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ملتقى تونس
األفالم التونسية» الذي أقيم في العاصمة قبل فترة ،زخمًا في اإلنتاجات
شهد «ملتقى مخرجي ّ
ّ
املحلية .أعمال كان صناعها من الشباب ،ولم يغب عن الدورة الثالثة السينمائيون املكرسون على رأسهم
النوري بوزيد ،وعمار الخليفي ،وإبراهيم لطيف ،والناصر خمير والطيب الوحيشي

تهويمات الشعراء وجرائم اإلسالميين
تونس ـ نور الدين بالطيب
ال��دورة الثالثة من «ملتقى مخرجي
األف�لام التونسية» التي احتضنتها
ال � �ع� ��اص � �م� ��ة ون� �ظ� �م� �ت� �ه ��ا «ج �م �ع �ي ��ة
املخرجني السينمائيني التونسيني»
لعشاق ال�ف��ن السابع
ك��ان��ت مناسبة ّ
الك � �ت � �ش� ��اف األع � � �م� � ��ال ال �ت �س �ج �ي �ل �ي��ة
وال ��روائ �ي ��ة ال �ج��دي��دة .ش �ه��د امللتقى
ع��رض أكثر من  40فيلمًا بني روائ��ي
وت�س�ج�ي�ل��ي وق�ص�ي��ر وط��وي��ل ،وك��ان
ال � �ح � �ض� ��ور األك� � �ب � ��ر ف� �ي� �ه ��ا ل �ل �ش �ب��اب
ال��ذي��ن ت�ح��دوا ضيق ال�س��وق وغياب
ال�ص��االت وال��دع��م الرسمي لينتجوا
س �ي �ن �م��ا ت �ح �م��ل ال �ك �ث �ي��ر م ��ن م�لام��ح
ت � ��ون � ��س ف� � ��ي ال� � �س� � �ن � ��وات األخ � � �ي� � ��رة،
وخ�ص��وص��ًا ب�ع��د «ال� �ث ��ورة» .ل��م يغب
ع��ن ال � ��دورة أي �ض��ًا ب �ع��ض امل�خ��رج�ين
امل � �ك� ��رس�ي��ن م � �ث ��ل ال � � �ن� � ��وري ب� ��وزي� ��د،
وع �م��ار الخليفي ،وإب��راه �ي��م لطيف،
والناصر خمير والطيب الوحيشي.
لا الف�ت��ًا ط��رح أخ�ي�رًا
األخ �ي��ر ق��دم ع�م� ً
ف ��ي ال� �ص ��االت ي �ح �م��ل ع� �ن ��وان «ط�ف��ل
ال�ش�م��س» .ي�ص��ور الطيب الوحيشي
ه �ن��ا ق �ص�ت��ه م ��ع األل � ��م وامل � ��رض بعد
ال� � �ح � ��ادث األل � �ي � ��م ال � � ��ذي ت � �ع� ��رض ل��ه
ف��ي دب ��ي ق �ب��ل س� �ن ��وات ،وأق� �ع ��ده عن
ال�ح��رك��ة وأص�ب��ح يتنقل على كرسي
م� �ت� �ح ��رك .ل� �ك ��ن ذل � ��ك ل� ��م ي �م �ن �ع��ه م��ن
م��واص �ل��ة اإلن �ت��اج ال�س�ي�ن�م��ائ��ي .وق��د
اتخذ من حكاية شخصية حدثت له
في باريس لتكون منطلقًا للشريط:
رج��ل مقعد يعيش وحيدًا .ذات يوم،
ي�ق�ت�ح��م ش �ق �ت��ه ش ��اب وم �ع��ه ف �ت��ات��ان
بعدما أمضوا سهرة في ملهى ليلي
ل�ي�ك�ت�ش��ف أن ق �ص��ة ال �ش��اب تشبهه.
ّ
ّإن �ه��ا ال�ح�ك��اي��ة نفسها ال �ت��ي عاشها
ال� �ط� �ي ��ب ال ��وح� �ي� �ش ��ي ق� �ب ��ل س� �ن ��وات
ف ��ي ب ��اري ��س ع �ن��دم��ا زاره ش� ��اب م��ع
صديقته ،فاستقبلهما بحب قبل أن
يكتشف أنهما استوليا على الكثير
م ��ن أغ ��راض ��ه ال �ش �خ �ص �ي��ة .ال �ش��ري��ط
الذي يظهر فيه الطيب الوحيشي هو
تأكيد لرغبته ف��ي ال�ح�ي��اة ومقاومة
األل� � ��م .م ��ن ج �ي��ل ال �ط �ي��ب ال��وح �ي �ش��ي
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مشهد من فيلم «بيستاردو»
أي �ض��ًا ،ق ��دم ال �ن��اص��ر خ�م�ي��ر ()1948
ش��ري�ط��ًا ج��دي �دًا ب �ع �ن��وان «ياسمينة
وأس � �م� ��اء ال� �ح ��ب ال � �س � �ت ��ون» .ش��ري��ط
يمثل فيه الناصر خمير،
تسجيلي ّ
ّ
ويصور حكاية خالته ياسمينة التي
ت �ج��اوز ع�م��ره��ا امل �ئ��ة ع�ن��دم��ا ب��دأ في
تدوين حكاياتها .تتحدث ياسمينة
ّ
وضيعه
عن شقيقها الذي أحب امرأة
ال �ح��ب ،وظ �ل��ت ت�ب�ك��ي غ�ي��اب��ه ب�ح��رق��ة.
يتنقل خمير بكاميرا صغيرة قال ّإنه
اشتراها في إح��دى سفراته الكثيرة
ب �ي��ن م � ��راك � ��ش وغ � ��رن � ��اط � ��ة وت ��ون ��س
وق ��ري� �ت ��ه ق ��رب ��ة ف� ��ي ال� ��وط� ��ن ال �ق �ب �ل��ي
التونسي ،مبرزًا تجاعيد وجه خالته
ال��ذي ي�ك��اد يلتصق ب ��األرض بسبب
االن �ح �ن��اء ف��ي دالل ��ة ع�ل��ى ق��وة ال��زم��ن
ال ��ذي يغالبه اإلن �س��ان ،وال يملك إال
ال�ح��ب ي��واج��ه ب��ه قهر ال��زم��ن وقسوة
األقدار .الشريط مفعم بالشعرية ككل
أعمال خمير وال يختلف عن أفالمه
السابقة ذات املنحى ال�ص��وف��ي مثل
«الهائمون في الصحراء»...
ب �ع �ي �دًا ع ��ن ال �ت �ه��وي �م��ات ال �ص��وف �ي��ة
والسيرة الذاتية ،قدم نجيب بلقاضي
ش��ري�ط��ه «ب �ي �س �ت��اردو» ال ��ذي ينتمي
إل��ى م��درس��ة الواقعية السحرية .بدأ
العرض األول للفيلم ضمن «مهرجان
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«ياسمينة وأسماء
الحب الستون»
مفعم بالشعرية ككل
أعمال الناصر خمير

أب ��و ظ �ب��ي» وج ��ال ع�ل��ى ب�ع��ض امل��دن
ال �ت��ون �س �ي��ة ض �م��ن ع� ��روض م�ج��ان�ي��ة
قبل أن ي�ح� ّ�ط ف��ي ال��والي��ات املتحدة.
ف� ��ي ب ��اك ��ورت ��ه ال� ��روائ � �ي� ��ة ال �ط��وي �ل��ة،
ي�ق��دم بلقاضي ح�ك��اي��ة أح��د األح�ي��اء
ال �ش �ع �ب �ي��ة ال� �ف� �ق� �ي ��رة ح� �ي ��ث ت�ت�ح�ك��م
ب�ه��ا ع�ص��اب��ة ت �ق��وده��ا ام� ��رأة اسمها
«خ � �ض� ��راء» (األس� �ع ��د ب ��ن ع �ب��د ال �ل��ه)
ت �ف��رض ع�ل��ى ال �س �ك��ان دف ��ع ض��رائ��ب،
ينكل ب��ه .في هذا
وم��ن يرفض الدفع َّ
ال��وق��ت ،ن�ش��اه��د ح�ي��اة محسن (عبد
امللقب بـ«بيستاردو»
املنعم شويات) ّ
ال� ��ذي ع �ث��ر ع�ل�ي��ه ف��ي م �ك� ّ�ب ل�ل�ق�م��ام��ة
ل� �ي� �ع� �ي ��ش م � �ج � �ه� ��ول ال� � �ن� � �س � ��ب .ل �ك��ن

يتمكن م��ن إب ��رام عقد
«ب�ي�س�ت��اردو»
ّ
م��ع ش��رك��ة ات �ص��االت ل�ن�ص��ب محطة
إرس��ال ف��وق بيته مقابل مبلغ مالي
شهري كبير .تتغير حياته ويحاول
أن يكون رجل الحي القوي ،ما يجعله
يتصادم مع «خضراء» ورجالها .قال
امل� �خ ��رج ن �ج �ي��ب ب �ل �ق��اض��ي إن ق�ص��ة
ّ
الشريط كتبت ب�ين  ٢٠٠٧و ٢٠٠٩أي
خ�ل��ال ع �ه��د ال��رئ �ي��س امل �خ �ل��وع زي��ن
ال �ع��اب��دي��ن ب ��ن ع �ل ��ي .ل ��م ي �ك��ن آن� ��ذاك
م �م �ك �ن��ًا ت �ق��دي �م �ه��ا ف ��ي ال �س �ي �ن �م��ا؛ إذ
ي� �ص � ّ�ور ال �ش��ري��ط ف ��ي م �ن �ح��ى رم ��زي
ال ت� �خ� �ف ��ى دالل� � �ت � ��ه ال� �ت� �ن ��اف ��س ع �ل��ى
اح�ت�ك��ار ال�ن�ف��وذ امل��ال��ي ب�ين العائالت
امل�ت�ص��اه��رة وال�ق��ري�ب��ة م��ن ع��ائ�ل��ة بن
ع �ل��ي ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ح �ت �ك��ر ش��رك��ات
االتصاالت واإلذاعات الخاصة.
ي � �ع � � ّ�د ن� �ج� �ي ��ب ب� �ل� �ق ��اض ��ي م � ��ن أب � ��رز
امل �خ��رج�ي�ن ال� �ج ��دد ف ��ي ت ��ون ��س .ك��ان
شريطه التسجيلي «كحلوشة» بداية
شهرته ،حيث ّ
صور قصة شاب اسمه
منصف كحلوشة مفتون بالسينما
ّ
ويصور أشرطة الفيديو ويعرضها
ألص��دق��ائ��ه م��ن دون أن ت �ك��ون ل��ه أي
معرفة بالسينما .حقق الشريط الذي
قدمه قبل سبع سنوات شهرة واسعة
لفتت اليه االنتباه النقدي.
ل� � � ��م ت� � �غ � ��ب ع� � � ��ن امل� � �ل� � �ت� � �ق � ��ى األف� � �ل � ��ام
التسجيلية ال �ت��ي ّ
دون� ��ت ع��ام�ين من
ح �ك ��م اإلس�ل��ام � �ي�ي��ن ،أب � ��رزه � ��ا «ص ��ب
ال��رش» لسمير ال�ح��رب��اوي .من خالل
ش� � �ه � ��ادات امل � �ص ��اب �ي�ن وع ��ائ�ل�ات� �ه ��م،
ي�ص� ّ�ور العمل وق��ائ��ع الجريمة التي
ارتكبتها حكومة اإلسالميني األولى
ض ��د امل��واط �ن�ي�ن ف ��ي م��دي �ن��ة س�ل�ي��ان��ة
استهدف
شمال غرب البالد .يومهاُ ،
امل �ت �ظ��اه��رون اح�ت�ج��اج��ًا ع�ل��ى غ�ي��اب
التنمية ،بسالح «الرش» الذي أثبتت
األب�ح��اث ّأن��ه «ه��دي��ة» م��ن ق�ط��ر ،وهو
م �خ �ص��ص ل �ص �ي��د ال� �خ� �ن ��ازي ��ر .وق ��د
أص � �ي ��ب ع � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن
إص��اب��ات أفقدتهم البصر جزئيًا أو
ب�ن�ح��و ك��ام��ل .وق ��د غ� ��ادر امل��واط �ن��ون
مدينتهم وتركوها خالية احتجاجًا
على عدم إقالة املحافظ.

نهوض إمبراطورية

لعنة زاك سنايدر
فريد قمر
ثمة أخطاء في السينما ال تغتفر .ال يتعلق
األمر بأخطاء إخراجية أو تقنية وال حتى
بالسكريبت أو القصة ،بل في إكمال جزء
�ان من فيلم حققه مخرج من ط��راز رفيع،
ث� ٍ
فتكون النسخة الثانية مسخًا عن األولى .هذا الخطأ
لم يستطع نوام مورو تفاديه في فيلم « 300ـ نهوض
إمبراطورية».
ف � ��ي ال� � �ج � ��زء األول امل� �ب� �ن ��ي ع� �ل ��ى إح� � � ��دى أس ��اط �ي ��ر
هوميروس التي لم تثبت صحتها ،قدم زاك سنايدر
ّ
ً
عمال مبهرًا وفريدًا ،وأط��ل املمثل جيرارد باتلر كما
لم ي��ره الجمهور أب�دًا،
م��ا جعل العمل تحفة
م � ��ن ح� �ي ��ث امل ��ون� �ت ��اج
ال� �س� �ي� �ن� �م ��ائ ��ي وق� � ��دم
أس� � �ب � ��ارط � ��ة ب �ط��ري �ق��ة
ه � � � ��ي األج� � � � �م � � � ��ل م� �ن ��ذ
ف� � �ي� � �ل � ��م األس � � � � �ط� � � � ��ورة
«تروي».
ل � � �ك� � ��ن ن � � � � � � ��وام م � � � ��ورو
ً
ك � ��ان م �ك �ب�ل�ا ب��ال��رؤي��ة
ال� �س� �ي� �ن� �م ��ائ� �ي ��ة ال� �ت ��ي
وض�ع�ه��ا س�ل�ف��ه ،وه��و
نفسه ال��ذي كتب نص
ال �ع �م ��ل ،وب� � ��دا ع��اج �زًا
ع��ن ردم ال� �ف ��راغ ال��ذي
ً
أح ��دث ��ه ب��ات �ل��ر .ف�ض�لا
ع� � � ��ن ذل � � � � � ��ك ،ل� � � ��م ي �ك ��ن
ال� ��رب� ��ط ب�ي��ن ال �ع �م �ل�ين
س �ل �س��ًا .ب � ��دت ال �ق �ص��ة
م�س�ق�ط��ة ب��ال �ق��وة على
العمل الجديد لتؤدي
وظيفتها في التمهيد
لجزء ثالث.
تزوير الحقائق
ي� �ت� �ح ��دث ال �ف �ي �ل ��م ع��ن
بهدف إظهار
ح � � ��روب م� �ي ��دي ��ا ال �ت��ي
رواه � � � � ��ا ه� ��وم � �ي� ��روس
ّأن الصراع
ب �ي��ن امل � �ل� ��ك ال� �ف ��ارس ��ي
بين الشرق
داري � � � � � � � � � � � ��وس واب� � � �ن � � ��ه
«الهمجي»
اح� � �ش � ��وري � ��وش وب �ي�ن
ال � � � � �ي � � � ��ون� � � � ��ان ،وأراد
والغرب
امل� � � � �خ � � � ��رج ال� � �ت �ل��اع � ��ب
«المتحضر»
ّ
ب ��ال� �ق� �ص ��ة األص � �ل � �ي� ��ة،
فجعل داري ��وس ُيقتل
ب �س �ه��م م� ��ن ال� �ج� �ن ��رال
األث�ي�ن��ي ثمستيكلس
(سوليفان ستبلتون)
ف ��ي م �ع��رك��ة م ��اراث ��ون
ّ
الشهيرة ،علمًا أن داريوس مات مريضًا على فراشه
بحسب هوميروس.
ي�ب��دأ أح �ش��وري��وش م�ع��رك��ة االن�ت�ق��ام م��ن اليونانيني
امل�ن�ق�س�م�ين ب �ق �ي��ادة ال �ق��ائ��دة ال�ع�س�ك��ري��ة ارت�ي�م�س�ي��ا
(إيفا غ��ري��ن) ،فيهاجم ليونيداس في معركة الفيلم
ّ
األول ويتجه بأسطوله نحو ثمستيكلس في الجزء
الثاني .تبدأ ملحمة جديدة تؤدي إلى هزيمة الفرس
وأس �ط��ول �ه��م ف ��ي ب �ح��ر إي �ج��ه وت��وح �ي��د ال�ي��ون��ان�ي�ين
ودخول أسبارطة في الحرب.
ل ��م ي �ك��ن ال �ل �ع��ب ف ��ي ال �ق �ص��ة م �ق �ت �ص �رًا ع �ل��ى ت��زوي��ر
الحقائق فحسب ،بل أراده��ا الكاتب أن تكون ذا بعد
أسس الصراع بني الشرق «الهمجي»
سياسي يضع ّ
وال � �غ ��رب «امل� �ت� �ح ��ض ��ر» ،ف �ح �ش��ا ال �ع �م��ل ب��إس �ق��اط��ات
سياسية عن الديموقراطية والحرية التي لم يعرفها
ال �ف��رس ،وال�ق�ي��م األخ�لاق�ي��ة ل�ل�ي��ون��ان م�ق��اب��ل همجية
أبناء الشرق ،كأن العمل درس في صراع الحضارات،
ال مجرد عمل تاريخي فيه من األس�ط��ورة أكثر مما
فيه من الحقيقة.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال �ت �م �ث �ي��ل ،أب ��دع ��ت إي �ف ��ا غ ��ري ��ن ،ف�ي�م��ا
ب��دا ستبلتون ضعيفًا م�ق��ارن��ة بسلفه ب��ات�ل��ر ،حتى
دور أح �ش��وري��وش (رودري� �غ ��و س��ان �ت��وري��و) نفضت
ع�ن��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة ال�ص�ل�ب��ة ال �ت��ي ع��رف�ن��اه��ا ف��ي ال ��دور
األول.
ل� �ك ��ن ال� �ت� �ص ��وي ��ر ب� � ��دا ع� �ل ��ى ح � ��ال � ��ه ،م� �ع� �ت� �م� �دًا ع �ل��ى
ال �ت��رك �ي��ب ال�ت�ق�ن��ي أك �ث��ر م ��ن اع �ت �م��اده ع �ل��ى ال �ب��راع��ة
ال�س�ي�ن�ي�م��ات��وغ��راف�ي��ة ،ف �ف��اق ال�ع�م��ل ف��ي االس �ت��ودي��و
العمل على األرض ،ما شكل نقطة ضعف في الفيلم
األول أيضًا.
إذا س�ل�خ�ن��ا ال �ع �م��ل ع��ن ال �ج��زء األول وأن �ق��ذن��اه من
ّ
املقارنة ،ف��إن الفيلم يستحق االهتمام ،لكن املقارنة
تسقط نوام مورو في فخ زاك سنايدر .فخ سيالحق
مورو لوقت طويل.
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