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ملف: المهرجان الوطني للفيلم..
دورة الهزال الفني والجوائز غير المستحقة   

مجلة سينفيليا - العدد التاسع / ربيع 2016

- قراءة في نتائج الدورة 17 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة
- المهرجان الوطني للفيلم بين صور وأحالم وآالم

- سؤال في السينما المغربية: قراءة في الدورة السابعة عشر 
للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

- السينما المغربية وارتجالية التقييم والتتويج
- أربع لقطات من المهرجان الوطني 17 للفيلم بطنجة.. 

»يذهب ما في الراس ويبقى ما في الكراس«
- »رجاء بنت المالح«..

لعنة »النجمة الساقطة« في قاع البؤس

- محمد الشريف الطريبق: 
»ينبغي أن نحرص على 

أن تكون لدينا قصص 
مصاغة بشكل جيد«



األهم  السنوي  موعدها  خالل  من  المغربية،  السينما  لجديد  العدد  هذا  صفحات  من  مهما  حيزا  ُنَخّصص 
مت دورته  بطنجة مرة أخرى، رغم ما سبق ذلك من قيل  »المهرجان الوطني للفيلم بطنجة«، والذي ُنظِّ
وقال، وعن كونه سوف يتم نقله لُمدن أخرى ويعود لنظام التنقل بين المدن كما كان في السابق، قبل أن 

يستقر بطنجة منذ عشر سنوات خلت.
ومن أهم المالحظات التي اتفق عليها السينفيليون والنقاد الذين حضروا هذه الدورة، أنها شهدت مستوى 
فنيا أقل لألفالم المشاركة عن ذلك الذي ميَّز أفالم الدورات السابقة، فحتى الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى لم 
يحظ بإجماع المتتبعين الذين الحظوا به كثيرا من الثغرات السردية ولحظات من الضعف الفني، األمر الذي 
لم يكن ُيأهله للفوز بالجائزة الكبرى التي من شروطها توفر العمل الفائز بها بصفة العمل المتكامل فنيا، 

وهو مالم يكن متوفرا في هذا الفيلم.
المالحظة الثانية التي أثارت نقاشا مستفيضا هي تطبيق نظام الختيار األفالم الطويلة للسنة الثانية على 
المسابقة  في  للمشاركة  األفالم  أجود  اختيار  الجديد  النظام  هذا  المتوخى من  الهدف  كان  بحيث  التوالي، 
الرسمية للمهرجان، األمر الذي لم يتحقق بحيث أن كثيرا من األفالم التي يتم اختيارها تكون ذات مستوى 
ضعيف بل  أقل من األفالم التي تم إقصاؤها أو في نفس مستواها التقني والفني، األمر الذي يدفع من يتم 
إقصاؤهم لالحتجاج على لجن االختيار، التي ال تستطيع تبرير المقاييس التي تعتمدها في عملية االختيار، 

هذا إن كانت هناك مقاييس من األصل!
وعكس نتائج الفيلم الطويل فإن نتائج مسابقة الفيلم القصير شهدت تنويها وإجماعا حولها، إذ كان منتظرا 
أن يفوز فيلم »مول الكلب« الذي تميز عن باقي األفالم المشاركة األخرى التي تفاوتت قيمتها الفنية بين 

متوسط كثير وجيد قليل.
وتجدون في »ملف العدد« تفاصيل إضافية عن هذه الدورة من المهرجان الوطني للفيلم. 

سينفيليا

العدد إفتتاحية 

المهرجان الوطني للفيلم بطنجة: 
دورة هزيلة فنيا
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ملف04

  عبد الكريم واكريم

للفيلم  الوطني  للمهرجان   17 الدورة  اختتمت 
باإلعالن عن نتائج مسابقتي الفيلم الطويل والفيلم 
جاءت  قد  األخيرة  هذه  كانت  وإذا  القصير، 
موضوعية وغير مخيبة ألفق انتظار السينفيليين 
الطويل  الفيلم  نتائج  فإن  بالميدان  والمهتمين 
في  منصفة خصوصا  وغير  لآلمال  مخيبة  أتت 
ميل  لفيلم »مسافة  منحت  التي  الكبرى  جائزتها 
المسابقة  في  الُيختار  أن  كاد  الذي  بحذائي«، 
للفيلم،  الوطني  للمهرجان   17 للدورة  الرسمية 
وقد  مغمور.  مهرجان  من  جائزة  نال  أنه  لوال 
أتت بضعة أفالم متفوقة عليه فنيا وجماليا وكانت 
إذ  منه،  أكثر  الكبرى  الجائزة  تستحق  إحداها 
فيه، خصوصا في  فنيا مبالغا  ادعاء  بالفيلم  نجد 
توظيف المسرح بشكل مجاني، األمر الذي شكل 
ثقال على أحداثه وسيرورته السردية وأبعده عن 
بساطة كانت ستجعله مقبوال أكثر. ولم ينقذ الفيلم 
سوى األداء الجيد لممثليه خصوصا أمين الناجي 

الذي استحق جائزة أحسن ممثل بجدارة.
فيلم »أفراح صغيرة« لمحمد الشريف الطريبق 
ممثلة  أفضل  وجائزة  السيناريو  بجائزة  الفائز 
بعض  رغم  اآلمال  يخيب  لم  ثان  دور  في 
أن  إذ  عيله،  تالحظ  أن  يمكن  التي  المالحظات 
يزاوج  فيلما  أن يصنع  الطريبق حاول  الشريف 
فيه بين البعد الجماهيري والطموح نحو معالجة 
تتناول  أن  ذكي..  لكن  محتشم  بشكل  لطابو  ما 
محافظ  لجمهور  »خدش«  بدون  »لليسبيانيزم« 
بل تجعله يتعاطف مع فيلمك، وبنوع من اللياقة 
الفنية، أمر يحترم...أما فرح الفاسي فقد كانت في 
»أفراح صغيرة« مختلفة وباذلة لجهد تمثيلي مهم 
استحقت عليه جائزة التمثيل، التي وقع فيها لبس 
واضح بحيث تم منح راوية جائزة أفضل ممثلة، 
عن دور ثان في فيلم »مسافة ميل بحذائي« فيما 
عن  دور  أحسن  ثاني  جائزة  الفاسي  فرح  نالت 
دورها الرئيسي في فيلم الطريبق، والمشكل هنا 
ليس في موهبة راوية، لكن في الجائزة بحد ذاتها.

أما الفيلم الوثائقي »رجاء بنت المالح« للمخرج 
التحكيم  الفائز بجائزة لجنة  عبد اإلله الجوهري 
فقد شكل صدمة إيجابية للجمهور الحاضر بقاعة 
سينما »روكسي«، إذ سالت الدموع مع معانات 
في  األخرى  تلو  اإلهانات  تتلقى  وهي  البطلة 
فيه  شاركت  الذي  السينمائي  مراكش  مهرجان 

منظموه  نها  يمكِّ أن  دون  جائزة  ونالت  بفيلمها 
في  ذلك  بعد  الدخول  أو  لتسلمها  الحضور  من 
المهرجان.. عروض  لتتبع  األخرى  الدورات 
ق على العديد من األفالم  لحظات قوية في فيلم تفوَّ
الوثائقي  الفيلم  خصوصا  المشاركة  األخرى 
الثاني »ثقل الظل« للموهوب الذي خيب الظن 

قراءة في نتائج الدورة 17 
للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة
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هذه المرة حكيم بلعباس، والذي يمكن لنا أن نتفهم 
دبي  مهرجان  في  جائزة  أية  ينل  لم  لماذا  تماما 

الذي موله.
وشكل فيلم »ميلوديا المورفين« للمخرج الشاب 
مفاجأة  األول،  العمل  بجائزة  الفائز  أمل  هشام 
آخر  وأمال  الوطني،  المهرجان  لجمهور  سارة 
الفينة  بين  علينا  التبخل  التي  المغربية  للسينما 

واألخرى بأسماء موهوبة لم نكن ننتظرها.

أما »دموع إبليس« فقد تاه فيه مخرجه في تطويل 
غير مبرر وال يتحمله التشويق كنوع مطروق، 
ومرة أخرى كان التمثيل هو نقطة القوة األساسية 

في الفيلم.
مثل  الذي  »المتمردة«  فيلم  أن  الجزم  ويمكن 
للفيلم  الدولي  مراكش  مهرجان  في  المغرب 
والذي عرض في اليوم األخير للمسابقة الرسمية 
للمهرجان الوطني للفيلم، من بين أضعف األفالم 

المشاركة به نهائيا

الممثالت والممثلون المغاربة في الواجهة 
الدورة  التأكيد من خالل مشاهدة أفالم  لنا  يمكن 
لدينا  بات  أنه  للفيلم،  الوطني  للمهرجان   17
ينافسوا  أن  لهم  يمكن  كبار،  وممثالت  ممثلون 
هؤالء،  أن  المالحظ  إذ  اإلطار،  هذا  في  عالميا 
وعناية  بروية  مكتوبة  الغير  األدوار  في  حتى 
جهدهم  ويظهر  عندهم  من  إليها  يضفون  وأناة 

الشخصي المبذول واضحا.
الذي  اإلبداعي  الجهد  إغفال  للمشاهد  إذ اليمكن 
ميل«،  بـ»مسافة  دوره  في  الناجي  أمين  بذله 
محمد  والواعد  الشاب  والممثل  بحاج  وسناء 
وبن  أحرار  ولطيفة  الفيلم،  نفس  في  حميمصة 
الذي  كلبك«  »جوع  في  الجيراري  عيسى 
بسينماتيك  الرسمية  المسابقة  خارج  عرض 
المتتبعين  فاجأ  الذي  مكري  ويونس  طنجة، 
إبليس«،  »دموع  بفيلم  ثان  دور  في  والجمهور 
بحيث بدا فيه مدى الجهد الذي بذله ليتجاوز نفسه 
الذي  السؤال  ..لكن  سابقا  مثلها  التي  واألدوار 
يظل مطروحا هو: هل وصل أغلب المخرجين 
المغاربة للمستوى الذي يمكنهم من إدارة وتسيير 
والتعامل مع هذه المواهب التمثيلية؟! ..هذا أمر 
المخرجين  من  قليال  ألن  كبير،  لنقاش  يحتاج 
المغاربة من يحسنون إدارة الممثل واستغالل كل 

طاقاته اإلبداعية وتوظيفها التوظيف األمثل...

قصيرة  أفالم  وسط  يتميز  الكلب«  »مول  فيلم 
ضعيفة 

تحلت  التي  القصير  الفيلم  تحكيم  لجنة  تميزت 
مع  تصالحها  وال  تسامحها  بعدم  عالية  بحرفية 
الكلب«  »مول  المتميز  الفيلم  مانحة  الرداءة، 
لكمال لزرق جائزتها الكبرى، والذي تفوق على 
األفالم القصيرة التي شاركت خالل هذه الدورة 
بحيث  سينمائية،  ورؤية  وسرديا  وجماليا  فنيا 
بدا المخرج متمكنا من أدواته السينمائية وقادرا 
على الحكي بها، األمر الذي النجده في كثير من 
األفالم المغربية، ليس القصيرة فقط بل الطويلة 

أيضا.
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  محمد اشويكة

للفيلم  الوطني  المهرجان  انعقاد  انتظام  شكل 
المغربي بطنجة نقطة ضوء إيجابية في الساحة 
مع  وبالموازاة  أنه  إالّ  بالمغرب،  السينمائية 
القلقة  األسئلة  يرتفع حجم  بدأ  الدورات  انضباط 
بالمغرب،  السينمائية  بالممارسة  تتعلق  التي 
ومنها معضلة انحباس اإلبداع وندرته، وتكريس 
التشاور  ديمقراطية  بدل  التسيير  بيروقراطية 
نحو  بالسينما  تسير  ممارسات  وهي  والتشارك، 
الحاصلة  الموضوعية  المؤشرات  حسب  حتفها 

في الميدان.
بدأ التحضير للدورة السابعة عشرة من المهرجان 
أخيرا  المنتهي  بطنجة  المغربي  للفيلم  الوطني 
على إيقاع ساخن حينما انفضت اللجنة التنظيمية 
تقدم  التي  الورقة  على  مكوناتها  اتفاق  عدم  بعد 
بها أحد أعضائها، وكذلك حول عضوية بعض 
الندوات  ومواضيع  التحكيم  لجان  في  األسماء 
عينها  واألسماء  ذاتها  الورقة  وهي  وغيرهما، 
في  المتمثلة  التنفيذية  اللجنة  ستفرضها  التي 
المركز السينمائي المغربي، وذلك ما يطرح أكثر 
من سؤال ويجيب بالملموس عما يعيشه القطاع 

تطول جل  تخبطات  من  المغرب  في  السينمائي 
مجاالت الممارسة.

في  التحليق  عوض  الوقائع  نستحضر  ولكي 
اللجنة  أعضاء  أحد  أن  إلى  نشير  العموميات 
استدعاء  يتم  ولم  المهرجان،  قاطع  قد  التنظيمية 
أحد أعضاء لجان اختيار األفالم، والتضييق على 
لعدد  “ُكوَطا”  الفاعلين عن طريق فرض  بعض 
المقاعد، إذ كيف يمكن إنجاز مهام عديدة بمقاعد 
محدودة مثال؟ أليس فرض ما لم تتفق عليه اللجنة 
يجعلها صورية ويشكك في مصداقية كل اللجان 
اللجان  دور  ما  اإلدارة؟  تعينها  التي  األخرى 

المخترقة إن َقلَّت درجة استقالليتها وحياديتها؟

تعليب القبح
الصيغة  تغيير  التفكير في  القول  نافل  صار من 
الحالية للمهرجان وتعويضها بليلة الفيلم المغربي 
أصبح  ألنه  واألوسكار،  يَزار  السِّ شاكلة  على 
ضيف  أربعمئة  يعادل  ما  نحبس  أن  العبث  من 
الرديئة،  األفالم  من  بعدد  احتفاء  الدنيا  وُنِقيُم 
نفس  وتكرار  التفاهة،  على  الماليين  وصرف 
األخطاء التنظيمية، في حين يمكن تحويل أموال 
المهرجان إلى دعم مهرجانات وتظاهرات أخرى 

تنتصر للجودة واإلبداع، وتروج لألفالم المغربية 
وذلك  المحرومة،  الجماهير  صفوف  في  الجادة 
االكتفاء  عوض  لها  واسعا  رواجا  يضمن  ما 

بعرضها في المهرجان الوطني واختفائها بعده.
كشفت الدورة األخيرة عن بعض “الجوكيرات” 
لجنة  في  تارة  لتضعها  اإلدارة  بها  تلعب  التي 
التحكيم، وفي وضعيات  لجنة  في  وتارة  الدعم، 
أن نطلب من شخص  يمكن  أخرى عديدة. فهل 
أن  فيلم رديء  دعم  يوم عن  ذات  كان مسؤوال 

يحجب الجائزة أو ينتقد الوضع؟
إن ما يحدث اليوم مهزلة حقيقية في حق السينما 
المغربية التي، ومن سوء حظها، سيعصف الدعم 
مبدعيها  لبعض  الهامة  بالمنجزات  المعقلن  غير 
بعد أن اختلط الحابل بالنابل، وأصبح يتسابق الكل 
ضد الكل بغية الحصول على نصيبه من الكعكة، 
المسابقتين  في  المشاركة  األفالم  يشاهد  ومن 
المبرمجة  األفالم  بعض  وكذلك  الرسميتين، 
خارج المسابقات، وما لم يبرمج في المهرجان، 
فسيقف بالملموس على الضعف الناتج عن هزال 
السيناريوهات، والتسرع في اإلنجاز، وانتصار 
التقنية على الموضوع )تعليب القبح(، واستئساد 

التسطيح على حساب العمق.

المهرجان الوطني للفيلم 
بين صور وأحالم وآالم
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الدورة أكدت سير عجلة االحتراف بوضوح نحو 
الجمهور  اهتمام  تراجع  خالل  من  االنحراف، 

بالسينما، وتراجع القاعات
روائية  أفالم  حصول  نقول  ما  على  مثال  خير 
طويلة عادية جدا، وأخرى ضعيفة للغاية، على 
جوائز  عكس  المهرجان  جوائز  من  مهم  عدد 
كانت  التي  القصيرة  الروائية  األفالم  مسابقة 
موضوعية وهي: جائزة السيناريو لفيلم “توقيع” 
غراندو،  وجمال  مصباحي  سناء  إخراج  من 
لمحمد  ترانك”  “نداء  لفيلم  التحكيم  لجنة  وجائزة 
“ُموْل  لفيلم  الكبرى  والجائزة  الركراكي،  هشام 

الكلب” للمخرج كمال لزرق.
انتقاء  في  ممثليها  عبر  المهنية  الغرف  تساهم 
األفالم المشاركة في األفالم الروائية الطويلة مما 
السياق،  في  تدخل  الفنية  غير  الحسابات  يجعل 
إلى تشكيل لجنة محايدة  الذي يدعو  وهو األمر 
الفن  باستيتيقا  الصلة  وذوي  النقاد  من  تتشكل 
للسهر على عملية الترشح لجوائز المهرجان، كي 
يتم الفصل بين المستوى الفني والتمثيلية النقابية 
أو المهنية داخل المهرجان الذي ال يعترف بالحق 
األدبي لكل من يساهم في إدارة الندوات ولجان 
أو  التطوع  على  تقوم  أنشطة  ويجعلها  التحكيم، 
وتعويض  والغذاء،  االستضافة  مقابل  المشاركة 
تقديم حفلتي االفتتاح واالختتام مثال، ويا لها من 
مفارقة عجيبة غريبة إذا علمنا أن أعضاء اللجنة 
التنفيذية، وهم كثر، يتلقون تعويضا عن مهامهم 

داخل المهرجان!

بهرجة سطحية
اليومية  النشرة  السنة  هذه  دورة  عن  غابت 
على  إلكترونية  أخبار  وعوضتها  للمهرجان 
المغربي،  السينمائي  للمركز  اإللكتروني  الموقع 
والتي كانت -نقصد الصيغة الورقية- على هناتها 
يحدث  لما  التأريخ  في  يساهم  منبرا  وانتقائيتها، 

يغلبان  نقد وتحليل لألفالم  المهرجان وتقديم  في 
الطابع الثقافي على البهرجة والمظاهر السطحية.
وفي سياق النشر دائما أصدر المركز السينمائي 
المغربي كتابا جميال يتضمن تحديثا لفيلموغرافيا 
األفالم الطويلة )1958-1915(، والذي بمجرد 
مطالعة صفحاته األخيرة يبدو الدمج غير المبرر 
شاركت  التي  الوثائقية  األفالم  لبعض  ثناياه  في 
وإقصاء  للفيلم  الوطني  المهرجان  مسابقات  في 
اإلدارة  به  قامت  بما  التنويه  يجب  وإذ  أخرى، 
إسناد  إلى  التنبيه  من  فالبد  المستوى،  هذا  على 
األمور المتعلقة بالبحث والنقد لذوي االختصاص 

قصد تالفي السقوط في مثل هذه النقائص.
على  ترتكز  التي  العلمي  البحث  مبادئ  اعتماد 
يفتح  أن  شأنه  من  الواضحة  التصنيف  معايير 
أفقا فسيحا لفصل الوثائقي عن الروائي وتحيين 
فيلموغرافيا الفيلم الروائي القصير أيضا، وعليه، 
فما المعايير التي َتمَّ االستناد عليها لوضع أفالم 
وثيقة موضوعية  وثائقية وإقصاء أخرى ضمن 
للباحثين  مرجعا  تكون  أن  المفروض  من 

والمهتمين بالسينما المغربية؟
شاركت في هذه الدورة أربعة عشر فيلما روائيا 
الروائية  األفالم  من  عددا  يعادلها  وما  قصيرا، 
األصل  في  كان  ط  ُمَمطَّ فيلم  منها  الطويلة، 
طويلين  وثائقيين  فيلمين  عن  فضال  قصيرا، 
وآخرين من إنتاج مشترك إن لم نقل إن أحدهما 

بلجيكي الهوى.
االحتراف  عجلة  سير  عن  الدورة  هذه  تكشف 
بوضوح نحو االنحراف، وذلك ما تؤكده الحصيلة 
اهتمام  تراجع  مستوى  على  الصادمة  بأرقامها 
الجمهور بالسينما، وتراجع القاعات، وهو ما ال 
ترغب اإلدارات المتعاقبة على المركز السينمائي 
استراتيجية  وفق  إليه  التصدي  في  المغربي 
المغالطة  سياسة  انتهاج  عن  والتخلي  واضحة، 
وإعالء  الثقافي  البعد  على  واإلجهاز  واإلقصاء 

الموضوعي  النقد  أن  العلم  مع  الدعائي،  البعد 
المطبلين،  أصوات  علت  مهما  السينما  سيخدم 
خاصة وأن التجربة قد أثبتت أنهم يخدمون من 
ويعضدونه،  الصائب  الرأي  يحتسبون  ال  حيث 

إذ سرعان ما تختفي المزايدة وتنتصر النزاهة.
األشخاص  بعض  أن  الممارسة  أبرزت 
الذين  من  والموضوعية  بالنزاهة  لهم  المشهود 
بهؤالء  تطويقهم  يتم  قد  التحكيم،  بمهام  يقومون 
لديمقراطية  يخضعونهم  الذين  “الجوكيرات” 
ي  ُيَقوِّ مما  المخدومة،  واألغلبيات  التصويت 
حرية  على  والمعاقبة  والجزاء  التنفيذ  سياسة 
تصيب  أخطاء  وتلك  واالستحقاق،  االختيار 
االستعانة  فمنطق  مقتل،  في  المغربية  السينما 
مشروع  وال  ماديا،  مستقلين  غير  بأشخاص 
أشخاص  وسط  زرعهم  على  والعمل  لديهم، 

عفيفين يعصف بكل شيء.
يمكن اعتبار هذه الدورة دورة األحالم واآلالم، 
فقد عبرت األفالم عن آالم المغاربة وأحالمهم، 
عن انتصاراتهم وخيباتهم، بطرق فيلمية متفاوتة 
والمعالجة  السيناريستي  الطرح  حيث  من 
متباينة  كانت  وإن  اإلخراج،  وأساليب  الدرامية 
اختالف  إلى  بالنظر  والعمق  الجودة  حيث  من 
منجزات  أظهرت  الذين  المخرجين  تجارب 
المبتدئين منهم مدى استسهالهم للعمل السينمائي 

واستخفافهم بذكاء الجمهور.
أعمال  عن  أيضا  األخيرة  الدورة  وأفصحت 
لبعض المخضرمين أو القدامى مدى عدم قدرتهم 
على تقديم مقترحات ومعالجات فنية جديدة، في 
ندرته  -رغم  السينمائي  التجريب  انتصر  حين 
استثمار  في  أصحابه  نجح  أن  بعد  ومعاداته- 
الواقع وفق أسلوب فني جريء، وهو األمر الذي 
والباحثين،  والنقاد  “السينيفيليين”  اهتمام  أثار 
لزرق  وكمال  العسري  هشام  أفالم  أكدته  كما 

وغيرهما.



  رامي عبد الرازق* 

السابعة عشرة من  النسخة  لكتالوج  مقدمته  في 
المهرجان الوطني للفيلم بطنجة )26 فبراير- 5 
مارس( كتب صارم الفاسي الفهري مدير المركز 
التساؤالت  من  مجموعة  المغربي  السينمائي 
بالنسبة  طريق  خارطة  اعتبارها  يمكن  التي 
 1958 عام  انطلقت  التي  المغربية  للسينما 
بفيلم المخرج محمد عصفور »األبن العاق« - 
حسبما يورد الكتاب األرشيفي الصادر هذا العام 
ضمن مطبوعات المهرجان- حيث تتمحور هذه 
الراهنة  اللحظة  حول  ال  باألساس  التساؤالت 
–وهو  المغربي  السينمائي  للمنتج  بالنسبة  فقط 
تطورا  العربية  السينمائية  المنتجات  اكثر  احد 
وحراكا وتواجدا على الساحة الدولية- بل حول 
ما هو قادم من عمر هذه السينما، حيث يتساءل 
مدير اكبر مؤسسة سينمائية بالمغرب عن ماهية 
واقع السينما المغربية؟ وما هي آفاقها؟ ما هي 
نقاط قوتها وأين يتجلى ضعفها؟ وما الذي يطمح 
المشتغلون فيها ان يقدموه لها؟ وما هي المكانة 
التي يريدون لها أن تتبوأها بين سينمات العالم؟

تم   2015 عام  نهاية  إلى   1958 عام  منذ 
في  فيلما   194 منها  طويال  فيلما   325 إنتاج 
الخمسين سنة األولى أما ال 131 فيلما المتبقية 
 2009 عامي  بين  ما  الفترة  أنتجت خالل  فقد 
و2015  أي أن ما يعادل % 40 من مجموع 
الفيلموغرافيا المغربية أُنتج خالل سبع سنوات 
فقط تم تقديمها من قبل 103 مخرجا سينمائيا 
منهم 57 مخرجا قدموا اعمالهم األولى أي ما 
سبعة  وخالل  المنتج.  هذا  من   55  % يعادل 
عشر دورة هي عمر المهرجان الشاب استطاع 
المهرجان الوطني أن يكون نافذة عرض جيدة 
تجارب  من  للعديد  وجماهيري  نقدي  ومجس 
السينما المغربية خالل هذه السنوات الهامة في 
عمر هذه السينما التي تمتد منذ نهاية خمسينات 

القرن الماضي.
حيث تعتبر المهرجانات الوطنية الفرصة األكبر 
كي  سينما  ألي  والمتلقين  والمهتمين  للقائمين 
عبر  ويتبينوا  واآلفاق  الوجود  اسئلة  يطرحوا 
عروضها أين تكمن نقاط القوة وماهية تجليات 

الضعف.
اربعة  الوطني  المهرجان  عرض  العام  هذا 
روائيا  فيلما  عشر  )ثالثة  طويال  فيلما  عشرة 
بنت  »رجاء  هو  تسجيلي  فقط  واحد  وفيلم 
الذي  الجوهري  اآللة  عبد  للمخرج  المالح« 
فيلما  واربعة عشرة  التحكيم(  لجنة  بجائزة  فاز 
روائيا قصيرا وهي التجارب التي تمثل حصيلة 
انتاجات السينما المغربية خالل عام كامل على 
انتاجات  وخالصة  الطويلة  األفالم  مستوى 
التجارب الروائية القصيرة على مستوى مسابقة 

يقرب  ما  المغرب  تنتج  حيث  القصيرة  األفالم 
من 50 فيلما قصيرا سنويا.

خسارات مبدئية 
رصدها  بسهولة  يمكن  التي  االولى  المالحظة 
منظومة  تراجع  هو  الدورة  هذه  مسابقات  عبر 
المدير  لها  اسس  التي  الدولية  التحكيم  لجان 
)الجهة  المغربي  السينمائي  للمركز  السابق 
الصايل  الدين  نور  الناقد  المنظمة(  الرئيسية 
التنافسية  القوة  عناصر  احد  تمثل  كانت  والتي 
الحيادية  مستوى  على  سواء  المسابقات  خالل 
التامة أو على مستوى العين الثانية التي تنظر 
من الخارج إلى تجارب السينما المحلية بالتقييم 
والتحليل والوقوف على مناطق القوة والضعف 

للتمثيل  والفائزة  الجيدة  التجارب  وترشيح  بل 
الدولي عبر مهرجانات أخرى في البلدان التي 

جاء منها اعضاء لجان التحكيم.
تحكيم  للجنة  اعضاء  سبعة  بين  من  العام  هذا 
مسابقة األفالم الطويلة ال يوجد سوى اسم واحد 
الصوت  مهندس  هو  المغرب  خارج  من  فقط 
الفيلم  تحكيم  لجنة  اما  ثابت  فوزي  التونسي 
محلية  اسماء  على  سوى  تحتوي  فلم  القصير 

تماما.
تحكيم  للجان  نظاما  وضع  قد  الصايل  كان 
المهرجان الوطني يضمن وجود خمسة عناصر 
العنصر  اولها  دوليا  اللجنة  لتشكيل  اساسية 
المحلي المغربي ثانيها العنصر األقليمي المتمثل 
في وجود احد األعضاء من دول المغرب العربي 

ملف08

سؤال في السينما المغربية 
قراءة في الدورة السابعة عشر للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة
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)تونس والجزائر( ثم عنصر مشرقي متوسطي 
)لبنان ومصر( وعنصر افريقي وأخيرا عنصر 
اوروبي - وقد سبق لكاتب هذا السطور أن شرف 
بعضوية لجنة تحكيم الفيلم القصير عام 2012 

خالل فعاليات الدورة الثالثة عشرة-.
ال تعني اللجان المحلية بالطبع غياب الحيادية او 
طعنا في نزاهة التقييم الفني والسينمائي للتجارب 
المشاركة ولكنها تعني فقدان ميزة شديدة األهمية 
طرح  الذي  المغربي  السينمائي  للمنتج  بالنسبة 
رؤية  تأطير  في  رغبته  الجديد  المركز  رئيس 

منهجية ألستيعابه وتطويره واألرتقاء به.
لجنة  منصة  عن  الدولية  عنصر  غاب  وكما 
والقوي  الواسع  الحضور  ايضا  غاب  التحكيم 
به  يتميز  المهرجان  كان  الذي  الدولية  للصحافة 
خالل الدورات السابقة وهو الحضور الذي كان 
ثالثة  لتحقيق  المهرجان  منظموا  عليه  يحرص 
مكاسب اساسية أوال هو التقييم الحر غير المتقيد 
بالسياقات المحلية ثانيا التمثيل الدولي عبر افراز 
محتوي نقدي وصحافي يتجاوز حدود الصحافة 
المحلية إلى الجرائد والمجالت والمواقع األقليمية 
والدولية ثالثا الدعاية المجانية للتجارب المميزة 
كانت  والتي  المهرجان  خالل  تعرض  التي 
الصحافة الدولية تقدمها بشكل اساسي عند تغطية 

المهرجان نقديا واخباريا.
من السهل بالطبع ان نقول أن تخفيض الميزانية 
وراء  الرئيسي  العامل  هي  بالمهرجان  الخاصة 
الحضور  مستوى  على  الواضح  االنكماش  هذا 
الدولي )تحكيما وصحافة( ولكن هل هو بالفعل 
الصفة  بسببه  المهرجان  يفقد  أن  يستحق  عامل 
األستثنائية المكتسبة له كمهرجان وطني بصورة 
وتحكيم وتغطية دولية!! لكنها تظل خسارات من 
تم  ما  إذا  القادمة  الدورات  في  تعويضها  السهل 

تدارك اهميتها بالنسبة للمهرجان الشاب.

سؤال األنواع والتيمات! 
اكثر  احد  االن  المغربية  السينما  اعتبار  يمكن 
السينمات تنوعا في منتجها الفيلمي داخل نطاق 
الناطقة  السينما  او  العربية  بالسينما  يسمى  ما 
الثيمي  التعدد  تحديدا  بالتنوع  ونقصد  بالعربية، 
والذي  المختلفة  التجارب  في  الواضح  والنوعي 
يمكن بسهولة رصده في انتجات االفالم الطويلة 
التي عرضت خالل الدورة السابعة عشرة بداية 
كما  التاريخية  الفانتازيا  أو  التاريخي  الفيلم  من 
خلفية  على  المؤلفة  )االحداث  نحدده  أن  يمكن 
تاريخية أو منطلقة منها( والذي يتمثل في افالم 
ليوسف  و»المسيرة«  شويكة  إلدريس  »فداء« 
بوسيف،  لمراد  طين«  من  و»رجال  بريطل 
»افراح  مثل  الميلودرامي  االجتماعي  والفيلم 
على  الحائز  طريبق  الشريف  لمحمد  صغيرة« 
ثان  دور  ممثلة  وأفضل  سيناريو  افضل  جائزة 
الليل«  منتصف  و»اوركسترا  الفاسي،  فرح 
فيلم  مثل  األجتماعية  واألثارة  كوهين  لجيروم 
الجائزة  على  الحائز  بحذائي«  ميل  »مسافة 
الكبرى وجائزة افضل ممثل رجال امين الناجي 
إخراج  ومن  أسامة  لمحمد  موسيقى  وافضل 
سعيد خالف و»المتمردة« إخراج جواد غالب، 
اسماعيل  لمحمد  »إحباط«  مثل  والسيكودرامي 
رجال،  ثان  دور  افضل  جائزة  على  الحائز 
والتجريبي »البحر من ورائكم« لهشام العسري 
والسوريالي  اخراج  افضل  جائزة  على  الحائز 
»ميلوديا المورفين« للمخرج  هشام امال الحائز 
مونتاج،  وافضل  أول  عمل  افضل  جائزة  على 
باألضافة إلى الكوميديا السياسية »ليلى..جزيرة 
البوليسي  واألكشن  بوالن،  ألحمد  المعندوس« 
الحائز  الجباري  للمخرج هشام  ابليس«  »دموع 

على جائزة افضل تصوير وافضل صوت.
اكبر  تعتبر  التي  نفسها  المصرية  السينما  ان 
من حيث  العربية  المنطقة  في  سينمائية  صناعة 

الكم اإلنتاجي لن تجد ضمن انتاجاتها السنوية فيلم 
واحد سوريالي او تجريبي او فانتازيا تاريخية أو 
اثارة اجتماعية بل ستجد تجارب تقدم كل  حتى 
بضعة سنوات وبعد جهد ضخم في محاولة تمويل 
الفيلم من الداخل والخارج، أما األنتاج المغربي 
نظام  الدولة من خالل  به  تقوم  الذي  الدور  فأن 
التسبيق على المداخيل )الدعم المالي الحكومي(
يمثل عنصر رئيسي من عناصر اقدام المخرجين 
ال  مختلفة  وثيمية  نوعية  مناطق  خوض  على 
تخضع كالسينما المصرية الهواء المنتج الخاص 

صاحب الشهوة التجارية االمحدودة.
في  الزخم  هذا  ينعكس  هل  هنا:  السؤال  ولكن 
وتطور  المضامين  قوة  على  واألنواع  التيمات 

الصورة ومتانة البناء الدرامي وطزاجته!!
في الحقيقة فأن المهرجان الوطني يمنحنا اجابة 
واضحة عن هذا السؤال وهو أن الزخم النوعي ال 
يعني بالضرورة عمق في المضمون أو طزاجة 
في الطرح بل أن الكثير من التجارب التي قدمت 
هذا العام - وهي مجمل انتاجات السينما المغربية 
لعام  بالنسبة  أول  وبعضها عرض   2015 عام 
الفكري  المحتوي  في  ضحالة  يعكس   2016-

وسطحية فيما يخص األبنية الدرامية.

سؤال الدراما أم التقنيات!
على سبيل المثال فأن فيلما تاريخيا مثل »المسيرة« 
المحلية  الصحافة  كتبت  والذي  بريطل  ليوسف 
10 مليون  70 مليون درهم )حوالي  انه تكلف 
دوالر( من المفترض أنه يؤرخ لحادثة »المسيرة 
الثاني  الحسن  الملك  إليها  دعا  التي  الخضراء« 
لقضية  العالم  نظر  لفت  أجل  من   1975 عام 
اثر  على  وتحرك  المحتلة،  المغربية  الصحراء 
حدود  نحو  مواطن  الف   350 وقتها  الدعوة 
هامة  حادثة  وهي  سلميا،  واقتحموها  الصحراء 
خاللها  من  يمكن  الحديث  المغربي  التاريخ  في 
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تقديم عشرات األفالم بمختلف التيمات واألنواع 
بدائية عن  يكتفي بثالث حكايات  المخرج  ولكن 
وشاب  حامل  وامراة  االغنام  تجار  من  اثنان 
حياتهم  أن  المفترض  من  نصابا،  يعمل  وضيع 
يموت  االغنام  فتجار  المسيرة،  بسبب  تغيرت 
الحدود،  المصاب بسرطان قبل ان يعبر  احدهم 
تلد  أن  أجل  من  متخفية  تذهب  الحامل  والمراة 
النصاب  الشاب  أما  الصحراء،  رمال  في  ابنها 
فال ندري ما الذي تغير في حياته بسبب المسيرة! 
األسالك  ويقتحم  المغربي  العلم  يحمل  نراه  فقط 
الشائكة مثله مثل اآلالف من حوله، ناهينا عن ان 
االحداث نفسها تدور من خالل فالش باك طويل 
يبدو من ذاكرة هذا الرجل النصاب حين تذهب 
له صحافية جميلة كي تسأله عن تأثير المسيرة 

الخضراء في حياته!!
من  قدم  الفيلم  ان  شك  ال  التقني  المستوى  على 
عالي  ومونتاج  وتصوير  انتاجية  ادارة  خالل 
الفيلم  تيترات  تحملها  التي  األسماء  لكن  الجودة 
ليست مغربية على االطالق اي انه ليس منجز 
كل  التي  للتجارب  نموذج  هو  بل  مغاربي  تقني 
والسينمائيين  للتقنين  ينتمي  فيها  مميز  هو  ما 
األجانب وكل ما هو خائب وركيك ينتمي للجانب 
العربي -رغم توافر عناصر انتاجية مذهلة تتمثل 
في االف الكومبارس ومئات الشاحنات والخيام-

جزيرة  »ليلى  السياسية  الكوميديا  فيلم  وفي 
السيناريو فكرة  يلتقط  المعندوس« الحمد بوالن 
بشكل  يقيم  الذي  الحدودي  الجندي  حول  جيدة 
بين  الواقعة  المغربية  الجزر  أحد  على  منفرد 
الساحل المغربي واسبانيا فيما يذكرنا »بروبسون 
في  يكون ضاال  أن  دون  ولكن  جديد  كروزو« 
البحر بل من أجل أن يقوم بالقبض على المهاجرين 
بالجزيرة!  احدهم  مر  حال  في  الشرعيين  غير 
مامادوا  باالفريقي  األمساك  من  يتمكن  وبالفعل 
بين  الجزيرة  على  سياسي  نزاع  ينشب  ولكن 
المغرب واسبانيا ويصبح الجندي هو كل ما يمثل 
مامادوا  وبين  بينه  فتنشا  المغربية عليها  السيادة 

صداقة انسانية لطيفة لكن السيناريو ال يطورها 
وال يستغلها على المستوى السياسي او األنساني 
ليطرح افكارا عن الحدود والمسافات بين البشر 
ما  العالقة  مالحظة  مع  السياسية،  والنزاعات 
حتى  االسود  والجنوبي  األبيض  الشمالي  بين 
المغربي »عبد هللا  الكوميدي  الممثل  مع اختيار 
فركوس« في دور ناضج نسبيا بالمقارنة الفالمه 
الكوميدية البسيطة كان من الممكن ان ينتج الفيلم 
لم  لكنه  انسانية وبصرية ودرامية راقية  تركيبة 
يذهب إلى إي مساحة شعورية أو فلسفية أو حتى 
سياسية بل بدا ثمة اصرار على األضحاك بدون 
منطق ببعض الحركات الجسمانية )الفركوسية( 
الكوميديا  من  قدر  على  يحتوي  الفيلم  ان  رغم 
طرافة  إلى  ليؤدي  استغاللها  كان  التي  السوداء 
كبيرة  دولة  جيوش  تزحف  عندما  خاصة  راقية 
يصر  واحد  جندي  غير  يحميها  ال  على جزيرة 

على ان يرفع عليها علم بالده.
بيوسف  مراد  للمخرج  طين«  من  »رجال  أما 
لها  اخرى  تاريخية  حادثة  عن  يحكي  والذي 
ضمن  سيقوا  الذين  المغاربة  بالجنود  عالقة 
على  االلمان  لمحاربة  الفرنسية  الجيوش  فيالق 
وعد باالستقالل بعد الحرب تلك الحادثة يحولها 
بوسيف إلى النسخة المغربية من »الخط األحمر 
الرفيع« قصيدة ترانس ماليك السينمائية الشهيرة 
حيث يتحول سليمان الشاب المغربي الذي يعمل 
حضن  من  الجنود  ويأخذه  الفخار  صناعة  في 
امرأته إلى )صوت هائم في البرية( يتحدث عن 
تأثير الحرب على مشاعره وافكاره تماما بنفس 
فيلمه  في  ماليك  ترانس  ولغة  وطريقة  اسلوب 
يتم  حيث  المعتادة  العربية  األضافات  بعض  مع 
يد  على  وحيدة  تركت  التي  الزوجة  اغتصاب 
هو  الهدف  ليصبح  المغرب  في  فرنسيين  جنود 
اغتصبتم  وانتم  اجلكم  من  للحرب  ذهبت  انني 

امرأتي.
نالحظ  أن  بسهولة  يمكن  تقنيا  الفيلم  قوة  ومع 
اسماء التقنيين االجانب الذين يقفون وراء البناء 

البصري للتجربة وهي نفس المالحظة التي ترد 
الصورة  التجارب ذات  بشكل واضح في اغلب 

القوية والمضمون الضعيف.
االجنبي  المنجز  مقابل  في  أنه  بالفعل  الغريب 
داخل  عامة  الصورة  تقنيات  مجال  في  الراق 
المنتج الفيلمي المغري فأن المنجز الدرامي على 
مستوى كتابة السيناريو والذي يشارك في اغلبه 
ضحال  تحديدا-يبدو  اوربية-فرنسية  ايضا  ايضا 
وهو  انفعالي  تأثير  أو  قوة  زي  وغير  وسطحيا 
سؤال هام من اسئلة مفترق الطرق بالنسبة لهذه 
ال  تفوق  بنسبة  دمائها سنويا  تجدد  التي  السينما 

%50 كما اشرنا.
لجنة  استراتيجة  ان  إلى  االشارة  تجدر  كما 
منح  يخص  فيما  الهدف  واضحة  بدت  التحكيم 
الجوائز )الوطنية( إلى العناصر التقنية المغربية 
رغم اذحام األفالم بالعديد من العناصر االجنبية 
واضحة الجودة والتأثير رغم تفوق هذه العناصر 
والتطور  الخبرة  بحكم  المغربية  العناصر  على 

الفني.
 

سؤال المغامرة والتجريب!
ثالثة افالم من اصل اربعة عشرة فيلما حصدت 
الجوائز األهم بالنسبة للدورة السابعة عشرة هذا 
العام - باستثناء جائزة لجنة التحكيم التي ذهبت 
فاز  حيث  المالح-  بنت  رجاء  التسجيلي  للفيلم 
بالجائزة  خالف  لسعيد  بحذائي«  ميل  »مسافة 
اخراج  كأفضل  ورائكم«  من  و»البحر  الكبرى 
لهشام العسري- في مغامرة اخراجية جديدة بعد 
و»ميلوديا   - الكالب«  و»هم  »النهاية«  افالم 

المورفين« كأفضل عمل اول لهشام أمال.
روح  هو  بأختصار  الثالث  االفالم  يجمع  ما 
طشحا  بها  أنها  صحيح  والتجريب  المغامرة 
المورفين  ميلوديا  في  خاصة  واضحا  سورياليا 
من  البحر  في  تجريبية  شطحات  إلى  باألضافة 
مستوى  على  يمثلون  ثالثتهم  أن  إال  ورائكم 
تقنيات السرد وتركيبات الصورة وايقاع المونتاج 
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جريئة  مغامرات  البصرية  الحساسية  وطبيعة 
الميلودراما والكوميديا  في سياق سينما ال تزال 
صانعيها  من  االوسع  الشرائح  يجتذب  ما  هي 

وجمهورها على حد سواء.
تيمة  خالف  سعيد  يقدم  بحذائي  ميل  مسافة  في 
سياق  عبر  ولكن  الشهيرة  مجرما«  »جعلوني 
استرجاع  خالل  من  سرديا  الزمن  فيه  يتكسر 
بتقنية مسرحية  البطل لطفولته في مشاهد منفذة 
حيث مساحة تجريدية واسعة مضاءة تجلس فيها 
وتتفاعل  واألخوات  االم  وزوج  األم  شخصيات 
البطل،  ذاكرة  من  بقعة  داخل  تجلس  وكأنها 
الماضي  من  مشاهد  مع  البقع  تلك  وتتقاطع 
ليصبح  وهكذا  األقرب  الماضي  ثم  االقرب 
لدينا اكثر من زمن يتداخل ليكون البناء النفسي 
للبطل او الالبطل بمعنى ادق حيث تشارك هذه 
االزمنة )الطفولة والمراهقة والشباب( في تكوين 
الشخصية امامنا وبيان رحلتها داخل المدينة التي 

ال ترحم.
وفي ميلوديا المورفين يتعرض الموسيقار الشاب 
إلى حادثة تجعل ثمة بقعة جديدة تضئ في رأسه 
بقعة يعيد من خاللها تصنيف حياته وتنقية روحه 
من شوائب الواقع الزائف بحثا عن اصالة مفتقدة 
وانفعال صادق فتصبح رحلته ليس فقط بحثا عن 
المورفين  يحتوي على  دواء  لحن جديد إلعالن 
المسكن لأللم ولكن رحلة داخلية بحثا عن السالم 

النفسي واالقتناع الروحي بالذات واألخرين.
صنعتها  التي  الشهيرة  المطربة  زوجته  فيترك 
وفنان  شارع  موسيقار  إلى  ويتحول  الحانه 
المدينة  شقوق  من  سفلي  شق  في  يقيم  بوهيمي 
يتعاطى مباشرة مع األلم واألنسحاق والشك من 
اجل الوصول إلى حقيقة مفتقدة وغامضة.صحيح 
أن الفيلم يذكرنا في مقطاع منه بالنخسة األمريكية 
اليخاندور امينابار )افتح عينيك(  الشهيرة لفكرة 
بطولة  الفانيليا(  بلون  )سماء  تجربة  بها  ونقصد 
توم كروز إال ان ثمة قدر ال بأس به من األصالة 
في التعاطي مع فكرة البحث الفلسفي عن معنى 
بأسرها.وقد  والحياة  الوجود  مقابل  في  للذات 
حصل الفيلم ايضا على جائزة افضل مونتاج وهو 
أمال  هشام  نفسه  المخرج  به  قام  الذي  المونتاج 
واألستدعاءات  الحر  التداعي  لحالة  نفسه  تاركا 
السورالية لمواقف من حياة الموسيقار وتفاصيله 
الشعورية في عصف ذهني شديد لم تكن سوى 
والغامضة  لونيا  والمرتبكة  المشوشة  الصورة 
في بعض األحيان للتعبير عنه بصريا باألضافة 
الداخلية  بالمولنوجات  مفعم  صوت  شريط  إلى 
خلفية  تمثل  التي  العالمية  بالموسيقى  المختلطة 
لماء  ترمز  التي  به  الخاصة  والموسيقى  البطل 
فوق  يسكبه  ان  على  قادرا  يعد  لم  الذي  روحه 

االوتار كما تعود قبل الحادثة.
للعسري  البحر من ورائكم  تجربة  تاتي  وأخيرا 
الذي  األبوكاليبسي  المشهد  من  جانبا  تكمل  لكي 
يصر عليه المخرج الشاب منذ بداياته قبل خمسة 
ألوان  بال  مدينة  في  »النهاية«  فيلم  مع  اعوام 
يتوقف الحصان العربي المريض عن السير ويبدأ 
في التغوط بعد ان اهترأت مصارينه بحكم الداء 

الداخلي والقسوة الخارجية لواقع اقرب لصبيحة 
حتى  فقدوا  األبطال  باسماء  سموا  ومن  القيامة، 
رجولتهم حيث يستدعي العسري طارق ابن زياد 
نفسه  ليجد  المريض  العربي  الحصان  زمن  في 
من  »البحر  فقط  الشهيرة  المقولة  نصف  امام 
المشوهة  ذواتنا  فليس سوى  العدو  أما  ورائكم« 
التي دمرها تشبثنا العبثي بما تبقى من حضارة 
سوريالية  مشاهد  سوى  للعالم  تقدم  تعد  لم  فانية 
اطالل  الوقت.  ذات  في  ومبكية  مضحكة 
محترقة وابنية متهدمة وبشر هم اقرب للنفايات 
يضاجعون البهائم من اجل لحظات متعة هي ما 
تبقى لنفوسهم المعطوبة.الشرطي اقرب للبلطجي 
األخالق  سيد  والعنف  بالفطرة  مجرم  والشعب 

واراقة الدم اسهل من شرب الماء الملوث.
ليس البحر من ورائكم فيلما عسير الفهم بل أنه 
يحتوي على مباشرة تصل إلى حد السذاجة في 
بعض األحيان لكنه في سياق تجربة العسري يظل 

تعبيرا صادقا عن واقع عبثي ومشوه يصعب ان 
يستوعبه منطق بصري واقعي من وجهة نظره، 
اليومية  الشتائم  هشام  يترجم  المثال  سبيل  على 
فقدوا  الذين  المخنثين  الرجال  على  نطلقها  التي 
الحوار  عبر  ال  واألنسانية  الروحية  رجولتهم 
بل عبر سياق بصري نرى فيه طارق ابن زياد 
يرتدي زي راقصة ويجوب الشوارع فوق عربة 
كاروا يشاهده الجميع بعد أن صار بال سيف وال 
حصان وال عدو سوى ذاته بينما البحر فقط من 

ورائه وورائنا جميعا.

سؤال اخير!  
هذا العام ال تزال تتردد بقوة شائعة أن المهرجان 
معها  تآلف  التي  المدينة  يغادر  سوف  الوطني 
عام  كل  يجوب  أن  لصالح  لسنوات  واستوطنها 
محاولة  في  المغربية!  المدن  من  جديدة  مدينة 
يحدثه  الذي  السينمائي  التنشيط  رقعة  لتوسيع 
المفعم  العروض  اسبوع  خالل  المهرجان 
بالفعاليات المتعددة )ندوات ولقاءات بين المهتمين 

وصانعي األفالم والجمهور(.

يفقد  سوف  انه  الشائعة  او  المقترح  هذه  ازمة 
التي  الجغرافية  هويته  من  جزء  المهرجان 
كل  حال  هو  كما  بالمدينة  بارتباطه  تتحدد 
مستوى  على  والدولية  المحلية  المهرجانات 
العالم فالمهرجانات تعرف بمدنها قبل أن تعرف 
والعربية  الدولية  المهرجانات  في  ولنا  بثيماتها 
مراكش،  برلين،  )كان،  واضحة  اسوة  الكبرى 
عبر  الوطني  المهرجات  حركة  ان  القاهرة(، 
المدن المغربية كمقترح قيد البحث هو سالح ذو 
في  عام  بشكل  المتلقي  صالح  في  االول  حدين 
تلك المدن التي ربما ال يتاح لسكانها األضطالع 
االنكماش  بحكم  المحلية  سينماهم  انتاجات  على 
الرهيب لدور العرض واغالق وهدم الكثير منها 
منذ بداية الثمانينيات إلى األن ام الثاني فهو ضد 
صالح المهرجان الذي ارتبط لوجستيا ووجدانيا 
ودعائيا بالمدينة الشمالية الرائعة »طنجة« بكل 
قدم  محط  )أخر  مكانية  دالالت  من  تحمله  ما 

في العالم القديم وكهف االحالم الذي يطل على 
كونها  إلى  باألضافة  المحيط(  في  البحر  مصب 
فرنسية  )مغربية  واضحة  بكزموبوليتانية  تتسم 
لتلك  تأهال  الشمال  مدن  اكثر  تجعلها  اسبانية( 
الصفة الدولية التي كانت االدارة السابقة تحرص 
الدولية  والصحافة  التحكيم  منصات  عبر  عليها 

كما سبق واشرنا في بداية حديثنا.
تقنية ولوجستية وجماهيرية يجب ان  ثمة اسئلة 
يتم األجابة عليها بشكل واضح من قبل االدارة 
الحالية للمهرجان قبل أن يتم اتخاذ قرار بانتقاله 
الداخل  مدن  إلى  األسطورية  الشمال  مدينة  من 
الخاص  سحرها  ايضا  لديها  شك  بال  التي 
ولكن إلى أي مدى يمكن أن يتصل هذا السحر 
مهرجان  تنظيم  يحتاجها  التي  بالخصوصية 
سينمائي كبير فهذا هو السؤال األهم قبل شروع 
قافلة المهرجان في مغادرة قاعة سينما الروكسي 
)المقر الرسمي للعروض( إلى اي قاعات اخرى 

عبر ربوع المغرب.

*ناقد سينمائي مصري
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  عائشة بلحاج

األفالم  تقييم  يطبع  الذي  االرتجال  ظهر 
المغربية بين لجان الدعم واالنتقاء للمشاركة 
تحكيم  ولجان  الرسمية،  المسابقة  في 
السابعة عشر من  الدورة  المسابقة، جلًيا في 
نهاية  اختتمت  التي  للفيلم  الوطني  المهرجان 
األسبوع الماضي. عبر تضارب االختيارات 
بين اللجان التي تمر بها األفالم المتلقية للدعم 
العمومي، منذ لحظة عرض السيناريو على 
لجنة الدعم، إلى التقييم النهائي للجنة التحكيم 

في المهرجان الوطني للفيلم.
هكذا أقصت لجنة االنتقاء األولي الفيلم الفائز 
بالجائزة الكبرى من المشاركة في المسابقة، 
في  فوزه  بعد  المسابقة  في  ُيدرج  أن  قبل 
القصيرة  األفالم  ولجنة  عربي.  مهرجان 
أفالم جيدة  إقصاء  االنتقاء  لجنة  أخذت على 
آلية  فتحولت  المسابقة.  في  المشاركة  من 
صرصر  ريح  منه  تدخل  باب  إلى  االنتقاء 
تحسب  حسنة  تكون  أن  من  فبدال  عاتية، 
عهد صارم  في  المغربي  السينمائي  للمركز 
فّرخت  دجاجة  إلى  تحولت  الفهري،  الفاسي 
وطرحت  التقييم،  في  األخطاء  من  الكثير 
أعضاء  اختيار  معايير  جادة حول  تساؤالت 
منطقية  غير  نتائج  ظل  في  اللجان،  هذه 
من  وأفرغتها  بينها،  تام  تضارب  إلى  أدت 

السينما المغربية وارتجالية التقييم والتتويج
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الجدوى.  
مغامرة منح الدعم لمشاريع على الورق قد 

تتحول الحقا إلى كوارث سينمائية
تعرض على لجنة الدعم مشاريع عديدة كثير 
منها ال يلقى القبول لدى اللجنة، وبعضها يتم 
فيلم  إلى  لتحوله  ضمانات  غياب  رغم  قبوله 
وتدافع  السينمائية،  الفنية  للشروط  مستوفي 
تتحول  قد  لمشاريع  الدعم  منحها  عن  اللجنة 
المغامرة  بإجبارية  سينمائية.  كوارث  إلى 
جيدة  تبدو  مشاريع  من  فكم  الدعم،  منح  في 
على الورق وتتحول إلى بهدلة للسينما الحقا، 
وأخرى متوسطة المستوى تتحول إلى أعمال 
الضمانات  تغيب  وبالتالي  اإلنتاج.  بعد  جيدة 
قدرات  على  يقوم  صرف  إبداعي  عمل  في 
المخرج وفريقه. لكن يبقى التساؤل قائما في 
قدموا أعمال ذات  الدعم لمخرجين  ظل منح 
ما  سابقة  تجارب  في  للغاية  سيء  مستوى 
لجنة  أن  رغم  مستواهم،  حقيقة  على  يؤشر 
فأوصت  العامل  لهذا  االحتياط  الدعم حاولت 
سيناريوهات  بإعادة  معروفين  مخرجين 

أقامها  التي  السيناريو  ورشة  في  أفالمهم 
ايفران،  في  المغربي  السينمائي  المركز 

كشرط لحصولهم على الدعم.

لجنة االنتقاء واألخطاء القاتلة
لجنة االنتقاء للمشاركة في المسابقة الرسمية  
أقصت فيلم »مسافة ميل بحذائي«، إلى حدود 
األقصر،  لمهرجان  الكبرى  بالجائزة  فوزه 
المسابقة،  في  لحظة  آخر  في  أُدرج  حيث 
ليفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الذي أقصي 
منه. ما يطرح عالمات استفهام كبرى حول 
تشكيلة هذه اللجنة ومعايير اختياراتها، خاصة 
جوائز  من  األسد  بحصة  فاز  الفيلم  هذا  وان 
الكبرى،  الجائزة  جانب  فإلى  الدورة،  هذه 
فاز بطاله بجائزتي أحسن ممثل وممثلة دور 
تصويرية.  موسيقى  أحسن  وجائزة  أول، 
وإقصاءه من المشاركة لو لم يتم تدارك األمر 

كان سيؤثر على فرصهم في هذه الجوائز.
قرار آخر للجنة االنتقاء يتمثل في إقصاء الفيلم 
بحجة  كلبك«  »جوع  العسري  لهشام  الثاني 

المخرج  لنفس  فيلمين  إشراك  يمكن  ال  أنه 
بعرضه  االكتفاء  فتم  الرسمية  المسابقة  في 
خارج المسابقة. في وقت أجمع فيه عدد من 
المهتمين على جودة هذا الفيلم، وقدرته على 
لم  أنه  إلى  باإلضافة  الجوائز،  المنافسة على 
اشتغل  بل  فقط،  المخرج  طرف  من  يصنع 
الذين  والتقنيين  الممثلين  من  كبير  طاقم  فيه 
بسبب  المهرجان،  في  المشاركة  من  حرموا 

هذه النظرة االقصائية للجنة.
ولم تقتصر اللجنة على إقصاء أفالم طويلة، 
القصيرة،  األفالم  مسابقة  إلى  األمر  امتد  بل 
فلجنة التحكيم في مسابقة األفالم القصيرة، في 
مسابقة  في  المتوجة  األفالم  حول  تصريحها 
االنتقاء  لجنة  على  أخذت  الطويل،  الفيلم 
من  السنة  هذه  أنتجت  جيدة  أفالم  إقصاء 
وحرمانها  الرسمية،  المسابقة  في  المشاركة 
جمهور  أمام  والعرض  التباري،  فرصة  من 
المهرجان. ومن أبرز األفالم المستبعدة، فيلم 
نوهت  الذي  مشاهد«  ثالثة  في  »االنتظار 
عشر  الثالثة  الدورة  في  التحكيم  لجنة  به 
للمهرجان الفيلم المتوسطي للفيلم القصير في 

نهاية 2015 .

سؤال التشكيل ومحك التقييم الصحيح
في  تتحكم  التي  اللجان  اختيار  يكن  لم  إذا 
مصير األفالم منذ لحظة والدتها على الورق 
فكل  صائبا،  للجوائز  استحقاقها  لحظة  إلى 
في  مشكوك  عنها  ستتمخض  التي  النتائج 
من  كبيرة  استفهام  عالمات  وتثير  أمرها، 
اللجان؟  هذه  أعضاء  اختيار  معايير  أهمها 
المثيرة  القرارات  ظل  في  يختارها؟  ومن 
للجدل، لبعضها والمفاجآت التي تصدر عنها 

في المسابقات.
جائزتي  نتائج  أثارته  الذي  االستغراب  مع 
عكس  فتم  وثاني،  أول  دور  ممثلة  أحسن 
الهرادي  فاطمة  منحت  إذ  الجائزتين، 
ثاني  دور  »راوية« صاحبة  باسم  المعروفة 
في فيلم »مسافة ميل بحذائي« جائزة أحسن 
ممثلة دور أول، فيما تم االكتفاء بمنح  فرح 
الفاسي صاحبة دور البطولة في فيلم »أفراح 
جائزة  العناية  أنيسة  جانب  إلى  صغيرة« 
أحسن دور ثاني. ما يترك سؤال الجودة في 
االرتجال  ظل  في  عالقا  المغربية،  السينما 
في تقييم والحكم عليها من طرف لجان تتخذ 
في  منسجمة  وغير  منطقية،  غير  قرارات 
المغربية  السينما  مكونات  تقيم  رؤية شمولية 

بمقاييس سينمائية احترافية.
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  خالد الخضري

*لقطة ما قبل الجينريك
في المهرجان الوطني 17 للفيلم بطنجة:

في  أصحابها  أن  فقط  تشعر  أسماء  حضرت 
»إجازة عمل«..!! 

شاكسته  طالما  أسماء  عنه  غابت  بينما 
بحضورها.. بل حتى بغيابها ولم تزل..

غياب بعضها مؤقت لكن كل واحد من حامليها 
عن: صهوة إبداعه ما نزل ..

معاقرة  وعن  دائم  اآلخر  البعض  وغياب 
الحياة اعتزل..

لتنشر صورهم بكاتلوغ الدورة المقبلة وتقرأ 
على أرواحهم الفاتحة في عجل..

سوى  ذلك  بعد  يبقى  وال  النسيان  يطالهم  ثم 
وجه ربك ذي الجالل واإلكرام عز وجل!!

اللقطة األولى: التسمية   
»المهرجان الوطني للفيلم«.. كانت هذه هي 
التسمية األولى التي سمي بها هذا المهرجان 
 1982 سنة  له  دورة  أول  انطالق  منذ 
يجرؤ  كان  أحد  ال  أن  بسبب  وذلك  بالرباط، 
آنذاك على اإلقرار بأنه لدينا »سينما مغربية« 
نظرا للكم الهزيل من األفالم الروائية الطويلة 
مقياسا  تتخذ  ما  غالبا  والتي  بالخصوص، 
مختلف  في  عدمه  من  سينما  بوجود  لإلقرار 
بلدان العالم .. فالمغرب كان بالكاد  ينتج فيلما 

واحدا إلى اثنين وطيلة 24 سنة..أي منذ إنجاز 
أو »عراب«  لقيدوم  روائي طويل  فيلم  أول 
المرحوم  التعبير،  شئنا  إن  المغربية  السينما 
محمد عصفور،حيث كتب وأخرج وأنتج فيلم: 
)االبن العاق( سنة 1958.. ثم توالت األفالم 
والمهرجانات… وبفضل سن وتطبيق مرسوم 
منحة أو صندوق الدعم السينما المغربي سنة 
1982، ارتفعت نسبة إنتاج األفالم الروائية 
بتنظيم  الذي عجل  الشيء  الطويلة،  المغربية 
البيضاء..  بالدار   1984 عام  الثانية  الدورة 
السينمائي  اإلنتاج  وتيرة  استمرت  وهكذا 
المغربي في االرتفاع على مستويات األفالم 

والوثائقية.  الروائية  القصيرة..  كما  الطويلة 
وراء  مهرجانا  المهرجانات  توالت  .كما 
مهرجان وفي عدد من المدن المغربية، فبعد 
حظ  جاء   ،2/1984 الدورة  البيضاء:  الدار 
مكناس في الدورة 3/1991.. ثم طنجة في 
الدورة 4/1995.. ليعود للبيضاء في الدورة 
5/1998.. فمراكش في الدورة 6/2001.. 
يأفل  أن  قبل  الدورة7/2003   في  وجدة  ثم 
الدورة 8/2005  بها منذ  ليستقر  إلى طنجة 
ويستمر حتى اآلن.. ويبدو أن المقام حال له 
إقامته  فيها وال شيء يحيل على تغيير محل 

هذه حتى إشعار آخر.
السينمائي  اإلنتاج  نسبة  ارتفعت  وقد  واآلن 
الفيلمغرافية  تعداد  بلغ  أن  إلى  المغربي 

المغربية على مستوى الفيلم الروائي الطويل 
!!وغدا  فيلما   325  ،2015 سنة  متم  في 
المغرب ينجز قرابة 20 فيلما من هذا الصنف 
في السنوات األربع األخيرة..وهذا رقم قياسي 
منافس  له  يكن  لم  العربي  المستوى  على 
ورؤاهم..  المخرجون  وتعدد  مصر..  إال 
الجوائز  تحصد  المغربية  األفالم  وأصبحت 
كما   .. العالمية  السينمائية  بالمهرجانات 
ترادفت المهرجانات الوطنية إلى أن وصلت 
رقم 17 في الدورة الحالية المنعقدة بطنجة... 
»المهرجان  هي:  التسمية  ظلت  ذلك  ورغم 

الوطني للفيلم«!!
المستوى  على  التراكمات  هذه  كل  أفبعد 
وبغض   - المغربية  السينمائية  لألفالم  الكمي 
يفكر  لم   - مستوياتهاالكيفية  عن  تماما  النظر 
المغربي،  السينمائي  الشأن  عن  المسؤولون 
بدءا من المركز السينمائي المغربي، مرورا 
بوزارة االتصال وما بينهما من غرف منتجين 
وأندية  وجمعيات  قاعات  وأرباب  وموزعين 
سينمائية ووو... في تغيير هذه التسمية إلى: 

»المهرجان الوطني للسينما المغربية«؟؟

اللقطة الثانية: تكريم أم تشييع؟                      
على  عدة  سنوات  ومنذ  المهرجان  هذا  دأب 
الوطنية،   السينمائية  الفعاليات  بعض  تكريم 
يأتي في مقدمتهم الذين ينتقلون إلى دار البقاء 
في نفس سنة انعقاد المهرجان، حيث يتم نشر 
صورهم في الكاتالوغ كما سبق وذكرت في 
على  لتتلى  اللقطات«  هذه  جنريك  قبل  »ما 
أرواحهم الفاتحة في حفل االفتتاح وقد تعرض 
عنهم  متحركة  حتى  أو  ثابتة  بالشاشة صور 
الموت.  غيبهم  كما  النسيان  يغيبهم  أن  قبل 
سينمائية  أقطاب  بضعة  المهرجان  يختار  ثم 
»حية« لتكريمها أيضا فتنشر أيضا صورهم 
مع  الكراس  نفس  في  حياتهم  عن  ونبذ 
استدعائهم للحضور - متى كانوا يستطيعون 
الحراك - إللقاء كلمات في حقهم والتصفيق 
عليهم فوق الخشبة وتسليمهم ذرع المهرجان 
في حفل االفتتاح أو االختتام.. بعد ذلك ينزلون 
الدرج ببطء وهدوء .. تخمد األضواء.. ويعم 
الصمت ليندسوا في ظالم دامس لن يراهم فيه 
يتحول  ... وهكذا  بعد  أحد من  بهم  أو يسمع 

أربع لقطات من المهرجان الوطني 17 للفيلم بطنجة.. 
»يذهب ما في الراس ويبقى ما في الكراس«
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)تذكير(  مجرد  إليهم   بالنسبة  »التكريم« 
لحظي إن لم أقل »تشييعا«  في حفل اختتام 
حياتهم اإلبداعية على األقل، مادام سائر، بل 

»كل«المكرمين متقدمين في السن !!        
الفريق  من  بالتكريم  حظي  السنة  هذه 
جواره  إلى  باالنتقال  كرمهاهلل  الذي  األول 
المرحومون: الكاتب والناقد السينمائي الزميل 
مصطفى المسناوي - الممثلة فاطمة بنمزيان - 
الممثلة لبنى فاسيكي - المسرحي والسينمائي 
الطيب الصديقي - ثم المنتج عمر جوال. أما 
على مستوى الفريق الثاني من األحياء أطال 
هللا عمرهم ومتعهم بالقدر الكافي من الصحة 
والتوهج لمزيد من اإلبداع فهم: الممثلة فاطمة 
والمنتج  المخرج   - سنة(   75( الركراكي 
مصطفى  الممثل   - )77سنة(  لحلو  لطيف 
الذي  التكريم  هو  هذا  )78سنة(..  الزعري 
أسلفت،  كما  تذكيرا  المطاف  نهاية  في  يبقى 
والتفاتة إنسانية طيبة وجودها خير من عدمه 
- ال داعي كي نشكر عليها المركز السينمائي 
المغربي وال إدارة المهرجان الوطني للفيلم أو 
وواجب   .. واجب  ألنها  المغربية«  »السينما 
مقدس..ولكن التكريم الذي ينبغي في رأيي - 
وكما عهدته في كبريات المهرجانات الدولية 
التي حظيت بشرف المشاركة فيها-  أن يكون 
تكريما مهنيا.. معلوماتيا .. وترسيخيا إلى حد 

بعيد، هو ما أقترحه في اللقطة التالية:

اللقطة الثالثة: التكريم = كتاب 
التي  الدولية  السينمائية  المهرجانات  معظم 
السينمائي  القاهرة  مهرجان  السيما  حضرتها 
دمشق  أبو ظبي.. وحتى  الدولي.. ومهرجان 
ثقافي  نشاط  أي  الحرب  تشل  أن  قبل  سابقا 
شخصية  بتكريم  تهم  حين  بها،كانت  فني  أو 
»كتابا«..  حقها  في  تصدر  ما،  سينمائية 
مواظبا  اآلن  حتى  القاهرة  مهرجان  زال  وال 
يرشح  حين  وهكذا  الجميل..  التقليد  هذا  على 
حية  كانت  سواء  لتكريمها  سينمائية  شخصية 
أو انتقلت إلى جوار ربها، تكلف ناقدا او باحثا 
سينمائيا - أو مجموعة نقاد وباحثين - بإنجاز 
قيلت  التي  والشهادات  بالصور  معزز  كتاب 
سيرته  كما   .. به  المحتفى  حق  في  كتبت  أو 
الذاتية طبعا .. وفيلمغرافيته وجوائزه إلخ ... 
وتصرف إدارة المهرجان لمعد الكتاب مكافآة 
 - أو حقيقية  تكون رمزية  أن  يهم  - ال  مالية 
كما تمنحه بضع نسخ من الكتاب لتوزع هي 
البقية على ضيوف المهرجان، حيث يجد كل 
محفظته  داخل  الكتاب  من  نسخة  مهرجاني 

وسط بقية الوثائق ومنشورات المهرجان.
مهرجاني  في  شخصيا  طبقته  ما  وهذا 
لدكالة  السينمائية  ))األيام  المتواضع: 
للسينما  محوره  والمخصص  بالجديدة(( 
الدورة  في  قررت  حيث  والموسيقى، 

تكريم   2015- الخامسة/أكتوبر  الماضية- 
سينمائيين أثيرين أولهما الفنان المرحوم محمد 
في  كتابا  بالفعل  أصدرت  والذي  بصطاوي 
ساعدني  بصطاوي«  أجل  »من  بعنوان  حقه 
الزمالء  من  ثلة  مشكورين  مواده  تجميع  في 
النقاد والباحثين المغاربة ..كما ساعد مهرجان 
طبعه.  على  أيضا  مشكورا  اإلفريقية  السينما 
لتكريمها  رشحت  التي  الثانية  الشخصية  أما 
بلدتي،  وابن  األصل  الجديدي  للمخرج  فهي 
السيد لطيف لحلو الذي أمدتني بمواد تحليلية 
النقاد  الزمالء  من  متميزة  باقة  عنه،  ودسمة 
اآلن  والكتاب  أيضا.  المغاربة  والباحثين 
والفرنسية.. العربية  باللغتين  كليا  جاهز 
عنوان:  تحت  وغالفه  وإخراجه  بصوره 
لكن  المغربية(  السينما  عميد  لحلو:  )لطيف 
إمكانيات الطبع تعوزه. وحين دعاني المركز 
لطيف  تعريف  ببطاقة  إلمداده  السينمائي 
بكاتلوغ  المنشورة حاليا  لحلو وفعلت - وهي 
الدورة 17 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة - 
شعاره  مع وضع  الكتاب  طبع  عليه  اقترحت 
وبين  بينه  مشتركا  إنتاجا  الغالفليصبح  على 
مهرجان  مع  حصل  كما   - الجديدة  مهرجان 
كتاب بصطاوي- فرفض  خريبكة بخصوص 
كليا  التعاون  هذا  المغربي  السينمائي  المركز 
بدعوى أنه ال يطبع كتبا وإنما قد يقتني منها 
نسخا بعد الطبع!! بل رفض حتى اإلشارة إلى 
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المرجع الذي تم استقاء هذه البطاقة منه،  وال 
ذكر معدها أو حتى مجرد نشر صورة غالف 

الكتاببالكاتلوغ ؟ 
السينمائي  المركز  كان هذا هو رأي وموقف 
المغربي الذي ضيع على نفسه وعلى ضيوف 
وتحليلية  معلوماتية  وثيقة  األخير،  مهرجانه 
مهمة تخص واحدا من قيدومي ورواد السينما 
في  طبعها  تكلفة  أن  أكيدا  والتي  المغربية 
تبلغ حتى  2000 نسخة لن  1000 أو حتي 
الليلية التي كان  ربع ميزانية دعوات المآدب 
الضيوف  فنادق  في  بالتناوب  ليلة  كل  يقيمها 
في  العشاء  حفلتي  ميزانيتي  عن  ..ناهيك 
الرجل  على  ضيع  كما   .. واالختتام  االفتتاح 
المحتفى به هدية رائعة كان سيفرح بها أكثر 
على  سيضعه  بالستيكي  بذرع  فرحه  من 
رف من رفوف خزانته ليعلوه الغبار ويطاله 
النسيان ثم الفقد من بعد.. خسارة وهللا.  فبغض 
النظر عن منجز كتاب »لطيف لحلو« سواء 
أطرح  غيره،  أو  السطور  هذا  كاتب  كان 
ينبغي إصدار كتب عن  لماذا  التالي:  السؤال 

المكرمين في المهرجانات السينمائية؟

اللقطة الرابعة: التدوين = توثيق وترسيخ
الخضري  الهاشمي  السيد  العالم  والدي  كان 
رحمه هللا والذي تتلمذت على يديه بالبيت كما 
بالمدرسة يقول لي: »اكتب يا بني، اكتب .. فقد 
يذهب ما في الراس ويبقى ما في الكراس« .. 
فمن هذا المنطلق حري بإدارات المهرجانات 
تكرم  التي  الوطنية  السينمائية  والملتقيات  
بعض الشخصيات، أن تعمل على إصدار كتب 

بشأنها.. بدل أن تقتصر على ورقة يتيمة في 
الكاتلوغ تنسى كما ينسى المعني باألمر بمجرد 
كرم  من  مثال  يذكر  فمن  المهرجان..  انتهاء 
المركز السينمائي المغربي، كمدير للمهرجان 
دوراته  في  المغربية«  »للسينما  الوطني 
 )2015/2014/2013( األخيرة:  الثالث 
أكثر  إنه  كما  المعلومة  يوثق  فالكتاب  ؟؟.. 
ثانية  بين  المعرض  األنترنيت  من  مصداقية 
وأخرى للتلف والقرصنة والتزوير .. فهو يفيد 
القدر  بنفس  للعلم والمعرفة  المتعطش  القارئ 
الذي يفيد به الطالب والباحث المتخصص... 
فهذه الدورة األخيرة لمهرجاننا الوطني خلت 
بؤسها  فرغم   .. اليومية  نشرته  من  حتى 
واحتكار الكتابة في من طرف بعض )النقاد( 
كلها  تشيد  بحوارات  وامتالئها  غيرهم  دون 
منها  خلوه  فإن  وتفصيال،  جملة  بالمهرجان 
هذه السنة ترك فراغا ألنها كانت على األقل 
تنشر البرنامج اليومي وما قد يطاله من تغيير 
أو  السينمائيين  بعض  صور  كما  فوري.. 
القراءات  بعض  وأيضا  أفالمهم  من  لقطات 
المسابقة حتى  أفالم  لبعض  والمفيدة  المركزة 

وإن كانت مقتضبة.
المغربي  السينمائي  المركز  نشر  حين  في 
كتابين مهمين، أولهما الفليموغرافية المغربية 
..وثانيهما   2015 إلى   1958 سنة  من 
وهما   ..2015 لسنة  السينمائية  الحصيلة 
لو  يضيره  كان  فماذا   .. مهمتان  وثيقتان 
أصدر كتبا عن الشخصيات المكرمة )الحية( 
لطيف  والمنتج  المخرج  الدورة:  هذه  في 
وفاطمة  الزعري  مصطفى  الممثالن  لحلو، 

الركراكيالتي امتطت الركح لتسمع فقط هتاف 
جمهورها دون أن تراه لفقدها نعمة البصر؟! 
لمسارها  يوثق  كتابا  السيدة  هذه  تستحق  أفال 
المغربيين؟  السينما  كما  المسرح  في  الطويل 
في  والمنقبة  الباحثة  األقالم  تنقصنا  وهل 
ثم  لها؟؟   والموثقة  فنانيناالمغاربة  مسيرات 
ماذا كان سيخسر لو طلب إلى سائر الباحثين 
وفير  عدد  كما  المغاربة،  السينمائيين  والنقاد 
من اإلعالميين والكتاب المغاربة الذين كانت 
السينمائي  والناقد  بالباحث  وطيدة  صلة  لهم 
أن  المسناوي،  مصطفى  الزميل  المرحوم 
يكتب كل واحد منهم ورقة تحليلية أو مجرد 
شهادة رصينة في شخصه ومساره اإلبداعي 
كتاب  إلعداد  أكثر  أو  باحثا  يوكل  ثم  ككل.. 
كثيرا،  وقدرناه  أحببناه  الذي  الرجل  هذا  عن 
حبنا  أكثر.فبقي  وقدرناه  أحببناه  بفقده  لكننا 
إال  ليس  أسى  وزفرة  حرى  مجردتنهيدة  هذا 
.نفس الشيئ يقال ويسري على عميد المسرح 
ومخرج  كممثل  أيضا  والسينمائي  المغربي 

المرحوم الطيب الصديقي ... 
المغربي  السينمائي  بالمركز  حريا  كان  لذا   
إلى  للمرحومين   وتقديرنا  حبنا  يترجم  أن 
مصطفى  لمسارات  توثق  كراريس/كتب  
المسناوي والطيب الصديقي  وفاطمة بنمزيان 
ذاته  المركز  هذا  كرمهم  ممن  غيرهم  كما 
للفيلم..  الوطني  لمهرجانه   17 الدورة  في 
ولمهرجاننا السينمائي المغربي .. إنه فقط نوع 
من العنتيتشبث به المركز السينمائي المغربي 
السيد  عهد  في  يتجاوزه  لو  حبذا  إال..  ليس 

صارم الفاسي الفهري ليحسب له ال عليه..
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  محمد بنعزيز

مغامرة أن تكوني ممثلة في المغرب!
حصلت الممثلة المغربية نجاة بنسالم على جائزة 
أحسن دور نسائي عن دورها في فيلم »رجاء« 
مهرجان  في  دويون،  جاك  الفرنسي  للمخرج 
لمهرجان  الستين  الدورة  وفي   ،2003 مراكش 
ومن  البؤس  من  ينقذها  لم  ذلك  لكن  البندقية؛ 
ألنها  ومحيطها،  أسرتها  طرف  من  اإلقصاء 

مثلت في فيلم فيه بعض »الَمسخ«. 
ومارستموه  تعرفونه  كلكم  »المسخ«؟  هو  ما 
في الفراش؛ لكن أن تقوم ممثلة بأدائه في دور، 
عدوانية  لمعاملة  يعرضها  فهذا  فيلم،  في  وتقبله 

أبدية. 
كانت تلك هي الحكاية التي قدمها الفيلم الوثائقي 
اإلله  عبد  للمخرج  المالح«،  بنت  »رجاء 
الرسمية  المسابقة  في  وعرض  الجواهري، 
للمهرجان الوطني للفيلم المنعقد بطنجة بين 26 

فبراير وخامس مارس 2016.
دورات  عدة  في  المعذبة  نجمته  المخرج  صور 
لها  يسمح  لمهرجان مراكش، حيث تحضر وال 
طلبا  تحرر  ولم  وثائق،  تقدم  لم  ألنها  بالدخول، 

مسبقا. 
فضاء  مراكش  وفرت 
تتجاور  حيث  للمفارقات، 
زمن  ومكن  والبؤس.  الفخامة 
جسد  وتغيرات  التصوير 
الممثلة ومحيطها فرصة إلنقاذ 
الريبورتاج،  طابع  من  الفيلم 
الذي يصيب الكثير من األفالم 
بسرعة.  تصور  التي  الوثائقية 
فيه  الضجر  بعض  سبب  وأما 
يرددها  التي  الكليشيهات  فهو 
والتي  حواراتهم،  في  المغاربة 
مثل  محددة،  معلومات  تقدم  ال 
»الغالب هللا«، و«هذا ما أعطى 

هللا«، و«الزمان متقلب«. 
وقد  ومتماسك..  قوي  الفيلم 
حين  مرارا  الجمهور  صفق 
وضعها  عن  الشابة  تتحدث 
غرفة  في  وهي  الصعب، 
السجائر  وتبيع  للسقوط  آيلة 
الفنا  جامع  ساحة  في  بالتقسيط 
بقلب مراكش، حيث تباع نسخ 
التصفيق  ذلك  كان  الفيلم..  من 
انتقاما من النفس، وتعبيرا عن 
الخوف من تبعات عشق البساط 
يبدو  فما  المغرب؛  في  األحمر 
والدليل  بكارثة..  ينتهي  المعا 
المغاربة  الفنانين  من  كثيرا  أن 

يعيشون اآلن في بؤس شديد وال منقذ لهم. 
في المغرب تعطى األهمية للخبز ال للفن منذ أن 
سأل المعتمد بن عباد الخليفة يوسف بن تاشفين 
في مراكش عما قاله الشعراء، فأجابه »يطلبون 

الخبز«. 
حلمت  مغربية  شابة  بمحنة  المخرج  أمسك 
باألضواء وكان الثمن فادحا.. صور الفيلم على 
امتداد عشر سنوات بشكل متقطع؛ وهو ما سمح 
بتتبع مسار النجمة الساقطة في البؤس.. في كل 

مرة تظن أنها وصلت القاع وتكتشف العكس.
حيث  المغرب،  في  ممثلة  لكل  تهديدا  ذلك  كان 
تنتهي  ما  نادرا  ومغامرة  حلم  الفن  في  العمل 
بسالم، وخاصة حين يتعلق األمر بممثلة ظهرت 

في فيلم أجنبي تتلقى فيه قبلة. 
أتفهم اآلن بعض العناوين الصحافية التي تفيض 
بالشماتة وتتحدث عن لبنى أبيضار، مثل »طرد 
لبنى أبيضار من فرنسا«.. يريد صاحب العنوان 
الشارع،  في  لتشتم  مراكش  في  لبنى  تكون  أن 

ليبرد غيظه من بطلة »الزين اللي فيك«. 
الذين  الرجعيين  الصحافيين  من  النوع  هذا 
بعدما  فرنسا  إلى  ذهبت  لبنى  بأن  يخبروننا 
»تعرضت لالعتداء بمدينة الدارالبيضاء، حسب 

قولها«.
وبالتالي  كذبت،  أنها  الرجعي  الصحافي  يعتبر 
إلى هنا، حيث يعرف هذا  لتعود  تستحق الطرد 

المجتمع الذكوري اضطهاد نسائه. 
كل  طردت  فرنسا  بأن  الخبر  ذلك  يوحي 
يبق  ولم  أرضها،  على  وثائق  بدون  المهاجرين 
يجب  لذا  افتراض غير صحيح،  هذا  لبنى..  إال 
الشماتة..  إنه  الطرد:  لخبر  تفسير  عن  البحث 
يزعجهم أن ُتحلق لبنى وتنجو، يريدونها أن تهان 

وتنكسر.
حرية  مع  أنا  هكذا:  يحللون  الرجعيون  هؤالء 
اإلبداع لكن فيلم نبيل عيوش يصور الجنس فقط؛ 
إذن هو ليس إبداعا وأسحب تضامني.. بمعنى أن 
الحرية تتجزأ حين يتم تصوير العالقات العاطفية 

في الشاشة.
الصحافي اإلرهابي الذي يشمت بتهديد السالمة 
البدنية للممثلة ال يدرك أن المادة 14 من اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان تقول »لكل فرد الحق في 
أن يلجأ إلى بالد أخرى، أو يحاول االلتجاء إليها 

هرباً من االضطهاد«.
الجواهري،  فيلم  ليشاهد  االضطهاد  ينفي  من 
تحلم  شابة  كل  تدفعه  الذي  الثمن  ليكتشف 
رجاء  شرحت  لقد  بالشاشة.. 
لمنتقديها أن ما يشاهدونه سينما 
ال حقيقة، ولم يصدقها أحد؛ بل 
شاركها  الذي  الممثل  إن  قالت 
جدوى  ال  لكن  عنين،  الفيلم 
مجتمع  ففي  المرافعة؛  من 
تتعاون فيه التقاليد مع التيارات 
اختالف.  كل  يقمع  اإلسالمية 
التي  الطابوهات  أن  واضح 
باستمرار،  تعمل  المرأة  تسحق 
السائدة  النابذة  والذهنية 
في  يفكرن  حين  النساء  تخيف 

مصيرهن.
الشابة  الجواهري  المخرج  أخذ 
مصالحة،  إلجراء  أسرتها  إلى 
الفيلم  عن  يتحدث  الجميع  لكن 
توقف  اللعنة.  جلب  الذي 
وحل  القاعة  في  التصفيق 
لبطلة  حصل  فما  الخوف، 
في  للممثالت  يحصل  الوثائقي 
تجرأن  من  ونادرات  القاعة، 

على البوح.
الممثلة تتلقى اإلهانات وتقاطعها 
الممثالت  وجل  عائلتها.. 
أو  مبكرا،  المجال  من  يخرجن 
يتبن في صمت. هذا االضطهاد 
سيزيد من الممثالت الحريصات 

على السينما النظيفة.

»رجاء بنت المالح«..
لعنة »النجمة الساقطة« في قاع البؤس
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ـ كيف انبثقت فكرة الفيلم في ذهنك؟ هل كانت 
البداية صورة أم موسيقى أم شخصية...؟

موسيقى،  عن  عبارة  األولى  الفكرة  كانت   -
وهي نفسها التي نسمعها في الفيلم. كانت أيضا 
وتتعلق  ذهني،  في  مبهمة  كانت  ولكنها  صورة 
هذان  كان  النساء.  من  كلها  شخصياته  بفيلم 
الفيلم،  فكرة  انبثاق  في  أساسيين  العنصران 
أن  ينبغي  الفيلم  أن  مفاده  تصور  نشأ  ثم  ومن 
يتموقع في زمن مخالف لعصرنا الحالي، حيث 
كانت األجواء النسائية المحضة بارزة و التباين 
إلى  فاتجهت  مرتفعا،  الرجال  عالم  وبين  بينها 
فيها  تحضر  العتيق  المغرب  في  مرحلة  آخر 
فبعد  الخمسينات.  فترة  وهي  الخصائص  هذه 
استقالل المغرب، تغيرت األمور وبدأت النساء 
فشيئا مع عالم  وتختلط شيئا  البيوت  تخرج من 
هو  الفيلم  زمن  أن  نقول  أن  بوسعنا  الرجال. 
الفترة األخيرة التي كان فيها المغرب كما تخيله 
المستشرقون. بعد هذا التصور األولي، كان أول 
عمل قمت به هو جمع معلومات حول العالقات 
الحقبة. كيف كانت تحضر  تلك  النساء في  بين 
مشاعر كالحب والغيرة والتواطؤ بين النساء...؟ 
أو  ستين  العمر  من  يبلغن  سيدات  عن  بحثت 
سبعين عاما وجالستهن وتحدثت معهن عن كل 
شيء وال شيء. استمعت لهن يتحدثن لساعات 
أحسست  الخمسينات.  أجواء  في  ليضعنني  فقط 
بشيء من الغبن حين لم أجد في األدب المكتوب 
تفاصيل كثيرة تساعدني على تخيل عالم الفيلم. 
العناصر  كل  وجمعت  البحث  تابعت  هذا  رغم 
التي حصلت عليها، فبدأت تتبدى لي قصة فتاتين 
لعائلة  واألخرى  فقير  لوسط  تنتمي  إحداهما 
غنية، وفي منتصف الطريق، وقفت على حقيقة 
هناك  والمنغلق،  المحافظ  المجتمع  وسط  أن 
الصورة  عن  جذريا  مختلف  آخر  ميكروكوسم 
النسوية  المثلية  التي يعطيها للخارج، واكتشفت 
باألخص  وتختلف  الذكورية  عن  تختلف  التي 
أكتشف  لم  اليوم.  نتصورها  كما  المثلية  عن 
إلى  يخرجه  من  أول  أنني  بمعنى  المعطى  هذا 
تبين لي األمر على شكل استعارة  الوجود، بل 
العالقة  تبلغها  كانت  التي  الحميمية  مدى  على 
تنتج صراعا  أن  يمكن  والتي  آنذاك  النساء  بين 

قويا جدا. فمن بين قواعد الدراماتورجيا أن كلما 
حدة  ارتفعت  كلما  شخصيتين  بين  تقارب  زاد 

الصراع الكامن بينهما.
ـ وكيف اشتغلت على معطيين مهمين جدا في 
الحقبة  هذه  وتشكيل صور  الديكور  هما  الفيلم 
أو بمعنى آخر كل ما يحضر في الكادر واألهم: 

كيف يحضر؟   
ـ كان مرجعي األساسي في هذا هو اإلنتاجات 
التشكيلية  اللوحات  باألساس  أي  األجنبية، 
يقوم  صديق  لدي  أن  وبالخصوص  والكتابات، 
اعتمدت  المستشرقين.  لوحات  رسم  بإعادة 
أيضا على بعض الصور القديمة لمدينة تطوان، 
قررت  لكني  واألبيض.  باألسود  كلها  وكانت 
بل  باألسود واألبيض،  فيلما حنينيا  أنجز  أن ال 
فيلما عن فترة ماضية نعيشها وكأنها آنية. وفي 
في  النساء  وضعية  أقرأ  أن  أحاول  لم  المقابل 
اليوم  السائد  الخطاب  من  انطالقا  الخمسينيات 
المرأة،  بحقوق  المطالبة  النسائية  الحركة  لدى 
فكرة  كان  الداخل.  من  هي  كما  أعيشها  أن  بل 
النساء آنذاك عن التحرر مرتبطة بأشياء بسيطة 

كالذهاب إلى المدرسة أو السينما...
وليس  النساء  كانت  السائدة  للفكرة  وخالفا  ـ 
الرجال، وخصوصا من بلغن عمر الجدات، هن 
من يحتفظن بالكلمة العليا واألخيرة كما يظهر 

في الفيلم... 
ـ فعال وبالتالي، كما قلت، فإن هذه المرجعيات 
هي التي أعطتنا الجو العام، لكن الصورة التي 
مدير  مع  أبحث  وكنت  باأللوان،  كانت  أردتها 
التصوير على صورة طرية ومشمسة تظهر أديم 
اللقطات  طغت  لهذا  بوضوح،  الممثالت  وجوه 
الفيلم، وحتى حينما كانت تحضر  المقربة على 
اللقطات المتوسطة، كنا نحاول أن يكون اإلطار 
للفراغ.  كثيرة  مساحات  نترك  ال  وأن  ممتلئا 
وما أغنى في نظري أيضا تشكيل الفيلم هو أن 
اللقطات كانت في مجملها ثابتة والممثالت هن 
من يخرجن ويدخلن في اإلطار كل مرة. شيء 
آخر أحاول أن أتفاداه في هذا النوع من األفالم، 
أن  هو  بـ»الجمال«،  يتسم  أصال  الديكور  كون 
الشخصيات،  على  الديكور  جمال  يطغى  ال 
األجانب  من  خصوصا  المتتبع  لدى  فيصبح 
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صغيرة«،  »أفراح  جينريك  ينزل  أن  قبل 
فيلم محمد الشريف الطريبق الطويل الثاني، 
ترّكز أنيسة العناية نظرها في أعين المشاهد 
وفق الزمة الختم على إيقاع شفافية الحكي 
اختيار  الموضوع.  من  المسافة  وانتفاء 
العمل  هذا  روح  عن  كثيرة  أشياء  يقول 
نضج  على  القليلة،  هناته  ينبئ، رغم  الذي 
صغيرة«  »أفراح  ينبني  واعدين.  وتحكم 
في  تطوان  ألجواء  حميمي  تصور  على 
قصة  خالل  من  الماضي  القرن  خمسينات 
فتاتين يافعتين )أنيسة العناية في دور يشكل 
حفل معموديتها فنيا وفرح الفاسي في دور 
مركب يعيدها إلى األضواء( تحتميان داخل 
عالقة تتراوح بين التآلف والنفور من سطوة 
مجتمع ذكوري النزعة. ال يسقط الفيلم في 
الرجل  تضع  التي  اإلكزوتيكية  النظرة  فخ 
أن  يمكن  حيث  المضطهد،  دور  في  دائما 
نفسها  المرأة  في  الذكورية  النزعة  تتجسد 
حين تصبح أكبر عدو ألختها المرأة. يتسم 
الحكي  يمنحان  وسماكة  بعمق  الفيلم  حوار 
يحدث  ما  اجترار  تتجاوز  قراءة  مستويات 
في  الغوص  إلى  السرد  في  التقدم  حتى  أو 
مكنون الشخصيات وتفاعلها مع الوضعيات 
الدرامية. وال ننسى المجهود الكبير المبذول 
على مستوى تشكيل اللقطات وتكثيف السرد 
والتيه  للشوائب  تالفيا  أساسي  هو  ما  حول 
»أفراح  نافست  كثيرة  أفالما  طبعا  اللذان 
عشرة  السابعة  الدورة  إطار  في  صغيرة« 
بطنجة.  للفيلم  الوطني  المهرجان  من 
أفضل  جائزة  الطريبق  فيها  اقتنص  دورة 
في  أداء  أحسن  الفاسي  وفرح  سيناريو 
الجامعة  جائزة  إلى  باإلضافة  ثانوي،  دور 
أن  ولوال  للفيلم.  السينمائية  لألندية  الوطنية 
ثانوية  حبكة  إلى  رأينا،  في  افتقر،  الفيلم 
الشخصيتين  أجل منح  كانت ضرورية من 
بعد  أطول  تجربة  لعيش  حيزا  الرئيسيتين 
فترة التعارف والتقارب، مما كان سيجعلنا 
أعمق،  بشكل  بينهما  القطيعة  حدة  نستشعر 

لكّنا اآلن بصدد فيلم أكثر تماسكا وقوة.

محمد الشريف الطريبق: 
»ينبغي أن نحرص على أن تكون 
لدينا قصص مصاغة بشكل جيد«
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للزليج أو األثاث أكثر من الشخصيات.  انجذاب 
لهذا سعيت رفقة مديرة التصوير إلى إيالء اهتمام 
أكبر للشخصيات ولباسها، أما الخلفية فال حاجة 
لتسليط الضوء عليها. تعاملت مع الفضاء وكأنه 
فضاء عادي حتى ال أسقط في الفولكلورية، لكن 
نبيع  أال  يجب  جدا.  جميل  أنه  من  يمنع  ال  هذا 
أن  ينبغي  فقط.  الديكور  بجمال  كمغاربة  أفالمنا 
مصاغة  قصص  لدينا  تكون  أن  على  نحرص 

بشكل جيد.
يتسم  الممثلين.  على  الضوء  بدورنا  لنسلط  ـ 
الفيلم باشتغال جيد على صعيد الكاستينغ وإدارة 
أنيسة  في  تتجسد  الكاستينغ  براعة  الممثلين. 
آداء  في  يظهر  الممثلين  إدارة  العناية ومجهود 

فرح الفاسي...
فعال  األمور.  لرؤية  فريدة  )ضحك( هذه طريقة 
غير  كاستينغ  على  أراهن  كنت  البداية،  فمنذ 

تقليدي بمعنى أن أنشر إعالنا وأستدعي كوميديين 
وأختبرهم وغيرها من الخطوات االعتيادية. لدي 
إلى  أحيانا  أسعى  كنت  ولو  حتى  تصور،  دائما 
المكان  إلى  وفيا  خالله  من  أبقى  منه،  التخلص 
الذي أصور فيه. وأولى االعتبارات المحلية هي 
ينبغي  الممثالت  لهجة  أن  لنفسي  قلت  اللهجة. 
أن تكون تطوانية محضة، إلى درجة أن صديقا 
انتدبته من أجل االشتغال على ترجمة الحوارات 
من الدارجة التطوانية إلى االنجليزية طلب مني 
أن أترجم الحوار أوال إلى العربية، ألنه لم يكن 
يفقه شيئا في بعض فترات الفيلم. وبالتالي، كنت 
)ت.م:  الفاسي  فرح  أن  البداية  منذ  مثال  أعرف 
منحدرة من عائلة تطوانية( ستكون في الفيلم وقد 
كانت تتابع عملي منذ الكتابة، وساعدتني نساء من 
عائلتها في هذا الجانب. أما أنيسة العناية، فكنت 
العرائش  من  تنحدر  مثلي  ألنها  مدة  منذ  أتابعها 

للتمثيل.  العالي  المعهد  في  دراستها  تتابع  وهي 
والحظت  بعيد  من  اهتمامي  مجال  في  وضعتها 
إلى جانب نظرتها المميزة، أن لدى أنيسة خاصية 
أخرى كونها بمجرد أن تغير مظهرها الخارجي 
حتى تصبح شخصية مخالفة تماما كل مرة، وهذا 
أصغر  فتاة  دور  لعب  تستطيع  حتى  مهما  كان 
من عمرها. ميزة أخرى تتسم بها أنيسة هي أنها 
جريئة وهذا ما تبين لي من خالل مراقبة كيفية 
اهتمام  أي  تولي  ال  وكيف  محيطها،  في  عيشها 
تكون  أن  لي  بالنسبة  المجتمع. كان مهما  لنظرة 
الممثلة متصالحة مع جسدها. ما إن تتموقع أنيسة 
وتصبح  الالزم  التركيز  وتحقق  إال  اإلطار،  في 
في حاجة لتوجيهات قليلة من أجل أن تجد إيقاع 
اللعب المناسب. األساسي أننا كنا نعيش مجتمعين 
في مكان واحد، نلتقي ونتجاذب أطراف الحديث 
ونراجع الحوار وندقق فيه. هكذا كانت الممثالت 

مشاركات فعليات معي في إنجاز الفيلم.
ـ هل تمرنتم كثيرا قبل بدء التصوير؟

الزمن.  في  متفرقة  شهرين  لمدة  التمرين  امتد  ـ 
ذلك  وبعد  ممثلة على حدة.  أتمرن مع كل  كنت 
بعض  على  التمرن  أجل  من  جمعهن  في  بدأت 
المشاهد، قبل أن نلتقي جميعا في الشهر األخير 
أنيسة  تعيش  أن  ضروريا  كان  التصوير.  قبل 
استرجاع  أجل  من  تطوان  في  شهرا  العناية 
بدأت  التي  التطوانية  اللهجة  تحدث  في  مرونتها 
تفقدها كونها تعيش في الرباط من أجل الدراسة.

ـ ما االختالف الذي لمسته في آداء فرح الفاسي 
حيث  و«أفراح صغيرة«،  الرفاق«  »زمن  بين 
أنها قامت بسفر طويل بين أفالم وتجارب كثيرة 

غثها أكثر من سمينها؟
أن  قائلين  الرفاق«  »زمن  بعد  البعض  انتقدني 
فرح ممثلة جميلة لكنها كانت غائبة أثناء الفيلم. 
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كنت آنذاك في حاجة لممثلة ذات حضور متوسط 
حتى ال يطغى على شخصية الصحفي الذي يمثل 
صغيرة«  »أفراح  في  الفيلم.  في  الوصل  صلة 
أردت أن أجرب شيئا مختلفا وأن ال أجعل منها 
مرة أخرى »موضوع الرغبة«. ازدادت عالقتي 
كل  وشاهدت  األول  الفيلم  منذ  عمقا  فرح  مع 
راضيا  بالطبع  أكون  أن  دون  من  بعده  أعمالها 
على كل ما مثلت فيه. كل هذا سمح لي أن أتعرف 
عيها أكثر وأتعرف على مكامن القوة والضعف. 
كانت تنتظر أن تلعب الدور األول، لكني أردت 
األمر  يكون  حتى  مختلف  دور  في  أقدمها  أن 
الدور  لك  أسند  لن  لها  قلت  لكلينا.  تحد  بمثابة 
أكثر  ثان مركب  دور  في  لكني سأقدمك  األول، 
من األول، ألنك ستلعبين دور فتاة متحكمة تأكلها 
الغيرة، وتحاول أن تحقق أهدافها بشتى الوسائل 
تمتاز  إنسانة  فرح  العنيفة.  المواجهة  فيها  بما 
الجانب  هذا  استغالل  حاولت  وقد  فطري  بذكاء 

في الفيلم. 
صراحة  فاجأني  الذي  الحوار  إلى  نأتي  ـ 
بتماسكه ونضج مرجعيته التي كانت سندا كبيرا 
يتعلق  األمر  أن  خصوصا  الفيلم،  لدراماتورجيا 
غير  كثيرة  عناصر  فيه  تملك  ال  مغلق  بقضاء 
كان  كيف  الحكي.  في  التقدم  أجل  من  الحوار 
العمل عليه؟ هل كتبه معك أحد آخر؟ وهل تغير 

كثيرا مع توالي مراحل إنجاز الفيلم؟
وقد  كتابة،  إقامة  أثناء  بمفردي  الحوار  كتبت  ـ 
الذي  هو  الحوار  العمل.  من  كبيرا  حيزا  أخذ 
»بالكون  في  بتجربتي  أردت  إن  الفيلم  يربط 
المخرج  أنجزه  قصير  فيلم  )ت.م:  أطالنتيكو« 
رفقة هشام فالح سنة 2003(. في هذا األخير، 
لكنه  الكاميرا،  وحركة  لإلخراج  الناس  انجذب 
يتسم  قلَت،  كما  الكالم.  فيلم حول  قبل كل شيء 
بالطبع  هناك  المكان،  بوحدة  صغيرة«  »أفراح 
الكالم،  حول  يبقى  الرهان  لكن  كثيرة  حركات 
وأنا ال أخاف من هذه المسألة. خصوصا أن هذا 
الحوار  تطلب  لقد  مجتمعنا.  طبيعة  مع  يتماشى 
اشتغاال أكبر ألن مقدار الحديث في النسخ األولى 
من السيناريو كان كثيرا جدا، وكنت مجبرا على 
التقليل منه قدر اإلمكان، وأال أترك سوى الحوار 
الذي ينطوي على حركية وأزيل كل حوار جامد. 
حين تسأل فرح مثال أنيسة عن الهدية فهذا يحيل 
التهكم  يصبح  ذلك  بعد  ومباشرة  الخطوبة  على 
بين  للخالف  مقدمة  الخيبات«  »زهر  على 
حامل  من  أكثر  الحوار،  يغدو  هكذا  البطلتين. 
للمعلومة أو لتفسير ما يحدث، محفزا لوضعيات 
درامية مهمة. كنت أحاول أال أحتفظ سوى بهذا 
مع  بالموازاة  اإلمكان،  بقدر  الحوار  من  النوع 
تكثيف القصة كي ال أسقط في قول أشياء كثيرة 
تتعلق بالحركة الوطنية واالستعمار وغيرها من 

مواضيع حقبة الخمسينات.
إلى ثالثة مراحل: مرحلة  الفيلم  تقسيم  يمكن   -
تجربة  مرحلة  البطلتين،  بين  والتعارف  اللقاء 
مرحلة  ثم  بينهما  المشترك  والمعيش  التقارب 
تدم  لم  الثانية  المرحلة  أن  تحس  ألم  القطيعة. 
بين  المشترك  المعيش  يكن  ولم  الكافي  بالشكل 

الفيلم  الفتقار  )ربما  المطلوب  بالغنى  البطلتين 
لحبكة ثانوية( وهذا ما جعل وقع القطيعة بينهما 

أقل حدة على المشاهد؟ 
في  ربما  كان  الفيلم  أن  إلى  أنتبه  مرة  أول  هذه 
وقتا  يلزم  كان  أو ربما  ثانوية،  إلى حبكة  حاجة 
أطول للحياة بين البطلتين. قد يعود هذا إلى أنني 
أكثر  والفراق  اللقاءات  عقد  في  أكبر  متعة  أجد 
من تطور العالقات نفسها. أحب كثيرا أن أحكي 

أن  أوافقك  الفراق.  عن 
مرحلة العيش المشترك 
إن  لكن  تكن طويلة،  لم 
البدء  من  الفيلم  تناولت 
إلى النهاية فهناك رحلة 
مستمر.  وتطور  طويلة 
المالحظ أن القطيعة في 
باالهتمام  جديرة  الفيلم 
من ناحية اإلخراج أكثر 
أخرى.  مرحلة  أي  من 
حيث هناك تردد ونلمس 
بحدة أكبر تعقيد العالقة 

تجاذب  المرحلة  هذه  في  هناك  الفتاتين.  بين 
ونفور في اآلن نفسه وغموض في المشاعر لدى 

الطرفين.

ـ تحتل الموسيقى حيزا مهما في الفيلم خصوصا 
وتشكل  السرد  تتخلل  التي  الغناء  مشاهد  في 
متنفسا ولدى كلماتها ارتباط مهم بحكي الفيلم، 
كيف اشتغلت على الموسيقى بشكل عام وكيف 
أتى تصورهذا الذهاب واإلياب بينها والحكي في 

الفيلم؟ 
ـ كما قلت سلفا، فمن بين العناصر التي أوحت لي 
بفكرة الفيلم كانت الموسيقى. بعد انتهائي من كتابة 
لنفسي  قلت  السيناريو، 
لدي  الموسيقى؟  هي  أين 
الفيلم  في  عرس  حفلتي 
أطيل  أن  يمكن  ال  لكن 
يجب.  مما  أكثر  فيهما 
أنه  الفيلم على  أقدم  كنت 
موسيقي لكني لم أكن قد 
بعد.  الموسيقى  وجدت 
مشاهد  أكتب  أن  فكرت 
الشخصيات  فيها  تعبر 
هكذا  الغناء،  بواسطة 
نوعا  سيكون  الفيلم  كان 
ما »كوميديا موسيقية«. بعد ذلك أنجزت شريطا 
نفسه  صغيرة«  »أفراح  موضوع  حول  وثائقيا 
كان بمثابة إستعداد للتصوير، وشكلت فيه المشاهد 

أفالمنا  نبيع  أال  يجب 
بجمال الديكور فقط، بل 
ينبغي أن نحرص على 
أن تكون لدينا قصص 

مصاغة بشكل جيد
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الموسيقية األندلسية متنفسا للحكي. تساءلت لم ال 
قد  مادام  التخييلي  الفيلم  في  نفسه  الشيء  ألفعل 
اشتغل جيدا في الوثائقي؟ وهكذا يمكن أيضا أن 
أحتفظ بأثر مقاربة الكتابة حاضرا في الفيلم. أول 
التصوير  مديرة  كان  األمر  في  معه  تكلمت  من 
فأخبرتني بوجود فيلم يشتغل وفق الطريقة نفسها. 
كنت لم أشاهد بعد آنذاك »هيد اون« لفاتح آكين. 
ما راقني هو كيف تحضر المشاهد الموسيقية فيه 
الرابط بطرق  بشكل شبه صدامي ال يبحث عن 
بالنسبة  اطمئنان  مبعث  شكل  ما  وهذا  التوائية 
الفيلم  بأجواء  المتعلقة  للموسيقى  استمعت  لي. 
حوالي  سجلنا  سنسجلها.  التي  الكلمات  واخترت 
ساعة من الموسيقى في المجمل، وباالشتغال مع 
الفرنسية،  إلى  الكلمات  بترجمة  قمت  المونتير 
يناسب  الذي  واإليقاع  الموضوع  وفق  وتوليفها 
كل موقف، حتى تأتي الموسيقى كفرقة الكورال 
في المسرح التي تعلق على ما يحدث وتستبق ما 

الفيلم  نقلة زمنية في سرد  كذلك  سيأتي، وتحقق 
ألننا ال نستعيد خيط الحكي حيث كان قبل المشاهد 
الموسيقية. إلى جانب هذه العالقة الحكائية، هناك 
عالقة أخرى بين الموسيقى و«أفراح صغيرة«: 
فاألصل في الفكرة هو تخيل األجواء التي أنتجت 
الموسيقى التي نسمعها في الفيلم. أي أننا حاولنا 
تعطي  أن  يمكن  الحياة  من  نوع  أي  نتخيل  أن 

إنتاجا فنيا بهذه الروعة.
ـ نصل في األخير إلى الجزئية التي أثارت نقاشا 
كبيرا والتي يلخص فيها بعض من الجمهور من 
غير المتخصصين الفيلم وهي العالقة الحميمية 
بين الفتاتين. ما راقني هو أنك صورتها بشكل 
محتشم نوعا ما من دون أن تلغيها كليا، وسبيلك 
إلى هذا مقاربتها كنوع من اللعب )اللوديزم( كما 
المشاهد.  أحد  في  الفاسي  فرح  شخصية  تقول 

كيف جاءت هذه الفكرة؟   
السوسيولوجي  البحث  من  انبثقت  فكرة  هذه  ـ 

الذي قمت به. في الوثائقي، هناك سيدة تقول أن 
الرجال كانوا يتقبلون العالقات الحميمية التي تنشأ 
أن  ويقولون  الخمسينات  تطوان  في  النساء  بين 
بعضهن  مع  يلهين  »نساء  هو  األمر  في  ما  كل 
إيالج  عنها  ينتج  ال  العالقة  ألن  البعض«، 
جاءت  هنا  من  يذكر.  أثر  أي  تترك  ال  وبالتالي 
من  كنوع  النساء  بين  الحميمية  العالقة  فكرة 
اللعب، لكن هذا ال يمنع أنها كانت مرموزة بشكل 
دقيق داخل المجتمع. فكانت كل سيدة ترغب في 
جافة  فواكه  بطبق  لها  تبعث  أخرى  مع  عالقة 
»المعشوقة«  قامت  فإن  وإبرة،  بخيط  مرفوق 
باستهالك الطبق تكون تلك عالمة القبول. وغالبا 
األعيان  وسط  من  منحدرة  العاشقة  تكون  ما 
والمعشوقة منتمية إلى عائلة فقيرة نسبيا. العالقة 
بين الفتاتين في الفيلم ال تعدو أن تكون قوسا في 
مسار اكتشافهما لجسديهما وحياتهما الجنسية. أما 
العالقة بين وينب والحاجة أو »ماما عينو« فهي 
عالقة جدية ومترتبة عن ثقافة الفصل بين النساء 
والرجال السائدة في المجتمع آنذاك. األمر متعلق 
بسببية طبيعية ال تحتمل أن نتدخل في محاكمتها 
أخالقويا. أنا ال أتكلم كثيرا كما الحظت عن هذه 
المسألة ألن لدي نفور من الضجة، وحتى ال يتم 
من  مشهد  في  كله  الفريق  وعمل  عملي  اختزال 
دقيقتين. لقد اشتغلت على المشهد وكأن األمر ال 
مما  أكثر  األمر  في  أبالغ  ال  حتى  بطابو  يتعلق 
ينبغي. نشاهد فيلما فرنسيا وال نجد فيه أي لقطة 
ذات طبيعة جنسية ألنها غير ضرورية، أما في 
بلدان الجنوب، فتجد بعض المخرجين يقحمونها 
أن  أحاول  في تصورهم »ممنوعة«.  ألنها  فقط 
أشتغل دائما وكأن ال شيء ممنوع كي ال تخيفني 
الطابوهات، وهذا ربما ما يفسر انطباع االحتشام 
الذي تركته اللقطة الحميمية، ألني اشتغلت عليها 
وفقا إلمكانياتي الخاصة ومدى قدرتي واستعدادي 

الخاص لمشهد من هذا النوع.
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  هوفيك حبشيان - الدوحة

سأحاول  ولكني  ضعيفة،  االنكليزية  »لغتي 
ألنني  ترجمة،  الى  أحتاج  ال  كي  بها  النطق 
في  الحديث  الصعب  ومن  االنتظار،  أحّب  ال 
الفراغ فيما الناس ال يفهمون ما أقول«. بهذه 
الكلمات القليلة، اآلتية بمثابة إعالن حسن نية، 
استهل نوري بيلغي جيالن الدرس السينمائي 
لقاء  خالل  الدوحة  في  قّدمه  الذي  المنتظر 
»قُمرة« الثاني )4 - 9 الجاري(. مراراً، ذّكر 
بـ»سعفة«  الفائز   )1959( التركي  المخرج 
بأنه   ،)2014( شتوي«  »سبات  عن  كاّن 
ال يملك ما يقوله، وبأنه ال يعرف أي شيء، 
الـ»ماسترز«  أحد  باعتباره  هنا  لو كان  حتى 
األجوبة  حول  ملتّفاً  حائراً،  بدا  بهم.  المحتفى 
ما،  حّد  الى  خجوالً  متردداً،  األكيدة،  غير 
ذاك،  أو  هذا  من  نهائية  مواقف  حاسم  غير 
متمهالً في إطالق األحكام، لكن طريفاً في كّل 
لنا  أّكدت  اللغة. فهو، كّما  فيها  لم تسعفه  مرة 
صورة  رجل  عاماً(،   18 في  )سبعة  أعماله 
لمدة ساعة  قلبه  النهاية، فتح جيالن  أوالً. في 
وأربعين دقيقة بشفافية تخالف أعراف أفالمه 
»الكتومة« والباطنية. باح لمحاوره ريتشارد 
حيث  هناك  الداخلي،  المطبخ  بأسرار  بنيا 
األلفين،  سنوات  أفالم  أهم  من  بعض  أُنتج 
كـ»أوزاك« »بعيد« و»ثالثة قرود«، وصوالً 
الى رائعته »ذات زمن في األناضول« الحائز 
»الجائزة الكبرى« في كاّن عام 2011. في 
وأهم  تجربته  عن  جيالن  كالم  نّص  اآلتي، 
مكّونات أفالمه التي تحتل موقع الصدارة في 

السينما المعاصرة.

-1 يكفي أن يكون لك ضابط فوكوس لتنجز 
ً فيلما

»بدأُت العمل في السينما في سّن متأخرة. في 
كانت  سهلة.  االنطالقة  تكن  لم  األيام،  هاتيك 
كاميرات  هناك  تكن  لم  مكلفة.  الفيلم  صناعة 
الثمن:  باهظ  كان  شيء  كّل  الرقمية.  الفيديو 
آالت التصوير والشريط الخام، الخ. استغرقْت 
السادسة  في  كنت  سنين.  عشر  تقليعتي 
البدء  المستحسن  من  انه  أعتقد  والثالثين. 
باكراً ألنك تكون شاباً وال تخاف من أي شي. 
لذلك، من األسهل إرتكاب األخطاء. واألخطاء 
ال  كنت  المرحلة،  تلك  في  المدارس.  أفضل 
أزال في طور التفكير في االتجاه الذي سآخده 
الوجود.  وأتأمل  أسافر  فبدأُت  الحياة،  في 
قصدُت الهند والنيبال. عملُت نادالً. ثم التحقُت 
بالجيش في إطار خدمتي العسكرية. وهذا كان 
مفيداً لي، ألنه للمرة األولى في حياتي لم يكن 
أنا الذي يقرر، بل كنت مجبراً. طالعُت الكثير 
من المؤلفات خالل خدمتي. أحد الكتب جعلني 
أفكر في أن أكون سينمائياً. قبل ذلك التاريخ، 
تقنيات  مع  متآلفاً  التصوير،  في  أشتغل  كنت 
العسكرية،  الخدمة  من  انتهائي  بعد  السينما. 
أفالم  ثالثة  وأشاهد  السينماتيك  أرتاد  بدأُت 
مشاهدة  كثيراً.  غونيه  يلماز  أحببُت  يومياً. 
إنجازها.  لتعلم  وسيلة  أفضل  هي  األفالم 
كّل  ترى  ألنك  حذرة،  مشاهدة  أقصد  طبعاً 
تم  عدسة  أي  ترى  فيلماً.  تشاهد  عندما  شيء 
كّل  الكاميرا.  تموضعت  أين  أو  استخدامها 

شيء تجده في المشاهدة.
يحّط  فضائي  بكائن  أشبه  كنت  بدأُت،  عندما 
شعوري،  كان  هكذا  التركية.  السينما  على 
أحد  يكن  لم  أعرف.  ال  خاطئ،  شعوٌر  لعله 
السينما.  من  النوع  هذا  مع  متآلفاً  تركيا  في 
جمع  علّي  كان  تمويل،  أي  على  أحصل  لم 
الثالثة  وأفالمي  األول  القصير  فيلمي  تكاليف 
»أوزاك«  أنجزُت  بنفسي.  األولى  الطويلة 
الذي صّورته بـ35 ملم بـ90 ألف دوالر فقط 
ال غير. الطاقم التقني كان مقتضباً؛ شخصان 
فقط. أدرُت الكاميرا بنفسي واستعنُت بشخص 
يهتم بضبط الفوكوس. كان هذا الشيء الوحيد 
يكون  أن  يكفي  الواقع،  في  عليه.  المجبر 
عندك ضابط فوكوس لتنجز فيلماً. لجأُت الى 
مسقطي.  في  وصّورُت  لمساعدتي  األقارب 
أنا.  لم أكن أعرف َمن  امتحنُت نفسي، ألنني 
كنت أفتقر إلى الثقة عندما يتعلق األمر بمعرفة 

ماذا يمكن أن أفعل.
يكن  لم  لكنه  الفوتوغرافي  التصوير  مارسُت 
أريده  الذي  بالقدر  عميقاً  به  أشعر  لم  كافياً. 
احتماالت  فيه  ار  لم  الحياة.  تعقيدات  لوصف 
حقيقية. عند التقاط الصور، لم أكن أميل الى 
الواقعية  حيث  السينما  عكس  على  الواقعية، 
تعنيني. عندما أتأمل الحياة، أرى مفاجأة طوال 
الوقت. الواقع يصير أحياناً ما فوق واقع، اذا 
كنَت حذراً. كما قالت سوزان سونتاغ، الكاتب 

هو مراقب محترف.
في »أوزاك«، كان عندي متسع من الوقت كي 
أتأمل وأستعد للتصوير. صّورُت في الشارع 
الذي كنت أعيش في أحد منازله. كان كّل شيء 

ستة دروس سينمائية لنوري بيلغي جيالن

لقطة من فيلم »سينما باراديسو« لجوزيبي توناتوري
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اذا  أكثر.  للعفوية  أرتاح  اليوم،  له.  مخططاً 
كنَت استعددَت جيداً للتصوير، فلهذا ايجابياته، 
المفاجآت  استعمال  من  أحياناً  يمنعك  لكنه 
الجيدة التي تحّل في اللحظة األخيرة. لذلك، لم 
أعد أحّضر؛ أذهب الى موقع التصوير ونبدأ 
أنجزُت  عندما  الممثلين.  مع  التفكير  في  معاً 
هذا الفيلم في العام 2000، كانت تركيا تنتج 
تدعم  الدولة  بدأت  ثم  أفالم سنوياً.  نحو سبعة 
فيلماً.   150 نحو  الى  العدد  فارتفع  السينما، 
مقّنعة،  رقابة  من  نوع  هذا  ان  يرى  البعض 
ولكن أنا ال أراه كذلك. فأعضاء اللجنة هم في 
معظمهم من داخل الوسط السينمائي التركي. 
في كل حال، المخرج الذكي يمكن أن يتحايل 
بالنسبة  ليست مشكلة  الرقابة. هذه  على  دائماً 

لسينمائي جاد«.

مجهوداً  تبذل  شيء،  من  تخاف  عندما   2-
أكبر

نقطة االنطالق ألي نّص يمكن أن تكون أي 
في  تبدأ  أحياناً  عدة.  أفكار  تحوطك  شيء. 
فتعمل  عنها،  تتخلى  ثم  فكرة،  على  العمل 
في  الشّك  يساورك  ثم،  أخرى.  فكرة  على 
الماضي،  العام  للتو.  منه  انتهيَت  نّص  شأن 
كتبُت سيناريواً ثم قررُت أالّ أصّوره. خسرُت 
سنة كاملة. أي نّص، ما إن تنتهي منه، عليه 
على  ستكّرس  فأنت  الحماسة،  فيك  يثير  أن 

األقل عامين لتحويله فيلماً. اذا كانت الحماسة 
غائبة، فهذا يعني ان نقطة االنطالق فيها خلل. 
كتابة السيناريو أصعب مرحلة عندي. أحببُت 
للكتابة.  وآخرين  زوجتي  مع  التعاون  فكرة 
يمكنك  واياك،  يعمل  آخر  طرف  وجود  في 
تشعر  أفضل.  بشكل  الموضوع  التركيز على 
بأنك تتحمل المسؤولية نيابة عن اآلخر. عادة، 
كان  زوجتي،  مع  دماغياً«.  »عصفاً  نجري 
لها  يحّق  زوجتي  كونها  ألنها  موفقاً،  العمل 
علّي  تفرض  أن  يمكنها  شيء.  أي  تقول  أن 
الى  يؤدي  وهذا  تبتغيه،  الذي  بالنحو  أفكارها 
أحياناً  وتستمر  بيننا،  كثيرة  عراكات  نشوب 
حتى طلوع الضوء. في كل حال، بعد »سبات 
شتوي« قررْت زوجتي أال تعمل معي مجدداً. 
وباشرُت  مشكلة!«،  ال  »أوكي،  لها  قلت 
كتبته،  ما  يعجبني  لم  ولكن  بمفردي،  الكتابة 

فحاولُت استمالتها مجدداً.
نقطة انطالق »سبات شتوي« قصة لتشيكوف 
إسمها »الزوجة«، الزمت تفكيري لنحو 15 
لم  لكن  لتشيكوف.  أخرى  قصص  مع  عاماً، 
فيلماً  اقتبس  كي  ثقة  من  يكفي  ما  عندي  يكن 
منها. فجأة، بدأنا مع زوجتي بالتأليف وأتممناه 
في نحو ستة أشهر. كان تحدياً كبيراً أن أنجز 
فلسفيا  الى حوارات كان معظمها  يستند  فيلماً 
وثقيال. السينما ال تحب عادة هذا الثقل. كنت 
خائفاً، ولكن أحتاج الى ما يخيفني في كل فيلم 

تبذل  شيء،  من  تخاف  فعندما  تنفيذه.  أتولى 
مجهوداً أكبر. غياب الخطر يصيبك بالكسل.

عندما  السينمائية«.  بـ«الجانرات  مهتّماً  لسُت 
إتمام  في  فقط  أفّكر  هذا.  في  أفّكر  ال  أكتب 
في  زمن  لـ«ذات  بالنسبة  البشر.  عن  فيلم 
األناضول«، استندُت الى شهادات حقيقية من 
طبيب تعاون معنا في كتابة السكريبت. خالل 
التفتيش  تّم  انه  أخبرني  به،  جمعني  عشاء 
الكثير  لي  وروى  الصباح،  حتى  جثة  عن 
الميت  َشعر  ان  مثالً  أخبرني  التفاصيل.  من 
ظهر أوالً عندما تّم العثور على الجثة. بيد ان 
التفصيل األهم الذي جعلني أرغب في إنجاز 
هذا الفيلم قوله إنه هو وَمن كان حاضراً هناك، 
شعروا بأنهم كانوا كأصدقاء مع المجرم الذي 
اعتقلوه. هذا الشّق من الحياة مشّوق لي، وهو 
مجرماً  إن  قال  دوستويفسكي  حّمسني.  الذي 
فيه  ترك  أشخاص  عشرة  قتل  سيبيريا  في 
أدهشه.  المجرم  هذا  مسبوق.  غير  إنطباعاً 
نعرفه  ال  سّر  حوزتهم  في  األشخاص  هؤالء 
الكتابة،  مرحلة  في  الكثير  غّيرنا  طبعاً،  بعد. 

وأدخلنا عناصر من تشيكوف، الخ.
أنا من هواة األدب الروسي. خصوصاً تشيكوف 
والعقاب«  »الجريمة  قرأُت  ودوستويفسكي. 
كّل  اليوم،  ذلك  منذ  التاسعة عشرة.  في عمر 
شيء طالعته بدا لي أقل عمقاً. األدب الروسي 
خاص جداً وهو ألهم العالم أجمع. هناك بعض 
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التشابه في مطرح معين بين الثقافتين الروسية 
األهداف  تحّركهم  متشابهون  الناس  والتركية. 
نفسها. كّل شيء يتوقف على النحو الذي تنظر 
أن ترى  إما  تختار،  الذي  أنت  العالم.  الى  به 
الفوارق بين البشر وإما ترى اختالفاتهم. أحّب 
التشابه  عبره  أكتشف  ألنني  الروسي  األدب 

بين روح الشخصيات وروحي أنا.
واال  يتغير.  اسلوبك  تتبدل.  أنت  كشخص، 
ُتصاب بالملل. في إمكاني معاودة أفالم شبيهة 
بتلك التي أنجزتها، ولكن هذا يكبح حماستي. 
في  الحوارات.  أحّب  مثلما  الصمت  أحّب 
في  هي  مما  أقل  الحوارات  األول،  فيلمي 

األدب،  في  الحوارات  أحّب  األخير.  فيلمي 
وهي تحتل صفحات كثيرة عند دوستويفسكي 
شتوي«،  »سبات  في  قراءتها.  تمتعني  مثالً. 

أردُت اختبار الحوار«.

-3 بال تمارين تسبق التصوير، ستحصل على 
شيء نضر

مؤلمة  كانت  الكاميرا  أمام  الوقوف  »تجربة 
أنا متوجس، ولكن عندما تمثل  لي. كمخرج، 
وجود  في  شيء.  بكّل  التحكم  تستطيع  ال 
أكررها.  لن  ولكن  استطعُت،  الديجيتال، 
طاقتي لم تكن كافية. أحياناً ال أفهم كيف يفعلها 

وودي آلن. طبعاً لها ايجابيتها، اذ ال ينبغي لك 
أن ترسم مالمح الشخصية بدقة أثناء الكتابة. 
المستحسن  فمن  للنّص،  الطاعة  أردَت  اذا 
فيلمك  كان  اذا  محترفين.  بممثلين  االستعانة 
فاألفضل  ارتجال،  فيها  كيارستمي  كأفالم 
كّل  محترفين.  غير  بممثلين  االستعانة  حينها 
بُت  أخيراً،  الفيلم.  طبيعة  على  يتوقف  شيء 
الهواة  العمل مع  المحترفين )ضحك(.  أفضل 
مشاقة، وال أقصد انهم ال يجيدون التمثيل، بل 
ال يحبون السينما. عندما كنت أصّور »ثالثة 
إلسناد  محترف  غير  بممثل  اتصلُت  قرود«، 
دور إليه، فقال لي إنه مشغول ألنه ذاهب الى 

اليوم. فاتصلُت بممثل محترف  مقره الصيفي 
للهدف نفسه، وكان في الهند، فجاء في اليوم 
عليهم،  االعتماد  يمكن  ال  الهواة،  التالي. 
في  منتصفه.  في  التصوير  يغادرون  وأحياناً 
الحّفارين  أحد  األناضول«،  في  زمن  »ذات 
غادر التصوير فجأة، وال أحد فهم لماذا. فجأة 
بالتأكيد، يمكنك استخراج أشياء حيوية  تغير. 
لكن عليك  المحترفين،  الممثلين غير  من  جداً 
أحياناً،  عليهم.  والتحايل  بالسّر  تصويرهم 
ق. كيارستمي معلّم  تحصل على نتيجة ال تصدَّ

في هذا.
ال أجري تمارين مع الممثلين، لألسف. ربما 
في  السيناريو  قراءة  أحّب  ال  ذلك.  فعل  علّي 

مصطنعاً،  لي  يتبدى  شيء  كّل  حضورهم، 
التصوير رأساً.  أباشر  لذا،  الفيلم.  أكره  وأبدأ 
نضر،  شيء  على  تستحصل  تمارين،  بال 
هي  األخيرة  اللقطة  المحترفين،  مع  طازج. 
دائماً الفضلى، أما الهواة فاألولى هي الفضلى. 
الحوارات في »سبات شتوي« فرضت علّي 
أن أعمل مع أفضل الممثلين في تركيا. بالنسبة 
في  الممثلة  هذه  كانت  لطالما  الزوجة،  لدور 
يتصدر  مثلها  سيدة  الى  أحتاج  كنت  بالي، 

وجهها مظهر البراءة«.

-4 ال تستطيع معرفة ما الذي سيحدث خالل 
المونتاج

متّوجس  وأنا  األهمية،  منتهى  في  »المونتاج 
ولكن  بنفسي،  أفالمي  كّل  منتجُت  منه. 
بالمفاجآت.  زاخر  المونتاج  آخرين.  بمعاونة 
ما  معرفة  تستطيع  فال  كنت مخضرماً،  مهما 
الذي سيحدث خالل المونتاج. المونتاج إعادة 
كتابة، يتيح لك تصحيح األخطاء التي ارتكبتها 
ال  انه  يحدث  أحياناً،  السيناريو.  كتابة  خالل 
يمكنك استعمال ما كتبته خالل التركيب. منذ 
أن أدركُت هذا الشيء، صرُت أصّور مشاهد 
بديلة. ساعدتني التكنولوجيا الرقمية كونها أقل 
كلفة. عندما كنت أصّور بالشريط الخام، كان 
األمر مؤلماً: كنت غير قادر على اإلعادة أكثر 

من ثالث أو أربع مرات.
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قيامي  أثناء  الصوت  تصميم  على  أشتغل 
للطول  احساسك  يغّير  الصوت  بالمونتاج. 
الصورة  مونتاجي  على  أعمل  المشهد.  في 
في  جداً  مهم  الصوت  بالتوازي.  والصوت 
أفالمي، ولكن لحسن الحظ، ال أهتم به نهائياً 
خالل إلتقاط الَمشاهد. الشخص المسؤول عنه 
تسجيل  االّ  اليه  أطلب  ال  انشغاالً.  الناس  أقل 
أفّكر  ال  يهّم.  ال  الباقي  بوضوح،  الحوارات 
بالمونتاج.  أمسك  عندما  اال  الحوارات  في 
خالل التصوير، تركيزي يصّب على التمثيل 
- والصورة طبعاً. أما الموسيقى، فلم أستخدم 
في  اال  لي،  خصيصاً  تأليفها  تم  موسيقى 
فيلمي األول، وكانت تجربة سيئة. لم تعجبني 
موسيقى،  استعملُت  اذا  اآلن،  المقطوعة. 
موسيقى  متوافر،  هو  ما  بين  من  أختارها 
الموسيقى  في  المشكلة  مثالً.  كالسيكية 
ال  وقد  المال  من  الكثير  تدفع  انك  األصلية، 

تجد ما يشفي غليلك.
ليست  التصوير  مرحلة  ألن  كثيراً،  أصّور 
لذلك،  الوقت  تملك  ال  لليقين.  جيداً  مكاناً 
وعليك االهتمام بأشياء كثيرة. لذا من األفضل 
أال تكون على يقين خالل التصوير. المونتاج 
لذا،  والتفكير.  للتأمل  أكبر  مساحة  لك  يوّفر 
أصّور مشاهد بديلة، ذلك انك تجهل في الحقيقة 
ستركب  التي صّورتها  الَمشاهد  كانت  اذا  ما 
خالل المونتاج. البسيكولوجيا البشرية ال يمكن 
توقعها. أنت تتخيل شيئا معينا، ولكن يتبين انه 
ال يبدو واقعياً. تشعر أمامه بأن االنسان ليس 
هكذا، وهذا ليس الواقع. البشر يحاولون حماية 

أنفسهم، لذا، هناك تصّرفات ال يمكن تبريرها 
توتر.  حالة  في  تكون  عندما  أن تضحك  مثل 

هناك أشياء مشّوقة في الطبيعة البشرية«.

بل  الكاميرا  قصة  نروي  أن  علينا  ليس   5-
قصة بشر

استعنُت  لما  األول،  فيلمي  في  أمّثل  لم  »لو 
الى  اللجوء  علّي  كان  لكن،  تصوير.  بمدير 
كنت  كوني  الكاميرا،  يحّرك  شخص  خدمات 
قبالتها. طبعاً، لم أكن أثق بأحد. وجدُت شخصاً 
لم يكن صّور أّي فيلم من قبل، وكان يعمل في 
كان  الكاميرا.  منها  أستأجرُت  التي  الشركة 
أثناء  الكاميرا.  تشغيل  يعرف  طيباً  شخصاً 
اليه أن يكون مدير  التصوير أحببته، وطلبت 
على  اتفقنا  قد  نكن  لم  البداية،  في  التصوير. 
ألنه  النمط،  هذا  أعجبني  الواقع،  في  ذلك. 
إدارة  أفضل.  بشكل  بالصورة  التحكم  يمكنك 
بالتمثيل، فتفوتك  الكاميرا تلهيك عن االهتمام 
أشياء. طبعاً، أصبح اليوم أشهر مدير تصوير 
في تركيا )غوخان ترياكي(. خالل التصوير، 
بسيكولوجية.  نقاشات  أخوض  ال  تقنياً،  أكون 
أعمل على االضاءة مع مدير التصوير. غالباً 
ما تكون لي تعليمات محددة. ثم، بعد كّل هذه 

السنوات، بات يعرف عّما أبحث عنه.
اعتدُت أال أحّرك كاميراي في أفالمي األولى، 
ألن المسألة كانت مكلفة. بدالً منها، كنت أجعل 
عندي  أصبح  وقد  اآلن،  يتحركون.  الممثلين 
ليست  لكنها  الكاميرا  أحّرك  المعدات،  كّل 
ضرورية. ليس علينا أن نروي قصة الكاميرا 

بل قصة بشر. لذا، أحّركها عند الحاجة.
أحّب الديجيتال وأنا سعيٌد لوجوده وال أفّكر في 
مرتبطة  نوستالجيا  هناك  الوراء.  الى  العودة 
بالشريط الخام، غير مجدية وال أفهمها. بعض 
تظهر  التي  الحّبة  يحّبون  للشريط  المتعصبين 
في  حّبات  هناك  هل  لماذا؟  الصورة.  على 
االنتقالية  المراحل  دائماً  كانت  هكذا  الحياة؟ 
يعارض ما هو حديث  َمن  السينما. هناك  في 
ألنه اعتاد النمط القديم. عندما ظهرت السينما 
ال  اليوم.  ضدها.  وقف  شابلن  حتى  الناطقة، 

يمكن تخيل السينما من دون صوت«.

-6 على الجمهور أن يخلق األجوبة بنفسه
»عندما أنجز فيلماً، طبعاً تكون عندي أجوبة 
تصنع  أن  يمكنك  ال  اخفاءها.  أفضل  ولكني 
في  دقيقاً  تكون  أن  بل يجب  أجوبة.  بال  فيلماً 
أجوبتك، مع خلق نوع من اللبس. أتحدث عن 
اللبس المحكم. في هذا المجال، السينما تخلق 
عمقاً. في األدب، خيالك حرٌّ يتيح لك أن تتخيل 
درجة  إلى  جداً  واقعية  السينما  لكن  تشاء،  ما 
لسُت  أنا  طبعاً،  الدقة.  تلك  الى  تحتاج  أنك 
شيء.  أي  أعرف  ال  أنا  الحقيقة،  في  أستاذاً. 
عندي  كان  السينمائي،  الدرس  هذا  في  حتى 
شعوٌر في البداية انه ليس لدّي ما أقوله. لكني، 
من خالل طرح األسئلة، توصلُت الى أن أقول 
أي  من  متأكداً  أكون  ال  عادة  ولكن  ما،  شيئا 
أشياء  عن  أبحُث  االخراج،  خالل  من  شيء. 
وأتعلّم أشياء أجهلها. أما الجمهور، فيجب أال 
ينتظر أجوبة نهائية، عليه أن يخلقها بنفسه«.
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  عبد الكريم واكريم

أعلن كوينتين تارانتينو بفيلميه األولين »كالب 
رخيص«  و»خيال   )1992( المستوع« 
ُينبئ على عبقرية  مولد مخرج  )1994( عن 
لم تنل نفس  قادمة، لكن أغلب أفالمه األخرى 

اإلجماع الذي ناله هذان الفيلمان. 
وهكذا فحينما نتحدث عن مخرج مثل ترانتينو ال 
يمكن استحضار سوى نموذجين من المخرجين: 
الذين  اآلخرين  من  يستلهمون  الذين  أوالئك 
خالل  من  إضافة  لين  ُمشكِّ ويبدعون  سبقوهم 
هذا اإلستلهام،  واآلخرين الذين يأخذون  تحت 
ال  لكنهم  أوالتكريم  اإلقتباس  أو  التناص  يافطة 

يضيفون شيئا ُيذكر من عندهم.

بين التناص والتالص خيط رفيع
الحدود  عند  نقف  ترانتينو  أفالم  بعض  في 
أعمال  من  والسرقة  االقتباس  بين  الفاصلة 
سينمائية قديمة معروفة لمخرجين كبار، إذ أن 
كثرة االستشهاد بمشاهد من أفالم هؤالء وإعادة 
المتتبع   يجعل  لألصل  طبقا  تقريبا  تصويرها 
العبقرية  فبين  هاته.  أفالمه  يضع  أين  يتساءل 
اإلبداع  وخفوت  األولين،  فيلميه  في  المتفجرة 
مخرجا  تارانتينو  يظل  بقوة  الرجوع  ثم  لفترة 
أعماله  التعامل مع  إشكاليا ومتأرجحا، اليمكن 
بدون طرح كثير من األسئلة، قد تظل بعضها 

بال أجوبة.

عود على بدء
رجع  الثمانية«  »الحاقدون  األخير  فيلمه  في 

الفيلم   أحداث  أن كل  نجد  إذ  لبداياته،  تارانتينو 
كما  وممسرح،  مغلق  داخلي  فضاء  في  تدور 
هو الحال في »كالب المستودع« مع التركيز 
لوجود  إضافة  أساسي،  كمكون  الحوار  على 
ممثلين بدؤوا معه في أفالمه األولى كتيم روث 
ومايكل مادسن وكأنهما يعيدان نفس الدور الذي 
اإلتقان  بآخر، وبنفس  أو  أول مرة بشكل  أدياه 
والحرفية كما سائر الممثلين اآلخرين. لكن إذا 
»كالب  فسيظل  الفيلمين،  لمقارنة  اضطررنا 
فرغم  وجماليا،  فنيا  األفضل  هو  المستودع« 
عيوب  من  اليشكو  أنه  إال  نخبوية،  أكثر  أنه 
اكتسبها  عيوب  وهي  الثمانية«،  »الحاقدين 
ترانتينو مع الوقت، كالمبالغة في مشاهد العنف 
بدون  واإلكثار  يذكر  درامي  داع  أي  بغير 
مناسبة من الدماء، عكس ماكنا نجده في أفالمه 
تأتي  والدم  العنف  مشاهد  كانت  حيث  األولى 
في السياق واليمكن االستغناء عنها وإال اختل 
إلى  الحوارات  في  للتمطيط  إضافة   المعنى، 
درجة الملل، والتي اليكون هدفها دائما اإلخبار 
معرفة  على  المساعدة  وال  جديدة  بمعلومات 
بل  النفسية،  خباياها  في  والغوص  الشخوص 
إننا نجدها في »األوغاد الثمانية«، ولما ُيقارب 
الساعتين و45 دقيقة، تكرارا لما قيل منذ البداية 
ومانعة للسرد الفيلمي من الذهاب لألمام بشكل 

جيد.
 

على شاكلة الرسوم الكرطونية
يصنع ترانتينو أفالمه في غالبية األحيان على 
شاكلة الرسوم المتحركة، حيث تحضر المبالغة 
في  خصوصا  العادية  الحياة  في  مبررة  الغير 
مشاهد القتال والحركة. ونجد هذا الجانب حاضرا 
بقوة في فيلمه األخير »األنذال الثمانية«، بحيث 
أننا نشعر وكأن جميع الشخوص قد خرجت للتو 
للرسوم  فيلم  أو  الكرطونية  للرسوم  كتاب  من 
المتحركة. وليس هذا الجانب بمفاجئ والجديد 
أحد  في  استعمله  أن  لترانتينو  سبق  إذ  عليه، 
)2003(، حيث   »1 بيل  فيلمه »أقتل  فصول 
بشخصية  للتعريف  المتحركة  الرسوم  استخدم 
الرئيسية   العدوة  الفيلم، هي شخصية  مهمة في 
للبطلة، ثم اشتغل أيضا في فيلم مبني باألساس 
سيتي«  »سين  هو  كرطونية  شخصيات  حول 
شخوص  على  كله  يقوم   والذي   ،)2005(

كارطونية بشكل مفكر فيه ومعلن عنه.
مادرجنا  تشبه  حبكة  الثمانية«  »األوغاد  بفيلم 
كريستي  أغاتا  روايات  في  قراءته  على 
إن  بل  عنها،  مقتبسة  أفالم  في  أومشاهدته 
الفيلم  من  لحظة  في  جاكسون  إل  صامويل 
المحقق  بوارو«  »هيركول  دور  يتقمص 

ترانتينو يعود لبداياته في »األنذال الثمانية«
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البحث  أثناء  وذلك  كريسي،  ألغاتا  الشهير 
قتلت صائد  التي  القهوة  في  السم  واضع  عن  
تارانتينو النستمر في نوع  لكننا مع  المكافآت. 
وبشكل  باستمرار  بنا  ينتقل  إذ  كثيرا،  واحد 
إنتقائي بين أنواع سينمائية، دون أن يكون لديه 
النوع المطروق  هّم بخصوص الغوص ال في 
على  االشتغال  تطوير  في  وال  حقه،  وإعطائه 
تدفعها  التي  والبواعث  ونفسياتها  الشخوص 
لفعل ما تفعله. إذ يمكن المالحظة أنه ومنذ فيلم 
تلك  نشاهد  نعد  لم   )1997( براون«  »جاكي 
الشخوص المكتوبة بدقة والتي لها ماض يحدد 

دوافعها وبنياتها النفسية، التي تبرر كل ما تقوم 
به من أفعال أو ردود أفعال.

بين »دجانغو« و»األوغاد الثمانية«
»دجانغو  األخير  ماقبل  فيلمه  مع  بالمقارنة 
الثمانية«  »األوغاد  يبدو   )2012( بالقيود« 
األول  أن  إذ  الفنية،  الناحية  من  جودة  أقل 
باألساس  تعود  التي  أكثر في مرجعيته  واضح 
اإليطالية،  سباغيتي«  »الويسترن  أفالم  إلى 
معروفة  شخصية  اسم  اختيار  خالل  من  بداية 
السينمائي  النوع  هذا  أيقونات  بين  أضحت من 

وهو »دجانغو«. وقد احترم تارانتينو مرجعته 
تماما في هذا الفيلم، مصرا طواله على اإلحالة 
المستخدم  الموسيقى  نوع  خالل  من  عليها 
واألجواء العامة المصورة، بل إنه أتى بالممثل 
اإليطالي »فرانكو نيرو« الذي تقمص شخصية 
نفس  يحمل  فيلم  في   1966 سنة  »دجانغو« 
ى  اإلسم، وجمعه في مشهد جميل ببطله الذي أدَّ
فوكس.  جيمي  المتميز  الزنجي  الممثل  دوره 
لمساته  المرجعيات  لهذه  ترانتينو  طبعا أضاف 

الخاصة في الحوارات ومشاهد العنف والدم.
لكن في »األوغاد الثمانية« يبدو تارانتينو تائها 
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بين عدة مرجعيات سينمائية، لم يستطع أن يفي 
»الوسترن  مع  فبداية  حقها،  منها  واحدة  أيَّة 
سباغيتي« الذي يوهمنا أنه سيستمر في تكريمه 
واإلحالة عليه للمرة الثانية على التوالي، بحيث 
التي  الثلجية  الفضاءات  تلك  على  الفيلم  ينفتح 
ض بها صحاري أفالم »الويسترن«، ُترافقها  َعوَّ
صانعي  أحد  موريكوني«  »إينيو  موسيقى 
اللقاء  ذلك  في  ثم  سباغيتي«،  »الوسترن  مجد 
الطويل والتعريفي بالشخوص الرئيسية، إذا به 
مغلق  فضاء  إلى  درجة   180 وبحركة  ينتقل 
كمشاهدين  أنفسنا  لنجد  شخوصه،  فيه  يجمع 
رة تظل فيها القدرات  وكأننا أمام مسرحية مصوَّ
التمثيلية للممثلين والحوارات الطويلة المكونان 
الحبكة متأرجحة بين شكل  لتستمر  الرئيسيان، 
التحقيقات، واألسلوب العنيف جدا الذي عودنا 

عليه ترانتينو في أفالمه. 
لكن إذا كان ترانتينو يؤنسن شخوصه حتى لو 
كانوا متورطين في اإلجرام، من خالل حوارات 
يتقن كتابتها أغلب األحيان، فإننا في »األوغاد 
مع  التعاطف  أو  التماهي  عن  نعجز  الثمانية« 
بأي  نشعر  ال  كمشاهدين  أننا  حتى  الشخوص 
رق  الطُّ بتلك  يموتون  وهم  نحوهم،  عطف 
البشعة التي يتعمد ترانتينو بسادية اليتقنها غيره 

قتلهم بها.

التمثيل كنقطة قوة أساسية 

فائقة  وبعناية  جيدا  ممثليه  تارانتينو  يختار 
ويديرهم بصورة مثالية، بحيث يمكن لنا التأكيد 
أنهم يظهرون معه بشكل أفضل مما يبدون في 
أدوار أخرى مع مخرجين أقل موهبة منه. وهذا 
اليستثني حتى ممثلي األدوار الثانية، الذين قد 
لون من فيلم آلخر ألدوار البطولة. إذ أنه  يتحوَّ
فوالتون  ثان،  وآخر  رئيسي  دور  بين  اليفرق 
غوغينس مثال انتقل وبشكل سريع من أداء دور 
جد ثانوي في فيلم »دجانغو بالقيود« إلى لعب 

دور البطولة باقتدار في »األوغاد الثمانية«. 
وفي نفس السياق فتارانتينو يحبذ االشتغال مع 
بالممثلين  يتعلق  فيما  خصوصا  الفريق،  نفس 
من  أكثر  أفالمه  في  يظهرون  نجدهم   الذين 

تيم  أخرى  مرة  نجد  األخير  فيلمه  ففي  مرة، 
روث ومايكل مادسن وصامويل إل جاكسون، 
وبشكل  أفالمه  أغلب  في  الحاضر  األخير  هذا 

مستمر. 
فيلم  في  األساسية  القوة  أن  الجزم  ويمكن 
»األوغاد الثمانية« هي ذلك األداء المتمكن منه 
من طرف كل الممثلين بدون استثناء مع تميز 
واضح لصامويل إل جاكسون والممثلة جينيفر 
حياتها  دور  ترانتينو  منحها  التي  لي،  جيسون 

في هذا الفيلم. 
لهم  ويدع  ممثليه  يحب  فترانتينو  العموم  على 
أمكن  ما  أقصى  ويظهروا  ليبدعوا  الحرية 

قدراتهم التمثيلية.
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  عبد اإلله الجوهري

مات نبيل المالح، رحل عن دنيانا فهد السينما 
العربية، خرج السيد التقدمي، مؤكدا أنه لن 
يعود لدنيانا الفانية، تاركا كومبارس السينما 
األخيرة  اللحظات  مخرجي  من  العربية، 
في  المدمرة،  الحرب  ووحشية  الوقت  وقبح 

عوالمهم السينمائية المبعثرة ...
تجعل  السينمائية،  لمنجزاته  بسيطة  قراءة 
عشاق السينما وجمهورها العريض، يعرفون 
بالفن  الذي حل  البالء  الخسارة وعمق  حجم 
افالم  فيلم،   150 من  أكثر  العربي،  السابع 
التلفزية  واألشرطة  المسلسالت  بين  تتوزع 
واالفالم الوثائقية والروائية الطويلة والروائية 
ارقى  في  الجوائز  وعشرات  القصيرة 
لوكارنو  والعربية،  العالمية  المهرجانات 
وكارلو فيفاري والقاهرة وقرطاج ودمشق ..
خالل  من  تشكلت  السورية  السينما  هوية 
سينمائية  افالم  جانب  إلى  )طبعا  افالمه 
وأصبحت  آخرين(،  سوريين  لمخرجين 
ومحاورتها  المميز  بأسلوبها  واقعية  حقيقة 
سنة،  خمسين  مدى  على  السوري  للواقع 
عمقا  اكثر  بصيغة  أفالمه  في  تشكل  واقع 
شهرة  األكثر  منها  نذكر  أفالم  وإبداعا، 
وبقايا  والكومبارس  الفهد  وهي:  واهمية 
ليكون  أهلته  أعمال  التقدمي..  والسيد  صور 
ليس  حقيقية،  عربية  وايقونة  سوريا  عميدا 
ايضا،  ولكن،  وبواسطتها  خاللها  من  فقط 
الجم  وتواضعه  البليغ  صمته  خالل  من 
والعربية،  الوطنية  وغيرته  العالية  وأخالقه 
غيرة إنسانية وفنية، قادته إلنجاز احد افالم 

ثالثية »رجال تحت الشمس«، ثالثية عرت 
واقع معاناة شعب يواجه بشكل مفرد، العدو 
الالمياالة  ويفضح  الصدور،  على  الرازح 
العربية والدولية، لرجال يبحثون عن مخرج 
لمأساتهم، رجال دقوا الخزان في الصحراء 

الحارقة، دون جدوى ..
نبيل  تجربة  دارسي  من  النقاد  اغلب  يرى 
المالح، انه كان يشكل مدرسة سينمائية قائمة 
الذات، مدرسة إبتعدت ما امكن عن فضاءات 
السينما الغربية، التي يتباهى الكثيرون بالنهل 
البعيدة  »الحداثية«  واساليبها  إتجاهاتها  من 
ورؤى  ومشاكله  العربي  العالم  روح  عن 
مواطنيه في الفن والحياة، كان مخرجا شاطرا 
والشطارة تعني هنا، الروح الشامية المتوقدة 
للجمهور  الفيلم  تسويق  بتفاصيل  العارفة 

العربي والدفاع عنه في المهرجانات وحصد 
الجوائز والتنويهات ..

مات نبيل الفن والسلم والسالم، وسوريا القلب 
والدمار  الحرب  وحل  في  تتمرغ  والروح، 
العالم  ترك  واألصدقاء،  األعداء  وتكالب 
وغصة الوطن رابضة في الصدر ومنتصبة 
كشجرة محروقة أمام العينين، ذهب ليستريح 
ال  التي  ومعاركها  الحياة  وتعب  عناء  من 
خبر  أو  سينماه  احب  من  كل  تاركا  تنتهي، 
إنسانيته الغامرة العامرة بالصدق، في ذهول 
مريب وحزن مكين ودهشة مصادرة للفرحة 
الزمن االغبر،  والبسمة، بسمة يعز في هذا 
أن تزهر على الوجوه أو تظهر في العيون، 
عن  والخسف،  القصف  بداية  منذ  الباحثة 

ساحة للوجود أو مكان عام للراحة..

نبيل المالح: 
رحيل فهد السينما العربية )1936 / 2016(
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  مصطفى العلواني

ال يستقيم في نظري الحديث عن الكاتب العربي 
العالقة  خارج  محفوظ  نجيب  الراحل  الكبير 
الوطيدة والجدلية التي ظلت تربطه على مدى 
العقود بالسينما واألدب على حد سواء. إنه لمن 
الدور  على  نؤكد  أن  أو  نذكر  أن  القول  نافلة 
الكبير الذي لعبته السينما في سعة، بل وشمولية 
الوجدان  خلق  في  يسهم  وجعله  أدبه  انتشار 
متبوءا عن جدارة واستحقاق ال جدال  الموحد 
فيهما مكانته كأديب الشعب والناطق بأحاسيسه 
غير  أو  القارئ  بالمواطن  األمر  تعلق  سواء 

أديب  أول  محفوظ  نجيب  كان  لقد  القارئ. 
يكتب مباشرة وخصيصا للسينما بداية من العام 
1945، بل إن وظيفته ليست فقط اإلبداعية، بل 
مباشر  بشكل  بالسينما  ارتبطت  أيضا  اإلدارية 
إذ   .1971 سنة  التقاعد  على  إحالته  حين  إلى 
منذ العام 1959 عمل مديرا للرقابة ثم رئيسا 
لمؤسسة السينما، ثم مستشارا لوزير الثقافة في 
شؤون السينما وبذلك كانت له بصمات واضحة 
في الحياة السينمائية المصرية سواء على صعيد 
التشريع أو التدبير، ناهيك على مستوى الخلق 
واالبداع السينمائيين. وبالعودة إلى بداية عالقة 
الكبير  الكاتب  نجد   ، بالسينما  محفوظ  نجيب 
العلماء  بتواضع  ذلك  يفسر  محفوظ  نجيب 
نجيب  القيم  المؤلف  في  مثبت  هو  كما  طبعا، 
محفوظ على الشاشة للناقد السينمائي المصري 
هاشم النحاس بقوله: عرفني صديقي المرحوم 
وطلب  سيف  أبو  بصالح  نويرة  فؤاد  الدكتور 

مني أن أشارك في كتابة السيناريو لفيلم بعنوان 
مغامرات عنتر وعبلة وكان صاحب فكرة الفيلم 

أبو  )أي  سألته  وعندما  سيف،  أبو  صالح  هو 
لم أكن  الذي  السيناريو  سيف( عن ماهية كتابة 

رواية  لي  قرأ  قد  كان  الذي  هو  أجابني  أعرفه 
ال  السيناريو  كتابة  بأن  ليوهمني  األقدار  عبث 
نجيب  يقول  ـ  والحقيقة  أكتبه.  عما  تختلف 
يد  السيناريو على  كتابة  تعلمت  إنني  ـ  محفوظ 
صالح أبو سيف. هكذا إذن دأب نجيب محفوظ 
على االشتغال منذ األربعينات بكتابة السيناريو 
واستمر كذلك إلى سنة 1960 وما بعد. ولكننا 
التي  اللحظة  تمثل  السنة ألنها  هذه  عند  نتوقف 
سيتم فيها أول اقتباس إلحدى رواياته الشخصية 
المثير  ومن  ونهاية.  بداية  بالضبط  هي  والتي 
لالنتباه والجدير ليس فقط بالتسجيل، بل محتاج 
للتفكير والتمحيص هو أنه وافق على االقتباس 
ال  أن  على  حرص  ولكنه  لروايته  السينمائي 
يتركها  بل  العملية،  هذه  شخصيا  هو  يتولى 
لغيره، وكان السيناريست المصري صالح عز 
وكتابة  السينمائي  اإلعداد  تولى  من  هو  الدين 
ونهاية  بداية  محفوظ  نجيب  لرواية  السيناريو 
وقام بإخراجها صديق العمر المخرج صالح أبو 
حضور  أن  على  إذن  التنصيص  وجب  سيف. 

نجيب محفوظ بين السينما واألدب
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نجيب محفوظ في السينما هو حضور مزدوج، 
أي حضور بصفته سيناريست محترفا وحضور 
بصفته أديبا وروائيا تستقطب أعماله العديد من 
وكان  الالمعين.  المخرجين  السيناريو  كتاب 
نجيب محفوظ قد كتب إلى حدود سنة 1960، 
أول عمل مقتبس من روايته  إخراج  تاريخ  أي 
سيناريو  بين  ما  عمال   17 قرابة  ونهاية  بداية 
السيناريو.  وكتابة  ومشاركة  سينمائية  وقصة 
وال أدل على خصوبة هذه الحقبة وفرة األعمال 
التي كتبت خاللها، نذكر على سبيل االستئناس: 
ابو  1951 من إخراج صالح  يا ظالم  يوم  لك 
توفيق  إخراج   1955 المهابيل  درب  سيف، 
صالح، الفتوة 1957 وأنا حرة 1959 وكالهما 
من إخراج صالح ابو سيف، هذا باإلضافة إلى 
يوسف  أخرجه  الذي   1959 بوحريد  جميلة 
عاطف  إخراج   1959 التالميذ  احنا  شاهين، 
االعمال  هذه  بعض  أن  بالذكر  وجدير  سالم. 
خصوصا التي كتبها مباشرة للسينما مثل فتوة أو 
درب المهابيل ضاهت في تماسكها الدرامي وقوة 
الفلسفي  السردية وعمقها  شخصياتها ومكوناتها 
أعماله الروائية مما جعلها قمة في صناعة السينما 
عمل  من  المقتبسة  غير  السينما  أي  الخالصة، 
أدبي. وال غرابة أن نجد من بين األحسن مائة 
كما حصرها  المصرية،  السينما  تاريخ  في  فيلم 
في  توفيق  الدين  سعد  المرحوم  المصري  الناقد 
موسوعته قصة السينما مصر 1969، 17 فيلما 
يحضر فيها نجيب محفوظ سواء كأصل أدبي أو 
باإلضافة  تحتوي  الالئحة  وهذه  سيناريو  كاتب 

إلى ما ذكرناه من أفالم في الفقرات السابقة خان 
الخليلي ثرثرة فوق النيل الذي يعتبر من أجمل 
األفالم التي صورت بعمق وجمالية وجرأة أزمة 
األثيرة  األعمال  هذه  ومكنت  العرب.  المثقفين 
الرواد،  أهم  مع  يتعامل  أن  من  محفوظ  نجيب 
الذي  المصرية  للسينما  الذهبي  العصر  صناع 
نيازي  أسماء  ذكرناهم  من  إلى  إضافة  نورد 

حسن  الشيخ،  كمال  رمزي،  حسن  مصطفى، 
الشناوي..  أنور  مصطفى،  الدين  حسام  اإلمام، 
يمكن  السريعة  الورقة  لهذه  الختام  سبيل  وعلى 
القول مع الناقد السينمائي المصري هشام النحاس 
بتصرف وإضافة: إذا كان صالح أبو سيف قد 
وإذا  السيناريو  كتابة  حرفة  محفوظ  نجيب  علم 

الشهرة  محفوظ  نجيب  منحت  قد  السينما  كانت 
وبتعبير أدق االنتشار، فإن نجيب محفوظ قد نفخ 
الشخصية  ووهبها  المصرية  الروح  السينما  في 
والمحلية التي رفعتها للعالمية ومدها بأفالم تتمتع 
على مستوى السيناريو بسالمة بناء الشخصيات 
هو  يكون  وبذلك  الحبكة،  وقوة  الصراع  وحدة 
من استنبت السينما كتقنية فنية جديدة في التربية 

إال  نملك  ال  الذين  المؤسسين  بجدارة  المصرية 
أن نقف بخشوع تحية ألرواحهم ونخص في هذا 
الكبير،  العربي  المصري  الكاتب  روح  المقام 
هذه الروح التي ستظل ترفرف فوق نهر النيل 
العظيم، بل ترفرف فوق ربوع العالم العربي من 

الخليج إلى المحيط.
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قراءتك  بعد  مخيون،  العزيز  عبد  األستاذ   -
للحوار الذي أجريته معك في باريس لمدة 24 
سنة خلت، ما تعقيبك عليه؟ وما الذي لم يتغير 
فيه بالنسبة إليك كأفكار ومبادئ لك؟  ثم ما تغير 

منها طبعا؟
- أعدت قراءة الحوار الذي أجريته معي بمعهد 
أقرأ  كأنني  فوجدت  باريس  في  العربي  العالم 
كالما قد صرحت به اليوم أو األمس، والحمد هلل 
كما قالها لي ذات يوم أخونا الفاضل محمد حسن 
الجندي: »أنت يا عبد العزيز ال تتغير« فالمبادئ 
بالعروبة  وإيماني  هو..  هو  واإليمان  هي،  هي 
وفلسطين ثابت ال يتغير، بل ال يزداد إال رسوخا 

عاما بعد عام.
- حين حاورتك ألول في باريس سنة 1992، 
للمغرب وقد حصل..  يتم استدعاؤك  تمنيت أن 

فزرته عدة مرات، ما ارتسامك الحقيقي عنه؟
- زرت المغرب مرات عديدة في مراحل عمري 
المختلفة وقد تركت المدن المغربية شماال وجنوبا 
انطباعا قويا في نفسي، فأنا فنان وقيمة الجمال 
أبحث عنها في الفن كما في بقية مرافق ومظاهر 
يشاهد  الحضاري  التنسيق  إن  فأقول  الحياة، 
ويلمس في كل مكان بالمغرب ويترك أثرا قويا 
زائرا  أم  مواطنا  كان  سواء  اإلنسان  نفس  في 
..وعلى هذا أنا أعتبر المغرب من أجمل البالد 
العربية ريفا وحضرا وتتمتع بشبكة طرق سيارة 

ممتعة..
ال شك أن المغرب يشهد نهضة عمرانية شاملة 
والصغيرة،  الكبيرة  المدن  في  حضريا  وتقدما 
هذا باإلضافة للتصنيع في الدار البيضاء وطنجة 
وأغادير وأخيرا ورزازات، حيث مشروع الطاقة 
الشمسية الهائل هناك. كلما حللت بالمغرب أشعر 
عليها  تخيم  البالد  وأن  واطمئنان  نفسيه  براحة 
حالة من االستقرار واألمان في ظل جاللة الملك 
أشقائه  المحبوب من شعبه ومن  السادس  محمد 
العرب جميعا، والذي استطاع بحكمته أن يخطو 
بالمغرب خطوات واسعة نحو التقدم واالزدهار.

- جسدت عدة مرات شخصية الفنان محمد عبد 
الوهاب: هل سبق لك أن التقيته؟ هل استشرته 
الحقيقي؟  بشخصه  دورك وعالقتها  طبيعة  في 
وهل حقا كان بخيال كما كان يشاع عنه؟ ثم ما 

هو االنطباع العام الذي خلفه لديك؟
في  الوهاب  عبد  محمد  شخصية  بأداء  قمت   -
أكثر من عمل أهمها مسلسل: )أم كلثوم( تأليف: 
محمود عبد الرحمان، إخراج: إنعام محمد على 
سنة 1999، بطولة الفنانة صابرين... لكن أول 
الفنان محمد عبد  فيها دور شخصية  أديت  مرة 
بعنوان:  تلفزيوني  مسلسل  في  كانت  الوهاب 

محمود  الفنان  دوره  أدى  الذي  الشعراء(  )أمير 
 1983 سنة  الصحن  إبراهيم  ..أخرجه  ياسين 
في  هاما  يشغل منصبا  كان  كتبه رجل  بينما   ..
كمال  األستاذ  وهو  أال  الناصر  عبد  جمال  عهد 
العهد  في  العرب  صوت  إذاعة  مدير  اسماعيل 
الوهاب  عبد  محمد  الفنان  كان  وقتئذ  المذكور. 
رحمه هللا حيا طبعا، فسعيت للقائه بعد محاوالت 
في  والتقيته  منه  موعد  على  حتى حصلت  عدة 
منزله بحي الزمالك. وكان بحق لقاءا مثمرا حيث 
استفدت من المالحظات التي أبداها عبد الوهاب 

على السيناريو.
كان إنسانا ودودا مرحبا ومشجعا.. ومن يومها 
عنها  المعلومات  وأجمع  بشخصيته  اهتم  بدأت 
ما  معاصريه..وكل  من  أو  الصحافة  من  سواء 
أشيع عن عبد الوهاب بأنه بخيل، غير صحيح 
دائما  تسعى  التي  الصحافة  كالم  هو  بالمرة.. 
رحمه  الموضوعات..الرجل  وافتعال  لإلثارة 
هللا كان فنانا منضبطا، له نظام وبرنامج حياتي 
صارم. وعلى العكس كان كريما ومحسنا. وأنا 
على  العرب  الوزراء  أحد  دعوة  قبل  أنه  أعلم 
العشاء وكان من األثرياء.. وبعد انتهاء العشاء، 
دفع  قد  الوهاب  عبد  بأن  الثرى  الوزير  فوجئ 
لعصر  ينتمى  الوهاب  عبد  مقدما!!  الحساب 
وزمان غير زماننا وتربى على قيم ومبادئ ال 

يعرفها هذا الجيل.
*******

• »نجيب محفوظ كان يستمع أكثر مما يتكلم.. 
وكان قمة في المجاملة والذوق«

نجيب  وجالست  التقيت  أن  لك  سبق  هل   -
محفوظ؟ حدثنا عنه بإيجاز إذا ما تم ذلك؟

بنجيب  األول  لقائي  كان   1968 العام  في   -
لتتحول  )ميرامار(  رواية  نعد  ...كنا  محفوظ 
إلى  مسلسل تليفزيوني وكان التلفزيون في ذلك 
الوقت فقط باللونين األبيض واألسود... ورواية 
النادرة  محفوظ  نجيب  أعمال  من  )ميرامار( 
التي تقع أحداثها خارج القاهرة وبالضبط بمدينة 
منصور  شخصية  أمثل  كنت  حيث  اإلسكندرية 
من  يعاني  الذى  المثالي  الشيوعي  المذيع  باهي 

عقدة تأنيب الضمير..
إبراهيم عبد  الراحل  المسلسل من إخراج  وكان 
الجليل وسيناريو الراحل سيد موسى.. شاركني 
البطولة فيه فطاحل الممثلين أمثال: عبد الرحيم 
ماضي،  زوزو  منصور،  صالح  الزرقاني، 
العاليلي...  عزت  سيف،  وحيد  عزت،  أبوبكر 
وكان سنة 1968. أبلغني العاملون في المسلسل 
مساء  »ريش«  مقهى  في  هام  موعد  هناك  أن 
يوم الجمعة للقاء األستاذ نجيب محفوظ.. فذهبت 
للمقهى واقتربت على استحياء، فلمحنى الزميل 
نجيب  على  مال  ثم  وناداني  العاليلي  عزت 
قائال:  نجيب  األستاذ  بي  فرحب  معرفا  محفوظ 
»تفضل تفضل«.. كان اللقاء بغرض أن يشرح 
لنا صاحب »ميرامار« خبايا الرواية ويتكلم عن 
بقليل، سألته  اللقاء  ينتهى  أن  ..قبل  شخصياتها. 
على استحياء عن شخصية منصور باهي فأجاب 
بعدها  يزد..  ...ولم  زيك«  كده  »هو  ببساطة: 

عرفت قيمة هذه اإلجابة المقتضبة. 
تكرر حضوري ندوة نجيب محفوظ .. فالحظت 
هادئ  رجل  وأنه  يتكلم..  مما  أكثر  يستمع  أنه 
مع  تعامله  في  الذوق  وقمة  مجامل  الطبع.. 
مريديه من األدباء الشبان والفنانين.. وأنه قوي 

الفنان المصري عبد العزيز مخيون:
»كل ما أشيع عن محمد عبد الوهاب بأنه بخيل غير صحيح.. 

الرجل كان كريما وذو برنامج صارم في حياته« 
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المالحظة.. شديد االنضباط في مواعيده وجلسته.. 
وأحيانا عندما كان يصدر مني رأي فيه شيء من 
الغلو، كان يصحح لي ما أبديته برفق. أذكر هذا 
عندما ذكرت رأيا حادا عن موسيقى محمد عبد 
الوهاب.. كنت حريصا على لقاء نجيب محفوظ 
بمقهى  الصيف  وفي  بالقاهرة  المقهى  هذا  في 
له زيادة على  »بترو« باإلسكندرية.. وقد مثلت 
عن  المأخوذ  )الجوع(  فيلم   ،1968 )ميرامار( 
من  )الحرافيش(  ملحمة  ضمن  النعمة(  )سارق 
وقاسمني   ..1984 سنة  بدرخان  علي  إخراج 
البطولة فيه كل من: الفنانة الراحلة سعاد حسنى، 
يسرا ومحمود عبد العزيز... ثم مسلسل: )قشتمر( 
شاركني  ياسين..  علية  إخراج  من   1994 سنة 
صالح،  مدحت  الجندي،  محمود  البطولة:  فيه 
نور،  وائل  األلفي،  سمية  إسماعيل،  جمال 
بقيت  وهكذا  بدر...  وسوسن  الشويحي،  محمد 
محفوظ  نجيب  بعادات  معجبا  دائما  واستمررت 

وسلوكه وحكمته قدر إعجابي بأدبه الروائي.
الجهات  ونناشد  ننادي  ونحن  بعيد  زمن  منذ   -
الثقافي  الشأنين  على  المسؤولين  من  العليا 
والفني بكال البلدين المغرب ومصر، على تكثيف 
هذا  لتنمية  أوسع  آفاق  وفتح  التعاون  سبل 
تبدو  التعاون.. ما رأيك في هذه اإلشكالية: هل 
لك أن إمكانية هذا التعاون قائمة بشكل عملي؟ أم   
ترى المسألة مجرد حلم فنانين ومثقفين من كال 

البلدين ليس إال؟
- آفاق التعاون الثقافي والفني المشترك بين المغرب 
ومصر مليئة باإلمكانيات والفرص والموضوعات 
سواء من التاريخ القديم أو من العصر الحديث.. 
عشرات  مصر  في  توجد  المثال  سبيل  وعلى 
وصوفيين  وفقهاء  لعلماء  واألضرحة  المقامات 
وعلموا  وتعلموا  مصر  إلى  المغرب  من  قدموا 
المغرب  بين  بها.. كان االتصال  وانتهت حياتهم 
والمشرق أقوى مما في عصرنا هذا  ..وهذا ما 
ينبغي أن نتناولهفي األعمال الدرامية المشتركة. 

التعاون،  هذا  في  جادة  خطوات  خطونا  ولو 
العالم  ممكن أن ننجح في عمل سوق توزيع في 
العربي وفى المهجر يساعد في تمويل هذا النوع 
من األعمال التراثية القيمة.. فقد آن للمغرب أن 
يتواجد في المشرق بالتالقح الثقافي والحضاري.. 

اإلمكانيات من  تنقصهما  المغرب  فال مصر وال 
التصوير  وبيئات  وفضاءات  وتقنيين  مبدعين 
متوفرةفي القطرين.. ولو نشأت شركات اإلنتاج 
المشترك بين البلدين، بالضرورة سوف تستوعب 
مبدعين من سوريا وتونس والجزائر ومن سائر 

األقطار العربية ..
*********

الخامس  محمد  الملك  بشخص  معجبا  »كنت   •
وبعروبته وهندامه وأناقته«

- أراك تلبس كثيرا الطربوش المغربي ذا الشكل 
المثلث والذي نسميه نحن المغاربة بـ»الطربوش 
الراحل  الملك  دائما  يلبسه  كان  حيث  الوطني« 
محمد الخامس طيب هللا ثراه.. فما سر ولعك بهذا 

النوع من الطرابيش بالذات؟
-  بدأ الوعى القومي العربي يتفتح عند أبناء جيلنا 
االستقالل  أجل  من  العربي  المغرب  كفاح  على 
التحرير..  حرب  تخوض  الجزائر  هي  فها 
وتونس تكافح والمغرب يقاوم االستعمار الفرنسي 
واإلسباني... ولما زار الملك محمد الخامس مصر 
يحوالن  الناصر  عبد  جمال  بصحبة  وشاهدناه 
مجرى النيل لبدء العمل في مشروع السد العالي.. 
الناصر  وعبد  البيضاء  الدار  في  شاهدناهما  ثم 
يتناول الحليب بالتمر احتفاال وترحيبا وغيرها من 
طبع  هذا  فكل  الزعيمين..  جمعت  التي  اللقاءات 
الخامس  محمد  الملك  شخص  وأحببت  بذاكرتي 
بهدوئه، بهندامه وطربوشه المتميز ذاك ووسامته 

الفريدة من نوعها.. كما إنني كنت معجبا بشخص 
جمال عبد الناصر وال زلت.. فهذه الصور التي 
نقلها للعرب وللعالم كله المصور محمد مرادجي - 
والذي حصل لي شرف التعرف عليه في ديسمبر 
الماضي بزاكورة، وهو يعجب بما قدمته من فن 
على مدار السنين كما إني معجب به وأقدر تاريخه 
الطويل. وكما ذكرت لك فلقطاته وصوره ساهمت 
العربي...وعرفتنا نحن  القومي  في تكوين وعينا 
ابناء هذا الجيل بالمغرب الشقيق.. والرجل اعطاه 
صور  وقد  كثيرا  مصر  يزور  كان  الصحة  هللا 
معالمها في الستينات والسبعينات ووثق العديد من 
أم  مثل  شخصياتها  كبار  وصور  الهامة  أحداثها 
كلثوم ومحمد عبد الوهاب وكان صديقا لعبدالحليم 
حافظ.إنه مسيرة وتاريخ وعاشق مخلص للكاميرا 
وقد نشأت بيننا صداقة جميلة أعتز بها - كل هذه 
الصور تركت انطباعا جميال في نفسي تجاه الملك 
أرتدي  وجدتني  وتلقائيا  الخامس  محمد  الراحل 

الطربوش الذي كان يعتمره...
- زرت مدينة الجديدة وتذوقت سمكها كما زرت 
من  عددا  وصادفت  التاريخية  مآثرها  بعض 
سكانها... ما هو االنطباع  الذي خلفته لك هذه 

الزيارة؟
*********

• ارتبطت بالجديدة عاطفيا 
أو  الجديدة  لمدينة  بزيارتي  حقا  استأنست   -
هذا  )قال  أنت  تسميها  كما  الكبيدة«  »البريجة 
األليف  وجوها  وبأهلها  بها  واستمتعت  وضحك( 
المدن  من  ليست  أنها  ورغم  سمكها...  ووفرة 
الكبرى في المغرب إال أنها تتميز بطابعها الخاص 
وشوارعها المنسقة الجميلة.. وخلوها من البنايات 
العالية أو ما يسمى ناطحات السحاب المزعجة. 
كما تتوفر على شاطئ جميل على  امتداد الساحل 
الموازي )يعني به السيار(  األطلسي.. والطريق 
المؤدي لها من جهة الرباط والدار البيضاء، فهو 
نظري  لفتت  كما  ورحب.  هادئ  جميل،  طريق 
في  إال  توجد  ال  التي  الكبيرة  التجارية  المحالت 
في  موجودة  لكنها  الكبرى  والمدن  العواصم 

الجديدة.
ارتبطت بالجديدة عاطفيا وأحببتها وال بد أن أعود 

إليها إن شاء هللا.
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أسوأ  هو  المعاصر  )إن  محفوظ  نجيب  يقول 
مؤرخ( ألنه باختصار يرى كل شيء عن قرب 
الحوادث  بعض  فيه  تحتاج  الذي  الوقت  في 
واألمور الجسام إلى نظرة من بعيد كي تتمكن 
عين الرائي أو ذاكرة الحاكي من التقاط التفاصيل 

الكاملة أو شبه الكاملة للوقائع والتأثيرات.
في فيلم »نوارة«- الذي افتتح الدورة الخامسة 
لمهرجان األقصر للسينما األفريقية في عرض 
أفريقي ومصري أول بعد عرضه العالمي األول 
في مهرجان دبي في دورته الثانية عشرة- تبدو 
نية المخرجة هالى خليل في أن تعفي نفسها من 
دور المؤرخ الذي قد ال يصلح دوما للسينمائي، 
األفالم  لصناعة  الكبرى  الميزة  تستغل  ولكنها 

وهي طرح األسئلة.
إن نوارة ليس فيلماً عما حدث في يناير 2011 

ولكنه أقرب إلى السؤال الذي توجهه المخرجة 
تاركة  أيضا-  نفسها  إلى  وربما  الجمهور-  إلى 
وهو  المتلقي  ذهن  في  وتروح  تأتي  اإلجابات 
التي تسير  اللقطة األولى  بين  الربط ما  يحاول 
فيها الشابة نوارة/ منة شلبي في حارات ضيقة 
بحملهم،  تنوء  الماء  من  كبيرين  وعائين  تحمل 
كبيرة  بخطوط  مرسومة  الثورة  شعارات  بينما 
نرى  التي  األخيرة  اللقطة  وبين  الجدران  على 
فيها سور حديدي يغلق أتوماتيكيا بعد أن خرجت 
منه- أو دخلت بمعنى أدق- سيارة الشرطة التي 
تحمل نوارة المقبوض عليها، بينما تلوح المدينة 
أصبحت  السور  خلف  من  وكأنها  الخلفية  في 
شرائح  من  تمثله  ما  وكل  لنوارة،  كبيرا  سجنا 
اللقطتين  هذين  بين  ما  اجتماعية.  وطبقات 
العديد من األسئلة واإلشارات والدالالت  تكمن 

المباشرة عن الواقع المصري ما بعد 2011.
وجعلنا من الماء

يمكن ببساطة أن نقوم بتفكيك نوارة إلى مجموعة 
قراءة  معها  يسهل  التي  األولية  العناصر  من 
الفيلم والتشبع بأسئلته مع األخذ في االعتبار أن 
معه  نتعامل  أن  المنصف  غير  أو  التجني  من 
باعتباره منشورا سياسيا مع أو ضد يناير بل إنه 
يبدو من أكثر التجارب التي أنجزت عن يناير 
حيادية في التعاطي مع الواقع الحقيقي بأقل قدر 
إلى  كبير  وبانحياز  والشعارات  الصراخ  من 
الناس وليس الحدث، حيث إن ثمة فارق بين أن 
تنحاز إلى يناير كحدث، وأن تنحاز ليناير على 
إلى  يؤدي  الناس  إلى  فاالنحياز  الناس  مستوى 
عن  وأفكارهم  ومشاعرهم  لمطالبهم  االنحياز 
بالضرورة  يؤدي  فال  ليناير  االنحياز  أما  يناير 
إلى نفس النتيجة فالحدث خالفي أما الناس فال 

جدال حول همومهم واحتياجاتهم.
قراءة  خاللها  من  يمكن  التي  العناصر  أولى 
التجربة هو عنصر )الماء( الذي خرج منه كل 

»نوارة«.. السؤال الذي لم يأت من مقرر الثورة!
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وأكثرها  البشر  احتياجات  أبسط  إنه  شيء حي، 
)شرب-  الوقت  نفس  في  واستخداما  ضرورية 
استحمام- نظافة(، الماء في نوارة مرادف للحد 

األدنى من الحياة.
نجحت هالة خليل في أن تجعل الماء رمزا للفاقة 
والفقر المدقع، وفي نفس الوقت شكل من أشكال 
الرفاهية القصوى ففي الوقت الذي يبدأ فيه الفيلم 
بنوارة تحمل وعائين من الماء لمسافة طويلة لكي 
نعرف فيما بعد أن المنطقة العشوائية أو الشعبية 
التي تقيم فيها ال يصلها الماء ألنه ال توجد مواسير 
المحلي»الشرفاء«  والمجلس  الحي  ورجاالت 
يساومون سكانها على تركيب المواسير ألن )كل 
الماء  من  أطنانا  نجد  الثورة(  بعد  غليت  حاجة 
تدفق بسخاء شديد ودون عناء في العالم اآلخر، 
رضا  )شيرين  باشا  وأسامة  شاهندا  فيال  حيث 
ومحمود حميدة( الوزير السابق ورجل األعمال 
المعروف، حيث تعمل نوارة كخادمة طوال اليوم 
في سياق أقرب للعبودية االجتماعية، حيث نراها 
تقوم بكل شيء تقريبا من تنظيف ومسح وكنس 
في  الوقوع  ودون  ومتتالية،  مكثفة  لقطات  عبر 
الطبقي  االستفزاز  تفيد  ميلودرامية  منزلقات  أي 

المباشر.
جدة  شديد  بنهم  ترويه  الذي  العطش  مقابل  في 
نوارة/ رجاء حسين بعد أن أحضرت لها نوارة 
الماء وهي تتلذذ بشبق المحروم )الميه حلوة( نجد 
حمام السباحة الواسع الذي تسبح فيه خديجة ابنة 
شاهندة وأسامة وهي المقابل االجتماعي والطبقي 
ترتدي  تقريبا  عمرها  مثل  في  )فتاة  لنوارة 
لري  تكفي  المياه  من  كمية  في  وتسبح  البيكيني 

ظمأ حي نوارة بأكلمه(.
تحرص هالة على حضور الماء ضمن عناصر 
العنصر  ليصبح  إقحام  أو  افتعال  دون  الصورة 
الدالالت  من  الكثير  تعكس  مرآة  الشفاف 
البلد  هذا  في  واإلنسانية  والسياسية  االجتماعية 

المنكوب.
بينما تتحفظ نوارة في استهالك الماء وهي تغسل 
الماء  نجد  المشترك  الحمام  في  صباحا  وجهها 
الحكومي،  المستشفى  حمام  في  مباالة  بال  يهر 
حيث قامت كبيرة الممرضات بوضع والد علي 

أن  من  خوفا  الدين(  صالح  )أمير  نوارة  زوج 
يتم طرده.

المياه إلدخال  وفي مقابل مساومة رجال شركة 
الماء لحي نوارة ومطالبتهم بزيادة مقابل المواسير 
ورشاوى الحفر نجد أسامة باشا الوزير السابق 
داللة  في  السباحة كحوت ضخم  حمام  في  يقفز 
السابق،  النظام  »حيتان«  أحد  لكونه  واضحة 
ونجد بواب الفيال )أحمد راتب( يقوم بغسل برش 
الزرع وغسل السيارات - وهو المطلب األساسي 
لشاهندة هانم بعد أن غادرت الفيال هي وزوجها 
وبنتها هربا من تهم التربح والفساد- )العربيات 

تتغسل كل يوم(.
من  المباشرة  السياسية  اإلشارات  تخلو  ال  بل 
يحرص  السابق  فالوزير  الماء  لعنصر  توظيف 
على أن يظل شعره أسود بالصبغة- وهي رمز 
كان يحرص  الذي  مبارك  الحاكمة وقت  الطبقة 
أسود طوال  بشعر  يبدو شبابا  أن  وأعوانه على 
الوقت- ولكن بعد يناير تبدو الصبغة من وجهة 
تخفي شيب  أن  قادرة على  المخرجة غير  نظر 
مع  تزول  معبرة  لقطة  في  فنراها  النظام  هذا 
السابق رأسه قبل أن  الوزير  بينما يغسل  الماء، 
يتخذ الوزير وزوجته قرارا بالهرب عقب القبض 

على مبارك وعائلته.
التناقض  يبدو  مباشر  وبصري  لوني  وكفارق 
فيها  تسعى  التي  واألزقة  الحارت  بين  الحاد 
والجسور  والمماشي  الماء  أوعية  حاملة  نوارة 
تخلق  التي  والمالعب  المياه  وقنوات  المشجرة 
قطعة  شاهندة  فيال  فيه  تقع  الذي  الكومبوند  من 
وطبقتها  لنوارة  بالنسبة  المفقود  الفردوس  من 

االجتماعية بل غالبية الشعب المصري.
طلبات  إلى  تستجيب  أن  تقرر  عنما  نوارة  إن 
زوجها علي )الزوج مع إيقاف التنفيذ نظرا لعدم 
تجمعهم كزوجين  أن  يمكن  واحدة  توافر حجرة 
لها  البلد الضيق معنويا( فإن أول لقطة  في هذا 
عقب القرار هي لقطة تصورها تسبح باستمتاع 
خديجة  ترى  كانت  كما  تماما  الماء  تحت  شديد 
المقابل الطبقي لها تسبح باستمتاع وحرية، تتعمد 
أن  الماء  لعنصر  توظيفها  من  كجزء  المخرجة 
يكون حاضرا وبقوة في لحظات الحب والجنس 

والسعادة المختلسة في حمام السباحة وفي البانيو 
وسط رغاوي الصابون الكثيفة، وفوق المرجيحة 
بشعور مبتلة عقب ممارسة الجنس واالستحمام 
لعدة مرات. لو أن الماء ال يمثل عنصرا دالليا 
وموظفا بعناية لكان من السهل أن نرى مشاهد 
المفتقد، ولكن ألن  الفراش  الحب والجنس فوق 
الحب والجنس هنا ليسا هدفا في حد ذاته، ولكن 
اإلنسانية،  وضروراتها  الحياة  من  األدنى  الحد 
وبالتالي وجب حضور الماء بعد أن طال بنوارة 

وعلي التيمم لسنوات طويلة.
ورابعهم كلبهم

ثاني العناصر الذي أدرجتها المخرجة في سياق 
الكلب  هو  والواقع(  )الحدث  السؤال  طرحها 
»بوتشي«، الكلب الخاص بخديجة ابنة شاهندة 
وأسامة والذي نراه في البداية وهو يهاجم نوارة 
شخصيتها  تطور  مع  ولكن  بها،  يفتك  ويكاد 
عالقتها  تتطور  الدرامي  النمو  بعض  وتحقيقها 
ببوتشي ليصبحا صديقين حتى إن المشاهد يرتبط 
قتله  معها  يحزنه  التي  للدرجة  بالكلب  شعوريا 
بهستيرية  يبحث  جاء  الذي  أسامة  أخو  يد  على 

عن أخاه الهارب.
القوة في أي عمل فني هو توظيف  من ميزات 
داللة  من  أكثر  الواحد ضمن  الدرامي  العنصر 
من  جانبا  يمثل  البداية  في  فبوتشي  سياق  أو 
هو  نوارة،  منها  تعاني  التي  الطبقية  الخصومة 
يرفضها وهي تخاف منه، وهو في نفس الوقت 
عشرات  مثل  مثله  الرفاهية  مملكة  هذه  حارس 
الكالب الذين نسمع نباحهم طوال الفيلم يتجاوبون 
أقدام  تحت  وجودهم  عن  يعلنون  أو  نباحه  مع 
البلد على حد تعبير أخو أسامة  أسيادهم )أسياد 
باشا وهو يقتل الكلب في النهاية( فيما بعد سوف 
ليكونا  والبواب  ونوارة  الكلب  شاهندة  تترك 
هروبهم،  بعد  مفتوحا  البيت  بقاء  على  عالمة 
هنا يكتسب بقاء نوارة والبواب مع الكلب داللة 
اجتماعية واضحة ونظرة طبقية مباشرة، وتتأكد 
هذه الداللة االجتماعية عندما تتوقف نوارة عن 
له  تعد  لها  صديقا  ويصبح  الكلب  من  الخوف 
بأكلمها  الذي يكفي إلطعام أسرة  الفاخر  الطعام 
)ثمة إشارة بصرية جيدة بين عملية قلي الطعمية 
الكلب  أكل  إعداد  عملية  وبين  الفقراء  /طعام 
بوتشي الذي يتناول فرختين مسلوقتين وكمية من 
متتالية  تأتي  ال  إشارة  وهي  السوتيه،  الخضار 
أي في لقطتين متعاقبتين ولكنها جزء من البناء 

الداللي للفيلم ككل(.
حين تتوقف نوارة عن الخوف من الكلب يتضح 
فكرة الطبقة االجتماعية الواحدة التي ينتمي إليها 
كال الكائنين في هذا المجتمع بل إن كالب طبقة 
شاهندة وأسامة يبدو وكأنها تعيش بصورة أفضل 

من شريحة نوارة وعلي بأكلمها.
أخيرا يتخذ الكلب داللة سياسية عندما يدافع عن 
نوارة ضد أخو أسامة باشا/عباس أبوالحسن الذي 
وجهة  حول  شديد  بعنف  يستجوبها  أن  يحاول 
سفر أسامة وزوجته لنفهم أن األخ بعباءته التي 
يرتديها فوق البذلة لم يكن سوى الظهير الشعبي 
المعروف لكي يدخل أسامة باشا مجلس الشعب 
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وينال كرسي الوزارة، هذا الكلب /الطبقة التي 
تحاول أن تدافع عن مثيالتها من الطبقات الدنيا 
ضد جبروت طبقة أسامة وشاهندة فلن تجد إال 
حمتها  طالما  التي  الطبقة  من  فعل  كرد  القتل 
وأمنتها )أال يبدو هذا قريبا من عمليات التصفية 
يناير  عقب  البعض  لها  تعرض  التي  المعنوية 
النظام  خدام  من  بالكثيرين  أدت  والتي   2011

السابق إلى السجون أو اغتيال السمعة(.
واالبنة  واألم  األب  من  مكونة  شاهندة  كانت 
وقت  جاء  حين  ولكن  كلبهم  ورابعهم  الجميلة 
الفرار أصبح لزاما أن يترك هذا الكلب هنا لكي 
يحمي البيت الذي هجره سكانه على أمل العودة 

عندما يعود كل شيء كما كان قبل يناير.
الحامي والحرامي ..

المستوى  على  براقا  اسما  نوارة  اسم  يبدو 
ال  هنا  السيناريو  في  موضعه  ولكن  اإلنساني 
غرض منه سوى أحداث هذا التناقض الصارخ 
ما بين المعنى المشتق من النور، وذلك الخفوت 
الذي  والشكلي  المالمحي  واألسى  والشحوب 
تعاني منه الشخصية بحكم فقرها وعظام روحها 
التي طحنها العيش في بلد مجتمع كل شيء فيه 
حتى  مفهوم  وغير  وغامض  وعشوائي  طبقي 

ثورته نفسها.
بذلته  الذي  الكبير  الجهد  إنكار  يمكن  بالطبع ال 
هالة المخرجة لتوظيف إمكانيات منة شلبي بداية 
من الشحوب وإضعاف الجسد، مرورا بالقضاء 
هي  التي  للكلمات  السريع  اإللقاء  طبيعة  على 
إحدى سلبيات األداء عند منة في أغلب أدوارها، 
وكذلك القضاء على طريقتها الغريبة في السير.
من المعروف أن خمسين بالمئة من قوة األداء 
التي  الجوائز  نصيب  ومن   - ممثل  أي  لدى 
يحصل عليها- ترجع إلى توجيه المخرج وإدارته 
ولطالما كان االعتبار النقدي في جوائز التمثيل- 
في  ممثلة  أحسن  جائزة  منة  منها  حازت  التي 
ما  التقدير  مناصفة  هو   2015- دبي  مهرجان 
بين الممثل والمخرج، حيث اكتمل األداء بشكل 

ناضج نتيجة هذا الجهد اإلخراجي في نوارة.
هذا  توظيف  استطاعت  المخرجة  أن  شك  وال 
الجانب  لصالح  الجسماني  والضعف  الشحوب 
ترفض  فهي  الشخصية  في  والشريف  النظيف 
خيانة األمانة المتمثلة في رعاية الفيال، وترفض 
إلعادة  تدفعه  بل  لها  علي  سرقة  في  التساهل 
بكل  تعترف  وهي  سرقها  التي  الثمينة  الساعة 
شيء للشرطة ألنها ترى أنه لم يعد هناك مجال 
إلخفاء أي شيء بعد أن انكشف المستور. وهي 
ترفض أن تتزوج في فراش بشقة زوجها أو أن 
تمارس الجنس في غرفتها الصغيرة بالفيال ألنها 
تريد أن تتعاطى مع الزواج كحق إنساني وليس 
ممارسة  أي   - لذلك  يدفعها  وال  مختلسة  كلذة 
الحب والجنس بالفيال- سوى رغبتها في الشعور 
تعرضت  أن  بعد  والشعوري  المعنوي  باألمان 

لقسوة أخو الوزير وعنفه غير المبرر عليها.
الديني  الوازع  ذلك  داخلها  في  تحمل  نوارة 
المعرف لدى الطبقات الشعبية المصرية والذي 
نراه في لقطة واضحة تنظر فيها إلى مئذنة أحد 

التي  الضيقة  الحواري  على  تطل  التي  الجوامع 
تحمل الماء عبرها. ونجده في رغبتها بأن تقوم 
بتسفير جدتها للحج، وفي دعائها المستغيث باهلل 
وتساؤلها عن سر ما يحدث لها من نكبات متتالية، 
عليها  قبض  أن  بعد  الشرطة  سيارة  في  وهي 
المتحفظ  الوزير  عائلة  أموال  السرقة من  بتهمة 
والعبثية  السخرية  شديدة  مفارقة  وهي  عليها، 
تصل إلى تخوم الكوميديا السوداء فالنظام فاسد، 
ولكن الشعب هو المتهم! والوزير السابق يسرق، 

ولكن نوارة هي التي يقبض عليها!
كان من الممكن أن يكون نوارة فيلما أكثر تميزا 
لو تخلص قليال من ثقل المباشرة والخطابية التي 
يتعلق  بينما  خاصة،  الصوت  شريط  بها  اذدحم 
الحوارية،  والبرامج  اإلذاعة  نشرات  بتوظيف 
خاصة في مشاهد األتوبيس الخاص بنقل الخدم 
داخل الكومبوند، حيث بدى بعضها فجا، خاصة 
المؤلف منها )مصر بلد غنية بس منهوبة( فهذا 
بكل  الصورة  عليه  وتؤكد  وندركه  نعرفه  ما 
على  اإلصرار  إذن  فلماذا  الصارخة  تناقضتها 
بمختلف  صوتيا  المكررة  المعلومة  تلك  تأكيد 
الفيلم  أن  وتليفزيون؟(، صحيح  )إذاعة  الوسائل 
والبسيط  والواضح  المباشر  توجهه  في  يبدو 

المخضرمين  غير  المتلقين  من  شرحه  قاصدا 
التبسيط  إلى  يحتاجون  ربما  والذين  سينمائيا 
والتوضيح لضمان وصول السؤال الفيلمي إليهم، 
ولكن ليس معنى هذا أن يتحول األمر إلى تكرار 

أشبه بتكرار الكتاتيب في تحفيظ القرآن.
اإلذاعية  التعليقات  سيل  بين  كبير  فارق  ثمة 
عبر  المتلقي  على  تنهال  التي  والتليفزونية 
نوارة  فيه  تحاول  واحد  ومشهد  الفيلم  سياقات 
كي  تركبه  الذي  للميكروباص  طريقا  تشق  أن 
عبر  السابق  الوزير  فيال  في  شغلها  إلى  تصل 
والعدالة  والحرية  )العيش  مظاهرت  من  واحدة 
االجتماعية( هذا الفارق هو فارق تعبيري وفني، 
فرغم المباشرة التي يتسم بها كال المشهدين إال 
أن مشاهد التعليقات اإلذاعية تبدو أكثر جفافا من 
مشهد شق الطريق إلى أكل العيش عبر المظاهرة 

التي تنادي بالعيش!
رغم ذلك سوف يبقى نوارة واحدا من التجارب 
سؤاال  تطرح  أن  حاولت  التي  المهمة  الفيلمية 
بسيطا من خارج المقرر الثوري المفروض منذ 
باختصار:  السؤال  هذا  اآلن  حتى   2011 يناير 

)ماذا فعلت الثورة للبسطاء من هذا الشعب؟(.






