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سينمائية  مجلة  صدور  على  اليشجع  محيط  في  الرابع  العدد  بهذا  »سينفيليا«  في  الصدور  نواصل 
التوقف مصيرها  كان  والتي  التي سبقتنا  الُمماثلة   المغربية  التجارب  وما  استمرارها،  متخصصة وال 

سوى دليل على مانقول، األمر الذي نحاول جاهدين أال نصل إليه.
غياب الدعم سوى من وزارة الثقافة المغربية وغياب اإلشهار من بين األسباب التي تجعل مجلة مثل 
مجلتنا تواجه صعوبات مادية، لكن أيضا انعدام ثقافة سينفيلية مثل تلك التي نجدها في دول عريقة في 
الميدان السينمائي، والتي ُيرافق فيها الصناعة السينمائية في خط متواز إعالم متخصص َيعلم المهنيون 

أال غنى للصناعة عنه. 
نحو  الصحيح  الطريق  يتلمسون  ُصناعها  فيه  مازال  بلد  في  السينما  خدمة  وهاجسنا  الصدور  نواصل 
منتجين  نرى  أن  ومتمنياتنا  والنقاد،  المهتمين  آلراء  تحتكم  كما  التذاكر  لشباك  َتحتكم  حقيقية  صناعة 
صناعة  ألي  يضمن  لن  فقط  الدولة  دعم  ألن  الُمربح،  القطاع  هذا  في  لالستثمار  تحمسوا  قد  خواص 

اإلستمرارية... سينمائية 
نواصل الصدور والسينما المغربية تستمر في إنتاج ما يفوق العشرين فيلما سنويا ُعرض البعض القليل 
مما أنتج  منها هذه السنة في مهرجانات سينمائية وكان الصدى حول ثالثة منها جيدا على العموم رغم 
أن اإلجماع شيء ُينشد وال ُينال إال قليال، ففيلم »البحر من ورائكم« لهشام العسري الذي كان عرضه 
ما  شيئا  تطمئننا  جميلة  كلمات  الحاضرون  العرب  النقاد  عنه  كتب  السينمائي  دبي  مهرجان  في  األول 
وتجعلنا نرى نورا في نهاية النفق. أما فيلما »جوق العميين« لمحمد مفتكر المعروض ضمن المسابقة 
»خفقة  بفقرة  المعروض  لقطع  القادر  لعبد  السماء«  و»نصف  السينمائي  مراكش  لمهرجان  الرسمية 
قلب« بنفس المهرجان فرغم تفاوت آراء المهتمين حولهما إال أن ال أحد تجرأ ليصفهما بالرداءة، بل 

كانت المالحظات حولهما تتناول بالنقاش تصورات فنية فقط يمكن االختالف حولها.
وبما أن إصدار هذا العدد من »سينفيليا« تزامن مع أحداث فنية وسينمائية وبما أن لكل حدث حديث فقد 
خصصنا صفحات لمهرجان مراكش السينمائي الذي مازال رأينا فيه لم يتغير، وهو رأي يتقاسمه معنا 
المهنيين  إقصاء  يتعمدون  المهرجان  هذا  على  الفرنسيين  المشرفين  كون  المغربي،  السينمائي  الجسم 
تأبينية  والشعر« وصفحات  بـ»السينما  خاصا  محورا  أيضا  بالعدد  القارئ  ويجد  وإهانتهم...  المغاربة 

لفقيد السينما والفن بالمغرب الفنان الكبير محمد بسطاوي...
وألننا نعشق السينما وألن عشاق السينما معنا، لذلك نصدر وسنواصل الصدور حتما...

موعدنا في العدد الخامس من »سينفيليا«    

العدد إفتتاحية 
نواصل الصدور ألننا نعشق السينما
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نقد04

  حسن عبد الفتاح 

في  القصير  الفيلم  بخصوص  االنطالق،  يمكن 
أساسيتين:  مالحظتين  من  اإلبداع،  بسؤال  عالقته 
مجال  في  الحرية  بأهمية  تتعلق  األولى  المالحظة 
اإلبداع بوصفها شرطا أساسيا من شروط الفن وبما 
أكبر  أوسع وفسحة  القصير من مجال  الفيلم  يتيحه 
إكراهات  عن  بمنأى  الحر  الفني  التعبير  لممارسة 
يحكم  الذي  واالستغالل  والتوزيع  اإلنتاج  ثالوث 
الثانية  المالحظة  أما  الطويل.  الفلم  انتاج  شروط 
فتتعلق بتحديد جنس الفلم القصير في عالقته بالفلم 
الطويل من خالل مماثلته بجنس القصة القصيرة في 
عالقتها بالرواية في مجال األدب، وذلك باستحضار 
خاصيات االختزال واإلضمار والتعبير عن موقف 
في كل منهما، مع التنبيه إلى الفارق الجوهري بينهما 
والمتمثل في كون الِقصر في القصة القصيرة فضائي 
القصير  الفيلم  في  والقصر  بالصفحات،  يحسب 
زماني يحسب بالدقائق والثواني، وهو ما يسوغ لنا 
الفلم  لجنس  المحدد  الزمني  البعد  هذا  على  التشديد 
الى  ذهب  كما   - افتراض  إلى  يدعو  مما  القصير 
 - السينمائيين  والمبدعين  المنظرين  العديد من  ذلك 
أن خصوصية السينما تتمثل في كونها أقدر الفنون 
على تجسيد الزمان واإلمساك به بكل أبعاده النفسية 

واالجتماعية والوجودية ...
القصير  الفلم  في  واإلضمار  االختزال  خاصية  إن 
هاته، هي ميزته اإلبداعية التي يسعى من خاللها إلى 
تكثيف اللحظة التاريخية بكل أبعادها اإلنسانية ونقلها 
طازجة فوارة للمشاهد مليئة باإليحاءات والدالالت 
جوهره  في  اإلنساني  الوجود  تستكنه  التي  العميقة 
المفتوحة  للقراءة  قابلة  فنية  مادة  وتقدمه  الكوني 

والمتعددة األبعاد. 
من  القصير  الفلم  في  اإلبداع  جوانب  إبراز  يمكن 
عنوان  من  انطالقا  درهم«   200« شريط  خالل 
الفلم باعتباره أولى العتبات التي يمكن أن نلج منها 
االفتتاحية  باللقطة  عالقتها  في  الفيلم  عوالم  إلى 
عنوان  النقدية  الورقة  الكامرة  تلتقط  حيث  للشريط 
ليعثر  السماء  في  تحلق  وهي  »200درهم«  الفلم 
عليها الطفل الراعي بطل الشريط عالقة باألشواك 
ويتجه بها راكضا من شدة الفرح من المرعى إلى 
القرية تاركا وراءه قطيع األغنام ليحدث بذلك للتو 
انعطافا في مسار المحكي الفلمي فتصبح بذلك ورقة 
المائتي درهم تضطلع داخل الشريط بدور الشخصية 
باعتبارها المحرك الرئيس للمحكي الفلمي والموجه 
دينامية  من  ستحدثه  بما  القصة  ألحداث  األساس 
لحالتها  والمستسلمة  االهادئة  القرية  داخل  وحراك 
السكونية. تبدو الورقة النقدية الزرقاء الناصعة في 
اللقطة االفتتاحية للشريط هابطة من السماء الزرقاء 
الصافية اللون في حالة تماثل بارز بينها وبين السماء 
كما لو أنها مقتطعة منها، وذلك حتى تستمد األولى 
رمزا  السماء  )بوصف  الرمزية  داللتها  الثانية  من 
للمقدس(. هكذا تهبط ورقة المائتي درهم الى عالم 
األرض لتدنس حينما ستسقط بين يدي العم السكير 
سطوه  محاولة  أمر  افتضاح  لحظة  سيمزقها  الذي 
والتي  األخير  هذا  أم  لدن  من  الطفل  يد  من  عليها 
ستنعته بعد التأكد من فعلته بالسكير، وحينما سيعمل 

استأمنه  الذي  الضريح  من  سرقتها  على  ذلك  بعد 
الطفل عليها، ثم حينما سيبتاع بها قنينة خمر ليشربها 
وٓيُهمَّ ثمال بتدنيس المسجد محاوال إقامة الصالة فيه 

وهو سكران.
أنها  فالمالحظ  األخرى  الشخصيات  أما بخصوص 
محكومة بعالقة التقابل. وهو تقابل يقوم بين كل من 
الجد الذي يمثل االستكانة والخنوع بعد تجربة هجرة 
والعزيمة  الطموح  يمثل  الذي  الطفل  وبين  محبطة 
الحدود  أبعد  إلى  ذلك  في  الذهاب  على  واإلصرار 
من جهة ثانية. ثم التقابل الثاني الذي يقوم بين العم 
إلى  والنزوع  والسقوط  االنهيار  يمثل  الذي  السكير 
والمقدسات  للقيم  الفقيه كحارس  وبين  الذات  تدمير 
في  أخرى.  جهة  من  والفضيلة  للطهر  والممثل 
القرية  لسكان  الخمر  يبيع  الذي  البقال،  يركن  حين 
المحافظة في قنينات المشروبات الغازية، في منزلة 
والنفاق  لالزدواجية  رمزا  بوصفه  المنزلتين  بين 
االجتماعي، أما األم فتجسد الهامش والمعاناة اليوميه 
وغياب االعتراف االجتماعي بما تقوم به من أدوار 
كان من المفروض أن يقوم بها الرجل داخل مجتمع 
ذكوري تكون السلطة فيه دائماً للرجل الذي يكتفي، 
هنا في الشريط، بلعب الورق وتزجية الوقت وهدر 
الزمان، وهي شخصية جاءت لتعضد دور شخصية 
في  العميقة  االزدواجية  هذه  تجسيد  بغية  البقال 
كدأبها  سعت  قد  المخرجة  أن  يبدو  والتي  المجتمع 
إلى أن تكشف عنها وتضع عليها األصبع في هذا 
دور  تعضد  هنا  األم  أن شخصية  الشريط. صحيح 
شخصية البقال لكنها تختلف عنها من حيث السلب 

واإليجاب. 
السينمائي  الفضاء  يحكم  ما  نفسه  هو  التقابل  هذا 
المؤطر للمحكي الفلمي في هذا الشريط حيث التقابل 
الرئيس بين فضاءين عامين: فضاء خارجي مفتوح 
و ناصع هو فضاء الطريق السيار من الجهة األولى، 
من  القرية  فضاء  هو  ومعتم  مغلق  داخلي  وفضاء 
هو  داخله  نجد  األخير  هذاالفضاء  األخرى،  الجهة 
بدوره فضاءات خاصة يقوم التقابل فيها بين المسجد 
جهة  من  والتقديس  للعبادة  كمكانين  والضريح 
والتدليس  وللكذب  المحرمات  لبيع  كمكان  والدكان 

من الجهة الثانية. 
الطفل  حلم  فهو  الشريط  في  الرئيس  الحدث  أما 
الكبير  الحلم  الكبيرة موضوع  المدينة  إلى  بالهجرة 
)الدار البيضاء( هذا الحلم الذي سيجهض من طرف 
الشخصية  مقومات  كل  فقد  الذي  »السكير«  العم 
السوية وصار يشكل خطرا محدقا بالمارة بالطريق 
السيار كفضاء يمثل المكان المحاذي للزمن اآلخر، 
زمن المدينة )المدينة في الشريط ال تحضر كمكان بل 
كحلم ووجهة متخيله بديلة ومستقبلية( وكأن الزمان 
واالنفالت  المكان  مبارحة  من خالل  إال  يتحقق  ال 
الطريق  مكان  يتجسد  هكذا  اآلسرة،  شرنقته  من 
السيار في بعده الحركي )الالمكاني( باعتباره مكان 
هذا  عن  الناشئين  والسير  الحركة  وباعتبار  عبور 
وبالتالي  المكان  مبارحة  ترومان  عمليتان  العبور 
نفيه ما دام يذوب في مجرى سيرورتها، إنه المكان 
الذي ما يفتأ ينبرح ليتحول إلى محض زمان يتدفق 
تناثر  وقد  المكان  هو  فالزمان  هوادة،  بال  ويجري 
بفعل الحركة التي أحالته إلى نقع وغبار ُتخلِّفه خطى 

عجلته الدائرة، وكأن الزمان ال يقف مستويا إال على 
المخلص  هو  الزمان-  -أي  إنه  بل  المكان  أنقاض 
الوحيد من المكان باعتبار هذا األخير آسرا لألول 

وكابحا النسيابه وسيولته. 
واقعه  من  الطفل  خالص  يتحقق  فلن  ثمة  ومن 
المزري )أو مما يمكن أن ننعثه ِبـ»الزمن البهيمي« 
الموجود خارج دائرة الوعي اإلنساني والذي ُيستشف 
معناه من الحوار البليغ الذي دار بين الطفل الراعي 
حيث  للشريط  االفتتاحية  اللقطة  في  غنمه  وقطيع 
غنمه، رفضا  قطيع  محدثا  الراعي،  الطفل  يرفض 
باثا أن يقضي باقي مراحل حياته في رعي األغنام 
وحراستها وهي تجتر وتلوك الطعام ويحلم بدل ذلك 
االجترار  داللة  على  التوكيد  مع  أفضل،  بمستقبل 
وإيحاءاتها السوسيوثقافية( إال من خالل التمرد على 
المكان وهجره )التيمة األساسية في الشريط هي تيمة 
الهجرة( أي عندما يستحيل المكان بالنسبة إليه إلى 
أن  بالتالي  له  فيتأتى  للماضي  تنتمي  ذكرى  مجرد 
يصنع زمنه الخاص، إنه الزمن الذي يجسده إيقاع 
التي اختتم  الحلم والمستقبل  المشرعة على  األغنية 
الطفل  استعادة  نشوة  لنا  تنقل  والتي  الشريط  بها 
الحالم لزمانه الهارب وهو يدندن معها إيذانا بمعانقته 
لزمانه الشخصي وكينونته الهاربة التي كانت مندثرة 
في دثار الحلم والرغبة العالقين في إسار المستقبل 
معها  أخلف  التي  الحافلة  متن  على  وهو  المنشود، 
المائتي درهم  األولى حين ضيع  المرة  في  الموعد 
لتعود إليه مرة ثانية بفعل حركة متهورة من نفس اليد 
التي سرقتها منه حين أصابت بقطعة حجر ضخمة 
سيارة أجرة لتزيغها عن اتجاهها إلى جانب الطريق 
ورقة  داخلها  من  لتطير  الباب  بذلك  وينفتح  السيار 
مائتي درهم بنفس مواصفات الورقة المسروقة في 
المرة األولى لتعيدنا بذلك إلى نفس النقطة الزمانية 
لم يحدث  الشريط وكأن شيئا  بدأ منها  التي  الصفر 
خالل كل الشهور التي مرت حسب التنويه المكتوب 
الوارد في الشريط وكأن الزمان لم يبرح مكانه وظل 
نفس  تكرار  أن  البدء... على  نقطة  نفس  جاثما في 
اللحظة التاريخية سيصاحبه للتو لدى الطفل البطل 
هناك مجال  يعد  لم  وبديناميته حيث  بالزمان  وعي 
للتردد واالنتظار وتفقد المكان، فالزمان ال ينتظر إذ 
لم يكن هناك من خيار إال امتطاء عجلة هذا الزمان 
التي ال تكف عن الدوران. هكذا يلفت الشريط االنتباه 
عبر  والزمان  المكان  بين  الجدلية  العالقة  هذه  إلى 
اإلنسان حيث يستحيل المكان إلى زمان من خالل 
وعي هذا اإلنسان بوجوده وبديناميته وفعله وبعدما 
يتحول هذا المكان إلى مجرد ذكرى تختزنها الذاكرة 
الحافلة  تدور عجلة  إن  ما  إذ  وتنتعش من خاللها، 
والفعل  الحركة  تطبعه  جديد  زمن  لنا  يتجسد  حتى 
تاركة  الزمان،  بتالبيب  بالظفر  المنتشية  والدينامية 
الدارسة حامال  القرية  آثار مكان  نقع خطاها يمحو 
بكل  المدينة  إلى  العبور  وكأن  الذكرى  مجرد  منها 
ما تحمله من معاني التحضر والتمدن والحداثة يمر 
عبر امتالك الزمان ومعانقته وعدم إخالف الموعد 
معه. وإذا عرفنا أن األمر هنا ال يعدو هنا أن يكون 
أن  لنا  جاز  سينمائي  تخييلي  إبداعي  بعمل  متعلقاً 
نقول إن الطريق إلى الحداثة يمر عبر الفن والسينما 

تحديدا.

سؤال اإلبداع في الفيلم القصير: )200 درهم نموذجا(*



على  ُيَقاُم  دوليا  سينمائيا  مهرجانا  أن  نعتقد  ال 
طول البلدان العربية يثير من الجدل والصخب 
الدولي  المهرجان  يثيره  مما  أكثر  واالنتقاد 
التصور  إلى  يعود  والسبب  بمراكش،  للفيلم 
الفرنسية  إدارته  ورثت  الذي  للمهرجان  العام 
 Mélita( بالنتيي«  ذي  توسكان  »ميليتا 
بإدارته  ويقوم   ،)Toscan Du Plantier
 Bruno( بارد«  »برينو  الفرنسي  الفنية 
Barde(، وذلك ما يعني أن جوهر المهرجان 
الذي  األمر  مغربية،  كفاءات  فيه  تتحكم  ال 
يطرح أكثر من سؤال على مستوى األولويات 
رفع شعار  قد  المغرب  كان  فإذا  والتوجهات.. 
لالستعمار  العسكري  الخروج  منذ  المغربة 
تظهر  الثقافية  التبعية  تبعات  فإن  الفرنسي 
الذي  مراكش  مهرجان  فلسفة  خالل  من  جلية 
السينما  على  العام  برنامجه  ضمن  ينفتح  ال 
وأن  خاصة  والعربية..  واإلفريقية  المغاربية 
القاهرة  كمهرجان  أخرى  عربية  مهرجانات 
البعد  هذا  في حسبانها  الدولي تضع  السينمائي 
الثقافي والهوياتي، فمن المعروف أن المغرب 
ولكن  اإلفريقية  األفالم  بعض  إنتاج  في  يساهم 
المقاربة، بل  تلك  ما يحضر منها يسير عكس 
اإلنتاج  منطق  على  ينبني  آخر  تصور  يحكمه 
أن  إلى  إضافة  جنوب(،   - )جنوب  المشترك 
الرسمية  المسابقة  في  المشارك  المغربي  الفيلم 
محمد  للمخرج  العميان«  )»جوقة  السنة  لهذه 
وفرنسا،  المغرب  بين  مشترك  إنتاج  مفتكر( 
ونفس األمر بالنسبة للفيلم اإلفريقي الذي يوجد 
الرحمان  لعبد  )»تومبوكتو«  المسابقة  خارج 
األفالم  جل  على  يسري  ما  وذلك  سيساكو(.. 
هناك  وخارجها..  المسابقة  داخل  المبرمجة 

صلة ما تجمعها بالوسيط الفرنكفوني!
تتعامل إدارة المهرجان مع المهنيين والصحافيين 
كنت  فإذا  التمييز..  من  بنوع  المغاربة  والنقاد 
مقربا من بعض األطراف التي ُتَسيُِّر المهرجان 
ٌب بك، وإذا كنت من المنتقدين فقد تجد  فأنت ُمَرحَّ
صعوبات جمة حتى في الحصول على بادجات 
الدخول الخاصة بالمهنيين )ولو كنت من مدينة 
بادجات  يحملون  النقاد  فبعض  مراكش!(، 

بالنسبة  ذلك  على  وقس  وبعضهم ال،  المهنيين 
لبقية الفئات.. فهل ُيْعَقُل أن يحصل الناقد على 
في  الحق ال  له  وليس  بالجمهور،  بادج خاص 
الكاتالوغ، وال في حفالت التكريم، وال دعوات 
ذلك  نفهم  أن  يمكن  ال  واالختتام..؟!  االفتتاح 
فهل  والتمييز..  واالنتقام  العقاب  عقلية  خارج 
يتعامل مهرجان »كان« السينمائي - الذي يقال 
بأن مهرجان مراكش نسخة مصغرة منه! - مع 
المهنيين بهذه الطريقة؟ وهل يمكن أن نتصور 
على  ومنفتحا  المغاربة  على  منغلقا  مهرجانا 
األجانب؟ لقد صارت الجالية الفرنسية المقيمة 

بمراكش أكثر حاال من المهنيين المغاربة...
تكريم  إلى  أكثر  يميل  المهرجان  بأن  نالحظ 
الذين  أولئك  وخاصة  والمنتجين،  الممثلين 
اشتهروا بالقيام بتنفيذ وإدارة اإلنتاجات األجنبية 
االقتصادي  المغزى  بأن  ونستشف  بالمغرب، 
المطلوب  لكن  ذلك،  في  عيب  وال  واضح، 
مغربية  أفالم  تمويل  في  االنخراط  هؤالء  من 
وصرف جزء من المداخيل التي تذرها األفالم 
نقصد  المغربية.. وال  السينما  لتطوير  األجنبية 
هذا غمط مجهودات هؤالء وخاصة  قولنا  من 
وتشغيل  الصعبة،  العملة  جلب  مستوى  على 
تكريم  ندرة  تثير  أال  الناس..  من  كبيرة  فئة 
تساؤالت  المهرجان  في  المغاربة  المخرجين 
االعتراف  عدم  هذا  يعني  أال  قبيل:  من  كثيرة 
المغرب  في  يوجد  أال  وكفاءتهم؟  بنبوغهم 

مخرجون يستحقون التكريم بشكل سنوي؟
بفعل  كبير  تفاؤل  السنة وسط  هذه  دورة  تنعقد 
للمخرج محمد  العميين«  فيلم »جوقة  مشاركة 
القصيرة  الروائية  أفالمه  أبانت  الذي  مفتكر 
األربعة وفيلمه الروائي الطويل »البراق« عن 
األعمال  السينما، وهي  علو كعبه في مجاالت 
بالتفكير  منشغال  مخرجا  منه  جعلت  التي 
مستوى  إلى  بالمتفرج  والرقي  بالصورة، 
وإبداعيته  الفيلم  جودة  تكن  مهما  اإلدهاش.. 
فالمتتبعون لتاريخ المهرجان يسجلون مشاركة 
في  المغرب  على  المحسوبة  األفالم  بعض 
مجهودات  يقوض  مما  الرسمية  مسابقاته 
ويضرب  المحليين،  المغاربة  المخرجين 
محلية  كصناعة  المغربية  السينما  مصداقية 

صاعدة.
قلب«  »نبضة  فقرة  ضمن  البرنامج  يتضمن 
يبرمجه  المهرجان  كان  عما  مختلفة  أفالما 
سابقا حيث يخلط بين السينما التي أَلَِفَها جمهور 
مع  ويتناقض  القاعات،  وجمهور  المهرجانات 
الرسمية  المسابقة  في  يبرمجها  التي  األفالم 
وعلى هامش التكريمات.. وهنا تظهر ضبابية 
مستوى  وعلى  البرمجة،  مستوى  على  الرؤية 

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
  من أجل تثبيت الهوية واالستقاللية

محمد اشويكة

التصور العام للمهرجان كنشاط سينمائي مغاير 
يقترح األفالم التي ال يمكن للجمهور أو يصعب 
العادية  التسويقية  القنوات  عليه مشاهدتها عبر 
كما أنه من المفروض أن يرقى بالذوق ويحرك 
شهية النقد والتأمل وتطوير الذات عبر التعرف 
على رؤى أخرى تقترحها األفالم المبرمجة...

صار  ما  مراكش  مهرجان  لحظات  أقوى  من 
بمثابة التقليد الذي راكمه عبر فقرتين هامتين: 
التي  »الماستر كالس«  بلقاءات  تتعلق  األولى 
والمشتغلين  السينما  صناع  خاللها  من  يقدم 
وفالسفة..  ونقاد  وتقنيين  مخرجين  من  عليها 
للفلسفة  وكشفهم  السينمائي  لإلبداع  تصوراتهم 
وتتعلق  ميالده..  في  تتحكم  أن  يمكن  التي 
التي  المدارس«  بمسابقة »سينما  الثانية  الفقرة 
المعاهد  طلبة  إنجاز  من  قصيرة  أفالما  تقدم 
العام  بالقطاع  المغربية  والكليات  والمدارس 
يتمكن  التي  المهرجان  بجائزة  للظفر  والخاص 
السينمائي  شريطه  إنجاز  من  عليها  الحاصل 
على  لالطالع  فرصة  إنها  الجديد..  القصير 
الذي  بالمغرب  السينمائي  التكوين  مستوى 
بفعل  استفهام  نقطة  من  أكثر  بدوره  يطرح 
تداخل مستوياته، فالمهرجان فرصة لمعرفة ما 
ِنيِه ومتلقي برامجه... يعتمل من أفكار لدى ُمَكوِّ
معين،  بلٍد  بسينما  سنة  كل  المهرجان  يحتفي 
العتيد ضيفا  بتاريخها  اليابانية  السينما  وستحل 
المهرجان  فعاليات  متتبعي  على  العادة  فوق 
من  أكثر  تحمل  لكونها  بمراكش  للفيلم  الدولي 
تسيير  لهيئة  المنتمون  يدرك  أن  نتمنى  مغزى 
التي  السينما  فهي  العميقة،  دالالتها  المهرجان 
حققت معادلة صعبة في مجتمع له خصوصية 
والمعاصرة،  األصالة  بين  توازي  ثقافية 
هذه  عكس  في  حيويا  دورا  السينما  لعبت  فقد 
التجليات عبر المنجز الباهر لمخرجين مبدعين 
و»كينزي  أوزو«  »ياسيجيرو  أمثال  من 
و»شوهي  كوروزاوا«  و»أكيرا  ميزوگيشي« 

إيمورا« و»طاكيشي كيتانو«.. وغيرهم.
السينمائي  بالشأن  المهتمين  بعض  ُج  ُيَروِّ
تنظمها  التي  المهرجانات  أن  مفادها  أطروحة 
مجرد  هي  للسينما  المنتجة  غير  الدول  بعض 
دعاية )بروباغندا( وبهرجة، ولكن ما بالك بأن 
روائيا  فيلما  عشرين  من  أكثر  ُيْنِتُج  المغرب 
روائيا  فيلما  خمسين  عن  يزيد  وما  طويال 
النزر  إال  األفالم  تلك  من  يظهر  وال  قصيرا، 
القليل أو تلك التي ال ترقى إلى المستوى الفني 

المطلوب؟!
ال يمكن أن ننحاز إلى أعداء المهرجان وال إلى 
ندافع  ولكننا  المهرجان..  عوض  الخبز  دعاة 
السينما  حضور  وعن  المهرجان،  مغربة  عن 
المهنيين  إقصاء  عدم  وعن  فيه،  المغربية 
المغربية،  للسينما  مكسب  فالمهرجان  والنقاد.. 
البلد  ولثقافة  لها  للترويج  حقيقية  وفرصة 
المتعددة )إفريقية، مغاربية، أمازيغية، عربية، 
متوسطية، إسالمية...( وال يمكن تمريرها عبر 
والحسابات  النظرة  ذات  الفرنكفونية  غربال 

الضيقة.. فمتى سيعي أبناء البلد ذلك؟!
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بأن  االعتراف  تماما  والمعقول  المنطقي  من 
مهرجان مراكش الدولي للفيلم مهرجان ُمحترف، 
وهو ُيشكل قمة ما استطعنا إتقانه حتى اليوم في 
لذلك  الدولية،  السينمائية  التظاهرات  تنظيم  باب 
يبدو موضوعيا، أو هكذا بدا عند تأسيسه، قاطرة 

جميلة ولتطور السينما المغربية.. هذا من جهة.
من  مهرجان،  للفيلم  الدولي  مراكش  مهرجان 
ُهَو  صعٌب  توازٍن،  لتحقيق  َيجدُّ  أخرى،  جهة 
موه منذ  في الحقيقة من المنظور الذي تبّناه ُمنظِّ
حقيقي،  وطني  »إشعاعّي«  ُبعٍد  بين  البداية، 
ثقافتها  ذلك  في  بما  وممارسيها  المهنة  يمس 
والجانب اإلبداعي فيها، وآخُر دوليٌّ يتكامُل مع 
االطالع  باب  يفتح  أنه  حيث  من  وذلك  األول، 
الكبرى  السينمائية  التجارب  على  قُْرٍب  عن 
باعتبارها  الفنا  جامع  ساحة  ـرمزية  العالم  عبر 

وإنجازاتها  روحها  من  واالستفادة  إنسانياـ  تراثا 
التقنية والفنية الرفيعة )ربما كانت االستفادة من 
التعليمية مهنيا لإلنتاجات  المالية والتقنية  التركة 
األجنبية هي األهم بالنسبة للدولة، فهل استعملت 
في  البنيوي  بالجانب  باالهتمام  إلقناعها  كفاية 
واجهات  على  وطنية؟(  لسينما  استراتيجي  بناء 
في  السينمائية  الواجهة  ونواتها  أساسها  متعددة، 
إطار صناعة فنية وثقافية مغربية بمعناها الواسع 
والمندمج في سياق التنمية الحداثية، أو التحديث 
التنموي، والعصرنة ذات البعد البنيوى الُمساير 
منذ  عليه  االشتغال  الجاري  المجتمع  لمشروع 

أكثر من ُعشارية لحد اآلن.
المهرجانات على اختالف قيمتها »المركانتيلية« 
تكشف  والسياحية  والسياسية  والفنية  والثقافية 
خالل  من  “للتقنيع”  قابل  غير  بشكل  نفسها  عن 
وتمثيلية  ومستوى  نوعية  خالل  ومن  برامجها، 
فمن  وطنيا..  وخاصة  لحضورها،  المدعوين 
الكثير عن  نكتشف  الجانب،  هذا  استقراء  خالل 
فنية  اختيارات  التظاهرة في بالدها وألي  توجه 
وثقافية تجنح وما مدى اتساع تمثيلية منصفة في 

التعامل مع هذه المسؤولية.
في هذا السياق يبدو أن برامج مهرجان مراكش 
يكن  لم  إن  )أتساءل  تأسيسه  منذ  للفيلم  الدولي 
تحاول  ُنضجاً(  اآلن  إليه  انتهت  ما  هو  األهم 
صعب  توازن  في  إشعاعيين،  بعدين  تحقيق 
فرضته مراكش/المغرب من جهة، وطبيعة بنية 

المهرجان من جهة ثانية:
يتمظهر »اإلشعاع« األول في »إخراج »النجوم 
لمنح  إحضارهم  في  النجاح  بعد  العالميين« 
للمهرجان  المراد  للمكانة  نيتشوي«  »امتالٍء 
جماهيرية  »استحمامات«  )في  عالميا  احتاللها 
مرة  الفنا  جامع  عمومية:  بفضاءات  احتفالية 
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مهرجان مراكش الدولي للفيلم.. 
بين جمالية دور القاطرة وقُبح الِبساط األزرق 
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أخرى(. ونعتقد بأن هذه البرمجة تسعى لضرب 
عصافير عديدة بحجر واحد:

بتمكين جزء  المدينة  تنشيط  العصافير  هذه  أول 
نماذج تشكل  التماهي مع  حيوي من شبابها من 
قاطرة للتحقق من طموحاٍت موجودٍة سلًفا على 

قاعدة نمط ثقافي قريب منا وُمالئم لنا؟؟
ثانيها تحيين نفعيٌّ لصورة المدينة-الرمز إعالميا 
حضرية  لفضاءات  ُمنافسة  عالمية  كحاضرٍة 
لتحتفظ  دولي  وبحجم  كبرى  تظاهرات  تحتاج 
سياحي-اقتصادي- سباق  في  كاملة  بحظوظها 

سياسي )ثقافي؟( ُمحترف الوسائل عالميا.
المؤقتة«  الشغل  »فرص  من  مئات  خلق  ثالثها 
والباذخة  المحترفة  الخدمات  من  الُمستفيد  )من 
تنافسيَّته  في  المهرجان  عليها  »يتكئ«  التي 
تساعد على  التي  الماليين!!(  فيها  التي تصرف 
»تنفيس« الضغط الرهيب لبطالة تضرب أرقاما 
قياسية في وسط يحتاج استقرارا اجتماعيا لتنمية 

واستثمار البعد الثاني المذكور أعاله بالحاضرة 
النموذج الثقافي الحضري.

وللسينمائيين  للفيلم  حقيقية  فرصة  خلق  رابعها 
بل ومن  يستدعى،  )من يحضر، ومن  المغاربة 
المستواة  قدم  على  وتكريم  بشرف  يستدعى 
اختالف  على  األجانب!!!(،  الضيوف  مع 
مستوى  على  منهم  الُمؤهلين  لكن  تخصصاتهم، 
يلتقُط  ال  الشيء  )فاقد  اإلبداعية  الحساسية 
المختلفة  العالمية  بالسينمات  لالحتكاك  أْرقاهُ( 
الوطني،  اإلبداع  صناعة  تطوير  بمنطق  عمال 
المهرجان  هذا  قيام  أسس  إحدى  مع  وانسجاما 
هذا  من  ويتحقق  تحقق  فماذا  المغربي/القاطرة 

البعد الرابع؟
إذا تأملنا في الفقرات الُمقنَّنة وذات االمتياز في 
والمسابقتين  التحكيم  كلجنتي  المهرجان  هيكلة 
األحمر  والبساط  السينمائي  والدرس  الرسميتين 
القُيود  المخففة  تلك  في  تمعنا  وإذا  جهة،  من 

ٍة أقل تْفِضيلية  نخبويا أو تلك الُمْنَتِظمة في تراُتِبيَّ
مسألة  قصير  تجريب  بعد  منها  الكثير  )حذف 
نوعيَّة المردودية !!( في المهرجان مثل: الندوات 
موازية،  سينمائية  عروض  أو  كتب  توقيع  أو 
تلك  ماعدا  والشباب،  للطلبة  حرفية  ورشات 
المخصصة للسينما الضيف، أو عروض خاصة 

أعمال  تنظيم  أو  خاصة،  احتياجات  ذات  بفئات 
فسنالحظ  المهرجان….  هامش  على  إحسانية 
على  واألهم  الرابع  البعد  لهذا  بالنسبة  يلي  ما 

اإلطالق، وهنا أكتفي بطرح التساؤالت:
- لماذا المساهمة الوطنية في لجان التحكيم غالبا 
)نحترمها  ومهن  حقول  من  بأسماء  تستنجد  ما 

ونقدرها على كل حال( ليست في صلب اإلبداع 
والرواية  النفسي  والطب  األدب  السينمائي، 
السينمائي«  »النقد  أليس  واإلنتاج…  والشعر 
عالميا  »المعادلة«  أن  أم  للمالءمة،  أقرب 
المغربي  الفيلم  فيها  بما  الحقول  تلك  في  تتوفر 
»الُمْصطفى« وال تتوفر في النقد السينمائي )ال 
أدافع عن أحد، بل عن فعل فكري إبداعي( الذي 

ربما كله مجرد »نْقٍض ُسوليمائي«!؟
- لماذا المساهمة في المسابقة الرسمية »طوال 
تكن  لم  إن  جد ضيق،  بمنطق  كانت  وقصرا« 
البعد  وهل  ولغة،  ثقافة  خاص  جد  بمنطق 

سينمائي هنا بالذات والبقية مجرد سوليما؟
في  ركن  أهم  وهو  السينمائي،  الدرس  لماذا   -
السينمائي  البيداغوجي  واإلبداعي  الثقافي  البعد 
ُمغلق وال يشرك بعضا  محدود ونخبوي وشبه 
بلدان  في  حتى  يستحقون  الذين  سينمائيينا  من 
الذين نسعد بحضورهم ونسعى  الكبار سينمائيا 

لالستفادة منهم؟؟
األحمر  البساط  لماذا  آخرا،  وليس  وأخيرا،   -
اإلبداع  متعة  و»شهوانية«  اإلنتاج  )دفء 
االجتهاد  تعب  بعد  المبدع  استراحة  ونخوة 
في  يستحيل  عالميا  المنافسة…(  شراسة  على 
مراكش إلى بساط أزرق )أكتفي باإلحالة على 
للكلمة(؟ فهل هو جزء  الدارج  بالمعنى  الزرقة 
من السخرية والمسخ المراد به عرض القصور 
في  الشأن  هو  كما  للتظاهرات  استيرادنا  في 
الزمن  بندرة  المرتبطة  للتكنولوجيا  استيرادنا 
»لحرق  نحن  نستعملها  بينما  الدقيق  واإلنجاز 
به  نفعل  ما  نعرف  ال  الذي  الوفير«  الزمن 
نحو  والتوجه  والتوقع  التخطيط  من شدة غياب 

المستقبل؟
فإذا كان بساطهم األحمر )هم أسياد السينما التي 
تفتح آفاق اإلبداع والحلم والتخييل والحوار مع 
الذات ومع اآلخر، وتساهم في بناء قيم مجتمع 
قيمهم  تدافع عن  كما  عصري وحداثي حقيقي، 
وتساهم في الغزو الثقافي الذي يبقى على تفوقهم 
وعلو كلمتهم وثقافتهم(، أحمر ألنهم يستعرضون 
السينمائي  الُمضني  العمل  دقائق  لبضع  عليه 
والمدهش  واإلبداعية،  التقنية  صوره  كل  في 
عصري،  مجتمع  مشروع  ضمن  والمنسجم 
والجمال  والحق  الحرية  قيم  على  يتأسس 
والنقد  والمحاسبة  والتخصص  والكفاءة  والعقل 

واالستحقاق، فلماذا بساطنا أزرق؟
ألغلبية  واليوتوب  التلفزة  عبر  بسيطة  نظرة 
الذي  الخواء  كثرة  تظهر  فوقه  منا  المارين 
نستعرضه عليه: شباب وشيب، إناث وذكور من 
آفاق ومهن وحقول تتراوح بين الطرب الشعبوي 
والسياسة  والتلفزيون،  والسينما  والشعبي، 
والجماعات  والرياضة  الجمعوي،  والعمل 
المحلية، واإلذاعة والصحافة بأشكالها، ال أعمال 
لهم معروضة وال هم نجوم متميزون بعطاءات 
الجغرافيا  في  حتى  سجلت  بل  التاريخ،  دخلت 
المحلية يمرون على بساط ليس لديهم ما يحكون 
»الجميلة«،  قاطرتنا  لتيه  فيا  عنه؟؟؟؟؟  وال  له 

ويا لبؤس بساطنا األزرق!!!

مهرجانات سينمائية



الدولي،  لسير مهرجان مراكش  المتتبعون  يقول 
وواحدة  المغرب،  في  سينمائية  تظاهرة  أكبر 
لترسم مالمح هويته  اختارها  التي  الريشات  من 
الجميلة أمام العالم، إن المهرجان حقق شيئا من 
مالمح  ذلك  مقابل  حمل  لكنه  المغرب،  أهداف 
الهوية الفرنسية، تماشيا وهوى مديرته الفرنسية، 
توسكان  ميليتا  »الشرعية«  الوحيدة  ووريثته 
اإلشراف  بدأ  الذي  زوجها  وفاة  بعد  دوبالنتي، 
برعاية  أميرية  قبعة  تحت  ذلك  كان  وإن  عليه، 
كانت  األولى  الرسمية  ولغته  المغرب،  ملك 

العربية.
ما يزكي ما سلف اإلشراف الدائم لوكالة فرنسية 
المشتغلين  للفرنسيين  الكبير  والعدد  سيره،  على 
به، والذين تغص بهم مساحات قصر المؤتمرات 
والطرق المؤدية إلى قاعاته، فيتهيأ لك وكأنك في 
الضيف  المغربي  فرنسا، وأنت  مهرجان جنوب 

في بلدك.
والفرنسيون  الضيوف،  عن  الحديث  وبمناسبة 
الدار  صاحب  يملك  ال  الضيف  )وأمام  كثر، 
ُتستقبل  حين  سيذهلك  شيء  ثمة  الترحيب(،  إال 
شكرت  إن  فرنسية  بلغة  المؤتمرات  قصر  في 
مستقبلتك  وغالبا  مستقبلك،  ستدهش  بالعربية، 
وكأنك ألقيت أمامها ومصدرك جزيرة “الوقواق”، 

ال المغرب.
يصدرها  التي  واإلعالنات  البالغات  وحتى  بل 
المهرجان تصلك، إن كنت صحافيا، أوال باللغة 
الهوا إال  لم تكن فرنسي  الفرنسية، فال تملك إن 

انتظار نسخة عربية تصلك متأخرة.
أحد  مع  صحافية  مقابلة  إجراء  فكرة  عن  أما 
نجوم المهرجان من كل دول العالم غير الناطقين 
طلب  عليك  أخرى..  حكاية  فتلك  بالعربية، 
ألن  تأتي  لن  غالبا  بموافقة  النفس  وتمني  ذلك 
ستحظى  التي  المنابر  انتقاء  على  يسهرون  من 
بالحوارات هم الفرنسيون، ألنهم يا سادة مطلعون 
الناطقة  الصحافي  المنابر  يوميات  على  جيدين 
أتت  وإذا  منها!  المكتوبة  وخصوصا  بالعربية، 
هذه  محظوظ  ألنك  إال  لشيء  ال  الموافقة،  هذه 
الهوا،  فرنسي  تكون  أن  أيضا  فعليك  المرة 
فإدارة المهرجان تقشفت، وهي الفقيرة، فلم توفر 
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ألجل عيون ميليتا مهرجان المغرب السينمائي األول فرنسي الهوى

ترجمة  فهناك  شئت  وإن  العربية،  إلى  مترجما 
بغير  حرفا  تنطق  أال  وعليك  الفرنسية،  إلى 
وتعتز  وتقدر  تحترم  التي  لفرنسا  األول  اللسان 
جدا بهويتها، والتي أُْعلِن افتتاح المهرجان ثالث 
مرة  العربية  باللغة  أعلِن  فيما  بلسانها،  مرات 
تشرف  التي  الموقرة،  التحكيم  لجنة  ألن  واحدة 
هوبير،  إيزابيل  الكبيرة  الفرنسية  رئاستها  على 
تضم عضويين آخرين فرنسيين، كان ممكنا أن 

يمثال دولتين أخريين في اللجنة.
قد نعود للحديث بتفصيل عن الموضوع في انتظار 
ذلك، كل عام ومهرجان المغرب السينمائي األول 

فرنسي الهوا )كي ال نقول الهوية( إلى أن ترضى 
عيون ميليتا وتنطق العربية بعد 14 سنة أقامت 
خاللها في المغرب الذي يعتز بهويته جدا، دون 
في  التفكير  مجرد  عناء  خاللها  نفسها  تكلف  أن 
فيه  مسؤولة،  اليوم  هي  لبلد  العربية،  اللغة  تعلم 

داخل إطار من إطارات واجهته على العالم.
توسكان  ميليتا  ننصف  أن  ننسى  ال  وحتى 
الالمعة  النجوم  أيضا واحدة من  دوبالنتي، فهي 
األحمر  البساط  على  تسطع  كيف  تعرف  التي 
مستعرضة، بعيونها الواسعة المثير بريقها، جسدا 

يليق بعارضة أزياء مميزة أكثر من غيرها.

فاطمة أبو ناجي

مهرجانات سينمائية
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  هوفيك حبشيان - دبي

من  األخير  الفصل  في  جميرة  مدينة  زائر 
متتالية،  سنوات  مدى  على  يبلور  عام،  كّل 
األرض  قطعة  مع  السينمائية  األلفة  من  نوعاً 
يلمع  نظيف،  شيء  كّل  المياه.  على  العائمة 
واألمواج  الفندق،  هناك  الشمس.  أشعة  تحت 
الدروب  وأيضاً  الشاطئ،  على  المتكسرة 
مشّذبة  بأعشاب  المزّينة  الملتوية  الصغيرة 
بعناية فائقة، يتحرك فيها ناس يعلقون بادجات 
بمافيوزيين  ليسوا  هؤالء  صدورهم.  على 
الغرفة  ثمن  ليدفعوا  ألمان  بسّياح  أو  روس 
للمشاركة  هنا  هم  الواحدة.  لليلة  أورو   500
في مهرجان سينمائي يهب بعض األمل لمدينٍة 
انهم  يعرفون  الكّل  القياسية.  األرقام  هاجسها 
صحافيون،  دخالء.  باألحرى  أو  »غرباء«، 
مائدة  حول  ومتحلقون  منتجون،  سينمائيون، 
هنا  كأنه  سينمائي،  استوديو  المكان  السينما. 
لفترة من الوقت، ثّم يأتي مدير المسرح فيأمر 
الى  واعادته  الفخم  الديكور  بتوضيب  العّمال 
وقد  المكان  هذا  الى  نعود  عام،  ككل  مكانه. 
والشمس  واألمواج  والمقاهي  الفنادق  سبقتنا 

الى هذه البقعة الخضراء.
دبي  مهرجان  في  للمشاركين  يتسنَّ  لم 
األول(،  كانون   17  -  10( السينمائي 

للهواء  بشرتهم  تعريض  متعة 
من  طريقهم  في  وهم  المنعش 
مقر  الى  بيتش«  »جميرة  فندق 
في  نزلوا  فمعظمهم  المهرجان. 
يؤوي  الذي  السالم«  »ميناء 
»أرينا«،  مدينة  ويحاذي  المقر 
السبب؟  النشاطات.  معظم  حيث 
تقليص  بسبب  الضيوف  تقليص 
بالمهرجان  دفع  ما  الموازنة، 
المخصصة  الفنادق  تقليص  الى 

للضيوف.
السينمائية األولى في  فالتظاهرة 
»ضحية«  باتت  العربي،  العالم 
عنها  يقول  جديدة  ترتيبات 
هيكلة  إعادة  بأنها  البعض 
لنا  لكنها  للحيوية،  وتجديد 
الى »ضبضبة« مشروع  أقرب 
تزال  ال  البالد.  في  كبير  ثقافي 
الترتيبات  لهذه  الجانبية  اآلثار 
معينة،  أمور  في  محصورة 
لكنها قد تطال أماكن أخرى في 
استمرت  اذا  المهرجان،  جسد 
الدورات  في  النحو  هذا  على 
المقبلة. »على كل حال، ال أحد 

إدارّي  لنا  يقول  يحصل«،  مّما  شيئاً  يعرف 
التفاصيل:  على  تتكتم  االدارة  المهرجان.  في 
هل جعل »دبي« مهرجاناً كومباكت ألسباب 
مادية أم سياسية؟ أم ال سبب فعلياً سوى أهواء 
سجيتها،  على  األشياء  ترّتب  التي  السلطات 
دبي  بـ«إكسبو  عالقة  على  المسألة  أن  أّم 
انه  يبدو  الذي  الضخم  المعرض   ،»2020

يكّبل طاقات االمارة ويخطف أموالها؟
)التابع  الخليج  مهرجان  ان  ننسى  اال  يجب 
ادارياً لمهرجان دبي( الذي كان من المفروض 
انعقاده في شهر نيسان من العام الحالي، ألغي 
قبل اسبوع من انطالقه، بعدما كانت الدعوات 
لم  الخليجية  الصحافة  الضيوف.  الى  ُوّجهت 
أسرار  من  فبقي  االلغاء،  سبب  عن  تكشف 
مباشرة  جاء  اليوم،  »دبي«  تحجيم  اآللهة. 
بعد انعقاد الدورة الماضية التي شهدت احتفاء 
شمل  التقشف  العاشرة.  االنطالقة  بذكرى 
اآلسيوي  »المهر  مسابقة  ايضاً:  البرنامج 
صارت  اليومية  والنشرة  طارت،  االفريقي« 
الكترونية فقط، شأنها شأن 20 من المبرمجين 
لكن  أقيلوا.  الذين  المهرجان  في  والعاملين 
على  ُتنفق  ضخمة  موازنة  لـ»دبي«  تبقى 
مهرجان  أي  موازنة  تتجاوز  السنة،  مدار 
المقابل،  في  االمارات.  خارج  م  ُينظَّ عربي 
صار واضحاً دورة بعد دورة هجرة القامات 

مهرجانات  من  الغربية  السينما  في  الكبيرة 
الخليج، وال سيما من أبو ظبي ودبي. فهذان 
لم يعودا يجذبان نجوم هوليوود،  المهرجانان 
ما جعلهما يتجهان الى حلول بديلة، والتركيز 
حتى  تكن  لم  أمكنة  من  تنبعث  سينمات  على 
السينمائية؛  الخريطة  على  القريب  األمس 
ومعاينة.  واكتشاف  دعم  الى  تحتاج  سينمات 
الجديدة  التحريرية  السياسة  هذه  أكانت  سواء 
فهذا  الخيارات،  انعدام  نتيجة  أم  مقصودة 
تبقى  المنطقة.  في  للمشاهدين  كبير  مكسب 
بعض  لصناعة  الحمراء،  السجادة  هناك 

البهرجة المطلوبة.
الدورة  هذه  في  هنا،  معنيون  فنحن  يكن،  أياً 
مشاهدتها.  وظروف  باألفالم  األقل،  على 
الفيلم  بين  مهماً  وسيطاً  »دبي«،  يزال  فال 
دولة،   48 من  فيلماً   118 هناك  ومشاهديه. 
 44( السنة  هذه  دورة  في  لغة  بـ34  ناطقة 
عرضا عالميا و11 دوليا(، ما يسجل تراجعاً 
على صعيد الكّم، اذ اعتاد المهرجان أن يقدم 
الماضية  الدورات  في  فيلماً   150 من  نحواً 
الدورة  في  )سبعة  أيام  ثمانية  مدار  على 
قليٌل،  العدد  هذا  ان  المرء  يعتقد  قد  الحالية(. 
أوالً  هو  مهرجان  أّي  ان  اعتبرنا  اذا  ولكن 
يصبح  الرقم  فهذا  المحلي،  للُمشاهد  وأخيراً 
كبيراً، لدى توزيعه على اسبوع من المشاهدة 
النهمة. في كل حال، يحار المرء 
اذا  التي  األفالم  من  يختار  ماذا 
عبرت عن شيء فعن االتجاهات 

الجديدة في السينما.
على  التركيز  فّضلنا  جانبنا،  من 
ألن  وجديدها،  العربية  السينما 
هذا  على  مطلة  نافذة  »دبي« 
منذ  يعاني  الذي  العربي  االنتاج 
سوء  عينها:  المشكالت  عهود 
هذا  دعم.  وقلة  وتقدير  توزيع 
األسود«  »الخروف  يجعلها  كله 
فيلماً   67 العالم.  في  للسينما 
الجنسية  عربية   118 أصل  من 
منصة  فالمهرجان  »دبي«.  في 
في  الُمنجز  العربي  للفيلم  حقيقية 
أكثر من قارة. برنامج »إنجاز«، 
لدعم  تأسس  لـ»دبي«،  التابع 
داود  يكفي  ال  الجديدة.  المواهب 
عبد السيد، على أهميته، إلنجاح 
المفترض  من  سينمائي  مهرجان 
المستجد  على  يراهن  ان 
الى  ايضاً  يحتاج  هو  والمثير. 
العسري  هشام  المغربي  أمثال 
رمسيس  أمير  والمصري 

مهرجان دبي في طبعة »كومباكت«:
السينما حياتي... رغم كل شيء!

مهرجانات سينمائية
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والبحريني محمد راشد بو علي. هؤالء الشباب 
صنعوا  الذين  هم  األمجاد  نحو  الصاعدون 

الدورة المنتهية.
لنبدأ بهشام العسري الذي لم يكف عن مفاجأتنا. 
اكتشفناه  الذي  »النهاية«،  األول،  فيلمه  منذ 
نتابع  طنجة،  في  الوطني  الفيلم  مهرجان  في 
أنجز  الذي  النشط  الثالثيني  الشاب  هذا  عمل 
الكالب«  »ُهم  فيلمين:  المدوية  انطالقته  منذ 
الذي  ورائكم«  من  و»البحر  الماضي،  العام 
الفائت  االثنين  األول  العالمي  عرضه  جرى 
فهو  كثيرة،  مشاريع  دائماً  للعسري  دبي.  في 
كتابة  بين  يتجول  بالسينما،  مسكون  شخص 
المسلسالت  وإخراج  والمقاالت  السيناريوات 
في  نعهدها  لم  بسرعة  يعمل  األفالم.  وإنجاز 
في  تركد  المشاريع  حيث  العربية،  السينما 
الجوارير لسنوات. أدرك العسري أن الطريقة 
الجيدة  األفالم  من  عدد  أكبر  إلنجاز  المثلى 
تكمن في تصوير أكبر عدد منها. ولكن، مهالً: 
يصّور  وال  كالم«،  »أّي  يصّور  ال  الرجل 
االشتغال  تعني  ال  عنده  السرعة  اتفق.  كيفما 
شحيحة  بموازنة  يعمل  أنه  صحيح  بعجل. 
وإمكانات محدودة وزمن قياسي، لكنه ال يمزح 
السينمائي:  عالمه  تصنع  التي  المكّونات  مع 
حركة  األحيان(،  بعض  )في  ذاتية  كاميرا 
تصعيدية، لقطات خاطفة، تكرار، إبطاء إليقاع 
يصنع  ال  هذا  كّل  عوجاء،  كادرات  الصورة، 
بل  العربي،  السينمائي  المشهد  فقط فرادته في 
األساسي  الشرط  أفالم  ثالثة  امتداد  على  بات 
لدخول كوكبه السينمائي )مشهد ثدي المرأة في 
باعتباره زّراً  ُيّقَدم  الذي  »البحر من ورائكم« 

لتغيير محطات الراديو، تحفة فنية!(.
المخرج:  هذا  أعمال  مع  للتواصل  آخر  شرط 
في  الذي  المغرب  بين  المقارنة  عن  االمتناع 
فالعسري  الخضراء.  السياحة  والمغرب  رأسه 

ينطلق في سينماه حيث تتوقف كاميرا اآلخرين 
يتصاعد  قذرة،  رطبة،  أماكن  الدوران:  عن 
من  المخرج  هذا  يخاف  ال  ملوث.  دخان  منها 
إلى  طريقه  ألنهما  والقذر،  بالخطر  اإلحتكاك 
على  مفصلة  شخصيات  حيث  المدينة،  قاع 
قياس رؤيته، وبدأنا نتآلف معها منذ »النهاية«، 
للفيلم،  تسببها  التي  الورطة  في  متشابهة  وهي 
وأهدافها.  وأشكالها  أسماؤها  تغيرت  لو  حتى 
باللونين  التقطها  بديعة،  أبوكاليبتية  بيئة  في 
حوادث  العسري  يموضع  واألبيض،  األسود 
ألوان،  بال  بلد  في  آخر،  مكان  »في  الفيلم. 
فيه  ُيعتبر  عالٌم  اللصوص،  أيادي  ُتقطع  حيث 
اإلنسان حيوانا، والحيوان عدما، وقعت ظاهرة 
العدوى  وأصابت  الماء  تلوث   .Bug غريبة: 
كل شيء«. منذ البداية، مقاربة الفيلم من نوع 
)مالك  طارق  إلى  نتعرف  أعظم«.  »اآلتي 
يتبرج  امرأة،  زّي  يرتدي  رجٌل  أخميس(، 
فوق  يرقص  شاربيه.  من  الرغم  على  مثلها، 
عربة يجّرها حصان يحتضر. طارق هذا تخلّى 
»العربي«،  سّماه  الذي  حصانه  والده.  عنه 
طارق  واضعاً  واحدة،  خطوة  المضي  يرفض 
يهمه  ال  ذلك،  مع  جديد.  حياتي  استحقاق  في 
الكالب  تشم  لماذا  واحد:  سؤال  إال  الحياة  من 

مؤخرات بعضها البعض عند أول لقاء بينها؟
منتصف  في  ترتيبها  يمكن  العسري  سينما 
وغنائية  كوستوريتسا  جنون  بين  الطريق 
بل  منهما،  بأيٍّ  تتشبه  ال  أنها  أهميتها  فيلليني. 
االنفالت  من  المزيد  إلى  طريقها  في  تمضي 
من أبجديات السينما العربية. فأبطال العسري، 
معستهم  عليها،  يمشون  التي  األرض  يشبهون 
تستهلك  كائنات  أنها جعلتهم  حّد  الزمن،  قسوة 
وال  تضحك  تعيش،  وال  تصمد  تصنع،  وال 
رفش  في  البيض  تقلي  نراها  شخوص  تفرح. 
وتتمنى لو كان لديها شيء ما لتضحي به. حتى 

الشرطي يضع الطالء على أظفاره ويقول عن 
ما  يشبه  شيء  ال  خراء«.  قطعة  »إنني  نفسه 
الشرطي  ال  الواقع:  خالل  من  سابقاً  عرفناه 
كل  دين.  رجل  الدين  رجل  وال  شرطٌي، 
الهامش  في  مقحم  به،  ملعوب  ُمَحّرف،  شيء 
اإلحساس  يخربط  صوتي  بشريط  الضيق. 
اإلنفعاالت  قلب  في  يضعنا  والزمان،  بالمكان 
تمّص  زوجتي  )»كانت  الشيقة  والحوارات 
شيئاً واحداً فّي: دمي«(، ينبعث من الفيلم يأس 

عظيم. الرحيل هو الحّل.
عمٌل آخر أبهرنا على الرغم من بدائية أدواته: 
الفلسطيني  والصحافي  للمخرج  »روشمّيا« 
التحكيم  لجنة  جائزة  الفيلم  نال  جبل.  أبو  سليم 
)يرأسها المخرج األميركي لي دانيالز(. يكمن 
منه، ال  ينبع  الذي  الصدق  في  العمل  هذا  سّر 
االخراج  في  قوياً  درساً  ليس  أقل.  وال  أكثر 
مؤثرة،  حقيقية،  لحظات  صوغ  كيفية  في  بل 
اللذين  والزيف  التكلف  من  بعيداً  حميمة، 
كثيراً  نعرف  ال  الوثائقية.  األفالم  يصفعان 
كيف جرى التصوير، وفي أّي ظروف قارب 
لتقويم  المخرج شخصياته، ولكن هل هذا مهم 
عمل ينعكس تصويره الى هذا الحّد في عيون 
أن  يجب  جيد  وثائقي  فيلم  »كّل  الشخصيات؟ 
كان  هكذا  روائي«.  بأنه  احياناً  الشعور  يمنح 
هذا  يستوفي  و»روشمّيا«  النّقاد،  أحد  يقول 
الشرط. السجاالت والمواقف التي توضع فيها 
الشخصيات تبلغ مرتبة من الكمال، فتبدو كأنها 
التي  التقنية  ان  حين  في  سلفاً،  ومعدة  جاهزة 
التصوير  مواصلة  هي  جبل،  أبو  استعملها 
القتناص  ممكنة  فترة  ألطول  الشخصيات  مع 

لحظات تفلت من الوعي واالدراك.
مع  يعيش  ثمانيني  جداً: الجئ  بسيطة  الحكاية 
عندما  روشمّيا.  وادي  في  كوخ  في  زوجته 
تقّرر بلدية حيفا بناء شارع عبر الوادي يربط 
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أحياء البحر بأحياء جبل الكرمل، يصدر قرار 
العثور  على  وإجبارهما  الزوجين  كوخ  بهدم 
يوميات  جبل  أبو  يصّور  جديد.  منزل  على 
بهذا  المتعلقة  األسئلة  ومن ضمنها  الشخصين 
نصف  من  أكثر  منذ  حضنهما  الذي  المكان 
قرن. فيما الزوجة تخطط لمستقبل يبدو ممكناً 
يريده  ما  كّل  عمرها،  مثل  وفي  نظرها  في 
الزوج هو المضي إلى اآلخرة. في البداية، كّل 
شيء يبدو على ما يرام، لكن مع غوصنا في 
العمق الزوجي، نلمس االختالف بين االثنين. 
عندما  عنها.  المسكوت  الدفينة،  الصراعات 
تأتي الجرافة في نهاية الفيلم لتنقض على البيت 
التنك، نشعر ان األهم قد تهدم قبل تلك اللحظة 
بأيام. على الرغم من ان هذا كله من افرازات 
فلسطين  يرفع  ال  فالفيلم  الفلسطينية،  المأساة 
يوسف  ترتسم على وجه  يدعها  ممل.  كشعار 
حّسان المتعب، ويحرقها في الدخان المتصاعد 
من سيجارته التي ال تفارق ال شفتيه وال شفتي 
في  تتبخر  نراها  السجائر  عشرات  زوجته. 

الجّو، ليست سوى حياة لن تعود.
»قدرات غير عادية«، أعاد المخرج المصري 
القدير داود عبد السيد )68 عاماً( الى السينما، 
هذا  البحر«.  »رسائل  من  سنوات  أربع  بعد 
كان واحداً من األفالم التي ينتظرها عدد كبير 
أبو  )خالد  طبيب  دبي.  في  السينما  هواة  من 
النجا( يفشل في بحثه العلمي عن القدرات غير 
نتيجة  البشر.  بعض  عند  تكون  التي  العادية 
عمله  من  إجازة  أخذ  الى  يضطر  هذا،  فشله 
على  بانسيون  في  ليستقر  المعتادة،  وحياته 
التي  العالقة  غريبة.  بكاراكتيرات  يعج  البحر 
البانسيون واكتشافه لقدرات  ستربطه بصاحبة 
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تكن  لم  اماكن  الى  الصغيرة، سيحمالنه  ابنتها 
تخطر على باله. مع عبد السيد، ال ُيمكن اال ان 
كل  يفي  باخراج  مسنوداً  رصيناً،  فيلماً  نتوقع 
التمثيل معقول  التصوير بارع،  ذي حّق حقه. 
الفيلم طابعه  من  األول  النصف  بعيد.  حّد  الى 
فضاء  شخصيات،  زحمة  ألوان،  متوسطي: 
مفتوح، بهجة العيش... لكن هذا كله ال يستمر. 
مع تطور الحبكة، يختار الفيلم اتجاهات أخرى، 
فنراه يقع في مسالك السرد وفخاخه. قّدم عبد 
السيد فيلماً »مختلفاً« عن السائد من االنتاجات 
من  واحد  فهو  الحالية.  المصرية  السينما  في 
بالده.  سينما  في  الحالمين  الرومنطيقيين  آخر 

رجل ليس هذا الزمن الرديء زمنه.
في دورة تّضمنت ستة أفالم طويلة من الخليج، 
لمحّمد  نائمة«  »شجرة  البحريني  الفيلم  كان 
راشد بو علي العمل األكثر نضجاً، وإن ذهبت 
طويل  فيلم  ألفضل  العربي«  »المهر  جائزة 
لليمنية  ومطلقة«  العاشرة  بنت  نجوم،  لـ»أنا 
ممتعاً،  فيلماً  قّدم  علي  بو  السالمي.  خديجة 
سينمائية  بلغة  فيه  يستعين  بسالسة،  ُمّقَطعاً 
افتتاح وختام  رصينة وسرد مترابط ومشهدي 
بديعين. الشريط عن حكاية أمينة، الطفلة التي 
تعاني من شلل دماغي، فيضطر والداها السهر 
سينمائي  بوالدة  تشي  علي  بو  باكورة  عليها. 
له  بمحيطها.  وعالقتها  بالسينما  مهموم  شاب 
خصوصية معينة، ويعرف كيف يوظفها خارج 
تلفظها أصالً  التي  الفولكلورية  التقليدية  األطر 

سينيفيليته.
افتتاح على كرسي متحرك

الحادية  دورته  السينمائي  دبي  مهرجان  افتتح 
البريطاني »نظرية كّل شيء«  بالفيلم  عشرة، 

يكون  أن  المصادفة  شاءت  مارتش.  لجيمس 
هذا الفيلم هو أيضاً فيلم افتتاح الدورة األخيرة 
 13  -  5( السينمائي  مراكش  مهرجان  من 
الجاري( الذي لم نستطع تغطيته بسبب رفض 
تأشيرة  منحنا  باريس  في  المغربية  القنصلية 
دخول. مارتش سبق أن أتحفنا بالفيلم الوثائقي 
»رجل على سلك« )2008(، الذي نال عدداً 
النخبوي  الفيلم بين  كبيراً من الجوائز. يترجح 
والجماهيري، بين مسحة سينما مؤلف وبعض 
كّل  »نظرية  تقليدية.  حكاية  لسرد  الحاجة 
هوكينغ،  جاين  لمذكرات  وفية  أفلمة  شيء«، 
تناولت فيها سيرة زوجها عالم الفيزياء الفلكي 
الشهير ستيفن هوكينغ وحياتها معه مذ تعارفا 
أيام الدراسة في جامعة كمبريدج الى انفصالهما 
مروراً  المشتركة،  الحياة  من  سنة  ثالثين  بعد 
رماه  الذي  الجانبي(  )التصلب  ستيفن  بمرض 
كان  آنذاك  األبد.  الى  متحرك  كرسي  على 
خاصة،  علمية  نظريات  يطّور  طموحاً  شاباً 
رادماين  أدي  الطهرانيين.  سخط  أحياناً  تثير 
يقدم أداء مذهالً في دور هوكينغ، حامالً الفيلم 
بأكمله على كتفيه. انه طريقنا الى االنفعال في 
فيلم يوزع اهتمامه بين نظريات علمية يصعب 
شرحها في مساحة زمنية معقولة، وميلودراما 
االفتتاح  الُمشاهد.  عند  طيباً  أثراً  تترك  عائلية 
عالم  في  بارزين  بإسمين  احتفاء  لحظة  كان 
صاحبة  بوسلي،  آشا  الهندية  المغنية  السينما: 
آالف األغاني في أفالم بوليوود، ونور الشريف 
ألمير  القاهرة«  »توقيت  في  اضطلع  الذي 
رمسيس لدوره الـ171. كّل هذا بإسم »السينما 
حياتي«، الشعار الذي رفعه المهرجان بكّل ثقة 

وطمأنينة.
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سيناريو12

  محمد الميسي

في هذا المقال القصير سنتكلم عن طريقة كتابة 
سيناريو فيلم قصير، في الواقع هنا قاعدة واحدة، 
على  قاعدة  هناك  ليست  أنه  في  تتمثل  والقاعدة 

اإلطالق.
أن  أو  فيلمك،  ُيَشاَهَد  أن  تريد  كنت  إذا  ولكن 
وتحقيقه  فيلمك  إلنجاز  تمويل  على  تحصل 
بطريقة إحترافية، فبإمكاننا أن نحدثك عن بعض 
المبادئ التي قد تنفعك في إنجاز شريط محترم.

أولماذا  القصيرة؟  األفالم  فائدة  ما   - أول سؤال 
نصور فيلما  قصيرا؟

أحد  ال  حرفة،  ليس  القصيرة  األفالم  إنجاز 
هاته   وراء  من  عيشه  لقمة  يكسب  أن   يستطيع 
النوعية من األفالم، معظم  المخرجين و كتاب 
كأداة  القصير  الفيلم  يتخذون  الناشئين  السيناريو 
لتعلم أبجديات الحرفة أو طريقة إلبراز موهبتهم.
عمل  فريق  معك  أم  وحيدا  فيلمك  ستنجز  هل 
فيلمك  إنجاز  تستطيع  أنك  من  تأكد  ليساعدك؟  
في حدود ما هو متاح   لك من إمكانيات مادية،  
تخلى عن مشاهد المطاردات والخدع السينمائية 
والمؤثرات البصرية إذا كانت ميزانيتك التتعدى 

بضعة أالف منن الدراهم.
ما هو الفيلم القصير؟

وأن  الطويل  هو  ليس  القصير  الفيلم  أن  تذكر 
دائما  قصيرا  ليبدو  طويل  فيلم  تقصير  محاولة 
ماتنتهي بالفشل، من شروط معظم المهرجانات 
إلختيار  أقصى  كحد  دقيقة   30 مدة  العالمية 
العاملين  غالبية  أن  رغم  مسابقاتها،  في  األفالم 
أنه يصعب  إختيار  المهرجانات يؤكدون  في   
فيلمك  كان  إذذا  دقيقة،   15 مدته  تتجاوز  فيلم 
هذه  يتجاوز 
المدة 

يكون محتما عليك إضافة شخصيات أكثر للقصة 
التي تحصل على  أغلبية األفالم  أكثر،  وأحداث 
تمويل في بريطانيا ال تتجاوز مدتها 10 دقائق.

إذا كان هدفك هو تقديم حدث كوميدي أو مضحك 
فحاول أن تجسد ذلك في دقيقتين أوثالثة، التمطط 
األحداث،  تذكر أن الحدث يظل عالقا في ذهن 
المتفرج ليس فقط ألنه ظريف بل ألنه يدفعه إلى 

التفكير والتأمل.
البحث عن فكرة أو موضوع 

كل  قصة تحمل في بنائها الدرامي ثالثة نقط
-1 حدث

-2 شخصية
-3 عقدة - مشكلة

وقت  معكم  فقط  إستثناءا،  ليس  القصير  الفيلم 
مميزات  وإبراز  الواقعة  لتصويرتفاصيل  أقل 
الشخصية، أحسن األفالم القصيرة هي تلك التي 
تحكي عن واقعة أوحدث يصادف شخصيية ما، 
من  المعاش،  الفعلي  وقوعها  زمن  في  وُتحكي 
قصته  تحكي  ناجح  قصير  فيلم  إنجاز  الصعب 

أحداثا أو حدثا  يستغرق عدة أيام.
الحدث

يجب أن يقدم الحدث بشكل متين وكامل، ولكن 
بسبب ِقصر المدة الزمن لدينا، من األحسن بناء 
القصة  حول حدث مألوف - عرس، عيد ميالد، 
لصديق  مفاجئة  زيارة  المدرسة،  في  يوم  أول 
كهذا  مألوف  لحدث  إتخاذك  إلخ،  قريب...  أو 
الوقت في  للقصة سيعفيك من إضاعة  كأرضية 
تفاصيل الزائدة أومملة، ويمنحك الوقت للتركيز 

وإيصال على الفكرة.
تطرح  التي  المواضيع  من  السفرمثال  موضوع 
كثيرا، سفر فعلي أو متخيل، أفالم قصيرة كثيرة 
الشخصية  حياة  في  هام  ما  حدث  على  تركز 
الرئيسية وتدفع المتفرج إلى القيام بأسفار تأملية 

لسبر أغوار النفس البشرية ومعاناتها الداخلية.
الشخصية والعقدة.

إطرح  لفيلمك،  الفعلي  اإلنجاز  في  تبدأ  أن  قبل 
على نفسك األسئلة التالية:

- ما هي شخصية البطل ومن هو؟
- ماهي مشكلته؟

- كيف سيتعايش الجمهورمع مشكلته؟
- هل ستدفع المشكلة الجمهور إلى التفكير؟

الُمثلى  هي  الفكرة  بها  أطرح  التي  الطريقة  هل 
لذلك؟

ماهي  الجمهور  يعرف  أن  يجب  البداية  منذ 
الجمهور  أي  الفيلم، وهو  المطروحة في  الفكرة 
لن يستطيع التعرف عليها إذا كنت أنت نفسك ال 
تعرفها، كأساس للفيلم يجب أن تكون هناك فكرة 
مرتبطة بالشخصية الرئيسة، لن يكون هناك فيلم 

إذا لم تكن هناك فكرة.
عليك أن تهتم بإبراز الدوافع األساسية التي تسير 
الشخصية الرئيسية إلرتكاب هذا الفعل أو ذاك، 

الدوافع عادة تتمثل في:
- الرغبة
- الحاجة
- الواجب

يجب أن يكون هناك شيئ ما في الفيلم يحول دون 
البطل وتحقيق مراده.

الحالة النفسية والداخلية للبطل
إذا إستطعت أن تعبر عن الحالة النفسية والداخلية 
للبطل بوضوح بحيث يستطيع المتفرج أن يرى 
على  دليال  ذلك  فسيكون  معه،  يتفاعل  وأن  ذلك 
أنك مخرج متمكن، وأنك لست إنسانا عاديا يحكي 
قصة عادية، حينما نقرأ الكتب فإننا عبر الكلمات 
نقرأ أفكار الشخصيات، ولكن حينما نشاهد فيلما 
علينا أن نرى أشياءا وجزئيات وأفعاال ترسم ما 

يدور داخل البطل.

كيف تكتب سيناريو وتنجز 
  فيلما قصيرا



  نزار الفراوي

المغربي  الفني  المشهد  يلف  الحزن  صباح 
المستشفى  من  الكبير.  الفقدان  نبأ  يستقبل  وهو 
العالج من  يتلقى  بالرباط، حيث كان  العسكري 
أزمته الصحية، انتشر الخبر نارا في الهشيم، مع 
أن الرفاق واألصدقاء عاندوا اليقين، ولو للحظة: 

هل مات محمد بسطاوي. 
أزمات  ألم  تجرع  قد  الراحل  الفنان  كان  وإن 
الفترة األخيرة، فإن المشهد  صحية متواترة في 
التي  الحقيقة  الستيعاب  مستعدا  يكن  لم  الفني 
مات  لقد  معا:  والمرارة  البداهة  فيها  تجتمع 

بسطاوي.
المكلومة،  الزوجة  األسرة،  لمعانقة  الطريق  في 
والمرض،  الرحلة  رفيقة  النجار،  سعاد  الفنانة 
وعشاقه  المغربي  الفن  يشاركهم  الذين  واألبناء 
أحد  يؤدي  باليتم، كان محمد خيي  شعورا حادا 
أصعب أدواره: أن يبدي صبرا على مصابه في 
الرجل الذي تقاسم معه حلو المسار ومره. يؤكد 
بقلب  صامت،  فأنين  الصمت،  يحل  ثم  الخبر، 
اللحظات  تلك  يستعيد  خيي  لعل  مهزوم.  فارس 
السابقة  الدورة  في  تكريمه  منصة  على  الخالدة 
لمهرجان مراكش السينمائي. صديق العمر سلم 
له نجمة المهرجان، وقبل ذلك خفف عنه ارتباك 
اللحظة: »يا خيي، خفف عنك، فإني أكثر منك 

ارتباكا...«.
قصر  شاشة  على  الماضي،  األسبوع  في 
بمراكش،  كوليزي،  وسينما  المؤتمرات 
السينما  بين  والسري  المشهود  الوداع  كان 
االغتراب  طلق  الذي  البار  واالبن  وجمهورها، 

لخوض مغامرة الفن في البالد.
الذي  مفتكر،  لمحمد  العميين«  »جوق  فيلم  في 
لمهرجان  الرسمية  المسابقة  إطار  في  عرض 
حيويته،  بكامل  بسطاوي  بدا  الحمراء،  المدينة 
طافحا بالطاقة التعبيرية التي طبعت أداءه دائما. 
من ال يعرف من جمهوره كان يبحث في محيط 
صورة  أجل  من  الفقيد،  عن  ومقاهيه  كيليز 
للذكرى، ومن يعرف، من رفاق الفن والطريق، 

كان يدعو له.
بقدر ما كان الحضور وازنا، بخاتم التميز، في 
خانات ومساحات ال يشغلها غيره، بقدر ما يبدو 
الفراغ فادحا، والفقدان عصيبا. سيفتقده المسرح 
والسينما والتلفزيون، هو الذي كان مجرد ظهور 
أكيدة  لفرجة  ضمانة  الجينيريك  على  اسمه 
الوجه والنظر والصوت  والتفاف جماعي حول 
وقوة االشارة وحرارة التعبير الحي. ذلك أن الفن 

التمثيلي عند بسطاوي كان يقيم تحت الجلد.
األنفاس  الستعادة  المنتظم  الموئل  خريبكة،  ابن 
وتقاسم الذكريات واالنفالت من سطوة الضوء، 
للفنان  نموذجا  الحافل  مساره  مدى  على  قدم 
فيبدأ قويا متكامال،  التدرج،  قانون  الذي يخالف 

وثقة  التفاصيل  في  تفننا  اال  التجربة  تزيده  وال 
الكاميرا  مع  أعمق  روحيا  وتجاوبا  النفس  في 
في  »بوجمعة«  منذ  الحي.  العرض  وجمهور 
»دواير الزمان« وعروضه المسرحية الناجحة 
رفقة  التسعينيات،  وبداية  الثمانينات  أواخر  في 
إطار  في  أو  اليوم«  »مسرح  في  جبران  ثريا 
اسمه  بسطاوي  طبع  الشمس«،  »مسرح  فرقة 
بقوة في ساحة الفن المغربي، ليصبح في غضون 
سنوات »المطلوب رقم واحد« من قبل مخرجي 
األول  النجم  ببساطة  ألنه  والتلفزيون،  السينما 

للجماهير.
الكاسحة  الجاذبية  هذه  لسر  مدركا  كان  ولعله 
الجهاز  حول  المتجمعة  المغاربة  بيوت  لدى 
العجيب، فحافظ عليه ورعاه. أصالة في األداء، 
وانسجام  االختيار،  في  ذكاء  مدروسة،  عفوية 
وأداء  جسدية  حركة  التعبير،  عناصر  بين 
والحميمية  القرب  بانطباع  تلمع  وعينا  صوتيا، 
المماثلة ألحياء  بعنصر  الشخصية  يسمان  الذين 
في  والصفة  باالسم  يعرفون  بالفعل،  يوجدون 
القرى. ذاك ديدنه في كل  المدن وشعاب  أحياء 
التألق،  الذي تضاهى لديه مستوى  األنواع، هو 

في الدراما كما في الكوميديا.

منذ نهاية التسعينيات وحتى رحيله، عاش الفقيد 
األول  الصف  أدوار  على  مهيمنا  ونصف  عقدا 
مختلف  من  المغاربة،  السينمائيين  أعمال  في 
األجيال والمشارب. وقع حضوره مع المخضرم 
محمد  الشرايبي،  سعد  فرحاتي،  الجياللي 
اسماعيل،  ومحمد  السيد،  أوالد  داود  العسلي، 
وكمال كمال، ومحمد مفتكر وفوزي بنسعيدي، 
األجيال  كل  فنان  بالفعل  ليكون  وآخرين، 

واألساليب.
ذلك  الذاكرة  فتستعيد  التلفزيون،  في  أما 
لتتالحق  الناس«،  »أوالد  في  الجديد  الوجه 
و»دواير  الحمام«،  »سرب  مع  تباعا  األعمال 
الزمان«، و»جنان الكرمة«، و»وجع التراب« 

و»المجدوب«، و»الحياني« وغيرها.
حين يرحل بسطاوي ال ينقص مجرد رقم صعب. 
في الحياة كما في الفن، كان عنصر التوازن في 
ورجل  الفني  الوسط  داخل  االنسانية  العالقات 
السينمائي  العمل  في  العناصر  بين  التأليف 
تبحث  شاشة  على  اإليقاع  وضابط  والتلفزيوني 
عن هويتها وأثر الشخصية المغربية في الذاكرة 
الفن  أسرة  فترفع  بسطاوي  يرحل  البصرية. 

وجمهوره راية الحداد.

في رحيل بسطاوي.. حداد على فنان سكن بيوت المغاربة وقلوبهم

13 رحيل
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*رحمك هللا أيها الفتى المتوهج...
هم  المتفرد  الفتى  هذا  طينة  من  الكبار  الفنانون 
هؤالء الذين يستبقون الموت ليقتلونها قبل أن تأتي 
األصيل  فناننا  هللا  رحم  الماكر..  بغدرها  عليهم 
االستثنائي، الذي كانت كل خاليا ونبضات جسده 
الحارق تغدق فنا.. فن عرف بفطرة متأصلة فيه 
سيف  يهزم  وكيف  الزمن،  يسابق  يجعله  كيف 
بسطاوي  محمد  الجميل  يرديه..  أن  قبل  الموت 
مسرحا  المغربي،  الفن  منح  من  لوحده  تمكن 
وسينما، دعائم يبقى علينا أن نكون في مستوى ما 

رسمته من تألق متمرد على كل الحدود...
بموتك  فاجأتنا  المتوهج..  الفتى  أيها  هللا  رحمك 
الفاجع، مثلما كنت تفاجئنا بإبداعك النادر الخاص 
بطينتك  لوحدك،  الذي عرفت  اإلبداع  ذلك  بك.. 
أي  وإلى  يصدر  نبع  أي  من  عرفت  الخاصة، 
صديقنا  يا  بإبداعك  الطريق  يمضي..  طريق 
المعابر  كل  وخارج  االتجاهات  كل  في  ترسم 
والمسارات الجاهزة.. وبسمتك الجميلة هنا تقول 
يا محمد أنك لم تمت في قلوبنا، ولن تموت، فقط 
ألن الصادقين من أمثالك ال يموتون.. ال يموتون 

أبدا...
نور الدين بوخصيبي )ناقد سينمائي(

*أتذكرك كطفل مشاغب...
هل تذكر عزيزي بسطاوي تلك الليلة من غشت 
والبحر  بالصيف  الضاجة  الليلة  تلك  المنصرم، 
كم  تذكر  هل  الضيقة؟  أصيال  أزقة  في  والناس 
كنا سعداء )أنا، سعيد، يوسف فاضل، مصطفى 
بنعيسى  براوي،  نوفل  العلوي،  ثريا  النحال، 
األغنية  تلك  تذكر  هل  وآخرون(؟  الجيراري 
آبه  غير  مرتفع  بصوت  غنيَتها  التي  القديمة 

بنظرات من تعرفوا عليك من المارة؟ 
أنا أتذكرك اآلن في عنفوانك وفي فرحك وأنت 
وابتسامتك  الخفيفة  بمشيتك  حيا  وتغني  تتقدمنا 
الواسعة كطفل مشاغب لم يكن يعلم أنه سيغادر 
يرحمك  هللا  قليلة..  شهور  بعد  اللعب  ساحة 

صديقي.
لطيفة باقا )قاصة(

لإلنسان  العاكسة  ...المرآة  البسطاوي  *محمد 
المغربي

البسطاوي لم يكن فنانا فقط، لم يمكن ممثال عاديا 
كغيره من الممثلين، كثيرون هم الممثلون الذين 
القليل  لكن  قنواتنا،  داخل  مساء  صباح  ينطون 
الصادق،  الحقيقي  التمثيل  يمارس  فقط  منهم 
self-flagella- )البسطاوي يمارس جلد الذات 
والنقدي،  الفني  بل  الديني  بمفهومه  ليس   )tion
يمارسه أمام الكاميرا بإتقان، يمارسه في كل دور 
اعتباطا،  المجال  هذا  إلى  ُيستدرج  لم  يشخصه، 
فرضا  نفسه  فرض  واستحقاق،  موهبة  عن  بل 

بعض  فاقت  التي  اإلبداعية  قدراته  عن  فأبان 
عاكسة  مرآة  كان  فيها،  شارك  التي  األعمال 
الظاهرية والباطنية،  بتفاصيله  المغربي  لالنسان 
كانت موهبته مشرعة على رياح التجديد والتغيير 
بل  أبدا  للكاميرا  يستسلم  الى عمل، ال  من عمل 
الصباح  هذا  حزن  تشخيصه..  بجمالية  يقاومها 
عميق والجرح أعمق ولن يندمل بسهولة، القدر 
عادال  يكن  لم  واختياره  المرة،  هذه  ظالما  كان 
وال صائبا، ال اصدق بعد ان البسطاوي سيصبح 
الذاكرة، هو  بحر  في  نقطة  أو  نوستالجيا عابرة 
الذي كان يتحكم في أزرار مصعد االعمال التي 
كان يشارك فيها، كان رحمه هللا نقطة ضوء وسط 
فوضى  وسط  هادئة  نغمة  كان  معتم،  فني  نفق 
صاخبة، أتألم بشدة كلما كتبت »كان« لم أصدق 
بعد ان الموت يهزم اهرامنا بهذه السهولة، كتبت 
عن الكثيرين ممن رحلوا كتبت عنهم ايضا بألم 
وحزن، لكن اليوم احس بشيء آخر مختلف أشعر 
باختناق حروفي، أشعر بصمت كئيب يتسلل بين 
تأكيد  بكل  له  سيكون  المفاجئ  رحيله  عباراتي، 
وسيصيبها  المغربية  الفنية  الساحة  على  تأثيرا 

بصدمة قد تعاني منها طويال.
فؤاد زويريق )قاص وناقد(

*وداعا ْزدي محمد..! 
هكذا؟..  تعاقبنا  حتى  السماء  بحق  فعلنا  ماذا 
جاحدين..  لك  كنا  أننا  نعرف  وحدك!..  وترحل 
ألمك.. ولم نمنحك شيئا  الكثير من  وأنك منحتنا 

سوى بعض الحب.. وصداقات بائسة.. 
ْزدي محمد.. أيها المسافر وحده.. 

أوليناك ظهورنا  وأننا  منا..  أنك غاضب  نعرف 
من  أخبارك  وصلتنا  بمرضك..  علمنا  حين 
أنك  علمنا  خوفنا..  وصدقنا  كّذبناها  أصيله.. 
التصوير.. وتصر على  في  تتألم  ما كنت  كثيرا 
أن تكتم ألمك لتكمل عملك.. وصمتنا.. علمنا أنك 
نقلت غير ما مرة لمستعجالت طنجة.. وصمتنا.. 
علمنا أنك مرضت قبل سنوات.. وكتمته.. ومع 
لماذا  أنانيتنا.. وسكتنا..  تجرعنا  ذلك.. صمتنا.. 
فينا صرختك..  تعلن  قاسيا علينا هكذا ولم  كنت 
المتعبد..  الناسك  أيها  وحدك!؟..  تألمت  لماذا 
القانع الصامت المبتسم.. لماذا فضلت أن تتعذب 

وحدك!؟.. 
بنجاحك  تقامر  لم  لماذا  مثلهم..  تفعل  لم  لماذا 
وشهرتك!؟.. لماذا لم تزايد عليهم بصورتك!؟.. 
وتتبندر  األخبار..  تتصدر  أن  رفضت  لماذا 
غسيل  وتنشر  الملونة..  الجرائد  صفحات  على 
مرضك!؟.. لماذا كنت أنانيا هكذا.. وفضلت أن 
تغافلنا  صمت..  في  وترحل  صمت..  في  تتألم 
وترحل.. حتى دون أن تمنحنا حق تقبيل جبهتك.. 

أو تبادل النكت معك!؟
تحب  ال  أنك  نعرف  بفنِّه..  المتيم  العاشق  أيها 

قالوا في رحيل الفنان محمد بسطاوي

التكنولوجيا.. وأنك لم تهتم يوما بنشر تغاريد على 
الفايسبوك.. بل لم تفتح حسابا خاصا بك.. وأنك.. 
كنت  كما  بسيطا  بدويا  بقيت  شهرتك..  ورغم 
تأخذ صورا..  أن  عليك  كان  ذلك..  ومع  يوما.. 
وتلعن  وتبكي  حاجبيك..  تدلي  أن  عليك  كان 
لمرضك..  نستأنس  حتى  األقل  على  جحودنا.. 

ونتقبل رحيلك.. 
لماذا!؟..  حبك!؟..  في  وطعنتنا  غافلتنا..  لماذا 
من  آه  نفسك!..  عزة  ومن  منك  آه  لماذا!؟.. 
أدمت  التي  آه من طعنتك  وكبريائك!..  شموخك 
قلوب رفاقك.. آه منك.. شموخك يا ابا بوجمعة.. 
يذلنا.. ويجعلنا نحس بالمهانة.. لماذا كنت قاسيا 
علينا.. ولم تمنحنا فرصة لنزغرد في عرسك!؟.. 
رحيلك!؟..  نصدق  ال  كالمشدوهين  جعلتنا  لماذا 
خطواتنا  وتركت  محرابك..  في  تمددت  لماذا 
المهووس  أيها  قبرك!؟..  إلى  طريقها  في  تتعثر 
بأنك..  أنفسنا  لنقنع  الوقت  من  يلزمنا  كم  بنا.. 
لن  اليوم.. لن تشرب قهوتك معنا!؟.. وأنك  بعد 
فطورنا..  لتؤنس  القادم  رمضان  في  علينا  تطل 

وتدغدغ سحورنا..
اآلن..  ونحن..  هناك..  اآلن..  أنت  رفيقي!..  يا 

رحيل
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لسنا هنا.. نحن اآلن معلقين بين الهناك والهنا.. 
ال نحن من أهل السماء.. وال من أهل األرض.. 
نحن كاألشباح.. ال نعرف حتى إن كنا حقا أحياء..
العز«!؟..  أتذكر »أيام  يا رفيق الحالج..  أتذكر 
الذي كنته.. مات وهو يحلم  الحارس  حين مات 
ترى  أتذكره!؟..  بساطته..  رغم  حلمه..  بتحقيق 
من مات حقا!؟.. أنت!؟.. أم هو!؟.... أم نحن!؟.. 
أنت اآلن خالد ومخلد.. كل البسطاء الذين تحلقوا 
يبكونك  كلهم  ليصاحبوك..  الشاشة  حول  يوما 
اآلن.. ال حديث يدفئ مضاجعهم.. إال عنك.. أما 
نحن.. رفاق دربك وعشقك.. نحن لسنا أكثر من 
جاحدين.. نحاول أن نبتلع خيبتنا لفقدك.. ونعزي 

أنفسنا بغيابك!..
كنا  المساء!؟..  هذا  معنا  موعدك  أخلفت  لماذا 
على موعد مع »الباب المسدود« لنعانقك.. لكنك 
المشرع  األزرق  بابك  وفتحت  وحدنا..  تركتنا 
على األفق الرحب.. وبقينا نحن حبيسي هذا العالم 

النتن.. هذا الفن الذي يقتات على عمر أبنائه..
بسطاوي.. أيها المسافر عند المنعرج األخير.. ال 
نملك.. بعد كل خيباتنا إال أن نلوح لك بمناديلنا 
يا من  فوداعا  الوداع..  بتراتيل  ونتمتم  الملونة.. 

وداعا..  العين..  وفي  القلب  في  الغصة..  ترك 
أنك تركت خلفك.. بعضا منك.. هاشم  وعزاؤنا 
وبنعيسى...  واكين  وخيي..  الشوبي  وأسامة.. 
والكثير الكثير الكثير.. من أصدقائك.. ورفاقك.. 

والحالمين بسيرتك.. 
ذكرياتك..  تستعيد  وأنت  وتأكد  وداعا صديقي.. 
ولقسوتك  لفراقك..  نملك  وال  نحبك..  أننا  تأكد 

علينا.. إال أن نحبك..
بسالم..  ترقد  أن  تنس  وال  بسطاوي..  وداعا 
نكتتك  وتحكي  العلياء..  في  سيجارتك  وتدخن 
األخيرة.. وتبلغ السالم لكل الذين سبقوك.. فلسنا 
ندري من سيصدمنا غدا.. ويتركنا عند المنعرج.. 

و يلحقك..
فوداعا.. وداعا.. يا ابا بوجمعة.. فدواير الزمان 
فعلت فعلتها هذه المرة.. وطعنتنا في القلب.. قبل 

أن تطعنك.. 
محسن زروال )مسرحي وقاص(

*هل كنا نودعك...
صعب علّي وعلى الكثيرين أن نفقد ممثال مغربيا 
غير  واإلنسانية  الفّني  اإلقتدار  من  الحجم  بهذا 

المحدودة. وصعب علّي أن أفقد صداقة كانت في 
بدايتها. هل كنا أنا ولطيفة نودعك حين كنت تغّني 
غير آبه بالماّرة، هل كنت تقدم عرضا أخيرا في 

مسرح الحياة.
سعيد الباز )شاعر(

*رحم هللا الفنان العصامي الُمجد محمد بسطاوي
الوراء،  إلى  السنين  عشرات  الذاكرة  بي  تعود 
شابا  أذكر  الماضي،  القرن  ثمانينيات  حقبة  في 
وقت  بانتظام  يخرج  الدوام،  على  ُملتحيا  وسيما 
دوار  بحي  »أيتوسا«  أزقة  أحد  من  الظهيرة 
الدوم بالرباط، ليستقل الحافلة رقم 2 اتجاه مركز 

المدينة بالرباط.
أذكر َسْمَته الجدي الدائم.. لم نكن نعرف بعضنا 

شخصيا، لكننا كنا نقطن نفس الحي الشعبي.
الحي  غادرنا  وقد  ذلك  بعد  طويلة  سنوات 
الشعبي الشهير في العاصمة وضواحيها. سنلتقي 
ونتصافح، كان الرجل قد أصبح كهال ومشهورا، 

لكنه ظل نفس الشخص الجاد.
رحم هللا الفنان العصامي الُمجد محمد بسطاوي.
مصطفى حيران )كاتب وصحافي(

رحيل



  عبد الكريم واكريم

بدءا وبخصوص »الشعرية« ال أظن أنه باإلمكان 
أخذ المصطلح كما هو من النظريات األدبية ونقله 
كريستيان  ذلك  إلى  يذهب  وكما  ألنه  للسينما، 
ألنها  اللساني  بالمعنى  لغة  ليست  »السينما  ميتز 
والعالمات  الرموز  من  قليال  إال   َتستعمل  ال 
المتفق عليها اجتماعيا،...« وأيضا »ألن الصورة 

الفيلمية تخرق قواعد اإلتفاق اللغوي«.  
وإذا سلمنا بأن هناك »شعرية« سينمائية فلن تكون 
تنتج من داخل  التي  الجمالية  لتلك  سوى مرادف 
الجمال«  »علم  في  جذور  ولها  الفيلمي  النص 
من  كان  وإذا  األدب.  في  وليس  »اإلستيطيقا« 
نفس  في  تدعه  الذي  التأثير  في  فسيكون  تشابه 
المتلقي والذي  يشبه ماتخلقه لديه قراءة أو سماع 

قصيدة رائعة ومتفوقة في شعريتها فقط.
أن  المداخلة  هذه  في  فسأحاول  هذا  من  انطالقا 
أستجلي بعضا من تجليات »الشعرية«  بالمفهوم 
الجمالي الواسع للكلمة وليس بمفهومها األدبي في 
بضع أفالم مركزا الحديث بالخصوص على فيلم  

»حصان طورينو« للمخرج المجري بيالطار.
لماذا اختيار التركيز على هذا الفيلم بالذات؟ ألنه 
فيلم حديث اإلنتاج )من إنتاج سنة 2011(، وألنه 
تعتمد  ال  التي  الخالصة  السينما  نظري  في  يمثل 
على ماهو أدبي أو مسرحي أو أي  شكل خارج 
على  تام  بشكل  اعتمد  مخرجه  ولكون  سينمائي. 
مستغنيا  الطويلة،   اللقطة  أو  المشهد«  »اللقطة 
عن المونطاج بشكل شبه كلي، والذي لم يستخدمه 
مدته  تبلغ  الذي  )فالفيلم  الحدود  في أضيق  سوى 
فقط(،  لقطة  ثالثون  به سوى  ليس  دقيقة    146
لمستعملها  المجال  تتيح  المشهد«  »اللقطة  وألن 
ومتميزا   موهوبا  مخرجا  كان  إذا  خصوصا 
ولدينا  أفضل،  بشكل  جماليا  ليتفوق  طار   كبيال 
استعمالها  اختاروا  كبار  لمخرجين  سابقة  أمثلة 
وأنطونيوني  وغودار  كطاركوفسكي  أفالمهم  في 
)الذي سنعود إلى فيلمه »المهنة مخبر« فيما بعد(، 
الجديدة  الواقعية  أفالم  في  عموما  نجدها  ونحن 

بإيطايا والموجة الجديدة بفرنسا. 
إذ رغم أننا يمكن أن نجد توظيف اللقطة – المشهد 
،تاريخيا، في بضع أفالم منذ أواخر العشرينيات 
من القرن الماضي، لكن ذلك كان باحتشام ملحوظ، 
)سنة1927(  لمورناو  »الفجر«  فيلم  من  بداية 
»الحبل«  فيلم  مثل  قليلة  أفالم  في  ذلك  بعد  ثم 
لهيتشكوك إال أنها لم َتغُد تقنية أساسية تتكرر في 
الجديدة«  »الواقعية  مخرجي  مع  إال  أفالم  عدة 
و»الموجة الجديدة«، حيث تخلصت الكاميرا كليا 
من ثقل مشاهد ولقطات األستوديوهات وخرجت 
اإلنسان،  ومعانات  هموم  بحرية  لتعانق  للشارع 
وشاعرية،  وإبداعية  جمالية  أكثر  بدت  بصورة 
بعيدا عن تصنع كان  يفرضه عليها ثقل الصناعة 

السينمائية لما قبل الحرب العالمية الثانية.
وخارج هاتين المدرستين أو االتجاهين السينمائيين 
وظف مخرجون بصموا  مسار السينما في العالم 
بطرق اشتغالهم وطرقهم ألشكال جديدة سينمائيا 
المشهد-اللقطة أو اللقطة الطويلة، ومن بين هؤالء 
كل  في  لديه  تتكرر  نجدها  الذي  طاركوفسكي، 
في  كما  للعيان.  ظاهر  »شعري«  بشكل  أفالمه 
المشهد اإلفتتاحي لفيلمه »القربان« الذي يدوم  9  
فيلمه  في  أخرى  طويلة  ولقطات  كاملة،   دقائق 

»المرآة« على سبيل المثال...
أما بخصوص فيلم »حصان طورينو« موضوع 
قراءتنا هاته، فيبتدأ بصوت راو على خلفية سوداء 
أنها  المفروض  وهو يروي قصة عن حادثة من 
لنيتشه وأدت لجنونه بعد أن رأى حصانا  وقعت 
بضمه  وقام  صاحبه   طرف  من  السياط  يتلقى 
بحنان... ثم ينفتح الفيلم بعد ذلك على لقطة طويلة 
أولقطة- مشهد أولى تدوم ست دقائق والتي يمكن 
اعتبارها المقطع األول من قصيدة سينمائية تتكون 
عناوين  تحمل  مثلها،  أخرى  مقاطع  ست  من 
»اليوم األول«، »اليوم الثاني« وهكذا إلى »اليوم 

السادس«.
في هذا المشهد األول والذي يبدو أنه يجري في 
نهاية القرن التاسع عشر )الفترة التي من المفروض 
تبدو  شيخا  نتابع  نيتشه(  عن  ماروي  داربها  أنه 
عليه عالمات المرض ويده الُيمنى مشلولة، يقود 
عربة يجرها حصان ُمنهك القوى مثل صاحبه، و 
يتقدم بها وسط ضباب كثيف يحجب الرؤية حينما 
تبتعد الكاميرا المتابعة للعربة في حركة ترافلينغ 
تقترب  حينما  ما  شيئا  تتضح  ثم  أفقي مصاحب، 
وتتقدم لتؤطر وجه الحصان الذي يصبح في هذا 
المقطع الشخصية الرئيسية وكأننا بالمخرج يجيب 
على كالم الراوي الذي يتساءل في آخر كلمة له 
كمشاهدين  أنفسنا  ونجد  الحصان..  مصير  عن 
وكأننا نتابع نفس حصان نيتشه بعد أن ضمه هذا 

األخير...
الكثيف  والضباب  للكاميرا  البطيء  اإليقاع 
واألشجار الجافة والمتساقطة أوراقها والموسيقى 
الحزينة وكأنها تنذر بنهاية العالم، كل هذا مصور 
باألبيض واألسود لن يكون سوى نوع من الشعر 
السينمائي الذي يكتبه مخرج مبدع بلغة الصورة 
الذي  البطيء  اإليقاع  بنفس  ذلك  بعد  ..وليواصل 
قد يجده ممال متفرج مواضب على مشاهدة بعض 
أفالم السوق )حتى نقول التجارية، وأال نعتبر هذا 
مسيئا لها( والتي يراد لها أال تختلف عن لقطات 
التلفزية  اإلشهارات  عن  وال  المتلفزة  األخبار 
قصف  يتم  سريع  جد  مونطاج  على  باعتمادها 
فالهو  سلبي،  كمستقبل  يظل  حتى  به  المتفرج 
استعمل عقله وال أحاسيسه كما يمكننا فيلم كالذي 
عامال  البطيء  إيقاعه  يشكل  والذي  بصدده  نحن 
آخر مضافا  لهذه الجمالية أو الشعرية، زيادة على 

»السينيفيلي« كي  للمشاهد  الفرصة  يعطي  كونه 
يستمتع بما يراه ويتذوقه ويحسه. 

وفي المقاطع التالية للفيلم تنضاف عوامل أخرى 
استعملها  التي  واإلظالم  اإلنارة  تقنية  بينها  من 
المخرج داخل اإلسطبل الذي يوجد به الحصان، 
هذا األخير الذي أخذت تصيبه عوارض االكتئاب 
الدافئ  الحضن  من  إليه  انتقلت  وكأنها  بالتدريج 
ذلك،  بعد  األكل  ثم  الشرب  سيرفض  إذ  لنيتشه، 
وداخل المنزل أيضا الذي تدور به أغلبية مشاهد 
الفيلم الذي يقطن به الشيخ وابنته في شظف عيش 
ال تخطئه عين الكاميرا التي تصبح بدورها ومع 
مرور لحظات الفيلم شخصية رابعة تنضاف للشيخ 
وابنته والحصان، بمعنى أنها ال تظل حيادية بل 
تأخذ من خالل زوايا تصوير مختارة بعناية،  ومن 
خالل حركات لها ال يني يقوم بها المخرج للتعليق 
على مايقع، رغم أن الشيء يحدث سوى جفاف 
مغادرة  وابنته  الشيخ  ومحاولة  الماء،  من  البئر 
الفيلم،  مشاهد  أجمل  بين  من  مشهد  في  منزلهما 
حركة  أية  دون  مكانها  في  الكاميرا  تظل  حيث 
متتبعة البئيسين وهما َيُجران العربة، فيما الحصان 
مربوط خلفها، ليختفيا خلف التلة المقابلة للمنزل 
لفترة ويظل صوت الريح الذي لم ينقطع منذ بداية 
الفيلم يصفر في آذاننا، حامال نقع الغبار وأوراق 
األشجار الميتة وناثرا لها في الفضاء الُمَصور، ثم 
نراهما يعودان بعد ذلك دون أن ندري لماذا عادا، 
وكأنهما قد رضيا بمصيرهما المحتوم ... وهكذا 
تأخذ الكاميرا مكان الراوي الذي انزوى ليدع لها 
مكانه ولكي ال نسمع صوته سوى مرتين  وسط 
الفيلم...استعمال الكاميرا هذا سوف يشكل العامل 
األساسي مضافا إليه العوامل األخرى التي تشكل 

مجتمعة شعرية وجمالية هذا الفيلم.
ويمكن لنا هنا استذكار كريستيان ميتز مرة أخرى 
في  السينمائية  بالتعبيرية  مايسميه  يخص  فيما 
قراءتنا لهذا الفيلم  واحتفائه بجماليات القبح،  حيث 
ما  كل  أن  رغم  جميال  المصور  الفضاء  يصبح 
يؤثثه يبدو قبيحا وبئيسا أو أقرب للقبح منه للجمال، 
ففي هذا الفيلم نجد أن حياة الشيخ وابنته تفتقر إلى 
أبسط أساسيات الحياة الكريمة بل إننا ندعهما وقد 
للموت  يستعدان  وهما  نهايته  على  الفيلم  أشرف 
وقد انقطعت عنهما سبل الحياة بعد أن جف البئر 

وخمدت النار التي تدفئهما وتوقفا عن األكل. 
وفي بعض لحظات الفيلم يبدو وكأن الزمن توقف 
نهائيا وأصبح ما نشاهده خارجا عن سياقه، فلوال 
أمام  أننا  الخارج لظننا  الرياح في  لهدير  سماعنا 
وحتى  فوتوغرافية،  أية صور  مثل  ثابتة  لقطات 
جالستين،  وهما  تبدوان  الرئيسيتان  الشخصيتان 
وكأنهما  المنزل  زوايا  من  زاوية  في  منهما  كل 
اإلحساس  هذا  من  ويزيد  هناك،  قابعان  تمثاالن 
من  زوايا  بإنارة  لإلنارة:  الجيد  التوظيف  ذلك 
ليتناقص  منه،  آخر  جانب  إظالم  مقابل  المنزل 

محور16
»شعرية« اللقطة - المشهد 

من خالل فيلم »حصان طورينو« للمخرج بيال طار...
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النور بالتدريج حتى يغرق المنزل في األخير في 
ظالم دامس.

هنا  تقال  كلمات  من  إال  منعدم  فشبه  الحوار  أما 
وهناك من طرف األب أو اإلبنة دون رد واضح 
حينما  سيختلف   األمر  لكن  اآلخر.  الطرف  من 
سيأتي ضيف من القرية ليشتري منهما »البالينكا« 
)وهو نوع من الخمر المحلي الذي يصنع يدويا( 

اإلنسان  يدين  واحد  جانب  من  كالما  منه  فنسمع 
ويقر أن كل نبيل وجميل ورائع لم يعد له مجال 
في هذا العالم وأن حامليه أصبحوا هم الخاسرون 
الذي  والمقابل هو  اآلخر  الجانب  باستمرار، ألن 
يكون غالبا على الدوام. ورغم أن الشيخ يجيبه أن 
كالمه مجرد هذيان، فإن كاميرا بيال طار توحي 
بالعكس، بمتابعتها للضيف من وراء زجاج نافذة 

المنزل وهو يبتعد ويعب من الزجاجة التي اشتراها 
تتوقف  لم  عاصفة  وغبار  هدير  وسط  ويتوقف 
طوال لحظات الفيلم ، ثم يستمر في سيره في إحدى 
أجمل لقطات الفيلم إن لم تكن أجملها على اإلطالق 
أحد  أمام  هنا  نحن  بل  تشكيلية  لوحة  أمام  وكأننا 
أهم أبيات قصيدة فيليمية موضوعها اإلنسان في 

سقوطه األخير، وقليال ما نرى مثلها في السينما.
جمالية وشاعرية اللقطة الطويلة في فيلم »المهنة 

مخبر« ألنطونيوني
للحديث أكثر عن شعرية أو جمالية المشهد – اللقطة 
أو اللقطة الطويلة يمكن استحضار المشهد األخير 
من فيلم »المهنة مخبر« ألنطونيوني والذي يدوم 
ألكثر من 6 دقائق، والذي تكون الكاميرا في بدايته 
داخل غرفة فندق صغير بإحدى قرى إسبانيا حيث 
الكاميرا ببطئ  لتنسحب  نيكولسون،  يستلقي جاك 
للنافذ  الحديدي  الشباك  خالل  من  الغرفة  خارج 
المطلة على ساحة واسعة حيث صديقة نيكولسون 
تتجول في قلق ظاهر على مصيره، لنجد الكاميرا 
وقد خرجت إلى الساحة واتخذت لها زاوية مقابلة 
تماما لتلك التي كانت تتخذها في بداية هذه اللقطة 
الطويلة بعد أن نرى شخصين وهما يتجهان نحو 
لتصل  ذلك  بعد  يخرجا  ثم  ليدخاله  الفندق  باب 
تتعرف  أن  منها  يطلب  امرأة  الشرطة وصحبتها 
نيكولسون،  يؤديها  التي  الشخصية  جثة  على 
خارج  مادار  معرفة  ليس  المعلق  السؤال  وليبقى 
مجال الصورة )في األور شون( بل كيف استطاع 
بين  من  قطع،   دون  كاميراه  إخراج  أنطونيوني 
المؤثرات  فيه  كانت  وقت  في  النافذة  شباك  حديد 
الخاصة والخدع السينمائية مازالت بدائية مقارنة 
بما نراه اآلن، وال تتيح للمخرج صنع ماصنعه، 
وهكذا يظل السؤال الجمالي هو األهم  في سينما 
وغودار  وطاركوفسكي  طار  وبيال  أنطونيوني 
فهي  المواضيع  أما  السينما،  وغيرهم من شعراء 

مطروحة في الطريق كما قال الجاحظ.

  محمد أحمد بنيس

هو  المعاصرة  الشعرية  تتميز  ما  أبرز  لعل 
انفتاحها الالفت على الفنون البصرية من تشكيل 
آفاقا  فتح  االنفتاح  هذا  وغيرها.  ونحت  وسينما 
الشعر  عالقة  استقصاء  لمحاولة  وفنية  معرفية 
يتعلق  فيما  خاصة  جوانبها،  بعض  في  بالسينما 

بالصورة بمختلف أبعادها ودالالتها. 
الكثير  في  والسينمائية  الشعرية  اللغتان  تشترك 
الكثافة  على  اعتمادهما  منها  الخصائص،  من 
واإليحاء والرمز، ضمن أفق فني وجمالي يعزز 
التي تحول  الالنهائية،  الخيال واشتعاالته  سطوة 
إلى  األحيان  من  كثير  في  السينمائية  الصورة 
واإليقاع  الكلمات  عن  تستعيض  شعرية  صورة 
هذا  في  السينما  تمنحه  بما  واالستعارة  والمجاز 

والموسيقى  الصوتية  المؤثرات  فتغدو  المجال. 
من  كثير  في  للمشاهد  المصاحبة  التصويرية 
عند  يرد  كما  اليقظة  حلم  يشبه  ما  إلى  األحيان 

الفيلسوف الفرنسي غاستون باشالر. 
أحد  السينما  اعتبار  يمكن  السياق،  ذات  في      
للخيال  االعتبار  أعادت  التي  البصرية  الفنون 
مساحات  عن  تعبر  أفالم  مثال  هناك  اإلنساني. 
مهمة من تاريخ الالوعي البشري في تعاطيه مع 
والدفع  بنائها  وإعادة  والدينية  الشعبية  األساطير 
بها بعيدا  في اتجاه سياقات ثقافية أخرى. ولذلك 
المعاصرين  الشعراء  من  الكثير  رؤية  تنهض 
عتبة  اعتبارها  أساس  على  السينمائية  للصورة 
يتجاور  أفق  الشعرية ضمن  الكتابة  نحو  للعبور 
والمدهش  والغرائبي  والغابر  الفنطازي  فيه 
بعض  إلى  نحيل  أن  يمكن  وهنا  والمأساوي. 

األمثلة: أفالم المخرج السويدي برغمان.
   وإذا كانت الصورة تتميز بنسق داللي مفتوح 
السينمائية،  الصورة  فإن  باستمرار،  ومتجدد 
الستكشاف  فرصة  إلى  تتحول  للشاعر،  بالنسبة 
المخيلة. وهنا  مناطق عذراء وغير مأهلولة في 
الفرنسي  الفيلسوف  دعوة  دال  بشكل  نستحضر 
الراحل جلبير دوران حين أكد في كتابه الشهير 
‘’األنساق االنثروبولوجية للمتخيل’’ على ضرورة 
إيالء األهمية للتربية على الخيال. وبهذا المعنى، 
تنفرط  ثم  الكلمات  الشعرية تشتبك  ففي الصورة 
منفلت.  حلم  مثل  النص  شقوق  بين  وتتالشى 
االصطالحي  بمعناها  النثر  قصيدة  هنا  و،تقدم 
لهذا  نموذجا  الغربية،  الشعرية  وكما تشكلت في 
ما  في  خاصة  والشعر،  السينما  بين  االشتباك 

يتعلق باستناد هذه القصيدة على شعرية السرد.

الصورة بين الشعر والسينما



  مبارك الغروسي

يشكل  الذي  والشعر«  »السينما  عنوان  إن 
»سينفيليا«  تعده  الذي  الثقافي  الملف  محور 
يجمع بين  الشكلين اإلبداعين من خالل رابط 
محايدة  ربط  أداة  يعد  الذي  العطف  »واو« 
فيمكن قراءة  الممكنة؛  العالئق  تحتمل مختلف 
هذه العالقة على أنها قائمة على التماهي حيث 
الشعر، كما  أو نوعا من  السينما رديفا  تصير 
السينما  معه  تصير  تضاد  عالقة  جعلها  يمكن 
إبداع  يكون  تكامل  عالقة  أو  للشعر،  نقيضا 
أحدهما مكمال إلبداع اآلخر، أو عالقة تضمين 
تقتضي اعتبار السينما متضمنة ألبعاد شعرية 
وهي  سينمائية.  مالمح  على  مشتمال  والشعر 
كلها إشكاالت وأسئلة يمكنها أن تكون مفردة أو 
مجتمعة موضوعات خصبة لتأمالت ودراسات 
المساهمة  هذه  في  أننا  إال  إبداعية.  ومشاريع 
سنحاول على أن نتأمل ما يمكن ان يجمع بين 

الشعر والسينما، وإمكانات االنتقال بينهما.
باعتباره  الشعر  بين  يجمع  أن  يمكن  الذي  ما 
باعتبارها  والسينما  وباللغة  اللغة  في  إبداعا 

إبداعا بالتصوير والتسجيل؟
وهل يمكن تصوير جوهر الشعر وهو المجاز 

والتصوير العقلي من خالل السينما؟
اإلنزياح أساس لغة الشعر ولغة السينما

إن أول ما يمكن ان يتبادر إلى ذهن  المتأمل 
عند الحديث عن ما يجمع الشعر والسينما هو 
اثنين:  أساسين  يقومان على  التعبيرين  أن كال 
وصورة  صوت  فالسينما  والصورة.  الصوت 
لمشاهد  وتوضيب  تصوير  أنها  حيث  من 
أصوات  تصاحبها  الكاميرا  بعين  مصورة 
التصويرية،  والموسيقى  والمحيط  الشخوص 
إنه  بحيث  وصورة  صوت  جهة  من  والشعر 
يقوم على الصورة الشعرية التي تبدعها ملكة 
التصوير عند الشاعر وعلى الترتيب الصوتي 
وجرس  اإليقاع  خالل  من  إبداعي،  اللغوي 
الشعرية  الرؤية  يصادف  الذي  الحروف، 
غير  الشعرية  اللغة  كانت  وبهذا  وينشدها. 
اللغة العادية المتواضع بشأنها. وهنا نقف على 
المسألة األولى في عالقة الشعر بالسينما وهي 
هو  فالشعر  كالهما.  في  المعتمدة  اللغة  قضية 
الذي  للغة  والمتفرد  األصيل  االستعمال  ذلك 
يسمه اللسانيون االنزياح، أي االستعمال الذي 
التواصلية  للغة  األساسية  السمة  مع  يقطع 
المتعارف عليها التي تقوم على أساس عالمة 
لسانية اعتباطية وتواضعية ال يكون فيها عالقة 

والمدلول  اللغوي  الدال  بين  ومعقولة  منطقية 
الذي تشير عليه، أي أن تركيبة الكلمة الصوتي 
والمكتوب هو مجرد توافق بين جماعة لسانية 
لالشارة على هذا المعنى وال يحمل في شكله أي 
شيء من المعنى. أما في اللغة الشعرية فتصير 
اللغة حاملة للمعنى في شكلها وأصواتها، فحين 
األبواب  من  باب  في  الشعري  الغرض  يكون 
يجعل له الشاعر إيقاعا شعريا واختيارا لكلمات 
نفس  إلى  يبلغ  صوتي  نسق  ذات  وتركيبات 
المتلقي وعقله بغض النظر عن معاني الكلمات 
يحمل  الشكل  فيصير  والجمل.  والعبارات 
»أنه  الشعر  أن  الجاحظ  قال  ولذلك  المعنى، 

ال يستطاع أن يترجم« وذهب بعده أغلب من 
المذهب،  نفس  الشعرية  اللغة  على  المشتغلين 
الحال نفسه ينطبق في نظرنا على لغة السينما 
القائمة على الصورة والصوت التي ال يستقيم 
اإلبداع فيها إال حينما تنزاح عن لغة المباشرة 
كما هي في اإلنتاج السمعي البصري المتداول 
مصور  منتوج  كل  فليس  والتوثيق.  لإلخبار 
ومسموع يمكن اعتباره إبداعا سينمائيا. السينما 
معنى  ليرسم  والصوت  الصورة  على  اشتغال 
التداول  في  عليهما  تشير  الذي  المعنى  غير 
العام، بحيت تصير الصورة والصوت حماالن 
في طياتهما وفي بناءهما مضمونا غير المرجع 
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الذي قد ترصده حاستي النظر والسمع. ولذلك 
فإن أخطاء النقد المغربي الحكم على المنتوج 
السينمائي بمعايير غير انسجام اللغة السينمائية 
يغيب  الذي  المرجع  مع  ال  ذاتها  مع  المبدعة 
مثلما يغيب في اللغة الشعرية. فاللغتان تحيالن 
على نفسيهما وعلى اتساقهما الذاتي، أما اللغة 
لغة  ليست  التي تحيل ما تظهر فهي  المباشرة 

الفن واالبداع.
السينمائي  االقتباس  تحد  الشعرية:  الصورة 

لألدب
بين  العالقة  على  فتقوم  الثانية  المسالة  أما 
يمكن  هل  والسينمائي:  الشعري  التصويرين 
للصورة السينمائية أن تنقل الصورة الشعرية؟ 
شعرية  يصور  أن  السينمائي  لإلبداع  كيف 

االبداع األدبي؟
باألساس  عقلية  الشعرية  الصورة  كانت  إذا 
كيف للسينما أن تعرضها على النظر والسمع 
بعدها  تفقدها  أن  دون  محسوسة  وتجعلها 
الرؤية  إلى  يشير  الذي  والتضميني  االيحائئ 
السينما  أن  القول  يمكن  وهنا  التأملية.  العقلية 
الرواية  وخصوصا  كثيرا،  األدب  اقتبست 
نظرا لتضمنها المادة الحكائية التي تغدي البعد 
الحركي والتسلسل الزمني في الفيلم المصور، 
الخالص  الشعر  من  اقتربت  قلما  السينما  لكن 
نظرا لهذا التحدي في نقل التصوير الشعري. 
عالقته  في  السينمائي  التحدي  أن  ونعتقد 
الروائية  الحكاية  اعتماد  في  يكمن  ال  باألدب 
المحدود لإلبداع  الزمن  السينما، وإن كان  في 
السينمائي يجعله أمام تحد نقل الزمن الروائي 
التحدي  إن  السينما.  تتيحه  مما  أكثر  الممتد 
في  الشعري  البعد  في  يكمن  نظرنا  في  األهم 
تنقلها وتصويرها سينمائيا.  الرواية: هو كيف 
ولمالمسة المسالة، سنعرض هنا مثاال القتباس 
المخرجة  اقتبست  فقد  روائي.  لعمل  سينمائي 
الفرنسية مونا أشاش في فيلمها »القنفد« رواية 
الموسومة  باربري  مورييل  الفرنسية  الكاتبة 
»أناقة القنفد« وهي رواية حققت نجاحا مهما 
عند صدورها سنة 2006. تقوم هذه الرواية 
في  متوسطة  بورجوازية  حياة  رصد  على 
حارسة  هي  ساردة  رؤية  خالل  من  باريس 
البورجوازية،  الطبقة  هذه  من  ألسر  إقامة 
استعارة  على  للرواية  االساس  الرؤية  وتنبني 
جوهرية ومالزمة للنص من أوله آلخرة على 
تشبيه الساردة لحياة هذه الطبقة بحياة  »سمكة 
في حوض ماء«. وبدون هذه االستعارة تكون 
روح الرواية غائبة في أي عمل يقتبسها. فكيف 
لقد  التشبيه..  هذا  بتصوير  المخرجة  قامت 
وديكورات  اكسسوارت  الساردة ضمن  جعلت 
الباريزية  البورجوازية  أسر  إحدى  مسكن 

حوضا زجاجيا للسمك، وجعلت طفلة ذات حس 
ورؤية نقدية تحمل كاميرا وتصور ما يجري 
ترصده  ما  وغالبا  البيت  في  أهلها  عوالم  في 
وحياتهم  وأحاديثهم  واآلهل  واألم  األب  حياة 
االجتماعية مع غيرهما من وراء هذا الحوض 
فتظهر عوالمهم تسبح في الحوض المائي مع 
السمك المتبحر فيها. إن المتفرج لتكرر مشهد 
ليرصد  وراء  من  االسرة  تحركات  رصد 
المجاز الذي تضمنته الرواية في جوهرها. إن 
اإلبداع السينمائي ال يجب في اقتباسه لألدب ان 
يكون نفعيا يقتنص الحكاية التي تمنحه الحبكة 
الدرامية ويترك االجتهاد  للحركية  الضرورية 
السينمائي  للعمل  يعطي  مما  المجاز  لتصوير 
لم  إن  اقرب  الشعر  بالغة وشعرية تجعل من 
يتفوق عليه من باب القوة الحسية التي يحركها 

في متلقيه.
إن اللغة الشعرية التي تقوم على انتاج أدواتها 

لنحت معانيها تشكل معيارا لقياس نجاح اللغة 
السينمائية وتمثلها لالبداع حين تقوم على تجاوز 
على  االشتغال  وعلى  والمتعارف  المعهود 
الشكل أكثر من المضمون. فكما يقال في الشعر 
شاعرا،  كان  بالوردة  المرأة  شبه  من  أول  أن 
بليدا،  كان  بعده  التشبيه  نفس  اعتمد  من  وأن 
فإن في السينما يجب ان تكون لغة الصورة لغة 
متأصلة عند كل مبدع تجلعه ينزاح عن القواعد 
لالنتاج  فقط  تصلح  والتي  بشأنها  المتعارف 
ال  والذي  االبداعي  غير  البصري  السمعي 
يندرج ضمن فن السينما. والتحد االهم للسينما 
في عالقتها بالشعر يكمن في تصوير المجاز، 
ثانيا  الذي يتطلب من المخرج اشتغاال إبداعيا 
ليتم نقل الشعر دون اسقاطه في اللغة المباشرة 
الشعري.  جوهره  بالتالي  وافقاده  المحسوسة 
المخرج شاعر بالكاميرا والتوضيب والشاعر 

مخرج باللغة والحروف. 

محور



المنتوج  الكريم،  عبد  السي  ترى  كيف 
نظرك  وجهة  وماهي  المغربي،  السينمائي 
المغربي  الفيلم  عليه  يكون  أن  ينبغي  لما 

الجيد؟
أعتقد أنه ال يجوز تقييم حالة السينما المغربية 
فقط،  السينمائية  األفالم  من  تنتجه  بما  حاليا 
السينمائية  والمهرجانات  اللقاءات  بعدد  أو 
أيضا، والتي هي بالتأكيد أساسية وضرورية 
ولكنها تظل غير كافية، وأرى أنها ال ينبغي 
أن تصبح هي الشجرة الصغيرة التي تخفي 

الغابة الغابة.
إن السينما مثل الزراعة، تحتاج إلى أرض 
أوال، وتحتاج إلى تربة صالحة ثانيا، وتحتاج 
إلى ماء وهواء وسماء ثالثا، وتحتاج إلى مناخ 
اجتماعي وفكري وسياسي صحي رابعا، وأن 
حقيقية  مؤسسات  داخل  ممأسسا  فعال  تكون 
خامسا، وأن يتوفر لها المال والعمل والعمال 
لتصريف  سوق  لها  يكون  وأن  سادسا، 
إنتاجها سابعا، وإلى إضافة إلى كل هذا فإن 
هذه السينما تحتاج إلى شيء من الجرأة ومن 
روح المخاطرة ومن التجريب الحيوي، ومن 
االبتعاد عن النمطية، والتي تجعل كثيرا من 
السينمائية  الكليشيهات  نفس  تستعيد  األفالم 
المعروفة والمألوفة عالميا، وعليه، فما معنى 
أن نراكم األفالم بعد األفالم إذا لم تكن تحمل 

المغاير والمختلف والجديد؟
سينمائية،  ثقافة  إلى  تحتاج  السينما  هذه 
وتحتاج إلى ذوق سينمائي، وتحتاج إلى تقليد 

سينمائي يجعل من ارتياد القاعات السينمائية 
اليومية،  حياتنا  طقوس  من  متجددا  طقسا 
وتحتاج لحركة نقدية حقيقية، وأن يكون لهذا 
المدح  يتحاوز  النقد سلطته االقتراحية، وأن 
الطموح  هذا  تحقيق  أن  وأعتقد  والهجاء، 

الشروط  كل  وأن  جدا،  ممكن  المشروع 
يحتاج  فقط  األمر  وأن  لذلك،  حاليا  متوفرة 
ألن نشتغل في السينما وفق مقاربة شمولية، 
االنتقائية  عن  المستطاع  بالقدر  نبتعد  وأن 

والتجزيئية.    
في  أمضيتموها  التي  المدة  خالل  أنكم  بما 
من  به  بأس  ال  عددا  قرأتم  قد  الدعم  لجنة 
الرأي  توافقون  هل  األفالم،  سيناريوهات 
السينما  معوقات  أهم  بين  من  أن  القائل 

المغربية السيناريو الغير الجيد؟
السينمائي،  الشريط  كل  هو  ليس  السيناريو 
بين عناصر  ولكنه مجرد عنصر واحد من 
هذا  أن  المؤكد  ومن  جدا،  كثيرة  أخرى 
ومحوري  أساسي  عنصر  هو  السيناريو 
االنطالق  نقطة  يشكل  ألنه  وذلك  وحيوي، 

التي تحدد طبيعة كل المراحل التي يمكن أن 
انطالقا من موضوع ومضمون  بعده،  تأتي 
بطبيعة  ومرورا  ذاك،  أو  الشريط  هذا 
الشخصيات وبفعلها وبانفعالها وبزمن ومكان 
ومواقفها  مواقعها  بطبيعة  وأيضا  فعلها، 
يكون  أن  الطبيعي  فمن  وعليه،  وحاالتها، 
مقترحاته  تكون  وأن  سليما،  المنطلق  هذا 
وجديدة،  جادة  المخرج  على  يقترحها  التي 
وأن يكون له عالقة بما يحدث في المجتمع، 
مساعدا  يكون  وأن  العالم،  في  يدور  وبما 
هذا،  وبغير  شخصيته،  نحت  على  للممثل 
فإن كل العناصر األخرى ال يمكن أن يكون 
النقطة  هذه  حول  تتأسس  لم  إذا  معنى  لها 
األساسية األولى في اإلنجاز السينمائي العام 

والشامل. 
السينمائي  اإلنتاج  دعم  لجنة  فترة  أشرفت 
فكيف  االنتهاء،  على  ترأسها  التي  الوطني 
تقيم عملها، منذ أن كنت عضوا فيها وبعد 

أن أصبحت رئيسا لها؟
في البدء أشير إلى أن اللجنة هي مجرد آلية 
السينمائية،  للمشاريع  الدعم  إلعطاء  تقنية 
وبهذا فهي ضرورة البد منها، وشخصيا ال 
تستهويني  ما  بقدر  الضرورات  تستهويني 
من  البد  أنه  ومادام  الحرة،  االختيارات 
تكون  أن  ينبغي  األقل  فعلى  اللجنة  هذه 
معايير  على  تعتمد  وأن  منصفة،  ـ  نسبيا  ـ 
موضوعية، وأن تشتغل على الملفات وليس 
مفسرة  قراراتها  تكون  وأن  أصحابها،  على 
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الكريم برشيد بمدينة بركان سنة 1943، وحصل على دبلوم في اإلخراج المسرحي من  ولد عبد 
أكاديمية مونبولي بفرنسا، ثم اشتغل كمدرس بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط. 
وفي سنة 2003 حصل على الدكتوراه في المسرح من جامعة المولى إسماعيل بمكناس. ليتولى بعد 
ذلك عدة مناصب  مثل مندوب جهوي وإقليمي لوزارة الثقافة، ومستشار لوزارة الثقافة، وأمين عام 

لنقابة األدباء والباحثين المغاربة، وعضو مؤسس لنقابة المسرحيين المغاربة. 
وعبد الكريم برشيد رغم كونه مسرحيا باألساس فهو يكتب الرواية والشعر والنقد والتنظير. وعرف 

بالنظرية االحتفالية في المسرح.
لكننا  في »سينفيليا« لم ُنحاور عبد الكريم برشيد ككاتب مسرحي بل كرئيس للجنة الدعم السينمائي، 

وهكذا طرحنا عليه أسئلة تؤرق أهل الميدان فأجابنا عنها بكل أريحية وسعة صدر:

دعم  كلجنة  مرحلتنا 
كانت تجريبية، وممكن 

تطويرها مستقبال

على المخرج الذي يتقدم بملفه للدعم أن ينصت جيدا للنقد، 
وأن يأخذ مالحظات اللجنة بجدية...

حاوره عبد الكريم واكريمد.عبد الكريم برشيد:



العلنية  المرافعة  آلية  أن  وأعتقد  ومبررة، 
ذلك  مع  ولكن  إيجابية،  تظل  المشروع  عن 
فيمكن أن تظهر مع األيام طرق أخرى أكثر 
شفافية،  وأكثر  معقولية  وأكثر  موضوعية 
يلي:  ما  أقول  االجتهاد  باب  أغلق  ال  وحتى 
جدا  وممكن  تجريبية،  مرحلة  كانت  مرحلتنا 
لحاضر  خدمة  وذلك  مستقبال،  تطويرها 

ومستقبل السينما المغربية.  
اللجنة  في  تعتمدونها  التي  المعايير  ماهي 

إلعطاء الدعم أو حجبه؟
أكون كاذبا لو قلت لك بوجود معايير علمية 
يحضر  وحيثما  الفني،  المجال  في  مضبوطة 
أو  الجهة  هذه  إلى  االنحياز  يحضر  الذوق 
تلك، ولكن وجود لجنة تتكون من 12 عضوا 
اختياراتها  وتكون  االختيار،  مجاالت  يعدد 
في  التقييم  وينطلق  الموضوعية،  إلى  أقرب 
يفترض  والذي  أوال،  السيناريو  من  اللجنة 
أن يكون له موضوع ومضمون، وأن يكون 
ومتماسة  مترابطة  أحداثه  تكون  وأن  معبرا، 
ومقنعة فكريا وجماليا، وأن تكون شخصياته 
فاعلة في الحدث ومنفعلة به، وأال تكون زائدة 
يوحي  وأن  شيئا،  يقول  وأن  عليه،  ومقحمة 

بشيء، وأن يؤسس معاني معينة.
أما المعيار الثاني فهو تصور المخرج، والذي 
المشخص  إلى  بالمكتوب  ينتقل  أن  يمكن 
السيناريو وحده  أن  يدل على  مما  والمجسد، 

ال يكفي.
اإلنتاج،  يمثله  الذي  فهو  الثالث  المعيار  أما 

ومن  مسارها  ومن  الشركة  اسم  من  انطالقا 
والذي  به،  تتقدم  الذي  اإلنتاج  ملف  طبيعة 
في  باإلنتاج  للمختصين  بالنسبة  مقنعا  يكون 

اللجنة.       
قبل  مداخيل  على  التسبيق  نتائج  عرفت 
من  بعضا  دوراتها  بعض  في  اإلنتاج 
االحتجاج، وكانت حجة من عارضوا أنكم قد 
منحتم الدعم لمخرجين أثبتوا في أفالم سابقة 
عن عجزهم أن يخرجوا أفالما في المستوى  
عليهم  وقع  آخرين  عن  الدعم  حجبتم  فيما 
اإلجماع منذ مدة ليست بالقصيرة من طرف 

النقاد والمهتمين؟ ما تعليقكم؟
أي  طبيعة  ومن  يحتج،  أن  أحد  أي  حق  من 
وأعتقد  والرفض،  القبول  يستتبع  أن  حكم 
يفعل  ال  اللجنة  إلى  بملفه  يتقدم  من  كل  أن 
ملفه يستحق  بأن  قناعته  انطالقا من  إال  ذلك 

الدعم، مما يستوجب ـ نظريا ـ إعطاء الدعم 
لكل المشاريع، ولكن الغالف المالي محدود، 
عددا  تنتقي  مباراة  يشبه  الدعم  هذا  وطبيعة 
بأن  يعني  أن  يمكن  الذي ال  الشيء  محدودا، 

مشاريع  هي  اختيارها  يتم  لم  التي  المشاريع 
فإنني  وعليه  بالضرورة،  ناقصة  أو  سيئة 
شخصيا أقترح أن يكون الغالف المالي أكبر، 
وأن تكون عدد الدورات أكثر، وأن يكون عدد 
الملفات المعالجة في كل دورة أقل، وبهذا فقط 

يمكن أن تكون الحظوظ أكثر.
شيء آخر، وهو أن المخرج الذي يتقدم بملفه 
وأن  للنقد،  جيدا  ينصت  أن  ينبغي  النقد  إلى 
يعرف  وأن  بجدية،  اللجنة  مالحظات  يأخذ 
أن  الممكن  من  وبأنه  للكمال،  حد  ال  بأنه 
يتقدم  وأن  يطوره،  وأن  مشروعه،  يراجع 
العموم  وعلى  األخرى،  الدورات  إلى  به 
تخطئها  أن  يمكن  ال  العظيمة  المشاريع  فإن 
العين، وال يمكن أن يختلف حولها المختلفون، 
تكون  التي  هي  بين  بين  األعمال  ووحدها 

موضوع أخذ ورد.
ويمكن التأكيد على أن الدعم يعطى للمشاريع 
وليس لألسماء، ولو كان األمر عكس هذا ما 
احتاجت بعض األسماء الكبيرة ألن تمر عبر 

اللجنة.   
كيف  الدعم،  لجنة  في  تجربتكم  من  انطالقا 
لكم؟ وهل  تقدم  التي  السيناريوهات  تقيمون 
ترون أن المخرجين يحافظون على ما جاء 
في السيناريوهات التي قدمت لكم بعد تصوير 

أفالمهم؟
في  أساسا  المطلوب  أن  إلى  أشير  أن  يمكن 
السيناريو أن يكون فعال سيناريو، وأن يتوفر 
الحقيقية،  السينمائية  الكتابة  تقنيات  على 

لجنة الدعم السينمائي 
الملفات  على  تشتغل 
وليس على أصحابها
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مشاهد،  من  بعدها  بما  تغري  بداية  يبدأ  وأن 
له  يكون  وأن  منطقية،  نهاية  ينتهي  وأن 
واإليحاء  اإليجاز  يعتمد  وأن  داخلي،  إيقاع 
يعتمد  وأال  الصورة،  بالغة  وعلى  والتكثيف 
يتجنب  وأن  الزائدة،  المشهدية  الثرثرة  على 
من  كثير  تعتمده  الذي  التلفزيوني  التمطيط 
يكون ألي صورة في هذا  المسلسالت، وأن 
السيناريو معنى، وأن تكون لكل حركة معنى، 

وأن يكون لكل إشارة معنى.
هذا  يقرأ  أن  المخرج  حق  من  أن  وأعتقد 
إليه  يضيف  وأن  الخاصة،  قراءته  السيناريو 
شيئا من إحساسه ومن خياله ومن عبقريته، 
ولكن اإلنتاج ال ينبغي أن يخل بما التزم به، 
الرؤية  حساب  على  النفقات  في  يقتصد  وأن 

الفنية واإلبداعية.
مشروع  دعم  رفضتم  الدورات  إحدى  في 
فيلم لفوزي بن سعيدي، وفي دورات أخرى 
اوالد  لداوود  أفالم  مشاريع  رفضتم  عديدة 
أفالمهما  في  أثبتا  مخرجان  وهما  السيد، 
السابقة كفاءتهما وناال جوائز من مهرجانات 
أعطيتم  وبالمقابل  وعربية،  دولية  مهمة 
الدعم  فيها  رفضتم  التي  الدورة  نفس  في 
لهذين المخرجين الدعم لمخرج اسمه محمد 
اليونسي والذي كان فيلمه األول كارثة بكل 
»السينما«  في  إدخاله  يمكن  وال  المقاييس 

أصال.. هل من تعليق؟
في  سعيدي  بن  فوزي  مسيرة  أقدر  شخصيا 
المسرح والسينما معا، تماما كما أقدر مسيرة 
المخرج داود أوالد السيد، وأرى أن مسارهما 
أو  عابر،  بمشروع  إطالقا  مرتبط  غير 
بتجربة واحدة، وأرى أن اللجنة التي لم تقتنع 
سعيدي،  بن  لفوزي  بالنسبة  معين،  بمشروع 
ـ  وباإلجماع  ـ  عاليا  ثمنت  التي  نفسها  هي 
مشروعه اآلخر الذي جاء من بعد، وبالنسبة 
موضوعا  مؤخرا  قدم  فقد  السيد  أوالد  لداود 
ولقد  جميلة،  سينمائية  رؤية  واقترح  طريفا، 
التي  المالحظات  البعض  اللجنة  سجلت عليه 
يمكن أخذها بعين االعتبار في إعادة الكتابة.

الدعم  تستحق  كثيرة  أخرى  أسماء  وهناك 
اإلصرار  تواصل  أن  وأتمنى  تأكيد،  بكل 
بقيمتها  مقتنعة  تظل  وأن  الحضور،  على 
وبمشاريعها، وأن تمارس شيئا من النقد الذاتي 
إلى جانب نقد لجنة الدعم، ومن الممكن جدا 
أن تخطئ هذه اللجنة أحيانا، وأن تعطي الدعم 
لمن ال يستحقه، ولكن التاريخ لن يعترف في 
الحقيقيين،  والمبدعين  بالفنانين  إال  النهاية 
وأرى أن التاريخ هو المؤهل وحده لتصحيح 

أخطائنا جميعا.   
أنكم  ما  بجريدة  لكم  يوما في تصريح  قرأت 
تفضلون نوعية األفالم التي تصور المناظر 

قد  حقا  كنتم  السياحة..إذا  وتشجع  الطبيعية 
قلتم هذا، هل هذا يعني أن األفالم التي تنتقد 
الواقع وتظهره كما هو، هي التي كانت األقل 
فرصة لنيل الدعم خالل فترة رئاستكم للجنة 
وجهة  من  السينما  هي  هذه  وهل  الدعم؟ 

نظركم؟
األمر ليس بهذه البساطة، وليس هناك سينما 
مهمة  وهذه  المناظر،  تصوير  على  تعتمد 
أساسا  فهي  السينما  أما  تأكيد،  بكل  التلفزة 
هي  وومهمتها  ومعقدة،  مركبة  صناعة 
األبيض  فيها  يدخل  التي  الصورة  صناعة 
واألسود، وتتضمن كل ألوان الطيف، ويؤثثها 
المحسوس  بها  ويوجد  والقضايا،  الصراع 
والواقعي  والمحال،  والممكن  والمتخيل، 
والتاريخي والكوميدي والمأساوي والعجائبي 
والمرعب،  والفنطازي  والغنائي  والبوليسي 

وما أكدت عليه هو أن نكون على وعي بهذه 
الحقيقة، وأن نحرص على أن تصنع السينما 
المغربية صورة الواقع المغربي الذي تنطلق 
والسياسية  االجتماعية  صورته  وأقصد  منه، 
صورته  وليس  والحضارية  والثقافية 
حضاري،  عمق  فالمغرب  فقط،  الجغرافية 
وهو أيضا قضايا وجودية لها ارتباط باإلنسان 
السينما  تعكس  أن  طبيعي  وشيء  وبالتاريخ، 
وفي  عموميتها  في  الصورة،  هذه  المغربية 

شموليتها وفي تعددها وفي تنوعها.
على  حصلت  التي  المشاريع  إلى  وبالرجوع 
الحساسيات  أن تجد وراءها كل  يمكن  الدعم 
وكل االختيارات، وما كان يهمنا هو الصدق 

الفني دائما.  

السابق  المدير  تولي  فترة  تقيمون  كيف 
تعاون  هناك  كان  وهل  السينمائي  للمركز 
وكيف  وبينه،  لجنة  كأعضاء  بينكم  مثمر 

ترون الفترة المقبلة مع المدير الجديد؟
أوال، اللجنة سيدة نفسها وسيدة قراراتها، هكذا 
كانت دائما، وذلك على امتداد ثالث سنوات، 
لجنة  ولكنها  إدارية،  لجنة  ليست  بهذا  وهي 
ولجنة  مبدعين  ولجنة  مفكرين  ولجنة  مثقفين 
تقنيين، وهي بهذا ال تخضع لمدير أو لرئيس 
لثقافتنا  إال  يوما  نحتكم  لم  ونحن  لوزير،  أو 
التقديرية،  ولسلطتنا  ولضميرنا  السينمائية 
أن  وهي  التالية،  الحقيقة  نسجل  أن  ويمكن 
اإلدارة قد كانت دائما في خدمة هذه اللجنة، 
ولقد وفرت لها كل شروط العمل في ظروف 
خدمة  في  تكن  لم  اللجنة  هذه  ولكن  مريحة، 
أية جهة أو في خدمة أي أحد، ولقد مارست 

ونيابة  وبحرية،  تامة  باستقاللية  مهامها 
الشكر  وجه  أن  يمكن  اللجنة  في  رفاقي  عن 
لصديقنا عبد اللطيف العصادي الذي وفر لنا 

كل وسائل العمل.
ويمكن أن أشهد أن المدير السابق )نور الدين 
من  إال  النتائج  على  يطلع  يكن  لم  الصايل( 
خالل التقرير النهائي، والذي يذهب في نفس 
الوقت إلى السيد الوزير وإلى وكالة المغرب 

العربي لألنباء.
أما المدير الحالي )صارم الفهري( فقد استقبل 
وبالمقابل  التعيين،  بعد  بها  ورحب  اللجنة 
إطار  في  بمهمته  اللجنة  أعضاء  السادة  هنأه 
األمر في  المغربي، وبقي  السينمائي  المركز 

هذه الحدود.  

السينما المغربية تحتاج إلى شيء من الجرأة ومن روح 
المخاطرة ومن التجريب الحيوي، ومن االبتعاد عن النمطية
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عندما تجد نفسك غارقا في كتابة »قراءة« فيلم 
ما، تحس كما لو أنك تسير على أرض مزروعة 
األرض  هذه  تخرج من  أن  باأللغام. وتحرص 
فخاخ  اللعبة..  نهاية  في  غانما  سالما  الملغومة 
كثيرة و منزلقات تجد نفسك ملزما باللعب معها 
لعبة القط والفأر كي تخرج على الناس - هذا إن 
قدر لك ان تخرج - ظافرا بـ»قراءة« تريدها أن 

تكون مختلفة عن  قراءات سابقة.
حكاية  تكرار  فخ  في  تسقط  ال  كي  جيدا  تحذر 
الفيلم، أو في ابتذال التعليق المباشر.. وتتحاشى 
في  أو  الحد،  عن  الزائد  التأويل  في  السقوط 
مجرد  إلى  الفيلم  تحيل  التي  المفرطة  الشكلنة 
الحياتي  اإلنساني  طابعها  تفقدها  خطاطات 
الدافئ والدافق. مثلما تسلك طريقك بين األلغام 
في حذر من السقوط في فخ االنطباعات الذاتية 
التي ال تتمكن من الغوص بعيدا في هذا الشيء 
فنية  أو  الفيلمي.  العمل  عمق  المسمى  الغريب 

الفيلم السينمائي، وقس على ذلك...
ولعل المصدر األساسي للصعوبة، أو لالستحالة 
أن  بحق،  وممتعة  جميلة  باستحالتها  هي  التي 
شكل انتظام العمل الفيلمي هو من طينة مغايرة 
الفيلم  أن  الكثير عن  قيل  القراءة.  فعل  النتظام 
أداتها  القراءة  بينما  الصورة،  بواسطة  كتابة 
باألساس  الصورة  وتندرج  المكتوبة.  الكلمة 
الكلمة  تنتمي  فيما  الخيالي  السجل  ضمن 
بما  الصورة  الرمزي..  السجل  إلى  باألساس 
هي خيال هي لحظة للهروب من وعثاء الواقع 
الصعب ليس من خالل إقصائه ولكن من خالل 
محاولة رصده في تفاصيله الصغيرة والدقيقة. 
الرمزية  البنية  إلى  تنتمي  هي  بما  الكلمة  بينما 
تتمثل منزلتها أساسا في تغييب الواقع من خالل 

وهم استحضاره أو التعبير عنه.
يسمى  بات  ما  اليوم  نعيش  أننا  كثيرا  ويتردد 
بعصر الصورة. الصورة متوحشة لدرجة أنها 
أضحت تأكل بعضها البعض مثلما هي تتغذى 
بعضها.  أكل  في  المفرطة  المقدرة  هذه  من 
اليوم  ويالحظ  تماما..  شبحيا  الواقع  وأضحى 
في  بالصورة  االحتفال  على  عالمي  تهافت 
بمثابة عروس  الصورة  باتت  الدولية.  المحافل 
معممة ينبغي أن تزف في كل مكان على أنظار 

ماكينات ومختبرات الصورة عالميا أيضا. 
البنية  تعمل  أن  الوضع  هذا  في  الطبيعي  من 
الصورة  فيها  بما  الصورة،  لصنع  العالمية 
لها  يروجون  من  وتناسل  خلق  على  الفيلمية، 
أيضا  فللصورة  المكتوبة.  الكلمة  مستوى  على 
أبواق الدعاية الكثيرة الخاصة بها.. ولذلك أيضا 
ما هو واقعي أو ما قد يكون واقعيا في ذلك كله 
فيلم  مع  القراءة،  لحظة  الشاذ،  اللقاء  ذلك  هو 

يمتعك حقيقة..
لحظة القراءة الفيلمية هي لحظة لقاء ممتع مع 
السينمائي  الضجيج  وسط  هارب.  موضوع 

يحدث  به،  في عالقة  أيضا  والوطني  العالمي، 
أن يشذ عمل ما عن القاعدة. ويحدث أنك تحاول 
في قراءتك التمسك به مثلما يتمسك الطفل بثدي 
منه،  االقتراب  محاولة  في  أمعنت  وكلما  أمه. 
إن  ما  منك.  يهرب  جموح  فرس  مثل  وجدته 
ال  أنك  تجد  حتى  معانيه  من  االقتراب  تتوهم 
تمسك إال بالوهم، وأنه يخفي عنك معاني أخرى 
كثيرة، وأن ما يطرحه عليك في العمق هو أزمة 
المعنى في ارتباط بأزمة وقلق الحضارة ذاتها. 
 لذلك ال يمكن للقراءة الفيلمية أن تكون سوى 
فيلم »موديراتو كونطابيل«  قراءة عاشقة. في 
دوراس  مارغريت  للكاتبة  رواية  عن  المأخوذ 
الرجل  مخاطبة  البطلة  تقول  العنوان،  بنفس 
الذي أحبته: »أريد منك أن تقتلني«، وتلح عليه 
تكمن  عشق  كل  داخل  األمر..  هذا  في  كثيرا 
بذور الجريمة.. الفيلم الجميل هو الفيلم الهارب 
منا على الدوام.. لذلك عندما تعجز عن اللحاق 
به فأنت تهيء نفسك لتقلته. هنا بالضبط تكمن 
روعة القراءة الفيلمية. في هذا الحب المستحيل 

المرتبط بقتل مستحيل..  

وإذن ما هو مستحيل هو ما ال يتوقف عن دعوتنا 
إال اللحاق به عبر هذا الذي يسمى قراءة فيلمية. 
بالمستحيل  يرتبط  الفعل  هذا  ألن  آخر،  بتعبير 
لكن  باستمرار  يتكرر  أو  باستمرار،  يعود  فهو 
للصورة  العالمي  الركام  بأشكال مختلفة. وسط 
يلمع بريق ما من هنا و هناك. تحاول أن تمسك 
بما يلمع. غير أن للمعان قوته أو سحره الخاص 
موضوعا  نفسك  أنت  لتصبح  ينتشلك  الذي 
وال  لها  بداية  ال  ما  لنظرة  للقراءة.. موضوعا 

نهاية.
تذييل ال بد منه: 

العديد من األفالم المغربية ال تحفز مع األسف 
فرويد  يسميه  ما  التعطيك  إنها  القراءة.  على 
تحمل  يجعلك  الذي  الهارب  الشيء  بالدازدينغ. 
نحو  المغربي  الفيلم  يقذفك  ال  لتتعقبه.  قلمك 
لتقترب مما  الماوراء  تجربة الحد.. في تجربة 
يسمى بالواقعي الذي يسقط. لتقترب من تجربة 
ذلك  ومع  المستحيل..  تجربة  من  الموت.. 
سنظل نتعقب أفالمنا من أجل قراءة ما بحثا عن 

مستحيل ما ال يكف عن االستحالة. 

القراءة الفيلمية.. جمالية االستحالة
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سينمات  أهم  إحدى  هي  السوفياتية  السينما 
المهرجانات  وأرفع  أرقى  في  تعرض  العالم، 
مخرجوها  يصعد  ما  وكثيرا  المصنفة  العالمية 
السينما  إرتبطت  تاريخيا  التتويج،  منصات  إلى 
بأسماء  سابقا  السوفياتي«  »اإلتحاد  الروسية 
المستوى  على  معروفين  ومنظرين  مبدعين 
أكبرالمدارس  في  أعمالهم  تدرس  إذ  العالمي 
والمعاهد السينمائية العالمية، وال أحد ينكر القيمة 
ميخايلوفيتش  سيرجي  ألفالم  واألدبية  الفنية 
بوتومكين«  أفالم »المدرعة  إيزنشتاين صاحب 
وأحد   األوائل الذين انتبهوا إلى قيمة التوضيب 
الفيلم، وأفالم سيرجي بودوفكين  -المونتاج  في 
وسيرجي  غوركي  لمكسيم  رواية  عن  -األم 
والسلم«  »الحرب  أفالم  صاحب  بوندارتشوك  
تولوستوي  الشهيرليف  للكاتب  رواية  عن 
و»مصير إنسان« و»الدون الهادئ« وميخائيل 
رووم  بأفالمه »لينين في أكتوبر« و»تسعة أيام 
المخرج  العبقري  ننسى  وال  واحدة«،  سنة  من 
أندري  السينمائي  والمنظر  والكاتب  والممثل 
»طفولة  »المرآة«  أفالم  صاحب  تاركوفسكي 
إيفان«، »ستالكر«، »أندري روبلوف« وأفالم 

أخرى أغنت فيلموغرافيا السينما العالمية.
و»لينفيلم«  »موسفيلم«  إستوديوهات  وساهمت 
ومؤسسات  غوركي«  »مكسيم  وستوديو 
أخرى  أنشأها اإلتحاد السوفياتي في إنتاج أفالم 
ضخمة وهامة في تاريخ السينما، ورغم الطابع 
اإليديولوجي لمعظم تلك األعمال إال أن ذلك ال 
الفنية  قيمتها  من  األشكال  من  شكل  بأي  ينقص 
الغالبة  التيمات  وكانت  واإلجتماعية،  واإلنسانية 
في تلك األفالم هي تيمات الحرب والثورة إضافة 
محيطه  في  باإلنسان  تهتم  كانت  مواضيع  إلى 
الفترة  تلك  تخل  ولم  اإلشتراكي  الطابع  ذي 
اإلنسانية  بالعالقات  إهتمت  أفالم  خروج  من 
رومانسية  مواضيع  عبر  السوفياتي  لإلنسان 
جماهيريا  نجاحا  حققت  وكوميدية  وإجتماعية 
كبيرا في صاالت العرض ودور السينما، نذكر 
من بينها »شمس الصحراء البيضاء« لفالديمير 
موتيل 1969، »عبث القدر« إللدار ريزانوف 
1975، »قلب كلب« لفالديمير بورتكو 1988، 
»إيفان  غايداي،  لليونيد  كرسيا«  »إثناعشر 
الماس«  من  و»يد  المهنة«  يغير  فاسيلييفيتش 
ليوري  »البنات«  المخرج،  لنفس  وكالهما 
تشولوكين 1961، »ميمينو«  لغيورغي دانيال 
1977 و»كين دزا دزا« 1986 لنفس المخرج، 
»ظرفاء محظوظون« أللكسندر سيري 1971، 
»حاربوا من أجل الوطن« لسيرجي بوندرتشوك 
مينشوف  لفالديمير  وحمام«  »حب   ،1975
لستانيسالف  اإلثنين«  إلى  »لنعش   ،1984

راستوتسكي 1968، »قريب بين الغرباء غريب 
بين األقربا« لنيكيتا ميخالكوف 1974، »عرس 
 ،1967 توتيشكين  ألندري  مالينوفكا«  في 
»الفزاعة« للمخرجين روالن بيكوف و أركادي 
خايت 1983 باإلضافة إلى أفالم أخرى كثيرة 

يطول سردها.
حصلت أفالم أنتجت في فترة اإلتحاد السوفياتي 
العالمية، ففي  على عدد كبير من أرفع الجوائز 
اللقالق«  »طيران  فيلم  حصل   1958 سنة 
لمخرجه ميخائيل كالتازوف على السعفة الذهبية 
ستشهد   1962 سنة  السينمائي،  كان  لمهرجان 
حصول فيلم »طفولة إيفان« ألندريه تاركوسكي 
الدولي،  البندقية  لمهرجان   الذهبي  األسد  على 
الشهير  المخرج  عليها  سيحصل  الجائزة  نفس 
والمثير للجدل محليا نيكيتا ميخالكوف عن فيلمه 

إنهيار  سنة  نفس  في  الحب«  أرض  »أورغا- 
مقاطعة  ورغم   ،1991 السوفياتي  اإلتحاد 
السينمائي  برلين  لمهرجان  السوفياتي  اإلتحاد 
حصل   ،1975 سنة  غاية  إلى  سياسة  ألسباب 
الذهبي  الدب  جائزة  على  سوفياتييان  فيلمان 
للمهرجان، األول فيلم »َتَسلُّق« للمخرجة الريسا 
ذلك  بعد  سنوات  عشر   ،1977 سنة  شابيتكو 
نفس  على  بانفيلوف  غليب  المخرج  سيحصل 
جوائز  ثالثة  »موضوع«،  فيلمه  عن  الجائزة 
أوسكارأحسن فيلم أجنبي هي األخرى كانت من 
نصيب األفالم التالية »الحرب والسلم« لسيرجي 
بوندارتشوك سنة 1968، »درسوأوزاال« وهو 
إنتاج مشترك مع اليابان لعبقري السينما العالمية 
فيلم  ثم   ،1975 سنة  وذلك  كوروساوا  أكيرا 

فالديميرمينشوف  ل  بالدموع«  التثق  »موسكو 
أخرى  أفالما  أن  ننسى  أن  دون   ،1981 سنة 
إلى  تصعد  أن  دون  الجائزة  هذه  لنيل  رشحت 

منصة التتويج.

من 1991 إلى 2009
الرئيس  سيعلن  ديسمبر1991  من   25 ال  في 
عن  تنحيه  غورباتشوف  ميخائيل  السوفياتي 
األعلى  المجلس  سيعلن  ذلك  بعد  يوما  السلطة، 
لجمهوريات اإلتحاد السوفياتي عن إيقاف نشاط 
هذا الكيان وقيام آخر سمي بإتحاد الجمهوريات 
المؤرخين حول  إتفاق بين  المستقلة، ليس هناك 
أسباب سقوط أو إنهيار هذا الكيان وما صاحب 
ذلك من  مشاكل سياسية وإقتصادية وإجتماعية 
كل  على  الكبير  األثر  لها  كان  وإنسانية  وثقافية 

اإلجتماعية  والحياة  المستقلة  الدول  مؤسسات 
للمواطنين.

سينما ما بعد إنهيار اإلتحاد السوفياتي
جمهورية  وقيام  السوفياتي  اإلتحاد  إنهيار  مع 
نفس  من  السينما  عانت  الفيدرالية،  روسيا 
ككل،  الدولة  منها  تعاني  كانت  التى  المشاكل 
وبفقدان العملة الروسية-الروبل لقيمتها الشرائية  
لم يعد من السهل أو  الممكن إيجاد تمويل لألفالم 
التي كان يوليها السوفيات  الثقافية  النشاطات  أو 
وألسباب  الدولة  وكانت  الماضي،  في  إهتماما 
إيديولوجية تصرف عليها بسخاء، ستعرف هذه 
الجرائم  وإنتشار  إقتصادية  ظهورفوضى  الفترة 
المشروع،  غير  والكسب  واإلختالسات  المالية 

»السينما الروسية، نبذة قصيرة جدا«
من 1919 إلى 1991

فالش باك
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تعنى  خاصة  شركات  إنشاء  وسيتم 
ميادين  في  والفنون  الثقافة  بمجاالت 
الموسيقى والمسرح والسينما كان الهدف 

من إنشائها هو تبييض األموال. 
عرفت سنة 1992 إنتاج حوالي 172 
أموال  من  معظمها  مولت  روئيا  فيلما 
ومؤسسات   خاصة  وشركات  أبناك 
األعمال  تلك  أصحاب  وكان  مستقلة، 
فرص  على  بالحصول  النفس  يمنون 
قاعات  في  وتسويقها  أفالمهم  لعرض 
خيبة  أن  إال  والوطنية  المحلية  العرض 
آمالهم كانت كبيرة بسبب إستيالء األفالم 
خصوصا  واألمريكية  عموما  األجنبية 
ورغم  العرض،  سوق  مجمل  على 
عدد  فإن  األفالم  من  الهائل   الكم  هذا 
المشاهدة  تستحق  التي  الروسية  األفالم 
اليد،  تتجاوزأصابع  تكن  لم  العرض  أو 
الحرية  موجة  األفالم  هذه  إستغلت  وقد 
التي أصبحت تتسم بها العملية اإلبداعية، 
على  للرقابة  مؤسسة  هناك  تعد  لم  إذ 

األعمال الفنية كما في السابق وأصبح باإلمكان 
تصوير مواضيع ولقطات لم يكن المخرجون في 
التفكير فيها إذ  السابق قادرين حتى على مجرد 

كان مقص الرقيب دائما مدلى أمام أعينهم.
من  »فشل«  فيلم  هناك  اإلستثناءات  بين  من 
إخرج إيفان ديخوفيتشني وتصوير العبقري فاديم 
إختيار  لجان  كبار  لعاب  أسال  والذي  يوسف 
أفالم  كما ظهرت  العالمية،  للمهرجانات  اإلفالم 
ذات قيمة إبداعية مثل فيلم المغامرات الكوميدي 
ميشاتكين  فالنتين  للمخرج  تاييتي«  في  »لقاء 
سيرجييف،  فيكتور  للمخرج  »عبقري«  وفيلم 
خاريتونوف،  ألندري  الهوى«  »عطش  وفلم 
نجاح  ثحقيق  لها  يكتب  لم  األفالم  تلك  أن  إال 
تم عرضها  لو  جماهيري كان سيكون مضمونا 
في ظروف أخرى، وقد عرفت تلك السنة عرض 
أفالم تجارية أساءت فنيا لتاريخ مخرجيها الكبار، 
ورغم  الكم الهائل من لقطات الجنس والعنف فإن 
أدنى  على  ولو  الحصول  في  لها  يشفع  لم  ذلك 

مستوى من المتابعة الجماهيرية.
تاريخ  في  مرة  وألول   1993 سنة  ستعرف 
ظاهرة  إختفاء  السينمائي«  »موسكو  مهرجان 
عدد  وتدني  التذاكر،  إقتناء  في  السوداء  السوق 
الجمهور الذي كان يقبل في الماضي على حظور 
فعاليات المهرجان لمشاهدة األفالم األجنبية التي 
كانت ناذرا ما تعرض في القاعات المحلية، كما 
عرفت تلك السنة إنخفاضافي عدد األفالم المنتجة 
الترحيب  فيلما، ورغم   150 الرقم  يتعدى  لم  إذ 
النقدي الذى القته أفالم مثل »معزوفة الطبول« 
»مكاروف«  وفيلم  أوفتشاروف  لسيرجي 
لفالديمير خاتينينكو في روسيا إال إنها لم تحظى 
بنفس الترحيب خارجيا وخرجت خاوية الوفاض 
فيها،  عرضت  التي  المهرجانات  معظم  من 
لمخرجين  األولى  البدايات  سنة  نفس  وعرفت 
جدد، ولم تمثل األسماء القديمة إال بعدد قليل من 
المخرجين كإلدار ريزانوف وبيتر تودوروفسكي 

وجيورجي دانيال.
الشمس«  من  »متعبون  فيلم  حصول  باستثناء 
لنيكيتا ميخالكوف على أوسكار أحسن فيلم أجنبي 
وجوائز من مهرجانات أخرى، فإن سنة 1994 
عرفت تدهورا كبيرا على مستوى اإلنتاج بسبب 
األعمال  تمويل  عن  المال  أصحاب  عزوف 
السينمائية ونقص حاد في المساعدات المالية التي 
كانت تقدمها الدولة، وذلك لفشل معظم األعمال 
يصرف  كان  ما  إسترجاع  أو  أرباح  تحقيق  في 
عليها، وقد عرفت تلك السنة ظهور أفالم مقبولة 
ريابا«  »دجاجتي  مثل  الفني  المستوى  على 
للمخرجة  و»هواية«  كانشالوفسكي  ألندرون 
ألكتوبر«  و»موسيقى  موراتوفا  كيرا  المعروفة 
الحدث  تصنع  لم  أنها  إال  ديخوفيتشني  إليفان 
سينمائيا، في تلك السنة سيتقلص عدد األفالم إلى 

أقل من النصف إذ لم يتعدى العدد 68 فيلما.
الشيشان،  في  الحرب  إستمرار   ،1995 سنة 
أغتنوا  وآخرين  فقراء  مواطنين  بين  الهوة 
من  إختفاء عددكبير  فاحشا ستزداد عمقا،  غناء 
المنتجين هواة المغامرة باألموال في أفالم مآلها 
الفشل جماهيريا، معظم األفالم المنتجة والتي لم 
النور  لترى  كانت  ما  فيلما   46 عددها  يتجاوز 
لوال دعم وتمويل الدولة لها كليا أو جزئيا، فيلم 
»مسرحية لمسافر« للثنائي فاديم عبدالرشيدوف 
من  تمكن  مؤلفا  ميندادزي  وألكسندر  مخرجا 
لمهرجان  الفضي  الدب  جائزة  على  الحصول 
تعنى  أفالم  إنجاز  تم  كما  السينمائي،  برلين 
»الستارة  فيلم  منها  نذكر  شبابية  بموضوعات 
من  لها  و»يا  كوليش  سافا  للمخرج  الذهبية« 
ننسى  وال  تادوروفسكي،  لبيتر  رائعة«  لعبة 
أثار  الذي  خاتينينكوو  لفالديمير  »مسلم«  فيلم 
حد  على  والمتفرجين  النقاد  وسط  كبيرا  جدال 
الجمهور  يالحظها  لم  جيدة  أفالم  وهناك  سواء، 
عودة  دانيال،  لجيورجي  نقش«  أو  »طرة  مثل 
األفالم  بواليان صاحب  رومان  الكبير  المخرج 
بفيلم  والواقع«  الحلم  في  مثل« طيران  الناجحة 

جديد عنوانه »الحب األول« عن قصة 
مقتبسة عن الروائي الروسي الكبيرإيفان 
تورغينيف لم تكن عودة ناجحة، عرفت 
األولى  البدايات  أيضا   1995 سنة 
السينما  من  قدموا  كبار  لمخرجين 
الوثائقية أو المونتاج على غرار ألكسي 
وعرفت  كافالوف،  أوليغ  أوتشيتل، 
من  يتمكنوا  لم  آخرين  إختفاء مخرجين 
فرض أنفسهم إما فنيا أو بسبب المنافسة 
وقد  الميدان،  يعرفها  كان  التي  الشرسة 
عرفت تلك الفترة نجاحا جماهيرا مقبوال 
قاعات  في  التجارية  األفالم  لبعض 
الفيديو  أشرطة  مبيعات  وعبر  العرض 
مثل أفالم »اإلبنة األمريكية« »شيرلي 

ميرلي« »عطلة في موسكو«.
وكثرة  الشيشان  حرب  نهاية   ،1996
التي  والصراعات  الساسية  المشاكل 
رافقت الحملة اإلنتخابية لمنصب رئيس 
الدولة، خرج إلى الوجود شريط »أسير 
بودروف،  سيرجي  لمخرجه  القوقاز« 
حقق الفيلم نجاحا باهرا على المستوى الجماهري 
الفيديو،  كما تم توزيعه بشكل جيد عبر أشرطة 
كما عرفت نفس السنة عودة مخرجين معروفين 
بالوكا وفالديمير  إلدار ريزانوف وغينادي  مثل 
ماتيل، فيلم هذا األخير »تحملني الجياد« والذي 
ألنطون  قصيرة  لقصة  إقتباس  عن  عبارة  هو 
جميع  على   كبيرا  فشال  فشل   تشيخوف، 
المحلية  المهرجانات  واجهت  وقد  المستويات، 
مصاعب كثيرة في إيجاد أفالم تستحق العرض 
والمشاهدة إذ تقلص عدد األفالم إلى أقل من 28 

فيلما.
تعتبر 1997 من بين السنوات المتميزة، إذ عرفت 
الراقص«  »زمن  أبرزها  ناجحة  أفالم  إنتاج 
وألكسندر  مخرجا  عبدالرشيدوف  فاديم  للثنائي 
ميندادزي مؤلفا ، والميلودراما الناجحة »لص« 
»ثالثة  السوداء  والكوميديا  شوخراي،  لبافل 
السينمائية  والدراما  موراتوفا،  لكيرا  قصص« 
على  الحائزة  ساكوروف  أللكسندر  وإبن«  »أم 
الدولي، من  إحدى أهم جوائز مهرجان موسكو 
المتميزة ال يجب أن ننسى  بين األفالم األخرى 
الذي  تاداروفسكي  لفاليري  الصم«  »بلد  شريط 
خماتوفا  تشولبان  لممثلتيه  الباهر  باألداء  تميز 
ودينا كورزون، نفس السنة ستشهد نجاحا جماهير 
يا منقطع النظير لفيلم »األخ« للمخرج أليكسي 
باالبانوف، وهو عبارة عن دراما إجتماعية تدور 
تشهد  ولم  باألخالق،  وإرتباطها  الجريمة  حول 
السنة غزارة في اإلنتاج،  حيث أن عدد األفالم لم 
يتجاوز 32 فيلما، مع إستمرار عزوف المتفرج 
عن اإلقبال على األفالم المحلية و انصرافه إلى 

متابعة األعمال الفرجوية األمريكية.
لم يتغير حال السينما الروسية كثيرا بحلول عام 
اإلقتصادية،  المشاكل  تنامي  وبسبب   ،1998
إال  النور  ير  ولم  أفالم،  عدة  مشاريع  تجميد  تم 
الطريق  تشق  أن  إستطاعت  فيلما   35 حوالي 
األعمال  تلك  أهم  ولعل  العرض،  قاعات  إلى 
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شاهنزاروف  لكارن  القمر«  إكتمال  »ليلة  فيلم 
أللكسي  سيارتي«  »خروستالوف،  وفيلم 
ما  يمنح  لم  الرائع  الفيلم  هذا  أن  إال  جيرمان، 
السينمائي،  كان  مهرجان  في  تنويه  من  يستحقه 
بينما تم تكريم ألكسي باالبانوف عن فيلم معوج 
أخالقيا  بجائزة »نيكي«، وعرفت السنة إخراج 
»نبع الثعابين« وهو فيلم تشويق البأس به على 
المعروف نيكوالي  للناقد  الهيتشكوكية   الطريقة 
ليبيديف، وأخرج السيناريست بيتر لوتسيك فيلم 
الفنية  حياته  في  عمل  آخر  وكان  »ضاحية« 

القصيرة.
لم يتجاوز عدد أفالم سنة 1999 عدد 41 فيلما، 
بوريس  الرئيس  تنحي  عرفت  التي  السنة  وهي 
في  الحرب  وإستمرار  السلطة،  عن  يلتسن 
الشيشان، وعرفت محاولة إعادة إحياء مهرجان 
موسكو الدولي الذي توقف سنة 1997 ألسباب 
الرومانسي  ميخالكوف  نيكيتا  فيلم  حقق  مادية، 
عرضه،  حين  باهرا  نجاحا  سيبيريا«  »حالق 
مليون   35 ميزانيته  تجاوزت  ضخم  فيلم  وهو 
دوالر، وعرف مشاركة ممثلين أجانب من العيار 
الثقيل، جوليا أورموند وإد هاريس، وعرفت السنة 
فشل مخرجين معروفين هما فالديمير خاتينينكو 
بفيلمه  الهوى« وفاسيلي بيتشول  بفيلمه »شارع 
»سماء من الماس«، في مهرجان كان السينمائي 
ساكورف  أللكسندر  »مولوخ«  فيلم  سيحصل 
على جائزة أحسن سيناريو، وهو فيلم يحكي عن 

الحياة العادية للزعيم النازي هتلر.

سنة 2000    
إنتهاء المخرجين غليب بانفيلوف من إنجاز عمله 
وألكسندر  متوجة«  عائلة  رومان،  »آل  الضخم 
القبطان«  »إبنة  قصة  تحويله  من  بروشكين 
لبوشكين إلى عمل سينمائي، وهي أفالم أنجزت 
باحترافية كبيرة إال أنها لم تنل حقها من العرض، 
والشاعر  الكاتب  محبي  أسعد  أوتشيتل  أليكسي 
حياته  عن  بقصة  بونين  إيفان  الكبير  الروسي 
عبر فيلم »يوميات زوجته«، أليكسي باالبانوف 
بالجزء  باهرا  وتجاريا  جماهيريا  نجاحا  حقق 
سيرجي  المخرج  »األخ«،  فيلمه  من  الثاني 
فيلم »عمر  سينجز  غاب طويل  وبعد  سالفيوف 
المتفرج  ليذكر  فيلم شاعري جاء  رهيف« وهو 
بأعمال سالفيوف السابقة »بيت تحت سماء مليئة 
و»الوردة  الطفولة«  بعد  يوم  و»مئة  بالنجوم« 
السوداء«، بإستثناء فيلم »عرس« لبافل لونغين 
الذي حازعلى عدة جوائز دولية من بينها إحدى 
جوائز كان السينمائي، فإن باقي األفالم لم تحقق 

شيئا في المهرجانات.
سنة  أنجت  التي  األفالم  عدد  هو   53 رقم 
للممثلين  األولى  البداية  السنة  وعرفت   ،2001
المعروفين ألكسندر عبدللوف وأولغ يانكوفسكي 
»موسيقيون  التالية  باألفالم  اإلخراج  عالم  في 
وقد  إلي«،  لتنظر  و»تعالى  بريمن«  من 
الجمهور،  طرف  من  بدفء  األخير  إستقباللفلم 
للفيلم  األول  ماقبل  العرض  السنة  وعرفت 
المنتظر »لحظة  حقيقة« وهو فيلم يتحدث عن 

ألكسندر  المخرج  عودة  والجاسوسية،  الحرب 
السينمائي  للفيلم  بإنجازه  ستكلل  ألمانيا  من  ميتا 
في  غرام  قصة  ـ  حدود  الناجح«  التلفزيوني 
تايجا« وأثبت في هذا الفيلم براعته و حرفيته في 
إنجاز األعمال الفرجوية، لم يحصل فيلم »برج 
الثور« أللكسندر ساكوروف عن األيام األخيرة 
مشروع  من  الثاني  الجزء  وهو  لينين  حياة  من 
جائزة  أي  على  يحصل  لم  للمخرج،  رباعية  
لمهرجان  الرسمية  المسابقة  في  عرضه  أثناء 
كان، موجة ما عرف بالشباب الذهبي وهم الذين 
لم يخرجوا  الغنائية  الكليبات  برعوا في صناعة 
النفس  النوع من اإلبداع وخانهم  من قوقعة هذا 
في إخراج أفالم  طويلة، نذكر من بينهم فيودر 
وغريغوري   كانشالوفسكي  إيغور  بوندرتشوك، 

كونستانتينوبولسكي.
سنة 2002 تم إنجاز 61 فيلما، أهم تلك األفالم 
»في الحركة« كأول عمل  للمخرج الشاب فيليب 
يانكوفسكي، من بين أبرز أفالم السنة » العشاق« 
أللكسندر  »كوكو«  تودوروفسكي،  لفاليري 
الوسط،  الجيل  من  مخرجون  وهم  راغوجين، 
كانشالوفسكي  أندرون  أنجز  القديم  الجيل  من 
فيلمه »بيت المجانين« وحازبه على جائزة لجنة 
السنة  وعرفت  البندقية،  مهرجان  في  التحكيم 
إنجاز فلمين عن الحرب هما »حرب« ألليكسي 
خلقا  ليبيدوف  لنيكوالي  و»نجمة«  باالبانوف 

جدال واسعا في المهرجانات المحلية.
 75 إلى   2003 سنة  المنجزة  األفالم  عدد  قفز 
رويدا  تستفيق  الروسية  السينما  كأن  وبدا  فيلما، 
رويدا من أزمة 1998 اإلقتصادية، العمل األول 
زفياغينتسف  أندري  المعروف  غير  للمخرج 
في  ذهبيتين  بجائزتين  بفوزه  الحدث  سيخلق 
أرباح معقولة  البندقية وسيحصل على  مهرجان 
وأوروبا،مخرجان  أمريكا  في  عروضه  من 
آخران مبتدآن سينجزان فيلما مشتركا هو شريط 
إلى  يسافران  وأبنه  أب  عن  وهو  »كوكتيبيل« 
قرية كوكتيبيل البحرية في أوكرانيا، األب يحاول 
هو  اإلبن  حلم  بينما  بإبنه  عالقته  كسب  إعادة 
الوصول إلى القرية حيث الريح وطيور النورس، 
نوعه  فريد من  فيلم  إنجاز  أيضا  السنة  ستعرف 
أللكسندر  الروسية«  »السفينة  فيلم  وتقنيا،  فنيا 
ساكوروف وهو فيلم صور في لقطة واحدة مدتها 
96 دقيقة، أما المخرج ألكسي أوتشيتل فقد جرب 

في فيلم إرتجالي هو »النزهة«.
المخرجين سيثير اإلهتمام عن  القديم من  الجيل 
طريق الثنائي عبدالرشيدوف ومنزادزي بفيلمهما 
لألفالم  الهائل  الكم  من  مغناطيسية«،  »عاصفة 
البوليسية وأفالم عالم الجريمة سيتذكر الجمهور 
كان  الذي  لبيتربوصلوف  »بومر«  فيلم  الشاب 
ألبطاله  النفسية  للحالة  تقديمه  في  صدقا  أكثر 
وأشرطة  العرض  دور  في  مهما  نجاحا  وحقق 
الشهير  الفيلم  الفيديو، فالديمير بورتكو صاحب 
للكاتب الشهير  »قلب كلب« المقتبس عن قصة 
وبنجاح  المرة  هذه  سينجز  بولغاكوف  ميخائيل 
فيال بعنوان »األبله« عن قصة معروفة لفيودور 

دوستويفسكي.

سنة 2004
السنة،  لهذه  فيلما   83 وسط  أنتج  ما  أبرز  من 
أفالم »أخي غير الشقيق فرانكنشتاين« لفاليري  
لبافل   فيرا«  اآلنسة  »سائق  تودوروفسكي، 
ميسخييف،  لدميتري  »أناسنا«  تشوخراي، 
كلها  وهي  خاتينينكو  لفالديمير  مترا«  و»72 
أفالم أخرجها مخرجون ينتمون إلى الجيل الوسط 
من السينمائيين الروس، في نفس السنة سيخرج 
تيمور بيكمامبيكوف وبمساعدة من القناة األولى 
وقد  ليلية«  »مراقبة  فيلمه  الروسي  للتلفزيون 
إستخدمت في الفيلم آخر ما توصلت إليه السينما 
األمريكية على المستوى التقني، وتم عرضه في 
قاعات الدولبي و شاهده جمهر واسع من الشباب 
والمراهقين، ورغم أنه لم يحقق شيئا يذكر خارج 
روسيا إال أنه فتح الطريق أمام مخرجه للعمل في 
هوليود، نفس السنة ستعرف تصاعدا في وثيرة 
 100 من  أكثر  التلفزيونية،  المسلسالت  إنتاج 
األجنبية  األعمال  من  الريادة  وتخطف  مسلسل، 

المعروفة.

سنة 2005
82  فيلما، لعل أبرزها فيلم عن حرب الشيشان 
» الفيلق التاسع« لفيودر بوندارتشوك الذي حاز 
إعجاب الجمهورالواسع، وشريط »غارباستوم« 
إستحان  نال  األصغرالذي  غيرمان  أللكسي 
القته  الذي  اإلهتمام  ورغم  والمهتمين،  النقاد 
برضى  تحظى  لم  أنها  إال  داخليا  األفالم  هذه 
حتى  بل  السينمائية،  المهرجانات  تحكيم  لجان 
اليابان  مع  مشترك  عمل  وهو  »الشمس«  فيلم 
خاوي  سيخرج  ساكوروف  ألكسندر  للمخرج 
فيلمين  إنجاز  ستعرف   2005 سنة  الوفاض، 
قصص  لكاتب  روايتين  عن  مقتبسين  فرجويين 
»مستشار  أكونين  بوريس  البوليسية  التشويق 
تركي«  و»غامبيت  ياكوفسكي  لفيليب  مدني« 

لدجاخونغير فايزييف.

فالش باك



سنة 2006
اإلتحاد  إنهيار  مابعد  روسيا  في  مرة  ألول 
السوفياتي سيتجاوز عدد األفالم حاجز ال 100، 
سيتمكن  ناجحة،  جد  تكن  لم  أعمال  عدة  بعد 
إستعراضية  وبطريقة  سيريبرينيكوف  كيريل 
وصاخبة من إنجاز فيلم ناجح وجيد هو فيلم »في 
دورالضحية«، بوريس خليبنيكوف سيتمكن من 
تأكيد موهبته بفيلم »إبحار فردي«، بافل لونغين 
اإليمان   عن  ورائع  قوي  بفيلم  المتفرج  سيسعد 
»جزيرة«، هناك فيلم لم ينل اإلعجاب واإلهتمام 
المستحقين وهو فيلم »بجع وحشي« لكونستانتين 
البوشانسكي عن قصة لألخوين ستروغاتسكي، 
أول  وهما  المشاهدة  يستحقان  فيلمان  هناك 
أعمال المخرجين أكسانا بيتشكوفا بفيلم »راديو 
سانبيترسبورغ« و»إيفوريا« إليفان فيريباييف، 
لم يستطع الجيل القديم تقديم أفالم تستحق الذكر، 
ففيلم »أندرسن، قصة غرام« إللدار ريزانوف، 
ملحوظا  نجاحا  حقق  أنه  إال  ممال  و  طويال  بدا 
»ماستر  مسلسالت  الشاشة،  على  عرض  حين 
و»دكتور  بورتكو  لفالديمير  ومارغاريتا« 
أبرز  من  ستبقى  بروشكين  أللكسندر  جيفاغو« 
التلفزوني  للعرض  المنجزة  السينمائية  األعمال 

في تاريخ السينما الروسية.
ستعرف سنة 2007 نموا ملحوظا في في عدد 
للعرض  سينمائيا  فيلما   146 المنتجة،  األفالم 
تلفزيونيا،  فيلما  و142  الكبيرة  الشاشة  على 
حساب  على  الكم  في  زيادة  إلى  ذلك  أدى  وقد 
ضعيف  مستوى  ذات  أفالم  وظهور  الجودة، 
أللكسي  بسيطة«  »أشياء  فيلم  إحترافي،  وغير 
الحياة  يتناول  والذي  العادي  بوبوغريبسكي 
سيبدو  التخدير  في  مختص  لطبيب  اليومية 
من  الهائل  الكم  ذلك  وسط  ومقبوال  محترما 
األفالم الضعيفة، فيلم »الحمولة 200« أللكسي 
باالبانوف الذي يروي قصة قاتل متسلسل سيقسم 
المعجبين  من  معسكرين  إلى  والنقاد  الجمهور 

فيلم  حصول  ستعرف  السنة  نفس  والمنتقدين، 
الذي  سفياغينتسف  ألندري  األرواح«  »طرد 
يتحدث عن العالقات العائلية على إحدى جوائز 
مهرجان  كان السينمائي، كما ستعرف نفس السنة 
ترشيح فيلم »12« لنيكيتا ميخالكوف لألوسكار 
للفيلم األمريكي الشهير »12 رجال  وهو إعادة 

غاضبا« لسيدني لوميت.
العالم  أصابت  التي  االقتصادية  األزمة  رغم 
الوثيرة  على  يؤثر  لم  ذلك  فإن   ،2008 سنة 
تم  لقد  الروسي،  السينمائي  لإلنتاج  التصاعدية 
من  يمنع  لم  ذلك  ولكن  المشاريع  بعض  تجميد 
خروج أكثر من 160 فيلما إلى الوجود، عرفت 
سينمائي  لفيلم  كمخرجة  األولى  البداية  السنة 
بعملها  غيرمانيكا  ـ  فاليرا غاي  الشابة   طويل  
تجربة  وكانت  سيموتون«  وكلهم  »سأعيش 
ناجحة على كل المستويات، إذ حصل الفيلم على 
لمهرجان  الذهبية  الكاميرا  أهمها  جوائز  عدة 
أفالم  بأحد  أيضا  التنويه  يجب  السينمائي،  كان 
الجيل الجديد »جندي من ورق« للمخرج الشاب 
كان  القديم  الجيل  األصغر،  غيرمان  أللكسي 
ممثال هذه السنة بفيلم »اإلمبراطورية المندثرة« 
لكارن شاهنزاورف و هو فيلم يحكي عن ثالوث 
أحداثه  تدور  و  وفتاة  شابين  قصة  عبر  الحب، 
بموسكو في فترة السبعينات من القرن الماضي، 
فاليرا تودوروفسكي من جيل الوسط سيقدم فيلمه 
الروسية  السينما  ناذر في  قالب  »األنيقون« في 
أثارت  الموزيكل،  وهو  أال  العالمية  وحتى 
اإلهتمام أيضا أفالم »األسير« أللكسي أوتشيتل 
كاالتوزيشفيلي،  لميخائيل  مهجورة«  و»أرض 
مسلسل  عرض  باهر  وبنجاح  تم  التلفزيون  في 
وهو  أورسولياك،  لسيرجي  بالتصفية«  »بيع 
أوديسا  مدينة  في  الجريمة  عالم  عن  أنيق  فيلم 

األوكرانية في األربعينيات من القرن الماضي.
حاجز  من  األفالم  عدد  سيقترب   2009 سنة 
ظن  سيخيب  السنة  هذه  في  فيلم،  ال200 
بافل  الكبير  المخرج  في  والنقاد  المتفرجين 

لونغين وفيلمه »القيصر«، خاب الظن أيضا في 
خرجانوفسكي،  ألندري  ونصف«  »غرفة  فيلم 
من  الكثير  الشيء  ينتظر  ما  عادة  أفالم  وهي 
مخرجيها الذين يعتبرون أساتذة في الفن السابع، 
»بوبن،  فيلم  سيفوز  وإستحقاق  جدارة  وعن 
بجائزة  ميزغيريوف  ألكسي  لمخرجه  الطبل« 
السينمائي،  لوكارنو  في مهرجان  إخراج  أحسن 
بالفيلم  أيضا  الجمهور  سيسعد  السنة  هذه  في 
لبوريس  مجنونة«  »مساَعدة  كوميدي  التراجي 

خليبنيكوف.
سنة  ميزت  التي  السينمائية  األحداث  أهم  من 
أللكسي  »منطقة«  فيلم  ترشيح  هو   2010
الرفيعة،  الذهبي  الغلوبوس  لنيل جائزة  أوتشيتل 
كما نال حظه من الجوائز فيلم »كيف قضيت هذا 
الصيف« ألليكسيبوبوغروبسكي وهو عن شاب 
متدرب في قاعدة  بالقطب الشمالي يتعين عليه 
آخر،  حياة شخص  أو  حياته  إنقاد  بين  اإلختيار 
فيلم »سفرتاتيانا األخير« ألليكسي فيدورتشينكو 
وقد  المفضل،  فيلمهم  وكان  النقاد  إعجاب  نال 
حصل الفيلم على عدة جوائز بمهرجان البندقية، 
باالبانوف  ألكسي  فيلم  أثاره  الذي  الجدل  نفس 
السابق »الحمولة 200« سيثيره هذه المرة فيلمه 

»كوتشيغار.«

الروسية  السينما  تاريخ  في  أفالم   10 أحسن 
حسب مؤسسة السينما في روسيا

تاركوفسكي  أندري  إخراج  أندري روبلوف   1-
سنة 1966

فالديمير  إخراج  البيضاء  الصحراء  شمس   2-
موتيل 1969

ستتانيسالف  إخراج  هادئ  هنا  الصباح   3-
راستوتسكي 1972

-4 طيران اللقالق  إخراج ميخائيل  كاالتوزوف 
1957

-5 17 لحظة من الربيع إخراج تاتيانا ليوزنوفا 
1973

-6 نزهة الجندي إخراج غريغوريي تشوخراي 
1959

إخراج  واتسن  واالدكتور  هولمز  شورلوك   7-
إغورماسلينيكوف 1979

-8 المرآة إخراج أندري تاركوفسكي1974
ف.  و  غ.كازانسكي  إخراج  المائي  الرجل   9-

تشيبوتاريوف 1962
أندري  إخراج  للقطار  بيالروسيا  محطة   10-

سميرنوف 1970

المصادر
نبذة  الروسية،  »السينما  فيودورف  ألكسندر  ـ 

قصيرة جدا«
ـ الموسوعة الحرة  ويكيبيديا

ـ روسكيينو
السينما  لتاريخ  ملخص  عن  عبارة  النص  )هذا 
إلى  ترجمة  عن  عبارة  فقراته  ومعظم  الروسية 

العربية لنصوص ومعلومات بتصرف(
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  إدريس القري

)1( بين الفلسفة والسينما 
فنظرةٌ  السينما  أما  للوجود،  كلية  نظرة  الفلسفة 

ةٌ للحياة فما العالقة الممكنة بينهما؟ ُحرَّ
الفلسفة  تتسائل  والنقد  الفحص  ثنايا  بين  من 
للوثوقيات  الوهمية  الُحُجب  »هتك«  بغرض 
النظرة  لصفاء  المانعة  الغشاوة  ورفع  القاتلة، 
معتواتر  الدوكسا  تكلس  جراء  الّسريَرة  ولبوح 
تاريخ مأْسسة الحياة وما فرضه هذا التاريخ من 
كانت  ربما  نيتشه،  بتعبير  أوهام  أو  »حقيقة«، 
ضرورية الستقرار الحياة الجماعية وانتظامها. 
كل التأسيسات متواضعة وكذلك تأسيس الفلسفة، 
باعتباره  للتفلسف  سا  ُمؤسِّ طاليس  اْعُتِبَر  فقد 
فيلسوف  أول  باعتباره  وليس  ُمتفلسف  أول 
اإلسم  هذا  يستحق  متكامال  فلسفيا  نسقا  أنتج 
للفلسفة  النسقي  االكتمال  أن  ذلك  نيتشه.  حسب 
لن  الرفيع  الفكري  المتدادها  اإلنساني  والبعد 
السماء  من  أنزلها  الذي  سقراط  مع  إال  يتحقق 
عندما  االكتمال  هذا  سقراط  حقق  األرض.  إلى 
الميتافيزيقا  من  األساسي  الفلسفة  اهتمام  ل  َحوَّ
إلى  الكبرى،  الوجودية  بالتساؤالت  واإلنشغال 
للحياة  رة  الُمؤطِّ بالقيم  وغربلة  فحصا  االهتمام 
»اختراع«  سقراط  أعاد  هكذا  للناس.  الواقعية 
الفلسفة بحيث غدت معه منارة للعدالة وللحرية 
وللسخرية من »ديموقراطية األواني النحاسية« 
حسب تعبيره. غدت الفلسفة، كما ستكون السينما 
الحقا بقرون في أنبل مستوياتها، تلتقط أوضاعا 
مشتركة  وجودية  تجارب  عن  وُتعبر  مألوفة، 
الدفين،  الجماعي  األنثروبولوجي  المتخيل  في 
في  ُمها  ُوتقدِّ تعبر عنها  الجميع،  تجارب خبرها 
هو  ُمبدع،  فني  تعبيٍر  وصيَغِة  ومستًوى  شكٍل 
ذلك  الحقا.ا   والسينما  الفلسفة  َفَراَدَة  ُل  ُيشكِّ ما 
إنها  الفلسفة والسينما،  بين  العمق  ما يجمع، في 
الفلسفة والسينما، من  التميُّز.  الفرادة وذلك  هذه 
جهة أخرى، انتاجان ذاتيان وإن اختلفت معايير 
فيهما  االختصاص  أهل  لدى  النظرتين  استواء 
العالقة  وُجوِه  من  بعٌض  هذه  كانت  إذا  لكن، 
الُمْمِكنة بين الفلسفة والسينما فما الذي يمكن أن 
يجمع بين الفيلسوفين اليونانيين طاليس وسقراط 
وبداية التفلسف والفلسفة في اليونان القديمة من 
بناني  حميد  المغربي  السينمائي  وبين   جهة، 
الفيلم  وصناعة  السينمائي  الحكي  فعل  وبداية 
جهة  من  السبعينيات  بمغرب  النسقي  السينمائي 

ثانية؟ 
بين تفلسف طاليس وحكي عصفور.  

الفلسفة  التفلسف في  بداية  الحديث عن  يستدعي 
من  ببلدنا  السينمائي  الحكي  بداية  عن  الحديث 
باب بعض التشابه الفعلي الدال بينهما في نظرنا، 
بالمغرب  السينمائي  الفعل  بصدد  دمنا  ما  وذلك 

القديمة.  اإلغريق  ببالد  التفلسف  بداية  مقابل  
وأنا بصدد التفكير في هذا التقابل يقفز إلى ذهني 
السينمائي  الحكي  فعل  تاريخ  في  ضارب  إسم 
عالم  اقتحام  فضيلة  له  كانت  إسم  بالمغرب، 
التي  الحكي،  لفتنة  ومجسدة  ساحرة  وافدة  تقنية 
ألوانها  لتجسيد  المغاربة من شاشة  لدى  تكن  لم 
وتفخيم أصواتها غير مخيالتهم الفردية الناضحة 
عصفور  محمد  الراحل  إنه  الجدة:  بحكايات 
من  أول  هو  عصفور  أليس  ذلك:  إثر  تسائلت 
الحكي  سيادة  تحت  بالمغرب  سينمائيا  حكى 
السينمائي الكولونيالي؟ أليس سي محمد عصفور 
هو أول من »أطلق« فعل الحكي السينمائي؟ أال 
الفعل، وبالتالي لقب  لهذا  المؤسس  يستحق لقب 
طاليس السينما المغربية؟ إن سي محمد عصفور 
اخترع  المغربية،  السينما  طاليُس  بالِفْعل  هو 
يستطيع،  أن  دون  المغربي  السينمائي  الفعل 
متكامل  سينمائي  فيلم  صناعة  عليه،  هللا  رحمة 
بعفوية  الشغوف  الرجل  هذا  قيمة  تكمن  البنية. 
»بالصور المتحركة« في شجاعة المبادرة على 
إنجاز قطيعة مع العجز السينمائي المغربي. إن 
عصفور هو المؤسس للفعل السينمائي المغربي، 
كما  تماما  الكولونيالية،  السينما  هيمنة  وسط 
وسط  اإلغريقي  التفلسف  بداية  طاليس  أبدع 
أن  ودون  السحري،  األسطوري  التفكير  هيمنة 
له  فكان  متكامل،  فلسفي  نسق  إنتاج  يستطيع 
حق »البداية« وشرفها وتاريخها العظيم بمقدار 
هيمنة األسطورة على الثقافة االغريقية القديمة. 

هذا طاليس وهذا عصفور
لكن ما لحميد بناني وسقراط وهذا األمر؟ 

س.   الَُمؤسِّ بناني  وفيلم  النسقية  سقراط  فلسفة 
اإلغريقية  للفلسفة  الفعلية  البداية  هو  سقراط 
الفلسفة  »إنزاله«  أولهما  األقل:   على  لسببين 
اإلنسان  قضايا  إلى  الميتافيزيقا  تأمالت  من 
المادية  تعني جودة حياته  على األرض، قضايا 
مع  الفلسفة  غدت  هكذا  اليومي.  في  والمعنوية 
سقراط تتنفس العدالة والحرية والمساواة. ثانيهما 
فلسفية  لنظرية  الكبرى  للمعالم  سقراط  رسم 
المنظمة  القيم  تخوم  إلى  األنطولوجيا  من  تمتد 
بالمعرفة  مرورا  اإلنسان،  إلنسانية  والحافظة 
ال  حتى  القيم  بهذه  اإللتصاق  لها  ينبغي  التي 
تكون معرفة في خدمة “الشيطان”، شيطان الشر 
والعنف والتمييز في الحقوق بين الناس. ذاك هو 
النسق الفلسفي  المتكامل تميز به سقراط وإن لم 
يكتبه.ا أما حميد بناني. فسقراط الفيلم المغربي، 
أولهما  األقل:  أيضا، على  لسببين،  لماذا؟   لكن 
وبنية  اإلسم: حكاية  هذا  يستحق  فيلما  أنه صنع 
درامية وتمثيل ومشاهد متكاملة وموسيقى وحوار 
واألهم، جمالية نابعة من َرحم ثقافة محلية أصيلة 
َتْنضُح ِبَعبِق األرض وزارعيها. حياة تنبض في 
من  فيلم،  وأطفال،  ورجال  نساء  وسعي  حيوية 

ويضحك  اإلنسان(  )هذا  يتألم  شخوصه،  خالل 
وطأة  تحت  ليهلك  وينسى  ويلُهو  ويْكرهُ  وُيحب 
ليس  أو  والحب.  الحنان  من  والحرمان  الشجن 
حب  الحب،  هو  والفلسفة  السينما  وجود  جوهر 
القيم الكونية النبيلة الكبرى المؤسسة لكل القيم: 
الخير والحق والجمال؟ وثانيهما أن حميد بناني 
سماء  من  المغربي  السينمائي  الفيلم  »أنزل« 
تخييل  إلى  الستينيات،  بداية  في  الميلودراما 
الواقع مع منتصف السبعينيات، فال واقعية دون 
تخييل في السينما وكل الفنون، رغم كل ما يمكن 
مختلف  احتساب  ومع  الواقعية،  عن  يقال  أن 
تياراتها. من ميلودراما الحكي السينمائي العاشق 

مع المحاوالت األولى للمرحوم محمد عصفور، 
المصرية  النماذج   تهجت  التي  الملودراما  إلى 
والخياط  والمسناوي  مع   واألمريكية  والهندية 

وغيرهما.
أية  والفلسفة، وعن  بن سعيدي  ماذا عن فوزي 

فلسفة نتحدث؟
)2( سينما فوزي بنسعيدي: 

»وجُع« حداثة تتنفس الهامش.
هي  عادة  النقدية  الكتابة  من  الغاية  كانت  إذا 
الوقوف عند المسار الشخصي لسينمائي ُمتمكن 
التفكير  لهذا  األهم  فمن  اشتغاله،  أدوات  من 
اإلبداعي  الفعل  مناخ  في  يُغوص  أن  النقدي 
متعددةٌ  قراءة  خالل  من  وذلك  السينمائي،  لهذا 
بكل  البصريِّ  لَِسْرده  َمَصاِدرها  حساِسّياُت 
بناء رؤيته  بآلية  يْحُبل  باعتباره  مكوناته، وذلك 
القيم  من  ومواقفه  تصوره  وبالتالي  السينمائية، 
األمر  يشبه  الكوني.  اإلنساني  للوجود  الكبرى 
إلى حد بعيد »إغراء« مخرج-نجم للحديث عن 
نفسه في درس سينمائي، ثم »اصطياده« للكشف 
عن أدوات »إنطاقه لتقاسيم« شخوصه، ولطبيعة 

نقد28
في الفلسفة والسينما المغربية، 

من حميد بناني إلى فوزي بنسعيدي 

حميد بناني
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هذه  في  الروح  فيه  تْنَزِرُع  الذي  الّرِحِم  سائل 
المذهل  تكوينها  »حكاية«  خالل  من  الشخوص 

من »لُحَمٍة« إلى كائن كامل. 
جدلية »الحائط«  و»الحافة«. 

المخرج  لدى  سينمائية  ُرؤيٍة  تميُّزات  تفتقت 
»حافة«  في  »سقوطه«  منذ  بنسعيدي  فوزي 
سريرته بشريطه القصير األول. فقد »رسم« هذا 
دون  يحول  »حائط«  معالم  البداية  منذ  الشريط 
الجاهِز والمألوف  ِط  الُمنمَّ السينمائي وبين  فوزي 
وللفهم  للعين  والُمعطى  اإلطار  داخل  هو  مما 
هما  اإلطار  وخارج  الهامش  البحث.  عناء  دون 
والمناؤء  المشاغب  المخرج  هذا  تميز  عنوان 
إنها  جميل.  مفارقي  بشكل  له  والمنتصر  للوهم 
لعبة االنتظار والتكسير الدائم ألفقه الذي يبدو أن 
فوزي بنسعيدي مولع به. معالم عْيٍن ترى وتلتقط 
بل  والمألوف  البسيط  اليومي  مكونات  بين  من 
والمبتذل، ما ُيَمكِّن من »نْسج« حكاية ُتضاهي في 

عمقها ذلك الشرط الكْونيَّ الحاِمَل ألعمق األسئلة 
بنسعيدي  فوزي  أعمال  جمالية  كل  الوجودية. 
وعلى  المهمش  على  األطار،  الخارج  تتأسس 
يقينيات  من  المنفلت  الوجود  هامش  الهامش: 
المضللة. فشخوصه، على  والمسلمات  البديهيات 
المشردين  األطفال  من  فيلموغرافيته،  امتداد 
القاتل  إلى  الدرب،  ببنت  المغرم  الحي  فتى  إلى 
مرورا بالشرطية وبالمومس وبالشاب الحضري 
…. شخوص ُتدبُِّر مفارقة التأرجح بين »حافة« 
الهشة  وللسكينة  له  ِق  الُممزِّ الشك  وثخوم  اليقين 
مواجهة  في  الشخوص  هذه  وكأن  يمنحها،  التي 
»حائط« أصم ال يسمح برؤية مفتوحة على أفق. 
ينل  لم  الذي  الشك  ما  حد  إلى  يشبه  هامش  إنه 
إعادته  لتغليف  دفعه  ما  بقدر  إال  طفيل  ابن  من 
النظر في القيم المغلوطة بالتقليد والتنميط للحرية 
والعدالة والربوبية، بحكاية رحلة ابن يقظان من 
الذي  الوهم  هول  ليكتشف  المدنيَّة  إلى  األدغال 
بالقيم  المتعلق   ِّ الجوهري  في  ُة  المدنيَّ هذه  خلقته 
الوفير  الربح  مقابل  اإلنسانية،  للحضارة  الكبرى 
الذي  الخراب  حيث  من  أيضا  الثمن  والغالي   =

حققه  الذي   = للبشرية  الثقافي  التنوع  في  أحدثه 
ن، لتلبية الحاجات مقابل قمع الرغبات.  هذا التمدُّ

الهامش الموجع. 
بنسعيدي  فوزي  سينما  في  الهامش  مفهوم  إن 
هامش مختلف، فهو هامش سينمائي ُمتكامل يجده 
لقِّي الجسدي  ُب العين والسريرة والتَّ المتفرج الُمدرَّ
في كلية أبعاد أعماله السينمائية: إنه الخيط الناظم 
لدى فوزي  الهامش  يتمثل مفهوم وآلية  ألسلوبه. 
بنسعيدي في تصميماته، وفي مشاهده، وفي حركة 
نوعية  وفي  شخوصه،  انتماءات  وفي  كاميراه، 
أفالم  إن  أفالمه.  نهايات  وفي صيغة  مواضيعه، 
المركز  ضد  إبداعي  »بيان«  بنسعيدي  فوزي 
بكل معانيه: )مركز المدينة حيث فضاءات أفالمه 
حيث  الموسيقى  ومركز  الحواضر،  هوامش 
موسيقاه أصوات األشياء وحركاتها دون تأليف، 
أو أنها موسيقى هامش الطفولة واإلبداعات التي 
والمركز  المعتاد،  غير  بتميزها  أجياال  طبعت 
وتنفسات  تقاسيم  اختياراته  الشخصيات حيث  في 
ومركز  والمبتذل،  المألوف  هامش  على  هم  من 
إال  كاميراه  تتحرك  ال  حيث  والتصاميم  المشاهد 
من الجانبين لترصد الحركة دخوال وخروجا في 
بالحكم  وليس  الحياة  بنبض  متعلق  المشهد وكأنه 
تلويناتها والقبض عليها…(. هامش فوزي  على 
السينمائية  أعماله  سرد  يشغل  الذي  بنسعيدي 
ال  التي  نهاياته  حتى  يشكل  هامش  المختلفة 
فيها وال حكم وال حقيقة وال وهم سعادة  تمركز 
هذا  أليس  الجواب:  أو  االستقرار  مع  تصالح  أو 
استمرارية  على  تأكيد  هو  الذي  التفسف  صلب 
البحث عن حقيقة ال تمنح نفسها كاملة لإلنسان؟ 
يلتقي ابن رشد بنسعيدي في هذا »الهامش«  أال 
المميز وإن اختلفت األدوات وتناغمت الجماليات 
النابعة من صلب إنسانية القيم الرفيعة المشتركة 
بين طريقي تركيب المعنى واألوضاع اإلنسانية؟ 
سقي  وصعوبة  الحاجات  إشباع  يشكو  ال  هامش 
العطش منها بقدر ما »يرسم« تحدي تيه وجودي 
بنظرها  الجاحظة  الشخوص  هذه  لدى  تساؤلي 
الفنان  تمثل  في  األمر  هو  كما  األعالي  صوب 
وهو  »اإلالهي«  أفالطون  ذراع  »لهندسة« 
يجاور أرسطو »الطبيعي«. فمن طفل »الحافة« 
إلى شاب قاتل »موت للبيع« وما يكمل حكايات 
في  مغربي  بعمق  المضمخة  الخمس  الساعات 
لإلنسان،  الحداثية  الرؤية  ثابت  كوني  إطار 
إلى  ا  سيزيفيَّ مأساته  وتكرار  معاناته  وسوريالية 
المايسترو  بنسعيدي  فوزي  يقف  نهاية،  ال  ما 
المؤلف الحاكي، ممسكا بدفة السؤال حتى النهاية 
ولو تطلب األمر »قلب« الصورة تعبيرا عن تيه 
يقين زئبقي منفلت بشكل  الباحثين عن  شخوصه 
فضائحي فاتن. هكذا كان ابن رشد ال يتوقف عن 
بمشروعية  فيه  لُْبَس  ال  باعتراف  ولكن  السؤال 
الّرغبة والجمال وُمْتعة االندهاش، وذلك بالعيش 
تحت الظالل الوارفة لقيم الحداثة: أليس هو القائل 
بأن من أسباب تراجع الحضارة العربية باألندلس 

تراجع دور المرأة في المجتمع آنذاك؟  
حكي القلق الحداثة ووجع التساؤل.

هو  بنسعيدي  فوزي  لدى  السينمائي  الحكي  تميز 

أيضا الجسد الُمشتهى )الجمالية الحسية للمكالمات 
الرائع«  فوزي  »عالم  في  وكمال  الشرطية  بين 
الذي   - األهواء  وُمحرك  المتاعب  مصدر   -
السينما  »سقراط«  »بوعنانية«  بحساسية  أدان 
المغربية، حميد بناني، ألم » وشِمِه « على جسد 
السؤال  يعاقر  ال  متكلس  وسط  في  وشاب  امرأة 
وال يشك في يقين مهتريء وتقاليد مجترة تخنق 
الجسد بالنهار ليفلت ن عقاله كلما جن الليل أو عم 
الضباب الحاجب للرؤية فضاء الروابط اإلنسانية. 
فني  نضج  صيغة  بنسعيدي  فوزي  نعتبر  إننا 
وجمالي متكامل للسينما المغربية. رصانة كاميراه 
الوئيدة الحركة دليل على ذلك حتى وهي عبارة 
عن عيته التي »تلهث« وراء شخوصها الباحثين 
بنظرة  المتفرج  يستقبلون  منفلت،  يقين  دوما عن 
مندهشة مما حولهم )الطفل الذي ينظر في حركة 
نصف دائرية لألفق عبر قعر الزجاجة في الحافة، 
النظر  الطي يصعد على كرسي محاوال  واآلخر 
الرؤية  لعل  ما  بمعنى  يسحقه  لعالم  »فوق«  من 
على  االهالم  هذا  »ثقل«  من  تحرره  فوق  من 
جسده الغض الذي ال يتنفس استمراريته إال عبر 
االلتفاف عبر أحكامه المسبقة …(: ألم يكن كتاب 
من  والشريعة  الحكمة  بين  فيما  المقال  »فصل 
االتصال« البن رشد »شريطا« منطقيا لاللتفاف 
المدمر  الغزالي  إلرث  جسامة  على  باالستدالل 
على حداثة الفكر التي أسسها فالسفة االسالم قبل 
بأقوى  الرد عليها  ابن رشد، وحاول هذا األخير 
وأنصع حداثة فكرية )ألم يكن بن رشد من أشرس 
في  والحق  الفنون  على  التفتح  عن  المدافعين 
االختالف والعيش الكريم وجق اإلنسان في جسده 
وحريته( عرفها تاريخ الفكراالسالمي بل العالمي 

في تلك الفترة؟  
ٍة. أْلُف محليٍة وروعُة كونيَّ

ُمنغرسة في  بنسعيدي  إن ما يجعل سينما فوزي 
واقعها ال هي ُمْستلبٌة وال هي سْطحيَّة، من جهة 
أخرى، هو كون شخوصها محلية اإلنتماء الثقافي 
ٌة عالميٌة  واإلجتماعي، لكنها وفي نفس اآلن، كونيَّ
الدائم  قلقها  يحمله  وما  إشكاالت  تطرحه من  بما 
من تساؤالت ومحاوالت لالستطالع والفهم، فهم 
فيلم  لها ولغيرها )طفل  ما يحدث  يدور وفهم  ما 
»ألف شهر« الذي يستكشف »عالمه« من خالل 
المنظار وطفل فيلم »الحافة« الذي ينظر في حركة 
خالل  من  الشمال،  إلى  اليمين  من  ماسحة  أفقية 
إن  شربها؟…(  لمن  الفرحة  تجلب  قارورة  قعر 
شخصيات فوزي بنسعيدي في كل أفالمه، قصيرة 
أيضا  والتساؤل  القلق  كونية  شخوص  وطويلة، 
فهي ال تقلق وال تتسائل من أجل المعيش اليومي 
البئيس كما قد تبدو للوهلة األولى، بما تمارسه من 
المجازفة  قبولها  حد  إلى  للمألوف  ورفض  تمرد 
الحائط؟«  أيها  إلي  تنظر  )»لماذا  بفقد كل شيء 
تقول شخصية الشريط القصير »الحائط « الذي 
هو، في الحقيقة خلفية لحياة إشكالية خاوية بقدر ما 
هي بئيسة ومأساوية بخوائها ذاك في نفس الوقت 
….. ( وهو الفقدان الذي هو في نهاية المطاف، 
َتخلٌُّص من فوضى وجوٍد فرديٍّ وجماعي ُمبتذٍل 

ِم، في هامٍش يتحدث عن وجعِه.  أزُّ حدَّ التَّ

فوزي بنسعيدي



محمد الشوبي فنان مختلف ومتميز، ليس كممثل فقط بل باعتباره يجمع 
التمثيل بكتابة القصة وُممارسة الشغب يوميا على صفحات »الفيس 

بوك« وفي حياته الخاصة...فهو فنان صادق ال يتورع عن إبداء 
آرائه التي قد تكون سلبية في أعمال فنية، ليس فقط أعمال اآلخرين 
بل حتى تلك التي شارك فيها...في الحوار التالي ُنناقش معه قناعاته 
الفكرية والفنية ونوع العالقة بين كونه كاتبا وممثال وأشياء أخرى...

أنا ممثل مشاكس، وهذه خصلة اكتسبتها 
منذ صغر سني

الفنان محمد الشوبي:
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السي محمد، ُعرف عنك أنك ممثل مشاكس، 
بالمعنى اإليجابي للكلمة، فأنت ال تتوانى عن 
والدرامية  السينمائية  األعمال  حتى  انتقاد 
التي تشارك فيها وليس فقط أعمال اآلخرين، 
لماذا هذا االختيار الذي قد يعاتبك عليه بعض 

الزمالء والمخرجين؟ 
طبعا أنا ممثل مشاكس، وهذه خصلة اكتسبتها 
منذ صغر سني عندما كنت مشاكسا في القسم 
أجعل  كنت  أي  للمشاكسة،  اإليجابي  بالمفهوم 
من المعلم شعلة متقدة في القسم من أجل مدنا 
اسأل  وكنت  لديه،  المتوفرة  المعلومات  بكل 
وأستطيع  ونشيطا،  حيويا  منه  تجعل  أسئلة 
القسم  داخل  الدرس  على  التعرف  من خاللها 
إليه مرة أخرى، وهذه المشاكسة  دون العودة 
اإليجابية التي تتيح لآلخر التعامل معك بحذر 
بل  للود قضية،  تفسد  أظنها  وبمهنية عالية ال 
يضعك  أن  معك،  يتعامل  لمن  المجال  تفسح 
مساهما معه في عمله وليس »خدام عندو«، 
الفاشلون فقط هم من يقلقهم المشاكس اإليجابي، 
بمعنى خوفهم من المسائلة يعميهم عن التعامل 

اإليجابي مع المنتقد لهم.
المعهد  لـ»ليزاداك«  فوج  أول  خريج  أنت 
الثقافي،  والتنشيط  المسرحي  للفن  العالي 
كيف ترى اإلضافة التي ساهم بها خريجو هذا 

المعهد في إغناء المشهد الفني بالمغرب؟
المعهد العالي للفن المسرحي أضاف العديد من 
الحرفية  رأسها  وعلى  الفني،  للمشهد  األشياء 
مع  مقتسمة  أصبحت  التي  العالية  والمهنية 
يتحدث  فعندما  والمسرحيين،  السينمائيين 
مخرج ما مع خريج للمعهد، يدرك أنه يتحدث 
بها  يتحدث  التي  اللغة  لنفس  فاهم  مهني  مع 
المخرج، هذا إضافة إلى أنه أغنى الساحة الفنية 
والمالبس  السينوغرافيا  مجال  في  عليا  بأطر 
واألسماء  والسينمائي،  المسرحي  واإلخراج 
كثيرة في ساحتنا الفنية، ونوعية ذات قيمة فنية 
عالية، مثل فوزي بنسعيدي، ومحمد نضيف، 
ورشيد  زيراط  اإلله  وعبد  الروخ  وإدريس 

إيجورك  وبشرى  عكرود  وسناء  القاسمي 
كثر  وغيرهم  باسكيط  وحميد  التريكي  وليلى 

طبعا ال يتسع المجال لذكرهم جميعا.
رأيي  باألساس، وحسب  ممثل سينمائي  أنت 
يمكن  الذين  الممثلين  بين  من  فأنت  الخاص 
تشبيههم بالخمرة الجيدة التي تزداد لذة ومذاقا 
كلما تقدم بها الزمن، وقد كانت بعض أدوارك 
»الخاوة«  )فيلما  هذا  على  برهانا  األخيرة 
من  ..انطالقا  كمثال(  الخفي«  و»الصوت 
هذا هل ترى أن الشتغالك مع مخرجين دون 
جيد؟  كممثل  ظهورك  في  مهم  دور  غيرهم 

وهل تؤمن بإدارة الممثل أم ال؟
فأنا  يشبهني،  الذي  التشبيه  هذا  على  شكرا 
عن  المدافعين  المساهمين  الممثلين  بين  من 
الرؤية الفنية للمخرج، فور اقتناعي بإمكانياته 
والحمد  كثر  وهم  السينمائية  وثقافته  اإلبداعية 

هلل، أنا لحد اليوم لم أبد من إمكانياتي إال القليل، 
فأنا  خالقة،  وبروح  بجد  مكتوبة  أعمال  في 
فوزي  رفقة  قدمتها  التي  األعمال  بكل  فخور 
بنسعيدي وكمال كمال وعادل الفاضلي ولحسن 
زينون وبعض المخرجين الشباب في أعمالهم 
القصيرة، وأظن أن المؤهالت الفنية لكل ممثل 
التواطئ،  مع  إال  للناس  تخرج  أن  يمكنها  ال 
على  فبتواطئهما  الممثل،  مع  المخرج  تواطئ 
ال  وهنا  إيجابية،  النتيجة  تكون   ، الشخصية 
يكون من األصل  الممثل عندما  مجال إلدارة 
بالدارجة »غير  متواطئا في العمل، كما يقال 

بركم وأنا نفهم«.
هل ترى أن هناك أدوارا جيدة تعرض عليك أم 

أنك مازلت تبحث عن أدوارك الحقيقية والتي 
لم تؤدها بعد؟ 

هناك أدوار جيدة قدمت لي وأظن أني أتقنتها، 
عنها،  ورضي  الجمهور  تابعها  أدوار  منها 
عليها،  يطلع  لم  الجمهور  أدوار الزال  ومنها 
وهي في أفالم مفتكر والمريني وغيرهما في 

القريب من األيام، وهللا يجيب التيسير. 
جاء  وهل  األدبي،  اإلبداع  مجال  دخلت  متى 

هذا في فترة تالية لدخولك ميدان التمثيل؟
أصبح  أن  قبل  األدبي  اإلبداع  مجال  دخلت 
بعض  في  تنشر  كتاباتي  وكانت  ممثال، 
بالكتابة  شغوفا  وكنت  وهناك،  هنا  الصحف 
الشعرية أساسا وتحولت إلى الكتابة القصصية 
شغوف  ،ألني  المسرحية  الكتابة  إلى  وقبلها 
باألدب والثقافة والفكر عموما، وأحب القراءة 
»ص«:  للنبي  حديثا  حولت  وقد  والكتابة، 
وركوب  والكتابة  القراءة  أبنائكم  »علموا 

اإلبداع«.
حدثنا عن محمد الشوبي القاص وكيف يستفيد 

منه الشوبي الممثل؟
الشوبي  من  يستفيد  من  هو  القاص  الشوبي 
إبداعا  يركب  محطة  كل  في  ألنه  الممثل، 
بتفاصيله مع شخصية هالمية، أو واقعية حتى 
أدوات  له  وتتيح  الرحلة  هذه  من  يتغذى  فإنه 
الحكي، وتسهل عليه تفاصيل السرد الرصين، 

ما أحوجنا للتفاصيل في الحكي.
بما أنك أديب وفنان، كيف ترى عالقة األدب 
بالسينما  المغربي  واألدب  عموما  بالسينما 

المغربية على الخصوص؟
هناك سوء فهم بدأ يذوب في اآلونة األخيرة، 
السينما،  وبين  عموما  واألدب  الرواية  بين 
وأرى أن العديد من كتبة السيناريو لم يدركوا 
مثقفون  اللهم من هم  الماضي  في  األدب  حق 
أصال ومجالسون للمثقفين، فكثير ممن أنتجوا 
السينما  لمستوى  حتى  الترقى  سوقية  أفالما 
كسهيل  أناس  أما  اللغط،  هذا  يثيرون  من  هم 
بنبركة وسعد الشرايبي ومحمد مفتكر ولحسن 

الممثلين  بين  من  أنا 
المدافعين عن الرؤية 

الفنية للمخرج

حاوره عبد الكريم واكريم
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بنسعيدي وداوود  زينون وكمال كمال وفوزي 
والمرحوم  التازي  الرحمان  وعبد  السيد  أوالد 
من  وغيرهم  فرحاتي  والجياللي  الركاب 
اإلبداع  من  نهلوا  كلهم  المثقفين،  السينمائيين 
األدبي مسرحا كان أو رواية أو قصة قصيرة 
أو حتى شعرا، وتحس في أعمالهم دربة اإلبداع 

األدبي الرصين. 
في  للمشاركة  تعود  لن  أنك  مؤخرا  صرحت 
سبب  عن  حدثنا  الرمضانية،  »السيتكومات« 
هذا  التخاذ  دعتك  التي  األسباب  وعن  ذلك 

القرار؟
في  لنفسي  احتراما  نفسي  مع  ذلك  قررت  لقد 
لن  ألنفسنا  احترام  بدون  ألننا  األول،  المقام 
نحترم مهنتنا ولن نحترم أحدا، والسيتكومات في 
المغرب وضعت لالستهزاء بالعقول والكيانات 
الشعبية، وليست كالسيتكومات في العالم، فنحن 
اآلخر  مع  وليس  اآلخر  من  تضحك  شعوب 
سيتكوم  في  مشاركتي  بعد  له  فطنت  ما  وهذا 
»دوربيها يا الشيباني«، مع العلم أنني شاركت 
في سلسلة هزلية مع السي عبد الرحمان التازي 
في نفس السنة، وكانت متميزة ومحترمة تعالج 
من  اإلكثار  دون  لبقة،  بطريقة  العائلي  التفكك 
تطبع  التي  الفنية  والحذلقة  التباهي و»التنقاز« 

سيتكومات رمضان.
تصنف  أن  يمكن  للتمثيل  مدرسة  أية  ضمن 

نفسك؟
النقاد  بعض  صنفني  كما  نفسي  أصنف 
الواقعية  لمدرسة  المنتمي  التركيبي  بالممثل 

في  جميعا  جدنا  حددها  كما  السيكولوجية، 
من  فأنا  ستانيسالفسكي،  األستاذ  التشخيص 
طينة الممثلين المروضين لألدوار والشخصيات 
كما قالها عني بعض النقاد المغاربة والغربيين 
أيضا، وأرغب في الوصول إلى قمة التشخيص 

بهذا المنهج إذا أمكن لي ذلك إنشاء هللا. 
هل تفكر دخول ميدان اإلخراج في يوم ما؟

أن  طموح  لدي  قلت  كما  ألني  صدق،  بكل 
أسبر أغوار التشخيص، وهذا لوحده عمل شاق 

ومشروع فني يتملكني.
الذي  المستوى  تقيم  أن  لك  يمكن  كيف 

حاليا؟  المغربية  السينما  وصلته 
في   - ندعي  أن  لنا  يحق  وهل 
رأيك - أن سينمانا بخير، أم أن 
للوصول  طويلة  مازالت  الطريق 

إلى مصاف السينمات العالمية؟ 
السينما المغربية ال يمكن الحديث 
مع  مقارنة  إال  تطورها  عن 

اليوم  فنحن  أخرى،  دول  سينمات 
رائدون في العالم العربي من حيث 

الكم اإلنتاجي، ومن حيث التطور التقني، 
والصنعة اإلخراجية والتشخيصية، لكن ال 
زالت السينما المغربية تعيقها مجموعة من 
اإلبداع  تعيق  التي  اإلقتصادية  المثبطات 

للشق  لم نولي االهتمام  عموما، فنحن الزلنا 
الصناعي بكل مكوناته لسينمانا، والزلنا نخاف 
المتخلفين  بعض  تشدق  لدرجة  صورتنا  من 
سينمائيا بما يسمى »السينما النظيفة«، والزالت 

المنتجين  تعامل  القطاع  في  المتبعة  السياسة 
السينمائيين كأصحاب مشاريع عقارية، والزلنا 
لم نقدر »سينما المؤلف« التي في حقيقتها تسائل 
الفهم  على  المستعصية  والمواضيع  الوجود 
بطريقة بسيطة وجدية، فتغلب الذات في سينما 
وليست  فيلمية  تجارب  فتصبح  عندنا  المؤلف 

مدارس سينمائية.
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من  مخرجين  بفضل  اآلسيوية  السينما  تساهم 
تحويل  في  الجنوبية  وكوريا  والصين  اليابان 
المنظار«السابع« من غربه إلى شرقه. ويساهم 
جيلها الجديد من المخرجين في محاولة تجديد 
افتقده  ما  وإضافة  والتغيير،  التحول  طرق 
وتختلف  بصريا.  لبلدهم،  الحكائي  المخيال 
كل  مواضيعهم،  وشخصيات  معالجتهم  طرق 

حسب رؤيته وقدرته اإلبداعية.
إيدا  »كوري  الياباني  المخرج  علينا  أطل 
الدرامي  بفيلمه   ،2013 عام  هيروكازو« 
 Like father, like( أبيه«  سر  »اإلبن 
son(. وهو آخر أعماله التي أخرجها وكتبها 
لحد اآلن، والذي نال عنه عدة جوائز عالمية، 
منها جائزة لجنة التحكيم في مهرجان »كان« 
لنفس العام. وقد سبق لهذا المخرج أن حصد 
مثل  السينمائية  أعماله  على  عالمية  جوائز 
السير«  و»أغذ   ،)2004( يعلم«  أحد  »ال 

)2008(، و»أتمنى« )2001(.. وغيرها.
الدرامي  بطابعها  أعماله  معظم  وتتميز 
إلى  يحتاج  ال  إذ  الصرف،  واإلجتماعي 
لمتاهات  وال  جنسية  وال  بصرية  مؤثرات 
حكائية.. وال حتى لنزعات سياسية وتاريخية، 
بـ»السوسيودراما«،  سينماه  تسمية  يمكن  إذ 
اليابان االجتماعية ونسقها  فلسفة  المبنية على 

الثقافي.
مع  أعماله  في  غالبا،  »هيروكازو«،  يتعامل 
أطفال يلعبون دور البطولة. ويجسد بهم نمط 
في  أنه  إال  اجتماعيا.  وبسيطة  متوسطة  حياة 
أن  حاول  أبيه«،  سر  »اإلبن  األخير،  فيلمه 
وليس  عيش  )كنمط  البرجوازي  حياة  يقارب 
الشعبي  الفرد  حياة  نمط  مع  إيديولوجيا(، 

البسيط.
اللقطات  تقنية  الفيلم  هذا  في  المخرج  ووظف 
الجانبية والخلفية، دليال على تسطيح الصورة 
ليست  لكونها  نشاهده،  ما  مع  االرتياح  وعدم 
عن  الحقائق  تتبين  حتى  حقيقية،  أو  قطعية 
اللقطات  بتغيير  التعمق  محاولة  طريق 
على  الضوء  وتسليط  والقريبة(  )المتوسطة 
الموضوع. وبالتالي فالتطور يبدو ظاهرا على 
مستوى اإلخراج )اللقطات، وزوايا الكاميرا( 

وعلى مستوى كتابة النص في عمق حبكتها.
 أبعاد القصة

نونوميا  )ريوتا  زوجين  قصة  الفيلم  يروي 
وزوجته ميدوري( يكتشفان بعد إجراء ابنهما 
موسمه  بداية  مع  الدم،  فحوصات  »كيتا« 
جعل  مما  معهما  تتطابق  ال  أنها  الدراسي، 

المستشفى يعيد البحث في األمر والقيام بفحص 
الحامض النووي لديهما )ADN(. ليتضح أن 
الزوجين كانا ضحية عملية »تبادل األبناء«، 
اللذين  »يوكاري«،  وزوجته  »سايكي«  مع 

ذهال أيضا بأن »ريوسي« ليس ابنهما.
تبين  يتضح  أن  بعد  الفيلم  إشكالية  تبدأ  هكذا 
تكوين  سنوات  )وهي  سنوات   6 مرور  بعد 
الشخصية حسب علم النفس التربوي( أن الولد 
ال يمت إليهم بصلة الدم. وتأتي هنا التضاربات 
لمحاولة  واألسرية،  المجتمعية  والضغوط 
تصحيح الخطأ، وتبادل األبناء، تدريجيا، قبل 
العواطف  فتتحرك  بالمشكل.  الطفلين  وعي 
ومشاعر األلفة التربوية إزاء محاولة التعايش 
األب،  بوسع  وهل  رفضه.  أو  الخطأ  مع 
خصوصا، أن يتقبل أن َخلفه وحامل دمه وسره 

ليس بالضرورة أن يكون أصال من صلبه؟
أحداث الفيلم يمكن أن تقع في أي مجتمع وفي 
السياق.  اختالف خصوصية  أي زمان، رغم 
فلو حدثث في ايرلندا أو السنغال أو مصر أو 
ستختلف  كانت  وسنغافورة..  كوريا  في  حتى 

طرق التعامل واالنصياع.
الحدث أو عقدة الفيلم تبدو مسترسلة وعادية، 
وحتى واقعيتها تبدو قابلة للتحقق والتشابه في 
أي مكان وأي مجتمع. لكن، ورغم ذلك، نجد 
مع  للتعامل  قابلة  غير  المشفرة  الفيلم  رسائل 
وعامة.  جاهزة  بحلول  أو  باستسهال  الواقعية 
الفيلم،  في  )كنمط(،  البرجوازية  كانت  ولذلك 
مقابل البساطة وليس الفقر، والعمل مقابل قلة 
مقابل  البيولوجي  والدم  عدمه،  وليس  العمل، 
األخطاء،  بقايا  أمام  والخطأ  المكتسب،  الدم 

وليس الصواب أو المثال.
األب  فنجد  األزواج،  بين  التقابالت  عن  أما 
)في عائلة مينونا( يعمل مهندسا معماريا ودائم 
العمل، فال يجد وقتا إلعطاء ابنه )الذي ليس 
ابنه( الوحيد كل اهتمامه. بينما نجد األب في 
أسرة »سايكي«، يملك محال صغيرا لألدوات 
ضحكهم  يشاركهم  أبناء  ثالثة  وله  المنزلية، 
ولعبهم واستحمامهم. أما األب األول، فيشجع 
»أحد  وال  مستقال«..  الفرد  يكون  أن  »فكرة 
و«لم  يعمله«..  ما  فعل  يستطيع  عمله  في 
الورقية«..  بالطائرات  معه  يلعب  والده  يكن 
يشتري  بل  المكسورة،  األشياء  يصلح  و«ال 
أو  بقوله  يقابله  اآلخر  األب  أن  بيد  غيرها«. 
بفعله: »أنهم يتشاركون في األشياء.. وال أحد 
األب..  سوى  األب  دور  يلعب  أن  يستطيع 
بالطائرات  يلعب  ال  أن  بالضرورة  وليس 
األشياء  إصالح  يحاول  أن  وعليه  ابنه..  مع 

المكسورة«.

النظريات  بعض  يسقط  الفيلم  نجد  هكذا 
في  نظمها  تلتصق  والتي  والنفسية؛  التربوية 
أذهان كثير من اآلباء حول تربية األبناء على 
له  إليهم كامتداد  ينظر  فيمن  أو  آبائهم.  شاكلة 
أو لعائلته، لرابطة الدم التي تجري في عروق 
جيلهم. إذ ليس في وسع الدم البيولوجي إال أن 
ينصاع للدم المكتسب؛ أي للمكان ولألشخاص 
ومن تربى بينهم. وليس هناك أيضا ما ُيرغم 
األب أن يكون مثل أبيه.. وال االبن مثل والده.
وقد نخلص من الفيلم أيضا، أن حياتنا وربما 
وهم،  أو  خطأ  نتيجة  تكون  قد  معتقداتنا  كل 
اآلباء  يتساءل  ال  فلما  ذلك.  رغم  نعيش  لكننا 
في الفيلم )كما حصل في اليابان قبل الستينات( 
نتيجة  نفسها،  حياتهم،  تكون  أن  إمكانية  عن 
»تبادل األبناء«.. وأن ما يعتقدونه ويعيشونه، 

هو نسبي؟!
البورجوازي  النمط  ذلك  يخرق  فالفيلم  ولذلك 
مع  التأقلم  إمكانيته  عن  ويتساءل  الحديث 
الموروث والتقليد )الولد البورجوازي سيعيش 
في حياة ونمط شعبي، والعكس أيضا!(.. وعن 
احتمالية أن ما نعتقده أو ما نعيشه لربما كان 
له منحى آخر لوال عدم معرفتنا بالخطأ الذي 
أوصلنا إلى هنا. وبالتالي فطبيعتنا أو باألحرى 
المنشأ  ثابتة  لكنها  المنحى  نسبية  هي  حقيقتنا 
أو  ومعصرنا  برجوازيا  كونك  أي  ومتأصلة. 
تقليديا ليس سوى توازي لنمط حياة لست أنت 
من اختارها، وأن الوطن هو المكان واألسرة 
أو  أصولك  أو  دمك  وليس  فيه،  كبرت  الذي 

عرقك.
والجسم  المحافظة  على  ترّبت  وإن  اليابان 
الموحد للذات الجماعية، ورغم تقنيتها وتطورها 
اآللي، فهي تعيش أزمة المجتمع البورجوازي 
الموروثة  التقليدية  القيم  وتمازج  المعاصر، 
من  الثقافية..  بنيتها  مع  المحدثة  والعصرية 
إلى  الخمسينيات،  في  الترميمية  مرحلتها 
عولمة منتوجاتها اآللية. وبالتالي فالفيلم يندرج 
ضمن سياق نقد البورجوازية ورأسمالية العمل 

اليومي، وتأثيرها على الذات اليابانية.
واالجتماع  والثقافة  السياسة  يضمر  فيلم  إنه 
والتاريخ في سياق مغرق في فضاء البساطة 
والدرامية. وألن بساطته هي ما جعلتني امتنع 
وتقنياته  قصته  وبسط  مواقفه  عرض  عن 
أدوارهم..  في  األطفال  وتفاني  اإلخراجية 
مفاجآت  يكتشف  حين  المشاهد  على  فالدور 
الفيلم، واحتماليته غير المباشرة واألكثر تأثيرا 
مشاهدته  وحيث  بالسطور.  منها  بالصورة 
وطفال  أبا  وتموضعك  األسئلة  بطرح  تلزمك 

في آن.

قراءة في فيلم »اإلبن سر أبيه« 
للمخرج الياباني كوري إيدا هيروكازو





  ترجمة محمد الميسي 
عن موقع أكي كاوريسمياكي

»أكيال نديا«
أكي  يراه  كما  العالم  نسمي  أن  يمكن  هكذا 
كاوريسمياكي، كون غريب: تنبع قصصه من 
الماضي  بين  يتمايل  أنيق  عالم  عالم خاص، 
والحاضر، ماض ال يشبه ذلك الماضي الذي 
ما  ناذرا  فنلندي  وحاضر  األفالم،  تصوره 
الحقيقة ال  اإلعالم،  تعرضه وسائل  ما  يشبه 
ـ  الحقيقة  الواجهة،  في  يبدو  ما  عادة  تشبه 
مفهوم ذاتي، هي أكبر من األشياء التي تحيط 
بصمتهما  يضعان  والتجربة  اإلحساس  بنا، 
على انطباعاتنا العامة لتكتمل الصورة أمامنا.
الفضاء  خارج  تعيش  جزيرة  نديا«  »أكيال 

اإلطار  تحديد  نستطيع  ما  ناذرا  والزمن، 
أكي  أفالم  أحداث  فيه  تدور  الذي  الزمني 
كاوريسمياكي، يحاول دائما اإلمساك بالماضي 
وحفظه، أفالمه مليئة بأدوات حنينية: سيارات 
الموسيقى،  صناديق  األمريكية،  الكاديالك 
والستينات،  الخمسينات  من  أخرى  وأدوات 
أدوات متناقضة، موسيقى أفالمه قديمة، معظم 
الماضي،  من  كاوريسمياكي  أفالم  ديكورات 
يسمي الناقد  الفنلندي هنري باكون  ذلك ب 
»شاعرية التحول«، ورغم أن الصورة تنقل 
ما  شيء  فثمة  يوميا،  العين  تراه  ما  بصدق 
يجعلها تختلف قليال  عن الواقع، ال نستطيع 
للوهلة األولى تحديد األشياء الزائدة في تكوين 

الكادر، كما ال نستطيع تحديد ما ينقص.
مشاهد  تكوين  في  كاوريسمياكي  يستعمل 

األيام  إلى  تنتمي  حنينية  تفاصيل  أفالمه 
لألغاني  والدائم  المتكرر  استعماله  الماضية، 
الشهيرة وموسيقى التانغو الفنلندية، ال تجعل 
ومنتجا  مؤلفا  مخرجا،  كاوريسمياكي  من 
فحسب، بل تجعله يتقمص دور أمين أرشيف 
اإلكسسوارات،  بعض  لفنلندا،  ومؤرخ 
السيارات القديمة  مثال،  تعود ملكيتها له، قال 
مرة أنه عادة  ما يحتفظ لنفسه  بسيارة واحدة  

بعد نهاية كل تصوير.
تقول الباحثة توتي سويال في مقال كتبته عن 
أخ  )لكاوريسمياكي  كاوريسمياكي  األخوين 
أكبرـ ميكا كاوريسمياكي  وهو أيضا مخرج 
كاوريسمياكي  أكي  ميل   أن  المترجم(،   -
تلك  من  إلى غضبه  منه  تلميح  هو  للماضي 
في  الفنلندي  المشهد  أصابت  التي  التحوالت 

»كاوريسمياكي يدعو إلى سينما تعتمد على التلميح ويصنع أفالما تزخر باإلشارات، سينما تصنعها السينما... « يوهان فيرنر ـ ناقد سينمائي.

تجربة سينمائية34

سينما أكي كاوريسمياكي*
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الخمسينات  سنوات  »ديكورات  وجيزة:  فترة 
في أفالمه تحيلنا على فترة التحول من الحياة 
الريفية إلى حياة المدينة«، في فترة الخمسينات 
 10 ظرف  وفي  فالحيه،  دولة  فنلندا  كانت 
يقوم  صناعية،  دولة  إلى  تحولت  سنوات 
كاوريسمياكي بحفظ صورة فنلندا الخمسينات 
في  إال  تبق  لم  التي  الصورة  تلك  والستينات، 

الذاكرة.
تصوير المزاج السوداوي عند كاوريسمياكي 
تلك   أفالمه تصور  لقطات  الماضي،  يتم عبر 
الحاضر،  في  موجودة  تعد  لم  التي  األشياء 
على  ظهورها  إال  بالواقع  يربطها  ال  والتي 
الشاشة، فنلندا التي يقدمها كاوريسمياكي تبقى 
ترسم  ال  السوداوية  تلك  أن  ورغم  سوداوية، 
في  دقيق  شيء  هناك  أن  إال  هو،  كما  الواقع 
أفالمه يبرز: السوداوية كسمة للثقافة المحلية.

الناس،  نابعة من ال مباالة  »هذه السوداوية 

طويل  شتاء  من  مكان،  كل  في  الكآبة  من 
السكر  وحالة  كئيب،  قصير وخريف  وصيف 

الدائم، سوداوية شعب دائم الصمت« 
)ساكاري تويفياينن - ناقد فنلندي(

الشخصيات 
أفالم   أصور  به،  أقوم  فيما  أبالغ  دائما  »أنا 
كثيرة، أتناول كميات كبيرة من  الخمر، أدخن 

كثيرا....
أكي كاوريسمياكي.

     
العالمة المميزة ألبطال أفالم أكي كاوريسمياكي 
أنها كلها شخصيات تسكر وتدخن، شخصيات 
يحيلنا  التدخين  في  نهمهم  الصمت،  يالزمها 
على شخصية المخرج، فهو نفسه مدخن شره.
يعتقد كاوريسمياكي »تدخين الممثلين يجعلهم 
ال يبدون بلهاء، عندما يمسكون بسيجارة فإننا 
اعتراف  القول  هذا  يفكرون«،  أنهم  نتوهم 
صريح بذلك النوع من الغلو في بعض األشياء 
عند...، غلو يطبع جل أفالمه، انتبهت الصحفية 
ساتو كيويوسوال إلى أن السيجارة عامل مساعد 
على الحكي،  لقطات األبطال يمسكون بسيجارة 
تتكرر في كل أفالم المخرج، السيجارة ترمز 
إلى »حالة القلق«، اإلمساك بسيجارة والنظر 
إال  سينمائيا،  مقبول  غير  شيء  الكاميرا  إلى 
أن عملية التدخين، تصاعد الدخان، استنشاقه 
هي  ما  التبغ،  يلتهم  النار  لهب  وإخراجه، 
الجانب  إلبراز  توظيفها   يتم   استعارات  إال 
اإلنساني للشخصيات، في أفالم كاوريسمياكي  
عادة ما تقوم الشخصيات بسحب سيجارة في 
في مواقف الكرب والتوتر، شرب السجائر أو 
القهوة تستعمل كطقوس جماعية لها رمزيتها 

وداللتها الخاصة.
شخصيات أفالمه كثيرة الصمت، وفي حينما 
بجدية  تتكلم  فإنها  واألخرى  الفينة  بين  تنطق 
في  االقتصاد  الفنلندية  العقلية  فسمة  وصدق، 
الكالم، للكلمة وزنها، قلة الثرثرة  تحفظ ماء 
يصف  هكذا  الخجل«،  شيمنا  »من  الوجه: 
في  مواطنيه،  تامينين  بيتري  الفنلندي  الكاتب 
بعضها  الشخصيات  تفهم  كاوريسمياكي  أفالم 

البعض  بدون كلمات أو بنصف كلمة.
شخصياته  ألسماء  كاوريسمياكي  يولي 
تحمل  فنلندا،  عن  ثالثيته  في  خاصة،  عناية 
أسماء  والشريرة  المتسلطة  الشخصيات 
 Au loin s‘en vont« فيلم  في  سويدية، 
les nuages« تحمل صاحبة المطعم اسم 
سيووخلم، ويحمل صاحب الحانة الماكر اسم 
 Les Lumières« فورستريوم، أما في فيلم
du faubourg« يحمل رئيس العصابة اسم  
ليندخولم، هذا  يفسر عالقة الجوار الباردة مع 
انفصالهما  منذ  وتشنج  كراهية  السويد،عالقة 

عن بعضهما.

تائهون  وحيدون،  أناس  أفالمه،  أبطال  أغلب 
في فضاء هيلسنكي، يبحثون عن التضامن  في 
مجتمع تسوده العزلة االجتماعية، يبحثون  عن 
يعيشون  أناس  السعادة،  من  قليل  ولو  نصيب 
يملكون،  ما  بفقدان  مهددون  الهامش،  على 
بيوتهم، عملهم، أموالهم التي وفروها، مكانتهم 
الظروف،  قساوة  أنهم ورغم  إال  االجتماعية، 
وفداحة الخسائر ال يفقدون كرامتهم، هناك كلمة 
 ،»sisu« شائعة االستعمال في اللغة الفنلندية
اللغات، ولكنها  كلمة ليس لها مقابل في باقي 
والثبات  والتحمل  »العناد  معاني  تحمل 
واالستقامة«  والجرأة  والشجاعة  والمثابرة 
وهي خصائص مميزة في الشخصية الفنلندية.

فضاء األحداث
»ال أعتقد أنني أصنع أفالما، السينما ليست إال 
صورا  فوتوغرافية  مرفقة بشيء من الدراما، 
واألحاسيس  الماضي  من  أجزاء  جمع  مهنتي 
والمزاج، أريد أن أمسك باللحظات المارقة..«

أكي كاوريسمياكي.
مليء  كاوريسمياكي  عند  األحداث  فضاء 
بالمفارقات التاريخية: ديكورات حنينية، تتكون 
من سيارات قديمة،أجهزة الراديو الترانزستور 
العتيقة،  والمكاوي  القديمة  الهواتف  البالية، 
وبئيس،  متواضع  بشكل  مؤثثة  عادة  البيوت 
وكل  تلك  األشياء ما هي إال وسائط تعبيرية، 
ذلك  عن  للتعبير  كاوريسمياكي  يستخدمها 
الزمن الجميل في فترة من فترات عاشها البلد، 
زمن القيم  اإلنسانية  لفنلندا، قيم تذكر بها أفالم 

كاوريسمياكي.
يربط  ما  هي  فقط  األكسسوارات  ليست 
الماضي،  إلى  بالشوق  كاوريسمياكي  أفالم 
بشخصيات  يذكروننا  أيضا  أفالمه  أبطال 
ذلك  يتجلى  ال  والستينات،  الخمسينات  من 
بل  فقط،  الخارجي  مظهرهم  أو  مالبسهم  في 
تبدو  الداخلية، تصرفاتهم  إلى عوالمهم  يتعداه 
تبدو  والقيم  المبادئ  عن  وتصوراتهم  عتيقة، 
شاذة  وبعيدة عن العصر، قولة كاوريسمياكي: 
شخصية  مبادئ  تكوين  هو  الحياة  »معنى 
عالمه  تالءم  واآلخرين«  الطبيعة  تحترم 
الناقد  يرى  تمثيل،  خير  وتمثله  السينمائي 
أفالم  لقطات  أن  كووسكي  و  ماركُّ السينمائي 
التاريخية،  بالمفارقات  المليئة  كاوريسمياكي 
وال  المتفرج  تزعج  ال  األسلوبية  واألخطاء 
تمنعه من اإلحساس بالواقع، »كل شيء جميل 
بذاته«، واإلنسان في الحياة يحكمه نفس الال 
منطق و التباين الذي يحكم  شخصيات السينما.

Aki Kaurismä- كاوريسمياكي أكي   * 
أحد  هو  بهلسنكي(،   1957 )مواليد   ki
كبارالمخرجين المعاصرين في العالم، أسلوبه 
نوعه،  من  فريدا  مخرجا  منه  يجعل  الخاص 

أفالمه ال تشبه أي شيء آخر.



أعالم سينمائية36

»1«
السؤال الذي واجهني عندما قررت أن أكتب 
أن  يمكن  كيف  خمير،  ناصر  أعمال  عن 
يتراسل ما أعرفه مع ماال أعرفه، كيف يمكن 
ماهو  خالل  من  مرئي  هو  عما  أكشف  أن 
أكثر  بصيرة  إلى  أحتاج  ومرئي،  حاضر 
إبداعات  أخترق  لكي  عقل  إلى  أحتاج  مما 
من  مفر  »ال  لنفسي:  قلت  خمير،  ناصر 
حرية  حريته،،  مقابل  في  حريتي  أضع  أن 
الفعل المتلقي، في مقابل حرية الفعل المبدع، 
بالتعبير  التكتفي  مبدعة  ذات  أواجه  هاأنا 
تبدو  بل  مركزيتها،  من  انطالقا  نفسها  عن 
وجودها  حاالت  أعمق  إلى  متوغلة  كذات 
تجربة  العالم،  هذا  في  الخاصه  تجربتها  في 
من  للحد  محاولة  لكل  بالتحدي  موسومة 

حريتها أو اعتقالها في منظور أو نظام. 
مشاكسه  ذاتا  باعتباري  بالكتابة  أقوم  سوف 
منفلته، عن ذات مبدعه منفلتة، ودون تصدير 

حكم قيمة طالما أن أحكام القيمة تعتمد على 
مرجعيات تحيل فى النهاية إلى قواميس.«

اآلن هل أواصل الكتابة؟ هل سيهتم أحد بما 
أكتبه - عدى العدد المحدود من األصدقاء؟

»2«
قرطاج  مهرجان  وفي   ،1984 عام 
»الهائمون«  هو  الفيلم  وكان  السينمائى، 
قاعه  مدخل  في  هناك  يقف  هو  وكان 
يغرق  فضفاضه،  مالبس  يرتدي  العرض، 
طفل  مالمح  له  كانت  النحيل،  بجسده  فيها 
كبر قبل األوان، وإال من أين جاءت له كل 
كأنه  كفيه  يفرك  كان  ما  ولسبب  الرقه،  تلك 
حائر بشيء بين يديه اليدرى ماذا يفعل به، 
كان يبدو قلقا كأنه يصارع فراغات غامضه، 
دار  ماذا  بالضبط  أذكر  ال  منه،  واقتربت 
عن  شيئا  له  قلت  وأظنني  حديث،  من  بيننا 
الصحراء، وأظنه قال لي شيئا مثل: »السينما 
»مالذي  سألته:  ربما  منفاي«،  من  تعيدنى 
يديك؟«،  بين  الذي  اإلرث  هذا  بكل  تفعله 
ربما أجابني: »هناك طفولة العالم وأنا أريد 
العودة إليها«، ولكن ماأذكره جيدا أن كلماته 
كان يشوبها نوع من الخجل، وتتسم بلمسات 

من الحساسيه والذكاء والعفويه.
»3«

حد  إلى  الساخط  العرض،  دار  من  وخرجنا 
النفس،  انقطاع  حد  إلى  والمنبهر  الصراخ، 
والمتعطف  البالهة،  حد  إلى  والمذهول 

السكر،  حد  إلى  والمنتشى  العمى،  حد  إلى 
والمتقبل،  والرافض  والمتشنج،  والمتعالي 
الذي  والمتخايل  والمستخف،  والمتحفز 
يضع  الذي  والحكيم  المعلم،  زي  يرتدي 
نفسه فوق منصة القاضي. خليط متنافر من 
ردود األفعال تتطاير في فضاء متفاوت من 
تيارات  من  ينطلق  أغلبها  االهتمام  دوائر 
نقديه كان لها في ذلك الوقت نفوذ في ساحة 
اإليدلوجى  التيار  وخاصة  واإلبداع،  الثقافة 
والمتعالية،  العالية  النبرة  صاحب  المتصلب 
من  هو  السالمونى  سامي  المرحوم  وكان 
قلت: »هو نوع  - مارأيك؟، وأظننى  سألني 
من األفالم إذا تحدثت عنه أفسدته فقط، ضع 

نفسك فيه وال تسأل«.
»4«

السائد  ناصر خمير كمتمرد على  لي  اليبدو 
يبدو  ولكنه   ، العربية  السينما  في  والمألوف 
علينا  تعرضه  بما  الصلة  مبثوث  كفنان 
الجمالية،  الغربي ونظرياته  كاميرات اآلخر 
ومنظومته األيقونية وبما يغرقنا به من صور 
محملة بدالالت ثقافية وإيدلوجية، تسعى إلى 
إذابة العالم في خطابها األيقونى وباسم عالمية 
مع  بندية  اإليجابي  التفاعل  وتصادر  تحجز 
تواصلية حرة  اإلنسانية وفى سياقات  الثقافة 

تقوم على اإلبداع ال على االستنساخ.

*ناقد ومخرج مصري

سيد سعيد*

ناصر الخمير في عيون سيد سعيد 
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  مراد خلو

الرأي األول
الكهف نظرية 

مدخل ال بد منه:
أصبح نقاش واقع السينما بالمغرب ورهاناته 
وسينمائيين  كسينيفيليين  جميعا  علينا  ورشا 
ومواطنين أن ننخرط فيه بشكل جدي ونفتح 
منا  كل  فيه  يعبر  وديمقراطيا  وطنيا  حوارا 
هي  النسبية  مادامت  بأريحية،  رأيه  عن 

سيدة هذا الحوار.

الكهف نظرية 
السينمائية،  إنتاجاتنا  عن  نتساءل  اليوم  كلنا 
سبيل  في  ننظر  أن  ونحاول  وننقد  ننتقد 
الفرجة  صانعي  شتات  تجمع  هوية  تأسيس 

والمشاهدين على حد سواء.
لماذا ال يجد المشاهد ذاته في أفالمنا ولماذا 
أيضا؟  فيلمه  في  السينمائي  ذات  نجد  ال 

ولماذا ال نجد روابط مشتركة في أفالمنا؟
نقول  وال  مغربية  فيلموغرافيا  نقول  لماذا 

مغربية؟ سينما 
نصنع  أن  حسنة  وبنية  جميعا  حاولنا  لقد 
عن  للوجود،  نظرتنا  عن  عنا،  بعيدة  أفالما 

لقضايا  منا  البعض  إلتجأ  الحياة.  نفهم  كيف 
مجتمعية وطرحها بشكل سطحي وغبي في 
على  اآلخر  البعض  ولعب  األحيان،  أغلب 
العالم  للوطن وموضة  الكبرى  القضايا  وتر 
من حقوق اإلنسان، إلى التطرف ...وحاول 
جاهدا قلة قليلة لتأسيس فعل سينمائي حقيقي 
القضايا  تراهات  عن  بعيدا  حقيقية  وهوية 

اإلجتماعية. والمواضيع  الكبرى 
اإلمكانيات  كل  من  وبالرغم  لماذا  لكن 
وتكنولوجيا  »سخي«  دعم  من  المتاحة 
في  اآلن  إلى  ننجح  لم  كبيرة  وحرية  حديثة 

خلق رموز مشتركة نقتسمها في أفالمنا؟
إن المشكلة تكمن في البداية وأقصد بالبداية 
مرحلة ما بعد اإلستقالل والتي حاول جاهدا 
البوعناني  أحمد  أمثال  من  روادنا  خاللها 
من  المغربي  الشعب  إلى  اإلعتبار  إعادة 
خالل مقاربة سينمائية تصور المغربي عن 
قرب بدل تلك الصورة النمطية والبعيدة التي 
ظل الفرنسيون واألجانب يحاولون إلصاقها 
هذا  أجهض  حين  نجحوا  األسف  ومع  بنا، 
أن  الممكن  من  كان  الذي  الثقافي  المشروع 

يدفع بعجلة السينما والمجتمع إلى األمام.
الخلل كان منذ البداية، لكننا كنا نختبئ وراء 
الرقابة  سبيل  من  مزيفة  وأسباب  أعذار 

وضعف اإلنتاج، وإشكالية حرية التعبير.

إذا كانت السينما مرآة المجتمع فإن مجتمعنا 
أيضا يعاني من نفس الخلل، إنها المرجعية 

والهوية.
مجتمعنا المعاصر كأفالمنا يعاني من مشكلة 
ما  شمال-جنوب،  شرق-غرب،  الهوية، 
موقعنا من هذا العالم؟ ومن نكون؟ هذا هو 
يعني  مرجعية  أقول  وحين  الحقيقي.  الخلل 
الخاص  ومنظورنا  للعالم  الفريدة  رؤيتنا 
والحميمي الذي نعبر فيه عن الوجود وعنا. 
نعيد  وكيف  لنا،  بالنسبة  الزمن  يعني  ماذا 
هذه  ثقافتنا،  في  والرموز  الصور  صناعة 

هي الهوية التي أتحدث عنها.
نحن كسجناء الكهف في أسطورة أفالطون، 
سوى  نرى  وال  ومفاهيم  بمعتقدات  مكللين 
ظالل المارين هناك بعيدا قرب النار، وحتى 
حين تفك قيودنا فإننا نرغب في العودة إلى 

القيود والسجن ألن الحقيقية تؤلم عيوننا.
فيه.  نحن  فشلنا  ما  في  نجحوا  الفرنسيون 
أفالما  ونصنع  ألنفسنا  ننظر  جعلونا  لقد 
سوى  نرى  ال  الكهف  في  السجين  كذاك 
الظالل،  سوى  نصور  ال  المارة،  ظالل 
أشباح وبيننا وبين سينما ذات هوية وقواسم 
نخوضها  أن  علينا  سادية  رحلة  مشتركة 

اآلن وليس غدا.
)يتبع(

أراء نسبية حول السينما وإشكالية الهوية



يمارسون  أناس  قصة  الفيلم  يروي 
بتلقائية  يتفاعلون  باعتيادية،  حياتهم 
مع حدث يرتب لهم موعدا مع القدر، 
الذي يغير مجرى حياتهم ويضعهم في 
الفيلم  أحداث  تتوالى  التهم.  من  دائرة 
في قالب كوميدي، تشكله مجموعة من 
حياة  مع  تتقاطع  متداخلة.  مصادفات 
أناس عاديين، إثر خطأ من أحد أعضاء 
الشرطة.  تطاردها  إجرامية  عصابة 
يحاول الفيلم أن يرسم مفهوما للصدفة. 
بين تعاملنا التلقائي معها، وبين أحداث 
تنتج عنها. تترتب في تسلسلها بإتجاه 
إنتاج  من  الفيلم  هذا  مجهول.  مصير 
قصة،   LINAM SOLUTION
سيناريو وحوار خالد الضيف وأخرجه 

فيصل الحليمي.

الفيلم الكوميدي »قصة الناس«






