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وثائقي

ظل الثورة ...والمجتمع الذكوري
نساء في ّ
ّ
تكون املرأة املصرية
محور الشريطني
الوثائقيني «كلمات
شاهدة» و«ظل راجل».
ترصد املخرجتان مي
اسكندر وحنان عبد الله
دورها األساسي في عملية
التغيير التي شهدتها
مصر من دون أن تمس
ببنية املجتمع
البطريركي
زياد عبد اهلل
ينشغل «ك�ل�م��ات ش��اه��دة» ب��أح��داث
ث � � ��ورة « 25ي � �ن ��اي ��ر» وح �ي �ث �ي��ات �ه��ا
وت �ط �ل �ع ��ات �ه ��ا .ف� ��ي ه� � ��ذا ال� �ش ��ري ��ط،
تتبع امل�خ��رج��ة األم�ي��رك�ي��ة املصرية
م � ��ي اس� � �ك� � �ن � ��در ،ع�ل��اق� ��ة ص �ح��اف �ي��ة
ش ��اب ��ة ب ��ال� �ث ��ورة .ت �ت �ع �ق��ب ب�ط�ل�ت�ه��ا
ً
ه� �ب ��ة ع �ف �ي �ف ��ي ال � �ت� ��ي ت� �م� �ث ��ل ج �ي�ل�ا
ج��دي �دًا ن� ّ�ب��ه امل�ص��ري�ين إل��ى ض��رورة
استعادة حرياتهم املفقودة .تعمل
ه �ب��ة ف ��ي ال �ن �س �خ��ة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة م��ن
صحيفة «امل �ص��ري ال �ي��وم» .تنتمي
إل � ��ى ال �ط �ب �ق��ة ال� ��وس � �ط� ��ى .م�ح�ج�ب��ة
ل �ك��ن ب �ح �ج��اب «م � � ��ودرن» .ل�ي�ب��رال�ي��ة
ف ��ي آرائ � �ه ��ا ال �س �ي��اس �ي��ة ،وت �م ��ارس
ح��ري�ت�ه��ا ب�ح�م��اس��ة ك�ب�ي��رة م��ن دون
عوائق .سنراها معتصمة في ميدان
التحرير ،ب��رض� ً�ى كامل م��ن العائلة
التي تؤمن بما تقوم به الشابة .لكن
هذا لن يمنع ّأم هبة من التعبير عن
مشاعر خوف رافقتها طيلة تواجد
اب �ن �ت �ه��ا ب�ي�ن امل �ع �ت �ص �م�ي�ن .ال ��ره ��ان
الوثائقي الناجح للفيلم ي��أت��ي من
تقديم حياة بطلته بصورة طبيعية،
ّ
ك��أن الكاميرا غير م��وج��ودة .هكذا،
سنرافق الفتاة في البيت والشارع
وال �ع �م��ل .ن �ت �ع��رف إل ��ى أخ �ت �ه��ا غير
امل �ه �ت �م��ة ب��ال �س �ي��اس��ة .ون �ش��اه��ده��ا
وه��ي تنشئ ح�س��اب��ًا خ��اص��ًا بأمها
على الفايسبوك ،لتنغمس األخيرة
في الحراك السياسي ال��ذي يشهده
املوقع األزرق.
بعد سقوط حسني مبارك ،سنقترب
م��ن ه�ب��ة أك �ث��ر .ن�ع��اي��ش ال�ت�ح��دي��ات
وامل� �ص ��اع ��ب ال �ت ��ي ت��واج �ه �ه��ا (ك �م��ا
ت� ��واج� ��ه ال �ج �ي ��ل ال� � ��ذي ت �م �ث �ل��ه) ف��ي
تحقيق ما تتطلع إليه من تأسيس
ل��وط��ن ال �ت �ع��ددي��ة وال��دي�م��وق��راط�ي��ة.
س �ن ��راف �ق �ه ��ا خ � �ط ��وة ب� �خ� �ط ��وة ،ف��ي
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ص �ح��اف��ي ال � ��ذي تعمل

من فيلم «كلمات شاهدة»
ع�ل�ي��ه م �ن��ذ ب��داي��ة ال�ف�ي�ل��م متسائلة
ع��ن مصير املفقودين أث�ن��اء ال�ث��ورة
املصرية.
م� � ��ن خ � �ل ��ال ت � �ج� ��رب� ��ة ه� � �ب � ��ة ،ي � �ع� � ّ�رج
الفيلم على ال �ص��دام ب�ين املصريني
و«ال� � �ع� � �س� � �ك � ��ر» .ت� � �ح � ��اول امل� �خ ��رج ��ة
اس� �ت� �ش� �ع ��ار امل� � � ��آزق ال� �ت ��ي ت �ت� ّ
�رص��د
املستقبل امل �ص��ري ،ق�ب��ل أن تنتهي
باالستفتاء على تعديالت الدستور.
لم تشارك بدرية في هذا االستفتاء.
امل��رأة الصعيدية الجميلة ف��ي فيلم
«ظل راجل» ،تخبرنا بأنها انشغلت

يظهر «ظل راجل»
ّأن بعض المصريات
ال ينتظرن الكثير
من « 25يناير»

ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ب��والدة بقرتها .هي
إحدى النساء األربع اللواتي تتابع
املخرجة البريطانية املصرية حنان
ّ
ع �ب��د ال �ل��ه م �ص��ائ��ره��ن ف ��ي مجتمع
ال � ��ذك � ��وري .ت �ع �م��ل ب ��دري ��ة م ��ن دون
ّ
ت��وق��ف .ت � ��وزع س��اع��ات ي��وم �ه��ا بني
العمل في األرض وتربية الدواجن،
إلى جانب االعتناء بأطفالها .تسرد
تفاصيل حياتها التي تتشابه فيها
آالف املصريات .كانت تحلم بدراسة
ال �ف��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي ،ل�ك�ن�ه��ا ل ��م ت�ف�ع��ل.
ت ��زوج ��ت وأن �ج �ب ��ت أرب� �ع ��ة أط� �ف ��ال،
وت �ف��رغ��ت ل�ل�ع�م��ل م��ع زوج �ه��ا ال��ذي
ل��م تعد عالقتها ب��ه كما ك��ان��ت .إلى
جانب بدرية ،تحضر وفاء .هي امرأة
ستينية من أحياء القاهرة القديمة.
س��اف��رت إل��ى ل�ن��دن لتعمل ف��ي غسل
ال �ث �ي��اب ه �ن��اك .ت �ك��ره ال ��رج ��ال ،بعد
تجاربها الفاشلة مع الزواج .ننتقل
إلى سوزان الثالثينية التي عايشت
سلسلة طويلة من عالقات الخطبة
الفاشلة ه��ي األخ ��رى .امل��رأة الثالثة
ف��ي الفيلم ،تملك متجرًا ت��دي��ره في
«مصر الجديدة» ،وهي إذن مستقلة
م��ال�ي��ًا ،ح�ت��ى م��ن دون رج ��ل .أخ�ي�رًا،
ّ
ن �ص��ل إل� ��ى ش ��اه� �ن ��دة .س �ن �ع��رف أن
ال�ن��اش�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة الخمسينية،
هي أرملة «شهيد الفالحني» صالح
ح�س�ين ال ��ذي اغ�ت�ي��ل ع ��ام  1966في
دل�ت��ا م�ص��ر .ال �ي��وم ،ت�ك�م��ل ش��اه�ن��دة
طريق زوجها في البحث عن حقوق
ال �ف�ل�اح�ي�ن .ه �ك ��ذا ،ي�ج�ت�م��ع امل��اض��ي
وال � �ح� ��اض� ��ر وامل �س �ت �ق �ب ��ل ف� ��ي «ظ ��ل
راجل» الذي يتخذ عنوانه من املثل
الشعبي املشهور« :ظل راجل وال ظل
حيطة».
ّ
تصور الواقع
عوالم النساء األرب��ع
امل � �ص� ��ري ب �ن �ح��و ع� �م� �ي ��ق .ل� �ك ��ن ف��ي
ام �ت �ث��ال ت� ��ام ل �ع �ن��وان ال �ف �ي �ل��م ،تظل
عالقة هؤالء النساء بالرجل عائمة
م ��ن دون إي� �ض ��اح ��ات ك ��اف� �ي ��ة .وإن
كنا نريد ملجريات الفيلم أن تكون
متصلة بثورة يناير ،فيمكن القول
أيضًا إن تغيير حال امل��رأة املصرية
ّ
ي �ش��ك��ل أح � ��د أه � � ��داف ال � �ث � ��ورة .ل�ك��ن
ع �ل��ى ه � ��ذا ال� �ه ��دف أن ي �ت �ح �ق��ق ك��ي
ي �ف��رغ ع� �ن ��وان ال �ش��ري��ط م ��ن م�ع�ن��اه
ال ��ذي يحمله ال �ي��وم .وج ��ود ال��رج��ل
ف��ي ح �ي��اة امل � ��رأة ل �ي��س ل��ه أن ي�ك��ون
أس��اس �ي��ًا وم�ف�ص�ل�ي��ًا ك�م��ا رأي �ن��ا في
ال�ح��االت التي قدمها الفيلم .وعلى
التغيير أن يكون عميقًا ّ
يمس البنية
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة للمجتمع،
األم��ر ال��ذي تجمع عليه النساء في
ن�ه��اي��ة ال�ف�ي�ل��م .ه��ن ي��ؤك��دن أن قيام
ال �ث��ورة ك��ان أم� �رًا حتميًا ،لكنهن ال
ّ
ً
ي�ع��ل�ق��ن آم� ��اال ك�ث�ي��رة ع�ل��ى أن ت��زي��ل
هذه الثورة «ظل الرجل الثقيل» عن
ّ
مصائرهن.

في الصاالت

«ألعاب» الموت
يزن األشقر
مع فيلمه «ألعاب الجوع» ،يرفع املخرج غاري
روس سقف عائدات شباك التذاكر األميركي.
حصد الشريط أكثر من  153مليون دوالر في
أيامه األولى ،ليحتل بذلك املركز األول في الـ
 .Box Officeالفيلم َ
مقتبس من الكتاب األول في سلسلة
رواي��ات خيال علمي مكتوبة لليافعني ،ألفتها الكاتبة
التلفزيونية األميركية سوزان كولينز.
ت��دور أح��داث الفيلم في املستقبل .بعد كارثة طبيعية
أدت إل��ى إب��ادة معظم سكان أميركا الشمالية ،يعيش
م��ا تبقى م��ن س�ك��ان ال �ق��ارة م��وزع�ين على  13مقاطعة.
ول � � � � �ه� � � � ��ذه امل � � �ق� � ��اط � � �ع� � ��ات
م��رك��ز ح�ك��م واح� ��د يتسم
ب��ال��دك �ت��ات��وري��ة وي��دع��ى
«ال �ك��اب �ي �ت��ول» .وع �ل��ى ما
ي� �ب ��دو ،وق� ��ع ف ��ي امل��اض��ي
نوع من التمرد على هذا
الحكم االس�ت�ب��دادي ،لكن
امل �ح��اول��ة ب ��اءت بالفشل.
وكنوع من العقاب ،قامت
«ال � �ك� ��اب � �ي � �ت� ��ول» ب ��إن �ش ��اء
لعبة على هيئة برنامج
تلفزيون ال��واق��ع ّ
سمتها
«أل � � �ع� � ��اب ال � � �ج� � ��وع» The
ُ .Hunger Gamesي�خ�ت��ار
يتضمن
ش �خ �ص��ان (ذك� ��ر وأن �ث��ى)
ّ
م � � ��ن ك � � ��ل م � �ق� ��اط � �ع� ��ة ع��ن
بعض
ط��ري��ق ال �س �ح��ب ،ليمثال
الرسائل
امل � �ق ��اط � �ع ��ة ف � ��ي ال �ل �ع �ب ��ة.
المعادية
ي �ت �ن��اف��س ال�ل�اع� �ب ��ون ف��ي
صراع للبقاء ،يخرج منه
للرأسمالية
ف��ائ��ز واح ��د ف �ق��ط ،بينما
يجبر باقي السكان على
مشاهدة هذه اللعبة.
ت� � � � �ت� � � � �ط � � � � ّ�وع ك � ��ات� � �ن� � �ي � ��س
(ج� � �ي� � �ن� � �ي� � �ف � ��ر ل � � ��ورن � � ��س)
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال �ل �ع �ب��ة ك�م�م�ث�ل��ة ع ��ن امل �ق��اط �ع��ة ال��رق��م
ً
12بدال عن أختها الصغيرة .تسافر كاتنيس مع املمثل
اآلخ��ر ع��ن املقاطعة ،بيتا (ج��وش هاتشيرسون) ،إلى
«ال �ك��اب �ي �ت��ول» ،ل�ي�ق��وم��ا ب��ال �ت��درب ق�ب��ل خ ��وض ال�ل�ع�ب��ة.
الساعات
عندما تبدأ امل �ب��ارزات ،سيقتل  13العبًا ف��ي َ
الثماني األول ��ى .رغ��م العنف ال��ذي تتسم ب��ه املشاهد،
ّ
إال أن ��ه ك��ان ه�ن��اك إق �ب��ال ج�م��اه�ي��ري ع�ل��ى ال�ف�ي�ل��م ،كما
أش ��اد ال �ع��دي��د م��ن ال �ن �ق��اد ب��ه وم��دح��وا م�خ��رج��ه (وه��و
كاتب السيناريو أيضًا) في إخالصه للرواية املقتبس
م�ن�ه��ا .وح ��از ال �ج� ّ�و ال�ق��ات��م ال ��ذي م� ّ�ي��ز «أل �ع��اب ال�ج��وع»
إع�ج��اب كثيرين ،وخ�ص��وص��ًا اخ�ت�لاف��ه ع��ن اقتباسات
أخرى ألعمال أدبية لليافعني (كسلسلة «هاري بوتر»).
ّ
تضمن الفيلم رسائل
أي�ض��ًا ،أش��ار بعض ال�ن�ق��اد إل��ى
سياسية مناهضة للرأسمالية .ويضربون أمثلة مثل
حكم «الكابيتول» الشمولي ،والفقر املدقع الذي يعيشه
الناجون من الكارثة ،وحتى العمل في مناجم الفحم
ال �ت��ي ت��ذه��ب ث �م��اره��ا إل ��ى «ال �ك��اب �ي �ت��ول» .ق��د ال ت�ص� ّ�ب
املعالجة الخفيفة لهذه املسائل في صلب الحبكة ،إال
أنها تكفي على ما يبدو ملنح الفيلم درجة من الجدية
التي يندر وجودها في هذه النوعية من األعمال.
 :The Hunger Gamesصاالت أمبير ( )01/616600ـ ـ «غراند
سينما» ()01/209109

كالكيت
■ ت��ع��ت��زم االس���ت���ودي���وه���ات األم��ي��رك ّ��ي��ة إن���ت���اج نسخة
سينمائية جديدة من رواي��ة « »1984لجورج أوروي��ل.
ي��ع��ود «األخ األك���ب���ر» إل���ى ال��ش��اش��ة إذًا ف��ي زم���ن يكثر
ّ
الشمولية.
فيه الكالم عن االستبداد ،وطبائع األنظمة
اق��ت��ب��س��ت ال���رواي���ة ال��ش��ه��ي��رة م��رت�ين ف���ي ع��ام��ي 1956
و .1984وحصلت مجموعة من الشركات على حقوق
جار
إنتاج النسخة الجديدة من ورثة أورويل ،والبحث ٍ
عن كاتب سيناريو إلنجاز الخطوة األولى.
■ تنطلق ع���روض فيلم «تايتانيك  »3Dقريبًا في
ّ
ّ
ً
احتفاء بذكرى مرور قرن
والعربية،
العاملية
الصاالت
ع��ل��ى غ���رق السفينة األم��ي��رك��ي��ة ال��ش��ه��ي��رة ف��ي نيسان
(أبريل)  .1912بعد مرور  14عامًا على عرضه ّ
األول،
ج���دد ج��اي��م��س ك��ام��ي��رون ش��ري��ط��ه ال��ش��ه��ي��ر ،ليصير
ً
قابال ّ
للبث بتقنية األبعاد الثالثة ،متيحًا للعالم فرصة
استرجاع الفيلم الذي أطلق شهرة ليوناردو دي كابريو،
وكايت وينسلت .هذه األخيرة صدمت وسائل اإلعالم

ّ
بقولها ّإن أغنية «تايتانيك» التي غنتها سيلني ديون
بعنوان « My Heart will go onتصيبها بالغثيان».
ُ
■ شغلت مواقع التواصل االجتماعي أمس بتصريح
ّ
ل��ل��م��خ��رج��ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ش��اب��ة ث��ري��ا أب� ��ار ،ع���ن ك��ون
صناعة الفن السابع في بالدها «واعدة» .الحديث الذي
نقلته وكالة «يو بي آي» ،أثار استغراب الناشطني على
ال��ش��ب��ك��ة ،وخ��ص��وص��ًا ّأن دور السينما م��م��ن��وع��ة في
ّ
ّ
السعودية منذ عام  ،1970ما يمثل عائقًا أمام الجمهور
واملبدعني في آن واحد.
■ فاز فيلم «الشوق» للمخرج املصري خالد الحجر
بجائزة الخنجر الذهبي لـ«مهرجان مسقط السينمائي
ال��س��اب��ع» (ب�ي�ن  24و 31آذار /م���ارس امل���اض���ي) .كذلك
فازت بطلة الشريط املمثلة سوسن بدر بجائزة أفضل
ممثلة .ون��ال جائزة الخنجر الفضي لألفالم الروائية
الشريط التونسي «آخر ديسمبر» ملعز كمون.

■ بعد إيطاليا ال��ت��ي زاره���ا العام
امل�����اض�����ي ف�����ي ش���ري���ط���ه «ن��س��خ��ة
طبق األص��ل» ،ودار في ّقراها مع
ج��ول��ي��ي��ت ب��ي��ن��وش ،ح����ط ع�ب��اس
كياروستامي (الصورة) رحاله
ف��ي ال��ي��اب��ان .السينمائي اإلي��ران��ي
أن����ج����ز ه����ن����اك ش���ري���ط���ه ال���ج���دي���د
ّ
الحب»
بعنوان «كأحد واقع في
 .Like someone in loveيحكي الفيلم قصة شابة
ت��ل��ج��أ إل���ى ال���دع���ارة ،ل��ت��دف��ع أق��س��اط دراس��ت��ه��ا ،وت���دور
ّ
ت��ك��ه��ن��ات ع��ن إم��ك��ان م��ش��ارك��ت��ه ف��ي «م��ه��رج��ان ك��ان»
املرتقب خالل أيار (مايو) املقبل.
ّ
تستعد «ش��رك��ة وارن���ر ب���روس» إلط�ل�اق فيلم تيم
■
بورتون الجديد «الظالل السوداء» من بطولة جوني
ديب ،ومجموعة من نجوم هوليوود .تقنية ترويجية
جديدة تستخدمها الشركة ،من خالل نشر ملصقات

الفيلم على مواقع التواصل االجتماعي .يصل العمل
ّ
العربية ،ويحكي ّ
قصة مصاص
قريبًا إل��ى ال��ص��االت
دم����اء (ج��ون��ي دي����ب) ي��ع��ود إل���ى ال��ح��ي��اة ف��ي ّ منتصف
السبعينيات ،ويكتشف ّأن عائلة جديدة احتلت منزله!
فهل سيتأقلم دراكوال مع عصر الديسكو والهيبيز؟
■ نال الفيلم السوري «ضوء» ( )2008للمخرجة النا
ب�لان��ي ج��ائ��زة أف��ض��ل فيلم رس���وم م��ت��ح��رك��ة أجنبي
قصير في «مهرجان الطفل والعائلة» في مدينة لوس
أنجليس األميركية .يروي الفيلم قصة مزمار لألطفال،
يحاول أن يجد مكانه في هذا العالم.
■ ح�����از ش���ري���ط «م� � ��وت ل �ل �ب �ي��ع» ل���ل���م���خ���رج ف ��وزي
بنسعيدي الجائزة الكبرى للمسابقة الرسمية للفيلم
الطويل ف��ي ال���دورة الثامنة عشرة لـ«مهرجان تطوان
ال��دول��ي لسينما ب��ل��دان البحر األب��ي��ض املتوسط» ال��ذي
اختتم ّأول من أمس السبت.

