السوري الكبير أسامة محمد  في حواري معه عن فيلمه : في  

هناك اناس يصورون ويموتون كل يوم ، وهناك أيضا أناس يقتلون، ثم   ،سوريا

ل يوم أيضا ، وقد صنعت فيلمي من " سينما القتيل  يصورون ضحاياهم وقتالهم ك

وحيث اني لم اكن قادرا في باريس على عمل اي  ، " و من "سينما القاتل " 

سوى تصوير السماء ، فاني اهتديت بحبي لبلدي سوريا في عمل مونتاج   ،شييء

وصنع " بورتريه " لسوريا اآلن ، لكل الصور التي وصلتني  

 

خالل عالقة الصداقة التي نشأت وتطورت وتوطدت مع   ولذلك فالفيلم يحكي من 

ويام سيماف قصة الدمار المرعب الذي لحق بهذا البلد، وقصة صنع هذا الفيلم  

على يد الرئيس    ،الذي يمكن اعتباره وثيقة على هالك شعب وأمة ، الرائع المبهر

 بشار األسد.. ونظامه
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ومن دون ان   ،  ة الصورةفيلم " ماء فضة " هو درس في السينما العظيمة بلغ

الذي وجدناه أشبه مايكون    ،ننسى الموسيقى أو شريط الصوت الفاعل المؤثر

ويزيد من   ،فيعمق من أثرها ، بالمبرد الذي يقوم بسن سكاكين الصور في الفيلم

 تأثيراتها وحدتها 

هو عالمة من عالمات السينما الوثائقية العربية الجديدة، ،  فيلم " ماء فضة " 

هذه السينما أكثر من   عصر تقترب فيه، أيضا على دخولها عصر جديد المةوع

 وروح القصائد الروحانية الكبري   ،الشعر

 

                          
 

 

 

                   

 

 (5  ) 

 

 صيد العصاري: كنوز مصر الخفية في المخازن 

 
 

 

  اإلشراف علىالى   1998العالم العربي عام م السينما في معهد فسإدارة دعتني 

" بمشاركة مجموعة من رواد هذا     -ندوة عن " السينما التسجيلية في مصر

في إطار   REEL  ي يطلق عليه بـ " سينما الواقع "النوع السينمائي الذ

ى يد  عل 1895 عام السينما التسجيلية التي ولدت كما نعرف بميالد السينما

التسجيلي" علي عدة أنواع    وتشتمل" شجرة الفيلمالشقيقين لوميير في فرنسا، 

" سينما   مدرسة" السينما الحرة " و مدرسة ومذاهب ومدارس وتيارات : مثل 

نسبة الى علم دراسة اإلنسان  –الحقيقية " و " السينما االثنوغرافية 

الجريدة الناطقة في    –االنثروبولوجيا، كما تشمل"الجرائد السينمائية المصورة 

ع " والريبورتاجات التلفزيونية ولكل مدرسة  " سينما الواقمدرسة  مصر" و

 ادها وتاريخها وافالمها وأعالمها.. رو

وشارك في الندوة من مصرمجموعة تضم االساتذة المخرجين عبد القادر  

التلمساني وعلى الغزولي وهاشم النحاس، وكان المعهد قبل الندوة قد عرض  
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ثية سيناء "  مجموعة من األفالم للمخرجين المذكورين، حيث عرض " ثال

للتلمساني و " النيل أرزاق " للنحاس و " صيد العصاري " لعلي الغزولي، كما  

عرض فيلما رابعا هو فيلم " القشاش " عن قطار الصعيد للمخرج التسجيلي  

 عواد شكري.. 

واألفالم األربعة المذكورة عرضت في مصر والعالم وشاركت في مهرجانات  

جميعها أرفع الجوائز، وكانت ، ربما، أكثر   عالمية مخصصة لهذا النوع وحصدت

 وأعمق من 

خير " سفير " لحضارة السينما المصرية    األفالم الروائية المصريةبعض 

 العمالقة وتطورها في الوطن.. 

وقد عكست األفالم االربعة اتجاهات السينما التسجيلية في مصر منذ نشأتها ولحد  

خوين  أفالم االعرض أت تسجيلية باآلن، مع مالحظة ان السينما في العالم بد

في قاعة الصالون الهندي بالمقهى الكبير " لو   1895ديسمبر  28لوميير في 

" كابوسين " بجوار األوبرا . في ذلك اليوم  شهد رواد   جراند كافيه " بشارع 

المقهي ومن دعتهم مصانع لوميير من الصحفيين واألكاديميين أول عرض  

أمتار،   6فاعها أمتار وارت 8سابع على شاشة عرضها سينمائي في تاريخ الفن ال

محاطة بإطار أسود، وكان العرض يضم مجموعة من األفالم التسجيلية من بينها   

 .. فيلم " الخروج من مصانع لوميير " و " وصول قطار الى محطة السيوتات "

وكأن   ،تتابعت مجموعة من المشاهد، بدت بعد أن ساد الظالم قاعة العرض

ور قد فتح نافذة على الحياة المحيطة به، إنه يرى عمال مصانع لوميير  الجمه

  أو مواصلة  يفتحون البوابة ويندفعون للحاق بمن سبقوهم أو للبحث عن حافلة

تقلهم الى بيوتهم، كما يشاهدون لوي لوميير نفسه يلعب دور شطرنج مع أحد  

ر، وجعلهم يتراجعون  مساعديه، ثم كان المشهد الذي أثار في البداية فزع الجمهو 

الى الوراء في مقاعدهم وقد استولي عليهم الخوف؛ على الشاشة ظهر رصيف  

محطة قطار مدينة " ليون "، ومن آخر نقطة في خلفية الشاشة ظهر قطار ذلك  

العصر، قطار بخاري يصعد منه الدخان متقطعا، بينما ذراع كل عجلة من عجالت  

ن حركات الدخان، وفجأة وصل القطار،  القاطرة يوقع بحركته على كل حركة م

وبدت مقدمة القاطرة وكأنها متجهة الى القاعة لتدهس الجميع ومن هنا ذعر 

المشاهدون ولجأ بعضهم من فرط الخوف والصراخ الذي تصاعد في القاعة الى  

 االختباء تحت المقاعد.. 

في  الواقع ان رد فعل الجمهور كما يذكر د.صبحي شفيق في كتاب " السينما 

مفترق الطرق.من التماثلية الى الرقمية " كان أول إختبار لقدرة الصورة  

السينمائية ال على نقل جزئيات من الواقع فحسب، بل على إعادة تكوين تفاصيل  

أي حركة في الحياة، وإعادة تكوين التفاصيل يحدث في مساحة محدودة كأنها 
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اة " الواقع " بتفاصيل،  نافذة مفتوحة على حركة الواقع هي الشاشة، انها حي

 قع كما نمر عليه وال نلحظ أبعاده.. وليس الوا

الى ماكتبته الصحف الفرنسية بعد عرض لوميير    كما يذكر شفيقولو رجعنا

  " التسجيلية" هذه حقيقة المذكور سنجد انها قد تنبهت الى الحقيقة التالية: 

الصحفيين عن العرض   الواقعية التي ارتبطت بالسينما منذ نشأتها، إذ يكتب أحد

فيقول : " .. لقد رأيت " مشاهد واقعية  أثارت دهشتنا، وهي مشاهد تتسم بـ "  

 صدق يفوق الواقع .. " .. 

بصدور المجلة السينمائية " آمون "    ،كما بدأت السينما في مصر أيضا تسجيلية

( الذي عاد من    1963-1893لرائد السينما المصرية محمد بيومي)  1923عام 

انيا بكاميرا سينمائية كانت أول كاميرا سينمائية تدخل البالد وصور بها خروج  ألم

الناس في الشوارع  وترحيب األمة المصرية جميعها بعودة الزعيم سعد زغلول  

وكان عنوان الفيلم " ترحيب األمة المصرية بإستقبال    1923من منفاه عام 

ي كتاب " وقائع السينما  الرئيس سعد زغلول باشا " كما يذكر على أبو شادي ف

 المصرية في مائة عام ".. 

في حين يؤكد االستاذ المؤرخ السينمائي الكبير أحمد الحضري في كتابه" تاريخ  

السينما في مصر" ان محمد بيومي قدم ثالثة أعداد من جريدة آمون، وكان من  

بين ماصوره فيها رجوع سعد زغلول باشا من منفاه، وخروج عبد الرحمن  

بك من السجن ، وإفتتاح البرلمان المصري، ويعتبر أنه .." اذا كان محمد فهمي  

،  1918كريم هو أول مصري يقف أمام آلة التصوير السينمائي ممثال في عام 

ن محمد بيومي هو أول مصري يقف وراء آلة التصوير السينمائي منتجا  اف

،  1923م ومؤلفا ومخرجا ومصورا، وبمعدات ومعمل يمتلكها هو، بدءا من عا

ولم يكن كريم قد عاد من ألمانيا بعد. ولذا فان محمد بيومي يعتبر بحق أول رائد  

تصوير فيلم روائي طويل  ما المصرية، وهو أول مصري يقوم بللسين

ويعود الفضل الى اكتشاف محمد بيومي والعثور على أفالمه وفي آخر  .كذلك".

ى األبد الى المخرج محمد  لحظة وقبل أن يلقى بها في سالل المهمالت وتضيع ال

ويقول عنه في   كامل القليوبي الذي حقق فيلما تسجيليا رائعا عن محمد بيومي

كتاب " مصر مائة سنة سينما " انه لم يكن مجرد صانع أفالم فقط ولكنه  

سارع محمد  1919شخصية وطنية أصيلة و متعددة المواهب، ففي مارس 

مشاركة فيها والقاء أزجاله التحريضية  بيومي مع اندالع الثورة الوطنية الى ال

العنيفة في الحث على الثورة، كما تطوع في كتائب مديرية التحرير أثناء العوان  

 وقد تجاوز الستين من عمره ! ..  1956الثالثي على مصر عام 

وعودة الى األفالم التي عرضها المعهد سنجد أن فيلم " القشاش" عن قطار  

جاه " التحقيق الصحفي" وهو فرع من فروع  الصعيد لعواد شكري عكس ات 
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شجرة الفيلم التسجيلي المصري الكبيرة، ويتميز عن أفالم التحقيقات من انتاج  

وتكون في أغلب الوقت مسلوقة و مفبركة ومصنوعة على عجل    -التلفزيون 

وتتعرض للكثير من الضغوطات المالية والمعنوية وااليديولوجية وتكون أقرب  

الدعائية الرسمية التي تروج لسياسات حكومية بعينها ونشر الهراء  الى االفالم 

يتميز بجرأته إذ يعاين عواد شكري في فيلمه  ظاهرة بعينها ظاهرة قطار   –العام 

الصعيد الذي هو لمن ركبه مثلنا على سكة البحث عن رفاعة رافع الطهطاوي في  

ه هذا البؤس الذي  أسيوط ليس قطارا مثل كل القطارات، ويفضح شكري في فيلم

يعيشه بناة مصر من أهل الجنوب " الصعايدة " في رحلتهم داخل القطار الى  

العاصمة، وهي بمثابة رحلة في الجحيم، يتعرضون فيها الى أبشع أشكال  

االستغالل داخل مركبات محطمة وبدورات مياه مسدودة التعمل، ويترك لهم الفيلم  

المكان الواحد الضيق، المزدحم حتى    حرية الكالم بصراحة ويحشرنا معهم في

 نكاد نشعر بلفح أنفاسهم ونختنق.. 

وجرأة المواجهة   DIRECT CINEMAويتميز الفيلم بمباشريته الواضحة 

وكشف القناع عن المستور، وهو من انتاج المركز القومي للسينما في مصر،  

التسجيلي في  ويحسب له ، إذ يبدو لي من خالل التأمل في ودراسة انتاجات الفيلم 

مصر، ان انتاجات المركز القومي ربما تكون قد ارتبطت عند تقييمها بمن  

ترأسوه ، من أمثال األساتذة أحمد الحضري وهاشم النحاس ود. مدكور ثابت ود.  

محمد كامل القليوبي ومجدي أحمد على وعلى أبو شادي ود. خالد عبد الجليل ثم  

اليديولوجية، باالضافة الى طبيعة المرحلة  كمال عبد العزيز واتجاهاتهم الفكرية ا

التاريخية التي أنتجت فيها تلك األعمال. لكن ذلك بالطبع يحتاج الى دراسة ، ليس  

 مجالها هنا.. 

وقدم لنا هاشم النحاس رائعته التي تتحدى الزمن " النيل أرزاق" سيناريو فريال  

على   كامل و تصوير د.رمسيس مرزوق شيخ المصورين في مصر، ليصور

خلفية من موسيقى الجاز كيف أن النيل هو شريان الحياة في مصر في لوحات  

سينمائية تشكيلية بالخطوط والظالل وااليماءة والحركة بتصوير مذهل بديع لسيد  

السينمائيين المصورين في مصر بإستحقاق وعن جدارة، ويضبط هاشم ايقاع  

يئا مثل مياه الجداول الصافية،  اللقطات وتتابع المشاهد في تناغم يتدفق هادئا بط

وينأي بحس الفنان الشاعر المرهف عن أن يقحم أي تعليق على شريط الصوت  

حتى اليقطع علينا استمتاعنا بهذا الجمال البصري الساري وهو يتسلل الى أبداننا  

 . وينساب وديعا داخل الشرايين. 

انه على مايبدو  وعلى الرغم من مضي أكثر من ربع قرن على انتاج هذا الفيلم ف

ومثل كل األفالم الصامتة العظيمة التي تتكلم بلغة الصورة وحدها، يزيدها الزمن  

والقدم حالوة، ويجعلها كما في " النيل أرزاق " تتوهج بحب مصر وعشق أهلها  
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من العمال والصيادين والبناءين من الفقراء المعدمين المعذبين في االرض،  

ويشمخ بطيبتهم وألفة  ، وكأنه يواسيهم ويمضي وهو يطبطب على ظهورهم 

 . وانسانيتهم. األرض

هذا الفيلم " البليغ " ليته يدرس في كل مدارس ومعاهد مصر حتى يتعلم الصغار  

في الوطن الطريقة التي تصنع أو يجب أن تصنع بها األفالم و" جوهر " السينما  

ات الوطنية  ويتعلمون معها حب الوطن كيف يكون، مع االعتذار لمئات االغني

الحماسية المباشرة التافهة في المناسبات الوطنية التي حولت هذا الحب الى كالم  

أجوف مصنوع ومقفى ومبتذل تقصفنا به وسائل االعالم الحكومية في كل وقت  

صوها  بمناسبة ومن دون مناسبة حتى جعلتنا نكره حياتنا وهذه المصر التي رخّ 

 ء السلطة والبالط والنظام الحاكم.. في أعيننا باغنياتهم الرخيصة لشعرا

وتعال أنظر الى جمال بالدنا في فيلم " ثالثية سيناء " لعبد القادر التلمساني. انه  

يرسم لنا المنظر الطبيعي الالندسكيب في سيناء فتكاد تشهق من جماله، في فيلم  

بتعليق أدبي رصين رفيع  لألديب والكاتب المصري الكبير صالح حافظ وكاميرا  

كالسيكية ملحمية تبسط لنا االفق بجالله والسماء والجبال على إتساعهما، فإذا  

بك تستشعر أنك في حضرة مخرج معلم من رواد السينما التسجيلية في مصر  

والعالم، ودرس في السينما العظيمة، وكأنك تشاهد فيلما روائيا للمخرج  

 حر !.. البريطاني دافيد لين مثل فيلم " لورانس العرب ". ياللس

والتلمساني الذي أهداني كتابا عن تاريخ السينما في مصر مكتوب بخط اليد  

( " ويبدو أنه كان  1997-1923عاما )   75بعنوان" السينما التسجيلية في 

يجهزه للنشر حين التقينا آنذاك في المعهد، وسوف أعود الى هذا الكتاب الحقا  

ينتج أفالمه مثل هذا الفيلم "   في محاولة للتوثيق للسينما التسجيلية في مصر،

ثالثية سيناء " عن طريق شركة انتاج قطاع خاص أسسها مع أخيه المصور  

السينمائي الكبير حسن التلمساني، وهو من جيل الرواد الذين وضعوا اللبنات  

األولى لصرح السينما التسجيلية في مصر مع المخرجين والمصورين األساتذة 

وعبد القادر التلمساني ومحمود سامي    فؤاد التهاميو سعد نديم وصالح التهامي

، ويتميز اسلوبه باكاديميته الرصينة كما في األعمال  وسميحة الغنيمي  عطا هللا

السينمائية الروائية العظيمة، ويطلق عبد القادر التلمساني على أفالمه من هذا 

العظمي من   ينا على الغالبيةالنوع " أفالم المعرفة " وهو عنوان ينطبق في رأ 

صلي في أن تكون مجموعته الكالسيكية هذه افالمه، ليكشف عن طموحه األ 

أرشيفا بصريا معرفيا يفتح عيون المصريين ووعيهم على تراث الوطن وكنوزه  

تاريخه وذاكرته، والهدف هنا هو هدف تعليمي لبناء االنسان الجديد ألن آفة  

 حفوظ يحب أن يردد.. حارتنا النسيان كما كان كاتبنا الكبير نجيب م
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والتملك إزاء مثل هذا طموح سوى أن تنحني تحية وتقديرا وإجالال لهذا  

التلمساني من جيل رواد الفيلم التسجيلي في مصر ومشروعه " التنويري "  

الرائد، عبر هذا " المسح الحضاري الشامل " للتراث االنساني ألعظم  

 الحضارات التي عرفها العالم في وداي النيل. 

ما على الغزولي الذي ينتمي الى الجيل الثاني بعد جيل الرواد وينضم اليه هاشم  أ

النحاس وعطيات االبنودي والفريد ميخائيل وفريال كامل ونبيهة لطفي وغيرهم،  

فقد عرض له المعرض فيلمه األثير " صيد العصاري" الذي يحكي عن عن  

وهو " سيمفونية بصرية "  الصيادين في بحيرة المنزلة في شمال الدلتا وأهلها، 

خالصة، مطرزة بحب مصر وأطفالها الشجعان وعشق الطبيعة واأللوان،  

فصاحبه ليس مخرجا فقط بل هو مصور سينمائي أيضا ورسام شاعر، وهو  

ويحقق لها تفردها بـ "   الشييء الذي يطبع كل أفالم على الغزولي ببصمته

 كيانات سينمائية شاعرية ".. 

األساسي الذي يكشف عن نفسه بين كل هذه األفالم األربعة  وربما كان الملمح  

قبل عقد الندوة    1998مارس  28مجتمعة التي عرضها المعهد يوم السبت 

المذكورة التي أدرتها، حب الناس والبلد واألرض، وذلك العشق األثير لإلنسان  

ية  المصري العامل البسيط الغلبان، وهى تشكل بتالحمها أو تجاورها مع الغالب

العظمي من االفالم التسجيلية التي صنعت عن مصر قصيدة في حب مصر،  

يحرضنا أكثر على اكتشافها أم الدنيا من   "في وصف مصر"  وتدبج كتابا جديدا 

ألنهاتحكي   تاني .. وفي كل لحظة.إنها أفالم أعتبرها بمثابة " كنوز " سينمائية،

ة بأن تعرض في كل  وهى جدير ببساطة عن" هوية " مصر وعبقرية المكان،

بدال من االحتفاظ بها في   لتجعلنا نحب بلدنا أكثر،  ، لتلفزيونوقت على شاشات ا

في سالل المهمالت، أو االستحواذ عليها   ، المخازن والعلب، ولحين ضياعها

 ونهبها.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (6  ) 
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 رسالة السينما التسجيلية                   

 يس إيفانسمع جور في لقاء                

 العالم شيخ المخرجين التسجيليين في              
 

 

، الذي يعد مع االمريكي روبرت فالهاراتي " نانوك رجل  يبلغ جوريس إيفانس 

الشمال، والروسي ديجا فيرتوف " الرجل على الكاميرا " أحد رواد وأعمدة 

ذلك فهو لم   ومعيبلغ الثانية والثمانين من عمره، الفيلم التسجيلي في العالم، 

، بل انه يفكر في السفر قريبا الى فلورانسا بدعوة من بلدية يفقد حيويته بعد

" .. ذلك العجوز    –المدينة النتاج فيلم عنها، وهو يود أن يلتقي الشيخ إمام 

 األعمى الذي يغني هموم الناس في مصر.. " .. 

دكم فيلما.. " ثم  .. "  أود أن انتج عنه وعن بال  -يقول لي جوريس ايفانز  –أود 

 يسأل في لهفة : .. " وأحمد فؤاد نجم الشاعر .. هل مازال هاربا ؟ "".. 

يسرج جوريس ببصره في األفق من خالل النافذة ويتطلع الى أسطح البيوت  

 ويقول :   – الباريسية في حى السان جرمان حيث التقيته في مكتبه

 مليون نسمة مثال ؟  40كم يبلغ عدد سكان مصر اآلن، 

 مليون نسمة  44نحن في عام وعدد سكان مصر اآلن حوالى  –أجبته  –كال 

، وتنتظر على فيلم تسجيلي لم تنتج بعد 44أجاب: " .. في مصر إذن 

 ." ..  الرصيف 

 

*** 

الذين ربطوا الفن    هو واحد من أعظم رجال السينما العالميين جوريس إيفانس 

طني للشعوب في كل مكان، ويمكن  السابع وقضايا الفن السابع بقضايا التحرر الو

أن نقول أن عوامل شهرة جوريس إيفانز وقيمة أفالمه تعود الى اعتباره شاهدا  

الحاسمة في تاريخ عالمنا المعاصر، والى أن هذا التاريخ   على أهم نقاط التحول 

هو " النسيج " الذي يربط به ويصنع منه سيناريو أفالمه التي تتجاوز الخمسين  

الم سياسية تسجيلية، وهو يصر دائما على أن ال يفصل بين عمله  فيلما من أف

كفنان وبين أفكاره السياسية، وعلى الرغم من بلوغه هذا العمر المتقدم، فانه لم  

 يحاول ابدا أن يخلد الى الراحة.. 

ات السينما العربية الحقيقية الى  وأهمية هذا الحديث مع الرجل تنبع من احتياج

،  التسجيلية التي تسجل خطواتنا في هدم القديم وبناء الجديدمن االفالم   اآلالف

وتطور وجه حياتنا المعاصرة كل يوم..حاجتنا الى افالم لنشر الوعى الثقافي  
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لنوادي المصانع والنقابات ، افالم لنوادي الفالحين   والمعارف االنسانية، أفالم

أشد احتياجنا   وما ، في الوحدات المجمعة حتي تختصر الطريق الى محو االمية

في حياتنا، وما   .. الى أن تدخل الصورة السينمائية الحقيقية النابعة من حياتن

التي  ، أحوجنا الى أن نعيد النظر في الكثير من القيم والتقاليد السينمائية الروائية 

 فرضتها السينما الهوليوودية على أسواق مجتمعاتنا 

 

 

 "موقف نقدي من مفهوم الثقافة  اإلخراج

 

 ..لت جوريس إيفانزسأ

 

 هل أنت راض كفنان سينمائي ملتزم بما حققته  في حقل السينما التسجيلية ؟ 

 

الواقع اني عشت لحظات متألقة من الرضى بما حققته فنيا اذا   –أجابني   –الواقع 

اخذنا في االعتبار المقاييس الفنية للعمل الفني، فقد وصف النقاد فيلمي " الجسر  

ونية في الحركة " وكنت الى حد ما مقتنعا بابحاثي الجمالية  " واعتبروه " سيمف 

وبالطريق الذي ارتضيت أن أقطعه كفنان سينمائي، الى أن تبدل ذلك كله عندما 

أخرجت فيلم " بوريناج " عن اضراب عمال المناجم، وكان علي الخراج هذا  

ا ودور  الفيلم أن أواجه بشكل نقدي فلسفتي في الحياة ومعتقداتي حول السينم

الفنان السينمائي في الواقع المعيش، وتحولت عملية االخراج الفيلم عندي الى "  

موقف نقدي " من مفهوم الثقافة كما تمارسه السلطة التي تدعي انها " شعبية  

الفيت نفسي باذني وعيني وكاميرتي   كله وفجأة ". لقد انصهرت بكياني في الفيلم

بد أن تحدد في النهاية فلسفتي والشكل  اشارك في قضية وأقود معركة كان وال

النهائي الذي ارتضيته ألعمالي، وباختصار اقول لك ان حياتي كلها كانت معلقة  

بخيط اسمه بوريناج، وكان علي أن ادافع عن " العدالة " بأوسع معانيها  

االنسانية، والعجب ان ان اتهمني البعض بعد اخراج هذا الفيلم بأني قد غرقت  

قة العاملة، وسّخرت فني من أجل خدمة قضية من قضاياها على في حب الطب

 حساب الفن.. 

 

 

 السينما التسجيلية تتكلم بلغة التاريخ 
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إذن جوريس إيفانس يقف اآلن في لحظة تاريخية يسترجع فيها ماضيه ليصبح  

 ذلك على النفاذ الى تطلعات المستقبل ..  لقادرا من خال 

 

ك " الوقفة " ومن موقعه الحالي أن الحقب  يكتشف من خالل تلجوريس ايفانس 

التاريخية المتعاقبة وتيارات الفكر االنساني بقادتها وبالمفكرين الذين برزوا فيها  

وتدفن معها أحالم أجيال كاملة في   ،، فتدفن القيم السابقة تأتي دائما بقيم جديدة

أفالما   انني قد اخرجت في الماضيانوا يطمحون الى تحقيقه في شغف.  مستقبل ك

ال أظن انها في الوقت الحاضر تسير في ركب المستقبل كما تحلم به االجيال  

 وتتطلع اليه..   ..الجديدة

 ؟  علي سبيل المثال 

يتحدث عن أهمية العمل النقابي في   الذي على سبيل المثال فيلم " اغنية النهر " 

ذلك اليعني   فترة تاريخية محددة، اال أن التاريخ تجاوز هذا المفهوم حاليا، لكن

بالطبع انني أسعى الى نبذ هذه الفيلم واقصائه عن األفالم التي أخرجتها، كما ال  

اال   ليس  يعني رفض أي نقد أسمعه عن الفيلم، ألن الفيلم في نهاية المطاف

التعبير عن موقف فني لفنان ما بالنسبة لقضايا عصره، وبهذا المنظور يمكننا  

خية للعمل الفني خصوصا في السينما التسجيلية،  دائما أن نكتشف الحقيقة التاري

ألن السينما هي لغة التاريخ ، وألن الفنان الحقيقي البد وأن يعيش إيقاع العصر  

 ويتفاعل مع أحداثه.. 

 

 في صحبة الكاميرا  وجهتي االجتماعي يحدد ليضميري  

 

 وتابع : 

لحظة   ي الىل عمله الفنعلى الفنان أن يخاطر دائما بكل شييء من أجل أن يتحو

. عليك أن تخاطر بجسدك بالحياة تعكس نبض تيارات التاريخ الكبرى متألقة

وبفكرك في ظروف الحرب األهلية مثال . ألنك إن لم تفعل ذلك، وقررت أن تتأمل  

مجرى أحداث التاريخ في شقتك التي تطل على نهر السين في باريس، فانك لن  

المرء أن اليخلط بين االثنين، فاما أن  تصبح فنانا سينمائيا، بل فيلسوفا، وعلى  

تكون فيلسوفا أو مخرجا لألفالم التسجيلية الوثائقية، وثمة فرق شاسع بين أن  

تعيش في قلب األحداث وبين أن تتأملها من بعيد في ركن آمن لتطلق عليها  

 أحكاما التمت الى الحقيقة أو نبض الواقع بصلة.. 

نضال شعبه، والحقيقة اني طوال  والفنان الحقيقي هو الذي يعيش بصدق 

الخمسين عاما التي عملت فيها في حقل السينما التسجيلية لم اتوقف يوما عن  

الجرى وراء األحداث ولم تكن لدى لحظة لكي اقف واتأمل ما أنا فاعله او مقدم  
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،وفي تلك الرحلة لم يكن ثمة من مرشد سوى " ضميري " االجتماعي الذي  عليه

فطرية تستند عليه في مايتعلق بالمكان الذي يجب أن أقصده  كانت كل أحكامي ال

المعركة التالية التي يجب أن يتحتم على أن  و وأتجه اليه مع كاميرتي، 

 أخوضها .. 

 

كتاب  قلت مرة في حديث طويل نشر في صحيفة " لوموند " ثم صدر بعد ذلك في 

دينية أو فلسفية  إما ذاتية أو  ما،  ه عن ايديولوجيةأن الفنان يجب أن يبجث لنفس

بحيث يكون   معين أو سياسية ، وأن هذا البحث يجب أن يتم في إطار اجتماعي

العمل هو جوهر هذا االطار، فهل يمكن القول حاليا بأن هذه هى فلسفة جوريس  

 في االخراج ؟  ايفانس 

 

أجل .. ألن البحث عن ايديولوجية ذاتية أوشخصية اليقل أهمية عن المشاركة في  

هذا األمر، وانغمسنا  ، والواقع اننا اغفلنا في شبابنا  لتي يخوضها شعبكالمعارك ا

وأهملنا تماما  ،  جية ذاتية ايديولو تأصيل السياسي، ولم نحاولكلية في العنمل 

حياتنا الشخصية، لكنني تعلمت اآلن انه اليمكن الفصل بين العمل السياسي وبين  

حياته. ان الفنان الحقيقي لهو الفنان  التي يعتنقها كل واحد منا في   ،االيديولوجية

الذي   أو االسلوب وبين الشكل، الذي يستطيع أن يزاوج بين معتقداته السياسية 

 يعيش به حياته .. 

 

 الوحدة العضوية تمنح العمل الفني جماله وكماله 

 

ماهي أسعد لحظات جوريس ايفانس.. هل هي لحظة بداية التصوير في فيلم ما،  

لمونتاج أو بعد عرض الفيلم على الجمهور والدخول معه في  أو أثناء عملية ا

 .. مناقشة وحوار حول الفيلم ؟ 

 

ليس ثمة لحظة محددة في عملية االخراج تمثل بالنسبة لي أسعد لحظة، بل يمكن  

القول ان عملية وضع الخطوط العريضة للسيناريو قبل التصوير هى لحظة  

 مشحونة بسعادة غامرة

كل لحظة من لحظات اخراج فيلم ما تكون تكون دائما    وفي الواقع اعتبر ان

مشحونة باالثارة، ان كل لحظة إبداع أو تأمل أو اختيار في عملية االخراج  

محسوبة عليك، وبالتالي فهى ليست مفصولة عنه، وعليه فهى مصدر سعادة  

 وفرح.. 
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  عليك كمخرج الحذر من االنسياق وراء جمال مواقع التصوير التي تختارها من

الطبيعة لتصوير الفيلم وتحديد الكادر ) إطار الصورة (، فال ينبغي أن يغيب عن  

" العمل  كلية" ذهنك ابدا أن جمال الموقع وجمال الصورة ليسا منفصلين عن 

ألن البحث عن الجمال في حد ذاته، واختيار الموقع   LA TOTALITEالفني 

الضرر بالعمل الفني، إذ أن  ألنه يتمتع بجمال طبيعى أخاذ وساحر قد يضران أبلغ 

بين كل عناصره، وهو ينبع    جمال العمل الفني يقوم على " الوحدة العضوية "

الضخم   الفني  وإنسجام أعمدة البناء المعماري ،من التحام الشكل الفني بمضمونه

 الذي تقوم بتشييده

 

 دور الخيال والتأليف الروائي في السينما التسجيلية

 

به " الخيال " أو التأليف الروائي في السينما التسجيلية؟  ماهو الدور الذي يلع

  ه فيالستحالة تصويرإعادة تمثيل مشهد ما في الفيلم التسجيلي هل يمكن مثال  

 ؟ ..لسبب ماوالحياة، 

اذا اضطر المخرج الى اعادة تمثيل او تركيب احداث واقعية في فيلمه لتعذر  

أن يسأل نفسه : في أي لحظة يجب  الحصول عليها في الواقع فينبغي عليه دائما 

،  ولنقل انه  اذا كنت تريد أن تصور مشهدا في الواقع.  أن يعاد تمثيلها، ولماذا ؟ 

في حين  ،مرور الحرس الجمهوري مثال الذي يتم في الساعة الثامنة  كان تصوير 

فان    ،مرور الحرسفوات األوان وانك وجدت نفسك وصلت في العاشرة بعد 

المشهد بحذافيره وتفاصيله ليست ضرورية ، إال اذا كانت لحظة  اعادة تمثيل هذا  

  هذه اللقطات ولن تكون، مرتبطة بلحظات ولقطات اخري في الفيلم  هذه المرور

 ذات أهمية أو شأن من دونه.. وقتها فقط عليك ان تعيد تمثيله في الواقع. 

ساس بتأنيب  أما اذا كانت عملية اعادة تمثيل وتصوير المشهد مرتبطة فقط باالح

ولم تلحق بمرور الحرس، فانه الداع عندئذ الى  ، الضمير ألنك وصلت متأخرا  

 . من جديد اعادة تمثيل المشهد

أما اذا كانت المشاهد المركبة روائيا والمعاد تمثيلها تعتبر جزءا من العناصر  

  من اعادة تمثيلها عندئذ فال بأس  لفنية االساسية المكونة للموضوع في الفيلم،ا

 وتصويرها

 

 

 رسالة الفيلم التسجيلي

 

 



31 

 

31 

 

ماهو الدور الذي يلعبه الفيلم التسجيلي حاليا في حياتنا وفي العالم ، وهل  حسنا. 

 وماهو تأثير التلفزيون على مستقبله ؟  ،  تأثرت االشكال السينمائية به

اعتقد أن وظيفة الفيلم التسجيلي في الوقت الحاضر تتغير مع تغير البالد، اذ انه  

هذه  وتكون ،  على حدةمن مجتمعاتنا االنسانية لبي حاجة خاصة لكل مجتمع ي

وثيقة الصلة بمرحلة ما من مراحل تطوره، نموه أو كفاحه ، لذلك تتنوع    الحاجة

 أهداف الفيلم التسجيلي في بلد عنها في بلد آخر .. 

م  أن يلته وبالنسبة للتلفزيون يمكن القول بأن التلفزيون في أوروبا استطاع 

واستطاع باالمكانيات   ، مكاسب الفيلم الوثائقي التسجيلي من ناحية التقنية الفنية

واستطاع أن يزاحم  ، وتحديد مساراته ، المتاحة له صياغة وتشكيل الرأي العام 

على   ، لكي يعود ويعرضهاالسينما التسجيلية وأن يسبقها الى مواقع األحداث

خاللها   غيرة يمكن أن يتحركبقى مساحة صلكن ت. لكن بشكل مسطح شاشته

بعيدا عن  ، الفيلم التسجيلي، انها المساحة التي يستطيع فيها الفنان الحقيقي 

 أن يقول فيها رأيه..  المسطحة،   االفالم التسجيلية التلفزيونية

ان رسالة الفيلم التسجيلي الحقيقية، خارج اطار االفالم التي تعرض لالستهالك 

، وهواليساعد االنسان على تحمل هذا  فهم الواقع الجماهيري هي أنه يمّكن من

فحسب، بل يزيد من تصميمه على جعل هذا الواقع .. أكثر انسانية ، وأكثر   الواقع 

 جدارة باإلنسان .. 

وهكذا فإن الموقف الحالي بالنسبة للسينمائيين التسجيليين في الوقت الحاضر  

وماهو   ،قت الحاضرالوين تقف السينما التسجيلية في  الخصه بهذا السؤال، أ

موقفنا، في الوقت الذي يتعرض فيه الكثيرون منا الى اغراءات الحصر لها من  

لها مصلحة في خنق أصوات السينما التسجيلية،   ،  قبل التلفزيون وهيئات اخرى 

الوطني للشعوب المستعمرة فيه العالم الثالث وقضايا التحررفي وقت يكون 

ألنها تختصر الطريق الى محو االمية والتخلف  م اجة الى هذا النوع من األفالبح

 ..  الفكري 

 

 

 السينما التسجيلية ومشكلة التلفزيون 

 

 

ولم يمس..    ،أخذ من السينما التسجيلية الشكل فقط في رأيك  إذن التلفزيون

 ؟ . أليس كذلك ..الجوهر والمحتوى 
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ورتاج أن  فقط عن طريق التحقيق الريب  التلفزيون  أجل لم يمس الجوهر. لقد تعلم

يقول الحقيقة حول موقف ما بشكل سطحي وسريع ، لكنه لم يستطع أن يسحب  

ألن أصحابه المؤمنين به استطاعوا أن  اط من تحت أقدام الفيلم التسجيلي، البس

  ينفذوا به الى عوالم أكثر رحابة، فجمعوا فيه أشكال الريبورتاج التلفزيوني 

نا أخيرا أفالما امريكية  وقد شاهد ومضمون الفيلم التسجيلي، لفيلم الروائي وا

المزج بنجاح، وشدت أعصاب المتفرجين من خالل متابعتهم ألحداث    حققت ذلك

 مواجهة حقيقية بين رجال البوليس االمريكي وبعض العمال المضربين.. 

ومشكلة الفيلم التسجيلي التنحصر في التلفزيون فحسب. المشكلة الحقيقية هى  

التسجيلية على مالحقة األحداث، ألننا في هذا العالم   في قدرة السينما السينما

ألفكار وال  اوالشييء يبقى على حاله لفترة طويلة ، ال  ، عيش ايقاعا الهثا متغيرا ن

قري الى مشكلة اعادة بناء القه  وهنا نعودنظريات وال المواقف وال الرجال. ال

واعادة تمثيلها في   داهالتمثيلية في الفيلم التسجيلي لنقول بأن هذه المش المشاهد

أو شبه ضرورية اآلن ، ألنها تسمح   ،الفيلم التسجيلي أصبحت الزمة وضرورية 

ن موقفه منها  ق عليها ، وأن يبيّ للمخرج بأن يعّمق من رؤيته لألحداث، وأن يعلّ 

 المشهد..   ذاكالحدث أوهذا  الطريقة التي يعيد بها تشكيل  عبر

فيلمي هذا، هل أصنعه لجمهور من    وعلى المخرج أن يسأل دائما لمن أصنع

لجمهور من   أصنعه المشاهدين التهمه قضية استقالل افغانستان مثال، أم 

 الكادحين الذين سيتعاطفون مع قضيتك .. 

لمن أخرجت فيلمك التسجيلي الطويل عن الصين إذن، ومن هو الجمهور الذي  

 أردت أن تخاطبه بهذا الفيلم ؟ 

اي   . " وجه واحدـ "  ب  ي يعتقد ان كل الصيينييناخرجت هذا الفيلم للجمهور الذ

نفس القسمات وذات المالمح، وقد استطعت في هذا الفيلم  ب   انهم جميعا يتمتعون

، وبين  مهور ممكن، فكنت تجد في الصالة بين مؤيد وبين معارضجتجميع أكبر  

تتطلب    ،والكشف عنها  ،أن قول الحقيقة من خالل الفيلم التسجيلي  فوضوى، إال

السيطرة عليها،    وقدرة كبيرة علىالسابع وآلياته،   فة واسعة بحرفيات الفنمعر

، وأقصد بها  حرفة االخراج  تطور: مريكية من شيئين هماوقد استفادت السينما اال

وايقاع  السيطرة التامة على العناصر التشكيلية في العمل الفني من تصوير 

حتى أصبح    لسينما التسجيليةاستفادت من فن ا، كما   وكادراج في تناغم وانسجام

من الصعوبة بمكان في السينما االمريكية الحديثة أن تفصل بين حدود العناصر  

،  وأين ينتهي ، ..أين يبدأ الجزء التسجيلي   ، الروائية والتسجيلية، وأن تحدد بدقة

 ..  ومن هنا يبرز تميزها 
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     باريسي السينما المعتقلة  ف            
 

لعام    34انطلقت دورته  لذيا هرجان " سينما الواقع " في باريسيطرح م

صورة أو باالحرى " كشف أشعة " راديوغرافيا ، لمشاكل  يطرح   2012

حثنا من خالل  وفي اللحظة، وهو ي  اآلن وأزمات وتناقضات مجتمعاتنا االنسانية،

داث عالمنا المعاصرمن أجل  أن نتحرك ونتخذ موقفا من أح المشاهدة والمشاركة

مجتمعات أكثر محبة وعدالة وتسامحا، ضد الظلم والقهر والعنف وقتل البشر،  

ضمن   وربما كانت قيمة "التغيير" ويدفع المهرجان هكذا باتجاه العمل للتغيير. 

هي القيمة األسمى التي حرص   قيم اخري مثل "االلتزام" واحترام" اآلخر"،

مل في  رابعة والثالثين هذه، التي نعتبرها من خالل التأعلى بلورتها في دورته ال

من أقوى الدورات التي عقدت في هذا   هنا اقسامها ومحاورها وأفالمها

المهرجان الذي احرص شخصيا هنا في باريس على متابعة أعماله منذ أكثر من  

ليس في فرنسا   عشرين عاما، وأعتبره من أهم مهرجانات السينما التسجيلية 

 . بل في أوروبا والعالم.وحدها 
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الوقت، بسبب االقبال الجماهيري  وقد تعاظمت وتدعمت شهرته بمرور

  -أكثر من أربعين الف متفرج كل سنة  –والسينمائي منقطع النظير على حضوره 

وكذلك بسبب "اكتشافاته " فيما يخص المواهب السينمائية الجديدة، حتى صار  

المخصص ألفالم السينما الروائية،   الدولي   يقارن بمهرجان "كان" السينمائي

من نوع "سينما   من حيث قيمة االفالم التسجيلية الجديدة التي يعرضها كل سنة

الواقع" وهو فرع مستحدث من السينما التسجيلية الوثائقية ظهر مع تأسيس  

المهرجان ولم يكن يستخدم من قبل ويعود الى المهرجان الفضل في انتشارهذه 

 التسمية.. 

 

تفرد وجديّة االقسام الموازية، من ورش وحلقات بحث  تميز المهرجان ب كما ي

وندوات الخ، باالضافة الى الفرصة التي يتيحها المهرجان لاللتقاء بكل المهتمين  

 .. ألصلي" من اختراع االخوين لومييربهذا النوع السينمائي "ا

لتصوير   في ان تستخدم السينما 1895لم يفكرا عام   -على ذكرهما -اذ انهما

الخيال االنساني وابتكاراته، وابداعاته وشطحاته وتجسيدها، كما حقق ذلك من  

بعد جورج ميلييس، بل ارادا باختراعهما "السينما" فقط أن تكون أداة لتصوير  

ميلييس انقالبه   ريخية، الى أن حقق ذلك "الساحر"الواقع واالحداث التا

عروفة فقط من خالل االفالم  التاريخي، ومبكرا جدا، لكي تصبح السينما م

، كبضاعة الهولوودية   الروائية، وما صارت اليه اآلن في اغلب انتاجاتها

  لالستهالك السريع مثل شطائر الهامبورغر، في حين انسحب النوع االصلي

الى الظل، وكاد أن ينضم الى االثاث القديم في المتاحف، و    النوع التسجيلي

 . يختفي. 

كما يقول لي جافييه   CINEMA DU REELا الواقعوال يقدم مهرجان سينم

دير المهرجان في حواره  م JAVIER PACKER COMYN باكير كومن

معي مجموعة من االعمال تتضمنها قائمة االختيار  

استخدام كلمة "اختيار"     بشكل عشوائي، ويرفض  SELECTIONالرسمي

مه قائمة  هذه في حديثه النها كلمة واسعة فضفاضة، واي شيء يمكن ان تض

بل يحرص على استخدام    .اختيار كما يقول 

، ذلك ألن " برمجة  طوال الوقت PROGRAMMATION برمجة لمةك

تعني التأمل والتفكير قبل الشروع في وضع خطة أو برنامج عمل،    األفالم "

البرنامج متكامال ومنسجما مع "الرؤية" التي يريد ان   ذلك أن يكون  وبشرط  

ل دورة، وتلك االفكار التي يريد أن يروج لها من خالل  يطرحها المهرجان في ك

 . .للمهرجان نهائي وشامل التظاهرة بأكملها كـ " تصور "  
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روابط  صالت ووقد أراد من خالل التفكير والتخطيط لتلك الدورة ان تكون هناك  

بين االفالم المختارة في مسابقات المهرجان )المسابقة الدولية، ومسابقة أول  

ابقة الفيلم القصير، ومسابقة االفالم الفرنسية(، وبين االقسام االخري  فيلم، ومس

الجانبية الموازية، وان تكون العالقة بينهما عالقة تبادلية جدلية، فافالم المسابقة  

تحيل الى افالم التظاهرات الجانبية، كما تحيل افالم تلك التظاهرات بدورها الى  

  –والتوصيف من عندنا  –ستكشافا رائعاافالم المسابقة، لتطرح في النهاية ا

في العالم ، التي نتابع   لحركات التمرد والثورات، وأعمال الرفض والمقاومة  

ا وفي كل  نقصف ببشاعتها يوميأحداثها على شاشات التلفزيون في كل لحظة، و

 وقت.. 

 

 سينما الواقع وأفالم التلفزيون  الفرق بين

 

في التلفزيون عن احداث عالمنا    تي تعرضغيران ثمة فرقا بين االفالم التي ال

وتكون في الغالب ريبورتاجات تليفزيونية مصنوعة ومطبوخة بسرعة، وال  

تتناقض مع سياسات االدارات المعنية وأجهزة السلطة الرسمية في البالد، كما  

وبين تلك االفالم التي تعرض    ،قوانين معوقةتكون كذلك مقيدة بشروط ولوائح و

في   ؤية" للمخرج المؤلف صاحب الفيلمجان،وغالبا ماتعكس "رهنا في المهر

عالقته بالعالم والمجتمع الذي يعيش فيه ومشاكل عصرنا، وتكون مطبوخة على  

نار هادئة، لتسمح بالتفكير والتأمل في حركة الواقع، وهي تطرح في ذات الوقت  

يتنا، اذ انه كما  بفرادتها وجديتها تساؤالت الوجود الكبري، وتقربنا أكثر من انسان

يقول المخرج الهولندي الكبير جوريز ايفانز أحد رواد السينما الوثائقية في  

العالم: ".. اليهم في السينما أن يكون النهر طويال وعميقا ، لكن المهم أن نعرف  

 كانت األسماك فيه سعيدة ..".  إن 

ي تنحاز الى  ولذلك اليعرض المهرجان اال هذا النوع من االفالم الوثائقية الت 

سينما المؤلف وتكون معبرة عن حرية المخرج السينمائي في االبداع والتعبير،  

وبمثابة تساؤالت عن حال الناس والبشر، وواقع الهامشيين المظلومين المنفيين  

القهر والوجع واأللم، وتبحث كالبها     في أحراش المدن الكبري التي تصرخ من

 الضالة مع سكانها عن خالص. 

 

 نما المعتقلة في سورياالسي

 

وقد ابتدع المهرجان تضامنا منه مع المخرجين الذين يعملون في ظل ظروف  

لنفي والحبس  سياسية واجتماعية صعبة وشديدة القسوة، ويتعرضون للقمع وا
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جديدا للحديث عنهم وعن افالمهم، بإسم  قسماواستحدث   والتعذيب في بالدهم،

يعرض فيه خالل هذه الدورة  ARRESTED CINEMA "السينما المعتقلة"

م  مجموعة من االفالم الهاربة من االعتقال والحبس في سوريا، تحت حك  34

المخرجة هالة العبد     وذلك بالتعاون معالديكتاتور بشار األسد المرعب،

والمخرج أسامة محمد من سوريا، وتكشف تلك االفالم السورية الهاربة من     هللا،

ع المدن السورية وأهلها تحت القصف، و تنبه  االعتقال والتعتيم عن واق

 الى حال الثورة و المقاومة.  كذلك 

سألت جافييه باكير كومن مدير المهرجان: ماهو تعريفك لسينما الواقع وأفالم  

هذا النوع؟ فاجابني قائال: "انها االعمال التي يهتم أصحابها بأن تكون، ويكون  

يكون     فالم أي سلعة وبضاعة، وان فيها "سينما" أوال، قبل أن تكون مجرد أ

كما في أفالم المخرجة البرتغالية   اتفكير" سينمائي ايضا.. وتحمل همّ فيها "  

عاما من الديكتاتورية "الذي أعتبره   48سوزان دي سوسا مثال مثل فيلم " 

تحفة سينمائية ) حصل على الجائزة الكبري للمهرجان في المسابقة الدولية عام  

ويكرس     NATURE MORTE " طبيعة صامتة" (.. وفيلم 2010

ورشة، تتحدث فيها عن اشتغاالتها على   34المهرجان لسوزان في دورته 

أرشيف البوليس السياسي في البرتغال، وتشرح كيف استطاعت استغالل صور  

تشريح" أمبراطورية " الديكتاتورية التي حكمت البرتغال   ذلك االرشيف في  

 في صنع أفالم جد رائعة". وتوظيفها   عاما  48لفترة 

يشارك العرب في مهرجان سينما الواقع في باريس اضافة الى تظاهرة "السينما  

المستحدثة على هامش المهرجان التي     Arrested Cinema المعتقلة"

"   82من ضمنها فيلم " حماة  تعرض افالما عن الثورة والمقاومة من سوريا

من   طلعماد برنا "محطمةكاميرات   5و"طريق القوافل" كما يشاركون بفيلم "

كما يحضر   .دقيقة في المسابقة الدولية لـ "أول فيلم"    90فلسطين المحتلة 

العرب كذلك في لجنة التحكيم وفي الندوات والتظاهرات التي تعقد في اطار  

"التصور الشامل للبرنامج الرسمي العام، إذ تنضم المخرجة المغربية ليلى  

فالمها الوثائقية المهمة عن مأساة الهجرة والتي يعرض لها  كيالني المعروفة با 

الى لجنة التحكيم الرسمية في   ، تنضمحاليا في فرنسا أول أفالمها الروائية

 . المهرجان. 

الذي يحكي   وتضم اللجنة المخرج ستيفانو سافونا مخرج فيلم "تحرير" البديع

مخرجة سوزانا دو  واليساندرو كومودين من ايطاليا، وال يناير   25عن ثورة 

سوسا دياس من البرتغال، والناقد والمنتج السينمائي جوردان منتزر والمخرج  

روس ماكيلوي من امريكا، والمونيرة دومينيك اوفراى ومدير التصوير بيير لوم  

من فرنسا.وتمنح هذه اللجنة بمشاركة كيالني جائزتين: الجائزة الكبرى  
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جوريز ايفانز التي تمنح   يورو، وجائزة   8000لمهرجان سينما الواقع وقيمتها 

 . يورو. 7500ألفضل أول فيلم وقيمتها 

كما يحضر المهرجان المخرج الفلسطيني الكبير ميشيل خليفي ويشارك في ندوة 

السينمائي البلجيكي الذي تخرج فيه، في  L.INSASمعهد "إينساس "  عن

متميز بمناهجه  اطار االحتفال بمرور خمسين سنة على تاسيس ذلك المعهد ال

لكن تغيب عن المهرجان عموما   . وربطها بحركة الواقع، في اطار المهرجان

يناير، وكان المهرجان   25االفالم المصرية أو األجنبية التي صنعت عن ثورة 

اختار منها أكثر من ثالثين   34فيلم للمشاركة في الدورة  2500استلم أكثر من 

تي ينظمها اال وهي المسابقة الرسمية  فيلما فقط للمشاركة في المسابقات ال

الوثائقي القصير، ومسابقة أول فيلم، ومسابقة     لالفالم الطويلة، ومسابقة الفيلم

 االفالم الفرنسية ولكل مسابقة لجنة تحكيم قائمة بذاتها. 

 

 ؟  مستهلكةوقديمة  يناير لماذا صارت  25أفالم ثورة 

 

مهرجان كانت جديرة بالعرض والشك أن بعض االفالم العربية التي وصلت ال

والمشاهدة و المشاركة غير انها كما قال لي خافييه باكير مدير المهرجان، لم  

الذي وضعه لدورة هذا   للتصور الشامل تنسجم مع الخطوط العامة الكبيرة،تكن 

ويضيف ان افالم"الربيع العربي" الخاصة   .العام ، وبرنامجها" المتفرد "

ر وتونس واليمن، وكما يطلقون عليها هنا في فرنسا،  بالثورات العربية في مص

واليعرف أحد عن أي ربيع يتحدثون، وأين هو ذلك الربيع فيها وقد كانت  

مرعبة، سقط فيها قتلي ومصابون وسال فيها دم  مواجهات دموية

شهداء،أصبحت هذه األفالم اآلن مستهلكة، بمعنى انها" تحرقت" بالبلدي، ألنها  

لمهرجانات الفرنسية "االنتهازية" التي استغلت الفرصة،  عرضت في عشرات ا 

وارادت ان يكون لها نصيبا وقطعة من التورتة، فانقضت على تلك االفالم في  

التو، وصعدت على حسابها، حتى صار هناك خبراء عرب وأجانب اآلن يحتكرون  

  تلك تجارة.ولذلك تجنب خافييه عرضها حتى ال يسير   توزيعها ، ويتكسبون من

في "طابور" المهرجانات التي تاجرت بها،كما حدث في مهرجان "كان" 

  10يناير" الفاشل الذي شارك في صنعه   18السينمائي الفائت، بعرض فيلم "

مخرجين، ولهطوا التكريم الذي كان مخصصا لالحتفال بالسينما االمصرية، ولم  

لطبع ووجدناه  بعرض فيلم اصطناعي مكلفت، شاهدناه با  يكن هكذا يجب أن تكرم

 .ويجب ان يلقى في سلة المهمالت.  بشعا،

-الحق معه   –وقد بدت له هذه االفالم التي انتجت بالهبل بال تفكير وال عقل 

واشبه ماتكون في غالبيتها بالريبورتاجات المصورة السريعة التي كان    
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فهة  التلفزيون في نشرات االخبار يقصفنا بها بال هوادة حتى صارت مستهلكة وتا

وعديمة القيمة وال تقدم جديدا.بل وصارت تقرفنا في عيشتنا اآلن، في جو الكآبة  

 . في مصر، في اعقاب تولي العسكر إدارة البالد، وتعثر مسار الثورة.  واالحباط

الى جانب ان تلك الثورات، كما يقول المدير، وهذا هو المهم، عوضا عن نهبها  

لقوى المضادة للثورة في كل بلد البلدان  وتأميمها ومحاوالت اجهاضها على يد ا

ولم تحقق   المذكورة على حدة وكما وقع في مصر، لما تزل " مستمرة "، 

 . أهدافها بعد. 

واليمكن لعاقل عرض نماذجها الفيلمية المتواجدة حاليا في مثل تلك ظروف،  

ألنها صارت " قديمة " وتوقفت عند تسجيل الحدث، ولذا فقد اكتفى خافييه  

ليكون بمثابة   -داث قسم "السينما المعتقلة" هذا العام _ وحسنا فعل باستح

مثل فيلم "   ،فضاء لعرض تلك "االفالم السورية" الهاربة من جحيم بشار األسد 

حمص وحماة،  طريق القوافل " والحصار المضروب على البالد، وتحكي عن 

 والمقاومة والثورة. 

 

 تولد بحكم الضرورة سورية  أفالم

 

المخرجة هالة العبد هللا مجموعة االفالم السورية هذه بكلمة باللغة  وتقدم

الفرنسية في كتالوج المهرجان بعنوان" انظروا لقد اخترعت لكم حوارا في قلبي  

 تقول في ما هو أقرب الى الهمس:  -والترجمة بتصرف من عندنا -"تقول فيها

دلف الى نفق "المطهر"  "هأنذا مثل إمرأة مسلمة ومتدينة تستعد الداء الصالة، ا

لكي اتوضيء اآلن، واتطهر من كل االكاذيب والذنوب،وانجح في مواجهة  

يعيش   الحقيقة، واستحق بذلك فقط أن اتحاورمع ذلك المخرج السوري الذي 

الثورة في اآلن اللحظة، ويشارك في صنعها، من خالل افالم تحكي عن  

الى العيش في الخفاء،بل    ويضطر  "الحقيقة" فيدفع ثمن ذلك غاليامن روحه،

وقد يضحي بحياته من اجل تلك االفالم الوثائقية التي يصنعها، ويودع الحبس.  

 سألته: 

 

 بربك ، هل هذا وقت صنع افالم وثائقية، تعرض فيها حياتك للموت؟ •

•  

 انا اصنع هذه األفالم اختاه من أجل الحياة، من أجل أن أحيا..  •

 

اوين وال نعرف من هم أصحابها. وال  بال مقدمة عن حسنا ، لكنها افالم   •

 نستطيع أخي أن نستدل عليهم. معقول؟ 
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اليهم، فهذه االفالم يا أختاه تولد اآلن وحدها، بحكم الضرورة، وسنعرف   •

أصحابها فقط عندما يسقط النظام، وعندئذ ستظهر أسماء الفنانين الذين  

قرنفل  شاركوا في صنعها من قلب صورها ومشاهدها ، كما تنبت زهور ال

 قلب الحقول.   في

من خالل   لكن على الهامش غير ان مصر متواجدة في المهرجا كما الحظت

في ساحة Installationعرض افالم من مصر في اطار منشأة فيديوية

 ،في مركز جورج بومبيدو وهي عبارة عن مجموعة من الشاشات  المهرجان

ويصور الفيلم   تعرض لمجموعة من االفالم من مصر والعالم بشكل مستمر،

الخاص بمصر مجموعة من أمناء الشرطة الذين يسدون الطريق على  

 . ويهددون ويتوعدون.  وهم يلوحون بهرواتهم، المتظاهرين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8  ) 

 

 فيلم " خمس كاميرات محطمة" من فلسطين لعماد برنات  

 قاومةحكاية قرية " بالعين " الفلسطينية مع االحتالل والم            
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مارس حيث عرض فيلم " خمس كاميرات   29كانت ليلة يوم الخميس الموافق 

من فلسطين في    طلعماد برناFIVE BROKEN CAMERAS مكسرة "

في  34 باريس ليلة مشهودة ، ومن أروع ليالي مهرجان سينما الواقع الدورة 

 .. قدقائ 10باريس عن حق،فقد أخذ الجمهور يصفق بعدعرض الفيلم ألكثر من 

حتى عاد مخرجه مهروال من كافيتيريا المهرجان لكي يحيي الجمهور، ويصفق  

مزدحمة    ايضا له، ويشارك في مناقشة عن الفيلم، ولم يغادر القاعة، التي كانت

و مليئة عن آخرها و حتى قبل عرض الفيلم بوقت، اي من المشاهدين، كما 

دموع البعض من  رفض دخول عدد كبير من الجمهور والصحفيين،ولم تكن 

الجمهور، ومن ضمنهم كاتب هذه السطور، من فرط اعجابهم وتأثرهم  

 . واستمتاعهم بالفيلم قد جفت بعد. 

 

 

 قرية " بالعين " رمز المقاومة 

 

في   " بالعين "  يحكي فيلم " خمس كاميرات محطمة " عن " مقاومة " قرية

المسلط على رقاب  فلسطين المحتلة في الضفة ضد االحتالل االسرائيلي وجيشه 

 . اللعنة.  .الفلسطينيين في كل لحظة وكل وقت

وعن مقاومة أهل القرية لبناء "سور" عازل عن المستوطنات المقامة على 

حافة القرية، وكانت هذه المستوطنات، قد بدأت تتوغل حثيثا بعدما تضاعف عدد  

اي على  سكانها وتغزو القرية بل وتحتل اراضيها بالقوة، وتسرقها عيني عينك 

 المكشوف بأساليب متعددة 

وذلك بمساعدة الجيش االسرائيلي العنصري المجرم، وتلك القوانيين االسرائيلية  

المجحفة الظالمة المهينة للعدالة ذاتها، ومن تلك اساليب زرع بيوت متنقلة  

اسرائيلية في الليل داخل اراضي القرية ومزارعها، ووضع بناء اسمنتي اسرائلي  

التي تسبح فقط ربها    -عة ارض فلسطينية ، وحرق أشجار الزيتون قط  على أية

 المخرج في الفيلم ..   في الحقول ، كما يقول " فيل " صديق

أن يحكي عن كل ذلك، عن الظلم والقمع الواقع علىرؤؤس العباد   ط واراد برنا

وحياة وبطوالت أهالي قرية "بالعين" وعنادهم وصمودهم ، وعناد عماد ذاته 

ه على االستمرار في التصوير ، بعدما تأكد له في نهاية الفيلم انه قد يجد  وتصميم

في ذلك عالجا شافيا وسلوي تقصيه عن ذكرياته األليمة و مأساة االحتالل، لكن  

كيف له أن يحكي عن " بالعين " لتكون " صورة مصغرة " للعالم الفلسطيني  

ة والمقاومة ؟ تلك هي  الكبير، وتتحول بنضالها وبطوالتها الى رمزا للثور

 المسألة..
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ليس عن طريق المباشرة والجعجعة والخطب العصماء والصراخ ، كما تعودنا  

عالم  في جل أفالم السينما الكفاحية أو النضالية التي ذهب وقتها وزمنها، وتغير ال

 ..   طوالناس. هكذا فكر عماد برنا

يه األنا وتعلن  بدال من عمل فيلم شخصي نرجسي تصرخ ف  ط اختار عماد برنا

وتصرح عن بطوالتها، اختار بمساعدة صديق سينمائي اسرائيلي من أنصار  

أن يصنع فيلما هو اقرب بواقعيته ومصداقيته،    حركة السالم في اسرائيل

 . وعناصره الفنية المتميزة وبخاصة مونتاجه.

أقرب مايكون الىقصيدة شعر " واقعية " وتغزل وتأمل في الحياة والطفولة  

صداقة والعيد، وكل هذه المشاعر المتناقضة من فرح وحزن، ثورة وغضب،  وال

 . تشعل جذوة الحياة فينا.  ويأس وأمل، التي

انه فيلم عن "قوة الحياة" و بقوة الحياة ، ضد الموت واليأس والفناء والعبث  

والعدم. عبث حياة الفلسطينيين، والعدم الذي تريده اسرائيل لهم ، هيهات. فحتى  

تصرخ ثريا الفلسطينية التي شبت في غربة الفلسطينيين في البرازيل   عندما

تي عندما تصرخ فيه وهو ينتظروصول جند اسرائيل  ح  عماد في الفيلم. زوجة

العتقاله للمرة الثالثة وتقول له كفانا تصوير ياعماد وفكر في المصير المظلم  

ها بالطبع ويتأسى  الذي يننظرني انا واوالدك االربعة، ويتعاطف عماد مع كالم

ايضا لها، لكننا نراه وبعد خروجه من المستشفي في تل ابيب وهو لم يبرأ بعد،  

يخرج باصرار وعناد الى قارعة الطريق ويذهب مهروال لتصوير مسيرات  

االحتجاج في " بالعين" حتى لو كانت هذه المرة لتصوير تطبيق حكم المحكمة  

ذنوبه و اآلمه   تصوير ويداري بهفي إزالة السور، وكأنه ينسي جراحه بال

 وهمه.

 

 في "عين" الكاميرا السحرية

 

عن المقاومة، وعن مولوده الرابع الصبي " جبريل   ط وصحيح ان فيلم عماد برنا

الفيلم،ويجعلنا  " الذي نراه يكبر ويشب عن الطوق وبالتوازي مع تطوراحداث 

" أديب " الذي  وعن الصداقة التي تربط عماد بصديقيه  نخاف عليه ونحبه. 

يتهيأ للخروج في مسيرة فيتجمل كما لو كان متوجها الى عرس، ثم يحتضن في  

نحن الفلسطينيين متشبثين هكذا   لقطة من الفيلم شجرة زيتون ويقول سوف نظل 

باالشجار واالرض والطين، وحتى نهاية الزمن ال محالة ، ولن تستطيع اية قوة  

ب " الذكي فرصة التصوير ليمثل أحيانا  ان تنتزعنا عن أرضنا..وينتهز " أدي

بشخصه في الفيلم، بل ويبالغ احيانا في التمثيل بحضور الكاميرا وهي تصور  

 برصاص الجندي االسرائيلي..   حتى يكاد أن يقتل مرة
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كما يحكي الفيلم كذلك عن صديق عماد الـ " فيل " الذي يطلق عليه اطفال القرية  

كالرجل الطفل البريء أو الطفل الرجل في الفيلم   لكنه يبدو   هذا االسم لضخامته،

، فهو " الفيل " متفائل دوما، ومستبشرابحبه للحياة والناس والبشر، ويروح  

يصاحب اطفال "بالعين" ويعاملهم بعطف وحب ، ويفرح ويضحك ويرقص معهم  

كما لو كان ابا او عما لهم، كما يرتبط " الفيل " بصداقة عميقة مع    في الفيلم

ريل ابن عماد في الفيلم، تجعلنا بسبب لطفه وظرفه وحدبه على جبريل  جب

الصغير وكل أطفال القرية ، تجعلنا نحبه، ألنه يتحمل ويجد نفسه مسئوال ايضا  

 عن تربيتهم بمقام عم أو أب.. 

ونري كذلك في الفيلم والد عماد يقفز فوق عربة الجيش االسرائيلي ليمنعها من  

إبنه، ويقدم الفيلم هكذا " شهادة " حميمية عن القرية   التحرك بعد ان اعتقلوا

وشخصياتها ومسيراتها جد قوية وانسانية ومؤثرة وتنفذ الى القلوب 

حتى انها تجعلنا نستشعر أننا في حضرة أهلنا ، ونتحاشي معهم قنابل    مباشرة،

مترا في الثانية ونخشي على   877الغاز والرصاصات التي تنطلق بسرعة 

 حياتهم. 

لكن صحيح ايضا انه فيلم كما تمثلناه وهضمناه من زاوية اخرى، فيلم عن  

فن  الكاميرا وعن السينما،فهو يطرح طوال الوقت تساؤالت بشأنها كـ " 

  الفيلم " خمس كاميراتوحتى من عند عنوان ،ضروري" ووثيق الصلة بحياتنا

كاميرا كما  " كما لوكانت هذه الكاميرات "كائنات بشرية" مثلنا، ولكل  محطمة

 .. فيلم في ما بعد "حياتها الخاصة"يتضح ويظهر لنا في ال

ويحكي عنها عماد في الفيلم كما يحكي عن حياة كل واحد من صبيانه االربعة،  

وارتباط حياته بوقائع واحداث عاشتها فلسطين بالفعل، من عند اتفاقية اوسلو  

، وبذلك يؤكد عماد من  وحتى الى مابعد االنتفاضة والهجوم االسرائيلي على غزة

خالل حكييه وتأمالته على ارتباط الكاميرا أوالسينما بحركة الواقع والتاريخ، وكـ  

للمحافظة على هويتنا وذاكرتنا من الفناء والضياع، ويقدم عماد    " ضرورة "

تتكسر وتتحطم وتموت في   فهي الد" جديدة للكاميرا الفلسطينية، بذلك "شهادة مي

 .. كالعنقاء في كل مرة !   ث وتولد من جديدلكنها تبع، الفيلم

ويذكرنا الفيلم من هذه الزاوية ايضا بفيلم روائي لبناني بعنوان " بيروت الغربية  

" لزياد الدويري، فصحيح انه يحكي عن الحرب االهلية في لبنان، لكنه وبذات  

ر  من خالل تصوي ، المنهج يحكي ايضا عن السينما، ويقدم افكار وتأمالت بشأنها

بطل الفيلم الصبي الصغير الفراد اسرته.لكن هناك فرق في الحديث عن السينما  

 من خالل الكاميرا في الفيلمين .. 

في فيلم الدويري تكون الكاميرا فتحة وثقب باب نتطلع من خالله،أي أداة  

استكشاف واختالس للنظر والتلصص، في حين تشمخ هذه الكاميرا في فيلم عماد  
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وعاموده الفقري، وفي    خصية" من شخصيات الفيلم،برنات، لتصبح "ش

 المحيط ..    والباقي هوالمركز، 

في الفيلم وهو يحكي عن كاميرته ، تصبح "أداة "   ط تصبح كما يقول عماد برنا

يحميه من هراوات الشرطة، ورصاص     -)العين الحارسة ؟(  -أو " سالح "

على قرية بالعين مثل   العسكر، والقنابل المسية للدموع والدخان التي تسقط 

لترويع وقتل أهلها ،    المطر الساقط على رؤؤس البشر بال رحمة وال هوادة،

وفض مسيراتهم بمشاركة وفود من أنحاء العالم ، وترويعنا نحن ايضا، وهكذا  

 . .يحكي عنها  

" العين " التي يري من خاللها ابنه جبريل الصغير العالم والطبيعة    تصبح كذلك

سماء و الكون، و "الصديق" الوحيد الذي يصر عماد على أن يكون  والشجر وال

الوحيد اثناء فترة الحجز االجباري التي قضاها بعيدا عن قريته بالعين بعد    رفيقه

خروجه من السجن، واذا بالطبيب النفساني الذي حضر للكشف عليه في غرفته  

الطاولة ؟ هل    لىووحدته يسأله إن ماهي حكايتك مع هذه الكاميرا الموضوعة ع

 هي تصور وتدور وحدها هكذا على طول أم ماذا ؟!.. 

" عين    التكرس فقط كـ    لكنها في فيلم عماد برنات " خمس كاميرات محطمة "

" انسانية، بل تكرس كـ " عين سحرية " أي العين االقوي واالكثر نفاذا وتوغال  

عن عماد برنات كابوس   في الواقع وحياة البشر ، و "الدواء" الناجع الذي يطرد

الذكريات المقلقة الموحشة لمأساة الشعب الفلسطيني كله تحت االحتالل، من  

 خالل نموذج قرية بالعين المقاوم.. 

 

تحية الى عماد برنات على فيلمه االنساني البديع الذي يستحق المشاهدة، 

 . ونرشحه للحصول على جائزة " مسابقة أول فيلم " في المهرجان عن جدارة. 

 

*** 

 

 فوز فيلم  " خمس كاميرات محطمة " لعماد برناط 

 

في باريس عن جوائزها، وكما   34أعلنت لجان تحكيم مهرجان سينما الواقع  

لعماد برنات من فلسطين   كتبنا وتوقعنا حصل فيلم " خمس كاميرات محطمة "

علىأرفع جوائز المهرجان ، فقد منحته لجنة تحكيم "المعهد الفرنسي"جائزة"  

وي ماركوريل" التي تمنح ألفضل فيلم في جميع مسابقات المهرجان وقيمتها  ل

 يورو، وهي أعلى الجوائز قيمة)ماديا وأدبيا( في جوائز المهرجان.  10000
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والمعروف ان لوي ماركويل الناقد السينمائي الراحل كان يكتب في جريدة 

قد السينمائي في  "لوموند" الفرنسية العريقة، ويعد أحد أشهر من كتبوا في الن

 فرنسا. 

وجاء في كلمة أعضاء اللجنة التي أشادت بالفيلم مامعناه إن إنظروا، هاهو فالح  

بسيط من فلسطين يعطينا بكاميرته درسا في السينما العظيمة،والصمود 

والمقاومة، والسينما التى تقربنا من إنسانيتنا بشفافية وحساسية تذوب لها أعتى  

ة اللجنة ومن دون مبالغة، شبه ماتكون بـ"قصيدة "..  القلوب غلظة وكانت كلم

 عن فيلم عماد البديع. 

وكانت لجنة تحكيم المعهد الفرنسي أول لجنة تعلن عن جوائزها، وكان "خمس  

كاميرات محطمة" هكذا أول فيلم يعلن عن فوزه، مما أثار ارتياحا كبير لدي  

د ذكراسم الفيلم في  الجمهور الذي احتشد في صالة المهرجان الكبرى، وبمجر

نهاية خطبة االشادة المذكورة، انطلقت عاصفة من التصفيق اهتزت لها جدران  

 الصالة بأكملها لفترة،مع نزول عماد من وسط الجمهور الستالم جائزته. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9  ) 

          

         

 في العالم ويتخلف في بالدنا ؟ التسجيلي الفيلملماذا يتقدم            

 مازالت الصين جد بعيدة                           
 

 

تتراجع وتتخلف  لماذا تتقدم السينما الوثائقية او سينما الواقع في العالم وتتأخر و

طرحته علي نفسي وأنا اتابع أعمال دورة  " مهرجان  كنت  في بالدنا ؟ تساؤل 

رغ  التي اقيمت في باريس في مركز جورج بومبيدو " بوبو  31سينما الواقع "  

ئة فيلم وثائقي من أنحاء العالم  وكانت عرضت أكثر من ما منذ فترة.  " الثقافي

فيلما منها في مسابقة المهرجان الرسمية ، التي توهجت   20شارك أكثر من 
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فيلم  أفالم عربية يتيمة فقط :  3ودخلها لألسف ..بأفالم السينما الوثائقية المبدعة

ة الفلسطينية، كما شاركت مصر بشكل  مخرجوفيلم من األردن لرج اللبناني مخل

  غير رسمي في المهرجان بفيلم صورت أحداثه في مدينة القاهرة ، عن ولد يريد

وهو فيلم تخرج متواضع جدا لمخرجة   أن يصبح العبا في السيرك القومي

سويسرية . أي أن مصر حضرت في المهرجان من خالل المكان فقط ،وليس من  

رسمي من انتاج الجهاز الحكومي أو األنتاج  خالل أي عمل سينمائي مصري 

 . .المستقل

لم الوثائقي في هذا  هذا  " الغياب " المصري العربي الملحوظ  علي ساحة الفي

كذلك في أغلب المهرجانات السينمائية الفرنسية واألوروبية التي  ، والمهرجان

تعود أسبابه الي" تراجع "   علي حضورها والمخصصة لهذا النوع،أواظب 

لفيلم الوثائقي في بالدنا علي كافة المستويات:  تخلفه الفني من ناحية علي  ا

حيث    ،يلممستوي الشكل والمضمون ، أو ما أحب أن أسمية " الكلية الفنية " للف

أعتبر أن أغلب األعمال التي شاهدتها مصرية وعربية تفتقد  هذه الكلية وال  

  بالعافية وال " رف السينما  تحمل في األساس هما، بل تجاهد لكي تظل علي  "

مثل أغلب الريبورتاجات المصورة التافهة التي   .تنزلق الي سلة المهمالت

يعرضها التلفزيون في بالدنا ويدرس بعضها كنماذج للفيلم الوثائقي يحتذي بها  

 . ياللعجب في المعاهد والكليات.

 

 سينما الواقع ممارسة للحرية 

 

لدولة  الحكومي  حية أخري الي أشراف اكما يرجع سر تخلف هذا النوع من نا

وتعود أسباب التخلف الفني للنوع في رأيي الي  " عزلة     .انتاجه  الرسمي علي

" سينماتنا العربية بشكل مروع عما يحدث من تطور فني مذهل في هذا الحقل،  

التكنولوجيا الحديثة،    فهناك تطور مستمر حتي علي مستوي مناهضة ديكتاتورية

من ناحية خضوع المخرج   مثال أمام متطلباتها االستهالكيةك وعدم الركوع

ورغبته    ،ألستخدام أفالم ذات مقاسات معينة أو موحدة  " ستاندار  " في السوق

تحسين أدوات  بأو  ،في االنعتاق من أسرها باختراع أدوات سيينمائية جديدة

التي ال   قديمة وتطويرها ، بل وأستخدام فائض التصوير من المشاهد واللقطات

وصنع   لتضمينها " كتابات " سينمائية جديدة مونتاج الفيلم النهائي،تستخدم في 

أما أشراف الدولة علي أنتاج هذا النوع،  فقد قيده وحبسه  .أفالم من ذلك الفائض

داخل أطارات تقليدية كتمت تماما علي أنفاسه ، وجعلته وهي تتحكم في  

والدعاية للنظام، في مناخات القهر   ،باجنداانتاجاتاته. يدور في حلقة افالم البرو

 ..في بالدنا والقمع وغياب الديمقراطية 
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 CINEMA الوثائقية من نوع سينما الواقع التسجيلية في حين صارت األفالم

DU REEL  لها للمخرج المؤلف المبدع  " ممارسة للحرية "  في أروع أشكا

 .. الفنان

 

 

 حقل ألغام  جودار : سينما الواقع برميل بارود في 

 

ضد كافة   رعن  " وجهة نظر "  ببساطة وحريةمن أجل التعبيممارسة للحرية 

حتي أن المخرج والمفكر السينمائي  كال الحبس والخنق وكتم األنفاس،  أش

الفرنسي الكبير جان لوك جودار علي ما أتذكر ، يعتبر أن الفيلم الوثائقي ) مثل  

ندي الوثائقي العظيم جوريس  الهول  تلك األفالم التي صاغها وأبدعها المخرج

علي سبيل المثال ( هو " برميل بارود " في حقل ألغام، ولذلك تحارب   يايفان 

وتمنع  او يطولها مقص   التسجيلية أفالم هذا النوع من " سينما الواقع " 

قبل أن تصل الي جمهورها في الدول    أحيانا يتم تهريبها عبر الحدود،و الرقيب،

  - بوعي أو ال وعي منها   -لك ألنها تكشف وتفضح وتدين ذ. الديكتاتورية

تختلف  ن أي فيلم يولّد قراءات متعددة، أل، سياسات معينة، ونقول بال وعي

باختالف الذائقة الفنية للجمهور المتلقي ، والجمهور بالضرورة ليس علي  

 . مستوي متوحد من الوعي. 

ال يمكن أن يكون مجرد  كما أن الهدف األساسي من صناعة أو أخراج أي فيلم 

واال كان من األفضل واألمر كذلك، أن   ،االدانة والفضح بشكل دامغ ومباشر

عريضة أو منشور سياسي يوزعه علي  وض المخرج عن صنع الفيلم بكتابة يع

 .. الجمهور، أو أعداد دوسيه أو ملف عن القضية التي يريد طرحها ومناقشتها

 

 

 حلم الصين البعيدة

 

  التسجيلي  قي الواقع " عن مجموعة األنواع األخري للفيلم الوثائ تتميز " سينما

التي تعرضها القنوات التلفزيونية العامة   وغيرها تعليمية وانثروبولجية

تتميز  كل لحظة، وسخفها وضحالتها في خصصة وتقصفنا بترهاتها  والمت

عية  أثناء العمليات األجتما ن هموم الناس ومشاكلهم وحياتهماقترابها أكثر مب

العامة   في إطار السياساتوعلي تطور مجتمعاتنا األنسانية،    والتغيرات التي تطرأ

بالدرجة األولي ألنها   "سينما سياسية"التي تؤثر في حياة البشر، ولذلك فهي 

ضات في  تكشف عن التناق    –ونحرص علي أن ال نقول تفضح أو تدين  -تكشف
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  مالك بن أسماعيل ل ائري المتمي الجزكما في ذلك الفيلم   قلب العملية األجتماعية،

هموم الناس في قرية جزائرية وتعكس آمالهم  تصور" مازالت ألصين بعيدة " 

علي   علي الرغم من حصول الجزائرفالتي ذهبت سدي ،   وأحالمهم  وطموحاتهم

 ..ولحد اآلن  لم يتغير اي شييء علي األطالق  1962استقاللها عام 

  كله على مقولة النبى محمد الرسول الكريمبن اسماعيل فيلمه  اذ يؤسس مالك

لكن بدال من ان تصغر المسافة بين اطفال   لبوا العلم ولو في الصين " إن اط " .. 

  بعد حصول البالد على استقاللها  وبخاصة ،المدارس في الجزائروبين الصين

اكتساب  والتعليم و  والسير في موكب التطوير والتغيير على سكة التقدم والتطور

 رف والخبرات الجديدة..المعا

وبكل ماتمثلها تلك الرحلة   ،الحلم البعيدة  –تتسع الهوة بين االطفال وتلك الصين 

من رغبة في االنعتاق من الحبس   في تلك البالد لطلب العلم والمعرفة اليها

وجد    ،تصبح كل االمور صعبة المنالو  .والخروج من ظلمات التخلف الى النور 

وتهمل   ،فقط بالمركزفي ظل سياسات حكومية تهتم   يقعلى التحق وعصية بعيدة

اعية  الهامش واالطراف، في حين تتفاقم مشاكل كل يوم في مناخات اجتم

محبطة داخل األطراف البعيدة، تكرس في ظل مشاكل البطالة  جزائرية جد 

الجهل والتخلف. طلب الصين كما يقول الفيلم  الفقر و  والصحة والتعليم النتشار

 فمازالت " الصين " جد بعيدة بعيدة ..   ،احسرتاه من المحالوصار اآلن  
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(10) 

 

 
 الواقع في سينما  هوليوود الترى                   

    ! " حقل ألغام" بل "  نزهة"                     
     

 

انعطافة" مهمة للسينما العربية, ويظهر ذلك  كان يمثل   " 2004عام   أعتبر أن

في المهرجانات   اهدناهاالتي ش خالل األفالم العربية الروائية والوثائقية من

في باريس, ومهرجان    أو الحقيقة  السينمائية الدولية, مثل مهرجان سينما الواقع

في باريس, وملتقي   7, ومهرجان السينما العربية " البينالي "    57" كان " 

ينما التسجيلية في ما يمكن أن  وغيرها، انعطافة الى الس أصيلة لسينما الجنوب

 FASCINATION DUالسينما العربية بالواقعنطلق عليه بـ " افتتان 
REEL   وانكبابها علي متابعته,ورصده  من قبل قوة لم يسبق لها مثيل، وب ,

وتحليله, في مصر وفلسطين والسعودية والعراق واألمارات وغيرها, ومواجهة  

فكير فيه, بأداة أو وسيلة السينما, التي صارت  مشاكله وتناقضاته , وبالتالي الت

الجديدة مثل " فهرنهايت   العالمية كما الحظنا في العديد من أفالمها 2004عام 

للفرنسي من أصل غجري توني   مور و" منافي " " لألمريكي مايكل 11.9

 جاتليف.. 

في أمريكا بوش,   وأحداثه  أوال  ومسكونة بمشكالت الواقع صارت مهمومة

في   ن وفيتنام وكمبوديا والبرازيل وغيرها, ألن السينما كفن جماهيريوالصي

من حروب   وتتغافل عن مشاكله،  تستطيع أن تعيش بمعزل عن الواقعال  األساس

منه عالما مجردا, علي الرغم من أننا, لو   جعل وهجرات ومآس وعذابات, وت 

  سينما العالميوبخاصة في هوليوود مصنع ال نظرنا إلي حركة السينما من الداخل

  أنها , مارك كوسينز, لخيل إلينا من الوهلة األولي البريطاني كما يقول الناقد

في   تعيش  في الظاهر من زاوية االهتمام بمشاكل حياتنا، بل هكذا   ليست كما تبدو 

العالقة لها البتة   الموضات والصرعاتموضات  ات منأسيرة متتالي  أغلبها

 الذي نعيشه..   بالواقع
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تغزو من جديد الصاالت,   الناقد البريطاني   كما يذّكر العاطفية الرومانتيكية فاألفالم

وتعود مع أفالم الوسترن, التي سرعان ما تخلي مكانها ألفالم الخيال العلمي, وقد  

تغيرت بالتالي " أساليب" صنع هذه األفالم , حسب اتجاهاتها, حيث كان أسلوب  

يبدو أن أسلوب"  لكن ة الثمانينيات, " المونتاج " هو األسلوب الغالب في فتر 

من خالل   تأفالم التسعينيا أسلوبصار وبما اليدع مجاال للشك الواقعية" 

,  الوثيق بمشاكل وأزمات عصرنا, وتناقضات مجتمعاتنا وارتباطهاتالحمها

  ,حقل ألغام" الذي اليمكن اعتباره " نزهة" بل الواقع ومغامراتها في ذلك " 

 .. قضي عليهاليه السينما في اية لحظة, في وج  ويمكن أن ينفجر

أن تقوم في السينما الروائية بصنع   من   أيسرانه ليس هناك  والدليل على ذلك

, من  مثال في ملهي " الموالن روج " الشهير في باريس,فيلم عن قصة حب  

ألن  دون االلتزام بالوقائع واالحداث التاريخية التي ارتبطت بنشأته وعصره, 

يلعب دورا هامشيا, وهو مجرد " ديكور" في القصة الخيالية التي    "الواقع" هنا

  ما أصعب أن تحكي في فيلم روائي عن قضية. لكن يحكيها الفيلم , ويركز عليها

اواالحتالل  , مثل قضية ووترجيت او حادثة اغتيال الرئيس جون كيندي  واقعية,

لعسكريين االسرائيلي لفلسطين, من دون ان تتعرض لهجمات السياسيين وا 

بأنك  ,  اتهاماتهم لكومن دون أن تجو من  والمحامين, والمناضلين والمؤرخين

 . حرفت في الوقائع, وشوهت في التواريخ, وانحزت الي معسكر دون آخر.

ولذلك كانت   حرصت هوليوود علي االبتعاد عنه ,   ,وحقل الغام  شر الواقع اذن

يض, تفضل ان تحكي عنه من  الجمهور العرالكبري, سينما سينما  الاو   ,هوليوود

هو  ,خالل قصة حب, فالتاريخ الذي تحكي عنه هوليوود في فيلم " كليوباترا" 

 . وهذا هو المهم.، مجرد ديكور لقصة غرامها مع أنطوني

, وتركز االهتمام اصال علي  واقعية اكثر تحاول صنع افالم   هوليوود وحين كانت 

  تهامها بتشويه الحقائق, كما, واكانت تعرض نفسها لوجع الدماغ قضية حقيقية, 

يلمح الفيلم الي   , اذفي فيلم " كل رجال الرئيس " لباكوال عن فضيحة ووتر جيت

ان الصحفيين برنستين وودوورد تعرضا لتهديات علي حياتهما, وهذا كذب ولم  

روبين  "يحدث, وفي فيلم " بوني وكاليد " يصورآرثر بن بطلي الفيلم كما لوكانا 

وهذا مناف للحقيقة   , علي االغنياء لكي يعطي الفقراءعصري يسطو   "هود

 .. والواقع

يؤكد أوليفر ستون في الفيلم علي ان   ,وفي فيلم" ج.ف. ك " عن الرئيس كيندي 

وهذا غير صحيح بالمرة, اال ان   ,كيندي كان يسعي الي سحب قواته من فيتنام

تلك االفالم   ي فياستسلم الغراءات االداء التمثيل قد   كان ,بمضي الوقت  ,الجمهور 

غفرلهوليوود رغبتها في بعض  و ,   اوممثليه  اوالتماهي مع ابطاله المذكورة,

ول كاتب  ق واقتنع ب افالمها علي ان تكون شاهدا علي هذا الواقع التاريخي, 
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ليس المهم في الفيلم ما هو واقعي, بل ما   ه: "أنمن  السيناريو وليام جولدمان

 . " .يبدو علي انه واقعي

المنتج البريطاني    في جريدة " الجارديان"   السينما ,كما كتب حديثاغير ان 

الكبير دافيد بوتمان, الذي انتج " عربات النار" وترأس شركة كولومبيا  

بهت اخيرا الي دورها االخالقي,  ن االمريكية من اكبر مصانع الفيلم الهوليوودي, ت

  الفلسفي في الجدل  عصرنا الكبري, وتشارك تعالج مشكالت  أفالماوشرعت تنتج 

عن الدخول من جديد في حقل ألغام الواقع, وصنع افالم   ع,وال تتورالدائر بشأنها

, وربما كان فيلم " حرب الجزائر"  2001سبتمبر  11عن رواندا وحادثة 

هو احد االفالم المتميزة, التي عسكت قدراتها علي تقديم  لاليطالي بونتو كورفي 

في ايطاليا, وبعيدا عن   رائع , لكنه صنع لألسفمثل هذا النوع في فيلم ملتزم 

 .. هوليوود 

وكان هذا الفيلم المتميز, الذي شاهدناه للمرة الخمسين في مهرجان " كان "  

,أكثر واقعية ومصداقية, من مجموعة االفالم التي صنعتها هوليوود,    57

عالجت  وخاطرت من اجلها بالسير في حقل ألغام الواقع, وتشمل كل االفالم التي 

الحروب في فيتنام وايرلندا الشمالية والحرب الباردة والحرب العالمية 

ي التسجيلي  دوما كما يقول المخرج السينمائ  .علي الرغم من انها تميلالثانية

الفرنسي الراحل جان روش, تميل أو تنجذب في األفالم الوثائقية إلي الفيلم  

ما التسجيلية.ونجد هذا كمثال في  الروائي, و تميل في الفيلم الروائي إلي السين

ائقيته,  أوف " للعراقي سعد سلمان, فهو علي الرغم من وث -فيلم " بغداد أون

ينحو الي الفيلم الروائي, عبر حبكة التسلل الي   التسجيلي وانتمائه الي ذلك النوع

والنزوع الي جعل سائق سيارة االجرة في الفيلم ,    ,بغداد, ورؤية االم المريضة

غامضة ملتبسة وخفية, الندري كنهها, ونحاول كما مفتش البوليس   شخصية

 .. يفعل المخرج سعد سلمان في الفيلمسبر اغوارها,واكتشاف سرها, كما 

ونزوع الفيلم كما في اعمال االيراني عباس كيارستمي الي النوع الروائي, عبر  

جرة, كي  كما في لقطات العجوز التي تصعد الشة, كتابة الشعر بالضوء والصور

العائد أخيرا من الحرب, ومشاهد شرب الشاي في القهوة,    ,تترقب ابنها المفقود

الذي اختبأ مع صحبه في خزان الباخرة    ,واالستماع الي حكاية المتسلل العراقي 

  اإلرهابي المسافرة الي الهند او بالد الواق واق, بعيدا عن نظام صدام حسين 

 .. الديكتاتوري 

الزيتون " لاليراني عباس كياروستامي تتكسر الحدود   في فيلم " عبر أشجار

بين الروائي والتسجيلي، إذ يحكي في فيلمه حكاية بسيطة، حكاية تصوير فيلم  

سينمائي في منطقة دمرتها الزالزل في إيران. يتنقل عباس في المنطقة بكاميرته  

 ليحكي قصة مخرج يريد تصوير فيلم عن المنطقة المنكوبة وأهلها.. 
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رويدا يسحبنا كياروستامي " بصنعة لطافة " كما يقول أوال البلد الى داخل  لكن 

فيلمه، وهو ال ينتظر منا سوى أن نصبر قليال حتى تكتمل لنا أطراف الحكاية، أي  

فيلمين في وقت واحد، فيلم   اننا داخل فيلم " عبر أشجار الزيتون " نشاهد

في إيران، وفيلم آخر روائي   كوبة ة المنأو تسجيلي مركب عن تلك المنطق وثائقي 

بسيطة تنشأ بين اسرة العاملين أو طاقم الفيلم من   عن قصة حب إنسانية عذبة

الممثلين، لكنه يجعل الفيلم الوثائقي األول أي الواقع الحقيقي الذي تعيشه  

المنطقة هو األساس، ويبني أو يؤسس عليه تفاصيل حكاية الحب الوليد ، أي أنه  

الجديد كشجرة للمستقبل داخل هياكل الفيلم الواقعي الذي تجري    يزرع بذرة الفيلم

تصوير وقائعه وأحداثه أمامنا، ويتنقل بين الفيلمين بحذق ومهارة بالغين،  

ليكشف عن صعوبة العمل السينمائي ومتاعب مهنة االخراج في الفيلم الوثائقي  

جار الزيتون) في  أو هكذا يبدو، وينهي فيلمه بذلك اللقاء الحميمي اآلسر عبر أش

حين تستجيب فيه    الفيلم الوثائقي األول في األساس(الفيلم الروائي الثاني داخل  

ينتهي  تلك الفتاة أخيرا لقلب عامل البناء الذي صرعه الهوى فصّرح لها بحبه، و 

الفيلم بلقطة يغيبان فيها عبر أشجار الزيتون. لقطة تصالح في نهاية الفيلم بين  

اهو تسجيلي وتجعلنا في ذات الوقت نتصالح مع أنفسنا  ماهو روائي وبين م

ومن     -أو هكذا أرى  -والسينما والعالم والكون، وكأن وظيفة السينما في األساس

خالل توغلها في الواقع ففط ، حقل األلغام هذا الذي تتجنبه هوليوود، تستطيع أن  

من كل  تجعل من هذه " المصالحة " المنشودة حاجة " ضرورية " لتطهرنا 

 أدراننا.. 
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 (11  ) 

 

                

 جودار " لجان لوك  وسيقانافيلم " م                

 والقضية الفلسطينية                    
 

 

من أهم وأبرز األفالم التي خرجت للعرض حديث في فرنسا فيلم " موسيقانا"  

(, وكان  1930لوك جودار) من مواليد  للمخرج والمفكر السينمائي الكبير جان 

المسابقة الرسمية في مهرجان " كان" السينمائي الدولي    خارج عرض,  الفيلم

, بمناسبة" تكريم" مخرجه, الذي أخذ شكل عرض مشهد بارز من أحد    57

أفالمه, وذلك قبل عرض الفيلم المشارك في مسابقة المهرجان, وهكذا شاهدنا في  

يم جودار,مجموعة من أهم مشاهد افالمه, بعد أن صارت  " كان ", وفي إطار تكر

من روائع وكالسيكات افالم حركة الموجة الجديدة السينمائية في الخمسينيات في  

, والتراث السينمائي العالمي عموما,  LA NOUVELLE VAGUEفرنسا

الذي يظهر فيه الممثل  LE MEPRISمثل ذلك المشهد من فيلم " االحتقار" 

ل بيكولي في لقطة وهو ينادي علي زوجته بريجيت باردو في  الفرنسي ميشي

الفيلم, ثم تظهر في اللقطة التالية وهي تخونه مع المنتج االمريكي الذي يقوم  

المشهد الرائع الذي  رأينا بدوره في الفيلم الممثل االمريكي جاك باالنس, وكذلك 

للوفر العريق, وهم  تعدو فيه الممثلة آنا كارينا مع شلة من أصحابها في متحف ا

يحدثون ضوضاء وقرقعة بأحذيتهم, ويحاول حراس المتحف ايقافهم وهم  

يركضون, ويصيحون عليهم ويصرخون من دون جدوى , وكانت هذه المشاهد 

مجتمعة, كشفت عن" البصمة" التي اليمكن أن يخطأها المرء, والتي تركها هذا  
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ارطة السينما الحديثة في  المخرج والمفكر السينمائي الكبير الفنان, علي خ

 لم.. العا

 

 ترميم جسر في سراييفو "المطهر" 

 

يحكي جودار في " موسيقانا" عن مأساة فلسطين من خالل حكايته عن مدينة  

سراييفو ومأساة الحرب, اذ يعود في فيلمه الي المدينة التي كان زارها قبل و  

ء والعمران, ونهوض  اثناء الحرب, يعود اليهامن جديد, لكي يتفقد أعمال البنا

المدينة من كبوتها, وهي تتطهر من أدران الدمار والخراب الذي لحق بها ,بعد  

انتهاء الحرب االهلية الدموية , و قد قامت كي تعيد تشييد ذلك الجسر فوق نهر  

موستارالذي كان يربط بين ضفتين وعالمين متنازعين, وكان الجسر كما هو  

لقيم التسامح والتآلف, والسالم والمحبة مابين  معروف, رمزا قبل نشوب الحرب, 

البشرعلي اختالف عقائدهم ودياناتهم من أهل المدينة, ويكشف لنا جودار في  

, بمشاركة MOSTARفيلمه عن تضافر الجهود في عملية ترميم جسر موستار

عالمية, تطلبت خبرات و مجهودات فائقة في جمع أحجار الجسر, وانتشالها من  

ثم ترتيبها وترقيمها قبل ترميمها, واستخدامها ذات االحجار مرة   قاع النهر , 

 اخري في تشييده من جديد في سراييفو الحزينة.. 

غير ان ترميم الجسر كما يشرح لنا جودار في فيلمه, اذا كان ينفع مع الحجر,  

الينفع مع البشر, فال يمكن ترميم ضحايا الحروب, الذين رحلوا عن عالمنا,  

ي الحياة من جديد, بعدما صارت الحروب آفة عالمنا في كل مكان, في  وأعادتهم ال

سراييفو والعراق وفلسطين, ولذلك يكرس جودار فيلمه لكي يكون درسا سينمائيا  

بليغا, في تحليل وتشريح عالمنا المعاصر, بأزماته ومشكالته وتناقضاته  

تباعا" الجحيم"  وحروبه, ويقسم فيلمه الي ثالثة اجزاء أو ممالك, يطلق عليها 

ثم " المطهر" ثم " الفردوس", علي نسق قصيدة " الكوميديا االلهية "  

 للشاعر االيطالي العظيم دانتي اليجيري.. 

 

 الفلسطينيون عبروا البحر الي السينما الوثائقية 

 

دقائق,   8و7ويستغرق عرضه بين-الجزء االول–يقصفنا جودار في " الجحيم" 

بة, ومن دون ان تخضع هذه الصور الي ترتيب  يقصفنا بصور الحروب المرع

زمني او تاريخي, فنشاهد طائرات ودبابات وسفن تقصف وتدمر, ونروح نتأمل  

في المنظر الطبيعي الذي تحول الي أرض خراب بفعل الدمار ومشاهد تنفيذ احكام  

 االعدام
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في البشر , وخروج السكان والحشود البشرية وهروبها من النيران, ويمزج  

ار في هذا الجزء بين الصور باالبيض واالسود والصور الملونة الوثائقية  جود

جمل مكتوبة علي    4المأخوذة من أرشيف الحروب وكوارثها, وتصاحب الصور  

الشاشة, واربع قطع موسيقية علي البيانو في الخلفية, وتظهر لنا في ذلك الجزء  

 صورة هذا " الوحش" الرهيب الذي يسكن داخلنا.. 

ويستغرق عرضه حوالي   -الجزء الثاني–يحكي جودار في " المطهر" في حين  

الساعة, يحكي عن مدينة سراييفو في الوقت الحاضر, بمناسبة دعوته للمشاركة 

في لقاء من لقاءات الكتاب االوروبي كان عقد في المدينة, وكان موضوع اللقاء  

الشاعر  يدور حول " ضرورة الشعر", فينتهز جودار فرصة اللقاء ويدعو 

الفلسطيني محمود درويش, للظهور والتمثيل في الفيلم, لكي يناقش من خالل  

حوار صحفية اسرائيلية معه , حضرت لتغطية اللقاء, يناقش معها في اطار  

الحديث عن " ضرورة الشعر" ضرورة وجود االنا و" اآلخر" , ضرورة وجود  

طين ايضا,  الصورة ونقيضها, ضرورة وجود اسرائيل وضرورة وجود فلس

وحقها المشروع في الوجود والحياة, ويلخص لنا جودار في الفيلم قضية  

فلسطين بضربة معلم في صورتين, اذ يرينا اليهود في صورة وهم يعبرون البحر  

الي الشاطيئ الفلسطيني, اال ان هذه الصورة وحدها هكذا في المطلق التقول  

ر صورة اخري للفلسطينيين وهم  شيئا, البد من الصورة ونقيضها, ثم يرينا جودا

يخوضون في مياه ذات البحر, هربامن بطش اليهود ويغرقون فيه, ويقول جودار  

"   عن الصورتين في محاضرة له مع  الطالب الذين يدرسون السينما في 

المدينة, معلقاعليهما, ان الباب الذي دخل منه اليهود الي  ب اكاديمية الفنون"

ي شهد خروج ونزوح الفلسطينيين الكبيرعن بالدهم فلسطين ,هو ذات الباب الذ

ووطنهم, و يضيف جودار معلقا: هكذا عبر اليهود البحر ودخلوا السينما  

الروائية, بينما عبرالفلسطينيون البحر ودلفوا الي السينما الوثائقية " كاشفا  

بذلك عمن يكون الجالد في القضية, ومن يكون الضحية, جامعا بين 

,  PARDONومشاعر الغفران  CULPABILITEبالذنبمشاعراالحساس 

لقطة واحدة ينهي بها جودار الجدل القائم, معلنا عن  ..في لقطة واحدة من فيلمه, 

موقفه من قضية الشعب الفلسطيني, وانحيازه الي حقوقه الشرعية في الوجود  

والحياة, ويقول جودار انه عثر علي صورة الفلسطينيين المذكورة في كتاب "  

الياس صنبر, الذي    للكاتب الفلسطيني PALESTINIENSينيون " فلسط

"   يحتوي علي مجموعة كبيرة من الصور التاريخية للحياة في فلسطين قبل

 وبعد اخراجهم بالقوة من بالدهم ووطنهم..  النكبة"

في الفيلم الكاتب الروائي االسباني الكبير خوان جويتسلو, لكي يردد  ويظهر 

ة حصار"  الذي كتبه اثناء تواجده في حصار سراييفو,  مقاطع من كتابه " حال
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ويحضر ايضا "هنود امريكا" في الجزء الثاني من الفيلم , كمعادل موضوعي,  

لمأساة الفلسطينيين, وغربتهم في وطنهم تحت االحتالل, وتهبط جملة علي  

  -حين يظهر الهنود الحمر في سراييفو, هكذا فجأة بمالبسهم التقليدية -الشاشة 

 تقول " سوف ندفن أيامنا في رماد االساطير ".. 
 

 حارس" جنة" جودار جندي مشاة امريكي!

 

وينهي جودار فيلمه في الجزء الثالث بعنوان " الفردوس", ويستغرق عرضه  

دقائق, ينهيه بفتاة تتجول داخل الفردوس أو " جنة " جوادر, وكما  10حوالي  

بحيرة من نوع البحيرات التي  يتمثلها, علي شكل حديقة غناء بجوار شاطيء 

تظهر في الصور االتي تمجد الطبيعة, " جنة" نروح نتمشي فيها علي مهل, مثل  

تلك الفتاة, بين الزهور, واشعة الشمس الذهبية تتخلل اوراق وفروع الشجر,  

ونحن نستشعر سعادة الندرك كنهها, ثم اذا بنا فجأة, نعثر علي جندي مشاة 

ز  يجلس هناك, اللعنة!, والتسل يامؤمن ماذا يفعل هنا,  أمريكي من قوات المارين

فهو حتما كما يقول لنا جودار سوف يكون هناك لحراسة " جنة "  جودارفي  

المستقبل وشوارعها, اجل امريكا " شرطي" العالم سوف تكون ايضا هناك, في  

" جنة" جودار, وربما ايضا في " جنتنا" , واذا كان البد من شرطي لحراسة  

ارعها, فسوف يكون بالقطع امريكيا, ويقول جودار ان البعض قالوا , حين  شو

وكتب تحتها" يهودي", ثم اظهر    ,عسكر اعتقال ماظهر صورة ليهودي في 

وكتب تحتها " مسلم " في الفيلم,  , صورة اخري لجثة بجوار اسالك المعسكر  

وتكتمل,  وكان جودار كشف عن الصورتين, ليوضح ان السينما اليمكن ان تقوم 

اقض بينهما, وذلك في نطاق  ناال من خالل عرض الصورتين معا والكشف عن الت

وعكسها او  CHAMPاي حدود الصورة أو الصورة شرحه لمعني " المجال" 

 ,.. والمقصود به في السينما CONTRE-CHAMPالصورة المناقضة لها 

وست" قالوا ياله من شيء مقرف حقا, ألن تاريخ فلسطين ليس تاريخ "هولوك

اليهود وهالكهم , وتساءلوا, كيف يجرؤ جودار علي وصف ماوقع للفلسطينيين  

علي يد لليهود, بذلك الهالك ) الهولوكوست( الذي وقع لليهود علي يد النازي,  

رد  علي هؤالء بقوله :"   , والسبيل في رأيهم للمقارنة. لكن جودار كما يضيف

ن حراس المعسكر النازي, كانوا  أل ,لقد كتبت كلمة " مسلم " تحت جثة اليهودي

يهينون اليهود, ويطلقون عليهم وينادونهم باسم " يامسلم " آنذاك , ثم ماذا  

 يريد اليهود, أو لم تكن هوليوود تدعي "مكة" السينما في العالم؟..

فيلم جودار الذي اليسرد علينا قصة واليوجع دماغه في تلخيص احداثها, ينتمي  

الذي اليقيم وزنا للحدود بين الروائي   لخالص المصفي الي النوع السينمائي ا 
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مثل قصيدة من قصائد الزن التي تنطق    ليصبح والتسجيلي ويضيع في التعريفات

 .. تصريحات" فجة او" هتافات" مزعجة بالحكمة, ومن دون " 

مثل   رح عدة تساؤالت, ثم تمضي في سالمقصيدة فلسفية تأملية عميقة, تط

ومدهوشين بفنها وسحرها, وهي تدلف الي مياه بحر   قارب, وتتركنا مأخوذين

 السينما الكبير, وتمتزج بدمنا.. 

الذي  تحية الي جودار وفيلمه الشجاع الفلسفي العميق المحفز للتفكير والجدل, 

أكثر   -أمام ضمير العالم, ويستحق المشاهدة يضع قضية فلسطين تحت المجهر

 عن جدارة..  -من مرة

 

-- 
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 في السينما مقالع الهيب هوب وصورة القدس               

 
 

 

" ترافيلنج  مهرجان في فرنسا رز واهم  المهرجانات السينمائية  من أب

"TRAVELLING     السينمائي الذي يعقد كل سنة في مدينة " رين " في

 لمدينة من مدن العالم ألكبري، فيعرض ويكرس كل دورة من دوراتهشرق فرنسا  

في تاريخ السينما التي تحكي عنها سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وقد   أبرزاألفالم

ارتأت اللجنة المنظمة للمهرجان، أن تكرس دورة هذا العام العشرين ، التي تقام  

لمدينة " القدس " التي اختيرت   2009فبراير   10يناير الي  31في الفترة من 

ي في فرنسا التي تكرس  ، وهي المرة األول2009عاصمة للثقافة العربية للعام 

فيها أعمال مهرجان سينمائي بالكامل لمدينة القدس.. عرض المهرجان أكثر من  

دقائق عن القدس   4فيلما من أنحاء العالم  من ضمنها فيلم وثائقي  مدته  60

، وانفتح علي تلك اإلعمال  1896لألخوين الفرنسيين لوميير يعود إلي سنة  

لتي حكت عن المدينة، لتكشف عن عبقرية المكان، السينمائية روائية ووثائقية ا
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فعندما شرع  وقدسيته وتجلياته، تكشف عن ذاكرته وتاريخه ومأساته أيضا. 

المخرجون الفلسطينيون في تصوير حال مدينتهم القدس، سجلوا علي الشرائط  

عذاباتهم في أرض محتلة، يهان فيها اإلنسان الفلسطيني، ويعيش غريبا علي  

نه، وحكوا عن مأساة شعب. بينما صور المخرجون اإلسرائيليون  أرضه وفي وط 

تناقضات المجتمع اإلسرائيلي الجديد، في مناخات السياسة والدين والحرب  

والقلق والخوف تجاه المستقبل، وأنشغل المخرجون األجانب بتصوير نشأة 

أحداث  وتاريخ الديانة المسيحية، واستغالل المكان  كأرضية أو خلفية تدور فيها 

أفالمهم التي تصور في أغلبها حياة المسيح بن مريم كما فعل بازوليني في فيلمه 

الساحر " أنجيل متي " باألبيض واألسود. ويقول حسام هندي المدير الفني  

للمهرجان وأحد مؤسسيه : " لقد أردنا أن نجمع هنا وألول مرة  " نظرات  

ة القدس ، تمزج بين ماضيها  سينمائية " متقاطعة وفريدة من نوعها علي مدين

وحاضرها، بين الذاكرة الشخصية والذاكرة الجماعية ، بهدف استكشاف طبيعة  

هذه العاصمة المنقسمة والمتنازع عليها والتي تعيش تحت رقابة مشددة،  

استكشاف روحانيتها وعنفها في آن، فالقدس مدينة مقدسة لألديان الثالثة،   

ألخبار، غير أن الحديث عنها في نشرات األخبار  وهي من أكثر المدن ذكرا في  ا

يحولها في أغلب  الوقت الي أكليشيه أي إلي  " صورة نمطية " من دون أن  

 يسبر أغوارها وأعماقها ، ويكشف عن حقيقتها.." .. 

والواقع انه منذ زمن بعيد ، كانت القدس مصدرا للوحي واإللهام للعديد من 

التي نجحت الي حد كبير في تغيير تلك الصورة  المخرجين وأعمالهم السينمائية 

النمطية عنها، بل وجعلتها كما في بعض األعمال الفلسطينية السينمائية  

المتميزة،  كما في بعض أعمال المخرج ميشيل خليفي، جعلتها  تتحول الي "  

شخصية " في الفيلم وكيان روحاني له امتداداته في التاريخ والضوء والحجر،  

أن الحياة في القدس ليست مثل الحياة في أي مكان آخر،  بسبب من  لتؤكد علي  

طبيعته تلك، والصراعات الدائرة حوله. ومن هنا كانت رغبة المنظمين لهذا  

المهرجان في عرض أكبر عدد من األفالم ومن جميع األنواع التي تحكي عن  

إلهية "  القدس ، ومن إخراج فلسطينيين وإسرائيليين وأجانب، مثل فيلم " يد 

للفلسطيني ايليا سليمان و " كادوش " لإلسرائيلي آموس جيتاي،  و" اإلغراء  

 األخير للمسيح " لألمريكي مارتين سكورسيزي وغيرها .. 

ولكي تكتمل  تلك الرحلة السينمائية الكبري بإضافات سينمائية أخري غنية ، من  

ة في الوقت الحاضر  " ألسينما الفلسطيني ـ خالل  تظاهرة جانبية في المهرجان ل

" عرضت أعماال لرشيد مشهراوي وتوفيق ابو وائل وأن ماري جاسر وسامح  

زعبي وجاكي ريم سلوم ونادين ناووس وايناس مظفر ونجوي نجار  وغيرهم،  

و " بانوراما "  للسينما اإلسرائيلية المعاصرة قدمت  مجموعة كبيرة من االفالم  
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وليرين وفيلم " فالس مع بشير " آلري  مثل فيلم " زيارة الفرقة " الريان ك 

 فولمان.. 

كما ضم المهرجان  قسما بعنوان " كارت بالنش " أي " تفويض " يمنح حرية  

االختيار لكل من الفلسطيني حسام هندي المدير الفني للمهرجان،  والمنتجة  

لم  االسرائيلية يائييل فوجييل، فكان من بين االفالم التي اختارها االثنان للعرض في

" هنا وهناك " للمخرج الفرنسي والمفكر السينمائي الكبير جان لوك جودار ،  

الذي يعد أحد أهم األفالم الفرنسية والعالمية عن القضية الفلسطينية، وفيلم "  

سجل اختفاء " الرائع للفلسطيني ايليا سليمان وفيلم " الجنة اآلن " للفلسطيني  

جفا " لالسرائيلي آسي ديان وفيلم "  هاني أبو أسعد وفيلم " الحياة وفقا أل

عرس  في الجليل " للفلسطيني ميشيل خليفي.واشتمل  مهرجان " ترافيلينج "  

في دورته العشرين المخصصة لمدينة القدس علي معرض للصور الفوتوغرافية  

عن المدينة، وقد دعا المهرجان ستة مخرجين فلسطسنيين وستة مخرجين  

فعاليات والندوات واللقاءات  التي نظمت علي هامش اسرائيليين للمشاركة في ال

تلك التظاهرة السينمائية االكبيرة في مدينة " رين " الفرنسية التي شاهدت فيها  

فيلما فلسطينيا اعتبره من أجمل األفالم العربية التي شاهدتها حديثا ، اال وهو  

 اكي سلوم.. دقيقة ( لج 80فيلم " مقالع الهيب هوب "  من النوع الوثائقي ) 

 

 

 مقالع الهيب هوب 

 

 

وكان عرض من قبل في مهرجان بيروت وحصلت مخرجته علي جائزة أحسن  

مخرجة في المهرجان، كما عرض في مهرجان صان دانس في أمريكا الذي  

يعتبر احد أهم مهرجانات السينما المستقلة في أمريكا والعالم، وقد أعجبني الفيلم  

تستطيع ان تغفر للفيلم أي شييء اال أن    –نسانيته كثيرا لبساطته وانسيابيته وا

وخلوه من أي ادعاء او وعظ وإرشاد  علي طريقة األفالم الكفاحية    -يكون ممال 

او النضالية الفلسطينية القديمة التي اعتبرها مجرد منشورات ثورية ثرثارة  

ألف نسمة من   250تضم   –وجعجاعة،  وحاز علي إعجاب جمهور مدينة رين 

وكانت مخرجته  حضرت الي المدينة في صحبة   -ألف طالب  50نهم ضم

المخرجة الفلسطينية ايناس المظفر، وصرحت في المؤتمر الصحفي معها بعد  

عرض الفيلم بأن ما يحدث من قتل وتدمير وتشريد  للشعب الفلسطيني في غزة  

لفعل  وفلسطين المحتلة هو " تطهير عرقي " بمعني الكلمة ، فإسرائيل تسعي با

إلي إبادة الشعب الفلسطيني، وحربها  األخيرة علي غزة شاهدة علي ذلك ، كما  
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حكت عن صعوبات اخراج الفيلم الذي استغرقت خمس سنوات في صنعه ، فقد  

كانت حين تهبط قادمة من أمريكا الي المطار اإلسرائيلي تحتجز لمدة سبع  

علي الرغم من جواز   ساعات ، وتتعرض الستجوابات قاسية جدا و الحصر لها ، 

سفرها األمريكي، وهي سياسة تتبعها اسرائيل لزرع اليأس في قلوب 

الفلسطينيين المغتربين وتطفيشهم ، حتي ال يفكروا في " العودة "أبدا الي  

 بالدهم..

يعرض  فيلم " مقالع الهيب هوب " ببساطة وحيوية فائقة للمشهد الموسيقي  

ن  شباب موسيقي " الراب "تشمل  في فلسطين ، حيث استطاعت مجموعة م

وفرقة " عربيات " من عكا 1999فرقة " الدام " من اللد  التي تأسست عام  

وفرقة " أوالد الحارة " من الناصرة وعبير زيناتي من اللد وفرقة " بي آر "  

من من غزة ومحمود شلبي تحت اقسي  واطول احتالل عسكري في التاريخ في  

 في و التشرد والضياع والحبس القهري.. فلسطين ، وفي ظل ظروف الن

استطاعت أن  تحول  قوالب موسيقي واغنيات الراب االمريكية ، الخارجة لتوها  

من جيتوهات البؤس في بالد العم سام،  الي صرخة احتجاج  فلسطينية، تتواصل  

مع شباب فلسطين والعالم ، وشهادة علي قسوة وظلم االحتالل، وأداة للمقاومة  

وقد اعجبني في الفيلم الذي يمكن اعتباره بمثابة فيلم من أفالم   والصمود. 

الطريق أو " رود موفي " ، الذي يروج لفكرة الرد علي العنف الواقع علي  

الشعب الفلسطيني بسالح الفن الموسيقي ، وقوة وبأس الكلمة، وينحاز الي "  

محتلة ، بين  سينما الواقع "،  أعجبني وهو يسافر خفيفا في أقاليم فلسطين ال

غزة واللد وعكة وغيرها ، ويعرض لجدار العار في فلسطين ، ويكشف لنا عن  

 نشأة وتطور هذا النوع الموسيقي الراقص ، من خالل احاديث  الشباب عنه.. 

أنه يحاذر في  االستغراق في عرض بشاعة ظروف االحتالل التي يتعرض لها  

بمناسبة او بدون مناسبة  الشعب الفلسطيني،  وقصفنا بها في كل لحظة،  و

،والسقوط هكذا في فخ الميلودرامية والبكائيات، بل يفرد الكالم للشباب 

المتحمس للصمود والمقاومة بسالح االغنية ، التي  يسخر من اتهامه باإلرهاب،   

من   –من الدوام والخلود  -ويسال في أغنية " مين ارهابي "  لفرقة " دام "  

ن الفلسطيني الذي يتعرض للقتل في بلده ووطنه وعلي  اللد :  أهو ذلك االنسا

أرضه ، أم  ذلك الجندي اإلسرائيلي المحتل، الذي يغتصب األرض، ويدمر  

 البيوتات والمدارس والمستشفيات، و يطلق النار علي صدر الفلسطيني.. 

كما يعرض الفيلم  في ذات الوقت ألفكار جيلين من الشعب الفلسطيني، ويكشف  

ل الشيوخ من اآلباء واألمهات لفرق موسيقي الراب الفلسطيني  عن حماس جي

الجديدة، وكذلك ظهور مغنيات راب يتحدثن عن ظروف القهر التي تتعرض لها  

البنت الفلسطينية والمرأة الفلسطينية عموما ودعوتهن الي تحررها من خالل  
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ن. فيلم   أغنيات الراب التي تعبر الحواجز في فلسطين وتتواصل مع العالم والكو

" مقالع الهيب هوب " يوثق من خالل توثيقه لمشهد موسيقي الراب في  

فلسطين ، يوثق لتاريخها وذاكرتها ايضا، ويجعلنا نخرج من الفيلم  ونحن  

ومنتشيين بالفرح واألمل  ومتطهرين من أي غم و قنوط ونكد،   نمزهووي

ماته الصادرة من وفخورين بذلك الشباب الذي يحارب جدار العار في فلسطين بكل 

القلب والمباشرة والشعبية،  التي تنهل، كما يذكر تامر نقار مدير فرقة " دام "  

من اللد في الفيلم ـ تنهل من تراث الشعر الفلسطيني عند محمود درويش وسميح  

القاسم وغيرهم من شعراء الصمود والمقاومة ، كما تنهل من فكر واغنيات  

نجم في مصر وتراث االغنية الفلسطينية الثورية  الشيخ امام واشعار احمد فؤاد  

العريق. تحية الي جاكي ريم سلوم علي فيلمها الوثائقي الجميل الذي يستحق  

المشاهدة عن جدارة وكان عرضه في " رين " أول عرض له في فرنسا، وهو  

بالقطع لن يعجب البعض الذين يفكرون بأن أي فيلم فلسطيني البد له أن يعرض  

ريخ النكبة ويصبح محاضرة مملة سقيمة وينهل من مشاهد القتل  مطوال لتا

الصورة النمطية التي تعرض لها     –والدمار المدوية الدموية ويقصفنا بها 

يقصفنا بها بال هوادة ويجعلنا نيأس  مع الفلسطينيين من     -نشرات االخبار 

ياة  حياتنا، في حين يطرح فيلم " مقالع الهيب هوب " صورة اقرب الي الح

الطبيعية في فلسطين بزهوها وبهجتها  ولذلك  ينفذ أن صح التعبير الي قلوبنا  

 .مباشرة.

تري ماذا حقق مهرجان " ترافنج " السينمائي في مدينة رين ، الذي خصص  

دورته العشرين لمدينة " القدس " في السينما؟. حقق بالطبع الكثير فقد أتاح  

رض ومشاهدة " بانوراما  " رائعة  لسكان المدينة من عشاق الفن السابع ع

للسينما الفلسطينية وجواهرها مثل " عرس  في الجليل " لميشيل خليفي ،  

المؤسس للسينما الفلسطينية الروائية في بداية الخمسينيات، و " تذكرة الي  

القدس " لرشيد مشهراوي و " يد الهية " اليليا سليمان و " عطش " لتوفيق  

آلن " لهاني أبو أسعد  و " ملح هذا البحر " آلن ماري  ابو وائل، و " الجنة ا 

جاسروغيرهم ، كما عرض مجموعة كبيرة من األفالم الوثائقية الطويلة  

والقصيرة لجيل الشباب في السينما الفلسطينية الجديدة ، لصبحي الزبيدي  

وايناس مظفر وجاكي ريم سلوم ومؤيد موسي العيان وغيرهم ، كما عرض أيضا  

بيرة من األفالم اإلسرائيلية المهمة  مثل فيلم " فالس مع بشير "  مجموعة ك

لإلسرائيلي  آري ، ونظم عدة طاوالت مستديرة للحديث عن ظروف السينما  

الفلسطينية وقضايا الشعب الفلسطيني تحت االحتالل،  تحدثت فيها المخرجة  

 جاكي ريم سلوم والمخرجة إيناس المظفر من مواليد القدس .. 
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لمهرجان عرض لألخيرة فيلمين هما " من الشرق الي الغرب " الذي  وكان ا

يصور انتقال أسرتها من بيت الي بيت وهو فيلم وثائقي بسيط و جد أنساني  

وعميق  ومشبع باآلسي ،و يصور واقع التشريد الذي تتعرض له االسرة  

هو  ، وها 1948الفلسطينية ، وكان األب تعرض أيضا للنفي من مدينته يافا عام  

سنة في ذات البيت ، يضطر الي اغالقه   27يضطر مرة أخري بعد إقامة لفترة 

بالضبة والمفتاح واالنتقال مع زوجته الي بيت جديد وتشرد جديد. اللعنة. وفي  

سنة ( كيف ظل يبكي طوال   70احد المشاهد المؤثرة في الفيلم،  يحكي االب ) 

اصر،  ويجعلنا الفيلم نتعاطف مع  الليل حين بلغه نبأ وفاة الزعيم جمال عبد الن

حاله وهمه وغربته في وطنه وأساه ، ونكاد نعانقه ونطبطب او نربت  مواسيين  

علي ظهره ونمسح دمعته. كما عرض لنفس المخرجة فيلما روائيا قصيرا ساخرا  

بعنوان " اوكيوبازيون " يمكن ترجمته ب " احتالل صهيوني " وفيه يلعب 

إلسرائيلي المحتل ، ويصور لإلسرائيليين والعالم ماذا  الفلسطيني دور الجندي ا

الوضع في فلسطين،  وصار اإلسرائيليون تحت االحتالل في   بسيحدث لوا نقل

مكان الفلسطينيين ،  ويسأل الفيلم  : أليس من الطبيعي  عندئذ أن يجن المواطن  

في  الفلسطيني ويثور،  تحت ظروف القمع والحبس يا للعار التي يتعرض لها 

بلده ووطنه ، مثل ذلك الممثل الذي يظهر في الفيلم ويتصرف مثل المجانين  

 وكمن فقد عقله ، بسبب االضطهاد واالهانة  والظلم ؟ .. 
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  مصر في السينماعن يهود                   
 

 

ابريل   20تى مارس وح 18في الفترة من  أثناء تواجدي في مصر حيثا  سعدت

دة مجموعة من األفالم المصرية الجديدة التي خرجت  همشاسعدت ب 2013

للعرض حديثا، وهي من صنع شباب لم يتخطى سن الثالثين بعد في معظمه، وقد  

اعجبت ليس فقط بالحرفية السينمائية العالية التي تميزت بها تلك األفالم،  

اكل والهموم التي طرحتها أيضا،  وأساليبها الفنية المتميزة، بل بالقضايا والمش

، مما  2011 يناير  25وارتباطها بواقع وتناقضات المجتمع المصري بعد ثورة 

يعكس وعيا متقدما عند هؤالء الشباب بقدرة السينما على النفاذ الى ماتحت  

الجلد، وباالمكانيات الهائلة للصورة في االمساك بـ " توهج " الحياة ذاتها،  

صر الحقيقية، وكيانها الروحاني. وربما يكون العامل المشترك  والنفاذ الى روح م

الذي يجمع بين كل تلك األفالم هو أنها أفالم ديالكتيكية " مثيرة  للجدل " وتحفز  

وترفض بوعي أو من دون وعي أن يكون هناك    -الديالوج   -هكذا الى الحوار

أسلوب حياة  طرفا واحدا متسلطا يفرض باستبداده وجبروته وعناده وتشدده 

على المصريين  لكي يعود بنا الى عصور التخلف وظالمات العصور   بعينه

الوسطي و يروح ينصب لنا محاكم التفتيش ويطعن في وطنيتنا ويتهمنا  

بالتخوين .ومن ضمن تلك األفالم التي أعجبت بها كثيرا يبرز في التو فيلم "  

دقيقة تتخللهما   90مدة العرض  -يهود مصر " وهو من النوع الوثائقي 

للمخرج الشاب أمير رمسيس الذي خرج للعرض حديثا وهي المرة    -استراحة 

األولي التي يغامر فيها منتجه وموزعه بدفعه الى جمهور السينما في مصر الذي  

تعود على مشاهدة األفالم الروائية فقط في دور العرض، ويعتبر أن األفالم  

بالدنا في التلفزيون ولعلها تمرح على   الوثائقية الطويلة مكانهاالطبيعي في 

شاشاته، وعروض هيئة االستعالمات وأفالمها التي تعرض في الحدائق  

تصنع أساسا   ذلك الجمهور والميادين العامة، وعلى إعتبار أن تلك أفالم كما يظن 
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بهدف البروباجندا والدعاية للنظام والترويج لمشروعاته وخططه والـ" الهراء  

 ام .. " الحكومي الع

مثلها في ذلك مثل األغاني الوطنية المباشرة المبتذلة التي تروج لحب الوطن  

بخبط الحلل و القباقيب و تروح وسائل اعالم النظام تقصفنا بها في المناسبات  

الوطنية وتجعلنا في أغلبها نستاء ونقرف من حياتنا. وأيضا على إعتبار أن  

التصلح األفالم الوثائقية كما هو شائع    السينما هي وسية للتسلية والترفيه ولذلك

لمشاهدتها في دور العرض ألنها أصال تكون خالية من المتعة،  ومجرد " بوق  

 "أو " منفاخ "  للنظام الحاكم.. 

وهي أفكار سينمائية جد متخلفة بطبيعة الحال وقد عفى عليها الزمن ومن 

لمشهد السينمائي  الخطورة بمكان أن تظل هكذا قائمة ومترسخة ومتجذرة في ا

المصري العام أو هكذا كانت وحتى خروج فيلم أمير رمسيس للعرض وهذه أول  

حسنة ربما تحسب لهذا الفيلم الوثائقي المتميز البديع الذي قد يسمح بتغيير أو  

 بإعادة النظر في تلك المفاهيم .. 

يحكي فيلم أمير عن هؤالء اليهود المصريين، فال يحكي عنهم بتلك الصفة  

لمقلوبة والمغلوطة كـ " يهود" لكي يطعن في وطنيتهم ، ويتهمهم بالخيانة  ا

ويلقي بهم في الحبس ثم يقوم بترحيلهم قسرا وسحب جنسيتهم المصرية منهم  

كما فعلت كل نلك األنظمة التي تعاقبت على مصر من أيام الزعيم الراحل الرئيس  

" مصريين " أوال وكـ   عبد الناصر وحتي الرئيس السادات.. بل يحكي عنهم كـ

"بشر" ومواطنين مصريين شرفاء أخلصوا في حب الوطن وعشق ترابه ، ومن  

ضمنهم  محامين وتجار ورأسمالية وطنية وشيوعيين كافحوا من أجل مجتمع  

وثورة   ومنذ أيام الزعيم سعد زغلول وتسامحا مصري أكثر عدالة وحرية وكرامة

ديانتهم وحتي قبل ميالد دولة اسرائيل  ، لكن اذا بهم يتحولون وفقط بسبب  1919

ومنذ   الصهيونية الى " كبش فداء " لكافة األنظمة التي تعاقبت على حكم مصر 

، ويظهر في الفيلم " اخوانجي" عتيق يكيل لهم التهم ويعتبرهم وباء  ذلك الوقت

على شعبها وهويتها األصيلة، كما يكشف الفيلم كيف ناصبتهم "جماعة االخوان  

" العداء على طول الخط ومنذ أيام حكم الملك فاروق، وكيف مارست  المسلمين

الجماعة المذكورة ضغوطاتها و سياساتها " االرهابية " عليهم وقامت بإحراق  

بعض متاجرهم حتي أجبرت البعض منهم على الرحيل الى جنوب افريقيا  

ر  والبرازيل واستراليا. بل والمضحك أن مؤسس الحركة الصهيونية هرتزل حض

الى مصر في فترة االربعينات لكي يتفقد المصريين اليهود ، ويري مدى  

استجاباتهم لمشروعه الصهيوني ، ثم اذا به يصرح ملتاعا عند خروجه انهم  

متدينين جدا وماينفعوش اي اليصلحون لتجنيدهم في تلك الحركة إلنشاء وطن  

ر اصطناعي  قومي لليهود في فلسطين، فلم يكن أي منهم بحاجة الى وطن آخ 
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مفبرك غير بلدهم مصر ومؤسس على طرد  الفلسطينيين من بالدهم وتشريدهم 

في أنحاء العالم وبه يستغنون عن وطنهم األصلي ..أل يا سيد هرتزل مش  

 عايزينه ! ! .. 

وتتعاقب شهادات المصريين اليهود في الفيلم بين القاهرة وباريس، وتتقاطع مع  

ة والمؤرخين من أمثال أحمد حمروش وسعد شهادات المفكرين ورجال السياس

الدين ابراهيم ورئيس حزب التجمع وغيرهم، وتتداخل ببراعة مع المشاهد 

الوثائقية المأخوذة من جريدة مصر الناطقة واألرشيف السينمائي المصري،  

لتؤسس لهذه الرحلة  السينمائيةالتاريخية الممتعة التي تحكي وياللغرابة عن "  

ت وتشريد وألم ! ، ولكي تصبح في التو بفضل مونتاج الفيلم  مأساة " ومعانا

المتمهل الهاديء الذكي الرصين وحده درسا في السينما الوثائقية العظيمة،  

وإضافة مصرية أصيلة الى تلك الروائع التي حققتها السينما الوثائقية عبر  

وريس  تاريخها الطويل على يد مخرجيها الكبار من أمثال الهولندي الطائر ج 

إيفانس واالمريكي روبرت كرامر والروسي ديجا فيرتوف وغيرهم ،.. ونموذجا  

 يحتذى .. 

كما يعتمد أمير رمسيس في تصوير مشاهد الفيلم من الناحية التقنية على اللقطة  

المتوسطة أو الوسطية التي تخلق نوعا من الحميمية مع أصحاب الشهادات  

حين وبشكل محايد، ولذلك يجعلنا نطلب  وتبسط مساحة أكبر للتعقل والفهم الصحي 

المزيد وال نشبع من الشهادات في فيلمه، ألن كل شهادة في الفيلم تصلح لعمل  

 فيلم مكتمل ..وقائم بذاته .. 

عن يهود مصر أو    -اذا تأملته مليا وتعمقت فيه   –اليحكي فيلم أمير رمسيس 

حكي في الواقع عن  المصريين اليهود كما يزعم أو كما قد يتصور البعض، بل ي 

تراجيديا حب مصر، وألم الفراق حين تنتزع منا قسرا هويتنا أو مصريتنا  

األصيلة التي تمثل كياننا الروحاني فاذا بنا نتحول الى " مسخ "، ونصير غرباء  

عن أنفسنا والعالم بل وحتي تحت جلودنا، مثل هؤالء المصريين اليهود الذين  

م اقترفوه بل بسبب من عقيدتهم، وصاروا الهم  تشتتوا في أنحاء العالم ال إلث

مصريين وال فرنسيين وال مغاربة وال شيء على اإلطالق، فما يصنع للمرء 

هويته وانسانيته يقينا هو ارتباطه بوطن وأرض، ولذلك تكون المأساة أفدح  

وأشد قسوة ومرارة عندما يكون هذا االرتباط  كما يبين الفيلم يخص بلدا بذاته  

ونحن نخاف عليه من   -أم الدنيا، ونكون معرضين في أية لحظة هو مصر  

وبخاصة في اطار تلك الظروف العصيبة التي تمر بها بالدنا تحت    -الهواء الطائر

حكم وسلطة االخوان، معرضين للتشكيك في وطنيتنا تحت أي مسمى و..  

و من  تخويننا، ولذلك تكمن األهمية القصوى لهذا الفيلم في أنه يشير بوعي أ

دون وعي الى أن الدور حتما سوف يأتي علينا اذا استمرت تلك الحكومات 
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المتعاقبة الجاهلة في ممارسة سياسات التمييز والتفريق والتقسيم بين  

تهاني ألمير رمسيس  المصريين على اساس من دين أو مذهب ، فكر أو عقيدة . 

الوثائقي البديع  السينمائي المبدع وأدعو كل مصري الى مشاهدة هذا الفيلم  

وسوف يكتشف بنفسه كيف كان " ضرورة " .. وسر روعته. انه فيلم عن  

الذاكرة والنسيان ومخاطبة للعقل والوجدان، وقبل أن تلحق بنا جميعا شبهات  

التجريم والتخوين ونتهم في وطنيتنا ومصريتنا وعشقنا لهذا البلد في ظل النظام  

 ..   كمنا..الى متي ؟ االستبدادي الذي يحكمنا أو جعلناه يح
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 رصاصة حية في مظروف شيل خليفي.لمي"  181فيلم " طريق      

 
 

 

من تنظيم مركز     CINEMA DU REELيعرض مهرجان سينما الواقع

" أي" طريق  .ROUTE 181فيلم"  الجديدة  جورج بومبيدو في دورته

اكرة الخصبة" و"  " من اخراج الفلسطيني ميشيل خليفي, مخرج " الذ 181

عرس الجليل " والعديد من االفالم الروائية والوثائقية المهمة, بمشاركة المخرج  

ايال سيفان, مخرج فيلم " عقبة جبر" و"   المناهض للصهيونية   االسرائيلي

اذكر" المهمين,والمعروف بوقوفه الي جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة في  

نية, وسياسات حكومة شارون الجزار  االرض المحتلة, ومناهضته للصهيو 

 العنصرية في التوسع واالحتالل, وبناء المستوطنات والجدارالعازل.. 
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الفرنسية االلمانية الثقافية, حققت سبقا بعرض  ARTEوكانت قناة " ارتيه " 

فيلمهما في العام الماضي وقبل خروجه للعرض في فرنسا, وسفره في مهرجانات  

بانصار اسرائيل وسياسات شارون في الدوائر اليهودية   العالم السينمائية, فاذا 

الفرنسية , يتهمون القناة المذكورة بمعاداة السامية, وبالسعي الي نشر الكراهية  

والعداء تجاه اليهود ودولة اسرائيل في فرنسا, كما هددت بعض المنظمات  

وارسلت   الصهيونية اليمينية المتطرفة المخرج االسرائيلي ايال سيفان بالقتل, 

اليه مظروفا دمويا يحتوي علي رصاصة حية, مع رسالة تفيد بان الرصاصة  

  4القادمة سوف تخترق جسده , وكان الفيلم الذي يستغرق عرضه اكثر من  
ساعات وشاهدناه علي محطة قناة آرتيه, نبه الي عملية " صهينة فلسطين "  

خطوط التقسيم في    التي جرت, بخروج الحكومات التي تعاقبت علي اسرائيل, عن

,  1947الصادر عن هيئة االمم المتحدة في   181قرار" تقسيم فلسطين" رقم  

ويقضي بتقسيم فلسطين الي دولتين ويرسم حدودهما, اذ يحكي الفيلم من خالل  

تجوال الكاميرا في انحاء اسرائيل علي طول خط التقسيم االفتراضي  

VIRTUEL عمليات نهب االرض   , شماال وجنوبا , شرقا وغربا, يحكي عن

الفلسطينية, واالنتاكات والمذابح التي وقعت من اجل السيطرة واالستيالء عليها,  

وظروف واوضاع النكبة التي حلت علي الشعب الفلسطيني, في الماضي حين فقد  

االرض, وفي الحاضر بعد ان صارالجئا مشردا او مواطنا اسرائيليا من الدرجة  

كما    اسات التمييز العنصري التي تنتهجها اسرائيل, الثانية, بسبب ممارسات وسي

ينوه الفيلم بأهمية اعتراف أسرائيل, وقبل أي سالم, باالعتداءات التي وقعت علي  

حقوق اآلخرين اصحاب االرض, ومخالفاتها لكل الشرائع والقوانين الدولية, وكل  

القري    الجرائم والمذابح التي ارتكبتها, وهو يعرض في نفس الوقت لكل تلك

قرية(  التي اختفت من علي خريطة اسرائيل في   140الفلسطينية) اكثر من  

,  1947الوقت الحاضر, علي الرغم من تواجدها علي خط التقسيم لعام 

 ويسترجع الفيلم ذاكرتها, ويذكر الغافلين في اسرائيل بحضورها.. 

والرعب,   ثم يروح يسجل بالكاميرا احاديث الناس, ويطلق شهادات بالغة القسوة

بخصوص تلك الكراهية المتأصلة في نفوس بعض اليهود تجاه الفلسطينيين  

والعرب المسلمين , ومن ضمنها شهادة لصاحبة مطعم وباريهودية يمينية  

متطرفة, تطلب جهارا في الفيلم ان تحصد اسرائيل ارواحهم , وتقول في الفيلم  

ربي العجوز الذي  انها تخشي علي نفسها من صاحب المطعم الفلسطيني الع

يحضر أحيانا ويحوم حول المكان, ويحن الي ذكريات الماضي, وكانت حكومة  

اسرائيل انتزعت منه ملكية المطعم, وطردته هو وعياله واسرته, وغيرت اسم  

القرية التي كانوا يقطنون, وسكنتها للمهاجرين اليهود الجدد, ثم منحت المطعم  

انحائه صورا النتصارات اسرائيل العسكرية   لتلك السيدة اليهودية التي علقت في 
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في حروبها مع العرب,لتذكر دوما بأن الحرب هي الوسيلة الوحيدة لتأديبهم,  

 وتخليص العالم من شرورهم.. 

ويصدمنا ذلك الفيلم الوثائقي السياسي المتميز, يصدمنا ويحرك مشاعرنا بتلك  

فة االعمار والطبقات  الشهادات علي لسان الفلسطينيين واالسرائيليين ومن كا

واالنتماءات, وهو يسرد عليناحكايات المذابح التي وقعت وينبش في تفاصيلها  

وجثثها, ويكاد يكون من خالل البحث عن تلك القري التي كانت موجودة في "  

خط التقسيم " ثم اختفت, وزيارة متاحف االنتصارات االسرائيلية في حرب  

 القديمة المنهوبة علي الجدران.. , واالطالع علي خرائط فلسطين  1948

يكاد يكون بمثابة تحقيق ميداني في ذاكرة "الهمجية الصهيونية" من خالل  

عمليات الغزو والنهب واالحتيال والنصب  التي وقعت لالستيالء علي االرض  

الفلسطينية وتشريد شعبها, ومسلسل اغتصاب االرض الذي مازال قائما, ويمثل  

 ت التوسع الصهيونية كما هو معروف.. العامود الفقري لسياسا

التي تنطلق علي    ROAD MOVIEكما يكشف هذا الفيلم من افالم الطريق 

االرض, وتختلط  بالناس  وتصبح نافذة مفتوحة علي الحياة في المجتمع 

االسرائيلي بكل تناقضاته , يكشف عن ثمرة تعاون سينمائي فلسطيني اسرائيلي  

االسرائلية الصهيونية التوسعية, منذ صدور قرار  مشترك, لفضح سياسات الدولة 

التقسيم ولحد اآلن, أي مع الشروع في تشييد الجدار العازل, الذي تستورد له  

 كيلومترا..  700اسرائيل عماال من كوريا, وسوف يمتد الي مسافة 

ولذلك يعتبر هذا الفيلم من وجهة نظرنا, وثيقة سياسية للتاريخ, وخطوة علي  

نما فلسطينية اسرائيلية مشتركة, ولم ال, بهدف تعبئة كل القوي  طريق صنع سي 

المناهضة للصهيونية داخل اسرائيل, وخارجها ايضا, من اجل المطالبة بسالم  

حقيقي يحافظ علي حقوق الفلسطينيين المشروعة, مع اعتراف اسرائيل بكل  

يونية  الجرائم التي ارتكبتها في حقهم , وحولت  بالدهم الي " مستعمرة" صه

 CINEMA DUكما يكشف الفيلم. وفي اطار مهرجان " سينما الواقع " 

REEL  الذي نعتبره من اهم المهرجانات المخصصة للسينما الوثائقية في العالم

والتفكير في مشاكل عصرنا, وهو مهرجان بمسابقة, يعرض فيلم " طريق  

يفان, يوم  اسرائيل" لميشيل خليفي وايال س-. مقاطع من رحلة في فلسطين181

مارس في الثالثة والنصف بعد الظهر, كما يعرض مرة ثانية يوم   11الخميس  

مارس في الرابعة مساء, في مركز جورج بومبيدو الشهير, ونحن   14االحد  

نرشحه للمشاهدة عن جدارة, وزائرا كنت ام مقيما, التدع فرصة مشاهدة هذا 

 الفيلم في باريس تفتك باي ثمن.. 
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 (15  ) 

 
 لمحمد زرنشيد االلفية"" ن                       

 ررحلة الستكشاف تونس الحاض                   

 القاصرة فزيونيتطرح بديال الفالم التل                

 .. حق االختالف من وتعزز                     
 

 

في دورته    f3cالث من اجمل واقوي االفالم التي عرضها مهرجان القارات الث

, التي احتفل فيها بعيد ميالده الفضي, وبحضورعدد كبير من المخرجين    25

 LE CHANT DUوالسينمائيين العرب وافالمهم , فيلم " نشيد االلفية" 

MILLENAIRE    للمخرج التونسي المتميز محمد زرن, الذي هزنا بعمقه

يلم علي عصرنا وزمننا,  وتوهجه ورسالته, ومجمل التساؤالت التي يطرحها الف

والسينما التي نصنع اآلن في مجتمعاتنا العربية, اذ يقدم هذا الفيلم التسجيلي  



69 

 

69 

 

الوثائقي االول لمخرجه, يقدم " بديال" الفالم " الفرجة" الروائية التجارية  

وثرثراتها الغثة التافهة البعيدة عن مشاكل الناس   في أغلبها االستعراضية

ي االلم والكآبة ووجع الدماغ والصداع, ويحتفي الفيلم  وهمومهم والتورثك سو

بالناس والمكان في تونس, ويكاد محمد زرن من فرط حبه للناس واالقبال عليهم  

في فيلمه ان ينحني علي االرض الطيبة لكي يقبلها, ويعانق اناسها الطيبين, وهو  

في وقت   يعيش معهم ويشاركهم حياتهم, ويتقاسم معهم رغيف الخبز" العيش" , 

مازال يفكر فيه البعض داخل ذلك الوطن في الهروب واللجوء الي مجتمعات 

االستهالك الكبري في الشمال, في ما يتسابق آخرون الي استلهام وتقليد قيم  

وبدع وخزعبالت تلك المجتمعات.. ويركعون امام اغراءات الجاه و المال  

 . والسلطة والثروة. 

بقة االفالم التسجيلية الوثائقية التي أسسها  ويحكي الفيلم الذي شارك في مسا

المهرجان والول مرة خالل هذه الدورة, الي جانب مسابقة االفالم الروائية, يحكي  

عن حياة الناس اآلن في تونس ,من خالل رحلة يتجول فيها مخرجنا التونسي  

محمد زرن في المكان , بين البحر والريف وفي الحضر, ويحاول من خالل  

وتسجيله الحاديثهم ورواياتهم بكاميرته, وبعضها موجع وساخر, ويقف  انصاته  

لها شعر الرأس, علي أمل ان تحرك فينا ضمائرنا وتدعونا الي عمل اآلن وليس  

غدا,.. يحاول ان يمسك ومن خالل استعراضه للمنظر الطبيعي في تونس بتوهج  

اذج االنسانية التي  الحياة ذاتها , ويجعلنا ننحني اعجابا وتقديرا من خالل النم

يقدمها في فيلمه , ننحني الرادة الحياة التي تنحت في الصخر,  ونكاد نحسده 

علي هذا  الفيلم الملهم الجميل , بمنهجه وبساطته, وعذوبته وانسانيته.حين يبدأ  

الفيلم من عند شاطيء البحر في قرية زرزيس في تونس, وهي القرية التي ولد  

ونري في ذلك الصباح الجميل والكاميرا تداعب برقة  فيها مخرجنا محمد زرن, 

امواج الشاطيء وكأنها تهدهده, نري فتاة تسيرعلي الشاطيء, ثم تركن الي  

صخرة, وتروح تكتب في مفكرتها, ونحن نستمع الي صوتها تقول وهي تخاطبنا,  

ان االمر الضروري الملح اآلن وهي تكتب, ان تتعرف علي حياة الناس, وتري  

واهم وهمومهم, وترحل في اعماق الريف والحضر, النه فقط من خالل  الي شك

ان تتصالح مع نفسها   -وهي تستعير هنا صوت محمد زرن  -هذه الرحلة تستطيع

 وتونس والعالم.

وتبدأ رحلة الفيلم في قارب للصيادين , الذين يحكون عن عشقهم في الفيلم  

عة, وربما كانت اثمن  للبحر, وحياة الحرية التي يعيشونها في حضن الطبي

مايملكون, ثم نستمع الي احاديثهم, وهم يشكون من ذلك " الطقس" الذي تغير  

كيلو   60في البر والبحر, فبعد ان كانت شباكهم في الماضي تحصد اكثر من 

  2سمك كالمار كل يوم , هاهي في زمن الصيف الجميل, التجلب لهم اكثر من 
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لشاق المتواصل بال نوم , وحين يكون ذاك  ساعة من العمل ا  24كيلو فقط , بعد 

البحر ورياحه ايضا رفيقة بهم , فتجلب لهم تلك االسماك التي تدفع بها الرياح  

وايطاليا الي الشواطيء التونسية فتسكن داخل شباك   من علي شواطيء ليبيا

هؤالء الصيادين المعذبين و المدركين لذلك " الطقس الذي تغير في البر  

والبحر" وتلك التحوالت التي طرأت علي الواقع, وال يجدون حال لمسلسل العذاب 

 هذا اال بثروة تهبط عليهم من السماء في صورة ورقة يانصيب " لوتو" رابحة.. 

وعلي الرغم من احد الصيادين يقول في الفيلم ان الريح لم تعد تخدمهم ,وهم  

يخضعون لنزواتها, وتستطيع الريح ان تغير اتجاهها في اية لحظة, لكي تلقي  

بالسمك في شباك الصيادين في بلد آخر وتحرمهم من رزقهم ورزق عيالهم الذين  

فة الي مصروف البيت ,  يتعلمون في مدارس ويحتاجون الي مصاريف ,  باالضا

يرد عليه صياد آخر في الفيلم لينوه في كالمه بان هذه الحياة" الحرة" في  

البحر, وبسبب وجود االمن والسالم في تونس , وعلي الرغم من كافة المتاعب  

والمشاكل التي يمكن ان تصادف المرء , هي " الجنة " بعينها, وان الواقع الذي  

بة في تونس ويتحايلون علي مواجهة قسوته, يمثل  يتعايش معه الصيادون الغال

 في نظر اآلخرين" حلما" عسير المنال وآه كم يرغبون في تحقيقه.. 

ويتوقف محمد زرن في الفيلم , يتوقف عند العديد من النماذج االنسانية المدهشة 

التي تأسرنا بكالمها وشجاعتها, وصبرها علي متناقضات المجتمع التونسي في  

ريف والحضر وتحوالته, وهي التفكر ابدا في الهرب ومغادرة الوطن ,  اعماق ال

ومن ضمنها نموذج رجل االعمال التونسي الفذ, الذي فكر في مشروع لخدمة  

اجراء الفالحين في الحقول والمزارع , فانشأ لهم حمامات " مودرن " حديثة  

ون من  بالماء الساخن والبارد, يغتسلون فيها ويسعدون"يتهنون", ويتخلص

التراب والوسخ الذي علق باجسامهم, قبل عودتهم الي بيوتهم حيث يقطنون,  

وعادة ماتكون علي بعد عشرات الكيلومترات من الحقول التي يعملون فيها, النه  

 مثل هذه الحمامات الحديثة التتوافر لألسف في دورهم .. 

الي الشباب  ويدلف محمد زرن في جولته الي داخل مقهي انترنت ويجعلنا نستمع 

الذي يجلس امام اجهزر الكمبيوتر لكي يتعرف علي العالقة التي تربطهم من  

حيث يتعرفون علي نتائج  -طريق المعرفة -خالل االنترنت بهذا العالم الجديد

االبحاث العلمية الجديدة ويبحثون عن برامج الدراسة في جامعات كندا  

انحاء العالم, ليكتشف في   ويتواصلون بالدردشة والكالم مع اشخاص آخرين من 

النهاية ان اغلب الشباب التونسي مازال ال يستشعر طمأنينة في الولوج الي هذا  

العالم الخفي, ويفضل التعارف و التواصل االنسانيين علي ارض الواقع في  

 تونس بحرارته ودفئه علي االتصاالت " المعلوماتية" واليثق كثيرا باالنترنت.. 
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ة توهجه من خالل استعراضه في مشهد من اجمل مشاهد ويصل الفيلم الي قم

الفيلم المؤثرة لحكاية معلمة شابة في قلب الريف التونسي, تستيقظ في الخامسة  

صباحا كل يوم , لكي تقطع رحلة طويلة بالسيارة الي مدرسة ابتدائية نائية  

  معزولة, وتعمل فيها بالتدريس للصغار نظير مرتب شهري زهيد , وهي التطمع

في اكثر من ذلك نعمة وترقية والتشكو حالها للناس, بل تفتخر بهذا العمل  

التنويري الجليل, وهي تعلم الصغار القراءة والحساب,وتقنع فقط بانها ترضي  

من خالله ضميرها, ألنه لو انها هربت مثل بقية المدرسين والمعلمين من العمل  

جيل المستقبل    –ء الصغار في قلب الريف, فمن ذا الذي سوف يعلم ياتري هؤال

ويدرس لهم ؟, وتضيف انها تجد في عملها ذاك وعلي الرغم من   -في تونس

كافة التضحيات التي تقدمها علي حساب حياتها, تجد فيه متعة و" كيف" وتحب  

ونستمع في مشهد محوري في الفيلم الي االطفال الصغار في  .ان تنجح في عملها

القرن الجديد الواحد والعشرين , فيقول صغير  الفصل يتحدثون عن امنياتهم في  

انه يتمني في هذا القرن الجديد ان يصير سائق شاحنة, ويتمني آخر ان يشيد  

دارا في وسط البحر ويعيش فيها, ويتمني ثالث ان تنتهي كل الحروب وان يعيش  

كل الناس في سالم ومحبة, ويتمني رابع امنية جد رائعة واصيلة: يتمني ان  

 حفاة ألنها تعيش كثيرا كما قال وتمشي ببطء.. يصبح سل

فيلم" نشيد االلفية" هو درس في السينما العظيمة, التي تجعل الكاميرا تلتحم  

بحياة الناس الهامشيين المنسيين وتمنحهم حق الكالم والبوح, وتوظف السينما  

كاداة تفكير في مشاكل الواقع وتناقضاته, و التتردد في الهبوط من برج  

رجين المثقفين المحفلطين العاجي, الذي يجترون فيه خياالتهم السقيمة, لكي  المخ

تمشي مع الناس في الزحام والتراب, وتركب مع الصيادين القوارب في البحر  

والتهاب الموج, وتعيش مع الرعاة و الفالحين البسطاء ملح االرض في الريف  

 ة وطبل.. العميق, وهي تتوهج بحبهم, من دون صخب او زعيق, خطاب

انها السينما التي نحتاجها اآلن في بالدنا اكثر من احتياجنا الي السينما الروائية  

التي اعلنت عن افالسها بعد ان اصبحت مجرد تكرار لنفس القصة وبنفس  

 الوجوه التي التريد ان تتغير, وخلت من كل بهجة ومتعة وتفكير.. 

ة النها سينما جدلية بنت "  " نشيد االلفية" يقدم سينما مغايرة تستحق التحي

التي تتعايش مع الواقع اآلن وفي اللحظة     ZENالحاضر" مثل فلسفة الزن 

وليس غدا, وتهيب بنا ان ننهض من سباتنا ونخرج من عزلتنا وتقوقعنا علي  

ذواتنا الي عمل, لكي نتواصل مع االنسان والبشر, وهو اذ يطرح تساؤالت  

حث عن تونس وهو يذكرنا في بعض مشاهده  الوجود والهوية من خالل رحلة الب 

بافالم المخرج االيراني الكبير عباس كيارستمي وبخاصة في فيلم " اين منزل  

صديقي؟" وفيلم " مذكرات حميمة" لاليطالي ناني موريتي وغيرها من افالم  
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ويؤسس لمنهج في صنع االفالم يراهن علي "    ROAD MOVIESالطريق 

وز التي يمكن ان يعثر عليها المرء في تلك  والكن LE HAZARDالمصادفة" 

الرحلة العفوية الطرية الشجية التي اليخطط لها مسبقا, واذ يتشكل الفيلم في  

الي شييء اشبه ما   -عملية الخروج بالكاميرا الي الشارع -الرحلة تتحول العملية

يكون بطقس سحري نتطهر فيه من كل ادراننا ونحن نشارك في صنع االفالم مع  

ناس وندلف الي بحر الحياة الكبير, وبسرعة تصبح هذه االفالم مثل " نشيد  ال

االلفية " اكبر منا, ويصبح الحديث عن الفيلم الذي اعجبنا به كثيرا اصغر واقل  

 من الفيلم نفسه.. 

ساعة في   100ويقول محمد زرن الذي التقيناه في " نانت" انه صور اكثر من  

اسبوعا   12فقط لفيلمه وانها امضي اكثر من دقيقة  79رحلته لكي ينتقي منها

في عمل المونتاج , وقد عاب عليه بعض المخرجين التونسيين" المحترفين" في  

انتاج االفالم التلفزيونية المسلوقة والمصنوعة بسرعة ان يجهد نفسه هكذا,  

وتساءلوا لم العناء والتعب , وكان بامكانه ان " يسلق" الفيلم في ساعتين مثل  

االفالم من هذا النوع التي يعرضها التلفزيون, ويرتاح." نشيد االلفية "   اغلب

علي العكس تماما من هذا النوع ينتمي الي سينما المؤلف , التي تطرح موقفا  

ورسالة واسلوبا خاصا في الرؤية والنظر, وتكون بطبيعتها خارج الخطاب  

" والريبورتاجات  المؤسساتي الدعائي الرسمي, وضد افالم النوع " السياحية

التلفزيونية السريعة المسلوقة القاصرة التي تخضع لرقابة التلفزيون وعامل  

الوقت,  واليسمح بانتاجها اال بعد سلسلة توقيعات من المسؤؤلين والموظفين ,  

كما اليسمح بعرضها اال بمزاج الباشوات القاعدين في مكاتب مكيفة في "  

 الجهاز" الحكومي ورضاهم .. 

فرصة مشاهدة هذا الفيلم تفتك اذن باي ثمن, وتحية الي المخرج التونسي  التدع 

المتميز محمد زرن الذي يمنحنا بفيلمه ذاك القدرة علي الحلم, والقدرة علي  

تحقيقه. حلمنا في ان تقترب السينما في بالدنا من نبض الحياة والناس, وأملنا  

  ,اجل تحقيق ذاك الحلم االثير  في ان نذهب بارادتنا وحريتنا الي نهاية الطريق من 

 ومهما كانت التضحيات لنقول " كلمتنا " ..

.درس السينما في فرنسا وعاد الي  1959محمد زرن من مواليد تونس عام

وطنه تونس وانجز مجموعة من االفالم الروائية القصيرة مثل" يانبيل" و"  

كسار الحجر" الذي عرض في مهرجان " كان " وحصل علي العديد من 

  1996الجوائز, وكنا تنبهنا الي موهبته السينمائية وكتبنا عنه وقتها وفي عام  

فحصد به العديد من    ESSAIDAانجز فيلمه الروائي االول" السيدة" 

الجوائز في المهرجانات السينمائية العالمية وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا ساحقا  

موند" اشادة بالفيلم في تونس كما خرج للعرض في فرنسا وكتب ناقد " اللو
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وشبه اسلوب مخرجه محمد زرن باسلوب مخرجين عظيمين في تاريخ السينما  

هما الفرنسي موريس بياال واالسباني لوي بونويل, وحديثا انتهي محمد زرن من  

وضع اللمسات االخيرة في فيلمه الروائي الثاني " االمير" الذي سوف يخرج  

نشيد االلفية.كالم الناس " شارك في    وكان فيلمه ".  للعرض في تونس قريبا

قسم " بانوراما" بمهرجان برلين السينمائي االخير وحصل علي جائزة في  

في نيويوك   TREPICAمسابقة االفالم التسجيلية الوثائقية في مهرجان تربيكا 

  وهو المهرجان الذي اسسه الممثل االمريكي الكبير روبير دو نيرو وشارك فيه

 .. األثير اوف" –سعد سلمان بفيلمه " بغداد اون  المتميز اقي المخرج العر   أيضا

 

 

 

 

 

 
 (16  ) 

 

 سهرة مع فيلم " مفروزة " حتى الصباح الباكر في الحى الالتيني        

            

  السينما التسجيليةمصر يدافعون عن صعايدة             

 
 

 

ويل  التسجيلي للمخرجة الفرنسية ايمان MAFROUZAفيلم "مفروزة" 

قي سينما   2012 مارس 18و 17باجزائه الخمسة يومي  عرضديموريس الذي 

هو تجربة سينمائية باهرة واشبه   بباريس،  مارسيل بانيول بضاحية ماالكوف

مايكون بملحمة سينمائية عن شعب مصر، فطنته وذكائه، الفته وطيبته، شهامته  

بفكاهة عالية ساحرة  وقدرته الهائلة علي مواجهة قسوة وظلم الحياة، وجدعنته،

  وعشقه رغم الفناء والموت للميالد والبعث والحياة، تذوب لها اعتي الصخور

فيلم يتسامق بمعالجته و موضوعه و فنه لكي يصبح صورة لحياة  واألمل. 

ال في مصر وحدها بل في العالم، وهو   ، لكادحين المعذبين المنهوبين المظلومين

التدع مشاهدة . االنسانية هم ويشمخ بكرامةلجلدهم وصبر ينحني اعجابا و فخرا 

تفتك باي ثمن،   ساعة 12في خمسة أجزاء ويستغرق عرضه بالكامل   هذا الفيلم
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قبل ثورة   صنع -. وهنا حكاية هذا الفيلم الوثائقي الفذ ولن تندم على ذلك ابدا

 ويحكي عن بطوالت ..  ،بصورة مصرعاليا الذي يتسامق  – 2011يناير 

االفالم الوثائقية الفرنسية الطويلة التي خرجت للعرض حديثا في  وأقيم   من أجمل 

للمخرجة  MAFROUZA( فيلم "مفروزة"  2011يونية 15باريس) 

السينمائية المتفوقة ايمانويل ديموريس، الذي يحكي عن حي شعبي عشوائي في  

مدينة االسكندرية، صعد اليه من صعيد مصر ومنذ فترة السبعينات العديد من 

لمصرية الصعيدية ومعظمهم من أصل فالحي وسكنوه، وليس هذا غريبا  األسر ا

في شيء بالطبع في ظل المشاكل التي كانت تعيشها مصر آنذاك من بطالة  

يناير ومازالت، لكن الغريب أن هؤالء القادمين من   25وتكدس سكاني قبل ثورة 

ي فوق  الصعيد اقاموا حيهم " مفروزة" إلي جوار ميناء اإلسكندرية الصناع

 .. أطالل أكبر مقبرة يونانية رومانية في منطقة المتوسط 

وهي تمثل كما يقول خبير آثار فرنسي يظهر في أول مشهد في الجزء األول من  

كانت مخرجة الفيلم  والفيلم قطعة من آثار مصر وتاريخها العريق وماتبقي منه. 

وير لفيلم  في اطار بحثها عن مواقع تص 1999قد حضرت إلي اإلسكندرية عام 

كانت تعد له، يناقش عالقة الموتي باألحياء أو الموت في حياة البشر(،فلما دخلت  

ذلك الحي العشوائي " مفروزة" وتعرفت علي سكانه، وأعجبت بحيويتهم  

الفائقة، ضد الموت واليأس والحزن في هذا" الجحر" الذي يقطنونه داخل تلك  

جرذان، وهو أشبه مايكون بـ " متاهة" المقابر االثرية التي تمرح فيها الهوام ال 

بحواريه وأزقته الضيقة التي ال تسمح بمرور شخصين في آن كما في " زنقة  

الستّات في االسكندرية،، واليمكن أن يتخيل المرء ظروفا حياتية تراجيدية قاسية  

وبائسة في أي مكان علي ظهر كوكبنا أقسي من ذلك، بعدما صار مفروزة أقرب  

تحت مستوي سطح البحر، ومقلب زبالة " للتخلص من الفضالت   إلي " خندق"

اآلدمية واليصلح لسكني البشر.. قررت ايمانويل أو " إيمان" كما صاروا  

يطلقون عليها، قررت عندئذ أن تصنع فيلمها عن هؤالء البشر األحياء في  

مفروزة ومعهم، ونبذت فكرة عمل فيلم عن الموت، ولفترة عامين كاملين عاشت 

عهم ودخلت بيوتاتهم وشربت معهم الشاي ودخنت، وتصعلكت معهم وشاركتهم  م

حياتهم، وراحت تصورهم بكاميرتها لتحكي عن بطوالت صغيرة وكبيرة، وتتبعهم  

وتتعقبهم بكاميرتها في كل مكان وخالل ساعات النهار والليل، حتي صارت  

مفروزة في االفراح   كاميرا ايمانويل كاميرا متنقلة التنام، بل تسهرايضا مع أهل 

والموالد و الشوادر وتشارك في الذكرحتي الصباح الباكر، وتصطحبهم إلي  

األسواق والمستشفيات، وتسبح أيضا معهم في بحر االسكندرية، في محاولة  

لالمساك بتوهج الحياة في مصر رغم الفقر والبؤس، وألفة أهلها الطيبين  

وصراعهم ضد اليأس والفناء   الهامشيين الذين يعيشون في الظل في القاع
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ساعة ليس فقط عن أهل الحي،   100والعدم. وصورت ايمانويل أو إيمان أكثرمن 

بل مع أهل الحي، ثم عادت إلي باريس، واشتغلت علي مونتاج الفيلم لفترة تزيد  

سنوات ! وخرجت في النهاية بذلك الفيلم الطويل الذي يستغرق عرضه   6علي 

شعر ـ إن شاهدته كامال مثلي ـ فيه بلحظة أو دقيقة  ساعة، ولن ت 12أكثر من 

ملل ! وذلك بعد أن قسمته مخرجته ايمانويل إلي خمسة أفالم وثائقية طويلة  

مستقلة، بحيث تستطيع أن تشاهد أي جزء منها)يستغرق عرض الجزء الواحد  

أكثر من ساعتين( كوحدة مستقلة أو كفيلم مستقل، كما تستطيع أن تشاهد الفيلم  

 دقائق اثناء عرض أجزاء الفيلم..  10ه دفعة واحدة، وبحيث تقع استراحة لمدةكل

 

 الليلة الكبيرة" تكشف عن "ملحمة" إنسانية" 

 

كانت "سينما سانت اندريه ديزار" التي تقع في الضاحية السادسة من باريس  

في قلب الحي الالتيني بالقرب من محطة متروالسان ميشيل، كانت قد نظمت "  

يوليو في الثامنة    2سينمائية كبيرة لعرض فيلم مفروزة كامال يوم السبت  ليلة "

مساء وبحضور مخرجته ايمانويل ديموريس ومنتجه كاتب السيناريو الفرنسي  

الكبير جان جرول، وتضمنت الليلة مشاهدة اجزاء الفيلم الخمسة مع وجبتي  

ة السينما سعر  عشاء خفيف وافطارباكر مع فطائر كرواسان وقهوة، ورفعت ادار

يورو، في حين أن التذكرة العادية لمشاهدة فيلم واحد في   25التذكرة فقط إلي 

يورو بالسعر العادي، وكانت فرصة التعوض   9باريس صارت تكلف اآلن حوالي 

بالطبع لمشاهدة الفيلم كامال بسعر زهيد، في ليلة سينمائية جد ممتعة، واليمكن  

وفرصة ايضا لاللتقاء بمخرجته،واجراء حوار  بأي حال من األحوال أن تفوتنا، 

معها لجريدة " القاهرة".. كانت ليلة سينمائية بديعة حقا في قلب عاصمة النور  

باريس رفعت بفيلم مفروزة سكان عشوائيات " مفروزة" باصالتهم وانسانيتهم  

عاليا، واستردت لهم كرامتهم المنهوبة . تلك الكرامة التي مرغتها في الوحل  

افالم السينما المصرية الروائية التي استغلت فرصة الحديث عنهم وتناول  بعض 

حياتهم ومشاكلهم لصنع افالم جنسية رخيصة و ساقطة ومبتذلة.. في حين ارتفع  

فيلم " مفروزة" ببعض شخصيات الحي التي تظهر في الفيلم مثل شخصية  

بسيوني( و  )محمد خّطاب( إمام الجامع و)حسن أو سطوحي( و)أبوحسني( و)أم  

)عادل وغادة ( بل لقد تسامق بها عاليا، ليقّربها هكذا في رأينا من شخصيات  

"المالحم" العمالقة، كما في شخصيات ملحمتي االلياذة واالوديسة لليوناني  

هوميروس، وينتقل من خانة الفيلم الوثائقي وسينما الواقع إلي خانة الفيلم  

سانية الكبري .. اذ أن تلك الشخصيات مثل  الروائي، وسينما الخيال والمالحم االن

)حسن أو سطوحي( وهو شاب يقضي خدمته العسكرية في الجيش ثم يهرب من  
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الجيش النه لم يتعود علي اطاعة االوامر ويريد دوما أن يكون سيد نفسه وضد  

كل السلطات علي طول الخط فيروح وبخاصة بعد أن فقد حبيبته وتوفيت خطيبته  

الشوارع ويشتبك في معارك وخناقات ويجوب االفراح مع  يروح يتصعلك في 

فرقة شعبية ليغني في الزفة ويرتجل االزجال.. تتحررهذه الشخصيات تدريجيا  

من أسر الواقع في الفيلم، في حين انها كما قلت التلعب اي ادوار في الفيلم بل  

  تحضر فقط بكالمها وفكرها ولحمها ودمها بشكل طبيعي وشديد االنسانية،

وتدلف هكذا تدريجيا الي عالم الفيلم الروائي بسبب عاملين أو عنصرين مهمين  

وأساسيين في الفيلم هما أوال: عنصر أو عامل الوقت، فقد سمحت ايمانويل لتلك  

الشخصيات أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه حتي تتبلور شخصياتها لنا في الفيلم،  

ر وتتسامق في نظرنا في كل  ومنحت كل شخصية الوقت لكي تحكي وتتواجد وتكب

مرة تظهر فيها في الفيلم.. وكأن الكاميرا من فرط تعلقها بهم التريد أن تفارقهم،  

فقد صارت هي االخري فردا من أبناء الحي وكأن ايمانويل قد عثرت في ذلك 

الحي العشوائي المكتظ بسكانه من الصعايدة "مفروزة" ومعظمهم من االميين  

عثرت وهي الفرنسية الغريبة هكذا علي جنتها، والتريد أن  البسطاء ملح األرض. 

تفترق عنها ابدا، فقد انجذبت نحو أهل الحي كما قالت لي ايمانويل في حواري  

بسبب حيويتهم الفائقة، وذكائهم وفطنتهم، وهذه الروح المصرية االنسانية   معها

حكمتها   العميقة األصيلة الشك التي تسكنهم، بتسامحها والفتها وغبطتها،

ألما وفقرا وتعاسة   وتعاليمها وتاريخها، وقدرتها كذلك في أشد لحظات البؤس 

ووحدة وشقاء علي أن تصنع سعادتها، وهي تضم كل المحتاجين و  

الفقراءالمعذبين الهامشيين المنسيين علي رصيف الحياة، تضمهم إلي صدرها  

 ورهم.. في حضن كبير وتحنو عليهم، ثم تروح تواسيهم وتطبطب علي ظه

ضافة إلي عامل االنتماء أو االستغراق  اال ولذلك بسبب عامل الوقت كما شرحت،ب

شعب مفروزة،وتالحمها مع ذلك الشعب المصري   فيالكلي من قبل ايمانويل 

المنسي الخفي في القاع، ويذكر احدهم في الفيلم انه لو كانت مفروزة ظاهرة في  

سلت من عارها، لكن مشكلة الشارع، لكانت الحكومة اهتمت بأمرها، واغت

تحت االرض، وغير ظاهرة لالجانب    يةمفروزة انها كانت كانت "فضيحة" مخف

ولذلك لم يسأل أحد عنها أو يهتم بمشاكل سكانها وحياتهم و مأساتهم   واحوالس

في القاع.. ولوال أن ايمانويل انطالقا من هذا العامل " االنتماء المتبادل" اقبلت  

أحبتهم وجعلتهم يشعرون بذلك التالحم والحب، ماكانوا يقينا  علي هؤالء الناس و 

رحبوا بها وفتحوا لها بيوتهم كما يظهر ذلك جليا في الفيلم، حتي صارت حكايتها  

حكاية في مفروزة، حكاية البنت االجنبية الفرنساوية ايمانويل التي تصور  

يل وحموها،  هناك،وماكانواكذلك تبنوها وغدقوا عليها من كرمهم المصري األص

واعتبروها اختا لهم ودافعوا عنها وعن فيلمها التسجيلي بشراسة ضد بعض  
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أبناء الحي الذين لم يرحبوا اطالقا بوجود كاميرا تصور حياتهم وفضيحتهم ألنه  

كما شرحت لهم ايمانويل علي مايبدو سيكون فيلمها ضد الهراء الذي تروج له  

التزوير وصنع االفالم االباحية الجنسية   الصحافة واالفالم التي تستغل حياتهم في 

الفاضحة وهو النه فيلم تسجيلي، كما شرحت لهم ايمانويل و فهموا القصد منه  

واطمأنوا لها، سيصور علي عكس االفالم الروائية، سيصور فقط حياتهم  

الحقيقية كما هي، ولن يكون القصد منه ابدا الدعاية المغرضة ضد مصر، ونشر  

لي السطوح في الخارج. والجميل في فيلم " مفروزة" ضمن  غسيلها الوسخ ع

اشياء اخري جميلة بل رائعة ونحن نحكي هنا في الواقع عن شريط نعتبره "  

ملحمة" سينمائية بالنظر إلي طوله وقيمته مثل المالحم االنسانية الكبري  

للحكواتية الكبارفي السينما من أمثال الهولندي جوريس ايفانز، انه يجعل  

واليصح ابدا   -ايدة مصر االميين البسطاء يدافعون عن حق السينما الوثائقيةصع

أن نطلق عليها سينما تسجيلية النها تكشف في النهاية عن " نظرة " 

و"موقف" و"وجهة نظر" وخلف كل كاميرا روائية كانت أم تسجيلية مخرج  

لم  حقها في الوجود، ويجعلهم يدافعون عنها في الفي  -وعقل مفكر يختار

ويشتبكون من أجلها في معارك وخناقات والجميل ايضا في فيلم " مفروزة"  

الذي استمتعت به استمتاعا الحد له خالل تلك الليلة التي تخللتها استراحات لم  

تكن استراحات غذائية فحسب لقضم لقمة أو لقمتين في العشاء واالفطار  

لها مخرجة الفيلم  المذكورين، بل تخللتها كذلك استراحات شعرية قامت خال

ومنتجه بإلقاء بعض قصائد الشعر للشاعر الفرنسي الكبير روبير ديزنووبعض  

قصائد موالنا جالل الدين الرومي.. الجميل في الفيلم الذي حصل علي جائزة  

كبري في مهرجان لوكارنو السينمائي العالمي كما نال عدة جوائز يستحقها من  

ماذج انسانية باهرة، تتجاوز حدود جغرافية  عدة مهرجانات، انه يقدم ويعرض لن

المكان اي مفروزة في مصر، ويجعلها ببساطتها وحكمتها وانسانيتها وقدرتها  

علي مقاومة اعتي واشد ظروف الحياة قسوة، يجعلها تنطلق في سماء السينما  

العالمية، وتصبح شخصيات " انسانية" فقط صالحة لكل االماكن والعصور  

أو زمان محدد، مثل تلك الشخصيات التي ابتدعها الفرنسي   وخارج نطاق مكان

اميل زوال في رواياته أو بلزاك أوالروسي تشيكوف أو االيرلندي صاموئيل  

بيكيت، كما في شخصية السيدة ربة البيت األم الفالحة االمية التي ترفض اي  

سامق بـ  إحسان من أحد والتقبل باية هدية حتي في المواسم واالعياد، ويجعلها تت

 " كرامتها " االنسانية.. 

 

 الكفاح من أجل نقطة ضوء
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ي الفيلم في ذات الوقت من قيمة الحرية كما في نموذج شخصية حسن   ّّ كما يعّل

السطوحي الذي يبهرنا في الفيلم بشخصيته وحزنه وجنونه وقلقه و تمرده  

وثورته علي كل سلطة.. وربما كانت شخصية "أبوحسني" الفالح الصعيدي  

هكذا كانوا يطلقون ايضا في االسكندرية علي أهل   -ذي يقطن " الجبل " ال

هذا االنسان الذي الييأس من نزح الماء من حجرته واليكف ابدا،   -المفروزة" 

والماء يطفح من جديد في كل مرة ويحاصره وينكد عليه عيشته في وحدته فيقوم  

غطيته بالتراب  بجلب الرمال واالسمنت، ويحاول أن يقاوم زحف الماء وت

واالحجار ويفشل في كل مرة.. ربما كانت شخصية )أبوحسني( هذه هي 

الشخصية المحورية الوتد في الفيلم، فهي تظهر وتختفي في اجزائه لتحيل بفكرة  

ظهورها الي "العبث" الذي صارت اليه طبيعة الحياة في الجبل مفروزة،  

ها ومقاومتها، وتذكرنا  والمحاولة االنسانية لتحييدها أو قهرها أو تحجيم

شخصيته بشخصية "سيزيف" كما في األسطورة اليونانية، كما انها تحيل ايضا  

إلي بعض شخصيات مسرح االمعقول عند يونيسكو وصاموئيل بيكيت، فهي في  

قلب العتمة لكنها التقبل ابدا بالعتمة أو الحصارأو السجن، وتكافح من أجل نقطة  

م شخصية محمد خطاب إمام الجامع الذي تحول  ضوء. كما تبرز أيضا في الفيل

كما نكتشف في الجزء الخامس واالخير من الفيلم انه كان طباال في فرقة ثم هداه 

هللا فتحول إلي واعظ وإمام للمسجد الوحيد في الحي ويقول بعد أن يحكي قصة  

مقاومته لمحاولة االسالميين المتطرفين االستيالء علي مسجد عرفة في مفروزة  

فرض سيطرتهم ووصايتهم وسطوتهم عليه،يقول إن هللا عندما خلق اإلنسان  و

خلقه مع األمل، ولذلك طالما بقي في االنسان ذرة أمل، يجب اال ييأس ابدا.. غير  

أن الكفاح ومقاومة اليأس كما يكشف الفيلم اليمكن أن تتم إال في إطار تضامن  

خر، ويظهر ذلك واضحا  وتعاضد وتقارب أهل مفروزة وحب بعضهم للبعض اآل

وجليا في الفيلم من خالل الحديث عن العالقة بين المسلمين والمسيحيين التي  

التشوبها شائبة وتظهر بمظهر مشرف وجميل، وتقديم نموذج )أبوشنب( المسلم 

تاجر الخردة في الحي الذي يحتفظ في جيبه بصورة للقديس ماري جرجس  

به وبعد أن اختبره في قدرته علي تحقيق  )سيدنا الخضر عند المسلمين( ويتبارك 

المعجزات، حتي إن البعض من اصدقائه طالبوه بأن يفسر لهم سر صحبته  

للمسيحيين.كما تظهر صور التضامن بين أهل الحي في الفيلم من خالل اعالء  

قيمة المشاركة وتوزيع كيلوات من االرز واللحم في اكياس علي فقراء الحي  

الكبير، كما يعلي الفيلم ايضا من قيمة الصداقة ويظهر ذلك  والمحتاجين في العيد  

في الصداقة بين زوجة ابوشنب وصديقتها المسيحية،وبين حسن سطوحي  

واقرانه في الفرقة التي تعزف وتغني في االفراح و يعلي الفيلم من قيمة الوفاء  

دل واالخالص في الحب من خالل تقديم الزوجين عادل وابنة عمته غادة وكان عا
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قد تزوج من ابنة عمته بعدماأدرك متأخرا انها تحبه وتموت في دباديبه، غير أن  

ذلك اليمنعه بأن يرينا في الفيلم صورة جميلة بااللوان تكشف عن فنان فطري  

طان رسمها لحبيبته خطيبته السابقة ويمتليء الفيلم هكذا بالقصص والحكايات  

لة الشعب المصري وتلك القيم  االنسانية الجميلة التي تكشف عن معدن وأصا

والتعاليم التي ترسخت من خالل الذاكرة الجمعية المصرية علي مر العصور ومنذ  

سبعة آالف سنة في الدلتا والصعيد وكل ناحية من أنحاء القطر.. حيث تبرز قيم  

الشهامة والجدعنة والرجولة والوقوف ضد الظلم وفي خندق الفقراء والمعدمين، 

ا ) أم بسيوني ( في أحد أجزاء الفيلم درسا في العبقرية المصرية  في حين تقدم لن

المبتكرة الخالقة التي تستطيع أن تصنع كما يقول المثل البلدي »تصنع من  

الفسيخ شربات«، فهاهي أم بسيوني تنجح في صنع فرن بلدي لطهي الخبز من  

إلي    الحجر والتراب والورق والخشب واالسمنت من الفضالت التي يلقي بها

مقلب زبالة الحي أو الحي الذي تحول في "مفروزة" إلي مقلب زبالة ومستودع  

 قمامة علي بعد خطوات من ميناء االسكندرية الصناعي.. 

إن القيمة الكبري في هذا الفيلم تكمن في رأينا في انه يتحدث عن" بطوالت"  

ف عن  انسانية صغيرة في قلب الحياة والوجود والمصير االنساني ذاته،ويكش

وجود نماذج تكافح وتناضل ضد الموت والبؤس والفناء والدمار والعبث  

والعدم،واليهم ابدا المكان الذي تقع فيه تلك البطوالت، في مفروزة في مصر أو  

سان باولو في البرازيل أو كلكوتا في الهند. المهم انها تحدث اآلن وفي األماكن  

ا نتأملها ونتمثلها، والمهم ثانيا أن  وكل األوقات، مما يقوي فينا األمل، ويجعلن

"الكفاح" وحده كما تكشف عنه محاوالت " أبوحسني" لنزح الماء من حجرته  

أو باألحري جحره، هو الذي يمنح حياتنا قيمتها األسمي، ويجعلها كما في فيلم "  

مفروزة" البديع محتملة، وجديرة بأن تعاش.. تحية إلي " مفروزة" ومخرجته  

 . لم البديع.علي هذا الفي
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 فيلم " أم كلثوم " لميشال جولدمان                   

 

 عن تلك " العين " التي تشبه مصر                  

 و " الشفافية " المطلوبة على سكة التغيير             

 
 

 

 

 

بدا من قبل، لكني قبل أن  كمال عبد العزيز أ المصري  لم أكن التقيت مدير التصوير 

كنت تعرفت عليه من خالل   15في مهرجان االسماعيلية   أتعرف عليه شخصيا

أم كلثوم  " عمله وفنه، وعينه الفذة التي يري بها العالم، وبخاصة في فيلم " 

صوت يشبه مصر " الوثائقي من اخراج االمريكية ميشال جولدمان وتصوير  

وأعجبت بالفيلم كثيرا جدا، وصفقت له طويال  ، بأصالته وفنه  كمال عبد العزيز 

بعد أن شاهدته في عرض خاص في سينما " كريم " وسط البلد في صحبة  

من ضمنهم االستاذ  االصدقاء من السينمائيين والمبدعين المصريين مجموعة من 

محفوظ عبد الرحمن واألستاذ أحمد الحضري ود.صبحي شفيق واالستاذ يعقوب  

في إطارأحدي   منذ أكثر من عشر سنوات ويزيد يعرض آنذاكوكان الفيلم  . وهبي

دورات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكنت وصلت الى المهرجان من  
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باريس متأخرا،وسعدت بهذا العرض االستثنائي أيما سعادة،ليس فقط بسبب  

عشقي لكوكب الشرق أم كلثوم وكل أغنياتها وتراثها الفني العريق، بل بسبب  

 ،والمتعة التي يحققها للمشاهد، للفيلم بكل عناصره "ة الفنية الشموليةالكلي"

بكل تلك القيم    في الفيلم، و   وتلك الصورة الشامخة التي تترسخ لقامة أم كلثوم

في حياتنا، وأصبحت تجري مع الدم في عروق كل فنان   تمثلتها وجسدتهاالتي 

 .. بالفطرة مبدعين وفنانينأصلهم   يينومبدع مصري أصيل، والمصر 

ولم أكن تعرفت على كمال عبد العزيز بعد   وأعتبر هذا الفيلم ومن دون مبالغة

  وذاكرة األمة المصرية بمثابة " وثيقة " بصرية فائقة األهمية لذاكرة أم كلثوم 

عين الفنان   "  اشتغاالتـ"  وتطور فن الغناء في مصر، وهي وثيقة تتوهج ب

مصر بكل امتداداته في الريف    المصور كمال عبد العزيز على الضوء في

والمدينة والحضر، لالمساك بتجليات البهجة في ذلك االحتفال بالحياةالذي تدور  

 ..  ساعة في اليوم، ضد اندثار الحياة والفناء والعدم 24عجلته 

ولذلك عندما انتهى الفيلم سألت عن من هو هذا الكمال عبد العزيز الشاب  

هذا هو المصور الذي  في نفسي قبل، وقلت المصور الذي لم أسمع بإسمه من 

أحتاجه للعمل معي في تصوير كل األفالم الوثائقية عن مصر التي كنت ومازلت 

وعرفت ان كمال هو ايضا مصور فيلم " سوبر ماركت  منذ زمن ، أحلم بإخراجها 

ان ذلك المصور الفذ   من" لمخرجنا المصري الكبير محمد خان ، وتحققت 

ة قد ولد نجما، وقد استطاع أن يضع ومنذ أول  لسحرية األصيوعينه المصرية ال

في عالم المصورين   ويحقق لذاته " شخصيته "، أعماله الروائية بصمته

المصريين االساتذة من أمثال عبد العزيز فهمي وحسن التلمساني و ود. رمسيس  

مرزوق ومحمود عبد السميع وطارق التلمساني وسعيد الشيمي وغيرهم من "  

رة " التصوير في مصر " مملكة النور " في العالم، وبشهادة المصورين  جباب

 العالميين، عن جدارة .. 

ولوال حضور عينه الفذة في الفيلم لما كان يمكن لفيلم " أم كلثوم صوت يشبه  

مصر " أن يحقق هذا الـ " كمال " الفني " البديع " الذي حققه لينال استحسان  

 تو قطعة من افئدتنا وذاكرتنا .. كل من شاهده ، وليصبح في ال

ثم شاءت الظروف أن أتعرف من خالل المخرج الصديق مجدي أحمد علي "  

في العام   15 يادنيا يا غرامي " على كمال عبد العزيز في مهرجان االسماعيلية

  ، وطوال الفترة التي قضيتها في المهرجان، كانت جل أحاديثناالماضي وتصادقنا 

تدورحول أحالمنا وطموحاتنا كمبدعين وسينمائيين  نا  كمال عبد العزيز وأ

وبخاصة بعد الثورة على سكة تطوير تطوير فن السينما في بالدنا ، والوعى  

بأهمية السبنما كأداة للنفكير في مشاكل ومتناقضات مجتمعاتنا اإلنسانية،  

مهموم بالبحث عن تراث مصر السينمائي من صور    وعرفت من كمال أنه



82 

 

82 

 

أخرج فيلما وثائقيا    عدات وأدوات وملصقات وغيرها وجمعه، وأنهوكاميرات وم

مهما بعنوان " حريق األوبرا "  يؤرخ في رأيه لعملية هدم بنيان وتخريب  

وتحدثنا بشأن تلك المهرجانات السينمائية التي تقام في بالدنا،  ،  الثقافة في مصر

لبا ما تؤسس  فحدثته عن الطريقة التي تنظم بها المهرجانات في فرنسا وغا

نتيجة لمبادرات فردية يقوم بها النقاد من أصحاب الثقافة السينمائية  

الموسوعية، وتكون نتيجة  معاشرة وتمرس طويلين بالمهرجانات السينمائية  

 .. ومتابعتها وحضورها والكتابة عنها

التي تقام في مصر أو خارجها في   السينمائية في حين أن معظم تلك المهرجانات

في أغلبها ،   العربي هي مجرد " حفالت " حكومية رسمية استعراضيةالعالم 

تحتقر الثقافة والمثقفين، وتتباهي دوما بالكثرة والكم  من األفالم على   وهي

فمكانه   ،حساب الكيف، وعروض أفالمها لألسف ال يحضرها أحد من الجمهور

،  على اقامتهاعلى الرصيف، وهو يرفع الفتات االحتجاج  هكذا األثير يكون دوما

كما حدث في "مهرجان ساعة لقلبك" الفضائحي  واليسمح له بالدخول اليها 

 الذي يترأسه ممدوح الليثي .. األخير، وأعني به مهرجان األسكندرية السينمائي  

على العكس من المهرجانات السينمائية الحقيقية التي حضرناها وشاركنا أحيانا  

) مثل المشاركة في مهرجان الروشيل   في تنظيمها واإلعداد لها في الخارج

سينما صالح أبو سيف  ل السينمائي في فرنسا من خالل تنظيم احتفالية تكريمية

  السينمائية لجان تحكيم المهرجاناتفي المهرجان، ومشاركتي في   1992عام 

الذي شاركت فيه كعضو في لجنة تحكيم   الكبري مثل مهرجان " كان " في فرنسا 

ومهرجان مونبلييه للسينما ،  1989ا الذهبية " عام مسابقة " الكامير

حيث قمت بإعداد احتفالية فنية   مهرجان الفيلم الفني في سلوفاكيا، والمتوسطية

. إذ أن تلك  وغيرها( لتكريم مدير التصوير الكبير د . رمسيس مرزوق

المهرجانات تقام وتصنع للناس وليس لحساب مجموعة مجموعة من الصحفيين  

تنتهج مبدأ   لذين يضعهم ممدوح ليثي في جيبه ويشغلهم لحسابه، وهي والنقاد ا

من حيث الكشف عن   انظر، " الشفافية " في تقاريرها الحسابية الختامية،

ف بأعداد الجمهور التي  رّ ميزانية المهرجان، وتبيان كيف انفقت وصرفت، كما تع

ي الصحف  للنشر ف مع غيرها من البانات توافدت على المهرجان، وتوزعها

السيارة واالذاعات المحلية ووكاالت األنباء الدولية.وهي معلومات تكون جاهزة  

وفي متناول أي   بعد حفل الختام  وتكون بمثابة " كشف حساب " للمهرجان

صحفي يطلبها في الخارج، وهذا شييء اليمكن توقع حدوثه في مصر بالطبع أو  

"أسرار دولة " و " سرية للغاية  خارجها، ألن تلك تقارير تكون في بالدنا مثل  

" ومن يجرؤ على طلبها، ترفع في وجهه الغدارات، وتوجه الى صدره البنادق،  

لكن ما   ويسأل طيب يا اخي وانت مالك ! عايزها ليه ؟ ، أما انت حشري بجد !



83 

 

83 

 

وتلك الظروف واألزمات المالية  2011أحوجنا وبخاصة بعد ثورة يناير 

  وهي تكاد أن تقف على حافة اإلفالس ، تمر بها البالد والنفسانية العصيبة التي 

غير تلك   -نزيهة  ما أحوجنا في مصر الى مهرجانات سينمائية حقيقية اقتصاديا. 

المهرجانات الرسمية الحالية التي ينتفع منها فقط المحاسيب والموظفين  

ت  الحكوميين واألقارب وتستحوذ على ميزانياتها عصابات نهب وتدار بواسطة ذا

توظيف واستثمار الكفاءات السينمائية    يتركز همها األساسي في   -األشخاص 

تربية وتأسيس جمهور تحت أي مسمى مثل " جمعية أصدقاء  من الشباب، و

أهلية نشطة مثل الجمعية   ، حيث أن تلك جمعيات مثال، "االسماعيلية مهرجان 

ومن منطلق   يقينا  تستطيع التي تدير احتفالية " الفن ميدان " في مصر مثال ، 

ان تكون " البذرة " الحقيقية لتأسيس وخلق  جادة تأسيس مهرجانات سينمائية 

ثقافة "  وتعزيز من أجل نشر الثقافة السينمائية،  ،" جمهور " ألي مهرجان

الوعي " بمفهومها الشامل، واعتماد مبدأ  " الشفافية " و " الصراحة " في  

 .. على سكة " التغيير "اآلن،..   حياتنا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 (18  ) 

           

 مايكل مور  ضد  بوش                    

 مهرجان " كان " يمنح السعفة الذهبية لفيلم تسجيلي        
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مايو في   22" الذي اقيم يوم57في حفل ختام مهرجان " كان " السينمائي "

عالم, واكثر  قصر المهرجان الكبير, وبحضور "ترسانة" من نجوم السينما في ال

صحفي وناقد,منحت لجنة  تحكيم المهرجان الرسمية ,برئاسة   4000من 

 LA PALMEالمخرج االمريكي كوينتين ترانتينو جائزة السعفة الذهبية 

DOR  من   11\ 9مخرج االمريكي مايكل مور عن فيلمه " فهرنهايتلل ,"

م من هذا النوع,  النوع الوثائقي. وهي المرة االولي التي تمنح هذه الجائزة لفيل

عاما علي فوز القبطان كوستو عالم البحار الفرنسي الراحل علي   45بعد مرور  

 LE MONDE DUهذه الجائزة بفيلمه الوثائقي " عالم الصمت " 
SILENCE لذي شارك في اخراجه المخرج الفرنسي الكبير لوي مال.وكانت  ا

ترانتينو,   المريكي كينتينالمخرج ا هذه أكبر مفاجأة فجرتها لجنة التحكيم برئاسة

وبخاصة من خالل   –التي ارادت بمنح مور هذه الجائزة, ان تنوه بقيمة السينما

  تغييرالواقع,وتطويروعينا  سياسي مؤثر في حركة كفعل -هذا النوع الوثائقي

  وأزمات وكوارث من مجاعات بمجتمعاتنا االنسانية,وأزمات ومشكالت عصرنا

عن الحقيقة  دوما اهميتها في البحث  - وامراض واحتالل وحروب وتلوث

شاشات  مازالت والكشف عنها, وفضح االكاذيب التي صارت خبزنا اليومي, و

قد كان البعض يحسب ان  تنكد علينا، و   كل يوم, و تقصفنا بها  التلفزيون الرسمية

السينما عند ترانتينو رئيس اللجنة, ليست اال احتفاء بالشكل وحده علي حساب  

,علي حساب المحتوي او رسالة الفيلم   GENREالولع فقط بالنوعالمضمون, و

سوف يؤثر علي اعضاء اللجنة,   هكذا ظنوا وتوجهاته, والبد أنه ترانتينو يقينا

 .. لكي يصوتوا معه للفيلم الذي يعجب هو اوال به

كانوا يحسبون ان السعفة الذهبية ستذهب ومن دون كالم لفيلم روائي من االفالم  

,التي شاهدناها خالل FICTION  جميلة والمهمة من أعمال الخيالالكثيرة ال 

  و " مثل  للفرنسي توني جاتليف هذه الدورة الرائعة حقا مثل فيلم " منافي "

 اواعجبتنا وتحمسنا لهالخ  " الحياة معجزة" و " المرأة مستقبل االنسان "   فيلم

  ز اليها ترانتينو الحركة, التي ينحا  ACTIONأو لفيلم من افالم االكشن كثيرا  

بطبعه وجنونه, واليقول شيئا, او اليهم علي االطالق ان   رئيس لجنة التحكيم 

 يقول أي شييء, المهم فقط ان يكون الفيلم مسليا..

لكن اذا بكل توقعاتهم تتالشي وتتبخر, وهم يشاهدون فجأة كيف تأثر ترانتينو  

حتي كادت الدموع    بفرحة مورعند صعوده الي خشبة المسرح الستالم الجائزة,

تنهمر من عينيه , وكان قرار اللجنة الذي اعلنه ترانتينو مفاجأة حتي بالنسبة  

وابلغه   لمايكل مور نفسه , ولو أن مالكا ملهما هبط عليه من السماء في الحلم

افالم    المهووس بعشقن هذا الترانتينو  م بحصوله علي تلك الجائزة,ومن من؟ 

 ماصدقه.. السيف والوسترن االسباجتي, 
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  في رأينا، وهو  " لمايكل مور,ليس بالقطع افضل افالمه 11\ 9فيلم " فهرنهايت 

" بولينج لكولمباين " او حتي فيلمه االثير   السابقة  الي رائعة مورمثال اليرقي 

المنشور  "  اقرب الي FAHRENHEIT9\11" أنا وروجر " حيث بدا لنا 

الرئيس  " او التهكم علي الفكاهي الساخر, ونوع من" التريقة"  السياسي 

بوش الرئيس الكسول االبله الذي يعتبره مور أغبي مرشح للرئاسة في  االمريكي  

منه الي الفيلم السياسي المحكم,الذي يعتمد علي التحليل  ، تاريخ امريكا

والتمحيص, والكشف عن المتناقضات في قلب العملية االجتماعية ويثير الجدل  

ان قرار منح جائزة "السعفة الذهبية" لمايكل  ويحمي النقاش. ولذلك نعتبر 

مورينطوي علي العديد من الدالالت, حيث لم تصوت اللجنة في رأينا لقيمة الفيلم  

  ENERGIEالفنية, بل صوتت لقيمة الفيلم السياسية, ولصالح " الطاقة" 

السينمائية الرائعة التي فجرها مور المخرج االمريكي السمين, مثل كرة النار  

دحرجة,وهو يجاهد ويصنع افالمه علي الرصيف, بالكاميرا المحمولة علي  المت

الكتف, لتكون مؤثرة وفاعلة في "اللحظة" التي نحياها اآلن, و"تصرخ" في  

وجه الظلم في العالم, ضد اكاذيب السلطة والنظام االمريكي ,وقمع واضطهاد  

وتسامحا. صوتت  واستغالل البشر, وهي تطالب بعالم اكثر عدالة ومحبةومساواة  

 CINEMA " الحقيقة " الواقع و  , صوتت لسينماACTEاللجنة للسينما كفعل 

DU REEL التي يصنعها   الوثائقية المهمة وكان قرارها بمثابة تكريم للسينما

 ذلك المخرج االمريكي السمين, واليهم علي اية شاكلة تكون,.. 
ها امريكا في  الحرب التي تخوضضد    صوتت معه لجنة التحكيم ضد بوش, و

العراق, ولذلك أهدي مايكل مور جائزته الي كل الجنود االمريكيين الذي راحوا  

وكان مور صرح    .ضحية لتلك الحرب, حتي يعرفوا بأن تضحياتهم لم تذهب سدي

من قبل, بأنه يريد بفيلمه أن يكون فعال نضاليا في المحل االول, القصاء بوش  

  لعديد من الناخبين االمريكيين الذينعن السلطة بأية طريقة, واستقطاب ا

وشرائح من الطبقة المتوسطة,  ،  اليصوتون عادة, وغالبيتهم من السود الفقراء 

استقطابهم الي صناديق االنتخابات الرئاسية في نوفمبروكسب اصواتهم لصالح  

المرشح الديمقراطي, وشجب بوش وسياساته, ولذلك قدم مور عبر فيلمه كشف  

مريكي برئاسة بوش, لفترة تمتد الي اكثر من ثالث سنوات  حساب للنظام اال

ونصف السنة, واستفاد من الغضب العارم علي سياسات بوش في فرنسا  

ووقوفها ضد الحرب وعدم مشاركتها فيها, وكسب تعاطف الفرنسيين مع فيلمه  

والمغامرة التي يخوضها في    ،ومنهجه السينمائي ،واعجابهم بالسينما التي يصنع

وشجاعته, حتي ان الجمهور الذي شاهدنا معه فيلم "    ،لم من افالمهكل في

" في " كان " ظل يصفق لمور من وضع الوقوف بعد نهاية  11\9فهرنهايت

دقيقة, وبخاصة ان المشهد االخير في الفيلم, يفجر من خالل   20الفيلم لمدة 
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ثير قصف  صراخ امرأة عراقية, مأساة الدمار التي لحقت بالعراق وأهله, تحت تأ

القوات االمريكية لمدينة بغداد,وحول دارها في لحظة الي حفنة تراب, ويكشف  

عن ضحايا الحرب من جثث العراقيين, ويعرج علي مستشفي امريكي ليعرض  

للجنود االمريكيين الذين فقدوا اطرافهم في الحرب الدائرة, ويعلن بعضهم في  

سي لوقف الحرب,  الفيلم عن انخراطهم عند عودتهم في العمل السيا

 ومناهضةبوش وسياساته, التي جلبت العار والخراب علي امريكا واالمريكيين.. 

لذلك يعتبر فيلم مور وثيقة سياسية عملية بنت وقتها وزمنها, وتكمن اهميتها في  

انها تالمس الوتر الحساس ونبض الناس ومشاعرهم اآلن في اللحظة, وتلهفهم  

, ولتذهب بعد ذلك كل االعتبارات الفنية الي  علي عمل أي شييء لمناهضة الحرب

الجحيم, وكان فيلم مور, الذي حاز علي ثقتهم من خالل افالمه السابقة وعلي  

قمتها رائعته " بولينج لكولمباين " , كان علي موعد معهم في " كان ", ومن  

 هنا تضامنهم معه, و تعاطفهم مع صاحبه ورسالته.. 

مؤتمرا صحفيا مع أعضاء  عقد مايو   23  حدااليوم  57مهرجان " كان  وكان

لجنة تحكيم الرسمية التي ترأسها المخرج األمريكي كوينتين ترانتينو, وذلك  

لمناقشة أعضاء اللجنة في األسباب التي دفعتهم إلي منح جائزة السعفة الذهبية 

توزيع  و   FAHRENHEIT11\9" 11\9إلي فيلم مايكل مور" فهرنهايت

ري علي هذا الفيلم او ذاك , ومعرفة تقييمهم الفالم  جوائز المسابقة االخ

تقليدا جديدا   رالمسابقة,وهي المرة األولي التي يقام فيها هذا المؤتمر, في ما يعتب

وكانت جرت العادة أن    .يستنه المهرجان هنا ألول مرة, وسوف يعمل به مستقبال 

ال أن إدارة  يرحل الجميع عن " كان " بمجرد  انتهاء حفل توزيع الجوائز, إ 

تقليدا جديدا أيضا هذا    -باإلضافة إلي التقليد الجديد السابق -المهرجان, ابتدعت

العام, يعتمد استقبال أعضاء لجنة التحكيم مخرج الفيلم الفائز بجائزة السعفة  

الذهبية مع طاقم الفيلم ونجومه,في مساء اليوم التالي علي حفل إعالن وتوزيع  

هنئتهم واالحتفال بعرض فيلمهم مرة ثانية,بحضور  جوائز المهرجان, وذلك لت

أهل المدينة " كان " علي البحر وضيوفها.في المؤتمر الصحفي اشار رئيس  

لجنة التحكيم المخرج كوينتين ترانتينو الي ان السياسة لم تتدخل في أعمال  

اللجنة, التي اعتمدت مبدأ االتكاء علي الفيلم وحده, والحكم عليه من دون اية  

تبارات اخري مفروضة من خارجه,ولم تكن ترغب في اعطاء اية دروس  اع

  الموقرة اخالقية من خالل اختياراتها, وأكد ترانتينو ان جميع أعضاء اللجنة

اتفقوا علي أن أحسن فيلم في المسابقة كان فيلم مايكل مور, وان ما اعجبهم حقا  

العثور علي"   في الفيلم هو حسه الفكاهي وروح السخرية, وتوفيق مور في 

 لصحيحة لفيلمه.. ا  TONEالنغمة" 
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وقالت الممثلة االسكتلندية تيلدا سوينتون عضو لجنة التحكيم أن فيلم مور يكشف  

كيف نضج كمخرج, منذ ان حقق رائعته " بولينج لكولمباين", وهو ليس فيلما  

  سياسي SYSTEMعن " بوش " أو " العراق ", لكنه فيلم عن " نظام "

ت بمقولة المخرج الفرنسي الكبير جان لوك جودار في هذا الصدد , وذكرّ بعينه

التي يقول فيها" " لقد أمضينا وقتا طويال نبحث فيه عن المفتاح, وقد حان  

الوقت لكي نبحث عن ثقب القفل.وقال المخرج االمريكي الكبير شاتزبيرج عضو  

تفكير" وقالت  لجنة التحكيم: " لقد منحنا مايكل مور فيلما غيّرطريقتنا في ال

الممثلة االمريكية كاتلين تيرنر عضولجنة التحكيم ان فيلم مور كان يضحكهم في  

لحظة, ثم يبكيهم في اللحظة التالية, وهو ليس فيلما وثائقيا بل منهاجا  

METHOD ,وأضافت الممثلة الفرنسية ايمانويل بيار عضو  في صنع االفالم

المريكا, لكنه فيلم يتحدث عن أمريكا   لجنة التحكيم : " ان فيلم مور ليس مناهضا

بطريقة مختلفة, وهو فيلم جيد حقا, ويستحق سعفة " كان " الذهبية عن جدارة,  

ألنه كان أحسن فيلم في المسابقة.وأعترف كوينتين ترانتينو بأن فيلم " ولد  

كان مرشحا   من كوريا الذي دخل مسابقة المهرجان OLD BOYعجوز "  

الذهبية ودخل مرحلة التصفيات النهائية اال ان فيلم   57للفوز بسعفة " كان " 

لثانية  ا LE GRAND PRIXمور فاز بفارق صوتين, فذهبت الجائزة الكبري 

 . في القيمة الي الفيلم الكوري. 

وفي المساء احتشد أهل كان وضيوفها حول قصر المهرجان لالحتفال بالفيلم  

به, ومشاهدة مايكل مور , وصاح PALME DORالفائز بجائزة السعفة الذهبية

وقدوقف    وابنته منها ناتالي,  ،يصعد ساللم القصر في صحبة زوجته كاتلين جلين

وانطلقت زغاريد الفرح وسط   الستقباله اعضاء اللجنة برئاسة كوينتين ترانتينو. 

من فرط زحام الناس في يوم   نالهتاف والتصفيق, حتي كدت تحسب نفسك يامؤم

وسط الحشد الذي تجمهر حول القصر, يلوح لمايكل   الحشر, في حين راح البعض

و "   " !   انتخبوا مايكل مور رئيسا المريكا " يصيح ان ، ومور بالعلم االمريكي

" ويصرخ ان " بجد في السينما ، يجب أن   كان " ضد بوشيعيش مهرجان " 

 " الفن  يكون االعتبار أوال للسياسة.. وقبل 
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 ؟ التسجيلي هل مستقبل السينما في الفيلم              
 

 

 للفرنسي باربيه شرودير  " محامي األرهاب "                 

 مايكل مور لالمريكي و" سيكو "                       

 

 

 

كشف مهرجان " كان " في دورته الستين التي اعتبرها من أفضل الدورات في  

تابع أعماله منذ أكثر من ربع قرن، كشف عن ارتباط  تاريخ المهرجان الذي ا

السينما بالسياسة، حتي في أكثر أفالمها شعبية او جماهيرية من نوع  

التي تحطم األرقام القياسية في إيرادات   -أفالم اإلنتاج الضخم   -"البلوكبستر"

شباك التذاكر،كما في أفالم روكي وسوبرمان وأنياب الخ. ولسنا بالطبع ضد هذه  

كما يطلق عليها في أمريكا،وال نطالب  POPULAR FILMSاألفالم الشعبية 

بأن تكون كل األفالم، من نوع " سينما المؤلف " التي يدعمها المهرجان.  

فالتنوع مطلوب في صناعة السينما. إال أن األفالم شعبية وفنية، التي تصنع  

لنخبة " تكشف دوما  للجمهور الكبير، أو لقلة من عشاق السينما الذواقة من " ا

عن  توجهات ومسارات واختيارات وسياسات معينة. فأي فيلم هو فيلم   

"سياسي " بالدرجة األولي، وال يشترط أن يحكي عن تشي جيفارا أي عن قائد  

لكوستاجافراس،    Zأو بطل أو زعيم أو ثورة،  ليكون فيلما سياسيا ،مثل فيلم  

ا كازان،الذي يحكي عن ثورة زاباتا في  " يحيا زاباتا " لألمريكي اليأو فيلم 

يكون الفيلم سياسيا ،   المكسيك، واضطلع ببطولته مارلون براندو. بل المهم ألن

أن يحكي عن " تناقضات " في قلب العملية االجتماعية التي يمر بها المجتمع،  

والتي تتشكل في لحظة " تاريخية " معينة .ولذلك فان أي فيلم ، ومهما كان  

والنوع الذي ينتمي اليه، حتي لو كان ينتمي الي أفالم الخيال العلمي   موضوعه،

، يكشف بالتالي عن توجهات او سياسات معينة، تكون بمضي الوقت فاعلة،  

ومؤثرة في الدماغ، وهي إما أن تضع عينها إنتاجيا علي " جيب " المتفرج،  

أن أطلق علي  وتعمل علي جذبه بشتي الطرق والمغريات لمشاهدة الفيلم، وأحب 

هذا النوع من األفالم " سينما الكوكاكوال " لالستهالك السريع مثل شطائر  
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الهمبورغر، وتكون كما في جل أفالم السينما العربية التجارية التافهة ضد "  

التفكير " عموما، وتعمل علي ثبات  األوضاع واألنظمة والسياسات، وترفض أو  

وحي بأنه  ليس في اإلمكان أبدع مما هو  تأبي أن تشارك في الحوار والجدل، وت

 كائن، وسيكون.. 

 

 أداة للتأمل والتفكير   ..الفيلم

 

وإما أفالم تريد من خالل نظرة خاصة كما في فيلم " علي حافة السماء. في  

الجانب اآلخر " لفاتح آكين أن تشارك في الحوار، وتحفز علي التأمل والتفكير،  

، كما في أفالم المخرجين المبدعين  لتكشف عن " رؤية "، وترتبط بقضية

المؤلفين المهمين الذين حضروا " كان "  هذا العام وبمناسبة عيده الستيني  

بالعشرات، وهؤالء وغيرهم، يعتبرون أن السينما كأداة للتفكير والتأمل في  

مشاكل مجتمعاتنا، ال تقل أهمية أبدا عن رواية لهيمنجواي أو محفوظ، ، او  

محمود درويش، أو لوحة لدافنشي أو االخوين سيف وأدهم  قصيدة لطاغور أو

وانلي، أو تمثال لمايكل انجلو أو محمود مختار، ،اذ تطمح  هذه األعمال الفنية  

علي تنوعها، إلي أن تكون عمال  إبداعيا مغايرا وأصيال ، يتجاوز الفناء والعدم ،  

بعدنا ، ولكل العصور.   لكي يصبح ملكا في التو لجيلنا ، ولتلك األجيال القادمة من

ومن منطلق أن السينما  واألعمال الفنية وقبل ان تكون للتسلية وتمضية أوقات  

الفراغ، واالستمتاع هكذا لالستمتاع علي ألفاضي ، هي قضية " إبداع " وفلسفة  

ورؤية، أي خلق جديد،  و" نحت " في الزمن، يريد أن يتواصل مع األبدية.  

بوجداننا، كما يقول المفكر والفيلسوف والمخرج   ولذلك تلتصق هذه األفالم

السينمائي الفرنسي جودار، وتعجبنا وتؤثر فينا كما في أفالم شارلي شابلن  

وبستر كيتون وبونويل وستانلي كوبريك وصالح أبو سيف، ألنها وبمجرد  

إعجابنا بها ، تصبح في التو قطعة منا، بتجاربها وتثرينا، بل أننا عندما نتحمس  

ونريد أن نكتب عنها ،  تصبح فجأة وفي التو أيضا ولدهشتنا ، تصبح أكبر   لها،

 منا.. 

ومن هنا تتكشف لنا صعوبة الكتابة عن السينما وأفالمها ، التي هي أشبه  

ماتكون ب " نوع " من " المرض " الوجودي " اللذيذ، و " الحمي "   

ثل " روميو وجولييت  التيفودية التي تسكنك، حين تشاهد عمال سينمائيا بديعا  م

" لاليطالي زيفاريللي مثال ،  فيكون أكبر من مسرحية ويليام شكسبير المأخوذ  

في    -متعلمين وأميين  –عنها ذاتها،  بقدرته علي الوصول الي قلوب كل الناس 

العالم بلغة الصورة ، ومن دون ترجمة .وربما لم يكن احد يعرف قبلها ، أن  

ب العبقري، مؤلف " هاملت " و" عطيل " و" الملك  بريطانيا أنجبت هذا الكات
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لير " و " روميو وجولييت "، فإذا به يتعرف عليه وللمرة األولي من خالل  

السينما،التي يقينا سوف تدفع  بذاك الفيلم، باتجاه قراءة أعمال شكسبير من  

جديد ، واإلشادة بموهبته وبعبقريته، ويكفي مع هذه ألحمي التي تتلبسك، حين  

شرع في تقييم عمل ما وتكتب عنه ،  أن يكون لك  فقط ، شرف محاولة الكتابة  ت

عن تلك " الروائع " ،  في حديث صوفي هامس عن الكواكب والنجوم، وذلك  

البحار القرصان،الذي زرع شجرة علي حافة البحر في فيلم " لص بغداد "،   

نما مجد الطفولة.والجميل  فلما أثمرت ، أنطلق في بحار هللا، وهكذا تعيد الينا السي

انه كانت  هناك تحية لهذا الفيلم " روميو وجولييت " لاليطالي زيفاريللي  في  

المهرجان، من خالل فيلم قصير مفاجأة  للمخرج اإليراني عباس كيارستمي في  

" أيقونة " كان السينمائية في عيده الستيني ، ونعني بها فيلم " لكل سينماه" ،  

اإليراني الكبير في فيلمه القصير ذاك ، من ضمن أفالم أكثر    حيث يكشف المخرج

مخرجا من أنحاء العالم من بينهم يوسف شاهين والفلسطيني ايليا   33من 

 سليمان..

يكشف عن تأثيرات مشاهدة فيلم " روميو وجولييت " لزيفاريللي علي وجوه  

إذا  مجموعة من النساء، داخل صالة العرض وهم يتفرجون علي الفيلم، ف

بالدموع تنسكب من عيونهن حين يعلن الراوي في خطبة الوداع ، عما جلبته  

تلك " الكراهية " والنزاعات بين البشر من مآس ، تنفطر لها قلوبنا وتدمي  

أعيننا، علنا نتأمل وننظر ونعتبر، وإذا بك تسمع  في " كان " ، وتحديدا يوم  

عودة الي   -من جديد. ونالحظ    االحتفال بسينما لبنان ، أن الحرب اشتعلت هناك

أنه يركز فقط في الفيلم علي وجوه النساء،  في لقطات كلوز    -فيلم  كيارستمي

آب مقربة، وال يأتي بأي لقطة من فيلم زيفاريللي ويضعها في فيلمه، بل يكتفي  

فقط بشريط الصوت وصوت الراوي في الخطبة المذكورة، وبالتالي يحفزنا علي  

الراوي ، لكي نعرف متي نطق،  وفي أي فيلم، ونتساءل عن  أن نبحث عن صوت 

 سحر السينما الخفي ..

ولذلك أعتبر ، ومازلت واقعا تحت تأثير وسحر األفالم " السياسية " المباشرة  

التي عرضها " كان " الستيني، وبعد انقضاء أسبوع علي المهرجان الذي كنا  

عة اآلف صحفي ومصور  نلهث خلف أفالمه، ونركض مثل المسعورين مع أرب

وناقد من قاعة إلي قاعة، ونقف تحت الشمس الحارقة في طوابير طويلة تمتد  

من قصر المهرجان الي نهاية شاطئ الكروازيت، وكأنك يا مؤمن من فرط الزحام  

 تشهد  يوم الحشر، وننتظر.. 

 

 

 ثورة الجزائر في فيلم تسجيلي 
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 L AVOCAT DE LA TERREURأعتبر أن فيلم " محامي الرعب " 

وهو من النوع  شرودير ، أو اإلرهاب " للمخرج الفرنسي القدير باربيه 

، وقد عرض في تظاهرة " نظرة ما " علي هامش المسابقة الرسمية  الوثائقي

للدورة الستين ، هو أهم فيلم سياسي عرضه المهرجان، و قد كان بمثابة " قنبلة  

 " انفجرت في كان.. 

المحامي الفرنسي من أصل فيتنامي جاك فرجيس، الذي  ال ألن الفيلم يحكي عن  

اشتهر بالدفاع عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، ) تزوج بها وأنجب منها  

طفلين ( ، وثورة الجزائر ، ومن يطلق عليهم في الغرب ب" اإلرهابيين  " مثل  

ن،  كارلوس ، أو "المحرفين "  مثل الفيلسوف الفرنسي الراحل مكسيم  رودنسو

 LAVOCAT DE LAبل ألن فيلم " محامي اإلرهاب " 

TERREUR  الذي أعتبره أهم فيلم فرنسي " عربي " عرضه المهرجان ضمن

قائمة االختيار الرسمي ، يطعن هكذا علنا في ماضي فرنسا االستعماري، ويكشف  

عن جرائم تلك الحقبة االستعمارية في تاريخها ، التي تتحاشى األفالم الفرنسية  

 ئية وتسجيلية  طرحها ومناقشتها إال في ما ندر.. روا

كما يجرؤ علي المساس بضمير فرنسا ، ليثيره ويهزه ويحركه، في فيلم أشبه ما  

يكون بسلسلة  "اعترافات " يكشف فيها جاك فرجيس اللثام عن وقائع مذهلة،  

  والمذابح وأعمال التعذيب التي ارتكبت، ويأتي لها في فيلمه بمقاطع سينمائية

لمظاهرات ستيف   8نادرة، من ضمنها لقطة سينمائية باألبيض واألسود سوبر 

في الجزائر، التي خرجت الي الشارع في يوم عيد تحرير باريس، لتهتف بحياة  

الجزائر ، وتطالب باالستقالل،  في وقت كانت الجزائر تعتبر فيه قطعة من  

لمتظاهرين الذين راحوا  فرنسا، وإذا بالعسكر الفرنسي المحتل يفتح النار علي ا

 آالف شهيد وربما أكثر..   10يلوحون بعلم الجزائر ، ويحصد بنيران بنادقه أكثر 

ومن خالل اعترافات جاك فرجيس يقدم الفيلم بانوراما لرحلته المهنية  

الشخصية،  التي ارتبطت برحلة شعبنا العربي الجزائري علي طريق التحرر  

خصيات ثورته، ومن خالل شهاداتهم  التي  واالستقالل ، وعلي لسان ابطال وش

تحرك فينا مشاعرنا، وتجعل الدموع تنفطر من مآقينا ، حين يحكي جاك عن تلك  

الوقائع وأحداث ثورة الجزائر، ويرفض في المحكمة الفرنسية أن يكون مدافعا  

عن " اإلرهابيين " كما تطلق عليهم ، بل عن  المناضلين الثوريين الذين   

 أجل استقالل بالدهم ، ونيلها حريتها.. يحاربون من 

ويبكي جاك فرجيس في الفيلم مثل طفل، حين يتذكر لقائه ألول مرة بالمناضلة 

الجزائرية جميلة بوحريد ، وكيف بكي حين شهد أهوال التعذيب الذي مورس  
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عليها ولم تهتز له شعرة في جسدها،  وظلت صامدة وتشمخ بكرامتها..وكان أن  

أول نظرة، وقاد حملة دولية إلطالق سراحها بعد أن حكمت    وقع في حبها من

عليها المحكمة الفرنسية باإلعدام، وجعل شخصيات سياسية دولية كبيرة مثل  

نهرو تطالب بالعفو عنها وروج لقضيتها بكتاب من تأليفه، ونجح بالفعل في ان  

ه يتظاهر  يجعل جميلة بوحريد رمزا للمرأة المناضلة في العالم، وجعل العالم كل

بهدف العفو الرئاسي عنها ، وحقق انجازا مهما ، لعله أهم أنجاز في حياته، عبر  

مشاركته في ثورة الجزائر، وعلي الرغم من عالقته المتوطدة مع الديكتاتور  

 الكامبودي بول بوت الدموي الجزار.. 

ومرة ثانية يروح  فرجيس يبكي  في الفيلم،  حين يصطحب في مشهد من أكثر  

هد الفيلم إثارة، وأشدها وقعا في النفوس، يصطحب مجموعة من المناضالت  مشا

الجزائريات إلي غرف التعذيب والحبس التي اعتقلن فيها، فيتذكرن في حضرته  

كيف كان أهل مدينة الجزائر يصيحون ويزغردون حين يتم إعدام أحد المناضلين  

ن أحشاء المدينة /  الجزائريين في ساحة السجن، وفجأة تنطلق أصوات الفرح م

من النوافذ واألسطح وكل مكان ، لكي تسافر في أنحاء الفضاء، وتعلن أن يوم  

الخالص قد بات وشيكا، ويظهر في الفيلم ملصق فيلم جميلة بوحريد الذي أنتجته  

ومثلته الفنانة المصرية والممثلة القديرة ماجدة وإخراج يوسف شاهين ، كما  

مخرج االيطالي بونتوكورفي الشهير " معركة  تظهر بعض مقاطع من فيلم  ال

 الجزائر " الذي يعد أحد كالسيكيات السينما السياسية العظيمة.. 

فيلم " محامي اإلرهاب " بشهادة واعترافات جاك فرجيس، وأهله وبعض  

معارفه و أصدقائه مثل رسام الكاريكاتير الفرنسي الشهير ، يقدم رحلة سينمائية  

ياسي لعصرنا خالل السنوات الخمسين األخيرة، ليكون أداة  مذهلة في التاريخ الس 

تفكير " موضوعية " في  أيديولوجية اإلرهاب ومفاهيمه، حيث يفند فرجيس  

مقوالت وتصورات مغلوطة، ويجعلنا نعيد النظر في تلك المحاكمات، التي تدافع  

،  بها األنظمة السياسية عن مصالحها ، ويكشف عن كواليسها وزيفها ونفاقها

وال يخلو الفيلم بفضل شخصية جاك فرجيس " السري الغامض " من حس  

فكاهي محبب،  يجعلنا أحيانا نضحك ونسعد جدا بالتعرف علي  هذه الشخصية  

اآلسرة التي تضم كافة المتناقضات، لكي تنصهر في بوتقة إنسانيتنا، وتصنع من  

الفيلم ، وال    جاك فرجيس شخصية  جد تشبهنا، لكن ثمة أسرار تظل غامضة  في

يكشف عنها جاك فرجيس،  ألنه كما يقول ال يتعدي أبدا ذلك الشريط األبيض  

الذي وضعه لنفسه،  ألن من يكتم حزنه في قلبه، كما يقول المسرحي االنجليزي  

 العظيم أوسكار وايلد يموت مخنوقا به.. 

ية،   فيلم " محامي اإلرهاب " يقدم  " درسا  " في السينما التسجيلية السياس

التي توظف السينما كشهادة للتاريخ، ومن دون أن تحول الفيلم إلي " محاكمة "  
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إلدانة هذا أو ذاك ، بل تتركنا نتفرج ونتأمل ونفكر ومن بعدها نستطيع وحدنا أن  

نحكم أو ال نحكم بمشيئتنا، وبكامل حريتنا، ولذلك يتحاشى الفيلم أن  يكون هناك  

فزيونية ذلك  "الراوي " الذي يدير دفة الفيلم،   كما في األعمال التسجيلية التل

ويحركنا في االتجاه الذي يريد، فنعتنق أفكاره،  ونحكم بمعياره ، ونصدق كل  

 كلمة ينطق بها.. 

 

 مايكل مور : درس في الديمقراطية "سيكو"

 

كما عرض " كان " أيضا مجموعة من األفالم التسجيلية الطويلة الرائعة خارج  

وهو من أنضج   -ايكل مور لم  SICKOية، مثل  فيلم " سيكو " مسابقته الرسم

الذي يعرض فيه لنظام التأمين     -أفالمه،وأقوي من  فيلمه " فهرنهايت " بكثير 

الصحي في أمريكا. ال لكي يحكي عن الوضع البائس لعالج المهشمين والصعاليك  

بل في  الغالبة ، وهؤالء ال توجد مؤسسة تعالجهم ببالش، أي من دون مقا

أمريكا،  بسبب فقرهم وبؤسهم، ولهم رب أسمه الكريم، وعليهم أن يقوموا كما  

يظهر في أول لقطة من الفيلم بتخييط جراحهم، وعالج أنفسهم بمعرفتهم، وقد  

تتكلف خياطة عقلة إصبع معطوبة ومبتورة في حادث، وإعادتها إلي مكانها  

 ألف دوالر في المستشفي !..   25األصلي أكثر من 

ل لكي يحكي عن هؤالء القادرين،الذين يدفعون من أموالهم لالشتراك في شركة  ب

تأمين تصرف لهم مستحقاتهم بعد العالج،أو توافق علي اإلنفاق علي عالجهم.  

ويكشف هنا مور ويفضح أساليب نهب  وخداع المواطن األمريكي الميسور، إذ  

وتبكي موظفة في   أن هذه الشركات  تتحايل وتتهرب من الدفع بشتي الطرق،

احدي هذه الشركات في الفيلم، ألنها رفضت طلبات العالج للعديد من المرضي ،  

 عمال بسياسة شركة التأمين التي تعمل بها ، وحصلت علي ترقية.. 

لكنها كانت السبب في وفاة هؤالء المرضي المساكين. كما يكشف احد العاملين  

تعتمدها هذه الشركات التي تمارس   الجزارين عن ميكانيزمات وآليات النهب التي

أيضا سياسة التمييز العنصري، حتي أنها رفضت طلب ممرضة عالج زوجها  

 المريض بالسرطان، ألنه أسود ! 

كما رفضت أيضا طلب فتاة شابة أن تدفع الشركة مصاريف عالجها من  

السرطان،ألنها صغيرة السن، وال يجوز في عرف الشركة لمن هو في سنها، أن  

 بذاك المرض اللعين ، وبالتالي لن تدفع نفقات عالجها منه !.  يصاب

وتتوالي تلك الحاالت والشهادات المفزعة في الفيلم  حتي تشعر بالقرف  

والغثيان، وتحمد هللا علي أنك ال تعيش في أمريكا ،ويعري هنا مايكل مور الحلم  

ما وقع   األميركي وأسلوب الحياة علي الطريقة األمريكية، ويكشف من خالل
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لصحفية ورئيسة تحرير جريدة أمريكي،ة كيف صرفت حين مرضت كل   

مدخراتها علي العالج، بعدما رفضت شركة التأمين دفع نفقاته، وكيف اضطرت  

المسكينة إلي بيع منزلها، لتصبح  في ما بعد عالة علي  بناتها، وتكاد تتسول  

 منهن ركنا في البيت  لتسكن فيه مع زوجها.

واطن األمريكي كما يكشف مور في فيلمه ، وليس فقط بالنسبة  إن  صحة الم

للمعذبين المهشمين الذين يعيشون علي الرصيف، بل ألفراد الطبقة الوسطي  

أيضا، تلك التي تشكل الغالبية العظمي من الشعب األمريكي، هي بالفعل مأساة.  

، بل يقارن  ومور اليكتفي بعرض تلك الحاالت  المأسوية  المخيفة فقط في الفيلم

أيضا بين النظام الصحي في أمريكا،القائم علي نهب المواطن وسرقته، وبين  

أنظمة وأساليب عالج المواطن في كندا وانجلترا وفرنسا، ويتنقل بين هذه الدول،   

ليكشف كيف تتحايل أمريكية علي العالج في كندا ،من خالل الزواج  األبيض  

لها لكي تستفيد من العالج المجاني هناك  المزيف بمواطن كندي متفاهم يرأف بحا

 للمواطنين.. 

ويظهر مور في فيلمه كيف  يعالج المواطن البريطاني مجانا،  بل وتقوم إدارة  

المستشفي أحيانا  بدفع تكاليف انتقاله إليها، وعودته إلي داره بعد العالج!  

كان  ويحكي فرنسي في الفيلم كيف هرب من جحيم المستشفيات األمريكية حيث 

يعمل هناك، ليعالج في بلده من السرطان، حيث لم توافق شركة التأمين علي  

تحمل نفقات عالجه. ويجتمع مور مع مجموعة من األمريكيين الذي يعيشون في  

باريس، فيصورون له فرنسا علي أنها من ناحية العالج جنة هللا في أرضه ، إذ  

ستمع إلي محاضرة ألحد رجال  يعتبر العالج حقا مكفوال لكل مواطن. وفي لندن ي

السياسة عن تاريخ العمل بنظام التأمين الصحي،  يحكي فيها كيف قرر الشعب  

البريطاني تطبيقه بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما صوت الناس مع هذا القانون  

الذي يقضي بتوفير العالج لكل فرد، ويكشف في حديثه لمور عن انه لوال العمل  

اطية التي تتيح للشعب أن يصوت ويختار بنفسه،  لعالجه  بسياسة الديمقر

ورفاهيته ومصلحته، ما كان لذاك النظام أن يطبق، ويضيف أن صحة أي مجتمع  

ال تقاس إال بصحة المواطن،  وكل ماعدا ذلك فهو هراء. ويكشف مور في فيلمه  

وفر  أن أمريكا تحتل المركز الخامس والثالثين في قائمة أفضل البلدان التي ت 

 عالجا جيدا لمواطنيها ، وتأتي بعد اندونيسيا وجزر القمر!

فيلم " سيكو " كان أحد أبرز األفالم التسجيلية التي شاهدناها في المهرجان،  

وهو يقدم صورة لصانعه وما كنا ننتظره من مور، ولم يخذلنا، بقدرته علي  

ا ورزين،وبنفس  المواجهة والتقييم والتحليل والمقارنة والنقد في عمل مقنع جد

الحس الفكاهي العالي وخفة الدم اللذان يطبعان دوما  مور وأفالمه ، وتكاد ال  

تشبع من الضحك في الفيلم، حين يتهم صراحة بوش بأنه عبد مرتشي، يتقاضي  
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من لوبي شركات األدوية ثروات طائلة، حتي يسمح لها بأن تحدد أسعار األدوية  

لدوالرات. وأكد  مهرجان "كان " الستين  بمزاجها، وتنتفخ جيوب أصحابها با

من خالل هذين الفيلمين علي أن السينما التسجيلية هي األقوى اآلن علي مالحقة   

في   بومشكالته، وأنها من خالل البحث والتنقي هأحداث الحاضر وتناقضات

تاريخنا وذاكرتنا ـ ال تسلط الضوء علي ماضينا فقط ، بل تنير أيضا حاضر  

 .. فق ا أقدر، علي استكشاف ذلك المستقبل الذي ينتظرنا عند حافة األزمننا،وتجعلن
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 (20 )              

            

            

 فيلم  " البنات دول "  لتهاني راشد                  

 على الرصيف  رحلة مع أوالد الشوارع                  

                        
 

 

التاسع والخمسين كانت متميزة علي   " السينمائي كانمهرجان "ن دورة عتبر أأ

أكثر من صعيد، إذا أخذنا في االعتبار أن ذلك االحتفال هو أكبر " عيد السينما "  

في العالم عن جدارة ، ولك أوال أن تتخيل حجم هذا العيد، حين يغزو تلك القرية  

وتعداد سكانها ال يتجاوز  الصغيرة علي البحر في الجنوب الفرنسي المشمس، 
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ألف إنسان، فإذا بها تتحول إلي   120ألف نسمة، يغزوها أكثر من  30أكثر من 

أكبر تجمع لصناع فن السينما في العالم، ومركزا الكتشاف المواهب السينمائية  

الجديدة، وتسليط الضوء علي الطريقة التي يتقدم بها فن السينما في العالم  

من تصوير، والتعبيرعن نبض الواقع المعاش، وهموم   ويتطور،كي يقترب أكثر

اإلنسان في عصرنا ، داخل مجتمعات االستهالك الجديدة في عصر العولمة  

وانهيار الحدود، وفي أجواء التوتر والدمار والحرب. وإذا بتلك القرية الصغيرة  

علي البحر تصبح بعيدها الفني اإلنساني معبدا للسينما، واقرب ما تكون إلي  

ا  صالة قدسية في محراب ذلك الفن الذي دخل حياتنا من أوسع باب. والمهم هن

من المهرجان، أن ذلك العيد يكرس كل أعماله  كما نوهنا من قبل في كتاباتن

واحتفاالته، ال للكسب التجاري البحت المشروع ،أو الدعاية للسياحة في المدينة،  

ق من إقامة المهرجان لإلقليم،  علي الرغم من االنتعاشة االقتصادية التي تتحق

مليون يورو كل سنة. بل يكرسها ويوظف نجومها   200وتصل قيمتها الي 

" سينما المؤلف " ، أي السينما التي تطرح تساؤالت علي عصرنا   ـللدعاية ل

وزمننا، وتسأل لماذا تستحق حياتنا أن تعاش ، ومن أين أتينا، والي أين نحن  

 نساني ذاته،وتمنحه قيمته وداللته ومعانيه.. ذاهبون ، وتفلسف وجودنا اإل

وقد تتسامق أحيانا بأعمالها عند كوكبة من المخرجين من أمثال السويدي  

برجمان والفرنسي جان لوك جودار والهندي ساتيا جيت راي واألمريكي  

فرانسيس فورد كوبوال،  لتضعهم في مصاف كبار الكتاب والروائيين العمالقة في  

ثال األمريكي وليام فولكنر او اليوناني نيكوس كازانتزاكيس او  عصرنا ، من أم

الروسي أنطون تشيكوف او الهندي رابندرانات طاغور. إذ أن سينما المؤلف هي  

عكس السينما التجارية، التي تقدم للجمهور ما تعرف انه يريده، فتلف له  

ت اإلبهار  البضاعة في ورق سوليفان، كما في " شيفرة دافنشي " وتتحفه بمتبال

والمؤثرات البصرية، وال تحمل  كصناعة مثل صناعات األسلحة والدمار هما أو  

قضية، بل تضع عينها وفلبها علي جيب المتفرج. في حين تخاطب "سينما 

المؤلف" عقولنا، وتجعلنا نتأمل في حياتنا ونفكر،وتقدم لنا ما ال نعرف أننا  

تها، وتشتغل علي فن السينما وتطوره  نريده، وتدهشنا هكذا باكتشافاتها وابتكارا

من داخله،وحين تعرض مثال للحرب، تقف ضد الظلم، وتطور من وعينا بالعالم،  

 و تدعو إلي أخوة اإلنسانية، ومجتمعات أكثر محبة وعدالة وتسامحا.. 

وغيرها من أفالم  X MENخلف واجهة " شيفرة دافنشي " ورجال اكس " 

لإلبهار بأي شكل وبأي ثمن قدمها المهرجان،   هوليودية تجارية بحتة، تروج فقط 

حضرت " سينما المؤلف " هذه بقوة في المسابقة الرسمية، من خالل بعض  

األفالم المتميزة،التي جددت فينا اآلمل في سينما أكثر التزاما بقضايا عصرنا،  
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ومتعتنا وثقفتنا بسحر الفن، ونرشح بعضها هنا للفوز بجائزة من جوائز  

 المهرجان.. 

الفرنسي لبرونو دومون، الذي يحكي عن   FLANDRESمثل فيلم " فالندرز"  

بربرية الحرب، وكيف تحول البشر الي وحوش ،ويذكر بالحرب الدائرة حاليا في  

العراق، ويحيل اليها والي دمويتها، ويرينا كيف تؤثر علي نفسية بطل الفيلم،  

إذا به فقط بعد أن شاهد  ذلك الشاب المزارع غير القادر علي اإلفصاح والبوح، و

األهوال والرعب في الحرب ، يعود لينطق بكلمة أحبك ، ويرددها بعد صمت  

 طويل علي حبيبته.. 

التركي لنوري بيلج سيالن، الذي يحكي   CLIMATSومثل فيلم "مناخات " 

عن الحب والرغبة، من خالل تصوير وتشريح أزمة عاطفية بين زوجين إثناء  

ا في مناخات وأجواء متعددة عبر فصول الصيف  أجازة  صيفية، وتطوره

والخريف والشتاء،، ويحكي الفيلم عن "صدع" عاطفي نفساني، وقلق وجودي،  

واعتبره فنيا وسينمائيا مثل اللوز المقشر،أوالشهد المصفي ، وأشبه ما يكون  

بكتابة الشعر بالسينما, وتخفيف أآلم أرواحنا الهشة، وهو يحكي أصال عن  

واطف، وينطق بحكمة الوجود، أن شيئا ال يثبت أبدا علي حال،  "هشاشة" الع

ويكاد يكون مثل قطعة موسيقية، من خالل التعبير بالصورة وحدها، والتأمل  

 والصمت.. 

الذي يذكر من خالل قصة أربعة جنود   INDIGENESوفيلم " بلديون "

 MERE PATRIEجزائريين في الحرب العالمية الثانية لتخليص الوطن األم 

ألف جندي   130فرنسا من االحتالل األلماني النازي، يذكر بتاريخ أكثر من 

إفريقي، شاركوا في الجيش الفرنسي، وحققوا انتصارات ال يستهان بها بشجاعة  

منقطعة النظير، فيعيد كتابة التاريخ من جديد بالسينما، وينتشل ذاكرة هؤالء 

الجيل الحالي من أبناء  الجنود من اإلهمال والضياع والنسيان، حتي يدرك  

المهاجرين العرب واألفارقة، حجم التضحيات التاريخية التي بذلها أسالفهم  

وأجدادهم، من أجل تحرير تلك البالد، والتعرف عليها وعلي أهلها وأناسها،  

وعلي أمل أن تتغير هذه العقلية الفرنسية التي مازالت تعامل أبناء المهاجرين من  

ل وفوقية وعنصرية، وتمنعهم بسبب لون بشرتهم واألصول  العرب واألفارقة بتعا

التي ينتمون اليها من صعود السلم االجتماعي وتمارس عليهم سياسات التمييز  

في العمل والسكن. والجميل هنا ان المهرجان دعا بعض هؤالء المحاربين  

الجزائريين القدامى لحضور عرض الفيلم واالحتفال به في " كان "، ونرشح  

لم الذي نعتبره بمثابة  "تحية " الي هؤالء الجزائريين األميين البسطاء الذين  الفي

ضحوا بأرواحهم من أجل فرنسا في الحرب، ولم يحصدوا سوي الخيانة ونكران  

الجميل، للحصول علي جائزة أحسن سيناريو،وربما جائزة أحسن ممثل ، ولعلها  
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يلم الممثلين األربعة جمال  تكون هنا جائزة " جماعية "، وتمنح الي أبطال الف

دبوس وسامي نصري ورشدي زيم وسامي بو عجيلة، الذين تألقوا بتمثيلهم في  

 الفيلم.. 

االسباني لبدرو المودوفار، الذي اعتبره بمثابة    VOLVERوفيلم " عودة " 

تحية إلي المرأة مستقبل اإلنسان، كما يقول الشاعر الفرنسي العظيم اراجون في  

تحية الي األم والزوجة واألخت والحبيبة، ويعتبر الفيلم بمثابة  احدي قصائده، 

"عودة " للمودوفار علي أكثر من مستوي: عودة الي النساء اللواتي أثرن في  

حياته في الحياة والسينما، وعودة إلي موضوع األسرة وأسرارها، وعودة الي  

بح في الفيلم  ممثلته وبطلة أفالمه الفيتيشية كارمن مورا التي تمثل دور الش

إذا كانت علي شاكلتها، وعودة الي قريته    اوجعلتنا نحب كل األشباح ،وال نهابه

األصلية في إقليم المانشا في أعماق الريف االسباني، وتقاليد القرية الممثلة في  

روح المحبة والجيرة الحسنة، والتضامن بين الناس، ونري في الفيلم كيف تقوم  

سرة في المدينة بالسهر علي رعاية العمة العجوز وحتي  الجارة في غياب افرد األ

بعد موتها وتتكفل بكل شيء. وربما كانت بينيلوب كروز التي نورت بجمالها  

مهرجان كله، ووسمته بالبهاء والحسن، وجعلتنا جميعا نقع في حبها من خالل  

دورها في " عودة " ، الذي يعبر عن شجاعة النساء في مواجهة أزمات كل  

والحرائق الصغيرة والكبيرة كل نهار. ربما كانت جديرة حقا بالفوز بجائزة    يوم،

أحسن ممثلة في المهرجان، وبخاصة إذا اعتبرنا أن المودوفار بفيلمه هذا  

الجميل األصيل، قد نجح الي أبعد حد في تكريم النساء في محلنا، وعبر بفيلمه  

هو ذاته فيلمه هذا  بمثابة "   عن تقديرنا لهن ،ومعزتهن في قلوبنا، بل لقد اعتبر 

هدية " و" تحية " الي ممثلتين عظيمتين في تاريخ السينما االيطالية والعالمية  

هما " آنا ما نياني "و " صوفيا لورين " ، ونجح في أن يمنح بنيلوب كروز  

أفضل وأنضج أدوارها علي اإلطالق علي الشاشة, ويحولها إلي " أيقونة " مثل  

 مارلين مونرو.. 

وفيلم " بابل " الذي أرشحه للفوز بجائزة السعفة الذهبية او الجائزة ألكبري في  

المهرجان، لألسباب التي شرحتها بخصوص هذا الفيلم األثير، الذي يناقش  

قارات، ونجح في كشف الخيوط الخفية التي تربط    4موضوع " اإلرهاب "في 

ة والروح الميركانتيلية  مابين البشر،بعد ان فرقتهم مجتمعات االستهالك الجديد

التجارية في عصر االتصاالت والعولمة وانهيار الحدود ،حتي أن ما يحدث في  

قرية جبلية مغربية بعيدة عن العمران، تتردد أصداؤه في المكسيك وطوكيو  

وعواصم العالم العمالقة. واعتقد ان ادارة مهرجان " كان " كما نوهت ، تريد  

" ألنها تراهن علي مخرج الفيلم المكسيكي   أن تمنح جائزة لفيلم " بابل

اليخاندرو جونزاليس ايناريتو، باعتباره أحد أبرز المواهب السينمائية في العالم  
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التي تحتاج الي مساندة ودعم وتشجيع، حتي تكون في طليعة سينما المؤلف،  

وتطور من فن السينما في ورشة االبداع. وكنا كشفنا سابقا عن أسلوب ايناريتو  

لسينمائي المميز الذي يستفيد من تقاليد الفيلم الهوليوودي التي أرساها  ا

المخرجون الكبار، وبخاصة في بناء السيناريو المحكم  المشدود ، ويوظفها في  

خدمة قضايا عصرنا مثل مشكلة االرهاب, كما وظف النجم االمريكي الكبير براد  

يت بالنش، في دعم تمثيل  بيت لخدمة الفيلم، واستفاد من نجوميته ونجومية ك 

الممثلين غير المحترفين الذين أدارهم في فيلمه، ونجح ايناريتو الي حد كبير في  

ان يمنح الفيلم مصداقيته التي تفقأ العين، واذا به يسحبنا بصنعة لطافة، ويطوف  

بنا عدة مدن وقارات، ويشدنا الي مقاعدنا ونحن نتابع أحداث الفيلم، كما لو كنا  

هيتشكوك او فيلم بوليسي مشوق من أفالم االثارة، ويكشف هنا  في حضرة 

بفيلمه ان السينما هي فن بال حدود وال جنسية بمشاركة ابطال الفيلم من امريكا  

 والمغرب والمكسيك واليابان وأناس لم يمثلوا قط من قبل في حياتهم .. 

كو "  واتعجب هنا من ان ادارة المهرجان عرضت فيلمين بارزين هما " باما

للموريتاني عبد الرحمن سيساكو وفيلم " البنات دول " للمصرية تهاني راشد  

خارج المسابقة، واعتبرهما من أبرز األعمال التي عرضها المهرجان ، اذ يقدم  

الفيلم األول والذي يعتبر الفيلم الوحيد الذي يمثل أفريقيا في المهرجان" محاكمة 

المصرفية التي صارت تتحكم في مستقبل  " للبنك الدولي والمؤسسات المالية و

القارة، ويطالب بإلغاء ديون الدول اإلفريقية مثل مالي، ويشرح آليات المعونات  

االقتصادية التي تجعل جزءا كبيرا من تلك المعونات يعود الي أصحابها، من خالل   

  تشغيل موظفيها وممثليها ووكاالتها في البلد المعني. واعتبر " باماكو " أو "

المحاكمة " درسا في السينما التعليمية، فهو فيلم بسيط وشفاف، والطريف ان  

محاكمة البنك الدولي في الفيلم تعقد داخل فناء دار كبيرة في وسط العاصمة با  

ماكو، والحياة تسير بإيقاعها المعتاد ، حيث يختلط الحابل بالنابل، كما لو كنت في  

وس بالطبل والمزمار البلدي ،  مولد أو سوق، وتغزو المحاكمة زفة عر 

وبمصاحبة فرقة موسيقية مثل فرق حسب هللا الموسيقية التي تجوب األحياء  

الشعبية  في قرانا ومدننا في بر مصر العامرة بالخلق والناس البسطاء الطيبين  

 ،والشيء يدعو أبدا للغرابة في باماكو أو مصر و عموم إفريقيا.. 

ول " ضمن مجموعة كبيرة من األفالم العربية من  كما اعتبر ان فيلم " البنات د

 ..هو أهم فيلم عربي عرضه المهرجان  مصر والسعودية واليمن

ويحكي الفيلم من النوع التسجيلي ببساطة وفن وذوق عن فتيات الشوارع في  

مصر اللواتي يهربن من بيوتهن بسبب قسوة المجتمع واألهل ويلجأن الي حياة  

ع وشم المخدرات من كل نوع، ويسأل الفيلم الذي يمنح  الفقر والبؤس في الشار

هؤالء الفتيات صوتا يعبرون من خالله عن مآسيهم، يسأل بشكل ضمني وغير  
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مباشر أي مجتمع هذا الذي يسمح بتواجد تلك الشريحة االجتماعية، ويقعد  

يتفرج، وال يحس وال يختشي علي دمه، وال يخجل من جملة انتهاكات لإلنسانية، 

في الطريق العام ؟. أي مجتمع هذا وأي حكومة وأي دولة ال بهمها أن   تحدث

تعرف ما هو مستقبل أوالدها ، ومصير هؤالء األبناء الذين يولدون في الحرام،  

لهم شهادات  روال يعترف بهم أصال، ألن أحدا ال يعترف بأبوتهم،وال تصد

 .ميالد؟.

جرها المهرجان، ليحكي عن  فيلم  " البنات دول " هو أشبه ما يكون بقنبلة ف

واقع البؤساء الهامشيين الجدد المعذبين في األرض، في مجتمعات التخلف  

األنانية االستهالكية، ويحذر الفيلم من الهوة العميقة التي صارت تفصل في مصر  

بين عالمين عالم الثراء الفاحش، وعالم الفقر المدقع والبؤس المزري الذي  

سانية, ويقدم الفيلم نموذجا باهرا لسينما " الواقع  يعتبر عارا في جبين اإلن

"CINEMA DU REEL   التي ندعو إليها للنزول الي الشارع واإلمساك

بتوهج الحياة ذاتها، واالختالط بالناس في الزحام، بعيدا عن مسلسالت التلفزيون  

وأفالم السينما الروائية العربية، وبخاصة المصرية، التافهة المنحطة.ولو كنت  

عضوا بلجنة التحكيم لمنحت فيلم " البنات دول " جائزة لجنة التحكيم  

 .. عرض خارج المسابقة. خسارة أنه لألسف الخاصة،غير 
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 ". كاترين دينوف في فيلم تسجيلي لبنانيي شـوفبد  "     

 يوثق لذاكرة الخراب                       

 
 

في قائمة    61عربية التي عرضها مهرجان »كان« السينمائي من أقوى األفالم ال

فيلم    -وليس في »سوق الفيلم« على هامش المهرجان   -المهرجان الرسمي 

»بدي شوف« للمخرجين اللبنانيين الثنائي جوانا حاجي وخليل جورجي، وكان  

عرض في تظاهرة »نظرة خاصة« في قاعة »ديبوسي« بحضور الثنائي اللبناني  

، والممثلة الفرنسية القديرة النجمة كاترين دينوف بطلة الفيلم، وملكة المذكور

»كان« الحادي والستين عن جدارة، ولوالها يقينا، ما كان لهذا الفيلم أن يتحقق،  

باإلضافة طبعا الى الحضور األثير للممثل اللبناني ربيع مروة، قائد الدفة وعجلة  

رجي عبر عن شكره وامتنانه لشجاعة  القيادة في الفيلم. وكان المخرج خليل جو

وبأس كاترين التي غامرت بحياتها من أجل انجازه، كما حضر على المسرح  

أيضا منتجو الفيلم في لبنان وفرنسا، واستقبل جمهور »كان« من النقاد  

 . والصحافيين الفيلم بحفاوة بالغة، وصفقوا له معنا طويال.

الم، فهو فيلم بال سيناريو، وال يحكي  »بدي شوف« ليس فيلما عاديا مثل بقية األف

قصة لها بداية ووسط ونهاية، بل فيلم مثل »شهادة«، شهادة على الدمار الذي  

ويحكي عن »رحلة« لتفقد ذلك  2006لحق لبنان كله أثناء الغزو اإلسرائيلي عام  

الدمار، واختفاء قرى بأكملها من الوجود، ودفن بيوتات وعمارات مدينة ــ بعد  

ص الصفيح والحديد منها ــ تحت البحر، وتوديعها الى األبد، بكل ما  استخال

تحمله من تاريخ وذاكرة. وهذا الفيلم أشبه ما يكون بـ»قصيدة« سينمائية، يثير  

عدة إشكاليات سينمائية مهمة، مثل عالقة السينما بالواقع والتاريخ والذاكرة  

رت ماسة في سينما العالم  الجماعية، كما انه كـ»مغامرة فنية« يلبي »حاجة« صا

الثالث، ويطرح تساؤال: على أي شكل يجب أن تكون عليه تلك األفالم التي نصنع  

في بالدنا التي تنتمي الى دول العالم الثالث النامي اآلن، في مصر والجزائر  

 .. والعراق ولبنان؟ 
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وبخاصة بعد أن صار النموذج السينمائي األميركي التجاري المهيمن على  

السينما في بالدنا والعالم، ال يلبي احتياجاتنا السينمائية الحقيقية، تحت   أسواق 

القمع والحصار والحرب، كما أنه يعرقل حركة السينما العربية وسينما العالم  

الثالث باتجاه سينما تترافق مع الحدث وتصاحبه، وبخاصة في زمن الحرب ــ  

ن القاهرة في مصر، الى سان  وكل بلدان العالم الثالث الفقير في حالة حرب، م

باولو في البرازيل مرورا ببيروت في لبنان ــ لكي تصبح انعكاسا صادقا له،  

والتعبير األمثل، وليس األوحد له، من خالل التجريب، والجمع في العمل  

 السينمائي بين الواقع والخيال، بين السينما التسجيلية والسينما الروائية. 

ل متابعة أعمال المهرجان انه يتكرس أكثر وأكثر من  وهو اتجاه بدا لنا من خال

خالل األفالم التي شاهدناها في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما في الفيلم  

« وفيلم »خدمة« من الفلبين، والفيلم البرازيلي لوالتر  24الصيني »مدينة 

الذي  ساليس، وسنعرض لكل هذه األفالم األثيرة الحقا، حيث أن النموذج الروائي 

تطرحه هوليوود )كما في فيلم »انديانا جونز« لسبيلبيرغ الذي عرض هنا في  

»كان« خارج المسابقة وغيره(، لم يعد يكفي أو لم يعد صالحا، للتعبير عن  

المشاكل التي نعيشها وخصوصيتها في مجتمعاتنا، كما أن المشهد السينمائي  

ور مختلف عن الجمهور  أيضا يقينا قد تغير، فهناك اآلن شاشات أخرى، وجمه

الذي كان ذلك »النموذج« يخاطبه في الستينيات والسبعينيات، وهذه مسائل 

واشكاليات ورؤى جديدة يطرحها فيلم »بدي شوف«، ويقدم من خالل رحلة  

الفيلم بحثا عن هوية فيلم وهوية السينما عموما، ويتساءل: ماذا تستطيع  

كوارث والبطالة، والوقوف على  السينما أن تفعل في زمن القصف والحرب وال

 حافة الهاوية، وأي سينما عندئذ نصنع؟. 

يحكي الفيلم عن رحلة للنجمة الفرنسية كاترين دينوف في لبنان بصحبة الممثل  

اللبناني ربيع مروة داخل سيارة يقودها ربيع، وتنطلق بهما اوال في شوارع  

االسرائيلي وكل الحروب   بيروت المدينة لتفقد الدمار الذي لحق بها اثناء الغزو 

التي عاشها لبنان وتركت اثرا ال يمحي في جسد المدينة، ويظهر ذلك في  

 . البيوتات المهدمة والثقوب التي احدثتها طلقات البنادق والرشاشات والمدافع.

ويقدم ربيع نفسه الى كاترين ويتعارفان، فيذكر لها أن اسمه يعني فصل الربيع،  

يث يبدو أن لبنان محكوم عليه بأال يتمتع بأي ربيع أو اي  وأنه يكره هذا االسم، ح

استقرار على االطالق منذ زمن، كما يحكي لها ربيع عن أهله في الجنوب الذي  

تعود ان يقضي فيه فترة الصيف، وعن جدته التي كانت تسكن معهم في بيروت،  

د ربيع  فلما وقع الغزو االسرائيلي رجعت إلى بيتها في قريتها الجنوبية، ويع

كاترين بزيارة إلى بيت جدته معها، كما يحكي لها عن اعجابه الكبير بتمثيلها  

وبخاصة في فيلم بديع للمخرج االسباني لوي بونويل الكبير اسمه »حسناء 
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اضطلعت كاترين ببطولته، ويردد عليها مقطعا   BELLE DE JOURالنهار« 

كاترين بسماع موسيقى  بالعربية من الفيلم يحفظه ربيع عن ظهر قلب، وتنسجم 

 . اللغة العربية في المقطع.

لكن يظهر منذ أول لقطة في الفيلم قلق النجمة الفرنسية حين تتقدم بهما السيارة 

في شوارع بيروت، ويظهر قلقها من خالل اهتمامها بربط حزام األمان في  

السيارة، ويقول لها ربيع أن عدم ربط الحزام في ما مضي كان يعاقب عليه 

قانون بغرامة، أما بعد الحرب، وحالة التسيب العام والفوضى، فان أحدا ال يهتم  ال

أو لم يعد يهتم بربط الحزام كما تفعل، لكن كاترين تصر على شد الحزام في كل  

مرة تدلف فيها الى السيارة، والتي نشاهد من خالل نافذتها أهل بيروت وهم  

شون حياتهم بشكل يجلسون خارج البيوت والمحالت والمقاهي ويعي

 طبيعي.وتدريجيا تستريح كاترين لكالم ربيع وهي تنصت الى ما يقوله باهتمام. 

ثم تخرج السيارة من بيروت وتنطلق باتجاه الجنوب، وهنا نتفرج على المنظر  

الطبيعي الساحر في لبنان، وحين تصل بهما السيارة الى قرية ربيع، ويخرج  

أن القرية دمرت تماما، ولم يعد بإمكانه ان  ليبحث عن بيت جدته، اذا به يكتشف  

يتعرف على بيت الجدة بعد ان سقطت البيوتات المهدمة على الشوارع وأخفت  

 .معالمها وغطت على شوارعها، وكأن القرية لم تكن أبدا من قبل. 

ثم تنطلق بهما السيارة باتجاه الحدود اللبنانية اإلسرائيلية، وهنا تحلق طائرات  

سماء لبنان عند الحدود اثناء تصوير مشاهد الرحلة، فترتعد  اسرائيلية في 

كاترين خوفا لكن ربيع يطمئنها، ويقول لها ان تلك غارات وهمية تقوم بها  

الطائرات االسرائيلية الرهاب الجنوب وأهله، وبث الرعب في قلوبهم، وقد  

 صارت بمرور الوقت شيئا عاديا ورروتينيا.

بالسيارة عن الطريق المخصص للسيارات،  وحين يغفل ربيع قليال وينحرف 

يهرع طاقم الفيلم للحاق به، حيث ان كل الطرق الجانبية ملغمة، وقد تنفجر بهما  

السيارة )كاترين وربيع( في أي لحظة، وبعدها ينتظر طاقم الفيلم بوضع حامل  

لتصوير بعض المشاهد وانتظار تصاريح التصوير. وينتهز جنود القوات الدولية  

 . لحدود حضور النجمة الفرنسية الكبيرة فيلتقطوا الصور معها.على ا

ثم يعود ربيع بكاترين من جديد الى بيروت واثناء رحلة العودة يحكي لها في  

مشهد مؤثر عن تلك الرافعات التي تربض في موقع على حافة الماء، وتأتي اليه  

عد ان تستخلص  الشاحنات من المدينة وهي تحمل ما تبقى من بيوتها المهدمة. وب

منه حديدها المسلح، تقوم بدفن البيوت المهدمة في البحر، وكأن مصير بيروت  

المدينة أن تدفن تحت الماء، لكي تصبح في نهاية المطاف مجرد ذكرى ترقد في  

 القاع.. 
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ويصل الفيلم هنا بعد الرحلة التي قطعتها كاترين مع ربيع مروة في لبنان الى  

ذا المشهد والمناخ السيكولوجي العام للفيلم والحالة التي  ذروته الفنية، ويذكرنا ه

يخلقها بفيلم »هيروشيما حبي« للمخرج الفرنسي الكبير آالن رينيه وسيناريو  

الكاتبة الروائية الفرنسية مارغريت دوراس، وتشمخ فيه كاترين دينوف  

بحضورها وشجاعتها وشهادتها، ويحقق به الثنائي اللبناني جوانا وخليل  

ضافة« مهمة على طريق البحث والتفكير والتجريب، إلبداع سينما عربية  »إ

مغايرة، تجمع بين الروائي والتسجيلي لتصبح نموذجا لسينما مختلفة، لمشاهد 

مختلف، لكن لم تكتمل أو تتشكل مالمحه بعد. نموذج يقدم نفسه كـ»محاولة«  

ات والقصص  سينمائية فنية جادة، لخلق »بدائل« عكس تيار سينما الرواي

والحكايات العربية التافهة التي شبعنا منها في المسلسالت وأفالم الثرثرات  

الالمجدية والتي يجري تفصيلها على مقاس النجوم، وقد انقضى عصرها ربما  

 . والى األبد.

تحية الى جوانا وخليل الثنائي اللبناني على فيلمهما الذكي، الذي ال يحكي أو  

ض للدمار، وعبثية الوجود اإلنساني تحت الحصار  يفسر، بل يعرض فقط. يعر

والقصف ورعب الحرب، واختفاء مدينة بأكملها تحت مياه البحر، ويتركنا لنتأمل  

 . ونفكر، لكي نشارك أيضا بذلك في صنع الفيلم.

وتحية الى كاترين دينوف الفنانة والنجمة الفرنسية الكبيرة، لتعاطفها وتضامنها  

ها ووقوفها الى جانب تلك المحاولة السينمائية الجديدة مع لبنان وأهله، وتشجيع

 . للثنائي جوانا حاجي وخليل جورجي، على سكة سينما لبنانية حديثة.

يقول الثنائي اللبناني جوانا حاجي وخليل جورجي مخرجا الفيلم في حديث معهما  

في »كان«: »فيلم »بدي شوف« لم يكن المقصود به تصوير وتسجيل العنف  

في لبنان كمحصلة لتلك المغامرة الفيلمية، لكن تصوير زمن اللقاء بين   والدمار

ومن   ،كاترين دينوف وربيع مروة واالمساك بجماله ومعانيه ودالالته وعمقه

حيث يبدأ في التو زمن اعادة البناء والتعمير من جديد، ولذا فقد خرجنا من الفيلم  

لكي يكون »أداة« في يد   ونحن نشعر براحة كبيرة. نحن لم نصنع هذا الفيلم

جماعة أو حزب في الدعاية لنفسه والتلويح به التهام اآلخرين، وال نريد ان  

يكرس الفيلم لخدمة ايديولوجية ما، ونعتبر أن اللقاء الذي تم بين النجمة  

الفرنسية الكبيرة كاترين دينوف وربيع مروة يقوي األمل في السالم، ومن  

ا على أنه فيلم سالم، وأنه محاولة لرأب الصدع  األهمية بمكان أن يقرأ فيلمن

والتقسيم من خالل الصورة وفن السينما وقد انجزناه لكي يوحد، ال لكي يفرق في  

لبنان. هذا البلد الذي يمكن ان يكون ايضا أرضا للقاء وتبادل الجمال، وابداع  

 . .ة لم نتعود عليهاصور جميلة جديد
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 (22  ) 

 " اغترابات" لمالك بن اسماعيل                   

 من ظلم الحاضر نفقط الموتي ال يشكو                

                 
 

د دورته  السينما العربية السابع, الذي عق  أو "  بينالي "  في حفل ختام مهرجان

اعلنت لجنة تحكيم مسابقة المهرجان  ، معهد العالم العربي في باريسفي بنجاح 

التسجيلية برئاسة المخرج البلجيكي تيري ميشيل عن جوائزها في االفالم  لألفالم 

اسماعيل بالجائزة    التسجيلية الطويلة, ففاز فيلم " اغترابات" للجزائري مالك بن

 يورو  3500  الكبري

وكانت لجنة تحكيم االفالم التسجيلية بمشاركة المخرجة صفاء فتحي من مصر  

والمونتيرة كاهنة عطية من تونس   راتوالمخرج مسعود امرهللا من االما

المشاركة   التسجيلية والمخرج فرانسوا مارجوالن من فرنسا نوهت بقيمة االفالم 

  11وماعكسته من خيبات واغترابات وانتكاسات, في اعقاب احداث  

, وبحث قلق عن الهوية, يكاد الينفتح علي أي منظور أو رؤية  2001سبتمبر

  بت جائزتها الى فيلم " اغترابات " الذي يستحقها، وقد ذهللتاريخ أو المستقبل

 .. عن جدارة  في رأينا و

وذلك لما اتسم به الفيلم  ،  " الحاصل علي الجائزة الكبري فيلم " اغترابات يحكي 

عن حياة   من "طابع مجازي عالمي" كما جاء في حيثيات لجنة التحكيم, يحكي
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هزنا  وقد  نطينة الجزائرية,المجانين في مستشفي لالمراض العقلية في مدينة قسط

بشدة, وحرك فينا اشجاننا, بقدرته علي التوثيق لالوضاع السياسية واالقتصادية  

وبما  ,  الفيلم واالجتماعية في الجزائر, من خالل حياة و شهادات المجانين, وبيّن

اليدع مجاال للشك, ويالها من مفارقة, انه ليس هناك أعقل من هؤالء المجانين  

في مجتمعاتنا العربية,التي تقهر المواطن, وتطارده بظلمها وظالمها  علي مايبدو 

حتي علي رصيف الشارع , فاذا به اليجد مأوي في نهاية المطاف, اال في تلك  

المتشفيات للمجانين الممسوسين, التي تبدو فيها الحياة ارحم من حياة البني  

هنا في مستشفي  آدمين العاقلين في الخارج علي الرصيف.اذ يستطيع المريض 

قسطنطينة , كما يكشف الفيلم, ان يأكل ويدخن ويتناول االقراص المهدئة, ويترك  

رأسه طواعية لمزين مخصوص يأتي لحالقة شعر المجانين كل شهر,كما يستطيع  

ان يحكي بصراحة عن مشكلته, حين يجد هناك من يستمع اليه, ويستطيع ان  

فيجد من يواسيه,.. قبل أن يروح  ينطق ويعبربالصراخ احيانا عن هلوساته,  

يتأمل تلك السماء التي ترعد بالغضب, من خلف نوافذ الحبس في المستشفي,  

وكأنها تشارك المجانين ثورتهم علي االوضاع المعيشية, وظروف البطالة والفقر  

والبؤس التي يعيشونها, وتصرخ معهم من القهر ان اغيثونا. يقدم " اغترابات  

دئ, يجعلنا نتعاطف مع هؤالء المجانين ونحبهم , يقدم  " بايقاع حميمي ها

شهادات جد صادقة ومرعبة علي لسانهم, ونحن نتابع تفاصيل حياتهم اليومية  

في عنابر النساء و الرجال, ونأسي لحكاياتهم واحاديثهم , وان كانوا قديما قالوا:  

الي حد كبير,  "خذوا الحكمة من أفواه المجانين " , فان فيلم " اغترابات " نجح  

في ان يقدم لنا شهادات مليئةبالحكمة, علي لسان هؤالء المعذبين الهامشيين  

المنسيين , شهادات تفلسف لنا "واقع" الجزائر الراهن, في ظل االوضاع  

السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة, ونجح الفيلم في ان يطرح من خالل  

رة للمجتمع الجزائري  صو MICROCOSMEصورة المستشفي المصغرة 

كما أثرفينا " اغترابات" بقوة,   .الكبير في الخارج, بعذاباته وانهياراته وبؤسه

أكثرمن فيلم " وطار فوق عش الواق واق " الروائي االمريكي لميلوش فورمان  

" اوسكارات" دفعة واحدة ويحكي  حفنةوبطولة جاك نيكلسون, الذي حصل علي  

  ,غترابات" ببساطة, يحكي عن" اهلنا" في الوطن ايضا عن المجانين , ألن " ا

بحساسية سينمائي شاعر فنان, ويكشف عن طبيعة الحياة داخل سجنها الكبير,  

في ظل القهر والظلم والفساد, والغربة في وطن االسياد, الذين يحكمون بسوط  

الجالد,.  وألن " اغترابات" الذي تحمسنا له كثيرا , لرقته ووداعته وبساطته ,  

قدم من جهة اخري ادانة مرعبة, و من دون زعيق, لتلك االنظمة السياسية  ي

وحكوماتها, التي تتشبث بعوالم الغيبيات والخرافات, وتنغرس اكثر في ظلمات 

العصور الوسطي , وتدير ظهرها للتقدم والتطور. ومن مشاهد الفيلم المؤثرة  
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تجد أمنها وسالمها في  التي التنسي, مشهد تلك السيدة الجزائرية التي لم تعد 

توتر وعبثية وتجهم الحاضر, في وجوه الجزائريين المعذبين الصارخين, من  

فرك تكاثر المشاكل عليهم وعذابات كل يوم, وهاهي لذلك تحضر الي المستشفي ,  

لكي تحدث الطبيب النفساني المعالج عن مشكلتها, حيث انها البد وان تكون كما  

يق الحياة بين االحياء في قسطنطينة, والعذاب الذي  تعتقد مريضة, اذ لم تعد تط

تستشعره وسطهم, وصراخهم يطاردها في كل مكان, وصارت تجد راحتها فقط  

في غسيل جثث ضحايا االرهابيين المتطرفين في المشرحة, صارت تجد راحتها  

في الحياة مع جثث الموتي وتطمأن لهم , فليس هناك بينهم, من يصرخ او يشكو  

 اضر.. ظلم الح

ومن اجمل مشاهد الفيلم ايضا ذلك المشهد الذي ينحني فيه المريض ويقبل يد  

الطبيب الجزائري النفساني المعالج, ليعبرله عن تقديره وامتنانه, بان هناك اناس  

مثله في هذا العالم الجزائري المتوحش يستطيعون ان ينصتوا الي شكواه وألمه 

عالم الصمت والوحدة والشقاء في   في عالم المستشفي الصغير, في مواجهة

العالم الكبير في الخارج, وتبدو فرادة هذا الفيلم السياسي المتميز, في استعراضه  

لمنطق المجانين في مقابل منطق العاقلين , وكشفه عن تناقضات المجتمع  

الجزائري الراهن وأزمته, من خالل التقابل والتضاد بين العالمين , لكي يشير  

ن المجانين الحقيقيين بالفعل, ليسوا هؤالء المرضي الذين نلتقيهم في  ربما, الي ا

  -المستشفي, بل اغلبية المواطنين المسحوقين الذين مازالوا يتذرعون بالصبر

في مواجهة كل تلك الجرائم والمظالم التي ترتكب بحقهم  , الي متي  احد اليعلم و

) من مواليد قسطنطينة.   في الخارج, وبانتظار الخالص. وكان مالك بن اسماعيل

( الذي انجز مجموعة كبيرة من االفالم الوثائقية المتميزة,  1966الجزائر عام  

مثل فيلمه عن جريمة قتل الرئيس الجزائري بوضياف , كان اخرج هذا الفيلم  

ويبدأ الفيلم بزيارته   -القيم , لكي يكون تحية الي والده الطبيب النفساني الراحل 

لذي كرس كل حياته, وجاهد لبناء ذلك المستشفي في قسطنطينة,  ا  -لقبر الوالد

ودّرس لالطباء العاملين فيه حاليا, الذين اهتدوا بنبراسه , وساروا علي ذات  

الدرب, فاذا به الفيلم يصبح اكثر من مجرد " تحية" يصبح نموذجا ودرسا في  

مجتمعاتنا   قضاتتناالسينما الوثائقية التي نحتاجها اآلن في بالدنا, وتكشف عن 

 ..العربية تحت الشمس 
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 (23  ) 
 

 من وحي مصر العتيقة  صالة               
 

 

نظم معهد العالم العربي في باريس لقاء مع المخرجة اللبنانية نبيهة لطفي)من  

( في اعقاب عرض مجموعة من افالمها التسجيلية ,  1937مواليد صيدا لبنان  

و" لعب عيال"    1970ن وحي مصر العتيقة" انتاج تضم فيلم " صالة م

, والمعروف انها حصلت علي اجازة    2003و" شارع محمد علي "    1989

, وتخرجت في المعهد العالي للسينما  1957في اآلداب من جامعة القاهرة سنة 

, واخرجت مايقرب من عشرة افالم تسجيلية حتي اآلن,  1964في مصر سنة  

ركز القومي للسينما في مصر , كما شاركت في تأسيس  غالبيتها من انتاج الم 

. وكانت ادارة السينما في معهد  1990جمعية السينمائيات المصريات سنة 

العالم العربي طلبت من نبيهة لطفي ان تعد برنامجا سينمائيا في الفترة من ابريل  

الي نهاية مايو, فاختارت مجموعة من أبرزانتاجات السينما العربية في  

سعينيات من االفالم الروائية الطويلة والقصيرة , ومن ضمنها باقة من افالم  الت

السينما المصرية المتميزة تضم افالم " عرق البلح"  و" ليه يابنفسج "  

للمرحوم رضوان الكاشف و" اسرار البنات " لمجدي احمد علي وغيرها لكي  

من خالل    تعرض علي شاشة المعهد خالل الفترة المذكورة , وتري نبيهة

اختياراتها, ان تلك االفالم الجديدة, تبشر رغم كل الصعوبات التي تواجهها  

بتفتح اآلفاق وتنبه الي اتجاهات سينمائية تظهرفي الساحة,    مصرالسينما في 

وتعكس في مجملها "صورة مضيئة" تخلق شعورا باالمل واالطمئنان الي  

 دة في بلدنا..مستقبل السينما على يد مجموعة من المواهب الجدي

, مثل " صالة من وحي  في معهد العالم العربي  افالم نبيهة لطفي التي شاهدتها

مصر العتيقة " و" شارع محمد علي " وغيرها, بهرتني , ووجدتها تقطر  
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صورة لطفولتنا وذكرياتنا   من المشاهد، عذوبة وصفاء ورقة, وتشكل عبر باقات 

 وأيامنا الحلوة .. 

منذ أن دخلت بلدنا عصور االنفتاح والذل والمرمطة   انقضت  أيامنا الحلوة التي

في ظل األنظمة االستبدادية التي توالت على حكم مصر من عند السادات وأنت  

 د.. وربما لن تعود الي االبطالع، 

تخاطبنا بأحلي ما في  انها   بروحانية مصر العتيقة, كما نبيهة تشي أفالمإذ ت

من اعمال الروائي الروسي   "أنفاس"بها السينما, تخاطبنا بلغة الهمس, و 

كر دائما اننا ننظر الي االفالم ونتذوقها من واقع  ّّ العظيم ماكسيم جوركي, وتذ

أجل في كل    .تجربتنا الشخصية , ونحن ال نشاهد ابدا وفي كل مرة نفس الفيلم 

مرة نشاهده بنفس جديد, نأخذ منه ونعطيه من تجاربنا وذكرياتنا وأحالمنا  

ياتنا, ولو كنت أدير صندوق الصور, جهاز التلفزيون المسخ في  وخبرات ح

لتافهة  بالدنا , لكنت عرضت افالمها, ليل مع نهار, بدال من تلك المسلسالت ا

التلفزيون المصري  الكوابيس والخزعبالت التي يقصفنا بها العقيمة من جنس  

قلة  لفساد ويروج للعنف واوصندوق الفرجة المعفن ليل نهار، وهو  جهاز الهراء 

تحية الى نبيهة لطفي اللبنانية المصرية التي تتوهج اعمالها    المسخرة.األدب و

 بكيان مصر الروحاني .. 

 

 
 

 (24 )                                 

 نساء الجزائر في جبل شنوة                     

 آسيا جبّار  الكبيرة    الروائية والمخرجة السينمائيةلقاء مع  

 أمنيتي أن أصنع فيلما عن مصر وشادي عبد السالم               

                    
 

 

  بارآسيا ج الجزائرية التسجيلية االديبة والمخرجة السينمائية  تري هل تحتاج

مجمع الخالدين في فرنسا  " االكاديمية الفرنسية "التي انتخبت حديثا عضوا في 

 ف؟.. الي تعري  األدبيالسينمائي و  بمسارها االبداعي  ، هل تحتاج 

في شيرشيل بالجزائر  ء. أسمها الحقيقي ( فاطمة الزهراآسيا جبار أو)   ولدت 

سن العشرين في خضم حرب  وكتبت اولي رواياتها " العطش " في  1936عام 

حرب التحرير واستقالل   وكشفت فيها عن تعاطفها الكامل مع الجزائر, 

احت تكتب المقاالت الوطنية في  فر الجزائر،فمنعت الرقابة الحربية الرواية 
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صحيفة " المجاهد "  واستطاعت مثلها مثل كتاب الجزائر بالغة الفرنسية  آنذاك  

، ان تنتزع لغة المستعمر كغنيمة حرب ، وتستعملها كسالح ضده، غطرسته  

وهيمنته واحتالله ،  ثم اعقبت " العطش " بثالث روايات هي  " عديمو الصبر  

لجديد " و " القبرات  البريئة "، وبعد سنوات صمت طويلة  " و" أطفال العالم ا

خرجت بكتاب عن " نساء الجزائر في شققهن " ومجموعة روايات تعد بمثابة  

نوع من " السيرة الذاتية " للكاتبة، مسكونة بحرب الجزائر، احداثها ووقائعها ,  

واسع  وتضم المجموعة روايات " الحب والفانتازيا " و  " ظل سلطاني " و" 

هو السجن " , واعتبرت آسيا جبار نفسها في تلك الروايات " حكواتية "  

جزائرية ، وواعظة اخالقية تتواصل مع اعماق الضمير الجزائري . وبعد ان  

عملت كمديرة لمعهد الدراسات الفرنسية والفرانكوفونية في جامعة لويزيانا،  

نيويورك بامريكا,   تشغل آسيا جبارحاليا منصب استاذة بروفيسور في جامعة

وكانت اخرجت  في الجزائر فيلمين هما " نساء جبل شنوة " الذي حصل علي  

وفيلم " الزردة او اغاني النسيان   1976جائزة النقاد من مهرجان فينيسيا عام

". وخالل مسارها االدبي الفني حصلت آسيا علي العديد من ارفع الجوائز االدبية  

مارك الماني ( التي تمنحها دور النشر    25000يمتهالعل ارفعها جائزة السالم) وق

آسيا جبارعام  عليها فرانكفورت للكتاب وحصلت والمكتبات االلمانية في معرض

للثقة التي زرعت بكتاباتها في نفوس النساء الجزائريات والعرب , ولما   2000

.  تمثله هي بنفسها كعالمة من عالمات االمل في السالم ، في جزائر المستقبل 

وكان حصل علي تلك الجائزة بعض عمالقة االدب المعاصر الشوامخ من ضمنهم  

الدكتور الكاتب والطبيب البرت شفايتزر، والكاتب االلماني العظيم هرمن هسه، 

والكاتب التشيكي فاكالف هافل, كما كانت آسيا القت كلمة مؤثرة بالمناسبة،  

ذين اغتالتهم يد الظالمية  اهدت فيها جائزتها الي كل الكتاب الجزائريين ال

والتطرف واالرهاب في وطنها . ويبدو ان تلك الجائزة باالضافة الي جوائز اخري  

مثل جائزة الفرانكفونية التي حصلت ايضا عليها ، مهدت الطريق امامها  

لالنضمام الي االكاديمية الفرنسية، لتصبح   2005الختيارها في يونيو الماضي 

وخامس امرأة ، تدخل تلك المؤسسة العريقة التي  بذلك أول شخصية عربية، 

وتضم   1635اسسها الكاردينال ريشيليو وزير الملك لويس الثالث عشر في سنة 

اربعين " خالدا "  للسهر علي احترام اللغة الفرنسية الوعاء الفكري للتراث  

ا  القومي في البالد وتدبيج وتأليف قواميس اللغة والنظر الي قواعدها واجروميته

وتطورها. وكان الرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس الوزراء الشاعر دومينيك  

دو فيلبان اعلنا عن بالغ سعادتهما بانتخابها واعتبرا االمر بمثابة شهادة جديدة 

علي عالقة المودة والمحبة بين فرنسا والجزائر، وصرحت آسيا جبار وقتها انها  
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ب، من خالل ارتباطها الوثيق بجذورها  لم تكن تتصور انتخاب امرأة تكتب في االد 

 الثقافية العربية واالسالمية.. 

والحقيقة اني كنت التقيت آسيا جبار الول مرة منذ اكثر من عشرين عاما ، عندما  

بدأت السينما الجزائرية تثير اهتمام العالم، بأعمالها السينمائية الروائية المتميزة   

ر " لمحمد لخضر حامينا و" عمر قتلتو  في ذلك الوقت مثل " وقائع سنوات الجم

" لمرزاق علواش و " الفحام " لبوعماري و" اطفال الريح " البراهيم تساقي  

و" نوة " لعبد العزيز طلبي, وفيلم تسجيلي طويل مهم من اخراج آسيا جبار  

بعنوان " نساء جبل شنوة " ، سنحكي عنه الحقا ، مما دفع بعض المهرجانات  

الي تنظيم اول تكريم  ة مثل مهرجان لوكارنو في سويسرا وبيالسينمائية االور

للسينما الجزائرية في اوروبا بحضور االفالم الجزائرية ومخرجيها، ومن ضمنهم  

آسيا جبار,.. وذهبت بتكليف من مجلة عربية كانت تصدر آنذاك في باريس  

كنت   اللبنانية التي  وأعني بها  مجلة " الوطن العربي " االسبوعيةلتغطيته, 

والتقيت عندئذ بآسيا التي تحمل حبا فائقا لبلدي مصر ، وتصادقنا . ثم   اعمل بها 

تواصلت هذه الصداقة بعد عودتنا من لوكارنو الي باريس ، من خالل اللقاء في  

 التجمعات والتظاهرات العربية الثقافية والفنية.. 

ميدان  "  ومن النافذة كانت جلبة   الي آسيا كوبا من عصير االناناس حملت

الريبوبليك " الجمهورية " الكبير، تصل الينا خافتة, ووضعت آسيا اسطوانة  

موسيقية اندلسية , عابقة بالطرب االنساني العميق ، والموشحات االندلسية  

 القديمة, وانطلقت في الحديث.. 

  ل بانتخابها عضوا في االكاديميةفي البداية تحدثت آسيا عن " الحدث " الجل

ا للعرب وللثقافة  العربية التي تنتمي اليها كاتبتنا, وتحدثت عنه،  المشرف طبع

علي اعتبار انه انتصار اوال للمرأة الفرنسية, االديبة المبدعة, وعدد النساء في  

االكاديمية اليتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة كما هو معروف, ومازالت االكاديمية  

بانه يعتبر ايضا انتصارا لآلخر,  حكرا في اغلب اعضائها علي الرجال. و نوهت 

االجنبي الغريب، الذي يكتب بلغة غير لغة البلد الذي ولد وعاش فيه, وتقديرا  

ربما يكون قد تأخر قليال، أكيد . تقدير يستحقه العديد من الكتاب العرب، الذين  

يكتبون بالفرنسية، مثل المغربي طاهر بن جلون الذي حصل علي جائزة   

ع الجوائز االدبية عن أحد اعماله الروائية ، و الشاعرة  "الجونكور " ارف

والكاتبة الروائية اللبنانية اندريه شديد ، والروائي اللبناني امين معلوف،  

والروائي المصري البير قصيري وغيرهم. باالضافة الي جيل الكتاب الجزائريين  

ب ياسين "  الروائيين العظام مثل محمد ديب " الحريق "  ومولود معمري و كات

نجمة "  وما آسيا جبار اال امتدادا لهؤالء ، بعد ان نهلت من كتاباتهم،  وتقاليد  

الرواية الجزائرية بالفرنسية التي ارسوها, وتعلمت الكثير علي ايديهم ، ومن  
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اعمالهم. آسيا باختصار هي" رابعتهم " ان صح التعبير, وهي تكملة لمسيرتهم  

الكتابة ، تناسب عصرنا وزمننا وتبدالته    في الحاضر, بحساسية جديدة في

وتقلباته ، وربما كانت آسيا مؤثرة وفاعلة اكثر, ال بسبب غياب هؤالء الكتاب  

الذين غيبهم الموت ، بل بسبب دراستها االكاديمية للتاريخ, وعملها كمحاضرة و  

سا  كاستاذة في التاريخ في العديد من الجامعات العربية في المغرب والجزائر وفرن

وامريكا، وتدرس آسيا حاليا االدب االفريقي الفرانكفوني وآثاره االدبية 

واالبداعية، في العديد من الدول االفريقية, وتكشف لطلبة الدراسات العليا في تلك  

الجامعات، تكشف عن االضافات التي حققتها تلك اآلثار ، العلي مستوي اللغة  

في السياسي واالجتماعي التاريخي،  فحسب , بل علي كافة مستويات الوعي الثقا

 في تلكم بلدان , والتأثيرات التي خلفتها.. 

سألتني آسيا ان كنت طالعت ماكتب عن " الحدث "  ولما اجبتها بالنفي قامت  

واحضرت لي مجلة " هي " الفرنسية وأرتني صورة لها وهي تجلس وترتدي  

الفستان بل علي  فستانا احمرا فاقع وجدته انيقا ومحتشما ولم اعلق علي 

االبتسامة. ابتسامة آسيا الطيبة الوديعة في الصورة التي تعصر فيها كل ألفة اهل  

الجزائر الطيبين ، وتواضعهم الجم وكرمهم الريفي البسيط العميق واليد الممدودة  

دوما الي اآلخرفي عناق. قالت انها اول مرة تظهر بصورة  "حلوة " في المجلة  

، وان افضل ماكتب عن " الحدث " بجدية كتبته جريدة "  النسائية المذكورة 

اللوموند " وجريدة " ليبراسيون "، وقالت انها قبلت عضويتها في "  

االكاديمية " لوجود بعض االديبات المشهوارات اللواتي ارتبطت معهن بصداقة   

مثل االديبة فلورانس دوليه وهي تنتمي الي  حلقة ابداعية شعرية ناشطة في  

ا, ومن اجل تقوية العنصر النسائي وشكيمته في االكاديمية, وليموت البعض  فرنس

من االدباء والكتاب اعضاء المجمع, يموتون بغيظهم، وراحت تضحك. قلت لها  

ان انتخابها في االكاديمية يعتبر بمثابة لطمة علي وجه كل اعداء العرب في البالد  

رهم علي انهم ارهابيين  من اليمين المتطرف الفاشي العنصري ، الذي يصو

ومجرمين ومثيرو شغب، ومازالت فرنسا اسيرة صورة امبراطوريتها  

االسنعمارية في افريقيا وآسيا, وماخلفته تلك الفترة في اعماق الضمير الفرنسي  

 من مآس وجروح لم تندمل بعض ، وسألتها:

وقع به  * لم اختارت فاطمة الزهراء ) اسم آسيا جبار الحقيقي ( اسم أسيا،  لت

 علي رواياتها, ولم اخترت آسيا جبار الكتابة بالغة الفرنسية , لغة اآلخر…؟ 

قالت: " .. اخترت اسم  آسيا جبار الن اسم آسيا من المواساة ،  وهواسم جميل  

بالفرنسية ، اليس    consolationمن المشاركة في مواساة  الناس ، أي ال  

رواياتي واعمالي االدبية االبداعية   كذلك ؟..  واخترته الني اردت ان اوقع علي 

باسم مستعار ، حتي اليعرف ابي اني اشتغل بالتأليف والكتابة ،  ولم اكن اريد  
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البي ان يعرف اني اكتب ، فعندما وقعت عقد نشر روايتي االولي " العطش "  

LA SOIF   لم اكن تجاوزت التاسعة عشرة بعد , وكتبت باللغة الفرنسية، النها

التي اتقنها آنذاك , علي الرغم من اني احب اللغة العربية ، واعشقها   كانت اللغة

، وكان حماي  لزوجي االول, وانا تزوجت وطلقت ثالث مرات للعلم ،.. كان اماما  

لمسجد حنفي ، وكان من تركيا ، وكانت حماتي من اصول بربرية امازيغية,   

  تهما, وذكرني هذا االمر بكاتبةوكانا يتحدثان باللغة العربية الصافية الناقية في بي

كان حماها هو السبب الذي دفعها وشجعها علي   انجليزية من ويلز, نسيت اسمها

تعلم اللغة االنجليزية وآدابها في الجامعة ، بعدما كانت ترطن بعامية  "ويلز "  

في المملكة المتحدة , ترطن بها من قبل فقط مع النساء ،من غير المتعلمات،  

ك , وبعدها صارت تلك المرأة بفضل حماها، صارت في مابعد اديبة  ويكتفين بذل

معروفة.. وانا ادين لهؤالء بالفضل في تذوق جمال اللغة العربية وموسيقاها  

 وسحرها.. "

و ذكرت لي آسيا بعد ذلك انها تعاني بسبب مهنة التدريس والتأليف والكتابة من  

بة " سياحة " واستمتاع وسفر,  اآلم فظيعة في الظهر, والبعض يعتقد بان الكتا

وسخرت من االمر،  فنصحها االطباء باجراء تمرينات رياضية كل صباح ,  

وكانت رفضت ان تجري لها عملية جراحية في العامود الفقري في امريكا،  

وترفض اجراء اية عملية جراحية لها، وبعد اعالن انضمامها الي االكاديمية,  

كل حدب وصوب, فاعتذرت  بسبب تلك االالم   انهالت عليها دعوات التكريم من

  21عن المشاركة كعضو في لجنة تحكيم مهرجان االسكندرية السينمائي الدولي 

  , وكنت نقلت لها رغبة ادارة المهرجان في تهنئتها واالحتفال بها، وتكريمها 

في المجلس االعلي للثقافة في مصر , بعد االنتصار الذي حققته للعرب    أيضا

 وحضارتهم ، ورفعت اسمهما عاليا في بالد الغال..  وثقافتهم

 

 ألعرف من أنا  ضد التابوهات والمحرماتأكتب 

 

 وانطلقت  آسيا جبار تقول اجابة علي سؤالي : 

عادة  ما يسألني الصحافيون لماذا اكتب ,  فاقول لهم اني اكتب من طول   -

, مما  خرسي, ورفضي للسكوت ، بسبب اجباري دوما كأمرأة علي أن اخرس 

يعني ايضا ان الكتابة عندي هي نوع من االفصاح والنطق، الستكشاف الهوية  

والذات, في نفس الوقت. فانا اكتب , ضد كل الممنوعات والمحرمات والتابوهات،  

انا " صوت "   -كما اقول لهم عادة –العرف من انا.. اعرف نفسي. انا اذا اردتم 

ت صمت طويلة .. ويفصح. وال اريد ان  فرانكفوني, ينطق من آن آلخر،  بعد فترا

ادفن " صوتي " ، واكتفي فقط بأن اخرس من حين لحين , أو لمعظم الوقت.  
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وقبل ان نتحدث عن اللغة، هناك اوال حب اللغة. فانا احب اللغة الفرنسية،  

وارتبطت معها بعالقة عشق، واجعلها من خالل الكتابة بها مالذي وسلوتي. ومن  

ة بنلك اللغة، تخرج ببطء.. وتتسسلل.. وتتسرب.. وتنزلق  عندي تخرج الكتاب

بخفة علي السطور،  الي أن تنفجر وتنفجر فجأة. وهذه الكتابات التي اكتبها،  

مثلها في ذلك مثل الكتابة علي الرمل والحجر والحرير والسبورات والشجر،  

تتشكل في واقع عجيب مدهش، وتصبح عندي كائنا حيا , يختال.. ويمشي..  

يعدو مسرعا.. ويركض.. وكأنه حين يحاول االمساك بذلك الصوت المتفرد  و

صوتي , فانه يريد ان يترك أثرا.. أو يضع عالمة.. وشاهدا علي تلك المغامرة.  

انا امرأة  بتعليم فرنسي ، وبحساسية جزائرية، أوعربية بربرية، وحتي  

افة ، ال كدين  بحساسية اسالمية ان شئت ايضا , اذا نظرنا الي االسالم كثق

وممارسة. انا اذن ، وبهذا المعني، امرأة فرانكوفونية " في ممارساتي الفنية  

والثقافية. واكتب لكي احارب صمتين : صمتي الشخصية، وبخاصة تجاه االحداث  

المدوية التي عاشها بلدي الجزائر في السنوات االخيرة,  وكنت صوتا صامتا  

للمرء تجاه مأساة كهذه ان يتكلم، او يعقب  واخرسا حقيقة، وال اعرف كيف يمكن 

بتعليقات علي تلك االحداث المرعبة ! واليمكن في رايي التعليق علي المآسي.  

كما اني اواجه منذ فترة طويلة صمتا من نوع آخر. صمت نسائي وراثي أمومي,  

والتبدو لي الكتابة بالفرنسية كنوع من الغوص في بحر لغة اخري ، واالحتواء  

ق , وليس هذا دفاعا عن الفرانكفونية، او الكتاب الذين يكتبون بلغة اخري  والغر

غير لغتهم االصلية ، بل تبدو لي هذه الكتابة بمثابة الصعود من االعماق ،  

والخروج من مناطق العتمة والظل الي النور. نور الحياة والحقيقة الساطع. ثم..  

م. وبعدها نستطيع ان نسأل عن أي  هل انا اوال " كاتبة " أم ال ؟ . هذا هو المه 

 شييء.. 

واضافت :  " ..اكتب لتحرير ذلك الجسد. جسد النساء المسجون في الظل. ظل  

فرانكفونية وانجلوفونية،   رية التي غذتها دعاوي االستشراق تلك الهيمنة الذكو

 .. االجنبي لتجعل ذلك الجسد. اآلخر. الغريب. الوطن مباحا دوما للنهب و الغزو

 

 

 تحت ستار من نعاس  ذاكرة صوت إمرأة مخنوقة ال

 

 

امرأة نخنقها  . . الذاكرة عندي  هي صوت امرأة اكنب كي اعلن عن صوت النساء

ان اقصي  ت ستار من نعاس ثقيل مثل الرصاص.ليلة بعد  ليلة في اوطاننا،  تح

متعتي ان اعود الي قريتي. قرية طفولتي كي اجلس علي حافة الطريق في  
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ط بالعجائز واستمع الي حكاياتهن وانا اراقب الفالحين والغادين  التراب واختل

والرائحين واتأمل في الناس والطيور والطبيعة والشجر، واعتبر تلك المتعة التي  

استشعرتها حين رحت اصور فيلمي " النوبة . نساء جبل شنوة " ومن اجله  

بح شخصا  عدت لتصوير قرية طفولتي والجدات ، واختفت شخصية الكاتبة واص

مجهوال وغير معروف للجمع من حوله. اعتبرتلك المتعة  البسيطة في  الجلوس  

 علي حافة الطريق في التراب ترفا حقيقيا.. " ... 

وانطلقت آسيا تحدثني عن اشياء كثيرة. وتشي بالعديد من االسرار الحميمة،  

عن وتتحدث بمنتهي الصراحة.حدثتني كصديق عن الكتابات والدراسات الجادة 

االدب واالدباء التي التوجد اال في امريكا. وعن وصولها الي الترشيحات النهائية  

في جائزة نوبل ، ثم فضلت اللجنة في آخر تصويت ان تمنحها الي الكاتبة  

النمساوية.  وتكلمت مطوال عن االباء المصريين الذين ساهموا بكتاباتهم في  

ومشاركته في الحركة السريالية   اثراء اللغة الفرنسية مثل الشاعر جورج حنين

المصرية .وكان هؤالء فرانكفونيين كما تذكر لمقاومة المستعمر االنجليزي .كما  

حدثتني عن عملها بالسينما لفترة في الجزائر، وكانوا يتوقعون ان تطلب ان  

تكون بطالت افالمها، من النجمات الفرنسيات المعروفات، وتدر افالمها امواال  

بها تطلب كاميرا، لكي تذهب وتصنع فيلما تسجيليا عن نساء الجبل  كثيرة، فاذا 

والقرية التي عاشت فيها اجمل ذكريات حياتها, و حدثتني آسيا عن كيف تعلمت 

من خالل مونتاج الفيلم ان تكتب فيما بعد روايتها " الحب والفانتازيا ".. وحين  

ستطيع بالطبع ان  تحكي آسيا ، وبخاصة لصديق حميم،  فانها التتوقف وال ت

تقاطعها, وفي نهاية جلسة استمرت اكثر من ساعتين، اليمكن بحال ان الخص  

هنا لكم كل ماقالته لي فيها ، طلبت من آسيا ان تحكي لي عن اهم لقاء في حياتها  

، واهم مشروعاتها في المستقبل, وبخاصة بعد اختيارها عضوا في االكاديمية  

 الفرنسية " مجمع الخالدين ".. 

 

 أمنية حياتي ان اصنع فيلما عن مصر وشادي عبد السالم 

 

وكانت دهشتي كبيرة، حين اجابت آسيا علي سؤالي اجابة لم اكن اتوقعها  

ابدا.عرفت منها ان اهم لقاء في حياتها كان لقاؤها مع  المخرج الفنان المصري  

كالم  الراحل شادي عبد السالم مخرج فيلم " المومياء " ، وقالت لي آسيا اعذب

سمعته عن المصريين الذين تعشق فيهم طيبتهم والفتهم، ولم تكن ابدا بعدما  

جزمت لي ، ابدا لم تكن تتملقني، وقالت " احب في المصريين رقتهم، وعلمهم،  

الجميلة, وامنية حياتي ان ازور مصر ,   –تقصد لهجتهم  -واحسدهم علي لغتهم 

بل, واصنع فيلما عن مصر، وعن  واتجول فيها بين النهر والنخيل والوادي والج
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شادي عبد السالم، واهديه كقصيدة الي الشاعرة االلمانية  الراحلة انجبورج  

باخمان، التي قالت " ليس هناك تحت الشمس، ماهو اجمل من أن تكون تحت  

الشمس. عش حياتك اآلن، في حب وسالم ،  واستمتع فيها بكل لحظة, حيث ان  

كما يقول الشاعر التركي  حتفنا  الذي نسير فيه الي  احدا في هذا العالم المسعور

  آسيا جبار أو " وهنا  فقط سكتت .اليتمني ان يكون سحابة  العظيم ناظم حكمت

 عن الكالم المباح ..  " شهر زاد الجزائرية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             

 (25  ) 

 

                             " ستو زادة.أول عشق"     

 

 في مصر يكون الحب دوما بزيادة                         
 

 

في "بانوراما الفيلم االوروبي" الدورة الخامسة التي عرضت بعض االفالم  

التسجيلية من مصر، من ضمنها فيلم" ستو زادة.أول عشق" للمخرجة المصرية  

قدمت فيلم   الشابة المتميزة هبة يسري خريجة المعهد العالي للسينما،وسبق وأن 

روائي قصر وآخر تسجيلي، وكنت في زيارة قصيرة الى مصر، وحرصت على  

مشاهدة الفيلم، لحقتني مخرجته هبة يسري بعد العرض. وسألتني عن رأيي في  
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فيلمها،ولو في كلمة، ألنها تحب أن تسمع رأيي في التو،وقبل أن أكتب الحقا عن  

تي ومواعيدي وارتباطاتي.قلت  الفيلم، وقد التسنح الفرصة ربما بسبب انشغاال

المطربة   معرفة ان شهرزادالذي اعجبتي كثيرا، و   بفيلمك تفاجأت"..لقد  لهبة

 وقد احببتها وأحببتك ،هي جدتكالمصرية التي اشتهرت في فترة الخمسينيات 

وصفقت طويال مع المعجبين بالفيلم في  في الفيلم،  ببراءتك وشقاوتك وتمردك 

وقد   عشقا لتلك الجدة الفنانة األصيلةالفيلم   يتوهج اذض.بعد نهاية العر  الصالة

" التي  ذاكرة مصر "كقطعة من كانت بنفس قامة كوكب الشرق أم كلثوم أو تكاد،

والحب  "بفضل عشقك وفيلمك أن يطويها النسيان.انه فيلم عن الوفاء  الينبغي 

نا فخور بك  وأ،وقيمة الفن في حياتنا   ،كما تقول شهرزاد في الفيلم" دوما بزيادة

أو    ،هو صورة مصغرة "شموليته الفنية  "والفيلم كله في ،فخورة بجدتك كما أنت

من خالل عشق    ،صورة مصغرة لحب مصر. لبلدنا المصريين  نحن امتداد لعشقنا

الفيلم من خالل االقتراب أكثر من الجدة نقترب أكثر من   وقد جعلنا ،الجدة

، ونتعرف على " شموخ و أصالة ونحب جدتك شهر زاد أكثر انسانيتنا، ونحبك 

واذا    من حولها. وإسعاد الناس ، لفنها كلها مكرسة كانت حياتها  مصرية، " فنانة

وتطلب اعداد وجبة    ،اسئلتك الترد علىفي شقتها،  فجأة معها بها اثناء التصوير

، فلم يكن هناك مايشغل شهر زاد اثناء تصوير الفيلم غير ضرورة  لطاقم الفيلم

لمصورين الشقيانين، واليهم أبدا كيف ستظهر في الفيلم أو يكون  اعداد وجبة ل

هناك فيلما عنها، فالمهم أوال هو الناس هى لمسة تواضع تشمخ بأصالة فنانة !  

وهذه اللمسة االنسانية الجميلة من جدتك الفنانة الكبيرة الراحلة المطربة شهر  

ال،هى من أجمل  زاد، التي جعلتني نضحك كثيرا في الصالة ونصفق لها طوي

لكني   ثم تمنيت لهبة التوفيق في كل أعمالها القادمة، وودعتها. . مشاهد الفيلم.".

" كان شارك في مسابقة "ملتقي   .أول عشقأن فيلم " ستو زادة عرفت بعد ذلك

الصورة" الثامن الذي تشرف عليه السيدة لطيفة فهمي ويعرض أفالمه في  

ى جائزة أفضل فيلم في المسابقة المركز الثقافي الفرنسي،وأنه حصل عل

 . المذكورة.

من انتاج الفنانة المنتجة   تحية الى هبة يسري إذن وفيلمها التسجيلي الجميل

،  يقطر انسانية  سعدت كثيرا بمشاهدته، ووجدته الذي  المخرجة ماريان خوري،

ومعه ومع فيلم " يهود مصر " للمخرج الصاعد أمير رمسيس، وهو ايضا من  

 .. ن خوري انتاج ماريا

تظهر وتتأكد مالمح سينما تسجيلية جديدة، بمواهب سينمائية مصرية شابة  

 واعدة، فترقبوها.. صاعدة وو
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 (26  ) 

 
 

 

أشبه ماتكون بـ"طقس روحاني "    ساعات من السينما الخالصة 6    

 

  
فيلم " الوطن. العراق سنة صفر " لعباس فاضل : شهادة توثق لدمار  

ريكي" وتؤسس وحدها ألرشيف سينمائي بأكمله.. بلد بعد " الغزو األم  
 

 

 

 فيلم " الوطن . العراق سنة صفر " أو 

ZERO    من النوع الوثائقي للمخرج العراقي عباس فاضل الذي خرج حديثا–  

للعرض التجاري في باريس، هو من أجمل األفالم العربية   -شهر مارس 

لماضية في بالد العرب  اإلنسانية العظيمة التي انجزت خالل الخمس سنوات ا

 والعالم.. 

 

وكان عباس فاضل مخرجه من مواليد بلدة " الحلة " محافظة بابل.العراق انتقل  

رس السينما في باريس وأنجز بعد حصوله  الى فرنسا في سن الثامنة عشرة ليد

على شهادة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون عدة أفالم، من ضمنها  

وفيلم " نحن العراقيون "    2002لى بابل " وثائقي طويل انتاج فيلم  " العودة ا

..   2008وفيلم " فجر العالم " روائي طويل   2003وثائقي طويل   

 

بأن العراق صار مهددا بالغزو األمريكي وخطر المحو    2002وعندما شعر عام 

واإلزالة ربما والى األبد ، قرر أن يعود الى بلده وأن يصور عائلته، ويضيف  

عباس فاضل الذي التقيناه في باريس ..شارحا األسباب التي دفعته إلنجاز هذا  

 الفيلم : 

 

" ..كنت غادرت العراق أثناء الحرب العراقية االيرانية وحضرت لدراسة السينما  

هنا في باريس فلما بدأت تباشير حرب جديدة وأعني بها حرب أمريكا على  

سنة على مغادرتي   15ى أكثر من وكان مض  2002العراق تلوح في األفق عام 

للعراق قررت أن أعود من جديد لوطني الحساسي بالذنب كوني غادرت بلدي 
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وهو في حالة حرب وأن أصورعراق شبابي قبل أن يختفى الى األبد ،والحساسي  

أيضا بأن انقالب ما حتما سوف يقع مع تلك الحرب الجديدة وسيتغير معه ربما  

ت العودة في صحبة كاميرا ألصور كل تلك األشياء  واقع العراق بأكمله، فقرر

الصغيرة في حياتنا اليومية المعرضة لخطر الفناء واالندثار، وأن التقي بأفراد  

 أسرتي وأبقى معهم.. أو أموت معهم.. 

 

ساعات فقط   6ساعة اخذت منها  نحو  120وقمت بالفعل بتصوير أكثر من 

م، حيث صورت الجزء األول بين فبراير  النجاز الجزأين اللذين يتكون منهما الفيل

قبل وقوع الحرب ثم عدت الى باريس ولم أحضر الحرب،   2003ومارس  2002

ثم  عدت الى العراق من جديد وصورت الجزء الثاني بعد أسبوعين على نشوب  

 الحرب.." .. 

 

 العراق قبل السقوط 

 

ت به كثيرا  فيلم " الوطن . العراق سنة صفر " الذي شاهدته في باريس وأعجب

أعتبره " تحفة" سينمائية عن جدارة، وال ابالغ حين أقول أن  هذا الفيلم "  

ساعات سينما خالصة من دون ثرثرة أو تعليق .. يؤسس وحده   6الجبّار " 

ألرشيف سينمائي عراقي بعد أن دمر   -وهنا تكمن قيمته الكبرى   -بجزأيه 

 أرشيف السينما العراقية أثناء الحرب.. 

 

هادة " تاريخية على واقع العنف السياسي والعسكر األمريكي الذي يمكن  إنه "ش

أن يمارس على بلد وشعب، و" وثيقة " لمجد الحياة ذاتها، وذلك الوطن الجميل  

العراق الذي ذهب وربما الى االبد ،في ظل مناخات الحرب والدمار التي تعيشها  

رف في كل بقعة ومكان  بلدان الشرق األوسط ،وأعالم االرهاب التي صارت ترف 

وتدعو الى قتل البشر والتمثيل بجثثهم وتروع العالم كله بتوحشها وجبروتها  

 وبدمويتها وبربريتها .. 

 

يحكي الفيلم الوثائقي الرائع لعباس فاضل الذي يعرض في جزأين ويستغرق  

ساعات، يحكي عن "الوطن او العالم الصغير "   5عرضهما أكثر من خمس 

MICROCOSM ي عن أفراد أسرته واخوته وأوالدهم وبناتهم  يحك   

داخل" الوطن الكبير " ويدخلنا عبر الجزء االول من الفيلم بعنوان "   وحياتهم 

قبل السقوط " الذي تدور أحداثه قبل الغزو األمريكي العسكري المدمر للعراق  

وسقوط نظام صدام حسين..  2003عام   
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ة ونتعرف تدريجيا على افرادها من يدخلناالى داخل حميمية تلك األسرة الصغير 

في الثانية عشرة من عمره الذي يراقب عملية    خالل شخصية الصبي " حيدر"

حديقة الدار أو الفيال التي تعيش في كنفها أسرته ويداعب     حفر بئر وسط 

شقيقاته اللواتي يكتفين كما يقول لنا في الفيلم باألكل والشرب فقط ويذهبن 

دون أن تسعى احداهن ابدا لمساعدته في ضخ الماء من   لزيارة صديقاتهن ومن

الطلمبة الجديدة التي سوف تسد حاجة األسرة من الماء عندما تقوم الحرب ،  

 ويصبح الماء شحيحا جدا و من يدري قد اليأتي ابدا.. 

في ما ينتظر أفراد األسرة مع أهل العراق كله عملية الغزو األمريكي وبداية تلك  

الديكتاتور صدام حسين    نها الرئيس األمريكي بوش السقاط نظامالحرب التي اعل

وتخليص العراق من قبضته الجهنمية وظلمه وقمعه. ونعيش مع افراد األسرة  

في الجزء األول من الفيلم حالة ترقب وانتظار قبل ان تنشب تلك الحرب ،  

باريس  ونشاهد معهم على شاشة التلفزيون المظاهرات التي تطالب بإيقافها في  

وعواصم العالم، ويظهر الرئيس الديكتاتور صدام حسين ليلقي كلمة على الضباط  

العراقيين يطالبهم فيها بتوقيع أكبر الخسائر في المعركة الفاصلة القادمة، 

والخروج منها بأقل الخسائر طبعا، ويطمئن الشعب العراقي أن العالم باسره ضد 

العراقي الحكومي الرسمي على صورة  الحرب على العراق، ويركز هنا االعالم  

االب والزعيم على الشاشة وتتوالى مشاهد الترحيب به اينما حل وتقديمه من  

خالل االغنيات التي تتغنى بعظمته وأعماله وأمجاده ونالحظ أن افراد األسرة  

ومن ضمنهم األب الذي يعمل في هيئة االذاعة العراقية يتلقون هذا القصف  

ذي يروج للنظام ورئيسه الديكتاتوري من دون اي تعليق،  االعالم المرئي ال

ونعرف في مابعد في الفيلم أن أحد أبناء اسرة عباس فاضل المسلمة الشيعية قد  

 قتل على يد الديكتاتور الجزار.. 

ويسحرنا عباس فاضل في الجزء األول من الفيلم بمشاهد " باليه" سينمائية  

إنسيابيتها من خالل تحركات الكاميرامع  فائقة الجمال ببساطتها وإنسانيتها و

أفراد األسرة ومتابعاتها لهم، فها نحن مثال نصعد مع " حيدر " الى سطح البيت  

لنتطلع الى السماء في أفق بغداد المدينة التي تمتد الى ماالنهاية ،ثم نشارك حيدر  

عليه  في القاء بعض ثمار أشجار حديقة الدار الى أصدقائه الصغار الذين ينادون 

من أسفل، ويقفون في وسط الشارع وهم ينتظرون ويتصارعون مع بعضهم  

 البعض اللتقاط التفاح الساقط عليهم من فوق سطح الفيال.. 

 

ويضم الجزء األول من الفيلم تلك المشاهد الحميمية الرائعة التي تتحقق معها  

ا أكثر من  وظيفة السينما العظيمة كما في أفالم االيطالي روسوليني التي تقربن

إنسانيتنا، فال نتجول فقط مع افراد األسرة في أنحاء الدار ونتعرف عليهم واحدا  
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بعد اآلخر ونراقبهم وهم يعيشون حياتهم، بل نخرج أيضا مع عباس فاضل  

ونذهب الى بلدتهم الصغيرة في ذلك الريف العراقي الساحر ونتعرف في تلك  

كنوا تلك البلدة منذ أقدم العصور  الزيارة على شعب العراق من اليهود الذين س

ويحكي أحدهم كيف أعتنقوا اإلسالم وكيف استقبله أهل البلدة بالزغاريد عندما 

عاد من الحج ثم نروح نتجول في معرض أثري لحياة البلدة في الماضي ويركز  

فاضل من خالل مشاهد هذه الرحلة على قيم التعايش بين الملل والطوائف التي  

دمت احدي أعظم الحضارات االنسانية التي عرفتها البشرية في  سكنت العراق وق

وادي الرافدين. كما يكشف من خالل زيارة لموقع مدرسة قصفتها الطائرات  

طفل عن طبيعة ذلك الدمار  400االمريكية وحصدت معها على أرواح أكثر من 

 الذي ينتظر العراق مع قيام الحرب المعلنة على شعبه.. 

يمة السينما العظيمة في قدرتها على الحفاظ على ذاكرتنا  وتبدو جليا هنا ق

وتاريخنا من خالل تلك المشاهد التي أراد بها عباس فاضل أن يوثق لبلده العراق  

قبل أن تقع الحرب االمريكية المعلنة وتهب عاصفة الدمار المروع الشامل  

يلمه  لتحصد كل شييء. وحيث يرصد ويوثق ايضا مخرجنا في الجزء األول من ف

لشوارع بغداد ومقاهيها وحياتها وأسواقها ومعارضها وأرصفتها،ومن ضمنها  

رصيف بيع الكتب مثل " سور األزبكية " في مصر، ويرصد صور وتماثيل  

 الديكتاتور صدام حسين التي اليخلو منها أي مكان.. 

ويقف فاضل هنا طويال على رصيف " الحياة" المتدفقة وبكل عنفوانها كي  

ميرته في عطف وحدب وحب بالغ جيل كامل من األطفال العراقيين،  يتأمل بكا

ويجعل وجوههم تمأل الشاشة ويقدم لنا بحب من خالل تلك المشاهد قطعة من  

دمه ولحمه ومجد الحياة ذاتها ببساطتها وبراءتها وإنسانيتها كما يتمثلها وبكل  

رهم والدمار  ذلك المصير األسود الذي ينتظ كيانه، ويجعلنا نتحسر معه على 

الشامل الذي سوف يحيلهم مع نشوب تلك الحرب ويحيل عراق الوطن كله  

هباء منثورا.. ومجرد ذكرى. .   الى  

واليمكن هنا على الرغم من تعاقب تلك المشاهد االنسانية أن تحس بفتور وملل  

أو خلل في " إيقاع " الفيلم ألنك سوف تندمج بسرعة مع شخصيات أو باألحرى  

يلم، وتصبح واحدا منهم، كما في كل القصص القصيرة العظيمة  أبطال الف

لتشيكوف أو موباسان أو بيرانديلو، بل لسوف تطلب المزيد وتتمنى لو أن ذلك  

الجزء األول من فيلمه الينتهي ابدا، وبخاصة بعد تلك اللقطة األخيرة التي ينهي  

ما يودع عراقي، عند –فرح بلدي   –بها فاضل الجزء األول في مشهد عرس 

سينمائي ومسرحي عراقي مشهور، يودع ابنته وزوجها    األب وهو ممثل 

ويقبلهما بعد انقضاء مراسيم العرس، ويذهب لقضاء السهرة مع بعض اصدقائه  

ويروح يستمع معهم الى احدي اغنيات أم كلثوم، ثم يجهش فجأة بالبكاء ويجعلنا  
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الجميل ،ونحن نودعه   عراق من فرط استغراقنا في الفيلم نبكي معه ضياع ذلك ال

 معه الى األبد ، ونودع معه أجل .. قطعة من أرواحنا.. 

 

بعد المعركة العراق ..   

 

وفي الجزء الثاني " الضروري " من الفيلم الذي يحمل عنوان " بعد  المعركة  

" ونحن متشوقون طبعا لمعرفة ماذا حدث ألفراد األسرة كما في فيلم بوليسي  

يد أن نطمئن على سالمتهم، يوثق فاضل هنا من جديد  مشوق لهيتشكوك ونر

لحياة افراد األسرة بعد الغزو االمريكي العسكري للعراق بإسبوعين، كما يوثق  

لذاكرة " الخراب " في العراق بعد الغزو، وبكل تجلياتها المرعبة، ونعرف أن  

ألسرة  االسرة انتقلت الى لتعيش في الريف اثناء الغزو ثم عادت بجميع افراد ا

 سالمين من جديد الى بغداد.. 

 لكن أي بغداد هذه التي نشاهد اآلن بعد وقوع الحرب بإسبوعين؟.. 

لقد صارت بغداد بعد إشتعال الحرب انقاضا. صارت بغداد " الجحيم " بعينه وحل  

محل المدينة القديمة خرابة تنعق فيها البوم. ونروح نتجول في المكان مرعوبين  

ة دمار متحف بغداد ،واستوديوهات بغداد السينمائية  ونشاهد مع رب األسر

وتراثها السينمائي العظيم الذي أتت عليه النيران، و تلك األسر التي تهدمت 

منازلها فصارت تسكن عرض الشارع وفي أكشاك من الكرتون والصفيح،  

ونشاهد مظاهر الفوضى المرعبة في كل مكان، وخطر الخروج الى تلك الشوارع  

ها الجيش االمريكي، و يترصدك فيها النهب والموت في كل لحظة، وقد  التي أحتل

ذهب األمن واألمان، وصار جنود االحتالل االمريكان يتحكمون في حياة العراق  

ومصيره وشعبه،وتحول االطفال االبرياء الى "خبراء" في معرفة أسماء القنابل  

على رصيف الشارع  والصواريخ واألسلحة والمرفقعات وهاهم يلعبون ببقاياها 

البغدادي ويركلونها مثل الكرات، وقد صار لكل أسرة ترسانة من االسلحة تحمي  

بها نفسها من اللصوص وقطاع الطرق الذين أطلقهم الديكتاتور من السجون  

عندما نشبت الحرب وتحول العراق الى " غابة " من الوحوش التي تنهش في  

 لحم االنسان العراقي.. 

الذي تقطعت أوصاله و صار غريبا في وطن االسياد األمريكان   االنسان العراقي 

الذين احتلوا بلده وغزوها لنهب مقدراته وثرواته، واختفى حلم الخالص من 

الديكتاتور العظيم مع االحتالل وتالشى ، ليحل محله خيبة أمل مريرة في واقع بلد  

 محتل.. 

ري بعد الغزو واالدارات  بلد صارت الحياة معه في ظل االحتالل االمريكي العسك

الحكومية العاجزة مستحيلة، ونوعا من " العبث " بعينه، وحيث يكشف الفيلم  
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عن ذلك العبث الذي صارت اليه الحياة في العراق بعد الغزو في اللقطة األخيرة  

من الفيلم، إذ تنطلق رصاصة طائشة وتصيب " حيدر " في مقتل، ويختفي مع  

العظيم .. وذلك العشق المتوهج للحياة في الفيلم  الصغير كل ذلك " الجمال " 

 وبكل التفاصيل الصغيرة التافهة الجميلة.. 

فيلم " الوطن " هو  "فيلم حياة بأكملها" لمخرجه حيث يقدم عباس فاضل من  

خالله كشف حساب لمأساة وطن، ويجعلنا من خالل تلك " األوديسة " أو الرحلة  

ن نتعاطف ونتماهى حتى مع شخصيات  الكبرى التي نقطعها مع مخرجه، ونح

الفيلم ندرك قيمة السينما الوثائقية العظيمة التي ترقي الى مستوى كل الروايات  

الملحمية العظيمة لتولستوى أو كازانتزاكيس أو محفوظ وفقط بإنسانيتها  

 وقدرتها على ترويض ذلك "الوحش "الذي يسكن داخلنا.. 

الدخول في " طقس روحاني " وأشبه  سينما تجعلنا وفقط بالمشاركة كما هو 

مايكون بصالة نتطهر هكذا من كل سوءاتنا ونتسامق بمجد " الكرامة "  

بحر مغامرة الحياة " من دون خشية أو     جديد الى "  من  اإلنسانية،ونحن ندلف

رهبة أو وجل.تحية الى عباس فاضل وفيلمه االنساني السياسي البديع الذي  

.. يستحق المشاهدة عن جدارة  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 تعريف بالمؤلف                              

 صالح هاشم مصطفى                           
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حي قلعة الكبش. دائرة   .نوفمبر 12سينمائي مصري ) من مواليد ومخرج وناقد   بكات

فرنسية لنقاد  بة ال عضو النقاو، فرنسا  . مقيم في باريس. (القاهرة.مصر السيدة زينب. 

 . ونقابة الصحفيين العرب.  وجمعية نقاد السينما المصريين، ، السينما والتلفزيون

.حصل علي جائزة في 1969عام  اآلداب جامعة القاهرة تخرج في قسم انجليزي كلية

بمجموعته  ،   1969الشبان في مصر عام  لألدباء األول القصة القصيرة من المؤتمر

 عن دار الثقافة الجديدة في مصر.. الصادرة "  بيضالقصصية " الحصان األ 

بدراسة له بعنوان " مقدمة في فلسفة  ، المؤتمر  في النقد من ذاتة كما حصل علي جائز

مجلة المثقفين    –في مجلة " الكاتب " المصرية  وأدب نيكوس كازانتزاكيس " نشرت 

 ..1968 أغسطسفي  -العرب آنذاك 

في   وموسيقي الجاز وتاريخ الحضارة االمريكية والفلسفة   فرنسا ودرس السينما  إليسافر 

 .. بباريس جامعة فانسان

 

" المساء " و " صباح   " األهرام " و  في وتحقيقاته نشرت قصصه ودراساته وترجماته

الخير " و " روز اليوسف " و" سنابل " و " األدب " " والقبس " و " ايالف " و "  

و " الشرق األوسط " و" نهضة مصر "    الدستور " الوطن العربي " و " الحياة " و " 

  كما كتب عدة دراسات باالنجليزية  ." الكويت " وغيرهامجلة " المجلة " و مجلة و 

  ، إفريقياالسينما المصرية والعربية في مجلة " اكران دافريك " شاشات  عن  والفرنسية

در في لندن في فترة وترأس تحرير مجلة " الفيديو العربي " السينمائية التي كانت تص

تحرير القسم العربي في موقع مجلة كراسات السينما " كاييه  ترجمة و، وقام ب  اتيالثمانين

 ..  دو سينما " الفرنسية الشهيرة لفترة

 

 أفالم

 

 عددا من األفالم الوثائقية من ضمنها :  صالح هاشم اخرج

 

كما يتمثلها المصريون   "صورة مصر ") عن دقيقة  75وثائقي طويل فيلم " كالم العيون"  

يونيو   5، وعرض الفيلم يوم ومحمد توفيق  المغتربون في فرنسا ( بمشاركة سمير محمود 

أبناء الجالية العربية في جامعة   و  الفرنسيين  بحضور عدد كبير من 1976

 . نسان.باريس.فا

 

ي،  ساعة " انتاج هولند 24وشارك في اخراج فيلم جماعي بعنوان " بورتريه للقاهرة في 

واختير الجزء الذي أخرجه الذي يصور فرح بلدي في حي قلعة الكبش لتمثيل قارة افريقيا  

 في مسابقة افالم الدقيقة الواحدة في معرض شنغهاي الدولي .. 

 

دقيقة   63فيلم " البحث عن رفاعة " وثائقي طويل مدة العرض   2008اخرج في مايو 

مجموعة   انتاج  ومنواخراج صالح هاشم  وسيناريو  ،لمع   سامي ومونتاج ل، تصويرديجيتا

رحلة في مصر للبحث عما تبقي  ويحكي الفيلم عن نجاح كرم للخدمات االعالمية.الكويت. 

من التعاليم واالفكار والنظريات التي أتي بها رفاعة الطهطاوي رائد نهضة مصر الحديثة  
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ي فرنسا عام  من رحلته الي باريس مع أول بعثة تعليمية يرسلها محمد علي باشا ال

1826 .. 

عرض الفيلم  ، وقد لنسبة لتاريخنا وهويتنا وذاكرتناماذا تستطيع السينما با  الفيلم ويسأل

وشارك  2008يونيو  9يوم  ت الشرقية في جامعة لندن انجلتراألول مرة في قسم الدراسا

  ، وعرض في مصر وفرنسافي مهرجان قافلة السينما العربية في عمان . االردن بعدها 

) في متحف الحضارات األوروبية والمتوسطية " موسم " مارسيليا ، وفي في إطار 

 .. احتفالية تكريمية لرفاعة الطهطاوي بعنوان " الطهطاوي .مونتسكيو العرب " ( 

 

  واخراج صالح هاشم " وكأنهم كانوا سينمائيين " تصوير ومونتاج سامي لمع فيلم  ثم

أين ياترى يكمن " سحر السينما المصرية "   "من خالل " ثالثية فيلمية   الذي يسأل

بمشاركة د. رمسيس مرزوق و د. صبحي   ،الخفي، ويقدم " شهادات " على سينما وعصر

 شفيق والروائي بكر الشرقاوي.

 

وميدان التحرير " مسرح   عن ثورة ينايردقيقة  32وثائقي قصر وفيلم " أول خطوة " 

 .. 2011الثورة " عام 

 

 

 مؤلفات 

 

 

 من ضمنها : كتب ومؤلفات  ه عدة ل

 

عن   الصادر " وأمريكا  أوروباالمهاجرين العرب في  " الوطن اآلخر. سندباديات مع كتاب 

 1981 دار اآلفاق الجديدة في لبنان

 

في  عن دار الثقافة الجديدة صدرت " مجموعة قصص قصيرة األبيضو" الحصان 

 76مصر

 

  عام المركز القومي للسينما في مصر عنالصادر" السينما العربية خارج الحدود" كتاب و

 2014الهيئة العامة للكتاب " طبعة ثانية " عام و ، 1999

 

العالقات الثقافية   ينما الفرنسية " الصادر عن باريز. الس  سينما في  اإلبريز" تخليص كتاب 

 مصر بوزارة الثقافة  الخارجية

 

لصادر عن مهرجان السينما  ا " " السينما العربية المستقلة. أفالم عكس التياركتاب و 

 .قطر.المستقلة في الدوحة  
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  عن صدرت من قلعة الكبش "  العرش. حكايات ي" كرسقصيرة بعنوان مجموعة قصصو

 للنشر في مصر ميريتدار

 

وكتاب " الواقعية التسجيلية في السينما الروائية العربية" الصادر عن المركز القومي  

 .. 2014للسينما في مصر عام 

 

 جان تحكيم دولية ات في مشارك

 

 العديد من المهرجاناتعضوية لجان تحكيم في  مصري  كناقد سينمائي صالح هاشم   شارك 

 : مثل  دولية السينمائية ال

 

كان " السينمائي الدولي عام   " " الكاميرا الذهبية " في مهرجانمسابقة  لجنة تحكيم 

 ..التي ترأسها الممثل االيطالي رالف فالون 1989

 

 .. انطاليا.تركيا  تحكيم السينما التسجيلية في مهرجان " البرتقالة الذهبية " فيولجنة 

 

والمخرج   يترأسها الروائ  ولجنة تحكيم مهرجان " الفيلم الفني " في سلوفاكيا التي 

 .. روب جرييه  أالن السينمائي الفرنسي 

لتي ترأسها ا 2007فبراير الفيلم الروائي القصير في ساقية الصاوي في مصر ولجنة تحكيم 

 . ومشاركة د.خالد عبد الجليل.داود عبد السيد المخرج المصري

 

) شارك عدة مرات  في فرنسا ولجنة تحكيم النقاد في مهرجان مونبلييه للسينما المتوسطية

 (  2012آخرها في دورة المهرجان لعام 

 

الدورة الرابعة.في  اإلمارات"  أفالم من "كما كان " الناقد الرسمي " لمسابقة 

 .. 2005 عام  اإلماراتابوظبي.

 

 سينما ايزيس

 

  2005 أغسطسفي   موقعا ومجلة  بإسم " سينما إيزيس " االنترنتشبكة هاشم على أنشأ 

 صار اآلن من أشهر وأهم المواقع السينمائية العربية.. 

، في شارع مراسينا،  السيدة زينب حي سينما إيزيس " دار سينما حقيقية تقع في وكانت " 

، ويتردد  تعرض فقط األفالم األجنبية ن مستشفى الرمد " الحوض المرصود "، وبالقرب م

وطولون وزينهم و الخليفة   ،أطفال أحياء قلعة الكبش  مع ، هاشم في صغره  صالح  عليها

 ..  ء األشقيا وأبو الريش وجنينة ياميش
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ألحياء  اقلعة الكبش و حي التي كانت تشهد معارك بين أبناء  ،ه القاعةهذواآلن تحولت ، 

" ويعد هاشم حاليا كتابا   مصنع حلويات الرشيديـ " الى مخزن تابع ل المجاورة، تحولت

 .. ياته في تلك القاعةبعنوان " طفولة إيزيس " يحكي فيه عن ذكر

 

 محاضر

 

والمغرب ومصر وتونس   عن السينما المصرية والعربية في فرنسا وايطاليا هاشم حاضر 

مهرجان االسماعيلية في   المؤتمرات الصحفية في د منالعدي وشارك في ادارة وغيرها

بينالي السينما العربية من تنظيم معهد العالم العربي    مصر، ومهرجان القاهرة السينمائي و

، وقدم للسينما المصرية وتاريخها في السينماتيك الفرنسي ، وبعض دور  في باريس

 ..  التي تحتفل بالسينما المصرية  العرض في باريس

 

 

 وتمثيل في الخارج  يم تكريماتتنظ

 

العالمية العديد من احتفاالت   بتكليف من بعض المهرجانات السينمائية  صالح هاشم كما نظم

  TRIBUTEعلي تنظيم تظاهرة" تكريم " فأشرفالسينمائيين المصريين ريم لبعض التك

ام  الروشيل السينمائي في فرنسا ع للمخرج المصري الكبير صالح أبو سيف في مهرجان

المصري الفنان الكبير رمسيس مرزوق في   وتظاهرة " تكريم " لمدير التصوير ، 1992

 ..2000 مسلوفاكيا عا مهرجان " الفيلم الفني " في

  وقد عمل هاشم مندوبا لمهرجان االسكندرية في فرنسا لفترة تزيد على العشرين عاما،

ان و يشارك بعضها في  وكان يقوم باختيار األفالم الفرنسية التي تعرض في المهرج

ونجح في استقطاب ودعوة العديد من المخرجين والسينمائيين الفرنسيين الى  ، مسابقته

  آالن روب جرييه و الفرنسي الكبير المهرجان مثل الكاتب والمخرج السينمائي الروائي

  ، والمخرجة باسكال فيران واسماعيل فروخيسيدريك كان وسيرج لو بيرون المخرجين 

االدو رئيس مهرجان القارات الثالث في نانت وبيير بيتيو رئيس مهرجان  وفيليب ج

ماسون  مونبلييه  ومن النقاد الفرنسيين آالن ريو من مجلة النوفيل اوبزرفاتور والناقد آالن 

 وغيرهم ..   من مجلة لوبوانفلورانس كولومباني  من مجلة بوزيتيف والناقدة 

 1992ي ادارة الندوات الفرنسية في دورة عام وقد عمل هاشم مع مهرجان االسماعيلية ف

 15سال ومندوبا للمهرجان في أوروبا في الدورة ومراالتي ترأسها المخرج هاشم النحاس، 

،  برئاسة مدير التصوير كمال عبد العزيز 16والدورة  ،برئاسة المخرج مجدي أحمد على

 بإدارة الناقد عصام زكريا ..  19والدورة 

 

 

 

 المحتويات 
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 ة المؤلفمقدم -

 

 ( مغامرة السينما تبدأ من عند لوميير  1) 

 

 (  جمهورية ناصر وبناء مصر الحديثة  2) 

 

 (  حكاية " سناء " جميل في حياتنا  3) 

 

 (  " ماء الفضة " سمك يتظاهر تحت الماء 4) 

 

 ( صيد العصاري . كنوز مصر في المخازن 5) 

 

 يس إيفانز ( رسالة السينما التسجيلية في لقاء مع جور  6) 

 

 (  السينما المعتقلة في باريس  7) 

 

 (  حكاية قرية " بالعين " مع اإلحتالل والمقاومة  8) 

 

 (  لماذا يتقدم الفيلم الوثائقي في العالم ويتخلف في بالدنا ؟  9) 

 

 ( هوليوود الترى في سينما الواقع " نزهة " بل " حقل ألغام "  10) 

 

 والقضية الفلسطينية  ( موسيقانا لجان لك جودار  11) 

 

 ( مقالع الهيب هوب وصورة القدس في السينما 12) 

 

 ( يهود مصر في السينما 13) 

 

 رصاصة حية في مظروف   181طريق    (  14) 

 

 ( نشد األلفية . رحلة تطرح بديال ألفالم التلفزيون القاصرة  15) 

 

 ( مفروزة . صعايدة مصر يدافعون عن السينما التسجيلية ..  16) 
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 ( أم كلثوم ، وتلك " العين " التي تشبه مصر  17) 

 

 (  مايكل مور ضد بوش  18) 

 

 ( هل مستقبل السينما في الفيلم التسجيلي ؟  19) 

 

 ( البنات دول . رحلة مع أوالد الشوارع  20) 

 

 ( " بدي شوف" يوثق لذاكرة الخراب في لبنان 21) 

 

 الحاضر   ( إغترابات . فقط الموتى اليشكون من ظلم 22) 

 

 ( صالة من وحي مصر العتيقة 23) 

 

 ( آسيا جبار ونساء جبل شنوة 24) 

 

 ( ستو زادة . في مصر يكون الحب دوما بزيادة   25) 

 

صفر.    26)   سنة  العراق  أشبه    6(  الخالصة  السينما  من  ساعات 

 ماتكون بطقس روحاني  

 

 تعريف بالمؤلف  -
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