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في هذا العدد:



الذي  الخطاب  في  الحقيقة  من  كبيرة  نسبة  هنالك 
نسبيا  تراجعت  قد  حاليا  المغربية  السينما  أن  يرى 
المنتجة  األفالم  الفنية وأن أغلب  الجودة  من حيث 
أصبح  بحيث  تلفزيونيا  طابعا  تحمل  أصبحت  حديثا 
لألفالم  مهرجان  وكأنه  للفيلم  الوطني  المهرجان 
والرؤية  الفنية  اللمسة  تنتفي  حيث  التلفزيونية 
الفكرية للمخرج، لنجد أنفسنا أمام »أفالم« مسطحة 
من  لنوع  تنتمي  هي  وال  لون،  وال  لها  طعم  ال 
السينما التجارية التي تحترم نفسها وجمهورها وال 
هي بسينما المؤلف حيث تحضر شخصية المخرج 
أراد  الذي  للغراب  حدث  كما  بهم  وكأننا  ورؤيته، 
تقليد مشية الحمامة فال هو احتفظ بمشيته وال هو 

استطاع اكتساب مشيتها.
لكن رغم كل شيء فإن نورا خافتا يلوح في نهاية 
حول  مشروع  بتفاؤل  نتشبث  يجعلنا  المظلم  النفق 
ح أن مثل هذه  مستقبل السينما المغربية يجعلنا ُنرجِّ
السمين  من  الغث  فرز  يتم  لكي  المرحلة ضرورية 
ولكي نمر لمرحلة أكثر وضوحا وشفافية يأخذ كل 
ادعاء  بدون  والطبيعي  الحقيقي  مكانه  فيها  واحد 
مبالغ فيه والكالم زائد من أفواه بعض المخرجين 
يبدو متساميا عما نراه في أفالمهم من ضعف كبير 

جدا، وال كذب على عامة الناس بأن الفيلم فاز بعدة 
جوائز فيحين أن المهرجانات التي »فاز« فيها ذلك 

الفيلم الترقى لتكون حتى مهرجانات لألحياء.
متجليا  عنه  تحدثنا  الذي  النور  يظل  لنا  وبالنسبة 
في ثلة من األسماء الشابة التي لم تخطئ الموعد 
على  مقبول  أو  جيد  مستوى  على  محافظة  وظلت 
أسماء  أخرجتها،  التي  األفالم  أغلب  في  العموم 
العسري،  هشام  بنسعيدي،  فوزي  بلعباس،  كحكيم 
الكيالني،  ليلى  مفتكر،  محمد  السيد،  أوالد  داوود 
الشريف  محمد  عيوش،  نبيل  لخماري،  الدين  نور 
الطريبق،عبد اإلله الجوهري، عبد السالم الكالعي، 
بقوة  قادمون  الشباب  من  وغيرهم  كمال،  كمال 

للمشهد السينمائي المغربي.
للفيلم  الوطني  للمهرجان  القادمة  الدورة  ونظن أن 
لألفالم  بالنسبة  الفنية  الناحية  من  أفضل  ستكون 
التي  األسماء  هذه  من  بعضا  أن  بحكم  المشاركة 
ستشكل  التي  بأفالمها  حاضرة  ستكون  ذكرناها 
حتما الفرق وتكون متميزة ومختلفة عكس الدورة 

السابقة لنفس المهرجان. 

سينفيليا

العدد إفتتاحيـة 
نور في آخر نفق السينما المغربية
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  هوفيك حبشيان - البندقية

باتت األفالم التي ُتعنى بالالجئين والقادمين من 
المهرجانات  في  أساسية  محطة  البحار  خلف 
ليس  9شتنبر(   – )29غشت  والبندقية  الدولية. 
على منأى من هذه الظاهرة. فالسينما، هذا الفن 
التي  الفنون  أكثر  هي  بطبيعته،  الجماهيري 
على  بناء  العالم.  حول  المستجّدات  مع  تتفاعل 
هذه الحقيقة، حمل الفنان المعاصر الصيني أي 
وايواي كاميراه المشاكسة والمعارضة وتنّقل من 

سينما عالمية04

»تدفق بشري«: 
آي وايواي يضع العالم أمام ضميره

بلد إلى آخر ليلتقط معاناة أولئك الذين باتوا بال 
مستقبل  وبال  إليهم  تمتد  يد  وبال  يؤويهم  سقف 
األول،  وايواي  فيلم  اختيار  أحالمهم.  يدغدغ 

آي وايواي في مهرجان البندقية

المسابقة  في  أميركي(،  )إنتاج  بشري”  “تدفق 
الرسمية إلى جانب أعمال روائية طويلة، امتداٌد 
لسياسة تحريرية أعاد البندقية إحياءها منذ فوز 
“ساكرو غرا” لجيانفرنكو روزي بجائزة “األسد 
الذهبي” قبل أربع سنوات. علماً أّن وثائقياً آخر 
نيويورك  “مكتبة  وهو  المسابقة  في  يشارك 

العامة” للكبير فريدريك وايزمان.  
خدمة  في  ُوضعت  التي  اإلمكانات  أّن  صحيح 
رؤية وايواي ضخمة، وال يحلم بها أّي مخرج 
مبتدئ، ولكن أحياناً نرى الرجل يكتفي بكاميرا 

تكون  قد  مهمة.  لحظة  اللتقاط  المحمول  هاتفه 
مجّرد حيلة إلضفاء بعض الصدقية على الفيلم، 
إال أّنها تأتي منسجمة في السياق العام، خصوصاً 

الحافل  الرجل  تاريخ  االعتبار  في  أخدنا  إذا 
النتيجة:  واالستفزاز.  واالعتراض  بالمناكفات 
نّص تتصادم فيه لحظات معّدة سلفاً، بعفوية هي 

أساس كّل عمل وثائقي.  
فيلماً  بشري”  “تدفق  اعتبار  ُيمكن  مغاالة،  بال 
بشكل  يترّكز  وهو  اللجوء،  مأساة  عن  مرجعياً 
و2016   205 عامي  بين  الفترة  على  أساسي 
الحرب  منذ  لجوء  موجة  أكبر  شهدت  التي 
العالمية الثانية. وايواي، بصدق يصعب التشكيك 
فيها  تتكّدس  باأللم،  معجونة  به، يصّور وجوهاً 

الذين  األشخاص  من  شخص  لكّل  الحكايات. 
الخيم  وداخل  العازلة  الحواجز  خلف  يقفون 
مضطراً،  ومضى،  خلفه  تركها  سيرة  الهّشة، 



05 سينما عالمية

لقطة من فيلم »تدفق بشري«

وايواي  المعنى، يضع  بهذا  البدائل.  توافر  لعدم 
المسؤولية،  أحداً  يحّمل  ال  ضميره.  أمام  العالم 
فنّصه بعيد من كّل ما هو سياسي وعقائدي، إال 
أّن السياسة بمعناها الواسع تفرض نفسها. ”تدفق 
كّل  يجعل  الذي  السينمائي  الصنف  من  بشري” 

شيء طرحاً سياسياً، وال فكاك للفّن عنه. 
االفتتاح على مشهد جوي للمتوسط الذي ابتلع 5 
العام 2015، والختام بأكوام  آالف شخص في 
من سترات النجاة البرتقالية المرمية على شاطئ 
برلين  في  وعرضها  وايواي  )جمعها  يوناني 
العام الماضي خالل الـ”برليناله” - مكان إقامته(. 
بالتأكيد، هناك لحظات يفلت فيها الفيلم من يده، 
وأخرى نشهد على تحّوله إلى رحلة سياحية أو 
دعاية غير مقصودة لزعيم سياسي، ولكن هناك 
فأكثر  أكثر  االقتراب  في  الصفاء  شديدة  رغبة 
مانشيتات  من  بعيداً  العالم،  تضرب  مأساة  من 

شخص  ألف   35 يوم  كّل  فهناك  الصحف. 
يتركون منازلهم على أمل أن يجدوا مكاناً أفضل 

للعيش… 
مملوءاً  تقليدياً  ريبورتاجاً  ينجز  لم  وايواي 
انخرط  إنما  اللجوء.  قضية  عن  بالمقابالت 
خوض  قّرروا  الذين  أولئك  صمود  معركة  في 
بلد  من  آثارهم  يقتفي  أن  قبل  البحر،  مغامرة 
ر الفيلم في أكثر من 20 بلداً، من  إلى بلد )ُصوِّ
ضمنها لبنان(، وصوالً إلى مكان فاقع الرمزية: 
الحدود اليونانية المقدونية، “بوابة” أوروبا/الحلم 
في  إليه  يفتقدون  آمان  هؤالء  انتظار  في  حيث 
أوطانهم. سواء في “أدغال” كاليه أو في مطار 
برليني أو في مخيم عين الحلوة، مأساة العراقيين 
والسوريين واألفغان واحدة: استحالة العيش في 

مسقطهم. 
على  مطبطباً  مراراً،  الفيلم  في  وايواي  يظهر 

في بعض األحيان، ولكن فقط  الظهور ومازحاً 
بالقدر الذي يسمح له أن يكون صلة وصل بيننا 
وبين الماضين إلى مصيرهم المجهول. باإلضافة 
إلى رغبته في التوثيق وتحريك المشاعر والتأكيد 
على موقف، يريد وايواي لعمله أن يأخد صيغة 
القصيدة التي تعانق آالم الكون كلّها. كل االستيتيك 
الفيلم يتبلور في هذا االتجاه، ال  الذي حظي به 
سيما في اللقطات الجّوية التي تصّور المخيمات 
كلوحة أو منحوتة، إال أّن الهبوط االضطراري 
فنان  كأّي  أخرى.  حقائق  يكشف  األرض  على 
ال ينسى وظيفته األولى حينما ينكب على قضية 
إنسانية، يعرف وايواي كيف ينقل أفظع المآسي 
استدراج  دون  من  الثالثة  األلفية  في  اإلنسانية 
للعواطف أو استغالل للمادة، وهما الشيئان اللذان 
تّدعي  التي  األفالم  من  للكثير  الفخاخ  ينصبان 

حمل راية الهاربين من الحروب والنكبات. 
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الطويلين  الروائيين  فيلميك  في  تناولت   -
مرحلتين  صغيرة«  و«أفراح  الرفاق«  »زمن 
هل  المعاصر،  المغرب  تاريخ  من  تاريخيتين 

يمكن أن تحدثنا عن هذا االختيار؟
هو ليس اختيارا مفكرا فيه بشكل كبير، بل كان 
عايشت  أنني  باعتبار  عفويا  األول  الفيلم  في 
مدينتي  في  مازلت  وأنا  حتى  الطالبية  الحركة 
العرائش وذلك من خالل النادي السينمائي، وقد 
أثارتني أجواء الجامعة بعد أن التحقت بها ثم من 
خالل األفالم التي كنت أشاهدها آنذاك، وهكذا 

الصراعات  تلك  في  دسمة  مادة  وجدت 
وفي  الطالبي  المشهد  يشهدها  كان  التي 
صريحا  أكون  ولكي  عموما.  العالم  ذلك 
فأنا لم أكن أفهم الصراع الطالبي جيدا في 
ا كنت في الجامعة لكن حتى بدأت  حينه َلمَّ
في إنجاز فيلمي »زمن الرفاق«، إذ كانت 
الطالبية   الفصائل  من  مجموعة  هنالك 
تدافع على نفس المبادئ األمر الذي جعلني 
آنذاك أستغرب من االختالفات والتشاحنات 
التي كانت تحدث بينها. وكان الفيلم بالنسبة 

لي وسيلة لمحاولة الفهم.
أما الفيلم الثاني »أفراح صغيرة«  فجاءت فكرته 
ومن  الرفاق«  »زمن  فيلم  أصور  كنت  حينما 
خالله تعرفت جيدا على مدينة تطوان وأجوائها 
وعائالتها األندلسية الكبيرة، وأحسست بالحنين 
فكرة   عن  بحثت  وهكذا  األجواء،  هاته  لمثل 
فاطمة  كتاب  قرأت  أيضا  إليها، وكنت  تدخلني 
والذي  الحلم«  أجنحة  على  »نساء  المرنيسي 
مدينة  في  لكن  األجواء  نفس  عن  فيه  تروي  

فاس في األربعينات وكانت دقيقة في تفاصيلها  
األمر الذي شجعني على االنطالقة التي دفعتني 

لصناعة هذا الفيلم.
بالنسبة لي أن أي قصة تحكيها في فيلم ما كيف 
تاريخية  خلفية  فيها  تكون  أن  يجب  كانت  ما 
وليس  ومفتعلة  مصطنعة  ستبدو  وإال  وسياسية 
لها أي هدف، ولو أني في فيلم »أفراح صغيرة« 
حاولت تغييب األحداث السياسية والتاريخية مع 
محاولة تضمينها في العالقات االجتماعية وفي 
الذي  التطور  هو  وهذا  اليومية  الحياة  تفاصيل 

والثاني  الرفاق«  »زمن  األول  الفيلم  بين  وقع 
االجتماعي  التاريخ  ألن  صغيرة«،  »أفراح 
تاريخ  سوى  النجد  أننا  إذ  مغيب  المغرب  في 
حينما  ولكن  فقط  السياسة  وتاريخ  السالطين 
نبحث عن تاريخ الحياة اليومية للناس ماذا كانوا 
فإننا  حياتهم  نمط  كان  كيف  ويشربون  يأكلون 
لهذا  ذهبت  وقد  الجانب،  هذا  في  فراغا  سنجد 
التاريخ  أكثر مما ركزت على  المنسي  التاريخ 
الرسمي للصراعات السياسية والحركة الوطنية.

فيها  التي يكون  العلمي  الخيال   حتى في أفالم 
الزمن افتراضيا تجدها مؤطرة بخلفيات تاريخية 
ما  تجد لها مرجعية في الواقع وغالبا ماتكون 
ألحداث  وتطويعها  استلهامها  يتم  قديمة  فترة 
المثال،  سبيل  على  فضائية  مركبة  في  تجري 
وطبيعة  السلطة  على  الصراعات  طبيعة  لكن 
من  مستلهمة  تكون  الشخوص  بين  العالقات 
إغريقية  أساطير  من  حتى  أو  تاريخية  أحداث 
التاريخية  للخلفية  لي  فالنسبة  ولهذا  أو غيرها. 
تتمتع  وجعلها  القصة  تدعيم  في  جدا  مهم  دور 

بمشروعية.
»أفراح  الثاني  الطويل  فيلمك  في   -
صغيرة« تناولت تيمة قد تبدو جريئة في 
لكنك  المغربي،  كالمجتمع  محافظ  مجتمع 
لم تكن بنفس الجرأة في تصويرك للجسد 
المتناول  الموضوع  أن  رغم  األنثوي 
هذا  لماذا  به،  ويغري  ذلك  لك  يتيح  كان 

االختيار؟
أوال العالقات المثلية ليست هي الموضوع 
لهذه  اكتشافي  تم  وقد  الفيلم،  في  األساسي 
الذي  االجتماعي  السياق  ذلك  في  العالقات 
وأنا  وتلقائي  طبيعي  بشكل  الفيلم  في  تناولُته 
أحاول أن أحكي قصصا لنساء في مجتمع منغلق 
عن  البحث  نهائيا  هدفي  يكن  ولم  نفسه،  على 
تيمة قد تخلق نوعا من »البوليميك« وقد ُتنجح 
الفيلم تجاريا وجماهيريا بل أتى ذلك في السياق 

وبشكل طبيعي جدا.
ولحدود اآلن مازالت هنالك حميمية بين النساء 
فيما  الرجال  عند  موجودة  غير  مجتمعنا  في 

محمد الشريف الطريبق من بين المخرجين 
المغاربة الشباب الذين فرضوا أنفسهم بتأن 
المغربي،  السينمائي  المشهد  في  وتؤدة 
فبعد عدة أفالم قصيرة من بينها »نسيمة« 
عدة  في  الذي شارك  أتالنتيكو«  و»بالكون 
مهرجانات سينمائية دولية ونال عدة جوائز، 
أنجز أفالم تلفزيونية وفي نفس اآلن أخرج 
»زمن  الطويل  الروائي  السينمائي  فيلمه 
الرفاق« سنة 2008، لينجز بعد ذلك فيلمه 
سنة  صغيرة«  »أفراح  الطويل  الروائي 
اللذين  السينمائيين  الفيلمين  2015، هذين 
مغربية  مهرجانات  في  جوائز  بعدة  فازا 

وعربية وقارية.
إلتقينا في سينفيليا شريف الطريبق وأجرينا 

معه الحوار التالي:

محمد الشريف الطريبق:

أي فيلم يجب أن تكون فيه خلفية تاريخية
حاوره عبد الكريم واكريم

العالقات المثلية في »أفراح 
مجازا  شكلت  صغيرة« 
لدرجة الحميمية التي  كانت 

بين النساء آنذاك
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تحويل عمل أدبي إلى عمل 
سينمائي هو خيانة للنص األصلي

بينهم، حتى في المسافات التي يجلسن فيها تكون 
حميمية  أكثر  بشكل  وتالمسن  ويتسالمن  قريبة 
وحتى إن لم يُكنَّ يتعارفن... وبالتالي حينما نعود 
الرجولي  العالم  بين  الفصل  كان  حيث  للماضي 
االجتماعية  العالقات  أن  سنجد  النسائي  والعالم 
عيله  هي  مما  حميمية  أكثر  كانت  النساء  بين 
أن  الفكرة سنجد  تعمقا في هذه  وإذا زدنا  اآلن، 
النساء في ذلك الوقت ُكنَّ يتزوجن برجال غرباء 
على  وتحافظن  أبدا  بهم  يلتقين  ولم  اليعرفونهن 
تلك الحياة التي لديهن مع نساء العائلة  والنساء 
العالقات  كانت  لي  فبالنسبة  وبالتالي  الجارات، 
التي   الحميمية  تلك  لدرجة  مجازا  تشكل  المثلية 
كانت بين النساء آنذاك. ولهذا لم ُيطرح بالنسبة 
لي موضوع الجرأة ولوكنت طرحته على نفسي 
فيلما،  أصنع  ولست  التجارة  أمارس  فسأكون 
اليجب علي أن أجلس وأفكر هل علي أن أكون 
جريئا أم ال بل على الموضوع أن يدفعني لكي 

أكون جريئا، إذ أن الفيلم إذا تم عرضه في فرنسا 
عليه  سيحكم  المغرب  في  لكنه  جريئا  يبدو  لن 
اآلن  نحن  نعيشه  الذي  الوضع  في  جريئا  كونه 
في المغرب، بالنسبة لي أن أتساءل لحظة الكتابة 
سؤال  ال؟«  أم  جريئا  سأكون  »هل  واإلنجاز 
خاطئ واليمكنني أن أصنع فيلما جيدا، ولذلك لم 
والمهتمين   الجمهور  نفسي. وعلى  أطرحه على 
أو  مفهوم  غير  ما  شيء  ظل  هل  يتساءلوا  أن 
ناقصا أم فقط ألن تلك النوعية من األفالم البد أن 

تكونة فيها جرأة؟
نجد  صغيرة«  »أفراح  الفيلم  نفس  في   -
للسينما  بالنسبة  خصوصا  سينمائية  مرجعيات 
المصرية التي  حيث تذهب الفتيات رفقة العائلة 
لقاعة السينما حيث يشاهدن أفالم فريد األطرش 

الغنائية، حدثنا عن هذا الجانب.
السينما  ريادة  أنكر  إذا  جاحدا  الواحد  سيكون 
المصرية وتأثيرها في أجيال، كلنا تربينا عليها 

ومعها  حتى أوالئك الذي قطعوا معها في فترات 
الحقة من حياتهم، وحلمنا بها وارتبطنا مع أبطالها 
أننا لم نكن نعرف أسماء مخرجيها آنذاك،  رغم 
السينمائية  لمخيلتنا  أساسي  مكون  فهي  وبالتالي 
الحالية  كمغاربة، طبعا لجيل سابق ألن األجيال 
ربما لم تعد لها هذه العالقة، ألنها كانت مفروضة 
التلفزة وفي قاعات السينما  لنا في  علينا ومتاحة 
آنذاك، ومن الصعب أن يأتي من ينكر هذا التأثير 
سينما  بكونها  يتهمها  أو  القوي  الحضور  وذلك 
ضعيفة، هي سينما قوية كونها استطات أن تصير 
تخلق سوقا  أن  واستطاعت  الذات  قائمة  صناعة 
لم نستطع بعد خلقه وأنها أثرت في  الذي  األمر 
ذهبت  كونها  رغم  سينما  وأنها  وأجيال،  أجيال 
للميلودراما ولألجناس السينمائية التجارية إال أنها 
أتقنتها، إذ حينما نشاهد أفالم هنري بركات وعز 
الغنائية  واألفالم  اإلمام  وحسن  الفقار  ذو  الدين 
لفريد األطرش ...نستنتج أنها سينما جيدة. وكانت 
السينما  لتطور  تتطور وفقا  نفس اآلن سينما  في 
في  الجديدة  الواقعية  ظهرت  حينما  إذ  العالمية 
إيطاليا شاهدنا فيلما كـ»العزيمة« ثم أفالم صالح 
نفس  في  للمخرج  مساعدا  كان  الذي  سيف  أبو 
الفيلم، وفي الستينيات مع ظهور »الموجة الجديد« 
ليصنع يوسف شاهين سينما بعقلية مختلفة بحيث 
وقع له تحول في حياته وفي سينماه، وهي صور 
بالنسبة لي حتى من خارج االعتبارات السينمائية 
أفالم  أشاهد  فحينما  حياتي  من  جزءا  لي  تشكل 
»ماتقلشي  أو  هانم«  كـ»عفريتة  األطرش  فريد 
الحد« أهتز داخليا رغم أنني في نفس اآلن أشاهد 
فيلم لبيلغي سيالن كـ»البيات الشتوي« أو أي فيلم 
نال السعفة الذهبية وسيعجبني لكن لي مع أفالم 

فريد األطرش عالقة شخصية. 

الشريف الطريبق أثناء تصوير فيلم »أفراح صغيرة«
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لوكينو فيسكونتي باحثا عن »فيلمه الضائع«

روايات وأفالم

  سعيد المزواري

الكامل.  األدبي  العمل  الّتحف.  بتحفة  سنبدأ 
اعتقد  لطالما  الذي  الهائل  الجمالي  الّصرح 
عديدون أنه غير قابل لالقتباس سينمائيا. ذهنية 
أسلوب بروست، عدد الشخصيات الكبير نسبيا، 
شساعة متن الحكي وامتداده على سنوات طويلة 
عوامل  مجلّدات...كلها  سبع  في  متعددة  وأمكنة 

ساهمت في تكّون هذه القناعة. 
المخرج  سينبري  السبعينات،  بداية  في  لكن 
لالعداد  فيسكونتي  لوّكينو  الكبير  االيطالي 
لفيلم مقتبس عن »البحث عن الزمن المفقود«. 

المهّمة  لهذه  األمثل  االختيار  فيسكونتي  بدا 
الجسيمة. أوال بالنظر لتعّوده على االشتغال على 
سيناريوهات كتبت اعتمادا على روايات كما كان 
الحال في »موت في البندقية« عن توماس مان، 
و»الغريب«  اللمبيدوزا  رائعة  عن  و»الفهد« 
لكامو )رغم اخفاق هذه التجربة البّين( ... وجلّها 
يجري في نفس فترة أحداث »البحث...« تقريبا 
العشرين،  وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية  أي 
العميقة   Senso مخرج  معرفة  بسبب  وثانيا 
بالبورجوازية وطبائعها ونجاحه الباهر في نقل 
خيباتها وتفككها واضمحاللها التدريجي كما في 
»الفهد«. أجل، فتفكك الطبقة البورجوازية واحد 
من اهم ثيمات »البحث...« ولكنه ليس الوحيد. 
وقد قال فيسكونتي أن ثمة ثالثة مسارات يمكن 

سلكها في االقتباس: 
شارل  قصة  على  بالتركيز  األسهل  الحّل   -

تشكل  أنها  بحكم  »البحث..«  بداية  من  سوان 
قصة مستقلة نوعا ما عن باقي األحداث. ولكن 
األسهل  ألّنه  االختيار  هذا  استبعد  فيسكونتي 
بدل  الّصعوبة  عن  يبحث  أن  دائما  يفّضل  وأنه 

الّسهولة.
)حفل  النهاية  من  البدء  هو  كان  الّثاني  الحّل   -
من  أي  غيرمونت(  بقصر  الصباحي  االستقبال 
فعل  وقد  الشخصيات  ومع  المستعاد«  »الزمن 
فيها الزمن فعلته. لكن بحكم أنه ال يحب أن تتم 
بالقطن  وجوههم  وحشو  الممثلين  شعر  صباغة 
ليبدوا طاعنين في الّسن، وأن هذا االختيار كان 
سيحّتم عليه اللجوء إلى تقنية الفالش باك الذي ال 

تستهويه، فقد أزاح هذا الخيار بدوره.
شكال  المسارين  هذين  أن  لالهتمام  المثير 
من  انطالقا  حّققا  فيلمين  أبرز  مخرجي  اختيار 
»البحث...«: »حّب سوان« )1984( أخرجه 
قسم  من  الثاني  الجزء  عن  شلوندورف  فولكر 
الرواية األول وقد جاء، كما تنبأ فيسكونتي، غير 
 )1999( المستعاد«  »الزمن  ثم  وفاتر،  مقنع 
جذابة  جمالية  برؤية  تميز  الذي  رويز  لراوول 
من  األخير  الجزء  لروح  النفاذ  واستطاع 
والتحام  الزمن  قبضة  انتفاء  أي  »البحث...« 
المتن  لسمك  افتقر  لكنه  بالحاضر،  الماضي 
الروائي الذي يميز أحداث الرواية فبدى أقرب 

لفسيفساء ذكريات ال رابط بينها.«.
تبّنيه  الذي عزم على  الثالث واألخير  المسار   -
فيسكونتي هو االعتماد على  المطاف  نهاية  في 
ربيع  ظالل  »في  من  تنطلق  التي  األحداث 

التركيز  مع  »الّسجينة«،  في  وتنتهي  الفتيات« 
على خّطي قصة الحب بين الراوي وألبرتين من 
من  وموريل  شارليس  دي  البارون  وبين  جهة 
جهة ثانية، من دون نسيان خلفية تفكك المجتمع 
الفرنسي في فترة الحرب العالمية األولى والختم 
ومشاهد  السوداوية  في  المغرقة  باريس  بأجواء 
كناية  القصف  ظلمة  في  الّشخصيات  انغماس 

على أفول عالم بإسره.
واحد من الرهانات الصعبة أثناء االقتباس يكمن 
والراوي  الراوي.  دور  مع  التعامل  كيفية  في 
الذي  نفسه  في »البحث« هو مارسيل بروست 
يحكي بصيغة المتكلم. وقد اختار فيسكونتي أن 
يحبذ  ال  أنه  هو  بسيط  لسبب  يجسده 
داخلي.  صوت  طريق  عن  الحكي 
كثيرة وردت  أن هناك معطيات  كما 
لسان  على  وطباعه  شكله  حول 
على  ساعدته  أخرى  شخصيات 
ذلك  في  واعتمد  الشخصية،  صياغة 
في  سونتوي«  »جان  موديل  أيضا 
بنفس  بروست  كتبها  التي  القصة 
العنوان وضّمنها كثيرا من مواصفاته 

الشخصية. 
اختيار  في  بعيدا  ذهب  المخرج 
آالن  اصطفى  حيث  أيضا  الممثلين 
الّراوي  شخصية  أجل  من  دولون 
أو  اوليفييه  لورنس  يريد  وكان 
مارلون بروندو في ثوب البارون دي 
دور  في  مانغانو  وسيلفانا  شارليس 

أوريان... 
في  تقدما  االعداد  فريق  أحرز  كما 
أهمها  لعل  التصوير  أماكن  تعيين 
منطقة كابور حيث كان ال يزال فندق 
تصوير  أجل  من  مناسبين  وكازينو 
وتم  بالبيك،  شاطئ  فندق  أحداث 
اقرب ل »دونسيير«  كاختيار  بايوه  في  الحسم 

الرواية.
كان فيسكونتي يتمنى أن يحقق فيلما من جزءين، 
لكن اعتراض المنتجين جعله يقبل بحّل فيلم واحد 
تبلغ مدته أكثر من ثالث ساعات ونصف. وقد 
بلغ تقدير ميزانيته حوالي عشرين مليون دوالر.
أن  الفيلم  لهذا  يكتب  لم  األسف،  ولغاية  لكن، 
ينجز. البعض يقول أن هذا راجع الرتفاع كلفته 
الصحية  لألزمة  السبب  ينسب  اآلخر  والبعض 
أنه  رغم  مشلول،  شبه  فيسكونتي  أردت  التي 

حقق فيلمين بعدها.
كل  كانت  فيلم  من  حرمت  السينما  أن  األكيد 
المؤشرات ترشحه ألن يكون تحفة خالدة، لم يبق 
منه اليوم سوى السيناريو الذي صاغه فيسكونتي 
نفسه رفقة رفيقة دربه في الكتابة سوزو سيتشي 

داميكو، كقصيدة رثاء في حلم لم يكتمل.

في هذه الفقرة يبدأ الناقد سعيد المزواري انطالقا من هذا العدد في الكتابة عن روايات أحبها 
وأثرت فيه فيها ما تحول ألفالم وفيها مالم يتحول أو كاد أن يصبح فيلما.
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 )2016( »الخادمة«  األخير  فيلمه  في 
ووك،  شان  بارك  الكوري  المخرج  يلعب 
مع  دقيقة،  وعشرين  وأربع  ساعتين  خالل 
ووسط  بداية  في  تفاصيل  ُمخفيا  المشاهدين 
سرده الفيلمي لُيعلن عنها بعد ذلك بالتدريج، 
اِوية الذي يذكرنا  د األصوات الرَّ وبأسلوب َتعدُّ
بفيلم كـ»راشمون« ألكيرا كوروساوا، ِبحيث 
نشاهد نفس الحدث من وجهات نظر مختلفة 
في  التفاصيل  بعض  فيه  تختفي  بشكل  أو 
المعطيات في  َيقلب كل  لتظهر بشكل  رواية 

األخرى.

بارك شان ووك 
المخرج الكوري الذي جدد في األنواع السينمائية 

المخرج الكوري بارك شان ووك

ملصق فيلم »السيدة انتقام«

حرفته  من  ووك  شان  بارك  ن  َتَمكُّ أن  وبما 
بين  للنقاش  مجاال  يعد  لم  السينمائية 
هذا  أن  القول  نافل  من  فإن  »السينفيليين«، 
للكاتبة  رواية  من  اقتباس  هو  الذي  الفيلم 
من  األحداث  ناقال  واترز،  سارة  اإلنجليزية 
إنجلترا القرن التاسع عشر إلى كوريا خالل 
أربعينيات القرن الماضي، لم يشذ عن كونه 
يتمنَّى  األخرى،  أفالمه  كما  سينمائية  تحفة 
أال  الثالثة  فصولها  ُيتابع  ووهو  المشاهد 

تنتهي.



الدراما  صنف  ضمن  الفيلم  هذا  يدخل 
التشويقية اإليروتيكية، كونه يتناول قصة حب 
رجلين،  غطرسة  لهزم  َتتَِّحدان  امرأتين  بين 
واحد يطمع في ثروة إحداهما واآلخر يستِغلُّها 
إنه  طفلة.  كانت  أن  منذ  سجينة  لديه  وُيبقيها 
كيد  على  التفوق  على  المرأة  قدرة  عن  فيلم 
يكن  لم  زمن  في  وسطوته  وجبروته  الرجل 
على  التَّمرد  على  والقدرة  صوت  للمرأة 

لطة الذكورية .  السُّ
سينمائيين  ومخرجين  ووك  شان  بارك  مع 
»الخادمة«  كفيلم  وبأفالم  آخرين  موهوبين 
ة  استطاعت السينما الكورية أن تصبح ومنذ ُمدَّ
واحدة من بين أهم السينمات العالمية وأكثرها 
فنية وإبداعا وتجديدا، لتخلق نوعا من التوجه 
أن  استطاعت  التي  السينمائية  المدرسة  أو 
د في أغلب األنواع السينمائية مهما كانت  ُتجدِّ
كثير  في  نوا  تمكَّ مخرجيها  إن  بل  كالسيكية، 
من األحيان اختراق هاته األنواع واللعب في 

ركائزها وقواعدها.

في فيلمه الوحيد الذي أنجزه خارج بلده كوريا 
»ستوكر« )2013(، والذي بقدر ما هو فيلم 
ذاتي به بصمة بارك شان ووك ويحتوي على 
أيضا  يضم  فيلم  هو  ما  بقدر  سينماه  مقومات 
نجد  هوليود،  في  السائدة  السينما  مقومات 
واحدة من بين أهم وأجمل البدايات في السينما 
بحيث  الجينريك،  بداية صعود  وهي  العالمية 
بقدر ما ُيمكن قراءتها أول األمر على كونها 
بداية رومانسية لفيلم رومانسي بقدر ما سنعود 
لتصبح  النهاية  في  بارك شان ووك  إليها مع 
هي  العالمية.  السينما  في  نراه  ما  أعنف  من 
المخرج  سُيقفلها  حينما  سنعلم  خادعة،  بداية  
دائري  الفيلم بشكل  آخر  الُمتميِّز في  الكوري 
الزهور  ُحمَرة  تصبح  بحيث  خداعها،  مدى 
الُمخاتلة ناتجة عن دم »شريف« البلدة الذي 
تقتله البطلة بكل قسوة وعنف بعد أن يكتشف 
معبِّرة  »الرقيقة«  كلماتها  وَتنقلُب  قاتلة،  أنها 
غير  شخصيتها  واصفة  أخرى  أبعاد  عن 
البداية.  في  فهمناه  ما  عكس  على  السوية،  
وهنا نجد كل مقومات سينما بارك شان ووك 
من خالل ثنائية اإلخفاء والكشف وفي اللعب 
في  بهيتشكوك  ليلتقي  الذكي،  الُمشاهد  مع 
ُتؤسس  أفالمه والتي  أهم مميزات  واحدة من 
لسينما التشويق لديه، والذي يعترف ووك بأنه 
تأثر بأفالمه وأن مشاهدة فيلمه »عرق بارد« 

كانت السبب الذي جعله يتجه لإلخراج. 
بارك  لدى  فالرومانسية  العموم  على  لكن 
شان ووك ليست خالصة إذ تختلط في أفالمه 

بالعنف والدماء والمواقف الحادة والعنيفة.

NOIR & BLANC
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على  متحركة  ووك  شان  بارك  عند  الكاميرا 
اِتها  الدوام فاللقطة الممتدة عنده تحمل في طيَّ
لقطات متعددة وتقطيعا ضمنيا للقطات بحيث 
وبحركة خلفية أو أمامية ينتقل من لقطة مقربة 
نفس  في  وذلك  عامة،  ثم  متوسطة  لقطة  إلى 
سياق اإلخفاء والكشف الذي أشرنا إليه سابقا. 
إذ أن أسلوبه اإلخراجي يتماهى وينصهر ُكلِّيَّة 
ُيصبح  بحيث  وتيماتها،  أفالمه  مضامين  مع 
الصعب  من  واحدة  لُحمة  والمضمون  الشكل 
نجده  ال  الذي  األمر  وهو  بينهما،  الفصل 
سوى عند كبار المخرجين في تاريخ السينما 

العالمية.
خارج  )أو  الرؤية  مجال  خارج  ماهو  يلعب 
شان  بارك  سينما  في  مهما  دورا  اإلطار( 
كل  األخير  هذا  ماُيؤثُِّث  بقدر  إذ  ووك، 
الفضاء المصور بأشياء لها دورها في السرد 
زائد  ديكور  مجرد  أبدا  تكون  وال  السينمائي 

درامية  تعابير  لها  المستعملة  األلوان  فحتى 
جد محددة، فإن مكونات »خارج اإلطار« لها 
ووك  شان  بارك  د  يتعمَّ إذ  مهم،  دور  أيضا 
وغير  مختفية  السرد  مكونات  بعض  يدع  أن 
فإما أن  بذلك،  الُمشاهد  يا ذكاء  َرة متحدِّ ُمصوَّ
األمر  محذوفة  يدعها  أو  ذلك  بعد  عنها  يعلن 

ي السرد ويعززه. الذي ُيقوِّ
لدى بارك شان ووك أسلوب خاص  التخطئه 

العين »السينفيلية«،
ففيلم »أيها العطش، هذا دمي«)2009( فيلم 
ووك  شان  بارك  فيه  يخلط  جميل   سريالي 
الدماء  اِصي  وَمصَّ الرعب  أفالم  صنف  بين 
من جهة ونوع أفالم التحليل النفسي، بأسلوب 
هاته  بمثل  فيه  َق  َفوُّ التَّ يستطع  لم  سوريالي  
في  السوريالية  رائد  سوى  والتَّمكن  البراعة 

السينما العالمية لويس بونويل.
هذه  في  نا  ُمَتَضمَّ المونطاج  يصبح  وهنا 

ملصق فيلم »أولد بوي«
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المشاهد وليس ملموسا وظاهرا للعيان، بحيث 
يبدو أن المخرج ُيمارسه وهو يصور أفالمه 
وقبل أن يصل للوحة المونطاج، وهو توليف 
قطع.  غير  ومن  وباالستمرارية  تقليدي  غير 
المشهد  لقام بقطع  بحيث لو كان مخرج آخر 
إلى لقطات ولفقد قيمته الفنية التي نجدها عند 

بارك شان ووك.   
في نفس الفيلم ُيؤسس بارك شان ووك ألسلوب 
سينمائي خاص بحيث نجد مشهدا وكأنه فيلم 
قصير داخل الفيلم الطويل، إذ يقوم من خالل 
حوار يدور بين شخوص الفيلم الجالسين حول 
طاولة يلعبون لعبة ما بالتمهيد لما سيقع وذلك 
بالحديث الدائر عن إمكانية خلق تواصل من 
الكالم  عن  استغنينا  لو  حتى  النظرات  خالل 

لُِيؤكد أحد الجالسين حول الطاولة  أنه استطاع 
تتمكن  لم  التي  األجنبية  زوجته  مع  التواصل 
ِمن إتقان الكورية بهذه الطريقة، هذا كله فقط 
للمرور الكتشاف أن البطل وحبيبته هما قاتال 
من  وإشارات  تعابير  خالل  من  وذلك  اإلبن 
عيني األم التي التستطيع الكالم وال التحرك 

بعد وفاة ابنها.
على  القدرة  تلك  ووك  شان  بارك  عند  نجد 
وفنية  بسالسة  السينمائية  األنواع  بين  الخلط 
فهو  السينمائية.  حرفته  من  الُمتمكِّن  وبحنكة 
من  وتفجيرها  باألجناس  اللعب  على  قادر 
الداخل وإعادة االشتغال عليها وعلى أساساتها 

الكالسيكية.
أفالم  وفي  »االنتقام«  تيمة  حول  ثالثيته  في 

2002، »أولد  انتقام«  السيد  )»تعاطف مع 
 )2005 انتقام«  و»السيدة    2003 بوي« 
عهدنا  ا  َعمَّ ومختلفة  جميلة  بتنويعة  يقوم 
مشاهدته في األفالم الغربية التي درجت على 
استنزاف هذا الموضوع بشكل َفّج يعتمد على 
بحيث  تناوال،  »قُتلت«  التي  الوصفة  نفس 
منذ  ذلك  بعد  ماسيقع  يعلم  يشاهد  من  أصبح 

بداية الفيلم.
لفيلم  مخلصة  جد  أمريكية  نسخة  أن  ورغم 
»أولد بوي« )2013( وبنفس العنوان  من 
إخراج سبايك لي سترى النور بعد ذلك سنة 
2013  إال أنها لن تكون في المستوى الفني 
والجمالي لفيلم بارك شان ووك، وربما لو لم 
يكن هنالك مجال للمقارنة بين الفيلمين ألمكن 
قبول النسخة األمريكية، لكن المقارنة ستكون 
الذي  لي  سبايك  فيلم  صالح  غير  في  دائما 
أخرج بدوره أفالما  جيدة في الماضي ولديه 
تصور  صاحب  كسينمائي  محترم  مسار  

ورؤية إخراجيتين.

أمن  »منطقة  الثالث  الطويل  الروائي  فيلمه 
كمخرج  َسُه  َكرَّ الذي   ،)2000( مشتركة« 
في  الجديدة  السينمائية  الموجة  في  رائد 
التجاري  نجاحه  خالل  من  الجنوبية،  كوريا 
فيلم  مجرد  ليس  معا،  الفنية  وقيمته  الساحق 
ره ووك  عن الصراع بين الكوريتين، إذ َصوَّ
بكل حيادية وبدون الميل ألحد الطرفين، بل 
هو أيضا فيلم ضد الحرب ومع السالم ويمجد 
مادون  كل  عن  النظر  ِبغضِّ  إنساني  ماهو 
ذلك من إيديولوجيا أو مصالح سياسية قُطِريَّة 

ضيقة.
في هذا الفيلم تظهر موهبة  بارك شان ووك 
ودم،  لحم  من  شخوص  وتصوير  صنع  في 
الفيلمي  السرد  بامتياز.  إنسانية  شخوص 
فالشباكات  عدة  على  ومبني  ي  ُمتشظِّ به 
واسترجاعات، كل واحدة تنفي األخرى بحيث 
وجهات  عّدة  من  ليس  الواقعة  نفس  نشاهد 
نظر لكن من وجهة نظر كاذبة وُمَضلَِّلة إلى 
وتصل  الحقيقة  تحكي  ورواية  نظر  وجهة 

إليها في نهاية الفيلم. 

ملصق فيلم »الخادمة«

لقطة من فيلم »ستوكر«
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بين  من  األهم  حاليا  األرجنتينية  السينما  تعتبر 
سينمات أمريكا الالتينية.

َيمَتدَّ  والذي  والطويل  الكبير  لتاريخها  فإضافة 
رفقة  كانت  بحيث  العشرين  القرن  بدايات  من 
إذ  المجال،  المكسيكية رائدتان في هذا  السينما 
عرفت العاصمة بوينوس أيريس بناء أول قاعة 

سينمائية سنة 1900.  
السينما حضور مهم  لهذه  الستينيات كان  ومنذ 
باعتراف  وحضيت  العالمية  المهرجانات  في 
ستينيات  من  انطالقا  خصوصا  عالمي  نقدي 
ليوبولدو طوري  أسماء ك  الماضي مع  القرن 
بأفالمه  شارك  والذي  الستينيات  في  نيلسون 
سنة  وفي  به،  جوائز  نالت  »كان«  بمهرجان 
1985 سيشهد فيلم »الحكاية الرسمية« للويس 
بمهرجان  وسيعرض  مهما  نجاحا  بوينسو 
»كان«، لينال  بعد ذلك  جائزة أوسكار أفضل 

فيلم أجنبي سنة 1986. 
سوالناس،  فرناندو  سينال   1988 سنة  وفي 
سياسي  كالجئ  و  كمنفي  سنوات  قضى  الذي 
لجنة  جائزة  السياسية،  ألفكاره  نظرا  بفرنسا  
التحكيم بـ»كان« أيضا عن فيلمه »الجنوب«. 
فيلم »عالقات متوحشة« عبارة عن مجموعة 
القصيرة بقصص متفرقة واليجمع  من األفالم 
بينها سوى كونها كلها تتناول تيمة العنف الكامن 
بعض  سوى  الينتظر  والذي  اإلنسان،  داخل 
لكن  بسيطة  تبدو  قد  التي  الخارجية  األسباب 
العمق رواسب في حيوات الشخوص،  لها في 
لكي ُيعلن عن نفسه في أبشع الصور وأكثرها 

حيوانية.
لكل  دقيقة  عشرة  الخمسة  يتجاوز  ال  حيز  في 

داميان  األرجنتيني  المخرج  استطاع  قصة، 
تبدو  نفسية  لنا ست حاالت  يقدم  أن  سزيفرون 
في البدء سوية حينما نرها من وراء واجهات 
الذي  المسار  في  ُنرافقها  أن  ما  لكن  زجاجية 
العنف  ية  كمِّ ُتذِهلنا  حتى  المخرج  فيه  وضعها 
والحيوانية التي نكتشفها فيها والتي ُتبديها  وكأنَّ 
فقط  مختبئا  هناك  فيها  كان  الحيواني  الجانب 
ويتحين الفرصة ليظهر بكل بشاعته وعدوانيته.
في القصة األولى المعنونة بـ»باسترناك« والتي 
نتابعها كاملة قبل جنريك البداية تلتقي مجموعة 
من الناس  داخل طائرة تقلع بهم في رحلة جوية 
ليكتشفوا بالتدريج أن ربانها »باسترناك«  ليس 
قاموا  الذين   سوي  الغير  الشخص  ذلك  سوى 
مراحل  في  األشكال  من  بشكل  بإذايته  كلهم 
ليقوموا  جمعهم  الذي  وهو  حياته،  من  متفرقة 
بآخر رحلة لهم نحو الموت المحتوم وهو معهم 

لتسقط الطائرة في األخير على بيت أبويه.
الحاالت  عن  والمعبر  المتميز  الجنريك  يمرُّ 
اسم  كل  فيه  يرافق  والذي  الفيلم  يتناولها  التي 
الموسومة  الثانية  القصة  لتبدأ  لحيوان.  صورة 
فضاء  داخل  كلها  تدور  والتي  بـ»الفئران« 
شخص  يدخل  حيث  مطعم  عن  عبارة  مغلق 
سببا  كان  أنه  النادلة  فتكتشف  الطعام  لتناول 
في تشريد أسرتها وانتحار والدها بعد استيالءه 
إليه  الحديث  في  رغبتها  ُمبدية  منزلهم،  على 
ومواجهته بما فعل، لكن الطباخة العجوز  ُتصرُّ 
على أن ليس هناك من انتقام من شخص كهذا 
الفتاة  استنكار  ورغم  قتله،  الغليل سوى  يشفي 
الشابة لذلك فإنها تدع العجوز تنفِّذ ما خططت 

له بوضع سم الفئران في طعام الرجل...
في هذا الفيلم )األفالم( ليست هنالك شخصيات 
ارتكاب  في  طريقته  لكل  إذ  مسالمة  أو  سوية 

التي تظهر  الشر وتنفيذه، حتى تلك الشخوص 
سوى  كذلك  ليست  فإنها  مؤذية  وغير  سلبية 
ألنها جبانة فقط )أو في الظاهر( وهي مستعدة 
ما  ينفذون  تدعهم  أو  األشرار  مع  لتتحالف 
خططوا له بشرط أن ال تتورط هي )شخصية 

الفتاة في القصة الثانية(.
بين  من  دراميا  األقوى  وهي  الثالثة،  القصة 
سيار  طريق  في  تدور  األخرى،  القصصص 
شخصين  غير  ناس  ال  حيث  المدينة  خارج 
تجمعهما الظروف في الطريق كل واحد منهما 
مظاهر  عليه  تبدو  األول  سيارته  في  راكب 
والثاني  فخمة  سيارة  ويركب  والثَّراء  فاه  الرَّ
سوء  مظهره  من  ويبدو  مهترئة  سيارة  يقود 
تفاهم  اإلثنين سوء  بين  يقع  االجتماعية،  حالته 
الطريق،  في  الثاني  تجاوز  األول  محاولة  بعد 
يصل  وحينما  األول  سيارة  لتتعطل  ويسبُّه، 
الثاني يقرر االنتقام بتكسير زجاج سيارة الثري 
اإلثنان  ويتقاتل  األمور  لتتطور  عليها،  والبول 
حتى الموت لتجدهما الشرطة ورجال اإلطفاء 
ين ومتعامقين بعد أن أشعل الثاني النار في  متفحِّ
وتكون  بجلده  الفرار  يستطع  ولم  األول  سيارة 
السؤال  موجها  شرطي  بها  ينطق  جملة  آخر 
الوفاة، جريمة  لزميله: »ماهو رأيك في سبب 

عاطفية؟«. 
التي  قصصه  إيقاع  سزيفرون  داميان  يضبط 
ال نجد بها زيادات والتي ِصيغت بشكل مكثف 
الزمان والمكان -  وبكونها تحتوي على وحدة 
باستثناء قصة »بومبيطا« - بحيث اليمكنها إال 
أن تكون أفالما قصيرة بكل الشروط الصارمة  
في  والذي  قصير  فيلم  صناعة  يتطلبها  التي 
نظري أصعب من صناعة فيلم طويل ألن أي 
يجعلها  األحداث  إليقاع  عدم ضبط  أو  تطويل 

»عالقات متوحشة« 
العنف اإلنساني في أقسى تجلياته
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تترهل وتبدو مصطنعة. 
القصة الرابعة والمعنونة بـ»بومبيطا« لشخصية 
مهندس )يقوم بتشخيصها  الممثل القديرريكاردو 
من  سيارته   لحجز  باستمرار  يتعرض  دارين( 
يرى  أنه  وبما  السيارات  لحجز  شركة  طرف 
والقانونية  شرعية  غير  بصورة  يتم  ذلك  أن 
األمر  االعتبار  االحتجاج وطلب رد  يقرر  فإنه 
والسخرية  االكتراث  عدم  من  بنوع  يقابل  الذي 

على  اإلصرار  مع  الشركة  موظفي  طرف  من 
ضرورة األداء أوال السترجاع السيارة. انشغال 
ت عليه حضور حفل  المهندس في االحتجاج يفوِّ
ابنته ويجعل زوجته ُتعلن في وجهه  عيد ميالد 
عن يأسها من استمرار حياتهما الزوجية في ظل 
وإصراره  ناحية  من  لألسرة  وإهماله  المباالته 
ناحية  من  الهواء  طواحين  محاربة  على 
المكلف  المهندس  هيستيرية  وتتصاعد  أخرى. 

بالمتفجرات الهادمة للمباني الغير المرغوب فيها 
السيارات  حجز  مكان  تفجير  ليقرر  عمله،  في 
من  غريبا  ترحابا  يلقى  حتى  ذلك  ُينفِّذ  أن  وما 
معه  تضامنهم  يبدون  الذين  الشعب  عامة 
التواصل  مواقع  في  بإطالق سراحه  ومطالبتهم 

االجتماعي ...
القصص  كل  عن  الفيلم  القصة/  هذه  تختلف 
األخرى كونها التتضمن وحدة المكان والزمان 
دارين   ريكاردو  العادة  كما  ويبهرنا  مثلها، 
حتى  عصبيتها  في  تتطور  لشخصية  بتجسيده 
تصل لقمة العنف المخطط له عن سبق إصرار...
حول  وتدور  الرابعة  القصة  هي  »العرض« 
أن  بعد  مأزق  في  نفسه  يجد  ثري  أعمال  رجل 
يرتكب ابنه الشاب المراهق حادثة سير بسيارة 
االتفاق  ليتم  شخصين،  إثرها  على  وَيقُتل  أبيه 
المنزل  المكلف بحديقة  البستاني  يدخل  أن  على 
لكن حين  ماليا  مبلغا  تسليمه  ُمقابل  للسجن  بدله 
وصول الضابط  المكلف بالتحقيق سوف يكتشف 
العائلة  محامي  وبين  بينه  مساومة  وبعد  اللعبة 
سيتم االتفاق على مبلغ مالي بدوره لكي يصمت 
لكن رجل األعمال سيتراجع عن وعده بعد أن 
والبستاني  والضابط  المحامي  من  ُكالّ  أن  يرى 
القصة  لتنتهي  أكبر،  مبالغ  ويريدون  يبتزونه 

بعنف كما العادة.. 
فيلم  في  سزيفرون  داميان  المخرج  يضعنا 
يجعلنا  المرآة، وكأنه  أمام  »عالقات متوحشة« 
نكتشف أننا كلنا عنيفون مع وقف التنفيذ.. وفي 

القصة األخيرة يتحول 
حقد  إلى  والعشق  الحب  بمشاعر  يبتدأ  عرس 
الكره  يصبح  كم  المخرج  مع  لنستنتج  وكره 

والحب وجهان لعملة واحدة...
تجمعها  أفالم قصيرة رائعة،  هي مجموعة من 
الشخصية  مكونات  من  كمكون  العنف  تيمة 
اإلنسانية، والذي ال ينتظر سوى أسباب بسيطة 
ليعلن عن نفسه بأبشع الحاالت وأكثرها دموية.



نقد14

  نور الدين محقق

باالهتمام  نطالب  حين  كالبديهة  األمر  يبدو 
في  الرغبة  وتشجيع  السينمائية  بالثقافة 
على  األفالم  ومشاهدة  السينما  إلى  الذهاب 
مختلف أنواعها لتعزيز تذوق الفن السينمائي 
واالستمتاع به من جهة، وتكوين صورة عن 
المجتمع الذي تنتمي إليه هذه السينما أو تلك من 
جهة أخرى. ذلك أن السينما هي قبل هذا وذاك 
ثقافة شاملة ال بد للمرء أن يلم بها وبعوالمها. 
عوالم  على  عينيه  وتفتح  مداركه  تغذي  فهي 
إنسانية متكاملة. من هنا كان ال بد لهذه الثقافة 
السينمائية التي هي ثقافة الصورة بامتياز أن 
توجد في مختلف أماكن الحياة اليومية. ال بد 
التعليمية،  البرامج  في  تكون حاضرة  أن  لها 
وفي  الشباب  دور  في  حاضرة  تكون  وأن 
برامج المؤسسات الثقافية والجمعيات المهتمة 
بالثقافة. وفي مقدمة هذه الجمعيات نذكر كالً 
من »اتحاد كتاب المغرب« و »بيت الشعر«. 
فهناك وشائج قوية تربط بين السينما واألدب 
والشعرية.  منها  النثرية  تعبيراته  بمختلف 
كما أن هناك وشائج قوية تربط بين كل من 
السينما والفنون األخرى كالمسرح والتشكيل 
ندوات  إقامة  يتطلب  ما  وهو  وغيرهما. 
وتقف  الفنون  هذه  مختلف  بين  تربط  ثقافية 
بالخصوص عند المشترك بينها وتعمل على 
تقويته بما يخدم ليس السينما فحسب، بل حتى 

الفنون األخرى المتعالقة معها.
في  حاضرة  السينمائية  الثقافة  تبدو  هنا  من 

مختلف المجاالت. وهو ما يدعو إلى االهتمام 
في  االهتمام  هذا  يتجلى  قوي.  شكل  في  بها 
من  الثقافي  المشهد  صلب  في  السينما  جعل 
المجال  وفتح  السينمائي  النقد  تشجيع  طريق 
مختلف  لحضور  السينمائيين  النقاد  أمام 
عملية  من  بعيداً  السينمائية،  المهرجانات 
قيامهم بتغطية أشغال المهرجانات السينمائية 

فحسب.
فهذا عمل، على أهميته، ليس وحده المطلوب 
بالمجال  المهتم  الصحافي  أو  الناقد  من 
في  المطلوب  يتجلى  بل  به،  القيام  السينمائي 
إشراك النقاد والمعنيين بثقافة السينما في شكل 
تقييم  عملية  في  كما  الندوات  إدارة  في  عام، 
األفالم السينمائية المقدمة وإبداء الرأي النقدي 
بالسينما  االهتمام  هذا  أيضاً  يتجلى  كما  فيها. 
السينمائية  المجالت  تشجيع  في  عمومها  في 
والقيام بعملية دعمها وفي نشر الكتب المتعلقة 
بالمجال السينمائي سواء كانت في شكل كتب 

فردية أو في شكل كتب جماعية.
إننا حين نقول هذا األمر، فإننا ال نعني على 
ما  وحده  هو  السينمائي  المجال  أن  اإلطالق 
شيء  كل  قبل  يعني  بل  به،  االهتمام  يجب 
كليته  المغربي في  الثقافي  المشهد  آخر جعل 
مركز اهتمام. االهتمام يجب أن ينصب على 
بالكلمة،  يهتم  كما  بالصورة  ويهتم  الصورة، 
في تكامل ثقافي منسجم، بعضه يكمل بعضاً 

وبعضه يستفيد من بعض.
هي  السينمائي  بالمجال  االهتمام  عملية  إن 
عملية تسمح في شكل واضح بالولوج القوي 

عصر  هو  الذي  العصر  روح  إلى  والدائم 
الصورة  تجلياتها. ومعرفة  بمختلف  الصورة 
طريق  ومن  أوالً  المشاهدة  طريق  من  تتم 
تعلم أدوات قراءة هذه الصورة وفك رموزها 
يعي  ثانياً، وهو ما يجعل الجيل الجديد جيالً 
وينفتح  فيه  يعيش  الذي  العالم  ويعي  ذاته 
ومسؤول،  حضاري  شكل  في  مكوناته  على 
شكل  في  الصورة  يستعمل  أنه  خصوصاً 
يومي بدءاً من الهاتف المحمول وليس انتهاء 
بالتلفزيون واإلنترنت. ثم، وهذا هو المقصود 
هذا  أن  دائماً  نعرف  المطاف،  نهاية  في 
االنفتاح الثقافي على المجال السينمائي يكون 
واحترام  والتسامح  التعارف  قيم  على  مبنياً 
القريب والبعيد على حد  خصوصيات اآلخر 
سواء، بالنظر الى أن القسم األكبر من المتن 
سيما  وال  عالمياً،  أو  محلياً  سواء  السينمائي 
الى ما تمكننا تسميته بالسينما  إن كان منتمياً 
الجادة، ينتمي الى تلك القيم ويعبر عنها. وهو 
ما دفع بالكثير من المفكرين إلى الحديث في 
الحياة  حب  عن  السينما،  عن  الحكي  صدد 
وإلى معرفتها في شكل أفضل. وهو شكل من 
أشكال الفكر اإلنساني المتقدم، يطل عليها من 
إلى  بالتالي  مختلف جوانبها اإلنسانية ويدعو 

االهتمام بها في مختلف جوانبها اإلنسانية.
إلى  يذهبون  الحياة  يحبون  الذين  أن  ذلك 
الذين  وأن  السائر،  المثل  يقول  كما  السينما، 
هكذا  الحياة.  محبو  هم  السينما  إلى  يذهبون 
في  هي  بالسينما  االهتمام  إلى  الدعوة  تكون 

العمق دعوة ثقافية إنسانية لمحبة الحياة.

مزيد من االهتمام بالثقافة السينمائية



15 نقد

  مبارك حسني

الورود  الفيلمية  النقدية  المقاربات  الشائع في  من 
وفق  يرد  وهو  التحليل.  لمصطلح  المتكرر 
مفهومين مختلفين: األول ُعرفي وشائع، ويتعلق 
بكل محاولة لمساءلة الفيلم السينمائي لغة وشكالً، 
»الحدوثة«،  تحقيق  أو  الحكاية  لتمرير  كآلية 
عيوبها،  أو  جمالها  ضعفها،  أو  قوتها  وتبيان 
خلفيات وجودها أو سطحيتها. كما قد يكون بحثاً 
في بعد من أبعاد الفيلم، كالجانب السوسيولوجي 
فيه، أو التحليل النفسي كما تبينه سلوكات األبطال 
إلى  التاريخي،  الجانب  أو  وأهواؤهم،  ونزعاتهم 

غير ذلك من جوانب الُمعاَلجة.
في   - بالطبع  زالوا  وما   – تطرقوا  والكثيرون 
مرحلة  إلى  يعود  الذي  الشكل  لهذا  مقارباتهم 
النقد  يتقعد  أن  قبل  أي  نسبياً،  قديمة  تاريخية 
الصرح  في  التحليلي،  منحاه  في  السينمائي 
نتائج جيدة  أعطى  قد  الجامعي خصوصاً. وكان 
ودراسات عميقة وقوية، وتماسكاً نظرياً بخاصة 
الثقافة  ذات  كبيرة  نقدية  أسماء  مع  ارتباطه  في 

السينمائية الواسعة والصلبة.
لمجاالت  فراغاً  تاركاً  يظل  التعريف  هذا  لكن 
بحث ودراسة مهمة غير مطروقة. بخاصة إذا لم 
يستند إلى منهج أو علم أو ثقافة سينمائية موثقة 
الثاني  فالتعريف  مسبق.  تصور  على  ومؤسسة 
وجامعياً  أكاديمياً  محدداً  تعريفاً  للتحليل  يجعل 
القراءة  أشكال  أحد  هو  هنا  التحليل  عليه.  متفقاً 
الفيلمية أو، للتدقيق أكثر، هو أحد تقنيات القراءة. 
القراءة التي لها أيضاً معنى محدد أرسته مختلف 
النظريات األدبية خصوصاً، والتي تتم االستعارة 
واالستعانة بها أحياناً في الحقل السينمائي. وهو ما 
مفاده أن القراءة هي قراءة وظيفة النص الفيلمي 

المتعدد والمتشابك المكونات والعالئق.
ولنعط لمحة مقتضبة عامة عن هذا كله. المكّونات 
الصورة  للجميع،  معروفة  صارت  كما  تشمل، 

وإضاءة،  وديكور،  ممثلين،  عن  عبارة  هي  بما 
المكونات  أحياناً.  مخطوطة  وكتابة  وأصوات 
من  أي  »األفلمة«،  أماكن  وفق  وُتوظف  تتأثث 
متسلسلة،  إنتاج  كعملية  الصورة  يتم صنع  حيث 
والتوليف،  والشريط،  والعدسة،  اإلطار،  وهي 
والتوليف  التصوير،  بعد  ما  التصويت  وتركيب 
العالئق  أن  كما  الترتيب.  بهذا  مأخوذة  العام، 
تتحدد وفق الفضاء المكاني العام الذي تجري فيه 
تعاريفه:  بكل  والزمن  اختالفاتها،  بكل  األحداث 
واآلخر  والعلني،  والمضمر  والمتخيل  الواقعي 
وشكله  نوعه  كان  كيفما  الشخصيات  بناء  حين 
وصفته، وأخيراً مع المحكي أي ذاك الذي يضم 

الدال والمدلول، وما بينهما.
منتهية  ال  إنتاجية  قراءة  التحليل  يكون  وهكذا 
مفتوحة على قراءات أخرى ممكنة وكثيرة، لكن 
تحليلية  تقنيات ووسائل  إلى  في كل مرة مستندة 
محددة منذ البداية. إنها كما تصف نفسها ويصفها 
مقاربة  أو  محاولة  كل  الجامعيون، ضد  روادها 
وصفية أو تفسيرية أو تبريرية أو ُمْسَتنسخة للفيلم 

بواسطة الكلمة.
وجاذبية هذا التعريف تفترض للقراءة كتابة كي 
صداها  وجدت  وهذه  عياناً.  تتجسد  وكي  توجد 
بعد مخاض طويل وتذبذب، في مصطلح الكتابة 
السينمائية. فبالنسبة إلى الفن السابع، يتم الحديث 
يعد  لم  وبالتالي  السينمائية،  الكتابة  تحليل  عن 
تنتهي  تتالحق  يحمل صوراً  مجرد شريط  الفيلم 
يصير  وهنا  دوماً.  به  تشرع  الذي  الظالم  في 
التي  للعناصر والعالئق،  وتحديداً  تفكيكاً  التحليل 
التي  وأهدافها  قوتها ووجودها ووظيفتها  تمنحها 
منها اإلمتاع واإلفادة. وهي جميعها تأخذ أهميتها 
من كونها اختيارات حاملة ومنتجة في آن واحد 

للمعنى، وبالتالي تخضع للتأويل.
عن  يختلف  التحليل  أن  إلى  اإلشارة  تجب  وهنا 
النقد في جوانب عديدة أوردنا بعضها في التعريف 
األول، وال تعادله معادلة رياضية وإن حصل اتفاق 

بينها في مقاربة فيلم ما. النقد أشمل وأوسع وأرحب 
الضرورية.  الواسعة  بالمعرفة  إال  مقّيد  وغير 
وسيلة  قرائية،  تقنية  قلنا  كما  يظل  التحليل  وألن 
الصارخة،  »علميتها«  بـ  تتميز  وسائل  بين  من 
فهو  النقد  أما  أحياناً.  الجافة  لكن  حتماً،  العميقة 
أعمق بما أنه مرحلة الحسم واالختيار واالنحياز 
والتجربة  بالثقافة  إال  يتأتى  مما ال  الذوقي، وهو 
أن  المعنى  بهذا  ويمكن  الكتابة طويالً.  ومقارعة 
يكون النقد السينمائي رافداً من روافد النقد الفني 
إجماالً واألكبر نطاقاً، أي نقد الجماليات، وركناً 
يشكل  المحصلة  وفي  الجمال.  فلسفة  أركان  من 
الفن ومعمل  باشتغال  بارتباطه  يتميز  أدبياً  جنساً 
أثره وحقل تجاربه إنسانياً ووجودياً. وهذه العالقة 
اإلقناع،  الحجاجية، وملكة  القوة  تفرض  األخيرة 
الرصينة  الكتابة  وخصوصية  األسلوب،  وقوة 

الجميلة. النقد من دون كتابة ال يسمى نقداً.
التحليل  بين  واضحة  فاصلة  حدوداً  نرى  هكذا 
بالترتيب  وتؤخذ  تتداخل  قد  والنقد.  والقراءة 
اآلن  ولنجرؤ  فنقد.  قراءة  ثم  تحليل  أي  السابق، 
على طرح تفسير معادل ومواز: تفكيك ثم تركيب 
فتأويل. فنرى أن التحليل ليس سوى مرحلة أولى 

ُتتناول كما العناصر والعالئق.
المعروف  التعريف  هذا  طرح  علينا  فرض  لقد 
صارت  األقالم  بعض  كون  به،  العهد  وتجديد 
وإرساء  العلمية  والصرامة  باألكاديمية  تتحجج 
للفيلم.  مقاربة  كل  قبل  ومسبقاً،  أوالً  المنهجية 
ولزوماً. وهو ما ال يعترض  بل تفرضها فرضاً 
عليه أحد في المبدأ والطابع، لكن يتم تجاهل أمر 
أساسي، هو أن هذا الطرح يخص البحث العلمي 
بالضرورة، وليس القراءة العاشقة العارفة الذواقة 
غير  االحتماالت  وكل  االجتهاد  على  المفتوحة 
المتوقعة. المجاالت هي التي تختلف فقط، وليس 
الهدف السامي الذي هو المعرفة الممتعة والمفيدة. 
المعرفة التي ال تحدها أسوار وال نظريات، مهما 

استطالت األولى وتجملت الثانية.

مالحظات حول مصطلحات للتحليل السينمائي
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  محمد اشويكة

يعتبر فيلم “البحث عن السلطة الضائعة” للمخرج 
المغربي محمد عهد بنسودة مغايرا مقارنة مع ما 
أنجزه من أعمال سابقة، ألنه يتميز بأسلوب فني 
وجمالي يتأسس على االقتصاد في الحوار )اللغة 
المنطوقة(، واختيار موضوع السلطة العسكرية 
العربي  واقعنا  في  بإلحاح  نفسه  كإشكال يطرح 
عالقة  حول  متواصال  مخاضا  يعرف  الذي 
العسكر بالحكم، وإمكانيات التأسيس لديمقراطية 
تنبعث فعليا من الشعب وتحترم إرادته، ثم البناء 
الفلسفي  االستثمار  إلى  ينحاز  الذي  الدرامي 
االضطرارية  والعزلة  الطوعية،  غير  للوحدة 
سؤال  يكون  هنا  ومن  الوظيفة،  ضغط  تحت 
الحرية ذلك المجاز المحرك للفيلم، والثانوي في 
جل اللقطات والمشاهد، فالدراما الفيلمية تقوم في 
الفيلم على الصراع المضمر بين الحرية واألَْسِر 

المبرر بالزواج.
يبدأ الحديث عن الفيلم الروائي الطويل للمخرج 

المغربي محمد عهد بنسودة “البحث عن السلطة 
الضائعة” انطالقا من عنوانه كعتبة أولى، وهو 
“موسم  بعد  السينمائي  مساره  في  الثالث  العمل 
لمشاوشة” )2009(، و”خلف األبواب المغلقة” 
)2013(، والذي يحيل إلى رواية “البحث عن 
يتناول  إذ  بروست،  لمارسيل  الضائع”  الزمن 
يعيش  الذي  الكغاط”  العرب  “عز  جنرال  قصة 
وحراسه  خادمته  رفقة  السلطة  في  أيامه  آخر 

العسكريين داخل “فيال” كبيرة. 
على  آخر،  إلى  حين  من  يتردد،  كان  أنه  وبما 
راقية  بمنطقة  والحميمة  الجميلة  الحانات  إحدى 
هذه  لمثل  القليل  حضوره  فإن  المدينة،  من 
األماكن، بالنظر إلى المهام المنوطة به، وتوجسه 
قد  مشكالت  من  َعَرضا  يحدث  قد  ما  كل  من 
تسيء إلى سمعته، وتؤثر على وظيفته الحساسة، 
مرهفة  بنشهيدة”  “نفيسة  مغنية  اكتشف  قد  فإنه 
اإلحساس، فسقط صريع غرامها، وتكلل األمر 
الوقت  بعض  مرور  وبعد  لكن،  منها،  بالزواج 
على عالقتهما بدأ الملل يتسلل إلى نفسية المغنية 

التي ألفت حياة التحرر واللقاءات المفتوحة مع 
الناس ضدا على جّو العزلة التي صارت تعيش 

فيها. 
رمزية »الفيال«

شبه  راقية،  “فيال”  داخل  الفيلم  أحداث  تدور 
ال  ونهارا،  ليال  محروسة  الناس،  عن  منعزلة 
يقربها أحد مما جعل الزوجة تعيش قلقا فضيعا 
بسبب وضعيتها الجديدة، وهي التي كانت حرة 
أطراف  وتتبادل  األغاني،  بأجمل  تشدو  طليقة 

الحديث مع عينات خاصة من البشر.
وتنفيذ  حاجياتها  لكل  الجنرال  توفير  يخفف  لم 
الداخلية  البيت  قلقها، وحتى شؤون  طلباتها من 
يتكفل  وكان  طيعة،  خادمة  عليها  تسهر  فكانت 
بما هو خارجي عسكري ال يتحرك إال باألوامر.
الطبقي  واالنتماء  الجاه  إلى  “الفيال”  ترمز 
السجن  أيضا  وتعني  والتميز،  بالغنى  الموسوم 
تكتمل  الشيء  رمزية  أن  وبما  واالنزواء، 
تعكس  فهي  دواخله،  في  يعتمل  وما  بمحتوياته 
البائنة  الفوارق  حيث  من  االجتماعية  التراتبية 

»البحث عن السلطة الضائعة« 
فيلم مغربي عن الحرية المفقودة

لقطة من فيلم »البحث عن السلطة الضائعة«
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إلى  وتحيل  وخادمته،  وحراسه  الجنرال  بين 
وضعه االعتباري داخل الهرم الوظيفي للمؤسسة 
التي ينتسب إليها، وكذلك بينه وبين زوجته التي 
البيت ما  أو ديكور داخل  أصبحت مجّرد شيء 
برجل  وارتباطها  منها،  قد سلبت  إرادتها  دامت 

مراقب طيلة الوقت.
وإذا كانت “الفيال” ذات داللة منغمسة في الحداثة 
هنا  تظل  فإنها  والمعيشي،  العمراني  شقها  في 
مسحوقة  كائنات  مصائر  فيه  تلتقي  كبيرا  سجنا 
الخادمة،  الزوجة،  الجنرال،  متتابع:  بشكل 

الحراس…
ُعْمر  من  األخيرة  باللحظات  السلطة  ترتبط 
الجنرال، وهي ضائعة أو آيلة للضياع كما يقترح 
العمر والمهمة  آخر  تأتي في  الفيلم، ألنها  علينا 
يظل  الذي  الضائع  بالزمن  ترتبط  وهنا  معا، 

مهدورا بالنسبة إلى الزوجة التي ال ترغب في 
إضاعته من أجل حلم كالسراب، في حين يقبض 

عليه الزوج بنوع من االستماتة اليائسة.
 )Apoptosis( ونشير إلى أن أصل االستماتة
في اللغة اليونانية تعني السقوط الذي يفيد عدم 
مثيالتها  بين  االستمرار  الخلية على عدم  قدرة 
الحية، وعليه، فالزوجة كخلية لم تستطع مسايرة 
إيقاع المنظومة العسكرية التي انتقلت من الثكنة 
تسير  كائنات  إلى  أهلها  َل  َحوَّ مما  “الفيال”  إلى 
غير  لرغبة  وتخضع  إيقاعها،  غير  إيقاع  على 

رغبتها.
والسلطة  الجاه  إلى  الفيلم  في  ترمز  »الفيال« 
والتميز،  بالغنى  الموسوم  الطبقي  واالنتماء 

وتعني أيضا السجن واالنزواء
من المعلوم أن النهج الذي سلكه الجنرال ينبني 
الشخصية  اإلرادات  سلب  على  جوهره  في 
إال  فلكه، وتطويعها حسب مزاجه،  الدائرة في 
مغلق  مدار  داخل  المقموعة  الفنانة  إرادة  أن 
أليست  حتفها،  نحو  تسير  أن  إلى  ستنتفض 

مصغر  لمجتمع  تلخيصا  المعنى  بهذا  “الفيال” 
انغالق  نحو  ليسير  الشروط  حوله  من  تتكاثف 

جبري؟
تميز فني

وممثلة  ممثل  بين  فنية  مواجهة  المخرج  يقيم 
حسيا  وانغماسهما  أدائهما،  بقوة  استطاعا 
وحركيا وروحيا في الشخصيات المنوطة بهما، 
في  التعمق  على  تنبني  هادئة  فرجة  يقدما  أن 
الحاالت النفسية للشخوص المنعزلين، والتحكم 
في وضعيات الحيرة التي تنتابهما تجاه بعضهما 
المصير  باآلخر،  العالقة  مسألة  البعض: 

المشترك، الخوف والتوجس.
الموضوع  مع  اإلخراجية  الرؤية  ولتكييف 
كانت الكاميرا حميمية ولصيقة بالممثلين، وذلك 
ضمن سياق بصري تطبعه إنارة موحية تبعث 

الذي  الوجودي  بالتشظي  اإلحساس  النفس  في 
تختر  لم  الزوجة  داخلية، ألن  انفعاالت  تعكسه 
قصرا،  عليها  فرضت  وإنما  الطوعية،  العزلة 
وبالتالي فهي لم تتحول إلى موقف من الوجود 
العالقة  مسألة  الفيلم  ويطرح  األغيار.  ومن 
مقارنة  وهي  بالسلطة،  ويربطها  الزوجية، 
منسجمة ألن المؤسسة الزوجية ما هي إال نواة 
مصغرة لكافة المؤسسات االجتماعية التي تضع 
وإعادة  السلطة  على  للتنشئة  األساسية  اللبنات 
والعمل  بل  وثقافيا،  وسياسيا  تربويا  إنتاجها 
على نشرها بشكل ناعم عن طريق األم واألب 
أشكال  من  وغيرها  األقارب،  بين  والعالقات 

التقارب.
وبما أن تطويق الذات البشرية، وفرض العزلة 
على اآلخر، شكل مضاد للوجود األصلي، فإن 
عبر  سواء  األمر  تقاوم  ظلت  الجنرال  زوجة 
أو  واألخت،  كاألم  أسرتها  أفراد  بعض  جلب 
المنزل،  إنسانية عادية مع من في  خلق عالقة 
للتعالي  كمالذ  والغناء  بالموسيقى  االحتماء  أو 
تركب  أن  األخير  في  قررت  وهكذا  والسمو، 
سيارتها للقيام بجولة غير مخطط لها، تعرضت 
أثناءها لحادثة سير وضعت حياتها داخل نطاق 

األزمة.
تدور  التي  األفالم  نمط  الفيلم ضمن  هذا  يدخل 
داخل فضاءات وأمكنة مغلقة، وهو يتميز بوحدة 
المكان والزمان والحركة بدرجات متفاوتة مما 
يجعله يتداخل، نوعا ما، مع المسرح الكالسيكي 
إال  موضع،  من  أكثر  في  السينما  اقتبسته  كما 
مستوى  على  إليه  وأضافت  عمقته  السينما  أن 

اإلخراج.
قد  الضائعة”  السلطة  عن  “البحث  فيلم  ويكون 
األمكنة  في  االقتصاد  ناحية  من  الرهان  ربح 
والشخوص، واالكتفاء بموازنة مالية مقبولة في 
ظل ترسيخ ركائز إنتاج سينمائي مستقل )خارج 
ينتصر  الدولة(  دعم  على  الحصول  قبل  أو 
للعمق والبحث عن ارتياد مسالك فنية وإنتاجية 
الجمهور  عزوف  دام  ما  جديدة،  وتسويقية 

مستمرا حتى إشعار آخر.
َل الفضاء إلى وعاء للفيلم برمته، كما أتاح  َتَحوَّ
الفرصة للمخرج كي يتحكم في إدارة الممثلين 
واالجتماعية،  النفسية  حاالتهم  يعمق  بشكل 
المغلق  المكان  أو  الفضاء  اختيار  وأن  خاصة 
عالم  على  التركيز  إلى  جوهره  في  يهدف 
خاللها  من  ُيَراُد  بنية  إلى  وتحويله  مصغر، 

كشُف ميكانيزماته الداخلية وتعريتها.
وبذلك يراهن فيلم “البحث عن السلطة الضائعة” 
عبر اختياره لهذا المنحى على الجانب الجمالي 
من حيث تطويع اللغة السينمائية وتدبير تقنياتها 
والجانب  الدرامي،  والجانب  ومالءمتها، 
من  المخرجين  كبار  وأن  سيما  ال  اإلنتاجي، 
كيبريك  وستانلي  هيتشكوك  ألفريد  أمثال 
ورومان بوالنسكي وريدلي سكوت قد اختاروا 
مغلقة،  وأمكنة  فضاءات  داخل  أفالم  إنجاز 
في  راسخا  وتجاريا  ونقديا  فنيا  نجاحا  وحققوا 

تاريخ السينما.

لقطة من فيلم »البحث عن السلطة الضائعة«
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  عبد الكريم واكريم

ال يمكن الحديث عن تجربة المخرج الهوالندي 
كبيرين  توجهين  ِذكر  دون  فيرهوفن  بول 
العالمية،  السينما  في  واضحتين  ومدرستين 
التوجه األوروبي الذي ُيعطي الحرية واألسبقية 
عن  واألخير  األول  المسؤول  ويعتبره  للمخرج 
العمل السينمائي في ُمقابل الرؤية الهوليودية التي 
تكون  بحيث  الفيلم  أحد صانعي  المخرج  تعتبر 
النتيجة النهائية التي نراها على الشاشة خاضعة 
لرقابة االستوديوهات الُمنِتَجة والمسؤولين عنها 
المخرج  رؤية  أن  رغم  فقط،  للمخرج  وليس 
بعض  في  تلتقي  السينما  في  اإلبداعية  للعملية 

خصوصا  االستوديوهات  توجه  مع  األحيان 
باستمرار  الجمهور  جلب  على  قادرا  كان  إذا 

لمشاهدة أفالمه.

ُمخرج مستفز
المرحلتين  من  َمرَّ  فقد  فيرهوفن  لبول  وبالنسبة 
تدجينه  هوليود  استوديوهات  تستطيع  أن  دون 
وفرِض رؤيتها عليه بشكل نهائي، وحينما أََحسَّ 
أن ذلك َسَيقع، أثناء إنجازه آلخر فيلم  هوليودي 
إلى  عاد    2001 سنة  الخفي«  »الرجل  له 
أوروبا لُينجز باقي أفالمه بها كما كان يصنع في 
ورؤيته  اإلبداعية  حريته  على  ُمحافظا  بداياته، 

الُمتميِّزة للسينما ولُِصنع األفالم.
وكما كان فيرهوفن في هولندا مستفزا ونابشا في 
خبايا النفس البشرية ومثالب المجتمع الهولندي، 
حتى  فهو  األمريكية،  أفالمه  في  كذلك  استمرَّ 
في أفالمه األكثر جماهيرية  ظل محافظا على 
أسلوبه ورؤيته اإلبداعية، ويمكننا مالحظة هذا 

في  ونقديا  جماهيريا  له  ناجح   فيلم  آخر  إلى 
بعد  ستتتالى  حيث  أساسية«،  »غريزة  هوليود 
ابتداء من  ذلك مشاكله مع الجمهور والصحافة 
فيلم »فتاة االستعراض«، والذي يمكن اعتباره 
لم  الذي  األمر  األمريكي،  للمجتمع  الذعا  نقدا 
أنه آت من  تقبله خصوصا  يستطع األمريكيون 
له  ُردَّ  الفيلم  أن  رغم  أوروبي،  مخرج  طرف 

االعتبار نقديا بعد ذلك بسنوات.
وهاهو ذا يعود هذه السنة بفيلم من إنتاج فرنسي 
ليؤكد به أنه لم َيقُل كلمته األخيرة وأنه مازال في 

جعبته الكثير من اإلبداع السينمائي.

فيلم ذهاني 

يتناول فيلم »هي« )2016( المقتبس عن رواية 
ثرية  إمرأة  حياة  دجيان  فيليب  الفرنسي  للكاتب 
في الخمسين من عمرها مازالت ُمحافظة على 
اغتصاب  لعمليات  ض  َتَتَعرَّ وأنوثتها،  عنفوانها 
أنها  وبحكم  ملثَّم.  شخص  طرف  من  متكررة 
الصحافة  طرف  من  ُمَتاَبَعة  حياتها  طيلة  ظلت 
تورط  بسبب  الشرطة  طرف  من  وُمسَتجَوَبة 
أبيها في عملية قتل جماعي ذات عالقة بميول 
ديني متشدد، وكونها كانت حاضرة أثناء العملية 
وسنها لم يتجاز العاشرة، فإنها ترفض االستعانة 
بالشرطة ليظلَّ الخبر حبيس المقربين إليها فقط.
الخارجية  األحداث  به  ماتوحي  فقط  هذا  لكن 
تؤديها  التي  الشخصية   ألن  األولى،  للوهلة 
الموهوبة دائما إيزابيل أوبير بتفوق، جد مركبة 
وكثيرة التعقيد على مستواها النفسي. إذ رغم أن 
المخرج يجعلنا نرى األحداث من وجهة نظرها 
توالي  مع  نكتشف  فإننا  معها،  نتعاطف  بحيث 
لحظات الفيلم وبشكل تدريجي وغير مباشر مدى 

بل  بها،  بالمحيطين  وتالعبها  وقسوتها  تسلطها 
أيضا ميولها العدوانية القاتلة.

فرغم أن ميشيل ُتبِدي لآلخرين أنها متأثِّرة من 
من  التخلص  تريد  وأنها  االغتصاب،  عمليات 
مغتصبها أو االنتقام منه، فإننا كمشاهدين نالحظ 
في تصرفاتها خالل أغلب لحظات الفيلم مايقول 
عكس ذلك، وكأنها تستمتع بما يقع لها خصوصا 

بعد أن تتعرف على هوية المغتصب.  
ما يمكن مالحظته في هذا الفيلم هو أنه خالصة 
واألمريكية  األوربية  فيرهوفن  بول  تجربتي 
وطابع  أوروبية  لمسة  ذا  جاء  أنه  بحيث  معا، 
اشتغاله  فيرهوفن طيلة سنوات  اكتسبه  أمريكي 
وذلك  الصنعة  تلك  في  والمتمثل  هوليود،  في 
الحرص على الدقة بحيث النجد لقطات ومشاهدة 
ش على المشاهد كيف  »زائدة« أو ممكن أن ُتشوِّ

ماكان نوعه.
الخاصية  هذه  في  فيرهوفن  مقارنة  لنا  ويمكن 
يحرصان  معا  كونهما  ناحية  من  بهيتشكوك، 
يدخل  طابع  وذات  ذاتية  جّد  سينما  صنع  على 
لكن  الخاصة،  الرؤية  ذو  المؤلف  سينما  ضمن 
جماهيرية  سينماه  تظل  أن  على  الحرص  مع 

وبعيدة عن ماهو نخبوي.
القول  فيمكن  دائما  هيتشكوك  وبخصوص 
في  التأثير  هذا  ويبدو  به  متأثر  فيرهوفن  أن 
الطريقة  على  مبنيا  كونه  واضحا  »هي«  فيلم 
الهتشكوكية في التشويق وشد أنفاس المشاهدين 
حتى آخر لقطة، رغم أن بالفيلم أمورا أخرى ال 

تنتمي لخصوصيات المدرسة الهيتشكوكية.

نقد لطبقة مخملية
لطبقة  مباشر  غير  نقد  عن  عبارة  »هي«  فيلم 
الحياة  راقية ميسورة ماديا، لم تعد تجد لها في 
بشكل سوي وطبيعي لذة وال مذاقا، وتبحث عن 
وغرائزها  ُعقدها  لتصريف  سوية  غير  بدائل 
نتذكر  أن  لنا  يمكن  الصدد  وبهذا  الالطبيعية. 
الرأسمالية  للطبقات  نقده  في  بونويل  لويس 
في  خصوصا  أفالمه  في  لها  وهجائه  والراقية 
فيلم »السحر الخفي للبورجوازية«، رغم أسلوبه 
فيرهوفن  ألسلوب  تماما  المغاير  السوريالي 
الواقعي المبني على الدوافع النفسية للشخصيات.
على العموم ففيرهوفن يحافظ  في »هي« على 
ذلك األسلوب الذي انتهجه في »غريزة أساسية« 
)1992(، بحيث أن هذا الفيلم هو القريب جدا 
التشويق  معا  بهما  نجد  إذ  له.  أفالمه  بين  من 
كأسلوب، وتتشابه الشخوص فيهما كثيرا كونها 
في  فهن  النساء  أما  سوية،  غير  شخوص  كلها 
الفيلمين ذوات ميول عدوانية إن لم نقل إجرامية. 

نساء مسيطرات
نساء فيرهوفن ذوات شخصيات قوية ومسيطرات 
وساديات، يتالعبن دائما بالرجال، الذين يبدون 
في أغلب األحيان عنده ذوي شخصيات ضعيفة. 

فيلم »هي« لبول فيرهوفن، خالصة تجربة مخرج متمكن
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وكل هذا ينطبق تماما على شخوص فيلم »هي«، 
فميشيل ذات شخصية قوية ومسيطرة خصوصا 
النسوية  الشخصية  لكن ربما هي  الرجال.  على 
األكثر تعقيدا من بين كل النسوة اللواتي صورهن 
المشاعر  من  للعديد  حاملة  تبدو  إذ  فيرهوفن، 
المتناقضة وذات حاالت نفسية ُمتغيِّرة باستمرار، 

نجد لها مبررات في ماضيها خصوصا طفولتها 
الدموية صحبة أبيها، الذي الُتخفي كرهها له، كل 

مرة تطلب منها أمها زيارته في السجن.
الشخوص النسوية في »هي« حتى إن وقع بينهن 
وبين ميشيل تصادم، فإنه ينتهي بتصالح وتفاهم 
يمكن  وهنا  عنه،  الحديث  اليتم  ن  وُمبطَّ خفي 

وزوجة  ميشيل  بين  المتوترة  للعالقة  اإلشارة 
ابنها التي تبتدأ بالمواجهة والكره وتنتهي بالصلح 

والتفاهم. 
رغم أن الفيلم يدع مجاال للتحليل النفسي الفرويدي 
لتفسير حالة ميشيل  من خالل ماجرى لها وهي 
أنه ال  إال  السن، وبالتالي ُكرهها ألبيها  صغيرة 
في  متابعتها  خالل  من  ذلك،  على  تماما  يؤكد 
ل فيها حاالتها ومشاعرها  حالة ال تتطور بل تتبدَّ
وكأنها بركان خامد على أهبة االنفجار، ُمستمتعة 
بساديتها اتجاه اآلخرين ومازوشيَّتها اتجاه نفسها. 
بل إن فيرهوفن يعطي لنفسه الفرصة بين الحين 
بشخصية  تليق  سوداء  سخرية  لَِبثِّ  واآلخر 
كميشيل، وتجعل الُمشاهد يظل على مسافة منها 
لكنه  كثيرا،  واليحبها  كثيرا  يكرهها  ال  بحيث 
يمكن أن يغفر لها حتى آخر مشهد من الفيلم، حين 
تخطط للقتل وَتلمُّ شمل األسرة وتتصالح مع ابنها 

الغبي وزوجته الشابة المخادعة والهستيرية.  

فريق منسجم
يدعها  التي  الحرية  تلك  »هي«  فيلم  في  تبدو 
هذه  تظهر  بحيث  األداء،  في  لممثليه  المخرج 
الحيوية على الشاشة، ويمكن الجزم أن إيزابيل 
أوبير كانت تؤدي في دور ميشيل واحدا من بين 
أهم أدوارها، إذ نشاهدها كممثلة ناضجة تستمتع 
بالدور الذي تؤديه بحرفية عالية وبحب وعشق 
الممثلين  كل  أن  واضحا  أيضا  ويبدو  خالصين. 
يعمل على مساندة  متكامال  فريقا  يشكلون  كانوا 

أوبير ويجعلها تبدو كالعب أساسي.
التي تتكرر في أفالم  التِّيمات  العموم فأهم  على 
أيضا  »هي«  بفيلم  نجدها  والتي  فيرهوفن  بول 
هي ثالوث الجنس والعنف والدين، و تأثيرها في 
النفس البشرية، وهو يتناول هاته التيمات بدون 
ادعاء كبير ومن خالل قصص وحاالت تنبع من 
القرن  ابتداء من سبعينيات  الغربي  الواقع  عمق 

الماضي وإلى يومنا هذا.
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  خالد الخضري

الزميل  الكبير،  السينمائي  الناقد  وفاة  تعتبر 
للنقد  فادحة  خسارة  فريد  سمير  والصديق 
والثقافة السينمائيين عربيا ودوليا.. وإن نسيت 
بعض أياديه البيضاء علي شخصيا وعلى عدد 
كبير من زمالئي النقاد السينمائيين العرب، لن 
الدورة  في  منا  عدد  ألكبر  المثالية  لمته  أنس 
الذي  الدولي  السينمائي  القاهرة  36 لمهرجان 
تشرف هذا األخير بالرئاسة الفعلية له من طرف 
األستاذ سمير، حيث نظم ندوة قيمة )حلقة بحث( 
الدولية  السينما  »مهرجانات  موضوع:  حول 
في العالم العربي« تناول فيها كل ناقد أو باحث 
األشد  المهرجان  الحديث عن  سينمائي عربي 
إشعاعا في بلده.. فكلفني األستاذ سمير رحمه 
هللا بإنجاز بحث حول المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش، قدمت على إثره عرضا مفصال تحت 
عنوان: »المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بين 
الهوية المحلية والتعددية الدولية«.. إلى جانب 
الزمالء المرحوم إبراهيم الدسوقي وتكلم عن: 
حوض  ألفالم  الدولي  اإلسكندرية  »مهرجان 
من  حلمي  سامي  المتوسط«..  األبيض  البحر 
مصر أيضا: »مهرجان اإلسماعيلية السينمائي 
عبد  والقصيرة«..  التسجيلية  لألفالم  الدولي 
»مهرجان  السودان:  من  نجدي  الرحمن 
الجزيرة الدولي لألفالم التسجيلية« .. زياد عبد 
المتحدة: »مهرجان  العربية  هللا من اإلمارات 
من  إبراهيم  بشار  الدولي«..  السينمائي  دبي 
السينمائي«..  ظبي  أبو  »مهرجان  فلسطين: 
دمشق  »مهرجان  األردن:  من  حسن  ناجح 
من  بوغالب  محمد  الدولي«..  السينمائي 
السينمائية«..  قرطاج  أيام  »مهرجان  تونس: 
في حين أسندت إدارة الندوة وتنسيق عروضها 

إلى الدكتور ناجي فوزي.
سمير  المرحوم  انتقاها  التي  الباقة  هذه  وتعد 
السينمائيين نشاطا وحركية في  النقاد  من أشد 
البحث وتدوين بحوثهم ودراساتهم في الجرائد 
في  السيما  المتخصصة  السينمائية  والمجالت 
مدرسة  من  فهم  ذلك  في  غرو  وال  الكتب.. 
وغزارة  بديناميكيته  عرف  الذي  فريد  سمير 
إنتاجه على مستوى التأليف الكتبي حيث خلّف 
العربية  السينما  وفي  عن  كتابا   53 من  أزيد 
وتقديرا  عليه،  هللا  رحمة  إنه  بل  والعالمية.. 
منه لمجهوداتنا جميعا فيما قدمناه من عروض 
إلى كتب  البحث، قرر تحويلها كلها  في حلقة 
القاهرة  مهرجان  منشورات  طبعها ضمن  يتم 

السينمائي الدولي في دورته المقبلة، أي الدورة 
المهرجان  هذا  إدارة  لكن   .2015 سنة   37
كما  واصف،  ماجدة  تولتها  التي  الموالية 
الثقافة  وزارة   - الوصية  الحكومية  المؤسسة 
المصرية التي كان على رأسها آنذاك الدكتور 
جابر عصفور- تجاوزتا قرار الرئيس السابق.. 
ضاربة بعرض الحائط ما يسمى بـ»استمرارية 
القرارات اإلدارية« خصوصا متى كانت في 
الثقافي  توجهها  وتخدم  الجديدة  اإلدارة  صالح 
قرار  فأقبرت  سواء..  حد  على  واإلشعاعي 

ورغبة األستاذ سمير فريد بغير رحمة؟ !!
المضني  بالمجهود  والعارف  المتمرس  بخبرة 
عرض  إنجاز  أجل  من  الباحث  يبذله  الذي 
ومعايير  ضوابط  ضمن  فيه  والكتابة  مفصل 
محددة تتماشى وطبعة الندوة أو حلقة البحث، 
خصص سمير فريد مكافأة مالية مشجعة لكل 
باحث، إضافة إلى بطاقة الطائرة واإلقامة لمدة 
11 ليلة في واحد من أشد فنادق القاهرة فخامة 
التي  الطيبة  المعاملة  زائد  تاريخية..  وعراقة 
تشعرك بالفعل بأنك لم تهدر حياتك حين امتشقت 
قلم النقد والبحث السينمائيين. بل أكثر من هذا، 
حين أوشكنا على تناول الميلغ المتفق عليها من 
محاسب المهرجان، تم خصم نسبة معينة من 
قيمة هذا المبلغ كضريبة.. الشيء الذي احتج 
عليه سائر الزمالء ألن هذه الضريبة لم يشر 
إليها في أي بند من بنود االتفاق المبرم بين كل 
باحث وإدارة المهرجان.. لكنهم - وكأية إدارة 

مالية - قالوا لنا: 
- ادفعوا أوال، ثم احتجوا فيما بعد.. 

لكن وال واحد منا احتج احتراما لألستاذ سمير 
اإلدارة  مع  مشكلة  له  نخلق  أن  مخافة  أوال، 
الضريبة  مبلغ  ألن  وثانيا  للمهرجان..  المالية 
فقط  فاكتفينا  تذكر..  أهمية  ذو  يكن  لم  عموما 
الموضوع  وطوينا  البعض  لبعضنا  بالتشكي 

كليا لنتفاجأ... 
الذي  الندوة  للمهرجان وأثناء  الرابع  اليوم  في 
صادف أن كنت ألقي فيها عرضي، بحضور 
ثلة من الضيوف كما بعض الزمالء من النقاد 
والعرب  المغاربة  والصحافيين  السينمائيين 
المرحوم مصطفى  كان ضمنهم  بصفة عامة، 
أحمد  شويكة،  محمد  والزمالء  المسناوي 
الدافري وبالل مرميد... إذا باألستاذ سمير يلج 
كتابا  متأبطا  كالعادة..  ابتسامته  تسبقه  القاعة 
وبضعة أظرفة - متأبطا كتبا - وهو نادرا ما 
يشاهد بغير كتاب على صدره وكأنه قلبه الذي 
وصوت  بأدب  ليقول   - و  ويحيى  يتنفس  به 

رخيم بالكاد يسمع:
- ما عليهش يا أساتذة، وآسف على اإلزعاج 
النقاد  بعدد  أظرفة  المنضدة  على  وضع  )ثم 
الباحثين المساهمين في الندوة ممن كان حاضرا 
وأردف وقد ازدادت ابتسامته انفراجا( - دول 
مكافآتكم كضريبة..  التي خصمت من  المبالغ 
فقد علمت باألمر فقط مـؤخرا بعض وسويت 

المشكلة.. احنا حقيقي آسفين..
الظرف  على  زيادة  أيضاأنه  أذكر  زلت  وال 
األستاذ  لي  مد  المخصوم،  المبلغ  يضم  الذي 
سمير كذلك بطاقة المهرجان التي تحمل اسمي، 
)البادج(  عني  المعلومات  أهم  كما  صورتي 
المهرجان  افتتاح  منذ  عليه  أعثر  لم  والذي 
أخجل  أن صرت  إلى  منه!  الرابع  اليوم  حتى 
علم  كيف  أدري  فلست  فكففت.  به  بالمطالبة 
مطلقة.  ببساطة  وحله  باألمر  سمير  األستاذ 
وحين سلمت بعض مؤلفاتي األخيرة وضمنها 

سمير فريد قامة فارهة في النقد السينمائي.. 
               وتواضع مثالي في السلوك اإلنساني
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كتابي عن الجديدة ولبعض إصدارات مهرجان 
قال والفرحة تشع من عينه تكاد تخترق زجاج 

نظارتيه: 
- شكرا خالد.. دول أحسن هدية أتوصل بها... 
غشيت  دموع  دفقة  مقاوما  وأكتبه  هذا  أقول 
الرجل  هذا  به  يتمتع  كان  لما  عيني  بصري 
االستثنائي من مكارم األخالق، سمو التواضع 
سعة  جانب  إلى  المثالي،  اإلنساني  والسلوك 

يميزه  كان  الذي  الحرفي  والتحكم  المعرفة 
أعاد  متمكن،  كرئيس  أو  متمرس  كناقد  سواء 
لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بريقه كما 
للنقد والنقاد  ثقافية ونقدية أعطت  منحه شحنة 
تقدير  من  يستحقونه  ما  العرب  السينمائيين 
واعتبار. ويكفي أنه في نفس الدورة كرم واحدا 
من أكبر النقاد السينمائيين العرب وأشدهم حنكة 
الصايل.  الدين  نور  المغربي األستاذ  أال وهو 

وسوف أنشر قريبا المقال الذي كتبته عنه تحت 
عنوان: »وراء كل مهرجان عظيم ناقد عظيم« 
حيث أشدت بحسن إدارته لهذا المهرجان الذي 
عرف طفرة نوعية كبيرة في عهده لم تستمر 
لألسف بسبب تقديم سمير الستقالته حين رفض 
وبيروقراطية  لسلطة  الخضوع  أو  االستسالم 
اإلدارة والوزارة المصرية المهيمنة على هذا 

المهرجان العتيد.. 
لكن قبل وبعد حسن اإلدارة.. وقبل وبعد التمكن 
السينمائي،  النقد  فن  في  والفكري  الحرفي 
باألبوة  يشعرك  التقيته  إذا  كان  فريد  فسمير 
كنت  إذا  وباألخوة  سنا..  منه  أصغر  كنت  إذا 
تماثله أو تقترب منه فيه.. أما إذا لم تستطع أن 
تحدد له عمرا، فإنه يغرقك في فيض من الحب 
واللطف يشعرك وبامتياز كبير بـ»إنسانيتك« 
وبأنك لم تهدر وقتك حين اعتنقت ناموس النقد 
السينمائي واعتكفت في محرابه طوال حياتك.. 
تالمذتك  وسيظل  سمير..  عزيزنا  هللا  رحمك 
تدنت  أو  ارتفعت  مهما  سائرين  دربك  على 
الكتابات السينمائية أو  مستويات األفالم .. أو 

المهرجانات.. أو المديرين والمديرات...
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  رامي عبد الرازق - القاهرة

الفيلم  عرفة«  »شريف  المخرج  شاهد  هل 
الشهير »سحابة أطلس Cloud Atlas« الذي 
تويكر«،  »توم  إخراج  من   2012 عام  قدم 
فيلما  يصنع  أن  وأراد  ويشويسكي«  و»النا 
مأخوذ  فيلم  وهو  شاكلته؟  على  مصرية  بنكهة 
بين  ما  أزمنة  أحداثه في عدة  تدور  عن رواية 
معضالت  في  ويغوص  والمستقبل،  الماضي 
وحنايا فلسفية تخص النفوس، والبشر، والزمن، 

والغواية، والحب.
السينمائية  بالقصة  المقصود  هو  هذا  كان  ربما 
التي أصبح يفضل دوما أن يلحق بها اسمه على 
تيترات أفالمه، ولكن أزمة »الكنز« ليست في 
كونه يطرح سؤال االقتباس أم التأليف، حتى مع 
العمل المصري  وجود توارد واضح بين شكل 
يكن  لم  بالمناسبة  والذي  األمريكي،  والعمل 
أنه فيلم  الكنز في  أفضل ما قدم صناعه، أزمة 
– اإليقاعية  والشحوم  التشوش  من  قدرا  يحمل 
ناهينا عن طول الزمن الذي يقترب من الثالث 
فكريا  الحركة  ثقيل  يجعله  بشكل  الساعات– 
وشعوريا، بل إنه يبدو حتى على مستوى النوع 

غير منضبط الهوية. 
فبعد مرور الساعة األولى يفقد المتفرج بوصلته 
فال يعود يعرف هل يشاهد فيلما ينتمي للفانتازيا 
التاريخية، أم كوميديا المحاكاة الساخرة لألعمال 
الكالسيكية، أم المليودراما العاطفية الساذجة، أم 
كل هذا معجونا في خليط غير متجانس سرعان 
السطحية  الشكل  مغامرة  لصالح  قوامه  يفقد  ما 

وخمول اإليقاع.

سعد ورمضان

البداية نود اإلشارة إلى أن »الكنز« يحمل  في 
يجمع  أن  استطاع  أنه  هي  استثنائية  ظاهرة 
اثنين من الممثلين يمثل أحدهما انعكاسا لآلخر؛ 
وهما »محمد سعد« و»محمد رمضان«. فمنذ 
لمحمد  الكل  نصيحة  كانت  تقريبا  سنوات   10
والخانقة  المكررة  األنماط  عن  يتوقف  أن  سعد 
ينطلق  وأن  التمثيلية،  موهبته  بها  حصر  التي 
لو  حتى  األدوار،  اختيار  في  أرحب  آفاق  إلى 
على  كوميدية  حتى  أو  كوميدية صرفة  تكن  لم 
النصيحة  هذه  إلى  سعد  يستمع  ولم  اإلطالق، 
سرعان  الذي  نجاحه  أعداء  من  فخا  واعتبرها 
صخرة  حتى  وليس  »طوبة«  على  تحطم  ما 
الجمهور الذي انصرف عنه كلية وتجاوزه إلى 
أنماط جديدة، مثل أحمد مكي، والثالثي )شيكو، 

وهشام، وفهمي(. 
وبعد 10 سنوات من التردي والتخبط عاد سعد 
فاستمع إلى النصيحة وقرر أن يكسر النمط مع 
قمقمه  من  »اللمبي«  أطلق  الذي  المخرج  نفس 
في فيلم »الناظر«، ليخرج المارد محققا أعلى 
بال  يتبخر  ثم  االنتقادات،  وأقصى  اإليرادات 
على  يدل  أصبح مصطلحا  أنه  يذكر سوى  أثر 

االبتذال والسفه والنمطية.
العمل  يخص  فيما  واضحة  سلبيات  ثمة  بالطبع 
متأخرا بالنصيحة، لكن قد يقول البعض أن تأتي 
حاول  ما  وهو  أبدا،  تأتي  أال  من  خير  متأخرا 
سعد أن يفعله في الكنز، صحيح أن اللمبي بقى 
ويصنع  آخر،  إلى  وقت  من  يتقافز  داخله  في 
لمحات كوميدية ربما أكثر طرافة من تلك التي 
مشاهد  )مثل  السابقة  أفالمه  في  يصنعها  كان 
المطربة  غواية  أو  االغتيال،  عملية  مقاومة 
السياسي(،  للبوليس  رئاسته  مشاهد  أو  الشابة، 
إال أن المحصلة النهائية هي تحطيم حقيقي للنمط 

وظهور وجه جديد لسعد ظل مطمورا لسنوات 
خلف تعلثم »اللمبي«، وغباء »بوحه«، وحول 

عيون »أطاطا«.
وبالقياس فإن »محمد رمضان« الذي كان يسير 
بخطى واثقة وسعيدة على نفس درب سعد فيما 
النمط  حفرة  في  ودفنها  موهبته  تفتيت  يخص 
الواحد )البطل الشعبي الخارق صاحب السنجة 
انتبه  أنه  يبدو  ما  البنطالون( على  في  والثعبان 
أخيرا إلى أن مصير سعد قد ينتظره، فقرر هو 
الواحدة،  الشخصية  اآلخر أن يصعد من ترعة 
في  النزول  استحياء  على  يتلمس  أن  ويحاول 

ساحل التنوع الواسع.
من سعد ورمضان  كل  اجتماع  يصبح  هنا  من 
ظاهرة  هو  بدون-  أو  قصد  -عن  الكنز  في 
مستوى  تواضع  كان  وإن  الرصد،  تستحق 
الدراما وضعف بناء الشخصيات وذبول الوهج 
بالنسبة  محبطا  يبدو  قد  للتجربة  العام  اإليقاعي 
أنه  إال  وجمهور(،  )فنانين  المعادلة  لطرفي 
بوجوه  يجعل من وجودهما  قد  الوقت  نفس  في 
بالنسبة  ونسبية  لسعد  بالنسبة  )واضحة  جديدة 
لرمضان( هو أميز ما في الكنز وأكثره تأثيرا.
_________________________

فيلم بدين
ألي  الفيلمي  الشكل  يطرحها  التي  األسئلة  أول 
بفكرته  الشكل  هذا  ارتباط  هو  سينمائي  عمل 
بال  حلية  الشكل مجرد  أصبح  وإال  ومضمونه، 
الفكرة األساسية هي  قيمة حقيقة، وحين تصبح 
وجود كنز ما )مجهول وغامض وغير معروف 
آالف  منذ  مدفون  األول(  الجزء  نهاية  حتى 
على  وهو  الجنوبية  األقصر  أرض  في  السنين 
ما يبدو - ألن السرد حافظ على غموضه لدرجة 

»الكنز«: 
نصف ضحكة، نصف حكاية، نصف فيلم
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مزعجة فلم نعد ندري هل هو معادن نفيسة أم 
مخطوطات خارقة– مرتبط بتاريخ مصر على 
مر ثالثة عصور تمثل ثالث هويات حضارية، 
الفرعونية )حكاية حتشبسوت( والعربية )سيرة 
اللواء  )حكاية  الحديثة  والمدنية  الزيبق(،  علي 
تستمر  والتي  السياسي(،  القلم  باشا رئيس  بشر 
تركه  الذي  الغريب  إرثه  في  ممتدة  ما  بشكل 
يعود  الذي  المصريات  علم  في  الباحث  البنه 

ويستخرج  ويعرف  ليقرأ   1975 عام  للجنوب 
الكنز أو يستمر في حراسته مثل كل من سبقوه.
)برديات  الماضي  عبر  تروى  حكايات  ثالث 
سينمائية(  وشرائط  مكتوبة،  وسيرة  قديمة، 
-حاضر  الحاضر  في  تروى  واحدة  وحكاية 
الفيلم- يبدو الرابط بينها غير مباشر ومموه، بل 

مفتعل في بعض األحيان وغير متوازن.
تدور من خالل  أنها ال  الثالث  الحكايات  أزمة 

الكتابة  مستوى  على  منضبط  إيقاعي  سياق 
والمونتاج، حيث يطغى زمن السرد لحكاية على 
في  يجعلنا  بشكل  أخرى،  لحكاية  السرد  زمن 
مرات كثيرة ننسى الحكايات األخرى ونستغرق 

في حكاية واحدة.
هذه األزمة سببها الرئيسي بدانة بعض الحكايات 
بشر  )حكاية  أخرى  حكايات  نحافة  مقابل  في 
علي  حكاية  مقابل  في  الشابة،  والمطربة  باشا 
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الزيبق أبرز مثال( فالمحصلة هي امتالء الفيلم 
الكثير  إلى  تحتاج  كانت  التي  التفاصيل  بدهون 
رشاقة  أكثر  ويصبح  وزنه  ليخف  الحرق  من 
المختلفة واالنتقال من زمن  في رواية قصصه 
التداخالت  مثل  افتعال،  ودون  بخفة  لزمن 
المونتاجية بين األغاني من زمن والمعارك في 
مما  أكثر  مضحكة  تداخالت  وهي  آخر،  زمن 
تتسم بالعمق، خاصة أن المعارك نفسها معارك 
طريفة مصممة لكي تتتسم بالظرف واإلفهيات، 

خاصة معارك حكاية علي الزيبق.
الذي  باشا  بشر  اغتيال  محاولة  مشهد  وكذلك 
أطلق ضحكات الجميع في صالة العرض حيث 
فجأة بدا لنا اللمبي الذي يقبع بداخل محمد سعد 
حامال  ينهض  وهو  اللواء  الباشا  شخصية  في 
من  بعث  وكأنه  مغتاليه،  يواجه  لكي  المسدس 
جديد وسط الدخان كي ينتقم منا نحن الجمهور 
عن  والتوقف  باالختفاء  طالبناه  طالما  الذي 

الظهور على شاشة السينما.
بالتفاصيل  تمتلئ  تحديدا  باشا  بشر  حكاية  إن 
يجعلها  ما  وهو  األخرى،  الحكايات  من  أكثر 
القابعات  أخواتها  على  الحكي  زمن  في  تطغى 
الخاص  الخط  ويكفي  والسير،  البرديات  في 
مدمن  ألنه  السجن  في  ألقاه  الذي  الباشا  بأخي 
كوكايين واستمر ألجل ال نعرفه. وعندما يظهر 
دور  في  مخيون،  العزيز  مصر/عبد  بواب 
أم  كاهن  هو  هل  ندري  ال  غرائبية  شخصية 
بشر  القصة  لبطل  يظهر  ال  مجذوب،  أم  جني 
الزيبق  علي  أو  لحتشبسوت  يظهر  كما  باشا 
فرعية  لشخصية  يظهر  بل  قصصهم-  -أبطال 
السجن، وفي  المدمن في  القصة؛ هي األخ  في 
شكل يشبه »حسن البنا« مرشد اإلخوان بلحيته 

وطربوشه!
_________________________

حكايات ما قبل النوم
من  الكنز  حكاية  يقدم  أن  الكاتب  اختار  لماذا 
تتسمان  منها  اثنتان  حكايات؛  ثالث  خالل 
في  الدهشة  عنصر  وفقدان  والتكرار  بالنمطية 
األحداث؟ ونعني بهما حكاية حتشبسوت وسيرة 

علي الزيبق.
بتلك  تتسم  الفيلم  في  حتشبسوت  حكاية  إن 
البساطة والسذاجة المحببة التي نجدها دوما في 
الفيلم  صناع  تأثر  عن  ناهينا  األطفال،  قصص 
بشخصية األميرة »عنخ« بنت آمون في سلسلة 
كانت محاربة من  التي  الشهيرة  المومياء  أفالم 
طراز رفيع، لم تتمكن هند صبري في شخصية 
حتشبسوت من مجاراة لياقتها البدنية في مشاهد 
االشتباك مع جنود الكاهن األكبر، والراغب في 
اغتيالها ألنها سوف تحد من نفوذه على العرش.
بالتاريخية،  هي  وال  بالعاطفية،  هي  ال  حكاية 
وال هي بالفلسفية، اللهم إال إذا اعتبرنا أن الجمل 

الساذجة التي ينطقها الحكيم ذو العقد الفيرزوي 
األزرق هي خالصة فلسفية ألي شيء، بل تبدو 
مكررة في كل تفاصيلها بشكل مستفز )األميرة 
فتلتقي  الشعب  من  تتقرب  أن  تحاول  التي 
أنها  يدري  أن  دون  حبه  في  وتقع  العامة  أحد 
خاصة  عالقة  بينهما  تنشأ  ثم  العرش،  صاحبة 
سياسية،  ألسباب  الفرعون  من  متزوجة  ألنها 
والشعر  المكحلة  العيون  أبي  مع  قلبها  بينما 
الرمادي الذي ال يناسب خادما من خدام المعبد 

الفرعوني(.
تبدو  أنها  الزيبق  علي  حكاية  في  الغريب  أما 
داع –حيث مزيد من  داخل حكاية دون  حكاية 
سيرة  يقرأ  الشاب  فالباحث  السردية–  البدانة 
علي الزيبق لنجد أنفسنا في فالش باك عن راٍو 
الزيبق،  علي  سيرة  الربابة  على  يحكي  شعبي 
الفالش باك لسيرة  فندخل في فالش باك داخل 
علي الزيبق، أو كما قال أحدهم في حكمة خالدة؛ 
الدهليز  في  تدخل  دهليز  تالقي  الباب  »تفتح 

تالقي باب«.
إن اختيار علي الزيبق من األساس هو اختيار 
قطاعات  لدى  مرتبط  ألنه  دراميا؛  غريب 
عريضة من المتلقين بعمل تليفزيوني كالسيكي 
توهجه  أقصى  في  كان  وممثل  ورائع،  محبب 
ولو  الفيشاوي(،  )فاروق  الشخصية  قدم  حين 
تقديمهم  بإعادة  أنهم  يدرون  الكنز ال  أن صناع 
مع  مقارنة  في  أنفسهم  حشروا  الزيبق  لحكاية 
في  زائدة  ثقة  فهذه  وبطله،  األصلي  العمل 
جمهور متعته هي المقارنة والمقاربة لكي يشعر 

بذكائه وسعة مشاهداته.
الحكاية تحديدا، بل  ليست هي أزمة  ولكن هذه 
في كونها تقدم بنفس الشكل الطفولي البسيط الذي 
تقدم به حكاية حتشبسوت، دون تراكيب درامية 
البعد،  أحادية  مسطحة  وبشخصيات  طازجة 
شابا  يبدو  الذي  نفسه  »علي«  شخصية  حتى 
الطريفة،  الحركية  القدرات  بعض  يملك  عابثا 
وليس البطل الذي يعاني من أزمة مركبة تكونت 

سينما عربية
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أبوه  قُتل  حين  السابقة؛  حياته  من  طبقات  عبر 
غدرا، وتربي غريبا بعد رحلة حاولوا أن تبدو 
شكليا أشبه برحلة المسيح والعذراء في خروجها 
من فلسطين لمصر، ثم نشأ ليجد قاتل والده هو 

أبو حبيبته بالطبع كالمعتاد.
بالطول  يتسم  فيلم  في  الحكي  دهشة  فقدان  إن 
البدانة،  جوانب  من  آخر  جانب  هو  الزمني 
شهية  المتلقي  يفقد  وانتظاره  الحدث  فتوقع 
يلمسه  أو  الفكرة  تطاله  ال  وبالتالي  المتابعة، 
وبشكل  تحديدا  والمرتبط  الحكاية  مضمون 
باختصار  وتصاعده،  السرد  برشاقة  عضوي 
أن  دون  فكرة  أي  يوصل  أن  يستطيع  أحد  ال 
يتم تضمنيها في حكاية مروية بشكل جيد، ألن 
غياب الشكل الجيد في الحكي سوف يقدم الفكرة 

بصورة مباشرة فجة أو في سياق تافه هزيل.
عندما  السيناريو  قدمها  التي  اإلرهاصة  ورغم 
العجوز،  أبيه  زوجة  العائد  االبن/الباحث  التقى 
وهو  الغائب،  الصوت  صاحبة  المطربة  تلك 

الباشا ندرك  ما جعلنا في مرحلة ما من حكاية 
مصير العالقة بينهما، إال أن حكاية الباشا اللواء 
تظل هي أفضل حكايات الفيلم مقارنة بالحكايتين 
شكال  الباشا  حكاية  اتسام  مع  حتى  األخريين، 
كفيلم أبيض وأسود مسجل على شرائط قديمة، 
أفالم  من  أنيقة  أربعينية  حب  كقصة  وأحداثا 
يوسف وهبي وأنور وجدي، بالكثير من البساطة 

والخفة الشعورية والنفسية.
__________________________

نصف ضحكة.. نصف كنز
البسمة  يرسموا  أن  الفيلم  صناع  استطاع 
من  تمكنوا  مما  أكثر  الجمهور  وجوه  على 
ماهية  واكتشاف  البحث  رحلة  في  استدراجهم 
الكنز وأسراره، ففي كل حكاية كان ثمة عنصر 
بصريا،  أو  حواريا،  أو  تمثيليا،  سواء  طريف 
فأداء محمد إسماعيل في دور الكاهن األكبر في 
حكاية حتشبسوت أداء كوميدي بامتياز، خاصة 

والحروف،  الجمل  مد  في  المميز  أسلوبه  مع 
الدينية  السلطة  وكشفه ألسرار مؤامرته كرأس 
على محاولة حتشبسوت االستيالء على العرش 
رغم  لها  التصدي  يريد  لماذا  ندري  أن  دون 
أنها منساقة بشكل كبير لكل سياقات الدولة بال 

مقاومة!
شبه  الحوار  فكان  الزيبق  علي  حكاية  في  أما 
المسجوع بصورة البالغة المضحكة التي تشبه 
حكم المسلسالت الكرتونية المدبلجة هو مصدر 
الضحك دون منازع، خاصة مع خفة ظل محمد 
الذي  المعجباني  الزيبق  شخصية  في  رمضان 
حبائله  في  زينب  الحلوة  البنت  يوقع  أن  يريد 
زينب  صوابع  حلوى  من  بصباع  فيستدرجها 

كرمز للعشق الممنوع.
الطريف أيضا أن الفيلم حاول أن يضع في كل 
زمن رمزا من رموز السلطة الدينية وصراعها 
مع القوى المدنية الحديثة، سواء الكاهن األكبر 
في العصر الفرعوني، أو الشيخ الصامت/أحمد 
اإلخوان في  أو  الزيبق،  صيام في عصر علي 
أخيه  بضرب  يقومون  الذين  باشا  بشر  حكاية 

أيضا.
لحديث  المفتعلة  الطويلة  المشاهد  مقابل  ففي 
الكاهن األكبر عن السلطة الدينية على العرش، 
ال نجد الشيخ في العصر العثماني ينطق بكلمة 
اكتفى  أو  المونتاج  في  أن مشاهده حذفت  –إما 
الدينية–  الدكتاتورية  عن  الكاهن  بثرثرة  الفيلم 
بينما يتقلص كل هذا الحديث المفرط عن سلطة 
فيه  يضرب  الذي  الخائب  المشهد  في  الدين 

اإلخوان أخا بشر باشا في السجن.
فالصالت هنا ليست غير مباشرة، إنما متقطعة 
مفتعلة، خاصة أن شخصية الحكيم/بواب مصر 
العصر  عدا  ما  العصور  كل  في  يظهر  الذي 
الحاضر للباحث الشاب، يظهر أيضا في صورة 
العصر  في  ككاهن  سواء  دينية،  شبه  أو  دينية 
الفرعوني، أو صوفي خارق في برده خضراء 
اإلسالم  من  مسجون  أو  الزيبق،  عصر  في 
السياسي في عصر الباشا اللواء، وهو ما يصنع 
قدرا من التشوش والخلط والتداخل الذي يدعى 
ويكسر  االدعاء  هذا  يهدم  افتعاله  لكن  العميق 

سياقه الخاص.
على ما يبدو فإن الكنز يقف في المنتصف من 
كل شيء، من العمق ومن التسلية، من الكوميديا 
الجزء  نهاية  ومع  واألكشن،  الفانتازيا  ومن 
الكنز  نعلم عن ماهية  أن  الفيلم دون  األول من 
شيئا أو على األقل نشعر بالرغبة في ذلك –ألننا 
به–  لها  عالقة  ال  أخرى  تفاصيل  في  تورطنا 
الفيلم  يكتفي  ننال حتى نصف كنز، بل  فإننا ال 
)العقد  الخليلي  خان  مشغوالت  من  عقد  بتقديم 
الذي تقدمه فاطمة للزيبق ابنها كي يرهنه( لنظل 
في انتظار المزيد من أعمال الفضة والحفر على 

النحاس في الجزء القادم.

سينما عربية
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جان  اللبناني  المخرج  على  المرض  تغلّب 
السنوات  في  عاماً.   73 عن  فخطفه  شمعون، 
األخيرة، كان السينمائي الحاضر دوماً في معظم 
قد  العاصمة،  في  تقام  التي  السينمائية  األنشطة 
الحمرا  في  بيته  إلى  العامة  الحياة  من  انسحب 
»صمته«  ان  اال  باأللزهايمر.  اصابته  بعد 
المعّبر عن أحوالنا بقي طيفاً يحوم فوق المدينة 
وقضاياها التي عرف شمعون منذ أيام برنامجه 
اإلذاعي الشهير، »بعدنا طيبين، قول هللا« )مع 
بلكنته  دائماً  عنها،  يحكي  كيف  رحباني(،  زياد 
الزحالوية وطريقته الفخيمة في التعبير والشرح 

الطويل.  

إلى  موضوع  أي  تحويل  موهبة  له  كانت 
بمجرد  أجلها  من  نناضل  ان  تستحق  »قضية« 
والمتقاتلون،  المسلّحون  حتى  عنها.  يتكلّم  ان 
جانباً  البندقية  يضعون  كانوا  مراراً،  روى  كما 
 - شمعون  الثنائي  اسكتشات  إلى  ليستمعوا 

رحباني. 
مذذاك،  عاماً.  أربعين  من  أكثر  قبل  كله  هذا 
عدداً  فأنجز  السينما،  في  طريقه  شمعون  شّق 
قبل  ويشبهها،  تشبهه  التي  الوثائقية  األفالم  من 
يتيماً. طوال  روائياً  فيلماً  إلى سجلّه  ان يضيف 
الفلسطينية  دربه  رفيقة  كانت  الغنية،  رحلته 
األدوار  وّزعا  األساسية.  داعمته  المصري  مي 

أحدهما على اآلخر بين إخراج وإنتاج. 
ليس جائزاً تناول سيرة السينما اللبنانية وتجربة 

كّل  وتاريخ  إسرائيل  ضد  والمقاومة  الحرب 
أشكال النضاالت في المنطقة، من دون ان يكون 
لهذا الرجل المتمسك بمبادئه بطريقة »متطرفة« 
كّنا  أحياناً،  انه  حد  فيها.  متقدماً  موقعاً  أحياناً، 
فهو ظّل  بال رجعة.  ولّى  آخر  نعتقده من زمن 
قبل  وجوده،  آخر  حتى  اإلنسان  بقضية  مؤمناً 
ان ُيدخله المرض اللعين في سبات عميق يشبه 

السبات الذي دخلناه جميعاً. 
طويل،  َنَفسه  ثابتة.  مواقف  رجل  شمعون  كان 
طباعه حادة، توجهه راديكالي، مقتنع بضرورة 
أفالمه  الثمن.  كلّف  مهما  المعركة  مواصلة 
ُبعداً  حملت  معينة  بحرفية  المشغولة  الوثائقية 
نضالياً واضحاً. لم يهتم بـ»كيف«، قدر ما رأى 
لم  و»رسالة«.  واستثماراً  جدوى  السينما  في 

جان شمعون يذهب ويترك أحالمه معلقة 
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يزح عن خطه هذا البتة. 
اقتحمت  الرواد،  جيل  من  يتحدر  الذي  هذا 
صّورها،  التي  الشخصيات  خصوصية  كاميراه 
كله  هذا  لعذاباتها.  وانتصرت  ضعفها  رصدت 
جاء من ايمانه العميق بأن آلة التصوير أمضى 
األسلحة في مواجهة كّل أنواع االحتالل والقهر. 

حملها كما يحمل الفدائي السالح. 
فالظلم  الجوائز.  فيه  ونالت  العالم  لّفت  أفالمه 
كونية  الزمة  اإلنسان  لقضية  واإلنتصار  واأللم 
بظروف  مّر  سواء  إنسان،  كّل  وجدان  تخاطب 
رجل  محلياً؛  بقي  ذلك،  مع  يمر.  لم  أم  مشابهة 
جذوره  تضرب  وصريح،  واضح  معلن  موقف 
المشتت،  الشرق  العروبي في  في األرض، هو 
الذي أكمل دراسته في فرنسا وعاد منها »عربياً 

يختلف عن  لكنه  فلسطين،  األكبر  هّمه  أكثر«، 
نقاط كثيرة، صادق يحلو لك أن  الممانعين في 
الشخص  طيبة  يملك  ضحوك  ظهره،  تربت 
بريئتين،  بعينين  العالم  ويرى  طفالً  بقي  الذي 

أجلهما،  من  ويعمل  والمقاومة  بالتغيير  يؤمن 
يمأل المكان بالصخب، وال يمر حضوره مرور 

الكرام. 
الزعتر«  المعاناة: »تل  لفصول  أّرخت  أعماله 
 ،)1978( األحرار«  »انشودة   ،)1976(
»رهينة   ،)1992( معلّقة«  »أحالم 
كم  العناوين  بعض  الخ.  االنتظار«)1994(، 
الذي  واإلنكسار  والوهن  المحنة  على  دالة  هي 
كان الرجل الفارع الطول ينحاز إليها بالفطرة، 

بال تفكير، وكأن األمر واجٌب. 
كتب شمعون بالصورة تجارب أشخاص ذهبوا 
مقاومة  في  الذهاب  يمكنهم  ما  أقصى  إلى 
الذّل. جعل من الشارع واألزقة والحي استديو 
تصوير ال تزال أصداء لعلعة الحقد والكراهية 
الخطر،  حافة  على  وقف  رحابه.  في  تتردد 
طور  في  شخوصاً  األحيان،  بعض  في  مرافقاً 
بعدما  للذات،  تأسيس  عن  يبحثون  التكوين، 
دّمرت الحرب كّل شيء، لكنها لم تستطع تدمير 
اإلنسان الذي فيهم، ومكّوناته. بحماسته التي لم 
شمعون  كان  النموذجي،  وتفاؤله  يوماً،  تخُب 

يؤمن ببناء البشر قبل الحجر.

جان شمعون ومي المصري.
تأسيساً على سينما الذاكرة، أنجز شمعون مطلع 
األول،  الطويل  الروائي  فيلمه   2000 العام 
مع  حساباته  فيه  مصّفياً  المدينة«،  »طيف 
الماضي. عنه كتب الناقد الراحل بشار إبرهيم: 
استنقاذ  صرخة  شمعون  أفالم  كانت  »دائماً 
لبيروت. ودائماً أتت أفالمه قرع أجراس، تنبه 

مستنقع  من  للخروج  المتورطين،  أو  الغافلين، 
الموت والدمار، ودعوة جادة لالنخراط جميعاً، 
نحبه،  كيف  نعرف  أن  ينبغي  وطن،  بناء  في 
وكيف نليق به، ويليق بنا! ليس من المبالغة في 

الرسول  دور  مارس  شمعون  ان  القول  شيء 
السينمائي، حامالً بيده كاميرا، واقفاً على حافة 
ذاك،  أو  المشهد  هذا  تصوير  اثناء  الخطر، 
والتقاط شخصياته التي أحسن اختيارها، رجاالً 
إلى  القتال  ميادين  من  خارجين  وشباباً  ونساء، 
ميادين البناء. فما بين اإلنساني والسينمائي في 
ويصعب  عراها،  تنفصم  ال  عالقة  شمعون، 

تحديد تخومها«. 
من  تجاهه،  لنا  الذي  والواجب  الوطن  فكرة 
حياته.  طوال  شمعون  رافقت  التي  الهواجس 
يمكن الحديث مطوالً عن سجلّه السينمائي حيث 
األعمال المباشرة تلتقي بنصوص تحمل مسحة 
بدور  اضطلع  فشمعون  مكتمل.  غير  ابداع 
الشاهد والمؤرخ والمعلّق، فتح نافذة على الكالم 
تحقيق  ينتظرون  الذين  المكلومين  للضعفاء 
بعض من أحالمهم المعلّقة خلف خطوط النار. 
»طيف  ُعرض  يوم  »النهار«،  مع  مقابلة  في 
في  عشتها  التي  »التجربة  قال:  المدينة«، 
أفادتني كإنسان. كنت أحتك  التسجيلية  المرحلة 
الشاهد بواسطة  تفاصيله، وكنت  بالواقع وأرى 
الكاميرا. كانت مدرسة لي، خاصة في مرحلة 
ثمة  أُراكم.  رحت  والطويلة.  القاسية  الحرب 
أمور تحصل أمامك تستلزم سرعة تعامل معها، 
أعتبر  ذلك.  على  قادرة  التسجيلية  والسينما 
لم  أيضاً.  للتاريخ  تسجل  تعبير  وسيلة  السينما 
العدالة  مع  أنا  إلى حزب.  كلها  حياتي  في  أنتِم 
انا  التطرف.  ضد  والديموقراطية  اإلجتماعية 
قط  ألتزم  ولم  فيه  أفكر  ما  أطبق  مستقل   )…(

حزباً. أنتمي إلى اإلنسان فحسب«.
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  عبد الكريم قابوس - تونس

لم يكن إلقامتي في بيروت زمن الحرب األهلية 
طعم دون جان.

جان شمعون حالة خاصة..بشنباته هو ابن الجبل 
ولهجته التي لم يغيرها )كأنك تسمع جريدي أو 
اختار  مسيحيا  ...كان  لهجته(  يغير  لم  جندوبي 
كزياد  المسلمين  بين  الغربية  بيروت  في  العيش 
الجبهة  في  الرحباني ومارسيل خليفة ومنخرطا 
الزعتر  تل  ...صور  الوثائقي  الشعبية..اختار 
والجنوب ..ومع رفيقة دربه مي المصري...15 

فلما..
كان جان بسيطا وعميقا...درس السينما ...واختار 

االستقالل في اإلنتاج..
كنت كل مرة أضجر يأخذني على كأس ونحضر 
تمارين زياد الرحباني صديق العمر وحليفه في 
زيارته  قبل  خليفة  مارسيل  معنا  ومرات  النكتة 
إلقناع  ساعدني  الذي  هو  فكرة  وعلى  لتونس، 
مارسيل بعد أن رفض الغناء على مسرح قرطاج.
اإلذاعة  تاريخ  في  برنامج  أنجح  أنتجا  زياد  مع 
مرة  كل  تونس  إلى  معي  أحمل  كنت  اللبنانية. 
نسخا عديدة من الكاسيتات يوزعها المرحوم سالم 
ڨول  طيبين  »بعدنا  عنوانه  البرنامج  بن رجب. 
هللا« ..برنامج مدته 5 دقائق ...ال يترك الثنائي 

البارحة  حاه...كتبت  وشرَّ إال  حدثا  وال  سياسيا 
على جداري دون أن اعرف جزئا من سكيتش 

الزبالة..
مساء  والتاسعة  صباحا  التاسعة  البرنامج  يذاع 
التماس.. البنادق من جهتي خط  تسكت  ..وقتها 

الكل مدمن على البرنامج.
الفيصل  فكان  منعه  اإلذاعة  مدير  مرة  حاول 
كمال جنبالط العظيم ..وهو وزير الداخلية يتبعه 
اإلعالم الذي أجاب ...: »يبث ثم يمنع« وبقيت 

..تلك الجملة من حكم الديمقراطية. 
المقاتل  التونسي  الشباب  الى  يحملني  جان  كان 
جان  لي  قال  األيام  هذه  مثل  في  مرة  ..وكانت 
آخر  وفي  تتصورها...  ال  حلوة  حاجة  ستأكل 
السهرة قدم لي صحنا وصاح: »صبير ..صبير« 
وهو الهندي وكم ضحكت ..قلت له نسميه سلطان 

الثمار فاستلقى على ظهره.
يخلط  حيث  الشتم  في  تفننه  وعالمته  جان  شيم 
تناسل  وأعضاء  التناسلي  بعضوه  المسيح 
بال  ...جان  فنية  قطعا  شتائمه  ...لكن  ...أخرى 
بالقدرة  تسير  التي  وسيارته  جان..  غير  شتائم 

..ويشتم كل قطعة فيها.
كان طفال وقطعة أنتروبولجية من لبنان...جميل 

ونبيل وال يعرف النفاق.
نميمة  ...ال  جريدي  مع  أعيش  وكأني  أشعر 
كان  ولو  الوجه  وفي  مباشرة  والكالم  كذب  وال 

جارحا..
حبيبي جان كانت كلمته..منذ سنة كنت مع مي 
رفيقة دربه في عنابة واستعرضنا سنوات بيروت 

وباريس..
أقلب األوراق وجدت نصا بخط جان  منذ شهر 
نشره  سأحاول  ينشر  لم  كتاب  في  ألنشره  كتبه 

وهو بخط يده..
سماء  في  ستحلق  أنها  وأعتقد  السالم  لروحك 

الشرق طويال
هكذا تغادر بدون أن ناكل شلموشالليك ...حكياتها 

أحكيها يوما
تعازي لزياد..وخاصة مي.

علمت الخبر من نجيب عياد وأعتقد أنه فكر قبلي 
في تكريمه..

رابط بعدنا طيبين ...اسمع وابك واضحك وتمتع.

الصديق جان شمعون يغادرنا بدون استئذان
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  سيناريو: محمد سعيد احجيوج

البداية:

داخلي. ساللم عمارة سكنية - ليلي
مترنحا.  يسير  مخمورا  رجال  الخلف  من  نرى 
بصوت  يغني،  وهو  الحائط،  على  أحيانا  يتكئ 

متقطع، مقاطع من أغنية شعبية.
اسمه رشيد. متزوج. تجاوز األربعين عاما بقليل.
فنرى  وجهه  على  نطلع  الشقة.  باب  إلى  يصل 

عينيه منتفختين وأنفه محمرا. 
تجربة  في  ويبدأ  مفاتيحه  سلسلة  رشيد  يخرج 

المفاتيح واحدا بعد اآلخر.
الكاميرا، فنرى  إلى  المحاولة. ينظر  يتوقف عن 
ودون  األنف  على  احمرار  دون  طبيعيا  وجها 

انتفاخ الجفنين.
يتحدث رشيد بصوت هادئ، ولغة فخمة.

القصة  هذه  تصديق  منكم  أتوقع  لست  رشيد: 
الغريبة. ستقولون بأنها هالوس شخص مجنون، 

وحتما سأكون مجنونا لو طلبت تصديقكم.
تجربة  إلى  ويعود  الكالم،  عن  رشيد  يتوقف 
وأنفه  المنتفختين  عينيه  مجددا  نرى  المفاتيح. 

المحمر.
داخلي. رواق شقة رشيد - ليلي

كل  المعلقة.  الصور  من  مجموعة  الجدار  على 
صورة  أليف.  حيوان  مع  رشيد  تظهر  صورة 
صورة  الشاطئ.  على  كلب  مع  يجري  تظهره 
تظهره يداعب منقار ببغاء. صورة تظهره يمسد 

ظهر قط أسود.
الشاشة(:  خارج  من  الراوي  )صوت  رشيد 
الرقيق.  ومزاجي  بوداعتي  طفولتي  منذ  ُعرفت 
الجميع يعرفون ولعي الخاص بالحيوانات األليفة. 
معها كنت أمضي أروع أوقاتي وأكثرها سعادة…
نسمع صوت محاوالت رشيد تجربة المفاتيح لفتح 

الباب.
القط  هو  عليه  حصلت  ما  آخر  )متابعا(:  رشيد 
األسود بلوتو. القط الذي تقول زوجتي بأنه بالغ 
الذكاء، وتداعبني أحيانا بأنه ال شك جني أو روح 

ساحر…
ينجح رشيد أخيرا في فتح الباب، فيدخل مترنحا 

ويغلق الباب خلفه.
رشيد )متابعا(: لكن كل هذا تغير حين سقطت في 
فخ إدمان المسكرات، وصرت أعود كل ليلة إلى 
البيت مخمورا. أصبح مزاجي دائم التعكر ولم تعد 
لي رغبة بمداعبة حيوانتي األليفة، فبدأت أفقدها 

تباعا، ولم يبق معي إال القط بلوتو.
فيركله.  المخمور  رشيد  بقدم  محتكا  القط  يمر 
ذيله  ويرتفع  بغضب،  يموء  القط.  يصرخ 

وشعيرات فروه.
رشيد )متابعا روايته(: أشعر بالخجل مما فعلته 
ذلك اليوم. ال أعرف أي شيطان تلبسني. غضبت 
من  وأمسكته  إليه  فقفزت  سبب،  دون  القط،  من 

عنقه…
داخلي. خشبه مسرح - ليلي

يقف رشيد على خشبة مسرح، برداء أبيض واسع. 
رشيد  وخلف  المتفرجين،  لجمهور  ظالال  نرى 
نرى شاشة تظهر صورة ثابتة لرشيد المخمور، 

في رواق شقته، يمسك القط من عنقه.
يمسك رشيد بيده اليسرى بدمية قط سوداء، وفي 

يده اليمنى مدية صغيرة.
يتابع روايته بأداء مسرحي.

صغيرة،  مدية  جيبي  من  أخرجت  ثم  رشيد: 
واقتلعت، عامدا متعمدا، عين بلوتو اليمنى.

على  ويسقط  والمدية،  القط  دمية  رشيد  يرمي 
ركبتيه. يسجد ويغطي رأسه بيديه.

رشيد: رباه! إنني أحترق، أرتعد وأنا أتذكر اآلن 
ارتكبتها.  التي  الجهنمية  الفضاعة  تلك  تفاصيل 
أي خمرة شيطانية معتقة بالشر شربتها تلك الليلة 

لتسلب مني روحي؟
يعتدل رشيد جالسا. نرى الدمع في عينيه ونرى 

مالمحه تنقبض.

نام  لما  الصباح.  في  استعدت رشدي  لما  رشيد: 
شعرت  الليل.  سكون  شهده  الذي  الفسوق  هياج 
ذاك  شعوري  استمر  كبير.  وألم  عظيمة  بحسرة 
الحفرة  بتلك  المسكين  بلوتو  أرى  وأنا  أيام  طيلة 
التحمل أكثر. كلما  العميقة في وجهه. لم أستطع 
وشعرت  فعلته  لما  بالندم  شعرت  إليه  نظرت 

بالرعب من تجويف العين المقتلعة.
داخلي. رواق شقة رشيد - ليلي )يوم آخر(

لرشيد  المخمور  الصوت  الباب  خلف  من  نسمع 
وهو يردد كلمات أغنية شعبية.

على  المفاتيح  يضع  رشيد.  يدخل  الباب.  ينفتح 
تماما،  أمام وجهه  فيجد  األنوار.  يشعل  الطاولة. 

القط بلوتو واقفا على الطاولة.
إلى  مرتدا  ويصرخ  الرعب،  من  رشيد  ينتفض 

الخلف.
رشيد )صوت الراوي(: تلك الليلة تلبسني مجددا 

شيطان الجنون، فهجمت على القط…
بقوة.  ويمسكه  القط  على  المخمور  رشيد  يهجم 
يحاول القط الهروب لكنه يفشل. يقفل رشيد على 

القط األسود
)سيناريو فيلم قصير مقتبس عن قصة »القط األسود« لـ إدجار آالن بو(
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القط في صندوق كرتوني، ثم يذهب إلى المطبخ 
ويعود بحبل طويل.

يجلس على الصندوق وهو يعقد الحبل على شكل 
أنشوطة.

داخلي. خشبة مسرح - ليلي
على الشاشة خلف رشيد نرى القط األسود مشنوقا 

في الحمام.
رشيد: ال أذكر أنني فكرت فيما أفعله. كنت أتصرف 
بجنون تام ال فكاك منه. جهزت األنشوطة، علقتها 
على أنبوب الرشاش في الحمام. أدخلت عنق القط 
وتركت  جيدا،  األنشوطة  أحكمت  األنشوطة.  في 
إلى  وذهبت  األنشوطة،  في  يتلوى  العزيز  بلوتو 

الفراش، ونمت.
يتوقف رشيد. يقترب إلى أطراف الخشبة وينظر 

إلى الجمهور.
واهما.  كنت  انتهى؟  قد  األمر  تظنون  هل  رشيد: 

تلك كانت البداية فقط.
داخلي. غرفة نوم رشيد - ليلي

يغطي  الدخان  النافذة.  ستائر  في  مشتعلة  النار 
الغرفة.

رشيد نائم على بطنه ورأسه تحت المخدة. زوجته 
تصرخ وهي تحركه بعنف تحاول إيقاظه.

ينهض رشيد متثاقال. يسعل من أثر الدخان. يرى 
النار فتتسع عيناه وتختفي آثار الخمرة دفعة واحدة.
رشيد )صوت الرواي(: في نفس تلك الليلة أيقظتني 
زوجتي ألرى النار تلتهم غرفة نومي. خرجنا جريا 
من الشقة التي بدأت النار تنتشر فيها. لم أجرؤ على 
الربط بين حادثة الحريق والفضاعة التي ارتكبتها 
تلك الليلة في حق بلوتو المسكين. لكن في الفجر، 
بعد أن نجح اإلطفائيون في إخماد النار، عدت إلى 

الشقة…
داخلي. شقة رشيد - نهاري

األثاث  في  يتأمل  الرأس،  منكص  رشيد  يسير 
المحترق.

تنطلق صرخة زوجة رشيد فيجري إليها في غرفة 
ونظره  مرتعبا  مندهشا  يتوقف  الباب  عند  النوم. 

مركز على الجدار.
متأمال  الشقة  إلى  عدت  الراوي(:  )صوت  رشيد 
نومي،  غرفة  إلى  وصلت  وحين  الحريق.  آثار 
تسمرت  نوم،  غرفة  كانت  التي  الغرفة  باألحرى 
على الباب ومرت على ظهري قشعريرة باردة وأنا 

أرى ذلك األثر المرعب المطبوع على الجدار.
يتقدم رشيد إلى الجدار ويمد أصابع مرتعشة يتلمس 
أثرا أسودا منطبعا على الجدار، يمثل قطا مشنوقا.

داخلي. خشبة مسرح - ليلي
رشيد الراوي يواصل أدائه المسرحي.

أبيض  مال  من  شيئا  الخمر  لي  تركت  ما  رشيد: 
أن  إال  وزوجتي  أمامي  يبق  فلم  السوداء.  لأليام 
لم  الذي  األثاث  ونرتب  عجل  على  الشقة  ننظف 
التالية  األيام  علّي  مرت  بذلك.  ونكتفي  يحترق، 
العزيز.  بلوتو  لون  من  قتامة  أكثر  كالحة  سوداء 
صرت أعيش رعبا مقيما. أينما يممت وجهي أرى 
القط األسود بتلك الحفرة في وجهه، يتبعني بصوت 
موائه الحزين. إلى أن جاءت تلك الليلة المشئومة. 

الليلة األكثر شؤما في حياتي.

داخلي. غرفة نوم رشيد - ليلي
آثار  منها  يختف  ولم  متواضعة،  الغرفة  أصبحت 

الحريق.
رشيد نائم بجانب زوجته. 

خافتة،  غمغمات  ويصدر  مكانه  في  رشيد  يتقلب 
كأنه يرى كابوسا.

يفتح عينيه. يشعل األباجورة بجانبه. نرى الشيب بدأ 
ينتشر في رأسه، وعينيه منتفختين جدا ومحمرتين، 

ومالمحه تظهر تعبه ومعاناته النفسية.
يستدير إلى زوجته، وينتفض مصعوقا.

جالسا  األعور  األسود  القط  بل  زوجته،  يرى  ال 
بجانبه على الفراش يحدق فيه بثبات.

يدخل رشيد يده تحت المخدة، ويخرج سكينا كبيرا، 
وبسرعة يرتمي بكل ثقله على القط.

تصدر زوجته شهقة متألمة عالية، فينهض رشيد 
ليجد السكين مغمودا حتى المقبض في قلب زوجته، 

وال قط هنالك.
يرتد رشيد إلى الوراء مرعوبا. يسقط عن الفراش، 

ويزحف على ظهره متراجعا نحو الجدار.
تمر عليه دقائق من الصمت، ثم ينهض جاريا نحو 

الحمام.
داخلي. حمام شقة رشيد - ليلي

يتكئ رشيد على الحوض وهو يحملق في المرآة، 
ويبكي بكاًء شديدا.

مبهما  الشقة وحديثا  باب  دقات عنيفة على  يسمع 
يدور بين الجيران. لكنه لم يهتم باالستجابة.

في  محدقا  يتوقف  ثم  الحمام،  من  خارجا  يستدير 
الحائط المحترق المهدم، ومواد البناء بجانب الباب.

داخلي. حمام شقة رشيد - ليلي )بعد ساعات(
نرى رشيد يعمل بجهد إلكمال بناء حائط جديد في 
الحمام، ونرى قبل أن يضع اللبنات األخيرة وجه 

زوجته التي دفنها في الجدار.
إال  مفر  أمامي  يكن  لم  الراوي(:  )صوت  رشيد 
البناء  ما فعلته. حالة البيت المحترق وتوفر مواد 
القديمة.  األديرة  في  الكهنة  دفن  بطريقة  ذكرني 
المحترق،  المتهالك  الجدار  على  قليال  حفرت 
آخرا.  وبنيت عليها جدارا  ألصقت زوجتي هناك 
في  أهوي  وأنا  بلوتو  عزيزي  عين  اقتلعت  منذ 
هذا  من  ربي  يا  الخالص  كيف  الجحيم.  دركات 

الجنون؟
انتهى رشيد من البناء. نظف الحمام، وغسل المالءة 

من آثار الدماء، ثم سقط على الفراش خائر القوة.
داخلي. شقة رشيد - نهاري

طرقات عنيفة على باب الشقة أيقظت رشيد. نهض 
متثاقال ليفتح الباب.

انفتح الباب فوجد رشيد نفسه أمام إثنين من رجال 
الشرطة، بلباس مدني.

عادل  المفتش  معك  رشيد.  سيد  عادل:  المفتش 
الليلة  سمعوا  أنهم  الجيران  أبلغنا  كريم.  والظابط 
وزوجتك،  بينك  عالية  شجار  أصوات  الماضية 
العنيف  من ضربك  المستغيث  وسمعوا صراخها 

لها.
بقي رشيد صامتا لم ينطق شيئا.

الظابط كريم: هل تسمح لنا بالدخول للتحقق؟
ابتعد رشيد عن الباب دون أن يقول شيئا وتركهما 

يدخالن.
سأل  ثم  الشقة،  كامل  في  بجولة  الشرطيين  قام 

المفتش عن الزوجة.
المفتش عادل: أين زوجتك؟

رشيد: ذهبت لتقيم عند أختها منذ احترقت الشقة. 
لم تستطع البقاء هنا ريثما أكمل إصالح ما يمكن 

إصالحه.
الظابط كريم: لكن الجيران سمعوا شجاركما أمس!
رشيد )يرفع كتفيه بال مباالة(: ال أعرف من أين 
أتى الجيران بهذا الكالم. زوجتي غائبة عن الشقة 

منذ أيام.
التعيسة  اللحظة  تلك  في  الرواي(:  رشيد )صوت 
للتصديق.  قابل  غير  أمر  متوقع.  غير  أمر  حدث 
وصوت  عالية  صرخة  الحمام  من  انطلقت  فجأة 

دقات على الجدار.
ثم  الصرخة.  تلك  بعد  الصمت  من  لحظة  سادت 
برشيد  الظابط  وأمسك  الحمام  إلى  المفتش  جرى 

وجره للحاق بالمفتش.
داخلي. حمام شقة رشيد - نهاري

يقف الثالثة مندهشين في الحمام الفارغ.
البناء  آثار  ويرى  الحائط  من  المفتش  يقترب 

الحديث. يطلب من الظابط هدم الحائط.
]يتم القطع بشكل متداخل بين هذا المشهد والمشهد 

الموالي[
يتم  وحين  الظهور.  في  رشيد  زوجة  مالمح  تبدأ 
إزالة كل اللبنات المحيطة بالرأس، يرى رشيد القط 
إليه  ينظر  األسود جالسا على رأس زوجته وهو 

بذلك الثقب األسود العميق في محجره األيمن.
تظهر على مالمح رشيد عالمات الرعب ويتقهقر 
ملتصقا بالجدار اآلخر. يبقى صامتا قليال، ثم تبدأ 
إلى  تتحول  وجهه،  على  تظهر  ابتسامة  مالمح 

ضحكة، ثم إلى قهقهات هستيرية عالية.
داخلي. خشبة مسرح - ليلي

رشيد: بدأ الظابط ينزع لبناء الجدار التي ما تزال 
طرية. ومع كل لبنة يزيلها تزداد دقات قلبي تسارعا 
وصوتها ارتفاعا. وتم الكشف عن وجه زوجتي، 
ثم كامل رأسها. ويا لرعبي غير المتناهي. رأيت 
إلي  بلوتو جالسا على رأسها وهو ينظر  عزيزي 
أفعل  لم  آنذاك؟  فعلت  ماذا  تعرفون  هل  بتأنيب. 
تقمصتني  الجنون  لوثة  ألن  شيئا  أفعل  لم  شيئا. 
وصرت أضحك وأضحك بجنون هستيري ال يمكن 

التحكم به.
يتوقف رشيد عن الكالم ويبدأ بالقهقهة عاليا بطريقة 

مجنونة.
]تقترب الكاميرا من وجه رشيد، ثم تبتعد عنه لنجد 

أنفسنا في المشهد الموالي.[
داخلي. القاعة المشتركة في مستشفى المجانين 

- نهاري
العالية، وعلى  الهستيرية  يواصل ضحكاته  رشيد 

األرض دمية قط سوداء.
جالسين  المستشفى  نزالء  من  مجموعة  أمامه 
أحد  يقف  القاعة  باب  وبجانب  إليه،  يستمعون 

الممرضين يراقب.

النهاية.
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»لماذا اخترت أن تصور هنا؟ .. لماذا تصور 
الحجارة والجبل؟! .. إذا كنت مكانك لذهبت 
التي  األسئلة  هذه   .. أجمل«  أشياًءا  ألصور 
أكثر  -وستتكرر  الفيلم  بطل  »سمير«  سألها 
الجزائري  المخرج  أخت  ابن  من مرة- وهو 
األصل محمد أوزين معاتًبا إّياه على اختياره 
العائد  المخرج  القاحلة.  المدينة  هذه  تصوير 
وفاة  بعد  األم  وطنه  إلى  المهجر،  بالد  من 
أبيه، وجد نفسه وجًها لوجه أمام بيئة مغايرة 
وبكل  معنى  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  تماًما 
يصنع  أن  فقرر  والفكرية،  الثقافية  مكوناتها 
لم  التي  الُهوية  تلك  اكتشاف  فيه  يعيد  فيلًما 
بطل  دور  الفيلم  داخل  لعب  فهو  أبًدا،  يعشها 
الفنية  خياراته  عنه  كشفت  ُمستبَطن،  موازي 
المغايرة البن  رؤاه  التعبير عن  في  كوسيلته 
أخته، الشاب العائش بالفعل في هذه البيئة ونما 
وتربى فيها وبلغ من العمر 33 عاًما. فللفيلم 
بطالن إًذا أحدهما رأيناه أمام الكاميرا واآلخر 
كان خلفها. وإن كان ذلك ال يضعهما في مكانة 
متساوية، فسمير أواًل وأخيًرا شخصية داخل 
وما  العمل،  رب  هو  والمخرج  أوزين،  فيلم 
فسمير  المخرج،  بعيون  ظهر  سمير  أظهره 
سلطة  عن  تماًما  مستقاًل  ليس  كشخصية 
المخرج في سرد حكايته، فوجهتي النظر في 
تعود ألوزين، وهي  الُهوية  النهاية في رؤية 

رؤية المخرج.
الذي  التام  والسكون  الممتد،  واألفق  الخواء، 

يبدو  الذي  الفسيح  والفضاء  شيء،  كل  يلف 
أن اإلنسان أمامه ضئيل وأنه أكبر منه بكثير، 
المناطق  هي سمات مشتركة ربما في معظم 
بين  الفاصلة  الحدود  تقع على  التي  الحدودية 
البلدان. تلك الحدود الجغرافية »المصطنعة« 
وتشكلت  القوميات  أساسها  على  قامت  التي 
رؤية  من  يتجزأ  ال  جزء  باتت  الُهويات، 
صياغة  في  أساسي  وشريك  لنفسه  اإلنسان 
العالم  وعن  نفسه  عن  لتصوراته  اإلنسان 

وموقفه منهما باعتباره جزء من هذا العالم. 
يبدأ أوزين شريطه بسمير آتًيا من بعيد يتقدم 
عمق  يحتل  جبل ضخم  وخلفه  الكاميرا  نحو 
سمير  تقدم  وكلما  مهابة  ويمنحه  كله  الكادر 
ظهر كأنه يحمل على عاتقيه ثقل هذا اإلرث، 
ثم يصل أمام العدسة الهًثا، ويؤسس منذ البداية 
لفكرة التقسيم الجغرافي سؤال الـ»أين نحن؟« 
وما موقعنا في هذا العالم، فيشير أن هنا تقع 
المغرب، وعلى مقربة منا تقع إسبانيا، وهناك 
فرنسا وإن تبعد في مسافتها عن إسبانيا، ونحن 
وأرض  أرضنا،  هي  هذه  الجزائر  في  هنا 
أن  له  فيقول  المخرج،  وأرض  أجدادنا، 
أصولك هنا أنت تنتمي لهذه األرض بأرضها 
التي  والذئاب  وأحجارها وحشائشها  وسمائها 
الشيطانية، ثم يلف هذا  تعوي فيها، وروحها 
ليمنح  الخلفية،  المشهد كله صوت اآلذان في 
إليه  أسس  الذي  تعريفه  وُيكمل  إضافًيا  ُبًعدا 
بالدين كمكون رئيسي للُهوية واإلرث الثقافي. 
وبالتالي نحن أمام رجل يعرف نفسه بانتمائاته 

فهو جزائري أواًل عربي ومسلم ثانًيا.

عّمار«  »سيدي  مدينة  كمشاهدين  رأينا 
إليها  الوافد  المخرج  ابنها  الحدودية في أعين 
من الغرب، العائد بمناسبة دفن أبيه في وطنه 
بعد أن تركها وعمره 17 عاًما، محمد أوزين 
والذي كان مصوًرا فوتوغرافًيا قبل أن يصبح 
باللوحات  أشبه  للكادر  تكويناته  في  مخرًجا، 
الفنية المرسومة، والتي تصلح ككارت بوستال 
تماًما عن عالقته  تعبر  للسائحين والزائرين، 
في  يجتمع  صورها  كما  عّمار  فسيدي  بها، 
مشهديتها الخالبة بالنسبة إليه انطباق السماء 
بسحبها البيضاء، مع األرض ذات الحشائش 
البرية واألحجار والجبال والبراح. هذه رؤية 
الوافد الذي وقع في أسر حب الطبيعة وجمال 
مدينة لم يعش بها يوًما قبل أن يأتيها، فكانت 
كادراته الثابتة الفوتوغرافية -إذا شئنا- تصلح 
مؤكًدا  والجغرافيا.  الطبيعة  لمجالت  كأغلفة 
ربما على غيريته، ورغم انتمائه بحكم أصوله 
البيولوجية إلى هذا المكان الذي جاء منه أبيه، 
إال أنه ُيعد آخر بالنسبة لسمير، وغريب على 

المكان ال من أهله!.
مجرد  هي  لسمير  بالنسبة  عّمار  سيدي  أما 
والجبل  والعشب  والحجارة  الجدباء  األرض 
األصم المهيب، ال يجد جمياًل في هذا المشهد 
يؤثر  ال  فبات  السأم،  حد  ربما  اعتاده  الذي 
لضريح  يذهب  بل  شيًئا،  فيه  يحرك  وال  فيه 
المونتاج  استخدام  يظهر  -وهنا  عّمار  سيدي 
بالمزج بين سمير وقبة الضريح من الداخل، 
أو  مرتين  المخرج  استخدمه  هنا  والمزج 
ثالت ربما ليبين به تماهي سمير مع روحانية 

»سمير في الغبار« .. 
إعادة اكتشاف الذات والُهوية برؤى متباينة
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بين  ومزج  مرة،  المتدينة  وشخصيته  المكان 
قصة  يحكي  عندما  أخرى  مرة  والقمر  سمير 
الرجل الذي كان يسوق بغله عبر الحدود ولم 
التماهي بين سمير والقصة  يجد له ظاًل وهذا 
هذه  في  المرء  يخشاه  ما  فأسوأ  يرويها  التي 
القرية هو أن يفقد ظله-. يذهب سمير للضريح 
ليدعو سيدي عمار ويسأله أن يوفقه في العيش 
في فرنسا أو أي مكان -ربما أراد أن يضيف 
بعًيدا عن هنا- فالبحر الفاصل بين مدينة عربية 
وبينهما  جغرافًيا  متجاورين  أوروبية  وأخرى 
المتقدم  اآلخر  يظل  طويل  استعماري  تاريخ 
وأحالم  أخرى،  نظرة  داخلنا  في  له  نحمل 
تداعب الخيال بتخطي البحر لنعيش حياة الثراء 
والرفاهية والنظام .. فعلى النقيض من الخال 
الوافد المبهور بالمناظر الطبيعية وكان يعيش 
بترك  سمير  يحلم  أوروبية،  مدينة  في  بالفعل 
هذا المكان برمته، مخلًفا ورائه الجبل، وإرثه 
الحضاري الثقيل الذي بدا أنه ينوء بحمله ولم 
الشمال  بالد  في  فرصته  ويجد  يطيقه،  يعد 

المتقدم. 
سمير شاب تجاوز الثالثين عاًما من عمره، ال 
يملك المال الستكمال بناء بيته المهجور، يحلم 
كأي شاب بسيط بالزواج وتأسيس عائلة، حتى 
أنه يداعب قطه ويقول له سيجدون لك شريكة 
وسيزوجونك، تندًرا على حاله هو اآلدمي الذي 
يحبها  التي  الفتاة  يتزوج. حتى  أن  يستطيع  ال 
ثقب  خالل  من  المخرج  يراها  سًرا،  يلقاها 
السينمائية  اللغة  تلك  جدار.  في  ضيق صغير 
التي امتلكها محمد أوزين ليعبر بها عن أفكاره 
السينمائي  الفن  لطبيعة  إخالًصا  كالم،  دون 
بالصورة وما  الحدوتة  التي هي حكي  األولى 
تحمله من رمزية موحية قد َتُجب الكالم، فدائًما 
ما نرى سمير في لقطات مقربة معتمة، بدا في 
وحدته كأنه في قبر أو في رحم، كأنه أوزين 
في رحلته الكتشاف هويته يعود باإلنسان إلى 
العالم  يرى سمير  بداياته،  إلى  األولى  أصوله 
ضيق،  مربع  مساحة  في  نافذة  من  خارجه 
ويرى حبيبته من ثقب صغير في جدار، رغم 
واألفق  الطبيعة  في  حوله  من  البراح  هذا  كل 
الممتد، دائًما ما نجد سمير مخنوًقا ُمحاصًرا، 
نجح المخرج أن يحافظ على اإلضاءة المعتمة 
الفيلم  لون  كان  األصفر  الغبار  ولون  لوجهه، 

في معظمه.
سمير شخص متدين جًدا، وَقَدري، يصل لحد 
االتكالية، يترك أموره على هللا يدبرها هو له، 
في تكوين جميل للكادر نجد سمير يصلي تارًكا 
كل أموره إلى هللا بينما يدور في أسفل زاوية 
الكادر اليمنى عجلة دراجته البخارية بخط أفقي 
ممتد من سمير إليه بطريقة آلية بدا معها سمير 
آلة كونية كبيرة  الترس الصغير في  كأنه هذا 
ال يملك إزائها شيًئا هو ُمسيَّر ال ُمخيَّر. كذلك 
ر سمير  الذي ظهر مرة يؤطِّ الخشبي  الحاجز 
كأنه حدوده تحتويه وهو في عمق الكادر، وكأنه 
حاجز ال يستطيع عبوره أو التعامل معه، ربما 

والجغرافية  النفسية  حدوده  تجاوز  يستطيع  ال 
مًعا. فهو أيًضا يعاني من أزمات نفسية وبدنية 
يلجأ في حلها لطقوس تراثية إما إلمام المسجد 
لتمرر شيًئا  لجدته  أو  الشرعية،  الُرقية  ليرقيه 
فالخرافة  تقليدية.  محروًقا على جسده بطريقة 
تشكل  الدينية  الموروثات  مع  الشعبي  والطب 

عالم هذا المكان الثقافي. 
الفيلم شريط واقعي نسمع  شريط الصوت في 
من خالله صوت الريح، ولهاث سمير، ونفسه، 
من  للدخان  وسحبه  الثقاب،  عود  وصوت 
سيجارته، كل هذه األشياء ساهمت في تكريس 
لفيلمه  المخرج  أرادها  التي  الواقعية  حالة 
برؤية سمير لبيئته. كما أنه استخدم الموسيقى 
تأليف  من  المواضع  بعض  في  التصويرية 
تاتيانا باريس، استخدمت الجيتار االلكتروني، 
للمزج  إشارة  ربما  أورينتال  موسيقى  يعزف 
على  عنها  نفسه  هو  يعبر  التي  الثقافتين  بين 

المشاهدين  بعض  يرى  قد  الموسيقى.  مستوى 
سار  الزمن  أن  ذلك  في  محقين  يكونوا  وقد 
بطيًئا حد الملل وأن ثمة مواضع اكتنفها المط 
والتطويل، وأظن أن هذا اإلبطاء في كل شيء 
هو جزء من طبيعة تلك البيئة وإيقاعها البطئ 
والملل الذي يصيب سمير الذي يحيا فيها حياًة 
متكررة. وطأة هذا الزمن العليل كان البد لها 
أن تنعكس على الشاشة لنشعر بالملل مع سمير 
الداخلي  الحقيقية وإحساسه  ونشاطره مشاعره 

بوطأة الزمن عليه في بيئة شبه خاوية. 
أخيًرا، سمير ال يعلم تحديًدا ما الذي يريده خاله 
من تصويره هذا الجزء من العالم، وما جدوى 
البحث  من  هدفه  هو  كان  إذا  هللا  حتى  ذلك، 
فبحسب تعبيره لن يجده هنا على هذه األرض. 
حًبا به »أهالً بك في  لكنه في النهاية قال له ُمرِّ
أنه يريد أن يضيف على  وطنك« .. وشعرنا 

كل حال!.
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  محمد فاتي 

»ولكن أنت ال تستسلم...
هل تسمعني؟...

طالما يمكنك التنفس فقاوم..
تنفس...استمر بالتنفس..««

في  والمشاهد  الوقائع  تفتتح  الكلمات  بهذه 
الفيلم العالمي الذي سرق أضواء هوليود سنة 
أخرجه  والذي   ،the revenant  2015
مخرج األوسكار المكسيكي األصل أليخاندرو 
cen- شركة إنتاج  من  ايناريتو،   كونزاليز 

.tery fox 20th
التي  الكلمات  هذه  في  المتأمل  والمشاهد 
نهاية  في  سيدرك  الفيلم،  أحداث  افتتحت 
مشاهدته، أنها تلخص كل األحداث والمشاهد 
ذلك  إنه  العرض،  أثناء  فيها  غاص  التي 
الصوت/ الطيف الذي الزم  بطل الفيلم »هيو 

يدعو  صوت  المغامرة،  بداية  منذ  غالس« 
إلى التشبت واالرتباط والتمسك بالحياة طالما 
هناك أمل للتنفس والمقاومة وعدم االستسالم، 
وهذا المقطع يجسد صورة فيلمية قبلية تخفي 
األساسية  الفيلم  تيمة   اإليحائية  شفراتها  في 
ستنجلي  والتي  ايناريتو،  عليها  اشتغل  التي 
في األحداث والمشاهد البعدية، حينما سيتبين 
أن كل المنعرجات والمغامرات التي صادفت 
ورصد  تجسيد  إال  هي  ما  الفيلم  في  البطل 

لموضوع : »الصراع من أجل البقاء«.
إنه صراع مزدوج يخوضه هيو غالس ضد 
تنفيذ  أجل  من  المعيق(  )العامل  المعيقات 
المحفز(  )العامل  الطيف  الصوت/  توصيات 
الذي يدعوه إلى التشبث والمقاومة والنهوض 
الصعوبات  يصارع  فتارة  عثرة،  كل  بعد 
ـ  الباردة  المياه  ـ  القاسي  المناخ  الطبيعة: 
األمطار والثلوج الغزيرة ـ األدغال الموحشة 

ـ الحيوانات المتوحشة )الدببة(، وتارة أخرى 
وجوده  تهدد  التي  البشرية  العراقيل  يصارع 
وكيانه: حقد وكراهية جون فيتزجيرالد الذي 
الهنود  هجومات  ـ  منه  التخلص  يريد  كان 
الحمر ـ أطماع البعثة االستكشافية الفرنسية...
كان  القاسية،  المنعرجات  هذه  ولتجاوز 
وتقنيات  طرق  إيجاد  »هيو«  على  لزاما 
تساعده  المساعد(  )العامل  مساعدة  ووسائل 
التي  الصعبة  الوضعيات  مع  التكيف  على 
تكون هذه  أن  الصدف  واجهها. ومن غريب 
المعيقات  نفس  من  ومتولدة  منبثقة  الوسائل 
التي واجهته، فالطبيعة التي حاصرت طريقه 
بأشواك المخاطر، هي نفسها التي ستبعث له 
على  هجم  الذي  فالدب  المساعدة،  بالحلول 
هو  الرحلة،  بداية  في  به  يفتك  وكاد  »هيو« 
القاسي  المناخ  أنياب  من  سيقيه  الذي  نفسه 
الذي سيواجهه، بعد أن احتفظ بفروهـ  بعد قتله 

فيلم »العائد«..
صراع من أجل البقاء....وبقاء من أجل الصراع 



35 نقد

ـ لغاية الوقاية من البرد، كما أن مخالب الدب 
كانت  عنقه،  وقلدها  »هيو«  بها  احتفظ  التي 
رمزا ووسيلة دعم معنوي له من أجل المقاومة 
والتشبت بالحياة وعدم االستسالم مثلما يتشبت 
لحماية  الموحشة  الطبيعة  في  بواسطتها  الدب 
أيضا  ننسى  وال  بقائه.  على  والحفاظ  نفسه 
الفرنسيون  أعداؤه  استعمله  الذي  الحصان  أن 
قبيلة  )ومنها  الهندية  بالقبائل  والفتك  لإلغارة 
الذي سيساعده على  نفسه  وابنه(، هو  زوجته 
الهروب من هجمات الهنود الحمر، وهو أيضا 
القاسي بعد أن شق  البرد  الذي سيقيه من شر 
بطنه واختبأ داخله بحثا عن الدفئ. ضف كذلك 
حياة  أنقد  الذي  الهندي  المساعدة  العوامل  إلى 
الحياة،  مسيرة  متابعة  على  وساعده  »هيو« 
يصارعون  كانوا  الهنود  قبائل  أن  من  بالرغم 
هؤالء الغرباء الذين احتلوا أراضيهم وسرقوا 

خيراتهم.

وإذا كانت الطبيعة بعناصرها المتنوعة شكلت 
في  »هيو«  رغبة  أمام  ـ  البداية  في  ـ  حاجزا 
فإنها  »فيتزجيرالد،  ابنه  قاتل  من  االنتقام 
الفيلم ـ من  ستسخر قواها ـ مع تطور أحداث 
كانت  فإذا  )االنتقام(.  لهدفه  البطل  بلوغ  أجل 
القاسي  والمناخ  الصعبة،  الجغرافية  التداريس 
الخالية  واألراضي  الباردة،  والمياه  البارد، 
في  »هيو«  طريق  اعترضت  قد  الموحشة، 
الوصول  له خطة  أيضا رسمت  فإنها  البداية، 
من  كثير  تجاوز  في  وساعدته  الهدف،  إلى 
الباردة  المياه  في  )سباحته  والعقبات  المخاطر 
لمكان  معرفته  الهنود،  هجمات  من  هروبا 

أقدامه  آثار  خالل  من  فيتزجيرالد  هروب 
على الثلوج...(، وقد تعمد المخرج كونزاليز 
الذي أسنده  الدور  ايناريتو هذا االزدواج في 
على  اعتماده  خالل  من  الطبيعة،  لعناصر 
اإلضاءة  على  أساسا  ركزت  متنوعة  تقنيات 
الصعبة  الموحشة  اللحظات  ففي  الطبيعية، 
اإلنارة  إلى  المخرج  يلجأ  البطل  تواجه  التي 
الخافتة، حيث تتغطى السماء بالغيوم الزاخرة 
بالثلوج أحيانا، وباألمطار الغزيرة أحيانا، وما 
يزيد من ظلمة المكان هي تلك األشجار الكثيفة 
ما  كثيرا  والتي  المتلبدة،  السماء  تغطي  التي 
يركز عليها المخرج من خالل تركيز الكاميرا 
عموديا )من األسفل إلى األعلى( عليها وهي 
تتحرك بين أنامل الرياح. وبما أنها تتحرك، 
ما  وهذا  والتحول،  التغير  تولد  فالحركة 
نستشفه من خالل تحول السماء الملبدة بالغيوم 
والثلوج، إلى سماء منيرة يسطع وهج الشمس 

منها، ويتسلل عبر أغصان هذه األشجار إلى 
الفرج و االنعتاق،  وجه »هيو« في لحظات 
ومتكرر  قوي  المشهد حضور  لهذا  كان  وقد 
في لحظات الفيلم، وهو هنا رسالة فنية تجسد 
أجل  من  والصراع  المقاومة  في  االستمرار 

البقاء إلى حين تحقيق الهدف )االنتقام(.
الفيلمية،  الجمالية  خلق  أجل  أجل  ومن 
الموضوع،  طبيعة  مع  والمتوافقة  المواكبة 
العناصر  من  بمجموعة  ايناريتو  استعان 
الحال  بطبيعة  أبرزها  يبقى  والتقنية،  الفنية 
والتصويري،  التشخيصي  الجانب  يخص  ما 
في  كثيرا  كابريو  دي  ليوناردو  برع  فقد 
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أدائه دور »هيو غالس« متقمصا بذلك دورا 
الذي جسده في حياته  الدور األصعب  اعتبره 
حرارتها  درجة  مياه  في  )سباحته  السينمائية 
معايشته  بوفالو،  ثور  كبد  أكله  الصفر،  تحت 
جغرافية  وتضاريس  قاسية  مناخية  لظروف 
ايناريتو  أن  ذلك  إلى  ضف  صعبة....(، 
خاصة  التشخيصي،  البعد  هذا  لفيلمه  اختار 
مع تقليصه لمساحة الحوار، وتركيز الكاميرا 
المقاوم  الجسد  وتفاصيل  األداء  تفاصيل  على 
إنها  بقائه.  للحفاظ على  الساعي  فنائه،  للحظة 
تفرض  التي  الثأر  أخد  في  والرغبة  المقاومة 
واالستمرارية  والتفاعل  التحرك  الجسد  على 
أيضا  أتقنه  ما  وهذا  الصورة،  مساحة  في 
الشرير  لدور  أدائه  في  هاردي  توم  البارع 
المخرج  قبل  فاختياره من  فيتزجيرالد،  الحاقد 
بل  الصدفة،  قبل  يكن من  لم  الدور  ألداء هذا 
لتناسب وتوافق صفات توم ومالمحه مع هذا 
القتل،  في  الرغبة  الكراهية،  الدور)الحقد، 
لتوم  هنا  ايناريتو  واختيار  الشر...(،  الحسد، 
سباغيتي  الويسترن  مخرج  باختيارات  يذكرنا 
العالمي سيرجيو ليوني  لشخصية الشرس التي 
أداها الممثل لي فان كليف باقتدار وبراعة في 
فيلم »الطيب والشرس والقبيح«، حيث كانت 
»فان«  مالمح  من  تتقطر  الشروالحقد  مالمح 

من بداية الفيلم إلى نهايته.
أما فيما يخص التصوير، فال شك أن أسلوب 
في  المتفرد  لوبزكي  ايمانويل  المكسيكي 
التصوير السينمائي راق لعديد النقاد العالميين، 

األوسكار  جائزة  على  تحصله  بعد  خاصة 
مع  )جاذبية(  فيلمه  عن  متتالية  مرات  لثالث 
المخرج ألفونسو كوارون سنة 2013 وفيلميه 
 2014 )بيردمان(  ايناريتو  رفقة  األخيرين 
عنه.  الحديث  صدد  في  نحن  الذي  و)العائد( 
الفيلمين  لوبزكي من خالل  والمتأمل ألسلوب 
األخيرين سيالحظ مدى براعته في إطالة مدة 
»اللقطة  بتقنية  يسمى  ما  خالل  من  اللقطة، 
تصل  التي  الطويلة«،  »اللقطة  أو  الواحدة« 
أكثر،  او  دقائق   10 إلى  منها  الواحدة  مدة 
وهذا ما شاهدناه في لقطة صراع »هيو« مع 
الدب. إنه أسلوب مميز يسعى إلخفاء المونتاج 
تقنية  اعتماد  والتقليص من حجمه، من خالل 
وتترصد  تتبع  التي  المترصدة«  »الكاميرا 
جوانب  بمختلف  وتحيط  الممثلين،  خطوات 
الفضاء المكاني، وذلك باالعتماد على تصوير 
فيطير  يديه  بين  التى  الكاميرا  حدود  يتعدى 
المياه  فوق  ويسقط  الفضاء  فى  ويحلق  ويقفز 
وفوق الشالالت وبين أشجار الغابة ومن فوق 
لنرى مشاهد مختلفة ومتنوعة محيطة  الجبال 
األولى  بالدرجة  ومعتمدة  الفيلم  جوانب  بكل 
نسخه  في  الصادق  الطبيعي  التصوير  على 
للمشهد المباشر . كما ارتكز الفيلم على لقطات 
مكبرة في الغالب تترصد المستوى التشخيصي 
الذي يجسد مقاومة البطل من أجل البقاء ضد 
الحواجز والمعيقات الطبيعية، وإصراره على 
االنتقام وأخد ثأر ابنه من الهارب فيتزجيرالد.

وأسند ايناريتو دور إنجازالموسيقى التصويرية 

ساكاموتو«  »ريويتشي  للثنائي  للفيلم، 
الموسيقى  وجاءت  نيكوالي«،  و»كارستن 
االعتماد  من خالل  الفيلم،  طبيعة  مع  متناسبة 
على ألحان صامتة متوافقة مع طبيعة اللحظة 
وتطورها في الفيلم، فتارة ننصت لتلك األلحان 
ظل  في  رنينها  يتولد  التي  المرعبة  الموحشة 
في  »هيو«  يجتازه  الذي  الصعب  االمتحان 
والمناخ  الموحشة  الطبيعة  لعناصر  مقاومته 
القاسي، وتارة أخرى تتلود تلك النغمات الشجية 
الرنانة المرافقة لبروز لحظة االنفراج وبزوغ 

وهج الشمس الدال على استمرار الوجود.
وفي الختام، يمكن القول أن المخرج كونزاليز 
ايناريتو، أنجز لناـ  من خالل فيلمه العائدـ تحفة 
سينمائية راقية من كل المقاييس التقنية والفنية، 
الجوائز  برر ترشحه وحصده ألكبر  ما  وهذا 
الكولدن  في  سواء  201ف،  سنة  السينمائية 
غلوب، أو جوائز النقاد، أو جوائز البافتا، أو 
دي  ليوناردو  مسيرة  توجت  التي  األوسكار 
من  والمكابدة  والعمل  بالجهد  الحافلة  كابريو 
ايناريتو  كونزاليز  مكانة  ورسخت  الفن،  أجل 
وقتنا  في  العالميين  المخرجين  أبرز  كأحد 
الراهن، ضف لذلك أنها كرست هيمنة ايمانويل 
لوبزكي على جوائز التصوير السينمائي للسنة 
لوال  يكون  أن  له  كان  ما  وهذا  تواليا،  الثالثة 
االندماج والتوافق واالتحاد والعمل الجاد الذي 
ميز طاقم فيلم العائد، خاصة في ظل الظروف 
المناخية والجغرافية الصعبة التي رافقت إنجاز 

الفيلم.
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روبير  مسيرة  في   20 رقم  الفيلم  »الفيلال«، 
هذه  المعروضة  األفالم  أرق  من  غيديغيان، 
عمل  البندقية.  »موسترا«  مسابقة  في  السنة 
رصين يعبق بالحنان واألحاسيس المرهفة التي 
تأتي على دفعات وبشكل تصاعدي. هذا أنشودة 

تدغدغ القلب. عودة إلى الينبوع.  
تداعيات  على  تركنا  الذي  الفرنسي  المخرج 
اإلبادة  بعد  ما  األجيال  في  األرمنية  القضية 
أشياء  إلى  يعود  مجنون« 2015-(،  )»قصة 
يعرفها جيداً ويجيد كيفية سردها: العالقات بين 
تحدث  العالقة  هذه  كانت  إذا  بالك  فما  البشر. 
في بيئة طبيعية، والحبكة متينة والخلفية الدخيلة 
الذي  المضطرب  الزمن  وحي  من  الفيلم  إلى 

نعيشه؟ 
عادًة، ال ننتظر تقلّبات درامية كبيرة في أفالم هذا 
السينمائي الذي يجتهد منذ ما يقارب األربعين 
عاديون  ناس  محورها  سينما  لينجز  عاماً 
نفسه  الطاقم  مع  دائماً  عادية،  أصحاب شؤون 
من المثلين )وبعض التقنيين(، تتقدمهم زوجته 
الممثلة آريان أسكاريد التي أطلت في 19 من 
أفالم زوجها. فسينماه هي سينما شخصيات في 

المقام األول، ال سينما »حواديت«. 
الديكور حيث تج تمع الشخصيات:  هناك أوالً 
الفيلال العائلية التي ال يزال يحوم فوقها طيف 
بسكتة  إصابته  بعد  غيبوبة  شبه  في  دخل  أب 
به  االهتمام  الثالثة  األشّقاء  وعلى  دماغية، 
المحنة  مع  يتعامل  منهم  واحد  كّل  ورعايته. 
على طريقته. الشقيق الذي يضطلع بدوره جان 
بيار داروسان، فيلسوف محبط غادرته حبيبته 
»تبرجز«  يساري  وهو  سناً  تصغره  التي 
الثاني  األخ  ما.  نوعاً  بورجوازياً(  )أصبح 
غير  األغصان  يقّص  ودود  ميالن(  )جيرار 
الستحداث  ويخّطط  البرية  في  بها  المرغوب 
الشقيقة  تبقى  والده.  له  تركه  الذي  المطعم 
)أسكاريد(. هي البيت القصيد. إنها العائدة بعد 
فترة غياب عشرين سنة لتواجه تراجيديا عائلية 
كانت حلّت في هذا المكان: وفاة ابنتها الصغيرة 

غرقاً. حولها، عدد من القصص ستتشابك… 
دو  كاالنك  بلدة  في  الفيلم  غيديغيان  ر  صوَّ
المخرج  مسقط  مرسيليا،  من  )القريبة  ميجان 
والحاضنة الجغرافية لكّل أفالمه( المطلة على 
البحر، نوع من محمية طبيعية. سّد منيع أمام 
أّي تغيير، أو هذا ما كان يتراءى لسّكانه في أي 
الشتاء،  فصل  في  المعزول  المكان  هذا  حال. 
سيعّكر صفوه وصول بعض القوارب المحّملة 

بالالجئين والذي بدوره سيستدرج العسكر. 

الديكور يقتصر على المرفأ الصغير والمطعم - 
المقهى وشرفة الفيلال وبعض الغرف. األشياء 
مقتصدة.  بطريقة  البعض  بعضها  مع  تتفاعل 
من  فيض  عن  ُتغني  تلميحة  أو  نظرة  أحياناً 
الكلمات. هذا ال يعني أّن الفيلم مقّل كالماً. بل 
التي يرسم  الطريقة  الجانبية هي  أّن األحاديث 
بها كّل شخص حّيزه الخاص. المكان هنا أكثر 
من ديكور، إنه شخصية في ذاته. لذلك التفاعل 
معه قوي. هذه األلفة مع األشياء هي التي تمّد 
الفيلم بطاقة عاطفية تتطّور لتصبح كيمياء بين 

الشخصيات. 
يعترف غيديغيان انه استلهم من “بستان الكرز” 
يعيد  والذي  لديه  المفّضل  المؤلف  لتشيكوف، 
قراءته كّل سنة. يتأتى هذا من رغبته في إتمام 
فيلم “يشترط على وحدة المكان، يحيط به البحر 

من ميل والتلة من ميل آخر”. 
الشعور بالزمن محسوس كثيراً في »الفيلال«، 

لغيديغيان  مثالً  يكفي  األساسية.  فضيلته  وهي 
لو  »كي  فيلمه  من  قديمة  لقطات  يستخدم  أن 
سا؟« الذي أنجزه قبل 32 عاماً، حيث يظهر 
ربيع  في  وهم  الثالثة  )األشّقاء(  الممثلون 
للحّد  البديع  السقوط  بهذا  نشعر  كي  أعمارهم، 
وطأة  ونلمس  والشخصية  الممثل  بين  العازل 

الزمن عليهم. 
كالعادة في أفالم صاحب »ماريوس وجانيت«، 
أّي  وإلى  خياراتها،  عن  الشخصيات  تتساءل 
أمام  المرجح  من  بمبادئها.  ملتزمة  مدى ظلت 
خالل  من  الماضي.  جراح  نكء  األسئلة  هذه 
عالم  صلب  في  الجئين  أطفال  ثالثة  إدخال 
غيديغيان البروليتاري، ستتحرك المياه الراكدة 
الموازين. لن تعود األشياء كما كانت  وستخّل 
غيديغيان  شخصيات  رفضت  وإذا  سابقاً. 
الذهاب في اتجاه العالم، فهذا ال يعني أّن العالم 

لن يحّل ضيفاً عليهم في أي لحظة! 

البندقية 74 - »الفيلال«: 
روبير غيديغيان يدغدغ القلب على دفعات!
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أن  يمكن  ما  ضمن  المتنقلة  العروض  تندرج 
الناس  إلى  تذهب  التي  القرب  عروض  يسمى 
رؤى  عن  كاشفة  إليها،  وتستدعيهم  هم،  حيث 
على  المتفرجين  تحفز  أن  شأنها  من  مغايرة 
المقارنة  تأمل أحوالهم وذواتهم، وفتح عالقات 
فليست  األغيار،  أو  األشباه  وبين  بينها  ما  في 
قد  بل  الناس،  دائما النتظارات  السينما عاكسة 
تكون صادمة، ومخلخلة للمعتاد لديهم أو فاتحة 

ألعينهم على الجديد.
الزمن  منذ  التجارب  هذه  مثل  تاريخ  في  ولنا 
االستقالل  بعد  ما  بفترة  مرورا  الكولونيالي 
الوثائقية والدرامية  خير دليل؛ إذ كانت األفالم 
الصحية والفالحية والترفيهية تذهب إلى القرى 
الصغرى،  الحضرية  والتجمعات  والمداشر 
اآلخر  وبعضها  وأيديولوجي،  ُمْغِرٌض  بعضها 
بالناس  االرتقاء  إلى  يهدف  توعوي  وثائقي 
ووقاية  أوضاعهم،  تحسين  على  ومساعدتهم 

أنفسهم، والرفع من مردودهم الفالحي.
يتعلق  ما  في  كبير  بشكل  المغرب  وتراجع 
اهتمت  فقد  القروية،  السينمائية  بالعروض 
المهرجانات والتظاهرات والملتقيات السينمائية 
بالمدن فقط، وصارت  البقاع  المنتشرة في جل 
السينما،  )دور  المغلقة  األماكن  داخل  تنظم 
الشباب،  دور  التخصصات،  متعددة  قاعات 
قصور المؤتمرات…(، ولم يعد يخرج منها إلى 
الفضاءات العمومية المفتوحة إالّ القليل، وغالُب 
التجمع،  من  الحد  إلى  يرجع  األمر  أن  الظن 
والخوف المضمر من النقاش العلني الذي كان 
إبان  األساسية  بؤرته  يشكل  السينمائي  النادي 
من  الثمانينات  وبداية  والسبعينات  الستينات 
اليساري  الفكر  انتشر  حيث  الماضي،  القرن 
فكانت  التنويرية،  باألفكار  المدعوم  التقدمي 
النقدي  الفكر  لنشر  حقيقية  وسيلة  األفالم 
التي  الجديدة  التغييري، فضال عن نقل األفكار 
تؤزم مثيالتها التقليدية مما ساهم في خلق نخب 
بديلة كان لها الفضل في خلق ديناميكية في دفع 
رغم  التطور  نحو  والمدني  السياسي  المجتمع 

الكلفة الباهظة التي دفعتها ثلة من المناضلين.
وتلجأ بعض المهرجانات والتظاهرات السينمائية 

السينمائية  العروض  اعتماد  إلى  المغربية 
على  محصورة  تظل  غالبيتها  لكن  المتنقلة، 
المدارات الحضرية، وقلة منها تحظى باالنتشار 
في  الحق  من  المقصية  القروية  األوساط  في 
الفرجة، وقد مكنتني تجربتي الشخصية األخيرة 
الرابعة  الدورة  خالل  السينما  بقسم  كمكلف 
لمهرجان الحوز من مالمسة مدى النجاح الذي 
قرية  في  المتنقلة  السينمائية  العروض  حققته 
تفاعل  إذ  وإمليل،  غمات  منطقتي  وفي  آزرو، 
األحيان  في بعض  الذي وصل عدده  الجمهور 
فيها  بما  األفالم  مئة شخص مع كل  إلى ثالث 

الوثائقية.
وتطرح هذه المعطيات إعادة التفكير في الترويج 
العدالة  ومسألة  المغربي،  السينمائي  للمنتوج 
عن  العزلة  فك  وقضية  والثقافية،  الترفيهية 
التفكير  طريق  عن  والبعيدة  الهامشية  المناطق 
قاعات  بناء  إلى  الرامية  المبادرات  دعم  في 

القرب، وتشجيع ثقافة الصورة بشكل واسع.
العمومية،  بالفضاءات  وطيدة  عالقة  للسينما 
العروض،  هذه  مثل  وأهمية  قيمة  تكمن  وهنا 
على  تحثهم  ُعُهم،  وُتَجمِّ الناس  من  تقترب  فهي 
التواصل كقيمة إنسانية كبرى تدفع الفاعلين نحو 

فتح أواصر الحوار
العمومية،  بالفضاءات  وطيدة  عالقة  للسينما 
العروض،  هذه  مثل  وأهمية  قيمة  تكمن  وهنا 
على  تحثهم  ُعُهم،  وُتَجمِّ الناس  من  تقترب  فهي 
التواصل كقيمة إنسانية كبرى تدفع الفاعلين نحو 
فتح أواصر الحوار، وتطوير آلياته وأخالقياته، 
فعل  وتطوير  خلق  إلى  الوصول  بغية  وذلك 
بالممارسات  يرقى  أن  شأنه  من  إنساني 
والثقافية  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 
وغيرها نحو األفضل، فالفضاء العمومي حقيقة 
وما  المجتمع،  داخل  يعتمل  لما  عاكسة  واقعية 
وتصورات.  وأفكار  قيم  من  الناس  بين  يروج 
الفضاء  هذا  داخل  السينما  تكون  المعنى  وبهذا 
الفردي  المخيال  رفد  على  أساسيا  مساعدا 
النقد  على  تحفزه  جديدة  بمقترحات  والجماعي 

والتجديد والمقارنة.
المتنقلة  السينمائية  العروض  تكون  أن  ويمكن 
إقباال  التي ال تعرف  المهرجانات  لبعض  ُمْنِقًذا 
جماهيريا كبيرا رغم ميزانياتها الضخمة، فغالبا 

قاعات  يؤثثون  الذين  هم  المدعوين  أن  نجد  ما 
نستضيف  وكأننا  الندوات  ويحضرون  السينما 
في  يحدث  كما  والمآدب  الترفيه  مقابل  الناس 
غياب  ظل  في  وذلك  والحفالت،  األعراس 
)هروب( شبه تام للجمهور العادي، وكأننا أمام 
ومن  التظاهرات!  هذه  لمثل  منظمة  مقاطعة 
األمثلة الناجحة والهامة التي يمكن أن نضربها 
التي  الجماهيرية  العروض  الباب،  هذا  في 
الفنا”  “جامع  بساحة  مراكش  مهرجان  ينظمها 
الشهيرة، والتي تعرف تفاعال كبيرا مع األفالم 
شعبية  ألصحابها  كانت  إذا  سيما  والضيوف، 

كبيرة كنجوم هوليوود وبوليوود.
كبيرا  رواجا  االستعمارية  الفترة  وعرفت 
ألهمية  بالنظر  المتنقلة  السينمائية  للعروض 
السلطات  لدى  كأولوية  “األهالي”  التواصل مع 
الفرنسية، فقد كانت تسعى لنشر قيم ومعتقدات 
ويذيعها  الناس،  يعتنقها  التي  تلك  عن  بديلة 

المقاومون.
ولئن ظلت تلك الممارسة حاضرة بعد انصراف 
قاعات  انتشار  نتيجة  تقلصت  فقد  المستعمر، 
قياسي  رقم  إلى  والتي وصلت  بالمدن،  السينما 
الماضي  القرن  من  الثمانينات  سنوات  في 
سكان  أن  من  بالرغم  قاعة(،   250 )حوالي 
فضاءات  غياب  من  اليوم  إلى  يعانون  البوادي 

الترفيه والقراءة.
ويمكن للقافلة السينمائية أن تلعب دور الوسيط 
جهة،  من  البعيد  والجمهور  األفالم  بين صناع 
فقد  ثانية،  جهة  من  والمواطنين  الدولة  وبين 
التلفزيون  قبيل  من  األخرى  الوسائل  تعجز 
قيم  نشر  عن  االجتماعي  التواصل  ووسائط 
الحداثة والمواطنة والتعدد في ظل انتشار األمية، 

وتقلص فرص النقاش العمومي التفاعلي.
حال  تشكل  المتنقلة  العروض  فإن  عليه،  وبناء 
الدولة  عجز  ظل  في  األفالم  لعرض  مؤقتا 
للطريق  وقطعا  عام،  بشكل  الثقافة  تعميم  عن 
ينتعشون  الذين  الواحدي  الفكر  أصحاب  على 
وملتوية،  خاصة  بطرق  البعيدة  األماكن  في 
الوسائل  بشتى  الجادة  السينما  ويحاربون 
القتناعهم الراسخ بقدرتها على تحريك الجماهير 

والدفع بالنقاش نحو التحرر والتطور. 

          القوافل السينمائية بالمغرب.. 
              طريق معبد نحو فكر مستنير






