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ملف: ظاهرة المهرجانات السينمائية في المغرب

مجلة سينفيليا - العدد السادس / خريف 2015

مديرو المهرجانات: »الملتقيات السينمائية ضرورة ثقافية«

صعوبة عمل لجنة دعم المهرجانات

فنانون: المهرجانات تلعب دورا مهما في إيصال الفرجة السينمائية 

 ص 9-8-7-6

المهرجانات السينمائية في المغرب ترزح تحت وطأة 
التزاحم والتداخل ص 11-10



نواصل في  »سينفيليا« الصدور في محيط طارد لإلبداع والفن والثقافة، وفي بلد لم تصمد 
فيه أية مجلة سينمائية وتستمر في الصدور لمدة طويلة، فيما نحن في »سينفيليا« مازلنا 
لوزارة  دعم  مع  االستثناء،  سُنشكل  ربما  بأننا  ونؤمن  االستمرارية  على  نراهن  صامدين 

الثقافة، رغم أنه ال يكفي لكنه يجعلنا نقاوم ونركب الصعب.

منذ بدأنا الصدور قررنا أن نفعل ذلك بخط تحريري واضح، ُيعطي األولوية للسينما المغربية 
مع تخصيص حيز مهم من صفحات المجلة للسينمات العربية والعالمية، إضافة إلى أن كل 

عدد يصدر بملف سينمائي. 

وقد خصصنا هذا العدد  لملف حول المهرجانات السينمائية في المغرب، استقينا فيه آراء 
لمنظمي المهرجانات ولمخرجين وممثلين وعضو من لجنة دعم المهرجانات السينمائية.

واختيار »المهرجانات السينمائية في المغرب« إلنجاز ملف عنها لم يأت اعتباطا بل لكونها 
المملكة،  المائة مهرجان وملتقى على طول خارطة  أصبحت ظاهرة جد ملفتة،  إذ ناهزت 
وما  والعربي،  المغربي  السينمائي  للمشهد  إضافة  ويشكل  مهم  ماهو  بين  قيمتها  وتفاوتت 

أصبح عبئا على لجنة دعم المهرجانات وحان الوقت لمساءلة منظميه. 

وسنستمر في أعدادنا القادمة في نشر ملفات وتغطية فعاليات أهم المهرجانات السينمائية 
في المغرب، والتي ستكون »سينفيليا« حاضرة فيها، كمهرجان السينما اإلفريقية بخريبكة، 
بحيث سنخصص ملف العدد القادم للسينما اإلفريقية من خالل دورته 18، ثم بعده المهرجان 

الدولي لفيلم المرأة بسال...

سينفيليا

العدد إفتتاحية 

نواصل بطعم اإلصرار
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  عبد اإلله الجوهري

بعد حصول شريط »تاكسي طهران« لجعفر بناهي 
على الدب الذهبي لمهرجان برلين السينمائي خالل 
دورته الخامسة والستون، حصل ما يشبه اإلجماع 
الذي  السينمائي  العمل  هذا  مشاهدة  على ضرورة 
أنجز خارج المعايير المعقولة التي تمكن من إبداع 
المخرج  أن  اعتبار  فنيا وتقنيا، على  عمل متكامل 
حقق فيلمه دون تصاريح أو موافقة السلطة الحاكمة 
في إيران، بعدما حكم عليه سنة 2011، من طرف 
اإلخراج  ممارسة  من  بمنعه  اإليرانية،  المحاكم 
لمدة 20 سنة .. تحدي كبير لمخرج اثبت قوته في 
مراوغة الرقابة والتحكم البوليسي لنظام تيوقراطي 
ال يرحم، نظام له عداوات مع الفن عامة والسينما 
والكشف  المستحيل  فن  أنه  اعتبار  على  خاصة، 
ومفعول  قوة  لها  التي  الصورة  بواسطة  والتعرية 
أكد  كما  كلمة«  ألف  عن  تغنيك  »صورة  ساحق 

الحكيم الصيني كونفشيوس.. 
لنا  يقدم  أن  أراد  الشريط،  هذا  في  بناهي  جعفر 
تعريته  حاول  لنقل  أو  هو،  كما  اإليراني  المجتمع 
الوثائقي  بالخيال،  الواقع  الخاصة، مازجا  بطريقته 
العاديين،  بالناس  المحترفون  الممثلون  بالروائي، 
راويا لنا قصصا عن األمانة واللصوصية، عن الفن 
و الالفن، عن السينما كيف يجب أن تصنع حسب 
تعاليم سادة األخالق و تربية ذوق النشء على القبح 
واالنضباط لتعاليم الفقه والفقهاء.. كل ذلك من خالل 
فضاء مغلق لكن مفتوح في نفس اآلن على العالم 
نفسه،  المخرج  يقودها  الخارجي، سيارة متحركة، 
حاملة داخلها أشكاال بشرية وأهواء إنسانية مختلفة، 
ناقلة حكايات وقصص مختلفة بواسطة كاميرا ثابتة 
أو مثبتة على الواجهة األمامية، كاميرا سماها أحد 
في  لكنها  السرقة«،  ضد  »كاميرا  الفيلم  شخوص 
ولقطات  صورا  تسرق  كاميرا  نفسها  هي  الحقيقة 
ومشاهد من الشارع العام دون الحصول على إذن 
عباس  للمخرج  »عشرة«  بفيلم  يذكرنا  هذا  أحد، 
بناهي  جعفر  وقبل  اآلخر  هو  الذي  كياروستامي، 
اختار هذه الطريقة لنقل الواقع، طريقة لم تكن تعني، 

بالنسبة لكياروستامي، إنها وسيلة لفك الحصار أو 
والتصوير  االشتغال  من  ممنوع  مخرج  أنه  قول 
داخل وطنه وأن حقه مصادر في التعبير، وبالتالي 
التحايل على القانون، بل هو أسلوب اختاره وأحبه 
واعتقد أنه طريقة جديدة ومغايرة في قول ما يريد 
قوله، عكس بناهي، الذي يمعن، فيلما بعد فيلم في 
إغاظة نظام الماللي ويدفعهم لمحاربته ومحاصرته، 
الخارج،  في  شعبيته  من  تزيد  محاصرة، والشك، 
أساسا في الغرب المواجه إليران في كل المجاالت، 
شعبية تأكدت من خالل االحتفاء بهذا الفيلم وحصوله 
المهرجانات  اعرق  ألحد  الكبرى  الجائزة  على 
سابقا(،  اشرنا  )كما  الذهبي  الدب  جائزة  العالمية: 
جائزة ال يستحقها في نظري، ألنني اعتبر شخصيا 
هذا الفيلم شريط جد عادي، رغم توفره على بعض 
الومضات واالشراقات، ومضات واشراقات تتجلى 
في حرفية المخرج المتمثلة في قوة المسك بتالبيب 
موضوعه والعمل على تطويره من خالل حوارات، 
قد تبدو للبعض جد مستهلكة وفارغة من أي معنى، 
واقع  الصالبة في مواجهة  الكثير من  تحمل  لكنها 
ال يرحم، مثل، حوار المحامية الحاملة لباقة ورد، 
عن  كاشفة  الشجاعة،  من  بكثير  تحدثت  محامية 
معاناتها المهنية، ليس فقط من طرف الدولة اإليرانية 
ولكن من طرف بعض زمالئها المحامون واإلطار 
الذي يمثلهم ومن المفروض أنه يدافع عن حقوقها.. 
وحرية  كالتعليم،  عديدة  لمواضيع  تطرق  الشريط 
التعبير والجريمة والعقاب..، لكنه تطرق يبدو جد 
عادي من خالل كاميرا ثابتة وبوح مخدوم في معظم 
أجزاء الفيلم، المخرج \ السائق، يعمل جاهدا على 
إعداد المشاهد لتقبل اآلراء المختلفة لشخصياته من 
النقاش توجيها مفضوحا، يقول ألحد  خالل توجيه 
الشخصيات التي طلبت منه أن يساعدها في اقتناء 
أفالم يشتريها بشكل مقرصن لكي يشاهدها، مادام 
مرموق:  مخرج  أنه  اعتبار  على  ذوقه،  في  يثق 
»كل األفالم تستحق أن تشاهد وبعد ذلك تبقى مسألة 
تمييعه  على  الدولة  عملت  الذي  الذوق  الذوق«.. 
وخلق رؤية قاصرة للفن والسينما، فإبنة األخ: الطفلة 
الصغرى، التي نجدها تتكلم في الفيلم بلغة الكبار، 

ووعي  فائقة  بعناية  كتبت  حواراتها  أن  يعني  مما 
معارض، تريد صناعة فيلم بطلب من معلمتها، لكن 
المعلمة فرضت شروطا من أجل أن يكون هذا الفيلم 
فيلما ناجحا، شروط، هي نفسها التي تصر الرقابة 
السينمائية في إيران على تثبيت وتجذير دعائمها، 
وكل خارج عن حدودها يعتبر مخرج مارق، كجعفر 
بناهي، المحتفى به بشكل استثنائي في بلدان الغرب 

 ..
لحظة زيارتي لطهران ضمن فعاليات مهرجان فجر 
السينمائي الثالث والثالثون، سألت مدير المهرجان 
اإليراني  اإلجماع  عن  الخارج  المخرج  هذا  عن 
التأسف  وعن سبب منع أفالمه، أجابني بكثير من 
قائال: »جعفر هو من يريد هذه الحالة، هو من يمعن 
تصرفاته..«،  يرفض  اإليراني  المجتمع  جعل  في 
للهجوم طارحا سؤال: »ماذا سيكون  لينتقل بعدها 
فيلما  أنجز  بلدك لو مخرج مغربي  موقف حكومة 
خارج القوانين المعمول بها، أي دون الحصول على 
رخصة التصوير؟ بل ويقدم أسوا ما يمكن أن تجده 
في بلدك..« سؤال لم أجد له جوابا حينها، ولم أكن 
أعلم أننا في المغرب سنواجه حالة مماثلة فيما بعد 
مع شريط »الزين اللي فيك« للمخرج نبيل عيوش 

..
البعيدون حقا عن  السينمائي الحق  الذوق  أصحاب 
السياسية  والعصابات  السينمائية  اللوبيات  دهاليز 
الملغومة، وال شك سيطرحون سؤال:  والشعارات 

لماذا جائزة كبرى ببرلين لفيلم »تاكسي طهران«؟
الجواب وبكل بساطة، ألن جعفر بناهي مخرج ورغم 
الحدود  عند  العيش  يحب  والتقنية،  الفنية  إمكاناته 
الفاصلة بين السياسة والسينما، بين الواقع والالواقع، 
مخرج مشاكس يعرف من أين تؤكل الكتف، مخرج 
ال يهمه أن يلعب ضد بلده بتقديم هدايا للغرب الذي 
يضع إيران في سلة الدول المارقة الرافضة للحريات 
العامة والخاصة لألفراد والجماعات.. فال عجب أن 
والعالم،  إيران  في  السينمائي  للنضال  رمز  أصبح 
يتهافت الكل على مشاهدة أفالمه والتغني بشجاعته، 
وبالتالي منحه جوائز كبرى كتحية لتعاونه السينمائي 

جدا جدا..

»تاكسي طهران« لجعفر بناهي
أو »السينما المقموعة«..

نقد
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  عبد الكريم واكريم

في  السينمائية  القاعات  عدد  تراجع  ظل  في 
والتي  الماضية،  القليلة  العقود  خالل  المغرب 
انخفضت من  250  قاعة سينمائية إلى حوالي 
السينمائية  المهرجانات  عرفت  قاعة،   37
تعوض  بذلك  وكأنها  ملحوظا  ارتفاعا  بالمقابل 
ضوء  كوة  وتفتح  الجانب  هذا  في  الخصاص 
التي  المناطق   في  الجماهير  ُتمكن  سينمائية 
تنظم بها من مشاهدة أفالم لم يكن باستطاعتهم 
هذه  ولدعم  المهرجانات.  هاته  لوال  مشاهدتها 
المهرجانات تم إحداث لجنة تمنح لكل مهرجان 

دعما ماديا يتماشى مع الفئة التي ينتمي إليها.
وفي ظل هذا االرتفاع تأسست مؤخرا فيدرالية 
والتي  بالمغرب  السينمائية  الدولية  المهرجانات 
المهرجانات  من  العديد  لوائها  تحت  انضوى 
لسينما  الدولي  المهرجان  أهمها  السينمائية 
الدولي  تطوان  ومهرجان  بالرباط،  المؤلف 
والمهرجان  المتوسط،  األبيض  البحر  لسينما 
مرتيل  ومهرجان  بسال،  المرأة  لفيلم  الدولي 
للسينما المغربية واإليبيرو أمريكية، فيما تحفظ 
منظمو مهرجان خريبكة للسينما اإلفريقية  في 

اإلنضمام إليها...
عن  مسؤولين  من  المجال  هذا  في  وللمتدخلين 
وممثلين  سينمائيين  ومخرجين  المهرجانات 
ونقاد آراء مختلفة بخصوص تكاثر المهرجانات 
إيجابية  ظاهرة  يعتبرها  أغلبهم  لكن  ودورها 

على العموم وتخدم الثقافة السينمائية.

السينمائية  »الملتقيات  المهرجانات:  مديرو 

ضرورة ثقافية«
مالل  بني  )مديرة »مهرجان  الصيباري  أمينة 

للسينما والنقد«( 

مديرة »مهرجان بني مالل للسينما والنقد« الناقدة 
والشاعرة أمينة الصيباري ترى في تصريح لها 
لمجلة »سينفيليا« أن الحركية السينمائية الحالية 
التي تعرفها جل مدن المغرب هي نتاج سياسة 
حيزا  ُتغطي  اآلن  أصبحت  التي  المهرجانات 
المجحف  اإلغالق  وتعوض  الوطن  في  مهما 
تكون  وبهذا  السينمائية،  بالقاعات  لحق  الذي 
للفرجة  معقل  آخر  رأيها-  -حسب  المهرجانات 
الجماعية التي اندثرت مع سهولة الحصول على 
الذاتية.  بالوسائل  مشاهدتها  وإمكانية  األفالم 
الفنانين  لقاء  المهرجانات  فرصة  أن  وتضيف 
مع الجمهور والخروج من الشاشة إلى الواقع. 
كما أنها تعد محطة أساسية للتعرف على جديد 
والتداول  والنقاش  والدولية  الوطنية  اإلنتاجات 

الصيباري  أمينة  أن  إال  السينما.  واقع  حول 
تستنسخ  المهرجانات  أن  بعض  قائلة  تستدرك 
خالقة  ثقافية  تصورات  غياب  في  بعضها 
بعض  وأن  نوعية،  إضافات  تشكل  أن  يمكن 
الوقت  في  دسمة  دعم  بحصص  تستأثر  المدن 
أخرى  لمدن  المخصص  الدعم  فيه  يكون  الذي 
للغاية مما يطرح إشكالية ديمقراطية  متواضعا 

توزيع حصص الدعم.

فريد بوجيدة )ناقد سينمائي(

من جهته يؤكد الناقد السينمائي، وأحد المسؤولين 
بمدينة  للفيلم  المغاربي  المهرجان  تسيير  عن 
وجدة، فريد بوجيدة  أن للمهرجانات دورا كبيرا  
في نشر الثقافة السينمائية، خصوصا أنها تشكل 
حاليا المنفذ الوحيد للجمهور الواسع في المغرب 
لالطالع على الجديد سينمائيا، وذلك  من خالل 
مشاهدة األفالم وتنظيم ورشات حرفية في المهن 

ظاهرة المهرجانات السينمائية في المغرب 
تحقيق

ملف
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السينمائية، وفتح النقاش حول قضايا ثقافية تهم 
التعبير السينمائي والعالقة بين السينما والواقع، 
بين  التواصل  جسور  مد  على  السينما  وقدرة 
الشعوب، ويضيف قائال أن  المهرجانات تفتح  
توقعه،  يمكن  ال  بشكل  الثقافات  لدخول  الباب 
عالقات  إرساء  من  المنظمين  ن  ُتَمكِّ أنها  كما 
العميق  التواصل  قواعد  لتبني  متينة،  ثقافية 
أجل  من  جمالي  جسر  فالسينما  الشعوب،  بين 
بناء أسس التفاهم الحضاري. لكن فريد بوجيدة  
المهرجانات  تكون  أن  يجب  ال  أنه  يستدرك 
يجب  بل  لذاتها  مطلوبة  السينمائية  والملتقيات 
أن تكون تتويجا لعمل ثقافي طويل النفس يهتم 
بالصورة وبالتكوين والتثقيف والرفع من الذوق 

الفني والثقافة البصرية.

صعوبة عمل لجنة دعم المهرجانات
مصطفى الطالب

)عضو  لجنة دعم المهرجانات السينمائية(

مصطفى الطالب عضو  لجنة دعم المهرجانات 
المغربي  االتصال  وزير  ومستشار  السينمائية 
هذه  إحداث  للسينفيليا  تصريح  في  يعتبر 
أجل  من  جاء  ذلك  ألن  إيجابية  خطوة  اللجنة 
والتظاهرات  المهرجانات  مستوى  من  الرفع 
السينمائية والوصول بها إلى االحترافية عوض 
االرتجالية، وأيضا تقنينها، ذلك لكونها وصلت 
لعدد ال يستهان به مقارنة بدول المغرب العربي 
ويضيف  أيضا،  األوروبية  الدول  حتى  وربما 
المهرجانات  الكم من  الطالب أن هذا  مصطفى 
التنظيمي  المستوى  على  تقنين  إلى  يحتاج 
واإلداري، وأيضا على المستوى الفني واختيار 
التيمات  حتى ال تسقط في التكرار وهذا ما وقع 
للعديد من المهرجانات. ويحدد مصطفى الطالب 
هدف اللجنة في االرتقاء بمستوى المهرجانات 
والدفع بها إلى تحقيق اإلشعاع الوطني والدولي، 
إضافة لخدمة الثقافة السينمائية وتمكين الجمهور 
من التواصل مع المبدعين السينمائيين والتفاعل 
والعالمي.   المحلي  السينمائي  اإلبداع  مع 
وبخصوص عمل اللجنة يؤكد الطالب أنه ليس 
بين  ومن  نوعها،  من  أولى  تجربة  ألنها  سهال 
الصعوبات والتحديات التي تواجهها تلك الناتجة 
عن الثغرات الموجودة في النص المؤطر لها، 

إضافة إلى صعوبة كسب ثقة المهتمين بالشأن 
السينمائي ومديري المهرجانات.

في  مهما  دورا  تلعب  المهرجانات  فنانون: 
إيصال الفرجة السينمائية 

محمد الشوبي )ممثل(

محمد  المعروف  المغربي  للممثل  بالنسبة 
الشوبي فالمهرجانات السينمائية تعكس الدينامية 
للثقافة  تمجيدها  ومدى  للشعوب،  المجتمعية 
رغم  المغرب  في  والمهرجانات  عامة،  بصفة 
الثقافة  خدمت  أنها  إال  منها  العديد  ضعف 
السينمائية، ولكي تتقوى فمن المطلوب أن تكون 
منظمة من طرف أندية سينمائية قارة ونشيطة 
تنتهي  أشخاص  طرف  من  وليس  السنة  طيلة 
بذهابهم، ويضيف الشوبي أن الثقافة السينمائية 
تحتاج لمجهود في هذه الملتقيات والمهرجانات، 
تحافظ على  أن  المهرجانات،  دعم  لجنة  وعلى 

هذه الدينامية، ويجتهد أعضاؤها في رفع الغالف 
النقصان منها، حتى  للتظاهرات، وليس  المالي 
اليكونوا سيف ديموقليس على التلقي السينمائي.

ثريا العلوي )ممثلة(

المغربية  الممثلة  صرحت  السياق  نفس  وفي 
ثريا العلوي، التي أدت أدوار بطولة في العديد 
بعضها  مكنتها  المغربية  السينمائية  األفالم  من 
المهرجانات  في  جوائز  على  الحصول  من 
السينمائية للسينفيليا أن هذه األخيرة تلعب دورا 
مهما في إيصال الفرجة السينمائية إلى عدد كبير 
من الجمهور الذي في غالبيته لم يعرفها قط  في 
بشكلها  القاعة  غياب  فرغم  الحقيقية.  ظروفها 
المتوفرة  البدائل  تبقى  ثريا-  -تضيف  الحقيقي 
وسيلة  الوسائط  المتعددة  والقاعات  كالمكتبات 
لرؤية الفيلم على شاشة كبرى وفي ظرف فرجة 
فرصة  األحيان  غالب  في  يكون  مما  مشتركة 
لألطفال وحتى الشباب الكتشاف هذا الفن الجميل 
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المهرجانات  هذه  وتصبح  طقوسه.  أبهى  في 
نوعا من المواعيد السينمائية التي تخلُق الحدث 
في  العاملين  مع  الفني  النقاش  وُتثري  الثقافي 
الميدان )مخرجين، ممثلين، نقاد...( ناهيك عن 
الشباب من هذا  تقرب  التي  المنظمة  الورشات 
الفن والتي في الغالب تكون من تأطير مهنيين. 
للجمهور  فرصة  المواعيد  هذه  تكون  وكذا 
سينمائية  تعبير  أشكال  على  للتعرف  العادي 
التلفزيون )دراما تركية  مغايرة للمعروض في 

ومسلسالت التينية أمريكية ومصرية...!( 
عبد السالم الكالعي )مخرج سينمائي(

الكالعي  السالم  عبد  السينمائي  المخرج 
المهرجانات  من  العديد  وجود  بدوره  يعتبر 
عن  تنبئ  ألنها  جدا  صحية  ظاهرة  السينمائية 
االهتمام بالسينما وبالثقافة السينمائية، ويضيف 
قاعات  غياب  تركه  الذي  الفراغ  تعوض  أنها 
عموما  للجمهور  فرصا  تخلق  وأنها  سينمائية، 
باألفالم   للقاء  بالخصوص  والشباب  ولليافعين 
وبُصناعها مما من شأنه أن يخلق الرغبة للعديد 
منهم المتهان مهن سينمائية، وأنها أيضا مناسبة 
بزمالئهم  المحليين  السينمائين  بين  للقاء  مهمة 
من بلدان وقارات أخرى مما يمكنهم من تبادل 
التجارب والخبرات واألفكار، ويتمنى الكالعي 

حتى  أكثر  السينمائية  المهرجانات  تتكاثر  أن 
يصبح لكل مدينة صغيرة ولكل قرية ملتقاها أو 
السينمائي، »إذ حينما سنصبح شعبا  مهرجانها 
لفهم  يؤدي  السينما  للحياة ألن حب  ومحبا  حيا 

الحياة وحبها« يقول. 

تصريح نوفل براوي )مخرج سينمائي(

فيشير  براوي  نوفل  السينمائي  المخرج  أما 
تنظيم  في  كبيرة  المغرب عرف طفرة  أن  إلى 
المهرجانات السينمائية منذ بداية سنوات األلفية 
الثانية، فبداية كانت هذه المهرجانات تنظم من 
طرف فاعلين جمعويين لهم مصداقيتهم وتاريخ 
تبحث  سينمائيًة  أندية  وكذا  الثقافي  العمل  في 
غير  آخر  جمهور  وجلب  لالشتغال  بديل  عن 
الذي هجرالقاعات ألسباب عدة )من بينها توفر 
الفرجة السينمائية حد التخمة( لكنها عبر وسائط 
واألقراص  األنترنيت  )البرابول  القاعات  غير 
أصبحت  فقد  لبراوي  وبالنسبة  المقرصنة....(. 
رجال  لبعض  مطية  المهرجانات  بعض 
لتلميع  األقاليم  بعض  في  والسلطات  السياسة 
الصورة وخدمة أهداف أخرى غير نشر ثقافة 
النوع من  ووعي سينمائي مرجو. فأصبح هذا 
السينمائية  والثقافة  بالسينما  يضر  المهرجانات 

أكثر مما يخدمها. 
إدريس اإلدريسي )مخرج السينمائي(

تلفزية  برامج  ومقدم  ومعد  السينمائي  المخرج 
فنية وثقافية إدريس اإلدريسي يعتقد أن ظاهرة 
إيجابية  بالمغرب  السينمائية  المهرجانات 
مكنت  كونها  تمظهراتها،  من  الكثير  في 
السينما  معانقة  من  المغرب  في  نائية  مناطق 
المهرجانات  هاته  أصبحت  وبالتالي  الوطنية، 
لمشاهدة  للجماهير  المتوفرة  الوحيدة  الوسيلة 
بالخصوص  المغربية  والسينما  عامة  السينما 
تمنح  أن  أيضا  المهرجانات  هاته  واستطاعت 
قلتها  على  السينمائية  للنوادي  ودينامية  حيوية 
عرفته  الذي  البريق  تعويض  تستطع  لم  وإن 
القرن  وثمانينيات  سبعينيات  في  النوادي  هاته 
وهج  على  حافظت  األقل  على  فهي  الماضي، 
لدى  الفني  الذوق  من  ماتبقى  وعلى  السينما 
تتعدد  الذوق  هذا  في  فساد  ظل  في  الجماهير 
المهرجانات  أن  اإلدريسي  ويؤكد  أسبابه... 
ساهمت أيضا في تشجيع الشباب على الممارسة 
السينمائية إما كهواة أو كمحترفين يتوجهون إلى 
المغرب  إنتاج  وما  السينمائي،  التكوين  معاهد 
لما يفوق 80 فيلما قصيرا سنويا إال دليل على 
ذلك. إال أن اإلدريسي يستدرك قائال أنه يمكن 
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لكثير  السلبية  المظاهر  بعض  تسجيل  ذلك  مع 
غير  بشكل  تكاثرت  فقد  المهرجانات،  هذه  من 
طبيعي في مدن التتوفر لها الحدود الدنيا للبنية 
المهرجانات  أن  وُيسجل  الضرورية،  التحتية 
الناجحة تقتصر في غالبيتها العظمى على الفيلم 
لمشاهدة  تواقة  الجماهير  أن  في حين  القصير، 
طلبا  اإلدريسي  ويوجه  أيضا.  الطويل  الفيلم 
للجنة دعم المهرجانات السينمائية إلعادة النظر 
في عملية دعم بعض المهرجانات والعمل على 
تطوير آليات الرقابة على الكثير منها، للوصول 
المهرجانات  من  معقول  عدد  إلى  األخير  في 
الجادة والتي يمكن أن توفر لها إمكانات مادية 

أكبر إلعطائها إشعاعا أقوى.
سناء عكرود )ممثلة ومخرجة(

تبدو  قد  المهرجانات  عكرود  لسناء  بالنسبة 
ظاهريا ظاهرة صحية بحيث تقوم بدور الوسيط 
والمؤسسات  السينمائية  للمادة  المستهلك  بين 
قاعات  غياب  في  طبعا  المادة  لهذه  المنتجة 

حسب  الخلل  أن  إال  بالغرض،  تفي  سينمائية 
هكذا  وجدية  مصداقية  مدى  في  يكمن  عكرود 
ماليا  موردا  المهرجان  يصبح  بحيث  ملتقيات 
األول  الدافع  ليغيب  لالسترزاق  ومصدرا 
التظاهرة  فيها  شروط  توفر  إن  هذا  للتظاهرة 
السينمائي والذي عادة  المهرجان  أو  السينمائية 
التي  المتواضعة  الملتقيات  مع  خلطه  يتم  ما 
على  يحيلنا  هذا  المهرجان.  لمستوى  ترقى  ال 
موضوع  فنية  مادة  غياب  وهي  أساسية  نقطة 
المهرجان بحيث نجد ان انتاجاتنا ال تؤثث لهذا 
القوة  فتغيب  المهرجانات  من  فيه  المبالغ  الكم 
اجل  والمقاومة من  الترقيع  ليعم  واالستمرارية 
ومعها  السينمائية  االندية  غياب  ان  كما  البقاء، 
والسينما جعل  المشاهد  بين  الوسيط  ذاك  غاب 
النخبة وال  منطقة تخص  السينمائية  الثقافة  من 
لذلك  استهالكها،  على  العادي  المواطن  تشجع 
الفئة،  هذه  في  تدخل  المهرجانات  بعض  تجد 
او  االنتباه  لجذب  عرب  بنجوم  تستعين  تجدها 
هنود لكسب أكبر قدر ممكن من االهتمام وكأن 
هو  النجوم  مع  الصور  اللتقاط  الحشود  وقوف 
معيار نجاح المهرجانات، لتجد الحصيلة مخيبة 
لآلمال، ألن مهرجاناتنا هي مهرجانات الواجهة 
وللحضور  للقوة  تفتقر  والتي  والمزيفة  البراقة 
واجهة  تقديم  هو  الهدف  فيصير  الحقيقي 
ويفتقر  ضعيفا  األساس  بينما  مشرقة  سياحية 
وهي  أال  االقتصادية  العملية  شروط  ألبسط 
توفير مستهلك صالح ومستعد الستهالك المادة 
تناسل  الخصوص، هل  والسينمائية على  الفنية 
المهرجانات سيضمن بشكل آلي إقبال الناس على 
تلك  وسيوفر  المهرجان  موضوع  الفنية  المادة 
الثقافة التي تجاهلتها أو تناستها المؤسسات في 

مقرراتها الدراسية، هل استسهال هذه الملتقيات 
سيعود  للمتلقي  غنية  مادة  سيوفر  والتظاهرات 
فيما  االختيار  أو  تقييمها  مسؤولية  بعد  فيما  له 
بينها، على كل حال لست من هواة مبدئ الكم 
الستخراج ذاك القليل الجيد، أومن بأن مهرجانا 
ما هو مؤسسة قائمة بذاتها يلزمها معدل عشر 
سنوات لتتبث أحقيتها بالتواجد و تستلزم شروطا 
بديهية وواضحة لالعتراف بها كمؤسسة جديرة 
بهذا االسم، وليس نزوة أو محل بقالة يفتح في 
فاقصيني  راه  كنخربق،  غير  وليت  الصيف. 
هاد المهرجان وولد المهرجان وبات المهرجان 
المتكررة  الندوات  أما  شفناه،.  ما  فيلم  وشي 
والموائد المستديرة التي ال تنتهي وكثرة الفهامة 
بال فايدة. بقات فالبرزة. لي زاد مهرجان آخر 

يربح فوطة. 

المهرجانات حالة إيجابية
المالحظات  بعض  ورغم  العموم  على 
تظل  الميدان  في  المتدخلين  لبعض  السلبية  
والتي  المغرب،  في  السينمائية  المهرجانات 
تناهز 100 مهرجانا وملتقى صغيرا ومتوسطا 
تقريب  أهمها  كثيرة  إيجابيات  وذات  ضرورية 
بالمملكة  الجهات  جميع  جمهور  من  السينما 
إذ  ودعمها.  شابة  سينمائية  مواهب  واكتشاف 
تلك  خصوصا  السينمائية  المهرجانات  تساهم 
بها  المشاركين  تكوين  في  للهواة  المخصصة 
وذلك بعقد ورشات يؤطرها مختصون في كتابة 
واإلخراج.  والمونطاج  والتصوير  السيناريو 
وقد ساهمت هذه الورشات في تكوين العديد من 
الهواة الذين أنجزوا أفالما قصيرة بعد المرور 

بها.
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  محمد اشويكة

هل المغرب بلد المهرجانات السينمائية بالفعل؟ 
واالختالف  منها  الهائل  الكم  إلى  بالنظر 
على  وتوزعها  موضوعاتها،  في  الحاصل 
هذا  والتداخل،  التزاحم  حّد  إلى  السنة  مدار 

السؤال يظل يطرح نفسه بإلحاح.
التظاهرات  من  مهما  كّما  المغرب  يحتضن 
تحت  جملة  تصنيفها  يصعب  التي  السينمائية 
يافطة المهرجانات، ولكن بعضها ينضوي في 
عدد  تجاوز  فقد  شابهها،  وما  الملتقيات  سياق 
أنها  إال  الستين،  على  يربو  ما  األنشطة  هذه 
ال تحظى بنفس اإلشعاع والتأثير والمصداقية، 
سواء منها الدولي أو الوطني، القار أو العابر، 
المنتظم أو الذي يظهر ويختفي، المحترف أو 

الهاوي، الثقافي أو التجاري.
الصادر  للمهرجانات  المنظم  القرار  يصنف 
يحدد  والذي   ،2012 سبتمبر   19 بتاريخ 
تنظيم  دعم  صرف  وطرق  ومعايير  شروط 
المهرجانات السينمائية، هذه الفعاليات تصنيفا 
 - “أ”  كبرى  فئات  ثالث  إلى  يقسمها  أبجديا 
تشرف  للجنة  خاضعة  ويجعلها  “ج”،   - “ب” 
على انتقاء ما يستحق الدعم منها محددة المبلغ 
آليات  أيضا  القرار  يضبط  كما  “المناسب”، 

اشتغال اللجنة وطرق صرف الدعم.
كتابة  المغربي  السينمائي  المركز  ويحتضن 
اللجنة التي تتلقى الملفات، وتتأكد من استيفائها 
وتسهر  قانونيا،  عليها  المنصوص  للشروط 
وتزود  واقعيا،  العادي  سيرها  معاينة  على 
بتقرير  أعضاءها  دورة  كل  بداية  في  اللجنة 
مفصل عن وضعية المهرجانات والتظاهرات.
تدبير  على  باإلشراف  المركز  يكتفي  وال 
السينمائية فحسب،  للمهرجانات  العادي  السير 
للفيلم،  الوطني  كالمهرجان  أهمها  ينظم  بل 
ويمثله  المتوسطي،  القصير  الفيلم  ومهرجان 
مديره في إدارة مهرجان مراكش الدولي للفيلم.
جلها  تدبير  في  يتحكم  أنه  ذلك  من  واألدهى 
ال  فاإلشراف  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 
الدولة  سلطة  بسط  وإنما  الكلي،  الحياد  يعني 
حيث  من  اختراقه  يتّم  ال  كي  المجال،  على 

المضامين والتوجهات.
ويتّم هذا التحكم عن طريق تفاوت مبالغ الدعم 
أو  المدراء،  بعض  والء  ربما  أو  والتمويل، 
اقتراح من خلف الستار، أو العمل على تشجيع 
لم  إذا  اآلخر،  البعض  حساب  على  بعضها 
التحكم في خطها وقيادتها، مما يجعل  يستطع 

استقالليتها أمرا غير مضمون.
هجنة  الوضعية  هذه  تكريس  في  ساهم  وقد 
عرف  أعضائها  من  فبعض  اللجنة،  تشكيلة 
والتي  الواضحة  األيديولوجية  بانتماءاته 
لم  منهم  وبعض  بها،  المهام  تقلد  إلى  به  أتت 
نشاهده طيلة عقود في إحدى تلك التظاهرات، 
والبعض اآلخر لم نعرف اهتماماته السينمائية 

من  والثقة  المصداقية  ذوو  بينما  ادعاء،  إال 
يمكن  وال  داخلها،  في  محاصرون  أعضائها 

سماع أصواتهم وسط الجلبة.
لجنة  مصداقية  عن  نتحدث  أن  يمكن  كيف 
يقترحها شكليا المهنيون، ويختارها فعليا وزير 
االتصال بعد أن يكتفي المركز السينمائي بدور 
ومحايدة  مستقلة  بلجنة  حريا  أليس  الوساطة؟ 
الثقافي  البعد  وتعكس  المهنيون،  يشكلها  أن 
عمقها  في  المرتبطة  “السينيفيلية”  للحركة 

بحركات حداثية ظاهرة األصول والمبادئ؟
غياب اإلستراتيجية

في  المغرب  في  السينما  مهرجانات  تندرج 
ونشر  عامة  الثقافية  الحركة  تنشيط  إطار 
الوعي السينمائي خاصة. إال أن الرهان على 
غياب  ظل  في  كاف،  غير  وحده  السابع  الفن 
إستراتيجية ثقافية شاملة تتكامل فيها القطاعات 
الثقافي  الشأن  بتدبير  المعنية  والمؤسسات 
كما  الثقافة،  وزارة  أن  سيما  وال  المغربي، 
الثقافة  دعم  في  فعال  بشكل  تنخرط  ال  يبدو، 
واضح،  إستراتيجي  سياق  ضمن  السينمائية 
ثقافة  األفالم ودعم  إنتاج  بين دعم  تفصل  وال 
الناس  التي يشكل جهلها خطرا على  الصورة 

في الوقت الراهن.
المغربية  اإلعالم  وسائل  من  العديد  في  تنشر 
التأثير على المخيال  والدولية ثقافة تساهم في 
الجماعي بشكل ظاهر وجلي، تمويهي ومغالط، 
إذ تساهم المحتويات المرتبطة بالصورة في رفد 
العديد من األفراد بشتى األفكار المدسوسة في 
ثنايا الصور، وخاصة ما يتعلق منها باألفكار 
ذات  المغرضة  والصور  الهدامة،  واآلراء 
البعد التلقيني العقدي، ونشر طرائق االنحراف 
لدى عشاق الجرائم والقتل المرضي، وإنعاش 
هوس المتطفلين بما يسعفهم في تغذية ميوالتهم 

غير الطبيعية.
والبؤس  اليأس  نشر  في  يساهم  هذا  كل 
الحس  وقتل  التبعية  وتكريس  والتسطيح، 
النقدي وتنشئة النشء على قيم الهجنة، وخلط 

الواقع بالخيال.
التراكم  -بعد  التفكير  من ضرورة  بّد  ال  لذلك 
الملتقيات  تنظيم  مستوى  على  حصل  الذي 
الجادة  التجارب  تطوير  في  السينمائية- 
التظاهرات  مفكرة  في  تترسخ  أخذت  التي 
شروط  تراعي  كي  بالمغرب،  السينمائية 
الفصل الموضوعي في ما بين أبعادها الثقافية 
والسياسية  والسياحية  والتجارية  والتربوية 
المساهمة  وبالتالي،  والترفيهية،  واالقتصادية 
في بلورة رؤية تخرجها من استنساخ غيرها، 
فقد أصبحنا نالحظ نفس الوجوه ونفس الثيمات 

ونفس األفالم.
في  تفقه  ال  متطفلة  فئة  السطح  على  وطفت 
مستعدة  ولكنها  السينمائي،  العمل  أوليات 
)مهرجانات  الصفقات  وإبرام  للتصفيق 
البزنس(. نحن لسنا في حاجة إلى مهرجانات 

نهائيا  يقطع  أن  المغرب  وعلى  البروباغندا، 
أصبحت  التي  الرخيصة  المواسم  ثقافة  مع 
إنتاجها  خاللها تظاهرات سينمائية كثيرة تعيد 

بمسحات معصرنة.
خالفات وانقسامات

الهوامش  تظاهرات  على  الرهان  يمكن 
بني  آسا،  زاگورة،  إيموزار،  )الراشيدية، 
گلميم..(  الطنطان،  وجدة،  الناظور،  مالل، 
التي تنتعش فيها العزلة، وتتنامى فيها مشاعر 
اإلحساس بالغبن واإلقصاء والالمساواة، فتنشأ 
مراتع  فيها  وتتضاعف  االحتقان،  بؤر  فيها 
بمثل  يضطلع  أن  يمكن  وال  والتطرف.  الغلو 
األندية  ورواد  النقاد  من  ثلة  إال  المهام،  هذه 
ألنهم  السينما  وعشاق  والباحثين  السينمائية 

الضامن األهم لالستمرارية.
قليلة، تمر  استثناءات  التظاهرات، مع  إن كل 
في  واالنقسام  الخالف  إال  تخلف  وال  كالغيمة 
هذه  من  الهدف  أن  متناسية  األحيان،  بعض 
سينمائية  ثقافة  إرساء  في  يكمن  التظاهرات 
ترفع اللبس عن ممارسة السينما كفن وتفكير.

اإلقناعية  القوة  عليها  المشرفون  يمتلك  كما 
المعنية،  الجهات  على  إيجابيا  تضغط  التي 
بناء  بغرض  وإحراجها  المحلي  الشأن  بتسيير 
للسينما والمحافظة على ما أغلق منها  قاعات 
في  مسؤولياتها  تحمل  إلى  ودفعها  انهار،  أو 
أو  المدن،  الثقافية والفنية داخل  المرافق  خلق 

المناطق التي ترعى الشؤون العامة بها.
فال يمكن أن تصبح السينما في المغرب حقال 
محضة،  تجارية  بعقلية  الناس  يدخله  سائبا 
على  حصلت  التي  االختراقات  بعد  خاصة 
مستوى اإلنتاج واإلخراج. نحن في حاجة إلى 
تظاهرات سينمائية حقيقية، ال سيما وأن تاريخ 
السينمائية  األندية  داخل  “السينيفيلة”  الحركة 
بات شبه نوستالجيا، والجمعيات أو المؤسسات 
هيئات  المهرجانات  إدارة  على  تشرف  التي 

مكلسة.
هذه  رأس  على  معه  ومن  الرئيس  يظل 
الجمعيات إلى أجل غير مسمى، ويدبر شؤون 
بعضها إداريون قد يكونون على صلة بدواليب 
اإلدارة السينمائية، وقد يتحايل بعض مسيريها 
األدبية  الشروط  مراعاة  دون  اللجنة،  على 
والفنية للمساهمين في ندواتها ومدراء فقراتها، 

بدعوى ضعف الموازنات المالية.
تتضمنه  ما  تطابق  عدم  يالحظ  ما  وكثيرا 
المشاريع مع الواقع، فضال عن أن بعضها ال 
ينتج أية قيمة مضافة إلى ما سواه، وال يحمل 
ال  وهذا  اإلسم.  إال  الدولية  صفة  من  بعضها 
تستحق  جادة  أخرى  مهرجانات  أن  يعني 
المرصود  الدعم  بجهودها، رغم حجم  التنويه 
لها مقارنة مع غيرها، حيث يحصد مهرجان 
مراكش، مثال، ما يناهز ثلثي الميزانية العامة 
اآلخرون  ويتقاسم  درهم(،  مليون  عشر  )أحد 

الباقي.

المهرجانات السينمائية في المغرب ترزح تحت وطأة التزاحم والتداخل
ملف
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جولة  الى  آلن  وودي  يصطحبنا  عام،  كّل  مّرًة 
جديدة داخل مخيلته. والجديد عنده ال ينقطع تماماً 
كلياً.  به  يرتبط  ال  عينه  الوقت  وفي  القديم.  عن 
من هذين الذهاب واالياب بين ما هو مستجد وما 
سبق أن الكه لسان المعلم النيويوركي في عشرات 
األفالم، يتولّد منتوجاً بصرياً غالباً ما يكون مسلياً، 
الغبطة  من  األدنى  الحّد  ويضمن  للشهية  فاتحاً 
يبقى  عليه،  السوداوية  انقّضت  مهما  السينمائية. 
الجنس  لمصير  ومطمئناً  اآلمل  على  منفتحاً  آلن 

البشري.
مهرجان  في  المعروض  عقالني«  غير  »رجل 
كاّن األخير )خارج المسابقة بناًء على رغبة آلن 
آلن  حرفة  على  آخر  مثاٌل  المنافسة(،  عدم  في 
الثمانين  بات على عتبة  الذي  المخرج  وصنعته. 
تمثيلية  قامة  برفقة  سينمائية  مغامرة  الى  يحملنا 
يواكين  انه  قافلته.  الى  الصعود  في  تهم  كبيرة 
من  ينبعث  مهموٌم  قبل:  من  نره  لم  كما  فينيكس 
الالمكان. آلن كان دائماً في حاجة الى َمن ينطق 
بإسمه قبالة الكاميرا، أن ينقل بعضاً من وسواسه 
بنفسه،  يقولها  أن  عليه  عصياً  كان  ما  ويقول 
ومقارعة  البوح  في  المتعلثمة  الطريقة  بتلك  أي 

الحجج.
ما يقترحه مخرج »آني هول« هنا كوميديا تذوب 
في  الحوادث  يموضع  االنساني.  الشرط  ِقدر  في 
احدى المناطق األميركية حيث ال يحصل الكثير. 
يستعين النّص بشخصيات غرائبية، معجونة بعبثية 
آلنية بالغة، نراها تعبر الشاشة ببعض الخفة وتدلو 
مقدمها  في  والفلسفة.  الحياة  شؤون  في  بدلوها 
استاذ فلسفة )فينيكس(، نموذج للشخص المصاب 

بكآبة الضواحي، مفلس فكرياً، على حافة الهاوية 
عاطفياً، الخ. من حين الى آخر، يرمي أمام الطلبة 
ان  بيد  مترابطة.  غير  مستعجلة  نظريات  بضع 
لجدران  حبيساً  يبقى  لن  هذا  العجائبي  االستاذ 
الجامعة حيث يحلو له التذكير بين حيٍن وحين أن 
»الجحيم هي اآلخرين«، بل سيصبح بطالً وهمياً 

لبدعة تزجه في معضلة أخالقية.
برفقة  الطعام  تناوله  لدى  المرات،  إحدى  ففي 
تلميذته )ايما ستون( التي سرعان ما تتحول الى 
شكوى  الى  الصدفة  طريق  عن  ينصت  عشيقة، 
ان  المنهارة  األم  تشتكي  عائلي.  تجمع  خالل  أّم 
يقتضي  ثمة قاضي أصدر في حقها حكماً جائراً 
من  انطالقاً  ولدها.  حضانة  انتزاعها  بموجبه 
حياة صديقنا  في  كّل شيء  سيتبدل  اللحظة،  تلك 
المخبول، فيقرر العبور من النظري الى التطبيقي.
الى  آلن  وودي  عودة  عقالني«  غير  »رجل 
»ماتش  مع  ذروتها  بلغت  التي  الجريمة  سينما 
لها وقٌع أشد  بوينت« )2005(. والجريمة دائماً 
يسخر  الذي  آلن  سينيكية  ان  ذلك  عنده،  تأثيراً 
تبلغ  عندما  اال  تكتمل  ال  واآلخرين،  نفسه  من 
انه  تصفيته.  أو  الجسد  إلغاء  األخيرة:  مراحلها 
أفكاره،  ما صنع  لكّل  الوحشي   / المادي  المقابل 
لكّل تلك الدعابات الطفيفة التي ُتطلق كسهام وال 
يقع جراءها أي ضحّية. اذا كان هيتشكوك صّور 
الجريمة كممارسة حّب وممارسة الحّب كجريمة 
يصّورها  فآلن  لتروفو(،  الشهير  التعبير  )وفق 
نقطة  معها  نبلغ  العقل،  عن  إنفصال  لحظة 
الالعودة. انه تجسيد لرؤية فلسفية تجّر الشخوص 

الى حيث ال يتوقعه القدر.
في  مضى  وقت  أي  من  أكثر  الهيتشكوكي  آلن، 
منتجه الجديد، يعزز ذلك الرابط بين الحاجة الى 

القتل والشهوة الجنسية. اذ ال شيء يروي كبت هذا 
التي يحاول معها  الشبقية  المرأة  تلك  االستاذ، ال 
ويفشل وال تلميذته اليافعة التي تتخلى عن رفيقها 
الى تجربة  الى شيء آخر:  من أجله. هو يحتاج 
يتلّذذ بتحقيقها، الى معضلة تطيح بالحياة الراكدة 
الى  الذهاب  في  يوماً  يجرأ  ولم  فيها  ينّظر  التي 
أقصاها. ولعل السؤال الذي يعود دائماً هو الذي 
أن  مستعدون  نحن  مدى  أبعد  ما  استاذنا:  يحّرك 
نذهب فيه كي نحّقق العدالة ونبحث عن سعادتنا؟

يبدأ  ما،  درجة  الى  خفيف  هذا  السنوي  الفيلم 
استخالص  عدم  في  بدرس  لينتهي  كسيتكوم 
في  المنطق.  يطاوعه  شيء  ال  كون  الدروس، 
عصّي  آلن  أفالم  أكثر  من  واحد  هذا  الحقيقة، 
سوداء  كوميديا  إزاء  نحن  عقالنياً.  جعله  على 
أبعد حدود، في كّل تفاصيلها الحوارية  الى  آلنية 
مدّرس مصاب  يتحّول  أن  واالنفعالية.  والتمثيلية 
قاتالً  نساء،  بأزمة وجودية ومدمن كحول وزير 
لسبب ندعكم تكتشفونه، فهذا كله يحتاج الى أكثر 
من سيناريو مصنوع من الفوالذ، بل يتطلب ألفة 
ممكنة  جعلتها  والصانع،  الُمشاهد  بين  استثنائية 

مجموعة أفالم، أبعدها زمنياً ُيساند أحدثها.
في  هذا.  من  أكثر  أو  أقل  ليست  المؤلف  سينما 
بال المشاهد، تتزاحم كّل األفكار، ومع ذلك ينجح 
النّص في استيعاب كّل التناقضات ضمن سيرورة 
على  أحياناً  يعتمد  مفتعلة،  مترابطة،  واحدة، 
الصدفة والحظ المتعثر. عند آلن، كلما كان العقل 
مكتفياً بذاته والفكر متبججاً، ازدادت المتعة العبثية 
وتكرس الجنون وتشرعت أبواب المخيلة وتعزز 
الميل الى الشر. يعرف آلن أكثر من أي مخرج 
على  المرضية معتمداً  يعالج هواجسه  آخر كيف 

الميل الفطري للجمهور العريض الى الفضول.

13

وودي آلن »غير عقالني« حينما ُيحشر بين الجنس والجريمة

نقد
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تعّرف الماليين حول العالم إلى عمر الشريف 
خطوة،  خطوة  اليهم،  يأتي  وهو   )1932(
ببطىء شديد، من بعيد، من عمق البادية. كان 
ذلك قبل أكثر من خمسين عاماً، في »لورانس 
العرب« لديفيد لين. رجل عربي متشح بالسواد 
يقطع  الالمكان،  من  يخرج  جمل  ظهر  على 
الصحراء تحت شمس قاتلة ويقترب في اتجاه 
الكاميرا. الكلمة األولى التي يلفظها في الفيلم، 
على  المرمي  الشخص  جثة  في  يحّدق  وهو 
الشريف  عمر  اليوم،  مات!«.  »لقد  األرض: 
يعود الى هذا المشهد، الى تلك األفق المغبشة 
التي خرج منها وأعاده اليها مرض األلزهايمر، 
للسينما  الذهب  العصر  وبين  بينه  ترك  بعدما 
من  والهبوط،  الصعود  من  قرن  نصف 
االنكسارات ولحظات السعادة العابرة واألحالم 
هم  الماليين  اليوم،  لكن  المكلومة.  والنهايات 

الذي يقولون عنه: »لقد مات«!

رجل الحّب اليتيم
مسّبع كارات، كوزموبوليتي، المنتٍم، صاحب 
به  نصف  أن  يمكن  ما  بعض  هذا  كاريزما، 
الرجل المتعدد الذي »قضى« وهو في الثالثة 
مكسوراً،  متعباً،  رحل  العمر.  من  والثمانين 
مرتوياً ربما، بعدما هيمنت عليه وطأة السنين 
كثيراً،  ينتظر  لم  التجارب.  بل  التجربة،  وثقل 
حمامة،  فاتن  رحيل  بعد  معدودة  أشهر  سوى 
السيدة التي عاش معها واحدة من أكثر قصص 
ولم  الشاشة،  وعلى  الحياة  في  صخباً  الحب 
يحّب  لم  انه  اعترافه  وفي  بعدها،  من  يتزوج 
سواها. في رصيده التمثيلي أكثر من ستين فيلماً، 
متنوعة االتجاهات، إال أّن األفالم الجماهيرية 
السهلة الخفيفة هي التي طغت على سجله، إذا 
استثنينا بعض العناوين الكبيرة التي تّورط بها. 
رقم  وال  ثابتاً،  عنواناً  الشريف  عمر  يملك  لم 
هاتف محموالً. تّنقل بين عواصم العالم، قطَن 
في الفنادق وأمضى أيامه بين كازينوات الساحل 
المقامرة.  المفضلة:  هوايته  ممارساً  الفرنسي 

يمكن القول إنه عاش. عاش كثيراً. عاش بكل 
ما أوتي من قوة وضعف. قضم الوجود بأسنانه!

فيكتوريا أنقذته
بفضل  مشهوراً  ممثالً  أصبح  أنه  دائماً  روى 
الفرنسيين. الفرنسيون؟ نعم! فهذا االسكندراني 
المولد واللبناني األصل )اسمه الحقيقي ميشال 
شلهوب(، التحق في طفولته بمدرسة للكاثوليك 
الفرنسية  األطعمة  جودة  أّن  إال  مسقطه،  في 
كلية  الى  أّمه  فنقلته  وزناً،  يزداد  جعلته  هناك 
فيكتوريا حيث تعلّم اللغة االنكليزية. لغٌة أتاحت 
له أن يتقّدم لدور في »لورانس العرب« مطلع 
»غولدن  جائزة  الحقاً  عنه  وينال  الستينات، 
غلوب« ألفضل ممثل في دور ثاٍن. باختصار، 
مصر.  خارج  السينما  أبواب  له  شّرع  دوٌر 
المسرحية  للفنون  الملكية  باألكاديمية  التحق 
عندما  العشرينات،  مطلع  في  كان  لندن.  في 
مّثل في »صراع في الوادي«، إخراج يوسف 
شاهين. إنه الفيلم الذي جعل حياته تنقلب رأساً 
على عقب. ظّل يعمل لثمانية أعوام في السينما 

عمر الشريف،
الالُمنتمي الذي عاش بال هاتف وعنوان ثابت!

بورتريه
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المصرية، في إدارة بعٍض من أهم صناعها، من 
كمال الشيخ الى صالح أبو سيف، قبل أن ينطلق 

الى فضاء العالم األوسع.
تحديقة عمر

دون  من  الشريف  عمر  عن  الحديث  يمكن  ال 
لين:  لديفيد   )1965( جيفاغو«  »دكتور  ذكر 
بوريس باسترناك، لحن »أغنية الرا« لموريس 
جار، جولي كريستي... ثم، تلك التحديقة المّرة، 
الغارقة في الدموع، سحر بها الشريف عدداً ال 
بأس به من المشاهدين حول العالم. عرف لين 
الثورة  أجواء  وسط  رومنطيقيته،  يلتقط  كيف 
جائزة  نال  هذا  دوره  عن  والخراب.  والنزوح 
»غولدن غلوب« ثانية، هذه المرة ألفضل ممثل 
في دور رئيسي. كّرت سبحٌة من األفالم التي 
طرحت الشريف نجماً بالمفهوم التقليدي للكلمة: 
»مايرلينغ«  روّس،  لهربرت  طريفة«  »فتاة 
فرنوي،  لهنري  »مايريغ«  يانغ،  لتيرينس 
وصوالً الى أفالم أقّل وهجاً في السنوات األخيرة 
لفرنسوا  القرآن«  وأزهار  ابرهيم  كـ«موسيو 
ممثل(،  أفضل  »سيزار«  عنه  )نال  دوبيرون 
مراكشي،  ليلى  للمغربية  القصبة«  »روك  أو 
آخر فيلم مثّل فيه ــ واضطلع فيه بدور الميت. 
في  األخيرة،  السنوات  في  أطّل  كان  مصرياً، 
كلٍّ من »المسافر« )2008( ألحمد ماهر الذي 
المهرجان  )كّرمه  البندقية  مسابقة  في  شارك 
االيطالي في مناسبة مرور خمسين عاماً على 
انطالقته( و«حسن ومرقص« )2008( لرامي 

إمام، حيث التقى عادل أمام.
»الندم؟ ال أعرفه؟«

يصعب إيجاد خط واضح يعبر كّل هذه األفالم، 
يكون  أن  في  لرغبته  حتمية  نتيجة  اّنها  إال 
حاضراً خارج أسوار التصنيفات. فعندما سأله 
أكثر  قبل  مثالً  ماتش«  »باري  من  صحافي 
بعض  على  نادماً  كان  إن  سنوات،  عشر  من 
خياراته، رّد قائالً: »كرهُت معظم األفالم التي 
أنجزتها، لكني لست نادماً على شيء، سواء في 
مهنتي أو في حياتي. بل أنني ال أفهم معنى كلمة 
»ندم«. أعرف أني لحظة فعلُت ذلك كان علّي 
أن أفعل. هذا كل شيء. ثم إني ال أحّب النظر 
الى الوراء. يبقى لنا مع كل يوم يمضي القليل 
لنعيشه، وبقدر ما يقصر الزمن تتضاءل رغبتنا 
قصير.  المستقبل  السلبية.  األمور  تذّكر  في 
أني  بيد  محوه،  أريد  ال  جداً.  طويل  الماضي 
ال أفكر فيه. قررت منذ بضع سنوات أن أحيا 

اللحظة الراهنة فقط«.
عبد الناصر واالستخبارات

األنظمة  ضد  صريحاً  موقفاً  أعلن  مرة،  غير 
الشمولية، وأشهر عداءه لنظام عبد الناصر الذي 
صارح أحد النقاد العرب بالقول إّن هذا النظام 
أراده جاسوساً الغتيال بعض الحزبيين. وروى 
أّن االستخبارات المصرية حاولت تجنيد  أيضاً 
فاتن حمامة للعمل معها لوال تدخله لـ«إنقاذها«. 
كان يتباهى كونه اعتنق االسالم عن اقتناع، ولم 
السّنة  على  أّن  مرٍة،  ذات  اإلعالن  عن  يتواَن 
والشيعة أن يقاتلوا اليهود اإلسرائيليين بدالً من 

المقابل، كان الغضب  بينهم. في  التقاتل في ما 
على  لُيقِدم  هيبته،  من  فينال  فجأة،  به  يستبد 
كالتعرض  أحياناً،  عليها  ويندم  يعود  تصّرفات 
حمل  أنه  بيد  صحافية.  صفع  أو  شرطي  الى 
قلب طفل، يكبي عندما يتألم أو يشاهد فيلماً، كما 
صّرح في مقابلة مع »باري ماتش«: »ديانتي 
هي التسامح. لكنني أرى أني أضحي مع العمر 
أقّل تسامحاً وأكثر غضباً. أتساءل كيف يحصل 
ذلك إْذ كنُت أخال شاباً أننا نغدو أكثر حكمة مع 
على  ليس صحيحاً  ذلك  لكن  العمر.  في  التقدم 
اإلطالق. الشيوخ ليسوا حكماء، ذاك ألنهم في 

بساطة، ال يملكون الوقت إلضاعته«.
عاش كّل دقيقة

نموذجاً  السنوات  عبر  الشريف  عمر  أضحى 
بين  مغترباً  غريباً  عاش  الالمنتمي.  للفنان 
متروبوالت العالم، بعيداً من »الهويات القاتلة«، 
مسلّماً قدره للشهرة والنجومية، ومحافظاً بشغف 
عشقه  في  والمتجّسد  فيه  المتأصل  الرهان 
للمقامرة وسباق الخيل الذي كان ُيخّسره األموال 
وإنما يمنحه األمل. هذا الكسول في طبيعته، كان 

يحتاج الى َمن يهّزه دائماً. ينفق كالمجنون وال 
يأبه لخسارة المبالغ الطائلة. حتى في سبعيناته، 
كان يعيش كل دقيقة الى أقصاها، يفعل كل ما 
يفعله على نحو كامل وبمنتهى الشغف واألناقة. 
الخوف الوحيد لديه حول الزمن الذي يمضي، 
كان يتعلّق بالصحة. لم يخْف من الموت بل من 
األلم، من االنحطاطين الجسدي والذهني. أرعبه 

ذلك. لم يكن يتحمل عوزه الى أحد يعتني به.
»مرساتي«

فاتن  عن  االنفصال  قرر  بعدما  وحيداً  عاش 
حمامة. يقول: »أرغمُت على أن أعيش حياتي 
العالم  في  الوحيد  الممثل  فأنا  بدوّي.  مثل  كلها 
الذي ال يملك جنسية محددة لمهنته. إني مصرّي 
لكني ال أنجز أفالماً مصرية. ألعب دوماً دور 
الغريب. ال أملك في الحقيقة جذوراً. إني غربّي 
ميلودرامي  جداً.  المزاج  وشرقي  جداً  الثقافة 
أفالمهم  يصّورون  الفرنسيون  الممثلون  جداً. 
في فرنسا ويعيشون فيها معظم األحيان. أنا أجد 
أحَظ طويالً  لم  مختلفة.  أماكن  في  دائماً  نفسي 

بمرفأ أشّد إليه مرساتي«.

بورتريه
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  نور الدين محقق          

بعض  في  دائما  كعادتها  المغربية  السينما  تتألق 
المخرجين  يقدمها بعض  التي  السينمائية  األفالم 
أوج  إلى  بها  ويصلون  المغاربة  السينمائيين 
السينما  أن  ذلك  وإخراجا.  رؤية  الفني  عطائهم 
وتسعى  اإلنسانية  القصص  في  تغوص  وهي 
لتقديمها البد لها أن تتوفر لها قصة جديرة بأن 
تحكى عبر سيناريو مكتوب بدقة وال بد لها أيضا 
ويستطيع  القصة  هذه  أسرار  يعرف  من مخرج 
بأدوات  المشاهد  إلى  ينقلها  أن  سينمائي  بذكاء 
للممثلين  دقيق  اختيار  عبر  و  محكمة  سينمائية 
الذين يجسدون أحداثها بفنية واقتدار. إن هذا التألق 
الفني الذي تحققه السينما المغربية من حين آلخر 
سينما  باسمها،  جديرة  سينما  منها  يجعل  ما  هو 
المغربية  الثقافة  تمثل  أن  وتستطيع  استطاعت 
ليس فقط في المهرجانات الوطنية فحسب وإنما 
أيضا في المهرجانات العربية والدولية على حد 

سواء. ومن بين هذه األفالم السينمائية المغربية 
التي عرفتها الساحة الفنية أخيرا نجد كل من فيلم 
»إطار الليل« للمخرجة طاال حديد وفيلم »جوق 
»عايدة«  فيلم  مفتكر،  محمد  للمخرج  العميين« 
للمخرج ادريس المريني. في فيلم »إطار الليل« 
مغربي  مهاجر  سيرة  تحكي  قوية  إنسانية  قصة 
يعود إلى بلده وحين لم يجد أخاه يقوم بالبحث عنه 
األخ  أن هذا  التي ظن  العربية  المناطق  في كل 
قد يكون ذهب إليها، وفي فيلم »جوق العميين« 
نجد سيرة جيل بأكمله عن طريق سيرة إنسانية 
الحب والنضال بطريقة رائعة، وتم  فيها  اجتمع 
يراه  ال  ما  يرى  ذكي  طفل  عيون  عبر  تقديمها 
والعمق  البساطة  بين  جمعت  سيرة  اآلخرون. 
ومؤثر،  قوي  بشكل  اإلنساني  البعد  فيها  وتألق 
عميق  سينمائي  فيلم  في  تقديمها  عملية  وتمت 
»عايدة«  فيلم  وفي  وتنويه.  احتفاء  بكل  جدير 
الحضاري  والتحاور  اإلنساني  التآخي  قوة  نجد 
والعيش المشترك البهي بين الجيران بدون النظر 

إلى اختالف الديانة بينهم. الكل يعيش في سالم 
ومحبة مع اآلخر ويحترم معتقداته الدينية. 

قصة  »عايدة«  السينمائي  الفيلم  هذا  يحكي 
في  البهية  مغربية عاشت طفولتها  يهودية  سيدة 
مع  طفلة  وهي  قوية  صداقة  وربطتها  المغرب 
صحبة  هاجرت  وحين  الرائع  صديقها  يوسف، 
إلى فرنسا ظلت هناك في مدينة باريس. لكن ما 
أن شعرت بدنو أجلها إثر إصابتها بداء السرطان، 
حتى جّرها الحنين إلى بلدها األصلي، المغرب، 
وأرادت أن تقضي بقية حياتها فوق ترابه. حين 
»عايدة«،  اسمها  داللة  تأتي  هنا  ومن  عادت، 
وأن  يوسف  البحث عن صديق طفولتها  قررت 
التي قضتها هنا في  تستعيد معه أجواء الطفولة 
المغرب صحبته لكنها ستجد أن يوسف قد تزوج 
في  تفرط  أن  تريد  وال  كثيرا  تحبه  وأن زوجته 
زواجها به تحت أي ذريعة كانت أو أي سبب. 
»عايدة«  وبين  بينها  الصراع  سيشتد  هنا  من 
كل  يوسف  نفس  في  تحيي  أن  استطاعت  التي 

فيلم »عايدة« سينما إنسانية بطعم الصداقة النبيلة 
سينما مغربية
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معه  قضتها  التي  البهية  البريئة  الذكريات  تلك 
حين كانا طفلين يوحد بين أهلهما حسن الجوار 
كل  ديانة  اختالف  رغم  الواحد  الحي  وصداقة 
تعيد  أن  »عايدة«  ستستطيع  هكذا  منهما.  واحد 
يوسف إلى حبه القديم للفن الموسيقي وأن تدفع 
تعمل  التي  الموسيقية  الفرقة  إلى  لالنضمام  به 
التي  للحياة  معنى  يجد  تجعله  أن  وبالتالي  بها. 
كان يعيشها مشتتا بين الوظيفة واألسرة ليس إال 
حتى أصيب بالكآبة من جراء الرتابة التي قيد بها 
نفسه. وداخل هذا الثالثي »عايدة« و»يوسف« 
الحياة  على  الفيلم  سينفتح  »غيثة«  وزوجته 
والتقاليد اليهودية المغربية في تكاملها مع التقاليد 
اإلنساني  انفتاحهما  وفي  المغربية  اإلسالمية 
الكبير على التآخي والمحبة واالحترام المتبادل، 
وعلى الموسيقى التي توحد بين القلوب وتجعلها 
يفهم  أن  وبدل  والبهاء.  الصفاء  ظل  في  تعيش 
»يوسف« قيمة الصداقة التي منحتها له »عايدة« 
يعاني  كان  التي  الرتابة  نتيجة  حبها  في  سيقع 
منها، مما سُيسبب لها خصومة قوية مع زوجته 
لهذه  باالعتراف  نيرانها سوى  إطفاء  تستطع  لم 
الزوجة بأن ما يجمعها مع »يوسف« ال يتعدى 

الصداقة النبيلة الراقية، وإنها قد عادت للمغرب 
ال لتأخذ »يوسف« منها وإنما لتعيش بقية حياتها 
الذين  الناس  ومع  ماضيها  مع  وسالم  وئام  في 
عاشت معهم طفولتها. وقد اعترفت لهذه الزوجة 
معها  تتعاطف  الزوجة  هذه  جعل  مما  بمرضها 
لإلبقاء  »يوسف«  بزوجها  وتدفع  كبير  بشكل 

على الصداقة الراقية التي تربطه بها. 
هكذا سينتهي هذا الفيلم السينمائي المغربي البهي 
بأن  سنرى  حيث  األمل،  على  مفتوحة  نهاية 
»عايدة« ستسعى لمقاومة المرض عبر الذهاب 
مدعومة  قوية  وبنفسية  جهة  من  األطباء  عند 
بمؤازرة أختها »سوزان« واألصدقاء من جهة 
أخرى. وما جعل الفيلم يحقق هذا التكامل الفني 
باقتدار  كتبه  الذي  المحكم  السيناريو  بين  الناجح 
اإلله  عبد  المغربي  والسيناريست  الروائي 
الحمدوشي وبين العملية اإلخراجية له، هو كون 
المخرج  المغربي ادريس المريني قد توفق في 
هؤالء  أن  كما  وإدارتهم  الممثلين  اختيار  عملية 
الممثلين قد استطاعوا أن يبرزوا في األدوار التي 
الممثلة  تألقت  التألق.لقد  من  بكثير  لهم  أسندت 
نفيسة بنشهيدة في دور »عايدة« تألقا كبيرا، كما 

تألق الممثل عبد اللطيف شوقي بدوره وهو يجسد 
شخصية »يوسف« ونفس األمر بالنسبة للممثلة 
هدى الريحاني التي جسدت دور زوجته »غيثة« 
الممثلين  هؤالء  إلى  وباإلضافة  كبيرة.  بفنية 
رشيد  وأمينة  الشوبي  محمد  من  كل  تألق  فقد 
ولطيفة  الروخ  وادريس  االدريسي  ومجدولين 
أدوارهم  يجسدون  وهم  بنكيران  ومجيدة  أحرار 
أيضا  المخرج  أن  استطاع  كما  الفيلم.  هذا  في 
بحيث  السينمائي  التصوير  عملية  في  يتحكم  أن 
تتابع  خطية  في  وتسير  ومعبرة،  قوية  جاءت 
الحبكة الدرامية التي كان يكسرها من حين آلخر 
باقتدار  إدارتها  في  المتحكم  باك  الفالش  بتقنية 

سينمائي كبير.
لقد استطاع المخرج السينمائي المغربي ادريس 
هذا  الثالث  السينمائي  فيلمه  يقدم  وهو  المريني 
بعد كل من فيلمه السينمائي  األول »بامو« سنة 
1983 وفيلمه السينمائي الثاني »العربي« سنة 
2011 أن يبدع  في هذا المجال السينمائي الفني 
قويا  فيلما  المغربية  للسينما  يمنح  وأن  الصعب 

يستحق عليه كل التنويه والتقدير.

سينما مغربية
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  مبارك حسني

طفل  طرف  من  وقراءتها  شعرية  أبيات  نسخ 
وإهداؤها للجارة الصبية التي كانت أول من عزف 
المراهق، إلرضائها.  القلب  نياط  في  الحب  لحن 
في  عليها  المحصل  )العالمات(  النقط  في  النفخ 
المدرسة لتزويرها إرضاء للوالد الطموح الحالم. 
تلكم حالتان بريئتان ُتجمالن عالم طفل، وقد ُتعدان 
السن.  في  التقدم  مع  ُتنسى  طفولة  شقاوة  مجرد 
يأخذ أشكااًل  العالم الصغير  لهذا  لكّن هناك مثيالً 
أخرى أكثر جدية لدى الكبار والراشدين، عنوانه 
النفاق االجتماعي بهدف الوصول إلى السلم الذاتي 
والهناء وراحة البال، وهو ما سيراه الطفل بعينيه 
الشيء  الكبير.  المجتمع  وفي  العائلة  في  حواليه 

الذي يجعل للحالتين معنى وداللة.
نحن أمام سينما تقف عند زاوية رؤية طفل بقامته 
تساير  وكي  تفهم،  كي  تتشعبط  التي  الصغيرة 
وتعيش مثل اآلخرين بوسائلها الخاصة في عالمها 
السري والمفتوح في الوقت ذاته. نحن بعيدون عن 
عالم الطفولة الداكن الذي يسكن الذاكرة واألحالم 
في  اإلشباع  حد  إلى  ُصورها  ألفنا  التي  المقلقة 
أفالم المخرج القصيرة وفيلمه الطويل »البراق«، 
هي  بوالده،  طفل  عالقة  ممتدة  تتجلى  وحيث 
لم  أنه  يبدو  التي  بأبيه  للمخرج  الحقيقية  العالقة 
إذاً،  والعميق.  القوي  األثر  من  مخزونها  يستنفد 
الُمضبب  االستبطاني  السيكولوجي  التوظيف  بعد 
ما  أمام  هنا  نجدنا  عنه،  المسكوت  من  بالكثير 
من  وتفارق،  تالق  حكايات  من  العالقة  تمنحه 
منظوراً  طفولة  نتتبع  خارجي.  والتباس  انبهار 
إليها من الخارج، من المحيط القريب، عبر سينما 
ُتخرج عدستها من ال نهائي الذاكرة المخيف نحو 
ال نهائي حياة اآلخرين من ذوي القربى. وهؤالء 
أفراد عائلة غير عادية في مجتمع محافظ ومناور 
يدور حول نفسه وعاداته في حي شعبي صاخب 

وحي ذات زمن بعيد ينذر بكل االرتباكات.
 

الحكايات التي تتقاطع
غير  المغاربة،  لدى  المعنيين  بأحد  شيخ  األب 
المعنى اآلخر الذي هو »كبير القبيلة«، »الشيخ« 
هنا مغّن شعبي وعازف على الكمان ضمن فرقة 
شيوخ وراقصات يحيون حفالت أعراس وختان 
وما شابه. وألننا إزاء سينما، سيفرد الشريط لكل 
حياة  قصص  مع  ستتقاطع  التي  قصته  شخص 
اآلخرين أمام عيني الطفل، على رغم أن كل ذلك 
وسيسعى  األمر،  حقيقة  في  عليه  متعالياً  يظهر 
ضآلة  حدود  في  الكاميرا  يوقف  كي  المخرج 
الطفل  الذي كان  المخرج  إنه  الجسدية،  »طفله« 
أصعب  وما  غابرة.  سبعينية  مرحلة  في  نفسه 
يتم  حين  الذاتية،  السيرة  توظيف  مطبات  تفادي 
النزول  وليس  قطعها،  يجب  كمسافة  النزول  هذا 
كغوص من دون مقاييس مضبوطة، وهو ما تعّود 

الحكي  القصد هنا هو  لكن  إتقانه سابقاً.  المخرج 
من دون تأويل مواز خفي كما كان يفعل في سينما 
جديدة  تجربة  األحوال  جميع  في  هي  له.  سابقة 
تستحق التحليل الذي نحن بصدده، بخاصة سؤال 
السينما  مع  متصالحاً  بدا  الذي  السينمائي  التحقق 
الحية مع هم  بتمرير صورها  تكتفي  بعامة حين 

التنويع وخلق المفاجآت والبحث عن التشويق.
البداية  في  ذكرناهما  اللذين  اإلرضاء  فشرطي 
جعال الطفل يتحرك ويبحث ويؤسس لذاته وجوداً 
سيحدد  ما  هو  الوجود  وهذا  الممارسات،  من 
المعروف.  السينمائي  عالمه  ويشيد  مستقبله 
بالتفوق في  الذي أوصاه  أواًل  الوالد األمي  هناك 
الدراسة، وجعله من دون أن يدري ذلك، يجد السند 
ويرتمي في حضن العم المتعلم المتشبع بتيارات 
اليسار الماركسي الممتزجة وقتذاك بمثالية متعالية 
مضّمخة بحب األدب والشعر والفن بالشكل الذي 
الذي  السند  هذا  العائلة.  في  الشيوخ  يمارسه  ال 
سيستمد منه الطفل القدرة على االختراق الصغير 
السطوح.  فوق  للجارة  الطفولي  الحب  عالم  في 
صدى  تمنح  الشريط  من  الفقرة  هذه  أن  والحق 
ومنه  ذاتها،  الحكاية  عاش  بالكامل  لجيل  وثائقياً 
كاتب هذه السطور. فما أجّل تلك العالقة المفارقة 
الحب األول وجاذبية  بين رعشة  اآلتية من فوق 

ماركس.
يمنحن  اللواتي  النساء  كل  وحولها  األم  وهناك 
الشعبي  الرقص  بهاء  في  المغربية  الحّسية 
المرغوب-المرفوض، ونسيج العالقات المتشابكة 
غير الصافية حيناً، والبريئة أحياناً أخرى من دون 
تعيش  كحيوات  فقط  الذنب.  أو  بالندم  شعور  أي 
كانت  كيفما  سعيدة  تكون  أن  وتحاول  اللحظة 
الحال، وإن تعذر تحقيق ذلك قد تحزن وقد ال تأبه. 
وهذا المعطى هو الذي منح الفيلم مزيجه الدرامي 
الذكورية  الشخوص  باقي  مثل  تماماً  والكوميدي. 
التي تخفي وتعلن طينتها وفق المواقف والظروف 
سواء كانت حقيقية أو ضمخها المخرج بمخياله. 
مثل حقيقة العازف الذي له قناعان، قناع الموظف 

ابنه  يحّض  حين  بخاصة  الفنان،  وقناع  الصارم 
على النجاح في الحياة والمجتمع من طريق التعلم، 
سوى  ليس  الذي  هو  فشله  عن  واٍع  ال  بوح  في 
في  الغائبة  الفن  لصفة  ذكر  دون  من  »شيخ«، 

القاموس الكالمي، على رغم أن ما يقوم به فن.
وفكرته  العمل  مبرر  هي  هذه  األقنعة  ولعبة 
ليستا سوى تصغير  الفرقة ومحيطها  إن  األكبر. 
لباحة المجتمع الكبيرة. فحين يتظاهر أفراد الفرقة 
بالعمى كي يحيوا حفالت مخصصة للنساء فقط، 
العيش  في  يستمروا  كي  أقنعة  يرتدون  نراهم 
وكذا  الحفالت.  هذه  تستدره  ما  على  معولين 
واجتماعية  سياسية  خيارات  تغله  حين  المجتمع 
إليها  يتطرق  التي  فالفترة  معينة.  واقتصادية 
المفصلية  الفترات  من  السبعينات،  وهي  الشريط 
للمغرب.  المعاصر  السياسي  التاريخ  في  الكبرى 
عسكريان  انقالبان  حدث  األولى  سنواتها  في 
فاشالن سيكون لهما األثر البليغ العميق على البلد. 
مالمح  تكوين  مرحلة  هي  السنوات  هذه  أن  كما 
يسار  قوى  فيه  تتعارض  واجتماعي  فني  مغرب 
التحديث  خيارات  رحمه  في  وتتجاذب  ويمين 
والراقصين  العازفين  الشيوخ  ورمز  والمحافظة. 
دال هنا، فقد كانوا يمثلون تلك المساحة من الهواء 
والتنفيس لألهواء، كما كانوا أحياناً وسيلة لإللهاء 
ومجابهة الفن المعارض حيت سيوظفون إلحياء 

الحفالت الرسمية في سنوات الثمانينات.
المخرج يستلهم من حياته الشخصية الطفولية كي 
بميزته  حكايته  قوية.  بحنينية  الزمان  ذلك  يروي 
هذه تمنحه القدرة على الشهادة من الجهة األخرى، 
من داخل ما كان ينظر إليه بعين متناقضة، تود 
بأسلوب سلس  يفعل  ذاته. وهو  الوقت  وتنفر في 
وكالسيكي متأثراً بالسينما الواقعية على ما يبدو، 
السينمائي  الفني  النقاش  بمخاض  أيضاً  ومتأثراً 
وهاجس  الفن  هاجس  بين  ما  الحائر  المغربي 
وال  متوترة  غير  هنا  فالكتابة  بالتالي،  الجمهور. 
مسكونة بالهواجس، بل تتقن فعل النقل والمحاكاة 

والنسخ وممارسة السرد.

طفولة بيضاء بين رعشة الحب األول... وجاذبية كارل ماركس
قراءة في فيلم »جوق العميين«

سينما مغربية
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  عبد الكريم واكريم

كلما أََهلَّ هالل شهر رمضان من كل عام إال 
د النقاش في شبكات التواصل اإلجتماعي   وتجدَّ
وُدبِّجت المقاالت في الصحف حول مستوى 
منها  خصوصا  المغربية،  التلفزية  الدراما 
اإلفطار.  ساعة  في  ُتعرض  التي  الكوميدية 
فباستثناءات قليلة نالت اإلجماع في السنوات 
للكوميدي  »الكوبل«  كسلسة  الماضية 
المتميز حسن الفذ والتي اعتمد فيها، متناوال 
قضايا مجتمعية، على كوميديا الموقف ، فإن 
األعمال الكوميدية األخرى لم ترَق لتطلعات 

والجمهور.   المتتبعين 

لكن بالمقابل كانت ومازالت بعض األعمال 
الدرامية من مسلسالت وأفالم تلفزيونية  تنال 
أن  خصوصا  المشاهدين،  فئات  كل  رضى 
ملحوظين،  وفنيا  تقنيا  تحسنا  شهد  مستواها 
رصيد  لديهم  مخرجين  استقطبت  ألنها 
وتقنيين  وتلفزيونيا  سينمائيا  به  اليستهان 
رت  اشتغل كثير منهم في أعمال أجنبية ُصوِّ

بالمغرب وممثلون خليط من عدة أجيال. 
ا الدراما التلفزيونية المغربية الحالية   إذا قارنَّ
ا وكيفا  كّمً بما كانت عليه منذ بضع سنوات 
أنها  لنا  فسيتبيَّن  اآلن،  عليه  أصبحت  وما 
متطلبات  لكن  ملحوظا،  تطورا  عرفت 
المشاهد المغربي المتتبع لألعمال التلفزيونية 

شهدت بدورها  تطورا، إذ أصبح مع مرور 
لمقارنة  يضطر  وهو  تطلُّبا  أكثر  السنين 
خصوصا  العربية،  بنظيراتها  الدراما  هذه 
السورية والمصرية، إضافة للدراما التركية 
السنوات  في  الفضائية  القنوات  غزت  التي 
المغربي   الُمشاهد  أصبح  والتي  الماضية، 

ُيقبل عليها بكثرة طيلة أيام السنة.

»وعدي« و»حبال الريح« ، تميز ولكن...
التي  التلفزية  الدرامية  األعمال  بين  من 
من  األدنى  الحد  أصحابها  فيها  احترم 
الشروط التي يجب توفرها في عمل درامي 
ياسين  للمخرج  »وعدي«  مسلسلي  ناجح، 
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دراما تلفزيونية



والممثل  للمخرج  الريح«  و»حبال  فنان 
إدريس الروخ. إضافة لبعض األفالم التلفزية 
المعروضة  خالل شهر رمضان، والتي قام 

بإخراجها مخرجون سينمائيون ُمتمرسون .
اجتماعية  دراما  عبارة عن  األول   المسلسل 
تتبَّع  فيها مخرجها مسار شابة يتم اختطافها 
عصابة  طرف  من  السن  صغيرة  وهي 
إلى  وتلجأ  ذلك  بعد  لتهرب  األطفال،  تستغل 
من  عضو  سيظل  لكن  ستربيها،  غنية  امرأة 
  ، أبواها  أنهما  يّدعيان  وزوجته  العصابة 
لتصبح بالنسبة إليهما موردا ماليا مهما، فيما 
عنها،  البحث  في  الحقيقيان  والداها  يستمر 

وخالل ذلك تعيش هي تجربة حب فاشلة...
رغم أن قصة المسلسل تقليدية وكالسيكية في 
بنائها العام وسبق لنا أن شاهدنا مثيالتها في 

العديد من األفالم السينمائية على الخصوص، 
اإلخراجي  األسلوب  هو  فيه  الجديد  فإن  
السنوات  خالل  استطاع  الذي  فنان  لياسين 
القليلة الماضية أن يكسب ثقة جمهور الدراما 
لسلسالت  بإخراجه  المغرب  في  الرمضانية 
فنيا، حققت نسبة  ناجحة جماهيريا ومحترمة 
اللة  »بنات  مسلسل  أهمها  مرتفعة،  مشاهدة 
تباعا  ُعرضا  واللذان  جزأيه،  في  منانة« 
خالل شهر رمضان من السنتين الماضيتين.

الحرية  بإعطاء  فنان  ياسين  أسلوب  يتميز 
بحيث  الممثلين،  حركات  تتتبَّع  لكي  للكاميرا 
يكبِّل  ضيق  فضاء  في  محجوزين  اليظلون 
أغلب  يجعل  الذي  األمر  التمثيلية،  طاقاتهم 
الذين يشتغلون معه يظهرون بشكل  الممثلين 
متميز عما ظهروا به في أعمال أخرى، كونه 

يحسن إدارتهم وتوجيههم إضافة لذلك.
المسلسل هو  ماُيمكن مالحظته في هذا  وأهم 
التطور الجيد للشخصيات، رغم عدم الغوص 
أكثر  ُتصبح  لكي  النفسية  بواعثها  في  العميق 
للممثلين  الجيد  األداء  لكن  وعمقا.  أهمية 
على  ما  نوعا  والتعويض  التغطية  استطاع 

هذا الجانب.
فهو  الريح«  »حبال  الثاني  المسلسل  أما 
بشخوص  تاريخية  فانتازيا  عن  عبارة 
متخيلة  فترة  في  تجسيدها  تم  خيالية  وأحداث 

وغيرمحددة زمنيا ومكانيا. 
هذا  على  الغرائبية  من  نوعا  أضفى  ومما 
على  المتخيلة  ألحداثه  إضافة   المسلسل 
منوال الحكايات الشعبية الشفوية األسطورية  
شخصياته  أسماء  وليلة،  ليلة  ألف  وحكايات 
الغريبة ك »تاج النخلة«، »عود الريحان«، 
»جناح  النار،  »نور  الغزال«،  »حافر 

السيف«... 
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وقد كان من بين نقط القوة في المسلسل إضافة 
لألداء الجيد للممثلين، ذلك التوازن اإليقاعي 
الذي اعتمده المخرج في االنتقال بين المشاهد 
الداخيلة والخارجية، األمر الذي جعل العمل 
اليسقط في الرتابة والملل، اللذان نجدهما في 
العربية،  التاريخية  الدرامية  األعمال  بعض 
الداخلية  المشاهد  مخرجوها  ُيوظف  والتي 
بشكل كبير. إلى جانب االختيار الجيد والدقيق 
رونقا  أضفى  الذي  األمر  التصوير،  لمواقع 
على السلسلة، كان نابعا باألساس من جمالية 
تصوير   مدير  به  اضطلع  الذي  التصوير، 
في  السرعة  أن  يبدو  لكن  مخضرم.  إيطالي 

العمل بغرض عرضه خالل رمضان  إنجاز 
جعل صانعيه يسقطون في أخطاء بخصوص 
يمكن  بحيث  األحداث،  وتسلسل  »الراكور« 
للمتتبع المتمعن أن يالحظ بعض الهفوات في 

هذا الجانب. 

أداء تمثيلي جيد 
التلفزية  المغربية  الدراما  مافي  أهمُّ  ويبقى 
للعديد  المتمكن  األداء  ذلك  هو  العام  لهذا 
األجيال،  جميع  من  المغاربة  الممثلين  من 
ممثلين  نكتشف  كمشاهدين  جعلنا  الذي  األمر 
أو  مخضرمين  آخرين  اكتشاف  ونعيد  شباب 

من  إليها  أضافوا  أدوار  في  الرواد  جيل  من 
سهم. فحتى بعض األدوار التي  خبرتهم وتمرُّ
مجهود  فيها  ُيبذل  ولم  فائقة  بعناية  ُتكتب  لم 
العمل على تطور الشخصية وبناء  من حيث 
ُيضفوا  أن   هؤالء  استطاع  النفسي،  بعدها 
كبار  عند  نجدها  التي  الروح  تلك  عليها  
دور  من  يصنعون   تجعلهم  والتي  الممثلين  
وهنا   بسهولة.  الُتنسى  قد  شخصية  عادي 
يمكن لنا ذكر طارق بخاري  والسعدية لديب 
في مسلسل »وعدي«، ومحمد خيي وجميلة 
الهوني  في مسلسل »جناح الريح«، ومحمد 
الشوبي في ِبضع أدوار بأفالم تلفزية، إضافة 

دراما رمضان المغربية بين جودة السلسالت الدرامية  وضعف األعمال الكوميدية

دراما تلفزيونية
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إلى ممثلين آخرين.

الرمضانية  للدراما  المتتبع  انتباه  ُيلفت  ومما 
لنفس  بكثرة   الحضور  ذلك  بالمغرب،  
الممثلين  في العديد من األعمال، إذ ال يمكن 
الطاغي  الحضور  تخطئ   أن  المهتم  لعين 
سبيل  على  بوطازوت  دنيا  للممثلة  والواضح 
الكوميدية،  األعمال  من  العديد  في  المثال 
لإلعالنات  ذلك  يتجاوز  حضورها  إن  بل 
غير  في  يكون  قد  الذي  األمر  التلفزية، 
ُتعيد  أنها  التمثيلية، خصوصا  صالح موهبتها 
تنويعات  مع  الشخصية  نفس  على  االشتغال 
أن  يمكن  األمر  نفس  فقط.  عليها  بسيطة 
يندرج على الكوميدي عبدهللا توكونة الملقب 
كاملة  دورة  ُخصِّصت  إذ  بـ»فركوس« 
تواجده  مع  الثانية  العمومية  بالقناة  ألفالمه 

تلفزية.  بسلسالت 

أزمة سيناريو
أن  لنا  يمكن  التي  المالحظات  أهم  بين  من 
المغربية  الرمضانية  الدراما  على  نسجلها 
نص  غياب  االستثناءات،  بعض  مع  عموما 
قوي، محبوك ومكتوب بشكل جيد. إذ ُيشكل 
في  وأساسية  كبرى  ضعف  نقطة  السيناريو 
المادة الدرامية الرمضانية لهذه السنة، بحيث 
يضطر المخرجون وفي محاولة لتعويض هذا 
ومحاولة  التقني  الجانب  على  اللعب  النقص 
فيه  نجح  الذي  األمر  بالصورة،  اإلبهار 
السينمائية،  الحرفة  من  تمكنهم  بحكم  بعضهم 
رغم  بقوة  مطروحا  الكتابة  جانب  يبقى  لكن 
الجهد المبذول من طرف هؤالء المخرجين، 
للتغطية  بأدائهم  الممثلون  ذلك  في  ُيساندهم 

عليه.  
وهنا يجب التأكيد على أن هناك  في  األعمال 
معين  والعالمية  والعربية  المغربية  األدبية 
ض حتما هذا النقص الظاهر  الينضب قد ُيعوِّ
التلفزية  الدراما  صانعي  على  وما  للعيان، 

سوى اإللتفات إليه.

الدراما  تطور  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
ُمنِجزيها  بتخلي  رهين  المغربية   التلفزيونية 
بعضهم  ُيكنُّها  التي  الدونية  النظرة  تلك  عن 
تراهم  بحيث  التلفزي،  الدرامي  للعمل 
األمر  يتعلق  حينما  مختلفة  بمعايير  يشتغلون 
بهذا األخير عكس ما يفعلونه حينما ُينجزون 
عمال سينمائيا، وكأنهم يخافون من عدم قدرة 
جمهور التلفزة على مسايرة أعمالهم لو أنهم 

اشتغلوا بمستوى فني أعلى وأرقى. 

دراما تلفزيونية



  محمد زروال

كيروساوا  أكيرا  الياباني  المخرج  يعتبر 
عامة  العالمية  السينما  سماء  في  أيقونة 
واليابانية خاصة، بفضل إبداعاته المختلفة منذ 
أربعينيات القرن العشرين في اإلخراج وكتابة 
يشكل  فإنه  وبالتالي  والتوضيب،  السيناريو 
مرجعا هاما لكل من يرغب في ركوب سفينة 
اإلبداع السينمائي. يشكل فيلم أكيرا كيروساوا 
فيه  وضع  والذي  أفالمه  أهم  من  »أحالم« 
عصارة تجربة تمتد لعقود من الزمن، في هذه 
بحقل  المعنون  الثاني  الحلم  سنتناول  المقالة 
الخوخ وذلك من خالل رصد جوانب االحتفاء 

بالتراث الياباني. 
اعتمد المخرج في فيلمه على عالمين مختلفين، 
األول، داخلي من خالل لقطات داخل المنزل 
سفح  في  مشاهد  خالل  من  خارجي  والثاني 
مخضر يبدو كلوحة تشكيلية متناسقة العناصر، 
بالتراث  المخرج  يحتفي  عالم  كل  وداخل 
الياباني. ففي األول  كشفت لنا الكاميرا داخل 
تراث  كثيرة حول  فضاء ضيق عن معطيات 
وتقسيم  المنزل  تنظيم  شكل  منها  اليابانيين 
عناصره فهناك المطبخ بأوانيه المتميزة، وقاعة 
الجلوس واالكسسورات التي تحتويها من مائدة 
وأواني، ثم هناك البهو والذي زين بنبتة جعلت 
منها اإلنارة المستعملة صورة جميلة في عمق 
الكثير من اللقطات الداخلية. يمكن االنتباه إلى 
على شكل  اليابانيين وهي  عند  األبواب  شكل 
المساحة  ضيق  إلى  ذلك  يعود  وربما  سكة 

اإلجمالية  المساحة  أن  بما  بالسكن،   الخاصة 
تضاريس  عن  عبارة  ومعظمها  صغيرة  للبلد 
جبلية. استحضر المخرج كذلك جوانب كثيرة 
من التراث الياباني في ما يتعلق بقيم المساواة 
إلى  الجلوس  وأسلوب  الطعام  توزيع  وطريقة 
داخل  االجتماعية  والتراتبية  الطعام  مائدة 
األسرة، كما ظهرت لنا تماثيل متباينة األشكال 
المتنوعة  الدينية  المعتقدات  إلى  إشارة  في 
ننسى  أن  دون  وطقوسهم،  مناسباتهم  وكذلك 

طريقة اللباس عند األطفال ذكورا وإناثا. 
المخرج  استغل  فقد  الخارجي  للعالم  بالنسبة 
عن  بحثا  المنزل  من  الصغير  الطفل  خروج 
عالم  إلى  لينقلنا  وحده  له  تظهر  صغيرة  فتاة 
الحلم الذي تم تجسيده في سفح شجرة الخوخ، 
وقد احتفى المخرج بالتراث الياباني في معناه 
برز  والبشري.  الطبيعي  ذلك  في  بما  العام 
تنديدي  بأسلوب  الطبيعي  بالتراث  االحتفاء 
باألخطار التي تهدد التنوع البيئي بسبب زحف 
وإذا  العمراني،  والتوسع  الصناعي  التلوث 
كان المخرج قد أخرج فيلمه سنة 1990 أي 
السوفياتي  االتحاد  فيه  سقط  الذي  الوقت  في 
وبالتالي  األمريكية  المتحدة  الواليات  وصعود 
جميع  في  العولمة  بأخطار  تنبأ  قد  يكون 
مظاهرها. نجح المخرج كيرساوا في االحتفاء 
بالتراث الطبيعي من خالل استحضار شجرة 
الخوخ بدالالتها وجمالية ورودها وثمارها. لم 
بمختلف  البشري  التراث  تناول  المخرج  يفت 
تالوينه كالرقصات والموسيقى واألزياء وذلك 
للتعبير عن المقاومة الثقافية، وقد كانت الثقافة 

ركيزة أساسية في النهضة اليابانية منذ عصر 
الميجي. 

فيلم  في  األصيلة  اليابانية  الرقصات  حضرت 
حقل الخوخ كتعويض للطفل الذي بكى تدمير 
شجرة  جذوع  لقطة  كثفته  ما  وهو  الطبيعة 
بيئية،  مجزرة  يشبه  ما  في  المقطوعة  الخوخ 
باإلضافة إلى الرقص، حضر اللباس التقليدي 
في ألوان متنوعة تحيل على تمجيد االختالف 
ونبذ التنميط. وفي إطار االحتفاء بالتراث دائما 
بإيقاعات  العتيقة  الموسيقية  اآلالت  حضرت 
وتحولت  الصغير  الطفل  قلب  لها  انشرح 
دموعه إلى ابتسامة في إشارة لمستقبل أحسن 
سوى  تكن  لم  التي  الفتاة  ظهور  في  تجسد 
شجرة الخوخ التي بدأت تحيى في لقطة أخرى 
الطفل  حمل  فقد  لإلشارة  الخوخ،  حقل  في 
مسؤولية تدمير الطبيعة للمسؤولين السياسيين 
بأوامرهم  العلوي  الصف  في  تجسدوا  الذين 

واكسسوارتهم.
تمرير  المخرج  استطاع  فقد  القول  خالصة 
مباشر  والبعض  مشفر  بعضها  قوية  رسائل 
واالختالف  للتنوع  تنتصر  إنسانية  بأبعاد 
البيئة  على  والحفاظ  الخصوصيات  واحترام 
التي  واألرض  للوطن  النهاية  في  ترمز  التي 
معتقداتنا  اختالف  رغم  جميعا  تحتضننا 

وألسنتنا وثقافاتنا.

النقدي  المقال  مسابقة  في  شارك  *مقال 
مالل  ببني  والنقد  للسينما  تاصميت  بمهرجان 

في دورته الثانية 
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االحتفاء بالتراث في فيلم حقل الخوخ ألكيرا كيروساوا*

نقد



  مصطفى قمية

اإلنسان هو اإلنسان دائما وأبدا
إن ما يعيشه عالمنا المعاصر من حروب وكوارث 
يجعل  ذاته،  اإلنسان  فعل  من  أغلبها  طبيعية، 
سماته  له  كائنا  باعتباره  اإلنسان،  عن  الحديث 
الكائنات  كل  عن  متميزا  تجعله  التي  الخاصة، 
تعرضه  فما  تساؤل.  موضع  يوضع  األخرى، 
وسائل االعالم المختلفة، وما ينشر على الشبكات 
االجتماعية من صور وفيديوهات من شتى بقاع 
بفعل  الساخنة  البقاع  تلك  من  وخاصة  الكون، 
نيران الحرب، التي ال تنطفئ إال لتبدأ من جديد، 
ازداد  تقدما  ازداد  كلما  اإلنسان  أن  على  يشهد 
بربرية وتوحشا. وهذه مفارقة تمت اإلشارة إليها 
عالمتين  اندالع حربين  بعد  مرة خاصة  من  ما 

خلفتا دمارا عظيما على مستويات متعددة. 
ال جدال في أن العالم في هذا العصر يعاني من 
مجموعة من االختالالت، يشهد بها الجميع وال 
في  تام  اجماع  هناك  يكون  يكاد  أحد.  ينكرها 
الوقت الراهن على أن العالم يعيش أزمة عميقة. 
األبعاد.وهناك  ومتعددة  الجوانب،  أزمةمختلفة 
طبعا محاوالت عديدة  للبحث عن السبل الممكن 
الذي  المأزم،  الوضع  هذا  من  للخروج  اتباعها 
عنه  سينجم  بما  التنبؤ  يستطيع  أحد  ال  أن  يبدو 
هي  ما  على  األمور  استمرت  إن  المستقبل  في 

عليه اليوم. 
وقد بدأ هذا التوجه بانتقاد العقل الديكارتي، وكذا 
التصور الميكانيكي للكون الذي بلوره »اسحاق 
نيوتن« )Isaac Newton( في الفيزياء. في 
الحالتين معا تم الربط بين المعرفة والسلطة. لقد 
متحكما  اإلنسان  جعل  هو  المنشود  األفق  كان 
قوي  ايمان  هناك  لها. وكان  الطبيعة وسيدا  في 
بالتقدم، الذي جاءت الثورة الفرنسية سنة 1789 
»الحرية«  في  المتمثلة  السامية  قيمه  لترسيخ 
أن  تبين  األخير  و»المساواة« و»األخوة«.وفي 
هذا المبتغىبعيد المنال، بل وال يخرج عن كونه 

»يوتوبيا« )Utopie( الغير.
تلعب  أن  يمكنها  التي  األساسية،  األشياء  ومن 
ذواتنا،  في  النظر  نعيد  جعلنا  في  أساسيا  دورا 
وفي وضع العالم من حولنا، نجد الفن بمختلف 
هذا  وفي  السينما.  الفروع  تلك  وأول  فروعه، 
 Das leben der فيلم اإلطار سأتحدث عن 
Anderson( الذي تمت ترجمته إلى الفرنسية 
أي   ،)La vie des autres( عنوان  تحت 
إخراج  ألماني من  فيلم  اآلخرين«. وهو  »حياة 
Floran- )»فلوران هنكل فان دانير سمارك« 
Henckel Von Donnersmarck(، ومن 
Martina Ge- غديج«  »مارتينا  )بطولة 
 )Ulrich Muhe( »و»أولغيش مول )deck
 )SebastianKoch( كوش«  و»سيبستيان 
من  مجموعة  على  الفيلم  حصل  وقد  وغيرهم. 
من  أوخارجها،لعل  ألمانيا  داخل  الجوائز،سواء 

أبرزهاأوسكار أحسن فيلم أجنبي سنة 2007.
كان  ما  في  وبالضبط  ألمانيا،  في  الفيلم  يدور 
األلمانية«  الديموقراطية  بـ»الجمهورية  يسمى 
Deutsche DemokratischeRepu-(
الماضي.  القرن  ثمانينيات  خالل  وذلك   ،)blik
أنشئت  قد  الجمهورية  فهذه  فقط  ولإلشارة 
 7 في  وبالضبط  الثانية  العالمية  الحرب  بعد 
الشرقية«  »برلين  كانت  وقد   .1949 أكتوبر 
الغربية«  »برلين  كانت  بينما  عاصمتها،  هي 
بـ»الجمهورية  يسمى  كان  ما  عاصمة  هي 
Bundesrepublik- األلمانية«.  )الفدرالية 

)Deutschland
إنأول ما تبادر إلى ذهني بعد مشاهدة الفيلم هو 
أن اإلنسان قد يصير، لدافع من الدوافع، فضا، 
لحسه  المشاعر،وفاقدا  ومتجمد  القلب،  وغليظ 
ذاك،  أو  السبب  لهذا  يعود،  قد  لكنه  اإلنساني، 
إلى رشده، وبالتالي إلى إنسانيته. كم هي جميلة 
في الواقعتلك العودة، التي تجعل اإلنسان عظيما 
بالفعل. جميل حقا كان ذلك الشعور الذي راودني 
ليلة مشاهدة الفيلم.شعور باالعتزاز لكوني إنسان.

اإلنسان هو الحرية
الثانيةجاء  العالمية  الحرب  أيام  من  يوم  ذات 
 Jean( سارتر«  بول  »جون  عند  صديق 
Paul Sartre( يستشيره في أمر أرقه وقض 
إلى  االنضمام  بين  االختيار  وهو  مضجعه، 
البقاء  وبين  ألمانيا،  لمحاربة  الفرنسي  الجيش 
ليس  ألنها  بها  لالعتناء  المسنة  والدته  بجانب 
لها أحد يهتم ألمرها غيره. أجابه سارتر بقوله: 
»أنت حر لكن يجب عليك أن تتحمل مسؤولية 

حريتك«. 
مشروع  اإلنسان  أن  يرى  »سارتر«  كان  لقد 
يتأسس  المشروع  وهذا  المستقبل.  على  مفتوح 
هذه  لكن  بالمسؤولية.  المقرونة  الحرية  على 
الحرية يحاول األخرون سلبنا إياها. وهذا ما جعل 
سارتر يؤكد في مسرحيته األبواب المغلقة على 
نوليها،  الغير  فنظرة  الجحيم.  هم  اآلخرون  أن 
وحدنا  نكون  عندما  كبيرا.  اهتماما  العادة،  في 
بتصرفات  نأتي  وقد  عفوي،  بشكل  نتصرف 
يتغير  للغير  رؤيتنا  بمجرد  لكن  أحيانا،  حمقاء 
ولو  فينا  يؤثر  الغير  إن  القول  مآل  شيء.  كل 
قد  الحضور  هذا  لكن  فقط،  الفزيقي  بحضوره 
يتحول إلى مؤسسة تتدخل بشكل صارخ ومباشر 
في حياة الناس محاولة رسم حدود لحريتهم في 
نطاق ال يعود لمفهوم الحرية ضمنه أي معنى، 

كما في فيلم »حياة اآلخرين«. 
على  للسيطرة  حثيثة  محاولة  الفيلم  يعرض 
كل  في  التحكم  في  عميقة  ورغبة  اإلنسان، 
بمبرر  تبريره  يتم  ذلك  كل  وسكناته.  حركاته 
واحد ووحيد هو مصلحة الوطن. مصلحة الوطن 
الداخل  من  مهددة  أنها  على  دائما  تصور  هذه، 
العمل على حمايتها،  ولذلك يجب  الخارج.  قبل 
بإخضاع  ولو  أجلها،  من  شيء  بكل  والتضحية 
الفيلم  في  ومستمر.  مراقبة صارم  لنظام  الناس 
بـ»السطازي«  يسمى  مخابراتي  جهاز  يسهر 
الناس. ويشتغل في هذا  بمراقبة   )La Stasi(
عدد  من  وضعفها  موظف  ألف  مائة  الجهاز 
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السينما في خدمة إنسانية اإلنسان
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الجهاز، كما جاء  المخبرين.وقد كان هدف هذا 
ذلك في بداية الفيلم هو: معرفة كل شيء. حتى 
أفيش )Affiche( الفيلم يكشف هذا األمر حيث 
يتضمن صورتين مجاورتين لبعضهما البعض: 
صورة رجل مخابرات يضع سماعتين على أذنيه 
ويبدو من مالمح وجهه أنه ينصت باهتمام لشيء 
طويلة  قبلة  يتبادالن  وامرأة  رجل  وصورة  ما، 
كمؤشر على الحميمية. هذا يعني أن أفيش الفيلم 

يشير إلى انتهاك الدولة لحميمية الناس.
لقد بين الفيلم كيف أن النظام في ألمانيا الشرقية 
كان يعمل، بكل الوسائل الممكنة، لضمان بقائه 
واستمراريته. وفي سبيل هذه الغاية تتساوى لديه 
مشروعة.  غير  والوسائل  الوسائاللمشروعة 
ميكيافيلي«  نظرية »أليكسيس  يحيل على  وهذا 
التي  السياسة،  في   )Machiavel Alexis(
على  يتغلب  األمير  جعل  في   غايتها  تتلخص 
السلطة  على  الحفاظ  من  ويتمكن  خصومه، 
للعنف،  الدولة  استخدام  مشروعية  يديه.  بين 
كما  عنها،  يدافع  الجسدي،  العنف  ذلك  في  بما 
والفالسفة  المفكرين  من  الكثير  معروف،  هو 
 ،)Emmanuel Kant( كـ»إيمانويلكانط« 

الذي وقف موقفا سلبيا من الثورة الفرنسية ألنها 
رهيبة.  مذابح  إلى  وأدت  العنف  على  اعتمدت 
الدولة ويرفض مواجهته بعنف  يؤيد عنف  فهو 
 Weber( فيبر«  »ماكس  وكذلك  الشعب. 
الدولة  بين  العالقة  أن  على  أكد  الذي   )Max

والعنف عالقة حميمية جدا.
يتعرضون،  الذين  هم  عادة  واألدباء  الفنانون 
وللتضييق  القوي،  للضغط  غيرهم،  من  وأكثر 
بأصنافه المتنوعة، وللمراقبة المستمرة، نظرا لما 
يشكلونه من خطر على نظام الدولة. في الحقيقة 
إن الخوف من المبدعين له ما يبرره، حيث إنهم 
ومواقفهم  الناس  تصورات  تغيير  على  قادرين 
التي  األيديولوجيا  فضح  وبالتالي  األشياء،  من 
المؤسسات  الدولة مسخرة في ذلك كل  تروجها 
التي تتوفر عليها. لإلشارة فقط فهذا الموضوع 
ألمانيا أو في  تناولته أفالم كثيرة جدا سواء في 

الدول األخرى.
في فيلم »حياة اآلخرين« نجد البطل، وهو كاتب 
 Georg( درايمن«  »جورج  اسمه  مسرحي، 
قبل  من  دقيقة  لمراقبة  يخضع   )Dreyman
آذان  إلى  منزله  حول  الذي  المخابرات،  جهاز 

تجهيزه  خالل  من  وكثيرة،  كبيرة  وعيون 
وبكل  داخله،  يجري  ما  كل  تنقل  بميكروفونات 
التفاصيل، قل شأنها أو عظم.وهو ما لم يخطر 
بباله أبدا، إذ كان يظن أن منزله آمن تماما، رغم 
أنه في الواقع كان يشعر بأنه مراقب للتأكد من 

والئه للدولة. 
وعيه بالرسالة الملقاة على عاتقه ككاتب جعله ال 
يقف مكتوف األيدي، متفرجا من بعيد عما يجري 
أمامه. لقد كان يضمن مسرحياته أفكارا مناهضة 
أليديولوجيا الدولة االشتراكية. ثم كتب مقاال عن 
االرتفاع المضطرد لالنتحار مرفقا بإحصائيات 
وهي  الشرقية.  ألمانيا  في  األوضاع  سوء  تبين 

احصائيات تخالف ما تروج له الدولة.
أن  استطاع  األصدقاء،  من  جماعة  وبمساعدة 
ينشر المقال باسم غير اسمه الحقيقي في جريدة 
»دير شبيغل« )Der Spiegel(، التي تصدر 
في ألمانيا الغربية. وقد كان هذا المقال احتجاجا 
جيرسكا«  »ألبرت  الكاتب  انتحار صديقه  على 
الكتابة  منعه من  تم  الذي   )Albert Jerska(
علما  الحاكم،  النظام  من طرف  لسنوات طويلة 
أنه  سبق ل«درايمن«، ذات عشية، أن تحدث 
هيمف«   »برونو  الوزير  مع  موضوعه  في 
)Bruno Hempf(،  فكان جواب هذا األخير 
فضفاض ويكاد ال يعني شيئا، حيث اكتفى بالقول 

إن األمل موجود مادامت هناك حياة.  
من الممكن أن نحد من حرية اإلنسان في الواقع 
أو  السجن،  غيابات  في  به  نزج  بأن  الفعلي، 
من  أو  المعتادة،  أنشطته  مزاولة  من  نمنعه  أن 
ممارسة هواياته،لكن من المستحيل حرمانه من 
نقيدها  أن  يمكن  ال  الحرية  الفكرية.هذه  الحرية 
بهذا  نشير  حدودا.  لها  نضع  أن  أو  بالسالسل، 
الذي  ودمنة«  »كليلة  كتاب  إلى  الخصوص 
الكتاب كما  المقفع«. هذا  ابن  ترجمه »عبد هللا 
يقول النقاد عبارة عن انتقاد الذع للسلطة القائمة 
من خالل توظيف قصص أبطالها من الحيوانات.

محبة اإلنسان لإلنسان
ماتوا  الذين  الناس  عدد  أن  االحصائيات  تبين 
ماتوا  الذين  عدد  بكثير  يفوق  الحروب  بسبب 
بشتى  واألمراض  الطبيعة  الكوارث  بسبب 
أنواعها. ولعل هذا ما دفع إلى التفكير في تكوين 
في  العدواني  الجانب  هذا  لدراسة  عليا  معاهد 
اإلنسان بغرض فهمه، وكشف اآلليات المتحكمة 
فيه. إن الحرب خاصية إنسانية، إذ ال تتحارب 
العدوانية  أن  بينها، رغم  فيما  الكائنات األخرى 

شيء طبيعي فيها مثلها مثل اإلنسان. 
 Thomas( »طوماسهوبز«  كان  لقد 
ألخيه  ذئب  اإلنسان  إن  يقول   )Hobbes
في  الناس  بين  النزاع  مصدر  ويرجع  اإلنسان. 
نظره إلى ثالثة أسباب أساسية هي: أوال التنافس 
الحذر  ثانيا  الشخصية.  المصلحة  تحركه  الذي 
الذي يتوخى الناس من خالله تحقيق أمنهم. ثالثا 
الكبرياء الذي يهدف إلى الحفاظ على السمعة. إن 
األصل في الحياة اإلنسانية، في نظر »هوبز«، 
والحرب  بطبعه.  شرير  فاإلنسان  الحرب.  هو 

سينما عالمية



26

إن لم تكن موجودة بالفعل فهي موجودة بالقوة. 
ومتى تهيأت الشروط اندلعت الحرب. 

الذئب  أو  اإلنسان،  يكشر  الحرب  تندلع  عندما 
بلغة »هوبز«، عن أنيابه، ليفتك باآلخرين. لكن 
الوطيسيمكن  حامية  الحرب  تكون  عندما  حتى 
األقل،  على  األحيان  بعض  في  نسجل،  أن 
ذات  أنه،  ذلك  اإلنساني.ومن  حضوراللحس 
الجنود  حاول  الميالدية،  السنة  رأس  في  مرة 
العالمية  الحرب  إبان  المتحاربين،  الطرفين  من 
الثانية،ترديد أغنيات عيد الميالد جماعة، داخل 
كان  بينما  البعض،  لبعضها  المجاورة  خنادقهم 
ذلك.  من  منعهم  يحاولون  وقواده  الجيش  كبار 
 )Horse war( الحرب«  فيلم »حصان  وفي 
Steven Spiel- )لمخرجه »ستيفنسبيلبيرغ« 
العرض  صاالت  إلى  خرج  الذي   ،)berg
مؤثر  مشهد  عند  نقف   ،2011 سنة  السينمائي 
حيث سيتعاون جنديان أحدهما إنجليزي واآلخر 
الذي  الشائك  السلك  من  جواد  لتخليص  ألماني 
التف حوله، وكان قاب قوسين أو أدنى من أن 

يقضي عليه.
ال ريب في أن هناك ما يفرق بين الناس، ويوفر 
ريب  ال  أنه  بينهم.كما  العداوة  لنشوء  الشروط 
في أن هناك ما يجمعهم، ويؤلف فيما بينهم. قد 
ونشر  العنف  نفي  في  هاما  دورا  الفلسفة  تلعب 
فايل«  »اريك  يعتبر  السياق  هذا  وفي  السالم. 
)Erick Weil( أن العنف يمثل مشكلة الفلسفة، 
Non-( »باعتبارها رفضا للعنف. فـ»الالعنف
violence( هو نقطة االنطالق مثلما هو الهدف 
النهائي للفلسفة. إن الفيلسوف، في نظر »فايل«، 

يرغب في اختفاء العنف من العالم.
إلى جانب الفلسفة، وبالموازاة معها، يمكن للفن 
جعل  وإلى  ومستقرة،  آمنة  حياة  إلى  يقود  أن 
الواقع.  في  عليه  هو  مما  إنسانية  أكثر  اإلنسان 
وكذا  القراءة  لعبت  اآلخرين«  »حياة  فيلم  وفي 
المعدن  عن  الكشف  في  بارزا  دورا  الموسيقى 
الحقيقي لإلنسان، باعتباره كائنا خيرا، كما كان 
 Jean( روسو«  جاك  »جون  ذلك  على  يؤكد 
يعتبر  كان  الذي   ،)Jacques Rousseau
أن الحضارة تتقدم على حساب إنسانية اإلنسان. 
 ،)Gerd Wiesler( »جيردفيسلر«  كان  لقد 
وهو رجل مخابرات وأستاذ جامعي يحاضر في 
آلي  كرجل  الفيلم  في  االستنطاق،يبدو  أساليب 
تماما، خال كليا من أي مشاعر إنسانية، ويؤدي 
تماما.  طبيعية  حياة  ليست  فحياته  كألة.  عمله 
في  يفكر  عائلة  وسط  كاآلخرين  يعيش  ال  فهو 
أفرادها، ويعمل على أن يؤمن ألطفاله مستقبال 
جميال. فكل ما يشغله هو عمله. وكل ما يصدر 
إذيعاتب مساعده  عنه مدروس ومرتب ومنظم. 

لتأخره خمس دقائق. 
إنسانا  وليس  اإلنسان،  يشبه  كشيء  يبدو  إنه 
تماما. كل حياته تتمحور حول الكشف عن أعداء 
المشاهد  أحد  ففي  إليهم.  ينظر  هكذا  أو  الدولة، 
يجمعه مصعدالعمارة حيث يسكن بطفل صغير، 
ال يكلف نفسه عناء حتى النظر في وجهه. يرفع 
الصغير رأسه ببراءة ويسأله عما إذا كان يعمل 

في جهاز المخابرات، يجيب »فيسلر«: »وماذا 
تعرف عن جهاز المخابرات؟« يجيب الصغير 
بعفوية، اعتمادا على ما يقوله والده: »إنهم رجال 
»فيسلر«   فيسأله  السجن«.  إلى  الناس  يأخذون 
الذي يبدو أنه ال يخلع ثوب المحقق أبدا: »وما 
اسم...؟ »ويتوقف دون أن يكمل السؤال. فيسأل 
نفسه  يجد »فيسلر«  ماذا؟«  اسم  الصغير: »ما 
نفسه  يورط  ورطته  من  وللخروج  ورطة.  في 
كرتك؟  اسم  »ما  يجيب:  حيث  أكبر  ورطة  في 
»يتعجب الصغير من الجواب الغريب،  فيقول 
لها  ليس  الكرات  إن  أحمق،  أنت  »هل  له: 

أسماء«. 
»بريخت«   لكتاب  »فيسلر«  قراءة  أن  غير 
حوال  موسيقية  لمعزوفة  وانصاته   )Brecht(
المجرى العام للفيلم، وجعله يتخذ مسارا مختلفا 
أجل  من  اسم »معزوفة  المعزوفة  تحمل  تماما. 
انسان خير«. وقد عزفها على البيانو »درايمن« 
انتحار  بخبر  الهاتف  عبر  علم  بعدما  نفسه، 

صديقه »جيرسكا«. 
»درايمن«لصديقته،  العزفقال  من  انتهائه  بعد 
لهذه  ينصت  من  إن  وراءه،  تقف  كانت  التي 
يمكنه  ال  بتمعن،  لها  ينصت  من  المعزوفة، 

في  المعزوفة  هذه  أثرت  وقد  يكون شريرا.  أن 
»فيسلر« أيما تأثير، حيث تغيرت مالمح وجهه 
للعجب!!،  ويا  واغرورقت،  لها،  ينصت  وهو 
على  ساحت  ما  سرعان  التي  بالدموع،  عيناه 
يقولعنه  كما  نفسه،   )Lénine( »لينين«  خذه. 
الموسيقى. وكان  تأثير  »درايمن«، كان يخشى 
 )Appassionata( يقول إنه ال يستطيع سماع

وإال فإنه لن يستطيع إتمام الثورة.
تصالح اإلنسان مع ذاته

Stan- ميلغرام«  »سطانلي  أن  )معروف 
النفس  علم  في  المتخصص   )ley Milgram
االجتماعي قد أنجز في ستينيات القرن الماضي 
للسلطة«  التجارب حول »الخضوع  سلسلة من 
وقد   .)La soumission a l’autorité(
الباحثين  من  الكثير  يشغل  الموضوع  هذا  كان 
عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. 
والدراسات  البحوث  هذه  من  الهدف  كان  وقد 
األلمان  الجنود  خضوع  سبب  عن  الكشف  هو 
لألوامر التي كانت تصدرها القيادات العسكرية. 
وقد انتهى ملغرام إلى القول إن السلوك اإلنساني 
فيها،  نفسه  المرء  يجد  التي  للوضعية  يخضع 
يجد  فأحيانا  شخصيته.  بطبيعة  فقط  يتعلق  وال 
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اإلنسان نفسه ملزما بطاعة السلطة التي يطالب 
بتنفيذ أوامرها. وبفعله هذا يخلي سبيل نفسه من 
الذي  المبرر  هو  وهذا  أفعاله.  مسؤولية  تحمل 
يقدمه الجنود في كل الحروب لتبرير وحشيتهم 
ودمويتهم. وفي سنة 1979 تم إنجاز فيلم مسلتهم 
 I comme( من بحث »ميلغرام« حمل عنوان
فيرنيل«  »هنري  إخراج  من  وهو   .)I care
كما  الفيلم  تعرض  وقد   .)Henri Verneuil(
البحث الذي استلهم منه لمجموعة من االنتقادات 

ألسباب مختلفة منها أسباب أخالقية.
رجل المخابرات في فيلم حياة اآلخرين كان من 
الممكن أن ينحو نفس المنحى. كان من الممكن 
يؤدي  وأنه  للدولة،  خادم  أنه  لنفسه  يبرر  أن 
يفعل.  أن  مثله  شخص  في  يفترض  كما  عمله 
وهذا هو واجبه المقدس. لكنه لم يتصرف وفق 
إدانة »جورج  لقد كان يملك دليل  المنطق.  هذا 
كانوا  الذين  أولئك  عن  أخفاه  لكنه  درايمن«، 
قاطع  دليل  بيده  كان  الصبر.  بفارغ  ينتظرونه 
سيجعل الكاتب المسرحي مجرما في حق الدولة، 
التي لن تتوانى في أن تنزل عليه عقوبة ثقيلة، 
حتى يكون عبرة لغيره، ممن يمكن أن تسول لهم 

أنفسهم معارضة الدولة.

لقد ساهم الفن في إحياء حس »فيسلر« اإلنساني، 
ذاته  سيصبح  الشخص  هذا  نفسه.  مع  فتصالح 
كانت  الذي  الظلم،  ضد  يقف  أن  سيقرر  عندما 
هذا  بفعله  بأنه،  واعيا  كان  لقد  الدولة.  تمارسه 
كلها.  وبحياته  بل  المهني،  بمستقبله  يخاطر 
ومع ذلك لم يترددويتراجع، وإنما سار في نفس 
تمكن  ذكائه وحيلته  نهايته. وبفضل  إلى  الدرب 
في  رئيسه  أن  رغم  اإلفالت،  من  األخير  في 
لكنه  األمر،  في  يدا  له  أن  في  كانيشك  العمل، 
تمت  ذلك  يدينه.ومع  دليل  على  يتوفر  يكن  لم 
تنحيته من وظيفته، وإلحاقه بقبو لفتح الرسائل، 
أشهر  وسبعة  سنوات  أربع  هناك  سيعمل  حيث 
قبل سقوط جدار برلين، إلى جانب شخص يبدو 
أنه تمت معاقبته، لمجرد سردهلنكتة فيها إساءة 

للدولة.
اعتراف اإلنسان بالجميل

جميل حقا القيام بعمل ذو طابع إنساني، خاصة إذا 
كان عبارة عن مجازفة وتضحية.أما إذا لم يكن 
وراء هذا العمل أي هدف شخصي، ودون علم 
الطرف المستفيد فسيكون أجمل. أما األروعفهو 
تنكشف  لما  بالجميل  المستفيد  الطرف  اعتراف 
أمامه خيوط اللعبة كاملة. لقد حال »فيسلر« دون 

هي  ثقيلة  بتهمة  المسرحي  الكاتب  على  القبض 
خيانة الوطن، والتي لن تكون عقوبتها أقل من 
من خالل  بطيئا،  أو  كان  الموت، سواء سريعا 
الكتابة  من  الحرمان  أليس  الكتابة.  من  حرمانه 
بالنسبة لكاتب ما هو موت أكثر قسوة من الموت 

الفعلي؟

إال  الحقيقة  بهذه  علم  على  »درايمن«  يكن  لم 
بعد  هيمف«  »برونو  بالوزير  اجتماعه  عند 
انهيار جدار برلين، وذلك في بهو إحدى قاعات 
لم  لماذا  الوزير:  »درايمن«  سأل  المسرح. 
بابتسامة خبيثة  الوزير  للمراقبة؟ فأجابه  أخضع 
الواقع، يعرفون عنه كل شيء. وبدأ  بأنهم، في 
في سرد بعض األشياء التي يعرفونها عنه. عاد 
»درايمن« إلى الدار على وجه السرعة، وبحث 
حيث أشار له الوزير، فاكتشف ما لم يخطر بباله 

أبدا، وهو أنه كان مراقبا مراقبة مستمرة.

هذا  عليه؟  القبض  يتم  فلماذالم  مراقبا  كان  إذا 
السؤال لم يكن »درايمن« يتوفر له على جواب. 
الجواب سيجده في مركز األرشيف، الذي فتحته 
الدولة في وجه مواطنيها، حتى تتيح لكل مواطن 
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منهم أن يطلع على التقارير السرية، التي أعدت 
مراكز  أهمية  إلى  اإلشارة  من  البد  حوله.وهنا 
بأمر  ليس  وهو  دولة.  لكل  بالنسبة  األرشيف 
سهل كما قد يبدو خاصة إذا لم تكن هناك إرادة 
قوية لدى الدولة إلجراء مصالحة وطنية مثمرة. 
الوطنية  المصالحة  والمالحظ أن أغلب تجارب 

تفتقر إلى الجانب الوثائقي. 

مثل الكثير من الدول كجنوب افريقيا والجزائر 
االنتهاكات  في  للنظر  مؤسسة  المغرب  أنشأ 
العقود  ميزت  التي  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 
هذه   على  أطلق  البالد.  استقالل  بعد  األولى 
والمصالحة«.  االنصاف  »هيئة  اسم  المؤسسة 
يناير  من  السابع  في  الهيئة  هذه  أنشئت  وقد 
أجل  من  ما حصل  حقيقة  عن  للبحث   ،2004
وأسرهم،  الضحايا  وتعويض  الضرر،  جبر 
هذه  في عمل  المالحظ  لكن  لهم.  االعتبار  ورد 
الهيئة هو أن التركيز انصبأساسا على التعويض 
أهمية  له  تعط  فلم  الوثائقي  الجانب  أما  المادي. 
كبيرة، علما أن هناك الكثير من الضحايا، الذين 
ما يزال مصيرهم مجهوال إلى حدود اليوم. هذا 
الفراغ الوثائقي تم ملؤه، جزئيا على األقل، من 
خالل كتابات بعض الضحايا، الذين أبدع بعضهم 
في تصوير المآسي التي عاشوها، والذين تندرج 
بأدب  يعرف  ما  إطار  في  وشهادتهم  كتاباتهم 
الوديع«  »صالح  نجد  هؤالء  ومن  السجون. 

و»أحمد المرزوقي«.
في مركز األرشيف سيعرف »جورج درايمن« 
أنه تعرض للخيانة من صديقته الممثلة »كريستا 
Christa-Maria Sie- سيالند«  )ماريا 
بينما  الفنية،  بقدراتها  يؤمن  كان  التي   ،)land
لذلك  الفني.  مستقبلها  على  خائفة  هي  كانت 

مقال  فأفشت سر  للدولة  عميلة  تصبح  أن  قبلت 
كتب  التي  اآللة  مكان وجود  االنتحار، وحددت 

بها.
»درايمن«  منزل  إلى  المخابرات  رجال  وجاء 
بحثا عن اآللة الكاتبة المقصودة، باعتبارها أداة 
أنواع  كل  يعرفون  كانوا  أنهم  علما  الجريمة، 
في  الكتاب  كل  يستخدمها  التي  الكاتبة  اآلالت 
سري  بشكل  جلبها  تم  التي  اآللة  تلك  إال  البلد، 
من الخارج. لما حضروا إلى عين المكان كانت 
رجال  رئيس  وقف  حاضرة.  ماريا  كريستا 
 Anton( كروبيتز«  »أنطون  المخابرات 
تفرق  بينما  المعلوم،  المكان  عند   )Grubitz
التقت عينيها بعيني  رجاله على غرف المنزل. 
»درايمن« فلم تستطع أن تتحمل اللوم والعتاب 
إلى  الدار  من  فهربت  نظراته،  حملتهما  اللذان 
أردتها  شاحنة  أمام  بنفسها  ألقت  حيث  الشارع، 

قتيلة على الفور.
لقد علم »جورج درايمن« أن مصيره كان بين 
يدي رجل المخابرات، الذي تكلف بوضع تقارير 
عن كل أنشطته.  تفاجأ حين اكتشف أنه تعرض 
للخيانة ممن لم يتوقع، وأنه تم إنقاذه من طرف 
شخص ال يفترض به أن ينقذ أحدا مثله. لقد تبين 
فعال  أنقده  أن من  للشك،  يدع مجاال  بما ال  له، 
الذي تستر على تفاصيل  المخابرات،  هو رجل 
يدينه،  أي شيء  يكتب  لم  إذ  كتبه،  الذي  المقال 
كما أنه هو الذي أخذ اآللة الكاتبة، التي كتب بها 
المقال، من مخبأها، ووضعها في مكان لم تصل 

إليه يد الدولة الطويلة.

المخابرات  رجل  اسم  عن  »درايمن«  سيبحث 
الذي كان يختم به  الرمز  المعني، اعتمادا على 
تقاريره السرية، والتي أضحت اليوم علنية، وهو 

العثور  سيحاول  ذلك  بعد   .)HGW XX/7(
سيراه  لكنعندما  أراد.  ما  له  وسيكون  عليه، 
بمراقبته  للبريدسيكتفى  كساع  عمله  في  منشغال 
من بعيد، ولهنيهة فقط، ثم يقفل عائدا من حيث 
أتى. ماذا كان من الممكن أي يقول له؟ شكرا.. 
كان على وعي ربما بأن هذه الكلمة، في مثل هذا 
بل وال معنى  تافهة ومضحكة،  الوضع، ستبدو 

لها.

بعد مرور سنتين علىهذا األمر، سينشر »درايمن« 
رواية بعنوان »معزوفة من أجل إنسان خير«. 
المخابرات  رجل  »جيردفيسلر«،  كان  وبينما 
السابق، يجر عربته التي تحمل طرودا بريدية، 
التي يوزعها على أصحابها في منازلهم، سيثير 
الزجاج  على  المسرحي  الكاتب  صورة  انتباهه 
األمامي لمكتبة يحمل اسمها في حد ذاته دالالت 
 ،)Karl Marx( »كثيرة، وهو »كارل ماركس
سيتأكد  ما  بمجرد  المعروف.  االشتراكية  منظر 
من الصورة سيدخل إلى المكتبة لشراء الرواية، 
التي تصفح أوراقها األولى، وتوقف لبرهة عند 
اإلهداء، الذي أشير فيه إلى الرمز السري السابق 

الذي كان فيما مضى يختم به تقاريره. 

سأله  المعنية  الرواية  ثمن  تسديد  أراد  عندما 
الكتبي إن كان يريد أن يضعها في غالف للهدايا، 
هذا  الواقع  في  لي«.  »إنها  الفور:  على  فأجابه 
اشتراها  أنه  هو  األول  معنيين:  يحمل  الجواب 
أنها  هو  المقصود،  هو  وأظنه  والثاني،  لنفسه. 
اإلهداء.  يستحق  إنه  شخصيا.حقا  له  مهداة 
وجميلة كانت طريقة االعتراف بالجميل، لكنها 
ليست، في الحقيقة، بشيء غريب على شخص 

يمارس مهنة الكتابة..
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  عبد اإلله الجوهري

لم تكن تجربة عبد القادر لقطع السينمائية تقنعني 
رموز  من  رمزا  أعتبره  لكي  الكفاية  فيه  بما 
أفالم  خمسة  أنجز  أنه  رغم  المغربية،  السينما 
البيضاء«  الدار  في  »حب  هي:  طويلة  روائية 
و»الباب المسدود« و»بيضاوة« و»وجها لوجه« 
وثائقية  ألشرطة  إضافة  والرجال«،  و»ياسمين 
القيمة واألهمية،  متفاوتة  سينمائية وتلفزية،أفالم 
المهرجانات  في  الحضور  متفاوتة  كانت  مثلما 
والقاعات السينمائية من حيث النجاح والتأثير في 

اآلراء الجماهيرية والكتابات النقدية.
خلخل  السماء«  »نصف  األخير  شريطه  لكن 
استطاع  لقطع  أن  مقتنعا  السابقة وجعلني  أرائي 
الفنية  المغامرة  من  فيه  شريط  تقديم  أخيرا 
الكثير،  الشيء  التقنية  التجربة  الواضحة وعمق 
وتقنيا  فنيا  فائقة  بعناية  مصنوع  فيلم  أنه  بمعنى 
تاريخ  واشتغال رصين على مرحلة سوداء من 
الرصاص،  سنوات  مرحلة  المعاصر،  المغرب 
صوت  لكل  والنفي  والتعذيب  االعتقال  سنوات 
والديموقراطية،  والعدالة  بالمساواة  ينادي  حر 
استثنائية  امرأة  لمعاناة  بليغ  حكي  خالل  من 
إسمها جوسلين اللعبي، سيدة عانت الويالت بعد 
اعتقال زوجها، الشاعر والمناضل اليساري عبد 
اللطيف اللعبي، بداية سنوات السبعينات من القرن 
الماضي، تحت حكم الحسن الثاني، والحكم عليه 
القهر  من  سنوات  ثمان  جائرة،  سنوات  بثمان 

ومصادرة الحق في الحياة.
وأداء  السرد  في  قاتلة  شاعرية  رؤية  الفيلم، 
وتوثيق  التمثيلية،  الوجوه  من  لمجموعة  رفيع 
بليغ لحقبة مظلمة، أولنقل بشكل عام: رؤية فنية 
وكتابة  بلدنا،  تاريخ  من  سوداء  لمرحلة  عالمة 
والتحكم  الضبط  حيث  من  األنفاس  تشد  بصرية 
ذلك،  كل  من  األهم  لكن  التقنية،  األدوات  في 
التصدي لمفاهيم الزوال واالنمحاء الذي بات يهدد 
ذاكرتنا التاريخية الجماعية  ويجعلنا ننسى  آالمنا 
وتضحيات الكثير من أبطال وطننا الذين حملوا 
لسنوات طويلة ثقل مرحلة دامية وعاشوا بجروح 

في القلب والروح.
جوسلين  لمذكرات  بتحويله  لقطع  القادر  عبد 
اللعبي، الصادرة بالفرنسية تحت عنوان »رحيق 
بعمق  تنضح  مصورة  مشاهد  إلى  الصبر«، 
المعاناة  وتنطق بجروح الذات والوجدان لشباب 
الحامل  والتغيير  األجمل  بالغد  يحلم  كان  آنذاك 
لبذرة األمل، إنما كان يأتي عمال بليغا في وصف 
حالتنا الماضية ويوثق لمسيرة ومسار شاعر فوق 
العادة، شاعر قرن القول بالفعل وسمح ألحالمه 
المجنحة أن تحمله لألراضي المحرمة، أراضي 
الوحيد  الجامد  الرأي  ومنطق  الغول  فيها  يتحكم 
األحد، من خالل سرد مكابداته كشاعر وكفاعل 
لكن  الجذري،  بالتغيير  آمن  يساري  سياسي 
مكابداته في الحقيقة  حملتها امرأة على عاتقها، 
الرجل  هذا  أحبت  أنها  الوحيد  ذنبها  كان  امرأة 

أبناء، رجل رمي  ثالثة  منه  وأنجبت  المناضل  
الوطن  على  والمؤامرة  الخيانة  بتهم  السجن  في 
والمواطنين ظلما وعدوانا، بينما كانت الزوجة، 
الوفاء  في  بليغة  فصوال  تقدم  السجن  خارج 
والتمسك بمبادئ الصمود حتى الموت، من أجل 
حرية الزوج الحبيب ورفاقه الذين كانوا يقبعون 
في السجون المظلمة لسنوات القمع والرصاص، 
سنوات ظلت وستظل كوصمة عار في جبين من 

كان يقف وراءها، ومن صمت عن إدانتها.
 قوة الفيلم ومصداقيته، ال تأتي فقط في مالمسة 
منهما  كل  أحب  ومناضلة  مناضل  معاناة  قصة 
وإنما  جنوني،  بشكل  حريتهما  أحبا  اآلخر،مثلما 
البطولة من خارج  مفاهيم  تحدث عن  كونه  من 
السجن جسدتها نساء، فيهن األمهات والزوجات 
»نصف  يحملن  نساء  والحبيبات،  واألخوات 
السماء كما تشير الحكمة الصينية«، في دفاعهن 
المستميت عن الحق في الحرية والوجود، ورفع 

الرأس عاليا.
ووقائع  أحداث  على  يستند  كونه  ورغم  الفيلم 
سياسية فإنه جاء بعيدا عن عوالم السياسة، جاء 
على  مركزا  رهيفة،  إنسانية   بخطابات  مفعما 
الفارغة  األدلجة  عن  البعيدة  النبيل  العواطف 
والشعارات الرنانة، وقول ما ال يقال في مواقف 

بمآسي  المضمخة  الحزن  وفضاءات  الجد 
اآلخرين.

 نجاح الفيلم في تبليغ رسالته وإدانة الوجه القبيح 
الحط من كرامة  التعذيب واإلمعان في  لعمليات 
البشر، لم تتحقق في نظري من خالل قوة القول 
أوالتحكم فقط في اآللة الخالقة للقطات والمشاهد 
وإنما في حسن إدارة الممثلين خاصة منهم الممثلة 
صونيا عكاشة التي أكدت، ومنذ دورها األول في 
الفيلم السينمائي »الزيرو« لنورالدين الخماري، 
من  المتكاملة  الفنانة  مقومات  تمتلك  أنها  على 
في  واإلتقان  الطلعة  وجمال  األداء  قوة  حيث 
استثمار  تعود على  كاميرا مخرج  أمام  الوقوف 
على  راهن  مخرج  جيد،  بشكل  ممثليه  طاقات 
أراد تحقيق  السينمائي وما خسر، مخرج  البهاء 
بليغا،  منجز مميز فنجح في توثيق آالمنا توثيقا 
وتسجيل  قبح سنواتنا المغربية المسماة : سنوات 

الرصاص.
توثيق وتسجيل يجعل الفيلم يتمازج فيه الروائي 
والتاريخي والوثائقي ويؤكد أن عبد القادر لقطع 
جديد  طريقا  ورسم  السينمائية،  ضالته  وجد 
لتجربته اإلبداعية، تجربة نتمنى أن يظل وفيا لها 
في افالمه القادمة،حامال لشعلتها في إنارة درب 

الفن والحياة.
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  هوفيك حبشيان

الشرعي.  هيتشكوك  وريث  بالما،  دو  براين 
ابنه الروحي. إنه السينمائي األميركي األكبر 
جيداً  يدركه  ما  هذا  الحياة.  قيد  على  قيمة 
مهرجان البندقية الذي سُيسند إليه جائزة خالل 

انعقاد دورته المقبلة من 2 الى 12 أيلول.
صاحب  وجدان  في  للدخول  مناسبة  هذه 
الذي  الوسواس  تنقيب  ومحاولة  »كاري« 
أفالمه  أحد  يعنون  )ألم  أفالمه  عليه  تقوم 
المنبثق مباشرة  من »فرتيغو«، »َهَوس؟«(. 
وتركت  السينما  كالسيكيات  من  باتت  أعماله 
أجيال عدة من  نفوس  بالغة األهمية في  آثاراً 

السينيفيليين حول العالم.
بدايًة، يصّح القول أّن براين دو بالما، البالغ من 
العمر 75 عاماً، أتقن، كما ال أحد غيره، فّن 
الخداع أو التضليل السينمائي، واستطاع نتيجة 
اتقانه هذا أن ُيدخل المشاهدين المتحلقين حول 
عالمه المشبع بالتشويق والقهر والبارانويا في 
متاهة ال نهاية لها: متاهة القلق والعذابات التي 

تتحول تدريجاً لتصبح نشوة.
دو  كان  السينما،  من  قرن  نصف  مدار  على 
بالما سينمائياً من الطراز األول، على الرغم 
ُعرف  ما  غازل  أفالمه  من  عدداً  أّن  من 
الثانية.  الدرجة  أفالم  أي  باء«،  بـ»السلسلة 

المشدودة  األدرينالّية  الوتيرة  مراعاته  أّن  بيد 
استرعتا  منّقحاً،  بصرياً  حّساً  وبلورته 
فحملوه  معاً،  آن  في  والجمهور  النقاد  اهتمام 
االزدواجية  موضوعي  بين  الراحات.  على 
أفالمه  إشكاليات  بالما  دو  وَضَع  والتلّصص، 
التي شّقت طريقها وسط حقل من األلغام. كّل 
السينمائية  والهموم  واألفكار  الهواجس  هذه 
اللعوب«  »المرأة  في  مرة  يختزلها  أن  شاء 
)2002( المذهل شكالً ومضموناً، ومرة ثانية 

في »شغف« )2011(، آخر أفالمه.   
وسط  طريقها  عن  تبحث  بالما  دو  أفالم 
والترصد،  المراقبة  حّب  اآلتية:  الهواجس 
تبطيء الزمن واللعب بايقاعه، التحّكم باآلخر، 
المدّمرة،  االستيهامات  اإليقاعي،  التشويق 
وكٌر،  بالما  دو  سينما  المزدوجة.  الشاشات 
أعاد دو  العناصر معاً،  نفٌق، دوامة. كل هذه 
منها  لينسج  أفالمه،  في  مراراً  جمعها  بالما 
قصة بوليسية تجسسية تحمل كالعادة عالمات 

هواجسه المزمنة. 
مع دو بالما وقبله هيتشكوك، تكّرس في السينما 
منطق الزيف، أي الحقيقة المنّقحة الخالية من 
َمن  المطروح:  السؤال  وإنما  الواقعية.  هوس 
يأبه إن كانت القصة مرّكبة أم ال؟ مصطنعة أم 
حتى  والسينمائيون،  الخداع،  فّن  فالسينما  ال؟ 
الحقيقة،  البحث عن  مهمة  أوكلوا ألنفسهم  لو 

ففعلوا ذلك ملتزمين عناصر الزيف والخديعة 
أّن  يوم  بعد  يوماً  الفّن  هذا  علّمنا  والتالعب. 
بحسب  وتختلف  متغيرة،  مّطاطة،  الحقيقة 
إمكان  يرى  ال  َمن  وكل  نراها.  التي  الزاوية 
أال  ُيستحسن  الدور،  هذا  مثل  السينما  منح 
بالما،  دو  عالم  الى  سفر  بطاقة  لنفسه  يحجز 
ألن المكوث فيه سيكون تحت شروط سينمائية 

صارمة وقاسية.
منذ أن دخل مجال السينما العام 1968، )أول 
في  نيرو  دو  لروبرت  البطولة  دور  أسند  َمن 
فيلمه الثاني »التحيات«(، وهذا المعلّم يحاول 
الدفع بالمعطيات البصرية الى حدودها األبعد. 
وتركن  أحياناً  تجريبية  تكون  تكاد  محاوالته 
األحيان.  أغلب  في  معقدة  بصرية  لغة  الى 
أّن  ذلك  قّدم،  مما  كثير  في  سّباقاً  يكون  قد ال 
بالكثير  يشي  ولكّنه  اإلحاالت،  على  قائم  فّنه 
األشياء  يستّل  كيف  يعرف  إذ  األصالة،  من 
تعبيراً  األكثر  النموذج  ويتبّناها.  اآلخرين  من 
عن هذا، هو مشهد األدراج في »أنتاتشبلز« 
أيزنشتاين،  رائعة  من  مباشرة  المستوحى 
»البارجة بوتمكين«. أدراج أوديّسا األوكرانية 
تصبح أمام عدسة دو بالما أدراج محطة قطار 
والعصابات  كابوني  آل  زمن  شيكاغو،  في 

المتناحرة.
الفكرة  ذو  أوت«،  »بلو  فيلمه  أيضاً  هناك 

براين دو بالما: سينما وسط حقل ألغام
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جون  ألنطونويني:  آب«  »بلو  من  المقتبسة 
يعاني  صوت  مهندس  دور  في  هنا  ترافولتا 
أزمة إبداعية تمنعه من إيجاد صرخة مناسبة 
المخرج.  منه  طلبها  كان  قتل  جريمة  لمشهد 
ما  حقيقية،  جريمة  على  شاهداً  يغدو  أنه  إال 
الحقيقية«  »الصرخة  على  الحصول  يخّوله 
بالما  دو  فيلم  عمله.  في  الحقاً  سيوّظفها  التي 
أنطونيوني.  لفيلم  »الصوتي«  المقابل  هو 
ارتباطه  كلّه  هذا  إلى  أضفنا  إذا  وبالتأكيد، 
لفيلم  حديثة  نسخة  وتقديمه  بهيتشكوك  الشديد 
أنفسنا  نجد  »سكارفايس«،  هوكس،  هاورد 
أمام فنان يستقي مرجعيته من السينما نفسها، 
أكثر من كونه ينهل من ينبوع الحياة وواقعها.
من  حال  أي  في  بالما،  دو  تصّور  يمكن  ال 
األحوال، من دون كّل هذه اإلحاالت التي ال 
في  تنصهر  بل  تحّية،  أو  غمزة  مجرد  تبقى 
رؤيته وكينونته السينمائية. تمّسكه في إظهار 
مشاركة  على  وإصراره  علناً،  للسينما  عشقه 
اآلالف هذا العشق، جعاله يستكشف مساحات 
فتحول  ممكنة،  أّنها  الظّن  كان  ما  سينمائية 
الى عمالق ال يقّل شأناً من هيتشكوك. لذلك، 

مشاهدة فيلم لدو بالما نوع من احتفالية.
في المقابل، لدى دو بالما أعداء كثر. فبعض 
»يحاكي«  أّنه  عليه  يأخذون  التقليديين 
وينتقدونه  و»يقلّده«.  و»يزّوره«  هيتشكوك 
لنزعته السوقية التي تدفعه الى ابتكار َمشاهد 
مّيالة الى التفخيم والمسرحة. ال يمكن مخالفة 
هذا الرأي كثيراً، بيد أّن االنتصار لسينما دو 
من  ويتأتى  الشعورياً،  يكون  ما  كثيراً  بالما 
تقويمه.  في  للعقل  عالقة  ال  عاطفي  منطلق 
األعذار  دائماً  يختلقون  الذين  للمنتقدين  خالفاً 
المحقة، فإن أنصاره يعجزون عن عقلنة هذا 
في  المبالغة  وال  الدرامية  الثغر  فال  الحّب. 
تصعيد مستوى التوتر في بعض الَمشاهد إلى 
ذلك،  ومع  أفالمه.  عن  تغيبان  نهاية،  ال  ما 
بالما  لدو  فيلم  عن  النظر  إشاحة  تكون  تكاد 

مستحيلة. 
التقنية المّتبعة في نصوصه السينمائية واضحة 
في معظم األحيان. إنها تقنية بحيث تجعلنا نمّر 
القلق، مروراً  من  بدءاً  ثالث،  نفسية  بحاالت 

بالضياع، وصوالً الى النشوة.
إذا صحَّ أّن دو بالما أقدم على تصوير أفالمه 
أّن  أيضاً  فالصحيح  واللذة،  المتعة  لمجرد 
شخصياته وخياراته اإلخراجية وعاداته في ما 
يتعلق بالكتابة السينمائية، ظاهرة المالمح لمن 
أمام  نحن  بالما،  دو  مع  التفاصيل.  في  يدّقق 
فيلموغرافيا مترابطة، الفيلم األقدم فيها لديه ما 
يقوله عن أحدثها عهداً، والعكس. الى الحتمية 
اللحظات،  من  لحظة  في  برأسها،  تطّل  التي 
وتتجلّى  الحوادث  مجرى  تغّير  لحظة  وهي 

التي  الشخصيات  أيضاً  هناك  القدر،  سخرية 
المخرج  دليل  وهي  بالفضول،  غالباً  تتسم 
)أنطونيو  البابارازي  لنأخذ  الحكاية.  إلى 
ليس  الذي  اللعوب«،  »المرأة  في  بانديراس( 
إال نسخة طبق األصل عن دو بالما نفسه. فهذا 
االستفزازية،  مهنته  عن  فضالً  البابارازي 
عن  عبارة  حائط،  لوحة  تشكيل  الى  يسعى 
لساحة  مجموعة صور  من  مؤلّف  »كوالج« 

تفضي  مختلفة.  أوقات  في  التقطها  مدينة 
عمل  ماهية  في  التفكير  الى  بنا  اللوحة  هذه 
إال لصق  بطله-  -مثل  يفعل  ال  الذي  المخرج 
ووضعها  متباعدة  ساعات  في  التقطها  صور 
الى  الجزء  تحويل  أجل  من  واحد،  سياق  في 
العثور  من  البابارازي  ينتهي  وعندما  كّل. 
على الصورة األخيرة التي ستكتمل بها تحفته 

الفنية، ال يبقى لدو بالما سوى اختتام فيلمه.

ألفالم  العميقة  التحليلية  القراءة  اعتاد  َمن 
تتمحور  ذكية  تفصيالت  يكتشف  بالما،  دو 
النقاش  فتح  في  تفيد  وهي  نصوصه،  حولها 
نرى.  ما  وحقيقة  نراه  ما  بين  الفارق  حول 
النظرة تختلف تماماً إذا قررنا أن نكون مجّرد 
بديلة في حال  ثمة حلول  لِما نرى.  مشاهدين 
يكمن  تحديداً  النقطة  التدّخل، وفي هذه  قّررنا 
المتلقي  يسأل  الذي  بالما  دو  سينما  جوهر 

مشاركة فّعالة وغير مشروطة. 
بهذه  وسردي«،  وشكالني  أسلوبي  »امتحان 
مرات  بالما.  دو  أفالم  اختصار  يحلو  العبارة 
عدة، سجّل المعلم قفزات فوق كّل عذاباته، بيد 
أّن الطبع، كما ُيقال، يغلب التطّبع. في النهاية، 
تالحقه  هواجس  دون  من  بالما  دو  أهمية  ما 
صيغة  إلى  تزال،  وال  وتؤدي،  عقود،  منذ 

مغناطيسية، قلة تقف في وجهها؟
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  عزالدين الوافي

تعتمد السينما على الجسد اإلنساني والصورة 
وأداوات  لغتها  لبناء  الشاملة  معانيها  في 
الفوتوغرافية  الصورة  مرت  تصريفها. 
أنظمة  مع  الحركة  إلى  الثبات  مرحلة  من 
السينمائية  الصورة  انتقلت  كما  المونتاج، 
حيث   الصوت   إلى  الصمت  من  بدورها 
كان على الممثلين أن يجهدوا أنفسهم إلفهام 
الجسدية  الحركات  خالل  من  الجماهير 

وإيماءات البانتومايم.
والممثالت  الممثلين  اختيار  مديرو  يتكلف 
لشخصيات  المهام  إسناد  في  طليعية  بأدوار 
بينما  التمثيل  في  طويل  باع  ذات  مشهورة 
الشاشة. على  بالظهور  الكومبارس  يكتفي 
من ثمة ظهر ما يعرف بالشخصيات المركبة 
في  عالقة  ظلت  التي  البسيطة  والشخصيات 
أذهان العديد من المعجبين والمعجبات على 

مدى سنين من االنبهار واإلعجاب.
فكرة  من  الفيلمية  األدوات  تنطلق  ما  عادة 
من  مجموعة  وتعكس  مشاعر  عن  تعبر 
البصري  للوسيط  باإلضافة  القضايا.يكون 
األجساد  حتميا.هاته  أمرا  األجساد  حضور 
األفكار  بتجسيد  إليها االضطالع  يوكل  التي 
خالل  من  جمة  مسؤولية  تتحمل  حيث  فنيا 
اإلنسانية  والوضعيات  الحاالت  مع  التفاعل 
الدوبالج  تلعب  أو  أدوارها  ستتقمص  التي 
لتمثيل أدوار كائنات  حيوانية كما في بعض 

أفالم الكارتون أو التحريك.
أدوار  برودة  في  األفالم  بعض  تسقط  قد 
اللعب  على  قادرة  غير  وتكون  ممثليها 
أو  للجسد  التعبيرية  وبالطاقة  بالمشاعر 
االنفعال  حيث  من  المفرطة  سخونتها 
أن  حينئذ  والكاريكاتوري.نقول  الممسرح 
الممثلين لم يرقوا إلى مستوى الفيلم من حيث 
ما  وهو  السيكولوجي  ومناخه  قضاياه  تبني 
يسجل على كيفية إدارة الممثل وعدم التمكن 
والتحكم في التنفس ونبرة الصوت وشاعرية 

الحركة.
سينمائية  نجمة  جسد  يكفي حضور  بالمقابل 
لتحج الجماهير  بالمئات إلى شباك التذاكر.
الصور السينمائية تحببنا من خالل المؤثرات 
لشخصيات  واأللوان  كاإلضاءة  البصرية 
اليومية  الحياة  في  أننا  كما  أخرى.  دون 
مثال  نميل  أخرى.  دون  لشخصيات  نميل 
حباها  التي  الكاريزما  ذات  للشخصيات 
والكالم  المعاشرة  وحسن  بالقبول  هللا 
البشوش  الوجه  ذات  المعسول،الشخصيات 
واالبتسامة العريضة التي تملك القدرة على 

اإلنصات لنا أو مخاطبة مشاعرنا أو إثارتنا 
من خالل غنجها أو طريقة مشيها مثال.

مالمح  تحديد  التقليدي  النفس  علم  في  تم 
الشخصية اإلنسانية من خالل الطباع كالطبع 
أن  العلم  هذا  حاول  كما  والترابي.  الناري 
يعكس الطبع من خالل مالمح الوجه كالوجه 
الدائري والوجه الطويل، أو من خالل شكل 
من  أو  الرقيق،  والمقوس  كالمفرطح  األنف 
عريضة  إما  تكون  التي  الجبهة  نوع  خالل 
األحكام  حسب  مدلولها  ولكل  ضيقة  أو 
أو   منا  بوعي  نتقاسمها  التي  واإلسقاطات 

بدونه.
والسينمائيون  المسرحيون  المخرجون  يستند 
المالبس  في  العالمية  الماركات  وأصحاب 
والحلي وصيحات الموضة  أيضا  في اختيار 
الممثلين وعارضات األزياء لتقديرات تكون 
جسمانية في األساس.الجسد الصامت بقامته  
نفسه  يقدم  وعيونه  وبشرته  لباسه  وألوان 
تسقط  إذن  العين  بكلمة.  ينطق  أن  قبل  إلينا 
في الحب  أو في النفور قبل األذن، وأحيانا 

العكس تماما.
على  والفنون  الديانات  محور  الجسد  كان 
من  هناك  بل  الفلسفات،  وملتقى  سواء،  حد 
كمنطلق  اإلنساني  الجسد  اعتبار  إلى  ذهب 
للجمال وكمطلق الكمال. منه تبدأ وإليه تنتهي 
الصورة  أن  كيف  يالحظ  لذلك  البشرية. 

اشتغلت على الجسد كمسند طبيعي وثقافي.
األشكال  لكل  بامتياز  العابر  وهو  الجسد 
التعبيرية والفنية سواء كأداة الستلهام الواقع 
تمرير  أجل  من  للتصوير  كموضوع  أو 
الدفاع عن  هواجس وانشغاالت اإلنسان في 
النفس أو الترويح عنها عبر اللعب أو الترفيه 
أو الحروب، وفنون القتال التي تطورت في 
وفنون  تحديدا،  بآسيا  الشرقية  المجتمعات 
الغواية أيضا لتي أدرجت في صناعة الصور 
التأثير  وفنون  والموضة  والجنس  كاإلشهار 

والتجارة.     
لماذا الصورة إذن؟

كهنوتي  معبد  إحالل  بمهام  تقوم  اليوم  إنها 
جديد يؤم إليه حجاج العالم للتلذذ والتجسس 
والعبادة وتغذية مشاعر ما،كما أنها الكبريت 
التي  اآلليات  جل  عليه  تتغذى  الذي  الهائل 
الجماهيري في دورة  تشغل وسائط اإلعالم 

النهائية. 
لماذا الجسد إذن؟ إنه اإليقونة الدالة على الحياة 
كل  إكراه  من  والتحرر  الفردانية  ومساحة 
السلط وما يجرنا نحو ثيمات مؤرقة كالموت 
والجمال والغواية. وال محالة سيصبح الجسد 
على  الصراع  في  الرمزية  الوسائل  أحد 

تداوله والتعبير عن  العام من خالل  المجال 
حقول  في  الخاص  توظيفه  عبر  أو  القيم، 
المرتبطة  والطقوس  اإلنسان  الثقافة وحقوق 
باألشكال التعبيرية كاللباس والرقص والرسم 

بل من مقومات التجارة والثقافة البيئية.
والجسد سنكون  الصورة  إذا جمعنا كال من 
زواياه  تتداخل  ومتشابك  معقد  مركب  أمام 
المؤثرات  من  عالم  تشكيل  في  باستمرار 
البصرية والصوتية والتي تقدم حضارة اليوم 
لإلنسان المعاصر، لتكون بالتالي شهادة حية 
الجسد  البشرية جمعاء. مثلث هيكله  للذاكرة 
لغته  ممارساته،  ورمزية  إيماءاته  ببالغة 
والتشكيلي،  الفوتوغرافي  ببعديها  الصورة 
وروحه  السينما بمكوناتها التركيبية وسحرها 
رؤى  وفق  العالم  خلق  إعادة  في  الخالب 
المعاصر وعالقاته  اإلنسان  تعكس هواجس 

بمستقبله وأحالمه.
عندما يتكون للذات اإلحساس بأن العالم ليس 
إال ما هو ماثل أمام عينيها بكتلته الصماء في 
الهنا واآلن، حيث ال عمق وال بعد له،أو أنه 
لديها  أفقية، يترسخ  مجرد طرف في عالقة 

االعتقاد في أسطورة اإلشباع واالمتالء.
الروح،  حتى  بل  ال  الجسد،  يجد  ثمة،  من 
واستهالك  التقنية  ميتافيزيقا  في  مالذهما 
األجوبة  تفضيل  فإن  لذا  المعولمة.  اللذات 
المنمطة والجاهزة على حساب إثارة األسئلة 
المقلقة قصد الوصول إلى الحقيقة هو تمجيد 
أي  قراءة  في  والحرفي  للتقريري  ضمني 

خطاب سواء كان سمعيا أم بصريا. 
انه احتفاء غير معلن بالعقلية الوضعية الخائفة 
يشكل  المعاني.  لولبية  في  الذات  سقوط  من 
تسطيحا  امتياز،  بكل  األخير،  المنحى  هذا 
للفكر وتكبيال للتخيل بدعوى انه ليس هناك 
إال معنى واحد،وبالتالي تفسير واحد لظواهر 
اعتقادي،  حسب  هذا  وحيثياته.ومرد  العالم 
التي  الشعبوية  اإلعالم  وسائل  كارثة  إلى 
في  اإلرادة  وخمول  العقل  كسل  إلى  تؤدي 
فهم ما يحيط بنا من أشياء ومشاعر وأفكار.

وبالتالي، يتم إيهام الفرد أنه لم يعد في حاجة 
إلى حالة الدهشة األولى كما يتجلى ذلك في 
الطفل  عالقة  أو  بالطبيعة،  اإلنسان  عالقة 

باألم وباللغة مثال.
من حاجة  ما  انه  اإلعالم  وسائل  علمتنا  لقد 
تالفيف  في  الغوص  بغية  لالجتهاد  تدعو 
المؤسسة  التأويالت  خلفيات  أو  المعطيات 
لبنية الصورة، فكل شيء يقدم لنا جاهزا بل 

عليه حتى قليل من الصلصة والمايونيز.
بسبب هذه الثقافة، كلما وقفنا أمام صورة،أو 
لفك  بالتقصي  نقوم  فلن  ما  لقطة  أو  ملصق 

آثـار الشيطان
مقالة
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سنكتفي  بل  المعاني،  واصطياد  الرموز 
سطح  على  عائمة  وكأنها  بالجملة  بجمعها 
يؤهلنا  نكون في موقع  لن  أننا  الصورة. كما 
التبصر  إلى  أو  التأويلية  طاقتنا  لتشغيل 

كمجهود تأملي.
جاء  التجريدي  الفن  أن  كيف  يالحظ  لهذا 
كمعركة من أجل دفع المشاهد، كطرف فاعل 
أحاسيسه  تشغيل  إلى  المعاني،  تكوين  في 
االكتفاء  عوض  حدسه  حتى  بل  وإدراكه 
طرف  من  المقننة  التصنيفات  بمرجعية 
متاريس  خلف  والقابعة  كقطيع  الجماعة 

القنوات العمومية وخصوصا التلفزة.
يواجه مشاهد اليوم نوعا من التحدي،ويصاب 
بالريبة نتيجة التشويش الممارس على أساليبه 
المنمطة أصال في الفهم. لقد تراجعت الرغبة 
كل  فهم  في  والعين  العقل  من  لكل  الطبيعية 
تكرس  هيكلة  كل  مع  ينساقان  وباتا  شيء، 
صارخة  هيمنة  في  عليه  والمتعارف  السائد 

للتجاري والمبتذل.
نؤكد هنا من جديد على الطابع السوسيولوجي 
تشكيل  في  اإلعالم  لوسائل  والسيكولوجي 
العالم  لصور  إدراكنا  مستويات  ونحت 
شيء  كل  أن  نتصور  أصبحنا  لقد  وأحداثه. 

بسيط وليس هناك شيء مركب أو بعيد. ومن 
الذهنية  البنية  وتسييس  الفهم  قولبة  يتم  هنا 
المهزومة  الذات  ألن  للمشاهد،  والنفسية 
ما  اجترار  في  راحتها  تجد  وثقافيا  اجتماعيا 

هو ثابت وتكرار التاريخ.
جاهز،  معطى  الصورة  أن  يدعي  قائل  رب 
وليس لها أي مدلول دفين ألن قصديتها بارزة 
المكان،  )الزمن،  الثالث  ووحداتها  للعيان، 
انتظار  أفق  أن  أو  لها،  تاريخ  ال  والحدث( 
الرائي من حيث توقع ما سوف يحدث معدوم.
إنها بخالف الحكاية، كخطية سردية، ال تأسر 
واالنتظار. النظر  إلعادة  تدفعه  أو  المشاهد 
أية  أو  الفوتوغرافية،  للصورة  أن  صحيح 
الزمن ألنها  مع  يومي  ثابتة، صراع  صورة 
محرومة من عنصري التتالي واالستمرارية.

كما أنها تواجه منافسة شرسة من مثيالتها في 
شتى بقاع العالم. لكن هل هذه المعيقات تحرم 
الصورة من إحالة المشاهد على ماض ما كان 
واقعة، أو ضرب من ضروب الخيال الجامح؟ 
أليست الصورة قادرة  على مصاحبة الذات في 
أدق تفاصيلها؟ أم أن ما يوجد على الصورة 
هو هو فالطاولة هي الطاولة واليد هي اليد وال 
داعي للدخول في مغامرة التأويل؟ أال يسكن 

الشيطان في التفاصيل الدقيقة؟
إن العالم يسير بوتيرة سريعة جدا. ومن هنا 
تبرز الحاجة للبطء في التعامل معه إلدراكه 
في كليته، أو كما قال بارث »اقرأ ببطء تقرأ 
ما  تنفرنا بسبب  الثابتة  الصورة  الكل«. فهل 
تولده فينا من قنوط،أم هو مجرد هروب من 
االرتكان للطبيعة الميتة. وهل هذه األخيرة ال 
قدرة لها عن التعبير؟ وهل الصورة السينمائية 
بالزمن  تعلقنا  للكشف عن  المالذ األخير  هي 
الهارب وإعادة النظر لذواتنا من دون التمكن 

من سبر أغوار الحياة؟ 
لعل خشية اإلنسان من الملل والرتابة هو ما 
الظواهر. خلفيات  على  الوقوف  لعدم  يدفعه 
فهل أننا، دائما حسب بارث،نسعى إلى تحقيق 
اللذة عبر التطلع لما هو جديد؟ وتأسيسا على 
ما سبق،يبدو أن الفن الصوري والحركي على 
المعاصر  اإلنسان  هيمن على  قد  الخصوص 
الستهالك  آلة  إلى  التعود  عن طريق  وحوله 
قدرة  التي ال  الصور  وكأن  الناطقة،  الصور 
لها على التخاطب ال شرعية لها في الوجود 
بين هذه اآللهة الجديدة التي تخلق وتقتل يوميا 
آلة  عن  عبارة  وكأنها  العالم  شاشات  على 

جهنمية ال ينفذ وقودها.
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ل بعد ماضيك!( )إنــَّه اليوم األوَّ
تبدو هذه الجملة هي األنسب لمشهد النهاية في 
في  ل  األوَّ األوسكار  فيلم   ،)birdman( فيلم 
فيها  يستيقظ  التي  اللحظة  هذه  العام،  هذا  حفل 
البطل على واقع جديد، على لحظة مختلفة عن 
من  النجاة  لحظة  السابقة،  حياته  لحظات  جملة 

الماضي!
قد تبدو مسألة النجاة من الماضي هذه مرتبطة 
يمنحنا  الفيلم  لكنَّ  والخسارات،  بالسوءات، 
إنَّ  الحياة:  فاحصة على وجه من وجوه  نظرة 
ر:  مسألة الفشل مسألة واهنة، إنَّ مصيرها مقرَّ
األدنى  بالحدِّ  مقبولة  تالية  ة  خطَّ -دوًما-  هناك 
الفشل  يجعل  هذا  األدنى  الحدِّ  النجاح،  من 
امتياًزا غير منظور حين نقارنه بمسألة النجاح 
النجاح، هل  أو عدم  األقلِّ،  النجاح  ثمَّ  العظيم، 
االبن  ينجح  حين  األمر  يبدو  كيف  تعرفون 
سلُّمة  ارتفاعه  مريًحا  يبدو  كم  للعائلة؟  الفاشل 
الناجح  االبن  يهبط  أن  فظيًعا  يبدو  واحدة؟بينما 
مقايسة،  تركة  يحمل  ال  طفيًفا؟الفاشل  هبوًطا 
اإلزاحة،  سهل  والصفر  الصفر،  حامل  إنـَّه 
مذهل  رصيد  إلى  بالنسبة  كذلك  األمر  ليس 
وهكذا  إزالته،  تصعب  ثقيل  إرث  النجاح:  من 
يدور بطل الفيلم )ريغان( -يؤدي دوره الممثل 
نجاحه،  بعبء  مثقالً  كيتون-  مايكل  األمريكي 
بطٍل  شخصيَّة  في  د  تجسَّ مثالي  لنجاح  أسيًرا 
شهرة  حقَّقت  أفالم  سلسلة  في  مها  قدَّ خارٍق 
اح ملغـَّم بفكرة عبء التجاوز،  ساحقة، لكنه نجَّ

األفكار  من  بهالة  محاط  وهو  )ريغان(  يسير 
المثبـِّطة التي تصدر من وعيه، وعيه المسحوب 
البطل  القديم،  البطل  شخصيَّة  نحو  بكامله 
تقول  المؤذيَّة  الداخليَّة  أفكاره  الطائر،  الخارق 
له: إنـَّه غير قادر على إنجاز شيء آخر بالنجاح 
نفسه، وليست أفكاره وحده، بل أفكار المحيطين 
مسرحي  عمٍل  بإنتاج  مهووًسا  يرونه  الذين  به 
مكلف، مغامرة كما يبدو، لكنها مغامرة الزمة، 
الماضي  الماضي،  فكرة  القتالع  وضرورية 
الذي يظهر لكثير من الناس أنه عاجز عن أن 
مسرحيَّة،  بكامله  الفيلم  يبدو  وهكذا  اه،  يتخطَّ
يراقب فيها الناس )ريغان( وهو يحاول هزيمة 
في  وهناك  المسرحي،  مشروعه  عبر  ماضيه 
يشبه  مظلم  عمق  وكواليسه،  المسرح،  دهاليز 
في  ألسنا  المظلمة؛  ودهاليزه  الوعي،  عمق 
عقل  في  أفكاٍرتمرُّ  أفكار؛  د  مجرَّ األمر  نهاية 
العالم، نحن أفكاره الصغيرة، والكبيرة، النقيَّة، 

ثة؟! والملوَّ
من  التخلُّص  محاوالً  )ريغان(  ينطلق  وهكذا 
ظلِّ شخصيَّة بطولته القديمة التي تالحقه، ظلٍّ 
في  ويبثُّ  خلوته،  في  يجالسه  بجناحين،  هائل 
مة التي تقول: إنـَّه  وعيه كلَّ هذه األفكار المسمِّ
نجاح  أيَّ  وأنَّ  وحسب،  معه  معه،  ناجًحا  كان 
د خيال: »إننا كنا  م حصوله هو مجرَّ آخر يتوهَّ
شيًئا حقيقّيًا ريغان«، لكنَّ )ريغان( مصرٌّ على 
فكرة الخالص من هذه الشخصيَّة المطبوعة في 
bird- )ذهن اآلخرين عنه، إنـَّه )ريغان( وليس 
في  الكبير  الفيلم  ملصق  ق  يمزِّ فهو   ،)man
غرفته؛ ففتح صفحة جديدة يقتضي طيَّ صفحة 

قديمة، وأحيانـًا يقتضي إزالتها!
وال يتعلَّق األمر بريغان فقط؛ففي العمل –الذي 
يعاني من صعوبات إنتاجيَّة –منافسون كثر، كلُّ 
واحٍد منهم )يحوش( الضوء إلى قرص نجاحه، 
هناك )مايك شاينر( الممثل اآلخر في المسرحيَّة 
وهو  نورتون-،  إدوارد  الممثل  دوره  -يؤدي 
به،  خاصٍّ  ونجاح  ضوء،  في  يطمع  بدوره 
فاضح  بمشهد  ة  مرَّ منهما  استطاع  ما  فيسرق 
ة بحوار  يه أمام الجمهور على المسرح، ومرَّ يؤدِّ
صحفي ملغـَّم بانتقادات لريغان بطل المسرحيَّة، 
في  تجري  التي  والصخب  الحركة  فإنَّ  وهكذا 
فيها  كاملة،  مسرحيَّة  هي  المسرحيَّة  كواليس 
صراعات اإلنسان، وخيباته، وولعه، والجوانب 
المظلمة من روحه. وينطبق األمر على الناقدة 
في  يكمن  نجاحها  أنَّ  يبدو  التي  السينمائيَّة 
على  تعمل  التي  األعمال  علىخرائب  الصعود 
د متطفِّل على  إفشالها، وترى أنَّ )ريغان( مجرَّ
الكاملة  الجهوزيَّة  يفتقد  متطفِّل  المسرح،  عالم 
نجوم  عن  بعيًدا  يبقى  أن  ينبغي  معقل  القتحام 
الناقدة  صوت  في  التجاريَّة،  اقة،  البرَّ السينما 
استعالء المسرح على السينما، والمدهش هو أنَّ 
-فيما  ه  يستفزُّ )أليخاندروإيناريتو(  الفيلم  مخرج 
مقابل  في  السينما  شأن  من  التقليل  هذا  يبدو- 
المسرح، فيغامر بالفيلم نفسه هو اآلخر، حيث 
ومجاِزفة،  طويلة،  حوار  لقطات  في  ره  يصوِّ
على  تجري  التي  المشاهد  تلك  هي  كما  تماًما 
المسرح، وعلى األبطال أن يتجنبوا الخطأ كي 
ال ينهار كلُّ شيء، نوع من محاكاة الحياة فنحن 
-أبطال الحياة الحقيقيَّة- ال نملك فرصة إعادة، 
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وال  م  تتقدَّ ة  مستمرَّ مغاِمرة  طويلة  لقطة  الحياة 
يمكن أن تعود إلى نقطة سابقة، ما من بدء جديد، 
ولهذا فإنَّ الحياة مجازفة صرفة ال يستطيع أيُّ 
بلغت،  مهما  مسرحيَّة  أيُّ  وال  محاكاتها،  فيلٍم 
إنـَّهما يحاكيان التركيبة المعقَّدة للحياة، لكنَّهما ال 
هو  تلك  الطويلة  الفيلم  مشاهد  أجمل  يصنعانها. 
مشهد الحوار العنيف بين البطل )ريغان( وابنته 
بالمكاشفة،  يفيض  مبدع  طويل  مشهد  )سام(: 
الكواليس  في  يجري  مسرحيٌّ  مشهٌد  والغضب، 

التي ال يشهدها أحد!
يتمَّ  أن  خائفة  الطائر  الرجل  شخصيَّة  إنَّ 
)ريغان(،  بذاكرة  تعلق  فهي  ولذلك  تجاوزها، 
هي األخرى تخشى أن تكون منفيَّة في الماضي 
بينما يذهب صنَّاعها إلى حيوات جديدة، يعيدون 
ر أيًضا  اكتشاف أنفسهم، هل يريدنا الفيلم أنَّ نفكِّ
ثم  تمتعنا،  التي  الخياليَّة  الشخصيَّات  مأساة  في 
تمضي، هل تنتابها هي األخرى األفكار المفزعة 

حول وجودها المعلَّق في أشرطة الفيديو المنزلي 
بعد أن كانت ملء شاشات السينما؟! 

يندفع )ريغان( في عمله، في مغامرته المسرحيَّة 
والمخرج،  الكاتب،  فيها:  شيء  كلَّ  يكون  التي 
التامِّ  م  التحكُّ منصور  هذه صورة  هل  والممثل. 
في المصير؟! وفي النهاية فإنَّ )ريغان( الطارئ 
على الخشبة على نحٍو يفزع ناقدة المسرح التي 
أن  بإمكانه  أنَّ  –يعتقد  رأينا  –كما  متطفِّالً  تراه 
يصنع شيئـًا ذا بال في مسارح برودواي، الناقدة 
نفسها التي تعود لتمتدح العمل المسرحي المقتبس 

عن عمل للكاتب األمريكي)رايموندكارفر(.
في  متوقَّع؛  غير  نحٍو  على  المسرحيَّة  تنتهي 
بطلها/)ريغان(  على  كان  منها  األخير  المشهد 
بعد  ينتحر  كي  رأسه  إلى  مسدًسا  ه  يوجِّ أن 
االنتحارنهاية  بهذا  معلًنا  زوجته  خيانة  اكتشاف 
مسدًسا  يحمل  )ريغان(  أنَّ  المسرحيَّة،غير 
الرصاصة  لكنَّ  بالرصاص،  ره  ويذخِّ حقيقّيًا، 

يجد  إغمائه  من  يستيقظ  وعندما  أنفه،  تصيب 
باهًرا  نجاًحا  المسرحيَّة  تحقِّق  انقلب،  قد  العالم 
الناقدة  فيه  وتشيد  ماضيه،  ضوئه  في  يعتم 
جهة  من  النجاح  هذا  يمثــِّل  بالعمل،  المسرحيَّة 
هل  للجهل(،  المتوقَّعة  غير  )الفضيلة  نظرها 
األولى-  ة  -للمرَّ يقتحم  الذي  )ريغان(  جهل  هو 
خشبة المسرح بتركة سينمائيَّة من أفالم اإلثارة 
التجاريَّة؟ أو هو جهلها الخاصُّ بقدرات حكمت 
مطلًقا  افتراًضا  معها  وافترضت  مسبًقا،  عليها 
فشل هؤالء القادمين من هوليوود؟ هل يمكن أن 
تكون فضيلة االعتراف بنجاح العدوِّ -إن جاز لنا 
التعبير-؛ ففي الفيلم تلميحات غير نقيَّة تجاه النقَّاد 
بقول  شاينر(  )مايك  شخصيَّة  تستشهد  األعداء، 
)فولتير(: »أن يصبح الرجل ناقًدا بعد أن عجز 
أن يصبح فنـَّانـًا هو مثل أن يصبح مخبًرا بعد أن 
عجز أن يصبح جندّيًا«، )ريغان( نفسه يخاطب 
بة بقوله: »ما الذي ألمَّ بحياة أولئك  الناقدة المتعصِّ

الذين أصبحوا نقَّاًدا؟!«.
منها  يستوحي  التي  كارفر(  )ريموند  مسرحيَّة 
)ريغان( عمله تبدو -هي األخرى- عمالً منتقى 
بعناية، في المسرحيَّة يؤدي )ريغان( دور زوج 
أكثر  ويصدمه  زوجته،  خيانة  تصدمه  مخدوع 
د  اعترافها بعجزها عن حبِّه، وببؤس ظاهر يردِّ
كي  الناس  ل  أتوسَّ أن  عليَّ  »لم  جملته:  الزوج 
تحبِّني؟!«، البطل المسرحي الذي يؤدي )ريغان( 
فهو  زوجته  بحبِّ  شعوره  دون  أنه  د  يؤكِّ دوره 
شخٌصال وجود له، وهكذا يبدو األمر بالنسبة إلى 
يكفي،  بما  محبوًبا  نجًما  يعد  لم  الذي  )ريغان( 
ويوشك أن ُينسى ليس ألنَّ الجمهور بات يكرهه، 
انة،  بل ألنَّ هذا الجمهور يملك بطبعه ذاكرة خوَّ
النسيان،  مهبِّ  في  يكون  ألن  ض  معرَّ نجٍم  كلُّ 
ة متعبة، كم  ة البقاء في ذاكرة الجمهور مهمَّ مهمَّ
من الجهد على النجم أن يبذل كي يغدو محبوًبا؟ 
وكم من الجهد عليه أن يبذل كي يستمرَّ محبوًبا؟ 
العظيم  الجهد  )ريغان(  يعرف  الفيلم  قصة  وفي 
دائرة  في  يبقى  كي  يبذله  أن  الفنان  على  الذي 
االنسحابيَّة  باألعراض  األعرف  وهو  الضوء، 
المؤلمة للشهرة، إنـَّها تجربة مريرة؛ فهل يعيدها 

بعد نجاحه العظيم في مسرحيَّته؟!
اللحظة  تلك،  الماضي  بعد  ما  لحظة  إلى  نعود 
)العظيمة( التي ظلَّ البطل يبحث عنها، ويرقبها، 
سبيل  في  وصبره  وجهده،  ماله،  من  ويفرغ 
الستقبال  الكاملة  الجهوزيَّة  لحظة  في  تحقيقها، 
غم  حياة جديدة يختار البطل أالَّ يبدأها؛ فعلى الرُّ
من  )ريغان(  استيقظ  الذي  الباهر  النجاح  من 
صفحات  على  ليشهده  المستشفى  في  إغمائه 
ابنته  أنشأته  الذي  تويتر  حساب  وفي  الجرائد، 
لم  ذلك  أن  إالَّ  المتابعين،  آالف  باسمه، وحصد 
يقفز  الذي  إلى )ريغان(  بالنسبة  أبًدا  يكن مغرًيا 
من نافذة المستشفى فيما يبدو حادث انتحار -ال 
نعرف إن كان البطل قد انتحر فعالً أم ال-، لكن 
مشهد القفزة غير المكتمل يبعث رسالة واحدة:إنَّ 
الفشل الذريع أمٌر ال ُيحتمل، وكذلك األمر بالنسبة 
مة  مصمَّ الذوات  كلُّ  ليست  الباهر،  النجاح  إلى 
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ة  قمَّ في  وهو  )ريغان(  ل  يترجَّ وحين  الحتماله، 
يبعث  فإنـَّه  بعد  ثماره  حالوة  ق  يتذوَّ لم  نجاح 
الصناعة،  منظومة  هجاء  أيًضا،  هجاء  برسالة 
وهالة الشهرة الخادعة، يخبرنا كم هو مكلِّف أمر 
فتح صفحة جديدة مع كلِّ هذه العيون التي ترقب، 
واألخرى التي تهزُّ قواعد ثقته بنفسه، لقد أصبح 
كانت  لقد  طريقته،  على  خارًقا  بطالً  )ريغان( 
العظيمة(  )اإليماءة  هي  النافذة  من  قفزه  لحظة 
يدفعه  السابقة  أفالمه  شخصيَّة  شبح  كان  الذي 
إنَّ  تقول:  خفيَّة  إشارة  أيًضا  وهي  القترافها، 

رسائل المنتحرين هي أصدق هجاء لهذا العالم!
لمحات:

- الفضاء: من المالمح اإلبداعيَّة في العمل إدارة 
الفيلم؛المفارقة  حوادث  فيه  تجري  الذي  المكان 
بطٍل  دور  ى  أدَّ الذي  )ريغان(  أنَّ  هي  الكبيرة 
الفضاء  فسحات  في  الطيران  على  قادر  خارق 
الواسع يختار فضاء المسرح المحدود، ودهاليز 
صنع  على  م  مصمِّ )ريغان(  الخانقة،  كواليسه 
صورة مغايرة لنفسه، وفي المسرح  نفسه يبدو 
طراز  من  المقاعد  آخر،  زمن  من  شيء  كلُّ 
تسجيٍل  جهاز  البطل  غرفة  في  السبعينيَّات، 
ر من  عتيق، شخصيَّة البطل الخارق نفسها تتذمَّ
هذا المكان فيقول شبحها لريغان »كيف انتهى بنا 
األمر هنا، هذا المكان فظيع، إنـَّنا ال ننتمي إلى 
نزع  مطلق،  اختالف  إنـَّه  القذر!«،  المكان  هذا 
شروط  تبدو  هكذا  الماضي،  مالمح  لكلِّ  كامل 

البدء الجديد!
لمشاهد  الموسيقيَّة  الخلفيَّة  المجازفة:  -طبول 

الذروة في الفيلم تأتي على شكل تنويعات نغميَّة 
المجازفة،  صوت  هي  الطبول  الطبل،  على 
سيرك إبداعي يمشي فيه البطل فوق حبل رفيع 
يتلهَّف  بينما  أخرى،  إلى  ضفَّة  من  ينتقل  كي 
غير  البطل  العادي،  البطل  لمراقبة  الجمهور 

ة خارقة! الخارق وهو يؤدي مهمَّ
-الفضيحة المناسبة: يقارب الفيلم إشكاالت قنوات 
ة جبَّارة،  التواصل الحديثة، تمتلك هذه القنوات قوَّ
ة حقيقيَّة؟ في العرض التجريبي  ولكن هل هي قوَّ
البطل  يبثُّ  المسرحيَّة  افتتاح  لعرض  السابق 
أفكاًرا  )شاينر(  والمسرحية  الفيلم،  في  اآلخر 
تجاه قنوات التواصل االجتماعي، فيقول مخاطًبا 
العالم  إلى  نظًرا  »كفاكم  غضب:  في  الجمهور 
عبر شاشة هواتفكم؛ احظوا بالتجربة الحقيقيَّة«، 
االبنة )سام( ترى والدها متأخًرا اجتماعّيًا ألنـَّه 
ال يتواصل مع العالم عبر طرقه الجديدة: »أنت 
لديك  ليس  التويتر،  من  تسخر  المدونين،  تكره 
صفحة على الفيسبوك، أنت الذي ال وجود له«، 
اجتماعّيًا  المتواصل  أنَّ )ريغان( غير  والغريب 
ل مشاهدة عاٍل على )اليوتيوب(  يحصل على معدَّ
حين يجد نفسه خارج مبنى المسرح شبه عاٍر أثناء 
العرض التجريبي ليمشي بين الجموع مضطًرا 
الرئيس،  بابه  من  المسرح  إلى  العودة  أجل  من 
الفضيحة دون  ت منظر  يفوِّ للعالم أن  وال يمكن 
أن  الذي يوشك  البطل  ر  يتصدَّ تصويره، وهكذا 
يكون مغموًرا المشهد ليس بفضل مسرحيَّته بل 
ط لها، هل هذا  بفضل مسرحيَّة أخرى غير مخطَّ
نجاٌح  أنيحدث  الشهرة؟  معايير  اضطراب  هو 

ليس بسبب العمل الفنِّي بل بسبب هوامشه، هل 
من  طبق  على  )الشهرة(  التواصل  وسائل  م  تقدِّ
فرقعة  يصنعون  حين  التفاهات  لمقترفي  ذهب 
شريك  )شاينر(  فإنَّ  ولذلك  للتداول؟  مناسبة 
المسرح  خشبة  أن  يرى  مسرحيَّته  في  )ريغان( 
في عالم  اإلبداع  الحقيقة، هي محكُّ  ة  هي منصَّ
مظهريٍّ ُتصنع النجوم فيه على عجالة! وهذا ما 
الفيلم على  أجمل حوارات  واحٍد من  يصلناعبر 
اإلطالق حين كانت االبنة )سام( تحاور )شاينر( 
»كيف  المسرح:  خشبة  على  عمله  عن  وتسأله 
تتظاهر؟ كلَّ ليلة تتظاهر أمام الناس أنـَّك شخص 
آخر؟« ليجيبها قائالً: »أنا أتظاهر في أيِّ مكان 

عدا هناك!«.
-الرموز اإلبداعيَّة: في بداية الفيلم تظهر لقطات 
غير مترابطة، في واحدة منها لقطة لقناديل بحر 
لهذه  تفسيًرا  المشاهد  يملك  وال  الشاطئ،  على 
يعترف  حيث  الفيلم،  نهاية  تأتي  حتى  اللقطات 
خيانته  -وبسبب  أنـَّه  السابقة  لزوجته  )ريغان( 
لها- عمد إلى االنتحار بإغراق نفسه في البحر، 
قناديله،  من  مؤلٍم  لهجوٍم  ذلك  أثناء  ض  وتعرَّ
فكرة  إنـَّها  منها،  نفسه  تخليص  استطاع  وبالكاد 
 ، الخاصِّ المرء  النجاة بجهد  ة أخرى،  النجاة مرَّ
يتخذه  الذي  القرار  وهذا  أحد،  من  عوٍن  دون 
البطل على نحٍو فردي، وبمفاجأة كاملة للجمهور 
على  البحر  قناديل  مشهد  بين  الدقيق  الخيط  هو 
على  )ريغان(  يعمل  ما  كلِّ  وبين  الشاطئ، 
وبجهده  وحيًدا،  يعمل  وهو  منه،  نفسه  تخليص 

، ووفق معاييره الجديدة! الخاصِّ

سينما عالمية



  ه. حبشيان - البندقية

البندقية بفيلم  أموس غيتاي يشارك في مهرجان 
األخير«، مصّوراً  اليوم  األهمية، »رابين،  بالغ 
التحقيقات التي تلت اغتيال اسحاق رابين قبل 20 
عاماً، كلحظة عالقة في مسار التاريخ. في شريطه 
البديع هذا، غيتاي هو القاضي والمحقق والمخرج 
والمناصر للقضية الفلسطينية والعلماني الغاضب، 
االسرائيلي،  المجتمع  استجواب  يواصل  الذي 
واالجتهادات  تسامحه  وعدم  وعقده  أمراضه 
القتلة.  المتشددين  حاخاماته  من  لبعض  الدينية 
يخِف  لم  البندقية،  في  أجراها  مقابالت  عدة  في 
غيتاي قلقه من تنامي ظاهرة التدين اليهودي التي 
مع  تفاهم  لبناء  محاولة  بأي  تطيح  بأنها  صّرح 
تطال  الظاهرة  هذه  تمثله  الذي  والتهديد  اآلخر، 
السياق  هذا  في  ذكر  وقد  كذلك،  الفلسطينيين 
حادثة الرضيع الفلسطيني الذي تم حرقه على يد 
برابرة. نال غيتاي اذن الدخول الى ملفات لجنة 
التحقيق، وعاين كّل األرشيف الذي سبق االغتيال 
وتاله، ليخرج بخالصة ان اسرائيل زادت تطرفاً 
عندنا  اآلخر  »اليوم،  رابين.  رحيل  بعد  وبطشاً 
غير موجود«، قال مخرج »أنا عربية« لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
أفالم  على  األخيرة  السنوات  في  غيتاي  عّودنا 
بناء  لمصلحة  التبعية  خطاب  عن  تتخلى  لطيفة 
فكرة المستحيل الممكن، ولكن قدرتها على ازعاج 
»رابين،  جديده،  مع  محدودة.  كانت  اسرائيل 
اليوم األخير« )مسابقة الدورة 72 من مهرجان 
البندقية المنعقدة حالياً(، الذي يتطّرق الى اغتيال 
في  رابين  اسحق  االسرائيلي  الوزراء  الرئيس 
الرهان  يرفع   ،1995 الثاني  تشرين  الرابع من 

عالياً. والرهان هنا مزدوج: سينمائي وسياسي.
»فرنكوفونيا«  بعد  ان  القول  ينبغي  بدايًة، 
لسوكوروف، نحن ازاء فيلم آخر مادته األصلية 
لقطات مصّورة من األرشيف. بيد ان األهمية ال 
بقدر ما هي في كيفية  نفسها  اللقطات  تكمن في 
انصهارها مع اللقطات التي صّورها سوكوروف 
وغيتاي. االثنان يحتكمان الى المادة الخام ليؤسسا 
يعود لألرشيف  انه ال  مغايراً، حّد  فوقها خطاباً 

القيمة ذاتها بعد ذلك.

اليوم  ذلك  الى  الخلف،  الى  عقدين  الفيلم  يعيدنا 
ملوك  ميدان  في  االسرائيليين  آالف  تجّمع  حيث 
للسالم  مؤيد  خطابي  مهرجان  خالل  اسرائيل 
أطلقها  نارية  طلقات  ثالث  أوسلو.  اتفاق  غداة 
يغال أمير، يميني من اليهود االرثوذكس، أنهت 
في الحياة السياسية  حياة رابين، وأحدثت شرخاً 
غّير  االغتيال  هذا  لغيتاي،  بالنسبة  االسرائيلية. 
بعده.  وما  قبله  ما  دائماً  هناك  وسيكون  الكثير، 
النافذة  انه »سّد  المؤتمر الصحافي قال عنه  في 
الشرق  في  السالم  عملية  على  المطلة  الصغيرة 
االعتراف  في  طويل  مسار  ضمن  األوسط 
وأتباعهم  حاخامات  غيتاي  يصّور  باآلخر«. 
يبررون القتل عبر االحتماء بفكرة ما ُيعرف عند 
بعض اليهود بـ»الدين روديف«، وهو قانون يبيح 

قتل اليهودي الذي يسبب الضرر ليهودي آخر.
التي  التحقيقات  على  »رابين«  نّص  يرتكز 
استهدفت  تحقيقات  وهي  شمغار،  لجنة  أجرتها 
الذي  والبوليسي  األمني  االهمال  أساسي  بشكل 
الجوهرية  األسئلة  أما  رابين.  بحياة  أودى 
المتعلقة بالمسوغات الدينية واألسباب االجتماعية 
أراضيهم  وسرقة  الفلسطينيين  اضطهاد  مثل 
المجتمع  جعلت  التي  عليها،  مستوطنات  وبناء 
االسرائيلي مجتمعاً غير مسامح، ضميره ملطخ 
بالدماء، فهذا لم تتطرق اليه اللجنة اال قليالً. وهذا 
هو مأخذ غيتاي، من جملة المآخذ التي يبلورها، 
في  الشخصيات.  احدى  لسان  على  يتجّسد  وهو 
الذي  األّخاذ  فيلمه  المخرج  يبني  الهوة،  هذه 
يخطف األنفاس منذ أول لقطة، وذلك رغم بلوغه 
غيتاي  يريده  ما  كّل  الساعة.  ونصف  الساعتين 
الثقافية  الظروف  فهم  من قضية رابين، محاولة 
االغتيال  فيها  حدث  التي  والدينية  واالجتماعية 

وتشخصيه أدق تشخيص ممكن.
للعديد  خالفاً  فيه  لبس  ال  واضح  غيتاي  خطاب 
الكادر  خارج  بقي  وإن  االسرائيلية،  األفالم  من 
أحياناً. انه خطاب قديم لكنه يتجدد بأبهى اسلوب: 
العنف ال بّد ان يجّر العنف، ما نفعله بالفلسطينيين 
كله.  هذا  من  بريئاً  ليس  والدين  علينا،  ينعكس 
في  يساعدنا  انه  بال شّك، واألهم  خطاب عاقل، 
فهم كيان العدو، اي فهم حاضره في ظّل ماضيه 
القريب، واستيعاب ما يجري في المنطقة برمتها 

واألحقاد التي تمتد اليها. »رابين« عمل تفكيكي 
فيه  يجري  السهولة،  يذعن  ال  األهمية،  بالغ 
غيتاي خيارات سردية بالغة التعقيد، لكنها مبررة 
الثغر.  من  عدد  على  تنطوي  قضية  سياق  في 
المسؤولين  من  لعدد  االستجوابات  خالل  فمن 
التي  السيارة  ان  مثالً  يتبين  القرار،  وأصحاب 
نقلت رابين الى المستشفى بعد اصابته، احتاجت 
الى نحو ثماني دقائق للوصول، على الرغم من 
عن  متر   500 من  أكثر  يبعد  ال  المستشفى  ان 
موقع الجريمة. هناك سعي واضح من غيتاي في 
توريط المخابرات االسرائيلية والقول انها ضليعة 
جّو  توفير  أو  االهمال  بسبب  أقله  االغتيال،  في 
من االحتقان في البالد أدت اليه. القاتل معروف، 
الدين  ان  يقول  والعشرين  الخامسة  في  شاب 
اليهودي حّركه. أما المسؤول عن االغتيال، فمن 
يشغل  الذي  هو  أحد«  الـ»ال  هذا  أحد.  ال  هو؟ 

غيتاي.
سينمائياً، هذا أفضل ما أنجزه غيتاي منذ سنوات 
طويلة، وذلك ألنه يعّمق األسئلة ويترك اجاباتها 
يمكن  اجابات.  يريدون  َمن ال  معلقة في ضمير 
القول انه وجد المسافة المناسبة لتصوير الحدث 
السينما  فّخ  من  بعيداً  عليه  نقدية  نظرة  وإلقاء 
هنا  يتفوق  تقنياً،  حتى  الهادفة.  البيداغوجية 
اللجوء  في  سواء  واآلخرين،  نفسه  على  غيتاي 
الى اللقطة الطويلة المستمرة التي تحدث ترابطاً 
يضخ  عندما  أو  الفعل،  ورّد  الفعل  بين  رهيباً 
الشحن االيقاعي الذي ال يتالشى حتى في مشاهد 
غيتاي  الجدران.  داخل  تجري  التي  الحوارات 
بارع في خلط األوراق ثم اعادة ترتيبها، وايضاً 
تتعانق، من  في جعل »جانرات« سينمائية عدة 
الثريللر الى فيلم التحقيقات. نّصه مبطن، هادئ، 
ال يتخبط في مستلزمات سينما المواقف، منتهى 
الصرامة في تشكيل المشهد. نحن ازاء متتاليات 
بالقضية  االحاطة  بل  االقناع،  منها  الهدف  ليس 
من كّل الجوانب، وحتى لو استلزم األمر الذهاب 
يتجلى من  الذين  المتشددين  اليهود  من  شلّة  الى 
خاللهم خطر التطّرف واألصولية. في هذه النقطة 
تحديداً، يظهر غيتاي جرأة كبيرة في تعرية القاتل 
الى  الذي يسكن في كّل يهودي متطرف، ورده 

بهيميته.

أموس غيتاي يعّري عقيدة اليهودي المتطرف
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  نور الدين محقق 

مازال سؤال اإلبداع الفني يطرح نفسه بحدة في 
مجال السينما المغربية، ذلك أن هذه السينما حتى 
وهي تحقق مسارا متميزا بالمقارنة مع مثيالتها 
بعد  تستطع  لم  فإنها  العربية،  البلدان  باقي  في 
نقاد  من  عشاقها  منها  يريده  ما  إلى  تصل  أن 
الذين  أوالئك  سينيفليين،  ومهتمين  سينمائيين 
القوي  الفني  التأليف  سينما  عشق  على  تربوا 
المعنى  يتجاوز  الذي  والرمزي  الفكري  والبعد 
زال  ما  المعنى.  معنى  إلى  يصل  كي  المباشر 
هل  الثقافي،  الوسط  في  نفسه  يطرح  السؤال 
الوسط  راهن  التي  المغربية  السينما  استطاعت 
الثقافي عليها أن تبدع أفالما سينمائية جيدة شكال 
جديرة  أفالما  وإخراجا،  محتوى  ومضمونا، 
الفني  اإلبداع  مجال  في  السينما  هذه  تمثل  بأن 
بشكل عام وفي المجال السينمائي داخل الوطن 
وخارجه بشكل خاص؟ تصعب اإلجابة عن مثل 
هذا السؤال بشكل مباشر وحاسم، رغم أن هذه 
كما  ملحوظا،  تراكما  بالفعل  حققت  قد  السينما 
حققت بعض أفالمها تميزا فنيا يستحق التشجيع 

بله التنويه به.
إّن السينما المغربية وهي تكاد تتجاوز عشرين 
فيلما في السنة بالنسبة لألفالم السينمائية الطويلة 
يتعلق  فيما  وحدها، وقل أضعاف أضعاف ذلك 
إشعاعا  قد عرفت  القصيرة،  السينمائية  باألفالم 
هذا  أثار  وقد  العام،  الثقافي  المجال  في  قويا 
الصحافة  في  جدال  السينمائية  األفالم  من  العدد 
والمهتمين  السينمائيين  النقاد  وبين  المغربية 
بالمجال السينمائي أنفسهم، فالبعض منهم اعتبر 
سنويا  السينمائية  األفالم  من  الكم  هذا  إنتاج  أن 
هو إنجاز إيجابي في حد ذاته، ألنه بكل بساطة 
سواء  التواجد  من  المغربية  السينما  مّكن  قد 
الوطنية  السينمائية  والملتقيات  المهرجانات  في 
والقارية وحتى العالمية، في حين ذهب البعض 
اآلخر إلى أن هذا التراكم لم يفد السينما المغربية 
في شيء، بل إنه ربما يكون قد أساء إليها من 
خوض  على  الكثير  شجع  فقد  اإلبداعية،  حيث 
غمارها، وبالتالي فقد أفقدها ذلك ما كانت تمتاز 
في  الرؤيوي  والبعد  التعامل  في  جدية  من  به 

النظر إلى العالم.
السيما  المغربي  السينمائي  المتن  إلى  وبالعودة 
السينما  أن  جليا  لنا  يظهر  األخيرة  اآلونة  في 
أساسيا في مسارها،  قد عرفت تحوال  المغربية 
شمل مستوى الكم والكيف معا على غرار باقي 
السينمات الفاعلة في العالم. فإذا كان هذا التراكم 
من  السينما  هذه  مّكن  قد  بالفعل  فإنه  تحقق،  قد 
التنويع في مواضيعها بحيث قد أصبحت تحتوي 
على مجموعة من األفالم السينمائية التي يمكن 
خانة  في  المصري  القول  حسب  ندخلها  أن 

»الجمهور عايز كده«، وهي أفالم سينمائية قد 
كبيرا  جمهورا  لمشاهدتها  تجلب  أن  استطاعت 
تحقق  أن  في  يتجلى  باألساس  السينما  من  همه 
احتوت  قد  أنها  كما  غير.  ال  فرجوية  متعة  له 
أيضا على مجموعة أخرى من األفالم السينمائية 
وطرح  جهة  من  الفرجة  بين  الجمع  حاولت 
يفهمها  سلسة  واضحة  بطريقة  المجتمع  قضايا 
هذه  أي  بذلك،  وهي  أخرى،  جهة  من  الجميع 
األفالم السينمائية، قد ظلت في مرحلة الوسط بين 
االتجاهين، االتجاه الشعبي البسيط واالتجاه الفني 
التأليفي. كما أن هذا التراكم في المقابل قد مّكن 
اإلبداعية  بقوتها  امتازت  سينمائية  أفالما  أيضا 
وبتجريبيتها الفنية المركبة  من الحضور كذلك 
األفالم  هذه  المغربي.  السينمائي  المشهد  داخل 
السينمائية المغربية هي التي استطاعت أن تقدم 
المهرجانات  في  المغربية  للسينما  مشرقا  وجها 
الحصول  من  تمكنت  بحيث  العالمية  السينمائية 
على بعض الجوائز فيها واإلشادة بها. وهو أمر 
حرص  وقد  التفاؤل.  إلى  ويدعو  ومهم  إيجابي 
النقد السينمائي المغربي على متابعة هذه األفالم 
السينمائية  المتميزة والتنويه بها وتخصيص أيام 
سينمائية لدراستها، وتخصيص كتب لمخرجيها، 
المغربية  الجمعية  ذلك   إنجاز  على  دأبت  كما 

لنقاد السينما على سبيل المثال.
السينما  تعرفه  أصبحت  الذي  التنوع  هذا  إن 
وفاعلة  حية  سينما  منها  جعل  ما  هو  المغربية 
في تربة الثقافة المغربية وبالتالي فاعلة في تربة 
السينمائية  األفالم  من  فكثير  أيضا،  المجتمع 
المغربية قد استطاعت أن تحقق نقاشا قويا سواء 
حول المضامين االجتماعية التي تطرقت إليها أو 
سواء حول كيفية تناول هذه المواضيع وتقديمها 
في إطار فني إما يتميز بالبساطة والسهولة وإما 

يمتاز بالكثافة والعمق.
إن السينما المغربية من خالل كثير من مبدعيها 
الجديد  السينمائي  الجيل  من  السيما  المتميزين، 
الذي برهن على وعيه السينمائي المتقدم وعلى 
تسير  بأن  اليوم  السينمائية، مطالبة  ثقافته  عمق 
خطوات كبرى في مسارها الفني بغية الوصول 
إلى تحقيق أفالم سينمائية قوية فنيا لكنها أيضا 
وفي مقابل ذلك تكون قادرة على أن تصل إلى 
عموم المشاهدين على اختالف مشاربهم الثقافية 
مع  مثال  الحال  هو  كما  الفكرية،  ومستوياتهم 
األفالم السينمائية العالمية التي نجحت في تحقيق 
هذه المعادلة الفنية التي لم تعد صعبة على ذوي 

االحتراف السينمائي الحقيقي.

السينما المغربية بين الفنية والتداول الجماهيري
سينما مغربية






