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سينما

«فبراير األسود» فاوست المصري استعاد روحه مع الثورة
بعد تراجيديا «بنتني من مصر» ،ها
هو السيناريست واملخرج محمد أمني يقدم
توليفة كوميدية في «فبراير األسود».
مع النجم خالد صالح ،نتابع رحلة أكاديمي
ّ
والتحوالت التي ّ
يمر بها في دولة
نزيه
نخرها الفساد ومجتمع تاهت فيه
القيم األخالقية
القاهرة ــ أحمد ندا
أس� ��رة م �ص��ري��ة ت�ن�ت�م��ي إل ��ى الطبقة
امل �ت��وس �ط��ة ،ي �ح �م��ل م �ع �ظ��م أف ��راده ��ا
درجات علمية مرموقة .حسن (خالد
ص ��ال ��ح) ي �ح �م��ل دك� � �ت � ��وراه ف ��ي ع�ل��م
االج� �ت� �م ��اع ،وأخ � � ��وه ص�ل��اح (ط� ��ارق
عبد ال�ع��زي��ز) دك �ت��وراه ف��ي الكيمياء
وزوجته أيضًا .ورغم التفوق العلمي
ا ّل� ��ذي ي�ت�م�ت��ع ب��ه أف � ��راد ال �ع��ائ �ل��ة ،إال
أن� � �ه � ��ا ت � ��واج � ��ه ق � �س� ��وة ال� �ع� �ي ��ش ف��ي
ظ��ل دول ��ة ال ت�ع�ن��ى ب��ال �ع �ل��وم .ي�ع��ود
السيناريست وامل�خ��رج محمد أمني
إل � ��ى ال �س �ي �ن �م��ا ب �ت �ج��رب �ت��ه ال ��راب �ع ��ة
«فبراير األسود» .بعد «فيلم ثقافي»،
و«ليلة س�ق��وط ب �غ��داد» ،وتراجيديا
«ب �ن �ت�ي�ن م ��ن م � �ص ��ر» ،ه ��ا ه ��و ي �ق��دم
ت��ول�ي�ف��ة ك��وم�ي��دي��ة .ث�م��ة م�ي��ل واض��ح
لدى أمني إلى «مسرحة الصورة» في
أعماله الكوميدية والتراجيدية .هذه
املسرحة تتبدى في «فبراير األسود».
ب � ��أداء ان �ف �ع��ال��ي م �ب��ال��غ ف �ي��ه ،ي �ج� ّ�رد
شخصياته من إنسانيتها ،ويبتعد
عن شكل الفانتازيا السياسية الذي
نجح جزئيًا ف��ي تنفيذها ف��ي «ليلة
سقوط بغداد».
ي�ب��دأ الفيلم ق�ب��ل ع��ام م��ن «ث ��ورة 25
يناير» بمشهد أستاذ علم االجتماع

خالد صالح في مشهد من «فبراير األسود»
ح �س��ن ف ��ي ق ��اع ��ة م� �ح ��اض ��رات .ع�ن��د
ن� �ه ��اي ��ة ال� �ف� �ص ��ل ال � � ��دراس � � ��ي األول،
ي � ��دع � ��و ت �ل��ام� � �ي � ��ذه إل � � � ��ى ال� � �ت� � �ف � ��اؤل،
وح� ��ب ال ��وط ��ن ،وي �ب ��ث ال� �ت� �ف ��اؤل ف��ي
ن �ف��وس �ه��م ،وي �خ �ب��ره��م ع ��ن اإلج � ��ازة
ال � � �ت� � ��ي س� �ي� �ق� �ض� �ي� �ه ��ا م � � ��ع زوج� � �ت � ��ه
وول��دي��ه ف��ي منطقة ال��واح��ات .يأتي
امل�ش�ه��د ال�ت��ال��ي ف��ي ال �ص �ح��راء حيث
األس��رة تتجه إل��ى ال��واح��ات ف��ي أحد
الباصات السياحية ،غير أن عاصفة
ت �ع �ت��رض ط��ري �ق �ه��م ،وي �ع �ل �ق��ون ف��ي
الرمال املتحركة .تأتي عربة الجيش
إلنقاذ الناس ،وتبدأ باالنتقاء بناء
ع �ل��ى أه �م �ي��ة امل ��وج ��ودي ��ن .وم �ع �ي��ار
األهمية هنا هو القرب من السلطة،
ف�ت�ب��دأ ب��إن�ق��اذ ل ��واء م��ن أم��ن ال��دول��ة،
ث��م م�س�ت�ش��ار ف��ي ال�س�ل��ك ال�ق�ض��ائ��ي،
ث� � ��م رج� � � ��ل أع� � � �م � � ��ال ،وت � � �ت� � ��رك ب ��اق ��ي
«امل��واط �ن�ي�ن» إل��ى ال�ن�ه��اي��ة م��دف��ون�ين

ف ��ي ال� ��رم� ��ال ب��اس �ت �ث �ن��اء رؤوس � �ه ��م.
ال �ت��رات �ب �ي��ة ال �ت��ي اخ �ت��اره��ا أم�ي�ن في
اإلن �ق��اذ ه��ي م��ا ي�ب�ن��ي ع�ل�ي�ه��ا حسن
ال � �ه� ��رم االج� �ت� �م ��اع ��ي ال� �ج ��دي ��د ب�ع��د
ف�س��اد تفشى ف��ي م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
وان �ع �ك��س ع �ل��ى م�ج�ت�م��ع ت��اه��ت فيه
ال�ق�ي��م األخ�لاق �ي��ة .ب�ع��د ه��ذه ال��رح�ل��ة،

مشاهد باهتة ،وأداء
متوقع باستثناء ظهور
مميز اللفت إمام

ي�ع��ود ح�س��ن إل��ى ط�لاب��ه ل�ي�ق��ول لهم
«م�ف�ي��ش أم ��ل» م�ق� ّ�دم��ًا اس�ت�ق��ال�ت��ه من
التدريس الجامعي تمهيدًا لتحسني
وضعه االجتماعي .يحاول التوصل
إل��ى حلول تخرجه من ه��ذا الهامش
االج�ت�م��اع��ي ال��ذي يعيش ف�ي��هّ .
يقرر
ً
الهجرة أوال على عكس امل�ت��وق��ع ،إذ
ي��أت��ي دائ �م��ًا ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ب�ع��د ن�ف��اد
ّ
ال�ح�ل��ول داخ ��ل ال��وط��ن .ل�ك��ن اختيار
صانع
الهجرة بداية هو تعبير من ّ
الفيلم ع��ن ه��ذا ال �ي��أس ال ��ذي عشش
في نفوس الناس .بعد فشل محاولة
الهجرة ،يتخلى حسن عن كل قيمه
ومبادئه األخالقية ،ويخوض حربًا
ي� �ش � ّ�رع ف �ي �ه��ا ل�ن�ف�س��ه اس �ت �خ ��دام كل
األس�ل�ح��ة .يفسخ خطوبة ابنته ريم
(م �ي��ار ال�غ�ي�ط��ي) م��ن ال�ع��ال��م معتمد
(ياسر الطوبجي) ويجعلها تخطب
ض��اب �ط��ًا ف ��ي أم ��ن ال ��دول ��ة ي�ع�م��ل في
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رئاسة الجمهورية بينما ّ
يعد ابنه
املهتم بالعلوم ليكون العب كرة قدم،
فيوظف له «ن��زه��ي» الالعب املعتزل
ليدربه.
ينتهي الفيلم بمشهد ملحمي يظهر
جموعًا تهتف «الشعب يريد إسقاط
النظام» في الوقت ال��ذي تتزوج فيه
ري� ��م م ��ن ض ��اب ��ط أم� ��ن ال� ��دول� ��ة ،وق��د
اس �ت �ق��رت أوض� ��اع اب �ن��ه ف��ي منتخب
الشباب .األوض��اع استقرت واقترب
ّ
حسن من األم��ان كما يبتغيه ،إال أن
هتاف الشارع يجعل حسن يلغي كل
شيء فجأة (!) .وإذا بكل االنتهازية
التي سيطرت عليه ،تزول مع هتاف
الجماهير ،فيتساءل في النهاية عن
ّ
«ال�ف�ت��رة االنتقالية» رغ��م أن تسمية
الفترة االنتقالية تلت سقوط النظام
في سهو غريب من املخرج.
ال �ف��ان �ت��ازي��ا ال �ت ��ي ي� �ح ��اول امل �خ��رج
محمد أم�ين تقديمها ه�ن��ا ،وطريقة
ً
ال �س��رد ت�ش�ب�ه��ان م��ا ق��دم��ه ق �ب�ل�ا في
ف �ي �ل��م «ل� �ي� �ل ��ة س � �ق ��وط ب � � �غ � ��داد» .ف��ي
«ف �ب��راي��ر االس� � ��ود» ،اس�ت�س�ل��م تمامًا
ً
لثيماته التي قدمها قبال مع بعض
اإلف �ي �ه��ات ال�ج�ن�س�ي��ة امل �ع��روف��ة ع�ن��ه.
ّ
وي� �ب ��دو أن أم �ي�ن امل� �خ ��رج ال ي��رض��ي
ط � �م ��وح أم� �ي��ن ال� �س� �ي� �ن ��اري� �س ��ت .ل�ق��د
أت��ت مشاهده باهتة ،وأداء املمثلني
م �ت��وق �ع��ًا ،ب��اس �ت �ث �ن��اء ظ� �ه � ً�ور م�م�ي� ً�ز
الل �ف��ت إم ��ام أض ��اف ب�ه�ج��ة حقيقية
وك��وم �ي��دي��ا ل �ط �ي �ف��ة ع �ل��ى م �ج��ري��ات
الشريط ،إضافة إلى الخطابية التي
يختتم ب�ه��ا م�ش��اه��ده ك�م��ا ل��و كانت
تلقينًا للمشاهدين .النهاية لم تأت
على مستوى الفانتازيا التي حاول
أم�ين ال��زج بها ف��ي عمله ،ب��ل ج��اءت
اس �ت �س�ل�ام ��ًا ل � �ل� ��واق� ��ع ...واق � � ��ع ن�س��ي
املخرج تفاصيله مع غلطة تاريخية
تتعلق بالفترة االنتقالية.
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