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سينما

إشكالية ال
مبادرة
ّ
تستحق كل هذا التطبيل
ّ
الذي تنطلق دورته الـ٦٤
«مهرجان ّ
كان» ّ
األربعاء ،يوجه تحية خاصة للسينما
املصرية .عشرة مخرجني ومخرجات ّ ،من
بينهم يسري نصر الله ،يسردون يوميات
ثورة ّ« 25يناير» ،بمبادرة من مروان حامد
الذي ملح زميله محمد خان إلى كونه ّأحد
املدافعني عن النظام البائد! هل تعثر
املهرجان العريق عند أعتاب الثورة؟
ّ
شريف عرفة يوقع «احتباس»

الكروازيت على النيل :احتواء أم حفاوة؟
القاهرة ــ محمد خير
تفاهم أم لعبة دعائية؟ اإلجابة
سوء ِّ ً
ستمثل حّل�اّ� للغز املشاركة املصرية
ف ��ي «م� �ه ��رج ��ان ك � ��ان السينمائي»
ه ��ذا ال �ع ��ام .ب ��دأ ال �ل �غ��ز ع �ن��دم��ا أعلن
م �ه��رج�ّ�ان ال �ق��اه��رة ال�س�ي�ن�م��ائ��ي في
بيان أن مصر ستكون ضيف شرف
الدورة  64من املهرجان العريق التي
ّ
وتستمر حتى
تنطلق بعد األربعاء
 22أيار (مايو) الجاري ،وذلك احتفاءً
ّ
بالثورة املصرية .خبر جميل مع أن
«م �ه ��رج ��ان ك � ��ان» ال ي�س�ت�ض�ي��ف أي
دول��ة بصفة ضيف ش��رف ،لم يحدث
ذلك من قبل ،وإن أعلن املهرجان على
َ
عجل إدراج هذا التقليد في املستقبل
(راج� ��ع «األخ� �ب ��ار» ،ع ��دد  ١٨نيسان
.)2011
(أبريل)
ّ
املصرية
�ة
�
ف
�ا
�
ح
�
ص
�
ل
ا
�ت
�
�ل
�
ح
�ع،
ب��ال�ط�ب�
ّ
امل �ش �ك �ل��ة ع �ل��ى ط��ري �ق �ت �ه��ا ،ف � ��رأت أن
مصر «أول ضيف ش��رف ف��ي تاريخ
املهرجان الفرنسي ّالعريق» .لم يكن
ذل ��ك ص �ح �ي �ح��ًا ،ل �ك��ن��ه وج ��د أرضية
مناسبة ل��دى املتلقي العربي ،ليس
ف �ق��ط م ��ن خ �ل��ال ال �ح �ض ��ور العريق
ل� �ه ��ول� �ي ��وود ال � �ش� ��رق ف� ��ي املهرجان

ّ
ال �ف��رن �س��ي ،ب��ل ألن م�خ��رج��ًا مصريًا
ه��و ي��وس��ف ش��اه�ين ك ��ان «أول» من
ح��از سعفة ذهبية خ��اص��ة ج �دًا هي
«جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان».
كان ذلك عام  1997وفاز بها شاهني
عن مجمل أعماله .لذا لم يبد غريبًا
أن تكون مصر أول ضيف شرف ّ
يقره
املهرجان ،خصوصًا بعد ثورة النيل
التي شغف بها العالم.
ّ
لكن الحقيقة تختلف بعض الشيء.
صحيح أن املهرجان خصص يومًا
للسينما امل �ص��ري��ة ،وه��و ل�ي��س أمرًا
ج� ��دي � �دًا ت� �م ��ام ��ًا ،ف� ��ي ظ� ��ل االهتمام
الفرنكفوني بسينما العالم الثالث
وف� ��ي ق �ل �ب��ه ه��ول �ي��وود ال� �ش ��رق ،لكن
املهرجان لم ّ
يغير عادته ول��م يختر
ّ
أي ض �ي��ف ش� ��رف ،ب��ل وج� ��ه التحية
ل �ث��ورة م�ص��ر ،وث ��ورة ت��ون��س أيضًا،
متمنيًا م�ش��ارك��ة ملموسة للبلدين
في الدورة املقبلة .ولم يفت املهرجان
ت��وج �ي��ه ت �ح �ي��ة أ ًخ� � ��رى ،ه� ��ذه املرة...
ل �ل �ي��اب��ان ،م� � ��ؤازرة ل �ه��ا ف��ي محنتها
النووية.
رب � �ط� ��ت ال � �ص � �ح ��اف ��ة امل � �ص� ��ري� ��ة بني
التحية ووج ��ود ال�ب��رن��ام��ج املصري
الذي خصص له يوم  19أيار (مايو)،

َّ
ث� َّ�م ص��دق��ت ب �ي��ان م�ه��رج��ان القاهرة
ال � ��ذي ت �ح ��دث ع ��ن ض �ي��اف��ة الشرف.
ع �ل ��ى أي ح � � ��ال ،ت �ق �ت �ص��ر املشاركة
السينمائية امل�ص��ري��ة على فيلمني،
أول � �ه � �م ��ا «ال� �ب ��وس� �ط� �ج ��ي» ()1968
لحسني كمال عن قصة يحيى حقي.
وتمثل شخصية عباس البوسطجي
(شكري سرحان) إحدى كالسيكيات
ال�س�ي�ن�م��ا امل �ص��ري��ة واألدب املصري
م�ع��ًا .امل�ش��ارك��ة املصرية الثانية هي
األه��م لهذه ال��دورة واألك�ث��ر انتظارًا.
ع �ل��ى غ � ��رار ف �ي �ل��م «»2001 /9 /11
ال��ذي نفذته نخبة من السينمائيني
ال�ع��امل�ي�ين ع��ن أح ��داث ال �ح��ادي عشر
م ��ن س�ب�ت�م�ب��ر ،وك � ��ان م �ن �ه��م يوسف
ش ��اه�ي�ن ،ت �ت �ك��رر ال �ت �ج��رب��ة ه �ن��ا بيد
مصرية خالصة .عشرة من مخرجي
مصر ومخرجاتها يقدمون فيلم «18
يومًا» عن يوميات ثورة « 25يناير».
نتحدث هنا عن عشرة أفالم منفصلة
يجمعها خيط الحدث الكبير.
رب � �م� ��ا ك � � ��ان ال � ��وق � ��ت ال� �ق� �ص� �ي ��ر منذ
إط��اح��ة م�ب��ارك مناسبًا أكثر لألفالم
القصيرة .صاحب الفكرة هو مروان
ح��ام��د ال� ��ذي اق �ت��رح �ه��ا ع �ل��ى يسري
ن �ص ��رال �ل ��ه ،وال �ت �ن �ف �ي��ذ ض ��م معهما

نخبة من مخرجي مصر من أجيال
متعددة ،تكتم معظمهم عن مجريات
أع�م��ال�ه��م ،ل�ك��ن م��ا ت�س��رب منها كان
كافيًا إلثارة خيال املشاهد.
ف�ي�ل��م م� ��روان ح��ام��د « »19/19يدور
داخ��ل ج��دران أحد مقار مباحث أمن
ال ��دول ��ة ،ال �ج �ه��از ال� ��ذي ق �ض��ت عليه
ال � �ث � ��ورة .ال ي� � ��زال ه� �ن ��اك م ��ن يحقق
م��ع أح ��د امل�ت�ظ��اه��ري��ن بينما العالم
يتغير في الخارج .الفيلم من تأليف
ع �ب��اس أب ��و ال�ح�س��ن وب �ط��ول��ة عمرو
واك � ��د وب ��اس ��م ال �س �م ��رة .أم� ��ا يسري
ن�ص��ر ال �ل��ه ،ف�ي�ق��دم ي �س��را ف��ي فيلمه
«داخ � �ل� ��ي /خ� ��ارج� ��ي» .ه �ك ��ذا ندخل
أح ��د ب �ي��وت ال �ق��اه��رة ،ن��راق��ب تأثير
ال �ث��ورة ع�ل��ى أس ��رة م�ص��ري��ة عادية،
ونتتبع تفاعلها مع األحداث .الفيلم
من تأليف تامر حبيب ويشارك في
بطولته مع منى زكي وآسر ياسني.
وي� �ك� �ت ��ب ب� �ل��ال ف� �ض ��ل ف �ي �ل��م «خلقة
رب�ن��ا» ًلكاملة أب��وذك��ري التي حققت
ن �ج��اح��ًا م��ع ف�ي�ل�م�ه��ا األخ �ي��ر «واحد
ص �ف��ر» .ت �ق��دم ه �ن��ا ع �ش��ر دق��ائ��ق من
وح� � ��ي م � �ي� ��دان ال� �ت� �ح ��ري ��ر م� ��ع ناهد
السباعي وسلوى محمد علي ،وعدد
م��ن ال��وج��وه ال�ج��دي��دة ،بينما يلتقط

المصرية أبطالها في المهرجان؟
«أعداء الثورة»
ّ
القاهرة ــ محمد شعير
مصر ضيفة على «ك��ان» .كانَّ ممكنًا
أن ي�ث�ي��ر ال �خ �ب��ر ال � �ف� ��رح ...ل �ك��ن��ه جاء
ل �ي �ص �ي��ب ك �ث �ي��ري��ن ب ��ال �غ �ض ��بّ .أول
أص � ��وات االع� �ت ��راض أط�ل�ق�ه��ا محمد
خ � � � � ��ان ،إذ ق � � � ��ال لجريدة
«ال� � �ش � ��روق»« :م� ��ن صنعوا
دع ��اي ��ة ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق ال
يحق لهم تمثيلنا في كان».
ت �ل �م �ي �ح��ات خ� � ��ان طاولت
امل � �خ ��رج �ي�ن ش� ��ري� ��ف عرفة
وم� � � � ��روان ح ��ام ��د م� ��ن دون
تسميتهما .األول أش��رف على حملة
«ال �ح��زب ال��وط �ن��ي» ف��ي االنتخابات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة امل � � � ّ
�زورة ،وال �ث��ان��ي أخرج
ال�ل�ق��اء ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي امل �ط��ول لحسني

ّأكد وزير الثقافة
ّأن إدارته لم تختر
الفيلم الجماعي
عن الثورة

م� � � �ب � � ��ارك م � � ��ع ع � � �م � ��رو أدي � � � � ��ب قبيل
االنتخابات الرئاسية األخيرة!
ع� ��دد م ��ن ال �ف �ن��ان�ي�ن والسينمائيني
أصدروا بيان إدانة ،معربني عن أسفهم
لكون عدد من املشاركني في فيلم «18
ي ��وم ��ًا»« ،ه ��م م �م��ن ص �ن �ع��وا حمالت
دع��ائ�ي��ة ت�ج� ِّ�م��ل ص ��ورة الديكتاتور،
وت��ؤس��س مل�ش��روع ال �ت��وري��ث» ...ال بل
«ك��ان��وا م��ن أع ��داء ال �ث��ورة ،وحاولوا
إجهاضها بشتى الطرق لدرجة سب
ال�ث� ّ�وار ،وتخوينهم» ،ف��ي إش��ارة إلى
املمثلة يسرا.
ّاملخرجة ّهالة جالل قالت لـ«األخبار»
ّ
إن من حق أي سينمائي املشاركة في
أي م �ه��رج��ان« ،ل �ك��ن ال ي�ح��ق لهؤالء
ت� �ق ��دي ��م أن �ف �س �ه ��م م �م �ث �ل�ي�ن للثورة
املصرية».

ّ
الفنان عمرو واك��د وق��ع البيان ،رغم
م �ش��ارك � ّت��ه ف ��ي ف �ي �ل��م م� � ��روان حامد،
مؤكدًا أن هذا األخير كان في «ميدان
التحرير»« ...لكنني لم أكن على علم
ويضيف:
ب ��امل �ش ��ارك�ي�ن اآلخ � ��ري � ��ن».
ّ
«أع � � �ت� � ��رض ب � �ش� ��دة ع � �ل ��ى أن يمثل
بعضهم ث��ورة مصر العظيمة ...وأن
ّ
ي� �ق ��دم ل �ه��م «م �ه ��رج ��ان ك � ��ان» فرصة
ت�ب�ي�ي��ض م��اض�ي�ه��م امل �ش �ب��وه ومحو
أفعالهم املشينة».
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،أع�ل��ن ّوزي ��ر الثقافة
املصري عماد أبوغازي أنه «ال يوجد
شخصية من
وفد مصري ،بل دعوات ّ ّ
إدارة املهرجان نفسه» .وأكد أنه «لن
يسافر أح��د على نفقة وزارة الثقافة
املصرية ،إال فرقة «وسط البلد» التي
ت� �ش ��ارك ف ��ي إح � ��دى االحتفاليات».

المشاركون في «18
تبرعوا بأتعابهم
يومًا» ّ
للمشروع ،ومعامل
قدمت
التحميض ّ
خدماتها أيضًا

ال�ش��اب ش��ري��ف ال�ب�ن��داري خيطًا آخر
م ��ن ال � �ث� ��ورة ،ه ��و ال �ل �ج��ان الشعبية
الساهرة أث�ن��اء االن�ف�لات األم�ن��ي ،من
خالل فيلمه «حظر تجول» .ويعتمد
املخرج محمد علي بدوره على وجوه
ج ��دي ��دة ف ��ي «مل� ��ا ي �ج �ي��ك الطوفان»،
ع � ��ارض � ��ًا ت� �ج ��رب ��ة ع� � ��دد م � ��ن الثوار
وحياتهم اليومية في قلب امليدان.
وي �م��زج امل�خ�ض��رم ش��ري��ف ع��رف��ة بني
التسجيلي والروائي في «احتباس»،
بينما ت�ش��ارك مريم أب��وع��وف بفيلم
«ت�ح��ري��ر ّ .»2/2أم ��ا أح�م��د ع�ب��د الله
ال �ق��ادم م��ن ع��ال��م ال�س�ي�ن�م��ا املستقلة
ف�ي�ق��دم «ش �ب��اك» ،وي �ق��دم أح�م��د عالء
تجربته الروائية الثانية بعد «بدل
ف � ��اق � ��د» ،ف� �ي� �ش ��ارك ب �ف �ي �ل �م��ه «حالق
ال�ث��ورة» .وبعد نجاح تجاري الفت،

محمد
خان

ّ
ّ
وي ��ؤك ��د أب ��وغ ��ازي أن� ��ه ل �ي��س لوزارة
الثقافة أي عالقة باختيار فيلم «18
ي��وم��ًا» ال ��ذي طلبته إدارة املهرجان
م� �ب ��اش ��رة م� ��ن ي� �س ��ري ن� �ص ��ر الله».
واق�ت�ص��ر دور ال � ��وزارة ع�ل��ى اختيار
ف �ي �ل��م «ال �ب ��وس �ط �ج��ي» ل �ل �ع��رض في
برنامج كالسيكيات سينمائية.
من جهة ثانية ،يرفض الناقد عصام
زكريا التسامح مع «خادمي النظام

ال� �ق ��دي ��م» ،و«ص � �ن� ��اع الديكتاتور».
شريف
ويوضح أنه «ال يمكن ً
مقارنة ّ
ع��رف��ة ب��أش��رف زك��ي م�ث�لا ،كما أن��ه ال
ي�م�ك��ن م�ح��اس�ب��ة م� ��روان ح��ام��د على
ت��اري �خ��ه ،ب ��ل ع �ل��ى م ��ا ق ��ام ب ��ه أثناء
مشاركًا فيها بقوة».
ال�ث��ورة إذ ك��ان
ّ
ويلفت زكريا إل��ى أن األف�لام العشرة
القصيرة التي ستشارك في املهرجان
لم تنجز من أجل العرض في «كان».
«ب ��ل ك ��ان ي �س��ري ن�ص��ر ال �ل��ه يتحدث
عن املشروع عبر أثير رادي��و فرنسا،
وإذا ب �م��دي��ر امل �ه��رج��ان ي�ت�ص��ل به».
ويختم زكريا« :من املفيد أن يوضح
أح��د العاملني ف��ي « 18ي��وم��ًا» للرأي
العام ،كيفية إنجاز العمل والظروف
املحيطة ب��ه ،عوضًا عن ه��ذا الصمت
غير املجدي».

