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باكورة

ّ
جنة جان جينيه وبول بولز صارت تأكل أبناءها .في فيلمها الطويل األول ،تجري صاحبة «أماكننا املمنوعة»
ّ
ومتوحش ،حيث يرمي أوالده وقودًا للماركات األوروبية
محاكمة ذكية للواقع املغربي الذي يعيش في مجتمع معولم

نساء ليلى الكيالني في جحيم طنجة
الدار البيضاء ــ محمد الخضيري
ط �ن �ج��ة ب � ��ول ب ��ول ��ز وج� � ��ان ج�ي�ن�ي��ه
وغ � �ي� ��ره � �م� ��ا م� � ��ن ك� � �ب � ��ار امل � �ب ��دع �ي�ن
ال�غ��رب�ي�ين ال��ذي��ن ج�ع�ل��وه��ا جنتهم،
ّ
تحولت إلى جحيم تستقبل مغاربة
ال �ج �ي��ل ال �ج��دي��د م �م��ن ت �ض �ي��ق بهم
األرض ،فيعيشون «ع�ل��ى ال�ح��اف��ة».
ه ��ذا ه��و ال �ب��ورت��ري��ه ال� ��ذي تنسجه
امل �خ��رج��ة امل�غ��رب�ي��ة ل�ي�ل��ى ال�ك�ي�لان��ي
( )1970ف��ي فيلمها ال��روائ��ي األول
«ع �ل��ى ال �ح ��اف ��ة» ح �ي��ث ال �ب �ط�ل�ات ال
ي �ع �ش��ن ط �ن �ج��ة ال�ك��وس�م��وب��ول�ي�ت�ي��ة
ال � �ت� ��ي ص �ن �ع �ه ��ا امل � �خ � �ي� ��ال األدب � � ��ي
ال� �غ ��رب ��ي ،ط �ن �ج��ة ال �ف��اق �ع��ة األل � ��وان
وامل��دي�ن��ة ال�س��ري��ة والحميمية التي
احتضنت ح�م��اق��ات س �ن��وات الحب
والسلم .هؤالء البطالت يعشن على
ال �ح��اف��ة ،ح�ي��ث ال �س �ق��وط ال يهمهن
ب�ق��در م��ا يهمهن أن ال يسقطن في
ن �ظ��رت �ه��ن إل � ��ى ذوات � �ه � ��ن .االح� �ت ��رام
للذات ،رغم قذارة الحياة هي امللجأ
الوحيد لهن.
ال� �ح� �ي ��اة «ال� �ط� �ن� �ج ��اوي ��ة» ف� ��ي ع�م��ل
السينمائية املغربية تصير مدينة
ال�خ�ط��اي��ا وال �ق �س��وة ح�ي��ث البطالت
م �م �ث�ل�ات ه� ��اوي� ��ات ل ��م ي �س �ب��ق ل�ه��ن
تأدية أدوار في أي شريط .تنسحق
النساء اللواتي ينحدرن من أوساط
ش �ع �ب �ي��ة ،ف� ��ي ع ��ال ��م ط �ن �ج��ة امل ��ؤل ��م
وامل �غ �ب��ر ال� ��ذي ت �ت �ق��اذف ف �ي��ه أرج ��ل
ال� ��رأس � �م� ��ال اآلدم� � �ي �ي��ن ،ف �ي �ص �ي��رون
أج �س ��ادًا ت�ن�ت�ه��ك ح��رم�ت�ه��ا م��ن دون
شفقة .البطالت يعملن في مصانع
ل �ت �ق �ش �ي��ر ال� �ص ��دف� �ي ��ات وال �ن �س �ي��ج.
وم��ن ق��اع طنجة ال�ت��ي ص ��ارت أح��د
مراكز الصناعة املغربية الجديدة،
يأتني رافضات واقعهن ال��ذي يردن
تغييره ب��ال�ق��وة .هكذا ي��راوح��ن بني
ح �ي��اة ال �ع �م��ل ف ��ي م �ص��ان��ع امل�ن�ط�ق��ة
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ،وب� �ي ��ن ح � �ي� ��اة ال �ل �ي��ل
الصاخبة حيث ينتزعن حقهن.
تغيير «ال �ق��در» ب��ال �ق��وة ،وال�س�ق��وط
ف ��ي م ��أس ��اوي ��ة ش ��اع ��ري ��ة ي �خ� ّ�ي �م��ان
ع �ل��ى األف �ل ��ام األخ � �ي� ��رة ف ��ي امل �غ��رب
م��ع «م ��وت ل�ل�ب�ي��ع» ل�ل�م�خ��رج ف��وزي
ب�ن�س�ع�ي��دي ،أو «ك��ازان �ي �ك��را» ل�ن��ور
ّ
الدين لخماري .لكن ذلك يتخذ بعدًا
آخ ��ر ف��ي «ع �ل��ى ال �ح��اف��ة» ال ��ذي ن��زل
أخ �ي �رًا إل ��ى ال �ص��االت امل �غ��رب �ي��ة .في
حني تطرقت األفالم إلى قدر الرجال
ّ
ف��ي امل� ��دن ال �ك �ب��رى ف��ي امل �غ ��رب ،ف��إن
ليلى الكيالني التي بدأت مشوارها
مخرجة وثائقية عام  ،1999تنحاز
هنا إلى النساء.
ال �ف �ي �ل��م ال �ح ��ائ ��ز ال� �ج ��ائ ��زة ال �ك �ب��رى

مشهد من «على الحافة»
ف��ي «امل �ه��رج��ان ال��وط�ن��ي للفيلم في
ط�ن�ج��ة» ،ينطلق م��ن ق�ص��ة واق�ع�ي��ة
ت�ن��اق�ل�ت�ه��ا ال �ج��رائ��د ع ��ام  2005عن
«ت��أن�ي��ث ال �ج��ري �م��ة» .ت��رص��د حكاية
ّ
أرب��ع ش��اب��ات ف��ي ظ��ل التحول ال��ذي
أح��ال املدينة منطقة ح��رة لتصنيع
ّ
البضائع األوروب �ي��ة .يسلط الفيلم
ال� �ض ��وء ع �ل��ى ح �ي��ات �ه��ن واألس� �ب ��اب
ال�ت��ي دف�ع�ت�ه��ن ال��ى ارت �ك��اب ح��وال��ي
ّ 400عملية إجرامية.
إن��ه ش��ري��ط ي��رص��د ح�ي��اة محاربات
اخ� � � �ت � � ��رن االن � � �ح � � �ي� � ��از إل � � � ��ى ق� �س ��وة
األم � ��ازون� � �ي � ��ات .ي� �ح ��ارب ��ن واق �ع �ه��ن
وي� � �ض� � �ع � ��ن ق � ��ان � ��ون� � �ه � ��ن ال � � �خ� � ��اص:
ان�ت��زاع حقهن بأيديهن .وراء قصة
ن��زوع�ه��ن إل��ى الجريمة (ك�م��ا يراها
ال�ق��ان��ون وامل�ج�ت�م��ع) ،ينكشف واق��ع
ط �ن �ج��ة ال� �ت ��ي ش� �ه ��دت ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال �ت �غ �ي �ي��رات ف ��ي ال� �ع� �ق ��ود األخ� �ي ��رة
وج �ع �ل �ت �ه��ا ت �ف �ق��د ن �ض��ارت �ه��ا .ن�ح��ن
ه �ن��ا أم � ��ام امل ��دي �ن ��ة ال �ح��دي �ث��ة ال �ت��ي
ص � ��ارت م��رك��ز اس �ت �ق �ط��اب مل�ع��دم�ين
وم �ه� ّ�م �ش�ين م �غ��ارب��ة ي �ح��ارب��ون من
أج��ل ال�ب�ق��اء .آالف ال�ن�س��اء يشتغلن
إم� � � ��ا ف� � ��ي م � �ص� ��ان� ��ع س � �م� ��ك ت �ج �ع��ل
الرائحة النتنة تلتصق بأجسادهن،

أو ف ��ي م �ص��ان��ع م�ل�اب ��س امل ��ارك ��ات
األوروب � �ي� ��ة ال �ش �ه �ي��رة ال �ت��ي يعملن
�روف س�ي�ئ��ة .أح��د مشاهد
فيها ب �ظ� ّ
ال�ش��ري��ط ي�ل��خ��ص واق �ع��ن .ف��ي لقطة
م �ق� ّ�رب��ة ،ت �ق��ول إح ��دى ال �ب �ط�لات« :ال
أس��رق :بل أع� ّ�وض نفسي ،ال أسطو
ب ��ل أس �ت��رج��ع م�م�ت�ل�ك��ات��ي .ال أع�م��ل
ف��ي ال�ت�ه��ري��ب ب��ل أت��اج��ر .ال أم ��ارس
ال��دع��ارة ب��ل أدع��ون��ي .ال أك��ذب :فأنا
أت�ح��دث اآلن عما سأكونه .أن��ا فقط
أس �ب��ق ال�ح�ق�ي�ق��ة :ح�ق�ي�ق�ت��ي» .طيلة
ساعة ونصف الساعة (مدة الفيلم)،
تستحيل النساء إلى محاكمة ذكية
ل�ل��واق��ع امل�غ��رب��ي ال ��ذي تنتصر فيه

اعتماد شكل
سينمائي قريب من
األفالم الوثائقية

املاركات والعالمات العابرة للقارات
ال�ت��ي تستغل اآلدم �ي�ين ف��ي مجتمع
ّ
ومتوحش بال شفقة.
معولم
تعتمد ليلى الكيالني في الفيلم على
ش �ك��ل س�ي�ن�م� ّ�ائ��ي ق��ري��ب إل ��ى األف�ل�ام
الذي
الوثائقية .كأنها ترصد الواقع ّ
تعيشه شخوص املدينة ،م��ا يتمثل
ف��ي لجوئها ف��ي الكثير م��ن املشاهد
إلى الكاميرا املحمولة على األكتاف
ال�ت��ي تعكس ج��زءًا م��ن تجربتها في
إن�ج��از األف�ل�ام الوثائقية كصحافية
مستقلة.
ً
سبق لليلى الكيالني أن ّ
قدمت عمال
وثائقيًا مميزًا هو «أماكننا املمنوعة»
( )2008ال� ��ذي ج�ع�ل�ه��ا م �ح��ط أن �ظ��ار
ك �ث �ي��ري��ن .ف ��ي ه� ��ذا ال �ش ��ري ��ط ،راف �ق��ت
أرب � ��ع ع ��ائ�ل�ات م �غ��رب �ي��ة ف ��ي ب�ح�ث�ه��ا
ع ��ن أب �ن��ائ �ه��ا ال ��ذي ��ن اخ �ت �ف ��وا خ�ل�ال
«سنوات الرصاص» في الستينيات
والسبعينيات ُوالثمانينيات .خالل
ت �ل��ك امل��رح �ل��ة ،غ � ِّ�ي ��ب ع �ش ��رات اآلالف
م��ن امل �ع��ارض�ين ل�ن�ظ��ام امل�ل��ك الحسن
ال�ث��ان��ي .بعد أعمالها الوثائقية ،ها
ّ
تتصدى لفيلمها ال��روائ��ي األول
هي
حيث جعلت طنجة حافة ،قد يسقط
منها املغرب في قاع البحر!

أسامة العارف

اإلطاللة األخيرة
حسين بن حمزة
هو صاحب «إضراب الحرامية» التي وضعت
اس�م��ه ف��ي ال�ص�ف��وف األول ��ى ل�ح��داث��ة امل�س��رح
اللبناني .ال�ن��ص ال��ذي ق� ّ�دم��ه روج�ي��ه عساف
ونضال األشقر عام  ،1971تحول إلى إحدى
العالمات الفارقة للمدينة التي كانت تعيش عصرها
ال��ذه�ب��ي ف��ي امل �س��رح وال�ش�ع��ر وال�ص�ح��اف��ة وال�س�ي��اس��ة.
ّ
ظل اسم أسامة العارف الذي رحل قبل يومني ،مرتبطًا
بنصه األول ،وظ��ل نصه محكومًا باسمه .كتب خمس
م�س��رح�ي��ات أخ ��رى ،ول�ك��ن ت�ل��ك امل�س��رح�ي��ة واظ �ب��ت على
حراسة اسمه الذي ُصنع في زمن غير هذا الزمن الذي
ي �ش� �ه ��د غ � �ي� ��اب� ��ه .أخ� � � ��رج ل��ه
ج �ل ��ال خ� � � ��وري «ب �ن �س �ي��ون
ال� �س ��ت ن �ع �ي �م��ة» ،وي �ع �ق��وب
ال � �ش ��دراوي «ي ��ا اس�ك�ن��دري��ة
ب � �ح� ��رك ع � �ج� ��اي� ��ب» ،ب �ي �ن �م��ا
قدمت بتي توتل آخر أعماله
«أي � � � ��ام ب� �ت� �س ��وى ف ��ران� �ك ��و»
ق�ب��ل ث�لاث��ة ُ أع� ��وام .ل�ك��ن تلك
ال�ع��روض قدمت في الظالل
ال � �ق� ��وي� ��ة ل � �ب� ��اك� ��ورت� ��ه ال �ت ��ي
ّ
توجتها امل��ؤس�س��ة الدولية
للمسرح بالجائزة الثانية،
ووض � �ع ��ت ص��اح �ب �ه��ا أم ��ام
خيارات صعبة بني املحاماة
وال� �ك� �ت ��اب ��ة .ه � �ك ��ذا ،ب � ��دا أن��ه
تحول «إضراب
عاش حياتني :واحدة داخل
ّ
مهنته ال�ت��ي داف��ع فيها عن الحرامية»
ال �ع��دال��ة وال �ح��ري��ة ،وأخ �
�رى إلى إحدى
مالصقة للحياة املسرحية
ف��ي امل��دي�ن��ة ال�ت��ي ول��د فيها ،العالمات
وأخ ��ذت شخصيته الكثير الفارقة
م��ن انفتاحها
وتعدديتها .للمدينة التي
م � ��ن ص � ��داق � ��ة امل� �س ��رح� �ي�ي�ن،
رب� � � � � ��ح ص� � � ��اح� � � ��ب «آخ ي ��ا كانت تعيش
ب � �ط� ��ل» ال� �ت� �خ� �ف ��ف م � ��ن ث�ق��ل عصرها
ال �ج �م �ل��ة األدب� � �ي � ��ة ل �ص��ال��ح الذهبي
ال � �ح ��رك ��ة وال � �ف � �ع ��ل واألداء
ع �ل��ى ال �خ �ش �ب��ة .وم� ��ن عمله
ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي ،اك� �ت� �س ��ب ق ��وة
الحوار والجدل.
ب �ط��ري �ق��ة م� ��ا ،ك� ��ان ال �ع ��ارف
حاضرًا وغائبًا في الوقت نفسه .كنا نسمع في السنوات
األخ �ي��رة أخ �ب��ارًا ع��ن م��رض��ه وان ��زوائ ��ه ،ون �ع��رف أن ��ه ال
ي��زال واح �دًا م��ن فريق «م�س��رح املدينة» ال��ذي نعاه أول
من أم��س .تكريمه إلى ج��وار أسماء أخ��رى في مهرجان
«م �ل �ت �ق��ى ال� �ش� �ب ��اب» ف ��ي «م� �س ��رح امل ��دي� �ن ��ة» ف ��ي أي �ل��ول
(س�ب�ت�م�ب��ر) امل��اض��ي ،ك��ان��ت آخ��ر إط�لاالت��ه ال�ع��ام��ة التي
ب��دا فيها ودي�ع��ًا ومتعبًا وه��و يلقي كلمته القصيرة.
كأن التكريم كان تذكيرًا بحقبة أخ��رى لم يعد أبناؤها
يجدون أمكنة الئقة بهم في الزمن الراهن .اكتفى اسامة
ً
ال �ع��ارف بالكتابة للمسرح ،وح�ت��ى ف��ي ذل��ك ك��ان مقال.
ت�غ�ي��ر امل �س ��رح .ل��م ي�ع��د امل �س��رح �ي��ون ال �ج��دد ي�ع�ت�م��دون
على نصوص جاهزة ومكتوبة مسبقًا .صارت الكتابة
ّ
املسرحية ممارسة محكومة باالرتجال والبروفات .كأن
ت�ق��دم ال��زم��ن وال�ت�ج��ري��ب امل�س��رح��ي ت�ع��اون��ا ع�ل��ى إب�ع��اد
ال��راح��ل إل��ى ال�ه��ام��ش ال ��ذي أق ��ام ف�ي��ه م��ع أق��ران��ه ال��ذي��ن
ي�ن�ع��ون��ه ال �ي��وم وي�ت�ق�ب�ل��ون ال�ت�ع��زي��ة ب ��ه ،بينما ينتظر
ً
ً
بعضهم رحيال مماثال .لعلها تراجيديا قدرية أن تغيب
أيقونات املاضي في قسوة الحاضر.

فالش
ّ
■ ّ
مطوالت أم كلثوم تحل الليلة على «املكتبة العامة
ل�ب�ل��دي��ة ب� �ي ��روت» (ال� �ب ��اش ��ورة) ب��دع��وة م��ن جمعية
«السبيل»ّ .
يقدم الباحث املوسيقي الياس سحاب
ّ
أم �س �ي��ة م��وس�ي�ق ّ�ي��ة ب �ع �ن��وان «أم ك �ل �ث��وم :م �ط��والت
مسرحية» يتخللها سماع وتحليل عنها في السابعة
من مساء اليوم .كما دعت املكتبة العامة لبلدية بيروت
(الباشورة) هواة الكتابة من عمر  14حتى  16سنة إلى
محترف للكتابة اإلبداعية باللغة العربية يحمل عنوان
«م��ن أن ��ا» وي��دي��ره ع�ل��ي ص� ّ�ب��اغ اب �ت� ً
�داء م��ن  19تشرين
الثاني (نوفمبر) .لالستعالم01/667701 :
■ افتتحت أخيرًا الصالة األول��ى املتخصصة في الفن
امل�ع��اص��ر للشرق األوس ��ط ف��ي آس�ي��ا .فقد أط�ل��ق رجل
األعمال اللبناني أسعد وجدي رزوق في سنغافورة
«غاليري سنا» التي تسعى إلى خلق مساحة لعرض
أعمال فناني الشرق األوسط وخصوصًا الشباب .بعد
الحراك العربي الذي أنتج حركة متجددة للفن املعاصر،
تفتتح الغاليري نشاطاتها بمعرض «قبل من العدو»

ّ
يضم مجموعة من آخ��ر أعمال الفنانني ثائر معروف
وس �م �ع��ان خ� ��وام وي�س�ت�م��ر ح �ت��ى  18ت �ش��ري��ن ال�ث��ان��ي
(نوفمبر).
■ أل�ق��ت ال�س�ل�ط��ات ال�س��وري��ة ال�ق�ب��ض ع�ل��ى الصحافية
ش��ذا امل��داد والكاتب ضاهر عيطة (ال �ص��ورة) .وقد
اعتقلت املداد بعدما استدعاها الفرع الداخلي في جهاز
ّ
أمن الدولة ،علمًا أنها اشتهرت بمواقفها املعارضة .أما
الروائي واملخرج املسرحي وكاتب السيناريو ضاهر
عيطة فهو معروف بمواقفه املعارضة ،وقد فاز أخيرًا
بجائزة عن أفضل نص مسرحي لألطفال في املسابقة
التي تقيمها «الهيئة العربية للمسرح»
ف��ي ال �ش��ارق��ة ع��ن ن�ص��ه «ب� ��راءة ب�ح��ار».
ّ
وفي ظل هذه االعتقاالت ،انطلقت حملة
دول�ي��ة تطالب ب��اإلف��راج ع��ن معتقل آخر
هو املحامي خليل معتوق ال��ذي يعاني
م��ن م�ش��اك��ل ف��ي ال��رئ�ت�ين وص�ع��وب��ة في
التنفس.

■ التهجير وال��واق��ع املعيشي والتعليمي ف��ي مخيمات
الالجئني الفلسطينيني في لبنان ،مواضيع وتيمات جمعت
صور األطفال الفلسطينيني في «واقعي في الصورة».
امل �ع��رض ال ��ذي ي �م� ّ�ول��ه االت �ح��اد األوروب� � ��ي ،ب��ال�ت�ع��اون مع
«جمعية م�ه��رج��ان ال �ص��ورة ــــ ذاك � ��رة» .يفتتح ي��وم
األرب� �ع ��اء  7ف ��ي «م �س ��رح امل��دي �ن��ة» (ال �ح �م��را – ب �ي��روت)
ّ
ويستمر حتى  13تشرين الثاني (نوفمبر) .لالستعالم:
01/343834
■ «ال�ع��دال��ة االنتقالية :امل�س��ار والتحديات» هو
عنوان الندوة التي تقيمها «أمم للتوثيق واألبحاث»
بالتعاون م��ع «التحالف ال��دول��ي مل��واق��ع الضمير
وال ��ذاك ��رة» و«م�ع�ه��د ع�ص��ام ف ��ارس للسياسات
ال�ع��ام��ة وال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة» (الجامعة األميركية
في بيروت) ضمن أعمال املؤتمر اإلقليمي املنعقد في
بيروت تحت عنوان «التوثيق وحقوق اإلنسان».
وي �ش��ارك ف��ي ال �ن��دوة ال�ن��ائ��ب غ�س��ان مخيبر وامل��دي��ر
السابق ملكتب منظمة العفو الدولية في بيروت أحمد

ك ��رع ��ود واألك ��ادي� �م ��ي ب �ش��ار ح �ي��در ف ��ي ال �س��ادس��ة
م��ن م�س��اء الليلة ف��ي ق��اع�� ة �Van Dyck Amphithe
( atreال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب �ي��روت) .ل�لاس�ت�ع�لام:
01/340460
■ ضمن نشاطات «امل�ه��رج��ان املسيحي الحادي
عشر  ،»2012دعا «االتحاد الكاثوليكي العاملي
ل�ل�ص�ح��اف��ة _ ل �ب �ن��ان» (أوس� �ي ��ب ل �ب �ن��ان) وج�م�ع�ي��ة
«البورا» إلى حضور األمسية املوسيقية التي تشارك
ف �ي �ه��ا «ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ل �ن �ش��ر امل��وس�ي�ق��ى
األورك �س �ت��رال �ي��ة» .وت �ض� ّ�م األم �س �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��ام في
السابعة من مساء األحد  11تشرين الثاني (نوفمبر)
 55عازفًا شابًا تتراوح أعمارهم بني  12و 18سنة .كما
تقيم ب��رام��ج توجيهية م��ع جمعية «الب ��ورا» تتخللها
ع� ��روض ع �س �ك��ري��ة ،وم��وس �ي �ق �ي��ة ،ول� �ق ��اءات توجيهية
وتدريبية من الخامسة حتى الثامنة من مساء األحد
 18تشرين الثاني (نوفمبر) .لالستعالم04/413352 :
www.ucipliban.com

