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والسينمائيين  المهتمين  من  جمع  أخرى  مرة  إلتأم 
اليوم  بهذا  احتفاء  للسينما  الوطني  اليوم  بمناسبة 
السينما  وأحوال  أوضاع  حول  جديد  من  للتدارس 
عن  نهائيا  الحديث  يتم  أن  دون  وذلك  المغربية، 
محتويات وتوصيات »الكتاب األبيض« حول السينما 
المغربية الذي كان من المفروض أن يكون خارطة 
وهكذا  المغربية.  السينما  أحوال  لتدارس  الطريق 
أصبح هذا اليوم مجرد يوم للقاء وترديد نفس الكالم 
االتفاق عليه  تم  مما  ولو جزء  تطبيق  يتم  أن  دون 

سابقا.
وفي هذا السياق يجب التذكير أن ال نهضة سينمائية 
فمن  وهكذا  لألفالم  الجيد  والتوزيع  الترويج  بدون 
األزمات البنيوية التي تعوق تطور السينما المغربية 
هي اندثار القاعات السينمائية التي كان عددها يصل 
منذ مدة إلى 250 قاعة ليتدنى اآلن لما يناهز الثالثين 
قاعة سينمائية. ففيما جعل مدير المركز السينمائي 
المغربي الحالي من أولوياته حينما تقلد مهامه منذ 
أربع سنوات إنشاء قاعات سينمائية، يبدو أنه نسي 
أو تناسى وعده، بل لم يعد له في األساس أي برنامج 

وال أية استراتيجية كما كان لسابقه.
يجب على الدولة أن تسن قانونا يمنع إغالق القاعات 
ثقافيا  وكيانا  تراثا  باعتبارها  المتبقية  السينمائية 

الزيادة  ثم  نهائيا،  فيه  التفريط  اليجب  رمزيا  وفنيا 
وترميمها  إصالحها  على  أصحابها  تشجيع  في 
واستغاللها أكثر مما هو معمول به األمر حاليا مع 
إعفائهم كليا من الضرائب، إضافة للعمل على بناء 
تضم  مركبات  شكل  على  جديدة  سينمائية  قاعات 

قاعات متعددة
بما أن الشكل القديم للقاعة السينمائية لم يعد ممكنا، 
إذ أنه لم تعد اآلن هناك إمكانية للمراهنة على قاعات 
المراهنة  في  الحل  َيكُمن  ولذلك  كبيرة  سينمائية 
على مركبات سينمائية تضم قاعات متعددة صغيرة 
تشجع  بها  تحيط  للترفيه  وسائل  مع  ومتوسطة 

الجمهور على القدوم والمشاهدة.
الوسائل  له  توفر  أن  يجب  لكن  موجود  الجمهور 
واإلمكانيات لكي يرجع للقاعات وما األعداد الكبيرة 
السينمائية  المهرجانات  بعض  في  نشاهدها  التي 
المغربية التي تأتي خصيصا لمشاهدة األفالم المغربية 
والمكونة أساسا من جمهور شاب سوى دليل على 
أن الرهان على عودة الجمهور للقاعات ليس رهانا 
تواجد  مع  ممكن  ولكنه  للبعض  يبدو  كما  سورياليا 

إرادة مسؤولة لديها الرغبة في ذلك.

سينفيليا

العدد إفتتاحيـة 
القاعات السينمائية ضرورة ملحة
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أخرى،  أفالما  الفيلم  هذا  قبل  أنتجِت   -
لإلنتاج  الماضية  السنوات  في  اتجهت  لماذا 

السينمائي؟

إذ  تقريبا،  سنوات  عشر  منذ  لإلنتاج  اتجهُت 
اشتغلت في هذا اإلطار مع مجدي أحمد علي في 
أبو سيف في  فيلم »خلطة فوزية« ومع محمد 
فيلم »هز وسط البلد« ومع كاملة أبو ذكري في 
للتلفزيون  أيضا  وانتجُت  للستات«،  »يوم  فيلم 
مسلسل »نظرية الجوافة »مع المخرج مدحت 
أن  أحسست  فقد  وحقيقة  هللا،  رحمه  السباعي 
السينما قد أعطتني كل شيء جميل في حياتي، 
وقد أتى وقت كان علي أن أُردَّ لها الجميل، إذ 

ت  علينا أنقف نحن السينمائيون بجانبها. إذ َمرَّ
فترة كان كل ما ُيعرض في الصاالت السينمائية 
أفالم  أو  كوميدية  أفالم  عن  عبارة  مصر  في 
التي  التجارية  النوعية  من  وهي  فقط  حركة 
للسينما،  الكبير  والجمهور  الشباب  عليها  ُيقبل 
لكن في المقابل البد أن تكون هنالك سينما جادة 
ومحترمة سينما ليست استهالكية وللتجارة فقط 
العربي  الوطن  في  وُتشرفنا  مصر  إسم  تمثل 
بها.  سعداء  ونكون  مكان  كل  في  وُتعرض 
السينما فن وصناعة وتجارة وليست تجارة فقط، 
ولهذا فأنا أنتجت ألَُردَّ الجميل وحتى لو كانت 
كبيرة  إيرادات  تجلب  لن  سأنتجها  التي  األفالم 
لكن هدفي هو أن أساهم في صناعة فن محترم 

لنا والسم السينما  وله قيمة فنية ويكون مشرفا 
المصرية.

- أنِت أحييت مسألة اإلنتاج التي كان يقوم بها 
الفنانون المصريون قديما ثم انقطع هذا األمر 
كان  كما  اإلنتاج  ميدان  دخولِك  فهل  مدة،  منذ 
لألزمة  عائد  سابقا  المصريون  الفنانون  يفعل 

التي شهدتها السينما المصرية مؤخرا؟

ليست هنالك أزمة اآلن وهنالك أفالم كثيرة تنتج 
ُيقبل  ال  خاصة  نوعية  عن  أبحث  لكني  حاليا، 
َل  ُيَشغِّ أن  فقط  يريد  الذي  التاجر  المنتج  عليها 
أمواله في السينما ليكسب أكثر، أما المنتج الفنان 

المنصرمة  الدورة  شاهين  إلهام  النجمة  الفنانة  حضرت 
للمخرجة  للستات«  »يوم  فيلم  خريبكة صحبة  لمهرجان 
له  كمنتجة  بل  فقط  للفيلم  كبطلة  ليس  ذكري  أبو  كاملة 
وأجرت  الفرصة  هذه  »سينفيليا«  استغلت  وقد  أيضا، 

معها الحوار التالي:

حاورها عبد الكريم واكريم

الفنانة إلهام شاهين لـ»سينفيليا«:

السينما أعطتني كل شيء جميل في حياتي، 
وأنا أرد لها الجميل كمنتجة
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المكسب  من  بكثير  أهم  عنده  األدبي  فالمكسب 
السينما  تاريخ  طوال  حدث  وهذا  المادي، 
أنتجوا،  الكبار  نجومنا  من  فكثير  المصرية، 
الفنان نور الشريف، الفنان محمود ياسين، الفنان 
وكثيرون  يسري  مديحة  األستاذة  شوقي،  فريد 
ميدان  دخلوا  والفنانات  الفنانين  من  غيرهم 
ذات  أنتجوها  التي  األفالم  كل  وكانت  اإلنتاج 
منها  األساسي  الهدف  يكن  ولم  جدا  جيدة  قيمة 
هو التجارة، وهذا دور الفنان فكما ُتعطيه السينما  

يجب أن يرد لها الجميل بدوره.

- ربما هذه المرة الثانية أو الثالثة التي تشتغلين 
وشكلتما  ذكري  أبو  كاملة  المخرجة  مع  فيها 
عن  تحدثيني  أن  لِك  يمكن  هل  جميال،  ثنائيا 
تعيدان  وتجعلكما  تجمعكما  التي  الفنية  العالقة 

االشتغال مع بعضكما؟

أهم  أنها  الجزم  ويمكنني  عزيزة  صديقة  كاملة 
مخرجة في مصر من جيلها، وأنا عموما أكون 
سعيدة وأنا أشتغل مع النساء ألني أحس أن لهن 
خاص   إبداع  ولديهن  عملهن  في  حي  ضمير 
للممثلين  توجيهاتهن  في  وحتى  عال  وإحساس 
هنالك إحساس زائد. وفيلمنا هذا »يوم للستات« 
التي يشارك  المهرجانات  ُيلفت األنظار في كل 
الممثلين ودائما يحصل  أداء  فيها خصوصا في 
للتوجيه  راجع  وهذا  جوائز  على  فيه  الممثلون 
واإلدارة الجيدين للمخرجة كاملة أبو ذكري فهي 
فنانة حساسة جدا وواعية ومتمكنة من أدواتها، 
وأنا سعيدة لالشتغال معها مرة أخرى وربطتني 
بها صداقة جميلة ونحن ُنترجم هذه الصداقة في 

أعمالنا معا.

- كيف ُتقيِّمين مستوى السينما المصرية اآلن 
ين  مقارنة باالزدهار الذي كانت عليه، وهل تظنِّ

أنها ستعود كما كانت في الماضي؟

لقطة من فيلم »يوم للستات«

ستعود إن شاء هللا إذ أخذنا نشاهد مؤخرا كثيرا 
من األفالم القوية، أفالم تشارك في مهرجانات 
بفترات  مررنا  لقد  نعم  جوائز،  على  وتحصل 
ُنرسله  فيلما  أثناءها  نجد  نكن  لم  سياسة صعبة 
من  أكثر  نجد  اآلن  لكن  سينمائي،  لمهرجان 
فيلم مصري مهم وجيد فنيا إذ في كل مهرجان 

سينمائي تجد خمسة إلى ستة أفالم جيدة مرشحة 
الذي  الفيلم  بينهم  من  ليختاروا  فيه  لتشارك 
يناسبهم. نعم هنالك عودة قوية بجيل من الشباب 
وفي  الصورة  وفي  اإلخراج  في  متميزين  جد 
ين  األداء التمثيلي ومتطورين في كل شيء وُملِمِّ

بالتكنولوجيا الحديثة في السينما.  
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إضافة  أجنبية  أفالم  عدة  في  اشتغلِت   -
تجدين  أين  المغربية،  السينما  في  الشتغالك 

نفسك؟
أجدني  إذ  العالمية،  في  نفسي  أجد  ممثلة  أنا 
أشتغل في عدة بلدان وبعدة لغات ومع مخرجين 
وأنا  أرتاح  ال  فأنا  مختلفة،  لجنسيات  ينتمون 
لكن  فرنسا  في  أو  المغرب  في  فقط  أشتغل 
أخرى  ثقافات  وأكتشف  أسافر  حينما  أرتاح 
وألتقي بأناس جدد ألن هذا هو الثراء اإلنساني 
والذي ال يتأتى لك وأنت مقيم في بلد واحد أو 
في مدينة واحدة، ولهذا فأنا أَُسيُِّر مساري الفني 
بهذا الشكل، وأنا أيضا أحب اللغات وقد مثلت 
لالشتغال  وأطمح  لغات  بخمس  اآلن  لحدود 
بلدا  عشر  إثنى  في  واشتغلت  أخرى  بلغات 
ومازلت أريد أن أشتغل في دول أخرى، ألن 
ميدان التمثيل يتيح لي الفرصة للسفر باستمرار 

وأنا أرتاح هكذا.
- تم تكريمك في حفل اختتام الدورة الماضية 
ماذا  اإلفريقية،  للسينما  خريبكة  لمهرجان 

يعني لك هذا التكريم؟
أغلب  ألن  التكريم،  هذا  أبدا  أنتظر  أكن  لم 
مسارهم  آخر  في  لفنانين  تكون  التكريمات 
من  نوعا  التكريم  هذا  لي  يشكل  الفني. 
رجوعي  بعد  جاء  أنه  خصوصا  االعتراف 
أن  بعد  نهائيا  به  أستقر  كي  مباشرة  للمغرب 
كنت أعيش في باريس، وهذا االعتراف حينما 
باقي  في  لالستمرار  ُيشجعني  بلدي  من  يأتي 
أسرتي  من  آت  وكأنه  وأعتبره  الفني  مساري 
مهم  جد  فهو  ولذلك  أواصل،  كي  لتشجيعي 
بالنسبة لي وال توازيه أية جائزة في العالم وهو 

شرف كبير لي.
لغات  عدة  من  متمكنة  أنك  عنك  ُيعرف   -
وتمثلين بها، حدثيني عن هذا الجانب وكيف 
تتعاملين معه وهل تجدين صعوبة في االنتقال 

من لغة إلى أخرى؟
بالعكس، أنا أجد متعة في التمثيل بلغة أجنبية 
رغم كوني أجد صعوبة في البداية لتعلُّم لغة ما 
سبيل  على  فاأللمانية  بها،  التمثيل  مني  يطلب 
فيلما  أن أصور  كان علي  تعلمتها ألنه  المثال 

»الحورية  فيلم  في  االشتغال  أثناء  ألمانيا 
المغربية« للمخرج الرس ييسن 

كبيرة  واجهت صعوبة  وقد 
أجريت  قد  كنت  ألني 
باأللمانية  الكاستينغ 
رغم أنني كنت أجهلها 
ارتجالي  بشكل  وذلك 
وصلت  وحينما 
التصويت  لمرحلة 
نفسي  مع  تساءلت 
لكني  هنا،  أفعل  ماذا 
أحب  ذلك  رغم 
نفسي  أتحدى  أن 
المنطقة  وأخرج من 
التي أحس فيها أنني 
وعلى  مرتاحة، 
فاشتغالي  العموم 
جدد  أناس  مع 
مختلفة  وبلغات 

يجعلني 
إلى  أتعرف 
أكثر،  نفسي 
ال  ألني 
ف  عر أ
من  نفسي 
ن  كو أ

بصفة 
كلية، ألن 
أحد  ال 
ف  يعر

من 

تكريمي من طرف مهرجان 
خريبكة للسينما اإلفريقية 

جد مهم بالنسبة لي

حاورها: عبد الكريم واكريمسناء العلوي:
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يكون وتلزمنا الحياة كلها حتى  نتعرف على 
أنفسنا حقيقة، وبما أنني روحانية بشكل كبير 
أعماقي  في  أغوص  أن  دائما  أريد  فأنا 

كثيرا.  
المخرجين  من  العديد  مع  اشتغلت   -
وأنت  االشتغال  بدأت  لكنك  المغاربة 
في  لقطع  القادر  عبد  مع  السن  صغيرة 
فيلم »وجها لوجه« ثم عاودت معه الكرة بعد 
والرجال«،  »ياسمين  فيلم  في  بسنوات  ذلك 

هل يمكن أن تحدثيني عن تجربتك مع لقطع؟
لي  أمر يشكل  لقطع  القادر  أتكلم عن عبد  أن 
وهو  وعزيز  كبير  صديق  ألنه  كبيرا،  شرفا 
جيدا  مخرجا  لكونه  إضافة  محترم  جد  إنسان 
وكاتب سيناريو متمكن وقد كانت تجربتي في 
االشتغال معه أحسن تجربة عشتها في حياتي 
إذ كان فيلم »وجها لوجه« أول فيلم أشتغل فيه 
وكنت جد محظوظة أن تكون تجربتي األولى 
كبير  دور  وفي  مثله  مخرج  مع  التمثل  في 

ويحبهم   ويحترمهم  بممثليه  يهتم  ألنه  ومهم 
ويشجعهم، وهذه األشياء جد مهمة للممثل كونه 
هشا وحساسا ويجب أن يكون المخرج عارفا 
بالطريقة واألسلوب الذي يعامله به، وحتى لو 
أخذَت كمثال ممثلين كبار يظهرون بشكل غير 
جيد مع بعض المخرجين ألن هؤالء اليعرفون 
أن  ويمكن  معهم  ويتعاملون  يديرونهم  كيف 
تأخد ممثال ليس كبيرا وال مهما وحينما يلتقي 

بمخرج كبير يظهر بشكل جيد. 



الثقافي  بالمركب  الحاضر  الجمهور  كان 
مهرجانها  فعاليات  إطار  في  خريبكة  لمدينة 
الجمعة  ليلة  العشرين   دورته  في  السينمائي 
الفيلم  مع  موعد  على   ،2017 شتنبر   15
الجنوب إفريقي« كالوشي« للمخرج »ماندال 
السيناريو  في  معه  اشتغل  الذي  دوبي«، 
»ليون أوتو«، مدته 110 دقيقة، والمصنف 

ضمن أفالم دراما الرعب. 
سولومان  المناضل  قصة  الفيلم  يستعيد 
الحرية   أجل  من  كافح  الذي  ماهلونكو، 
مناضل من  السود حوكم خطأ بجريمة قتل 
إعدامه  سيتم  ذلك   بعد  سنتين   ،1977 عام 
إطار  في  وقع  لما  حقيقية  قصة  وهي  شنقا، 
ضد  إفريقيا  جنوب  عرفتها  شنيعة  جرائم 
السود منذ منتصف القرن العشرين إلى بداية 
التسعينيات منه، وهي السياسة التي عانى من 

ويالتها نيلسون مانديال،  انتظر  ماندال دوبي 
كذلك،  المهرجان  عمر  وهي  سنة،  أربعين 

إلخراج هذا الفيلم الذي اشتغل عليه طويال.
شارك  فيلم ”كالوشي“  في العديد المهرجانات 

وخارجها،   إفريقيا  جنوب  داخل  السينمائية 
ونال عدة جوائز منها جائزة )النيل الكبرى( 
األقصر  مهرجان  في  طويل  فيلم  ألفضل 
للسينما األفريقية في دورته السادسة 2017. 

ملف08

الذي عرض في  فيلم »سوليم«  تدور أحداث 
حول  الرسمية  المسابقة  لعروض  آخر حصة 

الجامعية  دراسته  أنهى  الذي  سوليم  الشاب 
وفي  كافيتا.  لمدينته  العودة  وقرر  بالعاصمة 
هذه األثناء يتعرف على  الشابة سيكا ويعشقها. 
في  سوليم  سيشارك  ببلدته  عطلته  وخالل 
تحرير المجلة المسيحية التي ُتصدرها الكنيسة 
الكاثوليكية بمدينته. وباقتراح من حبيبته سيكا 
سينشر قصة َظنَّها في البداية من وحي الخيال 
ليكتشف بعد ذلك أنها قصة درامية حقيقية بها 
أحداث وشخصيات معروفة من طرف الجميع 

في بلدته. 
هذه  في  متورطا  نفسه  سوليم  سيجد  وبعدما 
الهرب  من  ُبدا  يجد  لن  عنه،  رغما  القضية 
سوليم  سيكتشف  هروبهما  وخالل  سيكا.  مع 
بونوا.  الراهب  الروحي  أبيه  من  أنها  حامل 
قبل  حبهما  قصة  تنتهي  أن  ننتظر  حين  وفي 
أن تبتدئ حقيقة  سيتخذ سوليم قرارا شجاعا 

بالوقوف مع حبيبته وحمايتها.
وستسير األمور بشكل جيد إلى أن يموت أب 
أََلمَّ به، األمر الذي  سوليم بعد مرض عضال 
بحيث  سوليم  نفسية  على  كبير  بشكل  سُيؤثر 
أنه  درجة  إلى  الخمرة   معاقرة  في  سيغرق 
سيفقد عمله، سيتهم بعد ذلك سيكا بكونها وراء 

كل ما وقع له. 

إعداد: محمد زروال - عبد الفتاح بن الضو - عبد الكريم واكريم

قراءة في أفالم الدورة 20 لمهرجان السينما اإلفريقية بخريبكة

المصير المأساوي لـ»سوليم«

فيلم »كالوشي« يستعيد جرائم األبارتايد بجنوب إفريقيا
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بعد أن شارك منذ بضع سنوات بفيلمه »اآلن« ذو 
الطابع الروحاني  والشاعري في إحدى دورات 
المخرج  للسينما اإلفريقية يعود  مهرجان خريبة 
الدورة  في  أخرى  مرة  غوميز  أاَلن  السينغالي 
الحالية بفيلم قوي وجميل موسوم بـ»فيليسيتي«.

النفس  خبايا  في  الغوص  في  غوميز  ويستمر 
م لنا فيلما جميال  البشرية والنَّبِش في معاناتها لُيقدِّ
الحزن  بين  الفاصلة  الحدود  في  لحظاته  تقع 
الشفيف والسعادة الغامرة، وقد ُيِضيعنا كمشاهدين 
في ِبضع مشاهد تقع بينهما، بحيث ال نعود ندري 
هو  أم  الحياة  وحب  والسعادة  للفرح  ُيغنِّي  أهو 
الذي  والروحاني  الجميل  الحزن  ويناجي  َيرِثي 
يصل بصاحبته هنا في هذا الفيلم ألقصى درجات 
الذي  والخيال  الحلم  عالم  في  والهيام  التجلي 
يصير لها بديال ومنقذا من قساوة الواقع ونكران 

الناس حتى األقرباء واألحباء منهم.
فيليسيتي إمرأة شابة قوية الشخصية تمتهن الغناء 
ا تقع البنها البالغ من العمر  في أحد المالهي، وَلمَّ
16 سنة حادثة سير خطيرة تضطر لقصد عدد 
من أفراد عائلتها وبعض من معارفها طلبا للمال 
لكن  له،  إجراء عملية جراحية  من  تتمكن  حتى 
أََذلَّت نفسها في سبيله  ما أن تنجح في ذلك وقد 
حتى  للمستشفى  وتصل  لِّ  الذُّ درجات  أقصى 
ُتفاجأ بخبر َبتِر ِرجل ابنها الذي تدهورت حالته 

الصحية ووجب أن ُتجرى له تلك العملية…
يمكن  التي  األفالم  بين  من  ليس  »فيليسيتي« 
األساسي  ألن  وكلمات،  ُجمل  في  تلخيصها 

مخرجه  اختاره  الذي  السينمائي  الشكل  هو  فيه 
تدع  التي  الجميلة  األفالم  لتلك  به  يرقى  والذي 
فينا بصمتها كمشاهدين بعد زمن من مشاهدتها، 
بخلطها بين ماهو وثائقي وله عالقة قاسية بالواقع 
واليومي بكل تفاصيله وبين ماهو شاعري، وقد 
استطاع  أالن غوميز أن ُيوفِّق ويجمع بين هذين 
وينتميان  ُمتنافرين  يبُدَوان  قد  اللذين  األسلوبين 
لمدارس سينمائية ُمتباعدة في َبوَثَقة واحدة جعلت 
رغم  واحدة  لُحمة  وموضوعه  الفيلم  شكل  من 

رِد المتشظي الذي اختاره لها. السَّ
وتدعو  الحياة  د  ُتَمجِّ أنشودة  عن  عبارة  الفيلم 

التي تتخللها فهي  لعيشها، إذ رغم ُكلِّ الصعاب 
تظل جميلة وتستحق أن ُتَعاش حتى آخر لحظة 
التي  اللحظات  أقسى  في  وحتى  فالمخرج  منها. 
الفرح  بأجواء  ُمحاطة   يجعلها  البطلة  تعيشها 
بالحياة وُيحبُّوَنها بكل ما أوتوا  وِبأُناس شغوفين 
فيلسيتى  عشيق  وشخصية  وعشق.  شغف  من 
الذي ظل  الحاالت، هو  »تابو« خير مثال لهذه 
ت  مرافقا لها والبنها في أحلك اللحظات التي مرَّ
بها واستطاع بإنسانيته وِخفَِّة دمه أن ُيِعيَد للشاب 
الذي فقد رجله بسمته بعد أن غرق في حزن قاتل 

فقد معه شهية األكل والحياة معا. 

»فيليسيتي«..عشق للحياة ورثاء للحزن

الجمهور  شاهد  الرسمية،  المسابقة  أفالم  ضمن 
النفوذ« من  قارة تحت  فيلم »العاصفة اإلفريقية: 
إخراج  من  الفيلم   .)2017 )إنتاج  البنين  دولة  
رئيس  دور  أيضا  لعب  الذي  أموسو  سلفستر 
جمهورية متخيلة سّماها »تانكارا«، والذي كتب 
وبيير  بيلتو ساندرين  مع  بتعاون  السيناريو  أيضا 
وسائل  كل  بتأميم  قرارا  الرئيس  يتخذ  صوفيل. 
اإلنتاج التي أنشأها األجانب، قرار سيعصف بأمن 
واستقرار »تانكارا«، حيث تتحرك القوى الممثلة 
للمصالح األجنبية من أجل عرقلة عملية تنفيذ قرار 
الفيلم يسلط الضوء على واقع االستغالل  التأميم. 
بالموارد  غنية  كقارة  السمراء  القارة  تعانيه  الذي 
الطبيعية التي تسيل لعاب الطامعين. تطرق الفيلم 
أيضا إلى لعبة استخدام وسائل اإلعالم في تزييف 
وعي الناس، فالمراسل األجنبي كان يقدم تقارير 
مغلوطة حيث بين من خاللها أن الشعب يعارض 

سياسة الرئيس ويتظاهر من أجل إسقاطه.
في حديث له مع »بي بي سي نيوز« أكد سلفستر 
أموسو أن فيلمه »العاصفة اإلفريقية« ليس موجها 
ضد األوروبيين بل موجه ضد حكومات الدول التي 
تستغل ثروات وشعوب إفريقيا، معتبرا أن القضية 
األفالم  إليها  تتطرق  لم  فيلمه  في  يتناولها  التي 

اإلفريقية إال فيما ندر، حيث انشغلت معظم أفالم 
البائس لإلنسان  الوجه  بإبراز  السينمات اإلفريقية 
من  واضحة  دعوة  وهي  اإلفريقي.  والمجتمع 
المخرج إلى زمالئه السينمائيين األفارقة بضرورة 
النتظارات  تستجيب  أفالم  صناعة  عن  التوقف 
يريدون  هؤالء  األجانب.  والمانحين  المنتجين 
حول  النمطية  الصورة  تكرس  إفريقية  أفالما 
البلدان اإلفريقية التي لم تتخلص بعد من »بدائيتها 

واستغراقها في طقوس السحر والشعوذة«.

من  التحرر  اإلفريقية  البلدان  هذه  تستطيع  هل 
استقالليتها  وتضمن  القديم  للمستعمر  تبعيتها 
جديد  قديم-  سؤال  هذا  والسياسية؟  االقتصادية 
يطرحه فيلم »العاصفة اإلفريقية«، ويذكرنا بفترة 
استقالليتها  إجل  من  الثالث  العالم  شعوب  نضال 
السبعينيات.  وأوائل  الستينيات  خالل  وتحررها 
هل يمكن أن تتحقق هذه االستقاللية؟ جواب الفيلم 
: نعم. هل هو مجرد حلم؟ ال يهم.أليست السينما 

فضاء للحلم بامتياز؟

هل تُهب »العاصفة اإلفريقية« من البنين؟
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الرسمية  المسابقة  عروض  ضمن  ُعرض  
المشارك  في  الوحيد  المغربي  الفيلم  للمهرجان 
الصباحي،  رؤوف  للمخرج  »حياة«  المسابقة 
للمسافرين  حافلة  داخل  أحداثه  تدور  والذي 
وداخلها  جنوبه  إلى  شماله  من  المغرب  تقطع 
شخوص متناقضي األمزجة والتركيبات النفسية 
والمعرفية  واالجتماعية  الطبقية  والمستويات 

والثقافية.
للمجتمع  ُمصغر  »ميكروكوزم«  أمام  وكأننا 
المغربي بتركيباته الُمتصاهرة والمتصالحة تارة 

والمتنافرة تارة أخرى.
قيم  على  المتفتح  الحداثي  بينهم  من  شخصيات 
كانت  مهما  اآلخر  واحترام  واالختالف  الحداثة 
دراسة  أجل  من  أوروبا  َقَصَد  والذي  قناعاته، 
الفلسفة ليجد نفسه مضطهدا ويظل هنالك لسنوات 

طويلة، لنتابعه في هذه الرحلة عائدا لديار الوطن 
والحنين إليها ُيمزق دواخله.

أيضا،  المهجر  من  العائدتان  الفتاتان  وهنالك 
عاهرة،  كونها  من  والقريبة  المستهترة  األولى 
فيما الثانية رغم مرورها بنفس التجربة تتعفف 
سوى  قبال  ذلك  تفعل  لم  ألنها  تكرارها  عن 

ألسباب مادية قاهرة. 
المتزوج  المتصابي،  الشيخ  شخصية  هنالك  ثم 
من ثالث نساء والطامع في إضافة رابعة شابة 
لُتحِيي فيه شبابه الضائع وعظامه الرميم، لُيفاجأ 
عند نهاية الرحلة بزوجاته الثالث ُينغِّصَن عليه 

لحظة اللقاء الحميمة بحبيبة القلب.
شخصيات أخرى تستقل الحافلة أهمها شخصية 

الركاب  على  ُص  ُيَنغِّ الذي  المتشدد  اإلسالمي 
حياتهم ويتدخل في كل كبيرة وصغيرة فارضا 
دة والُمجاِنَبة لطبيعة األشياء  وجهة نظره الُمَتشدِّ
رغما  اآلخرين  على  الحياة  لمباهج  والكارهة 
محتاجا  المطاف  آخر  في  نفسه   ليجد  عنهم، 
لمساعدتهم حينما ستضطر زوجته للوالدة داخل 
الحافلة ليجد نفسه مرغما للقبول بأن تتم العملية 
على يد طبيب رجل رغم معارضته الشديدة في 
بادئ األمر ليتغلب منطق الحداثي العقالني في 

آخر المطاف.  
وهكذا نتابع كل هاته الشخوص وأخرى، وماتكاد 
المتهور  السائق  يتسبََّب  حتى  تصل  أن  الحافلة 

والال مبالي منذ البداية في انقالبها. 

فيلم »حياة«.. 
نظرة ما على 

المجتمع المغربي

الدورة  ألفالم  الرسمية  المسابقة  افُتِتحت 
اإلفريقية  للسينما  خريبكة  لمهرجان  العشرين 
أبولين  البوركينابية  للمخرجة  »حدود«  بفيلم 

طراوري.
وينتمي هذا الفيلم لنوعية »أفالم الطريق«، حيث 
ُنتابع فيه أربع نساء ينتمين ألربع دول إفريقية  
ينطلقن من السينغال في اتجاه نيجيريا،  ليتجاوزن 
السينغال، مالي،  إفريقية هي  حدود خمس دول 
البنين، بوركينا فاسو ونجيريا، خالل سبعة أيام 
ضد  ُمكاِفحات  العيش،  لقمة  وراء  َسعِيِهنَّ  في 
بشجاعة  وواقفات  عليهن،  ُيمارس  الذي  الُغبن 
الظروف  وجه  في  الفيلم  من  لحظة  آخر  حتى 
أجل  من  رحلتهن  تتخلل  التي  جدا  الصعبة 
الوصول  على  قادرات  كنساء  كينونتهن  إثبات 
أسرهن  إعالة  أيضا على  بل  المادي  لالستقالل 

وأبنائهن رغم كل الُمعيقات والصعوبات.
يستسلمن  وال  الينهزمن  خاصة  طينة  من  نساء 
إلكراهات الحياة والسلطة الفاسدة في البالد التي 

َيمُررَن بها.
سينغالية  إمرأة  بداية  »حدود«  فيلم  في  نتابع 
تنتمي  نسوية  جمعية  طرف  من  ُتَكلَُّف  شابة 
إليها بالذهاب إلى مدينة الغوس بنيجيريا قصد 
شراء ِسَلع سيتم االتجار بها في السينغال. لكن 
السفر الذي كان من المفروض أن َيُمرَّ بسالسة 
الشابة  ستلتقي  وهكذا  تماما.  ذلك  لعكس  انقلب 

من  واحدة  أخريات  نساء  بثالث  رحلتها  في 
الكوت ديفوار والثانية من بوركينافاسو والثالثة 
مليء  بسفر  األربع  النساء  لتقوم  نيجيريا،  من 
بالمصاعب والمعيقات مساندات بعضهن البعض 

وُملَتِحمات ضد الظلم بشكل جميل جدا.

»حدود«  فيلمها  في  طراوري  أبولين  تناوَلت 
غرب  دول  حدود  بين  التنقل  صعوبة  قضايا 
الدول  هذه  بين  الموقعة  االتفاقيات  إفريقيا رغم 
إضافة  تماما،  ذلك  عكس  على  َتُنصُّ  والتي 
وقد  واالغتصاب.  والمحسوبية  الرشوة  لقضايا 
  Road movie الطريق  فيلم  نوع  قالب  كان 
المخرجة  اختارت  التي  للتيمة  مناسب  جد 
من  متفرقة  عينات  جمع  من  نها  َمكَّ إذ  تناولها، 

نساء الُيمكُن أن َيجَمعُهنَّ سوى سفر مثل الذي 
صورته في فيلمها. واستطاعت من خالل هاته 
ُكتبن بشكل جيد، بحيث صرن  اللواتي  العينات 
على الشاشة نساءا من لحم ودم، تصوير حاالت 
ُتناضل  والذي  الُمرِّ  اإلفريقي  الواقع  نسائية من 

فيه النساء من أجل الحفاظ على كرامتهن.
 كانت الممثالت األربع جد متفوقات في أدائهن 
ومهنية  بحب  تقمصنها  أنهن  بحيث  ألدوارهن 

وأوصلنها للُمشاهد بشكل جيد ومتميز.
ر  تصوِّ كي  للمخرجة  مناسبة  الفيلم  كان  وقد 
لطبيعة  شاعرية   مشاهد  لحظاته  من  عديد  في 
مقابلة هذه  بذلك  الجميلة وكأنها قصدت  إفريقيا 
وضاغط  وُمّر  قبيح  بواقع  الجميلة  الفضاءات 

على الناس.

فيلم »حدود« للمخرجة البوركينابية باولين طراوري 
»رود موفي« اجتماعي

ملف
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المشاركة  السينمائية  العروض  برنامج  تضمن 
في المسابقة الرسمية لمهرجان السينما اإلفريقية 
بخريكبة، عرض فيلم أوغندي معنون بـ»تنظيم 
غير قابل للتحكم« )N.G.O( لمخرجه أرنولد 
أكانزي، وهو في نفس الوقت كاتب السيناريو. 
بمآسيها  اإلفريقية  القارة  عمق  إلى  ينقلنا  فيلم 
فيه  استثمر  بأسلوب  لها،  المنتسبين  وهموم 
اإلفريقي. ركز  والمجال  اإلنسان  خصوصيات 
المخرج طيلة 84 دقيقة كاميرته على مجموعة 
والهوس  البطالة  محنة  يعيشون  الشبان،  من 
فيه عادات  تتحكم  الجنسي، في وسط  الزالت 
رفع  على  يصرون  لكنهم  محافظة،  وتقاليد 
ذلك  كان  ولو  أحالمهم،  لتحقيق  حتى  التحدي 
على حساب قيم الصدق واألمانة التي كان من 
المفروض أن تسود في ما بينهم. ولكي يكشف 
أكانزي عن فداحة ما يعيشه شبان أوغندا توسل 
أعطى  مقاطع  على  تعتمد  للسرد  طريقة  إلى 
لكل واحد منها عنوانا خاصا، وتيمة معينة، مع 
االحتفاظ بنفس الشخصيات ونفس الموضوع. 

لم يكتف المخرج بالعناصر اإلفريقية في فليمه، 
إلبراز  بيض(،   ( أجانب  ممثلين  إلى  لجأ  بل 
خصوصية  وتوصيف  التناقضات  من  الكثير 
أشار عبر حوار خاص  التي  اإلفريقية  الذهنية 
بين الشبان في الحانة، أن خصوصيتها ال ترتبط 
باللون األسود بقدر ما هي أسلوب حياة وطريقة 
ببشرة  شخص  في  مجسدة  نجدها  قد  للتفكير 
المخرج  أبرزها  التي  اإلشارات  هذه  بيضاء، 
للشخصية  موجهة  كانت  اللقطة  من  أكثر  في 
األوربية التي يحيل بها على االستعمار والغرب 
بشكل عام، ليؤكد أن العوالم خارج إفريقيا هي 
والمشاكل  العقد  من  بالكثير  موبوءة  األخرى 

يكرسها حب المال واالستغالل. 
فيلم  في   التقاطها  يمكن  التي  اإلشارات  من 
الصورة  بخطورة  يتعلق  ما   »N.G.O«
وأساليب استغاللها وتوظيفها في ظل التحوالت 
المتسارعة التي يعرفها العالم، فمن خالل التقاط 
الشاب » تيفو« للصور في حيه،  سيجد طريقه 
الذي  والبؤس  المحن  الستغالل  أصدقائه  رفقة 
تعيشه األسر األوغندية، خاصة تلك التي تعيش 
يمكن  وهنا  وهوامشها.  المدن  ضواحي  في 
من صور حول  حاليا  ينشر  ما  على  نحيل  أن 
خلقته  الذي  والنقاش  ميانمار،  في  يقع«  »ما 
فالصورة  العالمي،  المستوى  الصور على  تلك 
وأفراد  دول  من  الكل  يوظف  سالحا  أصبحت 

وهيئات. 
تصوير  وآلة  الهاتف  من  أكانزي  انطالق  إن 
ليس  المشكل  أن  على  يحيل  ما،  نوعا  قديمة 
وتزايد  استمراره  ليؤكد  عاد  لكنه  اليوم،  وليد 

حدة خطورته من خالل استحضاره في العديد 
المحترف،  األمريكي  للمصور  المشاهد  من 
مصور  تقرير  إلنجاز  خصيصا  جاء  الذي 
حول مشاريع يعتقد المانحون  األمريكيون أنها 
حقيقية، لكن المفاجأة التي انتهى إليها الفيلم أن 
أنه  األمريكي وإن كان في مهمة رسمية،  إال 
أكثر  بشكل  وتقديمه  الواقع  تزييف  في  انخرط 
من  للمزيد  يستثمره  موضوع  ألنه  سوداوية 

الربح. 

الرسالة  بكون  تتعلق،  بنقطة  الورقة  هذه  أختم 
الفقر  كون  في  تتمثل  الفيلم  إليها  خلص  التي 
سببا  والمقصية  المهمشة  الطبقات  تعيشه  الذي 
في كل األوبئة االجتماعية التي تعيشها الشعوب 
من ضروريات  اإلنسان  حرم  فكلما  اإلفريقية، 
المستوى،  في  وتعليم  وشرب  أكل  من  الحياة 
كلما كان لقمة سائغة في يد المتالعبين بمصيره 
في  تكون  قد  للحصول على مصالح شخصية، 

بعض األحيان زائفة.  

  N.G.O  فيلم
يحذر من خطورة استثمار الصورة في زمن العولمة
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المالي  لمخرجه  األول  »وولو«  فيلم  يدخل 
داودا كوليبالي ضمن أفالم العصابات، إذ يجد 
له مرجعية في أفالم كـ»األصدقاء الطيبون« 
)1990( لمارتين سكورسيزي و»العراب« 
)1972( لفرانسيس كوبوال، وخصوصا في 

لبرايان   )1983( الندبة«  ذو  »الوجه  فيلم 
الرئيسي  الدور  فيه  ى  أدَّ والذي  بالما  دي 
الشخصية  مسار  يتشابه  بحيث  باتشينو،  آل 
مونتانا  طوني  مسار  مع  الدجي  الرئيسية 
ساللم  يرتقي  الذي  الكولومبي  المهاجر 

المجتمع عن طريق الجريمة المنظمة.
صغيرة  لشاحنة  كسائق  يعمل  الدجي  كان 
للنقل لكنه يضطر بعد ذلك للبحث عن المال 
ولتحقيق  البغاء،  عالم  من  أخته  إلخراج 
المخدرات  لتهريب  عصابة  مع  يشتغل  ذلك 

»وولو«، إدانة لتهميش الشباب وللسلطة الفاسدة 

كل  ورغم  لها.  المجاورة  والدول  مالي  بين 
أخته  بها الدجي تظل  يقوم  التي  المجهودات 
انتقلت  كونها  سوى  فيها  يتغيَّر  لم  هي،  كما 
الغالية  الدعارة  إلى  الرخيصة  الدعارة  من 

والُمكلفة.
اجتماعيا  لالرتقاء  الدجي  محاوالت  ورغم 
الجريمة  لعالم  انتماءه  أن  إال  أخته  بمساعدة 
المنظمة يجعل الطبقات العليا ترفضه وتلفظه 
والتريد تزويجه ببناتها، حتى لو قبلت التعامل 
معه في أعماله المشبوهة. وهكذا يظل كالكلب 
آخر  في  ليموت  أخته  نعتته  كما  األجرب 
المطاف منتحرا، وكما َيُدلُّ على ذلك العنوان 

»وولو« الذي يعني بلغة البمبارا الكلب.
مالي  في  الجيش  فساد  قضايا  الفيلم  يعالج 

المخدرات،  تهريب  عمليات  في  وتورطه 
المنطقة  في  اإلرهابية  الحركات  أن  وكيف 
ل عملياتها  تستفيد من تهريب المخدرات لُتَموِّ
الكبيرة  الطبقية  للفوارق  إضافة  اإلرهابية 
أي  اليملك  ومن  شيء  كل  يملك  من  بين 
المخرج األصبع على مشاكل  شيء. ويضع 
وجوههم  في  أُغلقت  الذي  مالي  في  الشباب 
سبل العيش الكريم ولم َيُعد لهم من حل سوى 
والجريمة  المشروعة  غير  لألعمال  اللجوء 
العيش  لقمة  لكسب  المخدرات  وتهريب 
اليدين  فالفيلم  المادي.  وضعهم  وتحسين 
هؤالء بقدر ماُيدين السلطة والجيش الفاسدين 
وزعماء  الجريمة  أباطرة  مع  تحالفا  واللذين 
من  أكثر  ثراء  ليزدادوا  اإلرهابية  الحركات 

على  الغاشمة  سلطتهم  وليبسطوا  ثرائهم 
الشعب المطحون. 

إبراهيم  الُمَمثل  اها  أدَّ التي  الدجي  شخصية 
السلبي  البطل  شخصية  ُتمثل  باقتدار  كوما 
الذي رغم كل الجرائم التي يرتكبها إالَّ أننا ال 
نكرهه كمشاهدين والُنحاكمه لكونه انطلق من 
أهداف نبيلة ليصل إلى  ماوصل إليه من َتَدّن 

وحقارة لدرجة سيقتل معها زميله.
رَد الفيلمي لفيلم  ُر السَّ ومن خالل مشاهد ُتَكسِّ
»وولو« نشاهد باستمرار عمليات ذبح وقتل 
َيُمتَن بشكل بطيء وُمؤلم  في المذبح لبقرات 
خالله  ومن  للبطل  يحدث  عما  كناية  وبشع، 
لجيل من الشباب في مسارهم المأساوي الذي 

لم ُيخططوا له نهائيا.
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»يوم للستات« هو الفيلم المصري المشارك في 
اإلفريقية  السينما  لمهرجان  الرسمية  المسابقة 
تأليف  من  الفيلم  العشرين.  دورته  في  بخريبكة 
وبطولة  ذكري  أبو  كاملة  وإخراج  عطية  هناء 
جماعية لـ إلهام شاهين ومحمود حميدة وفاروق 
الفيشاوي وناهد السباعي وأحمد الفيشاوي وهالة 
التي يعيشها  الفيلم تجد كل القضايا  صدقي. في 
إلى  ذلك  ويتخطى  الفقيرة  األحياء  في  الناس 

األحياء بشكل عام في مصر.
عام  من  واحد  أسبوع  خالل  األحداث  تدور 
2009. نساء فيلم “يوم للستات” يعشن فى حارة 
الفقر والتخلف واإلحباط  عشوائية، يعانى أهلها 
وكافة أشكال اإلهمال. تقرر الحكومة إنشاء“حمام 
سباحة” فى مركز الشباب التابع للحى، وتخصص 
يوم األحد  للسيدات. يستحيل أن تفكر امرأة شعبية  
في االقتراب من حمام السباحة إال لو كانت تريد 

مرافقة أطفالها الصغار للسباحة. 
وأحيانا  متنوعة  لشخصيات  نماذج  الفيلم  يقدم 
الضياع،  فكرة  بينها هو  يربط  ما  لكن  متنافرة، 
يمكن  ال  ما  شيء  منها  ضاع  شخصية  فكل 
بعًضا  شاهين”  “إلهام  شامية  تحكى  استرداده.  
من مغامراتها أيام عندما كانت تقف  عارية أمام 
بمعشرتها  لهم  تسمح  أن  دون  أحيانا،  الرسامين 
حلم  حميدة”هو  “محمود  رجاًل  وتعشق  جنسيا، 
العمر.  آلخر  تنتظره  أن  قررت  وقد  حياتها، 
ضوابط  من  متحررة  حياة  تعيش  التي  شامية 
الحارة، فهي تدخن وتشرب الخمر. نيللى كريم، 
بمالمح حزينة منحوتة، تعيش منكسرة بعد وفاة 
ابنها غرقا فى حادث العبارة، وهى ال تكف عن 
كلما  الغريق  طفلها  وتتذكر  والشرود،  البكاء 
تتجاهل حب   ولذلك  إلى صوت طفل،  استمعت 
بهجت »إياد نصار« مشرف نادى السباحة الذى 
رسائل  خالل  من  مشاعره  عن  بالبوح  يكتفى 
على الهاتف، وبعد تجاهلها له، ال تجد مفرا من 

االرتماء في حضنه.
على  والمهملين  البسطاء  قدرة  لنا  يكشف  الفيلم 

أشياء صغيرة.  من  الحياة  لهم  تتيحه  بما  الفرح 
لمايو  بشرائها  تفرح  السباعي«  »ناهد  عزة 
السباحة، وتفرح بأكلة كنتاكي، وتفرح حد الّدوار 
عزة  داود.  أحمد  مع  سريعة  قبالت  باختطاف 
تكشف عن جانبها ال عزة »ناهد السباعي« تفرح 

كنتاكي،  بأكلة  وتفرح  السباحة،  لمايو  بشرائها 
مع  سريعة  قبالت  باختطاف  الّدوار  حد  وتفرح 
الميكانيكي »أحمد داود«. عزة تكشف  صديقها 

عن إنسانيتها النبيلة في اعتنائها بجدتها. 
أحمد الفيشاوي في شخصية المتشدد دينيا، حيث 
استغالل  يحاول  وهو  المشاهد  إحدى  في  يظهر 
عزة جنسيا، إذ يبدأ في تقبيلها عنوة، لكنها تصدة 
بأنها  مراده،يتهمها  نيل  من  ييأس  وحين  بقوة، 
يتهم  الميكانيكي.  صديقها  مع  الرذيلة  تمارس 
»فاروق  والده  على  ويعيب  بالكفر  الحارة  أهل 
والخمر  الحشيش  على  أمواله  تبديد  الفيشاوي« 

بدل الحج.
»يوم للستات« فيلم أراد له صانعوه أو صانعاته 
نرى ف  لذلك  نسائيا،  فيلما  يكون  أن  باألحرى 
أنه  على  الرجل  إلى  ُينظر  كيف  معينة  مشاهد 
الذي  المشهد  اللدود، الحظ مثال  الخصم األبدي 
من  المسبح  في  النساء  مالبس  بسرقة  فيه  نعلم 
سرقن  بدورهن  أنهن  وكيف  رجالهن،  طرف 
الحارة  في  يظهرون  حيث  رجالهن،  مالبس 
بمالبس السباحة، وهم يركظون تحت مياه عفنة 

وساخنة تسقط عليهم من أعلى. 

»يوم للستات«.. شخصيات مهملة في فضاء مهمل
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القبيح أكثر قبحاً، والضعيف  »الحرب تجعل 
أكثر هشاشة، والجبان أكثر جبناً، بيننما القادة 
لسان  على  جاء  ما  هذا  أقوى«،  يصبحون 
تكشف  فالحرب  الفيلم.  شخصيات  إحدى 
كما  أول،  جانب  من  البشرية  النفس  انحطاط 
جانب  من  اإلنسانية  المشاعر  نبل  تكشف 
الجندي  شخصية  تمثله  األول  الجانب  ثان. 
ما  وهذا  شجاع،  ضابط  فهو  »سالوماو«، 
لكنه شخص متعجرف،  الترّقي،  ساعده على 
يتباهى بقوته، قاس، شهواني، ال يأبه لمشاعر 
اآلخرين. يتضح ذلك من خالل انتزاعه امرأة 
الجنس  ممارسة  على  وإرغامها  زوجها  من 
يستطيع  ال  حيث  السالح،  تهديد  تحت  معه 
كاميرا  زوجته.  عن  الدفاع  الخائف  الزوج 
مؤلمة  مشاعر  عن  ببالغة  تعبر  المخرج 
واضحة:  الرسالة  الُمهان.  الزوج  يختبرها 

الحرب تسحق إنسانية اإلنسان. 
»تايار«،  شخصية  تمثله  اآلخر  الجانب 
الجندي المتنور الذي يحمل بداخله الكثير من 
النبل رغم ما عاشه خالل سنوات الحرب. نراه 
المغلوب ضد »سالوماو«،  الزوج  يدافع عن 
منه  تأخذ  لم  فالحرب  العدل.  بإحقاق  مطالبا 
مقومات إنسانيته، ألنه ظل قادرا على الحب. 

فهل يولد الحب من رحم الحرب؟
)ماتامبا  تايار  بين  رقيقة  حب  قصة  تنشأ 
رفاييل(،  فالز  دي  )ميالني  وروزا  جواكيم( 
وهي ممرضة شابة جميلة. تحضر في الفيلم 
التي  والحساسية  والقوة  الحنان  لقيم  كرمز 
تلعبها النساء في أوقات الحرب، حيث نراها 
من  امرأة  وتساعد  المصابين  جروح  تضمد 
القطار  يتوقف  والدتها.  أثناء  القطار  ركاب 
بسبب انفجار لغم تم زرعه من قبل المقاومة 
فرصة  فتكون  )رينامو(  الموزمبيقية  الوطنية 
الركاب،  باقي  عن  الحبيبان  ليبتعد  سانحة 
ال  أن  »تايار«  حبيبها  من  روزا  تطلب  هنا 
يبتعدا كثيرا ألنها خائفة، وكأنها تتنبأ بالنهاية 
»تايار«  مقتل  أي  حبهما،  لقصة  الوشيكة 
بنيران صديقة. لماذا يعجز الطيبون واألخيار 

عن درء قوى الشر المدمرة؟
يسعى  إفريقي  شعب  معاناة  يحكي  الفيلم 
والجوع،  والظلم  الحرب  من  التحرر  إلى 
على  داللة  إال  للقطار  المخرج  استخدام  وما 
رغبة قوية لإلنسان الموزميقي- اإلفريقي في 

االنتقال إلى مرحلة السلم والكرامة.
جدير باإلشارة أن أحداث فيلم »قطار السكر 
التي  األهلية  الحرب  خالل  تجري  والملح« 

عاشتها الموزمبيق في  في الفترة من 1977 
إلى 1992 وبالضبط سنة 1989 بين جبهة 
والمقاومة  )فريليمو(  الموزمبيق  تحرير 
يخاطر  )رينامو(، حيث  الموزمبيقية  الوطنية 
مئات من الموزمبيقيين بحياتهم في رحلة على 
الحدود  إلى  الشمال  من  متهالك،  قطار  متن 
بالسكر،  الملح  مقايضة  ُبغية  للبالد،  الغربية 
برفقة كتيبة عسكرية مكلفة بحمايتهم ومواجهة 

أي هجوم من قوات رينامو.
تصور  التي  المشاهد  جمالية  إلى  إضافة 
رحلة  امتداد  على  األخاذة  الطبيعية  المناظر 
وواعدة  موهوبة  ممثلة  الفيلم  يقدم  القطار، 
جسدت  التي  رفاييل  فالز  دي  ميالني  هي 
احترافيا  أداء  قّدمت  والتي  )روزا(  شخصية 
رغم حداثة سنها. نهاية الفيلم جاءت متناغمة 
في  ندوبا  تترك  الحرب  الحرب.  طبيعة  مع 
األخيار  بين  تميز  الحرب ال  البشرية.  النفس 
واألشرار. الجميع معرضون لالكتواء بلهيبها. 
نهاية قال عنها المخرج أنها قد تكون صادمة 
أحبه  الذى  البطل)تايار(  لموت  نظرا  للبعض 
الشكل  بهذا  الفيلم  تقديم  قصد  ولكنه  الجميع، 
ليعبر عن حقيقة العالم الذى نعيش فيه، فهو ال 

يؤمن بالنهايات السعيدة.

قطار السكر والملح
عندما يولد الحب من رحم الحرب



15 ملف

يشارك  تونسي  فيلم  هادي«  »نحبك 
السينما  لمهرجان  الرسمية  المسابقة  في 
من  الفيلم  العشرين.  دورته  في  اإلفريقية 
تأليف وإخراج محمد بن عطية، وإنتاج درة 
بن  ريم  مستورة،  مجد  وبطولة  بوشوشة، 
غالي. بن  أمنية  بوزويتة،  صباح  مسعود، 
»مجد  هادي  حول  الفيلم   أحداث  تدور 
ووديع،  هادئ  تونسي  شاب  مستورة«. 
هادي  يعمل  تقليدية.  قيروانية  أسرة  من 
مندوبا للمبيعات في شركة سيارات فرنسية 
معروفة. خلفية األحداث تتمثل في ما ُسمي 
حكم  أنهت  التي  تونس  في  الياسمين  بثورة 
زين العابدين بنعلي سنة 2011. هل يشكل 
مظاهر  لنا  يبرز  حينما  للثورة  إدانة  الفيلم 
التدهور  في  اآلخذة  االقتصادية  الحالة 
تدريجيا؟ يتجلى ذلك من خالل تراجع وضع 
فيه  ينزل  الذي  الفندق  نرى  السياحة، حيث 
كما  النزالء،  من  فارغ  شبه   وهو  هادي 
نرى شبابا يرزح تحت وطأة البطالة، لذلك 
يبهدل  أنه  رغم  عمله  على  هادي  يغبطون 
نفسه كمندوب تجاري ال ينجح في إقناع أحد 

باالهتمام بعروض السيارات.
هادي يبدو كنموذج للخضوع واالمتثال أمام 
أم متسلطة، تفكر له وتقرر له وتتصرف بدال 
وتصادر  المستقلة  كينونته  تلغي  إنها  عنه. 
حقه في أن يكون ما يريد وأن يحقق ذاته. 
ورغم أن اسم هادي يحيل إلى معنى الهدوء 
العكس  فإن  الداخلي،  والسالم  واالستكانة 
داخليا  صراعا  يعيش  فبطلنا  الصحيح؛  هو 
كرمز  لألم  االستكانة  بين  متمزقا  يجعله 
يجعله  ما  المحافظة،  وقيم  التقاليد  لسطوة 
وامتالك  والتمرد  الجرأة  أو  لآلخرين  ظال 
ألما  يعاني  هادي  والمستقلة.  الحرة  كينونته 
فهو  يعيش حالة ضياع،  نفسيا مريرا، ألنه 
لم يستطع أن يثبت ذاته سواء في عمله أو 
في حياته الخاصة  والعائلية أو في اختياراته 
العاطفية ) رفض إتمام مراسيم زواجه من 
الفتاة التقليدية خديجة، ولم يذهب في عشقه 
بأن  أبعد مدى( ولم يحقق حلمه  إلى  لـ ريم 

يكون رساما ساخرا متمردا  
يكشف لنا الفيلم حالة التمزق عند هادي في 
إلى  االنشداد  بين  الحسم  على  جرأته  عدم 
مجتمعية  بتقاليد  المتشبعة  األم  شخصية 
المثالية  الحياة  أن  تعتبر  حيث  موروثة، 
كافيا  دخال  ُيدّر  عمل  على  الحصول  هي 
مع  أسرة،  لتأسيس  زوجة  على  والحصول 

ما يقتضيه ذلك من تنازل عن أحالم تحقيق 
عشيقته  أحضان  في  االرتماء  أو  الذات، 
الراقصة ريم، وبالتالي التمرد على حراس 
في  الخاصين  بجناحيه  والتحليق  التقاليد 
سماء التحرر ومالحقة أحالمه حيثما أخذته. 
في  السابح  األكبر  واالبن   - األم  ترتب 
العروس  تحضر  الزفاف.  إجراءات  فلكها- 

األم  تذهب  يحضر.  ال  هادي  لكن  وأهلها 
حيث  يقيم،  حيث  الفندق  إلى  األكبر  واألخ 
ريم  حبيبته  مع  البحر  شاطئ  على  يجدانه 
وهما  الخلف  من  يظهرهما  ليلي  مشهد  في 
أفقه. هنا  امتداده واتساع  البحر في  يقابالن 
إدراجه  يمكن  بديعا،  مشهدا  المخرج  يوّقع 
mas-  ضمن ما يسمى بـ المشهد اإلجباري
بين  مواجهة  تحدث  حيث   ،ter scene
األم وابنها هادي بحضور األخ األكبر، هنا 
يصفع هادي أمه )بالمعنى الرمزي( بإعالنه 
العصيان لسلطتها وتحكمها في حياته، وفي 

هادي  لـ  الصفعة  األم  ترد  صدمتها،  قمة 
الذي خذلها ألول مرة في حياتها. 

جاءت نهاية الفيلم مربكة إلى حد ما. فعندما 
إلى  والسفر  البالد  مغادرة  هادي  اختار 
الخارج مع حبيبته ريم، يتراجع عن السفر 
قطع  وشك  على  وبطلنا  الفيلم  ينتهي  حيث 
ويمر  بسالم  يقطعها  هل  مزدحمة.  طريق 

الحقيقي  الربيع  حيت  األخرى؛  الضفة  إلى 
أم  والكرامة  والديمقرطية  بالحرية  المزهر 
الربيع الزائف حيث تذبل أزهار الياسمين؟

صباح بوزويتة تميزت في دور أم متسلطة 
ال تتورع عن صفع »طفلها« ذي الخامسة 
والعشرين من عمره. ريم بن مسعود فراشة 
في  نجحت  الحياة.  حب  إيقاع  على  ترقص 
تؤلمها  التي  الضياع  مشاعر  عن  التعبير 
رغم تظاهرها بالمرح. محمد بن عطية أبان 
التونسية بعمل  السينما  العالي في  عن كعبه 

أول توفرت فيه جميع شروط النجاح.

»نحبك هادي«
ويبقى السؤال: لماذا تذبل زهور الياسمين سريعا؟



نقد16

  بوشتى المشروح 

تناولت موضوع  التي  الكتابات  تتميز معظم 
تاريخ السينما بالمغرب بقلة معلوماتها حول 
بدايات السينما بالمغرب خالل الفترة ما بين 
1900 و1912، حيث تكتفي بذكر معطيات 
يقينية  مسلمات  وكأنها  مصدرها،  ذكر  دون 
وجب الوثوق بها، كما أن أغلبها يختزل هذه 
عرض  أول  فقط:  أحداث  ثالث  في  الفترة 
الملكي  بالقصر  كان  بالمغرب  سينمائي 
 Mesguich بفاس سنة 1897، وتصوير
الدار  لمدينة  فرنسية  قوات  قنبلة  لضحايا 
البيضاء سنة 1907، وأول عرض سينمائي 
عمومي كان بفاس سنة 1912)1(، في حين 
ذلك  تجاوز  حاولت  الكتابات)2(  بعض  أن 
بذكرها لبعض المعطيات حول السينما خالل 
وسنحاول  مقتضب،  بشكل  لو  الفترةو  هذه 
الواردة  المعطيات  بعض  ومراجعة  مقاربة 
بدايات  تناولت  التي  الكتابات  بعض  في 
السينما بالمغرب، وسنتناول بعض المعطيات 
أو  دقيقة،  غير  فوجدناها  حولها  بحثنا  التي 
غير موجودة، بل يتم اعتبارها من المسلمات 

التي تعتمد دون نقاش.
سنكتفي ببعض المعطيات الواردة في كتابين 
بالمغرب،  السينما  بدايات  تناوال  مهمين 
Pierre Boulan-  الكتاب األول لصاحبه

ger
)3( موسوم ب:

Le cinéma colonial de l’Atlan-
tide à Lawrence d’Arabie والثاني 

لموالي ادريس الجعيدي )4( موسوم ب:
 Histoire Du cinéma Au Maroc

-- Le cinéma Colonial

- أول فيلم صور بالمغرب
كتابه  في   Pierre Boulanger يذكر 
 )Catalogue( قائمة  من  انطالقا  أنه: 
أفالم شركة Lumière الفرنسية التي تضم 
الكاتالوغ  في  يوجد  ال  »فإنه  فيلما   1800
إال فيلم وحيد تم تصويره بالمغرب، ويحمل 
 »Le Chevrier Marocain« عنوان 
رقم  يحمل  و  المغربي[،  الماعز  ]راعي 
سالبة  نسخة  وأن  القائمة،  داخل   1394
للقائمة(  المكونة  فيلما   1800( األفالم  لهذه 
تم ايداعها بالخزانة السينمائية الفرنسية سنة 
1946«)5(. وللتأكد من هذه المعلومة قمنا 

 ،lumière أفالم مؤسسة قائمة  بالبحث في 
قمنا  كما  الفيلم،  هذا  عنوان  عن  نعثر  ولم 
الفيلم  عن  واستفساره  لوميير  معهد  بمراسلة 
إحالة  فتمت  أخرى،  معطيات  صحة  وعن 
 Jean السيد  المعهد  خبير  على  مراسلتنا 
في  خبيرا  Marc Lamotteباعتباره 
به  المتحف  عن  والمسؤول  المعهد  أرشيف 

فكان جوابه  بخصوص »فيلم راعي الماعز 
يحمل  لفيلم  وجود  »ال  كاآلتي:  المغربي« 
 Le المغربي«  الماعز  »راعي  عنوان 
»الفارس  أو   Chauvrier Marocain

 ،Le Cavalier Marocain المغربي« 
أو  لمشاهد  لوميير  أعمال  في  وجود  وال 
من  ثانيا،  بالمغرب.  تصويرها  تم  لمناظر 
ضمن الطلبات واألسئلة التي توصلنا بها في 
»راعي  فيلم  يحيل  من  دائما  هناك  المعهد، 
المغربي«  »الفارس  أو  المغربي«  الماعز 
على الفيلم رقم 1394 في مجموعة لوميير، 

بفيلم يحمل  له  1394 ال عالقة  والفيلم رقم 
أو  المغربي«  الماعز  »راعي  عنوان 
 1394 رقم  الفيلم  المغربي«،  »الفارس 
هو فيلم بعنوان: »تمارين في التزحلق على 

مراجعة لبعض المعطيات 
حول بدايات السينما بالمغرب

صورتان من الفيلم الذي يحمل رقم 1394 في قائمة أفالم لوميير
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يصور   )Exercice de ski( الجليد« 
بها  يقوم  الجليد  على  التزحلق  في  تمارين 
بجبال   Briançon منطقة  في  قناصون 
كالم  )دائما   والخالصة  الفرنسية.  األلب 

:)Lamotte
- إن كانت هناك بعض المصادر التي تشير 
صورت  لوميير  لشركة  مشاهد  وجود  إلى 
سنة 1896، وتحمل عنوان: »راعي الماعز 
فالواقع  المغربي«،  »الفارس  أو  المغربي« 
في  موجودة  غير  المشاهد  هذه  أن:  يؤكد 
كتالوغ شركة لوميير، إذ ليس هناك أي فيلم 

لألخوين لوميير تم تصويره بالمغرب.

يتم  أن  يمكن  فيلم  على  العثور  يتم  لم   -
الماعز  »راعي  بعنوان  بعيد  من  ولو  ربطه 
خالل  المغربي«،  »الفارس  أو  المغربي« 
من  تصويرها  تم  التي  األفالم  جرد  عمليات 

طرف األخوين لوميير.«)6(
Jean Marc La- السيد جواب   كان 
المعطى،  هذا  يخص  فيما  حاسما   ،motte
الماعز  اسمه راعي  لفيلم  أنه ال وجود  وأكد 
يصورا  لم  لوميير  األخوين  أن  و  المغربي، 
مساعد  أي  يبعثا  لم  و  بالمغرب،  فيلم  أي 
الفيلم  المغرب، وأن  لهما ليصور مشاهد في 
الذي يحمل رقم 1394 ضمن أفالم قائمتهم 
الجليد  على  التزحلق  في  تمارين  عنوانه: 
وليس راعي الماعز المغربي، وأنه ال يوجد 
ضمن قائمة أفالمهم 1800 أي فيلم له عالقة 
الفيلم  بحثنا عن  أخرى  ومن جهة  بالمغرب. 

Lu- 1394 في قائمة أفالم  الذي يحمل رقم
mière ووجدناه يطابق ما ذكره السيد  )7( 

Lamotte

في  وعرضه   Fantasia فيلم  تصوير   -
مهرجان باريس سنة 1902

مرجع  عن  نقال  كتابه،  في  الجعيدي  يذكر 
آخر)8( أن: »المغرب شهد خالل هذه السنة 
سينمائيا...  عرضا   561 تقديم   ،)1897(
وأن Félix Mesguich صور مشاهد من 
عروض الفروسية، وقام بتجميعها في شريط 
عرضه خالل المهرجان الدولي لباريس سنة 
المصدر  عن  نتساءل  وهنا   .)9(»1902
إن  ليقول:  المعلومة  صاحب  اعتمده  الذي 
561 عرضا سينمائيا أقيمت بالمغرب خالل 
من  الهائل  الكم  هذا  أقيم  فأين   ،1897 سنة 
Félix Mes- المصور أن  كما   العروض؟ 
لم  مذكراته)10(  على  واعتمادا   guich
يزر المغرب إال سنة 1907. ربما صاحب 
المعلومة يقصد الجزائر التي كانت مستعمرة 
فرنسية وتضم جالية أجنبية مهمة، وقد يكون 
عدد  مع  متوافقا  المذكور  العروض  عدد 
يزكي  وما  هناك،  األفالم  عرض  فضاءات 
Félix mes- »المصور أن  هو   فرضيتنا 
]مدينة  بيسكرة  مدينة  في  صور   guich
للفروسية«  عروض  من  لقطات  جزائرية[، 
متعلقة  المعلومة  هذه  أن  يعني  ما   ،)11(

بالسينما في الجزائر وليس المغرب.

بفاس  كان  عمومي  سينمائي  أول عرض   -
سنة 1912

l’his-  يذكر موالي ادريس الجعيديفي كتابه
أن:   toire du cinéma au Maroc
»مدينة فاس شهدت أولى العروض السينمائية 
الكبير  الملهى  بمناسبة  وذلك   ،1912 سنة 
ساكنة  من  ألف   100 وأن  فيها،  أقيم  الذي 
القبائل  ومن  للمغرب،  الروحية  المدينة  فاس 
المجاورة أتوا لمشاهدة الخياالت المتحركة« 

.)12(
هذه  عنه  نقلوا  الباحثين  معظم  أن  والمالحظ 
العلم  مع  تمحيصها،  أو  نقدها  دون  المعلومة 
التساؤالت  من  مجموعة  تثير  المعلومة  أن 
سنة  كانت   1912 فسنة  مضمونها،  حول 
مفصلية في تاريخ المغرب، فهي السنة التي 
المغرب  على  الحماية  معاهدة  توقيع  شهدت 
رينو،  و  الحفيظ  عبد  موالي  السلطان  بين 
وعلى  فاس،  بمعاهدة  المعاهدة  هذه  وتعرف 
قوات  بين  مسلحة  مواجهات  قامت  إثرها 
فرنسية وجماعات من ساكنة فاس، وعرفت 
وعدم  الدامية،  فاس  بأيام  المواجهات  هذه 
تحديد اليوم والشهر الذي أقيم فيه هذا العرض 
توقيت  عن  نتساءل  يعجلنا   ،1912 سنة 
وتاريخ هذا العرض، كما أن عدد المتفرجين 
الذين شاهدوا العرض والذي أكدت المعلومة 
عن  نتساءل  يجعلنا  متفرج،  ألف   100 أنه 

صورتان من الفيلم الذي يحمل رقم 1394 في قائمة أفالم لوميير
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ألف   100 هذه  بها  شاهدت  التي  الكيفية 
العرض السينمائي، هل كان عرضا واحدا؟ 
وهو أمر مستبعد، على اعتبار أن تجهيزات 
لم   1912 سنة  خالل  السينمائي  العرض 
تكن تسمح بأن يتم عرض سينمائي لجمهور 
أن  أم  متفرج.  ألف   100 فباألحرى  كبير، 
شاهدوا  الذين  مجموع  ألفهو   100 العدد 
أقيمت  وأين  1912؟  سنة  متعددة  عروضا 

هذه العروض؟
وجدنا  المعلومة  هذه  حول  بحثنا  خالل  من 
حسب  بفاس  أقيم  سينمائي  عرض  أول  أن 
بمتحف   1913 سنة  كان  السعادة  جريدة 
رقم   العدد  في  ورد  حيث  البطحاء)13(، 
مراسلة   ،1913 شتنبر   6 بتاريخ:   670
للسيد: محمد البكاري باعتباره مراسال لجريدة 

السعادة بفاس، وسمها ب: 
»أول حفلة سينماتغرافية بفاس...«، وذكر أنها 
كانت يوم 29 غشت 1913، وحضرها حشد 
بمعية  المدينة  أعيان  مقدمتهم  في  الناس  من 
حاكم اإلدارة األهلية، وتحدث كذلك في نفس 
المراسلة عن طبيعة ونوع ومضمون األفالم 
والذي  العرض،  ذلك  تم عرضها خالل  التي 
عمومي  سينمائي  عرض  أول  اعتباره  يمكن 
 Pierre يقول  كما  بالمغرب  وليس  بفاس، 
أول  حول  بحثنا  خالل  ألنه   ،Boulanger
أن  وجدنا  بالمغرب،  أقيم  سينمائي  عرض 
 **Moving imageل عرض  »أول 
سنة  طنجة  بمدينة  كان  المتحركة(  )الصور 
صغير  بمسرح  تعرض  كانت  1900،حيث 
قريب من متحف المفوضية األمريكية، يسمى 
يتم  كان  حيث   ،Lieco Rafael-Calvo
 *La Magiarecreativa* استعمال تقنية
اثنينو  من  تتألف  التي  الترفيهي(  )السحر 
استمرت  وقد  متحركة«)14(.  صورة  ستين 
 1917 غاية  إلى  المسرح  بهذا  العروض 
حيث أصبح قاعة سينمائية خاصة بالعروض 
 ،La Zarzuela  )15( واسمها  السينمائية 
من جهة أخرى فقد أكد لنا أحد النقاد السينمائيين 
إال   ،)16(1905 بمدينة طنجة سنة  أقيم  أنه 
أننا لم نجد وثيقة تتضمن هذه المعلومة. لكننا 
وجدنا أن مدينة طنجة كانت تتوفر على قاعة 
سينمائية خالل سنة 1911« )17(، قد تكون 
هي المسرح المذكور آنفا نظرا لقربه من مقر 

المفوضية األمريكية.

السينما  بدايات  تاريخ  إن  القول:  ومجمل 
بالمغرب، الزال في حاجة إلى البحث والتدقيق 
وتمحيص المعطيات المتعلقة بها، وما األمثلة 
التي طرحناها إال أنموذجا، ما يجعلنا نتساءل 
بتاريخ  المتعلقة  األخرى  المعطيات  دقة  عن 

بدايات السينما بالمغرب.
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  عبد الكريم واكريم

البدايات الحقيقية للسينما المغربية نهاية  منذ 
أواسط  وحتى  الماضي  القرن  من  الستينات 
التسعينيات لم تكن هنالك أفالم كثيرة تخضع 

ُمخِرَجيِن  باستثناء  المشترك،  اإلنتاج  لنظام 
مغربيين من الرواد هما سهيل بن بركة الذي 
السبعينيات  من  بداية  أفالمه  أغلب  أخرج 
اعتمادا على اإلنتاج المشترك خصوصا مع 
إيطاليا وبتقنيين وممثلين عالميين، وعبد هللا 

مزيجا  أفالمه  أغلب  كانت  الذي  المصباحي 
المغاربة والمصريين  والتقنيين  الممثلين  من 

ُر في كال البلدين. وُتَصوَّ
يد  فيلم »ألف  بركة  بن  وهكذا أخرج سهيل 
مغربي  إنتاج  من  وهو   1972 سنة  ويد« 

لمحة عن مسار 
اإلنتاج السينمائي المشترك 

في المغرب

المخرج المغربي سهيل بن بركة



دول غربية وخصوصا  مع  بشراكة  إنتاجها 
تحمل  تكن  ولم  فنيا  جيدة  كانت  فرنسا  مع 
بعض  مع  صاحبها،  وتصور  رؤية  سوى 

االستثناءات.
مخرجون  أصبح  األخيرة  السنوات  في 

من  دعم  على  يحصولون  متميزون  مغاربة 
دول خليجية، كدعم مهرجان دبي السينمائي 

والدعم القطري لألفالم.
وحكيم  العسري  هشام  هؤالء  أهم  بين  ومن 
في  الطريقة  هذه  من  استفادا  اللذان  بلعباس 

نقد20

تقع«  لن  البترول  »حرب  وفيلم  إيطالي، 
سنة 1975 وهو من إنتاج مغربي فرنسي، 
وفيلم »أموك« سنة 1982 وهو من إنتاج 
»طبول  فيلم  ثم  مغربي،  سينغالي  غيني 
النار« سنة 1990 وهو من باالشتراك مع 
االتحاد السوفياتي سابقا وإسبانيا وإيطاليا. 

أما عبد هللا المصباحي فأخرج أفالم »غدا لن 
1975(، و»سأكتب  تتبدل األرض« )سنة 
ثم   ،)1979 )سنة  الرمال«  على  اسمك 
»أين تخبؤون الشمس« سنة 1980، وكلها 
أفالم من إنتاج مغربي مصري، إضافة لفيلم 
»الضوء الخضر« سنة 1976، الذي كان 
لليبيا النصيب األكبر في إنتاجه رغم أن به 

ممثلين وتقنيين من مصر والمغرب.
انعقاد  تاريخ   1995 سنة  من  وابتداء  لكن 
للسينما  الوطني  للمهرجان  الخامسة  الدورة 
فيما  أصبح  )الذي  طنجة  بمدينة  المغربية 
للفيلم(،  الوطني  المهرجان  إسم  يحمل  بعد 
كانوا  إما  الذين  المخرجين  من  جيل  ظهر 
يحملون جنسيات أخرى إضافة للمغربية أو 
كانوا يقيمون بالتناوب بين المغرب وإحدى 
هؤالء  أفالم  أصبحت  وهكذا  أوروبا،  دول 
البلد  لجنسية  إضافة  المغرب  جنسية  تحمل 
إنتاج  في  كان طرفا  والذي  منه،  أَتوا  الذي 
فرنسا.  من  آتين  أغلبهم  وكان  أفالمهم، 
الدين  نور  عيوش،  نبيل  هؤالء  بين  ومن 
أوالد  محمد  فروخي،  إسماعيل  لخماري، 

امحند، ومريم بكير.
في  المشترك  اإلنتاج  مسألة  عرفت  ولقد 
ُيرخي  مازال  مستفيضا  نقاشا  المغرب 
ِبُسُدوله على المشهد السينمائي في المغرب، 
المخرجين  أن  إلى  يذهب  أن هنالك رأيا  إذ 
يأخذون  ثم  أجنبي  يستفيدون من دعم  الذين 
يشكلون  المغربي  الدعم  صندوق  من  دعما 
األموال  وأن  المغربية،  السينما  على  عبئا 
السينما  منها  تستفيد  ال  لهم  تمنح  التي 
حق  على  َيسُطون  بذلك  هم  بل  المغربية 
مخرجين مغاربة محليين ليس لهم من ُمورد 
لصنع أفالمهم سوى صندوق الدعم المحلي.
وبخصوص النقاش السائد حول كون األفالم 
خارجية  جهات  من طرف  دعمها  يتم  التي 
المانحة  للجهات  للبلد وُمرضية  تأتي مسيئة 
فقد ظهر مع الوقت أنه نقاش في غير محله، 
إذ أن  األمَر يتعلق بالمخرج الذي إما ُيقدم 
تنازالت في هذا السياق أو يظل ُمصّرا على 
رؤيته رغم كونه يستفيد من أموال أجنبية. 
ونجد أن العديد من األفالم المغربية التي تم 

واستطاعا  مرة  من  أكثر  المشترك  اإلنتاج 
من خاللها إنجاز أفالم متميزة.

هذا بخصوص المخرجين المغاربة، أما فيما 
يتعلق باشتراك المغرب كجهة داعمة ألفالم 
مخرجين من بلدان أخرى فقد ساهم المغرب 

في إنتاج أفالم من إفريقيا ومن بعض الدول 
تحت  بوضعه  وتونس،  كمصر  العربية 
تصرف مخرجين من هذه البلدان تجهيزات 
ومن  المغربي.  السينمائي  المركز  وخبرات 
استفادوا  الذين  المصريين  المخرجين  بين 
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البطوط  وإبراهيم  نصر هللا  يسري  ذلك  من 
التلفزية  القناة  كانت  الذي  شاهين  ويوسف 
إنتاج  في  طرفا  »دوزيم«  الثانية  المغربية 
فيلمه »المصير« حينما كان الناقد نور الدين 

الصايل مديرا لها. 

وعبر  المغربي  السينمائي  المركز  وقام 
السينمائي  لإلنتاج  شراكات  بتوقيع  سنوات 
مع عدة دول غربية وعربية وإفريقية وهذه 

الدول هي:
كندا،  البنين،  بلجيكا،  األرجنتين،  فرنسا، 

ساحل العاج، إسبانيا، مصر، إيطاليا، مالي، 
لدول  إضافة  سوريا،  السينغال،  النيجر، 

المغرب العربي. 
وتظل فرنسا هي الحاصلة على حصة األسد 
في اإلنتاج المشترك مع المغرب. فعلى سبيل 

حسب  و2007   2003 سنة  بين  المثال 
السينمائي  للمركز  الرسمية  اإلحصائيات 
الالئحة  رأس  على  فرنسا  جاءت  المغربي، 
بسبعة أفالم وتلتها تونس بخمسة أفالم فمالي 
وبلجيكا  وتشاد  ومصر  الجزائر  ثم  بفيلمين 

واحدة  لكل  بفيلم  وكندا  وألمانيا  وإسبانيا 
منها.

للمهرجان   18 الدورة  انعقاد  وبمناسبة 
الوطني للفيلم، تم إحياء النقاش حول مسألة 
عدم  هي  المناسبة  وكانت  المشترك  اإلنتاج 
اإلسباني  للمخرج  »ميموزا«  فيلم  اختيار 
طرف  من  الكس  أوليفر  بالمغرب  المقيم 
المسابقة  في  المشاركة  األفالم  اختيار  لجنة 
الرسمية لهذا المهرجان، بدعوى أن مخرجه 
المهرجان  بنود  من  بندا  وأن  مغربيا  ليس 
يشترط في الفيلم المشارك أن يكون مخرجه 
طرفا  ُيعتبر  المغرب  أن  رغم  هذا  كذلك، 
في  ر  ُصوِّ وكونه  الفيلم  هذا  إنتاج  في  مهما 
ويتناول  مغاربة  وتقنيين  وبممثلين  المغرب 

قضايا وهموم مغربية.
والنقاد  السينمائيون  المهنيون  انفصل  وهنا 
والمهتمون إلى فريقين، الفريق األول يقول 
دها اإلنتاج وهذا جاري  بأن هوية الفيلم ُيحدِّ
سينمائيا  متقدمة  دول  عدة  في  العمل  به 
وأنه  السياق،  هذا  في  عريقة  تقاليد  ولديها 
له  الجال  وفسح  مغربيا  الفيلم  اعتبار  علينا 
بهوية  هويته  ُد  الُتَحدَّ الفيلم  ألن  للمشاركة، 
إبداعه،  هي  فيلم  أي  هوية  وأن  مخرجه، 
وسينمات  األمريكية  بالسينما  ويستشهدون 
بالطرف  بل  المخرج  بجنسية  التهتم  أخرى 
وقوف  »على  هؤالء  ويتأسف  المنتج. 
وبيروقراطية  جمود  صّف  في  سينمائيين 
القانون ضّد السينما، في عالم منفتح أضحى 
اإلنتاج المشترك فيه هو القاعدة، وغدى من 
بناء  ما  فيلم  جنسية  تحديد  المستحيل  ِشبه 

على معايير محددة«. 
أما الفريق الثاني فيعتبر أن فتح المجال لمثل 
المغربية  السينما  هدم  هدفه  اإلنتاجات  هذه 
المخرجين  ومحاربة  الداخل  من  الفتية 
مثل  منافسة  يستطيعون  ال  الذين  المحليين 
إنتاج  شركات  وأن  إنتاجيا،  األفالم  هاته 
هاته  مثل  من  لتستفيد  الِفطر  مثل  ُخلقت 
كونها  سوى  شيئا  تقدم  أن  بدون  المشاريع 
ُيمكِّن األجانب من االستفادة  وسيطا مغربيا 
من أموال الدولة المغربية فيما أنهم يقدمون 
بالجنسية  الكبرى  المهرجانات  في  أفالمهم 

التي ينتمون لها.
في  الموضوع   هذا  حول  النقاش  ومازال 
المستقبل،  في  تطورات  وسيعرف  بدايته 
المشترك  اإلنتاج  مسألة  يجعل  الذي  األمر 
المغرب  في  السينما  حول  النقاش  قلب  في 

حاليا.

نقد



  ترجمة :  مرسلي لعرج - الجزائر

في عالقة السينما بالحرب يمكننا أن نميز تمثيل 
الحرب في الشاشة وبكل تحديد من خالل قائمة 
في  الكاميرا  واستخدام  )الفيلموغرافيا(،  األفالم 
للدعاية  مطبوعة  أو  ملصق  تمديد  استمرار 
للصراعات  التاريخية  الذاكرة  أو  كسالح حرب 

المسلحة من خالل السينما.
تمثيالت الحرب في السينما ال تعد وال تحصى 
كما يتضح من أعمال السينما  الحربية، ليس فقط 
في جنس األفالم الحربية، وإنما أيضا من خالل 
التاريخية،  والسينما  المغامرات  وأفالم  الببليوم 
في  وأيضا  النزوية  والسينما  العلمي  والخيال 
الكوميديا الموسيقية، وهذا بالطبع دون احتساب 
وإنما  الحرب،  موضوعها  ليس  التي  األفالم 
مثيرة  خلفية  وفي  ذكية  بحسابات  تستعمل  التي 
هذه  كل  في  السوداء(  واألفالم  التجسس  )أفالم 
األصناف )األنواع(، هناك عدة طرق وأساليب 

األعمال  )عالقات  تمجيدها  من  الحرب  لتمثيل 
واألحداث البطولية في المعارك( وانتهاء بالتنديد 
بها )األفالم المناهضة للعسكرة أو ببساطة ضد 
إلى  باختزالها  المرور  طريق  وعن  الحرب(، 
مغامرات  النهاية  في  ولكن  عنيفة،  مغامرات 
الكوميديات  بعض  )في  ومضحكة  ساخرة 

الموسيقية(. 
في  أنه  إلى  اإلشارة  خاص  بشكل  المهم  ومن 
األفالم  ظهرت  األولى  العالمية  الحرب  نهاية 
المناهضة والمناوئة للحرب، والتي عادت بقوة 
وبموجات متعاقبة، بعد الحرب العالمية الثانية، 

وبعد حرب فيتنام... 
فمن الضروري مالحظة قائمة األفالم األمريكية 
والفرنسية )وهما األكثر أهمية، وهذا إذا أقصينا 
السينما الهندية(، فهناك فارق كبير جدا، فإذا كان 
األفالم  من  العديد  في  بالحرب  الحيوي  التنديد 
كذلك  ليس  فهو  بارزا،  المتحدة  الواليات  في 
إلى  الذاكرة  تعود  حيث  الفرنسية،  السينما  في 

األربعينات 1940 تحت نظام فيشى والذي ترك 
الصراع والنزاع آثارا عميقة ظاهرة وواضحة 

في نفوس الفرنسيين، 
المناهضة  األفالم  من  الموجات  هذه  ولكن 
مع  تقريبا  الوقت  نفس  في  ظهرت  للحرب 
إنتاجات سينمائية أخرى تمجد الحروب أو على 
الحروب كأعمال جليلة وضرورية،  تقدم  األقل 
قائمة  بين  ما  ملحوظة  فروق  توجد  وبالنتيجة 
األفالم في زمن الحرب وقائمة األفالم في زمن 

السلم حيث تسيطر وتهيمن الدعاية والرقابة.
في  التناوب  هذا  جيدا  يظهر  دينيس  سيباستيان 
السينما الفرنسية أثناء الحرب وفي زمن السلم، 
الكوميديا،  ثم  الحبيات  تسيطر  السلم  زمن  ففي 
ثم بعد ذلك تصوير أفالم تمجد الجيش الفرنسي 
وتسخر من الجيش األلماني والنازيين، فلتصوير 
اتخاذ موقف مؤيد  البداية من  بد في  الحرب ال 
أو مناهض لها إذ ال يوجد فيلم وصفي بارد على 

الطريقة االنغلوسكسونية. 

نقد22

السينما والحرب*
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بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة بعد الحرب 
الجزائرية، كل السينمائيين الذين قاموا بتصوير 
بالحرب،  للتنديد  كانت  ما  غالبا  والحرب  القتال 
االستعمارية  األفالم  موجة  مع  تتناقض  والتي 
وقد الحظ الكاتب وجود حالة قارة وخصوصية 
لقدوم والتي ال يحسد عليها الجندي وحلم الجيش 
المنشود، »وذهاب ما بين« الحقيقة كما يمكننا أن 
نختم هذا باإلشارة إلى أنه لوصف حرب القرن 
مباشرة،  صراعي  حقل  في  سندخل  العشرين 
كانوا  المخرجين  من  والعديد  سياسي،  وأحيانا 
الحروب  المخرج عند وصف  يجدون نوعا من 
قبل هذا القرن، فكثيرة هي أفالم الرعب والخوف 
والسيف أو المغامرات التي تصور وتمثل الحرب 

تحت عنوان يوم ايجابي )رحالت ومجد(.  
تذهب  هوليوود  أن  كيف  يصف  دوالن  ادوارد 
ما  المماثل  التوازن  ويظهر  الحرب،  في  بعيدا 
واألفالم  دعائية  أو  ومقبولة  مؤاتية  أفالم  بين 
المناهضة والمنددة، والسجل المستخدم يركز في 
كثير من األحيان عند استصدار األفالم المسماة 
دعائية على )لماذا نحارب، على سبيل المثال؟( 

الذين  العديد من األشخاص  على حساب مصير 
واالنزال،  والخنادق  الحرب  جحيم  في  يقحمون 
وبين األفالم التي ما تظهر عادة الحقيقة األليمة 
إذا  إال  للحرب، وبصورة متزايدة وتباعا، وهذا 

ابتعدنا عن األحداث المدرجة والمستند إليها. 
واحد  بمثال  االستشهاد  المثال  سبيل  على  فقط 
اإلنزال  عملية  في  المعالجة  في  االختالف  وهو 
في النورماندي في جوان 1944 عن أطول يوم 
مسألة  وهي  رايان«  الجندي  إنقاذ  حيث »يجب 
الفتة، هذه الرؤية الفجة ألفالم الحرب موجودة 
أكثر فأكثر حتى في أفالم المغامرة، وهو ما يحمل 
على انتقادات متناقضة: المزيد من العنف وسفك 
الدماء، إغواء على الشاشة، بل أكثر واقعية للقتل 
يكرس  ما  وهو  المعركة  أرض  على  الجماعي 
اتجاه المعنى السلبي لصورة الحرب نفسها على 
عكس ما يراد من هذه األفالم الحربية وهو تلميع 

صورة الحرب.
والقديمة  السالفة  العهود  منذ  استخدمت  الصورة 
ووظفت للدعوة والمشاركة في الحروب، فسينما 
استخدمت  الحديث،  الفن  نشأة هذا  الدعاية ومنذ 

على نطاق واسع في نفس الوقت إلثارة السكان 
األفالم  في  )خاصة  الحربي  المجهود  ولدعم 
األفالم  في  أيضا  ولكن  »الوثائقية«،  التسجيلية 
الخيالية في زمن الحروب( كما تظهر العدو في 
مالمح تقريبا غير إنسانية، ويجب أن يكون الجندي 
هو الهدف في مركز هذه األوساط، فالخصم هو 
أقل الناس إظهارا فالمستهدف باإلبادة هو الشعب 
كما حدث خالل الحرب العالمية الثانية فالتركيز 
للحروب(  )المديرون  القادة  أهداف  على  أكثر 

وهذا يعني الكثير من الفروق الدقيقة.
وعالوة على ذلك، فإن حملة سينما الدعاية القوية 
جدا، تركز جدا ليس على حماسة الجنود في ساحة 
القتال )حتى ولو لم يتم إهمال أو تجاهل ذلك(، 
المدنيين،  ولكن بصفة خاصة على دعم السكان 
واندفاعهم إلى إرسال كميات من اللوازم للجنود 

وشراء الهدايا لهم. 
حقيقيا  سياسيا  رهانا  التاريخية  الذاكرة  وتشكل 
والتي  المسلحة  للصراعات  وتمثل  واقرارات 
يمكن ان تتعارض، حرب الجزائر بالنسبة لفرنسا 
وحرب فيتنام بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية 
نجد  متناقضة،  بأطروحات  أفالم  موضوع  هي 
لهزيمة  تفسيرا  مثال  رامبو  أفالم  سلسلة  في 
األمريكيين وتقديمها على أساس خيانة من طرف 
يعيد  ما  وهو  للجيش،  المدنية  السياسية  السلطة 
األكبر  والجزء  النازية،  األطروحة  الذاكرة  إلى 
من طرف السكان لتفسير الهزيمة التي مني بها 
الظهر  في  خنجر  بطعنة  إياها  واصفين  األلمان 
في السنوات 1940-1930، )عكس رحلة إلى 
نهاية الجحيم أو »أبوكاليبس ناو« القيامة اآلن(، 
إلقاء نظرة حاسمة تماما على األحداث األلمانية 
هو  واليابانية  والفرنسية  واألمريكية  واإليطالية 
للتأمل  مثير  تفكير  فتح  إلى  فيرو  مارك  دفع  ما 
بشأن العالقات ما بين السينما والتاريخ ،حتى لو 
كان هذا السبيل من أجل التوصل الى أثر ربما 
الجزائر  األعمال حول حرب  أن  )رغم  محدود 
كذلك  الرغم  الصدد(، وعلى  هذا  في  مفيدة جدا 
من أن النظرة إلى الحرب ال يمكن إال أن تكون 
معادية، وهذا ما يفتح الطريق إلى موضوع تقاسم 
مسؤولية الحرب بعيدا جدا عن السينما الدعائية 

واالقتراب من النظرة الحقيقية للمؤرخ.
افتتاح األرشيف المتوفر عن الحربين العالميتين 
األرشيف  ذلك  في  بما  والثانية،  األولى 
لألجيال  قائمة  حظوظا  يشكل  السينماتوغرافي 
المستقبلية بدون شك بأن التدمير المادي والبشري 
الجهود  لتعميق  سيدفعها  الحروب  عن  الناجم 
وبذلها إليجاد أساليب وطرق أخرى لحل وفض 

النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية.

*مارك فيرو، السينما والتاريخ دي نوال غونتييه 
1977، إدوارد ف دوالن ج ر،

األطلس،  طباعة  الحرب،  إلى  تذهب  هوليوود 
وسيباستيان دنيس مقال العسكري غير الموجود 
في الشاشة: فارس غير موجود؟ في مجلة سينما 
أكسيون العدد 113’ الجيش في الشاشة، كورلي/

تليراما، 2004.
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  رامي عبد الرازق - القاهرة

السينما  صفحة  زاوية  في  منشور  صغير  خبر 
الشهر  اتذكر  ال   ،2001 عام  االهرام  بجريدة 
تحديدا وال صيغة الخبر الكاملة، ما اتذكره هو 
حماسي  اشعلت  التي  الخمسة  السطور  هذه  ان 

كانت سببا في تغيير مسار حياتي بأكمله.
لدراسة  التقديم  باب  فتح  عن  يعلن  الخبر  كان   
دورات حرة في النقد السينمائي وكتابة السيناريو 
السينما  ونقاد  كتاب  جمعية  نشاط  ضمن  وذلك 
محمد  الناقد  الوقت  ذلك  في  يرأسها  كان  التي 

صالح ويديرها فعليا الناقد األمير أباظة.

التي  الواحدة  الدورة  في  االشتراك  قيمة  كانت 
تستمر لثالثة شهور 150 جنية وهو مبلغ كبير 
في  كنت  الفترة،  تلك  لمقاييس  بالنسبة  نسبيا 
الثانية والعشرين من العمر ومهتما جدا بدراسة 
على  -اعتمادا  انهيت  أن  بعد  وذلك  السيناريو 
محصلة دراسية ذاتية- كتابة اول سيناريو طويل 
قمت باقتباسه عن رواية »الساكن والمسكون« 
للكاتب إلهامي عمارة والتي سبق لها وان فازت 

بجائزة أحسن رواية عام 95.
لكن كانت ثمة رغبة أخرى تراودني بخصوص 
جيد  كاتب  كل  بأن  مؤمنا  الزلت  النقد،  دورة 
وذلك  بالضرورة،  جيد  ناقد  عنه  رغما  هو 

بالمفهوم األشمل لعملية النقد القائمة على قراءة 
األبداعية  الخبرات  واستخالص  وتحليله  العمل 
منه مهما كانت رداءته أو على حد قول نجيب 
ما  عرف  فقد  يفيده  ال  ما  عرف  )من  محفوظ 

يفيده(.
أدركت بوعي فطري أنني ككاتب يجب أن اتعلم 
العمل  قراءة  أعيد  كي  ذاتي  عن  انفصل  كيف 
الذي انتهي من كتابته برؤية وتحليل الناقد، كما 
اتعلم كيف اعتصر األفالم والكتب  أن علي أن 
كي امتص روحها العميقة وازيد بها من قوتي 
والواقع  الحياة  تجاه  وحساسيتي  الوجدانية 

والخيال.

رفيق الصبان: عن الذين يفتحون الطاقات
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لم يكن قد مضى على تخرجي سوى عام واحد 
األداب  كلية  في  سنوات  خمس  قضيت  أن  بعد 
أدرس مواد ال أحبها واتفوق في مجاالت أصور 
ككاتب،  بعد  فيما  تفيدني  سوف  أنها  لنفسي 
البطالة  لقيمة  ومدرك  عاطل  مثقف  اي  ومثل 
أكبر  التهام  العام في  استغليت هذا  يعيشها  التي 
المهرجانات  واألفالم وحضور  الكتب  من  عدد 
المنتظمة  غير  األفالم  واسابيع  القليلة  المحلية 
األول  السيناريو  لكتابة  التصدي  إلى  باإلضافة 

سالف الذكر.

 صارحت أمي برغبتي في دراسة كلتا الدورتين 
)السيناريو والنقد( رغم ارتفاع تكلفتهما النسبي، 
طويلة  محاضرة  عليها  القي  أن  تمهلني  لم 
لكاتب  بالنسبة  النقد  دراسة  أهمية  بخصوص 
ابديت  وعندما  سريعا  وافقت  بل  السيناريو، 
تحرجي من ارتفاع التكلفة قالت لي كلمة واحدة 

)وال يهمك(.
  

الطاقة األولى
كانت دورة النقد تنقسم إلى عدد من المحاضرات 
اربعة  يديرها  والتي  النقاش،  جلسات  لنقل  أو 
نقاد من توجهات نقدية مختلفة، د.رفيق الصبان 
الذي  راغب  نبيل  ود.  الشناوي  طارق  واستاذ 
الحين،  ذلك  في  الفني  النقد  معهد  عميد  كان 
واستاذ فتحي العشري الذي كان رئيسا لصفحة 
السينما باالهرام وقتها وواحدا ممن كنت أحرص 

على قراءة مقاالتهم األسبوعية.
اختيارا  محاضر  كأول  رفيق  د.  اختيار  جاء   
موفقا للغاية، فابتسامته الدائمة ونظرته الواسعة 
التي تتمكن من احتواء اي آراء سفيهة او اسئلة 
سمجة أو تعليقات خارج محلها استطاعا خالل 
يوحدا  أن  الجلسة  بداية  من  فقط  دقائق  خمس 
نفوسنا المختلجة واذهاننا التي تأتي من خلفيات 

ثقافية وتعليمية مختلفة.
وكان اسلوبه الهادئ الذي يجمع في لغته ما بين 
باللهجة  المختلطة  المصرية  والعامية  الفصحى 

الشامية يجعل تأثيره في الشرح والتحليل وتلقين 
المعلومة وكأننا في احد دروس الصوفية حيث 
بأرواحهم  فيرتقوا  مريدوه  الشيخ وحوله  يجلس 

كلما ارتقى هو في حديثه من مقام لمقام.
 

 ال أذكر من رفقاء هذه الجلسات سوى المخرجة 
منذ  معا  صداقتنا  بدأت  التي  امين  آيتين  الشابة 
ذلك الوقت واستمرت إلى يومنا هذا، وكانت قد 
التي  الفكرة  نفس  منطلق  األخرى من  أتت هي 
بذائقتها  اإلرتقاء  وهي  النقد  لدراسة  بي  جاءت 

قراءة وتحليل  قدراتها على  السينمائية وتحسين 
األفالم.

منذ الجلسة االولى استطعت أن اتبين سريعا منهج 
د. رفيق في التعامل مع النقد بشمولية راقية فلم 
يكن النقد بالنسبة له مجرد الوقوف على سلبيات 
وايجابيات الفيلم من زاوية النظرية والتطبيق بل 
البصرية  المادة  هو موقف وجداني وذهني من 
نتذوق  أن  يمكن  وكيف  المعروضة،  والدرامية 

لنستمتع ال لنصدر احكاما قاطعة.
في  العمق  وشديد  مبسطا  للنقد  تعريفه  كان 
لقراءة  )محاولة  انه  لنا  قال  حين  الوقت  نفس 
أوال  »المحاولة«،  مصطلح  على  وشدد  الفيلم( 
التذوق  مجال  في  ومبتدئين  كهواة  يطمئننا  كي 
طالما  رأي  كل  أن  النقد-  أقول  السينمائي-وال 
جيد  فهو  ومنطقي  علمي  اساس  على  مبني 
ويحتمل النقاش وثانيا كي يؤكد لنا أن ما يقوله 
واحد من  ولكنه  ليس حكما قضائيا  األفالم  عن 
والتحليل  القراءة  تتحقق  أن  يمكن  كثيرة  زوايا 

من خاللها.
 كانت تلك أولى الطاقات الهامة التي فتحها لي 
تتجاوز  كانت  التي  الجلسات  تلك  عبر  األستاذ 
عن  يحدثنا  كان  اسبوع،   كل  ساعات  األربع 
استخدمها  التي  الفالنية  الموسيقية  المقطوعة 
المخرج في سياق الدراما عبر الرجوع بنا إلى 
بالداللة  يربطها  ثم  الموسيقي  وعصره  مؤلفها 
هذا  في  المخرج  يقصدها  ربما  التي  التعبيرية 

واحدة  لقطة  كانت  فيلمه،  من  ذاك  او  الموضع 
للوحة في خلفية أحد المشاهد كفيلة بأن نتحدث 
عنها لبعض الوقت وعن رسامها ومدرسته الفنية 
ولماذا قام المخرج هنا بجعلها خلفية لتلك اللقطة 

بالذات.
التي  األساسية  السياقات  أختصر  أن  أستطيع 

تلقيتها آنذاك على يد د. رفيق في:
مشوار  في  الفيلم  لموقع  جيدا  االنتباه  أوال: 
أن  يليه  وما  مباشرة  يسبقه  ما  خاصة  صناعه، 
التركيز  فأن  أولى  تجربة  الفيلم  ان  ولو  وجد، 
األساسي يصبح محاولة الوقوف على العناصر 
او  السينما  تاريخ  من  المخرج  بها  تأثر  التي 
مدى طزاجة وأصالة افكاره ورؤيته للعالم عبر 

الكاميرا.
ثانيا: عدم مشاهدة اي فيلم وثمة احكام مسبقة   
أن  عمله  من  جزء  أن  بل  الناقد  داخل  تترسب 
يفسح وجدانه تماما لتلقي الفيلم قبل أن يبدأ في 
اعمال خبراته الثقافية وتراكماته األنفعالية والتي 
تفور تدريجيا مع الخوض في تفاصيل الصورة 

ودراماتيكيتها.
البصرية  الفنون  أحدث  هي  السينما  ثالثا:   
والدرامية في التاريخ البشري وبالتالي من غير 
على  يقف  أن  الناقد  أو  المتذوق  على  الممكن 
بواطن التجربة الفيلمية دون المام واسع ومستمر 
بكل الفنون التي سبقت السينما من المسرح إلى 
الرواية مرورا بالشعر والفن التشكيلي بل وفنون 

العمارة والهندسة.
التعبير  في  الناقد  وسيلة  هي  اللغة  رابعا: 
فعل  عقب  داخله  في  تتراص  التي  افكاره  عن 
انتهاء  الذاكرة بعد  المشاهدة والذي يستمر عبر 
الفيلم، فالناقد يستعيد الفيلم عند الكتابة عنه وكأنه 
يمنع  يعيد مشاهدته ذهنيا، وبالتالي ال يوجد ما 
ومحسنات  شعرية  تعبيرات  الناقد  استخدام  من 
بديعية في محاولة لمحاكاة الشعور الذي يعتمل 
في نفسيته للتعبير عن جماليات الصورة أو وقع 

الدراما وتأثيره.
وقد كانت تلك احد نقاط الخالف الدائمة مع د. 
رفيق من قبل عدد من النقاد الذين كانوا يجدون 
جدية  تحتمل  مما  أكثر  لغوية  زخرفة  لغته  في 
يتعامل  الصبان  كان  ولكن  وصرامته،  التحليل 
مع المقال وكأنه حاله من حاالت النص االدبي 
الذي يحتمل لغة فخيمة وتشبيهات ملونة وبراقة.
بالنسبة  بديهية  األن  السياقات  تلك  تبدو  قد 
قوة  على  للتأكيد  استرجعها  ولكنني  للمحترفين 
تلك  في  وجداني  على  والذهني  النفسي  تأثيرها 

الفترة المبكرة.
    

الطاقة الثانية
تلك  في  الحقيقي  المحك  هو  العملي  التمرين 
االول  حدين،  ذو  سالحا  كان  حيث  الدورات 
هو تقييم كم الحساسية التي تتوافر عليها نفسيه 
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والذهنية  النفسية  االمكانيات  لديه  وهل  الدراس 
ممارسا  ليصبح  احترفي  بشكل  يتطور  كي 
الوقوف على حجم  هو  والثاني  يوم،  ذات  للنقد 
الذي  والوجداني  الثقافي  والتراكم  األستيعاب 
اي  الدراسين،  مجموعة  في  الجلسات  احدثته 

حجم األستفادة المباشرة والغير مباشرة.
وقد طلب مننا د. رفيق وقتها كتابة مقال عن أي 
فيلم نختاره عربي أو اجنبي، قديم أو حديث حتى 
لو كان ال يزال في دور العرض، ساعتها علق 
الناقد األمير اباظة والذي كان يحضر الجلسات 
وكان  فيلم(  بيفوتش  )ما  رفيق  د.  أن  بعد  عن 
التتلمذ على يد هذا  ذلك سياقا أخر من سياقات 
الرجل، أن تتحول من مجرد متفرج يذهب إلى 
متابع  إلى  الخميس  أيام  األصدقاء  مع  السينما 
محترف ال يفوتك اي فيلم ينزل إلى دور العرض 
في المدينة التي تقيم فيها وسواء كان هذا الفيلم 
ينتمي إلى ارقى تجارب السينما العالمية أو إلى 

السينما المحلية في ارداء انتاجاتها.
لشريف  »المنسي«  فيلم  طويالعن  مقاال  كتبت 
»المهمشون  بعنوان  وكان  حامد  ووحيد  عرفه 
أكن  لم  الطبقات«  بين  الحوار  وسيكولوجية 
سيناريست  مشروع  من  اتحول  ان  وقتها  انوى 
إلى مقدمات ناقد، كتبته بكل الطاقة العفوية التي 
الذاتي  التثقيف  سنوات  عبر  بداخلي  تراكمت 
والمدرسة السينمائية الداخلية التي الحقت نفسي 

بها.
لي  يستمع  وهو  رفيق  د.  وجه  اتذكر  زلت  ال 
وانا اقرأ المقال وسط الجلسة بصوت يحاول أن 
كانت  والتوتر،  الخجل  شدة  من  متماسكا  يبدو 

اخرى  بعد  فقرة  اتساعا  تزداد  األبوية  ابتسامته 
في  القراءة،  في  استمر  أن  تشجعني  وعيناه 
واحدة من الفقرات نظر إلى األمير اباظة وقال 
له »مالحظاته في منتهى الذكاء« اتذكر أنه قالها 
عندما ربطت بين اسم يوسف وهو اسم شخصية 
اليقظة  احالم  فكرة  وبين  الفيلم  في  امام  عادل 
التي يعيش فيها وتساعده على اجتياز واقع يومي 

كئيب ومضنى.
لم  سنوات  )منذ  يقول  به  ألفاجأ  القراءة  أنهيت 
استمتع بمقال نقدي لشاب صغير مثلما استمتعت 

بمقالك اليوم(.
هذا  يفتحها  التي  الثانية  الطاقة  هي  تلك  كانت 
بالتعبير الدراج، اوال لقد  الرجل »في وجهي« 
اعتبره  أنه  اي  نقدي  مقال  كتبته  ما  اطلق على 
تعبيرات  كانت  ثانيا  للقراءة،  صالحة  بضاعة 
وجهه وتعليقاته التي تلت ذلك تدل على محاولة 
وليس  كتبت،  مما  انطالقا  نفسي  في  الثقة  بث 
ذلك  تال  ثم  تالميذه،  حدى  كوني  بحكم  مجاملة 

مجموعة من النصائح الهامة:
في  وتفوقت  السيناريو  على  تحليلك  لقد ركزت 
بضع  كتبت  ثم  واسلوبه  الفيلم  دالالت  قراءة 
فقرات عن األخراج لم تأت في مستوى التحليل 
الجانب  بدراسة  تهتم  أن  عليك  للفيلم،  الدرامي 
الجيدة  رؤيتك  تفعيل  من  تتمكن  حتى  التقني 
في كافة جوانب الصورة ولكن هذا ال يمنع لو 
اردت أن تكتفي بتحليل السيناريو فأنت تجيد ذلك 

بدرجة كبيرة.
هذا الفيلم مقتبس من فيلم ايطالي -ال اذكر اسمه 
األن- وهي عادة وحيد حامد في كثير من افالمه 

يقوم  أن  الفذة  موهبته  بحكم  يتمكن  أنه  إال 
بتسييل المادة الدرامية ألي فيلم يشاهده ثم 
يصبها في قالبه المصري الخالص والخاص 
الفيلم األصلي قد ال  جدا حتى أن صاحب 
ينتبه إلى انه يشاهد فيلمه مقتبسا في نسخة 
ينقصها  إذن  السينمائية  فثقافتك  مصرية، 
مشاهدات كثيرة كي تستطيع أن تقف على 
واألفكار  التيمات  وحركة  األفالم  اصول 
التي تنتقل من هناك إلى هنا أو من هناك 

إلى هناك أيضا.
راحت الطاقات تتفتح في ذهني حتى أنني لم 
اعد قادرا على تحمل هذا الكم من النصائح 
والخبرات الكثيفة والمهداة إلى كمكافأة على 
المقال االول، ثم أخيرا مد يده ليربت علي 
وقال لي: انت حتكون ناقد كويس قوي في 

يوم من األيام.
 

طاقة مستمرة
لم أعد أذكر عدد المرات التي التقيت فيها بدكتور 
بمجرد  قررت  قد  كنت  الدورة،  هذه  بعد  رفيق 
أن انتهيت منها ان اقوم أنا نفسي بتنسيق دورة 
جديدة عبر الجمعية تضم فقط د. رفيق والشناوي 
نقدية  لمدارس  ينتميان  كالهما  أن  اعتبار  على 
تبدو مختلفة في ظاهرها لكنها في الحقيقة تكمل 
والرصد  والقراءة  المنهج  مستوى  على  بعضها 

خاصة فيما يتعلق بالسينما المصرية.
 توقفت مشروعات الكتابة للسينما بسبب هيستريا 
ثم  والصعايدة  اللمبي  وموجة  الكوميدية  األفالم 
اتيحت  مافيا،  فيلم  من  انطالقا  األكشن  موجة 
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في  اسبوعيا  عمودا  اكتب  أن  فرصة  بعدها  لي 
كثيرا  روادتني  طالما  فكرة  عن  القاهرة  جريدة 
وهي شرح مصطلحات التيتر للمتفرج والقارئ 

غير المتخصص كنوع من التثقيف السينمائي.
كان د. رفيق يكتب مقالة األسبوعي المتنوع في 
نفس الجريدة باالضافة إلى مقال اخر في اخبار 
النجوم، وكنت سعيدا بأنني أنشر معه في نفس 
التحقق والنجاح ولكن  ليس العتبارات  الجريدة 
اكتب  ما  يقرأ  أن  له  يتاح  سوف  استاذي  ألن 

باستمرار.
 أذكر انني التقيت به بعدها عقب احد عروض 
منذ  التقينا  قد  نكن  لم  الروسي،  الثقافي  المركز 
له:  وقلت  وابتسمت  إليه  نظرت  طويلة  فترة 

فاكرني
فابتسم وقال لي: طبعا ازيك يا حبيبي..

قلت له: ايه رأيك؟ متابعني؟
فقال: طبعا، ممتاز جدا شد حيلك.

 هكذا كنت احرص على ان اطمئن على المستوى 
الذي وصلت إليه من هذا الرجل تحديدا دونا عن 
بقية اساتذتي ربما باستثناء محفوظ عبد الرحمن 
الذي كانت عالقاتي به أقرب لألبوة الحقيقة منها 

لألبوة الروحية التي كان يمثلها الصبان.

الشاب  الناقد  نموذج  رفيق  د.  في  أرى  كنت 
بكل ما تعنيه الكلمة من معان التجدد والطزاجة 
والدأب والمثابرة والحرص على األطالع على 
اذكر  والمسرح،  السينما  في  جديد  هو  ما  كل 
اننا التقينا في حلقة الحد برامج التليفزيون قبيل 
توزيع األوسكار قبل عامين، كنت اتصور انني 
شاهدت العدد االكبر من األفالم المرشحة ولكني 
الصحية  وعكته  وكانت  د.رفيق  أن  فوجئت 
األخيرة قد بدأت قد شاهد كل االفالم المرشحة 

في كل الفروع الرئيسية تقريبا، كان الجو باردا 
والتصوير خارجي في حديقة التليفزيون وكانت 
تأخر لساعة كاملة ورغم ذلك ظل  قد  التسجيل 
استقبلني  غضبه،  عن  يعلن  ولم  تماسكه  على 
أنه متضرر  بهدوء  لي  واسر  الحانية  بابتسامته 
يريد  ال  لكنه  الطويلة  الفترة  لهذه  الجلوس  من 
أن »يعمل مشاكل« وبمجرد أن بدأنا التصوير 
تحول إلى طاقة كالمية وتحليلة رائعة حتى انني 
كنت انسى في بعض االحيان انني ضيف مثله 
في الحلقة يجب أن أتكلم أنا األخر واروح انصت 

لما يقول بشغف وكأنني عدت عشر سنوات
على  الطالب  مقام  في  أمامه  جالسا  الوراء  إلى 

مقعد الدرس األول.

هو  استطاع  الصبان  رفيق  ان  اشير  أن  يبقى 
الشائكة  المعادلة  تلك  يحققا  أن  توفيق  ورؤوف 
وككتاب  »كبار«  كنقاد  انفسهم  يطرحا  ان  في 
سيناريو مخضرمين واصحاب رؤية وحساسية 
خاصة، بالنسبة لي كلما كنت ابتعد تدريجيا عن 
ارض السيناريو واخوض في آفاق النقد االنهائية 
اعود التذكر أن لي استاذة استطاعوا ان يجتازوا 
النقدية  بضمائرهم  محتفظين  الكبرى  المغامرة 
نظيفة وبأفالمهم مختلفة وناصعة الفكر واألبداع.

االساتذة  من  الراحلين  إلى  اشير  أن  أحب  ال 
من  كل  ابدا  أفقد  ال  فالفن  الفقدان،  بفعل  الكبار 
مقال،  او  صورة  أو  بكلمه  اثرائه  في  ساهم 
ذلك  يمنحنوه  الخلود  ألسمائهم  الفن  يمنح  فكما 
التجدد واألستمرارية عبر ما تركوه من إبداعات 

ورؤى.
الذين يفتحون الطاقات تظل مالمحهم تطل علينا 
من خلفها كلما مررنا بها أو نفذنا منها او توقفنا 
نلتقي  لم  لو  احوالنا  في  نتفكر  كي  امامها  قليال 

بهم ذات يوم. 
*ملحوظة: تجدر اإلشارة إلى أن عنوان الشهادة 
مأخوذة عن سطر شعري للشاعر اللبناني الكبير 

عباس بيضون.
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  رامي عبد الرازق

يبدو شيخ جاكسون فيلما يحاول االحتفاء بقيمة 
الحياة في مواجهة من يحاولوا أن يجعل منها 
أجلها،  من  أو  عليها،  البكاء  تستحق  ال  جيفة 
وهي بال شك محاولة فكرية وشعورية تستحق 
متعدد  إطار  في  تدور  عندما  خاصة  التقدير، 
داخل  تتكثف  التي  الداخلية  الصراعات  من 
»الشيخ«  الرئيسة  الشخصية  ووجدان  عقل 
سياق  داخل  تنقسم  التي  الشخصية  وهي 
تجعل  عمرية  مراحل  عدة  إلى  السيناريو 
كل  وتفاصيل  مالمح  اختالف  -مع  منها 
مرحلة- مجموعة شخصيات، أو -بحسبة أدق- 
الشاب  المراهق  هما  أساسيتين،  شخصيتين 
الذي أصبح  الشاب  والشيخ  بجاكسون  الملقب 

لقبه الديني بحكم عمله -إماما في مسجد- إلى 
مرادف السمه.

ال  األساسية  جاكسون  شيخ  فيلم  أزمة  ولكن 
تكمن في كونه فيلما يتصدى إلشكالية إنسانية 
واجتماعية واضحة المعالم وملموسة ومؤثرة 
في حياة الكثير من شرائح الشباب بل تكمن في 
أنها تمس من تجاوزوا مرحلة الشباب أيضا، 
تقع  التي  الوجدانية  الهوية  بها إشكالية  ونعني 
االنحياز  صعوبة  نتيجة  رمادية  حيرة  في 
المعركة  في  آخر  دون  إلى طرف  المفترض 
االلتزام  بين  ما  جدا  االفتراضية  الزائفة 
الديني واألخالقي -كطرف- وبين حب الحياة 
اعتبار  على  معها  والتعاطي  آخر-  -كطرف 
أنها أهم منحة قدرية وكونية وهبت لإلنسان، 
وليست فخا ضخما للغواية تم نصبه من أجل 

أن يحشر الناس في جحيم اآلخرة.
أزمة الفيلم تحديدا تكمن في أن التصدي لهذه 
المقارنات  أسلوب  خالل  من  جاء  اإلشكالية 
وبين  الحياة  مع  التعاطي  بين  ما  المدرسية 
تقديس  حد  إلى  يصل  الذي  الديني  التزمت 
منتهى  األمل وغاية كل  واعتباره كل  الموت 
أحد  في  الشيخ  يشرحها  التي  المعادلة  -وهي 
إن  له  يقول  حين  الغرافيك  لمصمم  المشاهد 
يساوي  الالنهائية  رمز  على  عدد  أي  قسمة 
فهي  بنا  طالت  مهما  الحياة  أن  أي  صفرا 
في  والحساب  الموت  نالقي  وسوف  قصيرة 
وهي  شيئا-  تساوي  ال  فإنها  وبالتالي  النهاية، 
الحياة، كما  معادلة عدمية جدا تحط من شأن 
أنها تعد تفسيرا بائسا لوجود اإلنسان في الدنيا.
من خالل جلسات العالج النفسي الذي يبدأ من 

»شيخ جاكسون«.. 
اضطراب الهوية الوجدانية بعيون السينما المصرية 
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صوت  إلى  نستمع  عندما  الفيلم  مشاهد  أولى 
هي  ما  الشيخ  تسأل  وهي  الشابة  الطبيبة 
مشكلتك فيجيبها أنه لم يعد يبكي في الصالة، 
مما يعني أن إيمانه صار ضعيفا، من خالل هذه 
الجلسات يبدأ الفيلم في خوض السرد المتوازي 
والمقارن ما بين حياة المراهق جاكسون الذي 
يحب الحياة رغم كل ما يتعرض له من أذى 
نفسي ومادي على يد أبيه الذي ال يؤمن بأي قيم 
ولكنه في نفس الوقت يحاول إخضاع جاكسون 
إلى عكس ما يؤمن به -حيث إن والده تربطه 
وفاة  بعد  متزوجات  بسيدات  حميمية  عالقات 
يعتبر أن  فإنه  الرغم من ذلك  زوجته، وعلى 
به  ابنه  تشبه  وأن  »ُمخنَّث«  جاكسون  مايكل 
والميوعة  »للتخنُّث«  طريقه  في  أنه  يعني 
عاشها  التي  الشيخ  حياة  بين  وما  اآلخر-  هو 

جاكسون أو بمعنى أدق بقاء الشيخ على هامش 
الحياة بإرادته -كأن ينام تحت الفراش ليتذكر 
لمجرد  بيته  عن  النت  وصلة  ويقطع  القبر، 
أغاني  تشاهد  ابنته  أن  بالصدفة  اكتشف  أنه 
راقصة- ظنا منه أنه بهذا يتقرب إلى هللا عبر 
من  بها  يرتبط  ما  كل  وازدراء  الحياة  تحقير 

متع مهما كانت بريئة أو عادية.
 

فالش باك مدرسي
يقول ماركيز: عندما يكون لديك حكاية جيدة 
تعني  ال  ولكن  ببساطة.  ترويها  أن  فحاول 
من  موقف  كل  أمام  لدينا  يصبح  أن  البساطة 
مواقف حياة الشيخ مواقف أخرى مشابهة من 
باك  الفالش  إطار  أن  المراهق، صحيح  حياة 
ذلك،  يتيح  النفسي  العالج  جلسات  من  النابع 

ولكن ربما كان هذا في حساب الزمن المادي 
أما على مستوى  الحاضر والماضي،  بين  ما 
إلى  يحتاج  كان  األمر  فإن  النفسي  الصراع 
مزيد من النضج والتأني في اختيار المحطات 
والتقابالت ما بين حاضر الشيخ وماضيه أي 

بين الشيخ وجاكسون.
هذه التقابالت المدرسية أوقعت السيناريو في 
مأزق واضح وهو أن المتلقي أصبح بشكل ال 
إرادي يميل إلى متابعة تطور حياة المراهق، 
باستمرار  تنمو  درامية  شخصية  يبدو  والذي 
ينتظرها  التي  النقطة  وهي  معينة  نقطة  تجاه 
المشاهد لكي يعرف سر التحول العنيف الذي 
الخط  أن  حين  في  شيخا،  جاكسون  من  جعل 
ساكنا  خطا  أصبح  بالشيخ  الخاص  الزمني 
جدا ال نمو وال تطور فيه بل مجرد محاوالت 
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أهل  عن  البعد  أو  القبر  في  بالجلوس  للبكاء 
من  مساحة  في  الوقوع  إلى  باإلضافة  البيت، 
الهالوس واألحالم التي تخص أيضا شخصية 

المراهق.
يمكن هنا أن نتوقف بالتحليل عند أزمنة الفيلم 
الثالثة، وعالقتها بالتطور الدرامي للشخصيات 
والنمو المفترض للصراع وصوال إلى الذروة، 
فالفيلم يحتوي على ثالثة أزمنة واضحة: زمن 
هو  ماضي  وزمن  الشيخ،  زمن  هو  حاضر 
فالش باك استدعائي لحياة المراهق الذي كانه 
األحالم  زمن  وهو  اعتباري  وزمن  الشيخ، 
والهالوس الحية التي يراها الشيخ نتيجة كبته 
لشخصية المراهق في داخله ومحاولته التنصل 

من ماضيه المحب للحياة وذلك تقربا إلى هللا 
والجنة وكل منتهيات التدين الشكلي المتزمت.
 أزمة زمن الشيخ الحاضر أنه رغم مروره، 
إال أنه ال يحمل أي تطور أو نمو في الشخصية 
كثيرة  أحيان  في  ثابتا  يبدو  العكس  على  بل 
مجرد  أنه  اعتبار  على  معه  التعامل  نتيجة 
استدعاء للفالش باك أو زمن المراهق، فالشيخ 
أن  أجل  من  ضيق  حياتي  إطار  في  يتحرك 
فالش  السيناريو  بها  يستدعي  مواقف  يعيش 
باك لحياة المراهق، كذلك يسكن الصراع في 
الكثيرة  نتيجة األحالم والهالوس  الشيخ  زمن 
والوجداني  النفسي  الكبت  نتيجة  يعيشها  التي 

الذي يعانيه.

جاكسون  المراهق  زمن  مستوى  على  أما 
فنحن نتابع الكثير من النمو النفسي والصراع 
االجتماعي ويصبح لدينا دوما ما ننتظره سواء 
أو  بأبيه  عالقته  في  الحياتي  المستوى  على 
الشابة  المراهقة  بحبيبته  عالقته  في  العاطفي 
عالقته  مستوى  على  أو  المدرسة  في  زميلته 
الوجدانية بمايكل جاسكون نفسه والذي تصبح 
شعره  وطول  وأغانيه  وحركاته  مالبسه 
الخاص  الداخلي  العالم  في  مكان  أفضل  هي 
بالمراهق الذي يتفتح للحياة ويريد أن يرقص 

ويعبر عن امتنانه للدنيا بأنه عاشق روحي.
من هنا أصاب السيناريو خلل درامي وإيقاعي 
واضح لم تتمكن األحالم المأخوذة من كليبات 

مايكل جاكسون وال الهالوس الخاصة بالموت 
الخاص  الزمن  إنقاذ  من  األقرع  والثعبان 
في  إنه  حتى  عليه،  بل صارت حمال  بالشيخ 
شخصيات  أغلب  وتأثير  وقوة  وضوح  مقابل 
البهتان  من  حالة  أمام  نجدنا  المراهق  زمن 
ابنته  خاصة  الشيخ  زمن  لشخصيات  والخفة 
وزوجته وحتى خاله الذي كان سببا أساسيا في 

تحوله من جاكسون إلى شيخ.
للمتلقي  بالنسبة  الشيخ  زمن  مشاهد  أصبحت 
المراهق،  زمن  مشهد  النتظار  محطة  مجرد 
السيناريو  من  يفلت  أن  إيقاعية  مصيبة  وهي 
خط زمني كامل في مقابل خط آخر، ألن هذا 
يعني باختصار أن المتلقي لم ينتظر ذروة هذا 
الخط رغم أن الخط الحاضر الذي سوف تجتمع 

في نهاية خطوط الماضي واألزمنة االعتبارية 
األخرى، ومن هنا تصبح ذروة الفيلم بالنسبة 
للمتلقي ليست في تغير حال الشيخ وهو التغير 
أيضا  وهو  جدا،  ومتوقعا  إداريا  يصبح  الذي 
قفزا  ويبدو  مفهوم  وغير  مؤثر  غير  تغير 
بالصراع أو بالخط الدرامي كله، فالشيخ فجأة 
يتخلى عن الجلباب ويذهب إلى أحد الكافيهات 
ليلتقي بحبيبته السابقة بل ويحاول أن يعوض 
وكأنه  مراهقتهم  وقت  فاتته  التي  القبلة  معها 
بهذا يتواصل مع المراهق الذي في داخله أو 
يعود ليصبح جاكسون من جديد رغم أن فشله 
في أن يقبلها القبلة األولى قبل سنوات لم يكن 
بسبب التدين أو التزمت بل كان خجال وضعف 
ثقة بالنفس ليس أكثر نتيجة الضغوط الكثيرة 

التي عانى منها منذ وفاة أمه والتي كانت تمثل 
ناحية  من  لشخصيته  بالنسبة  الميزان  رمانة 

وبالنسبة لعالقته بأبيه من ناحية أخرى.
يتلقى المشاهد تغير الشيخ بشكل فاتر في حين 
تصبح نقطة تحول جاكسون هي الشيخ والتي 
تم اإلرهاص بها أكثر من مرة مع ظهورات 
األهم  الذروة  هي  المتقطعة  المتزمت  الخال 
لذلك،  السيناريو  ينتبه  أن  دون  للفيلم  بالنسبة 
يتراوح  المراهق  زمن  يخص  فيما  فالصراع 
والصراع  المتدرج  الصاعد  الصراع  بين  ما 
المرهف وكالهما من أنواع الصراع الدرامي 
أن  حين  في  للمتابعة  والمحمس  الجاذب 
ساكن  صراع  هو  الشيخ  زمن  في  الصراع 
استدعاء  مشاهده  أغلب  في  منه  الغرض  كل 
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وتحفيز السرد للعودة إلى زمن المراهق.

عمرو جديد..
على الرغم من التحفظ الواضح على كثير من 
إعادة  يعتبر  جاكسون  أن  إال  السيناريو  نقاط 
على  لنفسه  سالمة  عمرو  المخرج  اكتشاف 
الصورة  مع  أكثر  بجدية  التعاطي  مستوى 
التي  المباشرة  من  الرغم  على  السينمائية 
بالمقارنة  أنه  إال  أحيانا،  السيناريو  فرضها 
و»صنع  مؤاخذة«  »ال  السابقين  لفيلميه 
بصرية  كحالة  جاكسون  يأتي  مصر«  في 
ناضجة ومختلفة خاصة مع محاولته استغالل 
زمن  بين  ما  التفرقة  في  اللوني  السرد  فكرة 
جاكسون المفعم بالحياة الملونة وقبل أن تغادر 
باهتة في  لتصبح زرقاء  الصورة  تلك األلون 
زمن الشيخ وهو ما يذكرنا بفيلمه األول »زي 
ما  ليميز  لونيا  سردا  اختار  عندما  النهاردة« 
بين األزمنة المختلفة والمتداخلة والمكررة بين 

الشخصيات.
 

أكثر  المكان  مع  عمرو  تعاطي  يبدو  كذلك 
السابقة  أفالمه  من  تماسكا  وأكثر  حيوية 
المكان  كان  الذي  نفسه  مؤاخذة«  »ال  حتى 
ألن  ربما  مهما،  دورا  فيه  يلعب  -المدرسة- 
جدا  مباشرا  كان  مؤاخذة«  »ال  في  المكان 
أما  للمشاهد،  والشرح  التلقين  إلى حد  ويصل 
السرد  من  جزءا  يبدو  فالمكان  جاكسون  في 
غرفة  خاصة  فجا،  أو  زاعقا  يظهر  أن  دون 
لعالمه  خارجيا  انعكاسا  تصبح  التي  جاكسون 
غرفة  مثل  أماكن  إلى  باإلضافة  الداخلي، 

بعشيقاته  يلتقي  الجيم حيث  في  الداخلية  األب 
أمام ابنه، والمدرسة التي يلتقي فيها جاكسون 
تحوالته  يشهد  الذي  الليلي  والملهى  بحبيبته، 
من مراهق نكرة إلى مشروع نجم بين أقرانه 

بتقليده ورقصه مثل مايكل جاكسون وهكذا.

مالك أم الفيشاوي؟
في هذا النوع من األفالم يصبح مجال المقارنة 
مفتوحا على مستوى األداء والتقمص خاصة 
الذين يؤدون نفس الشخصية  الممثلين  ما بين 
في  بهم  ونعني  مختلفة،  عمرية  مراحل  في 
دور  في  الفيشاوي  أحمد  من  كل  جاكسون 

الشيخ وأحمد مالك في دور جاكسون.
البادي  يمكن أن نعتبر أن من ميزات النضج 
على أسلوب المخرج عمرو سالمة هو تطور 
التي  التمثيلية  الجمل  صياغة  على  قدرته 
األخير،  فيلمه  في  الممثلين  عبرها  يتحرك 
كثيرة  مستويات  على  ذلك  مالحظة  ويمكن 
ومالك،  الفيشاوي  من  كل  أداء  في  خاصة 
تشخيص  مساحة  منهما  لكل  أن  اعتبار  على 
معتبرة بحكم كونهم الشخصيات الرئيسة، أما 
الباقي فهم ظالل تروح وتجيء، ربما فيما عدا 
الكدواني في دور األب  المخضرم جدا ماجد 
يتم  من  أول  بعد  فيما  يصبح  الذي  المنحرف 
الحياة  سياقات  من  كجزء  بالمقاطعة  معاقبته 

عقب تحول جاكسون إلى الشيخ.
مالك  وحضور  تأثير  إن  أيضا  القول  يمكن 
تمثيليا في الفيلم كان سببه األساسي كما سبق 
الدرامي  الطرح  بقوة  أساسا  مرتبط  وذكرنا 
شخصيته،  يميز  الذي  والنمو  والتحوالت 

بينما أضر الصراع الساكن في الخط الخاص 
وبالتالي  دراميا  الشخصية  مالمح  من  بالشيخ 
المعتاد، رغم  الفيشاوي  بريق  الكثير من  أخذ 
ويكفي  آلخر  فيلم  من  تتطور  التي  موهبته 
المخرج محمود  فيلم  في  قبل عامين  قدمه  ما 
الطاقة  حجم  لندرك  الخدمة«  »خارج  كامل 
الشاب  هذا  داخل  في  تكمن  التي  التشخيصية 
وكيف يمكن أن تنبثق عندما يتيح لها السيناريو 
واإلخراج أن تتجلى في صورة طاقة تمثيلية 

مشعة وبراقة.
ربما كان شيخ جاكسون واحدا من األفالم التي 
يمكن أن نقيس عليها مدى قدرة الدراما على 
دعم الممثل على مستوى التقمص والتشخيص 
اإلخراج  مستوى  على  أيضا  نفوذها  ومدى 
ووضع  انفعالهم  وضبط  الممثلين  وتحريك 
بهذا مساحة  نعني  أدائهم، وال  أسفل  الخطوط 
حفار  مشهد  مثل  واحد  مشهد  فرب  الدور، 
يصبح  بأن  كفيل  هاملت  مسرحية  في  القبور 
أن  ما يجب  واختبارا ألي ممثل، وهو  تحديا 
القادمة،  تجاربهم  في  الفيلم  صناع  إليه  ينتبه 
فرغم كل التحفظات التي يمكن أن تقال على 
العمل إال أن شيخ جاكسون هو واحد من أهم 
األفالم المصرية التي قُدمت حتى اآلن خالل 
العام الحالي، سواء اتفقنا مع طرحها المباشر 
المدرسي  صياغتها  أسلوب  مع  اختلفنا  أو 
والمعجون بالصوت العالي والصراخ رغم أن 
السينما بقدرتها على توظيف موسيقى الصمت 
وبين  الصراخ  بين  ما  كثيرا  تحول  أن  يمكن 
آذان ونفوس الجمهور حتى لو كنا نحثهم على 

حب الحياة والبكاء من أجلها.
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  محمد فاتي 

الجوهرية  العناصر  أهم  أحد  الفضاء  يشكل 
أماكن األحداث وكيفية  الفيلم، ونقصد به  في 
عرضها من خالل التأطير، وعن طريقه يتم 
ترتيب الشخصيات بحسب أهميتها والمشاهد 
لها،  المخرج  منحها  يريد  التي  الوظيفة  وفق 
الصراع  حدود  معرفة  يمكن  طريقه  وعن 
الدرامي المتولد في الفيلم. فكلما منح المخرج 
كبرى من  الشخصيات مساحة  لشخصية من 
الفضاء إال ودل هذا على أنها األكثر قوة من 
إال حيزا صغيرا،  لها  تمنح  لم  التي  نظيرتها 
داخل  شخصيتين  بين  الجمع  تم  إذا  أنه  كما 
على  األمر  يدل  ما  فغالبا  ضيق،  فضاء 
العكس،  حدث  إذا  أما  العالئقي،  اقترابهما 
أو  بينهما  الصراع  باقتراب  يوحي  ذلك  فإن 
أنه على وشك الوقوع بالفعل. إضافة إلى هذا 
فإن الفضاء يستعمل غالبا في السينما كتأطير 
خلفي للشخصيات ودال عليها وعلى ما تفكر 
فيه، كما أنه يحدد حتى نوعية الفيلم والزمن 
الفضاء  للقبض عليه. ونميز في  الذي يسعى 
بين: الفضاء الطبيعي وفضاء األستوديو، كما 
نميز بين المكان الخارجي والمكان الداخلي..

وتعتبر السينما دون شك من أبرز الفنون التي 
ولعل  المكان..  وضرورة  أهمية  فيها  تبرز 
أساسا  والمعتمد  نفسه  الفن  هذا  طبيعة  في 
على الكاميرا كأداة ناقلة ومصورة للواقع، ما 
يفرض هذه األهمية بحيث يستحيل تصور فيلم 
األهمية  ولهذه  المكان.  عن  بمعزل  سينمائي 

وجهان كما هو الشأن بالنسبة ألي عنصر فني 
آخر، فهي بقدر ما توفر من إمكانيات كبرى 
وآفاق أرحب لإلبداع والتخييل، بقدر ما تلقي 
ضرورة  حول  كبرى  تبعات  المخرج  على 
التعامل الجيد واإلبداعي األصيل مع المكان، 
وهذا األمر ليس بالشيء الهين، ألن التعامل 
يتأسس  أن  يجب  المكان  مع  العميق  الفني 
مكونات  كباقي  مكونا  اعتباره  عدم  على 
ماديا  مسرحا  اعتباره  أو  األخرى،  الفيلم 
خارجيا لتصوير األحداث وتشخيص المشاهد 
وتحريك الشخصيات، بل يجب اعتباره نسيجا 
رفيعا تتكثف وتلتئم في إطاره ومن خالله كافة 
مكونات الفيلم.. بحيث ينسحب ويتمظهر من 
خالل كافة تلك المكونات، لكن دون أن يلغيها 

أو يحل محلها.
اإلبداعي  التوظيف  حالة  في  المتفرج  إن 
مع  حميميا  ويتفاعل  يحس  للمكان  والموفق 
المكان، لكن دون أن يراه أو يشعر به منعزال 
عن باقي مكونات الفيلم، إن المكان هنا يكاد 
األخرى:  الفيلمية  العناصر  كافة  مع  يتماهى 
الدرامي،  ومسارها  األحداث  الشخصيات، 
هنا  الواحد  المكان  إن  الديكور..  الزمان، 
منتهيا،  وال  محدودا  ال  متعددا  مكانا  يصير 

يصير مكان كل المشاهد.
حققت  نماذجا  العالمية  السينما  شهدت  ولقد 
قدرا كبيرا من التوفق في هذا اإلطار، حيث 
زاوية  ضبط  من  المخرجين  من  ثلة  تمكن 
سينمائية  إبداعات  فأنتجوا  اإلبداعية،  النظر 
عالمية. ويمكن اإلشارة إلى تعامل صالح أبو 

سيف مع أزقة القاهرة في العديد من أفالمه، 
وتعامل مارتن سكورسيزي مع أحياء وأزقة 
أفالم  مخرجي  بعض  وتعامل  نيويورك، 
الويسترن مع فضاءات الغرب األمريكي مثل 
للمخرج  الغرب(  في  يوم  ذات  )حدث  رائعة 

سيرجيو ليوني.
فالمكان السينمائي ليس مجرد خلفية أو وعاء 
المكان  ولكن  البعض  يعتقد  كما  لألحداث 
دائما  ال يمكن  الحدث موجود  هو جزء من 
االستغناء عنه، فاإلنسان مهما كانت حركته ال 
الجمالي  واإلحساس  فراغ مطلق  في  يتحرك 
داخل  اإلنساني  الجسد  من وجود  إال  ينبع  ال 
إطار مكاني، فإن أي لقطة البد وأن تدور في 
المكان حتي ولو كانت لقطة كبيرة لوجه ممثل 
أو ممثلة فإن هذا يعطيها بعدا دراميا سينمائيا، 
أو  الممثل  فزع  أن  إلي  مثال  يشير  ذلك  فإن 
الممثلة إنما هو نتيجة وجودها أو وجوده في 

مكان معين .
تعامل  عن  بالمكان  السينما  عالقة  وتتميز 
ففي  العنصر،  هذا  مع  األدب  في  الروائي 
بالغة  أهمية  المكان  عنصر  يشغل  الرواية 
صيرورة  في  يسهم  فهو  النص،  داللة  في 
ويكشف  ومساراتها  وجهتها  ويحدد  األحداث 
عن المظاهر االجتماعية والنفسية للشخوص، 
ولكنه يظل دائما ـ حسب ج. ميتري ـ مقطعيا 
ضروري  هو  ما  إال  يصف  ال  إنه  وجزئيا. 

لنمو الحبكة.
الذي  بالمكان  الفيلمية  الصورة  عالقة  أما 
حاو  عالقة  مجرد  فليست  الحدث  فيه  يدور 

المكان في الرواية والسينما



33 نقد
ملموسة  كحقيقة  الديكور  ويبرز  بالمحتوى، 

بجميع العناصر التي تشكلها. 
أن  نسبيا، صحيح  التمييز  ذلك يظل هذا  ومع 
عنصر اإليهام بالواقع أقوى بكثير في الصورة 
ومشترك  موجود  عنصر  ولكنه  السينمائية، 
بين السينما واألدب، وأهم ما يباعد بينهما هو 
أن األدب الروائي يتجه دائما من المجرد إلى 
الملموس، بينما يحدث العكس في السينما التي 
من  المرور  عبر  الداللي  النسيج  فيها  يتشكل 
الملموس إلى المجرد، كما أن األدب ـ حسب 
فنيا يمثل فيه عنصره  ـ يعد شكال  ج. ميتري 
األول )اللغة( حقيقة سابقة ومستقلة. أما السينما 
فهي ال تصير لغة إال بالقدر الذي تكون فنا ال 
لغة، وال تستمد قيمتها إال من الشيء الذي تعيد 

إنتاجه.
الروائي هو فضاء  الفضاء  أو  المكان  أن  كما 
متخيل في ذهن الكاتب وهو كذلك مفتوح على 
التي  والتوقعات  واالختيارات  التأويالت  كل 
يختارها القارئ في ذهنه تجسيديا لصورته في 
سياق الرواية، بينما في العمل السينمائي نجد 
أن الفضاء يتميز بخصوصيته اإلبداعية والتي 
تتجلى في كون المخرج يفرض علينا جوانب 
وتصوره  اإلبداعية  نظرته  وفق  معينة  مكانية 

مساحة  للقارئ  آنذاك  تبقى  فال  المكان،  لهذا 
واسعة للتأويالت واالختيارات، بل إن المخرج 
اختارته  الذي  المكاني  الشكل  يفرض  من  هو 
يضيف  أنه  كما  الرواية،  في  قرأه  لما  مخيلته 
العناصر  من  مجموعة  الروائي  المكان  إلى 
ـ  )إعالنات  السينمائي  الديكور  يقتضيها  التي 
أسماء  ـ  وعالمات  أعالم  ـ  إشهارية  لوحات 
واألزقة  الشوارع  أسماء  ـ  تجارية  محالت 

والدروب..(.
في  لها  وجود  ال  اإلضافات  هذه  أن  ونجد   
العمل الروائي كتجسيد وحضور، لكن المخرج 
بصمته  فيلمه  على  يضفي  ولكي  السينمائي 
السينمائي،  منهجه  تناسب  التي  اإلبداعية 
التي  والتغييرات  التوليفات  هذه  إلى  يضطر 
تكسب المكان كينونته وتنقله من العالم الورقي 
طريق  عن  الحي  الصورة  عالم  إلى  الميت، 

التجسيد والتأطير.

من  عنصر  هو  المكان  أن  نستخلص  هكذا 
من  كل  في  والضرورية  األساسية  العناصر 
هذين  تعامل  طبيعة  لكن  والسينما،  الرواية 
وتتمايز  تختلف  العنصر  هذا  مع  المجالين 
التي  الجمالية  والوسائل  األدوات  باختالف 
جنس  هي  فالرواية  مجال،  كل  عليها  يرتكز 
أدبي يرتكز على اللغة والكتابة والتعبير، وهذا 
ما يقتضي استقالال في الخصوصية اإلبداعية 
المكانية، نظرا ألن اختيارات الروائي للمكان 
التي  الروائية  ونظرته  تصوراته  وفق  تسير 
متخيال  فيأتي  وقريحته،  مخيلته  عليه  تمليها 
اللغة،  ومنقوال وموصوفا ومسرودا باستعمال 
ومحدودا في حيزه الورقي الضيق، بينما نجد 
العنصر  هذا  أمام  المجال  تفتح  السينما  أن 
وفق  الصورة،  عبر  ويظهر  وينكشف  لينجلي 
الهيئة التي يختارها المخرج له والمستمدة من 

نظرته وميوالته اإلبداعية والفنية.
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  تبر الطرش

عالمية  ظاهرة  تشهد  اليوم  البشرية  أصبحت 
فكري  لتوّحد   وتسعى  بالعولمة  تسمى  غربية 
نظرا  وسياسي،  واقتصادي  واجتماعي  ثقافي 
لهوية اإلنسان خاصة  قوياً  لكونها تحمل تحدياً 
يستهدف توظيف وسائل اإلتصال ووسائل  بما 
اإلعالم، والشبكة المعلوماتية والتقدم التكنولوجي 
بشكل عام لخدمة ذلك، فلم يعد هناك أي حواجز 
جغرافية أو تاريخية أو سياسية وثقافية، وأصبح 
وإعالمية  معلوماتية  لتأثيرات  يخضع  العالم 
واحدة تحمل قيم مادية وثقافية، ومبادئ تتجلى 
عن  عبارة  فهو  اليوم  نعيشه  الذي  العالم  عبر 
المعلومات،  تكنولوجيا  بفضل  صغيرة  قرية 
فساهمت التقنية الحديثة في تطور العلم وجعله 
القرن  مختلفا عن األمس، فشهدنا في منتصف 
العشرين تصاعدا في العالقة بين صناعة السينما 
وبين أحدث وسائط المعلومات واإلتصال، حيث 
تحمل التكنولوجيا دور القوة والسلطة فتنقلنا إلى 
عالم مفتوح النهايات يرفض الحدود والمستحيل،  
الصورة  إنشائية  عن  الحديث  يمكننا  هنا  ومن 
الرقمية في السينما المعاصرة والتي تنتج لنا عدة 

مفاهيم أبرزها »اإلفتراضي«.
األول  قسمين،  إلى  اإلفتراضي  الواقع  فينقسم 
التصميم  بذلك  ونعني  حقيقية  بيئية  محاكاة 
الداخلي للشىئ فيكون أقرب للواقع من الخيال، 
بيئة خيالية والهدف من  الثاني فهو تصميم  أما 
هذا األخير هو تحقيق ما ال يمكن تحقيقه واقيعيا، 
ففرضت التقنية الرقمية نفسها بشدة في السينما 
عمله  اخراج  من  المخرج  فيتمكن  المعاصرة، 
فيستغني  تكلفة  وبأقل  إحترافية  بطريقة  الفني 
بآخر  ويستبدله  الحقيقي  الديكور  عن  بذلك 
عن  إنتاجه  وقع  خيالي  ديكور  هو  إفتراضي، 
طريق الحاسوب، ويكون العمل السينمائي بذلك 
أكثر إبداعا وإنفتاحا وخلقا ألفاق جديدة ورحبة 

مما يساهم في خلق »أفالم الخيال العلمي«.
إمكانيات  الرقمية«  »التكنولوجيا  أضافت 
التي  السينمائي،  اإلنتاج  عملية  في  متطورة 
إضافة  العلمي  الخيال  أفالم  لصانعي  أتاحت 
وهذا  الطبيعة،  في  موجودة  غير  شخصيات 
الصورة  فأثرت  جديدة،  صورة  يخلق  ما 
الرقمية  بشكل مباشر على كل خطوات اإلنتاج 
السينمائي من خالل تجليات الثورة المعلوماتية 
الصورة  تعتبر  التكنولوجية، حيث  والتطورات 
الرقمية وسيلة توصيل وتواصل، ولتصبح بذلك  
صناعة  في  مستحدثا  برنامجا  فرضت  وسيلة 
تقنياتها  لها  جديدة  اتصال  وسيلة  فهي  السينما، 
وظواهرها الخاصة بها، وذلك عبر تقديم العديد 

والتي  واإلفتراضية  التكنولوجية  الخدمات  من 
وّظفت في فن السينما، ولعل هذا ما يتأكد عبر 
البصرية   والخدع  الرقمي  الصوت  تشكيالت 
الديكور  عبر  وذلك  الرقمية،  الفنية  والمؤثرات 
الثالثية  باألبعاد  صناعته  تتم  الذي  اإلفتراضي 
العلمي،  الخيال  وهو ما يتجلى في أغلب أفالم 
سيميائيتها  اإلفتراضية  السينما  أسست  وبالتالي 
الخاصة بها، وارتقت بنفسها الي مستوى أرقى 
ال يعرف الحدود لتتجلى عبر »تحليل الخطاب 
السينمائي سيميائياً ،يستلزم اعتماد ما اقترحه 
حركية  أو  المتحركة  الصورة  في  )بيرس( 
ميتز(  )كريستيان  قراءة  وكذلك  الصورة، 
للتحليل  كأسلوب  العالمات  لعلم  تطويره  في 
السينمائي، وسوف تتم االستعانة أيضا بأفكار 
للفيلم  السيميائي  مدخله  في  لوتمان(  )يوري 
إيكو(  )أمبرتو  منطلقين من رؤية  السينمائي، 
للسيميولوجيا على أنها العلم الذي يدرس سائر 

الظواهر الثقافية بوصفها أنظمة للعالمات قائمة 
على فرضية مؤداها؛ إن ظواهر الثقافة جميعاً 

ماهي في الواقع سوى أنظمة عالمات«1.  
على  باألساس  القائمة  السينمائية  فالصورة 
من  الكثير  عقول  إحتلت  رقمية  تقنيات 
لها  الرقمية  السينما  أن  بإعتبار  المشاهدين، 
نظام  داخل  لعيشه  نظرا  المتلقي  لدى  جاذبية 
تكنولوجي، يبحث من خاللها عن جمالية جديدة 
عبر  »تنجز  والتي  السينمائية،  الصورة  في 
مرحلتين: األولى، هي التي يصب فيها المخرج 
أفكار وأساليب تقنية  كل طاقاته اإلبداعية من 
لكي تكون الصورة »الفيلمية« بمستواها الفني 
ألوانها وإشراقها.  المرموق ونصوصها ودقة 
الجمهور  يكون  أن  فهي  الثانية،  المرحلة  أما 
إن  آخر  بمعنى  المخرج،  ذهن  في  حاضرا 
المونتاج حين يصوغ تصوراته بين حجم الفيلم 
وطوله وعمقه ومحتواه وإيقاعه، فإنه يفرض 

السينما الرقمية: ثورة تكنولوجية في الفن السينمائي
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تصورا مركزيا للصورة السينمائية واتجاهاتها 

في مخاطبة اآلخر«2.
فالصورة الرقمية اإلفتراضية تشكلت في مجال 
السينما كاتجاه جديد، بما يسمى بالسينما الرقمية،  
حيث أنها  توغلت في عقل  اإلنسان المعاصر، 
خلق  خالل  من  السينما  فن  مفهوم  وغيرت 
صورة تفاعلية إبتكارية وذلك عبر أسلوب جديد 
للتواصل والتحاور بين اإلنسان واآللة، فارتبط 
للحصول  الرقمية  بالتكنولوجيا  البشري  العقل 
على قدرات حسّية ومعرفية حديثة، جعلت من  

التكنولوجيا قوام المجتمع المعاصر
اتصالية  بوسائل  الرقمية  الثورة  تميزت  لقد 
تفاعلية وبانتشار غير مسبوق، األمر الذي جعل 
من المجتمع يتعامل أكثر فأكثر مع التكنولوجيا 
الرقمية، إنه أسلوب متطور، فّعال ومستمر، فيقدم 
اإلتقان،  غاية  في  سينمائية  المخرج صورة  لنا 
التكنولوجيا  رحم  من  تنبثق  جديدة  روح  تعتبر 
عبر قاعات العرض السينمائي، فدخلت عصرا 

جديدا وتأثرت بالتكنولوجيا الحديثة.
وأصبحت التكنولوجيا الرقمية تشكل أداة أساسية 

التي  السينما  هذه  العالمية،  السينما  صناعة  في 
المتطلع على كل  الشباب،  الى  باألساس  تتوجه 
التقني  اإلبهار  عن  يبحث  والذي  حداثي،  ماهو 
الذي فاق وتجاوز كل الحدود الزمانية والمكانية، 
بفضل  واضح  بشكل  األجنبية  السينما  فهيمنت 
من  األغلبية  عقول  واحتلت  الرقمية،  الثورة 

المشاهدين.
تثقيف  دور  عاتقها  في  السينما  حملت  فقد 
حياة  تفاصيل  أدق  بتأريخ  تقوم  فهي  المجتمع، 
بذلك  ليكون  حديث  ماهو  بكل  ومّده  اإلنسان 
التقنية،  التطورات  لكل  معاصر  المجتمع 
في  والسيناريست  والمنتج  المخرج  ساهم  لذلك 
المحاكاة  كليا عن  واإلبتعاد  السابع  الفن  تطوير 
الذي  األمر  الخيال،  من  تحّد  والتي  الروتينية 
جديدة  وسيلة  ابتكار  األفالم  صناع  من  جعل 
مايسمى  أو  الخيال،  تطوير  على  تعمل  وحديثة 
بالخيال العلمي، الذي يعتمد على تقنيات حديثة 
ثالثي  الرسم  الصورة،  الصوت،  مستوى  على 
مستوى  على  وحتى  األبعاد،  رباعي  األبعاد، 
اجهزة  كذلك  وأصفى،  أنقى  أصبح  الذي  اللون 

الى  الفيلم  بتحويل  تقوم  والتي  الرقمي  المونتاج 
مادة رقمية تعرض المشاهد كلها امام الذي يقوم 
بالمونتاج، وهو ما يجعل من العمل سهال وعملية 
»إبداع  فإّن  وبالتالي  أفضل،  بشكل  اإلنتاج 
الجديدة  الرقمية  التقنية  توفره  الذي  التقنية« 
والذي يعّد بتغييرات جذرية في جمالية الصورة 
على  األوضح  بصمته  بترك  بدأ  وانتشارها، 
عن  بدال  الثالثة،  لأللفية  السينمائية  الصورة 
»تقنية المبدع« في القرن العشرين التي أعطت 
واإلنسانية،  الطبيعية  دالالتها  التقنية  الثورة 
الوطني  المشروع  سيحمل  الذي  المتحول  هذا 
تطورا كبيرا في التقنية اليفقد السينما كوادرها 

ومبدعيها وإنسياتها«3.  
كل  على  مباشر  بشكل  أثرت  الرقمية  فالثورة 
مراحل اإلنتاج السينمائي، حيث تختلف السينما 
الرقمي  »فالفيلم  التقليدية  السينما  عن  الرقمية 
الرسم+   + الحي  بالتصوير  مصورة  ماّدة   =
التركيب+   + للصورة  الرقمية  المعالجة 
 3-D التحريك   + بالكمبيوتر   2-D التحريك 
بالكمبيوتر«4 فعبر الوسيط اإللكتروني الرقمي 
العلمي  والخيال  الفنتازيا  أفالم  إخراج  يمكن 
واألكشن بشكل أسهل فبحسب رأي »مانوفيتش« 
»السينما الرقمية هي حالة خاصة  من الرسوم 
المتحركة تستخدم لقطات التصوير الحي كأحد 
السينما  شهدته  لما  نظرا  الكثيرة«5  عناصرها 
من تطور بفضل التكنولوجيا الرقمية، أصبحت 
وأكثرها  العصر  صناعات  أبرز  من  واحدة 
انتشارا وتأثيرا على المتلقي لما تحمله في طياتها 
من إبداع وإبتكار، فاألفالم التي ترتكز باألساس 
دخال  األكثر  هي  تعتبر  الرقمية  التقنيات  على 

نذكر على سيبل المثال فيلم »أفاتار«.
فسينما العقد األخير جمعت بين اإلبداع واإلبتكار 
ساهم  ما  وهو  الجماهيري،  والنجاح  السينمائي 
في اإلرتقاء بهذا الفن الى أبعد الحدود، هذا األمر 
لكل  جامعا  فنا  بذاته،  قائما  فنا  منها  الذي جعل 

الفنون.
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  عبداللطيف عدنان

في ترميم وصف »الصامتة«
غالبا ما ننظر للتطّور بناء على هذه القناعة التي 
ره كنوع من الحركية المنطقية المتَّجهة نحو  تفسِّ
تحمل  والتي  الكمال،  وبلوغ  والكسب  التَّحصيل 
أحياء  على  المشفقة  النظرة  هذه  خلفيتها  في 
الماضي واألشياء التي كانت تسكنه، متمثلة إياها 
وارتباط  والحرمان.  النقصان  تعاني  ككائنات 
التكنولوجي  والتقدم  بالصناعة  كفن  السينما 
للنظرة  الرئيسي  المؤطر  القناعة  يجعل من هذه 
اإلنتقاصية التي يحملها الكثير عن  سينما  الفترة 
ب كليا أو  الصامتة. فمن  داخل الوعي  المترسِّ
جزئيا  لهذه  القناعة، والتي  قد  يحملها  شعوريا  
أو دون ذلك كال الطرفين  المتقابلين من  منتجي  
التي  القيمة  أحكام  تتأسس  السينما،  ومستهلكي 
مظلة  عن  عبارة  »الصامتة«  توصيف  جعلت 
مفهومية لقاموس خصب من الدالالت التي تحوم 
وهي  النُّضج.  وعدم  والبدائية  الّنقص  حيز  في 
خت مع الزمن بحكم جهلنا المبرمج   دالالت ترسَّ
لهذه السينما، حين نتمثلها، داخل الحدود الشكلية  
طريقة   نترك  وحين  جهة؛  من  أنواعها  ألحد 
التي نحكم بها على قيمة   للمعيارية  تلّقيها تؤثت 

منتوجها من جهة أخرى.     
األغلبية،  ونظرة  نظر  في  الصامتة،  فالسينما 
النوع  أنتجت في  التي  الفكاهية  السينما  هي هذه 
الكوميدي فقط، ونعرفها من خالل أفالم شارلي  
وكون   وهاردي.  كيتنولوريل  وباستر  شابلين 
المدة،  فيلموغرافية شارلي شابلين صمدت لهذه 
خت  عبر اإلقبال عليها الذي لم ينقطع بعد، فقد ُرسِّ
هذه القناعة أكثر فأكثر وصارت عابرة  لألجيال. 
إلى جانب هذه اإلختزالية الحاذفة، تدخل طريقة  
هو   ساهم  رئيسي  كعنصر  السينما  هذه  عرض 
وسكِّ   لها  اإلنتقاصية  النظرة  بلورة  في  اآلخر 
فلفترة   لكينونتها.  والمغرض  المغلط  التمثل 

الصامتة   للسينما  النوعية  القيمة  كانت  طويلة، 
هي المقابل النوعي لجودة العرض الذي  نشاهده 
تفتقر  جلها،  في  كانت،  والتي  القاعات  في 
في   لقطة  وعشرين  ألربعة  مصممة  لمسالطات 
الثانية، عوض ستَّة عشر لقطة كما يتطلب الفيلم 
عرض  يتم  كان  وأحيانا  الصوت،  دخول  قبل 
الفيلم بشرائط مبعثرة النظام أو تنقصها بكرة، أو 
مجردة من العناوين المصاحبة. كما أن مشاهدة 
تنصاع   ال  التلفاز حيث  شاشة  عبر  السينما  هذه 
صورتها للشكل الضوئي لهذا األخير كان يجعل 
عة   منها عبارة  عن  صور تتالحق  بطريقة مسرَّ
وكون  الصفراء.  البقع  وكثرة  الّضبابية  تسمها 
قلبا  البصري  بالمستوى  رهين  الصامت  الفيلم 
المعروضة هي  النسخة  وقالبا، فقد كانت رداءة 
المستوى   على  الحكم  في  ُيستعمل  الذي  المعيار 

الفني لألصل.
 Restoration من هذا المنطلق تصبح عملية
مقترنة  السابع،  الفن  سياق  في  أصبحت،  التي 
بالسينما الصامتة تتضمن كل المراحل والحاالت 
حقل  في  تدخل  التي  المفردات  إليها  تحيل  التي 
واإلستعادة  الترميم،  مثل  السيمانتيكي  الكلمة 
القماشة   إرجاع  شأنه  من  ما  وكل  والتجديد 
البصرية للفيلم، وكنتيجة لذلك، بعث كل األبعاد  
النسخة  في  يتضمنها  كان  التي  والجمالية  الفنية 
على  سنقتصر  التي  العملية،  هذه  في  األصلية. 
الترميم   باصطالح  مقاربتنا  في  إليها  اإلشارة 
بعض  ينقصه  ال  الذي  اإلختزال  من  وبشكل   -
لتعود   الصامت،  للفيلم  الحياة  تعود   - التعسف 
معها عملية مشاهدة السينما من داخل إعتبارات  
ها األولي واألصلي، أي كفن بصري يبحث  همِّ
عن تميُّزه عن باقي الفنون الستة التي سبقته. حين 
م، وبصوت مصاحب  نشاهد الفيلم الصامت المرمَّ
د وُمفَرد، كمقطوعات مباشرة على البيانو،   ُمتفرِّ
يشارك عازفها المشاهد في حضوره داخل  قاعة  
-تدليل  شفاء  طقس  في  سندخل  حتما  العرض، 

النظرة   هذه  من   -Restoration لكلمة  آخر 
إحياء   نعيد  وربما  الصامتة،  للسينما  القاصرة 
طقس المشاهدة السينمائية بالتركيز على السينما 
الفيلم  تضيِّع  حيثيات  في  التيه  وعدم  مباشرة 
الجمالي   السينما  كنه  عن  فأكثر  أكثر  به  وتبتعد 

والتعبيري البصري. 
تستقل   الصامتة  السينما  أن  يعني  ال  هذا  لكن 
تشوبه   ال  الذي  والمعياري  المثالي  بالنموذج 
الجودة   فمعايير  السابع.  الفن  إنتاج  في  شائبة 
من  فترة  كلِّ  عبر  السينمائي،  العمل  تقيِّم  التي 
فترات تاريخ السينما، تنسحب كذلك على إنتاج 
ط   السينما  الصامتة حين نجد  فيها الجيِّد والمتوسِّ
هذه  كذلك  ليست  الصامتة  والسينما  والرديء. 
الشكالني   الجانب  تقّدم  التي  الصافية  السينما 
وتعنى به دون أي حساب لمحتواها المضاميني  
الحكاية   فيلم  كذلك  الصامتكان  فالفيلم  الحكائي. 
هذا  ينقصه  وال  والفرد،  والمجتمع  والسردية، 
البعد اإلتنوغرافي أواألنثروبولوجي الذي يجعل 
من السينما عينة تعبيرية  تحفِّزعلى  المقاربة من 
الدراسات   لمباحث  االستقرائي  المنظور  خالل 
المحصور   اإلطار  فقط  وليس  عموما،  الثقافية 
في   اإلعتبارات  هذه  أن  غير  الفنية.  للنظرية 
السطح   إلى  تطفو  ال  منها،  جزء  في  أو  كليتها 
لتطغى وتسيطر على مقصودية استبصار ولمس 
والتي  األولى،  بالدرجة  والفني  الجمالي  البعد 
تشّكل الحافز األولي وراء إقبال أغلب  مشاهدي 
األلفية الثانية على الفيلم الصامت حين يظهر من 
السينما الصامتة   جديد في نسخة مرّممة. فعودة 
في اآلونة األخيرة هي عودة المشاهدة من منطلق 
ما يمكن أن نصطلح عليه بالسينفيلية الراديكالية، 
حيث ال يساوم عاشق  السينما في حقِّه الّضمني  

في العثور على صورة سينمائية صرفة.
من الصعب على عاشق السينما اليوم أن يشاهد  
الفيلم الصامت المرّمم دون أن يندمج في طقس  
فيها سينما  تتحاور  التي  المشهدية  التعالقات  من 

سينفيليا راديكالية
حول مشاهدة الفيلم الصامت المرّمم
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األمس مع سينما اليوم، أودون أن  تكون  مشاهدته  
اآلراء   بين  المفتوح  الداخلي  الحوار  من  نوعا 
النظري  الخطاب  حول  تحوم  التي  والمواقف 
السينماتوغرافية   artistry الفنِّية  تناول  الذي 
عموما. مشاهدة السينما الصامتة اليوم هي  من 
التي   المقارنة  المشاهدة  نوع من  إنخراط في  ثم 
القراءة  في  يتحقق  ما  ونتائجها  فعلها  في  تعادل 
أن  ويمكن  األدبي.  الحقل  سياق  داخل  المقارنة 
اليوم  بقيت  التناصية  المشاهدة  هذه  إن  نقول 
الطريق  فيه  نقتفي  أن  يمكن  الذي  الوحيد  األثر 
نحو العشق الخالص للسينما وسط عباب الهرج  

اإلعالمي الذي أصبح ُيحسب على السينفيليا*.
المشاهدة كمقارنة

م  المرمَّ الصامت  للفيلم  المقارنة  المشاهدة  في 
العبقرية   مفتاح  على  األمس  سينما  في  نعثر  قد 
والمحصلَّة   الحاصلة  اإلبداعات  لبعض  الخارقة 
التي تتميَّز بها سينما اليوم. قد نصّفق أكثر للممثل 
ليوناردو دي كابريو عن األوسكار الذي منحته 
المنفرد   إياه األكاديمية األمريكية، ال عن األداء 
  ،The Revenant »العائد«  فيلم  في  لدوره 
القاسية   كلمة  تصفها  ال  طبيعية  ظروف  داخل 
بإنصاف، بل لكون هذا األداء اعتمد على مالمح  
ل في  الوجه وحركة العينين وإماالت الرأس، وتفعَّ
شروط صمت وجمدة فرضتهما ظروف اإلعاقة 
حكاية  في  الشخصية  منها  تعاني  التي  الجسدية 
السينما الصامتة. هذا  الفيلم ووجد مرجعيته في 
األداء جعل من ليوناردو دي كابريو ممثال  عابرا  
بدايات  فترة  إلى  وحرفيته  ببراعته  نقلنا  للزمن 
الكوريوغرافية  التعبيرية  كانت  حيث  السينما 
وكانت  السينماتوغرافية،  التعبيرية  محور 
عن  تغني  ذلك،  على  بناء  السينمائية،  الصورة 
ألف كلمة حوارية. في السينما الصامتة قد نعثر 
أندرسون   توماس  بول  شخصيات  على  كذلك 
تابثة، من زوايا جانبية   أمام كاميرا  المعروضة 
تبديها   التعبيرية،  للمدرسة  تنتمي  وعبر تصاميم 
نعثر   اإلطار؛  من  الخروج  في  ترغب  وكأنها 
داخل   أخرى  بحياة  سينمائية،  كأشباح  عليها 

زمنية سبقت زمنيتها بما يزيد عن مائة سنة.
اليوم، نؤثت كذلك  السينما الصامتة  في مشاهدة 
جمالية  في  يدمجنا  محض،  سينمائي  لوعي 
وثيو  تار  بيال  سينما  تميز  التي  الصورة  هذه 
أنجيلوبولوس أو نوري بيلج جيالن، على سبيل 
المثال ال الحصر، وتقول ما تقول بمنطق  صمتها 
ل  تتفعَّ التي  المقارنة  المشاهدة  هذه  في  الفصيح. 
عبر الذاكرة السينمائية، نعثر كذلك على سند هذه 
التعبيرية والجمالية الغنية ألسلوبية راهن عليها 
مساحة  البياض  َيشغُر  معاصرون،  مخرجون 
وتتمركز  األدبي،  أفالمهم  سيناريو  في  كبيرة 
سينماتوغرافيا  على  لديهم  التواصلية  األنساق 
التدليلي،  أفقها  من  الحوارية  الكلمة   ُتخرج 
أوالتعبير  للمشهد،  باإلمكانيات اإليحائية  وتعتني 
كحيز  للوجه  الترميزي  أوالفضاء  الجسدي، 
ر أو الفضاء الطبيعي، كأليغورية  زمكاني مصغَّ
وجودية تسمو بالعين من أداة للمشاهدة إلى أداة 
الخارجي  كوليتشيف  ليف  فضاء  في  للتأمل. 

الذي  الصوفية  اإلشراقة  حيز  نجد  والطبيعي 
أندري  أفالم  في  كائناته  وسكون  بصمته  يشدنا 
الشروق  فيلم  بطلة  نظرة  وفي  تاركوفسكي. 
على  نعثر  مورنو  ولهيلم  لفرديرك   )1927(
بطالت  نظرة  تحملها  التي  الحوارية  الطاقة 

األخوين جونبيير وليك دردين.

النظرية والمواقف   
مشاهدة فيلم ينتمي ألوائل فترة السينما الصامتة،  
حيث كان تسمى السينما وكفى، هي مشاهدة  الفن 
السابع من منطلق الطاقة وليس من منطلق الفعل. 
المجهودات  بفضل  صامت  فيلم  كل  فانبعاث 
بالفن   المهتمة  والجمعيات  للمؤسسات  الجبارة 
على  باعث  هو  عموما،  الفنون  أو  السابع، 
فما  محض.  فّني  سينمائي  هو  لما  اإلكتشاف 
يحّرك اإلقبال على الفيلم  الصامت  المرّمم كمادة  
التنويعات   أوجه  استكشاف  دافع   هو  بصرية 
فيه  المحّصلة  الجمالية  والصياغات  التعبيرية 
فمشاهدة   المضاميني.  محتواه  عن  النظر  بغض 
الفيلم الصامت المرّمم  توّجهها نية التأمل لكيفية  
معالجة مضمون فيلمي عوض اإلستسالم الفاتر  
للحبكة التي يحملها. إنه اهتمام بالتعبير السينمائي 
مع  السينما  تشتركها  التي  القصة  حساب  على 
فنون أخرى. وهذا هو النوع  من الّتلقي الميثالي  

نتمرس عليه ونمارسه   قد  للسينما، والذي قطعا 
وهو  المرّمم،  الصامت  الفيلمي  المتن  بمشاهدة 

الذي يتوخاه كل مؤلف سينمائي من جمهوره.
عملية  م  المرمَّ الصامت  للفيلم  السينفيلي  مشاهدة 
تحليلية بالدرجة األولى ألنها تدخل التراكم الذي  
حصلته السينما كّماً وكيفا في »عين« اإلعتبار.  

التناصية  الذاكرة  عبر  مزدوجة  مشاهدة  فهي 
الحاضر  متن  في  الماضي  لمتن  جدليا  تنظر 
والعكس بالعكس. في هذه العملية يتحقَّق للسينما 
حيث  أعاله،  أشرنا  كما  الفيلولوجي،  درسها 
تطور  دقائق  على  خاللها  من  السينفيلي  يقف 
الماضي  بين  السينمائيين  القول  وطرائق  اللغة 
هذا  في  ل  والتحوُّ الثبات  وأوجه  والحاضر، 
التطور، ومن خالل جسم تطبيقي ملموس يضيء 
المحيطة  التنظرية  المتون  في  التجريد  عتمات 
في   تدور  كانت  التي  تلك  وباألخص  بالسينما، 
والمعارضين   المناصرين  بين  السجال  فلك 

للحوار المنطوق. 
يجد   المرّمم  الصامت  الفيلم  مشاهدة  أثناء 
السينفيلي المشفَّر نفسه، وبغض النظر عن رغبته 
أو عزوفه عن ذلك، متخندقا في جبهة المدافعين 
أرنهايم،  رودولف  كالمنظر  الصامت  الفيلم  عن 
ليستنتج بطريقته الخاصة كيف كان المخرجون 



المتاحة   اإلمكانيات  حدود  وداخل  السينمائيون، 
لهم، منخرطين في إيجاد صيغة أسلوبية  صافية 
العرض  هذا  مجرد  من  له،  تحوِّ الصامت  للفيلم 
الفرجوي للصور المتحركة، إلى فن  قائم  بذاته. 
بالتالي كان دخول الصوت بمثابة إجهاض مبكر  
لعديد من اإلنجازات التي حققها  الفنان السينمائي 
غرض  حساب  وعلى  الشكلي،  المستوى  على 
من  ممكن  قدر  أكبر  كطلب  كلية،  فني  غير 
تحملها  التي  السذاجة  معاني  وبكل  »الطبيعية« 

هذه الكلمة في سياق الفن للفن.    
الجبهة  في  نفسه  السينفيلي  هذا  يجد  قد  كما 
المنطوق. فدخول  الحوار  المعاكسة كمدافع عن 
الحوار المنطوق أثرى السينما بحواراتها الخالدة، 
وبجمالية صورها السمعية، ال بما نفهمه من وراء 
اللسانيات، ولكن  التركيب اإلصطالحي في  هذا 
روبير  شخصيات  كالم  طريقة  في  نشعره  لما 
الدعيمة  هذه  أو  كوبيرك،  ستانلي  أو  بروسون 
عليها  بنى  التي  الصوتي  الشريط  في  التطبيقية 
جون بولتون آراءه حول تقنية وجمالية الصوت 

الفيلمي )1985(.
هذا التخندق ال يعني استبعاد موقف وسط يحفظ 
كحل  والتعبيرية  الجمالية  خصوصيتها  للسينما 
التوليف الطباقي counterpoint بين الصورة  
إزنشتاين وعالج  سيرغي  ارتآه  الذي  والصوت 
أبعاده في النظرية والممارسة. وبغض  النظرعن 
المشاهد  هذا  يخلص  قد  والموقع،  الموقف 
السينفيلي المشفَّر، وبطريقته الخاصة وفي حدود 
ل إليه المفكر إيروين أنوفسكي  معرفته، لما توصَّ
النظرية   دوائر  تحليله، ومكانته في  بقوة وعمق 
الثقافية والفنية، حين استنتج أن العالمة التي  تدل 
الفن عموما،  أو اإلضافة في مجال  الربح  على 
وفي السينما بالخصوص، هي المؤشر نفسه على 

خسارة ونقصان ما. فمجاهدة السينما نحو تحقيق 
كانت   ما،  تصور  حسب  اإلستيطيقي،  اإلكتمال 
كميا  تراكم  مما  للتخلص  عملية  اآلن  نفس  في 
 Style and( األخير  هذا  في حصيلة  ونوعيا 

.)Medium inthe Motion Pictures
الذاكرة والتقنية

كذلك  تمنح  المرّممة  الصامتة  السينما  مشاهدة 
السينما  بين  يجمع  الذي  المعرفي  التمرين  هذا 
لالستهالك  كمادة  السينما  بين  أي  والميتاسينما. 
الدرس  هذا  فهي  للتأمل.  كحقل  والسينما 
اللغة،  الفيلولوجي، إن جاز اإلقتراض من حقل 
أصبح  والذي  الجديدة،  األلفية  لمشاهد  بالنسبة 
المعرفية   الحقول  كل  من  تنهل  سينما  يستهلك 
الذي  التعبيري  النسيج  هذا  لتصير  والفنية، 
 cinematrix الجديد  اإلصطالح  عنه  يعّبر 
ستام.2015(،  وروبيرت  بورتون  )ريتشارد 
وفي  الحجم  في  المتنوعة  الوسائط  كل  وعبر 
مع  والتجاوب  التفاعل  خلق  وطرق  تقنيات 
المشاهد. من سينما القصة الكالسيكية إلى سينما 
الفيديو كليب، ومن  شاشة األيماكس إلى الشاشة 
 3D التي تسع الجيب، ومن  نمط األبعاد الثالثة
األخير  هذا  ومن   ،4D الرابع  البعد  نمط  إلى 
والواقع  الرابع  البعد  يجمع  الذي  النمط  إلى 
أصبحت   ،VR4Dجنب إلى  جنبا  اإلفتراضي 
والقماشة  الحكاية  تتجاوز  السينمائية  المشاهدة 
بالمشاهد،  ترمي  التي  التجربة  هذه  إلى  الشكلية 
مجازا وتقريرا في فضاء العوالم المحيطة بالفيلم  

ليعيشها عبر انفعاله النفسي والجسدي معا.  
وثورة  التكنولوجي  التقدم  منطلق  من 
مشاهد  كل  فيه  يخلق  واقع  وفي  المعلوماتيات، 
محتمل سينماه يوميا عبر كاميرا الهاتف الذكي، 
معاينة  فرصة  م  مرمَّ صامت  فيلم  مشاهدة  تقدم 

من  المتحركة،  الصورة  أبجدية  تكوين  مرحلة 
وخارجي  داخلي  ومونطاج  وإطارات  تصاميم 
وتنويعات الروابط بين اللقطات، حين كانت هذه 
االختيارات المرفولوجية تنمُّ عن موقف إبداعي 
إن   للمخرج،  الخلفية  اإلستطيقية   وتكشف عن 
كه  كمبدع،  ي على اإليديولوجية التي تحرِّ لم  تعرِّ
قبل أن تصبح مستبطنة ومستهلكة، ومفروغة من  
الصامت  الفيلم  ذكرنا.  التي  الوعي  خلفيات  كل 
م من ثمَّ يشكِّل ذاكرة أيقونولوجية بالمعنى  المرمَّ
المزدوج لهذه العملية الذهنية. فهو يحمل صورة  
نفس  وفي  مضمونه،  مادة  في  الماضي،  عن 
اآلن  يمنح صورة عن األداة التي كانت ُتستعمل 
في  الماضي إلنتاج هذه الصورة. بالتالي يمكن  
مقاربة  السينما  الصامتة  المرّممة في تاريخانية  
المشاهدة اآلنية كنموذج آخر لحامل الذاكرة الغير 
المباشر، إذ  بنقلها  للماضي تنقل كذلك فكرة عن 
»طريقة  النظرة« في هذا الماضي، لتصير هذه 
التقني  الذاكراتي  النسق  السينما عّينة أخرى في 
الذي   mnemotechnical system
Ber- برنارد ستايغلير  الفرنسي المفكر   تناوله 
حول  الثالث  كّراساته  في   nard Stiegler
يعنى  منها  الثالث  الجزء  وكان  والزمن  التقنية 
 La technique et le temps,( بالسينما 
tome 3. 2001–اعتمدنا الترجمة اإلنجليزية 

لهذا الكتاب(.

أوستن، سان  فرانسيسكو. أيلول، 2017
*للتوسع في هذا الموضوع  أنظر مقالنا المنشور 
سينفيليا   بعنوان  اإللكتروني  المجلة  موقع  في 

راديكالية
الصامت   الفيلم  مشاهدة  حول  مالحظات  )سبع 

المرّمم(
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FLASOTEX SARL يتشرف السيد عبد اإلله اللنجري مدير شركة
برفع أحر التهاني وأصدق األماني لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده 

وإلى كافة أفراد األسرة الملكية الشريفة راجين من العلي القدير أن يقر عين جاللته 
بولي عهده المحبوب موالي الحسن ويشد أزره بصنوه المولى رشيد 

وسائر األسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.

RENTATEX SARL يتشرف أطر ومستخدمو وعمال شركة
 برفع أحر التهاني وأصدق األماني لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده 

وإلى كافة أفراد األسرة الملكية الشريفة راجين من العلي القدير أن يقر عين جاللته 
بولي عهده المحبوب موالي الحسن ويشد أزره بصنوه المولى رشيد 

وسائر األسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.

بمناسبة عيد اإلستقالل المجيد

بمناسبة عيد اإلستقالل المجيد




