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ثقافة وناس

ثقافة وناس

سينما

وثائقي جديد ينبش
«الغسيل القذر» لملك البوب
لندن ـ سعيد محمد
وث ــائ ـق ــي «ال ــرحـ ـي ــل ع ــن ن ـي ـف ـيــرالنــد»
(أربـ ــع ســاعــات فــي جــزء يــن للمخرج
البريطاني دان ريــد ُيعرضان حاليًا
عـلــى الـقـنــاة الــرابـعــة فــي بريطانيا –
و HBOفــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة) يثير
ً
ج ــدال يتسع فــي اإلع ــام الـغــربــي عن
الــوجــه الحقيقي ملـلــك ال ـبــوب الــراحــل
م ــاي ـك ــل ج ــاكـ ـس ــون ( 1958ـ .)2009
بعدما تحدث فيه اثـنــان مــن الشبان
– ويــد روب ـســون وجيمس سيفتشك
وهما في الثالثني اآلن – عن تفاصيل
االنـتـهــاكــات الجنسية املـتـكــررة التي
تـعـ ّـرضــا لـهــا ّإب ــان إقــامـتـهـمــا املمتدة
سـ ـن ــوات ف ــي م ـق ــر إق ــام ــة ال ـن ـج ــم فــي
قصر «نـيـفـيــرالنــد» ،ســارعــت إذاع ــات
كثيرة في كندا وأستراليا ونيوزلندا
ّ
تطوعي ألعمال جاكسون،
إلى حظر
بينما ألغي برنامج موسيقي ضخم
يستلهمها ك ــان مخططًا لــه أن يقام
ف ــي دورة أول ـ ــى ال ـش ـهــر امل ــاض ــي في
شيكاغو.
روبسون الذي شهد في  2005ملصلحة
جاكسون فــي محاكمة سابقة بشأن
اعتداء جنسي على طفل آخر في الـ13
من عمره ،عاد ليقول بأنه كذب تحت
القسم ،ومن وقتها أصيب بانهيارات
عصبية متكررة ،ال ّ
ّ
سيما بعدما رزق
ّ
بطفله األول .وقــد ح ــاول رفــع قضية
ُأم ــام املـحــاكــم فــي  ،2013لكن قضيته
أهـمـلــت عـلــى أس ــاس ال ـت ـقــادم .ووفــق
ال ــوث ــائـ ـق ــي ،ف ـ ــإن روبـ ـ ـس ـ ــون ت ـع ـ ّـرض
لالغتصاب املتكرر من قبل جاكسون
مذ كــان في السابعة من عمره وعلى
مدى سنوات ،بينما تحدث سيفتشك
عــن اع ـتــداءات مماثلة وإن بتفاصيل

م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن ال ـ ـغـ ــرف املـ ـتـ ـع ــددة فــي
«نـيـفـيــرالنــد» وقـطــع الـحـلــى الثمينة
التي كان يهديه إياها كما عن زفاف
صــوري معه! هــذا بالطبع إلــى جانب
خالف شرب الكحول ومشاهدة أفالم
ال ـب ــورن ــو وال ـت ــاع ــب ال ـعــاط ـفــي بهما
وتهديدهما بفقدان الحظوة أو حتى
السجن إن تحدثا ألحد عما يجري.
الـقــائـمــون عـلــى «وق ـفـ ّـيــة جـ ّـاك ـســون»،
الـجـهــة الــرسـمـ ّـيــة ال ـتــي تـم ّــثــل الــورثــة
وتمتلك حقوق أعماله ،شنت هجومًا
ع ـن ـي ـفــا ع ـل ــى روب ـ ـسـ ــون ّوسـيـفـتـشــك
وصانع الفيلم ،معتبرة أنه «محاولة
بــائ ـســة ل ـل ـتـ ّ
ـرب ــح م ــن خـ ــال اإلس ـ ــاءة
ل ـ ـصـ ــورة امل ـغ ـن ــي ال ـ ــراح ـ ــل» ،وبـ ـ ــدأت
ّ
قضائية ضد HBO
بإجراءات دعوى
للمطالبة ب ـ  100مليون دوالر ،كون
الوثائقي يتعارض مع مضمون عقد
وق ـعــه ال ـف ـنــان ال ـ ّـراح ــل م ــع ال ـق ـنــاة في
 1992لعدم عــرض أعمال تسيء إليه
ً
مستقبال!
ّ
الصحافة العاملية ومواقع التواصل
االجتماعي ّ
عبرت عن انقسام حاد في
اآلراء تـجــاه الــوثــائـقــي بــن املتعلقني
بــال ـصــورة األس ـط ـ ّ
ـوري ــة لـلـنـجــم ال ــذي
ي ـع ــده بـعـضـهــم «أهـ ــم ن ـجــم ب ــوب في
القرن العشرين» ،وآخرين ّ
عبروا عن
صــدمـتـهــم وتـعــاطـفـهــم م ــع ضـحــايــاه
مــن األط ـف ــال وعــوائـلـهــم ،بينما أصــر
امل ـخــرج عـلــى أن مــوضــوع فيلمه هو
ُ
«أكـ ـث ــر ع ــن ال ـ ـنـ ــدوب ال ـت ــي ال تـمـحــى
لــاعـتــداءات الجنسية على األطـفــال،
منه عن جاكسون تحديدًا ،وإن كانت
سلطة الـشـهــرة وجـبــال األم ــوال التي
ج ـنــاهــا األخـ ـي ــر مـنـحـتــه ح ـمــايــة من
مــواجـهــة عــواقــب سلسلة ممارساته
املنحرفة».

في الصاالت

«دمشق ـ حلب» يجمع
دريد لحام وباسل الخطيب
نجوى زيدان *
ال ـبــارحــة أم ـطــرت فــي ب ـيــروت ،السماء
ت ـت ـص ــل م ـع ـن ــا نـ ـح ــن أبـ ـ ـن ـ ــاء األرض،
بـحـبــال مــن امل ـيــاه وال ـه ــواء يـعــربــد في
أجــوائـنــا وم ــوج البحر يرتفع و«هــو»
أمــام ـنــا يـقــف ف ــوق ت ـلــة ،وأم ــام ــه تمتد
سوريا بجغرافيتها وبعمرانها اآلتي
م ــن رح ــم ال ـت ــاري ــخ .مـشـهــد سينمائي
يكاد يبدو حقيقة لكثيرين منا ،نحن
الــذيــن شاهدنا الكبير دريــد لحام في
ف ـي ـلــم «دمـ ـش ــق ـ ح ـل ــب» [ ]1لـلـمـخــرج
بــاســل ال ـخ ـط ـيــب .كــوق ـفــة ال ـع ـظ ـمــاء أو
الـحـكـمــاء أو ال ـعــارفــن ،تـتـحــول عيناه
إلــى حضن األرض الكبير الــذي يتسع
سوريا .نبكي ونضحك ونغني
لوجع
ّ
معه ونصفق لهذا اآلتــي مــن «سوريا
املنتصرة» .كل هذا جرى في ملحة عني،
فالوقت يمضي سريعًا في لقاء تعبق
فيه قيم الحب واألخ ــاق واإلنسانية،
على مــا عــداهــا .يأخذني الحنني إلى
دمـشــق وحـلــب ،ذكــريــات كثيرة تغتال
لحظات انغماسي في متعة املشاهدة.
أسـ ـت ــدرك ف ــأع ــود إل ــى ِف ـع ـلــة أحببتها
ك ـم ـشــاهــدة وك ـت ـبــت ع ـن ـهــا ودرس ـت ـهــا
فــي منهجية علمية أسـفــرت عــن كتاب
والسياسة» ،لكنني أمام قوة
«الدراما ّ
املشهد املكثف لهذا العمل السينمائي
م ـن ــذ امل ـش ـه ــد األول وخ ـ ـطـ ــوات ل ـحــام
امل ـت ـس ــارع ــة ن ـح ــو ص ــدي ـق ــه ع ـل ــى شـفــا
ً
االنـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــار يـ ـل ــف ح ـ ـ ــول عـ ـنـ ـق ــه ح ـب ــا
متهالكًا ،تركت لنفسي عنان املشاهدة
املتفلتة مــن التفكر ب ــأي كـتــابــة أو أي
نقد.
يــذهـلـنــي دري ــد لـحــام اب ــن الـ ـ  85عــامــا،
واقفًا أمامنا في الصالة قبل العرض،
تــرافـقــه صـبــاح الـجــزائــري وكـنــدة حنا
وأيضًا املخرج باسل الخطيب ليعلن

ّ
مايكل جاكسون ...محاكمة بعد الـموت تهز العالم

من «الرحيل
عن نيفيرالند»

ال يمكن فهم طبيعة هــذا الـجــدل من
دون ت ـف ـك ـيــك ظـ ــاهـ ــرة ال ـش ـخ ـص ـيــات
امل ـ ـش ـ ـهـ ــورة فـ ــي ع ـص ــر ال ــرأس ـم ــال ـ ّـي ــة
بعدما انزوى الدين من الحياة العامة
ف ــي امل ـج ـت ـم ـع ــات ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ملـصـلـحــة

انقسام حاد في اآلراء بين
ّ
المتعلقين بالصورة األسطورية،
وآخرين تعاطفوا مع ضحاياه
من األطفال
ّ
املال ،وتبخرت ادعاءات الحق اإللهي
ّ
للملوك على يد الثورات البورجوازية
في بريطانيا ففرنسا ،وأصبح ممكنًا
ب ـف ـض ــل شـ ـبـ ـك ــات صـ ـن ــاع ــة ال ـن ـج ــوم
التي تخدم ـ وفــق أنطونيو غرامشي
ـ دي ـم ــوم ــة هـيـمـنــة ال ـط ـب ـقــة الـحــاكـمــة

ّ
ثقافية مــن الناس
وفـبــركــة أيـقــونــات
الـعــاديــن تتظافر فــي خلقها جهود
تحالف هائل من الوسطاء الثقافيني:
مديرو أعمال ،وصحافيون ،وبرامج
تلفزيونية وإذاعية ،وأفالم سينمائية
ووث ــائ ـق ـي ــة وم ــواق ــع ع ـل ــى اإلن ـت ــرن ــت
وم ـت ـع ـه ــدو ح ـ ـفـ ــات ،بـ ــل مـ ـص ــورون
وح ــاق ــون وم ـس ــاع ــدون شـخـصـيـ ّـون
ونقاد.
ل ـكــن م ـكــانــة األي ـق ــون ــة ال ـث ـقــافـ ّـيــة تلك
ً
تتضمن بــال ـضــرورة ف ـصــا ح ــادًا ملا
يـسـمـيــه ع ـل ـمــاء ال ـس ـي ـكــولــوج ـيــا بــن
ّ
داخلية الشخص» ،و«األنا –
«الذات –
أي كما يرانا اآلخــرون» .إذ أن «األنا»
عادة تدار بعناية موجهة وممسرحة
ح ـتــى ال ت ـعــود أح ـيــانــا ل ـهــا عــاقــة بـ
«ال ـ ــذات» ،ه ــذا إن لــم تـتـعــارض معها
جـ ّ
ـذريــا .هــذا التناقض يتسبب عــادة
ّ
ب ـض ـغــوط ع ـلــى الـشـخـصــيــة توقعها

نفسية واستشكاالت ّ
ّ
هوية،
في مآزق
ّ
قد تصبح حاالت مرضية .لكن شبكة
صناعة النجم التي تحيط بها تسعى
دائمًا إلخفائها والتعمية عليها كي ال
يتبخر مصدر رزقها الــذي يستدعي
الترويج الدائم للشخصية املشهورة
ّ
النمطية االستهالكية
فــي صــورتـهــا
حصرًا.
رغـ ـ ــم بـ ـع ــض االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ال ـن ــوع ـ ّـي ــة
ال ـنــادرة الـتــي وجـ ّـهـهــا إلــى جاكسون
بـ ـع ــض امل ـث ـق ـف ــن األف ـ ـ ـ ــرو أم ـي ــرك ـي ــن
ك ـن ـم ــوذج ل ــأس ــود امل ـك ـس ــور «ال ـ ــذي
يقبل باملوت مقابل أن يكتسب بشرة
ب ـي ـض ــاء» ،ن ـج ـحــت ش ـب ـكــة الــوس ـطــاء
ال ـث ـق ــاف ـي ــن فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
(صانعة الثقافة املعاصرة) في فبركة
ٍّ
وهـ ــم ه ــائ ــل ح ــول ــه ك ـش ـخ ـصـ ّـيــة مـغــن
محبوبة عابرة لألعراق ،ال سيما في
أوساط فئة ّ
ّ
األقلية السوداء في
شبان
الواليات املتحدة التي كانت متعطشة
ألسطورة نجاح فردي ممكن لإلنسان
ّ
األسود في أميركا بعدما تعطلت كل
محاوالت النهوض الجماعي لألفرو
أميركيني بفعل سياسات قمع ممنهج
األميركية ّ
ّ
ضدهم
مارستها السلطات
عـ ـب ــر ال ـ ـع ـ ـقـ ــود ،وانـ ـتـ ـه ــت بـنـخـبـتـهــم
ّ
الثورية مقتولة أو مسجونة أو قانعة
بالهزيمة .جاكسون الفكرة هذا أعيد
إنتاجه الحقًا كنموذج معولم ّ
يقدم
حلم خــاص ممكن للشبان التائهني
عبر األعراق والجنسيات في صحراء
ّ
النيوليبرالية القاسية ،ووق ــف أمــام
ّ
املــايــن عـبــر الـعــالــم ليغني بمثالية
حــاملــة عــن إنـســانـ ّـيــة مشتركة ،مغرقة
في السذاجة والتسطيح ،لكنها قابلة
للصرف على نطاق عريض.
ج ــاكـ ـس ــون كـ ـ ــان ط ـي ـل ــة ذلـ ـ ــك ال ــوق ــت

مـصــابــا ب ــداء الـبـيــدوفـيـلـيــا (اشـتـهــاء
األطـ ـ ـف ـ ــال ال ـ ــذك ـ ــور ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا) ،وكـ ــان
م ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــه امل ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ــق ال ـ ـ ـس ـ ـ ـجـ ـ ــن أو
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة،
ل ـكــن م ـســائــل االنـ ـح ــراف ــات الجنسية
والـتـهـتــك واالغ ـت ـصــاب وال ـت ـجــاوزات
ب ـحــق األطـ ـف ــال ك ــان ــت دائ ـم ــا أس ـلــوب
ً
ح ـي ــاة م ـق ـب ــوال ف ــي األوس ـ ــاط الـفـنـ ّـيــة
ّ
ّ
األميركية الغربية عمومًا ،مــا دامــت
تلك املمارسات تتم في إطــار حلقات
مغلقة بـعـيـدًا عــن ال ــرأي ال ـعــام ،فيما
ت ـت ـضــامــن أجـ ـه ــزة ص ـن ــاع ــة ال ـن ـجــوم
املختلفة األدوار عـلــى الـحـفــاظ على
صـ ــورة الـشـخـصـيــة ال ـعــامــة ال ـنــازعــة
نـحــو الـتــألـيــه والـتـنــزيــه أســاســا عبر
تـ ـج ــاه ــل الـ ـتـ ـس ــريـ ـب ــات وال ـت ـش ـك ـي ــك
بـمـصــداقـيــة أص ـحــاب ـهــا ،ال سـ ّـيـمــا أن
ه ــؤالء يـكــونــون ع ــادة مــن املـتــورطــن
ع ـ ــن رض ـ ـ ــى ف ـ ــي تـ ـل ــك األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء .فــي
حــالــة جــاكـســون ،فــإنــه ك ــان يستحيل
بالطبع لرجل عاش مثله في األضواء
الساطعة أن يتمكن مــن إسـقــاط عدد
كبير مــن األط ـفــال وأن يقضي ليالي
ط ــوي ـل ــة ف ــي ان ـت ـه ــاك ـه ــم م ــن دون أن
يتآمر عدد كبير من األشخاص على
إبـ ـق ــاء األم ـ ــر رهـ ــن ال ـس ــري ــة املـطـلـقــة:
املـ ـس ــاع ــدون ال ـش ـخ ـص ـي ــون والـ ـخ ــدم
والـقـ ّـوادون وأهالي األوالد الضحايا
(تـظـهــر والــدتــا روب ـســون وسيفتشك
ف ــي ال ــوث ــائ ـق ــي ل ـت ـبــريــر مــوقـفـيـهـمــا)
وعــائ ـلــة جــاك ـســون ن ـف ـســه ،ب ــل أيـضــا
ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــون – الـ ـ ـخ ـ ــون ـ ــة الـ ــذيـ ــن
يـمـكـنـهــم إث ـ ـ ــارة ع ــاص ـف ــة م ــن ه ـب ــاءة
أو ي ـص ـم ـت ــون ك ـم ــا الـ ـقـ ـب ــور بـحـســب
توجهات مؤسساتهم اإلعــامـيــة .بل
حتى عندما ح ــاول بعض الضحايا
مــواج ـهــة املـغـنــي الـنـجــم ف ــي املـحــاكــم

بداية من عام  ،1993لم يتجرأ القضاة
على
األم ـي ــرك ـي ــون عــدي ـمــو ال ـض ـم ـيــر ً
إدانـتــه رغــم الــدالئــل املتقاطعة ،رهبة
ربـمــا مــن سلطة هــالــة األيـقــونــة التي
اكـتـسـبـهــا جــاكـســون عـلــى مــر ّ
األيـ ــام،
إن لم يكن تآمرًا صريحًا مع مؤسسة
وجيش
صناعة النجوم املحيطة بــه
ّ
املـحــامــن املــرتــزقــة الــذيــن ك ــان النجم
ّ
يوظفهم .هكذا رفضت دع ــاوى عــدة،
بينما تــم تسوية عــدد آخــر ودي ــا من
خــال مصالحات ّ
مالية (بلغت قيمة
آخرها  23مليون دوالر).
في هذا اإلطار يفهم وثائقي ّ
«الرحيل
ع ــن ن ـي ـف ـيــرالنــد» ك ـمــا ل ــو كـ ــان نـتــاج
خالف داخل الشبكة املحيطة بالنجم
ع ـل ــى ط ــري ـق ــة اق ـت ـس ــام ن ـه ــر ال ـع ــوائ ــد
املتدفق باملاليني سنويًا ليس إال .أمر
ال شــك يـنــاســب صـنــاعــة األخ ـب ــار في
صحافة اليوم ـ على تنوع قنواتها -
التي يهمها ّتسويق جديد جاكسون
بعدما مات وملا يعد قادرًا على تقديم
املزيد .ولذا سيستمر الجدل املصطنع
لبعض الوقت .جاكسون لن يكون آخر
ّ
الذهبية التي يتم التضحية
العجول
بـهــا .فـفــي زمــن الـفـضــائــح املتسلسلة
وه ــاشـ ـت ــاغ  ،MeTooت ــرقـ ـب ــوا ب ـح ـرًا
م ــن األط ـف ــال ال ــذي ــن ك ـب ــروا وي ــري ــدون
ّ
كشف اعـتــداءات املشاهير عليهم عل
وعـ ـس ــى تـ ـع ــود ع ـل ـي ـهــم ب ـم ــاي ــن مــن
ال ـ ـ ـ ــدوالرات وت ـس ـت ـع ـيــدهــم م ــن زوايـ ــا
ال ـن ـس ـي ــان ،ف ـكــل ال ـ ــذي يـنـقـصـنــا اآلن
مجرد هاشتاغ جــديــد .لكن الحقيقة
أن «الرحيل عن نيفيرالند» إدانة تامة
لشبكات صناعة النجوم فــي الغرب
ّ
الرأسمالية
الـتــي استفحلت فــي ظــل
ّ
ترفيهية
املتأخرة وأصبحت كقشرة
ّ
رقيقة تغطي ظالمًا حالكًا.

ّ
سوريا التي تسـتحق كل هذا الحب

ع ــن َ«دي ـ ـ ــن ل ـب ـن ــان ع ـل ـيــه الـ ـ ــذي مـنـحــه
أول خفقة قـلــب» حــن أنجبته والــدتــه
ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن م ـش ـغ ــرة و«دي ـ ـ ــن آخ ــر
لـجـمـعـيــة «م ـم ـك ــن»» ال ـت ــي احـتـضـنــت
هــذا العمل ووف ــرت فــرصــة عــرضــه في
«بيروت مينا الحبايب» .الكلمات بني
م ــزدوج ــن لـيـســت لــي بــل ل ــهُ .يذهلني
ليس لحضوره رغم رقة هذا الحضور
ول ـيــس لـكـلـمــاتــه رغ ــم حميميتها ،بل
ل ـقــدراتــه الـفـنـيــة وه ــو ف ــي ه ــذه الـســن،
فـهــي تـفــوق فــي أهميتها ق ــدرات كبار
املمثلني في السينما األجنبية.
تشعر أمــام أحــداث الفيلم الــذي يروي
قصة مــذيــع محطة «الــوطــن» املتوقف
عن مهنة ّ
أحبها وأجــادهــا بعد توقف
امل ـح ـط ــة وانـ ـتـ ـش ــار إذاعـ ـ ـ ــات ع ـصــريــة،
ف ــي إش ـ ــارة إل ــى الـتـغـيــر ف ــي دور هــذه
الوسيلة اإلعالمية التي مارست تأثيرًا
كـبـيـرًا عـلــى ال ــرأي ال ـعــام الـعــربــي ّإب ــان
األحداث الكبرى .أفقدت الحرب املدمرة
ب ـط ــل «دمـ ـش ــق ـ حـ ـل ــب» ،أن ــاس ــا ك ـث ـرًا
ّ
أحبهم ،فبقي وحيدًا يبحث عن معنى
الحياة ليجده في رحلة من دمشق إلى
ّ
املحررة ،حيث ابنته الوحيدة مع
حلب
ولديها والباحثة عــن زوج خــرج ذات
ليلة ولم يعد.
رفــاق الرحلة يبثون في نفسه معاني
جــديــدة لحياة أثقلتها أه ــوال الحرب
على وطنه .رغــم التنوع الــذي انعكس
العمل أي رفــاق
مــن خــال شخصيات ّ
الرحلة وتناقضاتهم ،إال أنهم أضاؤوا
فـ ــي جـ ــانـ ــب مـ ــن س ـل ــوك ـه ــم عـ ـل ــى قـيــم
املجتمع الـعــربــي ال ـس ــوري ،الـتــي تبث
روح ال ـب ـقــاء واالسـ ـتـ ـم ــرار واملــواج ـهــة
والتمسك باألمل.
قدمت لنا الرحلة من دمشق إلى حلب،
عـ ّـيـنــة تمثيلية إل ــى حــد مــا للمجتمع
السوري الجديد .هذا املجتمع الذي ال

ّ
ُيمكن له إال أن يتكئ على املاضي ،على
الـتــاريــخ العابق بالكثير مــن األحــداث
ال ـت ــي تـعـنــي بـنـظــر أج ـي ــال ك ـب ـيــرة من
ال ـس ــوري ــن ال ـك ــرام ــة .يـكـفــي أن يلتفت
دري ــد ل ـحــام إل ــى رف ــاق الــرحـلــة بنظرة
ً
ع ــز م ـم ــزوج ــة ب ـل ــوم ق ــائ ــا ل ـه ــم« :أن ــا
ّ
حــاربــت فــي  67وفــي  .»73هــذه العينة
ً
ّ
ضمت نساء ورجاال ،شبابًا وكبارًا في
ال ـســن ،مــدنـيــن وعـسـكــريــن ،مهمشني
ون ـخ ـبــويــن ،امل ـي ـســور وال ـف ـقـيــر .ورغــم
االختالف جمعتهم هذه الطريق التي
تربط دمشق بحلب ،هاتان املدينتان
ال ـ ـل ـ ـتـ ــان ت ـ ـح ـ ـمـ ــان دالالت م ـع ـن ــوي ــة
وسـ ـي ــاسـ ـي ــة وت ــاريـ ـخـ ـي ــة ع ـم ـي ـق ــة فــي
وجدان السوريني وواقعهم.
تـخـيـلــت ن ـف ـســي ب ـي ـن ـهــم .تـخـيـلــت بما
يسمح لي هــذا العمل الذهني املسمى
ً
خـيــاال ،أن أرى كــم استفز وجــود دريــد
لحام كبطل للفيلم باقي املمثلني الذين
أثبتوا أنهم أبطال في تأدية أدوارهــم،
فكان أغلبهم على مستوى متجانس
ومـتـقــارب ،إذ قــدمــوا أجـمــل مــا لديهم.
دري ــد ل ـحــام األب وامل ـث ـقــف والـصــديــق
ورف ـ ـيـ ــق رحـ ـل ــة دمـ ـش ــق ـ حـ ـل ــب ،الـ ــذي
أرهقته سـنــوات العمر وال ـحــرب ،لكنه
بقي متمسكًا بثوابته كابن بلد .صباح
ال ـج ــزائ ــري ال ـس ـيــدة املـحـتــرمــة األنـيـقــة
امل ـظ ـه ــر ،امل ــري ـض ــة ب ــال ـس ــرط ــان تحمل
كفنها وورود قبرها كي تموت وتدفن
في حلب .العروسان اللذان تأخرا على
زفــافـهـمــا .الـشــابــة املغنية الـتــي تذهب
إلقــامــة حفلة فــي مدينة حلب مــع عدد
من أعضاء الفرقة .املذيع الشاب الذي
ي ــاح ــق ال ـف ـت ـي ــات .ال ـش ــاب ــة امل ـهــووســة
بوسائل التواصل االجتماعي .الشاب
ّ
ال ــذي ي ـ ّـدع ــي أن ــه م ــن األم ــن ألن شكله
يوحي للناس بذلك ،لنتبني من خالل
حادثة أثناء توقف الحافلة بأنه يعمل

ف ــي م ـق ـهــى ل ـل ـنــرج ـي ـلــة .ال ــرج ــل ال ــذي
ي ـت ـحــدث ب ــإح ــدى ل ـه ـجــات ري ــف حلب
وي ــرت ــدي ال ـع ـبــايــة وه ــو م ـحــل شـكــوك
دريـ ــد ل ـح ــام ،لـيـكـتـشــف خ ــال الــرحـلــة
ّ
أن شكوكه فــي غير محلها :مــرة أولــى
حني رأى ساقه املبتورة .ومــرة ثانية،
عندما يناديه أحدهم سيادة العميد،
لنعلم بأنه ضابط في الجيش العربي
الـســوري فقد ساقه فــي الـحــرب .إغاثة
املرأة الهاربة في الطريق مع ابنها من
أه ــل زوج ـهــا امل ـف ـقــود ،الــذيــن يــأخــذون
الطفل للعمل معهم غصبًا عنها .املرأة
الحامل...
كانت الحرب ماثلة رغم املشهد الوحيد
النـ ـفـ ـج ــار امل ـح ـك ـم ــة ح ـي ــث ن ـج ــا دري ــد
لـحــام ومــاتــوا مــن كــانــوا فــي انـتـظــاره.
ص ــدي ـق ــاه وابـ ـن ــة صــدي ـقــه وعــري ـس ـهــا،
لـيـتـحــول الـ ـ ــزواج إل ــى مــأتــم ب ــل مــآتــم.
ضحايا الحرب من مدنيني وعسكريني
مـ ـ ــوجـ ـ ــودون ب ـ ـقـ ــوة ،وال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ح ــول
تـقــديــم حـلــول لـتــداعـيــات ه ــذه الـحــرب،
ب ــن أطـ ــراف ه ــذه الـ ّـعـيـنــة عـلــى أشـ ـ ّـده.
ففي الـحــرب ،نــرث املفقودين واأليـتــام
والـعـمــال األط ـفــال واملــرضــى والـفـقــراء.
لكن تبقى ظــواهــر الـغـنــاء واملوسيقى
وال ــزواج واإلن ـجــاب ّ
كبينات على قوة
البقاء وحيوية املجتمع السوري رغم
الحرب الضروس التي استعرت طيلة
ثماني سنوات وما زالت.
ل ـع ــل هـ ــذه ال ـح ــاف ـل ــة امل ـح ـ ّـم ـل ــة ب ــأن ــاس
م ـخ ـت ـل ـفــن ي ـت ـص ـل ــون ب ـب ـع ـض ـهــم مــن
خـ ـ ـ ــال مـ ـنـ ـظ ــوم ــة قـ ـ ـي ـ ــم ،لـ ـ ــم ت ـس ـت ـطــع
ال ـح ــرب أن تـقـضــي عـلـيـهــا ،ت ـعـ ّـبــر عن
سوريا الجديدة .سوريا ما بعد األلم
والــدم والــدمــار ،ما بعد إرهــاب «جبهة
النصرة» و«تنظيم الــدولــة اإلسالمية
/داعــش» ،ما بعد االنقسامات .سوريا
تضحيات الجيش وصمود أهل البلد.

دريد لحام وصباح الجزائري في مشهد من الفيلم

فـ ــي ف ـي ـل ــم «دم ـ ـشـ ــق ـ ح ـ ـلـ ــب» ،ت ـب ــدو
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا فـ ــي خ ــدم ــة األفـ ـك ــار
ّ
الفنية ،أجــاد املخرج باسل الخطيب
فــي الـتـعـبـيــر عــن كــل أوصـ ــال ســوريــا
فــي جهاتها األرب ــع ،مــن خــال مشهد
الجسر الـعــالــي ال ــذي تعبره الحافلة
حــن تصل إلــى مـشــارف حـلــب .لقطة
ناجحة ومكثفة ،ولعل هــذا التكثيف
ف ــي امل ـع ـن ــى واإلي ـ ـحـ ــاء ي ـن ـط ـبــق عـلــى
غ ــال ـب ـي ــة املـ ـش ــاه ــد ،الـ ـت ــي تــاب ـع ـنــاهــا
ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن االن ـ ـس ـ ـجـ ــام واالهـ ـتـ ـم ــام
واملتعة ،حيث كانت األحداث الدرامية
تـ ـسـ ـق ــط عـ ـلـ ـيـ ـن ــا ت ـ ــام ـ ــس ح ــواسـ ـن ــا
وقلوبنا وعقولنا في آن ،ضمن سياق
ُ
ل ــم ي ـخــل م ــن امل ـســاحــات الـكــومـيــديــة،
ً
رغم األلــم الــذي يتصاعد وصــوال إلى
الـلـقـطــة األخ ـي ــرة .قـضــت ه ــذه اللقطة

بــأن يعبر بطلنا دري ــد لـحــام مسافة
ليست طويلة من حاجز الجيش إلى
املبنى الــذي تقطنه ابنته التي نزلت
األدراج بـســرعــة قـيــاسـيــة لتستقبله.
مـشــى ف ــوق األلـ ـغ ــام ،مـشـيــة انقطعت
معها أنفاسنا كما حاله وحال االبنة
(ك ـنــدة ح ـنــا) وح ــال ج ـنــدي الـحــاجــز،
ليرمي الحقيبة ويرمي معها الخوف
وي ـعــانــق اب ـن ـتــه ف ــي لـحـظــة إنـســانـيــة
وعاطفية مــن الـشــوق املـمــزوج باأللم
والرجاء.
مـمــا استوقفني فــي «دم ـشــق ـ حـلــب»،
صورة الجندي أو الضابط التي أزالت
عنها ه ــذه ال ـحــرب فـظــاظــة االنـضـبــاط
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري .ن ـ ـ ــراه حـ ــن ي ـت ـع ــرف إل ــى
شـخـصـيــة امل ــذي ــع (دري ـ ــد ل ـح ــام) كيف
تذكر أنــه كــان يستمع إليه كــل صباح

م ــع أمـ ــه .فـيـطـلــب ال ـضــابــط م ــن املــذيــع
صورة «سلفي» ،ويتصرف في قضية
تـشــابــه األس ـم ــاء مــن دون ال ـع ــودة إلــى
ّ
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ،ألن ـ ــه م ـت ـي ـقــن ب ـ ـ ــأن االم ـ ـ ــر ال
ي ـع ــدو ك ــون ــه ت ـش ــاب ــه أس ـ ـمـ ــاء .دروس
الحرب ســوف تكون كثيرة ،ومنها ما
قالته صـبــاح الـجــزائــري« :ملــا نكبر ما
منعود نـخــاف مــن قــول أي ش ــيء» .ها
هــي ســوريــا الـتــي كـبــرت بـعــد سـنــوات
الـحــرب ونضجت واكتسبت ال ــدروس
تتخلى عــن الـخــوف .الـصــورة األخــرى
ال ـتــي اسـتـهــولـتـهــا ،مـشـهــد ال ــدم ــار في
حلب وفــي مناطق أخ ــرى فــي الطريق
من دمشق إلــى حلب .مشهد أعــاد إلى
ذاك ــرت ــي ،مـشــاهــد ال ــدم ــار بـعــد الـحــرب
العاملية الثانية التي رأيتها في العديد
من األفالم الوثائقية .مشهد الدمار في
حـلــب يشهد بــأن الـحــرب عـلــى ســوريــا
كانت حربًا كونية.
ف ـي ـل ــم «دم ـ ـشـ ــق ـ حـ ـل ــب» ف ـي ــه ال ـك ـث ـيــر
م ــن م ـعــانــي ال ـح ـي ــاة واألمـ ـ ــل وال ـح ــب،
مآقينا
ه ــذه املـعــانــي الـتــي ســرقــت مــن ّ
الدموع .هذه سوريا التي تستحق كل
هذا الحب.
* «دمشق ـ حلب» في الصاالت اللبنانية
* صحافية وكاتبة عربية من لبنان
[ ]1بدعوة من جمعية «ممكن» أطلق العرض
مــا قـبــل األول للفيلم فــي «سينما سيتي»
في بيروت يــوم  26شباط (فبراير) ،2019
بحضور النجم الكبير دريــد لحام ومخرج
الفيلم باسل الخطيب واملمثلة الكبيرة صباح
ال ـجــزائــري واملـمـثـلــة ك ـنــدة حـنــا ال ـتــي أثبتت
موهبتها وقدرتها التمثيلية من خالل عدد
م ــن األع ـم ــال ال ــدرام ـي ــة ال ـهــامــة .ح ــاز الفيلم
جــائــزة «مـهــرجــان االسـكـنــدريــة السينمائي
الدولي ألفالم البحر املتوسط» كأفضل فيلم
عــربــي ،كما حــاز الفنان دري ــد لـحــام جائزة
التمثيل الكبرى من املهرجان.
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وثائقي

ّ
دليل
«الجمعية»
ّ
مبشر على ّنية
صنع
مخرجته ّ
جادة،
ّ سينما
ومؤثرة ،ومخلصة
لذاتها وناسها

ريم صالح :جمالية توثيق القاع
علي وجيه
أس ـم ــاء م ـصـ ّ
ـريــة ك ـب ـيــرة خــرجــت م ــن «روض ال ـف ــرج» أو م ـ ّـرت
ّ
الحي الشعبي املنبسط شمال القاهرة كان قديمًا مركزًا
عليه.
ّ
ّ
الفنية .فرقة علي ّ
الكسار،
والتجمعات
للمسارح واالستعراض
وإسماعيل ياسني ،وأمينة رزق ،وماري منيب ،وفاطمة رشدي،
ومدحت صالح ،أمثلة على تاريخ املكان وريادته في الحركة
الفنية املـصـ ّ
ّ
ـريــة .فريد شوقي وتحية كاريوكا ونــاهــد يسري
ومجدي وهبة لعبوا بطولة «روض الفرج» ( )1987لعبد الفتاح
مدبولي .أحمد الناغي ّ
قدم مسرحية باالسم نفسه .على مدى
سنواتّ ،
ضم الحي سوق الخضار املركزي في القاهرة .هناك،
ّ
تم تصوير «سالم يا صاحبي» ( )1987لنادر جالل .من يمكن
ّ
أن ينسى «مرزوق» و«بركوتة» و«خوليو» و«امللك» في التعاون
السينمائي األشهر بني عادل إمام وسعيد صالح؟
ّ
ّ
تتعرف إلى املنطقة ّ
ّ
للمرة
ربما لم تعلم ريم صالح كل ذلك ،إذ
ّ
ّ
ّ
األول ــى .السينمائية اللبنانية ( )1979تصلها للمرة األولــى
بـهــدف م ـحـ ّـدد :تنفيذ وصـيــة والــدتـهــا املـصـ ّ
ـريــة .هــذه األخـيــرة
ّ
م ــا زالـ ــت مـتـعــلـقــة بـمـسـقــط َرأس ـه ــا بـعــد ح ــوال ــى ثــاثــن عــامــا
ُ
على الغياب ،فأوصت أن تــدفــن هناك .صالح تستكشف عاملًا
جديدًا .كثير من الفقر والجهل والحرمان ،كما كثير من ًالطيبة
و«الجدعنة» وحالوة الروح .لم يعد «روض الفرج» أيقونة ّ
فنية
كاأليام الخوالي ،ولكن يمكن ّ
تفهم إصرار األم على العودة إليه.
ّ
ه ـكــذا ،تـتـقـ ّـرب ريــم مــن أه ــل «ال ـحــتــة» .يلفتها اعـتـمــادهــم على
ّ
«الجمعية» لتدبير أمورهم .ادفع بضعة جنيهات بشكل دوري،
ّ
لـتـعــود إلـيــك مبلغًا وازن ــا فــي مــوعــد م ـحــدد« .ثـ ــروة» صغيرة
تـســاعــد فــي ب ــدء ت ـجــارة ص ـغ ـيــرة ،أو ش ــراء «م ـك ـنــة» ،أو حتى
ّ
تزويج ابن .القاعدة بسيطة حسب منظمها الشيخ عادل« :اللي
محتاج هو اللي ياخدها ّ
األول»« .أم غريب» و«نـجــوى» و«أم
ّ
طارق» والطفلة «دنيا» تدركن ذلك جيدًا.
هـنــا ،تــولــد فـكــرة وثــائـقــي «الـجـمـعـ ّـيــة» What Comes Around
(2018ـ ـ ـ ـ  79د) .ع ــرض أخ ـي ـرًا ضـمــن قـســم «السينما املـصـ ّ
ـريــة
السينمائي
الـجــديــدة  »2018 – 2017فــي «مـهــرجـ
ـان الـقــاهــرة ّ
الــدولــي» األخـيــر .نعم ،املــوضــوع مـصـ ّ
ـري بحت ،بــل إنــه موغل
فــي ذل ــك .قسم مــن اإلن ـتــاج أيـضــا .للصانعة أصــل مـصـ ّ
ـري من
ً
ّ
املصرية ّأوال ،وإلى
جهة األم .لذلك ،يمكن نسبه إلى السينما
الجديدة منها ثانيًا ،سـ ً
ـواء في املعالجة واملنظور واألسلوب،
أو حتى وفقًا لعام اإلنتاج .منذ فترة ،شاهدنا افتتاحه الشرق
أوس ـطـ ّـي ّ
األول فــي «مـهــرجــان الـجــونــة الـسـيـنـمــائــي» ،منافسًا
ّ
على جــوائــز الوثائقي الـطــويــل .سبقه تـجــوال دول ــي ،بــدءًا من
«بانوراما» برلنيّ ،
ّ
الخاصة» في سراييفو .بعد
ثم «العروض
ّ
«الجونة» ،انتقل إلــى ماملو للسينما العربية ،ضمن مسابقة
الوثائقي الطويل...
ّ
ّ
شعبي ،مدخل مثالي لعمل فيلم عن
الجمعية كنظام تكافلي
ّ ً
ّ
أنــاس هامشيني ،وبيئة مــن صميم واقعهم .مل ــاذا؟ أوال :رابــط
س ــردي مـنــاســب بــن ش ـخــوص ال ـشــريــط وعــامل ـهــم وهـمــومـهــم.
ّ
ّ
ّ
بالجمعية؟ ما حكايته
ألي غرض بالتحديد يشترك كل منهم
بــالـضـبــط؟ م ــاذا سيفعل ب ــامل ــال؟ ثــانـيــا :يـظـهــر ه ــؤالء الـفـقــراء
أصحاب نفس عزيزة .قادرين على تيسير شؤونهم بكرامة ،من
«الفقر فقر نفوس ،مش فقر فلوس» .ثالثًا:
دون حاجة ألحــد.
ّ
إيجاد حلول من هذا النوع ،يعني خلق فرح ،ومنح أمل .نوع
من التحقق املؤقت .يبعد الشريط عن امليلودراما واالستجداء،
على الرغم من ضنك العيش.
«أبطالها» منذ البداية .تتفهم طرق تفكيرهم،
إذًا ،تحترم ريم ّ
من دون حكم أو تدخل .عدستها تطبطب على قلوبهم بحرص.
ّ
وتسجل .تحقيق ذلك لم يكن
ال تفرض رأيًا أو موقفًا ،بل تعايش
ً
ّ
سهال ،مع شخوص غير معتادين على الكاميرا ،بل إن بعضهم
ّ
املصري.
ينظر لها بحذر وريـبــة .صالح تستفيد من نصفها
ً
ّ
يعتبرها السكان وا ًح ــدة منهم .إصــرارهــا على تحقيق رغبة
ّأمها ،يجعلها أصيلة في نظرهم .يفتحون لها قلوبهم .كونها
ّ
ّ
يسهل األمــر .بالتأكيد ،لم يكن رجــل ليتمكن من دخول
امــرأة
ال ـب ـيــوت ،ومـعــرفــة خـصــوصـيــات ،فــي منطقة مـحــافـظــة كـهــذه.
ّ
ّ
تصورهم على مــدى 6
ريــم تتحلى بالصبر الجميل بــدورهــا.
س ـنــوات .منها  8أشـهــر مـقــابــات وتـسـجـيــات «غـيــر مـفـيــدة»،
ً
ليعتادوا ّ
املعدات والطاقم ،وصوال إلى نسيان وجودها.
ّ
ّ
تأت هذه العقلية من فراغ .إلى جانب تخرجها من الجامعة
لم ِ
ّ
اللبنانية األمـيــركـ ّـيــة (رادي ــو وتلفزيون ّ وسينما) عــام 2003
ّ
املجردة» ( 12 ،2002د ،).تلقت ريم صالح دروسًا
بفيلم «بالعني

ّ
في علم النفس .في  2003كذلك ،أخرجت مسرحية «األجنحة»،
تأليف آرثر كوبيت .عملت كمساعدة مخرج في إنتاجات ّ
عدة،
ّ
منها «ملا حكيت مريم» ( 98 ،2001د ).ألسد فوالدكار .شاركت
ّ
في إنتاج مشاريع لصالح قناة  MTVاللبنانية وشبكة روتانا،
قبل أن تنتقل إلى قطر عام  .2006اشتغلت في قناة الجزيرة
لــأط ـفــال ف ــي اإلن ـت ــاج والـتـعـلـيــق ال ـصــوتــي ،ث ـ ّـم ان ـضـ ّـمــت إلــى
«مؤسسة الدوحة لألفالم»ّ .
تولت مهام نائب مدير «مهرجان
أجيال السينمائي» ألربع سنوات .أيضًا ،لها تجارب قليلة في
التمثيل.
هـكــذا ،تنجح ريــم فــي خلق األلـفــة .تـصـ ّـور فــي املـنــازل واألزقــة
ّ
ّ
نفسية
وامل ـح ــات واملـقــاهــي وحـتــى املـقــابــر .تــواكــب ت ـحـ ّـوالت
ّ
ّ
واجتماعية« .أم غريب» ،زوجة الشيخ صالح ،هي الشخصية
ّ
والرقيقة في
املفتاح .مثال املرأة املكافحة ،والصبورة ،واملربيةّ ،
آن .االهتمام بالعائلة ،ومساعدة الغير ال يعني أنها بمنأى
ّ ّ
ّ
ثم يطلق ،ليقترن بأخرى .األهل
يتزوج،
عن الصدمات .ابنها
واألصدقاء فخورون بإنجازه األحمر على قماشة بيضاء ليلة
الــدخـلــة .الـشـيــخ صــالــح ينحو بــاتـجــاه ال ـت ـصـ ّـوف ،حـتــى على
حساب أهل بيته« .دنيا» فخورة بسعيها إلى الختان بنفسها.
ّ
ّ
الجمعية
انفتاحها أمــام الكاميرا الفت بالفعل .كله من نقود
ّ
وتفرعاتها بطبيعة الحال.
ً
ّ
حـضــور امل ــرأة ب ــارز ومهيمن صـنــاعــة ومـحـتــوى .صحيح أن
طبيعة املكان متوقعة ،بما يقع على نسائه من قهر ذكـ ّ
ـوري،
ً
ّ ّ
مقاتال أيضًاّ .
يعبرن بجرأة مدهشة.
إال أنهن يظهرن جانبًا
ّ
ّ
يتصدين ألعباء ثقيلة ،كما «نجوى» و«أم طارق» .هن قادرات
ّ
على البوح والفعل واملجابهة والتغيير ،من دون إغفال ضعفهن
ّ
وانكسارهن ،أمام ظروف كفيلة بقهر ّ
أي رجل .عمومًا ،ال يمكن
ّ
ّ
العربية اليوم ،مع
تجاهل أن املــرأة ورقــة رابحة في السينما
ً
بروز حركات  Metoo#و  ،TIMESUP#سواء من حيث الصناعة
أو املواضيع .اجتماع العنصرين زيادة الخير خيرين .معظم
ّ
العربية في مهرجانات السينما الكبرى هذه السنة
العناوين
مــن تــوقـيــع م ـخــرجــات ،مـثــل نــاديــن لـبـكــي ،ونــرجــس الـنـجــار،
ومريم بن مبارك ،وسؤدد كعدان ،وغايا جيجي ...هذه مالحظة
إحصائية .ال ُتنقص مــن قيمة املنجز ّ
ّ
بحد ذات ــه .ال تتناسى
ّ
حضور الصناع الرجال بتواتر دائم.
ّ
ّ
ّ
بالحياتية .يوغل بسالسة
«الجمعية» ينضح
بيد أن مضمون
ً
ّ
ّ
فــي االجـتـمــاعــي والـيــومــي امل ـصــري ،م ـصــدرًا مـثــاال هــامــا على
الشق الوثائقي مــن «سينما الـقــاع» .فــي املقابلّ ،
ثمة هامش
ل ـ ــدفء وع ــذوب ــة وب ـس ـمــة وج ـم ــال ـ ّـي ــات ص ـن ـعــة ،رغـ ــم خـشــونــة
ّ
ّ
كيفية إظهار
لذاتية املخرجة .اختيارها
املحتوى .هــذا عائد
الفني .أقصى حدّ
ّ
ّ
رؤيتها .تركها مساحة تخصها لالشتغال
من األفلمة ،على حساب التقرير والريبورتاج واالستقصاء
ّ
ّ
املجرد .ذلك معزز ببناء روائي ضمن التسجيلي .مراعاة الربط
ّ
ّ
ّ
ال ـســردي ،وإن تفلت أحـيــانــا نحو تشعبات جــانـبــيــة .توليف
مشدودّ .
حب الحدث والتصعيد .إعادة تمثيل مشاهد فاتتها،
ّ
أو تصويرها ّ
الجمعية
خصيصًا من أجــل الشريط (اجتماع
ً
ّ
في البداية مثال) .من الواضح أن الروائي حاضر في ذهن ريم
ّ
ّ
دائمًا .ها هي تكتب أول أفالمها الروائية الطويلة ،عن نساء
أيضًا.
املضمون ّ
ذكي كذلك .هناك إحاالت كبيرة ،من تفاصيل وإشارات.
ً
ّ
ّ
الشخصيات خــارج محيطها ،إال فــي املـقــابــر .كــأن
مـثــا ،ال نــرى
ه ــؤالء املسحوقني ،مـحــدودي األح ــام والـطـمــوح وع ــدد وجبات
اليوميةّ ،
ّ
مقدر لهم أال يغادروا واقعهم سوى إلى اآلخرة.
الطعام
ّ
هذا مشحون باالحترام املصري الكبير للموت منذ القدم .كذلك،
ال سـيــا ًســة فــي الـشــريــط ،عـلــى الــرغــم مــن مــواكـبـتــه أكـثــر األع ــوام
ّ
وحساسية ( .)2011لــوال كتابات ال ـجــدران ملــا الحظنا
سخونة
ّ ّ
ّ
ّ
ذلك .السبب ،ببساطة ،أن السياسي ّخارج السياق الدرامي .كل
ّ
التغييرات في نشرات األخبار ،لم تؤثر في حياة سكان «روض
الفرج» .توالي األسماء ال ّ
ّ
يغير بؤس معاشهم ،فيما يمر قطار
ّ
الحي .هم يدركون ذلك .يعتمدون على أنفسهم
الحياة على طرف
ّ
لهالة
د).
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على
ـرار،
للنجاة واالسـتـمـ
ّ
خليل ،عندما خــاب أمــل الـغــابــة فــي ال ـثــورة بعد عشم وتــرقــب.
ّ
لبنانية،
هنا ،تظهر تعليقات عن «تشويه صورة مصر» من قبل
بتوثيقها وجهًا ال يمكن اعتماده في كتالوغات السياحة .أقاويل
ّ
الفيلم وتأثيره.
بال قيمة نقدية ،مصيرها ّالنسيان ًأمام جمالية ّ
ّ
دليال محترمًا ومبشرًا على نية
في النهاية ،يبقى
«الجمعية» ّ
مخرجته صنع سينما ّ
جادة ،ومؤثرة ،ومخلصة لذاتها وناسها
وموضوعها ومعالجتها.

