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يحدث في القاهرة اآلن

ال للجنس والسياسة والدين واإلرهاب الرقيب يريدها سينما «نظيفة»!
القاهرة  -عال الشافعي
ال ص ـ ــوت ي ـع ـل ــو ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي امل ـش ـهــد
السينمائي املـصــري ،على صــوت ما
يفعله جهاز ّالرقابة على املصنفات
الفنية مــع صــنــاع األف ــام ،ســواء تلك
ال ـتــي ي ـتــم ت ـصــويــرهــا ،أو ت ـلــك الـتــي
ي ـ ـحـ ــاول ص ـن ــاع ـه ــا الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
تصريح للعرض السينمائي العام.
وي ـبــدو أن الــرقــابــة املـصــريــة ب ــات كل
همها أال يغضب أي مسؤول مصري
أو مؤسسة دينية أو أمنية ،فتلك هي
العقلية التي تحكم الرقابة والقائمني
عليها.
جهاز الرقابة ظل يبحث عن رئيس،
ولـ ــم ي ـجــد أحـ ـ ـدًا ب ـعــد رفـ ــض الـعــديــد
ّ
مــن املبدعني تــولــي املنصب ،ورفــض
ال ـج ـهــات األم ـن ـيــة ألس ـم ــاء أخـ ــرى لم
َ
ت ـحــظ ب ـمــواف ـقــة األمـ ــن املـ ـص ــري .أمــر
جـعــل وزي ــر الـثـقــافــة امل ـصــري حلمي
ال ـن ـم ـنــم ،ي ـضــع ع ـلــى رأس ال ـج ـهــاز،
م ـس ـت ـشــاره ل ـش ــؤون ّالـسـيـنـمــا خــالــد
عبد الجليل .علمًا أن ــه كــان يفترض
بعبد الجليل أن يشغل هــذا املنصب
ملــدة شهر واح ــد على أقـصــى تقدير،
ل ـكــن ب ـعــدمــا ع ـجــز ال ــوزي ــر ع ــن طــرح
اســم بــديــل ،بــات يجدد لعبد الجليل
تلقائيًا.
ويبدو أن مفتاح املوافقة على األفالم
فــي الرقابة حاليًا ،يشترط أن يكون
فيلمًا خاليًا مــن الـسـيــاســة ،والــديــن،
والجنس ،واإلرهاب ،اللهم باستثناء
فيلم «اشتباك» (األخبار  2016/9/2ـ ـ
 )2016/8/22الذي لم يمنح تصريحًا
رقابيًا ألسباب تتعلق باألمن العام،
والحـ ـ ـق ـ ــا ت ـ ــم الـ ـتـ ـص ــري ــح ب ـ ــه ب ـعــدمــا
وافـ ـ ـ ــق صـ ـن ــاع ــه عـ ـل ــى وضـ ـ ــع جـمـلــة
«ب ـعــد ث ــورة  30يــونـيــو ق ــام اإلخ ــوان
باشتباكات دامـيــة إليـقــاف االنتقال
ّ
السلمي للسلطة» .جملة أكــد مخرج
الفيلم محمد دياب رفضه لها جملة
ً
وتفصيال ألنها ضد رسالة الشريط
ف ــي األسـ ـ ــاس ،إال ان ــه وافـ ــق مـضـ ّطـرًا
ليتم التصريح بعرض الفيلم املرشح
حاليًا ألوسكار أفضل فيلم أجنبي.
م ــن األف ـ ـ ــام الـ ـت ــي ي ــواج ــه صـنــاعـهــا
أزمات مع مسؤولي الرقابة املصرية

فيلم «شـلــة زم ــان» للكاتب واملـخــرج
هاني فــوزي ،مؤلف «بحب السيما»،
فــالـنــص م ــوج ــود ف ــي ج ـهــاز الــرقــابــة
على املصنفات الفنية منذ عام 2014
وقــد تــم تشكيل أكـثــر مــن لجنة فنية
لقراءته .لكنه جوبه بالرفض املتكرر
مـ ــع إحـ ــالـ ــة ال ـس ـي ـن ــاري ــو إل ـ ــى لـجـنــة
التظلمات ،إال أنه لن يرى النور ،وتم
لدواع دينية وأمنية.
رفضه نهائيًا
ٍ
واستندت اللجنة الفنية التي رفضت
ال ـس ـي ـنــاريــو إل ــى أس ـب ــاب ع ــدة منها
أن الـنــص «يمثل إهــانــة لــرجــل الدين
املـسـيـحــي وال ـ ــزي ال ـع ـس ـكــري» ،علمًا
ّ
أن أحــداثــه تــدور فــي إطــار اجتماعي
منذ عام  1970حتى  2010حول ثالثة
أصدقاء مسيحيني يعيشون في حي
ً
شبرا ،ويمارسون أفعاال مشينة .ثم
يـصـبــح أح ــده ــم قـسـيـســا ،وي ـب ــدأ في
تـسـهـيــل عـمـلـيــات ال ـســرقــة لـلـبـعــض.
ّ
ورأت ال ـل ـج ـنــة أي ـض ــا أن س ـي ـنــاريــو
الـفـيـلــم يـحـتــوي عـلــى «أل ـف ــاظ كثيرة
خ ــادش ــة ل ـل ـح ـيــاء ،بـعـضـهــا ال يــرقــى
للخروج على الشاشة».
أما أفالم عيد األضحى التي ُيفترض
أن ت ـ ـعـ ــرض ف ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـق ـب ــل،
فـقــد واج ـهــت هــي األخـ ــرى تحفظات
رقــابـيــة بعضها يتعلق بأسمائها،
أو بمشاهد طالبت الرقابة بحذفها،
مما أدى إلــى اإلطاحة بفيلم «جــواب
اعـ ـتـ ـق ــال» مـ ــن امل ـن ــاف ـس ــة فـ ــي مــوســم
عـ ـي ــد األض ـ ـ ـحـ ـ ــى .وك ـ ـ ـ ــان ق ـ ــد ت ــوق ــف
ت ـصــويــر «جـ ـ ــواب اع ـت ـق ــال» (تــأل ـيــف
وإخراج محمد سامي ،وإنتاج أحمد
الـسـبـكــي) ملـحـمــد رم ـضــان ألك ـثــر من
 10أيـ ـ ــام ب ـس ـبــب اع ـ ـتـ ــراض ال ــرق ــاب ــة
ع ـ ـلـ ــى خـ ـمـ ـس ــة م ـ ـشـ ــاهـ ــد .إذ ط ــال ــب
رئ ـيــس الــرقــابــة ب ـض ــرورة تغييرها،
ّ
خـصــوصــا أن الـفـيـلــم ي ـصـ ّـور «خــالــد
ال ــدج ــوي» الشخصية الـتــي يقدمها
محمد رمـضــان فــي العمل بوصفها
ً
ب ـطــا شـعـبـيــا ،رغ ــم أن ــه اره ــاب ــي في
األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس .وت ـ ـخـ ــوفـ ــت الـ ــرقـ ــابـ ــة مــن
تقليد ال ـش ـبــاب لــرم ـضــان إذا ُعــرض
الفيلم بالسيناريو األصـلــي ،ولذلك،
أوقـ ـ ـف ـ ــت الـ ــرقـ ــابـ ــة ت ـ ـصـ ــويـ ــره .وق ـ ــال
خــالــد عـبــد الـجـلـيــل فــى ه ــذا السياق
ّ
إن ه ـنــاك ق ــواع ــد وق ــوان ــن ال ب ــد من

تطبيقها عـلــى جـمـيــع املـ ــواد الفنية
ال ـتــي ّت ـعــرض ع ـلــى ال ـج ـه ــاز ،م ـشــددًا
على أنــه لــن يسمح بـخــروج أي عمل
ف ـنــي ي ـح ـتــوي ع ـلــى «إسـ ـ ــاءة لـلــدولــة
امل ـصــريــة أو ي ـه ــدد مـصـلـحــة ال ــدول ــة
بالذوق العام واألمن
العليا ،أو يضر ّ
ال ـق ــوم ــي» .وت ــاب ــع أن ــه ل ــن يـجـيــزه إال
ب ـعــد حـ ــذف امل ـش ــاه ــد ال ـت ــي اع ـتــرض
عليها الجهاز ،خصوصًا أنها تعتمد

رفض فيلم «شلة زمان» لهاني
فوزي بدعوى إساءته لـ «رجل
الدين والزي العسكري»
على العنف والقتل ،معلقًا« :من غير
ّ
املقبول أن بطل الفيلم خالد الدجوي
إره ــاب ــي ،وم ــن ثــم يعتبره الجمهور
ً
ب ـطــا شـعـبـيــا» .وب ـعــد جـلـســات عــدة
بني خالد عبد الجليل واملنتج أحمد
السبكي وامل ـخــرج محمد ســامــي ،تم
تعديل هذه املشاهد ووافقت الرقابة

ع ـلــى الـ ـع ــرض .وإل ـ ــى ج ــان ــب محمد
رمضان ،يشارك في بطولة الفيلم كل
مــن إيــاد نـصــار ،وسيد رجــب ،ودينا
ال ـشــرب ـي ـنــي ،وص ـب ــري ف ـ ــواز ،وت ــدور
أح ــداث ــه ف ــي إطـ ــار اج ـت ـمــاعــي أك ـشــن،
حــول عنف الجماعات اإلرهابية من
خـ ــال ش ـخ ـص ـيــة «خ ــال ــد ال ــدج ــوي»
اإلرهـ ــابـ ــي ال ـ ــذي ي ــري ــد االن ـت ـق ــام من
جماعته بعد ّ
تسببها في قتل شقيقه.
أما فيلم محمد سعد الجديد (تأليف
ولـ ـ ـي ـ ــد يـ ـ ــوسـ ـ ــف ،وإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج س ـم ـيــح
الـنـقــاش) ،فلم تعترض الــرقــابــة على
مضمونه بل على اسمه فقط ،مما دفع
صناعه إلى تغييره ثالث مرات حتى
توافق عليه .في البداية ،كــان يحمل
اسـ ــم «انـ ـ ــا ع ـن ــدي شـ ـع ــرة» ث ــم تـغـيــر
ليصبح «حنكو في املصيدة» وأخيرًا
اس ـت ـق ــر ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ع ـل ــى «ت ـحــت
ال ـت ــراب ـي ــزة» ك ــاس ــم ن ـهــائــي لـلـشــريــط
ال ــذي يتوقع أن يـكــون منافسًا قويًا
في موسم عيد األضحى السينمائي،
ّ
خـصــوصــا أن محمد سـعــد أعـلــن أنــه
لن يقدم أي «كاراكتر» في الفيلم ،بل

سيظهر بشكله ومـظـهــره الطبيعي
لـيـكـشــف تـفــاصـيــل ع ــدد م ــن قـضــايــا
الفساد الـتــي يعانيها املجتمع .إلى
جانب نجم الكوميديا محمد سعد،
ي ـش ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة ك ــل م ــن نــرمــن
الفقي ،وحسن حسني ،ومنة فضالي،
وعزت أبو عوف.
كما اعترضت الرقابة على اسم ُفيلم
حسن الرداد وإيمي سمير غانم .ق ِّدم
السيناريو في البداية للرقابة تحت
اسم «ويك إند» ثم ّ
غيره صناع العمل
لـيـصـبــح «الـ ـب ــس ع ـش ــان خ ــارج ــن».
اسم اعترضت عليه الرقابة ،وحاول
املنتج أحـمــد السبكي التحايل على
األم ـ ـ ــر وجـ ـع ــل بـ ــوس ـ ـتـ ــرات ال ـش ــري ــط
سـ ــم الـ ــذي اع ـتــرضــت عليه
تـحـمــل اال ّ
الرقابة ،لكنه وضع عالمة « »Xعلى
«البس» .لكن الرقابة لم تقتنع،
كلمة
ّ
خصوصًا أنها تعتبر كلمة «البس»
ذات إيـ ـح ــاءات جـنـسـيــة .ول ــذل ــك قــرر
املنتج فــي النهاية حــذف الكلمة من
الـ ـب ــوسـ ـت ــرات ل ـي ـص ـبــح اس ـ ــم الـفـيـلــم
«عشان خارجني».

اعترضت الرقابة على اسم فيلم حسن الرداد وإيمي سمير غانم

قيد التصوير

جود سعيد ...بحثًا عن «حياة أقل موتًا»
دمشق ــــ خليل صويلح
دارت ك ــام ـي ــرا جـ ــود سـعـيــد ()1980
قبل أيــام في ريــف الالذقية لتسجيل
الـلـقـطــات األولـ ــى مــن فيلمه الـجــديــد
«درب الـ ـسـ ـم ــا» ،ع ـل ــى أن يـسـتـكـمــل
التصوير في حمص ودمشق .سوف
تكون الحرب الــدائــرة في البالد منذ
ّ
سـ ـن ــوات ح ــاض ــرة بــال ـط ـبــع ،ذلـ ــك أن
السينمائي السوري لم يعد بإمكانه
إغ ـمــاض عينيه عــن تــراجـيــديــا بهذا
االتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ،فـ ـتـ ـج ــاه ــل ولـ ـيـ ـم ــة ال ـ ــدم
سيكون ضــربــا مــن الـتــرف البصري.
الـسـيـنــاريــو ال ــذي كتبه رام ــي كوسا

ع ــن فـ ـك ــرة ل ـص ــاح ــب «م ـ ـ ـ ّـرة أخـ ـ ــرى»،
خضع لتعديالت متتالية عن طريق
ورشــة كتابة .وإذا بالقماشة األولــى
ل ـل ـف ـي ـلــم ،ت ــذه ــب إل ـ ــى م ـن ــاط ــق أك ـثــر
ـي فـحــص «األل ــم الـبـشــري»،
جــذريــة فـ ّ
أو كما يلخص جــود سعيد مصائر
أبـ ـط ــال ف ـيـلـمــه بــأن ـهــم ي ـب ـح ـثــون عــن
«حياة أقل موتًا».
ن ـح ــن إذًا ،إزاء رحـ ـل ــة ت ـي ــه ل ـعــائ ـلــة
وج ـ ــدت نـفـسـهــا ف ــي ق ـلــب ال ـح ـصــار،
لحظة االستعداد لعرس االبــن الذي
فقد بصره في أحد التفجيرات التي
طــالــت الـحــي املـتــاخــم ملدينة دمشق.
فـ ـق ــد أص ـ ـ ــرت ح ـب ـي ـب ـتــه عـ ـل ــى إق ــام ــة

الـ ـع ــرس ق ـب ــل م ــوع ــد إج ـ ـ ــراء عـمـلـيــة
ج ــراح ـي ــة ل ـل ـعــريــس ب ــأسـ ـب ــوع ،لـكــن
العرس لن يكتمل كما ينبغي نتيجة
قـ ـص ــف الـ ـح ــي ك ـ ـ ـ ّ
ـرد عـ ـل ــى الـ ـق ــذائ ــف
ال ـتــي ك ــان يـطـلـقـهــا امل ـس ـل ـحــون على
الـعــاصـمــة ،فيكملونه فــي كــوريــدور
ّ
البيت .يتمكن العم من تأمني بطاقة
خ ـ ــروج ل ـل ـعــري ـســن م ــن أجـ ــل إجـ ــراء
الـعـمـلـيــة ،فـيــؤخــذ األب كــرهـيـنــة إلــى
وقــت عودتهما ،لكن تأخرهما عند
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الـ ـح ــاج ــز ال ـع ـس ـك ــري ي ـط ـي ــح مــوعــد
العملية ،فـيـضـطــران لتأجيلها .في
هذه األثناء ،يسيطر املسلحون على
الحي ،ويحبس األهالي في بيوتهم
ّ
للتسوق ،لتتناسل
عدا ساعة واحدة
حـكــايــات جانبية عــن عشق مراهقة
ل ـجــارهــا الـ ــذي يـلـتـحــق بــاملـسـلـحــن،
قـبــل أن ينتهيا شنقًا عـلــى السطح.
ك ـمــا س ـن ـت ـعـ ّـرف إل ــى مـصـفـفــة شـعــر،
ولـ ـ ّـحـ ــام ي ــرغ ــب ب ـ ــأن ت ـل ـت ـحــق اب ـن ـتــه
ب ـف ـحــص ال ـب ـك ــال ــوري ــا .وحـ ــن ت ـتــاح
ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ل ـل ـع ــائ ـل ــة بـ ــال ـ ـخـ ــروج مــن
الـحــي ،يــوافــق األب على أن ترافقهم
ابـ ـن ــة الـ ـلـ ـح ــام .وح ـ ــن ت ـض ـيــق سـبــل
الـعـيــش فــي دم ـشــق ،تضطر العائلة
إلــى الـهـجــرة إلــى قــريــة فــي الساحل،

ك ــان األب قــد غــادرهــا بــاك ـرًا ،وهـنــاك
ي ـن ـش ــب ص ـ ـ ــراع شـ ـ ــرس مـ ــع شـقـيـقــه
الــذي استولى على أرض ــه ،فينصب
األخ ال ـق ــاس ــي ف ـخــا لـشـقـيـقــه ي ـقــوده
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـجـ ــن ،ثـ ـ ــم ي ـ ـسـ ــاومـ ــه ع ـلــى
ال ـت ـنــازل عــن األرض مـقــابــل خــروجــه
مــن السجن .يـعــود األب -وهــو معلم
ل ـغــة عــرب ـيــة س ــاب ــق -إلـ ــى ال ـتــدريــس
فــي مــدرســة ال ـقــريــة ،كــي تـتــابــع ابنة
اللحام دراستها ،كما ستقع في حب
مدير املــدرســة .وحــن يقرران الــزواج
ُ
تحاصر القرية ،ليبدأ العرس لحظة
سقوط القرية بيد املسلحني فيرحل
أرض
أه ــال ــي ال ـق ــري ــة بــأكـمـل ـهــا إلـ ــى
ٍ
خالء متممني االحتفال بالزفاف في
متاهة الدروب .جريًا على أسلوبيته
في السرد ،يراكم جود سعيد تدريجًا
ش ـح ـن ــات م ــن ال ـك ــوم ـي ــدي ــا الـ ـس ــوداء
الطالعة مــن عمق املــأســاة السورية.
صحيح أن العرس أقرب ما يكون إلى
امل ــأت ــم ،لكنه يـنـطــوي عـلــى فــانـتــازيــا
هجائية لـلـمــوت ،ب ــإش ــارات حاسمة
ّ
ت ـخ ــف ــف ح ـج ــم ال ـش ـج ــن ،ف ـش ـخــوص
بأمل غامض ،رغم
الفيلم يتشبثون
ٍ
حـ ـط ــام ح ـي ــات ـه ــم .الـ ـق ــري ــة امل ـن ـكــوبــة
سـ ـ ــوف ت ـض ـط ــر إلـ ـ ــى امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
إح ــدى امل ـبــاريــات فــي غـيــاب الــذكــور.
هناك من انتهى بقدم واحــدة ،وآخر
ّ
متحرك ،فيما تعمل النساء
بكرسي
فــي الـتـهــريــب .وص ــول قــدم صناعية
إلى القرية ،أحيا روح البهجة مؤقتًا،

ّ
ذلك أن تيروموتر األمل في صعوده
وانخفاضه هو إكسير الغد في رحلة
التيه .أوديـســة ســوريــة بكعب أخيل
مكشوف ،بمثابة شهادة على «عرس
ال ـ ــدم» الـ ــذي يـنـهــض عـلــى حكايتني
م ـت ـص ـل ـت ــن ،مـ ــن دون اص ـط ـف ــاف ــات
إيــديــولــوجـيــة .نحن ـ ـ وفـقــا ملــا يقوله
ص ــاح ــب «مـ ـط ــر حـ ـم ــص» ـ ـ ـ ن ـح ـتــاج
إلــى «عقد اجتماعي جــديــد ،مدماكه
األســاســي هو املواطنة ،إلعــادة بناء
ّ
نحو آخر».
الخريطة املمزقة على
ٍ
ف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو الـ ـ ـ ــذي ي ـب ــدو
مزيجًا سرديًا من فيلميه «بانتظار
ال ـخ ــري ــف» ،و«م ـط ــر ح ـم ــص» ،تتخذ
سينما املــؤلــف منحى مختلفًاّ ،
عما
راكمته تجارب سينمائيني سوريني
آخرين لجهة النبرة الحكائية وزاوية
النظر والتوقيع الشخصي ،إذ يلفت
ج ــود سـعـيــد إل ــى الــدمـغــة الصريحة
لبطل فيلمه أيمن زيــدان في ترسيخ
خطوط السيناريو مشهدًا وراء آخر،
ّ
األفكار
عبر جلسات مطولة من تبادل ّ
وال ـت ـصــورات واالق ـتــراحــات الـبــنــاءة.
سنلتقي شخصيات أخــرى سيكون
لـهــا ح ـضــورهــا ال ــاف ــت ف ــي الـشــريــط
مثل :صفاء سلطان ،ون ـ ّـوار يوسف،
ومحمد األحمد ،وزهير عبد الكريم،
وح ـ ـسـ ــن عـ ـ ـب ـ ــاس ،بـ ـم ــواكـ ـب ــة م ــدي ــر
ال ـت ـصــويــر وائ ـ ــل ع ــز ال ــدي ــن ،ومــديــر
اإلنتاج سامر ّ
رحال (إنتاج املؤسسة
العامة للسينما ،وآدامز برودكشن).

