22

اإلثنين  16كانون الثاني  2017العدد 3080

ثقافة وناس

سينما

«موالنا» لمجدي أحمد علي

مثلث الدين والسلطة واإلعالم

ّ
قدم عمرو
سعد أداء
عمره في
هذا العمل

علي وجيه
م ـ ـنـ ــذ ع ـ ــرض ـ ــه فـ ـ ــي «مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان دبـ ــي
السينمائي الدولي» الفائت ،منافسًا
ضـمــن مسابقة «امل ـهــر ال ـطــويــل» ،كــان
ي ـت ــوق ــع ل ـ ـ «مـ ــوالنـ ــا» The Preacher
(إخراج وسيناريو مجدي أحمد علي
ً
ـ ـ  130د ).أن يثير ج ــدال ،إثــر العرض
ّ
الجماهيري في مصر .ذلــك أن الفيلم
املأخوذ عن روايــة الصحافي الشهير
إبراهيم عيسى (كتب الحوار أيضًا)،
يـبـحــر دون م ــوارب ــة ف ــي حـســاسـيــات
الــديــن وال ـف ـتــاوى ،والـعــاقــة امللتبسة
مـ ــع ال ـس ـل ـط ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ووس ــائ ــل
اإلعــام .أزهريون وبرملانيون طالبوا
بــوقــف عــرضــه (األخ ـبــار .)2017/1/9
تـ ّـمــت قــرصـنــة نـسـخــة مـعـقــولــة الــدقــة،
وإتــاح ـت ـهــا لـلـتـحـمـيــل ،لـلـتــأثـيــر على
اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات (إن ـ ـ ـتـ ـ ــاجi Production :
«نـجـيــب س ــاوي ــرس» ،تــوزيــع Cedars
« Art Productionصادق الصباح»).
«مـ ـتـ ـط ــرف ــون وم ـ ـت ـ ـشـ ــددون ي ـك ــره ــون
السينما ،ويحكمون على هــذا العمل
الـفـنــي دون م ـشــاهــدتــه» ،أح ـمــد علي
ـرض،
و
صـ ـ ــف ّاملـ ـط ــالـ ـب ــن ب ــوق ــف الـ ـع ـ ّ
ّ
مؤكدًا أن «دليل نجاح الفيلم هو أنه
ّ
اصـ ـط ــدم بــامل ـت ـخــل ـفــن» .م ـعــركــة كــان
ال ـص ـيــدالنــي ّوخ ـ ّـري ــج املـعـهــد الـعــالــي
للسينما تـمــنــى ع ــدم وقــوع ـهــا ،لــدى
ح ــديـ ـث ــه إل ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ف ـ ــي دب ـ ــي،
ّ
خصوصًا أن العمل خــرج من الرقابة
املـصـ ّ
«الشعب
ـريــة بصفر مــاحـظــات.
ً
امل ـصــري مــن أكـثــر الـشـعــوب محافظة
ف ــي ال ـع ــال ــم .أفـ ـ ــراده غ ـيــر مـ ّـيــالــن إلــى
ّ
الحساسة عمومًا.
مناقشة القضايا
ّ
يحبون إخفاء التابو تحت السجادة،
وعدم فتح الجروح لتنظيفها» .قالها
ّ
معلقًا على فيلم ،ال جدال في أهميته
وجرأته.
«م ـ ـ ــوالن ـ ـ ــا» يـ ـت ــاب ــع ص ّـ ـعـ ــود ال ـش ـي ــخ
األزهـ ـ ــري «ح ــات ــم الـ ـش ــن ــاوي» (ع ـمــرو
سعد) ،من إمــام مسجد حكومي ،إلى
داعـيــة شهير مــع برنامج تلفزيوني.
ك ــذل ــك ،ي ـس ـت ـعــرض ح ـ ّـب ــه ل ـ ـ «أم ـي ـم ــة»
ّ
(درة) ،وزواج ــه منها بتمهيد سريع.
ه ــو م ـحــور الـفـيـلــم .الــداع ـيــة املـ ــودرن،
ّ
محب
الشعبي ،خفيف الـظــل« .نـجــم»
لألضواء والشهرة والحداثة وأغاني
أنـ ـغ ــام .تـلـمـيــذ ش ـيــخ ص ــوف ـ ّـي (رم ــزي

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل) .مـ ــزيـ ــج م ـ ــن  4ش ـخ ـص ـيــات
ّ
حقيقية ،منها إبــراهـيــم عيسى ذاتــه.
يداعبه املذيع «أنــور» (بيومي فــؤاد):
«دم ــاغ ــك عــال ـيــة أوي ي ــا م ــوالن ــاّ .مــا
ت ـم ـضــي م ـعــانــا س ـي ـت ـك ــوم» .ب ـيــد أن ــه
مسؤول تجاه سلطة اإلفتاء ،وحريص
ّ
على تيسير األمــور .يرى أن «املشايخ
ل ـ ــو بـ ـ ّـس ـ ـطـ ــوا ال ـ ــدي ـ ــن م ـ ــش ه ـي ــاك ـل ــوا
ع ـي ــش» .ي ـح ــاول ن ـطــق م ــا يـمـكـنــه من
الـ ـح ــق ،وإال فــال ـس ـكــوت أو الـتـلـمـيــح
أو التعليق الـســاخــر .يــؤمــن ّأن ّ
حرية
ّ
اختيار الدين مكفولة ،لكنه ال يجرؤ
عـلــى إزعـ ــاج جـمـهــور مشبع بخطاب
ّ
ّ
التشدد .يعترف« :أنا مركز في الوعظ
ولـيــس فــي الـعـلــم ،فــي الــدعــايــة وليس
ال ـهــدايــة» .عـلــى املـسـتــوى الشخصي،
ّ
هو متعلق بابنه الوحيد .ينفطر قلبه
لــدى تـعـ ّـرض صغيره لـحــادث بسبب
انشغاله بمعجبيه .يعيش على أمل
استفاقة الطفل من الغيبوبة.
«حاتم» ثرثار بطبيعة الحال واملهنة.
حـ ــواراتـ ــه ال ت ـن ـت ـهــي .ت ـط ــرح ال ـشــائــك
واإلشكالي .تسخر من العرف الجاهل
والـ ـفـ ـت ــاوى ال ـك ــري ـه ــة .كـ ــام كـث ـيــر عن
الـ ـص ــوف ـ ّـي ــة ،واملـ ـعـ ـت ــزل ــة ،وال ـش ـي ـع ــة،
وتجارة الــرق ،وملك اليمني ،وإرضاع
الـكـبـيــر ،وصـحـيــح ال ـب ـخــاري ،وحـ ّ
ـريــة

امل ــرأة فــي اإلسـ ــام ...كــذلــك ،يلجأ إليه
ابــن الرئيس «جــال» (إحــالــة واضحة
ع ـلــى ج ـم ــال م ـ ـبـ ــارك) ،ل ـي ـق ـنــع شـقـيــق
زوجته «حسن» (أحمد مجدي أحمد
علي) بالتراجع عن ّ
تنصره ،وتغيير
ّ
اس ـمــه إل ــى «بـ ـط ــرس» .ت ـس ــرب الـخـبــر
س ـي ـح ــدث ش ــرخ ــا ف ــي ب ـن ـيــة الـسـلـطــة
بـ ّ
ـرم ـت ـه ــا .ي ـت ــداخ ــل ك ــل م ــا س ـب ــق مــع
ّ
ظـهــور «ن ـشــوى» (ري ـهــام حــجــاج) في

الشريط المقتبس عن رواية
ابراهيم عيسى ،يتابع صعود شيخ
أزهري من إمام مسجد حكومي،
إلى نجم تلفزيوني
حـ ـي ــات ــه ،وم ـح ــاول ـت ـه ــا الـ ـتـ ـق ـ ّـرب مـنــه
بشتى الوسائل.
هـ ـك ــذا ،ي ـم ـكــن اس ـت ـن ـتــاج مـ ــدى وق ــوع
مجدي أحمد علي فــي شباك الــروايــة
ّ
ّ
املتشعبة .صحيح أن مـقــارنــة الفيلم
ً
باالقتباس خلط ال طــائــل منه ع ــادة،
باعتبارهما عــاملــن مختلفني ،ولكن
ّ
«م ــوالن ــا» ل ــم يـتـمــكــن م ــن ال ـف ـكــاك من
أص ـلــه ال ــروائ ــي .ال يـفـتــح خ ـطــا حتى
يـ ـس ــارع إلـ ــى ب ـت ــره أو ال ــرج ـع ــة ع ـنــه.

ّ
قــد يـبــاغـتـنــا وي ـتــذكــره الح ـقــا (مــرض
االبـ ـ ــن ،امل ـش ــاك ــل م ــع الـ ــزوجـ ــة ،ظـهــور
ّ
نـشــوى CD ،املعلم الـصــوفــي ،اختفاء
ّ
ّ
املتنصر .)...التشظي الدرامي يجعله
اله ـث ــا ،م ـشــرذمــا طـ ــوال ال ــوق ــت .يــريــد
املرور بعشرات األفكار ،وتغطية أكبر
ق ــدر مـمـكــن م ــن ال ــرواي ــة .امل ـش ـ ّـوق من
ّ
الحكاية يــذوب كــذرة سكر في شراب
ّ
ّسميك .نعم ،الفيلم مكلف فوق وسعه.
إنـ ــه ل ـيــس ك ـســاعــات إبــراه ـيــم عيسى
التلفزيونية ،الـتــي تحتمل التحليل
واإلحاطة والتلقني.
ل ـكــن م ـج ــدي أح ـم ــد ع ـلــي ل ـيــس قليل
ال ـخ ـب ــرة ،ح ـتــى يـسـقــط ف ــي ف ــخ ســافــر
كـهــذا .مــا التفسير؟ مــن يعرف الرجل
ي ـ ــدرك مـ ــدى ت ــوق ــه لـتـفـكـيــك ال ـخ ـطــاب
ّ
التطرف األعمى ،الذي
الديني ،وطرح
ً
ّ
ـوال وعرضًا .تطرق
ـ
ط
املنطقة
يضرب
ّ
إليه منذ إقــاعــه املبشر فــي «يــا دنيا
يا غرامي» ( ،)1996دون أن يغفل عنه
فــي األق ــل مـسـتــوى «عـصــافـيــر النيل»
( .)2009الـ ــروايـ ــة مـ ـغ ــارة ع ـل ــي بــابــا
بالنسبة له .لقد آثر استغالل الفرصة،
ّ
على ّ
بالتحول
أي منطق آخــر .أخطأ
إل ــى «انـ ـتـ ـه ــازي» و«جـ ـش ــع» بــاملـعـنــى
ال ــدرام ــي ،على حـســاب السيناريست
ّ
«الجزار» ،الذي يكتفي بما يلزم فقط.

ّ
ّ
التطهيرية
تستمر املشاكل بالنهاية
ً
الـسـ ّعـيــدة .ف ـجــأة ،لــم يعد مل ــآزق حاتم
الشناوي عبر الشريط قيمة .كالسحر،
انقلب البطل التراجيدي السائر نحو
حتفه ،إلــى «هـيــرو» تجاري ال يسمح
بخروج الجمهور حزينًا من الصالة.
ّ
خـطــاب «كــلـنــا مـســؤولــون» الختامي،
ّ
يـحـيــل عـلــى نـهــايــة «ضـ ــد الـحـكــومــة»
( )1992لـعــاطــف ال ـطـ ّـيــب ،فــي انفجار
أحمد زكي الذي ال ُي َ
نسى.
فــي املـقــابــل ،لدينا العديد مــن النقاط
امل ـ ـض ـ ـي ـ ـئـ ــة .ح ـ ـيـ ــويـ ــة مـ ـ ـج ـ ــدي أحـ ـم ــد
ّ
ع ـلــي اإلخ ــراجـ ـي ــة ،ول ــو أنـ ــه ل ــم يطلع
ع ــن كــاسـيـكـيـتــه .ل ـعــب ضـمـنـهــا إلــى
ً
ال ـحـ ّـد األق ـص ــى ،م ـح ــاوال ش ـ ّـد اإلي ـقــاع
وإبعاد شبح الرتابة (توليف :سالفة
ن ــور ال ــدي ــن) .أي ـضــا ،إدارتـ ــه الناجحة
ّ
ل ـل ـم ـمــث ـلــن .عـ ـم ــرو س ـع ــد يـ ـق ـ ّـدم أداء
ع ـمــره .يــرتـقــي ب ــأدوات ــه إل ــى مستوى
كـ ـب ــار ال ـت ـش ـخ ـي ــص .ح ـ ـ ــوار إب ــراه ـي ــم
ّ
عيسى الفت بذكائه وخفته ،رغم ثقل
امل ــواض ـي ــع وك ـث ــرة ال ـح ـك ــي .اإلضـ ــاءة
ّ
موفقة إلــى حـ ّـد كبير (تصوير أحمد
ب ـ ـ ـشـ ـ ــاري) .أهـ ـم ـ ّـي ــة ال ـف ـي ـل ــم ع ـم ــوم ــا،
ّ
حــاضــن ل ـكــل ذلـ ــك .ال ـص ــدور ف ــي زمــن
الـ ـظ ــام وامل ـف ـخ ـخ ــات واالن ـت ـح ــاري ــن
فــي الكنائس .تفكيك الخطاب ابـتـ ً
ـداء
م ــن ج ـ ــذور ال ـف ـكــر وال ـع ـق ـي ــدة ،ولـيــس
م ـ ــن ب ـ ــاب اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ك ـمــا
ف ــي «اإلرهـ ــابـ ــي» ل ـن ــادر جـ ــال ،و«دم
ال ـ ـغـ ــزال» ( )2005مل ـح ـمــد ي ــاس ــن ،أو
ع ـبــر ب ــروب ــاغ ـن ــدا ال ـت ــآخ ــي الـتـلـقـيـنــي
مثل «حسن ومرقص» ( )2008لرامي
إمـ ــام .الـتــأكـيــد عـلــى فـظــاعــة تسييس
املـ ـعـ ـتـ ـق ــدات« :اإلسـ ـ ـ ـ ــام وامل ـس ـي ـح ـيــة
تـحـ ّـوال إلــى سـيــاســة .األول بعد وفــاة
الرسول ،والثاني بعد خــروج املسيح
مــن بـيــت ل ـحــم»« .ن ـفــاق أه ــل السلطة،
ّ
ّ
متأصل
(النبوية)
وتأليف األحاديث
ّ
والعباسيني ،وهو
منذ ّأيام األمويني
ّ
مستمر حـتــى اآلن» .املـثـلــث النابض
ب ــن ال ــدي ــن وال ـس ـل ـط ــة واإلع ـ ـ ـ ــام .فــي
الـنـهــايــة ،وحــدهــم البسطاء مــن يدفع
ً
ّ
الثمن ،بسبب حكامهم أوال ،وبسبب
ّ
تصلبهم الــذهـنــي ثــانـيــا .يـقــول حاتم
ّ
الشناوي« :في البلد دي صعب تقنع
واح ــد أهـ ــاوي يـبـقــى زم ـل ـكــاوي ،فما
بالك بالدين؟».

