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كل يوم مشهد..
مســابقة أفالم الطلبة :المشاهدة مقابل النصيحة

رامي عبد الرازق

مشــهد اليــوم ال يخــص فيلــا
بعينــه مــن أفــام مســابقات
املهرجــان ولكنــه محاولــة لرصــد
أنطالقــة احــدث فعاليــات
التظاهــرة وهــي املســابقة
القوميــة ألفــام الطلبــة التــي
تنضــم هــذا العــام إىل مجموعــة
مســابقات الــدورة الســابعة
لتضــع املهرجــان كوجهــة
هامــة عــى بوصلــة الجامعــات
واملعاهــد املتخصصــة يف مجــال
الســينام ودراســة الفيلــم.
علينــا أن نؤكــد يف البدايــة أن
مســابقات أفــام الطلبــة قــد
أصبحــت رضورة ثقافيــة وفنيــة
ملحــة جــدا ال نــدري كيــف ال
يتــم (فرضهــا) بشــكل أســايس
– مــن قبــل لجنــة املهرجانــات
أو اتحــاد املهرجانــات أو اي
كيــان يدعــي أن لديــه الغــرة-
عــى كل املهرجانــات املرصيــة،
خاصــة التــي تتشــدق دومــا
برعايــة وتشــجيع و(تنفيــس)
املواهــب الشــابة دون أن
يكــون لديهــا مســابقة ألفــام
الطلبــة مهمتهــا األساســية هــي
اســتيعاب املشــاريع والتجــارب
التــي ينجزهــا طلبــة الســينام
ودرايس الفيلــم يف املعاهــد
واألكادمييــات والجامعــات
املرصيــة عــى أختــاف

مســتوياتهم وأســاليب تلقيهــم
لفنــون الحــي بالصــورة.
ان قيمــة مســابقة أفــام
الطلبــة ضمــن ســياق أي
مهرجــان ال تكمــن فقــط يف
كونهــا نافــذة عــرض ومســاحة
للتقييــم ،ولكنهــا باألســاس
تطبيــق لفلســفة املشــاهدة
مقابــل النصيحــة ،أي أننــا
نشــاهد هــذه االفــام مــن
منطلــق منــح النصائــح
الرضوريــة واملطلوبــة يف هــذه
املرحلــة الهامــة مــن مراحــل
تكويــن صانــع الفيلــم ،وهــي
املرحلــة التــي يتشــكل فيهــا
جانــب كبــر مــن وعيــه عــر
االحتــكاك املبــارش ،وليــس فقــط
عــر القــراءات او الدراســات
النظريــة ،كــا أنهــا املرحلــة
التــي تتطلــب منــه اكتشــاف
ذاتــه املبدعــة عــى مســتوى
الرؤيــا واألفــكار والصيــغ
النوعيــة التــي مييــل ملامرســتها
دراميــا وبرصيــا (امليلودرامــا-
األكشــن -الســيكو درامــا).
ان مــا أقدمــت عليــه إدارة
مهرجــان األقــر للســينام
األفريقيــة يف دورتــه الســابعة
هــذا العــام مــن اطــاق
مســابقة ألفــام الطلبــة عــى
املســتوى املحــي لهــي خطــوة

جيــدة يف ســياق تطــور
املهرجــان ومنــو فعالياتــه،
وقــد تجــاوز نصــف العقــد
األول مــن عمــره الشــاب ،بــل
أنــه مــع حجــم الصــات التــي
تتوطــد دورة بعــد أخــرى مــع
درايس الســينام مــن الشــباب
االفريقــي – يف ظــل اســتمرارية
ورشــة صناعــة الفيلــم التــي
اسســها املخــرج الكبــر هايــي
جرميــا -فــأن هــذه املســابقة
لديهــا أحتامليــة كبــرة يف أن
تتحــول إىل مســابقة دوليــة
خــال الــدورات القادمــة
وهــو مــا يعنــي حجــم اكــر
مــن االحتــكاك والتفاعــل بــن
مختلــف درايس الفيلــم األفارقــة
– مــن كل الــدول الجنوبيــة
الســمراء والشــالية العربيــة-
ومســاحة أوســع مــن رصــد
عمليــة تفريــخ الــرؤى الجديــدة
التــي تتشــكل يف مخيلــة هــؤالء
الشــباب مــن قبــل املتخصصــن
واملهتمــن بالســينام االفريقيــة،
ألن درايس الفيلــم اليــوم هــم
مخرجــوا الغــد ،وأصحــاب
التجــارب التــي ســوف تحمــل
أســم افريقيــا إىل شاشــات
العــامل.
رامي عبد الرازق

فعاليات
حضور جماهيري وتفاعل كبير لفيلم « اشــتباك»
ومناقشــة أبطاله طارق عبد العزيز ومحمد رضوان
طــارق عبــد العزيز  :عرض الفيلم له طعم خاص مع جمهور االقصر
محمــد رضوان  :واجهنا صعوبات كثيرة خالل التصوير
حضــور جامهــري وتفاعــل كبــر شــهده عــرض
فيلــم « اشــتباك « للمخــرج محمــد ديــاب الــذي
تــم عرضــه باملهرجــان يف قســم ( حصــاد الســينام
املرصيــة ) وعقــب عــرض الفيلــم ناقــش الجمهــور
أبطالــه الفنانــن طــارق عبــد العزيــز ومحمــد
رضــوان بحضــور السيناريســت ســيد فــؤاد رئيــس
املهرجــان واملخــرج مــويس توريــه واملخرجــة انعــام
محمــد عــي .
يف البدايــة حــرص الفنــان محمــد رضــوان
عــي شــكر الجمهــور قبــل حديثــه عــن التجربــة
الســينامئية املختلفــة التــي كان احــد صناعهــا ثــم
كشــف للحضــور كواليــس مــا قبــل خــروج العمــل
للنــور قائــا  :الفيلــم تــم بــدأ التحض ـرات لــه قبــل
تصويــره بعــام كامــل وذلــك مــن خــال تدريبــات
وارتجــاالت مشــرا إيل أن املخــرج بنــي يف البدايــة
ماكيــت ســيارة الرتحيــات مــن الخشــب وكنــا نجري
االرتجــاالت بداخلــه حتــي وصلنــا للشــكل النهــايئ
لــه .
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وأضــاف رضــوان أيضــا  :واجهنــا صعوبــات خــال
التصويــر داخــل عربيــة الرتحيــات خــال جو شــديد
الح ـرارة مش ـرا إيل أن مشــهد رش امليــاه جــاء بعــد
وقــوف العربيــة يف الشــمس ٦ســاعات متواصلــة
تحــت الشــمس وكانــت امليــاه شــديدة الســخونة
ولذلــك كان رد فعــل الجميــع تلقائيــا .
واختتــم حديثــه قائــا  :احــداث الفيلــم تؤكــد
عــي الفــويض وعــي عــدم االمــان ولذلــك فــكل مــن
يشــاهد الفيلــم عليــه أن يحمــد اللــه عــي األمــن
واألمــان واالســتقرار الــذي نعيشــه حاليــا فمشــاهدة
الفيلــم تجعلنــي شــخصيا اقــول  :الحمــد للــه .
الفنــان طــارق عبــد العزيــز أكــد أن هــذه
التجربــة بالنســبة لــه تجربــة مهمــة الن الفيلــم
عــرض مبهرجــان كان الســيناميئ الــدويل وحصــل
عــي  ٢٩جائــزة وتــم ترشــيحه لألوســكار وأشــاد
باملخــرج محمــد ديــاب وتشــجيعه الدائــم لفريــق
العمــل واعــادة تصويــر املشــاهد وحالــة االختنــاق
التــي نجــح يف توصيلهــا مــن خــال التصويــر بكامـرا

داخــل الســيارة فلــم يخــرج منهــا ليوصــل للجمهــور
تلــك الحالــة .
كــا اوضــح طــارق ان عــرض الفيلــم يف املهرجــان
لــه طعــم خــاص وجمهــور الصعيــد متــذوق ومثقف
والشــباب تلقــت الفيلــم ووصلهــا رســالته بــكل
وضــوح وهــذا اســعده جــدا واكــد لــه ان الجيــل
الحــايل لديــه وعــي وثقافــة كبــرة .
حــر عــرص الفيلــم املخــرج الســيناميئ الســنغايل
مــويس توريــه الــذي اشــاد بالتجربــة وقــال انهــا
واقعيــة جــدا ومــن يشــاهدها يعيــش الحالــة مــع
ابطــال الفيلــم داخــل الســيارة ويتاثــر بهــم ومعهــم
وهــذه هــي الســينام الحقيقيــة كــا طلبــت الكلمــة
املخرجــة الكبــرة انعــام محمــد عــي والتــي اشــادت
ايضــا بالتجربــة وباملمثلــن واملخــرج واكــدت عــي
صعوبتهــا يف التنفيــذ .

كتبت  :يارا أحمد
تصوير  -احمد زكريا
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صبري فواز  :الدورة السابعة
من مهرجان «األقصر» مميزة
ورعاية الرئيس سهلت الكثير

كشــف الفنــان صــري فــواز أحــد مؤســي
مهرجــان «األقــر للســينام األفريقيــة  :عــن التطــور
الــذي حــدث بالــدورة الســابعة مؤكــدا ان هــذه
الــدورة مختلفــة بدرجــة كبــرة عــن الــدورات التــي
ســبقتها يف عــدة أمــور وعالقــة املهرجــان مبؤسســات
كثــرة توطــدت وزاد حجــم الضيــوف واالفتتــاح كان
حاشــدا لعــدد كبــر مــن نجــوم الفــن وكل عــام
يتطــور املهرجــان يومــا بعــد يــوم حتــي اصبــح لــه
اســم كبــر يف أفريقيــا والعــامل.
وتابــع :أن رعايــة الرئيــس الســييس للمهرجــان

أضافــت لــه الكثــر منهــا عــي ســبيل املثــال تســهيل
الكثــر مــن األمــور بــن املؤسســات وحفــاوة
االســتقبال مــن الجميــع باملهرجــان مــن أهــم
مميزاتــه  .وأشــار إيل أنــه مــن أعظــم األمــور يف
املهرجــان مشــاهدة طلبــة املــدارس والجامعــات
لعــروض االفــام وأيضــا ورشــة خــري بشــارة
حاليــا وهايــي جرميــا ســابقا حيــث أصبــح طالبــه
يحصلــون عــي عــدد مــن الجوائــز الهامــة واملميــزة
عامليــا .

كتبت  :يارا أحمد

عطيــة الدرديري :أفريقيا أرض خصبة يجب االهتمام
بها وفتح ســوق مشــترك بين أبنائها من خالل السينما
«أفريقيــا تلهمنــي فــن الحيــاة وتعلمنــي كيــف
أشــحن طاقتــي مــن كونهــا وحكمــة أجدادهــا»
هكــذا بــدأ السيناريســت والناقــد عطيــة الدرديــري
عضــو لجنــة مشــاهدة مهرجــان األقــر للســينام
األفريقيــة وأحــد مؤسســيه حديثــه مــع نــرة
املهرجــان يف دورتــه الســابعة مضيفــا أيضــا  :اجــد
متعــة خاصــة يف مشــاهدة األفــام االفريقيــة حيــث
أن كل فيلــم يحملــك ايل اجــواء بيئتــه .
وتابــع  :مــن خــال مشــاهديت لألفــام عــى مــدار
 7دورات كاملــة ،رســخت بداخــي روح مختلفــة
شــكلت وجــداين وعمقــت شــخصيتي األفريقيــة،
فضــا عــن أنهــا ســاعدتني عــى تجميــع هويتــي
ً
التــي غابــت لفــرة مــا ،الفتًــا إىل أن األفــام تنقــل
منــاذج صادقــة وحقيقيــة غــر مصنوعــة عــن
الحيــاة ،واملهرجــان ســاهم يف التواصــل بــن الشــباب
املبدعــن مــن خــال ورشــة األفــام التــي أسســها
هايــي جرميــا
واســتطرد « :كــا أن املهرجــان يســاعدنا عــى
االختيــار الصحيــح يف املســتقبل وعمــل تكامــل
ثقــايف مــع مختلــف شــعوب القــارة وتكويــن
تكتــل عاملــي صلــب ولذلــك اطالــب بتنميــة
التعــاون املشــرك بــن الــدول بــدال مــن ذهــاب
الشــباب لــركات غربيــة النتــاج أعاملهــم ومــن

ثــم خضوعهــم لــروط تخــدم مصلحــة البلــد أوال
كــا احلــم بفتــح ســوق أفريقــي كبــر يضــم ماليــن
البــر مــن قارتنــا ونبيــع ونســتثمر م ًعــا وهــذا
ســيصنع وحــدة أفريقيــة عــى جميــع املســتويات».
وأكــد الدرديــري  :أن السياســة متغــرة وال يبقــى
إال القــوة الناعمــة متمثلــة يف الفــن والثقافــة التــي
توحــد الشــعوب عــى نغمــة واحــدة ألنهــا تخاطــب
الــروح وال ســيام تحقــق مــا تعجــز عنــه السياســة،
ويجــب أن تســتغل مــر فنهــا الراقــي والســينام
التــي تصنعهــا ذات التاريــخ العريــق يف غــزو أفريقيا
والعكــس ،موض ًحــا أن فكــرة املهرجــان جــاءت
نتيجــة حــب واهتــام بأفريقيــا التــي يهتــم بهــا
العــامل وال يوجــد فعاليــة فنيــة لهــا يف مــر .
وقــال أيضــا « :املهرجــان اتــاح الفرصــة أمــام عــدد
كبــرة مــن االفارقــة لزيــارة مــر ألول مــرة وزيــارة
معاملهــا الســياحية ،وعــادوا ســعداء بعــد حصولهــم
عــى جوائــز ،وهــذا جعــل املهرجــان يتطــور بشــكل
كبــر وينافــس املهرجانــات القدميــة وأصبــح عــى
قامئــة أهــم مهرجانــات تخاطــب القــارة الســمراء،
عــى مــدار  6ســنوات فقــط ،بســبب الــروح التــي
متيــزه واألفــام التــي نحتــار يف االختيــار مــن بينهــا .

كتبت  :سحر عزازى

«حدود »Borders /
المرأة اإلفريقية علي الطريق

محمد عوض

أربعــة نســاء يســافرن عــر حــدود غــرب أفريقيــا
مــن داكار يف الســنغال ،إيل ﻻغــوس بنيجرييــا ،يف
رحلــة يواجهــن فيهــا فســاد رجــال حــرس الحــدود،
والتهديــد املســتمر للعنــف لكســب لقمــة العيــش.
وهــو مــن إخــراج املخرجــة البوركينيــة «أبولــن
تــراوري» ،ومــن إنتــاج عــام .2017
يعتمــد الفيلــم عــي بنــاء رسدي تقليــدي ألفــام
الطريــق .وأفــام الطريــق هــو نــوع فيلمــي يتواتــر
فيــه تصويــر مجموعــة مــن التيــات مثــل الحريــة،
وغيــاب املســئولية ،وتفســخ العالقــات االجتامعيــة،
والخــروج عــي القانــون ،وقــد تنــاول الفيلــم جميــع
هــذه التيــات بشــكل أو بآخــر .وعــادة مــا يرتبــط
نــوع أفــام الطريــق باألبطــال الذكــور ،ويف بعــض
األحيــان قــد يعتمــد عــي زوج مــن الذكــور واإلناث،
مثــل فيلــم  ،)1967( Bonnie and Clydeوفيلــم
 ،)1994( Natural Born Killersويف أحيــان أقــل
قــد يعتمــد بشــكل حــري عــي اإلنــاث مثــل فيلــم
 ،)1991( Thelma & Louiseوفيلــم Muriel’s
 ،)1994( Weddingوهــو الحــال بالنســبة لفيلــم
 Bordersالــذي يقــوم عــي رحلــة أربعــة نســاء،
عــر حــدود أربعــة دول إفريقيــة.
تعتــر املركبــات مبختلــف أنواعهــا (ســيارات،
حافــات ،دراجــات بخارية..إلــخ) هــي املجــاز
البــري األهــم ألفــام الطريــق عــي مســتوى
اللغــة الســينامئية .ويف فيلــم “حــدود” تصاحبنــا
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الحافــات مبختلــف أحجامهــا وأشــكالها
طــوال رحلــة البطــات عــر الحــدود ،فالحافلــة هنــا
ليســت مجــرد وســيلة مواصــات ،ولكنهــا منــزل
انتقــايل حيــث تبيــت البطــات ليــا خــال الرحلــة
الطويلــة التــي متتــد لســتة أيــام ،وهــي وســيلة
لكســب الــرزق والهــروب مــن الظــروف املعيشــية
القاســية ،وهــي أيضــا وســيلة للتحــرر واالســتقاللية.
الحافلــة أيضــا هــي إحــدي آليــات الــرد البــري،
فمــن خــال التفــاوت يف مســتوى الحافــات ،ســواء
يف الحجــم ،أو الشــكل ،أو ســبل الراحــة ،تخربنــا
الصــورة عــن التبايــن االقتصــادي بــن الــدول التــي
تعربهــا البطــات ،مــن الســنغال إيل مــايل ،إيل بنــن،
وانتهــاءا بنيجرييــا.
اعتمــدت املخرجــة عــي التوظيــف البــري
الــذيك لعنــر األزيــاء ،ســواء عــي مســتوى التنــوع
بــن الــزي املحــي للشــخصيات األكــر ســنا ،والــزي
الحــدايث للشــخصية األصغــر .باإلضافــة إيل توظيــف
االختــاف اللــوين يف األزيــاء للتعبــر عــن تناقضــات
الشــخصيات ،نــري ذلــك مثــا يف التفــاوت بــن أزياء
شــخصية أدجــارا ،التــي متيــل إيل درجــات اللــون
الفاتحــة للتعبــر عــن شــخصيتها الــودودة املنفتحــة،
وبــن أزيــاء شــخصية إميــا ،التــي متيــل إيل الدرجــات
الداكنــة تعب ـرا عــن شــخصيتها العنيفــة واملنغلقــة.
كذلــك تبــدو االختالفــات اللونيــة يف تطــور شــخصية
البطلــة “أدجــارا” عــر الرحلــة ،مــن الســعادة
والتفــاؤل والتــي تــم التعبــر عنهــا بدرجــات ناصعــة
للونــن األصفــر والربتقــايل يف النصــف األول مــن
الفيلــم ،إيل الحــزن والكآبــة التــي تــم التعبــر عنهــا

بدرجــات داكنــة للــون األصفــر ،واألرجــواين
يف النصــف األخــر.
أمــا آخــر مالمــح أفــام الطريــق فتتمثــل يف
تصويــر الطبيعــة واملناظــر الخارجيــة عــي مــدار
الرحلــة ،ويف رحلــة عــر دول غــرب أفريقيــا ﻻبــد
أن تكــون الطبيعــة حــارضة ،فالحافــات التــي تشــق
طريقهــا عــر الغابــات تتابعهــا الكامـرا التــي تلتقــط
املناظــر املختلفــة التــي تعتمــد عــي اإلضــاءة
الطبيعيــة بدرجاتهــا املختلفــة ،فقــد نــرى قطيعــا
مــن الزرافــات يعــدون عــي جانــب مــن الطريــق،
أو نــرى غزالــة شــاردة عــي جانــب آخــر.
جميــع مشــاهد الفيلــم تــم تصويرهــا مبواقــع
خارجيــة ،باســتثناء مشــهدين ،أحدهــا داخــل
مكتــب قائــد حــرس الحــدود بإحــدى نقــاط
التفتيــش ،واآلخــر داخــل إحــدي األكــواخ بنقطــة
تفتيــش أخــرى ،غــر أن القاســم املشــرك بــن
املشــهدين هــو تصويرهــا لالبتــزاز الجنــي
مــن قبــل جنــود وقــادة حــرس الحــدود للنســاء
املســافرات .اعتمــد مديــر التصويــر عــي إضــاءة
معتمــة لــكال املشــهدين ،وعــي الرغــم مــن أن
املشــهد األول مبكتــب قائــد حــرس الحــدود يجــرى
نهــارا ،إﻻ أن اإلضــاءة املعتمــة للمكتــب املظلــم
أكــدت عــي معنــي الجانــب األســود لفســاد رجــال
حــرس الحــدود.
فيلــم «حــدود  ”Bordersهــو فيلــم جيــد يف
مجملــه ،وخاصــة عــي املســتوى البــري ،وإن كان
يعيبــه األداء التمثيــي املتواضــع مــن كافــة طاقــم
التمثيــل ،وخاصــة الشــخصيات الرئيســية.
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«بين شــاطئين »Between 2 shores /
قلــب األمهات معلق بالجانب اآلخر من البحر

محمد سيد عبدالرحيم

أحيانــا تقطــع أوصــال العائلــة الواحــدة غصبــا
عــن ذوات أفرادهــا ،وأحيانــا أخــرى تضطــر عائــات
أن تعيــش بعيــدة عــن بعضهــا البعــض لتفصلهــم
مئــات الكيلومــرات أو تفصلهــم بحــارا أو محيطــات.
وأحيانــا تكــون البريوقراطيــة هــي الســبب يف هــذه
القطيعــة بــن أفــراد العائلــة .وهــذا هــو مــا تقدمــه
لنــا املخرجــة ماريــت مونبــر يف فيلمهــا التســجييل
«بــن شــاطئني :مــن ســان دومينغو إىل بوانت-آه-بيــر
shores: From Santo Domingo to 2 Between
 52( ”Pointe-à-Pitreدقيقــة) وهــو فيلــم مــن إقليــم
جوادلوب الفرنيس يف جــزر األنتيــل الصغــرى.
نشــهد يف الفيلــم عاملــن .أولهــا عــامل
امرأتــن مــن بوانت-آه-بيــر وهــي كــرى مــدن
إقليم جوادلوب الفرنيس يف جــزر األنتيــل الصغــرى
وهــا جوانــا وكريســتينا حيــث تحــاول كال منهــا
أن تعيــش يف هــذه املدينــة وتعــول أبناءهــا .بينــا يف
العــامل اآلخــر تقــدم لنــا مخرجــة الفيلــم الجــزء الثــاين
مــن العائلــة الذيــن يعيشــون يف مدينــة ســان دومينغو
عاصمــة جمهوريــة الدومينيــكان .والــذي يربطهــا
بشــكل خــاص ويربــط الفيلــم بشــكل عــام هــو
محاولــة املرأتــن لجلــب أبناءهــا إىل مدينــة بوانــت-
آه-بيــر التــي تعيشــان فيهــا .ولــدت ماريــت مونبــر
يف إقليم جوادلوب الفرنــي إال أنهــا ســافرت لتتعلــم
صناعــة الســينام والتليفزيــون يف فرنســا ثــم الواليــات
املتحــدة .وصنعــت مونبــر العديــد مــن األفــام
التســجيلية والروائيــة باإلضافــة إىل اإلعالنــات واألغــاين
املصــورة.
الحدود التي تفصل بني األحباء
تتنــاوب مشــاهد الفيلــم بــن املدينتــن .بــن املرأتــن
وبــن أبناءهــا .حيــث تقــدم لنــا جوانــا التــي عاشــت

وأنجبــت أبنــاء وعملــت يف مهــن مختلفــة وكثــرة يف
جمهوريــة الدومينيــكان ثــم جــاءت إىل إقليم جوادلــوب
لتتــزوج ثــم وبعــد أكــر مــن عــرة ســنوات تســتطيع
أخــرا أن تشــري مطعــم وتنجــح يف إدارتــه .ولكــن
جوانــا مل تحقــق بالنجــاح املهنــي النجــاح الــذي ترضــاه
لنفســها يف حياتهــا وذلــك ألن جــزء مــن روحهــا وهــم
أبناءهــم ليســوا بحضنهــا يف إقليم جوادلــوب بــل مــا
زالــوا عالقــن يف جمهوريــة الدومينيــكان حيــث ال تقبــل
ســفارة جوادلوب إعطائهــم ترصيحــا للســفر إىل للعيــش
مــع أمهــم وأخواتهــم أو عــى أقــل تقديــر لزيارتهــم.
ونشــهد أيضــا قصــة امــرأة أخــرى وهــي كريســتينا
التــي تواجــه نفــس املشــكلة حيــث أنهــا انتقلــت إىل
إقليم جوادلــوب ثــم تزوجــت ولكــن مــا زال ابنهــا
عالــق يف جمهوريــة الدومينيــكان ال تســتطيع أن تحــره
إىل إقليم جوادلــوب للعيــش معهــا عــى الرغــم مــن
مــرور أكــر مــن عــرة ســنوات عــى حياتهــا هنــاك
وذلــك بســبب رفــض إعطــاءه ترصيــح باإلقامــة أو
الزيــارة.
تنتقــد صانعــة الفيلــم فكــرة الــدول أو بتعبــر أفضــل
ترســيم الحــدود بــن البــاد حيــث الحــدود هــي الخصــم
الدرامــي الرشيــر يف هــذه التجربــة التســجيلية .فالحــدود
هــي التــي تفصــل األمهــات عــن أبناءهــم وهــي التــي
تجــر املوظفــن عــى عــدم إعطــاء ترصيــح لألبنــاء للعيش
مــع أو زيــارة أمهاتهــم .الحــدود بني الــدول ال تــأيت هنا يف
مصلحــة اإلنســان عــى الرغــم مــن أنهــا وضعــت ظاهريــا
– كــا يدعــي واضعوهــا -مــن أجــل مصلحتــه ورفاهيتــه
وحاميتــه بــل أنهــا تقــوض حياتــه وتخربهــا وتجعلهــا أكرث
قســوة وبؤســا .ويــايت البحــر كتجــي واضــح للحــدود يف
الفيلــم فهــو الــذي يفصــل املدينتــن عــن بعضهــا بعضــا
حيــث تقــول جوانــا «أكــره هــذا البحــر الــذي يفصلنــي

عــن أبنــايئ» بينــا تــأيت محاولتهــا تعلــم الســباحة عــى
الشــاطئ كنــوع مــن التحــدي لظــرف التفرقــة األجباريــة
التــي ميارســها البحــر ومــن اســتغلوه محــد فاصــل بــن
العائلتــن .ولكــن جوانــا تفشــل وتغــوص يف أعامقــه كلــا
حاولــت الطفــو يف إشــارة إىل فشــلها يف الســيطرة عــى
كراهيتهــا وخوفهــا مــن هــذا البحــر الــذي ال تســتطيع أن
تعــره هــي أو أبناءهــا بالحريــة الالئقــة بعائلــة واحــدة
تريــد أن تعيــش يف مــكان واحــد كأي عائلــة طبيعيــة.
وبالرغــم مــن مأســاوية الحــدث والحــزن والبــؤس
البــادي عــى األمهــات أو األبنــاء حتــى أن أحدهــم
يقــول ألمــه «فلتأخذينــي بــأي طريقــة حتــى لــو كان
يف حقيبــة ســفرك ».إال أن هــذه الحالــة امليلودراميــة مل
تكــن مســيطرة طــوال الفيلــم والفضــل يف ذلــك يعــود
إىل روح املرأتــن الــايت وبرغــم مــن كل الصعــاب التــي
تواجهــن يف حياتهــن اليوميــة العائليــة واملهنيــة إىل أنهــا
ممتلئتــان بالحيــاة والبهجــة حيــث تحــاوالن طــوال
الوقــت الترسيــة عــن أبناءهــم بهــذه البهجــة التــي ال
ميلــكان ســواها.
هاتــان املرأتــان هــا منــوذج ملــا تواجهــه آالف
العائــات والنســاء حــول العــامل .أن الفيلــم يف مســتوى
تلقيــه التجريــدي ليــس عــن مشــكلة متعلقــة ببلــد
معينــة ولكنهــا مشــكلة تواجــه بــاد عــدة حــول العــامل.
بــل هــي مشــكلة تواجــه الكثــر مــن العائــات حولنــا
لــو اننــا امعنــا النظــر قليــا .ولكــن اختيــار امرأتــن
للتعبــر وتصويــر هــذه املشــكلة هــو اختيــار صائــب
مــن صانعــة الفيلــم التــي ألقــت الضــوء بذلــك ليــس
فقــط عــى أزمــة عائلــة معينــة ولكــن عــى أزمــة النســاء
حــول العــامل خاصــة النســاء الــايت تعولــن عائالتهــم
ومســئوالت عــن أبناءهــم بســبب غيــاب األب بــكل مــا
تحتملــه فكــرة غيــاب االب مــن دالالت.

وفاء السعيد

“إ ّمــا» فتــاة يف العرشيــن مــن عمرهــا
تجــر املافيــا والدتهــا عــى التخــي عنهــا
وهــي يف ســن  12عــا ًم للعمــل يف مجــال
الدعــارة املنظمــة ،وتتحــول أل َمــة جنســية
لــدى عصابــات الكارتيــل الخطــرة .وذات
ليلــة يــزور إ ّمــا زعيــم املافيــا ملامرســة
الجنــس معهــا فتقتلــه وتفــر هاربــة .تظــن
أن شــهادتها عــى مــا حــدث لهــا امــام
املســئولني ســتعيد لهــا وملثيالتهــا حقهــن
لكنهــا تلقــى مرصعهــا مقتولــة عــى أيــدي
أحــد أفــراد الرشطــة املخولــة بحاميتهــا،
لينتــر عليهــا الفســاد يف النهايــة.
“نحــن ال نأمــل يف يشء ..نحــن نفعــل
فقــط مــا ميــى علينــا” هكــذا قالــت إ ّمــا
ملحاميهــا الــذي أراد لهــا أن تفكــر يف
مســتقبلها وتنــى املــايض.
تعــد هــذه التجربــة هــي العمــل
الــروايئ الطويــل األول ملخرجــه الكينــي
“إيــرك موانجــي” املعــروف باســتخدامه
إلمكانيــات محــدودة ليخــرج منهــا يشء
كبــر ،بالطبــع نحــن نعلــم مــدى محدوديــة
املــوارد املتاحــة أمــام صنــاع الســينام
األفارقــة وكيــف أنهــم يعملــون يف ظــل
ظــروف إنتاجيــة عســرة .لكــن كل تلــك
املــررات لــن تنصــف عمليــة التلقــي لفيلــم
“الهــروب” الــذي عــاين مــن عــرات دراميــة
كثــرة رغــم نبــل الفكــرة التــي يطرحهــا
وهــي كشــف فســاد املســئولني الحكوميــن-
وهــي تيمــة تقليديــة -عــن طريــق فتــاة
تعرضــت لــأذى عــى أيــدي املجرمــن و َمـ ْن
يحميهــم يف الســلطة ،وليــس األمــر متعلــق
بتقليديــة الفكــرة التــي يقدمهــا الفيلــم،
ألن الســؤال دومــا هــو كيــف ســتحيك لنــا
قصــة تقليديــة لتصنــع منهــا شــيئًا يســتحق
املتابعــة ؟ مل يبــدو منطق ًيــا أن تكــون بطلــة
الفيلــم فتــاة قتلــت زعيــم املافيــا التــي
احتجزهــا واحتجــزت فتيــات غريهــا ملــدة
مثــانِ ســنوات وتعاقــب عليهــا مســئولني
نافذيــن يف الدولــة كزبائــن وعندمــا طُلــب
منهــا كتابــة قامئــة بأســاء الرجــال الــذي

LUXOR AFRICAN FILM FESTIVAL

08

عملــت معهــم رسدت أكــر مــن 300
شــخصية يف عامــن فقــط منهــم برملانيــن
ووزراء ،ومــع كل تلــك القــوة لعصابــات
الكارتيــل ،إذا بإ ّمــا تفــر حــرة طليقــة
هكــذا ! بسالســة ال يعــرض طريقهــا أحــد،
وال نلمــح أي نــوع مــن الحراســة عــى
املكان/القلعــة التــي اتخــذت منهــا العصابــة
وكــرا لهــا!
فــإذا كان األمــر بــكل تلــك الســهولة ملــاذا
مل تهــرب إ ّمــا منــذ وقــت طويــل؟! أنهــا
متــي يف رحلتهــا بالكامــل مجهــدة باديــا
عليهــا اإلعيــاء ،ويقابلهــا شــاب ليســاومها
عــى جســدها مــن اجــل أن يطلــق رساحهــا

ورغــم كل تلــك الصعوبــات التــي تقابلهــا
لكننــا ال نــرى أي خطــر مــن العصابــة
(الخصــم الدرامــي الطبيعــي لهــا يف الـراع)
وال أي شــخص واحــد منهــم يتتبعهــا !
حتــى الفســتان األبيــض الــذي ترتديــه مل
يحتفــظ بنفــس بقــع الدمــاء التــي كانــت
عليــه يف بدايــة الفيلــم ،وهــذا خلــل يف
اإلتقــان حطــم األيهــام يف مقتــل دون
داع درامــي .لقــد ســارت “إمــا” كل هــذا
الطريــق حتــى وصلــت لرجــال الرشطــة
وروت قصتهــا للمحامــن وكادت أن تصــل
لــإدالء بشــهادتها أمــام الربملــان دون أن
يظهــر فــرد عصابــة واحــد طــوال الفيلــم !
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«الهروب» »The runway /
نحن ال نأمل في شــيء ..نحن نفعل فقط ما يملى علينا !

ودون منطقــة هــذا الغيــاب دراميــا بشــكل
مقنــع !
إن التجــارب األوىل ملخرجيهــا دامئًــا مــا
تحمــل هــذا النــوع مــن األخطــاء التقنيــة
(أخطــاء الراكــورات) كــا حــدث يف فســتان
البطلــة ،لكــن مــا ال نســتطيع التســامح
معــه هــو االستســهال يف األفــكار والخيــارات
الفنيــة التــي تســتخف بعقــل املشــاهد ،مــا
ادي إىل حــر التيمــة يف أطــار مــن النمطيــة
الركيكــة ،ألن املخــرج مل يتخــذ القــرارات
الفنيــة التــي تعيــد إنتــاج التيمــة عــر قصــة
طازجــة تجعلهــا قــادرة عــى قــول أشــياء
مختلفــة خاصــة إذا أراد موانجــي تقديــم

مســاءلة حقيقيــة للمجتمــع وللفاســدين.
بــدا مشــهد قتــل إ ّمــا ســاذ ًجا بدرجــة
كبــرة حيــث تتلقــى رصاصــة قاتلــة مــن
خــارج الــكادر أمــام بــاب شــقتها ثــم
تعــود لتجلــس عــى الكــريس وتســر خلفهــا
ظابطــة الرشطــة املتواطئــة يف هــدوء ! إن
هــذه النهايــة مل تكــن متوقعــة فقــط بــل
رضوريــة ،رغــم غيــاب الخصــم الدرامــي
الــذي انتظرنــا أن يظهــر ليعيــق البطلــة
عــن تحقيــق أهدافهــا؟! ان مــا جعــل
مــوت إمــا متوقــع هــو كالعــادة انهــا لــن
تــرك لــإدالء بشــهادتها ،صحيــح انهــا أثنــاء
عمليــة الهــرب أدلــت بشــهادة مســجلة

صوتًــا وصــورة للمحامــي ،وقابلــت ظابــط
آخــر اســتمع لشــهادتها وقــرأ أســاء
املتورطــن ،ولكــن كل هــذا مل يكفــي ألقناعنا
بــرك املافيــا لهــا لتهــرب عــر هــذا املشــوار
الطويــل وتكشــف كل هــذه األدلــة ضدهــم
دون محاولــة إعاقتهــا !
ان األســتهانة بالعقــل الجمعــي للمتلقــن
اصحــاب الخــرات الواســعة يف مشــاهدة
افــام الجرميــة واألثــارة حتــى ذات الطابــع
األجتامعــي أو الســيايس يجعــل مــن فيلــم
الهــروب محاولــة متواضعــة كانــت تحتــاج
للكثــر مــن األتقــان وحســن البنــاء لتناســب
النــوع بشــكل اكــر نضجــا ودقــة.

«إيبيريتا »Iperita /
الحقيقــة كالموت..ﻻ مفر منها في النهاية

محمد عوض

تــدور أحــداث الفيلــم املغــريب
«إيبرييتــا  ،”Iperitaيف مثانينيــات
القــرن العرشيــن بإحــدى قــرى
الريــف املغــريب التــي تــررت مــن
جــراء قذفهــا باألســلحة الكيامويــة
إبــان حــرب الريــف التــي جــرت
رحاهــا يف مطلــع العرشينيــات مــن
القــرن املــايض ،مــا تســبب يف إصابــة
جــل أهلهــا بالرسطــان .الفيلــم مــن
إخــراج محمــد بوزاكــو ،ومــن إنتــاج
عــام  ،2017ويشــارك ضمــن املســابقة
الرســمية لألفــام الروائيــة الطويلــة.
يخربنــا الفيلــم مــن عنوانــه الــذي
حمــل اســم الغــاز القاتــل الــذي
اســتخدمه االســتعامر اإلســباين ضــد
أهــايل الريــف املغــريب ،ومــن ملصقــه
الدعــايئ الــذي يصــور أطــال إحــدى
قــاع الســاحل املغــريب تقذفهــا
الطائــرات اإلســبانية ،أن موضوعــه
هــو الحــرب ،غــر أن النــص الســيناميئ
املحكــم يضفــر التاريخــي ،والســيايس،
واالجتامعــي ،ويطــرح املزيــد مــن
األســئلة حــول التاريــخ والحقيقــة،
حــول طبيعــة الخــر والــر يف
اإلنســان ،وحــول ارتــكاب الجرائــم
والتطهــر منهــا.
تســيطر عــي الفيلــم حالــة شــعرية
متتــد إيل جميــع عنــارصه ،ﻻ ســيام وأن
بوزاكــو ،مخــرج وكاتــب العمــل ،ذو
خلفيــة أدبيــة ،فقــد كتــب الروايــة
والقصــة القصــرة قبــل أن يتجــه إيل
العمــل الســيناميئ .نلمــس تلــك الحالة
الشــعرية عــي املســتوى البــري يف
تكويــن الــكادر ،خاصــة الــكادر الــذي
يجمــع أكــر مــن شــخصية ،ســواء يف
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اللقطــات الواســعة حيــث االســتخدام
الــذيك واملعــر لعمــق املجــال ،أو يف
اللقطــات القريبــة التــي تركــز عــي
املشــاعر املتضاربــة للشــخصيات.
يظهــر ذلــك أيضــا يف زوايــا التصويــر
الذكيــة التــي انتقاهــا بوزاكــو،
ومنهــا اســتخدام زاويــة عــن اإللــه
يف ثالثــة مشــاهد فقــط يجمــع بينهــا
صــورة املــوت أو ســرته ،واملــوت
هنــا مــرادف للحــرب ،وكأن الصــورة
تخربنــا أن اإللــه شــاهد عــي جرميــة
الحــرب .وميتــد التعبــر عــن الحالــة
الشــعرية إيل عنــر اإلضــاءة كذلــك،
إذ اســتخدم مديــر التصويــر عبداللــه
عليــوي درجــة قامتــة مــن اللــون
األصفــر للتعبــر عــن املــوت ،كــا
أجــاد توظيــف الظــال إلب ـراز تبايــن
الشــخصيات.
تصاحبنــا املوســيقى التصويريــة،
التــي اعتمــد بناؤهــا باألســاس عــي
آﻻت النفــخ واآلالت اإليقاعيــة ،يف
أغلــب مشــاهد الفيلــم ،لكنهــا دامئــا
مــا تكــون خافتــة وأقــرب إيل العنــر
الخفــي يف التكويــن ،م ـرات معــدودة
ومحســوبة تلــك التــي تتقــدم فيهــا
املوســيقى وتعلــن عــن نفســها بشــكل
رصيــح ،كأن تعلــو بإيقــاع أشــبه
بطبــول الحــرب لتصاحــب دخــول
شــخصية «قــادر» املفعمــة بالــر.
كذلــك التوزيــع الــذيك واملعــر مــا بــن
آﻻت النفــخ الغربيــة الحديثــة وتلــك
املحليــة التقليديــة ،فاآللــة املحليــة
التــي تصاحــب أغلــب مشــاهد
الفيلــم ،يتــم اســتبدالها بأخــرى
غربيــة فقــط يف املشــاهد الخاصــة
بشــخصية “خوســية” الطيــار اإلســباين،

وهــو فهــم جيــد لطبيعــة رشيــط
الصــوت وقدراتــه عــى تحقيــق رسد
خفــي غــر مبــارش يتصــل مــع وجــدان
املتلقــي ،حيــث أن تلقــي املوســيقي
يــأيت يف مســتوى مــن مســتوياته
مخاطبــا الالوعــي لــدى املشــاهد
نتيجــة طبيعتهــا املجــردة.
اعتمــد الســيناريو عــي قالــب رسد
خطــي مل يخــرج عنه ســوى يف مشــاهد
قليلــة يف شــكل الــرد االســرجاعي أي
ال  ،Flash Backفعــي الرغــم مــن
أن ســرة املوت/الحــرب هــي املحــرك
الرئيــي لألحــداث ،لكــن الفيلــم
ينقــل انعكاســها يف مــرآة الحــارض
ﻻ املــايض ،ليخربنــا أن الحــرب وإن
انتهــت منــذ مــا يزيــد عــي الســتة
عقــود ،لكــن أثرهــا بــاقٍ  ،وضحاياهــا
يتجــددون كل يــوم ،ولهــذا ميكــن
اعتبــار أن الفيلــم اســتطاع تحقيــق
نظريــة أن املضمــون يفــرز الشــكل
الخــاص بــه فــاألن التأثــر مســتمر
يــأيت الــرد مركـزا عــى الحــارض رغــم
ماضويــة األحــداث.
كــا يتميــز الســيناريو أيضــا يف
رســمه الدقيــق للشــخصيات عــي
كرثتهــا ،إذ تتاميــز الدوافــع املحركــة
لــكل شــخصية بشــكل واضــح ،والتــي
تنعكــس مــن خــال الفعــل الدرامــي
ﻻ الحــوار ،وهــو مــا يتكامــل بالطبــع
مــع عنــر التمثيــل الــذي جــاء
متقنــا مــن كافــة طاقــم العمــل،
ســواء الشــخصيات الرئيســية مثــل
شــخصية تيمــوش (قامــت بدورهــا
ابتســام العبــايس) ،أو الشــخصيات
الثانويــة مثــل شــخصية عاشــور (قــام
بــدوره رشــيد أماغتــوك).
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«مسابقة أفالم الطلبة»
كوميديــا عن الوصول ال الرحلة
أختــارت إدارة مهرجــان االقــر للســينام االفريقيــة
هــذا العــام  13فيلــا تشــكل املــن الرئيــي ملســابقة
أفــام الطلبــة يف دورتهــا االوىل وذلــك للتنافــس عــى
جائزتــن اساســيتني هــا افضــل فيلــم (ومينــح  10االف
جنيــة مــري) وأفضــل أســهام فنــي (ومينــح  5آالف
جنيــة) وعــدد مــن شــهادت التقديــر التــي رمبــا تذهــب
حســب تقييــات لجنــة التحكيــم إىل بعــض العنــارص
األخــرى الجيــدة التــي لــن يكــون لهــا نصيــب مــن الجوائــز
االساســية.
عــى مســتوى الشــكل تنقســم األفــام املشــاركة إىل
 9أفــام روائيــة و 4أفــام تســجيلية ،وبذلــك تتنافــس
كل األفــام مــن منطلــق أنهــا جميعــا أفــام قصــرة مــع
أختــاف النوعيــة.
هــذا الجمــع الشــكيل عــى أســاس الزمــن هــو القاعــدة
العامــة التــي يتبعهــا املهرجــان يف مســابقة أفــام الحريــات
(روائيــة وتســجيلية) ،بينــا املســابقتني األساســيتني
للمهرجــان يتــم فيهــا الفصــل عــى مســتوى الشــكل
وليــس عــى مســتوى زمــن الفيلــم ،فلدينــا مســابقة
لألفــام الروائيــة الطويلــة ومســابقة أخــرى لألفــام
التســجيلية الطويلــة.
هنــاك بالطبــع جدليــة دامئــة فيــا يخــص التنافــس
بــن النوعيــات املختلفــة ،عــى اعتبــار أن تقييــم الفيلــم
الــروايئ يختلــف يف ســياقه عــن تقييــم الفيلــم التســجييل
ولكــن يف النهايــة هنــاك دومــا مســاحات مشــركة بــن
كل النوعيــات الفيلميــة تصبــح هــي املحــك األســايس يف
عمليــة الفــرز التنافــي ومنــح الجوائــز ،باألضافــة إىل
مالحظــة غيــاب فيلــم التحريــك عــن املســابقة رغــم أنــه
واحــد مــن النوعيــات األساســية يف مجــال أنتاجــات الطلبــة
خاصــة طلبــة معهــد الســينام واقســام التحريــك بكليــات
الفنــون الجميلــة.
الفيلم كموعظة
رجــل يتعــرض للــرب مــن قبــل مجهولــن ثــم يلتقيــه
ســائق شــهم يوصلــه إىل بيتــه ليجــد زوجتــه وأوالده قــد
تعرضــوا لحــادث تــرب غــاز فيســاعده نفســه الســائق
الــذي انتشــله مــن عــى الطريــق يف إنقــاذ عائلتــه !
هــذا الســياق هــو محــور أحــداث الفيلــم الــروايئ
«الورديــة األخــرة» مــن إخـراج ارساء رزق ،والــذي ينتهــي
بالطبــع نهايــة تليــق بالنــوع امليلودرامــي الــذي تكــرس لــه
التجربــة طاقاتهــا وهــي املوعظــة والــدرس األنســاين الــذي
يعكــس التداخــات بــن الديــن والقــدر.
فالســائق يكتشــف ان الرجــل الــذي انقــذ حياتــه
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وحيــاة ارستــه يف ليلــة واحــدة هــو الدكتــور
املســئول يف الجامعــة عــن أعــال الســنة الخاصــة بأبنتــه
وبالتــايل يكافــئ الفتــاة ابنــة الســائق ،ليصبــح الخــر أقــرب
لجمعيــة تعاونيــة يتشــارك فيهــا كل مــن يقــدم عــى
ارتــكاب الشــهامة والجدعنــه.
املالحظــة األساســية هنــا هــو ان الســياق امليلودرامــي
غــر الواقعــي واملؤلــف متامــا هــو صفــة غالبــة عــى كثــر
مــن أفــام الطلبــة ليــس فقــط يف مســابقة املهرجــان ولكن
بشــكل عــام يف أغلــب انتاجــات الطلبــة وتجاربهــم ،فالكثري
مــن الطلبــة يتعامــل مــع الفيلــم كموعظــة مبــارشة وهــو
مــا يُنقــص مــن قــدر الســينام ويــؤدي إىل تبلــد الحــس
عــى مســتوى الجهــد الشــعوري املطلــوب وكســل العقــل
الدرامــي ألصحــاب التجربــة الن املوعظــة تحتــوي عــى
قــدر هائــل مــن األستســهال يف البنــاء وبالتــايل ينســحب
هــذا األستســهال عــى الصــورة واأليقــاع والتمثيــل وباقــي
العنــارص التــي مــن املفــرض أن تشــكل مــن الحكايــة
برصيــا وليــس أن تخــدم املوعظــة.
ويبــدو أن املوعظــة يف نظــر الكثــر مــن الطلبــة أكــر
قيمــة مــن الدرامــا والصــورة ولهــذا يصبــح األهتــام مبــا
هــو اقــل شــأنا اكــر حضــورا ويغيــب التجويــد يف العنــارص
التــي تتطلــب ذلــك وتســتحقه لــي يطلــق عــى التجربــة
صفــة (الفيلــم).
ولكــن هــذا ال يعنــي أن مثــة تجــارب ال تتمكــن بالفعــل
مــن تجــاوز الوعــظ املبــارش او املواقــف امليلودراميــة
املكــررة التــي تشــعرنا ان الطلبــة يكتشــفون الحكايــات
للمــرة األوىل حــن ينظــرون يف عدســات الكامــرا !
يف تجربــة فيلــم «أول صــف» للمخــرج عبــد اللــه جــاد
مثــة مســتوى ناضــج تقنيــا وبرصيــا رغــم اعتــاده عــى
تيمــة مكــررة وهــي (دعــم االم البنهــا عــر جلوســها يف
الصــف األول أثنــاء تنافســه يف مســابقة للغنــاء) حيث يبدأ
الفيلــم البدايــة الحواريــة التقليديــة حــول رغبــة األبــن يف
أن تعاملــه االم كرجــل ألنــه مل يعــد صغـرا ولكنه يكتشــف
وقــت أن ينحبــس صوتــه خوفــا مــن مواجهــة الجمهــور أن
الشــعور الوحيــد الــذي يجعلــه يحــس باالمــان هــو نظــرة
امــه إليــه كطفــل صغــر يســتمد منهــا االمــان والثقــة
فينطلــق يف الغنــاء والفــوز.
ويف املشــهد الخــاص باقتنــاء كل مشــاعر الدعــم
عــر نظــرة االم وهــي جالســة يف الصــف االول تتبــدى
االمكانيــات التقنيــة والتعبرييــة الجيــدة والناضجــة التــي
تتســم بهــا التجربــة لتصــل إىل ذروة دراميــة ُمشــبعة
وهــي اللقطــة التــي نــرى فيهــا الشــاب طفــا يف عينــا امــه،
بعــد أن كان يريــد لهــا ان تنظــر إليــه كرجــل يف املــرآة
يف اللقطــة التأسيســية األوىل بالفيلــم للعالقــة بــن الشــاب

وأمــه مــن وجهــة نظــره.
الكلمة األخرية
ولكــن تظــل تجربــة «اول صــف» تعــاين مــن صفــة
معيبــة تتكــرر كث ـرا يف العديــد مــن أفــام الطلبــة وهــي
اقدامهــم عــى تلخيــص مغــزى الفيلــم أو بلــورة الهــدف
الدرامــي او محاولــة إحــداث تأثــر ميلودرامــي عــى
املتلقــي عــر وضــع جملــة او كلمــة بعــد اللقطــة األخــرة
مــن الفيلــم ،وهــي مــن اضعــف الوســائل التعبرييــة
واكرثهــا مبــارشة وســذاجة بــل أن بعــض دروس الســيناريو
تنهــى الكاتــب او املخــرج عــى حــد ســواء مــن وضــع
جملــة توضيحيــة يف نهايــة فيلمــه او عقــب لقطــة أو
مشــهد الــذروة .وتختلــف الجملــة التوضيحيــة يف النهايــة
عــن الجملــة األفتتاحيــة او األقتبــاس األفتتاحــي مــن األدب
أو الشــعر ،فالجملــة األفتتاحيــة هــي اقــرب ألداة مســاعدة
عــى تلقــي الفيلــم او تنبيــه املتلقــي ملســتويات التأويــل
املحتملــة بداخلــه.
أمــا جملــة الخامتــة فهــي ضعــف تعبــري وخشــية غــر
مــررة مــن أن يكــون الجمهــور مل يتلــق مغــزى الفيلــم
بالشــكل الــذي يتصــوره صناعــه.
اصداء
يعــاين كثــر مــن طلبــة الســينام عــى وجــه الخصــوص
وصنــاع األفــام عــى وجــه العمــوم مــن أزمــة عــدم القــدرة
عــى الفصــل مــا بــن أصــداء املشــاهدات الســابقة وبــن
األبــداع الطــازج األصيــل.
يف الفيلــم التســجييل «ارزاق» للمخــرج كريــم فكــري
نلمــح تأثــرا واضحــا بفيلــم «النيــل ارزاق» للمخــرج
التســجييل الكبــر هاشــم النحــاس – والــذي تعــرض لــه
مجموعــة هامــة مــن األفــام هــذا العــام ضمــن فعاليــات
الــدورة الســابعة -وهــو الفيلــم الــذي انجــزه قبــل اكرثمــن
اربعــن عامــا عــن حيــاة البــر املرتبطــة بالنيــل وعــى
رأســهم بالطبــع الصياديــن وارزاقهــم التــي (عــى اللــه).
ويــايت كريــم فكــري ليقــدم نفــس التيمــة جزئيــا ولكــن
مــن منطلــق املوعظــة األجتامعيــة ذات امللمــح الدينــي
املرتبــط بالســعي عــى الــرزق مــن ناحيــة والجانــب
القــدري املرتبــط بالتســليم لقضــاء اللــه يف الكــرب.
وبنفــس أســلوب التوجــس ونتيجــة لضعــف الثقــة
الــردي يبــدأ الفيلــم بتعليــق صــويت يــرح مغــزى
املوعظــة ويختتــم بنفــس التلعيــق الصــويت الوعظــي
لضــان وصــول املعلومــة الفلســفية املبــارشة (انــت
ورزقــك) للجمهــور.
اسئلة التمثيل
تــأيت تجربــة «لــن متــي وحــدك» للمخــرج حــازم أميــن
زيــدان كواحــدة مــن انضــج تجــارب املســابقة ،وينبــع
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نضجهــا مــن كونهــا اقــرب إىل لغــة الســينام مــن أي لغــة
فنيــة اخــرى خاصــة عــى مســتوى فهــم فلســفة التكثيــف
والقــدرة عــى ضبــط األيقــاع ووجــود روح للحــي قــادرة
عــى حمــل الفكــرة دون افتعــال ،باألضافــة إىل أنهــا
اكــر التجــارب التــي ال تحتــوي عــى كل املشــكالت
الرسديــة والوعظيــة التــي ارشنــا إليهــا ،بــل تقفــز بخفــة
فــوق هــذه الفخــاخ امل ُرشعــة ،فــا يوجــد ســبيل هنــا
للحديــث عــن القصــة ألن الفيلــم الســيناميئ الجيــد الــذي
يتحــول هــو ذاتــه إىل الحكايــة ،فــا ســبيل لحكيــه دون
مشــاهدته ،وإال بــدا الحــي عبثيــا بــا معنــى .كــا تجــدر
األشــارة ان قيمــة هــذه التجربــة ال تــأيت مــن كونهــا
اعتمــدت يف الســياق التمثيــي عــى ممثلــن محرتفــن
(محمــد جمعــة ونهــى عابديــن وعــي شــوقي) ولكــن ألن
ادواتهــا اســتطاعت توظيــف هــذه العنــارص ،وكــم مــن
تجــارب طالبيــة اعتمــدت عــى ممثلــن محرتفــن (كــا
يف تجربــة «كل ســنة مــرة» التــي قامــت ببطولتهــا ليــى
عــز العــرب) ولكــن دون درايــة بفنــون الحــي بــري
فيتســاوي فيهــا املمثــل املحــرف مــع الهــاوي مــع الظــل
أمــام الكام ـرا.
وكــم مــن التجــارب التــي مل ينصفهــا التمثيــل ولكــن
ضعــف امكانياتــه مل تحــل دون ان تكتــي التجربــة كلهــا
مبيــزة النضــج وهــو مــا ميكــن ان نشــر إليــه يف تجربــة»
بيــض بالبســطرمة» مــن إخـراج مــي زيــادي ،ففــي مقابــل
تواضــع املتســوى التمثيــي خاصــة للفتــاة التــي تقــوم
بــدور األبنــة –التــي تذهــب يف صبــاح أخــر لتنــاول مــا
ميكــن اعتبــاره الفطــور االخــر مــع ابيهــا -إال اننــا عــى
مســتوى الســيناريو وتقنيــات الحــي ورسديــات الصــورة

امــام تجربــة ملفتــة تقــدم لنــا نصــف حكايــة لهــا مــا
قبلهــا ومــا بعدهــا ولكنهــا ال تكتمــل داخــل الفيلــم بــل
يف مخيلــة املشــاهد.
يف اللقطــة األخــرة مــن الفيلــم ينظــر األب ألبنتــه نظــرة
تكثــف كل املشــاعر الباطنيــة وترهــص باملجهــول الــذي
ينتظــر عالقتهــم – بعــد أن تســافر هــي ويجــري هــو
عمليــة خطــرة -بينــا تنظــر هــي إىل الكام ـرا مبتســمة
يف بـراءة وســعادة بتنــاول طبــق البيــض بالبســطرمة معــه
وكأنهــا ال تــدري حجــم التغــر الــذي ســوف يصيــب العالقة
بينهمــن وقدميــا قــال اســاتذتنا ان الفيلــم هــو بنــاء عالقــة
بالنظ ـرات.
وعــر مــد خــط اســئلة التمثيــل عــى اســتقامته ميكــن
ان نتوقــف امــام تجربــة مثــل «نقطــة حمـرا» مــن إخـراج
عصــام عــاد الديــن والتــي اعتمــدت عــى ممثلــن غــر
احرتافيــن ولكنهــا اســتطاعت يف املقابــل أن توظفهــم
مالمحيــا وادائيــا بشــكل جيــد خاصــة مــع اعتــاد الفيلــم
بالكامــل عــى املونولــج الداخــي غــر الحــواري للشــخصية
النســائية (الزوجــة) التــي تعــاين مــن األضطهــاد الشــعوري
والنفــي كنتيجــة لــرود النقــاط التــي يجــب ان تكــون
ســخونتها هــي محــور العالقــة بــن الزوجــن بينــا
(النقطــة الحمــراء) الســاخنة الوحيــدة التــي يتعلــق
عليهــا نجــاح العالقــة هــي الجنــس والتــي حــن تؤجــل
أو تخفــت تســبب ســأم الــزوج وخفــوت صــورة الزوجــة
يف نظــره.
يف هــذه التجربــة ينجــح املخــرج الشــاب يف توظيــف
مالمــح ممثليــه خاصــة املمثلــة الشــابة (بســمة نبيــل) يف
الحديــث بالعيــون عــن املشــاعر ،صحيــح أن مثــة بعــض

األف ـراط يف املونلــوج حــد الوصــف التفصيــي ملــا تقدمــه
الصــورة بالفعــل ،لنعــود إىل عيــب الــرح والتأكيــد الــذي
هــو جــزء مــن هواجــس كل مخــرج شــاب ،إال أن اختيــاره
لوجــه ممثلتــه اســتطاع أن يعــوض الكثــر مــن ثرثــرة
املونولــوج ،بــل انــه دفعنــا للرغبــة يف اســكات املونولــوج
لصالــح تأمــل وجــه املمثلــة الــذي ميــارس الحــي بالنظرات
واملالمــح اعمــق واكــر تاث ـرا مــن الكلــات التــي تحــاول
وصــف حالتهــا الشــعورية أو احباطاتهــا الداخليــة.
تكامل نسبي
بالحديــث عــن االتســاق العضــوي بــن الصــورة
واملضمــون نجــد مثــة التكامــل النســبي يف تجربــة «جومــر»
التســجيلية مــن إخ ـراج ابراهيــم فــرج ،والتــي تقــدم لنــا
ملمــح مــن عالقــة موســيقي نــويب فطــري بآلــة الطنبــورة
الرتاثيــة ،ففــي املشــاهد التــي يحــي فيهــا عــن انــه مل
يــدرس املوســيقى لكنــه تعلــم الســلم املوســيقي النــويب
عــر الســاع تنطلــق املوســيقى مصحوبــة بلقطــات مــن
البيئــة التــي تلقــى منهــا هــذا العلــم الســاعي وذلــك
بهارمونيــة واضحــة بــن مغــزى اللقطــات ورشيــط الصــوت
وفكــرة الفيلــم التــي تتحــدث عــن الفنــان الفطــري.
يف هــذه اللقطــات نشــاهد تدفــق مــاء النيــل وقــرى
النوبيــة الباقيــة فــوق تــال األســاف والشــواطئ القدميــة
والشــوارع الضيقــة ملــا تبقــى مــن نوبــة الذاكــرة وكلهــا
تعكــس اجوبــة عــى الســؤال الــذي طرحتــه شــخصية
املوســيقي العجــوز بشــكل غــر مبــارش يف البدايــة  :مــن
أيــن يــأيت بالنغــات التــي يعزفهــا ؟
لتصبــح االجابــة برصيــة عــر هــذه البيئــة بــكل
عنارصهــا املكانيــة والصوتيــة والبرشيــة.

«المحــارة الباكية »The Crying Conch /
نعم نستطيع قتل السادة!

وفاء السعيد

يف زمــن أعتبــاري متخيــل نتابــع لقــاء شــخصيتني
أحدهــا «فرانســوا ماكانــدال» زعيــم العبيــد الهايتــي
التاريخــي ،ورجــل مــن العــر الحديــث ال يحمــل اسـ ًـا
يقتــل رئيســه يف العمــل ويهــرب عــر البحــر ،متتب ًعــا
مســرة ماكانــدال لكــن يف الحــارض.
يســتخدم الكاتــب واملخــرج الكنــدي الجنســية
موريشــيويس األصــل «فينســنت تــوا» لغــة ســينامئية
ذكيــة وحساســة وظّــف مــن خاللهــا الصــورة واســتعار
مــن املــرح ،ونســق األداء التعبــري لــروي افــكاره
املكثفــة عــن الحريــة واألخــر .
ال ميكــن فصــل تاريــخ القــارة اإلفريقيــة عــن اإلرث
االســتعامري الــذي يحمــل ثقلــه كل مواطــن إفريقــي
عــى كاهلــه  .قــد يكــون التاريــخ عبئًــا ،وقــد يكــون
منب ًعــا للــدروس املســتفادة ،أو عدســة نــرى مــن خاللهــا
الحــارض .هــذا مــا قــام بــه تــوا يف فيلمــه الــذي يبــدأ
بدايــة مرسحيــة ج ـ ًدا كأننــا نقــف عــى خشــبة مــرح
التاريــخ .معبئــا رشيــط الصــوت بدقــات طبــول وأغنيــة
محليــة بينــا يبــدو املعــادل البــري هــو ســتائر
مصطبغــة باللــون األحمــر القــاين ،لــون الدمــاء املســالة
عــر تاريــخ اســتعامري دمــوي.
ينبثــق مــن الظــام رجــل «راوي» يقــف عــى
الشــاطيء حيــث بــدأت الحكايــة القدميــة الجديــدة
.ينظــر إىل املتفــرج يف عينيــه مبالمــح جــادة ،ونــرة
صــوت عاليــة ،ولهجــة خطابيــة فجــة كأنــه يلقننــا درســا
را ،لكنــه يبــدو مقصــودًا
 ،بقــدر مــا قــد يكــون ذلــك مـ ً
كجــزء مــن رسديــة الفيلــم .يقــص علينــا حكايــة قــدوم
الغــازي األبيــض البــرة أشــقر الشــعر ملــون العينــن
يف قــارب يحمــل عــى كتفــه ســا ًحا ،يعبــئ أهــل البــاد
 «مملكــة امللــوك» كــا أســاها الــراوي -يف خزانــةســفينته كالحيوانــات للعمــل يف بــاده عــى الجانــب
اآلخــر مــن املحيــط« .البعــض يســميه عمــل ،لكنــي
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أســميه عبوديــة» عــى حــد تعبــر الــرواي .انهــا ظــروف
العمــل القاســية وغــر اإلنســانية التــي متثــل العبوديــة
الحقيقيــة التــي عــاىن الرجــل اإلفريقــي كل أشــكالها يف
ظــل قوانــن لعبــة غــر عادلــة تجعــل مــن األبيــض هــو
الســيد واألســود عبــد لــه .وبينــا يحــي ال ـراوي قصــة
ماكانــدال الرجــل الــذي مل يستســلم لنــر العبوديــة ،وفــر
مــن ســيده يــأيت القطــع ليبــزغ رجــل ســابح يف البحــر
فيظنــه املتفــرج للوهلــة األوىل ماكانــدال نفســه ،يخــرج
عاريًــا مــن البحــر كأنــه اإلنســان األول ،يقــف عــى
اليابســة ينظــر يف الفضــاء محدقًــا إىل بــاده كأنــه يراهــا
للمــرة األوىل ،عائــدا إليهــا بعــد غيــاب طويــل .كأن
هــذا الرجــل هــو ماكانــدال العــر الحديــث .يدخــل
يف رحلــة مراحلهــا البرصيــة هــي الطبيعــة بنقائهــا
وبكارتهــا األوىل قبــل أن يلتقــي بــأول تخريــب لهــا عــى
يــد أشــخاص يقطعــون األشــجار ويحرقــون الغابــة .وبعــد
أن كان عاريًــا متا ًمــا يلبســونه النســيج كرمــز ملحاولــة
استئناســه مــن قبــل املدنيــة الحديثــة املزيفــة  .وينصحــه
أحدهــم بالبحــث عــن عمــل يف املدينــة وإال ســيكون
عب ـدًا -كتعبــر مجــازي لكنــه واقعــي يف نفــس الوقــت-
فــرد بابتســامة هازئًــا ألن الحــال مل يتغــر منــذ زمــن
العبوديــة املاضيــة .ويف لقطــات تظهــر جــال الطبيعــة
األم يخــرج الرجــل بالتدريــج كأنــه ينســلخ مــن أصولــه
ليتحــول إىل املدنيــة بالكامــل حيــث مظاهــر العمــران
والســيارات والطــرق املرصوفــة .ثــم يلتقــي بالفتــاة
الجميلــة رمــز «حريتــه» أو رمبــا وطنــه الــذي ميلكــه
وينتمــي إليــه .ميارســا الغــرام م ًعــا يف كنــف الطبيعــة
حيــث ينتمــي كل إفريقــي إىل أرضــه.
يتابــع املخــرح مســتخد ًما القطــع املتــوازي ظهــور
شــخصية الــراوي ليخربنــا أنــه نفســه ماكانــدال الــذي
فــر رافضً ــا الظلــم ،فالقصــة هــي قصــة رجلــن لكنهــا
يف حقيقــة األمــر رجــل واحــد ،رجــل العــر القديــم

الــذي اســتعبده األوروبيــون ،ورجــل يف العــر الحديــث
يســلبه صاحــب العمــل يف وطنــه حقوقــه ويعتــدي عــى
حريتــه .يف العمــل الجديــد يهينــه رئيســه ويوبخــه دون
أن يكــون لــه الحــق يف أن يرفــع صوتــه ضــده ويســتقبل
إهاناتــه بصمــت .تطلــب قابلــة منــه أن يســاعد امــرأة
تعــاين آالم املخــاض يف والدة متعــرة ،فيصورهــا
املخــرج عــى خــط مســتقيم واحــد فات ًحــا ســاقيه خلفهــا
كأنــه هــو نفســه الــذي يلــد مــن خاللهــا ،يخــرج منــه
إنســان جديــد غــر الــذي كان عليــه ،ورسعــان مــا يتبــع
مشــهد الــوالدة مبشــهدين لهــا مجــاز بــري غرضــه
نفــي هــذا البعــث لــروح جديــدة ،مشــهد ذبــح شــاه،
ثــم مشــهد املقامــرة الــذي يقــف الجميــع حولــه
يحاولــون خداعــه والضحــك عليــه ليخــرج يف النهايــة
رسا ،ويجــد بالفعــل ســيده الجديد/رئيســه يف العمــل
خــا ً
يغــازل حبيبتــه ويقبلهــا.
يتــم األعتــداء عالني ـ ًة يف وضــح النهــار عــى حريتــه،
ووطنــه ،فيجهــز عــى ســيده الجديــد مبحــارة صلبــة.
ويركــض خائفًــا متا ًمــا كــا ركــض ماكانــدال يف املــايض
لكنــه عــاد للســيد مــن جديــد وقتلــه وتغلــب عليــه.
هــذا الرجــل الــذي ركــض مرتجفًــا بعــد قتــل ســيده،
يجذبــه حشــد مــن املحتفلــن يغنــون ويرقصــون ،كأنهــم
يحتفــون بــه وبصنيعــه لهــم.
ويــايت مشــهد النهايــة بــذروة جامليــة تعــزز هــذه
املقابلــة بــن القصتــن املتوازيتــن .يتــاىش ماكانــدال
يف ظــام البحــر مرتاج ًعــا كأنــه صــوت جــاء مــن
املــايض وعــاد حيــث ينتمــي .بينــا يخلــع الرجــل كل
مالبــس املدنيــة ويلقــى بهــا خلفــه ويقــف عاريًــا عــى
الشــاطيء ،ثــم يرمــي بنفســه يف البحــر حيــث موطــئ
بــدء الحكايــة ونهايتهــا  ،لكنــه قبــل أن ميــي يغــرس
محارتــه الباكيــة ،التــي بــدت كمســتودع تجمعــت فيــه
كل دمــوع وآالم أجيــال مــن املقهوريــن عــر التاريــخ.
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«الخبز والدخان »
عــن الخبز المغموس في دخان الحرب

أحمد سامى يوسف

يعــرض الوثائقــي الســوري «الخبــز
والدخــان للمخــرج (ابراهيــم رمضــان) يف
البدايــة مشــاهد إخــاء ســكان الخــط الحــدودي بــن
ســوريا وتركيــا ملدنهــم نزوحــا نحــو املخيــات ،صفــوف
مــن البــر مــن كافــة األعــار الســنية والخلفيــات
الطبقيــة كــا يبــدو عــى مالبســهم ،ال تفــرق الحــرب
بــن النــاس عــى أســاس طبقــي ،رمبــا عــزاء الفقــراء
الوحيــد أنهــم مل يجــدوا مــا يحملــوه ،فوفــر عليهــم عنــاء
حمــل األمتعــة إضافــة ملشــقة الطريــق .يبــدأ الفيلــم
مــن اللحظــة التــي يغــادر فيهــا الالجــؤن مدنهــم ،تاركــن
خلفهــم البيــوت التــي ســكنوها والعديــد مــن الذكريــات،
لحظــة (الدخــان) املتصاعــد للغــارات الجويــة ،األمــر
الــذي بــات معتــادا ،كأنــه يؤكــد منــذ اللقطــة األوىل
أن كل مــا ســراه الحقــا هــو أثــر تلــك الحــرب ،التــي
ســتغيب عــن املشــهد كفعــل داخــل الفيلــم.
مــا الــذي ميكــن أن يضيفــه وثائقــي عــن «الحــرب»
كفكــرة انتقلــت للشاشــة عــر العديــد مــن األفــام
الروائيــة والتســجيلية ،رمبــا ألن الحــرب مختلفــة هــذة
املــرة ،ألنهــا تبــدو حقيقيــة جــدا أكــر مــن أي مــرة
أخــرى ،فهــي مل تضــع أوزارهــا بعــد ،املختلــف هنــا أن
الوثائقــي يقــرر أن يعــرض الحكايــة مــن امليكــرو حكايــة،
مــن وجــوه األطفــال التــي ملئتهــا األســئلة عوضــا عــن
الــراءة ،طارحــا ســؤاال مهــا ،كيــف اســتقبل أطفــال يف
عمــر الزهــور حربًــا اســتمرت رحاهــا لثــاين ســنوات ،أي
أن هنــاك أطفــال ولــدوا مــع القصــف ،وعاشــوا مــا قــدر
لهــم مــن حيــاة  -تجــاوزا سنســميها حيــاة -يف ظاللهــا!
األطفــال الــذي مــن املفــرض أن يقضــوا أوقاتًــا كتلــك
يف صفــوف الــدرس ،أو لعــب الكــرة ،مل يشــاهدوا مــن
الحيــاة إال الدمــار ،هــل مــن املفــرض أن يحصلــوا
عــى نوبــل للســام بعــد ذلــك؟ هــذا هــو الســؤال
األهــم الــذي يطرحــه الوثائقــي بــن طياتــه ،املصــر
الــذي ينتظــره أطفــال كهــؤالء أصبــح مــن املعتــاد أن
يســتيقظوا يف الصبــاح عــى أصــوات غــارة جويــة ،رمبــا
يتعــر أحدهــم يف بقايــا قنبلــة ،فــوارغ الرصــاص وأشــاء
الضحايــا باتــت أمـرا اعتياديــا يف الطرقــات ،مــن املمكــن
جــدا أن يتحــول هــؤالء األطفــال لقنابــل موقوتــه تنفجــر

يف وجــه العــامل يومــا مــا ،ألن الجميــع
مشــارك ولــو بالصمــت يف اســتمرار الحــرب.
(جئنــا إيل هنــا آملــن مــن اللــه الخــر والربكــة) هكــذا
يتحــدث أحــد الالجئــن أمــام الكامــرا ،قــد يحســده
البعــض عــى اســتمرار إميانــه باللــه وســط كل هــذا
الغيــاب للعــدل ،بينــا تلتقــط الكامــرا يف اللحظــة
نفســها مجموعــة مــن األطفــال مجتمعــن حــول شــئ مــا
مجهــول كأن الخــر والربكــة التــي يتحــدث عنهــم الرجــل
غــر محــددي املاهيــة (بالنســبة لنــا الحيــاة ميتــة ،لكننــا
نأمــل يف حيــاة أفضــل ألطفالنــا فقــط) يختــم الرجــل
حديثــة.
مــن املمكــن أن تصبــح عربــة تبــث مجموعــة مــن
الغــازات الكميائيــة تجــوب املخيــم لتطهــره مــن
الحــرات مصــد ًرا مناســبًا للتســلية لهــؤالء األطفــال،
عندمــا نــرى العربــة بغازاتهــا الكيميائيــة التــي تســتخدم
البــادة الحــرات ال يعــود يف وســعنا إال أن نتذكــر
الغــازات األخــرى التــي يســتخدمها النظــام الســوري
عــى الجانــب اآلخــر مــن الحــدود –هكــذا يوظــف
الفيلــم األحــاالت الذهنيــة دون مبــارشة  -وألنهــم
ال ميلكــون إال الفضــاء الواســع مــن حولهــم ،باتــت
تســليتهم الوحيــدة هــي الركــض ،الركــض خلــف أي شــئ
وكل شــئ ،خاصــة مــا هــو غــر مألــوف بالنســبة لهــم،
يطــاردون الســيارة التــي تحمــل الكامــرا يف كل مــكان،
يخربهــم مرافــق املخــرج مــن املخيــم»،أن ذلــك عيــب،
يــرد الطفــل ومــا العيــب؟ يجيــب الرجــل أنــت كبــر
اآلن ،يخــره الطفــل :ال ،أنــا مازلــت طفــا!» لتصبــح تلــك
الجملــة كأنهــا مانفيســتو احتجاجــي يف وجــه العــامل كل
وليــس فقــط صانعــي دخــان الحــرب.
أب لطفلــن داخــل املخيــم ،يســألهام عــن األلعــاب
التــي يريدانهــا ،يطلــب أحدهــا دبابــة واآلخــر
كالشــينكوف ،يشــكو والدهــا مــن أن األطفــال صــاروا
عندمــا يلعبــون ميثلــون أدوار بشــار األســد وصــدام
حســن ،هكــذا يبــدو الكثــر مــن التبايــن ،هــل هــم
مازالــوا أطفــاال أم جعلتهــم الحيــاة أكــر فتــوة ،الحقيقــة
أنهــم ال إىل هــؤالء وال إىل هــؤالء ،وهــذة هــي املأســاة
التــي لــن تنتهــي بانتهــاء الحــرب.

يف منتصــف الفيلــم متامــا ،نــرى مشــهدا معــرا لطفــل
يذهــب الســتالم وجبتــه مــن الظابــط املســئول عــن
اإلعاشــة يف املخيــم ،يلحــظ الظابــط وجــود الكامــرا،
عوضً ــا عــن منعــه مــن التصويــر كــا يفــرض ،ينتهــز
الضابــط الفرصــة ليســتعرض مــدى رقتــه وحنــوه عــى
الطفــل ،يقبــل رأســه بعدمــا يتأكــد متامــا أن عدســة
الكامــرا تلتقطــه ،بينــا ال يعبــأ الطفــل بــأي مــن هــذا
وال يلتفــت للكامــرا حتــى ،يخــره بهــدوء أنــه نــي وضع
البصلــة الخاصــة بــه؛ هــذا املشــهد الهــزيل متا ًمــا ،الــذي
يضاعــف مــن هزليتــه بؤســه الشــديد ،يذكرنــا بأنــه
وســط هــذا الكــم مــن األمل والدمــار مــازال اإلنســان
قاد ًراعــى االدعــاء والزيــف.
يشــتيك أحــد الالجئــن أنــه بعــد بــذل مجهــود كبــر
للحصــول عــى طعــام ،مل ينجــح يف ذلــك ،يخــره أحــد
القامئــن عــى اإلعاشــة أن األمــر بســيط ،تعــاىل غ ـدًا يف
وقــت أبكــر ،لكننــا نعــرف أنــه إذا حــر مبكــرا قــد
ينــال حظــه مــن الطعــام ،لكــن آخــ ًرا ســيفقد وجبتــه
بالتأكيــد ،ولــو جــاء الجميــع يف الصبــاح الباكــر ،لــن
يحصــل البعــض عــى طعــام يف كل األحــوال ،ذلــك
ببســاطة ألن الطعــام أقــل مــن عــدد الالجئــن  ،ان
ارغفــة الخبــز دومــا ســوف تظــل أقــل بكثــر مــن
اعمــدة الدخــان.
بــدت بعــض املشــاهد متثيليــة وغــر متقنــة الصنــع،
طفــان يتشــاجران عــى طبــق أرز ،وهــو مشــهد وارد
الحــدوث جــدا يف مــكان كهــذا ،ال يكفــي فيــه الطعــام
بطــون ســاكنيه ،لكــن ترصــد الكامــرا تعمــد وإرصار
أحــد الطفلــن ســكب األرز عــى األرض ال الحصــول
عليــه ،باالضافــة أن الطبــق الخــاص بــاألرز كان مختل ًفــا
عــن النوعيــة التــي يوزعهــا القامئــون عــى املخيــم ،ذلــك
ألنهــا مــن الفلــن الــردئ ولــن تتحمــل نزا ًعــا كهــذا ،مــا
يوحــي بــأن املشــهد بالكامــل وكأنــه إعــادة تصويــر
متواضعــة الصنــع ملشــهد مشــابه يف فيلــم «عــازف
البيانــو.»The Pianist

«الشاردة »Off path /
ســجن الذات التي ال تعرف المستحيل

وفاء السعيد
“فلوري”ع ـ ّداءة مــن أصــل عــريب تعيــش
يف جزيــرة ريونيــون الفرنســية ،تقــي
مــدة محكوميتهــا يف الســجن ويســمح لهــا
باملشــاركة يف مارثــون ركــض دويل لثالثــة
أيــام متواصلــة ،متســلقة جبــال الجزيــرة،
وذلــك بإطــاق رساح مؤقــت لتحقــق
انتصــا ًرا ،فهــل ســتعود للســجن مــرة
أخــرى ؟
الفيلــم املمتــد لســتة وعرشيــن دقيقــة
هــو مبثابــة تحيــة ملبــادرة املدربــن
الرياضيــن يف جزيــرة ريونيــون للســاح
للرياضيــن مــن الســجناء أن يشــاركوا يف
ماراثــون “”Madmen’s Diagonal race
بــإذن مــن القــايض ،وبــدون رقابــة ،ليكونــوا
بذلــك مثلهــم مثــل أي مواطــن عــادي غــر
مذنــب لــه الحــق يف املشــاركة ومامرســة
الرياضــة .وتعــد هــذه خطــوة إنســانية
كبــرة ،فالقصــص اإلنســانية وراء هــؤالء
الســجناء كنــز مخبــأ يصلــح لشــخصيات
دراميــة تجســدها الســينام عــى الشاشــة،
لتــرز تلــك املعانــاة ،وقهــر املســتحيل،
والتطهــر مــن أعبــاء وثقــل الجــرم الــذي
مــن املمكــن أن يكــون قــد ارتكــب يف حــق
الســجينة ،والــذي قــد يبــدو أفظــع مــا
أدى بهــا إىل أن تســكن وراء القضبــان.
ينقــل لنــا الفيلــم حالــة الوحــدة
الداخليــة التــي تعيشــها فلــوري داخــل
نفســها .امــرأة يبــدو أنهــا مثقلــة بهمــوم
أكــر مــا تحتمــل .حالــة الحــزن الدفــن
املكتــوم عــر عنهــا املخــرج الجزائــري
األصــل “رضــا بلغيــط” خــر تعبــر
بــأداء الشــخصية التــي ال تتحــدث كثــ ًرا
لآلخريــن ،تفضــل عزلتهــا داخــل تيــار
أفكارهــا املتدفــق ،واألصــوات الداخليــة
التــي تســتدعيها مــن ماضيهــا املثقــل
بذكريــات حــادث أليــم يتكشــف لنــا مــع
الوقــت ،فهــي تخــرس كل األصــوات التــي
مــن حولهــا بــأن تصــم آذانهــا بقطعتــن
مــن القطــن تضعهــا يف أذنيهــا إمعانًــا يف
عزلتهــا ورغبتهــا يف االبتعــاد عــن النــاس.
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“فلــوري” تحيــا يف ســجن داخــل ســجن،
ســجن مــادي ومعنــوي ،ســجن نفســها
وذكرياتهــا وثقلهــا الشــخيص .وقــد أدت
املمثلــة دورهــا برباعــة لتنقــل لنــا الحالــة
النفســية للشــخصية.
كــا اســتخدم بلغيــط رشيــط الصــوت
وحــده دونــا عــن الصــورة أو حركــة
الكامــرا ليضــع املتفــرج يف خانــة واحــدة
مــع الشــخصية ،فاملشــاهد يســمع مــا
تســمعه فلــوري ،ويكتــم رشيــط الصــوت
عندمــا تصــم فلــوري آذانهــا عمــن حولهــا،
وكان ذلــك مميــ ًزا .فنحــن ننصــت معهــا
ملعاناتهــا مــع رجــل مــا يف ماضيهــا رمبــا
زوجهــا أو صديقهــا  ،يرضبهــا  ،يعنفهــا ،
ميــارس عليهــا ذكوريتــه البغيضــة حتــى
تخلصــا مــن
انــه دفعهــا لطعنــه وقتلــه ً
تهديــده املتواصــل لهــا والبنتهــا الصغــرة.
تتوقــف عنــد بحــرة لتلتقــط أنفاســها
وتنــزل لتســبح فتخلــع مالبســها لــرى أثــر
لندبــة أو طعنــة ســكني وبجوارهــا وشــم
بلغــة عربيــة «ال تعــرف املســتحيل».
يعطينــا هــذا ملحــة ألنهــا رمبــا كانــت
مجنــي عليهــا وأنهــا قتلــت لتدافــع عــن
نفســها ،باألضافــة إىل االشــارة إىل أنهــا
ايضــا مــن أصــل عــريب.
فلــوري ترفــض االختــاط مبــن حولهــا
وعندمــا تســمع صــوت ابنتهــا يناديهــا
تخــرج عــن املســار املحــدد للمســابقة ،وال

نعــرف هــل تريــد الهــرب مــن الســجن،
أو أنهــا رشدت يف اتجــاه صــوت ابنتهــا
فحســب! وحــن يظهــر متســابق فرنــي
منافــس لهــا إلنهــا ينجــح يف ان يعيدهــا
إىل املســار مــرة أخــرى ويؤانــس وحدتهــا
التــي تســجن نفســها فيهــا ويســر معهــا
شــوطًا مــن الطريــق املوحــش املظلــم
املخيــف .تلــك املــؤازرة اإلنســانية هــي مــا
تجعلهــا تتــزود بجرعــة مــن العاطفــة تشــد
مــن أزرهــا يف الســباق .وهــي مــؤازرة لهــا
دالالت نفســية وسياســية واضحــة .يبــدو
عــى فلــوري اإلرصار الكامــل للفــوز بهــذا
رقــا ،لكنهــا تصــاب
الســباق وتســجيل ً
إصابــة بالغــة فينصحهــا الطبيــب أال تكمــل
وأن تكتفــي مبــا حققتــه مــن انتصــار.
تتأمــل فلــوري ترصيــح إطــاق رساحهــا
املؤقــت ثــم تصنــع منــه طائــرة ورقيــة
وتركــض خلــف حلمهــا رغــم إصابتهــا
لتحقــق االنتصــار الــذي أرادتــه ،وتســمع
صــوت ابنتهــا كأنــه مكافــأة لهــا «أمــي
أحبــك» .ويف النهايــة حــن تعــود فلــوري
للســجن وتخــر مدربهــا الــذي كان واقفًــا
إىل جوارهــا أنهــا ســرجع لرتبــح العــام
القــادم نعلــم ســاعتها إجابــة الســؤال الــذي
طرحــه الفيلــم مــن البدايــة ،لقــد عــادت
فلــوري إىل الســجن بشــكل مــادي فقــط
لكــن روحهــا قــد تحــررت عــر تجربــة
الركــض والتســابق ومواجهــة املــايض.
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«Sisters Courage»
A passionate choice

Nahed Nasr

Two Tunisian sisters connected by the same great passion
for boxing went their separate
ways. While one of them made it
across France, although illegally, in order to keep boxing and
go on her way to becoming a
World Champion, the other one
chose to hang up her boxing
gloves due to social pressures
after the sudden and disappointing disappearance of her
sister. Tracking the paths of the
two sisters from 2011 to 2016
Sisters Courage sheds light on
the obstacles faced by females
in the Arab world and how society limits their ambitions and
dreams to death. It also emphasizes how females are choosing to feminize or de-feminize
themselves to survive.
Sisters Courage is a co -directed documentary film by Latifa
Doghri and Salem Trabelsi who
started their production company Machmoum Productions
2004 producing their first feature documentary film Boxing
with Her in 2011. Their first film
was an official selection in the
Doha International film Festival.
It won the golden Hawk at the
Arab Film Festival Rotterdam,
and the award of the UNFPA at
the woman Film Festival (Sun
Valley / USA). Sisters courage is
the second part of Boxing with
her.
The first film was exploring the
world of female boxing in Tunisia, a society where the body of
a woman is considered a sacred
place for procreation, through
interviews with 7 women boxers
including Houda and Marwa
Rahali the two sisters who later
became the protagonists of
the latest Sisters Courage film.
however in the first part the
women boxers were reflecting
on their situation in their conservative society through interviews, the second part focuses
on the fate of the two boxing
sisters within 6 years. In Sisters
Courage the camera is flexibly
tracking the life changes of the
sister who stayed in Tunisia los-

ing every hope in following her
dream of becoming a champion.
We go into her house watching her life in details. The film
directors introduced the dramatic changes by using some
materials they shot in 2011 and
also by recording the touching
conversations between the two
sisters who became apart.
With less interviews and more
actions the one who gave
up boxing reflectes how the
difficulties women face in a
conservative society could
lead her to oppress herself. For
example, the tattoo removing
scene reveals how she put off
her last sign of resistance after
her engagement to an unknown
man while her intensive use of
makeup is her mechanism to
feminize herself the way that
is accepted in her society in
contradiction with her old boyish look when she was a boxer.
Such details which are carefully
captured by the camera powerfully portrayed the situation. On
the other hand, the film directors did not try to impose their
point of view letting their protagonist’s actions decide the
end of the story which take the
audience by surprise and hope
“however all the difficulties of
every choice your dream would
survive” is the significant point
that was portrayed by actions
rather than words in Sisters
Courage.
It is interesting to know that
Salem Trabelsi the co-director
of both films is a former amateur boxing champion, which
adds to a depth of the film
details. In an interview with the

film directors in Doha Film Institute blog 2011 they reflected on
their motivation to make a film
about female boxers saying that
“For us, these boxers are an
example of courage and perseverance. They are focused with
one of the most courageous
objectives of doing what they’re
passionate about and are ready
to sacrifice everything to get to
their goal. But there are mixed
views about these women in
our society. Some believe that
boxing is exclusively for men
and that a women’s body is not
ready for that type of sport.
There’s some distrust towards
them, and while people tend to
keep a safe distance, they can’t
resist their own fascination with
the group.”. A point of view
that is revealed how the directors chose their angels and they
way they edited Sister Courage
where every detail is connected to the big story of women
existence in the Arab world. It is
not only about boxing, it is more
about the passionate choice
facing all kinds of obstacles.
The documentary film “Sisters Courage” co-directed by
Latifa Doghri and Salem Trabelsi represented Tunisia at the
11th edition of the International
Women’s Film Festival of Salé
(Morocco), September 2017. It
is the second participation of
Machmoum production at Luxor
African Film Festival. Made In
Gougou, the second production of the company which was
directed by Latifa Doghri, won
the best documentary award at
the Luxor African Film Festival
2013.

Muhammad Awad
Four women travel
cross-border in West
Africa from Dakar, Senegal
to Lagos, Nigeria. In their
journey, they face Border
Guards’s corruption and
costant threat to earn a
living. This film is directed
by Burkina Faso director
“Abulein Tarawery” and produced in 2017.
The film is based on a traditional narrative structure
of road films. Road films are
a type of films that continuously depict of a group of
themes such as freedom,
lack of responsibility, breakdown of social relations and
lawlessness. In a way or
another, the film dealt with
all these themes. Road films
are usually linked to male
heroes. Sometimes they
depend on a couple of male
and female as in Bonnie and
Clyde (1967) and Natural
Born Killers (1994). Less often, they exclusively depend
on heroines such as Thelma
& Louise (1991) and Muriel’s Wedding (1994). That is
the case in “Borders”, it is
based on a jouney of four
women across the borders
of four African countries.
At the level of cinematic
language, various types of
vehicles (cars, buses, motorcycles, etc.) are the most
important visual metaphor
for road films. In “Borders”
film, we are accompanied
by buses of different sizes
and shapes along the journey of the heroines across
the borders. The bus is not
merely a means of transportation but rather it is a mo-

bile house where
the heroines sleep at
night during the long journey that lasts for six-days.
It is a means to earn living,
evade the severe living conditions and also a means for
freedom and independence.
The bus is also one of the
visual narration techniques.
Through variation in the level of buses, whether in size,
type or comfort, the screen
tells us about the economic
variation among the countries which the heroines
cross from Senegal to Mali
to Benin and eventually to
Nigeria.
The director depended on
the smart visual adaptation
of fashion element whether
at the level of diversity between local uniform of older
characters and modernist
of younger’s, in addition to
employing color variation in
fashion to express characters’ contradictions. This is
manifested in the character Adgara who likes light
color grades to express
her open friendly character and Emma’s character
who likes dark color grades
to express her violent and
closed character. Different
color schemes are also
manifesting the development of the character of
Adagra from happiness and
optimism across the journey, expressed in light color
grades of yellow and orange
in the first part of the film
to sadness and depression
expressed in dark color
grades of yellow and purple
in the second part.

The last features of road
films are represented in
portraying nature and landscape across the journey. In
a journey across West Africa, nature must be presented. Buses that make their
way through forests are
pursued by the camera that
captures different views that
depend on natural lighting
with its different grades. We
may see a flock of giraffes
running on one side of the
road or an a strayed gazelle
on the other side.
All scenes are filmed in
external sites except in two
scenes. One of them was
filmed inside a checkpoint
of border guard’s office. The
other was in a cottage at
another checkpoint. However, the common denominator of the two scenes is
filming sexual extortion of
traveling women by border
guards. The director of photography depended on dimly lighting in both scenes.
Although the first scene was
filmed during day time in the
office of the commander of
the border guards, however
the dim lighting of the dark
office asserted the dark side
of border guards’ corruption.
“Borders”, as a whole, is
a good film especially at
the visual level, though it
is impaired by the modest
performance of all the cast
especially the main characters.
Translated by: Ghada Hamdy

18

LUXOR AFRICAN FILM FESTIVAL

LUXOR AFRICAN FILM FESTIVAL

19

«Borders»
African Woman on the Road

Nahed Nasr
to the past but to
the current situation of
the community. The camera was able to reflect their
life by roaming in their
poor houses capturing the
tiny details and the little
impressions on their faces
and their body language
proving the desperate life
they lead. For Laura Cini
Punishment Island is not
about the mysterious history of the island which is

currently almost
vanished in the lake
but it is more about the
position of women in the
world. She uses the story
of the Akampene’s women
as an extreme example to
draw attention to the discrimination against women
in general. “The story of
Akampene is one of the
million stories of women in
trouble around the world
and it is so strong that

it can address the issue
effectively. In some places
the difficulties in giving
birth, raising and educating a child or just being a
woman are often so huge
and unbearable that they
need to be discussed, as
they raise important questions about the life of each
of us.” She explains.
Laura Cini is a director,
writer, and cinematographer who was born in
Florence, Italy 1968. She
studied anthropology
and she is attracted to
the researching missions
in the secretive areas in
her country and around
the world. Her first short
The bite of the mountain
(Il morso della montagna)
2011 was about the history
of Bellino, a village lost in
the Occitan valleys, follows a course very different from that of the other
Italian mountain villages.
Punishment Inland is her
first feature length documentary film. The film had
its World premiere at the
National Theatre of Kampala, 2017, in the Bayimba
International Festival 2017.
It was also screened in
Taipei at the Taiwan International Ethnographic Film
Festival. It won the best
film award and the award
of the young jury at the
International Documentary
Festival “Visions from the
World, Images from Reality” in Milan (Italy) 2017.
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Punishment Island
For Just Being a Woman
Punishment Island is a
documentary film about
Akampene, a tiny island in
Uganda where the pregnant girls who break the
premarital sex taboo, were
abandoned to death by
hunger or drowning. The
luckiest women had a second chance because poor
men who could not pay a
bride price were going to
the island to pick women to marry. The film tells
the story from the direct
voices of some survivors,
who are still alive today.
Punishment Island is a film
about the conflict between
the traditional beliefs of
the inhabitants and modernity. It is also about the
position of women in the
world.
The documentary is directed by the Italian filmmaker Laura Cini who was
touched by the story and
went to the area on 2011
to look for survivors. However, the narrator in the
film is the voice of Akampene island which becomes
a protagonist who tells the
stories of Mauda, Jenerasi
and Grace revealing the
history of the Island. The
choice of the island as a
narrator adds to the originality of the film style. It
also worked as an intimate
aspect in a film made by a
foreigner visitor who does
not belong to the place as
much as the island, which
witnessed the horrific

destiny of the
women, does. On the
other hand, the voices of
the survivors and their relatives who are interviewed
in the film created a realistic portrait of what happened.
In addition to the beautiful imagery of the nature
which is powerfully captured by the camera, painting was another artistic
tool which enriched the

imagery texture.
The stories of the
survivors have been told
by their voices and by a
live painting of an artist
who is telling the stories in
colors inspiring the imagination to visualize the
missing parts of the story. However, Punishment
Island is not a historical
type of documentary but
more a realistic film which
draws attention not only

«Iperita»
La vérité est, comme la mort...inévitable

Muhammad Awad

« Iperita », une production
marocaine de 2017, se passe
dans les années 80 du 20e
siècle, dans la campagne
marocaine affectée par le
largage du gaz moutarde toxique lors de la guerre du Rif,
infectant de cancer la majorité de la population rifaine.
Le film, réalisé par Mohamed
Bouzaggou, participe à la
compétition officielle du long
métrage.
Par son titre, « Iperita », le
nom du gaz moutarde, largué par les colonisateurs
espagnols sur la campagne
marocaine, et par son affiche
montrant les ruines d’un fort
de la côte marocaine attaqué
par les bombardiers espagnols, le film aborde le thème
de la guerre. Cependant, le
texte conjugue habilement
l’historique, le politique, et le
social et soulève des questions sur l’histoire et la vérité,
le bien et le mal chez l’homme, le crime et le moyen de
s’en purifier.
Une atmosphère poétique
règne sur le tous les éléments du film, qui prouve
l’arrière-plan littéraire de son
auteur/réalisateur Bouzaggou, romancier et nouvelliste
avant d’être cinéaste. Nous
touchons ce niveau poétique
dans les cadres, surtout ceux
rassemblant plus d’un personnage. Les longs plans,

habilement utilisés, expriment
la profondeur de champ, et
les gros plans, se concentrent sur les émotions des
personnages. Nous le voyons
également dans l’angle intelligent de champ, sélectionné
par Bouzaggou, y compris
les trois images prises à vol
d›oiseau montrant la mort
ou la relatant. La mort ici est
synonyme de guerre. L’image nous dit que Dieu est
témoin du crime de guerre.
L’état poétique s’étend vers
l’éclairage. Le chef opérateur,
Abdellah Allioui, utilise un
jaune foncé pour exprimer la
mort, comme il a excellé l’emploi de l’ombre pour mettre
en évidence le contraste des
personnages.
La musique est principalement basée sur les instruments à vent et les percussions, dans la plupart des
scènes du film. Elle est faible
et plutôt occulte. Elle se manifeste en très peu de scènes
et s’amplifie sur un rythme de
guerre accompagnant l’entrée
de « Qader » le diabolique. La
distribution vient combiner
les instruments occidentaux
et folkloriques. L’instrument
local, qui accompagne la
plupart du film, cède la place
à un instrument occidental
dans les scènes de « José »,
le pilote espagnol, dans une
bonne compréhension de la

nature de la bande de son et
de sa capacité à réaliser un
récit indirect communiquant
avec le destinataire. Par sa
nature abstraite, la musique
s’adresse à l›inconscient du
spectateur.
Le scénario est basé sur une
narration linéaire, sauf en
quelques scènes en FlashBack. Bien que la mort / la
guerre est le moteur principal des événements, le film
en transmet le reflet dans
le présent pour dire que la
guerre, finie depuis plus
de six décennies, mais son
impact perdure, et ses victimes se renouvellent chaque
jour. On peut dire que le
film incarne la théorie selon
laquelle, le contenu secrète
sa propre forme. L’impact
continue donc par la narration
concentrée sur le présent,
bien que les événements
soient passés.
Le scénario se distingue
également par le portrait
précis des personnages
multiples. Les motivations de
chaque caractère sont flagrantes, et se reflètent dans
l’acte dramatique et non le dialogue, qui vient joindre l’interprétation parfaite de tous
les acteurs : les protagonistes
telle que Timouch (interprété
par Ibtissam Abbassi), ou
secondaires tel qu’Ashour
(Rachid Amaghtoug).
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«Escapade»
« Nous n’espérons rien.. Nous faisons ce qu’on nous dicte! »

Wafaa Al-Saïd

Emma, jeune fille de 20
ans. Sa mère fut forcée par
la mafia à l‘abandonner à
l’âge de 12 ans pour travailler dans la prostitution organisée, et devenir esclave
sexuelle du Cartel. Une
nuit, le chef mafioso rend
visite à Emma. Elle le tue et
prend fuite. Elle croit que
son témoignage lui rendra
justice, mais elle fut tuée
par un agent de la police
censée la protéger.
« Nous n›espérons rien...
Nous faisons ce qu’on nous
dicte » a dit Emma à son
avocat qui lui demandait
d’oublier le passé.
C’est le premier long
métrage du Kenyan Eric
Maina Mwangi, qui produit
du beau avec peu de ressources, comme est le cas
de beaucoup de cinéastes
africains travaillant dans
des conditions de production difficiles. Cependant,
ces justifications ne sauvent pas la réception d’«
Escapade », victime de
nombreuses failles dramatiques, malgré la noblesse
de l’idée : révéler la corruption des fonctionnaires
- thème traditionnel – à travers une jeune fille frappée
par les criminels et leurs
bienfaiteurs au pouvoir. La
question est toujours de
savoir comment raconter
une histoire traditionnelle.
Comment une jeune fille
peut-elle tuer son tortionnaire mafioso ? Ses clients
étaient parmi les hauts
fonctionnaires influents.
Lorsqu’on lui demande
d’étaler une liste de ces
clients, elle en cite plus
de 300 en deux ans, dont

des parlementaires et
des ministres. Cependant,
elle réussit à fuir sans être
interceptée par les gardes
du fort où se retranchent
les gangs du Cartel!
Pourquoi donc ne s’estelle pas évadée depuis
longtemps?! Elle poursuit
la fuite, exténuée, mais les
gangsters ne représentent
aucune difficulté (l’adversaire naturel dans le conflit). Personne ne la poursuit!
En plus, sa robe
blanche ne portait pas les
taches de sang qu’elle
avait au début du film, dans
une faille technique. Emma
fait tout ce chemin, arrive
à la police et raconte son
histoire aux avocats. Elle
a failli témoigner devant le
Parlement, dans l’absence
totale des membres du
gang le long du film! Une
absence injustifiée!
 	
Les premiers pas
des réalisateurs portent
toujours ce type d’erreurs
de raccord (l’erreur de
la robe comme), mais ce
qu’on ne peut tolérer c’est
de faire fi du spectateur :
insérer un thème dans un
cadre stéréotypé médiocre. Le réalisateur n’a pas

reproduit le thème
dans un cadre qui dit du
nouveau, surtout si Mwangi
voulait interpeler la communauté et les corrompus.
La scène du meurtre
d’Emma est bien naïve.
Elle reçoit une balle mortelle, hors cadre, devant la
porte de son appartement,
puis revient s’asseoir sur
la chaise et une policière
complice la suit tranquillement! Cette fin était, non
seulement attendue, mais
nécessaire, malgré l’absence de l’adversaire qui
devait empêcher l’héroïne
d’atteindre son objectif !
On s’attendait à la mort
d’Emma qui ne devait pas
témoigner. Elle a témoigné,
il est vrai, en voix et image,
devant l’avocat, et devant
un officier qui avait lu la
liste des noms impliqués,
mais cela ne suffit pas pour
expliquer l’absence de la
Mafia!
Ce mépris envers le destinataire connaisseur des
films d’action, même à
caractère social ou politique, fait de « Escapade »
une tentative modeste qui
devait être mieux élaboré
pour convenir à ce genre
de film.

صناع البهجة فى مهرجان
االقصر للسينما االفريقية

