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البحث عن اإلستقرار في فوضى الالستقرار
في فيلم« :قبل أن أسقط» لراي روسو-يونغ
مهرجانات سينمائية :ص 37-36-35-34/13-12
 قراءة في أفالم مهرجان شرم الشيخللسينما العربية واألوروبية
 -تغطية لفعاليات مهرجان تطوان السينمائي

إفتتاحية العدد
مسألة الدعم والطريق المسدود
للسينما المغربية
انطالقا من النقاش الحالي الذي تعرفه الساحة السينمائية المغربية حول مسألة الدعم السينمائي ،فإننا نرى في
«سينفيليا» أن الدعم السينمائي أو التسبيق على المداخيل يجب أن يرتكز على األعمال المحترمة فنيا وسينمائيا وأال
يتم منح الدعم لألعمال التجارية التي يمكن لها أن ُت َو َّزع في القاعات وتضمن أرباحها ،أفالم كالتي يصنعها فركوس
وسعيد الناصري وغيرهما.
إضافة إلى أن المخرج الذي ُيمنح الدعم مرة ويثبت أنه غير قادر على إنجاز فيلم جيد اليجب أن يتم دعمه مرة أخرى
بعد ذلك ،وما نراه يقع اآلن هو عكس هذا ،إذ تم دعم مشروع الفيلم القادم لفركوس بثالثة ماليين درهم ،وهنالك
مخرجون أثبتوا بالملموس أنهم غير قادرين على إنجاز فيلم ذو مستوى فني جيد ومع ذلك يتم دعمهم باستمرار.
«سينما» فركوس وما شابهها يجب أن يتوقف عنها الدعم ألنها «سينما تجارية» جماهيرية قادرة على االستمرار
بأموال ذاتية أو بالبحث عن منتجين خواص وبذلك نكون في طريق بناء صناعة سينمائية تعتمد على إمكانياتها
الذاتية وتتطور بدون أن تكون عالة على موارد الدولة التي يمكنها بالمقابل أن تدعم أعماال تبقى في الذاكرة
السينفيلية وتشكل إضافة للمنجز السينمائي المغربي.
هنالك حديث في الكواليس عن فساد في تركيبات لجان الدعم المتتالية ،األمر الذي يستمر رغم توالي اللجان وتغيير
مر ُرون
األسماء المكونة لها ،إذ هنالك من ي ُكون عضوا في اللجنة وال يعرف ميكانيزمات اشتغالها فيما البعض اآلخر ُي ِّ
الدعم في ظروف غامضة وتوضع عليها كثير من عالمات االستفهام.
مع لجنة دعم سابقة تم رفض دعم مشاريع أفالم لمخرجين أمثال فوزي بن سعيدي وداوود أوالد السيد على سبيل
المثال فيما تم منح الدعم وفي نفس اآلن لمخرجين اليمكن مقارنتهم إبداعيا نهائيا بهؤالء ،وهنا يجد المهتم نفسه
مستغربا مِما يقع واليرى أي منطق أو رؤية أو منهج يحدد اشتغال اللجان المتوالية ،في حين نرى عضوا باللجنة
من المفروض فيه أنه ُملم بالسينما وقضاياها ُيبرر دعمه لمشاريع أفالم بكونه يحكم على السيناريو الذي أمامه وال
يهمه الفيلم في صورته النهائية ،فيما أن األمر واضح بحيث اليمكن للمخرج الممنوح أن يصنع فيلما جيدا ألن فاقد
الشيء اليعطيه ،وهنا اليمكن لنا سوى أن نستغرب أو نظن أن في األمر شيئا غير مفهوم أو غير منطقي بالمرة.
لقد أثبتت الدورات األخيرة للمهرجان الوطني للفيلم من خالل األفالم المعروضة بها أن هنالك خلال واضحا في أسلوب
وطريقة الدعم بحيث أن األغلبية الغالبة من األفالم المعروضة لم تحمل في طياتها َت َم ُّيزا فنيا والرؤية سينمائية ،بل
إن طابع أغلبها كان تلفزيونيا وال َي ُمتُّ للسينما بصلة ،ولهذا وجب التفكير بجدية في مراجعة أسلوب وطريقة الدعم
السينمائي ألن الوقت قد حان لفعل ذلك.
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البحث عن االستقرار في فوضى الالستقرار
في فيلم« :قبل أن أسقط» لراي روسو-يونغ

أكثيري بوجمعة
نبذة مختصرة عن الفيلم
الفيلم يحكي قصة الشابة سامانثا (زوي
دوتش) ،البالغة من العمر  17سنة ،التي
تستيقظ على إيقاع فوضى يوم يتكرر تواليا،
يبدأ كل صباح على الساعة السابعة إال ربع،
وينتهي ليال بموتها .األمر الذي أدخلها في
حلقة زمنية يتداخل فيها اليقين بالاليقين

والواقع بالمتخيل ،ما أجبرها على تحدي هذا
المصير الميتافيزيقي بتغيير أولوياتها الحياتية
بالمصالحة مع ذاتها أوال ،واآلخر ثانيا عبر
التضحية واإليثار والروح اإلنسانية.
• دراما البحث عن االستقرار في فوضى
الالستقرار
إن فيلم «قبل أن أسقط» ،هو بحث صريح
عن الخروج من حالة الالستقرار إلى حالة

االستقرار بمفهومها اإلنساني؛ وذلك في فترة
عمرية حرجة (المراهقة) تعيشها بطلة الفيلم
سامانثا (زوي ديوتش) وباقي صديقتيها
الثالث ،بمختلف تبعاتها االجتماعية والثقافية
والنفسية والسلوكية .وقد حاول المخرج
راي روسو يونغ في فلمه ،المأخوذ عن
رواية لورين أوليفر«  «�Lauren Oli
 »verالتي تحمل نفس عنوان الفيلم
المدروس «،»BEFORE I FALL
التطرق بتفصيل لهذه الفترة العمرية بنوع
من المسح البصري المعتمد على سميوطيقا
اللون (اللون األزرق ،اللون الرمادي ،اللون
األحمر )...الموظف بصريا ،وسيكولوجيا
التوظيف الموسيقي ،ابتغاء تقريب المتلقي
المفترض إلى اهتزازاتها واضطراباتها.
إضافة إلى إشعاره بمدى خطورتها على
الشباب غير مؤطر أخالقيا ،وذلك من خالل
توالي اللقطات والمشاهد الفيلمية المعبرة عن
حالة من القلق والتوتر والالمعنى الوجودي
واألخالقي المعاش من قبل سامانثا«  «�Sa
»mantha؛ على الرغم من توفرها على
كل الظروف الحياتية المواتية ماديا ،من:
مسكن فخم وسط أحياء راقية تشمل فيالت
ومنتجعات ،سهرات ليلية باذخة ،ألبسة،
مؤسسات ،مناظر طبيعية مفتوحة...إلخ .هذا
ما تنقله إلينا عدسة المخرج توضيحا وتذليال
على أن الجوانب المادية لم تقف حصنا
منيعا أمام فوضى الالستقرار التي تعيشها
بطلة الفيلم بمعية صديقاتها المقربات،
وباقي شباب شمال غرب المحيط الهادي
فضاء تصوير الفيلم .بمعنى مغاير ،فسامانثا
أضحت قضية المخرج ،التي تتسرب منها
باقي القضايا ،قضايا الفراغ الروحي،
وطغيان الفلسفة المادية في الحياة المعاصرة،
مما جعل اإلنسان ،خاصة األمريكي عرضة
لروتينية الحياة ،فجل أيامه تتكرر في غياب
اللمسة اإلنسانية المبنية على اإليثار والرحمة
واإلحسان.
وكأن المخرج ،يريد أن يعرّ ي الضمير
الجمعي للمجتمع األمريكي عبر الفرد
ومأسيه؛ بالقول إن مقياس الطمأنينة
واالستقرار النفسي والروحي لإلنسان،
غير مرتبط البتة بما يحوزه من ماديات،
فبطلتي سامانثا تمتلك الغنى والشهرة...إال
كمياء االستقرار النفسي والروحي .لذلك
نرى أنه يقدم طرحة بلغة الصورة السينمائية
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عن األسباب الحقيقة وراء هذا القلق ،الذي
يأتي في شكل أحالم متكررة تؤرق للبطلة
« »Samanthaوتؤدي بها إلى التفكير
في التحرر واالنعتاق من سجن األنانية،
وطرق أبواب التصالح مع الذات ومع اآلخر
(أسرتها ،أصدقاؤها ،معارفها).
• الموت كرؤية إخراجية إلحداث التغيير
الوجودي
تحدثنا في ما تقدم عن اليوم الذي يتكرر
أحالما وأحداثا لـ»سامانثا» الشخصية
الرئيسية للفيلم المدروس ،وكيف أنها لم تجد
فكاكا منها ،وذلك قبل أن تتفطن إلى أن الحل
موجود بين دواليب هذه األحالم التي تأتي
مشفرة بلغة الحلم ،نفس األشخاص ونفس

األفضية غير أن الذي يتغير كيفيات الموت،
ومن سيموت من أصدقائها ومعارفها .وال
غرابة أن يصبح الموت كرؤية إخراجية
حافزا بدل أن يكون عائقا؛ بمعنى أن يصبح
الموت تلك القدرة الخالقة في يد المخرج،
النتشال بطلة فيلمه من الالمعنى والالجدوى
التي تعيشها داخل مجتمع يتجاهل األبعاد
اإلنسانية ،ويفضل الجوانب المادية األنانية
اآلنية ،وينأى عن حميمية اإلنسان كمعنى
فياض بالعطاء اإلنساني الخالق.
وبالتالي ،تغدو مسالة اختيار المخرج« «�BE
 »FORE I FALLموت بطلة فيلمه بمجد،
هو بمثابة حل درامي عميق ،يفلسف فيه
الوجود اإلنساني ،ويعطيه هالته األخالقية
والروحية ،لكن في الوقت ذاته ،يؤكد بصريا

أن المرور إلى السكينة والطمأنينة والتصالح
مع الذات والغير رهين بمدى قابلية اإلنسان
واستعداده على التضحية واإليثار والرحمة،
وهذه األمور تمر عبر خوض الفرد تجربة
الموت الفعلية.
من هنا يمكن اعتبار فيلم «قبل أن أسقط»
درسا من الدروس اإلخراجية في كيفية
استثمار الحياة بفاعلية ،بعيدا عن الرؤى
العدمية والقلق والالستقرار المعنوي ،رؤى
كفيلة بإدخال المجتمعات اإلنسانية في حيوات
غير آمنة من الشتات النفسي والفكري
والعرفي ،تغيب اإلنسان عن الرؤية العميقة
لمفهوم الحياة الحقيقي .فالفيلم هو وقفة للتأمل
لألمل بان هناك فسحة لإلصالح والتغيير
شريطة العودة إلى إنسانية اإلنسان.
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حاوره عبد الكريم واكريم

رغم أن الصناعة السينمائية المصرية وأية صناعة سينمائية أخرى تشكل عائقا أمام ظهور واستمرار سينمائيين مستقلين وذوي تجربة مغايرة
للسائد والتجاري ،إال أنها (الصناعة السينمائية المصرية) أفرزت عبر تاريخها الطويل أسماء قد تكون معدودة لكنها توازي كبار المخرجين
العالمين وتقف لهم ندا ،ومن ضمن هؤالء المخرج المتميز داوود عبد السيد.
وداوود عبد السيد من بين جيل المخرجين المنتمين إلى ما اصطلح على تسميته بموجة «الواقعية الجديدة في السينما المصرية» ،والتي شهدتها
فترة الثمانينيات من القرن الماضي ،لكنه قبل ذلك اشتغل كمساعد مخرج مع كبار المخرجين المصريين كيوسف شاهين في فيلم «األرض» وكمال
الشيخ في فيلم «الرجل الذي فقد ظله» ،ثم انتقل بعد ذلك إلى تصوير األفالم الوثائقية ليخرج بضع أفالم من بينها «وصية رجل حكيم في شؤون
القرية والتعليم» سنة  1976و«العمل في الحقل» سنة  1979و«عن الناس واألنبياء والفنانين» سنة  .1980وخالفا لباقي مخرجي «الواقعية
الجديدة» فقد إكتفى داوود عبد السيد طيلة عقد الثمانينيات بإخراج فيلم واحد هو «الصعاليك» سنة  1985لينجز بعد ذلك أفالم «البحث عن
سيد مرزوق» (« ،)1991الكيت كات» في نفس السنة« ،أرض األحالم» (« ،)1993سارق الفرح» (« ،)1995أرض الخوف» (،)1999
«مواطن ومخبر وحرامي» (« ،)2001رسائل البحر» ( ،)2010و«قدرات غير عادية» سنة . 2016
إلتقينا داوود عبد السيد بشرم الشيخ أثناء انعقاد الدورة األولى لمهرجانها للسينما العربية واألوروبية وكان لنا معه هذا الحوار:

داوود عبد السيد :الجمهور يتعود على أشياء
وحينما ُتفاجئه بما هو مختلف ال يستطيع استيعابه
 نبدأ الحوار بالحديث عن بداية مشواركالسينمائي ،أنجزت العديد من األفالم الوثائقية
قبل أن تمر إلى إخراج فيلمك الروائي الطويل
الذي تأخرت كثيرا قبل أن تدخل غماره،
هل يمكن أن تحدثني عن تجربتك مع الفيلم
الوثائقي وكيف أثرت هذه التجربة فيك بعد أن
مررت للفيلم الروائي الطويل؟
 تجربتي قصيرة في الفيلم التسجيلي (الوثائقي)،لكن أهمية الفيلم الوثائقي أنه يمكنك من معرفة
مجتمعك أكثر بمعنى أنك إبن مجتمعك ،إذ
أنك تكون محاصرا داخل طبقتك ومجتمعك
ووسطك الثقافي لكن حينما تشتغل في الوثائقي
تشاهد بيئات مختلفة ،أناس مختلفين ،مهن
مختلفة...وأظن أن هذه هي اإلضافة األهم في
السينما الوثائقية من وجهة نظري ،والتي كنت
أتمنى أن تكون تجربتي فيها أكبر ،وبالمقابل
فحين كنت أشتغل في السينما الوثائقية كان هذا
هو المتاح لي ساعتها وكان ما يهمني أن أصل
لليقين بما أنه كانت تعتريني شكوك في كوني
سأكون مخرجا له بصمة متفردة أم ال .بالطبع
فقد منحتني هذه التجربة بعضا من الثقة ،رغم
أن السينما الوثائقية ليست هي الفيلم القصير
الروائي أو الوثائقي أو الفيلم الروائي الطويل.
 في نفس تجربتك في السينما الوثائقية،هنالك أفالم أخرجتها بطلب من جهات ما..
هل هذا لم يمنعك من أن تنجز هذه األفالم من
وجهة نظرك الخاصة و َم َّررتَ فيها ما أردت أن
تمرره من الناحيتين الفكرية والفنية؟
 حدث ذلك حسب كل فيلم..كنا نشتغل فيالمركز القومي للسينما التسجيلية الذي كان
تابعا لوزارة الثقافة وكان هو الذي ينتج األفالم
التسجيلية ،هنالك مواضيع تقترحها وتكون
قادرا على إنجازها وأخرى مغلقة على نفسها
وال تستطيع التحرك فيها كثيرا ،عموما فقد كان
العمل في السينما الوثائقية خالل هذه الفترة

صعبا ،إذ كنا نشتغل بمبدء واحد الثنين يعني
أنك في كل دقيقة مصورة يجب أن تكتفي فقط
بنصف دقيقة وهذا إذا كان مقبوال في الفيلم
الروائي فإنه يعيق العمل في الفيلم الوثائقي،
خصوصا أنه لم يكن لدينا إمكانية تسجيل
متزامن للصورة والصوت معا ،إذ كنا نسجل
بشكل بدائي ثم نعيد تعديل األمر في المونطاج
بحيث يتزامن الصوت مع الصورة .أظن أنه
إنجاز جيل بأكمله وليس أنا فقط ،كان إنجازنا
في السينما الوثائقية هو أنه استطاعنا أن نعطي
الكلمة للناس العاديين ،كون هذه المرحلة كانت
تتميز بكون السينما الوثائقية سينما دعائية
لسياسة الدولة...
 هذا ما أردتُ قوله ،إذن كيف تحايلتَ في هذاالسياق لتمرر أفكارك ووجهة نظرك؟

 أنا فعلت ماهو أسوأ إذ اعتبرت التعليقالمصاحب في فيلم «وصية رجل حكيم»
والمعبر عن النظام السياسي وكأنه صوت هللا
الذي اليأتيه الباطل المن أمامه وال من خلفه،
وهكذا جاء التعليق عكسيا تماما ومعبرا عن
وجهة النظر التي أرفضها ،وتعمّدت أن يحدث
هنالك جدل بين مانشاهده في الصورة وبين
التعليق .وكانت دوافعنا آنذاك بعد هزيمة 67
دوافع وطنية سلمية رافضة للنظام السياسي
بالشكل الذي كان عليه مع أننا كنا نحب مصر
ولكن كنا رافضين لكبت الحريات الذي كان
سائدا.
 مع بداية عقد الثمانينات ظهر جيل منالمخرجين انتميت إليه ،سمي بجيل «الواقعية
الجديدة في السينما المصرية» ،من بين زمالئك
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فيه محمد خان وعاطف الطيب وخيري بشارة
ورأفت الميهي وآخرون ،وكلهم سبقوك في
إخراج أفالمهم فيما تأخرت أنت حتى منتصف
الثمانينات لتنجز فيلمك الروائي الطويل األول
«الصعاليك» ،كيف ُتق ِّيم هذه التجربة األولى
لك مع الفيلم الروائي في إطار هذه الموجة
المختلفة التي عرفتها السينما المصرية؟
 حينما ُت َقرِّ ر أن تصنع فيلما وتبدأ في كتابتهالتفكر أنك ضمن جيل ،خصوصا أن هؤالء الذين
ذكر َتهم كانوا كلهم في بداياتهم آنذاك بل تفكر
ُ
كنت أفكر
فقط فيما تريد أن تنجزه وتقوله أنت،
بما أحسه وأريده فقط ،عموما «الصعاليك» كان
عبارة عن رحلة صعود صديقين من القاع للقمة،
من الفقر المذقع حتى يصبحا
مليونيرين ،وطبعا عالجت الواقع
االقتصادي والسياسي للفترة
التي يدور فيها الفيلم ،وكان
مبنيا على قصة واقعية لشخص
أصبح من بين أكبر تجار الخشب
في اإلسكندرية ،وكان السادات
معجبا به ،وكان قد بدأ حياته كحمال في الميناء،
كنت أصور رحلة صعود طبقي بارتباطها
بالظرف السياسي في فترة محددة ،كيف بدؤوا
رحلتهم في الستينيات ليصلوا في السبعينيات
لمرحلة االنفتاح ،وهذا ما أردت أن أفعله وكان
نوعا من التحليل للوضع السياسي بمصر في
هذه المرحلة.
 -الفيلم التالي سيأتي بعد مدة ،سنة ،1991

وهكذا حافظت منذ البداية على إيقاعك بحيث
تأخذ مسافة بين فيلم وآخر وتأخذ وقتك في
صناعة وإخراج أفالمك ،هذا الفيلم هو «البحث
عن سيد مرزوق» ،والذي هو فيلم نخبوي شيئا
ما وذو سرد غير خطي وصعب على جمهور
عادي وهو فيلم مختلف في كل فيلموغرافيتك
ألن كل أفالمك األخرى متاحة للجمهور كيف
ماكان نوعه بخالف فيلمك هذا ،هل يمكن أن
تحدثني عن هذه التجربة ولماذا لم تكررها بعد
ذلك؟
 ال أعتبر هذه التجربة نخبوية كثيرا ،طبعافي بعض األحيان ُتفا ِجئ الجمهور بأشياء لم
يكن متعودا عليها ،وفي هذه الفترة كانت أغلب

الفترة..الجمهور يتعود على أشياء وحينما ُتفاجئه
بشيء مختلف ال يستطيع استيعابه بسرعة ،هذا
من جهة ومن جهة أخرى ربما أكون على خطإ،
فهل كان ممكنا تقديم الفيلم بشكل مختلف عما
جاء عليه وبطريقة ال توحي للمتفرج بأمور
خفية أو صعب عليه فهمها واستيعابها؟ ..ربما
كنت قادرا على إنجازه بشكل مغاير ولم أفعل
وربما لم يكن الجمهور ليتواصل معه .طلب مني
المنتجون أن أصنع فيلما في مدة أربعة أسابيع،
األمر الذي لم يكن بالنسبة لي كافيا ،ولما أعطيتهم
السيناريو ال أظن أنهم قرؤوه من األصل نظرا
ألن نور الشريف الذي كان نجما كبيرا كان قد
وافق عليه وكان هو ضمانتهم ودخلوا الفيلم من
دون أي تخوفات ،وهكذا قررت
أن أخرجه في أربع أسابيع كنوع
من التحدي وكان هذا تنازال مني
حتى أستطيع إنجاز مثل هذا
السيناريو ،وأتذكر أننا كنا نشتغل
ثمانية عشر ساعة في اليوم،
وكان التصوير مرهقا ،لكن حينما
تشاهد الفيلم اليصلك اإلحساس أنه صنع في مدة
وجيزة كهذه ،وهكذا كسبت فيلما أعتبره مهما
بالنسبة لي وليس للتاريخ السينمائي أو لآلخرين،
وكنت قد أمضيت سنة في كتابته وكانت لدي
مشاريع أخرى كنت قد بدأتها ولم أكن قادرا على
إنهائها آنذاك وما أن انتهيت من كتابة «البحث
عن سيد مرزوق» حتى أصبحت قادرا على
إنهاء المشاريع األخرى كتابة.

تحويل عمل أدبي إلى عمل
سينمائي هو خيانة للنص األصلي
األفالم المصرية تجارية صرفة وفي رأيي أن
أفالم التسبعينيات كانت أفالما سخيفة وهي
ليست نهائيا كأفالم الستينيات والخمسينيات
واألربعينيات ،وال أريد أن أعمم ألنه إن كنت
أريد أن أكون دقيقا جدا يجب أن أعود لكل أفالم
السبعينيات وأشاهدها حتى ال أطلق األحكام
جزافا ،لكن على العموم كانت هنالك ظواهر
جعلتني ال أحب األفالم التي صُنعت خالل هذه
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 سيأتي بعد هذا فيلم يعتبر تجربة جد مهمةفي مسارك السينمائي وفي السينما المصرية
والعربية على العموم هو فيلم «الكيت كات»،
وهو من تلك األفالم التي قليال ما نجدها في
مسار مخرج بحيث يلتقي اإلقبال الجماهيري
الواسع مع رضى النقاد والمهتمين ،لو أمكن
أن تحدثني عن هذا الفيلم وكيفية اشتغالك عليه
وعن تلقي الجمهور له وعن كل مايحيط به؟
 قرأت رواية «مالك الحزين» إلبراهيم أصالنوما كدت أنتهي منها وأقرأ آخر صفحة منها حتى
أعدت قراءتها من جديد ولما انتهيت من القراءة
الثانية وجدت أن لدي معالجة للرواية فكتبتها
ثم كتبت السيناريو بعد ذلك ،وكنت معجبا جدا
بالرواية وبالشخصيات ،فعرضت السيناريو
على محمود عبد العزيز ووافق عليه وكنت قد
تعرفت عليه في فيلم «الصعاليك» ،ومرَّ ت علي
خمس سنوات وأنا أبحث عن منتج للفيلم ولم أجد
منتجا يقبل بإنتاجه بحجج مختلفة من بينها أنه
فيلم كئيب أو حزين أو أي كالم بدون معنى أو
ُ
...وذهبت
أن المطلوب ديكور كبير لبناء الحارة
لكل المنتجين الكبار المعروفين ،وحتى المنتج
حسين القال الذي سينتجه آخر األمر عرضت
عليه السيناريو ولم ينتج الفيلم بادئ األمر ثم
في مرحلة ثانية هو الذي قرر أن ينتجه لكن بعد
مرور فترة أطول ،وكان ينتج فيلمين مع بعض،
فيلمي وفيلم لنادية الجندي وكان مهتما جدا بفيلم
نادية الجندي أكثر من اهتمامه بـ«الكيت كات»،
باعتبار أن فيلمها هو الذي سيحقق إيرادات
أكبر ،وأنا لم أكن مهتما سوى بأن أخرج الفيلم
الذي صورته أيضا في خمسة أسابيع فقط ،وبعد
أن نجح الفيلم أصبح المنتجون هم من يسعون
لالشتغال معي ،وكل التفاصيل األخرى التي
من الممكن أن أتذكرها بخصوص هذه التجربة
توضح كم هم أهل السينما في بعض األحيان

حوار 09
عُمي وكأنه ال يمكن لهم أن يبصروا ويدركوا
قيمة العمل الجيد الذي أمامهم ،سواء كمنتجين أو
كفنانين ،لكن هو هذا وضع السينما ومع الوقت
نتعود عليه ونصبح عبيدا له.
 كان اقتباسك لرواية «مالك الحزين» اقتباساحرا ولم تلتزم حرفيا بأحداث وشخوص
الرواية ،إذ أن شخصيات رئيسية أصبحت
ثانوية كإبن الشيخ حسني على سبيل المثال
فيما أصبح الشيخ حسني
هو الشخصية الرئيسية
في الفيلم ،هل يمكن لك أن
تحدثني من خالل تجربتك
هاته عن رؤيتك لمفهوم
االقتباس وعن الخيانة أو
عدم الوفاء للعمل األدبي
المقتبس؟
 وجهة نظري بسيطة جدا وهي أن تحويلعمل أدبي إلى عمل سينمائي هو خيانة للنص
األصلي ،إذ ما تكاد تقرر أن تقتبس العمل
حتى تكون في طريقك لخيانته ،ولهذا اليجب
محاسبة النفس على هذه الخيانة ولكن يجب
أن ندخلها بشجاعة ونتلقى نتائجها سواء كانت
إيجابية أو سلبية ،ورواية مثل «مالك الحزين»
لم يكن ممكنا نقلها للسينما من دون خيانتها،
إذ أن هنالك روايات ممكن أن ننقلها كما هي
فيما أن أخرى ال يمكن التعامل معها كذلك على

اإلطالق ،ورواية «مالك الحزين» من بينها ألن
بها شخصيات كثيرة وتدور أحداثها في فترة
زمنية درامية قصيرة وتنتهي بانتفاضة شعبية
حدثت في الواقع ،وبها نظرة بانورامية للمجتمع
وتنتهي بذروة هي االنتفاضة ،وحينما اشتغلت
عليها اخترت عناصر داخلها وأنا أعتبر عملي
هذا وكأنني أقوم بنوع من االفتراس للرواية،
بحيث أن األسد حينما يفترس الفريسة فهو ال

 نعم ،إذ هنالك أفالم تجارية تحقق نجاحا كبيرا،لكنها التلقى إعجاب النقاد والنخبة.
 بعد «الكيت كات» أخرجت فيلم «أرضاألحالم» ،وكان تجربة مختلفة مع نجمة
ظلت لحدود وفاتها نجمة الشباك في السينما
المصرية والعربية هي فاتن حمامة أيقونة
السينما المصرية ،واألفالم التي قامت ببطولتها
نجد فيها بصمتها ،إذ أنها اليمكن أن تتعامل
مع مخرج إال بشروطها هي،
وكان آخر فيلم سينمائي قامت
ببطولته فيلمك هذا ،انطالقا
من هذا هل كانت لك تنازالت
وأنت تشتغل معها في «أرض
األحالم»؟
 لم تكن تنازالت بالمعنىالحرفي للكلمة لكن كان نوع من التالؤم معها ،إذ
أنني كنت حينما أقرر أن أصنع فيلما أفعل ذلك
بحرية ،أختار موضوعا بحرية ،طبعا الحرية
نسبية ،لكن مع فاتن حمامة تنازلت عن جزء من
حريتي في اختيار الموضوع ،ألنه كان لزاما أن
ُتوافق هي عليه ،في أفالم أخرى أكتب السيناريو
ثم أبحث عمن سيقوم ببطولة الفيلم ،هنا منذ
البداية كنت أكتب لفاتن حمامة ،كان هنالك حل
وسط بين سينما مخرج وسينما نجمة كبيرة،
لكني كنت أرى أن هذا مهم ألني كنت أرغب في
إنجاز فيلم مع فاتن حمامة ،وحسب علمي فإن

المنتجون رفضوا «الكيت كات»
على أساس أنه فيلم كئيب وحزين
يأخذ رجلها ويدعها لنفسه بل يفترس ويأكل
ويهضم ويتحول ما أكله لمواد أخرى يستخدمها
جسمه من أجل طاقته وكبروتينات إلخ ...وبعد
ما انتهيت من السيناريو أعطيته البراهيم
أصالن رحمه هللا وكان متفهما« .الكيت كات»
فيلم استثنائي ألنه توفرت له عوامل نجاح
مختلفة ،مابين ممثلين ورواية بها معاني مختلفة
وفيها شخصية شديدة الطرافة وفيها عمق وهكذا
أعجب المثقف والمهتم والمتفرج العادي والذي
لديه ذائقة فنية...
 -وهذا صعب وال يحدث كل يوم

 10حوار

الفيلم لم يعجبها لكني لست أدري أسباب ذلك.
 في نظرك لماذا لم ينل الفيلم النجاح الجماهيريرغم أن فاتن حمامة هي من قامت ببطولته؟
 ألن جمهور فاتن حمامة كان قد توقف عنالذهاب للسينما ،وألن يحيى الفخراني ليس نجم
شباك ،وفاتن حمامة هي التي اختارته ليشاركها
في بطولة الفيلم وليس أنا ،وكنت قد اقترحت
شخصا آخر لكنها أصرت عليه ،ولم يكن لدي
مشكل ألنه ممثل جيد.
 الفيلم التالي في فيلموغرافيتك هو فيلم«سارق الفرح» ،وهو الفيلم الوحيد الذي
تناولت فيه ظاهرة المهمشين ،إذ أن كل
شخصياته هي شخصيات مهمشة وتدور أحداثه
بمنطقة مهمشة خارج سياج مدينة كبيرة
كالقاهرة ،كيف كانت هذه التجربة خصوصا
أن تجربتك عموما كانت عن الطبقة المتوسطة
التي تنتمي إليها وتعرفها جيدا؟
 قرأت قصة قصيرة و َف َت َحت لي عالما كما لوأنني أمام حائط ثم فتحت فيه نافذة ثم شاهدت
عالما ،وكان بإمكاني أن أطور عناصر القصة
وأدخل عليها عناصر جديدة ،وهذا الفيلم مختلف
عن نوعية األفالم العشوائيات أو المناطق
المهمشة ،إذ ستالحظ أن هذه األحياء تبدو في
هذه األفالم مكدسة وقبيحة لكنني حاولت أن
أظهرها بشكل جميل ،إذ أظهرت الحي العشوائي
فقيرا لكن ليس قبيحا وبئيسا .وكان الموضوع
الذي تناول ُته في هذا الفيلم هو كيف تتحول طاقة
الجنس والغريزة الجنسية لطاقة عدوانية ،أو
كيف يتحول المكبوت جنسيا لشخص عدواني،
وهو موضوع بعدما كتبته أحسست أنه ينتمي
للمدرسة الطبيعية التي تقول بأن الغرائز هي
التي ُت َس ِّي ُر اإلنسان ،وأنا ال أحب هذا التفسير
إذ أظن أن اإلنسان لديه غرائز ُت َسيِّره لكنه
ليس هذا فقط ،إذ أن البشر قادر بالمقابل على

التجريد والوصول لحاالت روحية واعتناق
أديان واإللتزام بأخالق ما ،وهذه كانت مشكلتي
في هذا الفيلم ،ولهذا أدخلت فيه أغاني بحثا عن
الجانب الروحي لهؤالء البشر الذين أظهرت
جانبهم الغرائزي أيضا.
 وستنتظر مرة أخرى لمدة قبل أن ُتخرج فيلمكالقادم «أرض الخوف» سنة  ،1999وهو من
بين أهم األفالم في مسيرتك السينمائية ،ألنه
يعطي إمكانية لعدة قراءات وح َّمال ُ أوجه ،فكما
يمكن أن نشاهده كقصة لشخص ُك ِّلف بمهمة
وتعرض لعدة صعوبات من
وذهب ل ُينجزها
َّ
أجل ذلك أو كفيلم عصابات ،فيه ربما مرجعيات
ألفالم العصابات األمريكية كما لدى كوبوال
وسكورسيزي وحتى الفرنسي جون بيير
ميلفيل ،لكن بالمقابل فيه عمق آخر روحي
وديني وفلسفي ،هل ممكن أن تحدثني عن
هذه الجوانب في فيلم «أرض الخوف» وكيف
استطعت أن تصنع فيلما بهذا التعدد؟
 كان الهاجس الذي يؤرقني دائما هو كيفتصنع فيلما فنيا ويكون جماهيريا في نفس اآلن،
هذا الفيلم وكما قُ َ
لت كان ممكنا أن يكون فقط
فيلما للعصابات والمخدرات ...وما نجده في
األفالم التجارية ،لكنك إن استطعت من خالل
هذا أن تضيف مستوى ثانيا أو ثالثا ُي َم ِّكنُ من
ُصب ُح جماهيريا وفنيا في
قراءات مختلفة َسي ِ
نفس الوقت ،لكن لكي أ ُ َوضِّح أكثر فأنا ال آتي
وأقرِّ ُر منذ البدء بأنني سأصنع فيلما به مستويات
للقراءة لكن هنالك شيء بداخلك يدفعك وأنت
تريد أن تصنع عمال جماهيريا لكي تذهب نحو
هذا االتجاه حتى يأتي فيلمك بهذا الشكل ،طبعا
يجب أن يكون الموضوع الذي اخترته يتيح
لك هذا .هنالك تيمة متكررة عندي ستجدها في
«البحث عن سيد مرزوق» وهي موجودة أيضا
في «أرض الخوف» وهي أن تأخذ بطلك وتلقيه

في عالم ما غريب عنه ،أي مثال آخذه وأرميه
في بحر فإما أن يعوم أو يغرق أو يأكله السمك
أو يجد اللؤلؤ  ...وهذا متكرر في أفالمي وتجده
أيضا بعد ذلك في «رسائل البحر» ،وهنا في
«أرض الخوف» ألقيته في صراع الجريمة
والعصابات وهي قصة صعود ،لكنه في نفس
الوقت ليس إنسانا عاديا لكن لديه أهدافا أخرى
وهكذا فهذه األشياء تتولد من الموضوع ذاته
ومن الهموم التي تشغلك كمخرج.
 في هذا الفيلم َبدأتَ في االشتغال على دالالتورموز وحتى أسماء الشخوص لها دالالت إما
دينية أو غيرها ،وسنجدها في أفالمك التالية
خصوصا «رسائل البحر» و«قدرات غير
عادية» ،حدثني عن هذا الجانب.
 في «أرض الخوف» البطل إسمه يحيىوالعملية إسمها أرض الخوف ،وكأننا ُنتابع
تكرارا لقصة الخلق ،فاهلل خلق اإلنسان وأنزله
من الجنة ،والشخصية الرئيسية باعتباره كان
ضابطا للبوليس فقد نزل ألرض الخوف بعد أن
أُسندت له مهمة ،وأنت إن أخذت هذا المفتاح
ستستطيع به أن تدخل الغرفة ،لكن هذا الشخص
ستنشأ لديه مشكلة وسيشرع في التساؤل هل أنا
ضابط شرطة أم تاجر مخدرات ،وهنا يمكن
للقراءة الوجودية أن تجد لها مكانا ،فأنت ما
تصنعه وماهو في داخلك ،وهوفيلم سياسي أيضا
ألني أتحدث فيه عن جيل هو جيلي أنا وذلك
في فترة الناصرية بحيث يحضرونك ألن تكون
عروبيا ضد االستعمار ومع االشتراكية وكل
الشعارات التي واكبت المرحلة ،ثم فجأة يأتي
السادات ويضع حدا لكل هذا ،فهو دخل على
أنه يشتغل لحساب الشرطة لكن الشرطة نسيته،
َحضَّروك و َكوَّ ُنوك و َب َنوك لهذا ومن أجل هذه
المهمة لكنهم نسوك وخلوا بك وهذا ما حصل
لجيلنا بشكل ما...
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نور الدين الصايل رجل السينما والفلسفة
عبد الكريم واكريم
اليمكن الحديث عن تاريخ السينما المغربية
دون ذكر نور الدين الصايل الذي ترك
بصماته في كل مراحلها ،فابتداء من بداية
السبعينيات حيث ترأس وكان من مؤسسي
الجامعة الوطنية لألندية السينمائية والتي
سيظل رئيسا لها لمدة عشر سنوات ،ثم
بعد ذلك بإعداده وتقديمه لبرامج إذاعية ثم
تلفزية حول السينما وصوال لترأسه للمركز
السينمائي المغربي طيلة إحدى عشرة سنة،
فترة كانت من بين أهم الفترات التي عاشتها
السينما المغربية والتي عرفت فيها ازدهارا
مهما المِن ناحية الكم الذي فاق العشرين
فيلما سنويا بعد أن كان اليتعدى بضعة أفالم
قبل مجيئه للمركز وال من ناحية الجودة إذ
عرفت هذه الفترة إنتاج أفالم مغربية جد
مهمة ستظل محفورة في الذاكرة السينفيلية
إلى األبد .أفالم جالت مهرجانات عالمية
َ
جوائز مهمة ،بل منها
وحصلت فيها على
من زاوج بين النجاح النقدي واستطاع أيضا
تصدر مداخيل شباك التذاكر.
نور الدين الصايل إبن مدينة طنجة التي نشأ
وتربى فيها سنوات الخمسينيات والستينيات،
تلك السنوات التي كانت مليئة بالفن وبالحياة
وبالسينما التي سيعشقها نور الدين مبكرا
ويهيم بين قاعاتها في المدينة العتيقة ،ففي
صاالت الكسار وكابيطول شاهد أفالمه

العالمية األولى المدبلجة باإلسبانية وفي
«فوكس» انفتح على السينما المصرية
بنجومها ،لكن الذي اليعلمه الكثيرون أن
نور الدين الصايل كان أيضا العبا لكرة
القدم قارب االحتراف ولعب لمدة مع الفريق
األول بالمدينة آنذاك ،وظل يلعب له حتى
فترة انتقاله للرباط حيث درس الفلسفة
بالجامعة.
نورالدين الصايل ليس رجل السينما في
المغرب فقط ،كما يحلو للمهتمين أن يلقبونه
لكنه أيضا رجل إعالم وتواصل ،إذ بصم
بميسمه القنوات التلفزية التي أشرف على
تسييرها أو قام فيها بمهام ،فال أحد يمكن
أن يجادل في أن أهم فترات القناة التلفزية
المغربية الوحيدة آنذاك قد عرفت بداية
الثمانينات انفجارا إبداعيا لما تقلد الصايل
مقاليد تسيير برمجتها بحيث استدعى طاقات
ومخرجين وكتابا وفنانين شباب ومكنهم من
إنجاز برامج تلفزية ظهر فيها فارق اإلبداع
وال َّتميُّز وبدا فيها واضحا شغف وحب هؤالء
لما يفعلونه رغم أن هذه اللحظة الجميلة
والمشرقة لم تمتد كثيرا في المشهد التلفزي
المغربي.
وبعد ذلك ومع انطالق القناة التلفزية الثانية
«دوزيم» أواخر الثمانينيات من القرن
الماضي سيلتحق بها نور الدين الصايل
كمستشار لينتقل بعد ذلك مباشرة لإلشراف
على إدارة برامج القناة الفرنسية «كنال

بلوس أوريزون» والتي سيظل بها حتى
يستدعيه الملك لإلشراف على إدارة قناة
«دوزيم».
كل هذه الفترات وما بينها كانت جد أساسية
في حياة نور الدين الصايل وفي مسار هاته
المحطات أيضا ،ألنه كان ومازال كائنا شغوفا
اليعرف إال أن يقوم بالشيء حتى نهايته وأن
يدع ويضع بصمته في العمل الموكول إليه.
نعم تقلد الصايل مناصبه كموظف لكنه لم
يكن أبدا ذلك الموظف الذي يؤدي فقط عمال
موكوال إليه وينتهي األمر عند هذا الحد،
لكنه كان يجعل من المهام الموكولة إليه شغفا
وحبا وعمال إبداعيا يحاول أن يصل به نحو
الكمال ماستطاع إلى ذلك سبيال.
نور الدين الصايل واحد من رجاالت الفكر
والفلسفة والفن في المغرب ،والذي سيظل
إسمه محفورا بحروف من ذهب في تاريخ
الفن والسينما واإلبداع بالمغرب .وهاهو
اآلن ورغم خروجه من المركز السينمائي
المغربي مازال نشطا كنحلة وعامال كنملة
من محاضرة ألخرى ،ومن درس سينمائي
آلخر ومن ترأس لجنة تحكيم مهرجان
مهم إلى آخر ،اليهدأ وال َيك ّل بطاقة شاب
في العشرين ،وفكر رجل فلسفة َخ ِب َر
الزمن وعرف مقدار الناس وصارع
أع َتى العواصف وخرج منها واقفا منتصبا
كسنديانة جذورها في أرض الوطن ورأسها
في أعلى سماء العالمية.
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قراءة في أفالم مهرجان شرم الشيخ
للسينما العربية واألوربية

نجاة بلحاتم  -شرم الشيخ

هو الخوف هناك في الضفة األخرى والخوف
هنا في ضفتنا .وفي آخر المطاف الموضوع
متعلق باإلنسان وإنسانيته هنا وهناك المطحونين
بطرق مختلفة في دوامة التغييرات السريعة.
المسافات بين الضفتين لم تعد تقاس بالكيلومترات
بل بمدى المخاوف .الخوف من المجهول بات
العامل المشترك لمعادلة معقدة ومركبة .قراءة
في األفالم المعروضة خالل مهرجان شرم
الشيخ للسينما العربية واألروبية.
مفارقة الحدود ومساحات القلق المشتركة
ثالثة فضاءات هيمنت على األفالم التي
عرضت خالل هذه الدورة .الذاكرة ،اإلغتراب
والمجهول المخيف الذي يواجه البشرية في هذه
المرحلة اإلنتقالية التي يمر بها العالم بأسره.
األفق مبهم والذاكرة تعدو مثل مرساة .فيلمان
لبنانيان يعرضان هذه الرحلة المتعمدة إلى
الماضي والذاكرة .يصور فيلم هادي زاكاك «يا
عمري» إمرأة تعدى عمرها المائة عام ويفتح
أمامها أبواب ماضيها وذاكرتها التي فقدت
أغلب دروبها .تم تصوير هانريات على مدى
عشرون عاما من طرف حفيدها .تراها في بداية
الفيلم مستاءة من صورتها وكأنها إكتشفت للتو
أن الشيخوخة حلت بها وأن التي أمامها شخص
آخر .وراح هادي زاكاك يصول ويجول في
هذه الشيخوخة لدرجة اإلزعاج .اليدان اللتان
جفت بشرتهما لدرجة ظهور الشرايين .الوجه
المتقرح الذي حفرته التجاعيد حتى العظم.
الصورة صادمة تكاد تكون إنسانيا مهينة لوال
إبتسامة هذه المرأة وحسها الفكاهي .وها هي
أمام صور عائلتها ال تتعرف على األماكن
واالشخاص .الشيخوخة مرعبة .وذوبان الذاكرة
هو موت متخفي في رداء الحياة .كلما زاد
غموض المستقبل كلما أصبحت الذاكرة بطال
أسطوريا قادر على قهر وحوش الحاضر وتلك
التي يخيل انها قابعة في ثنايا المستقبل .هذا
صحيح بالنسبة للبنان المتعارك دائما مع ذاكرته
لكنه أيضا كذلك في أماكن عديدة حيث الحروب
الزالت قائمة على أساس الذاكرة و الماضي.
الفيلم اللبناني اآلخر لمخرجه التش بولوغوجا
يأخذنا في رحلة كثيرا ما عودتنا عليها السينما
في أفالم عديدة لكنه رغم ذلك ورغم هفوات
في أداء البطل ،فيه بعض الجوانب المؤثرة .هو
من تلك األفالم التي تشبه األكلة العادية التي
ال تستطيع أن تصنفها بين الطبخ الراقي وال

بين الطبخ السيء .يعود بنا فيلم «ربيع» إلى
الحرب اللبنانية وأسرارها مثلها مثل أي حرب.
وإلى هذه الذاكرة المتوترة التي يمتنع أبطالها
عن فتح أدراجها خوفا من انطالق أشباحها .إنها
قصة شاب غير مبصر يكتشف عند محاولته
إستخراج جواز سفر أن هويته مزورة وأن
حاضره كله غير حقيقي .ويبدأ رحلة إكتشاف
هويته وحيدا وسط أكاذيب ومراوغة عائلته التي
تبين له أنها عائلته بالتبني .ولد أثناء الحرب

ووالديه توفيا في معركة من المعارك الدامية
حينها .لن يصل إلى أبعد من ذلك وسط هالة
من األسرار المكتومة وكأن الجميع اتفق على
طي المسألة .وينتهي به المطاف إلى قبول األمر
الواقع والهوية المزورة التي عرضت عليه ألن
الماضي الزال يفرض قيوده ويعذب الحاضر.
في الفيلم الروائي القصير «يونج ليدي» أو
إمرأة شابة للمخرج البرتغالي سيماو كايات
نعود أيضا إلى الماضي وبالتحديد إلى سبعينيات

البرتغال في زمن الديكتاتورية .يقود الفضول
إمرأة عادية ذات حياة منظمة ورتيبة إلى
إكتشاف حقيقة زوجها الذي تتبع خطاه ظنا منها
أنه يخونها لتجده في سرداب في جلسة تعذيب
امرأة.
مغتربو الحداثة
هذا الماضي الذي لم يجتر بعد أصبح في
المرحلة اإلنتقالية التي يعيشها العالم بمثابة

غطاء ضاغط ينتج ويعيد إنتاج صراعات قديمة
تؤجج شعورا باإلغتراب سواء كان داخليا أو
خارجيا .في األفالم األروبية التي تم عرضها
خالل دورة مهرجان شرم الشيخ موضوع
الهجرة حاضر بقوة خاصة في األفالم الروائية
القصيرة .من الناحية الفنية يعد فيلم «آخر
أيام لينينجراد» وهو فيلم روائي قصير لماريا
زينستروم أجمل عمل في فئته .وينبع جماله من
كونه لوحة فنية تتخلها تفاصيل عديدة بعضها
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يبدو كصور قديمة تجملها الذاكرة وتصل بها إلى
المثالية وما هي كذلك .ثم تتوقف لتأتي لحظة
البوح عن ألم اإلغتراب الذاتي .إنها قصة شابة
من أصول روسية ولدت في السويد وعادت
إلى بلد والدتها لتحاول ربط مخيلتها عن هذا
الموطن بالواقع .الذاتية الشفافة التي يحملها الفيلم
وشفافية المشاعر تجعله قد ينطبق على أجيال
من ابناء المغتربين في أوروبا وفي أماكن كثيرة
من العالم .إذ يلخص بشاعرية مرهفة صراعات
اإلنتماء ونوستالجيا األصول.
القيلم اللبناني القصير «سوبمارين» لللمخرجة
مونيا عقل يدخل إلى موضوع الهجرة والتهجير
القصري من خالل قضية القمامة التي أرقت
لبنان في السنة الماضية .حي بأكمله يضطر
للهجرة بسبب القمامة التي تراكمت وبدأت تغزو
المنازل .على مدار الفيلم ظلت الحقائب وكراتين
الرحيل هي البطل الرئيسي في بلد اختبر الهجرة
منذ ميالده لكن أصعب الهجرات هي التي تكون
في أحضان نفس الوطن .الفيلم المغربي «عسل
وجبن قديم» لياسين اإلدريسي يصور موضوعا
تناولته السينما المغاربية بإفراط لكنه مع ذلك
لم يصب في الملل .فنيا الكاميرا مفتوحة على
فضاءات رائعة وموضوع الهجرة لم يتناول
بالبكائية المعهودة .شاب يتلقى جواز سفره وعليه
تأشيرة الدخول إلى هولندا .لكن مع اقتراب موعد
الرحيل ها هو يشعر أنه بدأ يعامل معاملة الغريب
في قريته الصغيرة في جبال األطلس .الجبن لم
يعد جبنه وكذلك العسل .قرار الرحيل يفرز
إغترابين .األول في موطنه والثاني في الموطن
البديل.
وهذا هو بالذات موضوع الفيلم الروائي
الطويل المجري «ليس الوقت مناسبا» للمخرج
سزابولكس حاجو الذي حصل على الجاد الذهبي
خالل هذه الدورة من مهرجان شرم الشيخ .بعد
سنة من الهجرة في أسكتالندا تعود عائلة إلى
الديار دون سابق إنذار وتستقر مؤقتا في شقة
أخت الزوجة وعائلتها .تم تصوير كل الفيلم في
هذه الشقة حيث فتح وغلق االبواب شكل إيقاعا
أساسيا لعزلة الوافدين وخلخلة حياة المقيمين.
هنا أيضا لإلغتراب وجهان .إغتراب لدى اآلخر
وإغتراب بين األهل .الفيلم القصير «ماري
نوستروم» للمخرجين السوريين رانا كزاز
وأنس خالف يسلط الضوء وخاصة المشاعر
على هجرة السوريين عبر البحر هروبا من جحيم
الحرب .ماي نوستروم هي عبارة التينية معناها
بحرنا وتطلق على البحر االبيض المتوسط همزة
الوصل بين العالمين العربي والغربي .يختار
هذا الفيلم وسيلة الترويع كأنه يريد أن يقول ال
تتعودوا على الجحيم .جحيم المهاجرين السوريين
واالفارقة الذين يعتلون أمواج المتوسط بحثا عن
آفاق أخرى غير عابئين بخطر الموت المحتمل.
هذا البحر المتوسط الذي يبتلع االرواح يمتد أمام

أب عقد العزم على الهجرة .وها هو يرمي إبنته
الصغيرة التي تلعب على الشاطئ في البحر
مرتين .الصغيرة التي أنقذت مرة أولى من طرف
مصطاف والمرة الثانية بمجهودها لم تفهم،
وكذلك المتفرج في بادئ األمر ،أن قسوة والدها
نابعة من الحب .كان يدربها على جحيم الغرق
وعلى اإلفالت منه .الفيلم القصير السلوفيني
«منزل جديد» لزيجا فيرك يدخل بنا إلى مناطق
الخوف األوروبي من هؤالء المهاجرين .خوف
دفين في الذات األروبية من حاضرها ومستقبلها
المبهم يتجلى في الخوف من اآلخر.
هو الخوف هناك في الضفة األخرى والخوف هنا
في ضفتنا .وفي آخر المطاف الموضوع متعلق
باإلنسان وإنسانيته هنا وهناك المطحونين بطرق
مختلفة في دوامة التغييرات السريعة .المسافات
بين الضفتين لم تعد تقاس بالكيلومترات بل بمدى
المخاوف .الخوف من المجهول بات العامل
المشترك لمعادلة معقدة ومركبة يغفل عنها
السياسيون أو يتغافلون عنها .الخوف من اآلخر
يغذي هنا وهناك الحسابات البنكية والسياسية.
الكل مهروس في طاحونة واحدة.
على نفس وتيرة مسألة تقبل اآلخر جاء الفيلم
الروسي الجميل زولوجي للمخرج إيفان
تفيردوفسكي .الفيلم لوحة سينمائية رائعة مبنية
على الفانتازيا عن ذلك الخوف من اآلخر
المختلف الذي تعرفه كل المجتمعات على درجات
متفاوتة .خوف يكبر بمقدار توحش وتوغل
الحداثة المتسارعة التي تفرض أنماطا جديدية
وتفرز خلال في العدالة واألنماط اإلجتماعية في
كل مكان .إمرأة خمسينية مهمشة ومهملة تعيش
مع أم متدينة ومتزمتة ال تستطيع حتى التدخين
أمامها .وإذا بها تشهد ذات يوم ظهور ذيل على
مؤخرتها .تحاول إجراء عملية لكن األشعة التي
يطلبها منها الدكتور ال تظهر الذيل .هذا الدكتور
الذي يرى الذيل لدى الفحص لالعين المجردة
وال يراه في األشعة ال يعترف بوجوده ويطلب
منها أشعة أخرى .تتوالى األحداث المتمركزة
حول هذا الذيل وهذه األشعة التي ال تظهره.
وخالل هذه الرحلة بين طابق الدكتور المعالج
وطابق دكتور االشعة الذي يظهر لهذه المرأة
إعجابه يتحول جسدها وتختلف حياتها .هذا
الذيل يساعدها على إكتشاف انوثتها ورغباتها
المكبوتة ،فتصبغ شعرها الرمادي وتحترف
وضع الماكياج الصارخ وتقصر تنوراتها .لكنها
ال تقبل كما هي سواء بأنوثتها أو بذيلها ويصل
بها المطاف إلى قرار قطع الذيل بنفسها.
الفيلم الجزائري «ما زلت أختبئ ألدخن»
للمخرجة ريحانة والذي حصل على الجاد
البرونزي يعود بنا إلى العشرية السوداء التي
عاشتها الجزائر وبالضبط إلى سنة  1995في
أوج المذابح اإلرهابية .مجموعة من النساء
يسردن واقعهن ومآسيهن و قوتهن رغم كل شيء

داخل حمام .الفيلم يكرر كثيرا من الصور النمطية
عن قضايا المرأة في الجزائر التي تناولتها أفالم
أخرى وببراعة أكبر ويعيبه استفاضة االسلوب
المباشر وكأن المخرجة أرادت أن تطرح كل
قضايا بؤس المرأة مرة واحدة .لكن الفيلم حمل
ميزة كبيرة أال وهي المشاركة في تكسير التابو
المتعلق بجسد المرأة .جاء تصوير هذا الجسد
ببراعة تنفي عنه العيب المتعلق به دائما وتلفه
بشاعرية وطبيعية جعلت من كثير من المشاهد
لوحات في غاية الجمال .وهذا في حد ذاته
إنتصار كبير للعمل األول لهذه المخرجة.
جائزة عمود الجد البرونزي فاز بها أيضا
بالتساوي الفيلم التونسي «غدوة حي» للمخرج
لطفي عاشور الذي ينقلنا إلى تونس فيما بعد
الثورة أو كما يقول المخرج «تونس في زمن
الثورة المضادة» .بلد الزال هشا حيث قوى
الماضي الزالت تضبط إيقاع الحاضر الذي
الزال التونسيون يتخبطون فيه وأمامهم أفق
مبهم .واقع الزال فيه المهمشون يدفعون الثمن
وحدهم .فيلم مبني على سيناريو محكم تتحرك
الشخصيات من خالله بأريحية تحملها كاميرا
أراد لها المخرج أن تبني مشاهد عديدة على
صورة عريضة مفتوحة كأنها نداء لغد مفتوح
كما يوحي عنوان الفيلم.
الفيلم البلغاري «جلوري» للمخرجين كريستينا
جروزيفا و بيتار فاشانوف الذي حاز على جائزة
جمعية النقاد المصريين يغوص بنا هو اآلخر في
أدغال الفساد واستغالل السلطة من خالل قصة
عامل بسيط وجد نفسه حبيس شباك السياسيين
واإلعالم .تحول من إنسان إلى شيء شبيه
بحيوان السيرك .القصة كان يمكن أن تحدث في
أي مكان سواء في اوروبا أو العالم العربي .وهذه
هي سمة العالم الجديد الذي يلوح في األفق .كلنا
أصبحنا سواء في المأساة.
الفيلم الفلندي «أسعد يوم في حياة أولي ماكي»
للمخرج جوهو كيوسمانن الحائز على عمود الجد
الفضي من مهرجان شرم الشيخ ،يروي قصة
المالكم الفلندي أولي ماكي الذي واجه حامل
اللقب العالمي سنة  .1962ما يمكن قوله عن
هذه الفيلم من الناحية الفنية أنه يترك لدى المشاهد
إحساسا شبيها بإحساس ملمس القطيفة.
يذكرنا الفيلم العالم لم يتغير كثيرا وأن العنف،
مثل الحب سمة إنسانية .أمام نشوة الفوز المحتمل
وسطوة المال واإلعالم ظل حب المالكم ماكي
لحبيبته هو المسيطر .خسر المقابلة واإلهتمام
لكنه استرجع إبتسامته وهدوئه النفسي .ويعطي
الفيلم إحساسا أنه فالش باك يعيدنا إلى صدى
العنف الحالي.
باقة جميلة من األفالم قدمها مهرجان شرم الشيخ
للسينما العربية واألروبية الذي حرص كل
الفائمين عليه أن يكون بوتقة تفاعل يومي بين
السينمائيين ومحبي السينما والفن.
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مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية واألوروبية:
أفالم متميزة وندوات حول قضايا السينما وإشكالياتها
عبد الكريم واكريم  -شرم الشيخ
افتتحت فعاليات الدورة األولى لمهرجان شرم
الشيخ للسينما العربية واألوروبية ،بحفل االفتتاح
الذي عرف تكريم المخرج السينمائي المصري
الراحل محمد كامل القليوبي وذلك بعرض
مشاهد من أفالمه وتسليم درع المهرجان البنه
رامي القليوبي .تاله تكريم النجمة نبيلة عبيد
التي شكرت في كلمتها المهرجان عبرت عن
سعادتها بهذا التكريم في شرم الشيخ .وكان آخر
تكريم في الحفل للمخرج التشيكي يوري منزل
والذي عرضت مشاهد من أفالمه ليسلم له بعد
ذلك درع المهرجان.
وفي كلمة مقتضبة قال وزير الثقافة المصري
حلمي النمنم أن المهرجان جاء ضمن خطة لكي
تكون لكل مدن ونواحي مصر أنشطة ثقافية
وأال تتمركز الثقافة والفن في القاهرة فقط.
وعبر المدير الفني للمهرجان أحمد حسونة في
كلمته عن سعادته النعقاد المهرجان الذي شهد
صعوبات خصوصا بعد وفاة رئيسه السابق
المخرج محمد كامل القليوبي ،وتمنى أن يعجب
الحضور والجمهور باألفالم المشاركة والتي تم
اختيارها بعناية فائقة.
األفالم المشاركة نقطة قوة المهرجان
كان ماميَّز الدورة األولى لمهرجان شرم الشيخ
العيِّنة من
للسينما العربية واألوروبية هي تلك َ
األفالم التي تم انتقاؤها بعناية فائقة من طرف
المدير الفني للمهرجان الناقد السينمائي أحمد

حسونة .وهذه قراءة لبعضها:
فيلم «فانتز» للمخرج الفرنسي فرونسوا أوزون
كان أول فيلم طويل في عروض المسابقة
الرسمية للمهرجان ،وتدور أحداثه في الفترة
التي تلت انتهاء الحرب بين فرنسا وألمانيا أثناء
الحرب العالمية األولى ،حيث يأتي شاب فرنسي
إلى ألمانيا مقدما نفسه ألسرة جندي ألماني
شاب قُتل في الحرب على أنه صديقه الحميم،
وتتوالى األحداث لنتبيَّن أن الشاب الفرنسي هو
قاتل الجندي األلماني وأنه أتى أللمانيا ليطلب
الصفح من أسرته حتى يجد السالم النفسي الذي
افتقده منذ أن قتل الشاب في خندق بالمعركة...
يبرع فرونسوا أوزون في فيلمه هذا في االنتقال
السلس بين مشاهد األبيض واألسود التي تسود
فيها مناطق الظالل المتخللة بإضاءة خافتة
مُعبِّرة عن نفسية الشخوص الميالنكولية ،وبين
بعض لحظات سعاة اختار تصويرها باأللوان.
وتأتي انتقاالته هاته وسط اللقطات متزامنة مع
تغيير أحاسيس الشخوص ،األمر الذي جعلها
تأتي كوسيلة أسلوبية جد موفقة.
الفيلم مستوحى بتصرف حر من فيلم صامت
إليرنست لوبيتش من إنتاج سنة  1931بعنوان
«الرجل الذي قتلته» وعن مسرحية بنفس
العنوان ( )1925لموريس روستران.
فيلم «علي معزة وإبراهيم» الذي عُرض في
آخر حصة ألفالم المسابقة الرسمية للمهرجان
هو فيلم مصري مختلف يعتمد على مفاراقات
غريبة تصل بنا في آخر الفيلم ألجواء الواقعية
السحرية التي عرفناها مع أدب أمريكا الالتينية.

الفيلم من سيناريو للمخرج إبراهيم البطوط
وإخراج شريف البنداري في أولى تجاربه مع
الفيلم الروائي الطويل ،ويحكي مسار شخصيتين
مفارقتين للشخوص العادية التي نلتقيها كل يوم،
األول َعلِي الذي يحب «معزة» ويهيم في هواها
حتى يصبح أضحوكة الحي وموضوع نكاته،
لنعرف في آخر الفيلم أن صدمة نفسية أصابته
أثناء وفاة حبيبته وهو على وشك الزواج بها في
حادث غريب بالشارع العام ليلتفت ويجد أمامه
المعزة فيعتقد جازما أن روح حبيبته َتلبَّستها
ليأخذها معه للمنزل بعد ذلك .أما الشخصية
الثانية إبراهيم فيعاني من حاالت ألم حاد في
رأسه ُترافقه أصوات مؤلمة ومزعجة تأتيه
بشكل دوري إلى درجة يُقدم معها على االنتحار
لكن يفشل في ذلك ،وهو في نفس الوقت مهندس
صوت يجمع األصوات من أمكنة متعددة.
الفيلم من إنتاج مشترك مصري مع عدة جهات
عربية وغربية ،األمر الذي جعله يأتي ذو
مستوى مقبول من الناحية التقنية صوتا وصورة
نظرا لإلمكانيات المادية التي حصل عليها.
وقد كان الفيلم سيأتي أفضل بكثير لو لم يكن
في ذهن كاتب السيناريو والمخرج ذلك الهاجس
للشرح والتبرير وقول كالم إضافي لشرح
ما تعبر عنه الصورة ..لكن الفيلم يظل رغم
كل شيء منتميا للواقعية السحرية بأجوائها
الغريبة والمفارقة للواقع رغم أنها تستمد كل
خصوصياتها ومكوناتها منه ،وقد شكلت
شخصية علي معزة توازنا جميال ومقابال
لشخصية إبراهيم مع انتمائهما معا وبشكل
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واضح لشخوص الواقعية السحرية ..
تتمحور أحداث فيلم «ربيع» للمخرج اللبناني
فاتش بولخورجيان حول الشاب ربيع الباحث
طيلة لحظات الفيلم عن هويته وانتمائه ،إذ وهو
يقوم بإجراءات الستخراج جواز سفره للسفر
في جولة فنية إلى أوروبا سيكتشف أن بطاقته
التعريفية الوطنية مزورة ،وهكذا سنتابعه وهو
يحاول التعرف على انتمائه العائلي الذي ما يكاد
يظن أنه اهتدى إليه حتى يجد أنه ابتعدت عنه
معرفته ليتيقن مع الوقت أن جميع من يقصدهم
يعرفون أشياء عن حياته لكنهم يخبؤونها عنه بل
يكذبون عليه أيضا باختالق قصص غير حقيقية
عن كيفية تبنيه.
نجد بالفيلم الذي هو من إنتاج مشترك فرنسي
لبناني قطري إماراتي ،لحظات قوية تتمثل في
تلك الشحنة اإلنسانية التي تحملها الشخصية
الرئيسية في إصرارها على البحث عن هويتها
وهنا يطرح الفيلم ولو بشكل مستتر مشكل الهوية
في مجتمع متعدد االنتماءات في بلد كلبنان.
ولو كانت من بعض الهنات في الفيلم فإنها قد
تكون في عدم حسن اختيار ممثل مناسب لتأدية
دور الشخصية الرئيسية ،إذ ربما أن المخرج
وفي مسعاه لكي تبدو هذه الشخصية حقيقية
اختار ممثال هاويا لم يستطع ضبط اإليقاع
التمثيلي وكان في كثير من المشاهد متذبذبا في

أداء الشخصية ولوال أنه كان محاطا بممثلين
متمكنين استطاعوا خلق توازن في أداءهم
للشخوص المساندة الختل ميزان األداء بالفيلم
وهنا يجب التنويه بالممثلة جوليا كسار التي أدت
دور األم بكل احترافية وعمق.
المقاطع الغنائية بالفيلم كانت مبررة لكون الشاب
ربيع مغنيا ورغم أن المشهد الغنائي األخير كان
طويال إال انه كان مبررا ضمن سياق تصالح
البطل مع محيطه قبل سفره.
تقنية «الفلو» التي استعملها المخرج في بعض
المشاهد التي كان ربيع حاضرا فيها كانت جيدة
ومعبرة عن وضعية ربيع.
ندوة مهمة حول قضايا اإلنتاج المشترك بين
العرب وأوروبا
ُنظمت ضمن فعاليات المهرجان عدة ندوات
سينمائية وكانت أهمها ندوة “اإلنتاج المشترك
بين العرب وأوروبا” ،والتي سيرها الناقد
السينمائي نادر عدلي وشارك فيها كل من
الدكتورة ماجدة واصف من مصر ،الناقد عماد
النويري من الكويت ،الفنانة مادلين طبر من
لبنان ،الناقد عبد الكريم قادري من الجزائر،
الناقد عبد الكريم واكريم من المغرب ،المخرجة
دارين سالم من األردن ،المخرج لطفي عاشور
والممثلة أنيسة داوود من تونس.

ابتدأ الحديث الناقد نادر عدلي وأشار أن السينما
المغربية كانت بائسة حتى عشر سنوات ماضية،
ولكن منذ ذلك الوقت حدثت فيها طفرة وزاد
اإلنتاج من فيلم إلى  15فيلم في السنة ،مضيفا ً
أن الدولة لعبت دورا مهما في هذا التطور،
حيث أصبح تمويل السينما المغربية يعتمد على
عائدات تصوير األفالم األجنبية إضافة للمركز
السينمائي الذي يقدم دعما لألعمال التي يتم
إنتاجها ،وبعضها يكون مغربي خالص والبعض
األخر إنتاج مغربي أجنبي مشترك مع فرنسا أو
دول أخرى.
وانتقل الناقد نادر عدلي بعد ذلك للحديث عن
السينما التونسية التي قال أنها تنتج فيلما أو أثنين
كل عام ،ولكن هناك دعم كبير لتلك األفالم من
الدولة ،وبالنسبة للجزائر فقال أن التجربة غير
مستقرة إذ يتم إنتاج من فيلم إلى خمسة أفالم في
العام هناك ،أما الخليج فيعتمد بنسبة كبيرة على
الدراما ،فيما اتجهت لبنان للسينما المستقلة.
بعد ذلك تناولت الكلمة الدكتورة ماجدة واصف
والتي أكدت أن الطفرة في السينما المغربية حدثت
عندما أعادوا هيكلة المركز المغربي ،ووضعوا
نظاما استفادوا فيه من النموذج الفرنسي ،وقاموا
بوضع تشريعات جديدة تتيج للسينما اإلستفادة
من كل اإلمكانيات ،مضيفة أن اإلنتاج المشترك
سهل بالنسبة للمغرب بسبب وجود عامل اللغة
المشتركة بينها وبين فرنسا وإسبانيا .واسترسلت
أن السينما المصرية بدأت في األعوام األخيرة
في الدخول في تجارب إنتاج مشترك كثيرة من
خالل منتجين منفتحين على العالم مثل المنتج
محمد حفظي ،مؤكدة أن اإلنتاج المشترك في
مصر ليس جديد ،فهناك تجربة يوسف شاهين
في فيلم «وداعا بونابرت» ،ومن بعده يسري
نصرهللا ،إضافة للمنتجين الجدد.
أما الناقد عبد الكريم واكريم فأعطى لمحة عن
اإلنتاج المشترك في المغرب ،والذي لم يكن
كما قال بهذه الكثافة التي أصبح عليها اليوم في
الماضي ،إذ في السبعينيات لم يكن يتعامل بنظام
اإلنتاج المشترك سوى مخرجان مغربيان من
الرواد هما سهيل بن بركة الذي أخرج أغلب
أفالمه بداية من السبعينيات اعتمادا على اإلنتاج
المشترك خصوصا مع إيطاليا وبتقنيين وممثلين
عالميين ،وعبد هللا المصباحي الذي كانت أغلب
أفالمه مزيجا من الممثلين والتقنيين المغاربة
صوَّ ُر في كال البلدين.
والمصريين و ُت َ
لكن يضيف عبد الكريم واكريم ابتداء من سنة
 1995تاريخ انعقاد الدورة الخامسة للمهرجان
القومي للسينما المغربية بمدينة طنجة ،ظهر
جيل من المخرجين الذين إما كانوا يحملون
جنسيات أخرى إضافة للمغربية أو كانوا يقيمون
بالتناوب بين المغرب وإحدى دول أوروبا،
وهكذا أصبحت أفالم هؤالء تحمل جنسية
المغرب إضافة لجنسية البلد الذي أ َتوا منه،
والذي كان طرفا في إنتاج أفالمهم ،وكان أغلبهم
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آتين من فرنسا .ومن بين هؤالء نبيل عيوش،
نور الدين لخماري ،إسماعيل فروخي ،محمد
أوالد امحند ،ومريم بكير.
وهكذا يسترسل واكريم عرفت مسألة اإلنتاج
المشترك في المغرب نقاشا مستفيضا مازال
يرخي ِب ُس ُدوله على المشهد السينمائي في
المغرب ،إذ أن هنالك رأيا يذهب إلى أن
المخرجين الذين يستفيدون من دعم أجنبي
ثم يأخذون دعما من صندوق الدعم المغربي
يشكلون عبئا على السينما المغربية ،وأن األموال
التي تمنح لهم ال تستفيد منها السينما المغربية
بل هم بذلك َي ُ
سطون على حق مخرجين مغاربة
محليين ليس لهم من مُورد لصنع أفالمهم سوى
صندوق الدعم المحلي.
وبخصوص النقاش السائد حول كون األفالم
التي يتم دعمها من طرف جهات خارجية تأتي
مسيئة للبلد ومُرضية للجهات المانحة فيرة عبد
الكريم واكريم أنه ظهر مع الوقت كونه نقاشا
األمر يتعلق بالمخرج
في غير محله ،إذ أن
َ
الذي إما يُقدم تنازالت في هذا السياق أو يظل
مُصرّ ا على رؤيته رغم كونه يستفيد من أموال
أجنبية.
ونجد يقول واكريم أن العديد من األفالم
المغربية التي تم إنتاجها بشراكة مع دول غربية
وخصوصا مع فرنسا كانت جيدة فنيا ولم تكن
تحمل سوى رؤية وتصور صاحبها ،مع بعض
االستثناءات.
في السنوات األخيرة أصبح مخرجون مغاربة
متميزون يحصولون على دعم من دول خليجية،
كدعم مهرجان دبي السينمائي والدعم القطري
لألفالم.
ومن بين أهم هؤالء يتابع واكريم هشام العسري
وحكيم بلعباس اللذان استفادا من هذه الطريقة
في اإلنتاج المشترك أكثر من مرة واستطاع من
خاللها إنجاز أفالم متميزة.
أما فيما يتعلق باشتراك المغرب كجهة داعمة
ألفالم مخرجين من بلدان أخرى فقد ساهم
المغرب في إنتاج أفالم من إفريقيا ومن بعض
الدول العربية كمصر وتونس ،بوضعه تحت
تصرف مخرجين من هذه البلدان تجهيزات
وخبرات المركز السينمائي المغربي .ومن بين
المخرجين المصريين الذين استفادوا من ذلك
يسري نصر هللا وإبراهيم البطوط ويوسف
شاهين الذي كانت القناة التلفزية المغربية الثانية
«دوزيم» طرفا في إنتاج فيلمه «المصير»
حينما كان الناقد نور الدين الصايل مديرا لها.
وبخصوص االتفاقيات التي قام المركز
السينمائي المغربي ألقى وكريم نظرة عليها
وذكرها وهي كما قال مع:
فرنسا ،األرجنتين ،بلجيكا ،البنين ،كندا ،ساحل
العاج ،إسبانيا ،مصر ،إيطاليا ،مالي ،النيجر،
السينغال ،سوريا ،إضافة لدول المغرب العربي.
وأضاف المتدخل أن فرنسا هي الحاصلة على
حصة األسد في اإلنتاج المشترك مع المغرب.

فعلى سبيل المثال بين سنة  2003و2007
حسب اإلحصائيات الرسمية للمركز السينمائي
المغربي ،جاءت فرنسا على رأس الالئحة بسبعة
أفالم وتلتها تونس بخمسة أفالم فمالي بفيلمين ثم
الجزائر ومصر و تشاد وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا
وكندا بفيلم لكل واحدة منها.
واآلن وبمناسبة انعقاد الدورة  18للمهرجان
القومي للسينما المغربية ،يضيف الناقد المغربي
تم إحياء النقاش حول مسألة اإلنتاج المشترك
وكانت المناسبة هي عدم اختيار فيلم «ميموزا»
للمخرج اإلسباني المقيم بالمغرب أوليفر الكس
من طرف لجنة اختيار األفالم المشاركة في
المسابقة الرسمية لهذا المهرجان ،بدعوى أن
مخرجه ليس مغربيا وأن بندا من بنود المهرجان
يشترط في الفيلم المشارك أن يكون مخرجه
كذلك ،هذا رغم أن المغرب يُعتبر طرفا مهما
في إنتاج هذا الفيلم وكونه صُوِّ ر في المغرب
وبممثلين وتقنيين مغاربة ويتناول قضايا وهموم
مغربية.
وهنا انفصل المهنيون السينمائيون والنقاد
والمهتمون إلى فريقين ،الفريق األول يقول
بأن هوية الفيلم يُح ِّددها اإلنتاج وهذا جاري به
العمل في عدة دول متقدمة سينمائيا ولديها تقاليد
عريقة في هذا السياق ،وأنه علينا اعتبار الفيلم
مغربيا وفسح الجال له للمشاركة ،ألن الفيلم

ال ُت َح َّد ُد هويته بهوية مخرجه ،وأن هوية أي
فيلم هي إبداعه ،ويستشهدون بالسينما األمريكية
وسينمات أخرى التهتم بجنسية المخرج بل
بالطرف المنتج .ويتأسف هؤالء «على وقوف
سينمائيين في صفّ جمود وبيروقراطية القانون
ض ّد السينما ،في عالم منفتح أضحى اإلنتاج
المشترك فيه هو القاعدة ،وغدى من شِ به
المستحيل تحديد جنسية فيلم ما بناء على معايير
محددة».
أما الفريق الثاني فيعتبر أن فتح المجال لمثل
هذه اإلنتاجات هدفه هدم السينما المغربية
الفتية من الداخل ومحاربة المخرجين المحليين
الذين اليستطيعون منافسة مثل هاته األفالم
إنتاجيا ،وأن شركات إنتاج ُخلقت مثل الفِطر
لتستفيد من مثل هاته المشاريع بدون أن تقدم
شيئا سوى كونها وسيطا مغربيا يُم ِّكن األجانب
من االستفادة من أموال الدولة المغربية فيما
أنهم يقدمون أفالمهم في المهرجانات الكبرى
بالجنسية التي ينتمون لها.
ومازال النقاش حول هذا الموضوع في بدايته
وسيعرف تطورات في القادم من األيام .األمر
الذي يجعل مسألة اإلنتاج المشترك في قلب
النقاش حول السينما في المغرب حاليا.
وأخذ الناقد السينمائي الجزائري عبد الكريم
قادري الكلمة وقال أن الجزائر لم تقتصر أفالمها

مهرجانات سينمائية 17
هناك إنتاج أردني في مجال السينما ،مؤكدة أنه
في فترة السبعينيات كان يتم إنتاج فيلم أو أثنين
في العام وأحيانا ً يمر العام بدون إنتاج أي فيلم،
وهي أفالم صناعة محلية ،مؤكدة أنها أخرجت
 5أفالم ولكن فيلمها األخير كان فيلم إنتاج
مشترك مع ألمانيا ،وكان هو أفضلهم ،موضحة
أنها عندما سافرت إلى ألمانيا لعمل مونتاج
الفيلم شعرت بالفرق الكبير بين فيلمها األخير
واألربعة الذين أخرجتهم من قبله.

المشتركة مع فرنسا فقط ،ولكن كان هناك تنوع
في اإلنتاج المشترك مع دول أخرى مثل إيطاليا
ومصر ،وخاصة مصر في أفالم مثل “عودة
اإلبن الضال”“ ،العصفور” و”اسكندرية ليه”،
وكذلك قدمت السينما الجزائرية أعمال جيدة مثل
فيلم “زاد” الذي حصل على األوسكار ،وكان
سببا ً في إلقاء الضوء على الجزائر وجعل العديد
من الدول تقدم على إنتاج مشترك معها ،وكذلك
هناك تجارب إنتاج مشترك مع تونس.
وقالت الممثلة التونسية أنيسة داوود أن السينما
التونسية تسير بشكل جيد وقدمت خالل عام
 2016أكثر من  10أفالم طويلة و 20فيلم
قصير ،بخالف األفالم الوثائقية ،وأصبح
مهرجان قرطاج يقام كل عام بدالً من كل عامين،
واإلنتاج في إزدياد مستمر بخالف المهرجانات
الداخلية ،وزاد اإلنتاج المشترك مع دول أخرى،
وأصبح غير مقتصر على فرنسا فقط ،والفضل
في ذلك يعود للمنتجين والمخرجين الشباب.
وتحدث الفنانة مادلين طبر مؤكدة أن اإلنتاج
المشترك هام جدا بهدف التنويع واإلثراء،
حيث أوضحت أنها تتحدث من منطلق إقامتها
في مصر لمدة  30عاماً ،وأضافت أنه من
الضروري إهتمام صناع السينما والمعاهد
واألكاديميات السينمائية بتسفير الطالب إلى
دول مختلفة مرشحة ليكون بيننا وبينها إنتاج

مشترك ،وتحدثت مادلين طبر عن لبنان وقالت
أنها يوجد بها  56صالة عرض تهتم باإلنتاجات
المحلية فقط ،موضحة أن األفالم المحلية ال
تصلح للمشاركة في المحافل الدولية ،ولكن
األفالم التي تصلح للمشاركة هي أفالم اإلنتاج
المشترك.
وقالت المخرجة األردنية دارين سالم إن السينما
األردنية قبل  10سنوات كانت تعاني ولم يكن

نتائج مسابقتي الفيلم الطويل والقصير
وقد جاءت نتائج مسابقة الفيلم القصير والفيلم
الطويل لمهرجان شرم الشيخ للسينما العربية
واألوروبية كالتالي:
جوائز الفيلم الطويل:
جائزة عمود الجد الذهبي ألفضل فيلم ،فاز بهافيلم «ليس الوقت المناسب» من المجر إخراج
سابولتش هايدو.
جائزة عمود الجد الفضي وهي جائزة لجنةالتحكيم الخاصة ومنحت للمخرج «يوهو
كوسمانين» عن فيلم «أسعد يوم في حياة أولى
ماكي».
جائزة عمود الجد البرونزي (جائزة العملاألول) مناصفة بين الفيلم التونسي «غدوة حي»
للمخرج التونسي لطفي عاشور ،وفيلم «مازلت
أختبئ ألدخن» للمخرجة الجزائرية ريحانة.
جوائز الفيلم القصير:
جائزة عمود الجد الذهبي ألفضل فيلم قصيرفاز بها الفيلم اللبناني «بحبال الهوى» للمخرجة
مانون نمور.
جائزة عمود الجد الفضي فاز بها فيلم «روابطقريبة» من إخراج البولندية صوفيا كوفاليفسكا.
تنويه خاص لفيلم «في الغابة» سويسرا إخراجتوماس هوارت وكورينا إليتش.
جائزة نقاد السينما المصريين فاز بها فيلم«جلوري» بلغاريا للمخرج بيتر فالشانوف
وكريستينا جروزيفا.
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السينما المغربية في ثمانية مشاهد
عبدالمجيد سداتي
المشهد األول :البداية
ما أن انسلت خيوط النور األولى من آلة
العرض واخترقت ظالم القاعة حتى انكشف
المستور ،وبدأ يتبدى وجه الحقيقة .األخبار
المتواثرة من البوغاز كانت غير مطمئنة
على اإلطالق .تصاعدت األصوات بين مؤيد
ومعارض ،وبين متفائل ومتشائم ومتشائل من
مستوى األفالم المشاركة في المسابقة الرسمية
ومن مستوى التنظيم عموما،غير أن حديث
الليل سرعان ما يمحوه النهار.فما أن مرت
أيام معدودات على اختتام المهرجان حتى
خفتت هذه األصوات وشد معظمها الرحال
إلى أرض الكنانة ،وعادت األمور إلى وضعها
«الطبيعي» في انتظار دورة قادمة لترديد نفس
الالزمة .طبعا ،تظهر بين الفينة واألخرى
مقاالت جادة تتوخى تقييم المستوى العام
لألفالم ،آملة فيفتح نقاش صريح حول سينمانا،
ولكنها لألسف الشديد ال تجد آذان صاغية.
قبل الدخول في صلب ،أود أن أشير أنني لم
أحضر المهرجان الوطني لهذه السنة،وبالتالي
ال يمكنني الخوض في مناقشة األفالم وتقييمها
والحكم عليها خصوصا وأنني لم أشاهد أغلبها
بعد ،وإن كنت أعرف مسبقا مستوى بعض
المخرجين المشاركين في المسابقة الرسمية،
وال أتوقع منهم على كل حال الشيء الكثير،
ففاقد الشيء ال يعطيه .غير أن ما أثار انتباهي
هو تشبت البعض باالستثناءات القليلة جدا
التي تبرز كل دورة ،محاوال فرضها كقاعدة
ثابثة لتجميل الواقع السينمائي .أود أن أذكر
هؤالء أن االستثناء ال يقاس عليه وال يغير
من حقيقة األصل والمبدأ .ولهذا سأحاول في
هذا المقال أن أتطرق إلى بعض أسباب خلل
المنظومة السينمائية التي ال يمكن فصلها عن
خلل البنيات الثقافية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية.
المشهد الثاني :التربية والتعليم
«إذا كنت تعتقد أن التعليم باهظ الثمن،
فلتجرب الجهل» .نؤكد لديريك بوك صاحب
هذه المقولة أننا جربنا الجهل طويال وما زلنا،
وها نحن اليوم ندفع الثمن باهظا .فالجهل هو
أصل كل العلل والمشاكل ،وال يمكن ألمة من
األمم أن ترقي في غياب التعليم .فاالستثمار
في التعليم هو الثروة الحقيقية لكل شعب
يتوخى التقدم .وقد ثبت بالملموس أن البلدان
التي استثمرت في الرأسمال البشري هي التي

تقود العالم اليوم .فالتعليم هو حاضن اإلبداع
وضامنه ،وحين تلتقي الموهبة بالعلم يكون
اإلبداع والتميزوالتفرد.
اليمكن تطوير الفن في بالدنا دون سياسة ثقافية
وإرادة سياسية تأخذان بعين االعتبار الثقافة
والفن كقاطرة للتربية والتكوين والتنمية .فحين
يرتبط الفن في المخيال الجمعي بالتسلية وينظر
إليه كوقت ثالث ،و في أفضل األحوال كنشاط
موازي غير إلزامي في البرامج التعليمية،
شيء طبيعي أن يكون «اإلبداع» بهذا
االستسهال والتبسيط والتسطيح .فبدون إدراج
الفنون عموما في المناهج والبرامج التعليمية
والتربوية كمواد أساسية أو تخصصات،
وزرع ثقافة العين واألذن في األطفال منذ
سن مبكرة ،وتشجيع القراءة والكتاب ،وخلق
مدارس للفنون الجميلة ،وفتح متاحف الفن
ودور السينما والموسيقى والرقص والمسرح
في وجه األطفال ،سيكون خلق مدارس السينما
و مسالك السينما في الجامعات في مراحل
متأخرة من عمر الطالب مغالطة كبرى
وافتراء .أليس انتشار المدارس الخاصة في
السمعي البصري والسينما في أرجاء البالد
مثل الفطريات ،وخلق إجازات وماجستير
مهنية في بعض الجامعات المغربية خير دليل
على هذا الوضع غير السليم .إن هذه التكوينات
تفتقر في مجملها إلى برامج دقيقة وأهداف
واضحة وأساتذة متخصصين ،وهو ما جعلها
تركزفي مقراراتها على العموميات وبعض
التقنيات ،وفي مناهجها على التلقين والحفظ.
إن هذا الخلط الحاصل بين تكوينات وبرامج
وأهداف كل من الجامعة ومدارس السينما أمر
يدعو إلى الحيرة .لقد أصبحت الجامعة تتبارى
مع معاهد السينما والتكوين المهني في تكوين
حرفيين وتقنيين في مجال صناعة السينما،
في حين يفترض أن ينحصر دورها الحقيقي
في خلق تكوينات ومسالك في الدراسات
السينمائية ،تعنى بنظريات وتاريخ السينما
وتاريخ الفن واالستيتيقا والفلسفة والفتوغرافيا
والتحليل الفيلمي والنقد ،وغيرها من الفنون
والمباحث التي يمكنها أن تفتح للطالب أفقا
للتفكير والتأمل والتحليل والنقد والبحث.
أما المدارس والمعاهد السينمائية فقد عجزت
عن تكوين مخرجين في المستوى المطلوب،
بالرغم من نجاحها نسبيا في تكوين بعض
األطر التقنية .ألم تعجز مدرسة السينما
بمراكش عن إنجاب مخرج واحد في الساحة
السينمائية ،بالرغم من أنها فتحت أبوابها منذ
ما يربو عن عقد من الزمن؟ ألم تكن البداية

المتعثرة للمعهد العالي لمهن السمعي البصري
والسينما بالرباط مؤشرا واضحا على ضبابية
مستقبل السينما؟
المشهد الثالث :المركز السينمائي
آن الوقت إلعادة النظر في المنظومة السينمائية
ككل ،من قوانين منظمة للقطاع وآليات تفعيلها.
يبدأ مسلسل اإلصالح بفصل المركز السينمائي
عن وزارة االتصال وإلحاقه بوزارة الثقافة،
مع تمتيعه باالستقاللية المالية والتسييرالذاتي،
حتى يتمكن من أداء المهام المنوطة به .فمهمة
المركز السينمائي ليست تنظيم المهرجانات،
بل دعم اإلنتاج والمساهمة في بلورة القوانين
والسهر على تطبيقها ،وفي خلق آليات لترويج
وتوزيع الفيلم المغربي محليا ،عن طريق
دعم وتشجيع وترميم القاعات السينمائية أو
بنائها ،وفي البحث عن أسواق خارجية لترويج
سينمانا ،وفي خلق فرص التعاون واالنتاج
المشترك ،وفي رقمنة التراث السينمائي
والمحافظة عليه ،وفي دعم التظاهرات
السينمائية .هذه هي المهام الحقيقية التي يجب
على المركز السينمائي أن يضطلع بها ،ال أن
ينظم مهرجاننين يستنزفان ميزانية المركز
دون نتائج تذكر .لقد أبانت اإلدارة الحالية
للمركز السينمائي عن عجزها التام في بلورة
تصور واستراتيجية واضحتين تعطيان دفعة
ونفسا جديدين للقطاع السينمائي بالمغرب.
واستنادا إلى تقرير الحصيلة السينمائية
لسنة  2016التي أنجزها المركز نفسه ،فقد
تراجعت مداخيل الشبابيك من 2.011.294
تذكرة سنة  2012إلى  1.524.224سنة
 2016وبانخفاض مرتادي القاعات السينمائية
بحوالي  17في المائة .أما فيما يخص العرض
األول ألفالم المغربية بالقاعات فقد بلغ عددها
 13فيلما لم يصمد منها سوى النزر القليل،
أما البقية فقد اختفت بسرعة البرق دون أن
تحقق مداخيل تذكر .كما قام المركز بتوزيع
73بطاقة إخراج وهو رقم قياسي سيزيد من
تأزيم الوضع القائم وتمييع هذا الفن النبيل.
ورغم الحديث عن سياسة إنقاذ القاعات ،فلم
تستفد سوى أربع قاعات سينمائية من الدعم
الخاص بالتحديث .أما رقمنة األفالم فلم
تتجاوز األربعة آالف دقيقة رغم الميزانية
الضخمة التي رصدت لها .هذه األرقام تؤشر
على أن الوضع ال يسير في االتجاه الصحيح.
فال بد من التدخل العاجل إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.
المشهد الرابع :لجنة منح الدعم لألعمال
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السينمائية
أثناء نقاش حميمي مع بعض األصدقاء حول
ضرورة دعم األفالم المغربية من عدمها،
هناك من اقترح تقليص ميزانية الدعم إلى مليون
درهم كسقف أعلى يمكن أن يحصل عليها المنتج
إلنجاز فيلم ما .في حين دعا البعض اآلخر إلى
رفع ميزانية الدعم مع تقليص عدد المشاريع.
أما آخرون فقد طالبوا بتوقيف هذا الدعم مؤقتا،
معللين رأيهم بأن هذا اإلجراء سيبعد المتطفلين
عن هذا المجال ،وسيبقي فقط المنتجون
الراغبون في االستثمار في السينما بأموالهم.
كما سيبقي المبدعون الذين يؤمنون بأن السينما
بالنسبة إليهم هي مسألة وجود ووسيلة نضال،

وليست مصدر قوت.
سواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذه اآلراء ،فإن
المشترك بينها هو إعادة النظر في سياسة «الكم
من أجل الكيف» التي أتثبت بالملموس عدم
نجاعتها .فما معنى أن ننتج سنويا كما من األفالم
يربو عن عشرين فيلما مطوال ،والعشرات
من األفالم القصيرة ،يفتقر معظمها إلى الحد
األدنى من اإلبداع؟ البلدان التي اعتمدت سياسة
الكم هي بلدان متقدمة اقتصاديا ويلعب فيها
المنتجون الخواص ،من أشخاص وشركات
وقنوات تلفزيونية ،دورا أساسيا في االستثمار
في الصناعة السينمائية .أما أن ينتظر جل
منتجينا التسبيق على المداخيل إلنتاج األفالم،

ويراهنوا عليه دون البحث عن مصادر أخرى
للتمويل ،فهذا لن يطور السينما وصناعتها على
اإلطالق .كيف يعقل أن يحول هؤالء المنتجون
التسبيق على الدعم إلى مدخول قار؟ لم أسمع،
بحسب علمي المتواضع ،أن منتجا أرجع أوسدد
مبلغ التسبيق على الدعم كامال .المفارقة الكبرى
هي أن بعض المخرجين ينجزون أفالما هزيلة
ومع ذلك يستفيدون مرات عديدة من الدعم.
والحالة هذه ،ال بد من الرهان على الكيف،
وذلك بعقلنة اإلنتاج لضمان جودة األفالم والحد
من نهب المال العام .ولن يتأتى ذلك إال باختيار
لجان وفق معايير وضوابط موضوعية ،تكون
فيها الكفاءة والتجربة والخبرة هي المحدد
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وليس تمثيلية القطاعات المهنية والوزارية.
ولهذا الغرض أقترح إحداث لجنتين مستقلتين
لدعم اإلنتاج السينمائي عوض لجنة واحدة،
يتم اختيارهما وفق معايير محددة وهما :اللجنة
الفنية واللجنة التقنية.
أنوه بأن هذا الفصل بين اللجنتين هو فصل
منهجي وال يتعارض في عمقه مع المادة
الخامسة من المرسوم المتعلق بتحديد شروط
ومساطر دعم إنتاج األعمال السينمائية .غير
أنه يجب تغيير المادة السادسة المتعلقة بتعيين
اللجن ،إذ تتولى وزارة الثقافة تعيين اللجنة الفنية
بتنسيق مع المركز السينمائي ،في حين تتكلف
وزارة المالية بتعيين اللجنة المالية بنتسيق مع
الهيئات المهنية والوزارية .فال يعقل أن تتكون
اللجنة الحالية للدعم من خمسة أعضاء من أهل
الفن والثقافة من أصل  12عضوا ،في حين
أن  7أعضاء المتبقين يمثلون قطاعات مهنية
ووزارية ،بالرغم من أن مهمتهم تقنية أكثر منها
فنية.
1ـ اللجنة الفنية:
تتحدد مهام اللجنة الفنية في قراءة السيناريوهات
المرشحة للدعم قراءة دقيقة ومتأنية ،وتقييمها
وفق المعايير محددة ،ومناقشتها مع المخرجين
في لقاءات عديدة ،قبل البث في الالئحة النهائية
للمشاريع التي تستحق الدعم .كما تحدد هذه
اللجنة الئحة المخرجين الذين سيستفيدون من
منح إعادة الكتابة .وبعد االنتهاء من أشغالها
تسلم تقريرا مفصال إلى اللجنة التقنية .غير أنه
ال يحق للجنة الفنية أن تحدد أو تتدخل في قيمة
الدعم المالي للمشاريع المقدمة على اإلطالق،
بل ينحصر دورها في التقييم الفكري والفني
للمشاريع فقط.
يشترط أن تتكون هذه اللجنة من ناقد فني ،وناقد
سينمائي ،وفنان تشكيلي ،ومخرج سينمائي،
وسيناريست ،وكاتب ومفكر وأستاذ جامعي...
وأن ال يتم إقحام أي ممثل عن القطاعات
الوزارية والمهنية في هذه اللجنة .كما يجب أن
تعطي هذه اللجنة األولية لسينما المؤلف لعدة
أسباب :أوال ،ألن سينما المؤلف عادة ما تجد
صعوبة في إيجاد قنوات التمويل .ثانيا ،ألن
جل المنتجين ال يغامرون في إنتاج هذه األفالم
ألنها ال تذر عليهم أرباحا طائلة .ثالثا ،ألن هذه
السينما ذات المستوى الفني والجمالي والعمق
الفكري هي التي سترفع من مستوى السينما
ببالدنا وتكون حاضرة في كل المهرجانات
العالمية وقادرة على المنافسة أيضا .رابعا،
ألن هذه األفالم هي التي تبقى للتاريخ والذاكرة
أما الزبد فيذهب جفاء .وأخيرا ،ال يمكن الرهان
على مشاريع فاشلة يفتقر مخرجوها إلى الخيال
والمخيال وإلى خلفية فكرية وثقافية ورؤية فنية

وجمالية.
2ـ اللجنة التقنية:
تتألف اللجنة التقنية من ممثلين عن القطاعات
الوزارية والمهنية ،وتتكلف بدراسة وفحص
وتقييم كل التفاصيل التقنية للسيناريوهات
المنتقاة ،لتحديد الميزانية التقديرية للفيلم ،وفق
معايير موضوعية وعقالنية  .ويعهد إليها
مراقبة اإلنتاج وما بعد اإلنتاج للتأكد من صرف
الميزانية بشكل دقيق وفعال وفق الشروط
المنصوص عليها في دفتر التحمالت.
وترشيدا للنفقات ،يجب عدم السماح للمخرجين
بجمع صفات متعددة داخل الفيلم الواحد ،إذ
غالبا ما نجد أن مخرج الفيلم هو نفسه المنتج
وكاتب السيناريو وصاحب الحوار والموضب
وأحيانا الممثل الخ .فإذا ما استثنينا الجمع بين
االخراج وكتابة السيناريو التي تبدو أحيانا
منطقية ،فإن الجمع بين كل الصفات األخرى
ال ينم في غالب األحيان عن عبقرية المخرج
وقدرته الهائلة على ممارسة كل هذه المهام،
بقدر ما هي وسيلة للسطو على ميزانية الفيلم.
طبعا مثل هذه الممارسات تقلل من فرص
الشغل بالنسبة للتقنيين والفنيين.
إن فصل اللجنتين واختيارهما وفق معياري
الكفاءة والنزاهة ،وضمان كل الشروط المناسبة
لعملهما سيعزز بكل تأكيد من استقالليتهما،
ويضمن بالتالي جودة الفيلم السينمائي بعيدا عن
منطق الكم الذي راهنا عليه كثيرا دون جدوى.
طبعا يبقى تحقيق كل هذا رهين أيضا بتغيير
بعض القوانين المنظمة للقطاع وبإرادة سياسية
حقيقية في تطوير السينما.
المشهد الخامس :لجنة انتقاءاألفالم:
إن لجان انتقاء األفالم المشاركة في المسابقة
الرسمية تتحمل جزءا من المسؤولة عن
المستوى الفني الهزيل للمهرجان .فتعيين
أعضاء هذه اللجان من منطق الصداقة والزمالة

والمحسوبية هو جزء من هذه المأساة .لقد أبانت
هذه اللجان خالل مجموعة من الدورات عن
عجزها التام في القيام بمهامها ،وقد تبين ذلك
من خالل ارتجالها في اختيار األفالم والتردد في
قراراتها ومواقفها .نتذكر جميعا فيلم «مسافة
ميل بحذائي» التي أقصته اللجنة من الالئحة
األولية لالنتقاء ،وبعد أن فاز بإحدى الجوائز
في إحدى المهرجانات العربية ،تمت إعادة
برمجته من جديد ليفوز بقدرة قادر بالجائزة
الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في دورته
 ،17رغم أن هذا الفيلم متوسط وال يستحق كل
هذه الهالة التي أقيمت حوله .رحم هللا من قال:
«في مملكة العميان يصبح األحول ملكا» .هذا
هو حال مهرجاننا الوطني الذي يفترض أن
تكون فيه المنافسة شرسة بدل أن نبحث في كل
مرة عن نقطة ضوء نتشبت بها وسط الظالم
إلنقاد كل دورة من دوراته .للتذكير أيضا فإن
لجنة االنتقاء أدرجت هذه السنة فيلم «ميموزا»
ألوليفر الكس ضمن المسابقة الرسمية
للمهرجان ،قبل أن تتراجع بعد ذلك عن رأيها
وتسحبه من الالئحة بدعوة أن مخرج الفيلم ليس
مغربيا .مرة أخرى نؤكد على الموضوعية في
اختيار اللجان في حال بقاء هذا المهرجان.
المشهد السادس :المهرجان
أتساءل بداية عن الجدوى أصال من تنظيم
مهرجان وطني ،تصرف فيها كل سنة أموال
طائلة ،وعن الفائدة التي تجنيها منه السينما
المغربية عموما؟ ألم يكن باألحرى توفير هذه
األموال وضخها في صندوق الدعم لتمنح
لمخرجين لديهم مشاريع سينمائية حقيقية؟ ما
المغزى من تنظيم مهرجان عاجز عن خلق
سوق وطنية لترويج هذه األفالم ،وعن خلق
نقاش حقيقي حول السينما المغربية لكشف
مكامن القوة والضعف؟ ألم يكن من األجدى
دعوة منتجين وموزعين ومديري المهرجانات،
محليين ودوليين ،للتعريف بالمنتوج الوطني
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وخلق فرص حقيقية لترويجه ،عوض دعوة
مجموعة ممن ال عالقة لهم بالسينما؟ ألم
يعد هذا المهرجان فرصة لبعض المنتجين
والمخرجين لعرض أفالمهم لتبرير الدعم
ليس إال ،ثم سرعان ما يختفي الفيلم وأحيانا
معه صاحبه بمجرد اختتام المهرجان ،دون
أن يعرض في القاعات السينمائية؟ وحتى إن
عرض ال يصمد في غالب األحيان كثيرا؟ ألم
يعد المخرجون الحقيقيون يتفادون بشتى الطرق
عرض أفالمهم في هذا المهرجان الذي أصبح
يضر بصورتهم ويسيء إليها أكثر مما يخدمها؟
ألم يكن باألحرى تنظيم ليلة واحدة على شكل
ليلة السيزار تقدم فيها الحصيلة السنوية وتسلم
فيها الجوائز لكل المبدعين والتقنيين الذين
أنجزوا أفالما تتوفر فيها مقومات فنية وجمالية،
بعد أن تكون قد عرضت في القاعات السينمائية
لمدة ليست بالوجيزة؟
المشهد السابع :النقد
يعتبر النقد جزءا أساسيا من المنظومة
السينمائية ،فال يمكن أن تتطور السينما دون
مواكبة نقدية .ودور الناقد أساسي في تقييم
األعمال السينمائية وتقريبها إلى الجمهور.
والناقد الحقيقي هو من يملك الحس النقدي
والثقافة الشمولية اللذين يؤهالنه للتعامل مع
الفيلم بالدراسة والتحليل والنقد .فالناقد عموما
هو ناقل للمعارف وللقيم اإلنسانية والفنية
والجمالية للجمهور .وهذه السلطة الرمزية
التي يحظى بها هي رأسماله الحقيقي .نقاد بهذا
المستوى يعدون على رؤوس األصابع ،وفي
غالب األحيان يتم تهميشهم .وإذا كان كل شكل
فني ينتج شكل الوعي النقدي ،فإن السينما ال

تحيد عن هذا االستثناء باعتبارها أنتجت أشكاال
مختلفة من الوعي النقدي عبر تاريخها .ولعله
من المؤسف جدا أن يصبح الشكل المهيمن
اليوم هو النقد االنطباعي أو لنقل بصراحة
النقد «االنتفاعي» ،الذي يمارسه أشخاص
يفتقرون إلى خلفية ثقافية وإلى قيم وثقافة
النقد أصال .يكتبون في الغالب تحت الطلب
أو وفق ما تمليه المصلحة الخاصة ،فتاراهم
يهادنون ويحابون ويجاملون تارة ،ويتحاملون
ويعادون ويهاجمون تارة أخرى .يكتبون بعض
«المقاالت»وينخرطون في بعض الجمعيات
للحصول على اعتراف رسمي أو إقرا ر �Agré
mentيسمح لهم بحضور المهرجانات الوطنية
والدولية ،وبمجرد الحصول عليه يكفون عن
الكتابة .وفي حالة فشلهم في الحصول على هذا
اإلقرار يتخذون من وسائل التواصل قواعد لهم
للهجوم .وهذا الصنف تجده في كل اللجن وفي
كل المهرجانات وفي كل المناسبات .لقد حولوا
النقد إلى حرفة من ال حرفة له ،والسينما إلى فن
من ال فن له .يجادلون في كل شيء ،ال تسطيع
محاورتهم أومجادلتهم ،وفي كل الحاالت لن
«تغلبهم ،cألن قوتهم تكمن في جهلهم .وهؤالء
ينطبق عليهم قول الشافعي :ما جادلني عالم إال
غلبته ،وما جادلني جاهل إال وغلبني.
يفترض والحالة هذه أن تنظم ندوة وطنية سنوية
يحضرها نقاد وأكاديميون لتقييم المستوى
الفكري والفني والجمالي لألفالم التي أنجزت
خالل السنة ،بعيدا عن النقاشات العامة وردود
الفعل العفوية والكتابات االنطباعية التي ال
تخدم السينما في شيء .أتحدث هنا عن نقاد
وأكاديميين يملكون أدوا ت معرفية ومنهجية
علمية تمكنهم من تفكيك النص الفيلمي وشرحه

وتفسيره وتأويله وتقييمه .وتكون هذه الندوة
فرصة للخروج بدراسات قيمة تنشر في مجالت
متخصصة وفي منابر إعالمية.هذا الفارق
المعرفي والعلمي الدقيق هو الكفيل بإبعاد
وعزل كل المتطفلين على السينما.
المشهد الثامن :النهاية
إن ما وصلت إليه السينما المغربية من تراجع
على كل المستويات من إنتاج وتوزيع واستغالل
وإبداع ،تتحمل فيهما وزارتي التربية الوطنية
والتعليم العالي جزءا من المسؤولية باعتبارهما
المسؤولتان عن التربية والتكوين والبحث
العلمي ،فيما تتحمل وزارة االتصال والمركز
السينمائي المغربي قسطا وافرا ،باعتبارهما
المسؤوالن عن تدبير القطاع السينمائي .فال
يمكن تسيير قطاع حيوي يمكنه أن يجلب
استثمارت خارجية هامة ،بدون رؤية شمولية
ومشروع دقيق واستراتيجية واضحة .لقد
أبان وزير االتصال السابق والمدير الحالي
للمركز السينمائي منذ أن توليا منصبيهما عن
عجزهما التام في إعطاء دفعة ونفس جديدين
للقطاع السينمائي .فقد راكما أخطاء كثيرة
أضرت بصورة السينما وبالمكاسب التي حققتها
من قبل .إن المرحلة الحالية تقتضي العقل
الذي يصنع القرار ويدبره ،ال الموظف الذي
ينتظر التعليمات وينفذها .إن سياسة المحسوبية
وإرضاء الخواطر وتهميش الكفاءات واالرتجال
في التسيير أثبتت فشلها الذريع ،ولعمري إن
االستمرار فيها لهو قتل بطيء للسينما .لقد بات
إصالح المنظومتين ،وخلق جسور التواصل
والتعاون بينهما أمرا حتميا ،وبدون ربط السينما
بالثقافة والتربية والتعليم ال يمنكها أن تتطور.
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جوائز الدورة  70لمهرجان كان السينمائي
هوفيك حبشيان
مساء أمس ،كان ختام الماراثون السينمائي في
كانّ  .فاز المخرج السويدي روبن أوستلوند
بـ”السعفة الذهب” عن فيلمه “الميدان” ،في ختام
المهرجان الذي استمر  12يوما ً توجّ ه خاللها
عدد كبير من العاملين في السينما إلى المدينة
الفرنسية الساحلية الشهيرة .التوقعات صبّت
في مصلحة روبان كامبيّو وتحفته السينمائية
“120د ّقة في الدقيقة” (“الجائزة الكبرى”) ،إال
أنّ اللجنة قرّ رت غير ذلك“ .الميدان” ،فيلم جميل

ي ّتسم بالجرأة والسخرية ،أط ّل علينا في اليوم
الثالث .قال رئيس لجنة التحكيم بدرو ألمودوفار
في المؤتمر الصحافي الذي تلى حفل التوزيع
في مسرح لوميير ،إنه تم التصويت على األفالم
بسالسة ،وعلى نحو ديموقراطي ،وفي إطار
احترام متبادل لوجهات النظر المختلفة التي
ظهرت نتيجة مشاهدة  19فيلما ً داخل المسابقة
الرسمية .رداً على سؤال ،قال صاحب “كل
شيء عن أمي” ممازحاً ،إنه “يأسف” على
الكالم الذي قاله في بداية المهرجان بأنه يريد
أن يشعر ما شعره المح ّكمون يوم اكتشفوا أفالما ً
لفيلليني أو بونويل ،فغرقت الصالة في الضحك.
“التشبيه لم يكن موفقاً .نحتاج وقتا ً لنقارن هذه
األعمال بأعمال المعلّمين .ربما نحتاج إلى
عشر سنين ،ألنّ ك ّل شيء بات أسرع في زمننا
الراهن .نحن اليوم “نأكل” صوراً أكثر من أي
وقت مضى .نتعاطى مع الروائي أكثر من أي
فترة سابقة .ال أعرف إن كانت “السعفة” ستغدو
مهمة .بالنسبة إلى فرنسا ،ال شك أ ّنها مهمة”.
في نظر ألمودوفار“ ،الميدان” فيلم عن
“ديكتاتورية الصواب السياسي” ،السالح الفتاك
الذي يقمع الرأي المخالف .لدى مراقبة وجوه
المح ّكمين وهم يتحدّثون عنه ،يظهر جليا ً أنّ
الفيلم سلّى اللجنة ،حتى إنّ المخرجة أنييس
جاوي وقعت في غرام الممثل (كاليس بانغ).

ولكن ،عندما سئل ألمودوفار عن “120د ّقة في
القلب” ،قال إ ّنه أحبَّ الفيلم جداً ،ولكن يبدو أ ّنه
لم يكن ثمة إجماع على منحه “السعفة” .أضاف
إنّ هذا فيلم مهم لفرنسا ثم ،تأثر… ودمّع،
فـ»طبطبت» على كتفه جسيكا تشاستاين!
السعفة الذهب“ :الميدان”
ً
اكتشفنا روبن أوستلوند (43عاما) في كانّ قبل
ثالثة أعوام مع “سائح” ،على الرغم من أ ّنه
بدأ يتعاطى السينما منذ العام  ،2004وعُرض
سابقا ً فيل ٌم له في قسم “نظرة ما” .بحسٍّ سوريالي

لما نكره لويس بونويلّ ،
يوزع “الميدان” اهتمامه
على محاور عدة ،منها ما هو سياسي واجتماعي
وثقافي .الحوادث في األصل تدور حول متحف
ومديره الكاريزماتي كريستيان (بانغ) ،رجل
أربعيني يفتتح الفيلم بحديث معه تجريه صحافية
أميركية تطلب منه شرحا ً عن بعض العبارات
المحشوّ ة باالدّعاء والتكلّف في كالمه عن
الفنّ  .منذ اللقطة األولى ،يؤسّس الفيلم لخطابه.
سنمضي برفقة كريستيان ساعتين و20دقيقة
في رحلة جنونية عبر عالم الفنّ المعاصر
وكواليسه وك ّل هذه األشياء التي ُتعتبر الواجهة
الثقافية لدول الرفاهية وراحة البال اليوم .يدير
كريستيان أيضا ً فريقا ً من المتخصّصين في
العالقات العامة الذين يستعدّون إلطالق حملة

استفزازية بغية لفت األنظار نحو المتحف.
ٌ
حملة اسمها «الميدان» .بسخرية هدّامة،
ف ُتطلق
تصل إلى ذروتها الدرامية في مشهد استعراض
فنان معاصر يدّعي أنه غوريلال ،فيهاجم
الحضور في سهرة يجتمع فيها كبار القوم،
نقتفي أثر المدير الذي تنقلب حياته رأسا ً على
عقب عندما يُسرق منه هاتفه المحمول.
بعد الفوز ،روى أوستلوند مغامراته في كانّ
بحس طريف .قال إ ّنه شاهد رجالً تصدمه
سيارة في كانّ وهو يعبر الحيز المخصص
للمشاة ،استنكر أنّ الناس هنا يقودون سياراتهم
بعدائية ،خالفا ً للحال في البلدان االسكاندينافية.
روى أيضا ً أنّ حاسوبه اآللي سُرق في مكان
إقامته .سأله أحدهم إن شاهد األفالم المتسابقة
على “السعفة” ،ومع أيٍّ من المخرجين يتشارك
الجائزة لو استطاع ،فر ّد أ ّنه يحب مشاركتها
مع هانيكه (“سائح” قريب من أسلوب المخرج
النمسوي) ،بالرغم من أ ّنه لم يشاهد “نهاية
سعيدة” .فسأله من ّ
شط المؤتمر هنري بيهار إن
ّ
كان متأكداً من هذا ،فأجاب بأنه يمزح ،والجائزة
يريدها له فقط!
الجائزة الكبرى120“ :دقة في الدقيقة”
المخرج الفرنسي روبان كامبيّو اكتفى بـ”الجائزة
الكبرى” عن عمله المدهش “120دقة في
الدقيقة” .عندما صعد إلى المسرح الستالمها،
حظي بتصفيق طويل جداً .قال هذا الذي عمل
كاتب سيناريو للوران كانتيه ومونتيراً ،إنّ فيلمه
عمل جماعي .تعود بنا الحوادث إلى التسعينات،
إلى ذلك الزمن حيث كان السيدا داء خطيراً
يحصد ضحاياه .إنه زمن النضال من أجل
المطالبة بعالج طبي مقبول لمرضى السيدا.
الفيلم ينطلق من جمعية الـ”آكت أبّ ” التي يفرد
لها الفيلم مساحة كبيرة في جزئه األول .فهذه
الجمعية (فرع فرنسي من جمعية تحمل االسم
عينه ولدت في أميركا) تتك ّفل بنشر الوعي حول
صراع المرضى المصابين بالسيدا والتعريف
عن الشرائح االجتماعية األكثر عرضة لها
(مدمنون ،مثليون ،عاملو جنس ،الخ) .ببراعة
يد ال مثيل لها ،يزاوج كامبيّو العام بالخاص،
النضال من أجل اآلخرين بالنضال من أجل
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البقاء على قيد الحياة .من المستحيل عدم ذرف
دمعة أمام مشهد نهر الدم الذي يعود في خيال
شون المحتضر .فعندما تكون التجربة الشخصية
للمخرج على هذا القدر من البالغة ،ال بد أن
تنعكس على الشاشة .كامبيّو يعرف عمّا يتكلّم،
فهو انخرط بهذا النضال في صباه .روى أ ّنه
في أحد االيام اضطر إلى أن يلبّس جسد رفيقه
العاري وهو على فراش الموت.
جائزة السبعينية :نيكول كيدمان
أعطيت الممثلة األوسترالية جائزة سبعينية
المهرجان .فهي كانت تستحقها حق استحقاق.
نشاطها لم يتوقف طوال السنتين الماضيتين.
فحلّت ضيفة استثنائية على كانّ بأربعة أفالم:
“المغشوش” لصوفيا كوبوال و”قتل الغزال
المقدس” ليورغوس النثيموس و”كيف نتحدث
إلى الفتيات في الحفالت” لجون كاميرون ميتشل،
ومسلسل “أعلى البحيرة” لجاين كامبيون .الممثلة
التي تبلغ من العمر خمسين عاماً ،تغيبت عن حفل
توزيع الجوائز ،ولكن بعثت برسالة مصوّ رة.
جائزة اإلخراج“ :المغشوش”
فاجأت اللجنة معظمنا بإسناد جائزة اإلخراج
إلى صوفيا كوبوال عن “المغشوش” .هذه المرة
األولى ُتمنح جائزة اإلخراج لسيدة ،في دورة قيل
فيها كالم كثير عن ضرورة انصاف المرأة خلف
الكاميرا ودعمها .كوبوال تغيبت هي األخرى عن
الحفل ،فقرأت كلمتها المخرجة األلمانية مارين
اديه ،عضوة لجنة التحكيم .الرواية التي اقتبستها
كوبوال (تأليف توماس كالينان) ،سبق أن أفلمها
المخرج األميركي دون سيغل في العام ،1971
واضطلع وقتها كلينت إيستوود بالدور الذي
أُسند هنا الى كولين فارل .ولكن ثمة فارقا ً ما
بين النسختين ،فنسخة سيغل أكثر خفة ،ترتكز
على الحدوتة وتتب ّنى استيتيك أفالم الـ»ب».
كان سيغل يعلم أن الحكاية ال تحتمل أكثر من
ذلك .في حين أنّ كوبوال التي يقف على كتفها
ظ ّل األب المهيب ،أرادت القيام بخطوة إضافية،
وهي في الحقيقة خطوة ناقصة ألنها تج ّنبت كل
األشياء التي يمكن تصنيفها اليوم غير مقبولة
على الشاشة.
جائزة التمثيل النسائي :ديان كروغر
مستح ّقة جداً الجائزة التي أُعطيت لأللمانية
المقيمة في فرنسا ديان كروغر عن دورها
في“من العدم” لفاتي أكين .الفيلم في ذاته إشكالي

ي ّتسم بخطاب كيدي ،ولكن تمثيل كروغر مدّه
بشرعية معينة ،وانتشل بعض المشاهد من
رتابتها .بسببها نصدق بعضا ً مما نصدقه.
ولكن طبيعة دورها ال تساعدها كثيراً .فهي
نصف واقعية ونصف أداة انتقام تشبه البطالت
الخارقات .هذا الدور األول لكروغر في فيلم
ألماني ،هي التي عملت خارج بالدها األم ،ذلك
أ ّنها غادرتها في سنّ الخامسة والعشرين .عندما
نطق ألمودوفار اسمها ،كانت فرحة أكين ال

توصف ،ال بل تجاوزت فرحة الفائزة .وتعتبر
كروغر أكين “أخيها” ،وتنظر إليه باحترام شديد.
“انه سوبرستار كبير في ألمانيا ،ال يمكن التجول
معه في شوارع هامبورغ من دون أن يتم إيقافه
في الشارع وطلب سِ لفي معه”.
جائزة التمثيل الرجالي :يواكين فينيكس
الممثل األميركي الكبير يواكين فينيكس فاز
بجائزة التمثيل عن دوره في “لم تكن هنا قط”

للين رامسي (فازت بجائزة السيناريو مناصفة
ـ ثالث جائزة لها في كانّ ـ مع “قتل الغزال
المقدس” ليورغوس النثيموس) التي بنت فيلمها
برمته على أداء فينيكس الذي خضع لتحوّ ل
شكلي كبير لتجسيد دور قاتل مأجور .المعالجة
البصرية “العنيفة” للفيلم أجمل ما فيه (سنعود
اليه في مقال نقدي مفصّل) .يبدو أنّ فينيكس لم
يكن يتو ّقع الفوز ،إذ حضر الحفل منتعالً حذاء
“كونفرس”!
جائزة لجنة التحكيم“ :بال حب” ألندره
زفياغينتسف
ً
قدّم هذا الروسي واحدا من أجمل أفالم المسابقة.
عن الواقع الخانق في روسيا اليوم من خالل
زوج وزوجة منفصلين عن بعضهما البعض
وال يكنّ أيٌّ منهما احتراما ً لآلخر ،فينعكس هذا
على ابنهما الوحيد الذي يمكن اعتباره طفالً
غير مرغوب فيه .إال أنّ هروب هذا االبن من

البيت سيكشف عمق األزمة التي يعيشها مجتمع
تغلب عليها األنانية وعدم المباالة بالمشاعر .قال
المخرج إنه دعم نصّه بخلفية سياسية ،ولكن ليس
هذا القصد منه .ختاماً ،فيلم آخر ناطق بالروسية،
“سيدة رقيقة” ،إخراج األوكراني الموهوب
سرغي لوزنيتسا ،كان األقل حظا ً هذه السنة
في اقتناص أي جائزة ،علما ً أ ّنه يستحقها أكثر
من بعض األفالم الفائزة .ولكن الجوائز تأتي
وتذهب ،أما روعة السينما فباقية الى األبد.
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شعرية اللغة السينمائية

شعرية النص األدبي والنص الفرجوي السينمائي
عبيد لبروزيين
ال يمكن الحديث عن شعرية اللغة األدبية
والفرجوية إال في سياقها التاريخي واألدبي،
وفي إطار نظرية األجناس األدبية بصفة
عامة؛ ألن تحقق لذة النص بلغة روالن
بارت ،يرتبط بعناصر داخلية (بنية النص)
وخارجية (السياق التاريخي واالجتماعي.)...
واللغة باعتبارها رموزا لغوية وغير لغوية
 signes non verbauxتشكل مادة
األدبية والفرجوية أو الفيلمية ،وهي كائن
حي ال تتضح معالمه إال في أنساق متنوعة
ومختلفة.
ولما كانت اللغة كذلك ،رموزا وإشارات
وصور ،فهي تتطور وتنمو وتتراجع حسب

األنساق والبيئة السوسيوثقافية ،لذلك ،من
الصعب تحديد المدلوالت بمنء عن العوامل
الخارجية للرسالة اللغوية.
ال تتحدد المدلوالت إال في سياق تاريخي
معين ،أو بعبارة أخرى ،ال يمكننا استيعاب
أفكار أرسطو طاليس إال بفهم بنية المجتمع
اإلغريقي في القرن الخامس قبل الميالد،
والقصد أسلوب عصر ما أو حساسية جمالية
لمرحلة تاريخية معينة ،لذلك ينعت بعض
الدارسين مثال المقومات الجمالية األسلوبية
لحضارة أو حقبة ما بالشعرية ،ومثال ذلك
قولهم «الشعرية اإلغريقية» و«الشعرية
الرومانية» و«الشعرية العربية»...إلخ.
أما المقصود بالسياق األدبي فله ارتباط
بنظرية األجناس األدبية ،فنقول شعرية

الرواية والقصة والمسرحية...إلخ ،أي
الخصائص النوعية التي تشكل معالم كل
جنس أدبي على حدة ،ولكن هذه األجناس
مرتبطة بالتيارات األدبية التي تحدد معالمها
الجمالية مثل التيار الرومانسي والواقعي
والتعبيري...إلخ.
وبناء على ما سبق فإن النص الجميل -
سواء كان أدبيا أم فرجويا  -من وجهة نظر
رومانسية ،هو النص الذي يعكس عوالم الذات
الفردية ،والذي يجعلها تتفجر في ثنايا النص،
ليصبح النص بؤرة لتطلعات الفرد نحو ذاته،
ووسيلة يكشف من خاللها المبدع عن رؤيته
للعالم ،بينما يرى التيار الواقعي أن النص
الجميل هو الذي يصور العالم وينقل تفاصيله
الدقيقة بآلة فوتوغرافية دقيقة ،وهذا على
سبيل المثال ال الحصر ،ولذلك نصادف بعض
اآلراء التي تربط الشعرية بالتيار األدبي،
ومن ذلك قولهم :شعرية التيار الرومانسي
وشعرية التيار الواقعي...إلخ ،ومنه ،فجمالية
النص األدبي والفرجوي يحتكمان إلى أنساق
متعددة ومختلفة وسياقين تاريخي وأدبي.
ولما كان موضوعنا هو شعرية اللغة
السينمائية ،فإن شعريتها ال يمكن تحديدها
إال من خالل األنساق المتعددة والسياقين
السابقين ،وعناصر اللغة السينمائية ،وألنها
كثيرة ،فسنركز على الصورة والجسد ألسباب
سنوضحها الحقا.
سننطلق من أن جمالية السينما مرتبطة
بمكوناتها وعناصرها وسنقسمها إلى:
 العناصر الداخلية :السيناريو ،اإلخراج،اللقطة ،المشهد ،المونتاج ،التمثيل...إلخ.
 العناصر الخارجية :العادات والتقاليد،الدين ،االقتصاد ،الثقافة ،التاريخ ،التيارات
األدبية...إلخ.
الصورة السينمائية
قبل الحديث عن دور الصورة في رسم معالم
الخطاب السينمائي ،ال بد من التوافق األولي
في تعريف الفن السابع كما يسميه اإليطالي
رككتو كانودو ،ألن تعريفاته يصعب
حصرها ،ومن بينها تقديم السينما على أنها
«فن وصناعة إنتاج الصور المتحركة»،1
وهذا ما يبين أن اللغة السينمائية تقوم أساسا
على الصورة ،وهو ما نجده عند خالد دقي
الذي يعرفها بأنها «لغة تتكلم وتعبر بالصورة
أوال وقبل كل شيء» .2كما يقدمها محترفو
المهن السينمائية مثل المخرج المغربي
الجياللي فرحاتي بقوله «السينما في نظري
صورة قبل كل شيء».3
نالحظ أن هذه التعريفات تركز على الصورة
السينمائية ،وهذا ما يبين دورها ومكانتها في
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اللغة السينمائية ،ومنه يمكن أن نخلص إلى أن
السينما هي إبداع بواسطة تالحق الصور في
زمن محدد ومكان معين.
وتعد الصورة وحدة لغوية صغرى في الخطاب
السينمائي ،فهي التي تشكل اللقطة والمشهد،
وبالتالي تشكل المعنى العام للفيلم في عالقته
بالسياق التاريخي والتيارات األدبية ،لذلك
يقول محمد نور الدين أفاية« :والفيلم بوصفه
تفكيرا إبداعيا بالصورة ،وكتابة خصوصية
تستدعي قراءة ما ،لذلك فإن المعنى في الفيلم
يتحرك بين الصور واألصوات المكونة للفيلم..
ولكنه يتحدد أيضا بطبيعة االستقبال الذي يقوم
به المتفرج لهذا الفيلم وبآليات الثقافي الذي
يشغل فيه وعيه وتصاغ فيه أحكامه»،4
الصورة بهذا المعنى معطى للقراءة اآلنية وفق
شروط محددة سلفا (نقصد األنساق والسياقين
التاريخي واألدبي) ،وعليه «لقد أصبحت
الصورة اليوم عالمة على ثقافة العصر وهي
في السينما الموضوع واألداة والغاية».5
تستوجب قراءة الصورة السينمائية قراءة أفقية
وعمودية ،أي عالقة الصورة بما قبلها وما
بعدها ،وعمودية أي في عالقة الصورة ببعض
العناصر اآلنية مثل عالقة الزاوية التصويرية
بالممثل والديكور ،ففانوي يرى «أن اللغة
السينمائية غير أحادية الشكل تستدعي مجموعة
من القوانين الخالصة .تدمجها ،تحولها تبنينها:
 السنن الخالصة ويحددها فانوي في:* حركات الكاميرا (السائرة ،الماسحة)...
* تنويعات اللقطات (أمريكية ،متوسطة،
إيطالية مقربة)...
* استعماالت خارج الحقل الصوتي والتناظر
الحقلي.
* تركيب (التغييب ،السرعة ،التبطيء)...
* أدوات الربط (الوصل ،الفصل كالربط
بالسواد ،الربط المتسلسل)..

* إلى جانب حيل وغدع السينما.
 السنن غير الخالصة:* الموسيقى
* الكالم (الحوار)
* اإليماءة والحركات
* المالبس
* أدوار الشخصيات
* المواضيع المطروقة6»...
لقد وضع فانوي هذا السنن للفصل بين العناصر
الخالصة للسينما والعناصر التي يمكن أن
تتقاسمها مع أجناس أدبية وفرجوية أخرى،
ولكن ،ولما كانت الصورة جزء مشتركا
بينهما (السنن الخالص وغير الخالص) فال بد
من قراءة الفيلم باستحضارهما معا ،فالمالبس
واإليماءات والحركات تدخل في اإلطار/
الصورة ،وال يمكن أن تقرأ هذه العناصر إال
في سياق العناصر الخارجية .إذن ،ما الذي
يجعل الصورة تعكس بعدا جماليا ما؟؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال ،هو جوهر شعرية
اللغة السينمائية ،وبالتالي يمكن االنطالق من
عناصر الصورة في حالة ثبات ،ورصد كل
مكوناتها ،الفضاء ،الديكور ،الممثل ،اإلضاءة،
زاوية الصورة...إلخ ،وهي ال تعكس بعدا
جماليا إال في عالقاتها المتعددة ،أي في عالقة
الصورة بما قبلها وما بعدها ،ونظام تلقيها ،أي
العناصر الخارجية.
كل هذه العناصر (الداخلية والخارجية)
تجعل الصورة تكتسي طابعا جماليا ،عالوة
على انزياح الصورة عن الواقع ،أي تناوله
بطريقة فنية ومخالفة للمألوف ،وهذا هو ما
يحقق ما أسميناه بشعرية اللغة السينمائية.
وكل هذا راجع إلى جورج ميليس الذي أرسى
أسس الفن الجديد باغتراعه للخدع السينمائية
والسيناريو والسينما الهزلية والخيالية التي
تجسدت في أضخم أعماله «رحلة إلى القمر».

وبالرغم من أن الشعرية تقوم على خرق
المألوف ،في األدب كما في السينما ،إال أنها
تعكس العناصر الخارجية بشكل غريب ،وذلك
أشبه بالمخرج الذي يدرس تقنيات اإلخراج
ليطلب منه أن ينسى كل ما تعلمه ،وهو األمر
الذي عبر عنه محمد نو الدين أفاية بقوله« :إن
الفاعل السينمائي داخل سياق أصالته ،يلغى
ضمن صيرورة فعل الكتابة ،ألن حضوره
في عملية الكتابة يتميز بوصفه نتيجة ووسيلة
لها ...تصوغ تفاصيل هويتها داخل ثنايا
الصور والحركات والشخوص ،وفي هذا
المستوى من الخلق يستطيع السينمائي ترجمة
ثقافته ولغته وتصوره الخاص للعالم وللحظة
التي يتحرك فيها».7
وخالصة القول ،يجب على النقد السينمائي
أن يولي الصورة األهمية التي تستحقها،
وأن يجمع بين العناصر الداخلية والخارجية
في التمييز بين الجيد والرديء من األفالم،
وذلك من أجل سينما عربية قوية ،في عصر
قال عنه روالن بارط بأنه عصر الصورة،
ويكفي أن نختم مقالنا بقول الجاللي فرحاتي:
«السينما في نظري صورة قبل كل شيء،
وأي شخص يريد دخول عالم السينما يجب أن
تكون له خبرة بما هو تشكيلي .طبعا ليس كل
مخرج رساما ،يستطيع أخذ الريشة والرسم
بها .لكن يفترض فيه أن يمتلك ذلك الحس
الذي يوجد عند الرسام ،ال يجب أن نفرق بين
الفن التشكيلي والسينما ،فكل سينما جيدة ال بد
أن تحتوي على مشاهد ولقطات تشكيلية»8
هوامش:
 -1فن جاكسون ،السينما الناطقة ،ترجمة ع
خضر ،منشورات وزارة الثقافة ،المؤسسة
العامة للسينما في الجمهورية العربية
السورية ،دمشق ،2007 ،ص86 :
 -2خالد دقي ،السيناريو السينمائي من الفكرة
إل الشاشة ،دت ،دط ،ص43 :
 -3عبد الكريم وكريم ،أسئلة اإلخراج
السينمائي في المغرب ،منشورات سليكي
إخوان ،الطبعة األول ،2003 ،ص8 :
 -4محمد نور الدين أفاية ،الخطاب السينمائي
من الكتابة إل التأويل ،منشورات عكاظ ،دت،
ص25 :
 -5العلوي المحرزي ،المقاربة النقدية
للخطاب السينمائي بالمغرب من 1905
إل  ،2000منشورات سايس ميديت ،ط،1
 ،2007ص12 :
 -6عبد الرزاق الزاهير ،السرد الفيلمي،
قراءة سيميائية ،دار توبقال للنشر ،ط ،1
 ،1994ص32 :
 -7محمد نور الدين أفاية ،الخطاب السينمائي
من الكتابة إل التأويل ،م س ،ص 30
 -8عبد الكريم وكريم ،أسئلة اإلخراج
السينمائي في المغرب ،م س ،ص 8
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السينما وخيانة النص األدبي
رضوان السائحي
إذا كانت الكلمة -كما يقول النقاد -للكاتب،
فالصورة للمخرج ،ولالنتقال من الكلمة إلى
الصورة ثمة إضافات تقنية وفنية وكومات خيال،
إن اختل شيء من هذه اإلضافات جاء العمل
السينمائي مشوها فنيا ،وعلى المخرج أن يحافظ
على اللمسة األدبية في عمله السينمائي .لذلك
كانت األعمال الروائية إحدى الروافد المهمة
لألعمال السينمائية ،وهناك روايات عالمية لم
تحظ بالشهرة المتوقعة إال بعد تحويلها إلى فيلم
سينمائي مثل الرواية الوحيدة «ذهب مع الريح»
للكاتبة األمريكية «مارغريت ميتشل» صدرت
عام  1936بدأت كتابتها بعد أن أصيبت بمرض
أجبرها على المكوث في البيت مدة طويلة،
وفازت عام  1937بجائزة البوليتزر .تحولت
إلى فيلم سينمائي مدته  3ساعات و 42دقيقة.
وأفالم خالدة أعطت إشعاعا لروايات عالمية
مثل« :العراب» لفرانسيس كوبوال المأخوذ عن
رواية بنفس االسم للروائي ماريو بوزر عام
 ،1968وفيلم «المريض االنجليزي» للمخرج
أنتوني منغيال عام  1996المقتبس عن رواية
بنفس العنوان للروائي مايكل أوند اتجي .ويعتبر
النقاد أن عملية تحويل العمل األدبي إلى عمل

سينمائي ،هي عملية إبداعية تمر عبر مختبر
بالغ التعقيد ،ألن الكاتب تسكنه الكلمة في حين
أن المخرج تسكنه الصورة.
في البدء كانت قصة الفيلم السينمائي تقوم على
مجرد فكرة في بدايته ثم تنبني عليها األحداث
بشكل ارتجالي ،لتنتهي بالمطاردة (مثل أفالم
شارلي شابلن) .لكن مع تطور السينما أصبح
النص السينمائي ،أو السيناريو أكثر تعقيدا
ودقة فاعتمد عدد كبير من المخرجين على
المواد األدبية.ولهوليود تاريخ عريق في استلهام
األعمال األدبية العالمية ،وبفضل تحويل األعمال
األدبية إلى أفالم سينمائية ،تعرف الجمهور على
شخصيات أدبية في قالب فني بديع مثل هاملت،
وجان فالجان ،والكونت دي مونت كريستو،
وسيرانو دي برجراك ...وأفالم مثل« :زوربا
اإلغريقي» و«اسم الوردة» و«عناقيد الغضب»
و«العطر» وغيرها من األفالم السينمائية التي
استمدت نجاحها من نجاح الرواية.
وعززت السينما قوة أعمالها الفنية باستفادتها
من أعمال عمالقة األدب اإلنساني الخالد أمثال:
فيكتور هيجو (البؤساء ،وأحدب نوتردام)،
وديستويفسكي (اإلخوة كارامازوف) ،وتشارلز
ديكنز (قصة مدينتين) ،وتولستوي (آنا كارينا)،
وهيمنجواي (الشيخ والبحر) ،وبوريس باسترناك

(دكتور زيفاكو) وغيرهم من األدباء الذين
تعرف عليهم الناس من خالل تجسيد شخصياتهم
الروائية عبر الشاشة.
وفي الفترة التي اعتمدت فيها السينما العربية
على استلهام أفالمها من األدب خالل منتصف
القرن الماضي بشكل مكثف ،وخاصة في مصر،
أطلق على هذه الفترة بـ«زمن الفن الجميل»
وهي الفترة التي اتجهت فيها السينما إلى نقل
مواضيع تعالج الواقع على الشاشة انطالقا من
األدب ،وكانت أول رواية تم تحويلها إلى عمل
سينمائي في العالم العربي هي رواية «زينب»
لمحمد حسين هيكل ،والتي قدمت صورة جيدة
عن المرأة ،وحولها المخرج محمد كريم إلى فيلم
صامت عام  ،1930وقدمها مرة أخرى عام
 1952من خالل فيلم ناطق.
ويعد نجيب محفوظ أهم الكتاب العرب الذين
حظيت رواياتهم باهتمام كبار المخرجين
السينمائيين الذين حولوا أعماله الروائية إلى
أفالم سينمائية ومسلسالت تلفزيونية أبرزها
ثالثيته (بين القصرين وقصر الشوق والسكرية)
وروايات «خان الخليلي» و«اللص والكالب»
و«الحرافيش» و«ميرامار» و«الطريق»
و«السراب» .وكانت رواية «بداية ونهاية»
أولى رواياته التي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي
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عام  ،1960وشارك نجيب محفوظ في كتابة
سيناريو األفالم السينمائية مثل «درب المهابيل»
و«االختيار» و«المذنبون».
وحظيت روايات يوسف السباعي (وزير الثقافة
المصري عام  )1973هي األخرى باالهتمام
السينمائي كروايات «نادية» و«الليلة األخيرة»
و«اذكريني» ...وكان إلحسان عبد القدوس
النصيب األكبر في تحويل رواياته إلى أعمال
سينمائية ،فقد حولت  49رواية إلى نصوص
أفالم سينمائية مثل «في بيتنا رجل» و«أنا حرة»
و«هي والرجال» و«هذا هو الحب» وقصة
«بئر الحرمان» ،وتسع روايات إلى مسلسالت
تلفزيونية .باإلضافة إلى أعمال طه حسين مثل
«دعاء الكروان» ،وتم إخراج  22فلما مقتبسا
من أعمال توفيق الحكيم مثل «يوميات نائب
في األرياف» و«األيادي الناعمة» و«عصفور
من الشرق» و«رصاصة في القلب» .ويوسف
إدريس مثل «ال وقت للحب» و«النداهة»
و«الحرام».
وكتب األديب السوري حنة مينا عشرات األعمال
الروائية التي اتسمت بالواقعية تم تحويل العديد
منها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية أهمها رواية
«نهاية رجل شجاع» .ومن أهم األعمال الروائية
الفلسطينية التي حظيت باهتمام السينما رواية

«رجال في الشمس» للكاتب غسان كنفاني.
وهناك العديد من الكتاب العرب الذين أغنوا
الخزانة السينمائية بفضل رواياتهم مثل رواية
«باب الشمس» إللياس الخوري ،و«غصن
الزيتون» لمحمد عبد الحليم ،و«واسالماه»
لعلي أحمد باكثير ،و«شباب امرأة» لألديب
وكاتب السيناريو يوسف غراب التي حُولت إلى
فيلم للمخرج صالح أبو سيف عام  1956تم
تصنيفه ضمن أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما
المصرية.
وبعد تعثر مسيرة عالقة السينما المصرية
باألدب ظهرت رواية «عمارة يعقوبيان» لعالء
األسواني في السنين األخيرة ،والتي حولت
إلى فيلم بنفس العنوان للمخرجمروان حامدعام
 ،2006والتي استطاعت أن تحيي العالقة بينهما
من جديد ،وحققت نجاحا باهرا سينمائيا وروائيا
(تم طبع أكثر من ثماني طبعات) .ورواية «فرقة
ناجي عطا هللا» ليوسف معاطي التي حُولت إلى
مسلسل تلفزيوني ،وكذلك األمر بالنسبة لرواية
«خالتي صفية والدير» لبهاء طاهر .وتوالت
بعض الجرعات األدبية بين الفينة واألخرى
التي أنعشت السينما مثل رواية «الفيل األزرق»
و«تراب الماس» ألحمد مراد ،و«هيبتا» لمحمد
صادق.

وفي المغرب هناك بعض األعمال األدبية التي
تم تحويلها إلى أعمال سينمائية ،نذكر منها
فيلم «حالق درب الفقراء» لمحمد الركاب
عام  1982المقتبس عن مسرحية تحمل نفس
العنوان للكاتب يوسف فاضل ،وفيلم «شمس
الربيع» عام  1969للمخرج لطيف لحلو ،وهو
مأخوذ عن قصة للروائي المغربي عبد الكريم
غالب ،وفيلم «الزفت» عام  1984للطيب
الصديقي المأخوذ عن مسرحية «سيدي ياسين
في الطريق» للطيب الصديقي نفسه ،و«صالة
الغائب» عام  1995لحميد بناني عن رواية
للطاهر بنجلون ،وفيلم «درب موالي الشريف»
عام  2004لحسن بنجلون المأخوذ عن رواية
«الغرفة السوداء» للكاتب جواد مديديش ،وفيلم
«جارات أبي موسى» عام  2003لمحمد عبد
الرحمان التازي وهو مأخوذ عن رواية تحمل
نفس العنوان للروائي المغربي أحمد التوفيق
عام  ،2004وغيرها من األعمال السينمائية
الناجحة.
وفي عام  2010صدرت رواية «Les
( »Étoiles des Sidi Moumenنجوم
سيدي مومن) للكاتب المغربي ماحي بينبين
التي استطاعت ترميم العالقة القوية بين األدب
والسينما بعد تحويلها إلى فيلم سينمائي بعنوان
«يا خيل هللا» للمخرج نبيل عيوش ،والذي
حقق نجاحا باهرا عبر العالم بفضل مقاربته
اإلنسانية في معالجة ظاهرة اإلرهاب ،وحصد
عدد من الجوائز العالمية ،وتم عرضه في أوربا
والواليات المتحدة وأمريكا الالتينية وبعض
البلدان العربية ،وحصد أكثر من  18جائزة
دولية .وهو فيلم ينتمي إلى السينما الواقعية
اقتبس من رواية «نجوم سيدي مومن» التي
تنبني أحداثها على وقائع حقيقية تتعلق بسلسلة
تفجيرات إرهابية في مدينة الدار البيضاء عام
.2003
في الوقت الذي يزداد اهتمام السينما العالمية
باألعمال الروائية والقصصية والمسرحية،
وتعتبرها دعامة أدبية لنجاح أعمالها الفنية،
نصطدم بظهور أفالم عربية خالية من الشكل
والمضمونة وغياب فكرة واضحة فنيا ،والتي
تركب على موجة الكوميديا التافهة ،واإلضحاك
المجاني الفارغ من كل هدف واقعي ،أو أبعاد
فنية .وقد برزت أصوات فنية تندد بهذه األعمال
السينمائية وتدعو إلى اعتماد السينما على األدب،
وتنهل من الرواية والقصة والمسرح ،خصوصا
بعدما ظهر كتاب سيناريو أفالم سينمائية هواة.
ومقارنة مع الغرب ال تزال السينما العالمية
تستلهم أعمالها من األعمال الروائية الناجحة،
فعلى سبيل المثال ،فقد تم تحويل عدد من
الروايات األجنبية إلى أفالم في سنة ،2015
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من أبرزها رواية «بروكلين هايتس» للروائي
االيرلندي كولم تويبين ،ورواية «الفتاة
الدانماركية» للروائي دافيد ابراشوف مستقاة
من حياة الفنان اينار فيجنر من أوائل الذين
تحولوا جنسيا على إثر عملية جراحية ،ورواية
«الصمت» للكاتب الياباني شوساكو إندو،
ورواية «خطيئة متأصلة» للروائي األمريكي
توماس بينشون ،ورواية «مباريات الجوع»
للكاتبة سوزان كولن ،ورواية «الحجرة» للكاتبة
االيرلندية إيمي دونجي ،ورواية «الطفل »44
للكاتب اإلنجليزي توم روب سميث ،ورواية
«السر في عيونهم» ،للكاتب األرجنتيني
إدواردو ساشيري ،ورواية «ثمن الملح»
للروائية األمريكية باتريسيا هايسيت ،ورواية
«األماكن المظلمة» ،ورواية «فى قلب البحر»
للكاتب األمريكي «ناثانيال فيلبريك» ،ورواية
«األماكن المظلمة» للكاتبة األمريكية «جيليان
فلين» ،ورواية «تركليموت» للروائي «بيك
زيزرز» ،ورواية «قصة حقيقية» للكاتب
«مايكل فينكل» وغيرها من األعمال المهمة.
في ظل تردي مستوى بعض األفالم العربية
وتراجع قيمتها الفنية وابتعادها عن االرتواء
من عيون األدب ،طالب النقاد والسينمائيون
بضرورةالعودة إلى االعتماد على األعمال
األدبية لتحسين جودة العطاء السينمائي ،ونظمت
عدة لقاءات تدعو لهذا الزواج الشرعي بين
السينما واألدب ،وأكدوا أن عالقة الرواية
والقصة بالسينما تمر بحالة متأزمة ،فاعتبروا
األدب منقذ السينما ،وأن هذه األخيرة تستفيد
منه كثيرا .وإن كان هناك من النقاد من يعتبر
السينما فنا قائما بذاته وال حاجة له إلى األدب،
وأن لكل منهما لغته الخاصة من منطلق إنتاج
أفالم جيدة تم صياغتها من روايات متواضعة،
وبعدما تم إعادة كتابتها في شكل سينمائي جيد
مثل فيلم «نور العيون» للمخرج حسن كمال
عام  ،1991وفيلم «الكات كات» المأخوذ عن
الرواية األصلية إلبراهيم أصالن.
إن انتقال عمل أدبي إلى عمل سينمائي يعطي
لهذا األخير بعدا فكريا وفلسفيا وأفكارا تجريدية
تتمثل في الصورة والصوت والتشخيص من
طرف شخصيات حقيقية ،ألن األدب يستطيع
إيصال أعقد األفكار من خالل استعمال الرواية،
ولهذا كان لألدب دور كبير في تغيير شكل
السينما من حيث المواضيع المتناولة ،ومدى
ارتباطها بالواقع ،واقترابها من الخيال .ولقد
حقق عدد كبير من المخرجين الكبار صيتا ذائعا
وشهرة واسعة على حساب جودة النص األدبي.
في بداية اإلنتاج السينمائي اتجه بعض األدباء
المرموقين إلى هذا الوسط السمعي والبصري
في الواليات المتحدة األمريكية مثل وليم فوكنر،

وناتاييل ويست ،وجون دون باسوس ..ذهبوا
إلى هوليوود تحذوهم آمال كبيرة.ورغم تشجيع
المنتجين لهم ،إال أنهم اصطدموا بواقع آخر
يختلف تماما عما كان في تصورهم .فارتدوا
عن االندماج في هذا الوسط ،ألن أغلبهم قاموا
بأعمال هزيلة ،فأجهضت وكسرت أعمالهم فنيا.
باستثناء قلة قليلة فإن كبار الروائيين والشعراء
والمسرحيين يفشلون غالبا في أن يصبحوا
ُكتابا جيدين للنصوص السينمائية ألنهم من
جهة يسيئون فهم طبيعة هذا الوسط ،ومن جهة
أخرى فإن جل كبار المخرجين تكون لهم اليد
األولى في كتابة النصوص وإن كانوا يعتمدون
على كتابة آخرين لتوسيع أفكارهم و إبراز
زوايا االختالف في الرؤية والثقافة ولهذا كان
األستوديو األمريكي يشجع التأليف الجماعي
للنصوص من أجل توسيع فكرة الفيلم*.
وكان الكتاب أحيانا يختصون بنوع معين من
الكتابة كالحوار أو الكوميديا ،وكان البعض
يبرع في تنقيح النصوص الضعيفة وتشذيبها.
وكان هتشكوك يساهم كثيرا في الشكل النهائي
لنصوصه ،إال أنه كان يرفض ظهور اسمه على
عمله ،ويسمح للكاتب الرسمي أن يأخذ كل شيء.

إذا كان تحويل األعمال إلى أعمال سينمائية
يعطيها انتعاشا فنيا على مستوى الصوت
والصورة ،فإن اتجاه األدباء إلى كتابة السيناريو
من دون اإللمام بتقنيات الكتابة السينمائية ظنا
منهم أنها ستالقي نفس نجاح أعمالهم األولى،
فإنهم غالبا ما يفشلون في تقديم نصوص
سينمائية ناجحة .واألدباء الذين نجحوا في
أعمالهم السينمائية هم حتما استفادوا من تقنية
الكتابة السينمائية ،واحتكوا بمتخصصين في
كتابة السيناريو.
وفي مقابل هذا الشد والجذب بين ضفتي الكلمة
والصورة برزت فكرة سينما المؤلف للتخلص
من ارتباط السينما باألدب ،وفي العالم العربي
فقد تبنى المخرج عبد السالم شادي هذه الفكرة
في فيلمه «المومياء» عام  ،1969وهو
مستوحى من قصة حقيقية مستعينا باألديب عالء
الديب ،وصنف هذا الفيلم ضمن أفضل مائة فيلم
في تاريخ السينما المصرية.
***
*مأخوذ بتصرف من سلسلة –المكتبة السينمائية-
«فهم السينما» لوي جانيتي-ترجمة :جعفر علي-
منشورات عيون.1993 -
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«البائع المتجول»..
تصدع المجتمع اإليراني وشروخه!
وفاء السعيد  -مصر
«ما الذي يفعلونه بهذه المدينة؟! ..من
األفضل أن نهدمها ونعيد بنائها من جديد!»
 ..يقول عماد بطل الفيلم الذي جسَّد دوره
الممثل اإليراني شهاب حسيني.
**
يستمر المخرج اإليراني أصغر فرهادي في
تحقيق انتصاراته للسينما اإليرانية ،بحصول
فيلمه «البائع المتجول» على جائزة األوسكار
أحسن فيلم أجنبي لعام 2017م لتكون ثاني
جائزة أوسكار يحصل عليها في تاريخه
بعد فيلمه المهم «انفصال» الذي حاز نفس
الجائزة ،وسط حفاوة نقدية وعالمية كبيرة
جعلت للفيلم اإليراني مكانه ومكانته على
ساحة السينما العالمية .ما يجعلنا نسأل أنفسنا
لماذا لم تحقق السينما المصرية نفس النجاح
رغم تاريخها الكبير؟!.
**
يكمل فرهادي ما بدأه أسالفه من أعالم تيار
«سينما الواقعية اإليرانية الجديدة» التي
بدأت إرهاصاتها قبل الثورة اإلسالمية ،ثم
استمرت على أيدي كبار المخرجين أمثال
محسن مخملباف،وماجد مجيدي ،وجعفر
باناهي،وعباس كياروستامي..،وغيرهم .هذا
التيار الذي احتفى به فرهادي في فيلمه بأن قام
عماد البطل المعلم والممثل المسرحي بعرض
فيلم لطالبه يعد من كالسيكيات هذه الموجة،
هو فيلم «البقرة» إخراج داريوش ميهروجي
1969م،تلك السينما التي ش ّقت لنفسها مجرى
في خضم صعوبات كبيرة ،اقتصادية وثقافية،
سينما تواجه مناخ قمعي والفظ لإلبداع،
حكم ديني يضع قيوده على كل أنواع الفنون
وفي القلب منها السينما .فعمد هؤالء الطليعة
من المخرجين للسينما منخفضة التكاليف،
و»سينما المؤلف»،ورفعوا الواقعية شعارً ا
لهم ليكشفوا مساوئ مجتمعهم بنقد الذع بدون
ضجيج أو مباشرة فجة ،انغمست السينما
اإليرانية الواقعية في الواقع اإليراني المحلي،
لمست فيه الجانب اإلنسانية المشتركة
فخرجت به إلى العالمية.
«أستاذ ،كيف يتحول اإلنسان لبقرة؟» يسأل
التالميذ  ..يجيب عماد« :ببطئ».
**

الفيلم يبدأ أحداثه ببناية تتصدع ،وتنهار،
تمألها الشروخ ،وجميع َمنْ يسكنها في
خطر ،وعليهم أن ينجو بأنفسهم فورً ا ويفروا
منها .هذا المجتمع المهدد باالنهيار ،يلف
شخوصه بحالة من القلق واالضطراب،وعدم
االستقرار .البناء السردي للفيلم استوحى
خيوطه من رائعة آرثر ميلر المسرحية «وفاة
بائع متجول» ،ونقول استوحى النص ولم
يقتبسه حرفيًا ،ليقول فرهادي بأن نص أدبي
«أمريكي» ،أمريكا التي يعاديها النظام في
بالده قادر على أن يلهم مبدع إيراني ،وأن
يطبقه على واقعه .ليرسل برقية واضحة
أن الفن ال وطن له،وليس خاضعًا لألهواء
السياسية واالختالفات األيديولوجية .وتبدأ
أولى لقطات الفيلم بعامل إضاءة في مسرح
يضبط إضاءة المسرحية التي نكتشف هذا
التماهي بينها وبين حيوات الشخوص الرئيسية
الممثلين والعكس بالعكس ،هذه اللعبة السردية
التي يتوازى فيها الوقوف على خشبة المسرح
مع الحياة ،ليقول بأن الفن يستمد مادته من
الواقع وليس بغريب عنها.
مجتمع مسرحية ميلر ،متصدع أيضًا،
مليء بالكذب والغش والخداع بين أفراده.
شخصيات تكذب على نفسها وعلى المحيطين
بها .البناية التي اقتبس فرهادي شكلها من
المسرحية ،شفافة بحيث ترى كل الوحدات
بعضها بعضًا ،وعلى الرغم من هذه الشفافية
إال أنها شفافية زائفة ،وإن كان يرى الجميع
بعضه بعضًا ،إال أن الجميع يجهلون كل
شيء عن حقيقة بعضهم بعضًا ،وتلك هي
المسألة .بعد التصدع أصبح كل الزجاج
مشروخ ،والعالقات أيضًا مشروخة .ينتقد
فرهادي النظام القضائي في بالده ،استمر
معه من فيلمه «انفصال» ،فالبرغم من وقوع
االعتداء على «رنا» زوجة البطل وزميلته
في المسرح ،إال أنها تخشى اللجوء للشرطة
العدلي  ،كما أن الجيران والمجتمع بدا
والنظام َ
في حالة عدم ثقة في هذه المنظومة القضائية
وامتدحوا سلبيتها بعدم الشكوى للشرطة التي
مهما لجأت لها لن تنصفك بل من الممكن
أن يحملوها الخطأ ،فتصدع قيمة العدالة في
المجتمع تنذر بأن تعود به لشريعة الغاب.ومن
ثم يدفع ذلك عماد للبحث بنفسه عن الجاني،
ثم محاولة القصاص منه على طريقته كمثقف

ً
رجل همجيًا
وفنان ومعلم ورجل مثالي وليس
ً
يثأر لشرفه بارتكاب جريمة قتل مثل ،لكنه
ً
بدل من ذلك يحاول في لحظة كشف أن يفضح
الرجل الجاني أمام أسرته ويعريه ،كما أنها
كانت لحظة تعرية للمجتمع برمته ،وبالرغم
من انتقال البطلين من البناية المتصدعة على
وشك االنهيار ،يعود عماد إليها لينهي فيها
مواجهته مع المعتدي على زوجته .هنا تظهر
لغة فرهادي البصرية في اللقطات المقربة
وتكوينات الكادارات التي تحصر األبطال
في مساحات ضيقة ومؤطرة بكوريدورات
تجعلهم محاصرين بواقع ضيق وخانق،
كما أن زاوية الكاميرا التي تلتقط العجوز
الجاني من أعلى وتضعه في عمق الكادر
لتظهره صغيرً ا بالنسبة ألعين الناظر إليه،
لتظهر ضآلته وخزيه .كما أن فرهادي مارس
لعبته المعهودة بوضع الجدران كحواجز بين
الشخصيات وبينهما الزجاج المشروخ لبيان
تأثر العالقات بينهما .وتنطفيء اإلضاءة على
بالتوه العجوز بنفس طريقة المسرح ليرسخ
لفكرة التماهي بين الحياتين.
يسخر فرهادي من القيود التي يضعها نظام
الحكم اإلسالمي على المبدع من داخل فيلمه،
فيرد بذلك على كل االدعاءات ضده بأن كثير
من المشاهد خصوصًا بين الزوج والزوجة
ليست واقعية .الممثالت البد أن تظهرن دائمًا
بالحجاب ،كما أن التالمس بين األبطال ممنوع
حتى لو أنها زوجته في سياق الدراما .هذا
النقد ظهر في بروفة على المسرحية ،تخرج
فيها شخصية عاهرة لتقول بأنها ال ترتدي
مالبسها ،في حين أننا نراها ترتدي معط ًفا
شتويًا ومحجبة ،فيضحك الممثل أمامها على
جملتها ساخرً ا.
شريط الصوت للفيلم استمد مؤثراته من
الموسيقى المصاحبة للممثلين على المسرح،
كما أن الصوت الحقيقي أيضًا لعب دورً ا في
تكريس فكرة الواقعية ،واستخدم في كثير من
المواضع الصمت كمؤثر صوتي.
يموت البائع المتجول العجوز بعد مواجهته
بجرمه ،ويعودا كل من عماد ورنا لحياة
المسرح في آخر لقطة من الفيلم ولكنهما
شخصين آخرين يبدو على وجهيهما ثقل
الحدث ،فالشرخ اآلن بات بداخليهما وبدا أنه
لن يلتئم.
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فيلم «البائع» للمخرج اإليراني أصغر فرهادي:
لعبة األسرار ولغة الدوائر
عبدهللا الساورة
فيلم «البائع» ( 125 / 2016دقيقة  /إنتاج
فرنسي  /إيراني) للمخرج اإليراني أصغر
فرهادي هو قطعة فنية من الكمال المهين
تقريبا ،ألن المخرج يدفعنا منذ البداية لتحديد
ما هو اإلذالل؟ يستعيد المخرج هذه الكرافيزم
الوجودي واإلنساني الجريح في أفضل أعماله
السينمائية «ويلي»« ،نادر وسيمين»،
«انفصال»« ،الماضي»« ،البائع» بشكل
تتابعي دون أن يتوقف عن البحث في لغة
سينمائية تتخطى الحدود وتقف عند النفس
البشرية مسائلة شكها اليقيني عن مفاهيم
الحب ،الصداقة ،الموت والقدرة على فهم
اآلخر...
يقال دائما أن المخرج الجيد هو الذي يصيب
بسهمه وسط الدائرة و المخرج الرائع من
يفكر كيف يصيب وسط الدائرة ..والمخرج
أصغر فرهادي من طينة المخرجين الذين
يفكرون كيف يصيبون الدائرة بلغة سينمائية

الشفافية إلى الظالم  /التستر ،وبداية االنهيار
التدريجي لعالقات المحبة التي جمعت
بين الزوجين والمغتصب في ذات الوقت
حينما يتحول االعتداء الجسدي أو المعنوي
إلى تهديد في كيانها ووجودها األسري مع
ما يصاحبها من رغبة ملحة في االنتقام و
ضرورة الغفران للحد من التدمير الذاتي،
وهو ماكياج اجتماعي يحاول الزوجان إخفاء
ما قد انكسر بالتأكيد.
يقرأ فيلم «البائع» بالنسبة للمخرج على ضوء
التعقيدات اإلنسانية واألجواء العائلية لمجتمع
محافظ بشكل عام وأسرة متحررة نسبيا بشكل
خاص .لنجد بعد ذلك طبقات ودوائر متعددة
في الفيلم .نكتشف في الفيلم الجوانب المظلمة
للروح عبر حبكة تروم االنتقام واكتشاف
مجاهل النفس للشاب عماد وهو يعمد لالنتقام
لزوجته ،رغم ثقافته وتحرره الفكري ،فهو
رجل بكبرياء مجروح ،يشعر بنوع من
اإلذالل والمهانة.
تتعدى لغة المخرج في الحكي لغة أولى حيث

تمتح من قدرته على منح الشخصيات أسئلة
قلقة و أفقا غير منتظر.
مخرج يبحث في دالالت الصور وله قدرة
على بناء الشخصيات وعالئقها المعقدة من
حيث تأثيرها على المسارات /التوجهات
الميلودرامية للفيلم بشكل عام.
يبدأ الفيلم في سكون ولكن بعد تعنيف المرأة
تظهر بوضوح المقدرات الدرامية لهذا
المخرج ...يقينه أن كل شخصية داخل الفيلم
لها أسبابها ،وأنها تمر بالتناوب من النور /

يصف فرهادي كل هذا بطريقة خفية ،عن
وعي تام بتعقيدات الكائن اإلنساني مازجا
إياها بالمشاعر عندما تتواجه مع الوضعيات
القصوى .هذا الفهم ال يمنحها ال الصالبة
الكافية و ال الوضوح التام ولكن هناك نوع
من خلط األوراق ولعبة التستر.
يرسم المخرج تصاميم هندسية جغرافية دقيقة
تهدف إلى شل /عدم تحريك فكرة مجردة
بل فكرة بواقع معاش .ويعمل عليها في
إيجاد وبناء هذه العالئق وفق تصاميم مسبقة

ومخطط لها .مخرج بروح باحث يخفي أسرار
شخصياته بذهنية مكتوبة من طرف مهندس.
تكمن فلسفة هذا المخرج اإليراني أنه يرى
أن المعرفة المشتركة للحقيقة تكمن تحت
مظاهر اإلدراك اليومي وهو على خطى
المخرج البولندي كريستوف كيسلوفسكي،
إريك رومير ،جاك ريفيت أو مثل كلود
شابرول أو تحت ظالل فريتز النغ .بهذا
المعنى فالفيلم هو تكريم للفعل المسرحي كلغة
عالمية وتكريم ألرثر ميللر مبرزا أن الفشل
وتدمير السالم واألحالم هي نتائج لالبتعاد
عن المبادئ األخالقية.
تلعب الدار والمدينة دورا مركزيا في سينما
أصغر فرهادي ،وتتشابه كثيرا مع أجواء
مدينة نيويورك كما عاشها أرثر ميللر بمدينة
طهران وكما عاشها فراهيدي ..كال المدينتان
لحقهما تغيير رهيب ..زحف جغرافية
اإلسمنت على المناطق الخضراء بشكل
فوضوي وغير عقالني وكبت مستتر ومدى
تأثير ذلك على حياة األفراد واألمكنة .لهذا
يضيق المكان في الفيلم كثيرا من عمارة على
وشك االنهيار إلى شقة مستأجرة إلى غرفة
لعاهرة مقفلة وداللة هذا اإلغالق في مجتمع
محافظ إلى ركح مسرح ..إلى جلوس في
مقاعد سيارة صغيرة ..إلى سطح العمارة
في رمزية للتسلق الطبقي لبطلي الفيلم اللذين
ينتميان للطبقة المتوسطة .كل هذا تم تصويره
بلقطات متنوعة من فوق /تحت ،لقطات
جانبية ،لقطات ملتصقة بالشخصيات ،لقطات
متحركة...
يتجه المخرج إلى استعمال تقنية األداء
المسرحي كوسيلة تعبيرية إليضاح الميتا ـ
سينمائية للعمل بشكل مضمر وإلعطاء فيلمه
عالجا وصفيا ورمزيا لمأساة رجل عادي
في مجتمع ذكوري بال مبادئ .يضع المخرج
انفصاال ثقافيا وجنسيا ناجحا حيث يترك
المرأة كعنصر معقول داخل مجتمع يتجذر به
النظام األبوي العصري لكنه ال ينضب داخل
مسميات متعددة باسم الحداثة.
فبطل المسرحية أرثر ميللر يقول أن ابتسامة
واحدة تفتح الكثير من األبواب أما بالنسبة
للمخرج ابتسامة واحدة تفتح الكثير من
المآسي .لذا ألبس المخرج شخصية عماد
كشخصية محورية أقنعة متعددة :الممثل
المسرحي رفقة زوجته رنا الممثلة أوال ثم
المثقف المنتمي للطبقة المتوسطة والراغب
في تجاوز وضعه االقتصادي واالجتماعي
المتصدع والمنهار ،ثم الزوج الحائر بين
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أصناف الحداثة والتقليدانية.
يعيش الزوجان عماد ورنا حياة أسرية
منسجمة وبعد اغتصاب الزوجة يبحث عماد
عن االنتقام أكثر من مواساة الزوجة والوقوف
بجانبها وبالتالي أضحى برنامجه اليومي
البحث في تفاصيل االعتداء والتدقيق فيها باحثا
عن خيط ناظم يوصله إلى الجاني.على عكس
الزوجة رنا تعرف مسبقا أن ما يجنيه زوجها
من االنتقام هو المزيد من العذابات والقلق
والتوتر .طارحة سؤاال عميقا إلى أين يقود
االنتقام والثأر؟ تعيش الزوجة /المرأة /اإلنسانة
بهذا المعنى اضطهادا نفسيا واجتماعيا تالحقها
نظرة اآلخرين في غياب أي معنى للزوج.
يمنحنا الفيلم بعدين تاريخين :البعد
األول( )1949وصف لألسرة النووية
دخل المجتمع األمريكي وبداية التحوالت
الكبرى لهذا المجتمع داخل المسرحية .البعد
الثاني( )2016وصف لألسرة النووية داخل
المجتمع اإليراني والتحوالت الكبرى التي
تظهر على هذا المجتمع .بين التاريخين مسافة
سبق وتحول بين مجتمعين ونظرتين متغايرتين
لمجتمعين يعيشان تناقضات صارخة ،األول
بمفهوم رأسمالي /معولم والثاني داخل مجتمع
محافظ بدالالت دينية في إطار معولم .عولمة
المسرحية وتمثيلها من طرف مثقفين إيرانيين

رغم أوجه التباعد والتناقض بين السياسات
الحاكمة والمتحكمة في المشهدين معا.
حكي أفقي للبحث عن هدف تتخلله مساحات
عميقة تعمل بشكل أدبي على إدخال الحكايا
السرية لقلب الحكاية وإلى مدارات الحكاية
الرئيسية.
كل سر في الفيلم يقود إلى عقدة ومجموعة
مشاهد فيلمية متنوعة ...بهذا المعنى الفيلم
عبارة عن مجموعة من المتواليات يترك
للمشاهد فرصة اقتراح وتخيل النهايات
والحلول المقترحة .وإشراك المشاهد في لعبة
المتخيل الفيلمي.
داللة موت البائع المتجول سينمائيا هو موت
رمزي للشغف الذي كان متدفقا في الحياة
المسرحية في البداية مخفيا الشك القاتل للرجل
وفي المعاناة النفسية التي تعيشها الزوجة وفي
نظرة االحتقار التي تخيم على المغتصب
الخمسيني أمام أفراد عائلته وفي الغرفة التي
تحتوي بقايا سفالة أخالقية في مجتمع يدعو
للتطهر من دعارات مختلفة.
تمتاز سينما فرهادي بمهارات إبداعية بارعة
تستكشف قضايا الشرف ورموزه والتوترات
األسرية ومفاهيم العدالة .وهي سينما محاطة
بحساسية إبداعية تغترف من البسيط نحو
المعقد.

يحيل عنوان الفيلم «البائع» إلى «بيع» منتوج
ثقافي أو استيراد قيم إنسانية يراد تسويقها من
قبل الممثل والممثلة للجمهور األكبر عن قيم
الحب والسالم والتعايش مع اآلخر ولكن داخل
األسرة يعيش الزوجان حالة من الشك والحيرة
واالنتقام .العاهرة داخل الفيلم بغرفتها المظلمة
والمغلقة تدل على الوجه المحافظ للمجتمع
على قبول هذه الممارسات سرا ورفضها
عالنية باسم الدين .بعبارة بسيطة المخرج يقدم
مجتمعا متناقضا كذبه أكثر من صدقه.
يتقن المخرج لعبة المايسترو فهو من طينة
أولئك الذين لهم بعض النرفزة واألعصاب
بثالث شخصيات فيلمية محورية في شقة
فارغة ،مستخدما الحوارات البسيطة
والحركات الخفية الكاملة الداللة والمعنى
تجعل قلب المشاهد يكاد يخرج من صدره.
سينما بنهايات مكثفة وبال تنفس .فالنهاية في
لغته السينمائية ليست مفهوما تافها من المأساة
باعتبارها عنصرا ضروريا من التجربة
اإلنسانية .المخرج له براعة كبرى بما راكمه
من تجارب فيلمية في إتقان لعبة األسرار ولغة
الدوائر السينمائية بامتياز.
بلغة سينمائية متفردة يحصد للمرة الثانية جائزة
األوسكار في دورتها  98عام  2017عن
أفضل فيلم أجنبي غير ناطق باللغة االنجليزية.
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مهرجان تطوان لسينما البحر األبيض المتوسط ،23
من بين أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة
عبد الكريم واكريم
أسدل الستار مؤخرا على الدورة  23لمهرجان
تطوان لسينما البحر األبيض المتوسط باإلعالن
عن نتائج المسابقتين الرسميتين للفيلم الروائي
الطويل والفيلم الوثائقي ،وقد شهدت الدورة
عرض أفالم ذات مستويات فنية متميزة وتنظيم
ندوات وموائد مستديرة مهمة تناولت قضايا
السينما في المغرب وحوض البحر المتوسط.
انطالق فعاليات المهرجان
انطلقت الدورة  23لمهرجان تطوان الدولي
لسينما البحر األبيض المتوسط بحفل االفتتاح
الذي تم فيه تقديم لجنتي تحكيم الفيلم الروائي
الطويل والفيلم والوثائقي ،إضافة لتكريم كل من
الممثلة المغربية السعدية لديب والفنان المصري
خالد الصاوي الذي ألقت في حقه القاصة
المغربية وعضوة الفريق المسير للمهرجان
فاطمة الزهراء الرغيوي كلمة ركزت فيها على
تعدد مواهبه وغوصه في الشخوص التي يؤديها
على الشاشة وتمكنه من مهنته كممثل ،فيما قال
الصاوي أنه معجب بالفن والسينما المغربيين
وأنه يحب ناس الغيوان الذين اكتشفهم من خالل
فيلم الحال ألحمد المعنوني وأن له أصدقاء
مغاربة فنانين كإدريس الروخ على سبيل
المثال.
وفي األخير تم تكريم عميد األغنية المغربية
الموسيقار عبد الوهاب الدكالي الذي ألقى في
حقه الناقد عمر بلخمار كلمة مؤثرة.
عروض المسابقة الرسمية
انطلقت عروض المسابقة الرسمية للفيلم
الروائي الطويل والفيلم الوثائقي بالدورة
 23لمهرجان تطوان لسينما البحر األبيض
المتوسط .وكان فيلم «ربيع» للمخرج اللبناني
فاتش بولخورجيان أولى هذه العروض،
وتتمحور أحداثه حول الشاب ربيع الباحث
طيلة لحظات الفيلم عن هويته وانتمائه ،إذ وهو
يقوم بإجراءات الستخراج جواز سفره للسفر
في جولة فنية إلى أوروبا سيكتشف أن بطاقته
التعريفية الوطنية مزورة ،وهكذا سنتابعه وهو
يحاول التعرف على انتمائه العائلي الذي ما يكاد
يظن أنه اهتدى إليه حتى يجد أنه ابتعدت عنه
معرفته ليتيقن مع الوقت أن جميع من يقصدهم
يعرفون أشياء عن حياته لكنهم يخبؤونها عنه
بل يكذبون عليه أيضا باختالق قصص غير
حقيقية عن كيفية تبنيه.
نجد بالفيلم الذي هو من إنتاج فرنسي لبناني
قطري إماراتي ،لحظات قوية تتمثل في تلك

الشحنة اإلنسانية التي تحملها الشخصية الرئيسية
في إصرارها على البحث عن هويتها وهنا
يطرح الفيلم ولو بشكل مستتر مشكل الهوية في
مجتمع متعدد االنتماءات في بلد كلبنان.
بخصوص التمثيل يجب التنويه بالممثلة جوليا
كسار التي أدت دور األم بكل احترافية وعمق.
المقاطع الغنائية بالفيلم كانت مبررة لكون
الشاب ربيع مغنيا لكن المشهد الغنائي األخير
كان جد طويل وأخل بإيقاع الفيلم الذي كان
من المفروض أن ينتهي مع حصول ربيع على
جواز سفره.
تقنية «الفلو» التي استعملها المخرج في بعض
المشاهد التي كان ربيع حاضرا فيها كانت جيدة
ومعبرة عن وضعية ربيع.
أما الفيلم الثاني في عروض المسابقة الرسمية
فكان هو «ال تنفصالن» للمخرج اإليطالي
إدواردو أنجليس ،والذي فاز بالجائزة الكبرى
للمهرجان ،وتدور حبكته حول أختين توأمين
ملتصقتين ،تعيشان في قرية صغيرة ويستغلهما
أبوهما في عروض غنائية في حفالت صغيرة
تثيران فيها النظر بحالتهما وعاهتهما أكثر مما
تثيرانه بموهبتهما الغنائية .لكن األمر سيتغير
حينما ستعلمان أن بإمكانهما االنفصال عن
طريق عملية جراحية ليست بالخطيرة ،بحيث
سيقترح طبيب أن يجريها متخليا عن أتعابه،
لكن أباهما لن يوافق لتهربا من المنزل وتواجها
عدة مشاكل لتتم في النهاية العملية رغما
عن رغبة األب .يحاول الفيلم معالجة تيمة
االستقاللية والتميز واالختالف ،بحيث مهما كنا
متشابهين فهناك نقط اختالف وتميز تطبع كال
منا وتميزه عن اآلخرين .على العموم فالفيلم ذو
طابع إنساني واضح.
وكان من بين العروض المهمة في المهرجان
فيلم «ضربة فالراس» للمخرج المغربي هشام
العسري والذي حصل على تنويه خالل هذه
الدورة .ويستمر العسري في فيلمه األخير
هذا في تعميق تجربته ومساره اإلخراجيين
وبأسلوب متفرد ،وهكذا وبمحافظته على
نفس أسلوبه السابق في محاولة تكسير اللغة
السينمائية السائدة والثورة عليها يقتحم في نفس
الوقت نوعا جديدا وهو الكوميديا والسخرية
الالذعة من نظام سياسي وصل إلى أوج تفسخه
وعبثيته بحيث وازى ماهو «واقعي» ماهو
سريالي وأصبح من الصعب التفريق بينهما.
نتابع في «ضربة فالراس» ذلك الشرطي
الذي أصيب في رأسه إثر مظاهرات «ثورة
الخبز» التي شهدها المغرب أوائل ثمانينيات
القرن الماضي ،لتأتيه بعد ذلك أوامر باالتجاه

إلى قنطرة سوف يمر منها موكب الملك الراحل
الحسن الثاني ،لكن وطيلة لحظات الفيلم وكما
في أفالمه األخرى يظل العسري يلعب في
المساحات الرمادية الفاصلة بين ماهو واقعي
بما هو مفارق للواقع ،إذ أن الضربة التي
أصابت الشرطي في رأسه تجعل َت َم ُّثله للواقع
غير واضح وربما تأتيه خياالت وأوهام تشوش
رؤيته لما يقع ،وهكذا وبما أننا نشاهد أحداث
الفيلم من وجهة نظره فالفيلم مزيج من هاته
األشياء المشوشة ،األمر الذي يجعلنا نتساءل
هل األمر بالتوجه للقنطرة حقيقي أم مجرد وهم
وهل مر الموكب حقيقة أم لم يمر وهل َق َتل
الشرطي حقا زوجته أن أنه فقط كان يتمنى
ذلك؟...
جرأة العسري في طرحه الفني تتجلى في
جانبين الجانب الموضوعاتي الذي يسبق فيه
كل المخرجين المغاربة بسنوات ضوئية ،إذ

مهرجانات سينمائية 35

يقتحم ومنذ مدة مساحات مسكوت عنها ويخشى
بل اليفكر المخرجون المغاربة حتى االقتراب
منها ،خصوصا أن دعم الدولة يظل كسيف
ديموقليطيس على رقابهم في غياب رقابة أخرى
غيره وغير رقابة ذاتية مرتبطة بدورها بهذا
الدعم.
لكن العسري رفع سقف وهامش اقتحامه
للمسكوت عنه في فيلمه هذا ،الذي جاء في جزء
منه أقل نخبوية من سابقيه ومن الممكن توزيعه
تجاريا وقد يلقى تجاوبا ما خصوصا أن السخرية

الالذعة من «المخزن» قد تعطيه شحنة في هذا
االتجاه.
الجانب الثاني وهو الذي ابتدأه منذ فيلمه الروائي
الطويل األول وهو االشتغال على شكل وأسلوب
سينمائي راديكالي وغير تقليدي والمؤسس على
إطارات غير كالسيكية وحركات كاميرا غير
تقليدية ومشوشة ألفق انتظار المتفرج العادي.
مع مرجعيات في «الكوميك» وفنون وموسيقى
الهامش ،لكن في «ضربة فالراس» تزداد شحنة
ماهو رمزي من كتابات على الحائط وأشياء

بالفيلم والتي يُم ِّكن السياق الفيلمي من قراءتها
بشكل مفتوح ،فمثال اليمكن أن نمنع أأنفسنا
من تأويل حضور سيارة األموات التي يدفعها
مجموعة من الناس الذين يتساقطون تباعا فيما
هي التنطلق وسائقها غير مبال بمن يدفعون...
على العموم يظل هشام العسري بفيلمه هذا
وبأفالمه السابقة من بين أهم التجارب السينمائية
التي يمكن لها أن تدفع بالسينما المغربية
إلى األمام وتمثلها خير تمثيل في المحافل
والمهرجانات السينمائية العالمية ومازلنا ننتظر
من العسري الكثير كونه مبدعا سينمائيا مازال
لديه في جعبته مايقوله في المستقبل.
ومن بين العروض التي شهدت إقباال وتجاوبا
كبيرين من طرف جمهور مدينة تطوان فيلم
«موالنا» للمخرج المصري مجدي أحمد علي
المقتبس عن رواية للكاتب إبراهيم عيسى والذي
شارك المخرج في كتابة السيناريو والحوار،
ونجد بالفيلم إدانة واضحة للتطرف الديني
وفضح لمن صنعه ورباه وتركه ينمو ويصبح
وحشا لم يعد ممكنا السيطرة عليه.
يذهب صانعوا الفيلم مباشرة للداء ويضعون
أصبعهم عليه بنوع من السوداوية يفرضهما
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مايجري اليوم بمصر والعالم العربي .فيلم قاس
ومتشائم ،وهي قسوة وتشاؤم من وحي واقع بئيس
أراد الالعبون األساسيون فيه بفكرهم الظالمي
العودة بالمنطقة وأهلها عصورا للوراء.
نتابع في فيلم «موالنا» داعية شابا متفتحا إلى
أقصى الحدود وداعيا لفكر إسالمي معتدل
ومنفتح على العالم وعلى األديان األخرى وغير
إقصائي .لكنه يجد أمامه صعوبات وعراقيل من
صنع فاعلين في السلطة ومتشددين إسالميين
يتبادلون المصلحة ويهمهم أن تظل األوضاع
متوترة ومحتقنة حتى يحققوا مآربهم.
ونحن نشاهد ونتابع هذه الشخصية التي أداها
الممثل عمرو سعد باقتدار مكنه من الحصول
على جائزة أفضل ممثل خالل هذه الدورة،
نتساءل هل هنالك حقا داعية إسالمي في واقعنا
الحالي بهذه المواصفات يقف في وجه طغيان
السلطة وتجبرها ويدين في نفس الوقت التشدد
الديني بفكره الظالمي الذي أغلق منافذ النور أو
كاد في منطقة عربية منكوبة؟! لكننا حينما نتمعن
نجد أن المخرج والكاتب أرادا بهذه الشخصية

التخييلية ،والتي كل الشخوص المحيطة بها من
وحي الواقع ،أن يزعزعا اليقينيات ويوصال
وجهة نظرهما عن «الدين السمح» الذي يجب
أن يسود والذي هنالك رغم كل شيء مرجعيات
له في النصوص الدينية والتي يمكن االرتكاز
عليها للقيام بعملية إصالح للفكر الديني المتشدد
السائد حاليا طبعا مع االنفتاح على التراث
اإلنساني المبني على التسامح وقبول اآلخر
المختلف.
الفيلم على مايبدو لمشاهد مهتم ومتتبع رصدت له
إمكانيات مادية مهمة أضفت نوعا من المصداقية
الفنية لخطابه ،بحيث أنه من الصعب تصوير
تلك المشاهد للمجاميع بدون سخاء إنتاجي لم
يبخل على الفيلم بما يستحقه من دعم.
ندوة «األعمال األولى في السينما المغربية»
تثير قضايا مهمة في السينما المغربية
ضمن فعاليات الدورة  23لمهرجان تطوان
لسينما البحر األبيض المتوسط نظمت ندوة
حول موضوع «األعمال األولى في السينما

المغربية» ،شارك فيها كل من النقاد السينمائيون
مبارك حسني ونورالدين بوخصيبي وبوكر
الحيحي وسيرها الناقد إدريس القري.
وركز مبارك حسني في مداخلته على أن جزءا
كبيرا من مشكل السينما المغربية يتلخص في
األعمال األولى ،وأضاف أن العمل األول يكون
عالمة فاصلة كبداية ونهاية في نفس الوقت،
بداية مشوار ونهاية تأسيس غير مضمون تماما
الذي يكون ينتهي وهو يدشن في نفس اآلن.
مضيفا أن السينما تختلف عن الكتابة والتشكيل
لكونها مقاولة وأن الفعل اليتأتى فيها بسهولة،
خصوصا أن المخرج عليه أن يواجه واقعا
سينمائيا سابقا .واسترسل حسني قائال أنه لطلما
كان الظن محسوما جهة السينما الثقافية والفنية،
لكننا أصبحنا نرى هذه األيام سينما أخرى بديال
عن األولى ،لكن يضيف المتدخل أن السينما لها
دور كما األدب والتشكيل والفنون األخرى .وبعد
أن وضح أن السينما المغربية ظلت ولمدة أربعة
عقود تمر من مرحلة الفيلم القصير مرورا بفترة
مهمة هي فترة التسعينات التي أتى فيها جيل
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شاب من المخرجين المغاربة المقيمين بالخارج
تم اإلجماع حينها على أنه كان فيها إبداع كبير،
لكن اآلن وبعد مرور عشرين سنة يبدو أن هذا
اليقين كان متعاليا بحيث انتظرنا طويال قبل أن
نشاهد األفالم الروائية الطويلة لهؤالء باستثناء
نبيل عيوش وأن طابع أفالمهم كان غربيا
ويتناول في أغلب األحيان مشاكل المغاربة
خارج المغرب ،وهكذا يخلص حسني لم نر
إضافة من ناحية النوع وفي المقابل يضيف كان
هناك محرجون آخرون أنجزوا أفالمهم القصيرة
األولى في نفس الفترة لكن تم نسيانهم.
أما المتدخل الثاني الناقد نور الدين بوخصيبي
فقارب تيمة الموت من منظور بسيكولوجي في
أعمال أولى بالسينما المغربية مركزا على فيلم
«وشمة» الذي دشن هذا التوجه حسب رأيه في
السينما المغربية التي ستتناول هذا الموضوع
بعد ذلك كثيرا ،وفي هذا الفيلم يضيف المتدخل
الثاني سيموت األبوان األصليان ثم سيموت
بعدهما األب الرمزي ليموت اإلبن آخر األمر
بعد اقترافه جريمة القتل.
و َم َّث َل باألفالم التي تناولت تيمة موت األب
بفيلمي الجياللي فرحاتي «عرائس من
قصب» و«الذاكرة المعتقلة» ،و«ماجد» لنسيم
عباسي و«منى صابر» لعبد الحي العراقي
و«أندرومان» لعز العرب العلوي ،فيما أن
أفالما أخرى حضر فيها األب ليموت بعد ذلك
كـ«باب السما مفتوح» لفريدة بليزيد« ،سميرة
في الضيعة» للطيف الحلو ،فيما فيلم كـ«روك
القصبة» ظل فيه األب ممسكا بخيوط السرد
رغم موته.
المتدخل الثالث واألخير بوبكر الحيحي اختار
تناول تيمة العمل األول انطالقا من فيلم «النهاية»
لهشام العسري والذي حاول فيه إعادة ابتكار
السينما برؤى جديدة تجعل المتفرج العادي وغير

العادي أيضا يجد صعوبة في استقبال الفيلم،
خصوصا أن العسري يضيف المتدخل اليكترث
بمسألة المال والمردودية المادية ألفالمه األمر
الذي اليجعله يسقط في سلطة مايريده الجمهور،
وهكذا يصنف الحيحي هذا الفيلم في صنف مابعد
الحداثة التي من مميزاتها استغالل ماهو رقمي
الذي يساهم في خفض اإلمكانات المادية ،وهذا
مانجده عند العسري الذي يستغل األنترنيت
والرقمي وهكذا فقد كان قادرا على إخراج فيلمه
هذا وأفالم تلته بدون االستفادة من دعم الدولة.
ويذهب المتدخل إلى أن حت األميين يمكن لهم
أن يدلو بدلوهم ويعطوا رأيهم في أعمال العسري
كونها التستعمل اللغة السينمائية كما عهدناها.
وبعد ذلك فتح باب النقاش الذي كان مهما
خصوصا فيما يتعلق بالحالة التي تشهدها السينما
المغربية حاليا إما من خالل ماصنعه الرواد
انطالقا من أفالمهم األولى أو اآلن من خالل
دخول جيل شاب للميدان بأفالمهم األولى التي
حسب المداخالت قليال مايكون الباعث وراءها
ماهو ثقافي وإبداعي بقدر مايكون باعثا إقتصاديا
وماليا وبحثا عن وجاهة فنية.
وقد تم طرح سؤال أساسي حول كون العمل
األول لمخرج ما عمال مهما لكي ال يستطيع
بعد ذلك مخرج هذا العمل أن ينتج أفالما في
مستوى عمله األول هذا ،وتم التمثيل على ذلك
بفيلم «وشمة» ومخرجه حميد بناني.
وخالصة القول أن هذه المائدة المستديرة كانت
جد مهمة بتناولها لقضايا راهنة وأساسية في
السينما المغربية ،وقد تناول الكلمة فيها إضافة
للنقاد المتدخلين سينمائيون رواد أمثال محمد
عبد الرحمان التازي ولطيف لحلو وعبد هللا
بايحيا ومعاصرون كداوود أوالد السيد وحسن
بن جلون متحدثين عن وجهات نظرهم في التيمة
المتناولة وعن تجاربهم السينمائية.

نتائج المسابقين الرسميتين
مسابقة األفالم الوثائقية:
الجائزة الكبرى« :األرض المهجورة» من
إخراج جيل لوران (بلجيكا).
جائزة لجنة التحكيم الخاصة« :ميل يا غزيل»
من إخراج إليان الراهب (لبنان).
جائزة العمل األول« :اإلسالم كذاكرة» من
إخراج بنيديكت باكنو (فرنسا).
تنويه خاص« :اإلسالم كذاكرة».
مسابقة األفالم الروائية:
الجائزة الكبرى« :ال تنفصالن» من إخراج
إدواردو دي أنجليس (إيطاليا).
جائزة لجنة التحكيم الخاصة« :إنكار» من
إخراج راليتزا بتروفا (بلغاريا/الدانمارك/فرنسا)
جائزة العمل األول« :زوجة صالحة» من إخراج
ميرجانا كارانوفي (صربيا/البوسنة/كرواتيا).
جائزة التشخيص ذكورا :عمرو سعد عن دوره
في فيلم «موالنا» من إخراج مجدي أحمد علي
(مصر).
جائزة التشخيص إناثا :كارمن ماشي عن دورها
في فيلم «الباب المفتوح» من إخراج مارينا
سيرسكي (إسبانيا)
تنويه خاص لكل من «ضربة في الرأس»
من إخراج هشام العسري (المغرب) و«قرية
أولمبية» من إخراج صوفيا إكسارشو (اليونان/
بولونيا).
جائزة النقد« :إنكار» من إخراج راليتزا بتروفا
(بلغاريا/الدانمارك/فرنسا).
وقد شهد حفل االختتام تكريم كل من الفنان
المغربي محمد خيي والممثلة اإلسبانية آنا
فرنانديث.
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منال الصديقي عنفوان الفن وإنسانية الخصال
عبد الكريم واكريم
ُ
تابعت المحنة الصحية القاسية التي مرَّ ت بها
الفنانة الجميلة والشابة والمتألقة منال الصديقي
عن بُعد ،ومدى شجاعتها وإصرارها على
ُ
وفرحت كونها استطاعت
هزم المرض اللعين،
هزمه واالنتصار عليه أخيرا .ورغم أننا كنا
صديقين في الفيس بوك ورغم اهتماماتي المهنية
المرتبطة بالميدان إال أننا
لم نكن نتواصل خالل تلك
الفترة والقابلها.
لكني ُكنت قد حضرت العام
الفائت تكريما لها واحتفاء
بها في مدينتها الساحلية
الشمالية الجميلة مرتيل،
بمناسبة الدورة الماضية
لمهرجان مرتيل للسينما
المغربية واإليبيرو أمريكية.
وكانت لحظة التكريم
استثنائية و ُم َتميِّزة وم ِّ
ُؤثرة
ومليئة بالمشاعر الصادقة
واإلنسانية.
وسيأتي أوَّ ل تواصل لي
مُحتشم بمنال أثناء فعاليات
الدورة األخيرة لمهرجان
الفيلم المغاربي بوجدة والذي
احتفى بها أيضا وبشفائها من
المرض الخبيث خالل إحدى
أمسياته ،لتنقطع األخبار
باستثناء ما أتابعه من
منشورات وصور تضعها
بحائطها الفيسبوكي.
ثم سي َتجدَّد اللقاء قبل أيام
بفاس خالل أيام فاس
السينمائية التي ي ِّ
ُنظمها شباب
جميلون عاشقون للسينما
والفن حتى النخاع ،رغم
قلة ذات اليد وانقطاع الدعم
الرسمي عنهم عنوة وعن
سبق إصرار وترصد .وهذه ال َمرَّ ة سأكتشف
منال اإلنسانة المُغرقة في إنسانيتها بعد أن لم
أكن أعرف سوى الفنانة.
ُ
كنت قد تأخرت في الوصول إلى مدينة فاس
ليلة حفل االفتتاح ،أنا العضو في لجنة التحكيم،
وكان األصدقاء المنظمون َي َّتصلون بي ليعرفوا
كم بقي لي من الوقت للوصول للمدينة العلمية
العريقة ،ألن الحفل قد انطلق وآخر فقرة هي
عرض األفالم المشاركة في المسابقة الرسمية

ُ
وصلت كان مكان
والتي عليَّ متابعتها ،ولمَّا
جلوسي بقرب منال الصديقي ،وقد ال أخفي
ُ
استسلمت لتعليقاتها على
سرا حينما أعترف أني
بعض األفالم ،خصوصا تلك التي أتت متطابقة
ومُتجانسة مع ما في ذهني من مقاييس فنية
وتقنية أستدعيها ُكلَّما أتيحت لي فرصة المشاركة
في تحكيم أفالم في مهرجان سينمائي ما ،وأيضا
ُ
شاهدت بعض األفالم المشاركة
ألني كنت قد

في مناسبات ماضية  .ورغم أني سأخيب أملها
بعد ذلك في المساهمة في عدم منح فيلم ما أحبَّت ُه
أية جائزة.
لكن كل هذا سيُصبح مُجرَّ د تفاصيل أمام تصرُّ فها
معي وهي تراني أعاني من نزلة برد شديدة،
َّب لي
مرفوقة بسعال حاد يصل حد القيء ،تسب َ
فيها طقس فاس الشتوي القارس والذي تنحدر
درجات حرارته ليال لما دون الصفر .إذ أمدَّتني
بمضادَّات طبيعية مازالت تتناولها في فترة

نقاهتها ،وأبدَ ت اهتماما جميال بحالتي الصحية
لن أنساه ماحييت.
ُك ُ
نت قد شاهدت فيلما قصيرا من بطولة منال
الصديقي وإخراج فاتن جنان المحمدي منذ مدة
بعنوان «دنيا» ،أبهرني أداؤها التمثيلي فيه
ورأيت فيها حينها مشروع ممثلة كبيرة  ،وكنت
قد دافعت عن الفيلم الذي كان قد اختير للمشاركة
ضمن فعاليات إحدى دورات المهرجان الوطني
للفيلم بطنجة ،رغم أني لم
أكن أعرف ال منال ساعتها
والمخرجة الفيلم ،وقد مرَّ
الفيلم بدون ضجة كبيرة ولم
ينل جوائز ُتذكر فيما ُهلّ َل
ألفالم أقل منه مستوى فنيا
وتقنيا ونالت جوائز التستحقها.
ابتدأت منال الصديقي مشوارها
السينمائي مع المخرج محمد
الشريف الطريبق في فيلمه
السينمائي الروائي الطويل
األول «زمن الرفاق» لتمثل
بعد ذلك مباشرة في عدة أفالم
من بينها «أوالد البالد» لمحمد
سماعيل» «ماريونيط» لمراد
الخوضي ،لتقوم بعدها ببطولة
مسلسل «ثورية» ليونس
الركاب.
وتشارك حاليا في بطولة فيلم
«عمي» لنسيم عباسي الذي
عُرض مؤخرا بفقرة «نبضة
قلب» بمهرجان مراكش
السينمائي بمناسبة تكريم
الفنان عبد الرؤوف به.
ومن بين أعمالها األخرى
«خمسة وخميس»« ،كلونا»
الذي كت َبت له السيناريو
وقامت ببطولته ،ومسلسل
«الحياني» لكمال كمال،
ومسرحيتي «على السالمة»
و«عقدة صحيحة» التي كت َبت
نصها َّ
ومثلت بها.
على العموم فمنال الصديقي شكلت ومازالت حالة
فنية وإنسانية متفردة لإلصرار والكفاح وتجاوز
الصعاب مهما كانت كبيرة ومثاال يُحتدى.
وأرجو أن يلتفت مخرجونا أكثر لموهبتها ،ألن
لديها الكثير مما لم تخرجه من أعماقها بعد ،وما
زال في انتظار نصوص جيدة وإخراج مختلف
يعرف كيف يستغل موهبتها خير استغالل.

