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في هذا العدد:



تشهد الساحة السينمائية المغربية منذ مدة محاوالت لإلجهاز على السينما الهاوية التي عرفت انتعاشة مهمة خالل السنوات الماضية. 
لَ ُمديرو المهرجانات السينمائية الخاصة بالهواة منذ فترة ببالغ من طرف المركز السينمائي المغربي ُيعلمهم بأنه عليهم اإلدالء  إذ َتَوصَّ
المركز  مدير  ذلك  بعد  وليعلن  باألمر،  المعنيين  احتجاج  بعد  الُمعجز  الشرط  هذا  التراجع عن  ليتم  قبل عرضها  األفالم  تصوير  برخصة 
السينمائي المغربي عن إلغاء القرار والسماح بعرض األفالم بدون رخصة، مع العلم أن أفالم الهواة تصور لحدود الساعة بدون رخص، 
األمر الذي يطرح إشكاال قانونيا وتعارضا بين وجود مهرجانات سينمائية خاصة بالهواة ُمعترف بها وتنال الدعم من طرف الدولة وعدم 

السماح في نفس الوقت للمخرجين الهواة بتصوير أفالمهم بشكل علني ودون مضايقات.
وما ُمحاكمة سينمائي شاب هاوي بتهمة تصوير فيلم بدون رخصة سوى مثال على التناقض الحاد بين مايشهده المغرب من زخم لسينما 
الهواة التي يشتغل مخرجوها خارج شروط السينما االحترافية، وبين النية المبيتة لقتل هذه السينما من طرف بعض المشرفين على الشأن 
السينمائي المغربي بمؤازرة السلطات، فيما أن »سينما الهواة« في المغرب أعطت ومازالت تعطي أسماء ضخت دماء جديدة في شرايين 

السينما المغربية.
مايجري اآلن  ينطبق عليه المثل المغربي »طلع تجني الكرموص، انزل شكون قالهالك«، إذ هناك على مايبدو نية لضبط الميدان السينمائي 
لكن بشكل تدريجي وبدون خلق ضجة تجعل المسؤولين في حرج وفي موقع من يحارب السينما وانتعاشتها األخيرة في المغرب، ويجعلهم 
في موقع  مقارنة غير متوازنة مع عهد سابق كان فيه مدير المركز السينمائي فاتحا المجال لكل من يريد ممارسة السينما دون قيد أو شرط. 
ويبدو أن ترك السينما الهاوية خارج مراقبة ورقابة الدولة كما هي عليه اآلن بات أمرا ُيزعج، رغم أنه لم تظهر لحدود اآلن أفالم هاوية 

جريئة في طرحها السياسي واإلجتماعي بحيث يصبح اإلزعاج حقيقيا وذو أساسا ُيبنى عليه.
واليمكن استثناء الجهات المحافظة المسيطرة على بعض مقاليد الدولة اآلن من هذا التخوف المشوب بالحذر نحو السينما عموما وليس 
السينما الهاوية فقط، كونها  ليست من الميادين التي تخدم تصوراتها، بل يرى فيها الكثيرون ممن ينتمون لهذا التيار مجرد حامل لقيم غير 
أصيلة ومدمرة »لألخالق الحميدة«، التي يرون أنفسهم حامين لها وذائدين عن حياضها. فالسينما والفن في ُعرف هؤالء رجس من عمل 
الشيطان يجب اجتنابه، منهم من ُيعلنها صراحة ومنهم من يأخذ ُسبال ملتوية ليصل لنفس الخالصة، محاوال تشذيب ادعاءاته مع التأكيد 

على ضرورة رسم خطوط حمراء وقيود على المبدعين االتزام بها وعدم تجاوزها.
من هذا الُمنطلق تظل السينما الهاوية في المغرب مهددة باالندثار في أية لحظة إن لم يقف السينمائيون والسينفيليون والمثقفون عموما 
ضد مايحاك لها في الخفاء، والذي سيصل في الشهور القليلة المقبلة إلى درجة قتل بعض مهرجاناتها وذلك باتباع سياسة تجفيف المنابع، 

حتى يعلن المسؤولون عن هاته المهرجانات انسحابهم من الساحة لكونهم لم يعودوا قادرين على االستمرار ألسباب مادية.
إن دفاعنا في »سينفيليا« عن سينما الهواة في المغرب نابع من يقيننا أنها كانت وستظل رافدا مهما وأساسيا لتطور السينما في المغرب، 
وما األسماء الشابة التي أنجبتها هذه السينما والتي أضافت دما جديدا لها سوى دليل على ذلك. وفي اعتقادنا أن من يستطيع اإلبداع انطالقا 
ِمن الشيء أو بإمكانيات جد ضعيفة في ميدان قائم أساسا على الجانب المادي، ستكون له حتما كلمته حينما َيُمر لالحتراف، ألن الميزانيات 

الضخمة ظلت دائما غير كافية وفي حاجة لألفكار وللرؤية واإلبداع المختلفين. 

سينفيليا

العدد إفتتاحية 
سينما الهواة في المغرب، 

بين االستمرارية ومحاوالت القتل
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نقد04

  د. هاني حجاج - مصر

ال يمكن فصل سينما أي مبدع عن هويته القومية، 
بدعم  إال  تتطور  لم  عموما  والفنون  السينما  فن 
أو  صريح  تمويلي  بشكل  إما  لها  البرجوازيات 
ويجلس  التذكرة  يقطع  الذي  الجمهور  من خالل 
في الظلم ليتفرج في صمت ويشجعها باستمرار. 
ومع ضغوط الرأسمالية الهوليودية جاءت حتمية 
وتسليط  الواقعية  في  مغرقة  بديلة  سينما  ظهور 
الهوامش.  ظل  في  يقبعون  الذين  على  الضوء 
خلفيات  بال  ظلت  لألسف  األقالم  هذه  أغلب 
نظرية تأسيسية ومعايير مشتركة، لسبب رئيس 
هو تمسك أصحابها بذاتيتهم بالرغم من النضال 
اآلخر  رؤية  تبني  في  المزعوم  أو  الحقيقي 
المثير  األمريكي  المخرج  يتساءل  المطحون. 
للجدل مايكل مور في فيلمه الجديد عن الذي يمكن 
بقية  بلدان  في  المتحدة  الواليات  عليه  تنفتح  أن 
العالم، وما الذي يمكن أن تتعلمه من ذلك، وفي 
سبيل اإلجابة يزور عدة بلدان في أوربا وأفريقيا 
معتبرا نفسه )رحلة رجل واحد( يحاول أن يفهم 
أفكار الناس هناك وكيف يرون أمريكا العظيمة! 
في  المولود  مور  يعشقه  األفالم  من  النوع  هذا 
ذات  التسجيلية  األفالم  الخمسينيات،  منتصف 
الطابع الخفيف الكاشف، منذ أول أفالمه )روجر 
ليتحرر  بنفسه  أنتجه  والذي   1989 عام  وأنا( 
وبه  فيه  يتحدى  العمالقة،  الشركات  سلطة  من 
تعنت الرأسمالية األمريكية، فهو مولود في والية 
الكادحة ذات أصول  الطبقة  ميتشجن ألسرة من 
إلى صناعة  تحول  ثم  الصحافة  درس  أيرلندية، 
قويا  دافعا  األول  فيلمه  نجاح  وكان  السينما، 
لألفالم  أنجح مخرج  التي جعلته  لينتهج طريقته 
الدولة  مؤسسات  فساد  يهاجم  الطويلة.  الوثائقية 
بجرأة، ويكشف مطامع رجال األعمال، حتى فاز 
بأوسكار أفضل فيلم تسجيلي طويل عن )ضربة 
الذهبية عن  السعفة  ثم   2002 عام  الكولمبيني( 
)فهرنهايت 9/11( عام 2004، ضربته الكبرى 
التي يسخر فيها من جورج بوش، وبلغت إيراداته 
النوعية  هذه  ن  ومكَّ دوالر  مليون  مئة  من  أكثر 
من األفالم أن تكون لها سمعة جيدة في السوق. 
في  اآلن  )النوم  فيلمه  يصور  وهو  عليه  قبض 
النار( عن تظاهرات وول ستريت، وقال الكثير 
األمريكية،  للسياسة  المستفزة  التصريحات  من 
كما  إرهاب  يوجد  »ال  جرأة  وأكثرها  أقصرها 

يزعمون«!
يحمل  بأفيش  موقفه  يحدد  أفالمه  أحدث  في 
البيزبول  قبعة  كالعادة  ويرتدي  أمريكا  علم  فيه 
بشراسة،  أمريكا  ينتقد  إنه  الشمسية،  ونظارته 
يتهمه  ولم  بلده.  يحب  أمريكي  بأنه  فخور  لكنه 
الفيلم  ويستهل  خائن.  أو  عميل  بأنه  هناك  أحد 
وكوريا  لفيتنام  أمريكا  لقصف  أرشيفية  بلقطات 
هل  بصراحة:  ويسأل  وأفغانستان،  العراق  ثم 

يدفعها  التي  الضرائب  المتحدة  الواليات  تستغل 
على  جديد  غزو  خوض  في  األمريكي  الشعب 
المستشارة  لميركل،  كلمة  ووجه  غافل؟  بلد 
األلمانية، قبل عرض فيلمه: »إنكم في ألمانيا ال 
أمريكا  أن  رغم  وهذا  شأننا،  وما  مثلنا:  تقولون 
هي المسئولة عن ما يحدث في العراق وسوريا 
وهذه المنطقة من العالم.« ويقدم في فيلمه الجديد 
اخراجه  بدأ  الذي  القادم؟«  الغزو  سيكون  )أين 
في 2015 ويعرض اآلن، عدة لغات، األلمانية 
والبرتغالية  والفنلندية  والعربية  والنرويجية 
والفرنسية،  واإليطالية  بالطبع،  واإلنجليزية 
لمايكل  كوميديا  )أخطر  عبارة  األفيش  وحمل 
يأكل  وأنتجته شركة )كلب  مور على اإلطالق( 
كلب!( بالتعاون مع )آي جي إم(، ومدة عرضة 
تصوير  يتم  لم  لمور،  ووفقا  بالضبط.  ساعتين 
لقطة واحدة منه في الواليات المتحدة. وهو أول 
أفالمه منذ ست سنوات، وكان آخر فيلم قدمه هو 

)الرأسمالية: قصة حب( عام 2009.
ماذا لو أن أمريكا قررت غزو بلد جديد؟ هذه المرة 
ليس هجوما أو لتربية الشعوب، بل على العكس، 
بافتراض  اإلجابة  عن  مور  يبحث  منهم!  لتتعلم 
غزو إيطاليا كبداية، فيكتشف أن هذا البلد العريق 
بين  بيروقراطية  مشاكل  في  أذنيه  حتى  غارق 
وهموم  والموظفين  الكبيرة  الشركات  أصحاب 
واالنصراف  الحضور  دفتر  من  اليومية  الحياة 
إلى أيام اإلجازات. يفاجأه أن سلوفانيا التي يظنها 
لجميع  بالمجان  الجامعية  الدراسة  تمنح  فقيرة 
الضباط  منهم.  األجانب  حتى  هناك،  الشبان 
عندهم يوزعون منشورات تدعو للتعليم الجامعي 
المدارس  تالميذ  بينما  والسينمات،  المسارح  في 
توجد  وال  االمتحانات،  يدخلون  ال  فنلندا  في 
امتحانات أو واجبات منزلية من األساس. نظام 
التعليم هناك ال يدقق في النتائج ويتبع خطة تعليم 
متحررة جدا. في فرنسا، يحرصون على تغذية 
التالميذ بوجبة غداء صحية والمزيد من الحرية 
في واجبات التعليم. عندما يزور ألمانيا يجد أنهم 
تدعم  والشركات  للعمال،  رواتب سخية  يدفعون 
االتحادات العمالية وتشجع تأسيسها »إذا منحت 
الشركات  أصحاب  أحد  له  يقول  قوة،«  العمال 
من  وينتقل  الجميع.«  على  بالنفع  تعود  »فإنها 
تعاطي  التي منعت فرض عقوبة على  البرتغال 
متحف  إلى  انتشارها!  قل  لهذا  المخدرات، 
حقيقة  تجاهل  إلى  ويشير  النازي،  الهولوكست 
أن أمريكا نفسها نشأت على جثث العبيد وحرق 
الزنوج والهنود الحمر سكان األرض األصليين. 
الغزاة، وهل  لتمجيد  الجنوني  الميل  من  ودهشة 
يمكن أن نتوصل إلى صيغة تعايش أفضل دون 

الخوض في حروب تكلفنا ماليين الضحايا؟
إن مخرج األفالم الوثائقية د. وجدي كامل يرى 
تعريف  على  يحتاج  البديلة  السينما  أن مصطلح 
جديد، وأنه إذا ما أردنا اعتماد مصطلح السينما 

البديلة فيجب اعتماد النظام السينمائي أوال، أي أن 
يكون النظام السينمائي بكافة عناصره وشروطه 
متحققا في بلد ما، بلد حقق العدالة االجتماعية قبل 
أي شيء. والفيلم هنا يسأل: هل يمكن أن تحقق 
الشعوب السعادة لمواطنيها، ببساطة؟ يبحث عن 
اإلجابة بالدمج بين لقطات وثائقية ومشاهد تلقائية 
للناس مع لقاءاته المرتبة من قبل. ترتكز لقطات 
طويلة على رجل الشارع الذي تؤمن به كاميرا 
مور على غرار سينما عاطف الطيب. يدخل بآلة 
آدمية  المعاملة  النرويج،  سجون  في  التصوير 
جدا. هناك أب نرويجي تعيس فقد ابنه في هجوم 
اإلرهابي  للشباب،  معسكر صيفي  على  إرهابي 
هو شاب مختل ُحكم عليه بواحد وعشرين سنة، 
وهي أقصى عقوبة هناك. وبسؤال األب المكلوم 
عما إذا كان يتمنى إعدامه، يجيب: »ال أملك الحق 
في قتله.« الكاميرا هنا تنتقل من مكان المحادثة 
إلى أفق رحب، وتقول، إن اختناق الحريات في 
الواليات المتحدة بعد تفجيرات سبتمبر تحتاج إلى 

نظرة من العالم اآلخر.
ثورة  على  األضواء  ليلقي  تونس  إلى  ينتقل 
الياسمين وتحية محمد بوعزيزي ويحاور زعيم 
حوار  وهو  الغنوشي،  راشد  السياسي  اإلسالم 
على  مفيدة،  بمعلومة  منه  يخرج  ال  دبلوماسي 
عكس لقاءه بريم التونسية التي تخبره بصراحة: 
مالبسكم  نرتدي  شيء،  كل  عنكم  نعرف  »إننا 
ال  ولكنكم  طعامكم،  ونأكل  أفالمكم  ونشاهد 
على  الكاميرا  وتركز  عنا.«  شيء  أي  تعرفون 
من  بالرغم  هناك  الناجحة  غير  المرأة  مسيرة 
اإلجهاض،  على  يساعد  حكومي  مركز  وجود 
وبعدها ينتقل إلى المسيرة النسائية في آيسلندا عام 
1957 التي انتهت بانتخاب أول رئيسة للبالد في 
1980، يلتقيها مور ويجري معها حوار ثري. 
قبل أن يزور بعدسته ما تبقى من جدار برلين: 
»لم أكن أصدق أنني سأرى انهيار برج برلين، 
أو سقوط الحكم العنصري في جنوب أفريقيا، ألم 
أنني سأشهد اإلفراج عن مانديال.«  أكن أصدق 
تلك الطريقة في اكتشاف أهمية كل ما هو خاص، 
واالحتفاظ –في الوقت نفسه- بكل ما هو غريب! 

»أين سيكون الغزو القادم؟« 
فيلم مايكل مور الجديد ينتصر لفن الهامش



  عبد الكريم واكريم

عالقتنا  د  تتوطَّ أن  قبل  أفالمه  أحَببُت 
في  أقع  يجعلني  لم  الذي  األمر  كصديقين، 
أجدني  حينما  معي  يتكرر  طالما  حرج 
ضعيفة  مغربية  أفالم  عن  للكتابة  مضطرا 
ويستحملون  جميلون  أُناس  ُمخرجوها 
بقدر  لها  َنَتحمَّ قدال  التي  أفالمهم  عن  مايقال 
اإلنساني.  حضورهم  ونستطيب  مانتحملهم 
فمع مثل هؤالء أجدني وأنا أقترب منهم أو 
شيء  أعز  من  أُحَرُم  وكأنني  مني  يقتربون 
أملكه وهو قلمي واستقالليتي في الكتابة بكل 
حرية عما يبدو لي والذي قد الُيقاسمني فيه 

اآلخرون.
أن  خصوصا  بالمرة  هذا  يحدث  لم  معه 
والتي  المعشر  الحلوة  المراكشية  شخصيته 
الُيملُّ منها ساهمت في هذا. لكن شخصيتي 
المشاكسة والمشاغبة ظلت باستمرار َتُحثُّني 
»إن  التقينا:  كلما  أمامه  الزمة  ترديد  على 
بكل  رأيي  فسأكتب  القادم  فيلمك  يعجبني  لم 

صراحة رغم كوننا أصدقاء«. 
دورة  ذات  مرة  ألول  وإياه  أنا  إلتقينا 
سنة  ُنظمت  للفيلم  الوطني  للمهرجان 

معه  أجريت  حيث  البيضاء،  بالدار   1998
اإلخراج  »أسئلة  األول  بكتابي  ُنشر  حوارا 
السينمائي في المغرب« من ضمن حوارات 
أخرى لمخرجين مغاربة آخرين انتقيتهم بكل 

عناية كوني أحببت أفالمهم. 
لكن لم تتوطد العالقة بيني وبين داوود أوالد 
حين  طويلة  بسنوات  ذلك  بعد  سوى  السيد 
التقينا خارج الوطن، حيث اكتشفت بالتدريج 
نكتته  وروح  خلقه  ودماثة  إنسانيته  مدى 
الذي اليضاهى. كان يومها من ضمن لجنة 
تحكيم دولية إلحدى دورات مهرجان القليبية 
فعاليات  بتغطية  أقوم  وكنت  السينمائي، 
الوحيدين  المغربيين  تقريبا  وكنا  المهرجان 
الحاضرين، األمر الذي جعلنا نتقارب أكثر.
فهو  عال،  وطني  حس  السيد  أوالد  لداوود 
الدفاع  على  الكثيرين  وقادر عكس  متحمس 
عن فيلم مغربي جيد في أي مهرجان خارج 
الوطن ومنحه جائزة مهما بلغ مدى التَّكالب 
عليه والحسابات ضده من تلك التي تعرفها 

المهرجانات السينمائية. 
الذي الُيشبه  اإلبداعي  العمل  أن  سلَّمنا  وإذا 
صاحبه يظل مشكوكا في قيمته ومصداقيته، 
روح  ذات  داوود  شخصية  نجد  ما  فبقدر 

ائي ورواة  شعبية وتحمل الكثير من روح حكَّ
جامع الفنا فإن أغلب أفالمه بدورها تتضمن 
من  الساخرة  الروح  تلك  نفس  طياتها  بين 
في  الكثيرون  يعجز  موقف  كوميديا  خالل 
وفيلم  مضاهاتها،  على  المغربية  سينمانا 
ُيحرم  صاحبه  وجعل  ُظلم  الذي  »الجامع« 

من الدعم لسنوات خير مثال على هذا. 
من ميزات داوود أنه يعرف حدوده اإلبداعية 
التعاون  على  دائما  ُيصرُّ  فهو  تفوقه  ونقط 
مع كتاب سيناريو جيدين، هذا إذا سلمنا أن 
أحمد البوعناني ويوسف فاضل مجرد كتاب 

سيناريو.
ويتميز داوود بحس عال لالعتراف بالجميل، 
إذ أننا حينما نستمع إليه وهو يتحدث عن أحمد 
يديه  على  مواهبه  تفتحت  كأستاذ  البوعناني 
وتمكنها  لديه  الخصلة  هذه  ر  َتجذُّ مدى  نعلم 
منه، فهو يتذكر وهو يسرُد بداياته مع معلمه 
األول في ميدان السينما كيف استطاع المعلم 
أن يفتح عينيه على أبجديات المونطاج أثناء 
ثم  األول،  القصير  فيلمه  في  معه  االشتغال 
بعد ذلك كيف تطورت عالقة التلميذ باألستاذ 
ليتمازج ماهو إنساني بما هو إبداعي ويبصم 

بميسمه مسيرة أوالد السيد وشخصه أيضا.

داوود اإلنسان... داوود الفنان

05 بورتريه
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سينما عربية06

  ماءالعينين سيدي بويه

في  ناجح  بتمهل  تتقدم  اللبنانية  السينما 
للرجل،  المنحازة  األسطورة  محاربة 
اللبناني والعربي  للواقع  عبر نقد سينمائي 
عامة، يتأسى بمحاولة زرع تحليل ورؤية 
جمالية  حسب  المرأة  لوضعية  إجتماعية 
فنية وكوميدية سينمائية تخرج عن النمطية 
قانون  عن  تخرج  كما  التجارية،  واأليقنة 
عن  بالتحديد  المسؤول  الواقعي  اإلحتمال 
النمطية  هذه  كمرأة.  المرأة  صورة  قمع 
التي تسببت فيها سينما سيادة الرجل التي 
تقدم المرأة كما يتمثلها الرجل وذلك داخل 
نظام أيديولوجي يخفي كليا حضور اآلخر 

بل يختزله ويجعله غير مدرك.
الفيلمين  خالل  من  اللبنانية  السينما  إن 
الذي  خليفة،  إيلي  إخراج  عقبالكن«  »يال 
حول  كوميدي  إطار  في  قصته  تدور 
لكل  عاما،  األربعين  قاربن  نساء  أربعة 
ونظرة  العنوسة  بسبب  مشاكلها  منهن 
بطالت  أن  إذ  لهن  والرجل  المجتمع 
رغم  وسارة  وزينة  وليان  ياسمين  الفيلم 
الرجال  على  وتمردهن  المجتمع  تحدي 
التي  العاطفية  العالقات  في  جميعا  فشلن 
أما  الزوجية،  الخيانة  في  للتسبب  وصلت 
برضائهن  أي  قدرية  جاءت  فقد  الخاتمة 
أما  أخيرا.  والزواج  المجتمع  بعادات 
»سام  إخراج  ال؟«  ليش  »نسوان  فيلم 

الفيلم حول شاب  اندوراس« فتدور حبكة 
إمرأة،  تهديد  بجريمة  السجن  من  يخرج 
وضع  أمام  سنوات  ثالث  بعد  ليخرج 
السلطة  على  عجيب  إنقالب  أو  مختلف 
كل شيء  فتحول  البالد،  في  النساء  قادته 
وسادت  واألخالق  المعايير  وانقلبت 
الرجالية،  على  المطلقة  النسوية  السلطة 
في البيت هن من يتحكم والطبخ للرجال، 
الشرطة  يعاكسن،  من  هن  الشارع  في 
االنتماء  بداعي  الملتحيين  الرجال  تالحق 
بينما  المقموعة؟  الرجل  حقوق  لجمعية 
عليه  كان  ما  قهرا  تجاوز  النسوي  القمع 
وهنا  األبيسية،  المجتمعات  في  األمر 
مخيلة المؤلف وإبداع المخرج في تصور 

فيلمي يال عقبالكن ونسوان ليش ال؟ 
..سينما المرأة نقد صريح لهيمنة الرجل
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العربي  المجتمع  بعودة  أنثربولوجية  حالة 
خاصة إلى الحالة األميسية.

غير أن األمر لم يتعد حدود مقلب أو إيهام 
حكم  إلى  الواقع  وإنقالب  بتغير  البطل 
تلفزيون  مراقبة  تحت  بوضعه  نسوي، 
زال  ما  الواقع  أن  أخيرا  ليكتشف  الواقع، 
كماهو عليه وأن التجربة الوهم بزوال واقع 
هي  والرسالة  نجحت،  مقابل  آخر  وحلول 

إحترام حقوق النساء وطريقة معاملتهن.
سينما المرأة كسينما مضادة 

السينمائية،  الكوميدية  من  النوع  هذا 
العربية،  الساحة  في  جدا  القديم  وغير 
بيل  ومناهج«  »أفالم  كتاب  مؤلف  يسميه 
صيغة  وهي  المجنونة،  الكوميديا  نيكولز، 
مهانا  فيها  يصبح  الرجل،  لعالم  معكوسة 
إلى  ومرتد  صبياني  أنه  على  يقدم  أو 
النهج كان قد اعتمده إتجاه  الطفولة. وهذا 
عشرينيات  في  النسوي  السينمائي  النقد 

هوليود  مخرجات  بين  الماضي  القرن 
أرزنر  ودوروثي  جونستون  »كلير  مثل 
للسينما  صريح  إنتقاد  في  لوبينو«.  وإيد 
لجنس  منحازة  أليديولوجية  المروجة 
السينما  هذه  الرأسمالية.  والهيمنة  الرجل، 
التي تعتمد األسطورة في إنحيازها للرجل 
كي يصبح مركز الكون  بينما تنكر آخرية 
ككيان  صورتها  لتجعل  المرأة  غيرية  أو 
الطبيعية  المقابلة  إجتماعي وجنسي خارج 

الرجل/ المرأة.
المركز  كعالمة  المرأة  تصبح  حينئذ 
والمقابلة  السينمائي،  للخطاب  الكاذب 
الرجل/الرجل،  هي  المطروحة  الواقعية 
 »Morocco« فيلم  في  حدث  ما  وهذا 
حول  بكامله  يدور  الذي  ستيرنبرج،  ل، 
في  النقاد  أن  إال  األنثى،  والنجمة  إمرأة 
»بيل  يقول  كما  السينما«  »كراسات 
النظام الذي يجري فيه  نيكولز«، يصفون 

الكون  مركز  في  الرجل  يظل  لكي  العمل 
في نص يتركز حول صورة المرأة، يجبر 
بالمرأة  المتعلة  الفكرة  كبت  على  المؤلف 
ككيان اجتماعي وعلى إنكار مقابلة الرجل/ 

المرأة. )أفالم ومناهج ص 407-408(
الوسيلة  تكون  أن  األسطورة،  حاولت  لقد 
األساسية التي تعامل بها النساء في السينما، 
بنقل وتحويل إيديولوجية االنحياز الجنسي 
وطبيعية  بل  مدركة  غير  وجعلها  للرجل 
وحده.  للرجل  منسوبة  االنجازات  فكل 
الرسم  المرأة فصورتها ال تخرج عن  أما 
التقليدية،  الملهاة  وقصة  األيقوني،  البدائي 
هي  األيديولوجية  هذه  أن  الرجال.  مغوية 
العربية  السينما  فيها  تغرق  مازالت  التي 
اإلستثناءات  بعض  إال  أيضا،  والغربية 
السادية  مرض  من  التشافي،  حاولت  التي 
األلم  إحداث  إستعذاب  تعني  التي  النفسي 

في اآلخر. 
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  مبارك حسني 

»مول  القصير  الروائي  الفيلم  اعتبار  يمكن 
المغربي  لمخرجه  الكلب(  )صاحب  الكلب« 
مستوى  على  مغايرا  فيلما  األزرق،  كمال 
المقاربة االجتماعية للمجتمع المغربي، وكذلك 

المعالجة البصرية للظواهر التي يتناولها.
الفيلم بسيطة، فهي تستند على  تبدو قصة  قد 
اقتفاء الشاب يونس )غاني الرطل بناني( ألثر 
بمثابة  كان  الذي  المختفي  »شاغاداي«  كلبه 
والُمخفف  لوحدته،  الُمؤنس  الوحيد،  صديقه 

مغامرات  خوض  إلى  دفعه  مما  عزلته  من 
البيضاء،  بالدار  العميقة  األحياء  في  خطيرة 
الظواهر  إلى  بالنظر  المسألة متشابكة  أن  إالّ 

والعالقات التي يكشفها الفيلم.

بين عالمين
ذريعة  مجرد  إلى  الكلب  عن  البحث  يتحول 
المجتمع  في  الطبقية  الفوارق  بين  للمقارنة 
األمن،  رجال  بعض  وفساد  المغربي، 
المجتمع،  أفراد  بين  العنف  واستشراء 
وهشاشة البنية العمرانية وغيرها من الظواهر 

والشوارع  الناس  بين  المستفحلة  االجتماعية 
والدروب.

ينتمي الشاب يونس، مالك الكلب، إلى الطبقة 
الدار  بأحياء  تتركز  والتي  بالمغرب،  الغنية 
قرب  المتناثرة  الفاخرة  و»فيالتها«  البيضاء 
الكورنيش ككاليفورنيا مثال، والذي يعيش حياة 
يتقصد الفيلم عدم كشف بعض تفاصيلها، ألنه 
المجتمع  خارج  يقع  ما  على  َز  ُيَركِّ أن  يريد 
الشاب على  توفر  أن  إالّ  داخل »الفيال«،  ال 
الستعادة  الكافي  المال  وعلى  خاصة،  سيارة 
المالمح  بعض  على  داالن  مؤشران  الكلب، 
حياته  خواء  وعلى  عيشه،  لمستوى  العامة 
بالنظر إلى المجهود الكبير الذي يبذله من أجل 

استعادة كلبه المفقود.
المعلوم أن ثقافة تربية الكالب والعناية  ومن 
الصحية  ولقاحاتها  أوراقها  وتسوية  بها 
بعض  لدن  من  إالّ  تتم  ال  عليها،  واإلنفاق 
ال  البعض  أن  عن  فضال  الميسورة،  األسر 
إلى  استنادا  منزله  إلى  الكالب  دخول  يطيق 
رؤية دينية رائجة حول اقتناء الكلب وتربيته 

ونجاسته وما إلى ذلك.
يعتمد المخرج على كاميرا متحركة، مستعدة 
لدخول كل األماكن الخطرة، مما جعلها كاشفة 
وأخرى  غنية  أحياء  بين  الصارخة  للفوارق 
نظيفة  وشوارع  بنايات  ذات  فاألولى  فقيرة، 
مضطربة،  قصديرية،  الثانية  بينما  ومنظمة، 
إلى  الضرورة  تدفعها  معوزة  فئات  تسكنها 
غير  بطرق  ولو  العيش،  لقمة  عن  البحث 
مشروعة كاستعمال العنف والسرقة واالتجار 

في الممنوعات.
ذريعة  مجرد  إلى  يتحول  الكلب  عن  البحث 
المجتمع  في  الطبقية  الفوارق  بين  للمقارنة 

المغربي، وفساد بعض رجال األمن
صاحب  تقود  التي  الكاميرا  هذه  تجعلنا 
بنوع  ويأخذها  كليا،  يجهلها  حياة  إلى  الكلب 
تنم عن عدم اطالعه على  التي  السذاجة  من 
خالل  من  يظهر  كما  والعباد،  البالد  أحوال 
طريقة سؤاله عن كلبه واستجدائه للناس قصد 
األماكن  بعض  عن  فضال  عنه،  استعالمهم 
والمواقف التي ال يعرف خطورتها، من قبيل 
التي  المقفرة  الفضاءات  بعض  إلى  ولوجه 
الشعبية  البارات  بعض  أو  اللصوص  يحتلها 
التي يلوذ إليها بعض المتاجرين في المخدرات 
واألعمال  اإلجرامية  العصابات  وزعماء 

المشبوهة.
البيضاء،  الدار  عن  قاتمة  الفيلم صورة  يقدم 

»مول الكلب« 
فيلم عن التداخل بين حقوق اإلنسان والحيوان
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فيلمه  المخرج  فيها  صور  أن  بعد  وذلك 
الفني  التناقض  أسلوب  معتمدا  »دراري« 
الذين  وأناسها  مجاالتها  بين  المقارنة  إلظهار 
تبرز انتماءاتهم الثقافية واالجتماعية من خالل 
تكشف  التي  واألمكنة  الفضاءات  في  تنقالتهم 
في  الكلب  اختفى  فقد  المدينة،  مالمح  بدورها 
الشاطئ المفتوح على كل الناس، والذي يقرب 
من مختلف األحياء بالرغم من أن االستثمارات 
أطرافه،  تمأل  صارت  التي  والكثيرة  الكبيرة 
والحاجب  المانع  الحزام  يشبه  ما  شكلت  قد 
بجنباته،  تتربص  التي  الفئات  لبعض  والطارد 
وكذلك بمرتادي الشاطئ علهم يظفرون بصيد 

ثمين يجنون من ورائه بعض المبالغ المالية.

نقد ساخر
توظيف  على  الفيلم  إخراِج  أسلوُب  يعتمد 
إلى  عدستها  تتحول  التي  الذاتية«  »الكاميرا 
فهي  لذلك  الكلب،  عن  الباحث  الشاب  عين 
تقتحم كل األماكن المحتملة التي يقترح الشاب 
الدليل الذي اكتراه »مول الكلب« للبحث عن 
منظور  ضمن  تندرج  أماكن  وهي  صديقه، 
مسبق يفترض بأن الكلب قد تعرض للسرقة. 
بها  يقبع  التي  الحانة  إلى  الذهاب  فإن  وعليه، 
أحد األشخاص المتحكمين في دواليب السرقات 
الكالب، وهي تجارة  لبيع  سيكشف عن سوق 
وصيته  على  وبناء  هذا،  زمننا  في  مربحة 
الكالب  إخفاء  إلى ردهات  التوجه  أيضا سيتم 

التي تتحكم فيها شرذمة من الشباب الخطيرين 
اإلفالت  من  الشاب  يتمكن  لم  والذين  للغاية، 

منهم إالّ بعد ظنهم بقدوم رجال الشرطة. 
هكذا تلعب الكاميرا المحمولة دورا فنيا مدروسا 
في الرفع من إيقاع الفيلم الذي يتنامى بحسب 
التصعيد الدرامي المتوالي لألحداث والوقائع، 
فبعد أن انطلق عاديا في يوم يسوده الغمام على 
الكلب،  اختفاء  بعد  سيرتفع  المدينة،  شاطئ 
فيها  يجد  التي  والورطات  المآزق  وتالحق 
يونس نفسه، كالهروب من اللصوص، وحمل 
التابعة  الجر  شاحنات  إحدى  ِقَبِل  من  سيارته 
لألمن بعد ركنها بمكان غير مسموح به، قصد 

الدخول إلى مكان مفترض لوجود كلبه.
يعلي الفيلم من قيمة الكلب، وفي ذلك نوع من 
السخرية السوداء التي يوظفها الفيلم بشكل ذكي 
لتوجيه نقد الذع للمجتمع المغربي وغيره من 
في  الناس  بعض  فيها  يعيش  التي  المجتمعات 
وضعيات حاطة من الكرامة اإلنسانية، ومهينة 
من  الكثير  بدل  تنتظرها  التي  جمعاء  للبشرية 
العدالة االجتماعية واالقتصادية  الجهد لتحقيق 
بسبب  يضطر  قد  الذي  باإلنسان،  والرقي 
الشر  براثن  بين  االرتماء  إلى  والفقر  الحاجة 
المتربصين  لدن  من  لالستغالل  والتعرض 

بالسلم االجتماعي.
الكلب  يلجأ صاحب  حينما  النقد،  شدة  وترتفع 
المزبلة  وسط  قبر  في  لدفنه  ميتا  اكتشافه  بعد 
تضم  التي  الصفيحية  األحياء  ألحد  المحاذية 

والمنحرفين،  العاطلين  الشباب  من  مجموعة 
فما الذي قاده إلى هذا الموقف؟!

الممثل  بخدمات  الثانية  للمرة  الفيلم  يستعين 
بالمغرب،  المعروف  بناني غير  الرطل  غاني 
وذلك بعد أن اشتغل معه في فيلم »دراري«، 
قدرته  إلى  بالنظر  متميزا  أداؤه  كان  وقد 
على  ومحافظته  به،  المنوط  للدور  التقمصية 
درجة معينة من التشخيص ساهمت في إبراز 
على  والمحافظة  الشخصية  من  الخام  الجانب 
إلى شخصية شبه خامة،  التي تحولها  العفوية 
ألن الفيلم يوظف بفنية كبيرة المكون الوثائقي 
في السينما رغم طابعه الروائي المكثف، فضال 
عن استعانته بوجوه أخرى منتقاة بعناية كبيرة 
وخاضعة إلدارة فنية مضبوطة، جعلتنا نحس 
وقوفها  من  بالرغم  الواقع  صميم  من  وكأنها 

ألول مرة أمام الكاميرا.
الدورة  خالل  الكبرى  بالجائزة  الفيلم  فاز 
للفيلم،  الوطني  المهرجان  من   )17( األخيرة 
وقد سبق لمخرجه أن توج بجائزة أفضل عمل 
في مسابقة األفالم الدولية القصيرة في مهرجان 
على  المخرج  حاز  كما  السينمائي،  أبوظبي 
عدة جوائز أخرى عن فيلمه الروائي القصير 
كان،  بمهرجان   )2011( »دراري«  الثاني 
والجائزة الكبرى لألفالم القصيرة في مهرجان 
ثالث  العمل  هذا  ويعد  أونترفو«،  »بيلفورت 
األول  فيلمه  بعد  للمخرج  قصير  روائي  فيلم 

»العيون الخفيضة« )2010(.



  مبارك حسني 

ما نوع »الذبابة« التي لسعت بعض المخرجين 
حتى  الشائع،  الفرنسي  التعبير  وفق  الجدد، 
الُمكبَّر  الصوري  اإليقاع  حمى  بهم  استبدت 
الغريب التواتر والحوار الصارخ؟ وحتى تملّكهم 
عمادها  المحتوى،  »خفيفة«  سينما  إلى  نزوع 
وضعيات  ومن  مفتعلة،  مواقف  من  الضحك 
والهامش،  السواد  من  ُمْجَتلبة  وأمكنة  أشخاص 
ومن خارج السالسة ومما هو طبيعي والذي إن 
ُروِعي إعادة إبداعه كان لُيعطي أفضل وأحسن 

وأكثر؟.
أعمال  علينا  أملته  بعدما  هذا،  كالمنا  نسوق 
دال، وال  فيلمي  سينمائية ال تروم إرسال نص 
رسم سينما مؤثرة مليئة بنسغ الحياة في وجدان 
المشاهد. بل فقط »إمتاعه« ضحكاً. ومن بينها 
الفيلم الذي ُيعرض حالياً تحت عنوان »داالص« 
للمخرج محمد علي المجبود الذي تعّرف عليه 
الناس في بعض حلقات السلسلة التلفزية »ساعة 
الكابوسية  عوالمها  أثر  يبدو  التي  الجحيم«  في 

جلية في شريطه هذا.
 

المخرج شخصية في الفيلم
وضع  المخرج  اختار  أول،  فيلم  إلى  بالنسبة 
أحداث،  حولها  تدور  فيلمية  كشخصية  مخرج 
مجتمعي  هو  بما  سينمائي  هو  ما  فيها  يختلط 
ٍر لتقطير وقائع تقترب  َتَخيُّ ُمْخَتَلٌق، مع  بما هو 
الوقت  في  الثالثة  المواضيع  هذه  عن  وتبتعد 
إلى  نظراً  مراراً،  ينفلت  السرد  فخيط  ذاته. 
دون  الحاد من  االنتقاد  نحا جهة  المخرج  كون 
سة على كوميديا  دعائم السخرية اإلبداعية المَؤسَّ
خفيفة تواتر فيها القفشة واللقطة المثيرة. البطل/
وتر  على  )اللعب  بداالص  والملقب  المخرج 
الدور  ويلعب  إثارة(،  عالمي شهير مجرد  اسم 
الممثل المعروف عزيز دادس بطريقته المعهودة 
المتسمة بالمبالغة في الكالم والحركات الجسدية، 

التي إن لم ُتضبط في نسيج سردي متحكم فيه، 
تؤدي عكس المطلوب. وهو ما حصل. يمضي 
فيلتقي  إخراجية،  فترة عطالة  المهووس  البطل 
خلق  دون  ومن  ومهووساً  ثرياً  حالماً  شخصاً 
رفيع أو خلفية ثقافية، )يؤدي الدور الممثل القدير 
تنقل سيرة حياة  أن  يود  الروخ(، وهذا  إدريس 
عائلته إلى شريط سينمائي، فيوظف أمواله في 
اإلنتاج والتشخيص. لكن البطل الرئيسي يموت 
ما  الطريق.  الشريط في منتصف  ورشة  تاركاً 
ناقصاً،  عمله  يجد  الذي  للمخرج  ورطة  يسبب 
لكنه يحاول أن يخرج الفيلم بالعناصر ذاتها من 

دون تغيير.
ما  ولكن  الفتة،  بل  جيدى  الفكرة  ان  صحيح 
أصعب تحقيقها فنياً من دون رؤية سابقة. وربما 
كمنت نية المخرج في مجرد اللعب على الفكرة 
مسيرة  في  الكثيرة  المضحكة  المقالب  لتعضيد 
حياة  ومسيرة  تتوازى  التي  العرض،  زمن 
أجوائها  في  السينما،  عالم  في  مهنياً  ما  مخرج 
القاسية  السخرية  تخير  مع  المغربي  وعالمها 

والقوية الوقع من دون هدف بائن.
المخرج في حاالت تذمره بعد أن  نتابع  وهكذا 
غابت عنه وسائل تحقيق أحالمه واستيهاماته، ثم 
حين وجدها في شخص المنتج الموجود بفضل 
فيلمه  إنجاز  مرحلة  في  وأخيراً  ما،  معجزة 
تصويره  تفعيل  شروط  وجود  تعذر  رغم  على 
اإلخراحية  العملية  كل  إزاء  أننا  أي  وإبداعه. 
صوراً  الشريط  فيمنح  المعروفة.  بمراحلها 
ومكثفة  األحيان،  غالب  في  مقربة  ومشاهد 
بالديكور اإلكسسواري الكثيف والحركة البشرية 
حوارية  لحظات  مع  اتجاه،  كل  في  المتموجة 
ولعل  والتناقض.  التنافر  خلق  يروم  بطابع 
أوضح وأبرز مثال يقدمه الفيلم لقاء عزيز دادس 
بكمال كاظمي الشهير بدوره في سلسة حديدان 
مرة  التلفزي  )المنحى  الشهيرة  التلفزيونية 
أخرى، وهو طاغ تمثيالً وتصوراً وشكالً(. وقد 
بدا من خالل دوريهما في قمة التعارض كفردين 

وكدورين، مع تأكيد قوة تشخصيهما المهنية.
 

اإلبهار بأّي ثمن
يروم  إيقاع  نمط  في  تباعاً  المشاهد  وتتالحق 
التقنية التي  إغراق المشاهد في سينما الصورة 
تمتح من التكنولوجيا المرتبطة بالمنحى اللَُّعِبي. 
في  يعتمل  ما  »فضح«  يود  موضوع  مع  لكن 
كوسيلة  فضحاً  لكن  بالمغرب،  السينما  مجال 
رد  من  يثيره  قد  ما  رغم  على  كغاية،  وليس 
هذا  في  ليست  الحقيقية  فالممارسة  منطقي. 
الشكل المبالغ فيه، وإن تبّدى بعض منها كما في 
يقع  وهنا،  باألساس.  فني جماهيري  ميدان  كل 
الفيلم في رسم تصّور يرى في الممارسة الفنية 
وطمع  رذيلة  لبروز  مجاالً  أهاليها  طرف  من 
ومؤمرات وسلوكات أخالقية غير محبذة.. وال 
أدل على هذا من اللجوء، كمعادل مكاني مواز 
ورافد، إلى عالم الحانات بكل ما تحمله من هابط 
ونافر. كل هذا ممنوح كإغراق صوري يسعى 

إلى إبهار المشاهد ال غير.
واإلبهار يطاول كل شيء بدءاً من توخي شكل 
فيزيقي خاص للشخصيات ولمظهرها الخارجي. 
وليس  مظهراً  »عجائبية«  كائنات  مثل  فتبدو 
حول  /البطل  المخرج  يضع  حين  مثالً  عمقاً. 
لتقويم الفقرات وهو ما  رقبته عقداً طبياً طويالً 
يجعله يقوم بحركات بهلوانية َتَحاُر بين المرعب 
)تقوم  الكاتبة،  شخصية  وهناك  والمضحك. 
بالدور الممثلة آمال األطرش(، التي تتحمل كل 
اإلخراجية  والسطوة  والمزاجي  اللفظي  العنف 
عديدة  أحيان  في  تكتسي  يجعلها  ما  المتحكمة، 
داخلية  ضوابط  ماكينة  تعوزها  دمية  مالمح 
تتحكم في حركات جسدها وأطرافها. ويبدو في 
بألوان  المزركش  بجلبابه  الثري  المنتج  المقابل 
الفيلم  في  للعمل  المنذورون  والممثلون  فاتحة 
المشاهد  يطالعهم  كي  اختيروا  وكأنهم  المنتظر 

بأشكال كاريكاتورية مختلفة.
الموافق  الصوري  اإلبهار  خريطة  والستكمال 
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تم  المغربي،  السينمائي  العمل  مشهد  لرصد 
واستديواتها  ورزازات  مدينة  إلى  التطرق 
السينمائية حيث تدور رحى شريط »داالص«، 
أخرى(  )مرة  كاريكاتوري  بتوظيف  وذلك 
لمجالها التصويري الطبيعي، ولكل ما يوجد فيها 
ال  حكي  سبيل  في  وديكور،  وامتداد  ضوء  من 
يتغّيا كما قلنا، سوى البحث عن الذي في إمكانه 
به  تنتهي  زمنها  في  مفارقة  لحظة ضحك  خلق 
الُمراد. هي سينما  بعد أن تستثير األثر اللحظي 

تتحدث عن سينما التسلية.
ال ندري ما الذي يبغيه مخرجونا الجدد من هذا 
قناة  من  تناولها  يتم  موضوعات  نحو  النزوع 
للجمهور،  جالبة  ألنها  هل  الخفيفة؟  الكوميديا 
المغربي،  التذاكر  شباك  أرقام  تؤكده  ما  وهذا 
الثقافي  التأطير  تراجع  بعد  الخيال  النحسار  أو 
في  الفنية  بالممارسة  يحوط  كان  الذي  العام 
عند  بالضرورة  تنتصب  أسئلة  زمن؟.  قبل  البلد 
مشاهدة »داالص« وأشباهه. مهما يكن فإن هذا 

الفيلم كان سيبدو أفضل لو حصلت المماهاة بين 
اإلخراجية  والعملية  الحقيقية  اإلخراجية  العملية 
المتخيلة في »الحدوتة«، في إطار يخترق العملية 
من  اإلبداعية بمشاكلها وفردانية مصانعها بعيداً 
والصورة  الفني  التمكن  يكفي  فال  الكاريكاتير. 
بعض  فيه  الذي  والجو  العام  والتشويق  المتقنة 
االختراقات الطيبة. العمل الفني كّل جامع له غاية 
سواء كان تراجيدياً أم كوميدياً كما في هذا العمل 

السينمائي.



  محمد اشويكة

في  انخرط  لحلو  نبيل  المغربي  المخرج 
ولم  طويل،  زمن  منذ  السينمائي  اإلخراج 
يفّرط في المسرح الذي غادر من أجل عشقه 
لوعي  حامال  فعاد  فرنسا،  في  للتكّون  البالد 
سياسي وفكري وفني وثقافي مغاير، سرعان 
السينمائية  أعماله  مجمل  في  سيتبلور  ما 
والمسرحية على السواء، بل لقد أضحى عمله 
مثيرا للجدل والنقاش في الساحة الفنية نظرا 
المألوف  على  وتمرده  طرحه  وتميز  لجرأته 
شخصه  عن  ينفصل  ال  فعمله  والعادي، 

ومزاجه المتفرد.
أفالم  عدة  لحلو  نبيل  المخرج  أنجز 
 ،)1975( “الموتى”  منها  طويلة  روائية 
العام  و”الحاكم   ،)1978( و”القنفودي” 
العام”  “الحاكم  أو  الشاكرباكربن”،  لجزيرة 
)1980(، و”إبراهيم ياش” )1982( و”نهيق 
 ،)1989( و”كوماني”   ،)1984( الروح” 
المنفى”  و”سنوات   ،)1992( القتل”  و”ليلة 
)2002(، و”ثابت أو غير ثابت” )2006(، 
وقد   ،)2011( القمر”  في  الملك  و”شوف 
وتقمص  وأخرجها  وكتبها  أفالمه  جل  أنتج 
على  يدل  مما  مجملها،  في  البطولة  دور 
يتحرر  أن  يمكن  المستقل  المنتج  بأن  اقتناعه 
يمليها  أن  يمكن  التي  الضغوطات  بعض  من 
عليه المنتجون اآلخرون، وال سيما إذا كانت 
له أفكار خاصة قد ال تثير تخوفهم من أسلوب 

وأفكار المخرج.

والميل  لديه،  الخيال  بجموح  معروف  لحلو 
نحو “الفانتاستيك” فال تخلو أفالمه من مسحة 
سوريالية مدموغة بنوع من السحرية الواقعية 
المغربي،  المجتمع  لتناقضات  الراصدة 

والكاشفة لمسوخاته وتبدالته.
نبيل  المغربي  المخرج  طالعنا  أن  منذ 
فيلمه  في  القنفودي”  “حميد  بشخصية  لحلو 
تجربة  يراكم  وهو  البطل،  اسم  يحمل  الذي 
االجتماعية  التركيبة  في  الفني  البحث  من 
يتصفون  الذين  والحركية لشخوصه  والنفسية 
المؤلف،  بصمة  تحمل  وميزات  بمواصفات 
الكتابة  منذ  معالمها  رسم  على  يسهر  الذي 
ويصّر على تقمصها وفقا للمقاس الذي يريد، 
تكون  ما  غالبا  للممثلين  اختياراته  أن  كما 

مكرسة أو غير متوقعة.
إدارة فنية صارمة

في فليمه “إبراهيم ياش” أبهرنا الراحل العربي 
الدغمي في واحد من أجمل األدوار التي تحفل 
بها الفيلموغرافيا المغربية، فضال عن األدوار 
التي شخصتها برفقته الفنانة المتألقة والمتجددة 

صوفيا هادي.
وإذا ما انتبهنا إلى الشخصيات وأدائها، فإنها 
فنية  إلدارة  خاضعة  تكون  أن  إاّل  تعدو  ال 
صارمة تجعلها حاملة للمسة المخرج، وندرك 
أن جزءا من مجموع أفالمه ذو مسحة درامية 
بين  يمزج  الذي  “الغروتيسك”  إلى  ميالة 
فضاءات  ضمن  واألخرق  والمتنافر  الغريب 
أخرى  مجموعة  على  ونقف  متخيلة،  وأمكنة 
واقعية ال تخلو من محاكاة أو تناّص فيلمي داّل 

وُمنتِقد وساخر.
 

ولنا في أحد مشاهد فيلم “ثابت أو غير ثابت” 
المدوية  الكوميسار  فضيحة  من  المستوحى 
فيلم  على  يحيلنا  مشهدي  نموذج  “ثابت”، 
“الدكتاتور” لشارلي شابلن، وفي ذلك أكثر من 

إشارة ومغزى.
قدم نبيل لحلو في هذا الفيلم دورا مثيرا وجريئا، 
فقد تناول بشكل فني غير مباشر ملف عوالم 
منتقدا  المكبوتة،  ونزواته  السلطة  رجال  أحد 
أحوال وأهوال استغالل السلطة في تصريف 
المرضي،  القمع  من  بنوع  الممزوج  الشذوذ 

وتعرية بؤس اإلنسان الذي يطغى ويتجبر.
بين  أفالمه مزجا واعيا  لحلو في  نبيل  يمزج 
المشهد  للقطة  المسرح والسينما، فهو ينتصر 
التي تتيح للممثل الحركة أمام الكاميرا، وتفتح 
إطار الصورة ما أمكن على الحدث حتى تعطي 
القيمة أكثر لما يقع خارج مجال الصورة، وما 

ال يمكن قوله، ولكن يمكن تخمينه وتخيله.
تقنيات  بين  الجمالي  للخلط  فنية  لعبة  إنها 
المسرح كما وظفها كبار المخرجين من أمثال 
شارلي شابلن وأورسن ويلز، مثال، وانعكاس 
المسرح،  في مجال  المخرج  وتجربة  لتكوين 
فقد وظف بعض مشاهد مسرحيته “أوفيليا لم 
تمت” في فيلمه “إبراهيم ياش”، محّمال إياها 
وهكذا،  المدمجة،  الفنية  رؤيته  وإياه عناصر 
الفنين  من  يمتح  تجريبي  أسلوب  أمام  نكون 
والمشهد،  واللقطة  لإلطار  تصورا  ويقدم 
باعتبار أن كل ما يتّم تقديمه يخضع للصرامة 

تجربة12

نبيل لحلو يقدم السينما المغربية بلمسة مغايرة
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الفنية.

هذيان وجنون
بالفعل  يقومون  الذين  القالئل  من  لحلو  يعتبر 
للذات  كرؤية  السينمائي  اإلخراج  بممارسة 
دالالت  يحمل  بصري  وكأسلوب  والجماعة، 
ومعاني، وكنوع من إعادة الترتيب والمراوغة 
تقنية،  حذلقات  مجّرد  ليست  فأفالمه  للواقع، 
وإنما هي تجربة تجمع بين اإلخراج بمفهومه 
الفني  بمفهومه  و”الميزنسين”  التقني  المهني 
وبعض  العرض  فنون  إلى  والممتد  الشاسع، 
المبدع  يتميز  وهنا  األخرى،  البصرية  الفنون 
كثر،  فهناك مخرجون  السينما عن غيره،  في 
ولكن قلة منهم تدرك الفروق الفلسفية المؤسسة 
المفهوم واالنتقال به من مجال إلى  لتوظيفات 

مجال.
نالحظ أن الفيلم لدى نبيل لحلو ينبني على رؤية 
جدلية تشبه الخصام بين المخرج والسيناريو، 
عليه  الفنان  هذا  بما سيدخله  التكهن  يمكن  فال 
من تغيير بالحذف والتعديل والتحوير، وإن ال 
يتبخر كليا، فقد تطرأ عليه تغييرات تدخل في 
سياق “الميزنسين”، وأثناء المونتاج الذي يسهر 

عليه المخرج بنفسه.
لحلو  نبيل  لدى  السينمائي  الفيلم  يخضع 
البناء، فحواراته محبوكة،  لسلسلة متوالية من 
ألنها  مهادنة،  غير  الحالقة،  كشفرة  قاطعة 
يعيش  الذي  هموم صاحبها  منفصلة عن  غير 
عالقة مسكونة بالتوتر تجاه الذات والجماعة، 
ومن  وصرامة،  قسوة  من  تخلو  ال  فأفالمه 
تهكم وسخرية، من هذيان وجنون، وكذلك من 
نفحات وجدانية وعاطفية تتضمن جرعات من 
في  الساكنة  األوهام  تلك  عن  الناتج  االلتباس 
مدة  بعد  إالّ  تتحقق  ال  قد  والتي  المبدع،  ذهن 
غير يسيرة داخل مجتمعه الذي قد ينتبه البعض 
ذلك  األوان،  فوات  وبعد  فجأة،  ذلك  إلى  منه 
مزعجا  صوتا  يظنه  ظل  طالما  الذي  البعض 

ونشازا، وتلك مهزلة ما بعدها مهزلة.
لحلو  نبيل  لدى  يتأسس  )الميزنسين(  مفهوم 
مسرحية  وتقنية،  فنية  وكفايات  مهارات  على 
التقليدي  الطابع  بين  تجمع  وسينمائية، 

والتجديدي
لحلو  نبيل  لدى  “الميزنسين”  مفهوم  يتأسس 
مسرحية  وتقنية،  فنية  وكفايات  مهارات  على 
التقليدي  الطابع  بين  تجمع  وسينمائية، 
داخل  واألشياء  الحركة  لترتيب  والتجديدي، 
إيحاءات  الصورة  مكونات  وإعطاء  اإلطار، 
للحياة،  الشخصي  منظوره  سياق  في  تدخل 
والديكور  واللباس  والماكياج  فالضوء 
للدراما،  خادمة  وغيرها  واإلكسسوارات 
الصورة،  إطار  تؤثث  أشياء  مجرد  وليست 
وباعثة  الفيلمي،  السرد  تطّور  في  فاعلة  بل 
الذي  للممثل  إيجابية  شحنات  ضخ  على 

درجة  إلى  شديدا  تركيزا  المخرج  عليه  يركز 
األداء  في  دروس  أمام  نفسه  المتفرج  يحسب 
خاصة  بلمسة  لحلو  سينما  ترفد  والتشخيص 

تميزها عن غيرها.
إيقاع  على  أفالمه  حكايات  المخرج  يضبط 
وهو  الناس،  غالبية  لدن  من  هضمه  يصعب 

ذاته، وبطء  المجتمع  إيقاع مستوحى من بطء 
إيقاع الشخصيات المستنبطة من الواقع، والذي 
التقاطه واالستماع  ال يمكن للمخرج الفنان إالّ 
لنبضه كي يقدم تصورا فنيا له، وإن حدث وأن 
أذعن لها، فإنما للسخرية منها، والتمهيد لنقدها، 
وذلك ما تجسده أفالم المخرج نبيل لحلو التي 

توظف بهارات من السوريالية واالنزياح عن 
العادي لفسح المجال أمام الخيال الخالق.

لحلو  راكمه  الذي  الفيلمي  المنجز  يحتاج 
ضوء  على  وقراءته  عليه  الغبار  نفض  إلى 
التطورات التي عرفها الحقل السينمائي، وكذلك 
المستجدات االجتماعية والتحوالت االجتماعية 

وأن  خصوصا  الراهن،  المغرب  عرفها  التي 
المغرب  تاريخ  في  تنبش  لحلو  أفالم  بعض 
اعتبارها  يمكن  ال  واضحة  بقصدية  المعاصر 
اعتباطية، بل ترتبط أشّد االرتباط بمقترح قابل 
للقراءة والتأويل، له راهنيته التي ال تخلو من 

استفزاز وقلق فكري.
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كان من المتوقع مع االقبال الكبير الذي شهده 
للمخرج  حبي«  مع  »دمشق  السوري  الفيلم 
مهرجان  فعاليات  خالل  العزيز  عبد  محمد 
من  الفيلم  يكون  ان  الماضي  السينمائي  دبي 
بين قائمة الجوائز التي اعلنت بمسرح مدينة 
الفيلم خرج دون أي جائزة  لكن  بدبي.  ارينا 
وراء  السبب  أن  البعض  تصور  وقد  تذكر. 
ذلك هو ان قصة الفيلم تحكي عن فتاة يهودية 
سورية تقرر في صبيحة اليوم الذي تغادر فيه 
ان  إيطاليا،  إلى  العجوز  ووالدها  دمشق هي 
تبقى بالمدينة لكي تعثرعلى حبيبها المسيحي 
كانت  حيث  اللبنانية،  الحرب  منذ  المفقود 
تعتقد كما اوهمها الجميع أنه قتل في الحرب.
بين شخصين  الحب  تيمة  أن  المعروف  ومن 
التي  التيمات  إحدى  مختلفين  دينين  من 
المشار  دبي  مهرجان  دورة   في  تكررت 
إليها حيث عرض المهرجان الفيلم المصري 
مسلم  شاب  بين  حب  قصة  عن  »الخروج« 

وفتاة مسيحية في مدينة القاهرة.

تراب دمشق 
عادة ما يميل صناع االفالم إلى تقديم المدينة 
لكن  تعبيري »أنثوي«   او  قالب رمزي  في 
التجربة  هذه  في  يقدمها  العزيز  عبد  محمد 
كرجل. وتتحول محاولة الفتاة اليهودية البحث 
أو  اكتشاف  عملية  إلى  المسيحي  حبيبها  عن 
إعادة اكتشاف للمدينة / لدمشق أو الشام كما 
واضحة  هنا  القصدية  وتبدو  عليها.  يطلقون 
للمدينة  التراثي   / المحلي  االسم  استخدام  في 

بوقعة الذكوري.
تتجول الكاميرا التي هي عين الفتاة في انحاء 
االجتماعية  التغيرات  حجم  راصدة  المدينة 
واالقتصادية التي حدثت خالل سنوات. وفي 
الجزء االول من الفيلم يبدو واضحا التوازي 
الدمشقية،  الشوارع  في  الفتاة  تجول  بين  ما 
ابوها  يبثه  الذي  بالحنين  الشعور  وبين 
العجوز »اليهودي« »المهاجر« إلى ايطاليا 
هذا  الشام.  دمشق/  بتراب  مليئة  آنية  حامال 
التراب الذي اراد الرجل ان يدفن فيه والذي 

يموت بعد مغادرته بيوم واحد فقط.
اسرة  مالمح  على  نتعرف  ايضا  البداية  في 
السورية  اليهودية  األسرة  العجوز،  هذا 
انهم  ونفاجأ  ايطاليا  في  مهاجرة  تعيش  التي 
تلك  وتبدو  بينهم.  فيما  بالعبرية  يتحدثون 
الجزئية شديدة االقحام على المنطق الطبيعي 

لألمور فهي مجرد اسرة مهاجرة ذات اصول 
والثانية  بالشام  االولى  اجيالها  تربت  عربية 
اساسا  العبرية  يتحدثون  فلماذا  ايطاليا  في 
الشامية  هي  األم  لغتهم  ان  طالما  وبطالقة 

ولغة مهجرهم هي األيطالية!
من  الجزء  هذا  خالل  السرد  ويستطرد 
الوطأة على  ثقيلة  فرعية  في حبكات  الدراما 
ابنة شقيق  السرد خاصة مسألة عشيق  ايقاع 
ترك زوجها،  في  اليهودي ورغبتها  العجوز 
اللقاء  كمحاولة  التفريعة  تلك  جاءت  حيث 
المهاجرة  اليهودية  الضوء على حياة االسرة 
االخالقي  التلسين  من  الكثير  يحتوي  بشكل 
في  المهجر  في  األخالق  سوء  فكرة  على 

مقابل اصالة الوطن األم.
العودة  اليهودية  األسرة  تقرر  وعندما 
بالعجوز الذي مات يوم وصوله إلى المهجر 
السيناريو  يتوقف  الوطن،  تراب  في  ليدفن 
عن متابعتهم لفترة طويلة ويستغرق تماما في 
بحثا عن حبيبها  اليهودية  الفتاة  متابعة رحلة 
المسيحي المفقود، وهو ما أثر سلبا على تدفق 
السرد، خاصة أن ذاكرة المتلقى تظل محملة 
ان  دون  واختفت  ظهرت  التي  بالشخصيات 
النهاية كمجرد  لتظهر قرب  يعلم عنها شيئا، 
استكمال للحدوتة حيث نراهم يدفنون العجوز 

في ارض الشام التي عشقها .

الحذاء االحمر 
الماضي،  الى  العدة  اسلوب  الفيلم  يستخدم 
الماضي  الستحضار  الحر،  باك  الفالش  أو 
ما  وذلك من خالل  الحاضرة.  اللحظة  داخل 
البطلة عن حبيبها من لحظات حسية  تتذكره 
ورمانسية حدثت ولم تنتهي من الذاكرة. كأن 
تتذكر عندما اجبرها على خلع حذائها والسير 
حافية كنوع من الرهان، ثم احتفاظه فيما بعد 
بهذا الحذاء االحمر الذي كانت ترتديه، وفكرة 
احتفاظ الحبيب بحذاء حبيبته هي رمز لرغبته 
في إال تغادر ابدا على اعتبار أن الحذاء هو 
المغادر ويستخدمه،  الشخص  يرتديه  اول ما 
نفس  في  و«سياسية«  رومانسية  لفتة  وهي 
الوقت،  وفي اثناء البحث عن الحبيب المفقود 
احد  في  الحذاء  من  فردة  على  الفتاة  تعثر 
مترهبنا  المسيحي  الشاب  كان  التي  االديرة 
في  توجد  التي  بالعالمة  اشبه  وتصبح  فيها. 

خرائط البحث عن الكنوز الضائعة.
إنسانية  بنماذج  الفتاة  تمر  البحث  واثناء 
للمدينة  حدثت  التي  التغيرات  بين  ما  توازي 
/ الشام، وبين التغيرات التي اصابت البشر، 

فلدينا األعرج الذي فقد ساقه بالحرب اللبنانية 
خالل  من  واقعه  مع  يتعايش  ان  ويحاول 
التي  الشخصية  وهي  كل شئ،  من  السخرية 

قدمها باقتدار الممثل الكبير فارس الحلو.
وهناك العقيد الذي يضع صورة حافظ االسد 
وكأنه  وامجاده  الماضي  تفاصيل  في  ويعيش 
كرة  مباريات  يشاهد  انه  حتى  الزمن  خارج 
في  الحرب  سنوات  طوال  فاتته  التي  القدم 
الوهمية  األنتصارت  الزمنة  كرمز  لبنان 

الغابرة.

»دمشق مع حبي«: 
ليس دفاعا عن اليهود بل انتصار للحب 
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اختالل السرد

الفتاة  تتخذ  عندما  تبدأ  الحقيقية  الفيلم  ازمة 
عن  للبحث  المدينة  خارج  طريقها  اليهودية 
حبيبها في الدير وهناك تلتقي بفتاة هاربة في 
طريقها للزواج من حبيبها، حيث تستغرق تلك 
فيلم  يشكل  يكاد  طويال  وقتا  الفرعية  الحبكة 
في  السيناريو  ويفشل  األساسي،  للفيلم  مواز 
خلق تواز بين قصة حب اليهودية والمسيحي 
المخرج  ان  ويبدو  الحديثة  القصة  هذه  وبين 
لم يميز بين الريليف )تفريغ انفعال المتفرج( 
وراء  والركيك  فني  الغير  االستطراد  وبين 

حبكة هامشية!
الفيلم  بطلة  لتكون  يهودية  شخصية  واختيار 

المتفرج  لدى  الحساسية  شديد  اختيار  يعتبر 
مرادفون  اليهود  ان  اعتبار  على  العربي 
على  يركز  الفيلم  لدينا،ولكن  لالسرائيليين 
االنتماء  عن  بديال  الوطني  االنتماء  فكرة 

الديني الذي يخلق الفتن الطائفية.
الغائب/  البطل  كون  الفكرة  هذه  دعم  وقد 
لبنان  حرب  في  اصيب  المفقود،  الحبيب 
الفيلم.  الطائفية، وهو اختيار ذكي من صناع 
الحقيقي  السبب  لنا  يبرز  لم  السيناريو  ولكن 
وأبيها  الفيلم  بطلة  رغبة  وراء  المنطقي  او 
الهجرة رغم ما نلمسه من دفء  العجوز في 
من  بهم  يحيطون  من  كل  معاملة  في  وراحة 

خالل عالقة البطلة بجيرانها في الحي.
تدخلها  التي  الجانبية  الحب  قصة  تبدو  كما 

في  يصحبها  الذي  الفنان  صديقها  مع  البطلة 
ذات  غير  المفقود  حبيبها  عن  البحث  رحلة 
في  تتسبب  هنا  ومن  للفكرة  بالنسبة  قيمة 
التي  المشاعر  وهي  المتفرج  مشاعر  تشتيت 
الحب  عالقة  تجاه  تحتشد  ان  المتفرض  من 
األصيلة بين اليهودية والمسيحي، ولكن ربما 
اراد المخرج تدعيم الصلة بين الفتاة وحبيبها 
من خالل ابراز أنه ال يوجد رجل اخر يمكن 

ان يحتويها سوى الحبيب المفقود .
 

»دمشق مع حبي«
بطولة: مرح جبر -خالد تاجا- فارس الحلو

إخراج وسيناريو: محمد عبد العزيز
إنتاج: مؤسسة الشرق لإلنتاج والتوزيع
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تجربة  األولى  النظرة  من  الفيلم  هذا  يبدو  قد 
التطور  من  النوع  بهذا  تتسم  ميلودرامية 
أساس  على  والحبكة  لألحداث  الميكانيكي 
بتلك  مغلفة  الصدفة  كانت  لو  حتى  الصدفة، 
بشريا.  تبريرها  تحاول  التي  القدرية  النزعة 
أن  إال  لألحداث  الميلودرامي  اإلطار  ورغم 
هذا ال يمنع من وجود بعض الطبقات الدرامية 
التي تتسم بدالالت جيدة يمكن أن تبلور مساحة 
المعاجلة  تقدمها  التي  تلك  من  قيمة  أكثر  فنية 

الميلودرامية الشعبية.
عام  صدرت  رواية  عن  المأخوذ  السيناريو 
2006 للكاتبة سارة جرون، يعتمد على أسلوب 
ميلودرامي  أسلوب  وهو  باك«،  »الفالش 
ذاكرة  عبر  كلها  األحداث  تدور  حيث  تقليدي 
الذي يظهر في  الرئيسة »جاكوب«  الشخصية 
يعاني من حالة  الوجه  البداية كعجوز متغضن 
توهان خفيفة بعد ان هرب من دار المسنين التي 
السيرك  عروض  احد  يحضر  لكي  بها  يسكن 

االمريكي، لكن العرض يفوته.
في الداخل يؤويه أحد الشباب العاملين بالسيرك، 
طالبا منه االنتظار لحين قدوم عربة دار المسنين 
لكي تعود به، وفي الداخل ايضا وبالصدفة يرى 
الشهير  بانزيني  سيرك  لنجمة  قديمة  صورة 
»مارلينا« تركب فوق احد األفيال. وبمجرد أن 

يرى الصورة تدمع عيناه!
على  المعروف  الميلودرامي  الهجوم  يبدأ  هنا 
المتلقي، فنحن نريد ان نعلم من هي تلك الفتاة؟ 
ولماذا دمعت عينا الرجل عندما رآها فوق هذا 
الفيل؟ وعبر جمل حوارية آلية متوقعة، يجلس 
المجهول  الشاب  لهذا  ليحكي  العجوز  جاكوب 
حكاية سيرك بانزيني الذي كان ما يقدمه يسمى 
وجه  على  عرض  »أعظم  الثالثينيات  في 
قرار  سوى  منطقي  سبب  بال  هكذا  األرض«. 
عقلي  أو  نفسي  تمهيد  أي  دون  بالبوح  لحظي 
المبرر  وجوبية  خارج  من  قرار  مجرد  ولكن 

الدرامي!

أرضية سياسية
ال شك أن تداعيات األزمة المالية الحالية التي 
سنوات  بضع  منذ  المتحدة  الواليات  في  بدأت 
إنتاج  اسباب  أحد  كله هي  العالم  في  وانتشرت 
سينمائي،  فيلم  إلى  وتحويلها  الرواية  هذه 
فاألحداث تدور خالل فترة الكساد الكبير الذي 
بدأ عام 1929 واستمر عدة اعوام و أدى إلى 
الهزائم االقتصادية والنفسية  الكثير من  حدوث 
إذن محاولة الستغالل الظرف  واالنسانية. هنا 
التاريخي الحالي عبر االحالة إلى ظرف تاريخي 
سابق ومماثل وهي ميزة تحسب لصناع الفيلم.

لبيان  التقليدية  البصرية  الوسيلة  استخدام  عبر 
تغيير  من  المالمح  في  األعوام  تحدثه  ما 
وجه  ليعود  البطيء  المزج  المخرج  يستخدم 
ذلك  لنراه  الوراء  إلى  عقودا  العجوز  جاكوب 
تغير  ومع  بتنسون«.  الوسيم »روبرت  الشاب 
الصورة من الهرم إلى الشباب، يتغير الصوت 
الشاب  جاكوب  بصوت  الحكي  ليصبح  أيضا 
وهي محاولة لكسر الشكل التقليدي للفالش باك 
الصوتي حيث يبدو جاكوب هنا وكأنه راو عليم 
وليس شخصية تروي قصة حياتها عبر الفالش 

باك.
يستغرق السيناريو في تفاصيل القصة دون أن 
ايقاع  على  الحفاظ  الحاضر،محاوال  إلى  يعود 
في  وقفات  إلى  اللجوء  دون  وتشويقها،  الحبكة 
السرد أو تعليقات من الحاضر، حتى أن المشاهد 
ينسى تماما ان القصة تروى عبر ذاكرة جاكوب 
العجوز ويستغرق مع جاكوب الشاب في رواية 

قصته.
البطل  يتلقى  الكالسيكية  الميلودرامات  كعادة 
ضربة قدرية صاعقة في لحظة حاسمة من حياته 
حين يتوفى أبوه وأمه في حادث سيارة في نفس 
االمتحان  لخوض  فيها  هو  يجلس  التي  اللحظة 

وبما  البيطري،  الطب  بكلية  لاللتحاق  النهائي 
ان والديه من المهاجرين البولنديين »اليهود«، 
وبما ان والده رهن المنزل لكي يمول تعليمه، 
وبما ان البالد في حالة كساد )نالحظ ان األزمة 
المالية الحالية بدأت بديون المنازل األمريكية( 
فإن جاكوب يجد نفسه ملقى على قارعة طريق 
الحياة بال أهل وال شهادة وال عمل،  لكنه يصمم 

على اللحاق بقطار الحياة مهما حدث.
بالسيناريو تجسدا مباشرا  ويتجسد قطار الحياة 
ليل  المدن  يعبر  الذي  السيرك  قطار  شكل  في 
عروضه،  لتقديم  مدينة  كل  في  متوقفا  نهار، 
يحاول  إذن  فهو  جيكوب  عليه  يقفز  وعندما 
سر  أدري  ولست  ومعنويا،  ماديا  به  اللحاق 
كبطل  المهاجر  اليهودي  شخصية  اختيار 
األحداث  بسياق  لها  دخل  ال  فيهوديته  للقصة، 
او  تتسبب في أي فعل  تأثير وال  لها أي  فليس 
رد فعل من / أو تجاه الشخصية، بل إنها تبدو 
عبئا تأويليا على المتلقي، على العكس من جعل 
جاكوب يتحدث البولندية التي سيستخدمها فيما 

بعد كما سنرى.
ولكن ربما كانت »اليهودية« جزء من الصورة 
التائه  اليهودي  فكرة  تستحضر  التي  الذهنية 

»مياه لألفيال« 
وهل يؤدي كساد المادة إلى كساد الروح؟
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التراثية أو مجرد استغالل لموقف تاريخي، فقد 
شهدت امريكا بالفعل عدة هجرات من قبل يهود 
اوروبا الشرقية حتى قبل تولي الحزب النازي 
صورة  أن  يبدو  كما   1933 عام  المانيا  قيادة 
المالمح،  برئ  البنية  الشاب، ضعيف  اليهودي 
وتحدث  الغربي،  المتفرج  نفس  في  هوى  تجد 
ولو  حتى  العام  الشعوري  التعاطف  من  حالة 

بشكل سطحي!
وينخرط جاكوب في عالم السيرك تدريجيا بدءا 
من أحقر الوظائف وهي حمل روث الحيوانات، 
له  تبدو  السيرك،  نجمة  مارلينا،  يجعل  مما 
حتى  يناله  أن  يمكن  ال  بعيد  المع  كوكب  مثل 
عالقة  وتبدو  وخياال،  جرأة  أحالمه  اكثر  في 
التطور  العاطفي مع مارلينا جزءا من  التورط 
عندما  خصوصا  لألحداث  الميلودرامي  اآللي 
تكون مارلينا هي زوجة مدير السيرك أوجست 
الذي  الرائع  الممثل  ذلك  والتز«  »كريستوفر 
حاز على جائزة أحسن ممثل في مهرجان كان 
عن دوره في فيلم »أوغاد شرسون« من إخراج 
االوسكار  وعلى   2009 عام  ترانتينو  كونتين 

عن نفس الدور في نفس العام.

شخصيات أحادية
األهم  السيرك  مدير  شخصية  تكوين  ويبدو 
وجاكوب  مارلينا  من  كال  أن  حيث  الفيلم  في 
أن  دون  تعرفها  تكاد  البعد  احادية  شخصيات 
افعالها  تتوقع ردود  أن  نفسها وتكاد  تشرح لك 
شخصية  اوجست  لكن  بها،  تقوم  أن  قبل  من 
نفس  وفي  وخائن،  شريف  فهو  ثرية،  درامية 
الوقت، عاطفي ومتوحش، رقيق وصلب، شره 

للمال ومقامر.
يكون  جاكوب  لعيني  فيه  يظهر  مشهد  أول  إن 
جالسا فيه على طاولة قمار صغيرة مع أصدقائه. 
لنا  يرسم  للشخصية  »التأسيسي«  المشهد  هذا 
مالمح واسعة وكثيرة عنها منذ اللقطات األولى.
وفي أول احتكاك حقيقي بين أوجست وجاكوب 
لطبيعة  الدرامي  المعادل  من  مهم  جزء  يظهر 
ذلك  في  األساسية  الشخصيات  بين  المشاعر 
العنيف  »الزوج  الشهير  العاطفي  المثلث 
والزوجة الرقيقة والعشيق الشاب«. هذا الجزء 
مارلينا  عليه  تؤدي  الذي  الحصان  في  يتمثل 

العروض كل ليلة.
إن جيكوب، بحكم دراسته، يدرك أن الحصان 
به علة مميتة وانه يتعذب ويجب أن يقتل بشكل 
أوجست  تشبث  ومع  عذابه.  من  للحد  رحيم 
بعذابه،  مارلينا  وشعور  بالحصان،  الشديد 
ورغبة جاكوب في قتله قتال رحيما، تتجسد لنا 
رمزية هذا الحصان، فهو تجسيد لعالقة اوجست 
استغالل  بسبب  العنيفة  القلقة  المعِذبة  ومارلينا 
لطاقتها  واستنزافه  لها،  المحدود  غير  اوجست 
وسوء معاملته، والخراج في كفل الحصان هو 
به  تمتلئ  الذي  الشعوري  الصديد  عن  كناية 
جيكوب  يدرك  بينما  واوجست،  مارلينا  عالقة 
من البداية ان الحل الوحيد هو قتل الحصان أي 

قتل العالقة.

 
المبالغة والجبرية

وبعد قتل الحصان تنضم للحبكة شخصية جديدة 
وهي روزا الفيلة المسنة التي يأتون بها للعمل 
الثاني  الجزء  تشكل  الفيلة  هذه  السيرك،  في 
بين  ما  للعالقة  الدرامي  المعادل  من  واألهم 
الثالثي، فهي تمثل العالقة الجديدة بين مارلينا 
وجيكوب حيث نجدها - في الوقت الذي يعاملها 
أن يسيطر  العنف محاوال  بمنتهى  فيه أوجست 
السيرك  حيوانات  بقية  على  يسيطر  كما  عليها 
االنصياع  وترفض  بشدة  العنف  هذا  تقاوم   -
معينة  لحظة  في  إال  تستجيب  وال  والتدريب، 

عندما يتحدث معها جيكوب صدفة بالبولندية!!
هنا تبدو الصدفة فاضحة ومقحمة.. فمن بين كل 
البولندية  سوى  الفيلة  تلك  تفهم  ال  العالم  لغات 

التي بالصدفة يتحدثها جيكوب!
صحيح ان هذا التزام بالسردية الميكانيكية التي 
تتخذ من الصدفة محركا لها لكن األمر ال يخلو 
أي  القسرية  إلى  القدرية  تتجاوز  مبالغة  من 
األحداث  خارج  من  تمتد  يد  ثمة  بأن  الشعور 

لتجبرها على أن تسير بطريقة معينة.
تمثل  وروزا  جيكوب  بين  المشتركة  اللغة  إن 
البيئة التي تنمو فيها المشاعر بينه وبين مارلينا 
حتى تتحول الفيلة تدريجيا إلى تجسيد مادي لتلك 
العالقة، وبالتالي تصبح حركتها داخل األحداث 
معبرة عن طبيعة تطور العالقة ومسببة لمواقف 

أخرى تدخل تدريجيا في سياق الحبكة.
ومع التطور اآللي لألحداث فإن لحظة المواجهة 
تحدث بين االطراف الثالثة، ويضطر جيكوب 
يعثر  لكنه  أوجست،  من  الهرب  إلى  ومارلينا 
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عليهم عبر عصابته التي تقوم بضرب جيكوب 
للسجن/  مارلينا  وارجاع  موت«  »علقة 
ببطء خالل  تنمو  السيرك، وعبر حبكة فرعية 
األحداث، يقرر اثنان من عمال السيرك االنتقام 
المريض  العجوز  زميلهم  إللقائه  أوجست  من 
بفتح  فيقومان  عبئه،  من  ليتخلص  القطار  من 
وبالتالي  العروض  اثناء  الحيوانات  اقفاص 
من  حالة  في  والتسبب  الجمهور  مهاجمة 
الفوضى الشديدة، في نفس الوقت الذي يفقد فيه 
مارلينا  قتل  ويقرر  حبال صبره  آخر  اوجست 

التي يعتبرها صنيعة يده جزاءا على خيانتها.
ولكن روزا الفيلة/ العالقة، وبأمر من جيكوب 
تغرز مسمار اللجام الحديدي في عنق أوجست 
وللعشيقين  لنفسها  وتنتقم  عليه،  لتقضي 
المادية  وقسوته  أوجست  عنف  من  وللجمهور 
الرهيبة. ورغم ان مقتل اوجست يكون متوقعا 
مع كم التصاعد التقليدي للصراع إال انه يمنح 
رمز  هو  فاوجست  العام  الداللي  مغزاه  الفيلم 
البشر  على  تسيطر  حين  التي  الشديدة  المادية 
تقتل فيهم الكثير من النزعات االنسانية وتحيلهم 
إلى كائنات مشهوة، تبدو الحيوانات بجانبها أكثر 
عالقة  في  اتضح  ما  وهو  و»عقالنية«،  رقة 
اوجست وعصابته بالحيوانات، فهم يبدون أكثر 
حيوانية منهم، وتبدو الحيوانات أكثر إنسانية من 

هذا النوع من البشر.
 كذلك يبرهن الفيلم على أنه مهما كانت األحوال 
المادية سيئة والكساد والجوع والبؤس يسيطران 
كل  في  واضحة  بصرية  بؤس  حالة  )هناك 

نترك  أن  ابدا  يبرر  فإن هذا ال  الفيلم(  تفاصيل 
أرواحنا تعاني من كساد شعوري يفقدنا تدريجيا 
إنسانيتنا واحساسنا باآلخر حتى لو كان حيوانا.

 
محاولة ساذجة

بأن  للذرى  تعدد  يخلق  أن  السيناريو  ويحاول 
يردنا إلى جيكوب العجوز وقد انتهى من سرد 
تزوج  انه  المجهول  الشاب  يخبر  لنجده  قصته 
وان  كثيرين،  اطفاال  منها  وانجب  بمارلينا 
روزا الفيلة المسنة عاشت معهم طويال إلى ان 
توفيت هي ومارلينا بشكل طبيعي، ولكن أزمة 
ما  وليس  بالفعل  ذورة  كانت  لو   - الذروة  هذه 
بعد الذروة - انها محاولة لخلق حالة تفاؤل أو 
)تفريغ( لمشاعر المتلقى واشعاره بأن العالم ال 
يستمر مرة  وانه سوف  الكساد،  بفترات  ينتهي 

أخرى!
الخروج  منها  الغرض  ساذجة  محاولة  ولكنها 
تراجيدية  بجرعة  شحنه  دون  ايجابيا  بالمتلقى 
يحترق  او  البطلة  تموت  كأن  النهاية،  في 
كان  واألحداث  الحبكة  تصاعد  ولكن  السيرك، 
للعالم  فالسيرك هو رمز  ذلك،  إلى غير  يومئ 
القديم الذي يتغير كلما تغيرت قوانينه السياسية 
واقعة  هو  السيرك  هذا  وحريق  واالقتصادية، 
بين  والفرق  تيتانيك،  مثل غرق  تماما  تاريخية 
سبيل  على  لألفيال«  و»مياه  »تيتانيك«  فيلمي 
تيتانيك(  )مخرج  كاميرون  جيمس  أن  المثال، 
اعتبر ان غرق السفينة نموذج لغرق أو انتهاء 
الغربية  واألرستقراطية  البورجوازية  مجتمع 

في بداية القرن العشرين، أي نهاية حقبة وبداية 
حقبة جديدة. أما هنا فإن السيناريو -أو الرواية 
إلى  تؤدي  الفوضى  لم يجعال حالة  ندري-   ال 
عقب  بعد  فيما  يحرق  ولكنه  السيرك،  حرق 
سنوات ونعلم ذلك على لسان جاكوب العجوز 

وبشكل حواري هزيل.
تم  بل  العميقة  الرؤية  هذه  السيناريو  يحمل  لم 
الفكري  الطرح   من  األولى  بالطبقة  االكتفاء 
دون االستغراق نحو معان أو دالالت اكثر عمقا 

وشمولية.
الفيلم يحمل  إلى أن عنوان  يبقى فقط أن نشير 
التي  والدرامية  الشعرية  اإلشارات  من  الكثير 
معها،  وتتسق  األحداث  طبيعة  تماما  تناسب 
بين  العالقة  رمز  »روزا«  الفيلة  أو  فاألفيال 
الماء  إلى كميات من  جاكوب ومارلينا، تحتاج 
تحتاج  كما  جلودها  لترطيب  الوقت  طوال 
غير  أو  كانت  عاطفية   - االنسانية  العالقات 
التي  المياه  تشبه  التي  المشاعر  إلى  عاطفية- 
وتموت  تتشقق  ال  كي  الجلود  هذه  ترطب 

مسامها.
  

بطاقة فنية:
عنوان الفيلم: مياه لألفيال

سيناريو: ريتشارد لجريفينس
عن رواية: سارة جرون

إخراج: فرانسيس لورانس
بطولة: ريز ويذرسبون - روبرت بتنسيون

مدة الفيلم: 120 دقيقة
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  مراد خلو

الحاجة  بين  نفرق  أن  أوال  الضروري  من 
الفعل  ردة  تقابلها  فالضرورة  والضرورة، 
مشكل  حل  أجل  من  الحين  في  والتصرف 
فتقابلها  الحاجة  أما  جدا،  قصير  أمد  في  ما 
على  ما  إشكالية  حل  تحاول  التي  التجربة 
مدى زمني قد يتجاوز مئات السنين، فالحاجة 
مثال لتخفيف مشقات ومخاطر السفر والتنقل 
عند اإلنسان احتاجت لقرون عديدة من أجل 
الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة التي نعيش 
في خضمها في عصرنا الحالي، ومن يدري 
ما  ما،  يوما  الجاذبية  من  تخلصنا  لربما 
ثواني  إلى  السفر  مدة  تقليص  من  سيسمح 

معدودة.
جيل دولوز حين تحدث عن السينما أكد على 
للتعبير  قصوى  ضرورة  وجود  ضرورة 
بالصورة والصوت، ما يعطي للعمل أهمية و 
يجعل منه تحفة قائمة بذاتها، لكن الضرورة 
الدوافع  تلك  هي  دولوز  عنها  تحدث  التي 
الخفية للسينمائي, ذاك الهاجس النفسي الذي 
فإن  لي  وبالنسبة  لكن  اإلبداع،  إلى  به  يدفع 
حتى الهواجس واآلالم ال تكفي لنصنع أفالما 
بتحف  بالنا  فما  »حقة«  أفالما  أو  »جيدة« 
فنية. فالتحفة تتحقق من خالل التجربة التي 
ليس  و  محضة،  استيتيقية  لحاجة  تستجيب 
أو  تصيب  قد  أفعال  ردود  تنتج  كضرورة  
ردة  عن  أيضا  دولوز  تحدث  وقد  تخيب. 
الفعل حين سماها بالمعلومة المضادة والتي 
أيضا بالنسبة له ال تستطيع أن تقاوم الفناء.

نستشف  أن  يمكن  السينما  تاريخ  وعبر 
دون تعمق أو تمحيص على أن كل التحف 
خاضوا  مغامرون  وراءها  كان  السينمائية 
اإلستيتيقا،  مسائلة  أجل  من  التجريب  غمار 
وجددوا  القواعد  كسروا  الخالدون  هؤالء 
الموت  بفضلهم  فقاومت  السينمائية  اللغة 
أنفسهم  المجربون  حتى  به  تنبأ  طالما  الذي 

أمثال جون لوك غودار مثال.
مساءلة  هو  التجريب  أن  أقول  حين 
لإلستيتيقا، فإني أقصد أن الدافع وراء عملية 
أكبر  حرية  إلى  الحاجة  تلك  هو  التجريب 
الربط  وإمكانية  الصور  وخلق  الحكي  في 
قراءات  يحتمل  نسبيا  فيلما  لنا  لتصنع  بينها 
الموت.  وتقاوم  والمكان  الزمان  عبر  تمتد 
شئنا  جميعا  يؤرقنا  الذي  القدر  هذا  الموت 
أو أبينا و يدفعنا دون أن ندري إلى التفكير 
في إمكانيات للخلود، ولإلستمرار عبر الفن 

مثال.
التجريب أيضا يتيح إمكانية التعبير عن هوية 
يوميات  من  تركبيته  يستمد  حين  ما  شعب 
من  البقعة  تلك  بالوطن  وأقصد  الوطن، 
األرض والفضاء ذات الخصائص الجغرافية 
فما  والعرق  اللغة  أما  المميزة،  والمناخية 
أسمر  فالبرازيلي  سبق،  لما  نتيجة  إلى  هي 
العيش  إمكانية  له  تتيح  بيولوجية  فعل  كردة 
براحة أكبر، والروسي جلده أكثر سمكا من 
وال  أكثر  ال  بيولوجية  فعل  كردة  اإلفريقي 
أقل، أما اللغة فقد ابتكرها اإلنسان وطورها 
أصوات  من  حوله  من  يسمع  ما  خالل  من 
هي  الشعوب  فكل  آخر  بمعنى  محيطه،  في 

بطريقة تفاعلية منتوجات جغرافية محضة.
على  تجريبية  السينما  جاءت  المغرب  في 
استثناء  وبدون  فأفالمه  البوعناني،  أحمد  يد 
تساؤل اإلستيتيطقا وتقترح إمكانيات أخرى 
تحفته  في  صنع  كما  للتوثيق  وحتى  للحكي 
عن  وتعبر   »14 »الذاكرة  المجهضة 
السينما  وهي  أال  النور،  بعد  ترى  لم  سينما 

المغربية. 
من  التجريب  اختفى  ما  ولسبب  ولكن 
القصير،  أفالمنا  من  وحتى  فيلموغرافيتنا 
الثالثة مع مخرجين  األلفية  بداية  إلى حدود 
العسري على سبيل  لنا كهشام  باتوا مفخرة 
شريط  أعتبر  كما  الحصر،  وليس  المثال 
ذا  رائع«  عالم  من  »ياله  بنسعيدي  فوزي 
النفحة التجريبية على مستوى تشكيل الصور 
مغربي  فيلم  أي  من  مغربية  أكثر  والحكاية 
بلغة  ويقدمه  المغربي  الواقع  يحاكي  آخر 
يسميها  أن  يحب  كما  »بسيطة«  سينمائية 
تقاوم  ال  البساطة  أن  متناسين  أصحابها 
الشيء  مثال  فلغويا  مطلقة،  ألنها  الموت، 
البسيط، يعني كلي شيء يمكن تفكيكه وفهم 

مكوناته. وكل ما يفهم يموت.
في المغرب يمكن أن يصنع الفيلم التجريبي 
القصير وفي وقت وجيز ما لم تستطع أفالمنا 
الطويلة والتي تقارب العشرين فيلما كل سنة 
محاكاة  من  ساعة  االربعين  يناهز  ما  أي 
كما  الذات.  عن  التعبير  بدل  اآلخر  وتقليد 
يمكن أن يدفع بنا لتأسيس ذاك الحلم المؤجل 
روحية  ذات  مغربية  بسينما  حلم  وتحقيقه، 
مغربية تميزها عن باقي »سينيمات« العالم.

الحاجة إلى التجريب
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من أجل البدء
يتفق الدارسون والنقاد على أن السينما المغربية مرت 
محطات  ثالثة  في  اختزالها  يمكن  متعددة  بمراحل 
أساسية فضال عن المرحلة االستعمارية حيث انتجت 
العديد من األفالم الفرنسية واإلسبانية والتي أخذت من 
الفضاء المغربي ديكورا لها وقدمت صورا فلكلورية 
)بدوي ومتوحش ومكبوت  المغربي  وقدحية لإلنسان 
جنسيا...(. وكانت البداية مع المخرج محمد عصفور 
التمثالت  مع  قطيعة  شبه  شكل  فلم  أول  أنجز  الذي 
إنسان  تجلياته من  في جميع  المغربي  للكائن  الغربية 
 )1957( العاق«  »اإلبن  وكان  وأشياء.  وفضاء 
المخرج  استلهم  أخرى  أفالم  إلنجاز  االنطالقة 
»جون  )حكايات  فرنسية  نصوص  من  مواضيعها 
الفونتين«( أو من أفالم سبق وأن شاهدها1. جاءت 
كانت  أفالما  أنجزوا  مخرجون  فبرز  الثانية  المرحلة 
البصمة والتأثير المصريين حاضرين بها بشكل بارز 
على مستوى الشكل والمضمون معا )الحكاية السعيدة 
سمي  ما  عرفت  قد  السبعينات  كانت  والغناء...(2. 
بالسينما الوطنية التي تعنى بالقضايا الحساسة لإلنسان 
المغربي من هجرة واستالب وقهر، بل ومن عادات 

وتقاليد مغربية التي تشكل متخيله3.
 يعتبر محمد مفتكر من المخرجين الذين ينتمون إلى ما 
يمكن تسميته بالجيل الثالث في تاريخ السينما المغربية 
لخماري  ونورالدين  عيوش  نبيل  من  كل  جانب  إلى 
وفوزي بنسعيدي وياسمين قصاري وغيرهم....درس 
أن  قبل  البيضاء  الدار  جامعة  في  اإلنجليزي  األدب 

يتابع دروسا في اإلخراج السينمائي وكتابة السيناريو 
بفرنسا. عمل لمدة خمس سنوات مخرجا مساعدا في 
العديد من األفالم المغربية واألجنبية. شارك في العديد 
من الورشات المهنية في كل من تونس وفرنسا وألمانيا 
-حيث عاش لعدة سنوات-. أخرج عدة أفالم قصيرة. 
وقد انخرط في أندية سينمائية مكنته من اكتساب ثقافة 
بأسلوب  مفتكر  أعمال  تميزت  وقد  كبيرة.  سينمائية 
متميز ضمن جغرافية السينما المغربية بدء من أشرطته 
الجنازة«  و»نشيد  الجنين«  »رقصة  وهي  القصيرة 
بالشريطين  انتهاء  الشهر«  و»آخر  الموت«  و»ظل 
العميين«  و»جوق  »براق«)2011(  المطولين 
)2015(4. والمالحظ أن أفالم مفتكر تدخل في إطار 
ما يصطلح عليه بسينما المؤلف، رغم اختالفنا معه في 
تعامله مع المادة التاريخية في شريطه األخير. فأفالمه 
وتنبني  والواقعي  الرمزي  األسلوب  بين  تتأرجح 
سينمائية  لغة  خالل  من  تترجم  إخراجية  رؤية  على 
طالسمها.  فك  العادي  المتلقي  على  يصعب  محكمة 
بيد أن القاسم المشرك لهذه األفالم هو ذلك الحضور 
المهيمن للسلطة األبيسية وذلك عبرتمظهرات مرمزة، 
كما تخضع إلى ثالثة عناصر أساسية وهي العنصر 
الموضوعاتي والعنصر الدرامي والعنصر اإلستتيقي/

الجمالي.
من المعلوم أن الترميز عملية جد معقدة ألن المخرج 
يرمي من خاللها إعادة تركيب العالم من خالل بعض 
المكونات الثقافية للمتخيل المغربي أو العربي كالبيض 
والحبر/الخط )السمغ( والعين والحصان والتي ترتبط 

»الفيلم ليس إخراجا فقط. إنه صناعة. الفيلم ينطلق دائماً من فكرة أو صورة. مسلسل الصناعة هو نفسه 
مختبر للبحث عن الفيلم. إنه ال ينبني على أفكار ثابتة، بل يتأسس كمشروع مفتوح ال يكتمل إال وقد أصبح 

المخرج متفرجا ينفلت الفيلم من بين يديه ويصبح في ملك الجمهور«.
محمد مفتكر

أفلمة المتخيل في سينما محمد مفتكر
بين الرمزي والواقعي

د. بوشتى فرق زايد
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أشكال  كل  عليه  يمارس  الذي  األنثوي  بالجسد 
العنف الرمزي.  تشكل هذه العناصر في الحقيقة 
مدخال لمحاولة فهم عوالم محمد مفتكر السينمائية.

مقاربة عامة
فالبيض الذي يحضر في فلمي »رقصة الجنين« 
لحجمه  نظرا  عجائبي  عنصر  هو  و»براق« 
وجودية  أزمة  إلى  يحيل  العادي،  أو  الضخم 
ألن هوية المنتوج أو الجنين هجينة ألنها نتيجة 
تربط  التي  كتلك  طبيعية،  غير  جنسية  عالقات 
شريط  في  الغرائبي  الفرس  مع  الحبلى  المرأة 
البنت  تربط  التي  تلك  أو  الجنين«  »رقصة 
لرسم  المحاوالت  كل  فرغم  بأبيها.   ريحانة 
الحبر  طريق  عن  المغتصبة  الشخصية  مالمح 
كل  تبوء  ريحانة،  قبل  من  البيض  علي  األسود 
ينكسر  صادم  مشهد  في  بل  بالفشل.  محاوالتها 
الناظرين  تقزز  لزجة  مادة  منه  فتسيل  البيض 
تتداخل  وهكذا  القيء.  على  سوادها  ويبعث 
فتكون  المدنسة   بالعناصر  المقدسة  العناصر 

النتيجة الدهشة والذهول. 
هي  العالم  نرى  خاللها  ومن  ترى  التي  فالعين 
يحدث  لما  عيان  شاهد  المتلقي  تجعل  التي 

كائنات  من  يحتويه  بما  ومتلذذا  الشريط  في 
وفضاءات وأشياء. فالمالحظ أن مفتكر يلجأ إلى 
اللقطات المكبرة التي تركز على عين الحصان/
الفرس أو على الرسومات. بل تصبح العين في 
الجوق  وجه  في  عائقا  العميين«  شريط »جوق 

لولوج الحريم فتصبح النظرة رمزا على العمى 
ووسيلة ناجعة الختراق المحرم الشبقي. وبشكل 
مفارق يصبح فتح العينين نهاية المتخيل الفلمي/
الهذياني. فالبنت تطلب من أمها أن تفتح عينيها 
في شريط »براق«. ومن ثمة يصبح الفلم مرادفا 
للحلم/الهذيان الذي يجعل كل المتناقضات ممكنة 
وكل التداخالت واردة في الزمان والمكان. وهذا 
ما يقع بالفعل للبطلة في هذا الفيلم ولمتلقيه أيضا.
بعض  في  قوي  بشكل  حاضرة  الحيوان  تيمة   
»آخر  فلم  في  الثور  فنجد  مفتكر.  محمد  أفالم 
عليها  القضاء  يتم  التي  للفحولة  كرمز  الشهر« 
وتدميرها بل والقضاء عليها رمزيا ومن خالل 
رياضة »الكوريدا« اإلسبانية. ويحضر الحصان 
أيضا كرمز لفحولة الذكر الخاصي وإلى قدسيته 
)من خالل سورة »العاديات«( كما هو الحال في 
متكررة  كموضوعة  يحضر  حيث  »براق«  فلم 
واألسطوري.   والرمزي  الواقعي  بين  يتأرجح 
والمغتصب  المإل  أمام  للفرس  المخصب  فهو 
ألبنته ريحانة )زنا المحارم( والذي يتمظهر عبر 
صورة »سيدي مول العود« )صاحب الحصان( 
الموسيقي والتوضيب  فيه  تلعب  في مشهد مثير 
لدى  واإلحساس  المعنى  إنتاج  في  أساسيا  دورا 
الجامحة  الرغبة  تلك  إلى  أيضا  ويشير  المتلقي. 
لدى ريحانة في الخروج من القفص الذي أنجز 
المتحجرة  والتقاليد  المجتمع  قبل  من  أجلها  من 
التي تعد إحدى ثوابت الفكر العربي.  ورغم كل 
هذا، ففي نهاية الشريط يسقط الحصان ويصبح 
لحما قابال لألكل قصد إنقاد قرية بكاملها تعاني 
من المجاعة والتي افرغت من كل الذكور بسبب 

الحرب. 
الذي  الوعاء  هو  األنثوي  الجسد  يصبح  وهكذا 
التي  الذكورية  اآللة  مكبوتات  كل  فيه  يصب 
في  جاء  كما  العربي  المتخيل  في  النواة  تشكل 
مؤلفي »الليلة المقدسة« و»طفل الرمل« للكاتب 
بأن  يقرر  فاألب  جلون5.  بن  الطاهر  المغربي 
يجعل من بنته ذكرا لكي يركب الخيل فيخلق لديها 
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تمزقا على مستوى الهوية الجنسية والنفسية، كما 
العميقة  ولكن  البسيطة  األسئلة  خالل  من  يتبين 
لنا  تظهر  بسيط  مشهد  في  الوقت.   نفس  في 
ومن  واقفا  يتبول  صديقها  تتأمل  وهي  ريحانة 
خاللها ندرك تلك األسئلة المحرقة التي تتأتى عن 
طريق المقارنة. والمرأة أيضا مرهونة برغبات 
الذكر كما هو الشأن في شريط »آخر  ونزوات 
إلى تقمص دور  الزوجة  الشهر« حيث تضطر 
النقود  على  وللحفاظ  زوجها  إلرضاء  العاهرة 
التي يستلمها عند نهاية كل شهر. وفي فلم »جوق 
العميين«، نجد زوجة الحسين  صامتة وراضخة 
لكل قرارات زوجها وتكتفي غالبا بالنظر إلى ما 
يقع كطفلها دون التأثير على مجريات األحداث 
العائلية أو التاريخية. ففي عالم النساء الذي نقتحمه 
من خالل الطفل يسود الرقص والغناء والخيانة 
الجديدة  الواقعية  على  يحيلنا  عالم  إنه  الزوجية. 
بإيطاليا وعلى أفالم مثل » صمت القصور« في 
الزوجة  المشاهد. ونجد أيضا عند مفتكر  بعض 

الخائنة كما هو الحال في فلم »نشيد الجنازة«.
كل  بين  المشترك  القاسم  هي  األب  صورة  إن 
الذي  فهو  والطويلة.  منها  القصيرة  األفالم  هذه 
وعشيقة  )زوجة  النسائية  الشخوص  بين  يجمع 
وبنت( وبين الفضاءات المجردة والواقعية وبين 
األلوان الوظيفية )المداد والخمر( وبين األحداث 
واألحداث  براق(  الجنين،  )رقصة  األسطورية 
المؤاخذات  كل  رغم  العميين(  )جوق  التاريخية 
القمع   آلية  أنسنة  الفلم والتي تتمثل في  على هذا 
)البوليسي الذي يشكل عضوا في جوق العميين( 
السياسي  النضال  عن  سلبية  صورة  وتقديم 
يؤمن  الذي  هللا  )فعبد  الرصاص  سنوات  إبان 
أخيه  نظر  في  ديكور  مجرد  هو  بالديمقراطية 
الحسين وهو الذي يساعد ابن أخيه على تزوير 
الذي  أبيه  إلرضاء  والفروض  االمتحانات  نقط 
يريد أن يجعل من ابنه ما يريده هو و هذا نوع 

من التشييء، كما جاء أيضا  في فلم »براق«(. 
إن اإلشتغال على هذه الرموز في الثقافة المغربية/
إطار  في  يدخل  مفتكر  محمد  أفالم  في  العربية 
تحويل جمالي للعالم يرمي من خالله إلى دعوة 
بناء  إعادة  في  الجهد  من  الكثير  لبذل  المتفرج 
الفلمي وتفكيك طالسمه والغازه.  المؤلف  معنى 
أن  الثاني  المطول  الشريط  خالل  من  تبين  وقد 
المخرج قد التجأ إلى لغة سينمائية أخرى تمكن 
من مغازلة أكبر عدد ممكن من المتفرجين وهذا 
القاعات  إلى  خروجه  حين  بالفعل  حصل  ما 
»براق«  لشريطه  خالفا  بالمغرب  السينمائية 

الذي لم يحض بقبول الجمهور العريض.
إن معظم أفالم محمد مفتكر تسلط الضوء على 
)»ظل  واألب  االبن  بين  اإلشكالية  العالقة  تلك 
تقتصر  أنها  بيد  الجنازة«(.  و»نشيد  الموت« 
األب  إلى  تتعداه  وال  البيولوجي  األب  على 
الرمزي الذي يمتلك كل أدوات االستالب والقهر 
تبريرها  أفق  في  معلقة  تبقى  والتي  واالستغالل 
وتأويلها من طرف المتلقي دون المساس بخلفية 
مغيبة  لكنها  حاضرة  السياسي  فتيمة  المخرج. 
وغير محبكة كما الحال بالنسبة لعالم الشيخات. 
ولذلك نجد أن اختيار المخرج للطفل كبؤرة للنظر 
والتغييب.  التحضير  لتبرير  الطرق  أسهل  هي 
وهذا ما يالحظ على األفالم التي تتناول موضوع 
التاريخ والتي كانت عبارة عن حكايات متقطعة 
المغربي  التاريخ  الوافر على  وينقصها االطالع 
بغية إنصافه. ألن العمى الذي يصيب الشخوص 
فعال  يجعلهم  ما  هو  العميين«  »جوق  فلم  في 
بصاصين على الواقع وليس فاعلين فيه وممثلين 
ألدوار هامشية. وهذا يحيلنا على أعمال »جيل 
دولوز« الذي خصص كتابين عميقين عن تاريخ 
السينما عنونهما بـ»السينما الحركة« و»السينما 
لتيار  والتحليل  بالنقد  استهل  وقد  الزمن«6. 
الذي يدخل فلم محمد مفتكرفي  الواقعية الجديدة 

والحكي  الديكوروالمالبس  حيث  من  خانتها 
هذه  في  أزمة  وقوع  عن  ويتحدث  والشخوص. 
السينما تتلخص في غياب الفعل مع فلم »سارق 
الدراجة« )1945( لـ»فيتوريو دي سيكا« حيث 
تقتصر وظيفة البطل، كما هو الحال بالنسبة لألب 
»ريتشي« ولطفله »برونو«، على رؤية العالم 
أو النظر إليه وليس الفعل فيه قصد تغييره. إنها 
يكون  قهري  لواقع  والرضوخ  االستالب  سينما 
فيه أقوى من طموح اإلنسان. فالطفل7 »محمد« 
أ »ميمو« كما يدعونه في الشريط هو تلك العين 
أو الذريعة التي يقدم بها جزء من الواقع اليومي 
في سنوات السبعين. شخوص سلبية ال يهمها إال 

المالحظة والتلصص على بعضهم البعض.
ومن ثمة، فجرأة محمد مفتكر تتلخص عموما في 
ذلك النقد الالذع للطابوهات الجنسية والذكورية 
الرموز  من  لمجموعة  توظيفه  خالل  من 
للقطات  الموازي  والتوضيب  والمتناقضات 
الخطي  التكسير  إلى  إضافة  زمنيا،  القصيرة 
للحكي في شريط »براق« مثال، أما في فلم » 
محله  ليحل  النقد  هذا  فيتوارى  العميين«  جوق 
التأمل السلبي للسلطة األبيسية والتي تصبح جزء 
من مشهد كرنفالي في أعين الطفل والمتلقي. لقد 
ما  الدقة: »رغم  في  غاية  بجملة  الشريط  اختتم 
يقولون عن أبي، فإنني أحبه«.  ذلك األب الذي 
طلب من ابنه وهو يصارع الموت أن يعده بأال 

يمارس السياسة.
في  بصرية  لغة  مفتكر  محمد  سينما  تبقى  لكن 
غاية الدقة والتعبير اللذان يتأسسان على تصادم 
فهو  والصورة(.  )الصوت  المكونات  تناغم  أو 
رؤية  على  الحصول  بغية  باجتهاده  معروف 
العمل  كنه  تشكل  التي  اللقطة  قوامها  جمالية 
الفلمي هموما. ويبقى لكل متلق ألفالم مفتكر أن 
يحس بها قبل أن يفهمها. وهذا هو الدرس الذي 
لدى  السينمائية  العملية  من  نستخلصه  أن  يمكن 
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المطاف  آخر  في  تبقى  فالكاميرا  المخرج.  هذا 
عبارة عن آلة تقنية أو صندوق عجيب تعمل عين 
المخرج على ترويضها وتوظيفها خدمة لتصور 

معين قد نختلف معه في بعض األحيان. 
مع سينما محمد مفتكر ننتقل من العوالم المرمزة 
سواء  ملموسة  واقعية  عوالم  إلى  والمبهمة 
الجنازة«  »نشيد  مع  القصيرة  أشرطته  في 
الشهر«  و»آخر  جهة  من  الجنين«  و»رقصة 
من جهة أخرى مرورا بفلم »ظل الموت«، أو 
في أشرطته الطويلة كالتحول من »براق« إلى 
»جوق« العميين«، أي من المتخيل إلى الواقع 
مع  اإلشكالي  التعامل  وهو  أال  ناظم  خيط  عبر 
الذاكرة  تختزلهما  وما  ورمزيته  األب  صورة 
الحلم وسواد  إن زرقة  والجماعية عنه.  الفردية 
أفالم »رقصة  التراجيديان في  الفضاء والزمان 
لألحمر  المجال  يفسحان  و»براق«  الجنين« 
تحيل  التي  األلوان  تلك  واألسود،   والبرتقالي 
شريطي  في  »الديونيزوسية«8  الطقوس  على 
ننتقل  إننا  العميين«.  و»جوق«  الشهر«  »آخر 
الى  والتراجيدي  األسطوري  الصراع  من 
»الباتوس«  من  أي  المبتذلة،  الفرجة  من  نوع 
وإذا  السالب9.  »األيروس«  إلى  و»التناتوس« 
أكثر  قريبة  مفتكر  لمحمد  بالنسبة  السينما  كانت 
من الموسيقى من أي شيء آخر، فإن فلمه األخير 
بعيد كل البعد عن إحساس المتلقي الدارك لعملية 
الفهم واإلحساس معا. ألن السينما كتابة بصرية، 
بين أن هذه الكتابة ال تصبح فردية إال إذا استطاع 
عن  وليس  به  خاصا  أسلوبا  يتملك  أن  المخرج 
التقليد الضمني. وهكذا نتحدث مثال عن  طريق 
أسلوب » فليني« وعن أسلوب »تاركوفسكي« 
)السينما، نحت الزمن( وعن أسلوب »بيرغمان« 
)االشتغال المفرط على األلوان وعلى الوجه في 

إطار فلسفي وجودي( الخ. 
إن ما نريد قوله هو أن السينما تدخل فيما  سماه 
الفيلسوف األلماني »فريديريك هيجل« بالجمال 
الفني الذي هو أرقى وأعظم من الجمال الطبيعي، 
لكون هذا األخير معطى جاهز )للطبيعة أو هللا( 
في حين أن األول هو من صنع اإلنسان وناتج 
هذا  ومن  وتطلعاته.  وأحاسيسه  تصوراته  عن 
المنطلق فإن الفلم عمل مركب ومعقد وله عالقة 
مباشرة مع هواجس وتطلعات المبدع السينمائي 
كما أنه مرتبط على األقل نظريا بالسياق الثقافي 
بل  داخله،  ينجز  الذي  والسياسي  واالجتماعي 
الساحة  على  تطرأ  التي  العامة  وبالتحوالت 
بالدرجة  مسؤول  فالمخرج  آخر  بمعنى  الدولية. 
األولى عن كل ما يقع داخل اإلطار، إذ ال شيء 
اختيار  من  بدء  اإلبداعية،  العملية  في  مجاني 
أسماء  واختيار  وتقطيعه  وكتابته  الموضوع 
الشخوص وتحديد األماكن والموسيقى واأللوان، 
ذلك  في  ولنا  اعتباطي.  عالم  في  سنكون  وإال 
العديد من األسماء العالمية في المجال السينمائي 

ك »ألفريد هيتشكوك« كأمثلة.
إن اإلبداع السينمائي يخضع لمعايير فنية جد عالية 

ويبقى عامل الصدق إحدى الركائز الهامة للتعبير 
عما يلج في صدر المخرج من أحاسيس ومشاعر 
وهواجس. وفي هذا الصدد كان »هيجل« يصر 
على مفهوم التلقائية في عملية التلقي للعمل الفني 
والتبرير.  والتعليل  التفسير  في  الغوص  دون 
دائرة  إلى  الدخول  الفني  للعمل  ما يضمن  وهذا 
العالمية. ما نود التأكيد عليه هو أن أفالم المخرج 
محمد مفتكر لها نصيب وافر مما ذكرنا، باستثناء 
شريطه األخير )وهذا رأينا( لكونه ال يرقى إلى 
ما سبق أن أنجزه. لقد جاء الفلم بسيطا في لغته 
السينمائية وفيه كثير من األشياء التي سبق وأن 
السينمات  في  متكرر  وبشكل  قبل  من  شاهدناها 

األمريكية واإليطالية والتونسية إلخ.
إن اإلشكال الحقيقي الذي المسناه في فلم محمد 
مفتكر هي رغبته الجامحة في التوفيق بين الفعل 
الذي  والجمهور)الواسع(  )المؤلف(  السينمائي 
ولكن  األول  المقام  في  السينمائية  اللغة  يهمه  ال 
صعبة.  جد  معادلة  وهذه  وأخيرا،  أوال  الحكاية 
فالمخرجون المغاربة ينقسمون حسب رأينا إلى 
فيها  يأخذ  أفالما ال  ينجز  منهم من  فئات،  ثالثة 
بعين االعتبار رأي الجمهور، ومنهم من يراهن 
رديئة  أو  بسيطة  أفالمهم  وتكون  القاعات  على 
جدا، وهناك من يرغب في تحقيق تلك المعادلة 
والجمهور.  السينماتوغرافية10  بين  السحرية 
السينما  حساب  على  تكون  المراهنة  هذه  لكن 
مسألة  الجمهور  فإرضاء  األحيان.  بعض  في 
في  المخرج  تجعل  أنها  بيد  للغاية  مشروعة 
وضعية صعبة تحتم عليه أن يختار بين أن ينجز 

فلما أويبدع سينما.
ألنه  فلما  يبقى  العميين«  فـ»جوق  ثمة،  ومن 
سنوات  من  عوالم  وتقديم  الحكي  على  يقتصر 
مبسط  بشكل  المغرب  تاريخ  من  السبعينات 
عمل  إنه  محتشم(.  )وصف  سطحي  نقل  لم  إن 
عن  الغبار  ينفض  وال  المغربية  الذاكرة  يجزء 
االنتهاكات الجسيمة التي راح ضحيتها الكثير من 
المناضلين الذين ضحوا من أجل مغرب أفضل 
فيه  بما  وحرا  ممكنا  فعال  اإلبداع   فيه  يصبح 
السينما. إن التصالح مع الجمهور ال يكون على 
التصالح  المغربين، بل  الذاكرة والتاريخ  حساب 
معهما يجب أن يتحقق من خالل إنصافهما بعيدا 
عن كل غوغائية و كل نوع من الكراهية وذلك 
أكان  المبدع  إن  والذاكرة.  الذات  مع  التصالح 
أو  تشكيليا  فنانا  أو  روائيا  أو  أوقاصا  شاعرا 
من رصد  يمكنه  ما  السلطة  من  يمتلك  سينمائيا 
المسكوت عنه أو الالمرئي في التاريخ الرسمي، 
ألن إبداعه كتابة مغايرة ومختلفة عن النصوص 
هي  والصوت  بالصورة  كتابته  وألن  العالمة 

أساسا نبش في المنسي والمهمش. 

من أجل الختم
صوت  ال  لمن  صوت  هي  الوطنية  السينما  إن 
له وصورة لمن ال صورة له.  إنها لغة نحارب 
بها وبواسطتها تلك اآلفة التي طالما تحدث عنها 

الكاتب المصري نجيب محفوظ حين قال: »آفة 
حارتنا: النسيان«.
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  عبد الكريم واكريم 

ال يمكن لنهضة سينمائية أن تنشأ وتستمر بدون 
ُيصنع  ما  يواكب  متخصص  سينمائي  إعالم 
لنقط  ويشير  مستواها  وُيقيِّم  أفالم  من  وُيعرض 
وَيَضُع  فيها  اإلبداع  وَمكَمن  وضعفها  قوتها 
األُصبع على الهزيل منها، قصد تقويمها والرفع 

من مستواها.
بدون  قطُّ  بلد  في  سينمائية  صناعة  تنهض  ولم 
هذه  تساند  متخصصة  وإعالمية  نقدية  مواكبة 

الصناعة وُتشكل رافعة دعم لها ولُصنَّاعها.
في  سينمائية  منابر  ظهور  المغرب  شهد  وقد 
وقت لم تكن ُتنَتُج فيه سوى أفالم قليلة كل بضع 
سنوات، ويوَم أن كان خروُج فيلم للوجود ُيعتبر 
ُتكتب  بحيث  به،  االحتفاء  يستحق  سينمائيا  حدثا 
عنه العديد من المقاالت النقدية باحثة في جمالياته 

ومحللة خطابه ومستقصية رؤية صاحبه.
في  السينمائية  المنابر  عن  الحديث  قبل  لكن 
الصدور  بين  الُمَتَدبِدب  ومسارها  المغرب 
تجربة  على  سريعة  نظرة  ُنلِق  تعالوا  واالختفاء 
إصدار منابر سينمائية في بلد غربي رائد في هذا 
تجارب  على   ثانية  نظرة  ثم  فرنسا  هو  المجال 
التجارب  هذه  لمقارنة  العربي،  العالم  في  رائدة 
بالتجربة المغربية في إصدار المجالت السينمائية،  
والتركيز على مكامن الضعف فيها والتي تجعلها 
باستمرار تتوقف وُتجَهض بعد فترة من اإلصدار 

قد التطول كثيرا.  

التجربة الفرنسية
يمكن اعتبار التجربة الفرنسية في إصدار مجالت 
سينمائية متخصصة من بين أهم التجارب العالمية 
في هذا السياق. إذ تم إصدار أول مجلة سينمائية 
الخمسينيات  عقد  شهد  وقد   .1905 سنة  بها 
َلت  شكَّ وهكذا  اإلطار.  هذا  في  طفرة  تاله  وما 
المثال  سبيل  على  السينما«  كـ»دفاتر  مجلة 
معايير  كل  َقَلَبت  نقدية  ومدرسة  مغايرا  توجها 
بحيث  الحين،  ذلك  إلى  عليها  المتعارف  النقد 
استطاع  مجموعة من النقاد السينمائيين الشباب 
خلخلة المفاهيم النقدية بالتشكيك في قيمة السينما 
ُمقترحين  آنذاك،  القائمة  الكالسيكية  الفرنسية 
اَدها بعد تحولهم  بدائل طالئعية سيكونون هم ُروَّ

من النقد لإلخراج.
وفي نفس السياق ستشهد فرنسا إصدار عدد كبير 
من المجالت السينمائية طيلة عقود من الزمن منها 
وهنا  توقف،  من  ومنها  االستمرار  استطاع  من 
 la revue يمكن ذكر عناوين ك«بوزيتيف« و
de cinema »مجلة السينما«، و»استوديو«، 

و»بروميير« و»بوزيتيف« وغيرها...
فإن  العالمي  للمشهد  رها  وتصدُّ ريادتها  ورغم 
التجربة الفرنسية في إصدار المجالت السينمائية 
بعَضها  اضطر  الذي  األمر  أزمة،  اآلن  تعرف 
مع  التكيُّف  لمحاولة  اآلخر  والبعض  للتوقف 

عريقة  مجلة  أصبحت  بحيث  الراهن  الوضع 
من  سنوات  ومنذ  تعاني  السينما«  كـ»دفاتر 
تغيير  محاولة  الصدور،  في  االستمرار  أجل 
الساحة  مستجدات  تساير  كي  التحريري  خطها 

السينمائية. 

التجربة العربية
أما بخصوص التجربة العربية في إصدار مجالت 
رائدة  مصر  اعتبار  فيمكن  متخصصة  سينمائية 
في هذا المجال كونها من بين أهم الدول العربية 
التي عرفت إصدار مجالت سينمائية متخصصة 
أو تلك التي ُتزاوج بين االهتمام بالسينما وفنون 
قريبة منها كالمسرح والتلفزيون والتشكيل، تليها 
كـ»الحياة  مجلة  فيها  استطاعت  التي  سوريا 
السينما  »مؤسسة  عن  الصادرة  السينمائية« 
السورية« الصمود لثالثة عقود، عكس مايحدث 
باألساس  ذلك  ويعود  أخرى،  عربية  دول  في 

لكونها تصدر عن جهة رسمية تابعة للدولة وليس 
عن جهة خاصة وانطالقا من مبادرة ذاتية.

التي  السابع«  ويمكن اعتبار تجربة مجلة »الفن 
كان يصدرها الفنان المصري محمود حميدة من 
التجارب في هذا اإلطار كونها حاولت  أهم  بين 
ونوع  الرصينة   النقدية  المقاالت  بين  الُمزاوجة 
نسبيا  الخفيفة  والمواد  والمقاالت  التغطيات  من 
مهتم  وباحث  قارئا غير  تجلب  أن  يمكن  والتي 

عن أخبار األفالم والنجوم .
وهناك مجلة مصرية أخرى أصدرها الناقد سمير 

فريد بعنوان »السينما والتاريخ«.
هذا دون نسيان مجلة »سينما« التي كان يترأس 
تحريرها ويصدرها الناقد السوري قصي صالح 

الدرويش من باريس.
لحدود  الصادرة  العربية«  »السينما  مجلتي  ثم 
الوحدة  دراسات  »مركز  عن  بيروت  من  اآلن 
العربية«، ومجلة »السينمائي« التي صدر العدد 

اإلعالم السينمائي المتخصص وإكراهات االستمرارية
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األول منها مؤخرا من قطر. 

التجربة المغربية
إصدار  فإن  المغربية،  التجربة  بخصوص  أما 
نفس  يعرف  لم  المغرب  في  السينمائية  المجالت 
التطور الذي عرفته السينما المغربية ولم يواكب 
ذلك، إذ أن المجالت السينمائية المغربية مازالت 
إلى اآلن تتوقف بعد إصدار أعداد قليلة كما كان 
عليه األمر في البدايات. األمر الذي يجعل إصدار 
مجلة سينمائية في المغرب مغامرة غير مضمونة 

العواقب ومحفوفة بالمخاطر.
في  سينمائية  مجالت  أصدر  من  أول  كان  وقد 
وهكذا  به،  المقيمون  الفرنسيون  هم  المغرب 
ظهرت مجلة »الشاشة المغربية« ونشرة »سيني 
مغرب« التي كانت تصدرها »الفيدرالية المغربية 
لنوادي السينما«، و»سيني 3« التي كان يترأس 

تحريرها الناقد نور الدين الصايل.
ثم بعد ذلك بسنوات ستصدر عن الجامعة الوطنية 
لألندية السينمائية مجلة »دراسات سينمائية« التي 

ستستمر لفترة قبل أن تتوقف بدورها.

أول  فستصدر  بالمغرب  السينما  نقاد  جمعية  أما 
األمر مجلة »سيني. ما« التي ستتوقف بدورها، 
لألبحاث  المغربية  »المجلة  مجلة  بعدها  لتصدر 

السينمائية« التي مازالت تصدر لحدود اآلن.
فترتين:  في  »سينيماغ«  مجلة  تجربة  وهناك 
كشطي  الدين  نور  المرحوم   الناقد  مع  األولى 
والثانية مع الناقد محمد باكريم، لتتوقف نهائيا بعد 

ذلك.
مع  المجالت  هذه  تجارب  متابعة  خالل  ومن 
استثناءات قليلة،  يمكن الجزم أن هناك نوعا من 
بالمنتوج  المغربي   القارئ  لدى  االهتمام   عدم 
كانت  فإذا  السينما.  في  المتخصص  اإلعالمي 
المثال  سبيل  على  سينمائية«  »دراسات  مجلة 
طريق  عن  الثمانينيات  عقد  خالل  وُتباع  توزع 
لة  المشكِّ السينمائية  األندية  منخرطي  شبكة 
فإن  السينمائية«،  لألندية  الوطنية  »للجامعة 
كانت  الصدور  في  تلتها  التي  األخرى  المجالت 
والتمويل  والمبيعات  التوزيع  مشكل  من  ُتعاني 
ي بها للتوقف بعد إصدار  عموما، الذي كان ُيؤدِّ

بضعة أعداد.

إضافة لهذه المجالت السينمائية كانت هناك خالل 
الثمانينيات من القرن الماضي وبداية التسعينيات 
منه صفحات سينمائية بالجرائد الوطنية الحزبية، 
المغربية وعرفت  السينما  ُمجرايات  ة  لمدَّ واكبت 
لمدة  ذلك  بعد  لتختفي  عنها،  نقدية  مقاالت  نشر 
طويلة. لكننا نالحظ أن هذه الصفحات والمالحق 
ملحق  اآلن  فهنالك  مؤخرا،  للظهور  عادت  قد 
وآخر  االشتراكي«  »االتحاد  بجريدة  سينمائي 
سينمائية  وصفحة  المغربية«  »األحداث  بجريدة 

بجريدة »العلم«.
فليست هناك  السينمائية  المجالت  أما بخصوص 
تحافظان  مازالتا  سينمائيتين  مجلتين  سوى  اآلن 
على صدورهما هما »المجلة المغربية لألبحاث 
المغربية  الجمعية  تصدرها  التي  السينمائية« 
لمجلة  إضافة  »سينفيليا«،  ومجلة  السينما  لنقاد 
»وشمة« التي لم يصدر منها طيلة السنة الماضية 

سوى عدد مزدوج واحد على شكل كتاب.
»سينفيليا«  مجلة  تحرير  على  إشرافي  وبحكم 
من  يواجهها  التي  الصعوبات  إجمال  لي  يمكن 
يتصدى إلصدار مجلة سينمائية من خالل تجربتي 

)البسيطة( في التالي:
- عدم وجود ُكتلة قارئة مهمة في المغرب تهتم 

بما ُيكتب عن السينما.
على  المغربية  السينمائية  المجالت  قدرة  عدم   -
عم الكلي لحكومات  منافسة مجالت عربية لديها الدَّ

الدول  التي تصدر منها.
الدعم   على  الحصول  في  كبيرة  الصعوبة   -
المفروض  التي من  الجهات  واإلشهار حتى من 

فيها الدعم واإلعالن في المنابر السينمائية.
- كون المشرفين على مجلة سينمائية في المغرب 
عالقات  شبكة  على  فقط  لالعتماد  يضطرون 
عن  والكتاب  السينمائيين  النقاد  مع  شخصية 
السينما، ليحصلوا على مادة يمألون بها صفحات 
ُنهم من بناء وصياغة خط  المجلة، األمر الذي الُيمكِّ
بالنسبة لمجالت  تحريري واضح كما هو األمر 
الفرنسية منها، والتي  سينمائية غربية خصوصا 
هها التحريري واضحا لمتتبعها. وهكذا  يظهر َتوجُّ
ُيصبح الهاجس فقط هو مألُ صفحات المجلة بمواد 
سينمائية، ويظل أقصى طموح هو محاولة جمع 

مواد قد ُتشكل ملفا في كل عدد من المجلة.
مجالت  من طرف  مهمة  منافسة  ُمقابل  هذا  كل 
عربية خصوصا الخليجية منها التي تؤدي  مقابال 
ماديا عن المادة المنشورة بها، في حين  يصبح 
تتقاتل  مغربية  لمجلة  بالنسبة  مستحيل  شبه  هذا 
فقط  للصدور، الذي لوال دعم وزارتي الثقافة أو 

االتصال لما تأتى لها ذلك.
المتخصصة  اإللكترونية  المواقع  فإن  وختاما 
كبديل  نفسها  تقدم  أصبحت  وغيرالمتخصصة 
مهمتها،  في  وتنافسها  السينمائية  المجالت  عن 
بحيث اليجد القارئ والمهتم أي جهد  في مطالعة 
مقاالت عن أفالم حديثة مغربية وعربية وعالمية، 
األمر  زر،  نقرة  د  بُمجرَّ سينمائية،  قضايا  وعن 
مجلة  واستمرار  إصدار  من صعوبة  يزيد  الذي 
أفق  ويجعل  الراهن  الوقت  في  ورقية  سينمائية 

استمرارها ضبابيا وغير واضح الَمعالِم.
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  خالد الخضري

بنت  »رجاء  الطويل  الوثائقي  الفيلم  حصل 
 17 الدورة  في  الجوهري  اإلله  لعبد  المالح« 
للمهرجان الوطني للفيلم الذي نظم بمدينة طنجة 
على   2016 مارس   5 إلى  فبراير   26 من: 
اإلسبانية  أراكني  وجائزة  التحكيـم  لجنة  جائزة 
»نجاة  الفيلم:  بملخص  ورد  عمل.  أول  ألفضل 
صدفة  نفسها  وجدت  مراكشية  شابة  بنسالم، 
مساهمتها  خالل  من  سينمائية  مغامرة  قلب  في 
جاك  الفرنسي  للمخرج  )رجاء(  شريط  في 
ممثلة  أحسن  جائزتي  على  وحصولها  دوايون، 
السينمائي وأحسن  البندقية  صاعدة في مهرجان 
للفيلم بمراكش سنة  الدولي  ممثلة في المهرجان 
المتاعب  الكثير من  لها  2003. شهرة ستجلب 
واآلالم وستتراكم عليها عدة مشاكل لتجد نفسها 
في شوارع  العائلة، ومشردة  قبل  مضطهدة من 

مدينة مراكش دون مأوى«.

1 - »اْقباحة« إيجابية!
المهرجان  إبان  العمل  هذا  في  الجدل  أثار  الذي 
صاحب  ولكن  ذاته،  حد  في  العمل  هو  ليس 

الفيلم  نقاش  يروم  من  أغلبية  إن  حيث  العمل.. 
يزورُّ  المضمونية،  كما  التقنية  الفنية،  بتركيبته 
تركيبة  مناقشة  إلى  يشعر-  أن  -ودون  ذلك  عن 
اإلنسانية  الفنية وخصوصا  الجوهري  اإلله  عبد 
على  التركيز  مع  والسلبية  اإليجابية  بطباعها 
إما  المناقش  يشرع  حيث  األخيرة..  الخاصية 
بكونه  صاحبه  مدح  من  انطالقا  الفيلم  مدح  في 
رجل حركي.. طموح.. جريء.. مغامر.. شّغيل 
العمل لكون صاحبه  أو في قدح  إلخ...  ومكافح 
رجل طموح أكثر اللزوم وربما لحد الغرور .. 
أو دينماكي لحد التهور ..أو ثرثار أو وصولي.. 
إلى غير ذلك من مثل هذه  )اْخفيف واْقبيح(  أو 
األوصاف القدحية التي تتداول على ألسنة أعداء 

عبد اإلله  وحساده بالخصوص.
وهنا مكمن الخطأ، إذ ينبغي في هذه الحال وحين 
مناقشة أي عمل إبداعي فصله عن مبدعه وعن 
أخالقه وتصرفاته مع الغير، فالرجل حقا فيه من 
الحركية والخفة وروح المبادرة مما ال يتوفر في 
غيره -وطبعا هذه ميزة يحسد عليها- وأنا شخصيا 
ألقبه ب: )الجوكري( ألنه كالجوكير يشتغل في 
عدة حقول جهات وتنطبق عليه مقولة: »اجتمع 
األحكام  هذه  لكن  غيره«..  في  تفرق  ما  فيه 

من  صحتها  عن  النظر  وبغض  والتصورات 
عدمها، ال ينبغي أن تلقي بظاللها على أحكامنا 
وتصوراتنا تجاه الفيلم.. وسابقا كان والدي العالم 
العاّلمة الهاشمي الخضري رحمه هللا، يردد على 
عمال  أنتقد  يراني  حين  شعريين  بيتين  مسامعي 
ال  كان  متى  إلى صاحبه خصوصا  بالنظر  فنيا 
يروقني أو لدي منه موقف، حتى حفظت هذين 
البيتين وعملت وال زلت أعمل بداللتهما اإلنسانية 

واألدبية الفذة وهما:
  .... بقائلها  تأبه  وال  الفنون(  )أو  العلوم  خذ 
واقصد بذاك وجه الخالق الباري
ثمــــــــــر....    لها  أشجار  العلوم/الفنون  إن 
فاجن الثمر واترك العود للنــــــــــار
اإلله  عبد  أخرج  العلمي،  المنظور  هذا  فمن 
عنوان:  تحت  طويال  وثائقيا  فيلما  الجوهري 
من  كل  كما  والجوهري  المالح(..  بنت  )رجاء 
ولكن  ويندثر،  سيمضي  وسلبا-  -إيجابا  ينتقده 
على  ليشهد  سيبقى  النقد  كما  المنقود  العمل 
صاحبه وله. وفي عالم النقد لدينا عادة ما يردد 
»الحاجة  دارجة:  مقولة  وكتبتنا  نقادنا  بعض 
في  قيلت  وقد  حرام«  لموالها  تشبه  ما  اللّي 
حقي كثيرا -سلبا وإيجابا أيضا- من كوني نظرا 

»رجاء بنت المالح« ال هي ممثلة.. 
وال هي بائعة سجائر بالتقسيط!!



27 نقد
لخفتي وحركيتي كنت سّباقا إلصدار أول 
كتاب  أول  ونشر  مغربي..  سينمائي  دليل 
عن فيلم سينمائي طويل كتبت سيناريوه.. 
ونشر أول سيناريو فيلم تلفزيوني في كتاب 
ليست  العبرة  أن  رغم  وبثه  تصويره  بعد 
في السبق من عدمه بقدر ما هي في قيمة 

المنتوج في حد ذاته.
عبد  على  تنطبق  ال  المقولة  هذه  أن  إال 
)رجاء  بفيلم  عالقته  في  الجوهري  اإلله 
بنت المالح( من حيث الخفة والحركية أو 
ذلك،  على  ونحمد هللا    !! )القباحة(  حتى 
حيث أن الفيلم وبعكس صاحبه، يتسم بقدر 
ببطء  المعلومة  وتبليغ  الرزانة  من  هائل 
وثقل إلى درجة قد يعتبر الغير هذا البطء 
نوعا من المونوطنية واالستثقال ابتغى به 

الجوهري قول كل شيء.. هذا مع العلم واليقين 
أنه لم يقل كل شيء بخصوص تلك السيدة التي 
تبناها الغرب سينمائيا ثم تنكر لها في حينه.. كما 
تجاهلها أبناء بلدها كليا بل وازدراها ليرمي بها 
كأية دابة جرباء في ركن قذر بدار شبه مخربة 
هي إلى حظيرة أقرب، في حي من أحياء ماّلح 
اعترف  نفسه  الجوهري  إن  بل  مراكش.  مدينة 
كل  يرّكب  لم  أنه  بطنجة  الفيلم  مناقشة  خالل 
 10 من  أزيد  طيلة  السيدة  هذه  عن  صوره  ما 
يتطلب  ألنه  الهين  بالعمل  ليس  وهذا  سنوات.. 
صبرا.. مثابرة.. وتتبع مراحل نضج )بطلته(.. 
-دون  اعترافه  حد  على  ماديا  مساعدتها  كما 
حق  في  خيانة  أجمل  كانت  وتلك  زوجته-  علم 
أمامها  بعلها  اعترف  التي  الطيبة  الزوجة  هذه 
تعد  فلم  غيرها،  المرأة  )المستورة(  بمساعدته 
البطلة  تطور  درجات  مراقبة  مع  مستورة.. 
هذا  وتفكيرها..  عيشها  نسق  وتغير  المغمورة 
دون أن تتخلى عن شيئيين مهمين يكادان يكونان 
متناقضين في حياتها، لكنهما في عز تناقضهما 

يكّونان شخصيتها وهويتها أال وهما: 
-1 بيع السجائر بالتقسيط لتستمر حية 

لتحيى  سينمائية  نجمة  تغدو  بأن  الحلم  ثم   2-
وتعيش 

خصوصا  وتدمرها،  تعاستها  أوج  في  هي  وها 
بعد أن انهار عليها سقف البيت الذي كان يأويها 
مكّسرا الكثير من أثاثها الجد متواضع غير بعيد 
وهي  جلي  استهزاء  بنبرة  تقول  جمجمتها،  عن 
تقلب بين يديها ما تبقى من ذرع مهرجان مراكش 
ممثلة  أفضل  جائزة  به  نالت  الذي  للفيلم  الدولي 
قصديرة  عن  عبارة  أصبح  وقد   ،2003 سنة 
مهشمة ال يمكن أن تسد بها ثقب جرد يشاركها 
سيجارة  مجرد  حتى  بها  تقتني  أن  وال  اإلقامة 

واحدة مما تبيعه هي، فتعلّق بمرارة:
بياعة  وال  ممثلة  ال  بقايت  ما  دابا  هانا  »إيوا   -

ديطاي«!!
ثم تفتر شفتاها اللتان سّود لونهما دخان السجائر 
ورطوبة الكهف حيث تقبع، عن ابتسامة رمادية 

اللون والداللة... 

2 - »سترة« مفضوحة!
»رجاء«  إلى  تحولت  التي  نجاة  حكاية  ونتابع 
تؤدي  لكي  مخرجه  بها  غرر  فيلم  لعنة  حاملة 
سن  في  وهي  تعي،  تكن  لم  إباحيا  دورا  فيه 
طرف  من  حوله  الفعل  وردة  خطورته  مبكر، 
المجتمع الذي تعيش فيه.. حتى أختها المقيمة في 
الدار  دوار بئيس جهة دار بوعزة في ضواحي 
البيضاء، رجتها أن تترك مراكش والتمثيل وأن 
تتحجب وتجلس معها ببيتها لتربي معها أبناءها 

الصغار و)تسترها( على حد قولها ...
)المفضوحة(  السترة  هذه  نجاة  رفضت  وطبعا 
..ليس ألنها ستبعدها عن السينما والتمثيل ولكن 
ومن  وحريتها  شخصيتها  من  ستحرمها  ألنها 
جامع  وإلى  مراكش..  إلى  فعادت   .. »نجاة« 
الفنا تبيع السجائر بالتقسيط وهي تحرك بإحدى 
وجودها   تعلن  التي  النقدية  القطع  رزمة  يديها 
لزبنائها الذين صاروا يعرفونها من خالل رنين 
الكاميرا من تحت قريبا  القطع.. فتصاحبها  تلك 
تنتعالن  وهما  قدميها  فقط  مؤطرة  اإلسفلت  من 
حداء رياضيا وهي تمضي أينما اتفق... إلى أن 
تظلم الصورة دون أن ينقطع بريوطاج الرنين، 
إيذانا باستمرار »نجاة بنت مراكش« في عزمها 
على التحدي.. وعلى طمس صورة »رجاء بنت 
ورأس  بعز  وشخصيتها  ذاتها  لتثبت  المالح«.. 

مرفوع.
على  ودال  معين  مؤثر صوتي  استمرار  وتقنية 
خلفية الجنريك، وظفت كثيرا في السينما العالمية 
يكفي أن نذكر منها مثال فيلم: )الهروب األكبر( 
هوليود  نجوم  من  نخبة  بطولة  ستروغ،  لجون 
برونسون،  شارل  رأسهم  على   1963 سنة 
أتنبره وستيف ماكوين  جيمس كوبرن، ريشارد 
الذي استمر يلعب بكرة تنس في زنزانته. فكان 
ارتطام كرته بالحائط يحدث صوتا مؤثرا موحيا 
وهو  حتى  الحرية  وتحقيق  الهرب  على  بالعزم 
القبض وأعيد  ألقي عليه  أن  بعد  الزنزانة  داخل 
ارتطام  برويطاج  فاستمر  الفيلم..  آخر  في  إليها 
الكرة هذا على خلفية الجنريك .. فعلى دأبه سار 

عبد اإلله الجوهري مع )رجاء بنت المالح(.

إنه  سأقول  حساده  من  كنت  فإذا 
»اختالس«.. وإذا كنت من أنصاره سأقول 
قناعتي-  -وهذه  والواقع  »اقتباس«..  إنه 
كذلك  قط  أكن  ولم   - بحاسد  ال  هنا  لست 
بمؤيد  وال   - كان  أي  تجاه  وال  تجاهه  ال 
أنا  ما  بقدر  الجوهري  اإلله  عبد  لشخص 

مؤيد لفيلمه لعدة أسباب أهمها:
في  الوثائقي  الفيلم  شروط  استوفى  أنه   -
تبليغ عدد من المعلومات عن فتاة تحولت 
يربو،  الزمن وما  ما  امرأة طيلة عقد  إلى 
كما  وتفكيرها  عيشها  نسق  معها  فتحول 

سلوكها...
والوثائقي  السابق  فيلمه  مع  مقارنة  أنه   -
اإلله  عبد  استطاع  )ة(«  »الراقص  أيضا 
أن يتجاوز السرد الخطي/ الخارجي الذي 
رقص على إيقاعه بطله مما جعلني شخصيا ال 
بعكس  بصريا.  فقط  وإنما  وجدانيا  معه  أتفاعل 
إلى  نحا  الذي  المالح«  بنت  »رجاء  مع  السرد 
الولوج في أعماق تلك الفتاة كما تغلغل في دواخل 
جامع  ففضاء  الملتوية..  ودروبها  مراكش  أزقة 
الفنا.. ثم رحاب قصر المؤتمرات بمراكش حيث 
الدولي  المهرجان  استقبال ضيوف  مراسيم  تقام 
للفيلم، أو طرد بعضهم ممن يبدو ن لرجال األمن 
حتى  نشالين  أو  متسكعين  مجرد  الخصوصيين 
وإن فاز واحد منهم أو واحدة منهم بجائزة أفضل 

ممثلة كما وقع لنجاة !!
إنسانية  فيلمه بمسحة  - وبهذا استطاع أن يمهر 
من  كثيرا  أن  درجة  إلى  الجمهور  معها  تفاعل 
دموعه  سالت  النساء-  بعض  سيما  -ال  أفراده 
تلفزيوني(  )روبرتاج  تهمة  من  فنجا  تأثرا.. 
سينمائيا  فيلما  العمل  ليبقى  البعض  نعثه  حسبما 

وكفى.
بلقطات  الكاميرا  تعامل  في  الحميمية  فهذه   -
ثابتة تؤطر وجه نجاة المتدمر أحيانا.. الصامت 
أخرى  أحيانا  مرارة  عن  والمبتسم   .. أحيانا 
تحكي  تركها  في  التلقائية  كما  حوار..  وبدون 
بدا-  هكذا  -أو  مسبقة  أسئلة  دون  معاناتها  عن 
وكأننا  الذاتية..  الروائية  من  نوعا  للفيلم  منحت 
أو  فيلما روائيا »مقتبسا عن قصة حقيقية  نتابع 
كبير  عدد  مقدمة  في  يكتب  كما  واقعية«  حادثة 
عبد  تمكن  وبالتالي  القبيل..  هذا  من  األفالم  من 
اإلله الجوهري من جعل بطلته تقنعنا بما تروي 
من  هي  كانت  وبرأيي  تمثل..  أن  دون  وتشعر 
تستحق جائزة أفضل ممثلة عن دورها في هذا 
الفيلم.. ألنه وحسب كثير من المخرجين الوثائقيين 
بالخصوص، أن أصعب شيء لدى المخرج هو 
الحقيقي  دوره  يمثل  أن  شخص  إلى  يطلب  أن 
لدور  أدائه  من  بكثير  أصعب  فهو  الحياة..  في 
الممثل  هذا  كان  متى  خصوصا  آخر،  شخص 
أدواته  من  بعد  يتمكن  لم  مبتدئ  أو  هاو  مجرد 
التمثيل  تعشق  بنسالم«  االحترافية. ألن »نجاة  
ولحد التضحية بكل شيء من أجله.. ولكن كان 

عليها مع »رجاء بنت المالح« أال تمثل...
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»مالئكة  فيلمه  حقق  حين  قبالً  فعل  كما 
أحمد  للجدل  المثير  المخرج  عاد  الشيطان«، 
كي  سياسي  بعد  ذي  واقعي  حدث  إلى  بوالن 
وحية.  ساخرة  سينمائية  حكاية  حوله  من  ينسج 
هذه المرة، اختار حدثاً عابراً هو صراع مغربي 
عن  عبارة  هي  جزيرة  حول  صغـير  إسباني 
غرار  على  المغرب  شمال  تقع  محتلة  صخرة 
مدينتي سبتة ومليلية. وهو صراع دار قبل عشر 
سنوات. حيث كادت هذه الصخرة أن تؤدي إلى 
على  أوشكت  وبالتالي  أوروبي،  مغربي  توتر 
تحقيق سابقة لحدث حول مجال جغرافي بال نفع 

مادي، لكنه يمس الكرامة والسيادة.
لتوالي  مسرحاً  الصخرة  هذه  يصور  والفيلم 
وفي  بالكامل.  متخيل  لمحكي  كخلفية  األحداث 
ما،  إخراجي  ذكاء  تلمس  يمكن  النقطة،  هذه 
»النكتة«  جاذبية  من  االنعتاق  التزام  شريطة 
 ،l’anecdote الفرنسي  التعبير  حسب 
يمنح  محكم  سيناريو  إلى  لتتحول  وتطويرها 
عمالً سينمائياً مقبواًل. المخرج الديناميكي أحمد 
بوالن توخى هذه المرة توظيف الحدث المستحق 
غرار  على  ذلك  فعل  هل  كوميدي.  شكل  في 
التي  الحالية  أيامنا  المغربية في  السينما  موضة 
التوابل  تتضمن  التي  السينمائية  تنحاز لألعمال 
المضحكة، أو ليجرب االشتغال على سجل فني 
السابقة؟  أفالمه  طبعت  التي  الجدية  بعد  جديد 
ويبدو أن أقرب جواب لهذين السؤالين هو لجوء 
المخرج إلى نوع الكوميديا في جانبه المضحك 
مع تضمينه قدراً من السخرية في شكل أو آخر.
ممثل  اختيار  في  يتجلى  هذا  رأينا  ومبرر 
كوميدي بامتياز، له صيغته الشخصية المعروفة 
القفشات،  واختالق  والتنكيت  اإلضحاك  في 
إنتاج  بمالمحه وجسده، كما بطريقته في إعادة 
قدراته  حسب  قبالً  المسطر  السيناريستي  القول 
يرتجل  حين  فعله  يستطيع  مما  إنطالقاً  الذاتية، 
توكونة  بعبدهللا  األمر  ويتعلق  كاملة.  بعفوية 
باسم فركوس. وواضح هنا أن دوره  المشهور 
د بكثير لوقائع الشريط. فهو أدى دور جندي  ُمَحدِّ
حارساً  قادته  عّينه  المساعدة  القوات  جنود  من 
تنتصب  األخيرة  وهذه  ابراهيم.  اسمه  للصخرة 

مجاالً مشهدياً في الجزء األكبر من الشريط.
 

المهمة الغائبة
إقامة فركوس هذا في  نتتبع مراحل  البداية  في 
وهي  إليه  أوكلت  التي  المهمة  عن  غياب  شبه 
في  لكنه  السرية،  والهجرة  التهريب  مراقبة 
سوى  مهنته  مقومات  من  يحمل  ال  الحقيقة، 
في  سلوك  من  يأتيه  ما  فــي  الرسمي  الزي 

جهله  كامل  في  يظهر  وهكذا  المنعزلة.  حياته 
ليالً  يراقب  أو  مثالً،  الديك  رفيقه  يالحق  وهو 
بال أفق تحفه مياه البحر والخواء. لكن المواقف 
التي يتعرض لها أو يختلقها موسومة بما تحمله 
شخصيته  من  تنبع  التي  الضحك  مثيرات  من 
وتحوير  البسيط  تضخيم  إلى  والمائلة  الساذجة 
بعيداً  بالحياة،  معرفة  قلة  على  اعتماداً  األشياء 
مع  عالقة  على  تعود  سابق  وعلى  العائلة  عن 
العالم نابعة من تربية عادية ممسوحة. وسيتأكد 
محيط  في  جوالته  إحدى  في  يعثر  حين  ذلك 
جنوب  أفريقيا  من  شخص  علــى  الصخرة 
تتقاذفه  وملقى  دمائه  فـــي  مضرجاً  الصحراء 

المتوسط  األبيض  البحر  أمواج  بقايا 
نواة وقائع  اللقاء هو  الساحل. هذا  عند 
اللصيقة  الوقائع  تنطلق  ومنه  الشريط، 
الموازية، ومنها الصراع السياسي الذي 
ذكرناه آنفاً، بحكم أن الحدوتة المضحكة 
بل  فقط،  كالمياً  ليس  حواراً  تستلزم 
من  شخوص  بين  ما  وصراعاً  جسدياً 
وأهداف  وبتصورات  مختلفة  أصول 

مختلفة.
الناجين من محاولة  أحد  فاألفريقي هو 
اإلسبانية.  الضفاف  نجو  سرية  هجرة 
الصحراء  جنوب  أفارقة  أن  ومعروف 
نحو  الحواجز  الختراق  المرشحين 
في  يكثرون  األوروبي  اإللدورادو 
شمال المغرب حيث تقع أحداث الفيلم. 
ومساعدته  بإنقاذه  الجندي  وسيقوم 
والسماح له بالدخول في حياته المنعزلة 
المخرج  أن  وواضح  الصخرة.  فوق 
الفنية  شريط صيغته  ليمنح  ذلك  توخى 
الخاصة به، كي يتجنب السقوط في نقل 
ينثر  لذلك  واقعة حقيقية ال غير. وتبعاً 
تعايش  مالبسات  ليلى«  »جزيرة  فيلم 
بين الشخصين بما تتضمن من مفارقات 

وتناقضات مثيرة كوميدية في الغالب.
حين  المثير  الجانب  هذا  وسيتعمق 
منحى  إلى  التطرق  المخرج  يحاول 
يكمن  ما  وتسجيل  الالذعة،  السخرية 
في لحظة جد من وضع ممتزج برائحة 

دولتين  بين  قديمة  عالقة  ورواسب  السياسة 
مستمرين.  وجذب  شد  بين  قرون  منذ  تدوم 
إظهار  يحاول  هنا  الفيلم  أن  الواضح  ومن 
لقطات طويلة  السياسي. فهناك  بعض »عبث« 
مدججين  إسبان  وضباط  حكوميين  لرسميين 
ومجتمعين في حالة استنفار لمواجهة »تهديد« 
لقطات  في  يقابلها  كما  الجنوبية.  الجارة  من 

موازية تظاهرات شعبية من الجانب المغربي.
 

أزمة ديبلوماسية
من  السخرية  سجل  في  هذا  كل  يدخل  طبعاً 
هي  والوسيلة  مبررة.  غير  قوية  جدية  لحظات 
البسيط  الجندي  حياة  على  األزمة  هذه  آثار 
وضيفه القسري اللذين يجدان نفسيهما في خضم 
أزمة دبلوماسية ال يعيان وال يدركان ما تنطوي 
عليه. وهو ما يظهره الجزء الثاني من الشريط. 
سينمائي  فيلم  على  نحصل  األمر  نهاية  وفي 
شكلها  في  المفارقة  على  يتأسس  الظل،  خفيف 
له  في موضوع  الغوص  يروم  الذي ال  العادي 
بل  انتقاده،  أو  مناقشته  أجل  من  سياسية  صفة 
تتبعها  في  المشاهد  يقضي  فيلمية  حكاية  بناء 

وقتاً. كوميديا ال سوداء وال وردية.
مشوار  في  كبيراً  اختراقاً  الفيلم  يشكل  ال 
الفيلم  السينمائي، صاحب  بوالن  أحمد  المخرج 
يحمل  لكنه  واآلخرون«.  ربيعة  »علي  الممّيز 
على  للسيطرة  جريئة  مادية  لوسائل  استثماراً 
فضاء التصوير ساهم فيها اإلنتاج المشترك مع 
ويحمل  التقنية.  ومشاركتهم  بممثليهم  اإلسبان 
مقبول  حد  إلى  جذابة  لشخصيات  رسماً  أيضاً 

سينمائياً.

»ليلى، جزيرة المعدنوس« ألحمد بوالن: 
من الحدث إلى السينما



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

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

وسائر األسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.

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

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

وسائر األسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.

بمناسبة عيد العرش المجيد

بمناسبة عيد العرش المجيد
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  مبارك حسني

رشيد  المغربي  للفنان  »يما«  شريط  في 
وقدر  الطيبة،  الحنين  نزعة  الوالي، شيء من 
أن  يعني  اللطيف.  الحكي  في  السالسة  من 
المشاهد يتناغم مع األحداث ويساير مكنوناتها 
الموزعة كي تلقى هوى في نفسه. وهذا راجع 
عمل  أول  في  المخرج  تأثير  لمسألة  باألساس 
الدور  فيه  يؤدي  والذي  له،  مستقل  سينمائي 
وتتداخل  تتزاوج  وبالتالي  كممثل،  الرئيسي 
مزدوجة  عمله  قراءة  يجعل  ما  المهمتان  لديه 
أحياناً، من وراء الكاميرا وأمامها، كما يحدث 
الغالب  في  تكون  التي  األعمال  تجاه مثل هذه 
من إبداع مؤلفين سينمائيين. لكن هنا، المسألة 
تكتسي طابعاً آخر، فالمخرح يخرج من عباءة 
الممثل الذي يحتل المشهد كثيراً، بحيث تتوارى 
مه  وَتَحكُّ جسده  يغيب  أن  دون  المخرج  قبعة 

العام في مجريات العمل.

حكاية بوجمعة
ما  هو  الشريط  بطل  بوجمعة  يصير  وهكذا 
يؤدي  كلية.  نقل  لم  إن  وتحديداً،  ُيشاهد أصالً 
رشيد الوالي في الفيلم دور رجل أربعيني اسمه 
إذاً بوجمعة. طيب ولطيف المعشر حد السذاجة 
قصته  يتتبع  الذي  المشاهد  اآلخر  تجعل  التي 
يتماهى معه كل التماهي. بو جمعة هذا تتعطل 
فيقرر  اإلعالن،  مجال  في  العمل  آلية  لديه 
تغييراً مهماً في حياته يتجلى في السفر، كما لو 
كان وصل أزمة منتصف العمر. لكن حالته في 
الحقيقة، أبسط من ذاك، فما يحركه هو تغيير 
جغرافيا  عن  ليبحث  يحتاجه  ما  يلبي  ال  جو 

يسافر  للحرية.  وفسحة  أرحب  يظنها  مغايرة 
إذاً، لكن ليس كما ُيَظن إلى مدينة مغربية قريبة 
توافق شخصيته المرسومة المتأثرة رغماً عنها 
إلى  يرحل  ولكنه  الموروثة،  العائلية  بالتقاليد 
عن  البعيدة  الجزيرة  تلك  كورسيكا.  جزيرة 
يبدو  والذي  المغربي،  السينمائي  التوظيف 
فتحاً  له  تكون  كي  تخيرها  الوالي  رشيد  أن 
يضيف  الذي  األمر  كانت،  وفعالً  إخراجياً، 
نسائم وثائقية بمسحة جمال  الفيلمي  إلى عمله 
وهذا  هو عاطفي رومانسي.  ما  ينافح  طبيعي 
المعطى األخير هو الطاغي والمحرك، فوجود 
بوجمعة في الجزيرة أماله هدف شخصي هو 
لقاء حبيبة أوروبية عالقته بها لم تكن تتجاوز 

المعرفة االفتراضية.
وهو ما يعطينا فيلم سفر road movie، أي 
فيلماً يتأسس على هذه الفكرة األصيلة سينمائياً، 
تكون  أن  تعدو  ال  جاذبيتها  رغم  الفكرة،  لكّن 
ذريعة، أوالً لتمكين الممثل من تبيان قدراته في 

معانقة وقائع تعترضه بما تحمل له من لقاءات 
ومتعددين  مختلفين  بأشخاص  ومتعددة  مختلفة 
أيضاً، لكل منهم حكاية وقصة يختلط فيها األمل 
بخاصة  الظروف،  ومعاكسة  باإلحباط  السعيد 
إلبراز  ثانياً  وذريعة  النسائية.  الشخصيات 
شخصية تتنامى الصورة عنها باختراع حاالت 
واالقتراب  والتفهم،  والرفض  والقبول،  الصد 
أنها  بخاصة  له.  تتعرض  الذي  والتجاهل، 
ال  مما  الكثير  تتضمن  مغربية  ثقافة  حاملة 
تجد  أن  تود  حيث  الغربي  المجتمع  يوافق 
مثالً  المأمولة.  الحب  قصة  عصبه  موقعاً  لها 
كاتبة في شارع عام،  آلة  يتأبط  صورته وهو 
المندهشة، وهو  أو  الحائرة  يلقي نظراته  وهو 
المتوترة  عالقته  طالقة.  بكل  بعواطفه  يبوح 
بوالده الذي يصفعه بعد أن انتقده لزواجه بفتاة 
أخته حول زواجها  السن، حواره مع  صغيرة 
مغازلة  )في  الحزين  األم  بكهل، صمت  الُمَعد 
عنف  كل  تجاه  الحساسة  الغربية  للعين  طيبة 

بوجمعة المغربي في جزيرة الحلم المستحيل
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الوهم  كشفه  وأخيراً  العربية(.  المرأة  تعرفه 
الكبير الذي كان يعانقه، والذي اصطدم بالواقع 
الناطق بالحقائق الُمرة. فالمرأة المرجوة ليست 
بالصور  المهيجة  المخيلة  في  المرسومة  تلك 
ذاتها  المشاكل  امرأة تعيش  واالستيهامات. هي 

والقلق نفسه، ولم تجد وسيلة للتنفيس غير السفر 
وعالقاته  االنترنت  يسطره  الذي  الوهم  عبر 

الزئبقية الزبدية.
بين  ما  العمل،  أصل  في  تنتقل،  مواقف  هي 
عمادها  والحياة،  للمجتمع  ونظرتين  تصورين 

ثيمة المعاصرة واألصالة التي تم التطرق إليها 
بما تقدمه من هذه المفارقات المطلوبة سينمائياً. 
ضمنها  متتالية  لحلقات  تسلسل  هو  ُيرى  ما 
عواطف،  وتصادم  أحاسيس  رهافة  المخرج 
اجتهاد  دون  محمولها  ناقلة  صقيلة  وصوراً 
خاص، وال تحسين جمالي مقصود، إال ما يمكن 
الجانبية،  والنظرات  للمحات  تكرار  من  إيراده 
كما العتماد حوارات جبهية ال تروم المواجهة 
البورتريات  بتضاد  وليس  بالكالم،  سوى 

الملتقطة الموازية لكل حالة شعورية.
 

مياه الضالل
من  قدر  بأقل  قصته  يحكي  شريط  إزاء  إننا 
أساسي  هو  وبما  السينمائي،  للمعجم  التوظيف 
مصير  تتبع  وهو  المراد،  إيصال  من  يمكن 
التي ستصير مرادفاً  الجزيرة  حلم بوجمعة في 
النزواء هذا الحلم ومحاصرته بمياه من الضالل 
والغي. وهنا ينجلي صواب قدرة الممثل رشيد 
وعينه  كشخصية  دوره  يلعب  كمخرج.  الوالي 
المتقفي  الراصد  دورها  تجاوز  ال  كاميرا  على 
مع الحد األدنى المماثلة المشهدية. السينما تقنية 
بسرد  تمتع  التي  تلك  من  طيبة  لحكاية  محضة 
كبيرة  بأسئلة  ُتَوتر  وال  للمعيش،  مشابه  خطي 
التي  اإلشارات  رغم  إليها  التطرق  يدعي  ال 
الغرب  بين  ما  العالقة  تجملها  أسئلة  لها،  يلمح 
الوالي  رشيد  باألساس.  حضارياً  و»الشرق« 
التشخيص ومجال  ميدان  ما راكمه في  يوظف 
الفن، وال يبتعد عنه، وفاء منه لنفسه. هي سينما 

تقع في الوسط. ال مدعية وال متعالية.
هي سينما ممثل مخرج ابتدع شخصية سينمائية 
سبق أن ابتدعها وأداها باقتدار في أعمال تلفزية 
هاته  السينمائية  باكورته  في  هو  وها  محترمة. 
يرسمها. وكأني به يروم إدامة حضورها، لكنه 
لم يبتدع أفالماً بعدها، وهو ما سيكون أمراً طيباً. 
خاصة وأن له هنا خاصية المبدع المسكون الذي 

يكفيه أن يصور األسئلة هذه المرة.
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  محمد فاتي 

ظهر  مفهوم  السينمائية(  )اللغة  مصطلح  إن 
النقدية  الحركة  مع  النقدي  الوجود  إلى  وبرز 
التصحيحية المعاصرة في مجال النقد السينمائي، 
التقليديين،  فعل على جهود  كرد  والتي جاءت 
الناقد  وقد جّسد أسس هذه الحركة التصحيحية 

)مارسيل مارتن( بكتابه )اللغة السينمائية(.
بالغة  تعبيرية  لغة  للسينما  أن  اعتبرنا  ما  وإذا 
المباينة  الخاصة  المجازية  نظمها  لها  الكثافة، 
والشعر،  والمسرح  الرواية  في  لنظيراتها 
وتعتمد كثيرا على عناصر مرئية وأخرى غير 
في  بسهولة  عنها  التعبير  يمكن  ال  ملفوظة، 
األعم  بالمفهوم  لغة  للفيلم  فإن  مكتوبة،  صيغة 
واألشمل - فهي وسيلة لالتصال - ليس بالمفهوم 
الخاص الذي نصف به اللغة حين نشير إلى أنها 
أنظمة من الشفرات التي هي على درجة عالية 
من التنظيم. ثم إن عالقة الدال بالمدلول تختلف 
بهيئة  مباشرة  عالقة  لها  طير  فصورة  كليا، 
الطير الحقيقي، وهي أوثق وأقرب إلى العالقة 
المباشرة من كلمة )طير( مثال، حتى أن قراءة 
مقطع معين من سيناريو فيلم تختلف كلية عن 
رؤيته مجسدا على الشاشة بالصورة، ألن الفكرة 
السينمائية مهما كان مصدرها مسرحية، رواية، 
حكاية، سلوكا،.. الخ، تخضع لعديد التعديالت 
عندما يتم تناولها إخراجيا، فالمضمون الداللي 
اللون  تعتمد  بلغة بصرية  التداولي سيعبر عنه 
والعرض  الرؤية  وزاوية  والوسط  والتقطيع 
تمّوقع  األبعاد من  تتطلبه هذه  ما  والتقديم، مع 
للكاميرا في مكان ما خاص هو في حد  معين 
أن  ذلك  إلى  أضف  الداللة،  من  جزءاً  ذاته 
الصوت المصاحب للصورة، هو اآلخر بوصفه 
مؤثرات  إكسابه  سيتم  المضمون،  من  جزءا 

صوتية خارجية متعددة الخواص الداللية.
من  المتخيل  تفتح  الرواية  حالة  في  فاللغة 
الجملة  أو  للكلمة  بصرية  إدراك  عملية  خالل 
المقروءة والتي غالبا ما تتم صياغتها بطريقة 
غير محددة وال محدودة وال مؤطرة، في حين 
يتحدد  السينما  في  البصري  اإلدراك  مجال  أن 
نتيجة ما يريد المخرج أن يقدمه لنا. إن الرواية 
القارئ  فتجعل  الخيال،  أمام  واسعة  أفاقا  تفتح 
يجسد ما يقرأه في خياله بحرية تامة عن طريق 
في  يبنيها  التي  واألفكار  الصور  من  مجموعة 
القراءة،  عملية  في  سارحا  يكون  حينما  ذهنه 
حدود  أو  حواجز  أو  قوانين  يضع  ال  والخيال 
الذهن  يضع  بل  والتصور،  واالحتمال  للتفكير 
يرسمها  التي  االحتماالت  كل  مواجهة  في 

السينما  عكس  هذا  المقروءة،  األحداث  لواقع 
يختاره  إطارا معينا  المخرج  فيها  التي يفرض 
ويجسده بواسطة الصورة، وبالتالي يضع حدا 
للخيال والتصور عن طريق نموذج جاهز من 
اختياره  يفرضه على المتلقي )المشاهد(. يتعلق 
األمر هنا بالفرق الموجود بين النظر والقراءة، 
أنه »إذا كانت لقطة مكبرة لوجه شخص  ذلك 
ما على الشاشة لها وظيفة محددة ومعنى محددا 
اعتبار  على  السينمائي،  التعبير  صعيد  على 
أنها تجتاح مجالنا البصري وتؤثر على حالتنا 

الشعورية وتولد ردود أفعال خاصة حسب صنع 
الوجه  هذا  فإن  منها،  المشاهد  وموقع  اللقطة 
من  تأطير  إلى  الرواية  في  يحتاج  الموصوف 
طرف القارئ باختالف حساسيته وانتمائه«1.

»تفتح  الرواية  حالة  في  اللغة،  فإن  وهكذا 
المتخيل من خالل عملية إدراك بصرية للكلمة 
أو للجملة المقروءة، والتي غالبا ما تتم صياغتها 

بطريقة غير محددة وال محدودة وال مؤطرة، 
في حين أن مجال اإلدراك البصري في السينما، 
يتحدد نتيجة ما يريد المخرج أن يقدمه لنا«2، 
فالسينما تقتل النص األدبي بطريقتها الحية في 

إنتاج الصوروتحويل اللغوي إلى المرئي.
تشتغل الرواية إذن على الكلمة والجملة وعلى 
فإنها  السينما  أما  المخطوطة،  الكتابة  معايير 
األخرى  العناصر  وعلى  الشريط  على  تشتغل 
مثل الحوار والموسيقى.. إلخ، إنها بذلك تركب 

صورا شمولية أو لقطات شمولية.

في التعبير اللغوي تنفرد كل كلمة بداللة تخضع 
للمعنى الذي تحدده الجملة، وكل جملة لها داللة 
وهكذا  تكونها.  التي  المفردات  مجموع  تناسب 
فإن »كل قراءة وكل عملية وصفية أو تحليلية 
هي نتاج متوالية من الجمل تتضافر فيما بينها 
لتحدد شيئا فشيئا عناصر الكل الذي يكونه الفكر 

بشكل تركيبي«3.

سيميائية اللغة في الرواية والسينما
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وفي التعبير البصري، نجد الداللة الفيلمية هي 
أيضا متوالية، لكن تنتظم هذه المتوالية بواسطة 
عن  الخاصية  هذه  يميز  ما  أن  غير  الصور، 
اللغوية هو أن »الصورة في حد ذاتها  مثيلتها 
من  ومجموعة  الفضاء  تمثل  إنها  الكل،  تشكل 
وهذا  واحد،  آن  في  المرئية  والعالئق  األشياء 
في  يشكل  ما  كل  يغطي  التزامن  من  النوع 
التعبير اللغوية أدوات ضرورية لتركيب المعنى 

)كالفعل والفاعل والنعت والحال(« 
ما  سوى  يصف  ال  فالروائي  ذلك  إلى  إضافة 
يريد تبليغه للقارئ، بينما نستطيع أن نشاهد في 
التي  األشياء  من  مجموعة  السينمائية  الصورة 
إذا  »حتى  المخرج،  نية  في  أبدا  تدخل  ال  قد 
أراد هذا األخير عزل شخوصه في بعد تقريبي 

plan rapproché، فإن الديكور يظل مرئيا 
في البعد الخلفي arrière plan ومتزامنا مع 

شخوص الصورة بكل جزئياته«5. 
اللغوية  الداللية  المنظومة  على  يستند  واألدب 
حيث  من  المعقد  االعتباطي  الطابع  ذات 
في  المتشابكة،  والتجريدية  الواقعية  ارتباطاته 
للخطاب  الهامة  الداللية  العناصر  كل  أن  حين 

السينمائي تجتمع داخل متوالية سمعية بصرية 
واألجهزة  اآلليات  وتسحب  الفيلم.  تسمى 
الفيلم،  عن  التجريد  طابع  ما  نوعا  السينمائية 
فيها  تلعب  مسارات  وفق  »يتبلور  باعتباره 
تظل  التي  اللغة  عكس  حاسما،  دورا  التقنية 
ارتباط  رغم  والتجريد  الرمزية  في  غارقة 
الكلمات باألشياء )المادة(«6. فالصورة تقلص 
المسافة بين الشيء وداللته إلى درجة تقترب من 
االندماج والتماهي، ويشير جون ميتري إلى أنه 
»ال وجود للصورة خارج نطاق الملموس«7.

  signifiqnt الدال  بين  العالقة  كانت  وإذا 
عالقة  الطبيعية  اللغة  في   signifé والمدلول 
والتعبير   contenu المضمون  بين  تباعد 
فإن  السينمائي،  المجال  ففي   ،expression

تكون ضيقة  تكاد  والمدلول  الدال  بين  المسافة 
جدا. فالدال صورة، والمدلول هو ما ترمز إليه 
الصورة نفسها. هذه الصورة التي تظل تحمل 
معها الفرجة عبر مدلولها، وهي الدالة في نفس 
االعتباطية  العالمات  عن  تختلف  وهي  اآلن، 
signe arbitraires  المشفرة للنظام اللغوي 
ما  أو  تحمله،  ما  غير  آخر  شيئا  ليست  ألنها 

ترمز إليه. إنه »تنظيم للغة السينمائية، أي نوع 
من »النحو« الفيلمي، ليس نحوا اعتباطيا )على 
جامدا،  وليس  الحقيقية(،  النحو  أشكال  خالف 
تطور  سرعة  تفوق  بسرعة  يتطور  إنه  بل 
أن  القول  خالصة  الحقيقية«8.  النحو  أشكال 
كال المجالين يتفردان بلغة تناسب وتوافق البناء 
الفني الذي يؤسس كيانهما، فإذا كانت الكلمات 
فإن  الرواية،  لغة  بناء  في  األساس  حجر  هي 
اللغة  لهيئة  الموافقة  التركيبة  هي  الصورة 
المنظرون  اختلف  التي  اللغة  هاته  السينمائية، 
والباحثون السينمائيون في تحديد كيفية ترابطها 
وانسجامها حتى تؤدي وظيفة مخالفة ومغايرة 
للمجال المقروء المعتمد في األدب. إن السينما 
السمعوـ  اللغة  على  ترتكز  المنطلق  هذا  من 
مرئية التي توظف الصوت الصورة المتحركة 
الكلمات  على  تنبني  الرواية  بينما  لها،  أساسا 
المبدع وتنجلي  التي تسرح في خيال  الصامتة 
في رحابة ذهن القارئ، ففي حال الكتابة »تظل 
الكلمات على الصفحات خرساء وال حراك لها، 
لكلمات  صورا  أو  رسوما  الكتابة  كانت  وإن 
النطق فيها  قابلية  المنطوق، إال أن  مدونة عن 
نطقا  الكلمات  مصير  يقرر  الذي  للقارئ  هي 
جامدة  صورا  الكتابة  يجعل  وهذا  وداللة، 
تفترق  هنا  ومن  المتلقي،  بفعل  إال  تتحرك  ال 
الصور السينمائية بأنها حيوان ناطق ومتحرك 
فعال وال تختلف عن اإلنسان الحيوان الناطق، 

وهذا أعطاها فعال تأثيريا إضافيا«9. 

هوامش:
الروائي  بين  التخيل  أفاية،  الدين  نور   1-
والسينمائي، مطابع عكاظ ـ الرباط ، ص: 17.

-2 المرجع نفسه، ص: 16.
السيميولوجيا  في  قراءة  غرافي،  محمد  د.   3-
المجلد  ـ  عدد:1  الفكر،  عالم  مجلة  البصرية، 

31 ـ يوليوزـ شتنبر 2002، ص: 244.
-4 المرجع نفسه، ص: 244.
-5 المرجع نفسه، ص: 245.

تساؤالت  واألدب،  السينما  اشويكة،  محمد   6-
حول قضايا النقل واالنتقال، مجلة وشمة، العدد 

9 ـ 10، شتاء 2014، ص: 53.
7- jean mitry; esthétique et psy-
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tions universitaires; 1965; p 
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والسينمائي  األدبي  جدل  علوش،  سعيد   8-
للطباعة  رقراق  أبي  دار  مقارنة-،  -مقاربة 
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-9 عبد هللا الغذامي، الثقافة التلفزيونية -سقوط 
النخبة وبروز الشعبي-، المركز الثقافي العربي 
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  لمياء مختار - مصر

مسلسالت هذا العام أغلبها في رأيي »خانكة« 
على  يلعبون  فهم  إحداها،  عنوان  مثل  حقيقية 
الرهيب  االنبهار  حالة  ظهور  منذ  المضمون 
التي  لألدوار  كريم  نيللي  بأداء  فيه  المبالغ 
حالة  ظهور  ومنذ  صعباً،  نفسياً  أداء  تتطلب 
بين  محموم  سباق  هناك  صار  تلك  االنبهار 
النفسية  الحاالت  إظهار  على  المسلسالت 
أنهم  ويبدو  أنواعها،  باختالف  المرضية 
اكتشفوا  أن  بعد  النفس  علم  ألطباء  يلجأون 
في  والتحديق  والشرود  النفسية  الحاالت  أن 
لم  وإن  الناس  مع  جيدة  بنتائج  يأتون  الفراغ 
ويبدو  عميقاً،  لست  فأنت  بها  انبهاراً  تصرخ 
من  حالة  عام  كل  يعرضوا  أن  قرروا  أنهم 
الطب  عالم  في  الطبية  المصطلحات  حاالت 
حالة  على  »هيشتغلوا«  سنة  وكل  النفسي 
نفسية معينة، »كويس وهللا هنالقي نفسنا كلنا 
مصطلحات  شوية  وحافظين  نفس  علم  أطباء 

بعد كام سنة..«
المسلسالت:   بعض  تتصدر  واالقتباسات 
نجيب  رواية  من  مقتبس  القبة«  »أفراح 
محفوظ، و»جراند أوتيل« مقتبس من مسلسل 
إسباني كما تقول صفحات النت، و»ونوس« 
كما يبدو تنويعة على قصة فاوست الشهيرة.. 
يحيى  يسأل  من  فوجدت  مشهداً  منه  شاهدت 
أنا  فأجاب  مؤمن؟،  أنت  هل  الفخراني: 
مؤمن بنفسي، أليس هذا الحوار ما تكرر في 
القصة  نفس  من  المقتبسة  األعمال  عشرات 
ومنها أفالم مصرية كسفير جهنم وموعد مع 
إبليس؟، ما الجديد الذي يمكن أن يقدم في هذه 
األفالم  مئات  في  وطحنت  قتلت  التي  القصة 
أداء  عن  النظر  بغض  والمصرية؟،  األجنبية 
يحيى الفخراني المتمكن دائماً من مفاتيح كل 
أدواره.. ولكن أيكفي هذا التمكن إلحياء قصة 

قتلت بحثاً وعرضاً؟..
ويبدو أن العرض الحصري سالح ذو حدين، 
من  المشاهد  يتمكن  األحيان ال  من  كثير  ففي 
رؤية مسلسالت العرض الحصري كما حدث 
للممثل  ميالد«  »شهادة  لمسلسل  العام  هذا 
المجتهد الموهوب طارق لطفي الذي لم يتمكن 
الذي  مسلسله  متابعة  من  منهم  وأنا  الكثيرون 
ربما  تصويره،  في  كبيراً  جهداً  بذل  إنه  قيل 
يكون للمسلسل فرصة أخرى في العرض بعد 

رمضان..
مسلسل هي ودافنشي ال بأس به حتى اآلن وإن 

كان أقل من المتوقع، ليلى علوي متشنجة قليالً 
الغريب  تحولها  أن  كما  المشاهد..  بعض  في 
المفاجيء في الحلقة الرابعة من محامية شريفة 
والحجر  بالبيضة  تلعب  مستغلة  محامية  إلى 
في  الدرامية  فالنقالت  وعموماً  مفهوم،  غير 
المسلسالت سريعة وغير مفهومة، هذا إن لم 
يقدم  أن  وأرجو  بعد،  فيما  األحداث  تفسرها 
مقبوالً  منطقياً  تفسيراً  ودافنشي  هي  مسلسل 

ألحداثه وأال يخيب ظننا فيه..
بعض  عن  سريعة  عامة  انطباعات  وهذه 

األعمال التي شاهدتها حتى اآلن:

أفراح القبة:
محفوظ،  نجيب  الرائع  كتبها  كما  القبة  أفراح 
تشبه في بنيتها الظاهرية فقط بنية »ميرامار« 

حدث  ما  تحكي  شخصية  كل  أن  حيث  من 
جوهرها  في  ولكنها  هي،  نظرها  وجهة  من 
كتبه  الذي  فيلم »االختيار«  تقترب من روح 
أيضاً نجيب محفوظ وأخرجه يوسف شاهين، 
الصراع  الفكرة حيث  نفس  على  تنويعة  فهي 
أو  الكاتب  رغبات  بين  ما  المحتدم  العارم 
الفنان الحقيقية والدفينة في أعماقه وبين الهيئة 
يظهر  أن  ينبغي  التي  المحافظة  األخالقية 
بأن  المجتمع  يطالبه  والتي  المجتمع  أمام  بها 
تتصدر روح أعماله الفنية، بينما هو يريد أن 
يطلق في أعماله الفنية أقصى رغباته الدفينة 
حتى  مسموح  غير  أو  شريرة  كانت  مهما 
التفكير فيها، وكيف يمكن أن يتحول إلى مدان 
بقوة إذا ما حاول إخراج هذه الطاقات الدفينة 
أن  كما  القمقم،  من  كالعفريت  محبسها  من 

موسم الدراما الرمضانية المصرية 2016:
المزيد من الهوس
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القبة« كما كتبها محفوظ ال تخلو من  »أفراح 
تلك السخرية المشابهة لسخريته من تناقضات 
المجتمع والحياة التي بدت ظاهرة في »ثرثرة 
بوليسياً  لغزاً  ليست  القبة  فأفراح  النيل«،  فوق 
الفنان  أو  الكاتب  لنفس  تشريح  هي  ما  بقدر 
ودائماً ما ينتهي ذلك لدى نجيب محفوظ باتهام 
بالجنون أو بارتكاب الجريمة  للكاتب  المجتمع 

فعلياً..
أحداث  في  اآلن  حتى  الفكرة  هذه  تبرز  لم 
مسلسل أفراح القبة، الذي أراه حتى اآلن يبدو 
في صورة لغز بوليسي بطيء اإليقاع، لو كنت 
الكاتب  أو  ياسين  محمد  العمل  مخرج  مكان 
الموهوب محمد أمين راضي الذي اعتذر عن 
أكثر من  أن كتب  بعد  الحلقات  كتابة  استكمال 
كنت  لو  زايد،  نشوى  كتابتها  وأكملت  نصفها 
وسخرية،  سرعة  أكثر  اإليقاع  لجعلت  مكانهم 
ولكن ما زالت الحلقات لم تكتمل ولو كان لدى 
طاقم العمل المزيد في جعبتهم كإضافة لما كتبه 
محفوظ مما سيظهر فيما بعد -وإن كنت أشك 

في ذلك- فسأرفع لهم القبعة..
ممثلي  أيدي  في  الحظت  صغيرة:  كمالحظة 
أفراح القبة دبالً فضية، وهي على حد علمي لم 
تكن منتشرة في السبعينات حيث تدور أحداث 
المعلقة على  الكبيرة  السبحة  المسلسل، وكذلك 

الحائط كديكور أعتقد أنها لم تكن موجودة في 
تلك الحقبة أيضاً.. فهي أشياء حديثة إلى حد ما 

على ما أعتقد..

الخروج:
مسلسل شيق ومحكم الكتابة واإلخراج والتمثيل 
المتابعة،  تستحق  جيدة  مباراة  فهو  اآلن  حتى 
أرجو أن يستمر كذلك حتى النهاية وأال يخيب 
النوعية  في مثل هذه  اآلمال كما يحدث أحياناً 

من األلغاز البوليسية..

وعد:
أؤمن دائماً بالفرصة الثانية، وال أحب األفكار 
المسبقة التي تحكم على الشيء من قبل وجوده، 
جمهور  خلقها  التي  المسبقة  األفكار  هذه  ومن 
الفيس بوك: أن نيللي كريم ممثلة عبقرية بينما 
جيدة  ممثلة  صارت  الحقيقة  في  كريم  نيللي 
جيداً  تمثل  درة ال  وأن  عبقرية،  ليست  ولكنها 
عن  يقل  ال  وأداؤها  بها  بأس  ال  أراها  بينما 
للنساء  فاتن وساحر  إياد نصار  وأن  مثيالتها، 
هي  فني  عمل  أي  في  بها  ينطق  كلمة  وأي 
عبقرية منه.. وال أدري بصراحة من أين جاء 
ممثل  فهو  عنه  يتحدثون  الذي  السحر  هذا  كل 
بهذه  وال  السحر  بهذا  ليس  ولكنه  فحسب  جيد 

ما  تماماً  تشبه  المسبقة  األفكار  هذه  العبقرية، 
المعمارية  للهندسة  دراستي  أثناء  يحدث  كان 
حيث كان يتم اختيار بعض مشروعات الدفعة 
ومعناها   ،Kept كلمة  عليها  ليـُكتب  الهندسية 
لجودتها،  المشاريع  بهذه  ستحتفظ  الكلية  أن 
جيداً  المشاريع  هذه  من  الكثير  كان  وبالتأكيد 
اختيار  أن  يعلم  كان  جميعنا  ولكن  بالفعل، 
أساس  على  يتم  كان  بالذات  المشروعات  هذه 
فمن  المسبقة،  واألفكار  والمجاملة  الواسطة 
عليها  يحصل  مرة   kept كلمة  على  حصل 
ذلك  بعد  قدمه  ما  كان  مهما  ذلك كل مرة  بعد 
غير  الفكرة  هذه  المتوقع،  من  وأقل  متوسطاً 
العادلة هي ما يسود كل ميادين الحياة بما فيها 

الفن..
من هذه األفكار المسبقة المنتشرة فيسبوكياً: أن 
مي عز الدين ال تجيد التمثيل وأن من األفضل 
لها االعتزال، وال أعرف لماذا كان هذا الحكم 
لبعض  تقديمها  القاسي ولكني أظنه نشأ بسبب 
األعمال ذات المستوى المتواضع فيما مضى، 
فلماذا  الممثلين؟..  لجميع  هذا  يحدث  أال  ولكن 
نذبحها هي وحدها؟.. أنا أراها ممثلة ال بأس بها 
»وعد«  الجديد  مسلسلها  أن  وأرى  ومطلوبة، 
مسلسل جميل برغم أنه ال يحتوي على أفكار 
لوذعية متحذلقة مثل باقي المسلسالت، بل هو 
الوقت،  نفس  في  ومشوق  هاديء  اجتماعي 
وال  وتصويره،  وإخراجه  كتابته  في  مختلف 
من  بدالً  تايالند  في  التصوير  في  بأساً  أرى 
وهو  والمخرج  المؤلف  مزاج  هو  فهذا  مصر 
حقهما.. فعلى سبيل المثال البعيد بدأ موتسارت 
التركي طيباً  الحاكم  بأوبرا تظهر  الفنية  حياته 
وتركيا  النمسا  فيها  كانت  فترة  في  ومتسامحاً 
فالفنون مزاج وميل وشغف  في قمة عدائهما، 

أوالً قبل أي شيء..
أرى أن مي عز الدين مختلفة ومتألقة في هذا 
المسلسل، واألكثر تألقاُ منها هو أحمد السعدني 
فيه،  جديدة  ميالد  شهادة  لنفسه  كتب  الذي 
يلتقط  لطيف  هاديء  كنمط  المسلسل  أعجبني 
الصراعات  لهاث  بين  ما  أنفاسه  المرء  فيه 
فعل  وحسناً  المسلسالت،  بقية  في  والقتل 
والمخرج  المالك  عبد  سليمان  محمد  المؤلف 
اجتماعي  لموضوع  باختيارهما  فخر  إبراهيم 
في خضم هذا الهوس من مسلسالت األمراض 

النفسية والسفاحين..

أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين:
بعد  بالذات  ياسين  عمرو  ذبح  يتم  أال  أرجو 
ليالي  حلقات  به  منيت  الذي  الذريع  الفشل 
فقد  متوقعاً،  كان  كما  السادس  الجزء  الحلمية 
كتابة  في  جميلة  موهبة  ياسين  عمرو  أبدى 
حلقات مسلسل »نصيبي وقسمتك«، فهو كاتب 
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من  منسية  إنسانية  زوايا  يلتقط  كيف  يعرف 
الحياة فيبرزها ويبلورها، تماماً كما يفعل كاتب 
القصة القصيرة، وليس من المطلوب من كاتب 
القصة القصيرة أن يكتب رواية، يمكن للكاتب 
أن يكون أعظم العظماء بكتابة القصة القصيرة 
أو  إدريس  يوسف  أو  تشيكوف  فعل  كما  فقط 
وتعقد  شخصياتها  بتعدد  الرواية  أما  غيرهما، 

كاتب  ولكل  أدبي مختلف،  فهي جنس  مواقفها 
ساحته ومجاله، فليركز عمرو ياسين بعد ذلك 
األشبه  المنفصلة  القصيرة  الحلقات  كتابة  على 

بالقصص القصيرة فقد أثبت براعة فيها..
أما أيمن بهجت قمر الموهوب بشدة في كتابة 
كتابة  على  يصر  لماذا  أدري  فال  األغاني، 
من  فيها  موهبة  أقل  فهو  الدرامية؟..  األعمال 

كتبها  التي  األفالم  في  سواء  لألغاني  كتابته 
يكتب  أن  يعيبه  ال  وهو  الحلمية،  ليالي  في  أو 
األغاني فقط، فقد فعل بيرم التونسي ذلك واكتفى 
معاصره  كان  بينما  واألشعار  األغاني  بكتابة 
األفالم  جانب  إلى  األغاني  يكتب  خيري  بديع 
بديع خيري عن  توقف  أن  إلى  والمسرحيات، 
كتابة األغاني واستمر في الكتابة الدرامية بينما 
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واألزجال  األغاني  كتابة  التونسي  بيرم  أكمل 
علمي،  حد  على  الدرامية  الكتابة  يجرب  ولم 
فكل يكتشف نفسه شيئاً فشيئاً لكي يركز جهده 
في المنطقة التي يبرع فيها أكثر من اآلخرين، 
وليس من عيب في ذلك بل هو عين الصواب..

نيللي وشريهان: 
وتمثيالً  كتابة  المتوقع،  من  بكثير  أقل  مسلسل 
التميز  شديدة  ليست  عادية  الكتابة  وإخراجاً، 
أحياناً  تتضمن  العكس  على  بل  الكوميديا  في 
البذيئة  العبارات  وبعض  االستظراف  بعض 
ما  حد  إلى  يحاولون  الكتاب  مجموعة  تلميحاً، 
»سمير  الجميل  للفيلم  الكوميدية  الروح  تقليد 
ذلك،  في  ينجحوا  لم  ولكنهم  وبهير«  وشهير 
وأرجو أن تسلم دنيا سمير غانم الموهوبة في 
التمثيل الدرامي بأنها ليست موهوبة في التمثيل 

الكوميدي، بعكس شقيقتها إيمي الموهوبة بشدة 
في هذا المجال، فلماذا ال يلزم كل مجاله الذي 

يبرع فيه وساحته التي ال يباريه فيها أحد؟

إعالنات النوستالجيا: عفواً.. لقد نفد رصيدكم:
ثالثة  أو  عامين  منذ  المحمول  شركات  دأبت 
على تقديم إعالنات في رمضان كل عام تتسم 
لفترة  خاصة  للماضي  الحنين  أو  بالنوستالجيا 
التجاهات  ذكي  استغالل  وهو  الثمانينات، 
عن  عبروا  طالما  الذين  بوك  الفيس  شباب 
بكل  حنينهم لتلك الفترة التي كانوا فيها أطفاالً 
مفرداتها الفنية من عمو فؤاد إلى فطوطة إلى 
فهذا  ذلك،  وغير  بكار  إلى  وطمطم  بوجي 
مرحلة  في  اآلن  شاباً  أصبح  الذي  هو  الجيل 
ألي  المحركة  القوة  أي  العمر  من  الثالثينات 
الوتر من  هذا  اللعب على  ولهذا جاء  مجتمع، 

أكبر  عدد  جذب  في  أمالً  االتصاالت  شركات 
الماضي  العام  إعالن  كان  المشاهدين،  من 
الرجال  »آخر  هو  ربما  الشقاوة«  »زمن 
اإلعالنات  من  النوعية  هذه  في  المحترمين« 
هذا  إعالن  أما  وذكياً،  لطيفاً  إعالناً  كان  فقد 
العام فقد جاء مسخاً ألوبريت الليلة الكبيرة بال 
طعم أو روح، وأعتقد أن هذا الكم من إعالنات 
النوستالجيا ينبغي أن يتوقف وأن تبدأ شركات 
اإلعالنات في ابتكار أفكار جديدة طازجة بدالً 

من هذا المط في فكرة واحدة بشكل عبثي..
فقد  نجوى  ماما  يا  هللا  سامحك  بالمناسبة: 
التي  بقلظ  مع  الجميلة  صورتك  قليالً  اهتزت 
كانت في أذهاننا جميعاً بسبب إعالن الصابونة 
العرائس  استخدام  ضد  لست  وأنا  العام،  هذا 
المحببة لألطفال في اإلعالنات فهذا ال بأس به، 
ولكن ينبغي أن يكون هذا في إطار إعالن ذكي 
المثال  سبيل  على  أعجبني  ومبتكر،  وطريف 
إعالن cookie monster أو وحش الكعك 
في  الموبايل  تطبيقات  أحد  فيه عن  يعلن  الذي 
الشهيرة  العرائس  فاستخدام  العربية،  القنوات 
وذكياً  حذراً  يكون  أن  يجب  اإلعالنات  في 

ولطيفاً ومبتكراً..

همسة أخيرة:
هذه  ببالي  تخطر  فنياً  عمالً  أشاهد  حين  دائماً 
الجملة التي قالها فريد األطرش -أو باألحرى 
لحن  فيلم  في  عيسى-  يوسف  السناريو  كاتب 
الخلود: »الناس بيحكموا ع اللحن وهو جاهز.. 
يكون  ممكن  كان  يتصوروا  ممكن  مش  لكن 

ازاي«..



  عبد الكريم واكريم

الصور التي ظلت في ذهني عن قاعة »سينما 
المبروك« ال تشبه هذه الصورة بتاتا، أتذكرها 
األفالم  أحد  من  للتو  خارجة  كانت  لو  كما 
األوروبية القديمة قاعة بديعة زاهية  دخلُتها 
في  يرافقنا   كان  الذي  أبي  مع  البداية  في 
طنجة  صاالت  في  األفالم  لمشاهدة  المواسم 
السينمائية الباذخة، ثم بعد ذلك وقد اشتد العود 
لوحدي في أغلب األحيان، كانت عبارة عن 
للمشاهدة،  مستويات  ثالث  يضم  واحد  طابق 
ويفصل  الخشب  من  وكراسيه  عادي  األول 
قصير،  حائط  اآلخرين  المستويين  وبين  بينه 
ولهذا الجانب باب خاص به، يليه مستوى آخر 
به  القاعة،  في  مساحة  أكبر  يأخذ  الذي  وهو 
نموذجي،  مشاهدة  ومستوى  مريحة  كراسي 
أما الجانب األخير فعبارة عن بيوت صغيرة 
أو  أزواج   من  مترافقين  يأتون  من  يدخلها 

في  لمن  يمكن  ال  بحيث  وصاحبته،  صاحب 
في  مايجري  يرى  أن  اآلخرين  المستويين 

البيوت الصغيرة.
شاهدت بـ»سينما المبروك« عبر سنين أفالما 
لكن  السينمائيين،  والوعيي  ذاكرتي  شكلت 
بداية  في  أنها  بوضوح  أتذكره  مازلت  الذي 
تعرض  كانت  الماضي  القرن  من  الثمانينات 
غربي،  وآخر  عربي  فيلم  متتاليين:  فيلمين 
وكنت أداوم على زيارتها لهذا السبب، بحيث 

أشاهد فيلمين بثمن فيلم واحد. 
فضاء  فقط  المبروك  سينما  قاعة  تكن  لم 
العشاق  للقاء  مكانا  بل  السينمائي  للعرض 
وربط عالقات عاطفية، وقد كانت لي تجربة 
ذاكرتي  في  موشومة  ظلت  السياق  هذا  في 
حتى اليوم مع  فتاة طلبت مني أن آتيها بتذكرة 
عاطفية  لعالقة  األمر  فتطور  للزحام  نظرا 

مراهقة جميلة.
هو  عنه  الحديث  لي  يمكن  وال  أتذكره  ماال 

المهرجان السينمائي األول في المغرب الذي 
نظم بها وأظنه كان مهرجانا متوسطيا.

ومن نوادر ما جرى لي في »سينما المبروك« 
)في ذلك العهد الذي لم تكن فيه رقابة  مثل 
الندري(  حيث  من  علينا  فُرضت  التي  هذه 
من  أقل  على  كـ»ممنوع  مصنف  فيلم  وذات 
الثامنة عشرة  تجاوزت  قد  18 سنة« وكنت 
بكثير،  عليه  أنا  مما  سنا  أصغر  وأبدو  بقليل 
رفض  التذاكر  مراقب  لكن  التذكرة،  قطعت 
إدخالي تحت حجة أني صغير السن، وحينما 
البطاقة  مني  طلب  بالعكس  إقناعه  حاولت 
بعد،  استخرجتها  قد  أكن  لم  التي  الوطنية 
وهكذا ُعدت أجر أذيال الخيبة والحزن لضياع 

فرصة مشاهدة فيلم »لن يتكرر«.
مكان  من  جدا  وقريبا  سنوات،  ومنذ  اآلن، 
عملي بمكتب »سينفيليا«، تنبت عمارة شاهقة 
في مكان هذا الفضاء السينمائي الذي كان ولم 

يعد موجودا.

»سينما المبروك«..
ذلك الزمن الذي كان ولم يُعد
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AMERNIS SARL يتشرف أطر ومستخدمو وعمال شركة
برفع أحر التهاني وأصدق األماني لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده 

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

وسائر األسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.

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

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

وسائر األسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب.

بمناسبة عيد العرش المجيد

بمناسبة عيد العرش المجيد




