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سينما

فيلمها اإلشكالي أشعل
تونس قبل أسبوع

ّإنها صاحبة رؤية صادمة ّ
ومجددة،
كسرت التابوهات ّ
ّ
دكتاتورية زين
وتحدت
العابدين بن علي ،وطرحت قضايا راهنة
ّ
العلمانية.
املثلية وحرية املرأة إلى
من ِ
املخرجة التونسية التي واكبت ثورة
الكرامةّ ،
حاليًا لحملة ّ
تتعرض ّ
سلفية
شرسة ،بسبب فيلمها «ال الله ،ال سيدي»
ّ
األصولية على «أفريكا
الذي لم تنجح الغزوة
آرت» ،األحد املاضي ،في منع عرضه

نادية الفاني بنت باكونين ...وتركة بورقيبة
باريس ــــ عثمان تزغارت
ح �ي��ن ش � ��رع � ��ت ن � ��ادي � ��ة ال � �ف� ��ان� ��ي ف��ي
ت � �ص ��وي ��ر ف �ي �ل �م �ه ��ا ال� ��وث� ��ائ � �ق� ��ي «ال
ال �ل��ه ،ال س �ي��دي» ع��ن ال�ع�ل�م��ان�ي��ة في
ت��ون��س ،ف��ي آب (أغ�س�ط��س) امل��اض��ي،
ت �ح ��اي �ل ��ت ع� �ل ��ى رق� ��اب� ��ة ال ��دك� �ت ��ات ��ور
امل �خ �ل ��وع زي � ��ن ال �ع ��اب ��دي ��ن ب ��ن ع �ل��ي،
ل�ن�ي��ل إذن ب��ال�ت�ص��وي��ر ،ع�ل��ى أس��اس
أنه وثائقي يتناول «تقاليد رمضان
ف��ي ت��ون��س»ّ .ل��م تكن صاحبة «أوالد
ل �ي �ن�ين» ،ت �ت��وق��ع أن ي�س�ق��ط ال�ط��اغ�ي��ة
قبل أن يبصر شريطها النور« :كنت
ق��د ش��رع� ُ�ت ف��ي املونتاج ف��ي باريس،
ح�ي�ن ان��دل �ع��ت ال � �ث� � ً�ورة .س ��اف ��رت ت �وًا
إل��ى ت��ون��س ،ح��ام�ل��ة ك��ام�ي��را صغيرة
لتصوير جزء جديد من الفيلم أثناء
التظاهرات .وخالل األسابيع األولى
للثورة ،ك��ان موضوع العلمانية في
صلب امل�ط��ال��ب الشعبية ال�ت��ي ن��ادت
بتونس علمانية ودي�م��وق��راط�ي��ة.»...
ّ ّ
يتصور أن العمل ال��ذي
ل��م يكن أح��د
واك� � ��ب ال� � �ث � ��ورة ،وت� �ح � ّ�م ��س إلط ��اح ��ة
ال��دك �ت��ات��ور ،س�ي��واج��ه ح�م�ل��ة شرسة
ب� �ع ��د ال� � �ث � ��ورة ،وت � �ه ��دي � �دًا مل �خ��رج �ت��ه

(راجع املقال أدن��اه) .ليست هذه أول
معركة تخوضها املخرجة التونسية
امل �ش��اك �س��ة .ل�ف�ت��ت األن� �ظ ��ار م �ن��ذ أول
أع�م��ال�ه��ا ال �ق �ص �ي��رة .رؤي ��ة إخ��راج�ي��ة
ص��ادم��ة وم � �ج � ّ�ددة ،وخ �ط��اب ج��ريء
يعمل على خلخلة اليقينيات ،وكسر
املحظورات االجتماعية والسياسية،
ب ��دءًا م��ن ِامل�ث�ل�ي��ة («م ��ن أج ��ل امل�ت�ع��ة»
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ  ،)1990إل � ��ى ال� �ح ��ري ��ة ال�ج�ن�س�ي��ة
النسائية ف��ي مجتمع ذك ��وري («ق� ّ�د
ً
ق� ّ�د ،ي��ا ح� ّ�ب��ي» ـــــ  ،)1992وص ��وال إلى
ّ
ت �ح��دي ن �ظ��ام ب��ن ع �ل��ي امل �ت �س��ل��ط في
 .)1993( Tanitez moiيومها ،انطلق
الشريط من سيدي بوسعيد باتجاه
قصر الرئاسة ف��ي ق��رط��اج امل�ج��اورة،
راص � � � � � �دًا وش� � � ��م ال � � � �ج� � � ��دران ب� ��رس� ��وم
غ ��راف� �ي� �ت ��ي ن� � � � ّ�ددت ب ��ال ��دك� �ت ��ات ��وري ��ة،
وات� � � �خ � � ��ذت م� � ��ن «ال� � �ت � ��ان� � �ي � ��ت» (رم� � ��ز
ال � �ح � �ض � ��ارة ال � �ق� ��رط� ��اج � �ي� ��ة) ش � �ع ��ارًا
للمناداة بالديموقراطية.
ب ��ال� �ط� �ب ��ع ،ل� ��م ت �ت �م �ك��ن ت� �ل ��ك ال��رح �ل��ة
م��ن ب �ل��وغ ج� ��دران ال�ق�ص��ر ال��رئ��اس��ي،
ً
وت � � ��وق� � � �ف � � ��ت ع� � � � �ن � � � ��وة ع � � �ن� � ��د م� �ب� �ن ��ى
عرض الشريط
«األكروبوليوم» ،لكن
ّ
ع �ل��ى «ك� ��ان� ��ال ب � �ل ��وس» م ��ث ��ل ق�ن�ب�ل��ة

م� ��وق� ��وت� ��ة ،ج �ع �ل ��ت ش� ��رك� ��ة اإلن � �ت� ��اج
 ،Z’yeux noirs moviesالتي ّ
أسستها
ال �ف ��ان ��ي ع� ��ام ُ 1990ت� �ح ��رم ّ
أي دع��م
ح�ك��وم��ي ل�غ��اي��ة س�ق��وط ب��ن ع�ل��ي! كل
ذلك لم يمنعها من معاودة مشاكسة
دك� � �ت � ��ات � ��ور ق � ��رط � ��اج ف � ��ي ش��ري �ط �ه��ا
ال �ق �ص �ي��ر ال� ��راب� ��ع «م � ��ا دام� � ��ت ه �ن��اك
أشرطة تصوير» (.)1998
لم ينجح الحصار املالي في تكميم
ال � �ف� ��ان� ��ي ،ب� �ع ��دم ��ا ج� ��اب� ��ت أع �م��ال �ه��ا
م�ه��رج��ان��ات ال �ع��ال��م ّ ،وح ��ازت ج��وائ��ز
ع � ��دة .م ��ع ذل � ��ك ،ت� ��أخ� ��رت ب��اك��ورت �ه��ا
ال��روائ �ي��ة «ال �ب��دوي ال �ه��اك��ر» ()2003
خمس س�ن��وات .ول��م تبصر النور إال
بعد ع��ام على انتقالها القسري إلى
امل �ن �ف��ى ال �ب��اري �س��ي .ح �م��ل «ال� �ب ��دوي
ال�ه��اك��ر» (أو ال �ـ « ،hackersل�ص��وص»
ّ
اإلنترنت النبالء) نبوءة مبكرة بأن
ث � ��ورات ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي س �ت��أت��ي من
اإلنترنت .رؤيته اإلخراجية املبتكرة،
امل �س �ت �ل �ه �م��ة م� ��ن ال �ث �ق ��اف ��ة ال��رق �م �ي��ة،
خ � ّ�ول � �ت ��ه أن ي � �ج� ��وب امل � �ه ��رج ��ان ��ات.
ب �ع ��ده ��ا ،ع � ��ادت ن ��ادي ��ة ال �ف ��ان ��ي إل��ى
ال �س �ي �ن �م��ا ال��وث��ائ �ق� ّ�ي��ة ل �ت �ق� ّ�دم فيلمًا
ً
طويال بعنوان «أوالد لينني» ()2007

ت �ن��اول ج��ان �ب��ًا م��ن س�ي��رت�ه��ا ال��ذات �ي��ة
من خالل بورتريه جماعي لعدد من
ّ
يتحدرون ـــــ مثلها
أبناء جيلها الذين
ـــــ من عائالت يسارية.
وف � � � ��ي آب (أغ � � �س � � �ط� � ��س) امل� � ��اض� � ��ي،
ت �ص � ّ�دت ل�ع�م��ل وث��ائ �ق��ي ي� ��دور ح��ول
ت�ي�م��ة ح�س��اس��ة وم �ث �ي��رة ل�ل�ج��دل هي
«اإلل� �ح ��اد ف��ي م�ج�ت�م��ع م �س �ل��م» .ك��ان
امل� � �ش � ��روع األص � �ل� ��ي ل �ل �ف �ي �ل��م ي�ح�م��ل
ّ
املرتدون» .وجرى
عنوان «قفوا ،أيها
تصوير الفيلم في رمضان املاضي.
يومها ،استجوبت الفاني ع��ددًا من
ال �ت��ون �س �ي�ين وس��أل �ت �ه��م ع ��ن ظ��اه��رة
النفاق االجتماعي التي ب��رزت خالل
السنوات األخيرة في موطن بورقيبة،
إذ ل��م ي�ع��د غ�ي��ر امل�ت��دي�ن�ين ي �ج��رؤون
ع�ل��ى امل �ج��اه��رة ب��أن �ه��م ال ي�ص��وم��ون
رغ ��م «ع�ل�م��ان�ي��ة ت ��ون ��س» ،ال �ت��ي ك��ان
ن �ظ��ام ب��ن ع�ل��ي ي�ت�ب�ج��ح ب�ه��ا مل�غ��ازل��ة
ال �ق ��وى ال �غ��رب �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت تغض
الطرف عن نظامه الدكتاتوري.
وف� � ��ي ت� �ش ��ري ��ن ال� �ث ��ان ��ي (ن ��وف �م �ب ��ر)
امل��اض��ي ،كانت الفاني بصدد إنهاء
م��ون �ت��اج ال �ف �ي �ل��م ،وإذا ب �ه��ا ُت �ف� َ
�اج��أ
ب �ت �ح �ق��ق ن� �ب ��وء ت� �ه ��ا ف � ��ي «ال � �ب � ��دوي

تنبأت في
«البدوي الهاكر»
بأن الثورة
(ّ )2003
العربية ستأتي
ّ
من اإلنترنت

ال � �ه � ��اك � ��ر» م � ��ع ان � �ف � �ج� ��ار ان �ت �ف ��اض ��ة
«شباب الفايسبوك» .عادت ًاملخرجة
إل��ى ب�لاد بورقيبة ،متأبطة كاميرا
رق �م �ي ��ة واك � �ب� ��ت ت � �ظ ��اه ��رات ش �ب��اب
ال � �ث� ��ورة ،واس �ت �ك �م �ل��ت ف�ي�ل�م�ه��ا عبر
ط� � ��رح إش� �ك ��ال� �ي ��ة ال �ع �ل �م ��ان �ي ��ة ع�ل��ى
امل �ت �ظ ��اه ��ري ��ن ال �ت ��ون �س �ي�ي�ن ،ث� ��م ف��ي
ال �ت �ظ��اه��رات ال�ض�خ�م��ة ال �ت��ي ُرف �ع��ت
خاللها ش �ع��ارات ت�ن��ادي ب�ـ «تونس
ع� �ل� �م ��ان� �ي ��ة ودي� � �م � ��وق � ��راط� � �ي � ��ة» .ف��ي
خ� �ض ��م ت� �ل ��ك ال � � �ف� � ��ورة ،اس �ت �ج��وب��ت
ال �ف ��ان ��ي امل �ت �ظ��اه��ري��ن ال �ت��ون �س �ي�ين،
ب � �م� ��ن ف� �ي� �ه ��م اإلس �ل ��ام � � �ي� � ��ون ،ح� ��ول
إشكاليات العلمنة وح��ري��ة املعتقد
(ع �ل��ى م��وق��ع «األخ� �ب ��ار» م�ش�ه��د من
ال �ف �ي �ل��م ،ي �ب��رز ال� �ح ��وار ال� �ه ��ادئ بني

تهب على بالد الشابي؟
رياح
المكارثية ّ
ّ
ُ
ح�ي�ن ق� � ّ�دم ال �ع��رض األول ل �ـ «ال ال�ل��ه،
ال س� �ي ��دي» ض �م��ن م �ه��رج��ان Doc à
 Tunisف��ي ت��ون��س ق�ب��ل أش �ه��ر ،كانت
ال � �ق� ��اع� ��ة ت � �غ� � ّ�ص ب� ��امل � �ش� ��اه� ��دي� ��ن .ل��م
ي�ج��د أح��د ف�ي��ه م��ا ي�ص��دم امل�ع�ت�ق��دات
ال ��دي� �ن� �ي ��ة ،ب� ��ل اس �ت �ق �ب��ل
ال �ج �م �ي��ع ب �ح �ف ��اوة ّأول
فيلم ت��ون�س��ي ع��ن ث��ورة
ال �ك��رام��ة .ب �ع��ده��ا ،ت�ق��ول
نادية الفاني« :جاءتني
ص�ح��اف�ي��ة م��ن ت�ل�ف��زي��ون
«حنبعل» وأج��رت معي
ح � � ��وارًا ت �ح��دث��ت ف �ي��ه ع ��ن م�ف�ه��وم��ي
للعلمانية ،بوصفها اإلط��ار الوحيد
الذي يضمن العيش املشترك وحرية
ّ
املعتقد ...وذكرت أن الحق في اإللحاد
ج��زء ال يتجزأ م��ن ح��ري��ة امل�ع�ت�ق��د.»...
وت��واص��ل ال�ف��ان��ي« :ف��وج�ئ� ُ�ت بهجمة

مغني الراب
:Psyco. M
«اضربوا النوري بوزيد
بالكالشنيكوف»

أص ��ول �ي ��ة ع �ل��ى ف��اي �س �ب��وك ب �ع��د ب��ث
مقطع من ذلك الحوار على يوتيوب
ج� ��رت م�ن�ت�ج�ت��ه ع �ل��ى ن �ح��و م �غ��رض
الت �ه��ام��ي ب��ال�ت�ه�ج��م ع�ل��ى امل�ع�ت�ق��دات
الدينية».
ُ
األسلوب املغرض ال��ذي أخ��رج به «ال
ّ
ال �ل ��ه ،ال س �ي ��دي» م ��ن س �ي��اق��ه ،ي��ذك��ر
بالهجمة التي استهدفت قبل عقود
م� �س ��رح� �ي ��ة ك� ��ات� ��ب ي� ��اس�ي��ن «م �ح �م��د
خ� ��ذ ح �ق �ي �ب �ت��ك» ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت� ��روي
معاناة املهاجرين العرب في فرنسا.
يومها ،استعملت الدعاية األصولية
ال� �ع� �ن ��وان ل �ل �ت��روي��ج ب� ��أن امل �س��رح �ي��ة
ّ
املحمدية عن
تنادي بترحيل الديانة
الجزائر! ما دفع صاحب «نجمة» إلى
تعديل عنوان املسرحية إلى «الخبز
ّ
املر»!
ّ
أس ��وة ب�ك��ات��ب ي��اس�ين ،ق ��ررت الفاني

ت� �ع ��دي ��ل ع� � �ن � ��وان ف �ي �ل �م �ه��ا ل �ي �ص �ب��ح
«علمانية ،إن شاء الله» .وقبل ثالثة
ّ
أي��ام م��ن تسلمها «ال�ج��ائ��زة الدولية
للعلمانية» في فرنسا عن شريطها،
ّ
تعرضت لـ «غزوة أفريكا آرت» (راجع
«األخبار»  28حزيران /يونيو )2011
ال�ت��ي ح��اول خاللها ش�ب��ان سلفيون
م�ن��ع ع ��رض ال�ف�ي�ل��م ب��ال �ق��وة .ت�ص� ّ�دت
الجمعيات الثقافية لتلك
العديد من
ّ
«ال �غ��زوة» ،التي مثلت حلقة جديدة
ف��ي مسلسل ال�ت�ه�ج��م ع�ل��ى امل�ب��دع�ين
ف ��ي ت ��ون ��س ،ب �ع��د اع� �ت ��داء أص��ول�ي�ين
على السينمائي النوري بوزيد منذ
أسابيع عديدة.
ل�ك��ن ب�ل��د أب��ي ال�ق��اس��م ال�ش��اب��ي شهد
ح�م�ل��ة م�ك��ارث�ي��ة ت��داه��ن األص��ول�ي�ين،
ّ
وتلتمس لهم األع ��ذار ...ما يذكر بما
شهدته الجزائر في التسعينيات ،مع

صعود حركات اإلس�لام الراديكالي.
ش� � � �ب � � ��اب ف� � ��اي � � �س � � �ب� � ��وك ال � �ت� ��ون � �س� ��ي
م �ن �ق �س �م��ون ب�ي�ن م ��ن ي� �ن ��ادي ب�ج�م��ع
 10ماليني توقيع ض��د الفاني (ع��دد
سكان تونس) ،ومن يدافع عن حرية
ال �ت �ع �ب �ي��ر ،ل �ك��ن امل �ف��اج��أة ج � ��اءت من
اإل ّع �ل�ام� ��ي ت��وف �ي��ق ب ��ن ب ��ري ��ك ،ال ��ذي
م��ث��ل رأس ح��رب��ة ف ��ي ال� �ص ��راع ضد

ّ
دك �ت��ات��وري��ة ب��ن ع �ل��ي ،إذ ص � ّ�رح ب��أن
فيلم الفاني نوع من «البورنوغرافيا
اإليديولوجية» ،مضيفًا« :عرض هذا
ال �ن��وع م��ن األف �ل��ام ي� ��ؤدي إل ��ى إث ��ارة
ه��ذا ال�ن��وع م��ن ردود ال�ف�ع��ل» .بينما
الراب ّ
يفاخر  Psyco. Mمغني ّ
املقرب
من حركة «النهضة» (تيار إسالمي)
ب�ت�ل��ك االع � �ت� ��داءات ،داع �ي��ًا «اض��رب��وا
النوري بوزيد بالكالشنيكوف»! أما
زع �ي��م «ال �ن �ه �ض��ة» راش� ��د ال�غ�ن��وش��ي
الّ��ذي تتسم مواقفه بالزئبقية ،فقال
إن � ��ه ال ي�س�ت�ب�ع��د أن ت �ك ��ون ع�ن��اص��ر
م ��ن ب �ق��اي��ا ح ��زب ب ��ن ع �ل��ي ه ��ي ال�ت��ي
ين...
ت � ّح��رك االع � �ت � � ّ�داءات ض ��د امل �ث �ق �ف� ّ
لكنه أض��اف إن شريط الفاني يمثل
«اع�ت� ً
�داء على اإلس�ل�ام» ...قبل أن ّ
يقر
بأنه لم يشاهد الفيلم!
عثمان...

