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 ،)1971( ليوسف شاهني 
و»زوجتــي والكلــب« 
 ،)1971( لسعيد مرزوق 

وغيرها.
السرد  وال شك أن 
السينمائي هو األساس 
فــي متيــز الســينما 
تناولها  املعاصرة فــي 
املختلفة  للموضوعات 
عن السينما في الفترات 

السالفة.
ويشير الكتاب إلى أن بعض املخرجني قد تناولوا 
نفس املوضوعات التي تناولتها أفالم سابقة بتجربة 
سرد زمني مختلفة عن منط السرد التقليدي، والسرد 
في هذا السياق ميثل عملية ديناميكية حتشد كل 
األشكال والعمليات والتفاصيل التي يتضمنها الفيلم، 
وذلك بهدف واحــد هو توصيل الفكرة التي تدور 
حولها أحداث الفيلم، والسرد يأتي في سياق أسلوب 
يحرك مكونات الفيلم، أي الوسائل النصية املستخدمة 
في تقدمي األفالم، كما أن هذا األسلوب يأتي بتحديد 

اخلصائص املكررة في مجموعة من األفالم.
ووفقا للمؤلفة، فإن منطق السرد في الفيلم يجعل 
املتفرج يرى بعض الظواهر في صورة أحدث فيكّون 
عالقة بينهما، وهذه العالقة قائمة على السببية، فكل 
حدث يكون نتيجة حلدث آخر، ووجود احلبكة في 
الفيلم يجعل املتفــرج يفكر بطريقة منظمة، وعن 
طريقها يكون من الســهل استنباط أو حتى توقع 
األحداث القادمة في الفيلم، فالسرد هو معرفة كل 
شيء عن القصة التي يقدمها الفيلم بشكل محسوس 
ومرئي أو بشكل غير محسوس من غير االستنتاج، 
بــل إن املؤلفة تعتبر في تناولها لهذه النقطة املهمة 
أن درجة االتصال بني الفيلم واملتفرج تتوقف على 
مدى قابلية السرد مشاركة املتفرج ومساعدته في 

تلقي املعلومات.
لكن أحيانا يكون السرد بشكل مختلف عما تعّود 
عليه املشاهد، فمن املمكن أن جند جزءا من احلبكة 
يدور حول ما تعرفه شخصيات عن شخصيات أخرى 
في أجزاء مختلفة من الفيلم، وعلى الرغم من أن هذا 
قد يسبب بعض اإلجهاد الذهني للمشاهد في الكثير 
من األحيان، إال أن متطلبات النص جتعل مثل هذه 
الطريقة في السرد مبررة ولها هدف وداللة يشعر 

بها املشاهد.

يحمل كتاب »الزمن 
السينمائي«  السرد  في 
لسعاد شوقي بني دفتيه 
دراســة نقدية رصينة 
محورهــا الزمــن في 
السرد السينمائي، عبر 
تناول منــاذج متميزة 
من األعمال السينمائية، 
إلــى قيام  باإلضافــة 
بإلقــاء الضوء  املؤلف 
على مختلف التوجهات 

الفنية التي أضافت للفن السابع.
وتعود أهمية الكتاب، الصادر عن الهيئة العامة 
لقصور الثقافة بالقاهرة، إلى أنه ميثل أول دراسة 
باللغــة العربية تتعرض لعنصر الســرد في الفن 
الســينمائي، فعلى الرغم من أهمية هذا املوضوع، 
والذي حظي بإسهامات بحثية عديدة في الدراسات 
الغربية للسينما، إال أنه لم يحظ بنفس االهتمام في 
الدراسات العربية، حيث يسد هذا الكتاب نقصا في 

املكتبة العربية لدارسي السينما ومحبيها.
وتؤكد املؤلفة سعاد شوقي أن الفن السينمائي 
ال يختلف كثيرا عن بقية الفنون، فهو غير مستثنى 
مــن هذا املعنى، فرغم أن لــه خاصية متفردة عن 
بقية الفنون، إال أنه يتعامل بشــكل مختلف عنها 
متاما، وهذا نتيجة وجود الكاميرا، وهي األداة غير 
املوجودة في جميع الفنون األخرى، ذلك أن املتفرج 
عندما يقوم بشراء تذكرة السينما، فهو بذلك يكون 
قد بدأ جتربته اخلاصة في استقبال ما يعرض عليه 
في نشاط ذهني متواصل عبر زمن مفقود، حيث ال 
يستطيع املتفرج وهو يبدأ جتربته مع السينما أن 
يتحكم في الزمن السردي الذي تتحول من خالله 
األحداث املعروضة أمامه، ذلك على العكس من جتربة 
نفس املتلقي مع أي زمن آخر حيث تتحول األحداث 

تصاعديا من خالل خط زمني يتقدم إلى األمام.
وفــي نفس الوقت، فإن املؤلفــة تؤكد أن الفن 
السينمائي يقدم للمتلقي نوعا من التوحد مع جتربة 
خاصة جتعل املشــاهدين قادرين على التوحد مع 
الصور التي تعرض عليهم، وهي صور تكشف عن 
مجاالت جديدة من الواقع ينبهر بها املشــاهدون، 
ولعل ما يتميز به الفن الســابع أيضا هو أن تأثير 
هذا الفن يدوم على متلقيه، ويظل هؤالء املتلقون 
منبهرين دائما مبا تعرضوا له من جتربة سينمائية.
وتشــير املؤلفة إلى أن السرد هو الكيفية التي 
تروي بهــا القصة عن طريق القناة التي تربط بني 
الراوي واملروي له، كما أن احلبكة تعني في املقام 

األول التأكيد على عالقة السببية.
وعلى الرغم من شعبية فن السينما في مصر، 
إال أن محاوالت بعض رواد السينما املصرية لتقدمي 
تسلسل السرد الســينمائي بشكل مختلف قوبل 

بالرفض، أو على األقل بعدم القدرة على 
االستيعاب من اجلمهور، ومن 

هذه التجارب أفالم »الليلة 
األخيــرة« لكمــال 

الشــيخ )1963(، 
و»االختيــار« 

الزمن في السرد السينمائي

يقدم خواكني فينيكس أداًء مدهشا 
جديرا بالترشــح لألوسكار في فيلمه 
اجلديــد »Joker«، والذي لشــدة عمقه 
ميكن تصنيفه بني روائع األفالم التي 
تركز على دراسة الشخصية من دون 
 »D.C« احلاجة الى زخارف قصص
املصورة، لكن أضف إلى اخلليط كونه 
فيلما عبقريا من عالم بامتان ليصبح 
مثاليا حملبي بامتان، ستغادر قاعة 
العرض على األرجح وأنت تشــعر 
باالضطراب والتشــوش ومســتعد 
للجدال حول الفيلم لسنوات قادمة. 
يســتمد »Joker« للمخــرج تــود 
فيليبــس أســلوبه وروحــه مــن أفالم 
السبعينيات والثمانينيات الكالسيكية مثل 
»Taxi Driver«، وهو يقدم مدينة غوثام 
كما لو أنهــا بديل عن مدينة نيويورك 

اجلهنمية في تلك الفترة.
كان هناك وقت شهدت فيه املدينة 
اجلرمية املتفشية والفساد واألزمات 
االقتصادية واألمــراض االجتماعية 
لدرجة أنه أطلق عليها اســم »مدينة 
اخلــوف«، وتعد مدينــة غوثام مكانًا 
لليأس القامت والتفاوت الشديد بتوزيع 
الثروات وتفشــي انعــدام القانون، ما 
يجعلها متأرجحة على شفير االنهيار، 
وفي حني أن هذا التصوير الواقعي يجعل 
من هذا املكان اخليالي يبدو مألوفا، إال أن 
اإلطار املألوف ليس هو وحده ما يعطي 
»Joker« هذا الشعور بالواقعية املفرطة، 
بل أيضا القصة التي يتمحور حولها هي 
مــا جتعله مقنعا وواقعيا ومناســبا لهذا 
الزمن ويستحق احلديث حوله بعد فترة 

طويلة من ظهور شاشة النهاية. 
قد يكون الفيلم حتفة حول مرحلة زمنية 
سابقة، إال أنه من دون شك يتعلق بزماننا 
 »Joker« العنيــف واملضطرب، كما أن إطار
الزمني )الذي يجري في عام ١٩8١ تقريبا( 
ال يسمح له فقط بأن يكون كنسخة قصص 
مصورة ألفالم كالسيكية على منط مارتن 
سكورسيزي أو سيدني لوميت، بل أيضا 
يجرده مــن التكنولوجيــا العصرية التي 
ستساعد في اإلمساك بهكذا مجنون عاجال 

وليــس آجال. إنه زمن كان الناس يدخنون 
فيه في كل مكان حتى باملشــافي، ولم تكن 
الكاميرات األمنية وأجهزة كشــف املعادن 
موجودة في كل مكان، وال أحد يضع أحزمة 
األمان أثناء القيادة، كانت األوقات ســيئة 
ولكنها قد تزداد ســوءا، وتشكل شخصية 
»اجلوكر« عود الثقاب الذي قد يشعل ذاك 
الديناميت الكامن، يلعب خواكني فينيكس 
بأداء رائــع ومضطــرب دور »آرثر فليك« 
املريض النفسي، وهو شخص يعيش حياة 
مليئة بالصراع عالق على هامش املجتمع.
»آرثر« رجل لم يسبق له أن عاش يوما 
سعيدا أو أخذ اســتراحة من املآسي طوال 
حياتــه، كلما حتدثنا أقل حول كيف وملاذا 
يعتنق »آرثر« شخصية اجلوكر ويجد حترره 
وقوتــه كان أفضل، فهذا الفيلم مصمم ألن 
تختبــره بعقليــة مفتوحة ومــن دون أي 
حــرق، ويكفي القول بــأن هذا اجلوكر هو 
النتيجة النهائية ملجتمع مرتاح مع وحشيته 
االعتياديــة ويفتقر للتعاطف، نحن نخلق 

الوحوش التي نستحقها.
»Joker« مبنزلة إصبع اتهام موجه نحو 
االســتخفاف اجلماعي للمجتمع في صالح 
مواطنيــه وليس نقــدا موجها لنوع محدد 
مــن األفراد أو الفئات، وبقــدر ما نتعاطف 
مع محنة املضطهديــن في غوثام، إال أنهم 
ميكن أن يكونوا قساة وأشرارا بقدر األثرياء 
واألقوياء، ويتعرض »آرثر« في مرحلة أو 
أخرى جلروح عاطفية وجســدية من قبل 
أشخاص من كل املستويات، باإلضافة إلى 
مؤسساتهم، وإذا كان »ترافيس بيكل« من 
فيلم »Taxi Driver« يطلق على نفســه لقب 
»رجل اإلله األوحد« فإن »آرثر فليك« هو بكل 
تأكيد »رجل غوثام األوحد«، يسعى »آرثر« 
في نهاية املطاف إلى االتصال اإلنساني، وهو 
شــيء لألسف ال يعثر عليه حتى يصطنع 
وجها مبتســما ويكشف بعنف عن النفاق 
وانعدام اإلنسانية في املدينة، قد يطلب الفيلم 
من املشاهدين التعاطف مع بطله الرئيسي 
لكنه ال يطلب منا أن نسامحه على خياراته 
التي تزداد شــرا بشكل متصاعد، وبقدر ما 
ميكن العثور على العديد من أوجه الشبه 
واإللهام من العالــم احلقيقي حول انحدار 

»آرثر« نحو اجلنــون العنيف، فان الفيلم 
يعرف أنه شخص مختل وليس رومانسيا.
مفتاح هذا التــوازن الدقيق ليس فقط 
ثمرة إخراج تــود فيليبس الرائع ورؤيته 
الواضحة بل أيضــا أداء خواكني فينيكس 
املبهــر، حيث تبــدو ضحكته التي ال ميكن 
الســيطرة عليها كما لو أنها تؤمله جسديا، 
مع جســمه الــذي يبدو نحيــال ومتعرضا 
للضرب، وبؤسه احملفور على وجهه املجعد 
بشدة، لكن تبدأ عالمات الصحة واحليوية 
)وجنرؤ علــى القول الســعادة( بالظهور 
عليه مع حتوله إلى اجلوكر أكثر مما كانت 
عليــه عندمــا كان »آرثر« يبــدع فينيكس 
بالتقــاط كل هذه التفاصيل الصغيرة لدى 
»آرثر« وتفاعالته مع اآلخرين التي تكشف 
الكثير حول احلياة الداخلية لهذا الشخص 
املضطرب، وغالبا ما تركز الكاميرا بشــكل 
مقرب جدا على فينيكس، والذي يظهر تقريبا 
في كل مشــهد، ما أثار شعور املشاهد بأنه 
ليس في أي مكان سوى داخل عقل »آرثر« 
املعــذب، وبالرغم من األداء القوي والرائع 
من روبرت دينيرو وزازي بيتز وفرانسيز 
كونوري في أدوارهم الصغيرة، إال أن هذا 
الفيلــم ينتمي لفينيكس، وهــو يقدم أداء 

فائقا مليئا بالعظمة.
بالنظر إلى أن اجلوكر اشتهر بقوله ذات 
مرة في الكتب املصورة إنه يفضل أن تكون 
قصة منشأه متعددة اخليارات، يعتنق هذا 
العمل بحكمة غموض شــخصيته بالرغم 
مــن أنها تبدو قصة منشــأ، حيث تنعكس 
حالــة »آرثر« الذهنية غير املســتقرة على 
نحو متصاعد في الفيلم مع حتول األشياء 
تدريجيــا إلى العنف وما يشــبه احللم أو 
الكوابيــس في نهايته. لقد صمم فيليبس، 
إلى جانب مؤلف السيناريو املشارك سكوت 
سيلفر، فيلما يتطلب منك عدة مشاهدات، 
وتتمثل إحدى نقاط قوة »Joker« في أن أي 
شخص سيكون قادرا على اجلدال حول رأيه 
فيما كان حقيقيا وما كان متخيال باألحداث، 
ولــن يكون بإمكان أحــد أن يقول إن رؤية 
الشخص اآلخر ليست دقيقة بالنسبة إلى 
فيلم يتمحور حول أكثر الروايات اخليالية 
غير املوثوقة، يجب أال نتوقع أقل من هذا.

ملشاهدة الڤيديو

الشــخصية خيالية من قصص »D.C« الشهيرة التي ابتكرته 
وجعلته أحد ألد أعداء الفارس األســود »Batman«، وظهرت في 
عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية، كان آخرها املسلسل التلفزيوني 
»Gotham« الذي يحكي نشأة املدينة اآلثمة وقصة املليونير الصغير 
»بروس واين« وبعض من شــخصيات »D.C« املشهورة والتي 

سيتعامل معها الفارس األسود في املستقبل حني يكبر.
كانت شخصية »اجلوكر« من تأليف كل من جيري روبنسون 
وبيــل فينغر وبوب كني، وأول ظهــور لها في القصص كان في 
ربيع 1940 في »Batman«. وتعددت أوصاف »اجلوكر« في قصص 
»D.C« املصورة وكذلــك في األعمال التلفزيونية القدمية، إال أنه 

معروف بكونه مجرما متمرسا ميارس اجلرمية بشغف، وهو أكثر 
.»Batman« شخصية تسببت في املآسي واألذى للبطل املغوار

لعب دور »اجلوكر« في الســينما والتلفزيون كل من سيزار 
روميرو في سلسلة بامتان التلفزيونية، وجاك نيكلسون في فيلم 
»Batman« الذي أخرجه تيم برتون سنة 1989 وعادت شخصية 
 »The Dark Knight« اجلوكر« للظهور على شاشــة السينما في«
سنة 2008 وجسد الشخصية حينها باقتدار النجم هيث ليدجر، 
ومرة أخرى ظهرت في فيلم »Suicide Squad« سنة 2016 إال أن 
الشخصية لم تلق استحسان اجلمهور، حيث لم يستطع جاريد 

ليتو اإلقناع كما فعل النجوم السابقني له.

Killerman

Haunt

تتناول القصة حكاية مو )ليام هيمسورث( وهو 
شاب يعمل في غسيل األموال لفترة قصيرة، لكنه 
يعاني فقدان الذاكرة بعدما يتعرض حلادث غريب 

في صفقة تسير على نحو خاطئ.
الفيلم من بطولة ديان جويريرو، ليام هيمسورث، 
إميوري كوهني، وإخراج وتأليف مالك بدير، ومن 
املقرر عرضه على شاشات »سينسكيب« 24 اجلاري.

تدور األحداث في عيد الهالوين، حيث تقابل مجموعة 
من األصدقاء منزال مســكونا يتغذى على أرواح 
البشر، وتتحول ليلتهم إلى واحدة من أعنف الليالي 

املميتة، وتصبح حياتهم جميعا على احملك.
الفيلم من بطولة أندرو كالدويل، صامويل ســي. 
هانت، داميان مافاي، وإخراج كل من بريان وودز 

وسكوت بك.

SPOTLIGHT

هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة  ..  وهي 

مقدمة للقارئ بشكل  مختصر   ألكبر قدر من االستفادة

نحن نخلق الوحوش التي نستحقها!
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