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إفتتاحية العدد
إنصافا للسينما المغربية...
وهذا العدد من مجلة «سينفيليا» على أهبة الصدور ،يدور نقاش ال يمكن لنا في المجلة أن َن ُم َّر عليه مرور الكرام دون
أن ُندلي ِبدلونا فيه ،وذلك ألهميته ولخطورته في نفس اآلن.
ُ
َّ
إذ أن هناك سابقة بخصوص مهرجان مراكش السينمائي ،تجلت في اإلقصاء التام للسينما المغربية بدعوى أن ما أنتج كان
هزيال ورديئا وال يستحق ال المشاركة في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان وال حتى في فقرة «نبضة قلب» التي كانت
تعرض فيها أفالم مغربية خارج المسابقة الرسمية.
لكن مع مرور أيام المهرجان َت َب َّين أن هنالك أفالما مشاركة في المسابقة الرسمية أقل ما يقال عنها أنها دون مستوى
المشاركة في مهرجان دولي ،هذا إضافة إلى أن األفالم المشاركة ُعرضت خالل هذه الدورة بعد أن ُعرضت في عدَّة
مهرجانات أخرى ،وهو األمر الذي ال يمكن أن يحصل في مهرجان دولي مهم ،إذ من شروط المشاركة في مهرجان يحترم
نفسه أن يكون العرض للفيلم المشارك عرضا أول.
وإذا علمنا أن فيلمين مغربيين على األقل لمخرجين متميزين سيعرضان في مهرجانين مهمين هما برلين ودبي ،فإن مزاعم
كون السينما المغربية ال ُتنتج سوى الرداءة مردود عليها ،إذ أننا كما يمكن أن نجد أفالما مغربية رديئة فيمكن لنا كذلك
أن نجد أخرى جيدة بإمكانها المشاركة في مهرجان بحجم مهرجان مراكش أو مهرجان أهم منه.
حِين الحديث عن ضعف األفالم المغربية ال يجب التعميم ،فرغم أن هنالك كثيرا من الرداءة التي يتش َّبث أصحابها بنعتها
أفالما سينمائية وماهي بكذلك ،فهناك مخرجون مغاربة بالمقابل ُيبدعون أفالما ذات قيمة فكرية وجمالية وسينمائية يمكن
لهم المنافسة بها عالميا.
إضافة إلى أن أفالما مغربية شاركت طيلة سنوات في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان كانت ُم َ
ش ِّرفة ،وأخرى أُقصِ َيت
وكانت جيدة وتستحق المشاركة ،وبعد ذلك شاركت في مهرجانات عالمية ونالت جوائز بها.
وعلى ما يبدو أن مدير المركز السينمائي السابق نور الدين الصايل كان ُيشكل نوعا من التوازن ضد السيطرة الكاملة
للفرنسيين على المهرجان ،وحينما غاب سيطر برونو بارد ومليتا توسكان دوبالنتيي ُك ِّليا وغ َّيبا السينما المغربيةَ .ف َكو ُنها
غائبة حتى عن فقرة «نبضة قلب» التي أُنشأت لكي تعرض فيها األفالم المغربية خارج المسابقة دليل واضح على أن األمر
صدفة أو يمكن إرجاعه لضعف األفالم المغربية إضافة إلى أن فيلما ك«أفراح صغيرة» للشريف
ُم َب َّيت له وليس وليد ال ُّ
شرفان وجه المغرب في مهرجان
الطريبق أو الفيلم الجديد ألحمد المعنوني ،الذي عودنا دائما على الجودة الفنية ،كانا س ُي ِّ
مراكش الذي طالما اختار أفالما أجنبية ضعيفة في مسابقاته الرسمية ،إضافة لكونه ُير ِّكز على األفالم األولى والثانية
لمخرجيها وليس على أفالم لمخرجين ُم َك َّرسِ ين وذوي صيت عالمي.
إضافة إلى كل هذا َفمِن ال ُملفت لإلنتباه أن الحضور الفرنسي َتضاعف خالل هذه الدورة بحيث أن أغلب األفالم المشاركة
هي إنتاج مشترك مع فرنسا ودول أخرى إذ هناك ضمن المسابقة الرسمية فيلم فرنسي بالكامل وخمسة أفالم إنتاج مشترك
مع فرنسا من أصل  14فيلما مشاركا بها.
وإذا كانت السنوات الماضية قد شهدت احتجاجات لفنانين مغاربة فإن هذه السنة عرفت انخراط العديد من المخرجين
السينمائيين المغاربة في االحتجاج ..احتجاج من طرف البعض وتعبير عن عدم رضا بالوضع الحالي لمهرجان مراكش
السينمائي من طرف البعض اآلخر ..وقد ع َّبروا عن ذلك بكتابات على حوائطهم الفسبوكية وبتصريحات للصحافة ،ومن
بين هؤالء إدريس اشويكة ،محمد الشريف الطريبق ،محمد مفتكر ،عبد هللا الزروالي ،سعد الشرايبي ،عز العرب العلوي
وآخرين...
وتظل الخالصة هنا واآلن وبعد كل هذه السنوات أن مهرجان مراكش السينمائي الذي ُتصرف عليه الماليير من جيوب
دافعي الضرائب المغاربة إما أن ُيعاد النظر في طريقة تنظيمه بصفة كل َّية ويتيقن من سلمه للفرنسيين أنه قد حان الوقت
ليرفعوا أيديهم عنه ،أو أنه سيموت بالتدريج كونه قد دخل غرفة اإلنعاش منذ مدة وتزداد حالته سوءا دورة بعد أخرى،
لدرجة أصبح كجسم غريب عن المحيط الذي ُزرع فيه.
سينفيليا
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هشام العسري :من كتابة السيناريو إلى إبداع األفالم
نور الدين محقق
يعتبر المخرج السينمائي هشام العسري
واحداً من بين ألمع السينمائيين المغاربة
المولعين بالفن السينمائي والتجريب الفني،
هو الموغل في تجريبيته إلى حدود تكسير كل
خيوط الحكاية الفيلمية وإعادة بنائها في شكل
سينمائي مدهش من دون أن تفقد هذه الحكاية
خيوطها الموحدة لبنيتها األساسية .وهو إلى
هذا أحد الروائيين المغاربة الذين يكتبون
الرواية بطعم مختلف يتوافق مع رؤيتهم
للسينما التي يريدونها وينجزونها.
أخرج العسري مجموعة من األفالم
السينمائية شكلت في كليتها تصوراً سينمائيا ً
جديداً ذا رؤية سينمائية قوية سواء من حيث
التقنية اإلخراجية المستعملة فيها أو من حيث
المواضيع االجتماعية التي تطرحها .وهذه
األفالم السينمائية الطويلة هي «النهاية»
(« ،)2011هم الكالب» ( ،)2013و«البحر
من ورائكم» ( ،)2014و«جوع كلبك»
( .)2015وهي كلها أفالم سينمائية متميزة
حققت نجاحا ً الفتا ً واستطاعت الحصول على
العديد من الجوائز كما أنها نالت رضى النقاد
السينمائين الذين تفاعلوا معها وكتبوا عنها
سواء داخل المغرب أو خارجه.
حصار الكتب
في حوارنا معه بغية االقتراب من عالمه
الفني السينمائي ،كان ال بد لنا من أن نسأله

عن عالقته األولى بالمجال الفني ،هو الولوع
بالفنون واآلداب معاً ،وعما تمثل له السينما
في هذا المجال الفني الخصب ،فأجاب:
«عندما كنت طفالً كنت دائما ً محاطا ً  /مفتونا ً
بالكتب وخصوصا ً هذا العطش الذي ال
يصدق للقصص ،رواية القصص ،واألساطير
والحكايات الهزلية وحكايات الحلقات الشعبية،
وروايات التجسس المصرية ،وأسطورة
«الكهف» ألفالطون والقصص اإليطالية.
كما كنت ولوعا ً بقراءة «أهل الكهف» لتوفيق
الحكيم ،والسلسالت القصصية السوداء.
فجميع الكتب الممكنة والتي يمكن تصورها
كانت بالنسبة إلي الوسادة التي أدفن رأسي
فيها من أجل التعلم ،والحلم ،والهروب.
ُ
وجدت السينما في مفترق كل
وبطبيعة الحال،
هذه الطرق».
ولدى سؤالنا له عن رؤيته الخاصة إلى
السينما ،قال العسري إن «السينما هي أيضا ً
وسيلة إلحياء ما قد ضاع ،ما قد ُنسي أو
مُحي من التاريخ ألي بلد ».ثم أضاف قائالً
إن السينما هي «فن أو تقنية فنية وأجد أنه
وسيلة تحفيز للغاية الستخدامها لتحقيق شيء
من أجل اللعب المزدوج ،ومضاعفة الحديث.
والسينما كانت دائما ً لغة للتحرر .وهو ما
يدعو إلى جعلها وسيلة ال تقبل النموذج
الجاهز .السينما التي تنظر إلى الظالم كي
تزيله وتسلط الضوء عليه .وتكشف النقاب
عن الواقع الذي تسعى السياسة إلى عملية
تجميله ،ولكن أيضا ً كيفية معرفة قصص

مختلف الشعوب التي أصبحت تحت تعيش
تحت ضغط الزمن والعولمة».
الكتابة أوالً
أما بخصوص مساره السينمائي وأهم األفالم
السينمائية العالمية التي أثرت فيه ،فكان
جوابه موسعا ً حيث استعرض فيه بداية كتابته
للسيناريو ورغبته في إخراج أفالم سينمائية
قصيرة ،وكتابته للنقد السينمائي حول األفالم
السينمائية المغربية وقسوته على البعض منها.
وهو يقول في الصدد« :بعد دراسة جامعية لي
في القانون ،انطلقت في كتابة السيناريو وهو
ما بدا لي أنه أنجع وسيلة إلقناع المنتجين من
أجل إنجاز أفالمي السينمائية القصيرة.
خالل سنوات دراستي الجامعية ،كنت أداعب
رغبتي الشديدة في كتابة القصص ،وإبداع
القصص المصورة مستلهما ً إياها من أعمال
كل من روبرت هوارد وجاك كيربي .أما
لحظة المرور إلى الفعل فقد تزامنت مع فترة
تعرضي إلصابة في الركبة وأنا ألعب كرة
القدم .الشيء الذي أجبرني على التوقف عن
الدراسة لمدة شهر ،ودفع بي في المقابل إلى
اتخاذ اإلجراءات الالزمة والبدء في شكل
ملموس في عملية الكتابة .ثم كانت لي فترة
أخرى بصفتي ناقداً سينمائيا ً في سن 21/22
سنة في صفحات الجرائد المغربية (جريدة
«ليبراسيون» المغربية وغيرها من الجرائد)
وهو عمل شكل لي هو أيضا ً مدرسة مهمة،
حيث نشرت مقاالت مختلفة وأحيانا ً قاسية
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على أفالم المخرجين المغاربة السابقين
والذين هم اآلن زمالئي...بعض المخرجين
ال يزالون يتذكرون هذه األخطاء الشرسة
من شبابي في صفحات السينما في الصحافة
المغربية».
ّ
أما بخصوص السينمائي العالمي الذي أثر
فيه ،فيقول« :مخرج سينمائي عظيم بالنسبة

إلي هو «سيدني لوميت» وفيلم «الهجوم»
هو العمل الذي يصادف موعداً مهما ً في
مرحلتي السينيفيلية ،ولكن أيضا ً في طريقتي
ونظرتي إلى السينما ،فأنا أعتبر السينما ناقلة
لإلحساس ،بعيداً عن دكتاتورية السيناريو
المكتوب وبعيداً عن ديكتاتورية القراء
«السيّئين» للسيناريو  ...ككاتب ،فإنه من

الغريب أن أقوم بتشويه سمعة السيناريو
وعملية كتابة السيناريو ،وإنما هذا هو
شعوري».
اشتغل هشام العسري في أفالمه السينمائية
وقدم مواضيع اجتماعية مهمة بعمق فكري
وحّ د الرؤية حولها وباشتغال فني قوي
اتسم بالتجريب في أبعد حدوده ،وفي شكل
سينمائي محكم يؤطره .وهو ما دفعنا إلى
طرح سؤال عليه يتمحور حول هذه األفالم
السينمائية التي قدمها وكيفية رؤيته الخاصة
لها ،فجاء جوابه على الشكل التالي« :السينما
هي آلة كشافة .هي محرضة وملهمة .هي
اختراق في كاتدرائية الصمت ،وهي قوة
الخيال ضد الجمود والتراخي .ومن خالل
أفالمي/قصصي السينمائية ،أنا أحاول أن
أُدهش أكثر من أن أفهم عالمي بواسطة
التفكير فيه  ...كل فيلم من أفالمي هو لحظة
حاسمة في حياتي كمواطن من هذا الجزء
من العالم» .أما بخصوص جديده السينمائي
واإلبداعي في شكل عام ،فقد قال إنه بصدد
االنتهاء من فيلم جديد ،وإنه سيعمل أيضا ً
على إنهاء كتاب سردي هو األول له في
مجال «القصص المصورة».
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«أرض الال ال»:
رقصة على قبر الميوزيكال!
هوفيك حبشيان  -بيروت  -البندقية
داميان شازل ذو الوجه الطفولي ،كالس
وهادئ .يتبلور المنطق الكالمي عنده
تصاعدياً ،تماما ً مثل فيلميه األخيرين .يدخل
قاعة المؤتمرات في مهرجان البندقية الثالث
والسبعين ليجد حشداً ضخما ً في انتظاره.
مئات مراسلي الصحف والنقاد ،منهم َمن
يفترش األرض .معه إلى يمينه إيمّا ستون
(غاب راين غوزلينغ) ،بطلة «أرض الال
ال» الذي افتتح الـ«موسترا»  .إيمّا تلك ،هي
األخرى الرقيقة الناعمة (إال عندما تتكلم،
فصوتها الذكوري يناقض شكلها الخارجي).
هي أيضا ً تبدو هادئة ،مرتاحة إلى وضعها،
متأكدة من «صحة» الفيلم الذي جاءت
به إلى جزيرة الليدو ،تخاطب الحضور
بعينيها الواسعتين .تصغر مخرجها بأربع
سنوات .قبل سنتين ،فقط سنتين ،كان شازل
ذو الحادي والثالثين عاماً ،مجهوالً كليا ً

من الجمهور العريض .واآلن ،الصحافة
المتعدّدة االهتمام وليس فقط المتخصصة،
تحتفي به وتص ّفق له فور دخوله القاعة.
والتصفيق له أكبر حجما ً من التصفيق
لستون .هذا إذا حدث من جانب صحافة
المنوعات اإليطالية ،فاعلم أ ّنه موجّ ه إلى
الفيلم ،ال إلى المخرج الذي يفتقر أي رصيد.
كان يكفي شازل فيلم واحد («ويبالش»)
نال عنه جائزتين في سندانس وشارك به
في كانّ ولمع نجمه في الـ»أوسكار»،
ليقفز نهائيا ً من الظ ّل إلى الضوء .وليس
أيّ ضوء ،ذاك الذي ينير أعتق تظاهرة
سينمائية في العالم.
تتحدّث ستون عن السينيكية« :نحن في عصر
يهزأ فيه الشباب من ك ّل شيء .وهذا الفيلم
ك ّل شيء إال هذا المنطق» .تغازل شازل
متحدّثة عن اتقانه عمله ،رداً على سؤال من
صحافي ،وسرعان ما يغلب الطبع التطبّع،
فتقول« :ال تصدقوا ما قلت ،إ ّنه حثالة!».
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يضحك الجميع عدا شازل الذي ال يحبّذ ربما
مثل هذه الدعابة ،إال إذا حمله فكره الشارد
بعيداً من هنا؛ فهو منذ وصوله كرّ ر غير مرة
ومن وحي فيلمه عبارة «اآلن ،وأكثر من أي
وقت مضى ،نحن نحتاج إلى الرومنطيقية».
فشازل ال يأخذ األمور بخ ّفة ،تكفي مشاهدة
فيلمه لتدرك ذلك .ولمن يتذ ّكر طباع أندرو،
العازف المصرّ على النجاح في فيلمه السابق
«ويبالش» ،لن يتفاجأ بصرامة مخرجه
وقدرته على الر ّد على األسئلة بجمل مفيدة
ومترابطة .شازل ال يخفي إعجابه بالثقافة
ُ
«جئت إلى هنا قبل
اإليطالية ،أفالما ً وطبخاً:
أسبوع من بداية المهرجان .إ ّنه حل ٌم يتحقق،
ونجاح «ويبالش» مهّد لي الطريق.»...
تخيلوا أنّ مخرج فيلم االفتتاح في البندقية،
كان يهدر وقتا ً في جوار الليدو منذ أسبوع،
حبا ً بإيطاليا (إال اذا كانت اإلقامة ألغراض
ترويجية ،ذلك أنّ فيلمه بدأ عرضه في
الصاالت التجارية المحلية أمس).
«هذا فيلم عن شعور الوحدة .سخرنا من ك ّل
شيء نكرهه في لوس أنجليس :الزحمة ،ثقافة

المشاهير ،السطحية ،إلخ» ،يقول شازل من
دون أن ينفي التأثيرات السينيفيلية التي ألقت
بظاللها عليه .في رأيه ،ثمة أسباب جعلت
الميوزيكاالت األميركية تتحدى الزمن .أراد
نموذجا ً قديما ً للميوزيكال األميركي ،وإنما
مطعّم بأحاسيس عصرنا الحالي .يأتي على
ذكر بعض القامات الكبيرة في هذا المجال،
وحين تسأله صحافية أيهما أقرب إلى قلبه،
ستانلي دونن أم «غريز» (ميوزيكال شهير
لراندل كاليزر  ،)١٩٧٨ -فيحسم لمصلحة
دونن طبعاً .هذه حقيقة ال تحتاج إلى سؤال
أصالً ،نظراً للمشهدية التي نكتشفها في الفيلم.
في المقابل ،أح ٌد ال يأتي على ذكر «مظالت
شربور» لجاك دومي ،لدرجة أنّ شازل
يضطر إلى تسميته في جملة اعتراضية.
فتحفة دومي التي نالت «سعفة» كانّ العام
 ،١٩٦٤مصدر إلهام جدي لـ«أرض الال
ال» :خيوط متشابهة ،ميالنكوليا متشابهة،
نهاية متشابهة...
ّ
«أرض الال ال» فيلم مبهج ال شكّ ،أقله في
بعض جزئيته ،ولو أ ّنه يدور ويدور حول

نفسه طويالً ،صانعا ً الحلقات الدائرية نفسها
بتنويعات وأصوات وألوان مختلفة ،ولكن
متقاربة لبعضها البعض .ما يعانيه العمل هو
ما يعانيه معظم األفالم :المادة الشحيحة غير
الكافية لفيلم من ساعتين؛ الحوادث القليلة
التي تجعل مجمل المشروع يبدو مفتعالً.
الحكاية؟ هل هناك فعالً حاجة لشرحها
والدخول في تفاصيلها .فنحن هنا أبعد ما
نكون عن المقاربة الشفهية« .أرض الال ال»
تجربة بصرية كاملة .شازل يعبّر بالصورة،
ال يكترث ألي حوار« ،كلوز أب» من هنا
«ترافلينغ» من هناك ،ويصل إلى المتلقي
ما يجب أن يصل .مشاهده قصيرة ،لغته
مختزلة ،صورته حنونة ،العلة إن ك ّل ما
كان يصلح لتوظيفه لمصلحة النصّ  ،يقف
في لحظات حائالً بينه وبين الفيلم.
«أرض الال ال» يحتضر لحظات ثم يعود،
ثم يموت ثم ينبعث من جديد .االفتتاحية
بمشهد زحمة على إحدى الطرق السريعة
في لوس أنجليس المعاصرة .العالقون فيها
سينتفضون لنراهم يغنون ويرقصون على

 08سينما عالمية
سقوف سياراتهم .أوكي ،النبرة صريحة
والمقصد واضح .هذا فيلم أنشودة لعصر
السينما الذهبي ،تحية للفنّ السابع ،بحيث
يستمد منه شرعيته .يستعير شازل من أفالم
كثيرة ،ندعكم تكتشفونها ألن عددها غير
قليل .كوميديا جريئة ،ال خالف على ذلك،
ليس فقط كمغامرة انتاجية غير مضمونة
النتائج ،بل ألنّ شازل أقدم على تصوير
مجمل العمل ،بأدق تفاصيله ،على الطريقة
القديمة المتالشية .حتى البنية السردية،
ومنها طريقة اللقاء بين الفتاة الحالمة
بالتمثيل (ستون) والشاب الطامح إلى افتتاح
نا ٍد للجاز ،ال تنتمي إلى عصرنا هذا وال
إلى المنطق المعمول به .والغناء بدل الكالم
هو اآلخر ال ينتمي إلى مفردات عصرنا
المتشعب ،المستعجل ،البراغماتي .الموسيقى
هاجس عند شازل ،عالمه الداخلي مشبّع
بها ،هناك ميوزيكالية ما حتى في لحظات
الصمت العابرة لفتت إحدى الناقدات ،وهي
مح ّقة في مالحظتها ،وهذا ما ينقذ الفيلم من
الغرق .الكوريغرافيا تصل إلى ذروة األلق

في أكثر ال َمشاهد فانتازية (يا لألسف ،لن
نعرف البتة ماذا كان فعل مخرج مثل ستانلي
دونن بالتكنولوجيا الحديثة لو عمل في أيامنا
هذه) ،والفيلم نفسه يبلغ ذروته في ك ّل مرة
ك فيها بالسينما .فهناك مثالً مشهد صالة:
احت ّ
التماهي مع «تمرّ د بال قضية» ...بديع!
رغم العناصر االيجابية ،الفيلم غارق في
كينونته وطافح بطموحه ،طوال ساعتين
وأكثر بقليل ،مهزوز بـ «أناه» ،ح ّد أ ّنه ال
يعود يفرز إال المزيد من ال َمشاهد المكررة،
وهذا كله تبرره فكرة إثارة البهجة في
النفوس المشحونة بالسواد والضغينة .النيات
طيبة ،ولكن ال تكفي إلحياء جانر سينمائي
شبه منقرض .يبلغ «أرض الال ال» في
بعض لقطاته ذروة المشهدية السينمائية ،فهو
كالسيكي حينا ً وحداثوي معدّل حينا ً آخر.
ّ
يتوزع على المواسم الكافة،
النصّ الذي
ينطوي على عِ بر أخالقية أكدها بلسانه شازل
في لقائه بالصحافة« :أن نتشارك ذكريات مع
أحدهم ،فهذا منتهى الصفاء» .عن الطموح
واألحالم المكلومة والوصولية والمساومة

وحياة الفنانين الهامشيين في هوليود الذين
ينتظرون فرصة في أي لحظة ،يأتينا شازل
بفيلم «مقصّر» يرضي الجمهور العريض،
متضلّع تقنيا ً واستيتيكيا ً (التقاط َمشاهد:
لينوس ساندغرين) ،ولكن في الوقت عينه
مثقل بسجاالت ال يعالجها إال ربع معالجة،
ذلك أنّ الميوزيكال ليس المحل المثالي لهذا
كله .الشخصيات المطروحة تحمل سمات
بسيكولوجية يستمدها شازل من عمق السينما
الهوليوودية الكالسيكية :الفرد الذي يؤمن
بشيء وال ب ّد أن يبلغه باالصرار .ولكن
هل تحقيق الذات يوفر السعادة؟ إيما ستون
وراين غوزلينغ يقومان بوظيفتهما ،وبالتأكيد
ليسا فرد أستر وسيد تشاريس .السحر الذي
يولد من لقائهما سببه تناقضهما ،حتى على
مستوى األداء التمثيلي .فستون «تفريغية»
فيما غوزلينغ استيعابي .في النهاية« ،أرض
الال ال» فيلم خارج الزمان والمكان ،أو
عن االستحالة بالنسبة إلى البعض ترك هذا
المكان وهذا الزمان اللذين ال تتيحهما إال
السينما.
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إيزابيل أوبير ،مغامرة غريزية لئيمة!

حاورها في المغرب وإيطاليا هوفيك
حبشيان
إيزابيل أوبير في الستين اليوم ،وال تزال
تبهر ،بل يزداد وهجها .تبهر بنبرة صوتها
القاطعة ،بنظرتها الحادة القاسية التي
تعري األسرار ،بخياراتها السينمائية التي
ّ
تق ّلها من غرب الكرة األرضية الى شرقها،
بهذا الظمأ إلى المعرفة والتزود من
التقنيات والركون الى الغريزة الذي يرافق
واحدة من أكثر ممثالت السينما الفرنسية
قيمة منذ ارليتي وسيمون سينيوريه .لم
كرمها ولم يبقَ مخرج اال
يبقَ مهرجان اال ّ
لجأ الى هذه الصفحة البيضاء ليرسم عليها
استيهاماته ،من ماركو فيريري الى اندره
فايدا ،مروراً بماورو بولونييني واوتو
بريمينغر .واذا استطاع كلود شابرول أن
يمسك بكاراكتيرها ليسند اليها أكثر أدوارها
انسجاما ً مع الفكرة التي تكونت عن أوبير
عبر الزمن ،فإنه كان عليها أن تنتظر
اللقاء الحاسم بميشاييل هانيكه كي يحملها
هذا النمسوي الكبير الى التكريس النهائي
مع «عازفة البيانو» ،في كانّ عام .2001
في اآلتي ،صفحة  -تحية الى أوبير،
تتضمن مقابلة معها أجرتها «النهار» بين
مراكش والبندقية ،تتبعها شذرات من هذين
اللقاءين معها:

 ما موقفك من قضية الموت الرحيم ،كونكتمثلين في فيلم ماركو بيللوكيو «الجميلة
النائمة» الذي يتناول هذه القضية؟
 فعالً ،وبصراحة مطلقة ،لم أفكر فيالموضوع جيداً .من البديهي القول ان على
االنسان أن تكون له حرية الخيار ،لكن ما
يقوله لنا بيللوكيو في الفيلم هو« :ولكن،
ماذا نفعل بحريتنا؟» .اذاً ،ال يكفي ان نمتلك
الحرية .لكن عندما تطرح أسئلة مماثلة في
فيلم ،ليس من السهل ايجاد أجوبة عنها.
أهمية الفيلم في كونه يرينا ان من الصعب
جداً أن يكون لنا رأي جازم في هذه القضية.
الشخصيات المطروحة ال تختزلها اقتناعاتها.
انها مفتوحة على أكثر من ذلك .هذا فيلم
عن التناقضات حيث المشاعر ال تتداخل في
األفكار .حتى الشخصية التي أجسدها ،تقول
انها ال تريد التمثيل بعد اآلن ،ثم نراها أمام
المرآة حالمة بتقمص الاليدي ماكبث الخ .هكذا
هي الطبيعة البشرية :نريد شيئا ً ثم نضطر
بحكم ظروف معينة إلى القيام بخيارات أخرى
تكون على نقيض خياراتنا أحياناً .عندما تكون
الشخصية حاملة لهذا القدر من التناقضات،
يسهل انجراري معها .عموماً ،ال انحاز الى
الشخصيات ذات البُعد الواحد .ال يهمّني
تجسيدها.
 هل تثقين ثقة مطلقة بالسينمائيين الذينتعملين معهم؟
 نعم .أقرأ السيناريو بالطبع .هذا بالنسبةللسينمائيين المعروفين الذين نعرف ما هم
عليه جيداً .أما الذين بدأوا اآلن في المهنة،
فمعايير العمل معهم مختلفة تماماً .ال أخفي
ان هناك العالقة الشخصية واالنجذاب اللذين
يكونان الفاصل أحيانا ً في أسباب اختيارك
العمل مع أحدهم.
 تميلين إلى القفز بين بلدك فرنسا والخارج؛األفالم التي مثل ِ
ص ّورت في كوريا
ت فيها ُ

والفيليبين وايطاليا ،الخ ...وقريبا ً تصورين
في فيلم ايطالي في البرتغال...
ُ
عملت في ايطاليا منذ زمن طويل،
 لم أكنً
ً
وهذا يسعدني جدا ،وخصوصا مع شخص مثل
بيللوكيو وهو صاحب حسّ جمالي رفيع .هناك
ايضا ً هذا التقليد العريق في السينما االيطالية،
يبدأ مع المالبس األنيقة والديكورات الفاخرة
ويشمل كل ما تتشكل منه عظمة الفنّ االيطالي.
ُ
كنت أشعر بالسعادة إلعادة التقاط الخط الذي
قادني الى كل هذا التراث .أنا فضولية في
طبيعتي ،وأحبّ أن تحملني المصادفات
واالهتمامات الى أماكن بعيدة ،وال أمانع في
المغامرة .يعجبني أن أجد نفسي في أماكن
أجهل تماما ً كيف تكون فيها األشياء .هذا ما
حصل خالل تصوير فيل َمي مندوزا وسانغ
سو .أشياء كهذه محفزة جيدة للعمل وتكاد
تكون مسألة طفولية .أشبّه المسألة بعلبة تفتحها
وال تعرف محتواها .يستهويني هذا مثلما
يستهويني االّ أعرف ماذا ينتظرني في آخر
المشوار .المفاجأة في العمل السينمائي مهمة
جداً لي .اعتقد ان ال أحد يصنع األفالم ليصل
الى نتيجة كان يتوقعها مسبقاً .السينما رحلة
الى المجهول تحوّ ل ابطالها وص ّناعها نفسيا ً
من الداخل .أستطيع القول انني كنت محظوظة
عندما أُسندت إليَّ شخصيات مختلفة في كل
مرة ،حتى في فرنسا .وعليّ التوضيح ان قلة
التنوع في فرنسا ليست هي التي جعلتني ابحث
عن أدوار في الخارج .ال أشعر انني أكرر
نفسي .في المقابل ،يجب أن اضيف أنني ال
أنجز األفالم للشركات السياحية (ضحك) .اذا
ُ
اردت أن أزور بلداً ما ،يمكنني أن أفعل ذلك
على نفقتي الخاصة .برغم كل ما سبق وقلته،
تبقى السينما هي الهدف األول واألخير.
 هل تجدين فرقا ً كبيراً بين التمثيل بالفرنسيةوالتمثيل بااليطالية أو لغات أخرى...
 -أن تصوّ ر فيلما ً في ايطاليا ،فهذا ال يختلف
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كثيراً عن تصويره في فرنسا ،ألن الثقافتين
متقاربتان الى ح ّد ما .لكن أن تذهب الى بلدان
مثل الفيليبين وكوريا ،فهنا ستجد ان الفرق
كبير ،وهذا يشكل تحديا ً غير مسبوق على
الصعيد التمثيلي .كثر ال يتكلمون كلمة انكليزية

 كانت تجربة ممتازة بالفعل .نعم ،يعملبطريقة خاصة جداً .ال يكتب أيّ سيناريو،
يكتفي باعطائك الدور الذي تضطلع به على
قصاصات ورق صباح كل يوم .وال يرتجل
خالفا ً لما يعتقده بعضهم .كل شيء يجري

واحدة في كوريا ،وكوني ال أتكلم الكورية ،فهذا
يزيد األمور تعقيداً .التواصل معهم ليس سهالً،
ُ
لست بالشخص الصعب.
مع انني
ً
 أخبريني قليال عن تعاونك مع المخرجالكوري الجنوبي هونغ سانع سو في فيلم
«في بلد آخر»ُ .يقال ان لديه طريقة خاصة
في العمل...

بسرعة قياسية .فجأة ،يضعك أمام األمر
الواقع ،فتصبح مجبراً على أن تصور لمدة 24
ساعة ،ثم يتوقف عن التصوير لمدة يومين أو
ثالثة .ينتظره الجميع الى ان يستعيد االلهام.
يكرر كثيراً .لديه فريق عمل مصغر ،لذا هو
يفعل ما يريده ،اذ ال ضغوط انتاجية عليه.
عملي مع مندوزا كان مختلفاً .فـ»رهينة» لم

يأخذني فقط جغرافيا ً الى ابعد نقطة عن بلدي،
بل ايضا ً كان التصوير فوضوياً ،ومندوزا كان
يسعى الى خلق هذه الفوضى .كنا فعالً نجوع
ونخاف ونشعر بالتعب .حتى الرصاص ،وهو
رصاص غير حقيقي بالطبع ،بدأ يخيفني عندما
راح يلعلع فوق رؤوسنا .كان مندوزا يعمل
كأنه ينجز فيلما ً وثائقياً ،علما ً ان الفيلم لم يكن
وثائقياً .هذه تجربة مذهلة في مسيرتي .كل سفر
من اسفاري السينمائية كان مختلفا عن الثاني.
سانغ سو ال يبذر في االمكانات وال يلجأ الى
موازنة كبيرة ،في حين اشبّه مندوزا بشخص
يجعلك تغطس في وعاء من المياه الساخنة،
وال يطلب منك ان تحترق فحسب ،بل يطلب
منك ان تستمتع بالسباحة في ذلك الوعاء .هذا
مخرج يسعى الى اشاعة جوّ من التشنج خالل
التصوير ينعكس على الممثلين.
 ُيحكى أنك تتدخلين كثيراً في انجاز األفالمالتي تشاركين فيها .وهنا ،آتي على ذكر كلود
شابرول مثالً ،إذ يبدو أن بعض األعمال ولدت
من النقاشات بينكما...
ً
بداية ،أنا ال أجري
 هذا ليس صحيحاً.استعدادات لمشاركتي في فيلم ،لسبب بسيط
ان ما من شيء ينبغي تحضيره .هناك فقط
أشياء يجب التفكير فيها .ثمة أفكار مسبقة أو
مغلوطة حول العالقة بين الممثل والسينمائي،
ُ
كنت أعمل
وما تقوله لي جزء من هذا .هكذا
مع شابرول ،ألنه واحد من الذين ال يتحضرون
للتصوير بطريقة تقليدية .كانت لدينا نقاشات
طويلة ،لكن ليس بالضرورة إلنجاز األفالم
التي أنجزناها معاً .األشياء كانت تأتي كما
تأتي ،قد يعتقد المرء أنها ثمرة المصادفة ،لكنها
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لم تكن المصادفة.
  2012كان عام إيزابيل أوبير :فيلم فيبرلين ،فيلم في كانّ  ،فيلم في البندقية ،نسخة
جديدة لـ»باب الجنة» في الصاالت ،تكريم في
مراكش ،الخ...
 عملية توزيع األفالم وتوقيت نزولها الىالصاالت يجعالن الممثل يشعر أحيانا ً بأنه عمل
كثيراً في المرحلة األخيرة ،وهذا ما حصل
معي في  ،2012اذ نزلت كل األفالم التي كنت
ُ
عملت عليها في األشهر األخيرة الى السوق
خالل عام واحد .ولكن ،هذه صورة غير واقعية
ُ
صورت كثيراً ،وأشياء مخالفة
طبعاً ،مع انني
للسائد...
 في األمس ،وأنا أشاهد لقطات من األفالمالتي شارك ِ
ت فيها على مدار كل تلك األعوام
الماضية ،الحظتُ  ،مرة جديدة ،التنوع الذي
تقوم عليه اختياراتك .لكن ،في الحين نفسه،
هناك شيء مشترك في كل أدوارك ،من
علي تحديده .هل توافقينني الرأي؟
الصعب ّ
ّ
الحظ حليفي أللتقي
 نعم ،أوافقك تماماً .كانبالسينمائيين الجديرين الذين سمحوا لي بأن
أضع أقنعة جديدة في كل مرة واحافظ على
الجوهر ،وان ابقى في موازاة ذلك حرة وقادرة
على عدم انكار ذاتي والتخلي عنها .طبعاً،
أضعف االيمان ان يحترم المخرج ذات الممثل،
ولكن يحصل اال نلتقي باألشخاص المناسبين
أحياناً .معظم الممثلين عندما يعتقدون ،في السرّ
او في العلن ،انهم عاشوا تجربة مميزة مع
سينمائي معين ،يسعون الى ان تتكرر التجربة.
االستثناء هو االّ يحصل هذا الشي .لذا ،أجد
ُ
انجزت افالما ً عدة
ان من الطبيعي جداً انني
مع شابرول وهانيكه وجاكو .هذا ما يجب ان
يحصل دائماً.
 -نرى كيف يتورط الممثلون األميركيون

في الحياة السياسية واالجتماعية والنضالية
ويدعمون قضايا معينة .لماذا ال نرى نماذج
مثل هؤالء عند الفرنسيين مثالً؟
 ليس عندي جواب عن هذا السؤال ،لكن ماتقوله صحيح .ليس كل األميركيين ملتزمين
قضايا معينة ،لكن الواحد منهم عندما يلتزم
يفعلها بشكل جيد ويذهب بقضيته الى اآلخر،

ويعلن رأيه وموقفه بصراحة .طبعاً ،يهمّني
هذا .لكن أعتقد ان األدوار التي اخترتها ،على
الرغم من انها ليست نضالية ،تعبّر عن حالة
فكرية معينة تسكن في أعماقي .في النهاية،
يمكن القول ان كل ما نفعله ذو طابع سياسي.
لكن ،ال أجد حاجة الى أن اكشف عن مواقفي
أكثر من ذلك.
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تأمالت في مهرجان مراكش
فؤاد زويريق
لن أعيد بالتفصيل كل ما قيل ويُقال عن مهرجان
مراكش السينمائي ،فقد أسيل ما يكفي من المداد
من أجل تغييره وتصحيح مساره ،ورغم ذلك
ال شيء تغير ،بل ازداد الوضع سوءا وقتامة
ألسباب عدة تنوعت واختلفت بتنوع الدورات
وتراكم الخيبات.
مهما قلنا وفعلنا يبقى هذا المهرجان ضروريا
إلنعاش السينما ببعدها اإلبداعي والصناعي

على حد سواء ،هذا إذا عرفنا كيف نستغله
كجسر نربطه بباقي التجارب والمدارس
العالمية لالستفادة منها ،عبر االحتكاك المباشر
بها وبأصحابها الستكشاف عوالمها ،والغوص
في فكرها ،والتفاعل مع رساالتها .لذا وجب
علينا نحن المغاربة حمايته ،وكشف اختالالته
التي تزداد تراكما دورة بعد دورة بسبب
عشوائية التنظيم وعدم تبني خارطة طريق
واضحة وفعالة ،باإلضافة إلى غياب المراقبة
والمحاسبة .ودفاعنا عنه نابع من غيرتنا على

وطننا ال أقل وال أكثر.
األصداء التي تصلنا من مراكش تباعا ال تسرّ
على اإلطالق ،أصداء ساخطة عما آلت إليه
هذه التظاهرة التي تقام على أرض مغربية
وتسيّر بأياد فرنسية مازالت ُتعامل المغاربة
معاملة استعمارية متعالية ،ومازالت ممارساتها
تعبر عن حقبة كلونيالية بغيضة اعتقدنا أننا
تخلصنا منها منذ زمن ،لكن الظاهر أننا بحاجة
إلى صياغة وثيقة استقالل جديدة نقدمها من
أجل حريتنا وكرامتنا .لن يدافع أحد عن هويتنا
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إذا لم نبادر نحن بذلك ،فهوية هذا الصرح
السينمائي تنبع من األرض التي تحتضنه ،ومن
جيوب دافعي الضرائب التي تموله ،ومجده لن
يصنعه سوى أصحابه.
وما دمنا تكلمنا عن الهوية ،لنقف قليال عندها
ونسترجع للحظة ماذا قدم لها هذا المهرجان منذ
تأسيسه إلى اآلن ،بل ماذا قدم للوطن عموما.
لن نجد شيئا يذكر لألسف ،ففي الوقت الذي
يجول فيه عاهل البالد إفريقيا دفاعا عن أرضنا
ووحدتنا ،يصر هذا المهرجان ،ككل دورة،
على االنكفاء على نفسه وجعل مهمته تقتصر
على عروض األزياء والسياحة والبروتوكوالت
التافهة ،ودعوة ضيوف أجانب ومغاربة ال وزن
وال قيمة لهم ولن يحققوا له ولنا أية إضافة تذكر،
في وقت كان من الممكن استعماله واستغالله
كسالح ضد أعدائنا ،أولئك الذي خلقوا من ال
شيء مهرجانهم واستغلوه للدفاع عن طرحهم
االنفصالي.
ففي كل دورة من دوراته يستقدمون ضيوفا من
العالم أجمع ويقدمون لهم من قلب صحرائنا
ما استطاعوا صنعه من أفالم تخدم مصالحهم
وايديولوجيتهم الموجهة ضدنا ،فرغم بساطته
يبقى وسيلة ناجعة للعب دور الضحية أمام الغير
واستعطاف عطفه وتوسل مساعدته .وعلى
هامشه ،يبرمجون ورشات يؤطرها أجانب
للوقوف على أصول اللعبة السينمائية وقواعدها،
باإلضافة إلى موائد وندوات خاصة تصب كلها
في االيديولوجية العدائية نفسها.
نحن ال نطالب بالشيء نفسه ،وال نطالب بتحويل
مناسبة فنية احتفالية إلى ساحة حرب مفتوحة،
بل ال نطالب سوى بتفعيل آلية مناسبة للدفاع
عن قضيتنا المصيرية أمام العالم ،واستغالل

إعالمه لتسليط الضوء عليها والترويج لها ،وإال
ما فائدة هذا المهرجان؟ لم ال نبادر إلى خلق
منصة موازية على هامشه تعنى بهذه الفئة من
األفالم؟ لم ال ننتج أفالما قادرة على االنتشار
خارج أرض الوطن تحمل هموم قضيتنا؟
ولم ال نمنح المواهب المغربية الحقيقية شرف
المحاولة في هذا الميدان بدل إسناد هذا الدور
للتافهين واالستغالليين؟ لم ال نؤسس قسما إداريا
خاصا بهذه الفئة من األعمال داخل المركز
السينمائي المغربي ،مهمته الوقوف على هذه
االنتاجات ومتابعتها ماديا وإبداعيا ،وفي الوقت
نفسه اإلشراف على هذا الجانب في مهرجان
مراكش ومهرجان السينما اإلفريقية بخريبكة
أيضا.
قلنا هذا الكالم ،وما زلنا نردده ،وسنبقى نلوكه
على الدوام ما دامت إدارة هذا المهرجان صماء
وبكماء وعمياء ،إعاقة ستدفعنا حتما نحو الهاوية
ال غير.
لنقلها بصراحة ،ما دام هذا المهرجان يقدم على
نفس الخطوات المستفزة لنا نحن المغاربة ،فلن
ينفعنا في شيء ،والمسؤولية تتحملها إدارته
الفرنسية التي لديها اليد الطولى في تقرير
مصيره ،كما المغربية أيضا التي تشاركها في
تفعيل خطواتها وخططها .قمة العبث أن يصف
المهرجان نفسه بواحد من أهم المهرجانات
العالمية ويستقدم في الوقت نفسه أعماال من
سوق خردوات األفالم المستعملة ،إطاللة
عابرة على الئحة األفالم المعروضة تكشف أن
بعضها ،إن لم يكن أغلبها ،سبق عرضه في
مهرجانات أخرى ،أين التميز إذاً ذاك الذي تمليه
أعراف المهرجانات الكبرى؟
التظاهرات العالمية الكبرى تعتمد في اختيار

أفالمها وبرمجتها على مديرها الفني ،وبالتالي
هو الذي يتحمل مسؤولية نجاحات اختياراته
من عدمها ،وهذا ما يمكن قوله أيضا بالنسبة
لمهرجان مراكش في شخص مديره الفني برونو
بارد ،الذي تبقى اختياراته عبثية ومأساوية،
خصوصا إذا وقفنا لحظة الستنباط الهدف من
إقصاء األفالم المغربية من المسابقة الرسمية
لهذه الدورة ومثلها في باقي الفقرات ،باستثناء
فيلم مغربي يتيم أقحم عنوة بالموازاة مع تكريم
الفكاهي عبد الرحيم التونسي (عبد الرؤوف)،
هذا في الوقت الذي تمت فيه برمجة أفالم أخرى
ال تستحق أن تمر من مهرجانات صغرى ،فما
بالك بمهرجان يصنف نفسه في خانة الكبار.
ختاما ،وحتى نضع القارئ والمتتبع أمام وضع
هذا المهرجان المدّعي ويعرف حقيقة ما يدعيه
من سمعة خارج المغرب ،فباستثناء بعض
المنابر الفرنسية والعربية التي يهل أصحابها
بيننا في كل دورة القتناص ما تيسر من لحظات
سياحية ،لن تجد أي اهتمام به من طرف باقي
اإلعالم الغربي أو العالمي بصفة عامة ،المخرج
الهولندي بول فيرهوفن ،الذي يعتبر واحدا من
أهم السينمائيين الهولنديين والعالميينُ ،كرم في
دورة هذه السنة بمراكش ،فلم يجد هذا التكريم
أي صدى يذكر في اإلعالم الهولندي ولم يهتموا
به أصال ،بينما في المقابل احتفت بخبر رئاسته
للجنة تحكيم مسابقة الدورة الثالثة والستين من
مهرجان برلين السينمائي التي ستقام في فبراير
القادم احتفاء كبيرا وتناولته بشكل موسع .طبعا
ال مجال للمقارنة بين هذا وذاك ،لكن الظرف
الراهن وادعاء مسؤولينا بأهمية مهرجانهم
وإشعاعه الكبير خارج المغرب يجعل هذه
المقارنة مستحبة وجائزة.
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معنى جمالية مهرجان مراكش الدولي للفيلم
إدريس القري
من المفروض أن يكون مهرجان مراكش الدولي
للفيلم قاطرة حقيقية للفيلم المغربي.
قال المسؤول المباشر عن اإلدارة الفنية مُجيبا
«بمنطق الكم» فيما أعتقد عن األكثر مساسا
بانفعاالته من بين ما ُنشر عن الدورة السادسة
عشرة لمهرجان مراكش الدولي للسينما وعنه
شخصيا كمسؤول فني عن مهرجان مراكش
الدولي للسينما:
«هاتوا لي مغربيا واحدا يشاهد أكثر من 800
فيلم في السنة وأترك له مكاني».
مئات السينمائيين والممثلين والنقاد والمنتجين
والباحثين والدارسين والخبراء والمنظمين
المغاربة ال يعادلون السيد  800فيلم في السنة.
هاتوا لمدير فني مغربي ،مؤهل ومسؤول طبعا،
إمكانيات السيد المدير الفني الحالي للمهرجان
(الذي يرد على الكتابات ال َّتجْ ِزيئية بتصريحات
أو تعاليق أو ردود «كمية» أساسا ،وذلك عبر
سنو ًّيا للسفر
شبكات التواصل االجتماعي)
ِ
بحرية عبر العالم وكبريات مهرجاناته ،وسترون
بأننا قد ُنشا ِه ُد أقل ونختار أفضل ،سنحقق ذلك
من باب االختالف ومن بوابة القلب ،أما عُمق
الذاتيات المعيارية والجماليات البصرية وشغف
السينما المُعتمِدة على «الوزن الكمي للذاكرة
البصرية» في البرمجة والتصميم وانتقاء األفالم
ولجان التحكيم واألفالم الموازية و«معلمي»
الماستر كالص من جهة ،والقدرة على قراءة
الرهانات السياحية والسياسية والدبلوماسية،
وتحديات تسويق صورتنا عالميا بتواز مع تقوية
صناعات السينما بفضاءاتنا الجميلة وما ُتدِرُّ ه
حر ِكيّة تشغيلية وتجارية ومردودياتها على
من َ
الصناعة السينمائية الوطنية ،أقول وكل ما سبق
مصاغ ومنسق في إطار وعيٍ كامل وُ متكامل
من قلب أصالتنا المحلية المتنوعة ،فذلك شأننا
بالفؤاد وبالخبرة وبالعقل وبالمعرفة وبالحب
وبالنزاهة وبالشفافية واالنفتاح على الكوني.
بكل هذا سيكون المغربي  -كما هو األمر في
بلدك ومهرجاناته الكبرى التي ال تفضل غير
ُخبرائها  -أكثر مِما تدَّعي دون أن ُتحِسّ عندما
تسوَّ ق لنا إال من
تنظر ،فيما يبدو ،من فوق وال َت َ
«هناك» ،التي البد منها على كل حال ،لكن
عليك أن تعي بأنك تقوم بذلك وأنت لست مُسلحا
إال ِبنا ولنا ومعنا ومن أجْ لنا ونحن مغرابة
ْ
كو ِنيُّون مُتعددون ومُتعايشون.
«قل رأيك مُبرَّ را باحترام وبصدق وانصرف».
«Les réalisateurs ont besoin
d’argent, mais on peut faire
un film avec très peu d’argent.

Quand j’enseignais à Sarajevo,
nous n’avions pas beaucoup
d’argent. Parfois, nous filmions
avec des iPads. Et ça marchait.
Moins on a d’argent, plus on a
».d’énergie
ال تعليق على قول السينمائي الكبير فهو أصفى
من نقطة ماء.
قال هذا الكالم السيد «بيال تار» رئيس لجنة
التحكيم الدولية للدورة الحالية ()2016
لمهرجان مراكش الدولي للفيلم/
ِص ِر
لنهدأ من تعب الصخب وما يُسبِّبه من ق َ
النظر ،كما قال العزيز ياسين عدنان في مقالته
برويَّة انطالقا من نقطة ماء
الجميلة ،ول ُنف ِّكر ِ
السيد بيال تار الصافية.
ال يمكن إنتاج رأي تحليلي نقدي جيِّد عن
مهرجان «كبير» (وال عن فيلم أكبر) مباشرة
بعد أول مشاركة أو مشاهدة .نعم إنها المرة
األولى التي أحضر مهرجان مراكش الدولي
(دون البساط الذي أحتفظ بلونه األزرق وليس
األحمر كما سبق وكتبت وفس ُ
َّرت) ،لكنني تابعت
محطاته السابقة منذ الوالدة وبالتفاصيل عن بُعد.

المهم اآلن هو المساهمة العلنية في نقاش
دائر عن المهرجان المغربي األول واألكبر
لكن لنضع النقاط على الحروف قبل مواصلة
المعالجة:
فالواقع أن األهم هو السينما المغربية وبالتالي
الفيلم المغربي أساسا ،فهل رأيتم مهرجانا عالميا
كبيرا دون وجود سينما وطنية تشده إلى األرض
وتمنحه معنى يتفاعل بها ومعها مع العالم؟
آه هناك مهرجانات جاهزة ُتص َّم ُم تحت الطلب
نعم ولها تقديرها ونجاعتها بحسابات ما…
إنما أتحدث ،في هذا السياق ،عن المهرجانات
الغير مفصولة عن تربة ميالدها السينمائية وهي
وازنة الحُضور وخصبة
ترب ُة سِ يَّاق ثقاف ٍة وطني ٍة ِ
المُالئمة.
بقليل من المال يمكن أن نصنع الكثير من
السينما الجيدة الواعدة والمهرجانات المُتقنة
المنتجة لكن .لندقق األسئلة فالجميع ،الجميع،
يتحدثون عن اإلبداع واإلتقان والوطن والحرية.
هل يتعلق األمر بعُلوِّ الكعب لدى الجميع أم
أنها سيادة الخلط واللغو والميوعة وبؤس عيون
الضباب مما يبرر خلط الغث بالسمين لدى
المسؤولين الذين نفترض فيهم دائما حسن النية
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والرغبة في تشريف بلدنا؟
فما المتقن وما الجيِّد؟
ما العالمي وما مُحدداته المحلية أوال والقارية
ثانيا ودوليا ثالثا ؟
ما المعايير المؤسسة ليس على األهداف اإلجرائية
فقط بل الغايات الفلسفية والتصورات المسايرة
لمشروع بناء مجتمع اإلنسان وليس السلعة فقط؟
ما المعايير في كل ما ينجز في مهرجان مراكش
الدولي للفيلم كتجمع حضاري وثقافي وإبداعي
وطني سينمائيا؟
أال يتعلق األمر بالفن السابع يعني فن تركيبي
للفنون والتكنولوجيا والتواصل الجماهيري درع
هو لدعم وتقوية وتبريز الثقافي الوطني في
صيغته المقاومة لغزو العولمة وسحق ثاقفتنا
المحلية في بهائها وأصالتها ورفعتها؟
ما حصة السياحي والسياسي والدبلوماسي
والتنموي في هذا المهرجان هل هي مجرد أخذ
منتجين كبار في رحلة الستديوهات ورزازات
وخصم بعض النسب من الضرائب لتشجيعهم
على التصوير هنا؟
لكن ما حصة الثقافي واإلبداعي والحضاري
أقول بين هذه األبعاد ووراء هذه التشجيعات
وما حصة استفادة اإلنتاج الوطني وبناء القاعات
الضرورية لتحرير اإلنتاج الوطني من رضاعة
الدولة ومن ابتزاز البعض باسم ميكانيكا االنتاج

والتقنية لإلبداع؟
أخيرا ما العنصر االستراتيجي أكثر من بين
األبعاد السابقة الذكر في مهرجان مراكش الدولي
للفيلم باعتباره قاطرة السينما الوطنية؟
بل كيف « ُت َرصِّصُ » هذه األبعاد جميعها بشكل
استراتيجي ومُتكامل لتحقيق «مُنعطف» ضد ما
يبدو وكأنه استنفاذ المهرجان لصيغة انطالقه
وعدم قدرته (فكريا) على مسايرة إيقاع تطور
االلسياسات العمومية الداخلية والخارجية في
صيغتها الجديدة التي ال سابق لها تحت قيادة ملك
البالد؟
وبعد؟
ليست مسؤوليتي وال شأني هذا الما بعد ،فقد علمنا
اإلقصاء والتجاهل االلتزام بالحدود الحافظة
للكرامة وللحرية« :قل رأيك وانصرف».
ليس غرضنا في مقالة الرأي هاته اإلجابة على
هذه األسئلة العميقة :أسئلة المعايير والمعياريات.
كنا نتمنى لو عملت الدولة الوصية على
االستراتيجيات الكبرى لتنشئة المواطن العقالني
المشارك والملتزم حضاريا ،على دمج السينما
في نبل هذه المهمة بعدم ترك معايير التدبير
والتصرف في المال العام والخاص ،وفي البنيات
الفضائية العمومية منها والخاصة األجمل ببلدنا،
تركها تحت رحمة اجتهادات تشوبها األمزجة
والحسابات الخاصة ،والميوالت اإليديولوجية

والتماهيات الشخصية ،واألهواء والحزازات.
بذلك تحدثنا دائما عن المعايير لنقول بأن ما
تستلهمه من قيم كونية كبرى ومن مباديء عالمية
متعارف عليها أساسي :كأن تكون ،فيما أرى،
خاضعة لمبدأ أن كل موظف مهما عال شأنه إنما
هو مُفوضٌ وليس مالك للمكتب وللكرسي الذي
يجلس عليه .ستراه عندها متمسك بأداء المهمة
واع بأنه عاب ٌر وبأن قيمته مما سيترك من إنتاج
وما سيقضيه للناس من حوائج وفقا للباديء
السامية التي استلهمها وأنارت طريقه وعن ذلك
فقد نال ماديا ومعنويا ما هو متعاقد عليه.
الحرية والمسؤولية والواجب والحق والنزاهة
والعقالنية والنجاعة والموضوعية والمحاسبة
والغيرية وتحقيق المصلحة العامة قيم ال تتجزأ.
ماذا نريد أن قول في نهاية المطاف من التركيبية
التي قد تبدو مستعصية على الفهم للبعض؟
نقول بوضوح :ال نرى طريقا الستمرارية قوية
المُالئمة واألصالة لمهرجان مراكش الدولي
للفيلم ،مهرجان المغرب األول تحت الرعاية
السامية والرئاسة األميرية في غير أن يكون
قاطرة حقيقية للفيلم المغربي بالمعنى الذي ر َّكبْناه
أعاله.
إن المُت َقنُ الدّقيق ،والُمنس ِج ُم الصّادِق ،والمُتناغم
االحْ تِرافي ،والمُتكامل األصِ يل ،وال ُمبْتكر الكوني
ال َّن ِابع من الج ُُذور … يصنع بنيات :الجميل.
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مهرجان مراكش الدولي للفيلم:
إقصاء وجدل واحتفاء!

محمد اشويكة
بلغ مهرجان مراكش الدولي للفيلم دورته
السادسة عشرة ،وهي فرصة لتأمل التجربة
التي وضعت المغرب على خريطة المهرجانات
ض
الدولية الكبرى من حيث اإلشعاع ،فقد َع َر َ
المهرجان عددا كبيرا من األفالم ،واستضاف
ثلة من صناع السينما ،منتجين ومخرجين ،و َمرَّ
على بساطه األحمر نجوم السينما المعروفين
من شتى بقاع األرض ،وغطت فعالياته
منابر صحافية وقنوات تلفزيونية متعددة،
واألهم من هذا كله احتفاؤه بسينمات مختلفة
المشارب والتصورات ،وقدوم مخرجين
مبدعين ومفكرين كبار لتقديم خبراتهم ضمن
فقرات الماستر كالس السينمائية .لكن المالحظ
أن م َُؤ ِّش َر دوراته لم يكن دائما تصاعديا ،بل
يشبه منحنى التخطيط القلبي؛ إذ ال تشبه الدورة
األخرى من حيث جودة الخدمات وفرادة
األفالم المعروضة وقيمة الضيوف المدعوين
مما يستدعي ضرورة مراجعة جذرية له بعد
أن كانت فعاليات هذه الدورة متواضعة للغاية.
وينجلي التواضع من خالل القيمة الفنية لألفالم
المعروضة ضمن المسابقة الرسمية وفقرة
«نبضة قلب» ليظل تكريم السينما السوڤياتية
والروسية نقطة الضوء الوحيدة ضمن برمجة
هذه الدورة التي انتصرت لتكريس المد
الفرنكفوني ،فإذا ما عدنا إلى األفالم نعثر
على ما يفوق عشرين فيلما فرنسيا إما بطريقة
مباشرة أو عن طريق اإلنتاج المشترك أو
الدخول ضمن نطاق شبكات التوزيع الفرنسية
مما يقصي سينمات أخرى يمكن للتجربة
المغربية الفتية ،والمتمادية في الرسوخ أيضا،
أن تستفيد منها ،وخاصة تجارب أمريكا
الالتينية وأستراليا وآسيا وأوروبا الشرقية
بعد أن أتخمتنا التجربة الفرنسية واألمريكية
والهندية بما يكفي من النجوم والموضوعات
والكليشيهات واإليديولوجيات غير البريئة.
لم يصل مهرجان مراكش ،وهو في دورته
الحالية ،إلى رسم استراتيجية واضحة ال َم َعالِم
تتجاوز الطابع االحتفالي والبهرجة وكذا
التعامل الدوني مع السينما المغربية سواء
من حيث حضورها في المسابقة الرسمية أم
في «فقرة نبضة قلب» أم في البرمجة بشكل
عام فضال عن دعوة أكبر عدد من المهنيين
(منتجين ومخرجين ونقاد)...؛ إذ من البديهي
أن يكون المغرب كبلد منظم وممول حاضرا
بقوة في فعاليات المهرجان ،ومنظما فعليا
له ،وبالتالي فرض ما يخدم مصالحه ،وعدم

االكتفاء بتأثيث الفضاء .إن إقصاءه بدعوى
عدم جاهزية «الكبار» أو «عدم التفضيل
اإليجابي» لهو مجرد نقاش مغلوط وذريعة
بائسة للتغطية على ضرب تجربته السينمائية
الرائدة إفريقيا وعربيا ،وتناقض صارخ مع
توجهات البالد العليا المنفتحة على محيطها
المغاربي والعربي واإلفريقي ،ومحاولة إلقبار
المكتسبات .لقد أصبح المهرجان انطالقا من
اإلحصائيات منصة للترويج لما يريده المدير
الفني للمهرجان ،وهذا ما يعني أن الوقت قد حان
إلحداث قطيعة جذرية مع هاته الممارسات التي
ستؤدي بالمهرجان إلى التراجع كواجهة فنية
إنسانية للتعريف بالثقافة والحضارة المغربيتين
المرفودة ،دوما ،بانفتاحها على اآلخر.
هيمنة فرنسية
تطرح هيمنة األفالم الفرنسية وغياب السينما
المغربية مشكلة كبيرة على الجهات المعنية
بتنظيم المهرجان ،ومدى قدرة الطرف
المغربي على جعل الفرنسيين مجرد موظفين
تنفيذيين ال منظمين فعليين كما يظهر من
البرمجة واكتساح جل الوظائف في هرم
الطاقم المشرف على المهرجان فضال عن
أكبر عدد من الضيوف والسابحين في نطاق
المد الفرنكفوني ،والتفضيل المبالغ فيه لكل
ما هو فرنسي ،ولنكون واضحين أكثر ،فقد
حظيت السينما المغربية بتكريم الراحل عبد
هللا المصباحي مع االكتفاء بعرض لقطات
من منجزاته ،وإ ْتبَاعِ ه في نفس الوقت بتكريم
الممثل الكوميدي (في المسرح والتلفزيون) عبد
الرحيم التونسي الملقب بعبد الرؤوف نسبة إلى
اسم الشخصية التي جسدها طيلة حياته تقريبا
عارضة فيلما تلفزيونيا ال قيمة له في حين كان
األجدر تقديم فيلم للمكرم األول مع العلم أن
تكريم النجمة الفرنسية إيزابيل أدجاني قد حظي
بثالث شهادات وعرض عدة أفالم أخرى!قد
يعترض البعض بأنه ال مجال للمقارنة ،ولكن
هذا التمييز قد سرى على جميع مكرمي هذه
الدورة من األجانب ،وهم ال يقلون قيمة وعطاء
عن الممثلة الفرنسية .وقد أدى ذلك التعامل
التمييزي والتهميشي واإلقصائي لكل ما هو
وطني إلى ارتفاع أصوات المناوئين لتلك
السياسة؛ إذ طالب بعض المهنيين بتخصيص
مقعد لهم داخل إدارة المهرجان للدفاع عن
مصالح السينما المغربية التي ال تنفصل عن
مصالحهم داخل هذه التظاهرة ما دام تسويق
مقولة «انتظار الكبار» جزء من تخاريف
الفرنسيين حول المهرجان الذي ال يكبر
دون وضع أفالمنا أمام َح َر ِج العرض والنقد
والتشريح والمقارنة.

بدأت إدارة المهرجان منذ عدة دورات تكرس
التفرقة بين مهنيي السينما على مستوى البادجات
التي تميز على مستوى األلوان وغيرها بين
مهني وآخر مع ازدياد معاناة المهنيين المحليين
غير المقربين في الحصول على دعوات االفتتاح
واالختتام وولوج كافة خدمات المهرجان ،وهنا
نطرح السؤالين التاليين :كيف يمكن للجمهور
العادي أن يستفيد من خدمات المهرجان بعد أن
صعب على المهنيين االستفادة منها؟ أال يمكن
مساءلة المؤسسات المحلية المنخرطة في دعمه
بدعوى عدم استفادة السكان منه؟
مشاكل الصحافة
ويمكن اإلشارة إلى أن عدة نقاد وباحثين
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مغاربة يجدون صعوبات كبيرة في الحصول
على بطائق االعتماد لمتابعة فعاليات المهرجان
مع العلم أن بطاقة االنتماء إلى جمعية النقاد غير
معترف بها من لدن المهرجان مع أنها شريكة
للوزارة الوصية على القطاع!هذا وإن الحظنا
أن المهرجان ال يقيم ندوات صحافية وال لقاءات
مفتوحة مع السينمائيين الحاضرين مكتفيا بكل
طقوس البهرجة من جلسات التصوير والمرور
على السجاد األحمر الذي أصبح مفتوحا في
وجه كل من هب وذب ،وفي ذلك تغطية على
الحضور الضعيف للنجوم فضال عن حدوث
بعض االرتباك وسوء التنسيق بين الساهرين
على األمن والمضيفين والمضيفات على
مستوى ولوج بوابات قاعة العرض الكبرى
وحفلي االفتتاح واالختتام ،والتوزيع المحدود
لنشرة المهرجان التي تقلصت إلى مطوية ال
تتجاوز الصفحات األربع بعد أن كانت مفتوحة
على مشاهدي األفالم مما يجعلها غير موجودة
فعال وال تقوم بدورها اإلعالمي والتثقيفي لعموم
القراء والمتفرجين الذين يتقلصون سنة بعد

أخرى؛ إذ كنا نعاين حجم الفراغ الملحوظ أثناء
العروض.

مشاركاتها السابقة في المهرجان وخصوصا
تكريم المخرج المتميز «أندري كانشلوڤسكي».

كانت لحظة تكريم السينما السوڤياتية والروسية
في محلها ،وفي ذلك درس بليغ ،ربما ،لم ينتبه له
المنظمون وهو أن الدولة الروسية قد خصصت
العام الحالي سنة للسينما الروسية ،وذلك بأمر
سام من رئيس الدولة ،ووعيا منه بصناعة
الصورة المحلية وتكسير الصورة التي ترسخها
أمريكا عن نفسها في العالم ،وذلك بغالف مالي
ضخم يضعها في مصاف السينمات الكبرى التي
تلجمها الهيمنة األمريكية عن التواجد في سوق
التوزيع ،وهي التي عرفت مسارا حافال بالتحف
السينمائية والمقترحات الفنية التجديدية في تاريخ
السينما ،ولعل بانوراما هذه السنة قد عبرت
عن ذلك بجالء كما برهن عليه فيلم التكريم
«المبارز» للمخرج «أليكسي ميزگيريڤ»
وكذا الفيلم المشارك في المسابقة الرسمية «عِ ْل ُم
الحيوان» للمخرج «إيڤان تڤيردوڤسكي» فضال
عن حضور هذه السينما النادر والالمع من خالل

عن النتائج
جاءت نتائج هذه السنة مقنعة في عمومها،
وقد توزعت على الشكل التالي :انتزع نجمة
مراكش الفيلم الصيني «المتبرع» للمخرج
«زانغ كِيوُ و» ،وفاز بجائزة لجنة التحكيم فيلم
«ميستر يونيڤيرسو» للمخرجة اإليطالية «تيزا
كوڤي» والمخرج النمساوي «راينر فريميل»،
وعادت جائزة اإلخراج للمخرج الصيني «وونغ
ْكسِ يِّيبُو» عن فيلمه «سكين في الماء الصافي»،
وجائزة أحسن أداء نسائي للممثلة اإليرانية
الشابة «فيريشته حسيني» عن دورها في فيلم
«رحيل» للمخرج األفغاني اإليراني «نڤيد
محمودي» ،وتقاسم جائزة أحسن دور رجالي
الممثلين اإليسلنديين الشابين «بالدير إنرسون»
و»باليير هنركسون» عن أدائهما المتميز في
فيلم «قلب من حجر» للمخرج «گودموندير
أرنر گودموندسون».
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متاهة الدعم تكبح طموح السينما المغربية
محمد اشويكة
تنصرف السنة السينمائية المغربية الحالية،
وهي تحمل في حناياها العديد من األسئلة
الحارقة حول المستقبل ،إذ ال يمكن التمادي
في التباكي على الماضي أو تمجيده مادام
اإلنسان قادرا على تحقيق ذاته عبر مشاريعه
المستقبلية وربطها بأهم المنجزات السابقة ،كما
أن استحضار اإلخفاقات ضروري لرسم معالم

اللجان الوظيفية ،واستقبال بعض الوفود
السينمائية األجنبية ،فضال عن العودة إلى
التحكم في الفسيفساء المهني المبني أساسا
على تعدد ال ُغ َرف المهنية الشكلي لتمرير
ما يمكن تمريره من قرارات ،مع العلم أن
المهنيين (منتجين ومخرجين) يشكون من
تعقد المساطر المتعلقة بالحصول على رخص
التصوير وغيرها ،وهي المهمة اإلدارية التي
كانت مرنة في ما قبل.

مستقبل سينمائي معين ،فما سيأتي مرتبط بما
كان ،وخاصة على مستوى الماضي القريب
الذي يصعب إحداث قطيعة بائنة معه بالنظر
إلى امتداد بعض التدابير والقرارات التي تهم
تدبير الشأن السينمائي عموما.

وتجدر اإلشارة إلى أن مدير المركز كان
يرأس أهم وأقدم غرفة للمنتجين المغاربة،
والتي خرجت عدة تنظيمات من تحت إبطها
بدعوى عدم القدرة على تدبير االختالف
وتضارب المصالح.

أفالم أنجزت وأخرى في الطريق
انتظر الرأي العام المغربي هذه السنة أن
تظهر مالمح سياسة مدير المركز السينمائي
المغربي المعين منذ أكتوبر  ،2014ولكن
الرجل اكتفى ،لحد اآلن ،بالتدبير اإلداري
العادي ألمور السينما المغربية واالقتصار
على حضور افتتاحات بعض المهرجانات
وإلقاء الخطب الرنانة فيها ثم ترؤس بعض

دعم منقوص
استمر دعم الدولة إلنتاج األفالم بنفس الوتيرة
المعهودة ،وقد أكمل عدد من المنتجين
والمخرجين أفالمهم الروائية القصيرة
والطويلة ،فيما يظل الفيلم الوثائقي خارج
الدعم باستثناء ما يهم الثقافة والتاريخ والفضاء
الصحراوي الحساني.
وقد أسفرت مداوالت لجنة الدعم في دورتها

الثالثة برسم سنة  2016عن دعم تسعة أفالم
روائية طويلة من أصل خمسة عشر كانت
مقدمة للجنة ،فضال عن دعم أفالم روائية
قصيرة وإعادة كتابة بعض السيناريوهات،
إضافة إلى دعم المهرجانات والتظاهرات
السينمائية وخلق وتجديد ورقمنة قاعات
العرض ،مما يجعل أساس الحركة السينمائية
المغربية مدعوما من الدولة ،وفي ذلك تكمن
هشاشته.
سجلت هذه السنة اإلعالن عن إعادة تشغيل
أو فتح الخزانة السينمائية المغربية بمناسبة
احتضان أسبوع سينما ساحل العاج الذي
تزامن مع انعقاد الدورة األخيرة من المهرجان
الدولي لسينما المرأة بسال
اجتمع مهنيو السينما المغربية بدعوة من
المركز ،وألكثر من مرة لمناقشة القانون
 20-99المنظم للمركز السينمائي المغربي،
وهو األمر الذي اعتبره بعض المهنيين هروبا
إلى األمام ،ألن المشكلة ليست في هذا القانون
تحديدا ،وإنما في تنزيله وتدبيره خاصة مع
ارتفاع المشكالت المتعلقة بالحصول على
رخص التصوير ،وشهادات الممارسة المهنية
الخاصة بشركات اإلنتاج ،ونيل البطاقات
االحترافية ،وصرف حصص الدعم ،واستقالل
اللجان المشرفة عليها وكذلك لجان الدعم بكافة
تخصصاتها.
وما يزكي هذا الطرح هو الدعوة إلى مثل
هذه االجتماعات في ظل غياب الحكومة،
والوزير المشرف على القطاع ،مما يجعل تلك
االجتماعات شكلية أو ذات طابع استشاري،
خاصة وأن الحاجة ماسة إلى مواجهة
المشكالت المرتبطة بالممارسة أوال وأخيرا،
والتي كان ي َُح ُّل جلّها عبر السلطة التقديرية
لمدير المركز.
شعدت هذه السنة اإلعالن عن إعادة تشغيل
أو فتح الخزانة السينمائية المغربية بمناسبة
احتضان أسبوع سينما ساحل العاج الذي
تزامن مع انعقاد الدورة األخيرة من المهرجان
الدولي لسينما المرأة بسال ،فبالرغم من أن
البناية كانت موجودة دائما ،ومجهزة إالّ أن
افتتاحها لم يكن له أي برنامج معلن ،وال أي
إستراتيجية ظاهرة ،وهو ما تم التطبيل له
دونما حدوث أي تغيير على أرض الواقع،
فالخزانة تحتاج إلى تصور ورؤية وموارد
بشرية مؤهلة لكي تتحول إلى مركز حقيقي
للذاكرة البصرية المغربية المتالشية في أنحاء
العالم ،وأن تنفتح على محيطها القريب أكثر
فأكثر لتساهم في نشر الوعي البصري الذي
نحتاج إلى ترسيخه بطرق صحيحة لدى فئات
عريضة من المغاربة ،ال سيما وأن عدد
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القاعات يتراجع بقوة مدهشة ولم نعد نتحدث
عنها إالّ بين محور طنجة-مراكش.
وشهدت السنة ،أيضا ،إعادة تعيين أعضاء
لجنتي دعم المهرجانات والقاعات السينمائية؛
إذ عرفت األولى صراعا َبيِّنا على مهام مراقبة
المهرجانات في ما بينها وسكرتارية اللجنة
التي يحتضنها المركز السينمائي ،وقد أبان
بعض أعضاء اللجنة عن استماتة كبيرة في
الدفاع عن استقالليتهم وعن فعالية كبيرة في ما
يخص المناقشة والتتبع؛ إذ حذفت دعم بعض
التظاهرات وقلصت من ميزانيات بعضها
بالرغم من جيوب المقاومة الداخلية ،ويثبت هذا
الصراع المخاض الذي يعرفه الحقل السينمائي
على مستوى التدبير وتطبيق القانون والشفافية
والمحاسبة.
ودعنا خالل هذه السنة عدة شخصيات سينمائية
وأخرى ظل ذكرها ممتدا إلى هذه السنة،
وسيظل طيبا بيننا كالقاص والناقد السينمائي
مصطفى المسناوي (،)2015/ 1953
والفنان المتعدد المواهب العربي اليعقوبي
( ،)2016/ 1930والمنتج والمخرج عبدهللا
المصباحي ( ،)2016/ 1938والمخرج
والموضب عبدهللا الرميلي (،)2016/ 1936
والمخرج محمد اقصايب الذي وإن لم يخرج
أي فيلم سينمائي ،إالّ أن لمساته الفنية ورؤيته
كانت واضحة في ما أنجزه من أعمال تلفزيونية
تعنى بالثقافة والفن.
قليل من األمل

تميز هذا العام بتصوير عدة أفالم أجنبية بشتى
أنحاء المغرب نذكر من بينها فيلم “البحث عن
أم كلثوم” الذي يتناول سيرة حياة كوكب الشرق
أم كلثوم ،والتحضير جار لتصوير أعمال
سينمائية أخرى من بينها السلسلة األميركية
الشهيرة “هوم الن” ،ويجدر التنبيه إلى أنه من
ضمن إثنين وثالثين فيلما أجنبيا تم تصويره في
المغرب ،نسجل ثمانية أفالم أميركية ،وثمانية
فرنسية ،وسبعة بريطانية فضال عن حضور
العديد من األفالم األلمانية والكندية وغيرها.
مداوالت لجنة الدعم في دورتها الثالثة برسم
سنة  2016تسفر عن دعم تسعة أفالم روائية
طويلة من أصل خمسة عشر كانت مقدمة للجنة
سنودع هذه السنة على إيقاع التفاؤل الذي
يصنعه بعض المخرجين المغاربة الذين يحملون
على عاتقهم هموم الرقي بالسينما المغربية على
مستوى اإلبداع وارتياد آفاق أرحب ،وإن كانت
الدورة الحالية من مهرجان مراكش الدولي
للفيلم قد أصابت السينما المغربية في مقتل،
بعد أن تجاهلت عدة أفالم مغربية لمخرجين
مغاربة استفادوا من إعادة كتابة سيناريوهاتهم
تحت إشراف المؤسسة ال ُم ْش ِر َفة على تنظيمه،
كالمخرج رؤوف الصباحي وغيره من
المخرجين الشباب ،كجيهان البحار وياسين
ماركو موروكو.
ومع ذلك ،فإن ما يثلج الصدر هو األصداء
الجيدة التي تصل عن مخرجين أكملوا تصوير
أفالمهم الجديدة كالمخرج داوود أوالد السيد
وعزيز السالمي ونورالدين لخماري ،وآخرين

لم يرشحوا أفالمهم الجديدة للمهرجان من
قبيل هشام العسري وفوزي بنسعيدي اللذين
من المحتمل أن يشارك أحدهما في المسابقة
الرسمية لمهرجان برلين ،فضال عن حكيم
بلعباس الذي شارك بفيلمه الجديد “عرق الشتا”
ضمن مسابقات مهرجان “دبي” السينمائي.
ولعل المنجز اإلبداعي لهؤالء المخرجين من
شأنه أن ينسينا وجع تلك الضربة القاصمة
التي وجهها مهرجان مراكش للسينما المغربية
التي من المفروض أن تحظى بتمييز إيجابي،
باعتباره البلد المنظم الذي يجب أالّ يكون مجرد
منظم حفالت فحسب ،وذلك ضد ما يعتقده مدير
المركز السينمائي المغربي الذي يجب عليه
الدفاع عن المنتوج الوطني والرقي بكل ما
يؤهله ليتحسن ،وما على محيطه القريب إالّ
أن يساعده ،ألن الرؤية تعوزه بالتأكيد فقد يمر
الشخص ويظل المنجز ثابتا.
ال بد من اإلشارة في األخير إلى المنجز
النقدي المغربي الذي ظل يدعم المنتج حتى
في لحظات الشح اإلنتاجي وال َّت َقرُّ ح اإلبداعي،
فقد نشر النقاد السينمائيون المغاربة ما يفوق
عشرين كتابا ،فرديا وجماعيا ،باللغتين العربية
والفرنسية ،واستمرت جمعية نقاد السينما
بالمغرب التي احتفلت بمرور عشرين سنة على
تأسيسها ،وتولت رئاسة الفيدرالية األفريقية
للنقد السينمائي خالل هذه السنة ،في نشر
مجلتها “المجلة المغربية للدراسات السينمائية”،
كما استطاع “أصدقاء السينما بتطوان” مواصلة
نشر مجلتهم “وشمة”
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قراءة في فيلم:
«المبارز» للمخرج الروسي أليكسي ميزكيريف..
عبد اإلله الجوهري
السينما الروسية ،أو المكون األساس في سينما
ما كان يسمى «اإلتحاد السوفياتي» المنهار،
دائما كانت (وال زالت) تبهر بعطاءاتها
الفنية والتقنية ،وأسماء مخرجيها الكبار ،منذ
الرائد سيرغي ايزنشتاين مرورا بكريكوري
ألكسندروف وكريكوري تشوخراي وميخائل
كاالتوزوف ومارلين خوتسييف وألكسندر
أسكولدوف واندري تاركوفسكيا ايليك
كليموف و فاسيلي بيتشوف ونيكيتا ميخالكوف
ويوري بيكوف وأندري زفياكنتسيف وصوال
لبافيل لوكين وإيفان تفيردوفسكي وأليكسي
ميزكيريف صاحب االفالم المبهرة بتقنياتها
العالية ورؤاها الفنية الملحمية ،افالم« :قلب
من حجر» و«قرع الطبول» و«القافلة»
وأخيرا «المبارز» ( ،)2016الفيلم الذي قدم
في إطار تكريم السينما الروسية بالمهرجان
الدولي للفيلم بمراكش ،فيلم ترك الحضور في
حالة من الذهول ،واألسئلة الحارقة المعلقة فوق
الرؤوس ،أسئلة من قبيل :كيف يمكن إلنسان
ما ،صنع عمل إبداعي بهذه الدقة والحرفية،
عمل سيظل خالدا في كتاب الوجود اإلبداعي،
ومقاوما لعوامل التالشي والنسيان؟
«المبارز» توصيفة ابداعية عصية على
التصنيف ،توصيفة غارقة في لجة الخلق
المتوسل بخلفية بصرية حاذقة ،خلفية مستندة
على قراءة واعية لمجتمع فيودالي ،مجتمع بدأ
يخرج (كنتيجة للمتغيرات اإلقتصادية) من
مرحلة الفروسية والمبارزة بالسيوف والحفاظ
على مفاهيم الشرف والنبل والنبالة ،إلى مجتمع
فيودالي هجين ،يعيش آخر أيامه ،مجتمع بدأ
أصحاب السلطة والقرار فيه ،يأكل بعضهم
بعضا ،اعتمادا على فروسية زائفة ،فروسية
المواجهة بالمسدسات الدخيلة ،والدسائس
المحاكة في الصالونات الخلفية لطبقة نبيلة
تعيش آخر ايامها مع اإلفالس األخالقي
والفكري ،والبحث عن الربح المادي بكل
االشكال ،واصطياد األلقاب دون وجه حق ،في
مدينة التقاليد المرعية ،سانت بترسبورغ ،التي
كانت دائما فضاءا لالرستوقراطية الروسية
وعشا حقيقيا للتقاليد المجتمعية النبيلة..
«سانت بيترسبورغ سنة  ،1860أصبح
الجندي ياكوفليف مبارزا محترفا (مبارزا
بالمسدسات على طريقة الغرب األمريكي
المتوحش) ،حيث بات يحارب لفائدة من
يدفعون له أجرا ،ممن ال يريدون القتال دفاعا
عن الشرف ،أي أولئك الذين ال يقدرون على

ذلك ،بدافع الخوف او الضعف ،لكن ياكوفليف
ليس له سوى هاجس واحد فقط :استعادة شرفه
واالنتقام ممن جعله يفقد كل شيء.»..
ياكوفليف الذي لعب بطولته النجم الروسي
بيوتر فيودوروف ،قدم لنا (في بداية في الفيلم)،
كمرتزق محترف ،يعمل على تصفية خصوم
من يدفع له أكثر ،خصوم يمسح آثار وجودهم
من الوجود ،وفقا لقانون المواجهة الشريفة
القائمة على أخالقيات الدفاع عن الشرف،
دفاع ال يعاقب عليه القانون الروسي ،مادام
يتم برضا الطرفين ،رضا المواجهة والقبول
بنتيجة الموت ،لكن مع تقدم احداث الشريط
نجد أنفسنا أمام قصة معقدة ،يتداخل فيها
الماضي بالحاضر ،ويتزاوج الشر بالخير،
تزاوج ينتج واقعا هشا ،واقع مرتكز على
العالقات القائمة على المصالح المادية الذاوية،
والمظاهر المجتمعية الخادعة..
قوة الشريط في اعتقادي ،ال تكمن في قصته
«العادية» ،وال كتابته السيناريستيكية ،التي
وجدتها متقاطعة مع الكثير من السيناريوهات
العالمية ،حيث يتصارع الشرير مع النبيل،
ويسعى البطل إلى اخذ ثأره وغسل شرف
عالته باإلنتقام من أعدائه .سيناريوهات
باإلمكان كتابتها ونسج احداثها بيسر ،لكن ال
يمكن تصويرها بسهولة ،أي صياغتها بصريا
بكل هذه الحرفية الضاربة جذورها في تربة
الموهبة السينمائية الروسية الربانية الخالقة،
موهبة تالعبت بالمتفرجين وادخلتهم في عوالم
السينما التي ال يمكن ان يصنعها إال الكبار،
الكبار الذين رضعوا من ثدي تراث سينمائي
زاخر بالمنجزات ،وتمثلوا تاريخ بلدانهم
ومجتمعاتهم بكل حس فني ووعي فكري ،في
جل المراحل والمحطات المتباينة المتقاطعة..
مشاهدة الشريط تعلم معنى اإلحتفاء بأدق
التفاصيل الفيلمية ،وتعطي درسا في كيفية
اإلعتناء بالكادرات ورسم مكوناتها البصرية
المتداخلة ،حيث النور يخضع للظلمة ،الظلمة
التي تقود نحو التصعيد ،تصعيد حدة التوجس
من الشخوص وأخالقها المبنية على المنفعة
الشخصية ،وضرورة الحفاظ على المكانة
اإلجتماعية ،ولو على حساب األخالق السامية
التي يدعي الجميع الدفاع عنها ،مما يعجل
بنهاية بعض مدعي حراستها ،ويدخل البعض
األخر في متاهات البحث عن مخرج مشرف
يحفظ الروح والقيمة والهيبة العالية..
شخصيات لم تزرع هكذا في قلب فضاءات
الفيلم ،ولم يجعلها المخرج تتحرك لتقنعنا
بأدوارها وكفى ،بل شخصيات مرتبطة

بأشكالها الجسدية وحركاتها المتوترة مرة
والرزينة مرات ،الباحثة عن حلول من خالل
المؤامرات التي يقف وراءها أشخاص يعيشون
بؤسا ماديا وأخالقيا ،بؤس يقود نحو الهاوية
والتجريد من األلقاب النبيلة (حالة الكونت
بيكليمشيف) ،بؤس يفتح الطريق بكل خسة،
نحو المؤامرات والدسائس وشراء الذمم ،بل
يصبح ممرا سالكا نحو النهايات القاتلة ،في
مبارزات أنيقة لكنها في العمق جد عنيفة،
مبارزات يبدو اصحابها اقرب من عالم
الجنون والمجانين ،فهم يؤمنون (حسب
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العادات والتقاليد الروسية) ،بأنها مبارزات
شريفة عاقلة تدخل في باب اإلستعالء واحتالل
المراتب العالية ،ودربا يجب الحفاظ عليه لكل
من أراد أن يستحق ويحافظ عن جدارة ،على
لقب النبيل الشريف ،عكس أخالقيات فهم
وإيمان العامة والغوغاء الذي يتعاركون في
األزقة الخلفية باأليادي ،عراك يمنحهم فرص
الهروب من الموت النبيل الشريف وال يترك
إال ندوبا على أجسادهم الوضيعة .مبارزات
ومواجهات أغرقتنا في كثير من األحيان في
مستنقعات الدم والعنف والهمجية التي تستمد
نسغها من التاريخ الطويل لبلد عاش رعب
ايفان الرهيب ووحشية هجومات التتار وقدرة
النبالء على مص دماء الفقراء..

مؤثرات صوتية قاهرة وموسيقى تصويرية
مؤثرة ومالبس روسية مزركشة واكسسوارات
يصعب ضبطها ومعرفة كيف تمت صناعتها
وديكورات ضخمة مصاغة بعناية فائقة،
ديكورات تحيلنا على األفالم التاريخية الفخمة
وفي نفس اآلن تذكرنا بديكورات األفالم
التعبيرية األلمانية حيث الرهبة المستمدة من
أشكالها الالمتوازنة والضاغطة على النفوس
بالحد من مرور دفق النور والسماح ألشعة
تحول وجه اإلنسان في كثير من األحيان
يحمل مالمح الشيطان .،حركات للجموع غير
منفصلة عن اإلطار العام لألحداث ومسارب
الحكي الغامض المتقاطع مع حكي الروايات
البوليسية والقصص التشويقية المعتمدة في

بنائها على نسيج من األحداث والمواقف
الغامضة ،والتداخالت المفصلية الباهرة،
وقبل كل ذلك مؤثرات بصرية تؤكد أن
الروس ،كانوا وال زالوا ،أمة الفن واألدب
والسينما الخالقة ،السينما التي ال تجد بها
مخرجا متمكنا من االدوات التقنية فقط (كما
هو الحال في بلداننا العربية) ،بل مثقفا ينهل
من العلوم اإلجتماعية والتاريخية ،...ويستفيد
من المتون الدينية واألدبية ،..وقبل ذلك يركن
لنفسه الخالقة الساعية للخلود ال المتضاربة
مع لللحظات الفانية للزمن ،لحظات إثبات
الذات بكل السبل « الفنية اإلخراجية» ،السبل
المؤدية للنهايات العبثية البعيدة عن مفاهيم
البقاء والخلود الحق...
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الوتر الخامس لسلمى بركاش :مغامرة خلق وإبداع
أمينة الصيباري
يذكرنا فيلم المخرجة الشابة سلمى بركاش
«الوتر الخامس» بقدرة السينما المتجددة على
صهر كل الفنون بداخلها .فهي فن شره استوى
منذ بداياته على اعتبار كل اإلرث اإلبداعي

هذه السلطة اإلبداعية الجديدة والكاسحة :سلطة
الصورة .وكم من فن نفخت فيه السينما روحا
جديدة وكم من مبدع كان سيلفه النسيان لوال
جماهيرية السينما وقدرتها على تحويل كل ما
تلمسه إلى مشاع بين الناس .
للوهلة األولى يمكن القول بان فيلم سلمى بركاش

للبشرية ،بغناه وتعدد موضوعاته .وسواء في
حبكات األفالم والتشكيل البصري للمناظر أوفي
األمور المرافقة تقنيا ودالليا للفيلم ،كانت السينما
ملتقى حقيقيا لتالقح الفنون في ما بينها وتخصيب
بعضها البعض واستشراف أقدارها الجديدة داخل

سار في طريق عبدته السينما العالمية منذ زمن
طويل .فهو يحكي قصة شاب ،مالك ،شغوف
بالموسيقى في رحلة بحثه عن الوتر الخامس.
وككل شغف في مجتمع يعيش على الكفاف
ويعتبر فيه الفن ترفا صالحا لألثرياء فقط فإن

مالك سيصطدم برفض أمه لهذا الطريق البئيس
الذي أودى باألب .لقي مالك في صراعه مع أمه
مساعدة من عمه أمير الذي كان أستاذا له في
رحلة تعلمه الصعبة للموسيقى ،بما يفرضه هذا
التعلم من إخالص وانضباط وتفان .وكلها خصال
كان مالك يتصف بها ألنه وببساطة نذر حياته
للموسيقى.
تنتهي عالقة مالك بعمه أمير كما انتهت دوما
عالقة المريد بالشيخ .تنتهي حين يريد المريد
التحليق بجناحيه الخاصين .حين يريد تنشق
هواء جديد .حين يريد تلمس أفق أخر ال يحدد
مداه الشيخ .وكما اضطر زرياب لالبتعاد عن
أستاذه إسحاق الموصلي اضطر مالك أيضا لال
بتعاد عن استاذه .لن يحقق التلميذ أبدا ذاته في ظل
األستاذ  .لن يحقق التلميذ أبدا ذاته في ظل األستاذ،
عليه أن يبتعد مكانيا ونفسيا وإبداعيا عنه ليختبر
صوته الجديد .ألم يعتبر جويس في صورة الفنان
في شبابه بأن المنفى واالبتعاد عن الديار شرط
لكل من يريد أن يغير العالم بالدين أو اإلبداع أو
السياسة .فيلم سلمى بركاش إذن فيلم تعلمfilm« :
 .»d’ apprentissageبالمكونات الكالسيكية
ألفالم التعلم ،غير أنها ولنعترف لها بهذا ،تمكنت
ومن خالل مستوى ثان من الداللة في الفيلم
من أن تبدع داخل هذا اإلطار المستهلك للحبكة
فقدمت لنا متواليات بصرية يمكننا اعتبارها مديحا
لإلبداع سواء كان شعرا أم معمارا أم رسما أم
نحتا .وكأنها تقول لنا وعلى لسان الجاحظ بأن
«المعاني مطروحة في الطريق» والعبرة بتجويد
العبارة وصقلها .يقول نيتشه« :بدون الموسيقى
تكون الحياة خطا» ويمكن القول بأنه بدون إبداع
تكون الحياة جريمة .فيلم الوتر الخامس هو احتفاء
باإلبداع حين ينهل من باقي الفنون سواء كانت
شعرا أم رسما ،مسرحا أم نحتا .فهو سمفونية
عذبة تجعل من الموسيقى محركها األول ومن
باقي الفنون مرجعيات أساسية في الحبكة الدرامية.
الفيلم دعوة للسفر في المكان والزمان .يحمل
المشاهد رأسا إلى عوالم الفن وما يحفها من
صعاب وكل المعاناة التي يعيشها الفنان من
أجل إثبات الذات .إثبات ال يستقيم دون إبداع،
دون لمسة شخصية ،دون وثر خامس .بالنسبة
للمخرجة ،مسار الفنان واحد سواء كان الفنان
زريابا أم مالكا .فالموهبة وحدها ال تكفي ،والتعلم
وحده ال يكفي وحتى االنتماء لعائلة فنية كما هو
الحال بالنسبة للبطل (األب والعم أستاذان في
الموسيقى) ،ال يعفي ممّا سبق ،ليبقى السفر مرحلة
حاسمة في حياة المبدع لتجاوز كل ما تعلم وإبداع
أشكال فنية جديدة .سيسافر مالك إذن كما فعل
زرياب ،هته الشخصية التي شكلت خلفية للبطل
منذ البداية  .يعالج الفيلم صعوبة العملية اإلبداعية
وما تحتاجه من تشبع بكل أشكال الفن سواء
األكاديمي أو الشعبي وهو ما سيحققه انتقال البطل
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إلى مدينة طنجة واالنفتاح على أشكال موسيقية
جديدة (الغيطة والطبل).
يعالج فيلم الوتر الخامس ،والذي يعد أول تجربة
سينمائية للمخرجة سلمى بركاش ،قضايا كثيرة
أهمها صراع األجيال بين األم واإلبن من جهة
وبين مالك والعم من جهة أخرى .إذ يمثل العم
االتجاه المحافظ الذي يرفض التجديد .أما األم،
المعيل الوحيد للعائلة ،فال زالت ترزح تحت وطأة
تجربتها مع الزوج الذي مات معدما بسبب الولع
بالموسيقى لذا أرادت بكل ما أوتيت من قوة منع
مالك من تكرار تجربة أبيه .لكن شخصية الجار
كانت دائما حليفا فرغم أن الرجل فشل في تحقيق
حلمه كربان طائرة على أرض الواقع إال أنه بقي
محتفظا به في دواخله ولم يتنازل عنه حتى ولو
أضحى ربانا لطائرات ورقية .الحلم حق إنساني
ال مشروط .
من خالل مقاربة الفيلم لمسار الفنان كموضوعة
جديدة ،إلى حد ما ،في السينما المغربية التي تغلب
عليها المواضيع االجتماعية ،حدّدت المخرجة
نوعين من المتلقين .الفئة األولى و تتكون من
المتلقي العادي الذي تشكل القصة كبناء درامي
هاجسه األول .وفئة ثانية تتجاوز الحكي لتجعل من
الشريط مناسبة لاللتقاط كل اإلشارات والرموز
التي تتخلل العمل .وبما أن موضوع الفيلم كان
الموسيقى فقد كان للشعر حيزا مهما بحكم األصل
المشترك .وكان للتشكيل أيضا موضعا في العديد
من اللقطات خصوصا في تعاطي الكاميرا مع
األم والصديقة األجنبية .هته األخيرة ،جعلت منها
المخرجة منحوتة رومانية وهي تلتحف إزارا بعد
لقطة حميمية أخذت من األسفل لألعلى لتبرز
جمالية الجسد كموضوع فني بامتياز في النحت
والسينما على حد سواء .هو إذن االحتفاء باإلبداع
حين ينهل من باقي الفنون ويجعل منها روافدا له.
وتجدر اإلشارة إلى أن زرياب الذي شكل ظالّ
للبطل لم يكن ا إلحالة الوحيدة التي خصت بها

المخرجة المبدعيين في الشريط فعبر لقطة بداخل
نزل شعبي شهير بمدينة طنجة «فندق الشجرة»
استطاعت المخرجة أن تتطرق للكاتب المغربي
محمد شكري الذي عاش بطنجة وكتب عنها في
أعماله .فكانت زيارة مالك للنزل بمثابة بعث لجزء
مهم من فضاءات رواية «الخبز الحافي» .في لقطة
نرى مالكا يطل من غرفة النزل على مشهد اشتباك
باأليدي بين امرأتين كانت باحة الفندق مسرحا
له  .يبرز هذا التناص أهمية انخراط المبدع في
رحاب التجربة اإلنسانية بكل أبعادها وخصوصا
بالزخم الذي يتيحه النزول إلى األسفل في مغامرة
الكشف والتعلم .هذا التعلم المجاوز لما هو أكاديمي
والمعانق للتفاصيل الدقيقة لما هو إنساني محض
في تشابكاته وتعقيداته.
تتقاسم الفيلم ثالثة فضاءات رئيسية لثالث مدن
مغربية عريقة وهي على التوالي :الصويرة
والدار البيضاء وطنجة .شكلت الصويرة نقطة
بداية ونهاية في الشريط بحركة دائرية دامت
عشر سنوات .هي مكان اللقاءات المصيرية في
حياة مالك (اللقاء األول مع الجمهور وكذا اللقاء
مع الصديقة األجنبية التي ستربطه بها عالقة حب
فيما بعد) .ثم الدارالبيضاء كمكان إلقامة العائلة.
هذا الفضاء الذي حاولت المخرجة انتشاله من
كليشي المدينة الغول الذي ترسّخ في جل األعمال
السينمائية التي تطرقت للمدينة (كزا نيكرا ،كزا
باي نايت ،المالئكة ال تحلق فوق الدار البيضاء)..
لتجعل منها مدينة فنون وتاريخ معماري تشكل في
مراحل عديدة .وبذلك يكون الوتر الخامس احتفاءا
بالذاكرة البصرية لألمكنة التي قد يتبين المشاهد
بعض معالمها العمرانية وقد يغفلها ولكنها حاضرة
في الفيلم ولو مرت لمح البصر .هكذا ،وبحركة
فنية استطاعت الكاميرا أن ترصد حجم الدمار
الذي ألحق بمعلمة عمرانية في قلب مدينة الدار
البيضاء وهي فندق أبرهام لينكولن الذي خرب
دون مراعاة ألهميته التاريخية الكبرى .فهو رمز

لمرحلة تاريخية في تطور المدينة وخصوصا
فترة اإلنزال األمريكي التي وهبت الدارالبيضاء
فيلم  Casablancaفالمدينة حينما تسمح لنفسها
بموت معلمة كمعلمة أبراهام لينكولن ،تسمح بموت
بعد من أبعاد نسيجها التاريخي كمدينة متعددة و
مفتوحة.
نفس اإلشارة ستكون من نصيب معلمة أخرى
بمدينة طنجة وهي مسرح سيرفانتيس بكل حمولته
الفنية والثقافية في زمن كان فيه ارتياد المسارح
وقاعات السينما من الطقوس اليومية لساكنة
المدينة .هو الحنين لمرحلة كان فيها الفن في صلب
الحياة العامة .وهي دعوة صريحة إلنقاذ هته
المعالم التاريخية وهذا اإلرث الحضاري من كل
الدمار الذي طاله بسبب اإلهمال ومافيا العقار التي
تتربص بكل شبر وسط المدن الكبرى.
تختزل األمكنة التي اختارتها المخرجة تاريخا من
التعايش والتالحق بين الحضارات بكل مكوناتها
خصوصا المكون األندلسي والذي كان له النصيب
األوفر سواء من حيث الموسيقى أو الزخرفة في
مواضع عديدة كمنزل العم والمعهد الموسيقي.
األندلس كانت حاضرة أيضا عبر األصل اإلسباني
لصديقة مالك أو من خالل العرّافة الغجرية التي
كانت أول من التقاه البطل عند وصوله لمدينة
طنجة .وهي لقطة من نسج خيال المخرجة في
محاولة إلبراز التعددية الثقافية للمدينة وتجاوز
الكيلوميترات القليلة التي تفصل مدينة البوغاز
عن إسبانيا واسترجاعا لما عرفه المكان من نزوح
لأل ندلسيين بعد سقوط غرناطة في أواخر القرن
الخامس عشر.
في األخير ،يمكن القول بأن فيلم الوتر الخامس
للمخرجة سلمى بركاش ،يحتفي بآلة موسيقية
عربية كانت صناعتها حصيلة للتداخل الحضاري
الذي عاشته الثقافة العربية اإلسالمية في العصر
العباسي .فالعود ورث عدة آالت وترية شامية
وفارسية ومصرية ورومية واعتبر تطويرا لها
جميعها .هو رمز حضاري للمثاقفة بمعناها الخالق.
تمكن زرياب من أن يضيف وترا خامسا للعود ألن
زرياب وضع في سياق تثاقف آخر باألندلس دعي
فيه العود لتمديد مساحته المقامية والنبرية ليوائم
األشكال الموسيقية المعقدة القائمة باألندلس .هذه
األشكال المرتبطة بشعر تطور حتى بلغ تعقيد
الموشحات .فانتقال زرياب في الجغرافيا كان ايضا
انتقاال موسيقيا .فالموسيقى هي روح العالم ،وهذه
الروح لها مورفلوجيا تناظر مورفلوجية األرض.
لذا ،وبالتفاتة ذكية جعلت المخرج عود مالك
والموسيقى المحيطة به تنفتح تدريجيا على أشكال
موسيقية أخرى (موسيقى كناوة) وآالت موسيقية
أخرى (القيثارة) في إشارة إلى أن الموسيقى فن
منفتح في جوهره .وأنها دوما ً في حركة دؤوبة
لإلنصات لألصوات القادمة من كل تخوم اللحن
واإليقاع والمقام .فكان المشهد األخير في الفيلم
الذي امتزجت فيه اآلالت واإليقاعات القادمة
من هنا وهناك دليالً على إمكانية تعايش الثقافات
المختلفة في بلد ضل على الدوام منفتحا على العالم.
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السود وجوائز األوسكار:
إجحاف دائم
عبد الكريم قادري  -الجزائر
عرفت الدورة الـ 88األخيرة لحفل جوائز
األوسكار ،الذي تنظمه كعادتها دائما
أكاديمية فنون وعلوم الصورة ،جدال عالميا
بخصوص التمييز العنصري الذي يمارسه
األعضاء تجاه ص ّناع السينما السود ،إذ هم
من يصوّ ت لألفالم واألصناف التي يتم من
خاللها إعداد قائمة ترشيحات األوسكار.
وأفرز هذا النقاش احتجاجات من بعض
الوجوه الفنية المحسوبة على السود،
انعكست في إعالن مقاطعة حفل تسليم
الجوائز ،من قبل أسماء فاعلة وتملك شهرة
كبيرة ،على غرار الممثلين ويل سميث
وزوجته جادا بنيكت ،والمخرج سبايك
لي ،بعد أن كانت تلك الدورة الثانية على
التوالي التي تمر دون ترشيح السود بعد
دورة  ،2015والثالثة بعد دورة .1998
ولم يخف سبايك لي صاحب األوسكار
الفخري امتعاضه الشديد وقتها من هذا
التمييز العنصري تجاه أبناء عرقه ،حيث
كتب «كيف يمكن للعام الثاني على التوالي

أن يكون جميع المتنافسين العشرين في فئة
الممثلين من البيض 40 ،ممثال أبيض في
عامين وال يوجد بينهم واحد أسود على
اإلطالق»!.
يُقدّر عدد أعضاء األكاديمية الذين بيدهم
الحل والربط بحوالي  6261عضوا،
يحق لهم التصويت مدى الحياة ،وبحسب
اإلحصائيات فإن  94بالمئة منهم بيض،
متوسط أعمارهم  62سنة 77 ،بالمئة
منهم ذكور .وعلى ضوء هذه المعطيات
أصبح هؤالء يشكلون خطرا على الحقوق
المدنية للسود واألقليات األخرى ،ناهيك
عن الخيارات الفنية ،بحكم أن معظمهم
ينتصر أللوان سينمائية معينة ،وهذا ما
دفع بشريل يون إيزاك ،رئيسة األكاديمية
صاحبة البشرة السمراء ،بعد هذه الضجة،
ألن تقدم مشاريع جديدة تخص هذه الهيئة
العريقة التي تأسست سنة  ،1927لضخ
دماء جديدة فيها ،حيث سيكون لكل عضو
«الحق في التصويت لمدة  10سنوات،
وسيمكنه تجديد عضويته في حالة إثبات
استمراره في عملية صناعة السينما في

تلك الفترة ،وسيحصل األعضاء على حق
التصويت مدى الحياة في حالة تواجدهم
في األكاديمية لمدة تزيد عن  30عاما،
أو فازوا أو رشحوا على أقل تقدير من
قبل ألي جائزة من جوائز األوسكار،
وذلك على أن يتم تطبيق تلك المعايير بأثر
رجعي على األعضاء الحاليين ،الذين سيتم
تكييف من لم يستوف الشروط منهم ،من
وضعية العضو النشط إلى وضعية العضو
الفخري» ،كما ستتم مضاعفة عضوية
النساء واألقليات األخرى ،على امتداد هذه
السنوات وإلى غاية سنة .2020
صورة السود في األفالم األميركية
استطاع السود عبر عقود من الزمن
أن يخلقوا طقوسا ثقافية متنوعة تعكس
اهتمامهم وهويتهم اإلفريقية ،رغم محاولة
البيض المستمرة لطمسها وتشويهها .ومع
بداية القرن العشرين طوروا هذه الطقوس،
التي انعكست بشكل واسع على اللباس
والرقص وبدرجة كبيرة على الموسيقى،
حيث تم خلق «البلوز»« ،الجاز»،
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وصوال إلى «الهيب هوب» بداية من
السبعينيات .ووسط كل هذا كانت مؤسسات
اإلنتاج السينمائي الكبرى التي تجتمع في
مدينة هوليوود تنتج العديد من األفالم ،التي
تعكس ثقافة البيض واهتمامهم ،وأكثر من
هذا تصوّ ر السود على أنهم سقط متاع،
وبشر من درجة ثانية ،الهدف من وجودهم
في أميركا هو خدمة األسياد البيض ،وأكثر
من هذا تقوم بتشويههم وتثبيت المعتقد

السائد على أنهم أقل ذكاء من البيض.
وتجسّدت هذه األطروحات العنصرية
في العديد من األفالم ،أكثرها قسوة على
اإلطالق هو فيلم «ميالد أمة»،1915 -
للمخرج دي دبليو غريفيث ،برغم أن هذا
الفيلم سجل العديد من االنتصارات الفنية،
من خالل استخدامه العديد من التقنيات
الجديدة ،وتسييره ببراعة مجاميع بشرية
فاقت  18ألف فرد ،و 3آالف حصان،

وتوزيعهم في المعارك بطريقة ذكية ،وقد
قال عنه الناقد السينمائي أرنولد وايت:
«كان فيلم ميالد أمة بمثابة حجر الزاوية،
وبشرّ العالم بمستقبل السينما» .ومن ناحية
أخرى يُعد من أسوأ األفالم التي أنتجت،
من خالل محتواه المحرض على الكراهية
والتمييز العنصري ،وجاء مبررا للعديد من
األفعال اإلجرامية ،من بينها شنق السود
وقتلهم خارج األطر القانونية .وشجع هذا

 26نقد
الفيلم ظهور منظمة «كو كلوكس كالن»
اإلجرامية من جديد ،وحسب ملخص الفيلم
فإن أحداثه «تدور قبل وعقب الحرب
األهلية األميركية ،حيث تتمحور حول
عائلتين هما عائلة ستونمان من الشمال
وعائلة كاميرون من الجنوب ،متحابتين
ألبعد الحدود ،منسجمتين وتجمعهما
عالقات الحب والصداقة بين أفرادها ،لكن
هذا كله يتالشى شيئا فشيئا بسبب الحرب
األهلية التي تجبرهم على قتال بعضهم
البعض وسط ميادين القتال ،مما يؤثر
بالسلب على كلتا العائلتين».
وبعد هذا الفيلم أتت العديد من اإلنتاجات
األخرى التي تكرس مبدأ األبيض هو السيد
دائما ،وهذا ولو بشكل جزئي في األفالم،
إلى غاية سنة  ،1975حيث تم تقديم فيلم
آخر بعنوان « ،»Mandingoللمخرج
ريتشارد فليشر ،صوّ ر من خالله األحداث
النمطية عن األبيض هو السيد ،واألسود هو
العبد دائما ،وبرر الفيلم عمليات التعذيب
التي يقوم بها هؤالء ،باإلضافة إلى عمليات
الجنس ضد النساء ،دون مراعاة أدنى
مطالبهن وتوسالتهن ،وقد تم وقتها إطالق
حملة كبيرة أثناء عرض هذا الفيلم ،إلى أن
تم منعه من التداول .كما أن هناك العديد
من األفالم األخرى ،التي جاء إنتاجها
متباعدا زمنيا ،من بينها «The Little
 ،»Rebel 1935للمخرج دافيد بوتلر،
والفيلم الخالد »Gone with the wind
 ،»1939للمخرج فيكتور فليمنغ ،ناهيك
عن العديد من األفالم األخرى التي أظهرت
السود بصور سلبية للغاية.
الرد على اإلساءات بالسينما
انطالقة السود في ص ّناعة السينما لم تكن
بنفس وتيرة تعاملهم مع الموسيقى ،التي
تجاوز تأثيرها محيطهم االجتماعي ورقعتهم
الجغرافية األميركية إلى كل نقاط العالم،
وهذا راجع لإلجراءات البيروقراطية التي
كانت تعتمدها اإلدارة األميركية ،ناهيك
عن الحصار المفروض من أصحاب رأس
المال والداعمين العنصريين .لكن هذا األمر
لم يكن مانعا لقيام بعض السود بمحاوالت
من أجل الدخول إلى هذه الصناعة ،وكان
أبرزهم أوسكار ميشو ،الذي تنوعت
مواهبه بين الكتابة واإلخراج واإلنتاج،
إذ دخل غمار هذه الصناعة في النصف
األول من القرن العشرين ،لتكون الحصيلة

إنتاج حوالي  44فيلما ،وتراوحت تجاربه
بين السينما الصامتة والناطقة .وحسب
بعض المراجع ،هناك أيضا الصحافي
وليام فروستر الذي قدم هو اآلخر بعض
التجارب السينمائية .غير أن االنطالقة
الحقيقية كانت بعد عرض الفيلم «ميالد
أمة»  1915الذي سبق الحديث عنه أعاله،
حيث أحس السود بضرورة التكتل من أجل
الرد على هذا الفيلم بأفالم أخرى ،تظهر
الصورة الحقيقية للسود ،بعيدا عن السلبية

التي كرسها هذا الفيلم العنصري ،حيث تم
بعد سنة من تاريخ عرض الفيلم تأسيس
شركة لنكولن لإلنتاج ،من قبل جورج
بيري ونوبل جوهانس ،لكن معظم األعمال
التي تم تقديمها لم تعكس الهوّ ية الحقيقية
للسود ،ما جعل تلك األعمال تفشل على
مستوى شباك التذاكر ،لتظهر بعد عقود من
الزمن تجارب المخرج األسود ميلفين فان
بييلز ،الذي قدم العديد من األفالم القصيرة
والطويلة الناضجة ،بسبب المرجعية
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الفكرية والتعليمية التي اكتسبها .وقد قدم
سن ة  1971فيلم «�Sweet Sweet
 »backالذي قام بكتابته وتأليف موسيقاه
والتمثيل فيه ،باإلضافة إلى إخراجه ،ليحقق
بعد العرض نجاحا في شباك التذاكر ،إذ
تحصل على حوالي  12مليون دوالر ،في
حين لم تتعد تكلفته نصف المليون .ومن
هنا بدأ التأريخ الفعلي للسينما األميركية
الناضجة التي صنعها السود ،ليأتي بعدها
بسنتين المخرج إيفان ديكسون ويقدم فيلمًا
بعنوان «The Spook Who Sat by
 »the Doorويحقق هو اآلخر نجاحا فنيا

على مستوى شباك التذاكر.
دور النجوم السود في سماء هوليوود
القاتمة
ال أحد يستطيع أن ينكر الدور المحوري
الذي لعبه ويلعبه الممثل األسود منذ بداية
تأسيس السينما األميركية وإلى غاية اليوم،
وفي جميع األدوار التي يلعبها بشكل ثانوي
أو كبطل مطلق .وعلى رأس هؤالء جميعا
سيدني بواتييه ،هذا الممثل األسود الذي
شغل النقاد طويال من خالل الشخصيات
التي لعبها ،وهذا ما سمح له بأن يكون أوّ ل

أسود ينال جائزة أوسكار أحسن ممثل ،عن
الدور الذي لعبه في فيلم «زنابق الحقل»
الذي أخرجه رالف نيلسون ،وهذا خالل
الدورة الـ ،36التي أقيمت سنة .1963
وقبله طبعا الممثلة هاتي ماكدانيال،
التي تحصلت هي األخرى على أوسكار
أفضل ممثلة مساعدة ،عن فيلم «ذهب مع
الريح» -1940-لفيكتور فليمنغ ،لتتوالى
بعدها االنتصارات ،التي تم حصرها في
حوالي  40ترشيحا ،خالل الـ 45سنة
الماضية ،وهو رقم ضئيل جدا ال يعكس
الجهد الذي يقدمه السود في السينما.
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ثالثية «العراب» ..السينما الخالدة
عبد الكريم واكريم

تقديم شخصي جدا

حينما قرَّ ُ
رت مُشاهدة ثالثية «العراب» للمرة
لست أدري كم انتعشت ذاكرتي المخاتلة،
وكانت هذه المُشاهدة بمثابة الفتيل الذي أوقد
شرارة التذكر والعودة للوراء سنوات عديدة.
ذكرياتي مع الجزء األول من فيلم «العراب»
ُ
كنت مجرد
ابتدأت قبل أن أشاهده ،حينما
دودة كتب صغيرة ليس لديها من تجزيَّة
للوقت غير القراءة ،ساعتها وبالصدفة
ُ
وجدت رواية بعنوان «العراب» لكاتب لم
أكن أعرف عنه شيئا اسمه
ماريو بوزو ،وشرعت في
قراءتها خلسة ألنها لم تكن
روايتي بل وجدتها في بيت
أختي المجاور لبيتنا وكانت
ُ
كنت
مِلكا لزوجها .وهكذا
مضطرا للقراءة في الرواية
ِبشكل متسلسل وعبر
مراحل ثم إعادتها لمكانها
حيث وجدتها ،حتى انتهيت
منها.
لكن ستأتي مرحلة أخرى
سأُشاهد فيها مُلصق فيلم به
يد تمسك بخيوط كتلك التي
ُتحرك الدمى وفي القاع
عوض الكراكيز عنوان
الفيلم .أثارني الملصق لكني
لم أتمكن من مشاهدة الفيلم
بقاعة سينما «روكسي»
العريقة بمدينتي طنجة
يومها ،ألني لم أكن أملك
ثمن التذكرة.
بعدها
الفيلم
سأشاهد
بسنوات وقد َكب َُر فِيَّ الوعيُ
«السينفيلي» وأصبحت أعلم
َح َّق المعرفة من هو كوبوال
وماهي قيمته كمخرج .لكن
مُشاهدة اليوم كانت مختلفة
تماما بحيث جعلتني أكتشف أشياء في الفيلم
لم أقرأها عنه وال كانت من منبع غير منبعي
الخاص ،وبدون ال وعي سينفيلي مصطنع.
لقد كانت مزيجا من وعي قارئ َجيِّد ،تجاوز
بكثير الطفل البريء الذي كانت تجزيَّة وقته
الوحيدة هي قراءة الروايات خلسة ،و َتمرُّ س
مُشاهد لم تعُد تهمه النظريات األكاديمية ،فبدا
له أن الفيلم من تلك النوعية من األفالم التي

ُتساوي قيمة الروايات التي اقتبست عنها أو
تتجاوزها قليال.

مشاهد خالدة

ُتعتبر ثالثية «العراب» للمخرج األمريكي
فرانسيس فورد كوبوال من بين أهم كالسيكيات
السينما العالمية .وقد صنع نجاحها النقدي
والجماهيري كونها تحتفي بالتفاصيل و ُتعطي
الوقت للمشاهد كي يتتبعها لِ ُت َكوِّ ن مجتمعة في
أجزائها الثالثة ملحمة سينمائية َق َّل أن تتكرر.
من بين أهم ال َم َشاهِد في الجزء األول
من «العراب» مشهد عُرس إبنة «الدون

إطارات لقطاته وتوزيعه للممثلين في الفضاء
المُصوَّ ر واستعماله للمونطاج بشكل اليجعل
المُشاهِد َي َملّ ،مُنتقال بتوازن تام بين لقطات
داخلية بطيئة تغلب فيها الحوارات وأخرى
خارجية مُم َت ِلَة بالحياة والحركة.
مشهد آخر مهم في الفيلم هو ذلك الذي ُنتابع
فيه موت العراب «الدون كورليوني»،
ويُلخص نظرة المخرج للحياة من خالل لعب
فيتو كوليوني مع حفيده ثم سقوطه فجأة بعد
ذبحة صدرية مُفاجئة أصيب بها ،هو الذي لم
تستطع سبع رصاصات اخترقت جسده قبل
ذلك أن ُتصيبه في مقتل.

تيمات أثيرة

كورليوني» الذي يُفتتح به الفيلم والذي ي َُعرِّ فنا
بشخصيات الفيلم وخصوصا فيتو كوريلوني
الذي بإمكانه أن يُقيم «عدالته الخاصة»
باالنتقام ممن اعتدى على فتاة شابة يلتجأ
أبوها إليه طلبا لالنتقام .وفي مايُقارب النصف
ساعة تتنقل الكاميرا بين مكتب العراب وحديقة
بيته حيث يُقام العرس ،بحنكة اليمتلكها سوى
كبار المخرجين ،بحيث يبدو تح ُّكم كوبوال في

التيمات األثيرة لدى كوبوال
والتي تتردد في أفالمه
ُوعي األسرة
هي موض َ
والزمن ومايفعله بالناس
ومصائرهم ،لكن التيميتين
تظهران بقوة في ثالثية
«العراب» بحيث أنهما
ُتش ِّكالن البنية األساسية التي
تقوم عليها األفالم الثالثة،
من خالل مسار الشخصية
الرئيسية مايكل كورليوني
الذي يبدأ كإنسان مُسالم
ليدخل بالتدريج إلى عالم
المافيا والجريمة وحتى
حينما يقرِّ ر التوبة والبُعد عن
ماهو غير قانوني في الجزء
الثالث يتبعه الماضي بلعنته
وبظالله السوداء بحيث
ينتهي هذا الجزء األخير
بمقتل ابنته األثيرة .لكن
يظل الثابت والغير مُتغيِّر
بالنسبة لمايكل كورليوني
هو اهتمامه الكبير بأسرته،
التي تظل بالنسبة له بمثابة
األمر المقدس الذي اليجب
المساس به .وهنا نجد
أشياء حميمية لكوبوال بخصوص أسرته
َّ
وظفها في ثالثيته الكالسيكية هاته ،بحيث
يُصبح «العراب» فيلما حميميا يضم رؤية
مُخرجه وبعضا من سيرته الذاتية عرف كيف
يُذيبها في أحداث درامية ركيزتها األساسية
عائلة إيطالية أمريكية من عائالت المافيا أو
«الكوزا نوسترا» .ومن المُالحظ في ثالثية
كوبوال أنه أنسن شخوص المافيا بشكل جعل
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المُشاهد يتعاطف معهم ويجد تبريرات لما
يقترفونه من أفعال.

ممثلون كبار

من أهم نقط القوة في ثالثية العراب التمثيل
الجيد ،إذ اليمكننا نسيان شخصية فيتو
كورليوني التي أدّاها باقتدار الممثل الكبير
مارلون براندو والتي نال عنها جائزة أوسكار
أفضل ممثل ،وشخصية مايكل كورليوني
التي قام بها آل باتشينو ،إضافة ألداء كل من
روبيرت دينيرو وجيمس كاين وروبيرت
دوفال وآخرين تميزوا بعد ذلك كأندي
غارسيا في الجزء الثالث في دور إبن أخ
مايكل كورليوني...مع العلم أن دينيرو وآل
باتشينو كانا غير معروفين إلى حدود تمثيلهما
لدوريهما في العراب.
وتظل أهم شخصية في الثالثية هي شخصية
مايكل كورليوني التي أداها باقتدار آل
باتشينو ،و َتكمُن صعوبة أدائها في كونها
شخصية تتطور بشكل بطيء من كونها
شخصية هادئة ومُسالمة وبعيدة عن عالم
المافيا واإلجرام لتجد نفسها بالتدريج وببطئ
تدخل في هذا العالم الموبوء وبدون رغبة منها
تقريبا ،وكأننا بالمخرج والكاتب يقولون لنا
أنه هو القدر الذي يرسم لنا مسارات غير تلك
التي أردناها ألنفسنا في الحياة.
على العموم فإن ثالثية «العراب» وخصوصا
الجزأين األولين سيظالن في الذاكرة
السينمائية لألبد ،وكلما صدرت الئحة ألفضل
وأهم األفالم السينمائية في تاريخ السينما إال
ووجدناهما ضمن العشرة األوائل في تصنيف
النقاد و ِم َه ِنيِّي السينما.
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المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات وتشجيع
المواهب السينمائية (حوار مع اإلعالمية جميلة عناب)
نور الدين محقق
جميلة عناب ،مخرجة تلفزيونية وباحثة في
مجال السينما ،صدرت لها مقاالت ودراسات
حول السينما باإلضافة إلى بعض الترجمات
أيضا ،وذلك في جرائد ومجالت محكمة.تتابع
المهرجانات السينمائية وتكتب عنها وتجري من
حين آلخر حوارات مع مخرجين سينمائيين أو
فاعلين سينمائيين .حضرت في الدورة العاشرة
للمهرجان الوطني لفيلم الهواة بمدينة سطات
وذلك من  29نونبر إلى  03دجنبر2016
بصفتها عضوة في لجنة التحكيم .من هنا كان

لنامعها هذا الحوار بغية تعريف قراء مجلة
«سينفيليا» على هذا المهرجان السينمائي
المغربي وتقريبهم من أجوائه.

 )1ما خاصية هذا المهرجان ضمن باقي
المهرجانات السينمائية المغربية؟
هو مهرجان نبيل األهداف ،ألنه يؤسس لسينما
واعدة ،فهو يمنح للهواة الحاملين لمشاريع
مختلفة الرؤى فرصة شق الطريق نحو
االحترافية ،على اعتبار أن الهواية عنصر
أساس لكل مخرج وازن مستقبال.
يمكنني القول إن المهرجان الوطني لفيلم الهواة

بسطات ،هو بداية حقيقية لكل من شارك بفيلم
من إبداعه ،حتى ولو لم يُتوج بإحدى الجوائز
التي تتيحها مسابقة المهرجان ،إذ في مقابل
ذلك ،يكون قد استفاد من تجارب اآلخرين على
مستوى األفكار وتجسيد تلك األفكار سينمائيا.
ويتيح هذا المهرجان ،إمكانية مشاركة الشباب
في ورشات تهم السيناريو والتصوير واإلخراج؛
وهي ورشات يشرف عليها مهنيون يحرصون
ُصوّ ٍر يتم
على تتويج تأطيرهم هذا ،بعمل م َ
عرضه أثناء حفل اختتام المهرجان.
ومن خاصية هذا المهرجان أيضا ،قيام هيئة
الح َكم في اليوم األخير باجتماع مع الهواة
َ
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تقنية خارج الحقل «،»Hors champ
وتقطيعا تقنيا معلال ،كان عبارة على مجموعة
من اللقطات المتباينة في سُلميتها ،أي بين الكبيرة
المُبئرة للشخصية البطلة ،وبين لقطات متوسطة
إلى عامة للمسار اليومي الذي يسلكه البطل أمال
في البحث عن عمل .ويتم توضيب هذه اللقطات
اعتمادا على تقنية القطع الحاد  Le cutوعلى
رؤية موضوعية ،وعلى تقنية Leitmotive
التي تعني إصرار البطل.
المشاركين بأفالمهم ضمن المسابقة الرسمية،
وهي سمة طيبة لطالما تفتح النقاش حول السينما
من خالل مشاريع المتبارين ،ومن ثمة توجيههم
وتشجيعهم على المواصلة في اإلبداع.
 )2ما نوعية األفالم السينمائية المشاركة؟
هي أفالم قصيرة توزعت بين الفيلم التخييلي
والوثائقي ،بالرغم من تحفظي على نعث الفيلم
المشارك بصفة الوثائقي.
وقد عالجت األفالم المشاركة ثيمات عدة،
كاإلدمان ،وقضية الطفل المتخلى عنه وغيرهما.
هذا فضال عن تشابه أغلبها في طريقة السرد التي
سادتها الخطية ،وهيمنة الكاميرا الموضوعية ،إذ
يظل السارد هو العارف بتفاصيل الشخصيات.
 )3باعتبارك عضو لجنة التحكيم ،كيف وجدت
هذه األفالم السينمائية؟
بالرغم من اختالف الرؤى والمرجعيات ،تعاقد
أعضاء لجنة التحكيم منذ البدء على ضرورة

القيام بشبكة قراءة ،يتم تقويم األفالم المشاركة
من خاللها.
وعموما ،كان مستوى األفالم المشاركة –بعيدا
عن االنطباعات واعتمادا على شبكة القراءة-
متوسطا ،حيث كان يحدث أحيانا أننا نفهم نوايا
المخرج الهاوي ،ولوال بعض الهفوات المرتكبة
لكان حُكمنا أفضل؛ وهي هفوات أجملتها
لجنة التحكيم في عدم تمكن بعض المخرجين
المشاركين في إدارة الممثل وفي ضبط عناصر
القصة كبداية الحدث ،ومالمح العنصر المحول
في سرد المحكي ،وفي عنصر الصوت (ولو
كان صامتا) وفي حركات الكاميرا وزواياها
وفي مبادئ المونتاج ...وهي عناصر تشكل
عملية السرد لدى المخرج وتؤسس رؤيته الفنية
والجمالية.
بالمقابل ،عُرضت أفالم خلقت نقاشا بين أعضاء
لجنة التحكيم ،وأخرى القت استحسانها باإلجماع
كالفيلم الذي نال الجائزة األولى «افتحوا النوافذ»
للمخرج الشاب نبيل جوهر ،حيث اعتمد فيه

 )4ما جوائز هذا النوع وما األفالم السينمائية
التي توجت بهذه الجوائز؟
تتبارى األفالم للفوز بثالث جوائز (الجائزة
األولى ،الجائزة الثانية والجائزة الثالثة) ،وجائزة
أحسن دور رجالي وجائزة أحسن دور نسائي،
مع إمكانية منح اللجنة لتنويهات.
وقد كانت الجائزة األولى من نصيب المخرج
الشاب نبيل جوهر عن فيلمه «افتحوا النوافذ»،
فيما فاز المخرج مروان حاكوشي بالجائزة الثانية
عن فيلمه «انتحار أمل» ،وعادت الجائزة الثالثة
لفيلم «رقصة الموت» للمخرجة عتيقة العاقل.
أما جائزتي أحسن دور ،فقد فاز كل من حسناء
علوان عن دورها في فيلم «الحلبة» ،ومنير
علوان عن آدائه في فيلم «افتحوا النوافذ».
 )5كلمة أخيرة
يمكنني القول إن دعم أفالم الهواة وتشجيعها هو
أمر ُم َتمنى ،ذلك ألنها أفالم تحمل مشاريع حقيقية
لسينما تعد بالكثير.
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«ميلوديا المورفين»
استئصال اإلبداع من رحم المعاناة لكن ..بدون بنج!
خالد الخضري
 1الموسيقى بطل والطيارة تركب سعيدالطاير!!
«سعيد الطاير مؤلف موسيقي ناجح ،يفقد
ذاكرته ،إثر تعرضه لحادث سير ،بعدها ،يبدأ
تدريجيا باستعادة الذاكرة ..وتعود حياته إلى
وضعها الطبيعي .إال أنه يدرك ،بعد بضعة
أشهر أنه ال يذكر شيئا وحيدا :كيف ألف
موسيقاه»؟
هذا ما ورد في البطاقة التقنية للفيلم كملخص
ألحداث الشريط ..ومن الوهلة األولى يتجلى
حضور عنصر الموسيقى بشكل قوي إن لم أقل
طاغ انطالقا من العنوان ،فـ«الميلوديــــا» La
 Mélodieتعني بساطة ذلك اللحن الوجداني:
أو «الخيط الشعوري الرابط بين أجزاء العمل
الموسيقي الذي يعطيه وحدته ومعناه» كما
عرّ فها عدد من العلماء والباحثين الموسيقيين.
أي باختصار ،إن الميلوديا معزوفة موسيقية
ساحرة تجعل المتلقي -خصوصا المتذوق
الموسيقي -يحلق عاليا في ملكوت وجداني إلى
درجة يغدو شاعرا معها أنه شبه مخدر أو محلقا
في سماء األنغام بغير أجنحة ..و(بطل) الفيلم
في حد ذاته يحمل لقب «الطاير».
وفعال سيطير سعيد ليخرّ على أرض الواقع
شبه مهشم ..يقال لدينا في المغرب لمن يتناول
جرعة قوية من المخدرات تشعره بالدوخان
بأنه« :ركبته الطيارة» ..وبالتالي فكلمة
المورفين المكونة للجزء الثاني من جملة
العنوان ،لم ترد اعتباطيا ،بل جاءت لتكمل
المعنى الجدلي بين المصطلحين« :الميلوديا /
الموسيقى .والمورفيين /المخدر» وهذا اجتهاد
ذكي في العنوان يحسب للمخرج المؤلف هشام

أمال.
ما يزكي هذا الطرح أن الرجل (البطل) وهو
أصل ليس ببطل كما سنعاين ،لنكتفي بوصفه
حاليا ب «المحور» واسمه (سعيد) فهو أيضا
وطوال مدة القيام وزمنه االفتراضي« ،ليس
سعيدا»!! بل هو دائما مغموم مسكون بالموسيقى
لحد الوجع ..ومخدر بها لحد االستالب ..هذا
الوجع أو المعاناة التي ستتضاعف حدتها ،بعد
حادث محاولة الطيران أو باألحرى االنتحار،
الذي أصابه وأفقده ذاكرته ..ثم كاد يسترجعها
حين تماثله للشفاء ،إال عنصرا واحدا أو حلقة
واحدة من هذه الذاكرة ظلت مفقودة وهي األكثر
حساسية في حياته« :الموسيقى»!! حين لم يعد
يذكر كيف ألف موسيقاه الرائعة؟ فكيف سيغدو
«سعيدا» أو بطال بعد حرمانه من إكسير
حياته!!؟
 2في البدء الموسيقى وفي الختم الموسيقى:إن ملخص الفيلم في حد ذاته يستهل بجملة
اسمية تعلن على أن (بطل) الفيلم« :مؤلف
موسيقي» ...وينتهي بجملة فعلية تثبت بأن
هذا المؤلف لم يعد يذكر كيف ألف موسيقاه؟
فعنصر الموسيقى إذن حال بشكل طاغ نعاينه
عبر القراءة ..وعبر المشاهدة ..ثم السمع..
فاإلحساس ..خصوصا الموسيقى الكالسيكية
التي حبل الفيلم بباقة من روائعها ،لزمرة من
عباقرة فنها الذين تسري ألحانهم أو باألحرى
ميلودياتهم في وجدان المتلقي ،متى توافرت
ظروف الفرجة الجماعية المغلقة والمقدسة..
وليس بالضرورة أن يكون ملمّا بفن الموسيقى
الكالسيكية تاريخيا أو معلوماتيا ليتفاعل مع
األلحان و يحلق مع األنغام الهارمونية ..ولهذا
كانت والتزال الكثير من حفالت الموسيقى

الكالسيكية تقام بين جدران الكنائس والمعابد
لخلق مزيد من القدسية والتوحد مع الموسيقى.
ومشاهدة فيلم (ميلوديا المورفين) في قاعة
مظلمة -باستثناء الشاشة -بما حبل به من مقاطع
موسيقية كالسيكية :باخ ،موزار ،بيتهوفن،
فيفالدي ،شوبان ،برامس ،ذلك الموسيقي
األلمـــــاني الفقيــر وعازف الكمان الشهير
الذي ألف عدد من روائعه الموسيقية في
غرفة حقيرة ،على رأسها( :الرقصة الهنغارية
رقم  )5وهي التي وظفها عبقري و فيلسوف
الضحك والموسيقى أيضا :شارلي شابلن في
فيلم (الديكتاتور) وبالضبط في المشهد الذي كان
يحلق فيه ألحد الزبائن ذقنه ..فكان يتحرك وهو
يكاد يرقص على إيقاع هذه المقطوعة الخالدة
لبرامس ،التي وظفها أيضا هشام أمال فيلمه كما
وظف صورة هذه الموسيقي بتعليقها في غرفة
سعيد ،لإلحالة على استقائهما معا من معين
القهر والمعاناة المولّدين لإلبداع الموسيقي..
وكأنه يقول لنا :إن المبدع محتاج لكل هذه
الطاقة من الوحدة والفقر والضياع ليبدع!
فكل هذا المزيج المتنوع ممن مقتطفات ألشهر
السمفونيات والمعزوفات الموسيقية الكالسيكية
زائد موسيقى ناس الغيوان وكناوة وموسيقىالمطرب األمريكي المعاصر موبي -شحن الفيلم
وسعيد على حد سواء بطاقة ميلودية كان في
حاجة الى تفريغها ..لكن مشكلته أنه ال يتذكر
كيف ألف هو نفسه جزءا منها؟ واقتصر فقط
على االستماع أو باألحرى على تذ ّكر ما كان
يسمعه من األصناف الموسيقية المذكـورة ومن
مؤثرات صوتية خفيفة وهادرة ،على رأسها
صراخ والده المريض بالسرطان من شدة
المعاناة (حسن باديدة) والذي كان يصدر شبه
عواء مدوي يكاد يصم أذني االبن ،الذي غدا
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بدا معها وكأن هذا الدور والفيلم برمته تم تفصيله
خصيصا لهشام بهلول اإلنسان قبل الممثل،
بالنظر للتشابه الغريب بين عدد من األحداث
والمواقف التي طالت محور الفيلم سعيد الطاير
وهشام بهلول على حد سواء :فكالهما تعرض
لحادث مميت نجا منه بأعجوبة ..وكالهما خلف
له الحادث عطبا في رجله اليسرى ظل يعرج
به لحد االن ..وكالهما أصيب بثقب في الذاكرة
تشافى منه سعيد الطاير كليا إال في جزء يسير
منه ،حيث ال يتذكر كيف ألف موسيقاه؟ وهشام
بهلول ال زال إلى اآلن يعاني من انفالت عدد من
المعلومات والمدارك المخزونة في ذاكرته ..وما
زال تمة شتات أو ضباب يشوبها وهو سائر نحو
الشفاء .رقم المنزل الذي يقطن به سعيد الطاير
هو  72وهشام بهلول مزداد سنة !!1972
عموما هي أحداث وإن قادها القدر وشبكت
خيوطها الصدفة ،لدرجة لم نعد نميز فيها أين
يقف الخيال ليبدأ الواقع؟ فاألهم فيها أن هشام
بهلول الممثل بلّغ رسالة هشام أمال المخرج
بتمكن وحرفية ..فعاش اللوعة والمعاناة التي
تكبدها الموسيقي سعيد الطاير وكأنه يمثل جزءا
من حياته ،دون أن تؤثر تلك المصادفات على
أدائه كممثل ..ولكنها أثرت ،وحسب اعتراف
المخرج عليهما معا -إنما بعد انجاز الفيلم-
كإنسانين وكفنانين شعرا ويشعران بروعة
ولوعة اإلبداع حين يتم استئصاله من رحم
المعاناة -وبدون بنج اللهم تخدير الموسيقى -تلكم
هي «ميلوديا المورفين».
ودون شعور يستمد بعض إلهامه الموسيقي من
هذا الصراخ ذاته ،ويساهم في إنعاش ذاكرته
المخرومة للتعرف على كامل مخزونها!! بالتالي
لم يكن هشام أمال محتاجا لموسيقى تصويرية
خاصة بفيلمه ..فمجمل المقاطع الموسيقية
الى أتته بها ،كانت كفيلة بلعب دور الموسيقى
التصويرية كما المساهمة في التعبير الدرامــي
والتنسيق بين أحداث الفيلم على حد سواء،
لتبقى الموسيقى هي البطل االول لهذا الفيلم دون
منازع.
 3سينما المؤلف ..سينما التركيزبهذا يمكن الجزم بأن (ميلوديا المورفين) يندرج
في خانة «سينما المؤلف» الذي يتبنى فكرة /
أفكارا ذات حمولة فلسفية وروحانية من العيار
الثقيل ،ليس من السهل استيعابها والتواصل معها
دون شروط ومواصفات معينة ذكر بعضها
كالفرجة الجماعية ..والقاعة المغلقة المعتمة..
والتخشع الكامل ...إذ هي تتطلب تركيزا كبيرا
غير منقطع من أول لقطة في الشريط حتى آخر
كلمة في جنريك النهاية .وبالتالي لم يكن هناك
مجال ألحداث ثانوية أو فرعية ،فكل جزئيات
الفيلم فاعلة ومؤثرة في تركيبته .نفس الشيء
بالنسبة للشخصيات رغم أن األحداث تتفاعل

وتدور حول شخصية واحدة ،لكنها ليست (بطال)
بل «محورا» ..فكل الشخصيات أبطال ..وكل
عناصر وأحداث الفيلم مهمة ..وعلى رأسها
الموسيقى.
في هذا السياق تح ّكم هشام أمال المؤلف المخرج
والمونتير(مر ّكب الفيلم) في إدارة الممثلين ،بنفس
القدر الذي تحكم فيه بإدراة المونتاج الذي وقعه
بنفسه محصال به على جائزة أحسن مونتاج في
المهرجان  17الوطني للفيلم بطنجة ..وقد أقر
هشام بهلول خالل مناقشة الفيلم أن المخرج هشام
أمال كوّ ن نفسه سينمائيا فدرس المونتاج بمفرده
اعتمادا على االنترنيت فقط ..ومن ثم قام بتركيب
فيلمه بالشكل الذي رأيناه عليه وخدم فكرته كما
الخطاب الذي أنهى به الشريط ،وهو أن المعاناة
التي كان يكابدها سعيد الموسيقي خلقت منه في
النهاية مبدعا ..وكلما ارتفعت حدة معاناة الفنان
كلما سمت درجة إبداعه.
هذا وقد انعكست هذه العالقة الجدلية أيضا
بين هذين العنصرين اللذين يبدوان متناقضين:
المعاناة  /اإلبداع في شخص سعيد  /المحور من
جهة ..ثم في أداء هشام بهلول  /الممثل اإلنسان
من جهة ثانية ..والذي لبسه الدور عن آخره ،إلى
درجة التوتر ،وهو توتر إيجابي فاعل في تركيبة
الشخصية كما الفعل السينمائي بالتبعية ،إلى درجة

 4ملصق حدث .ممثلتبقى إشارة أخيرة تلخص أو باألحرى تؤكد
مجمل ما ورد في هذه القراءة ،السيما من
حيث فكرة «سينما المؤلف» الذي يولي فيها
هذا األخير األهمية لسائر عناصر فيلمه وفي
أدق جزئياته من أول لقطة وحتى آخر كلمة..
وصوت ..ولون ..وشخص ...مرورا بأول
عنصر يطالعنا به الفيلم أال وهو« :الملصق»
 L’afficheالذي يجســد صورة مقربة (Gros
 )planلمجمل مالمح وجه سعيد الطاير/هشام
بهلول الذي ال يظهر منه إال جانبه األيسر ،في
حين غاب األيمن في نوع من الضبابة لطخته
مساحات حمراء قانية هي إلى بقع دم خاترة
أقرب ،إحالة على حادث االرتطام على األرض
من علو كبير سنعاينه في الفيلم ،تهشمت على
إثره -ال أوصال سعيد -ولكن ذاكرته الموسيقية..
حيث تشتتت قطعها على مجمل الوجه والعنق
على شكل نوتات موسيقية هنا وهناك ومضمخة
بنفس اللون الدموي الغامق ..وكأنها شظايا
زجاج صبغت بدماء ضحية إثر حادث سير
مروع ..وما هو ثابت علميا أن عنصر التذكر
والذاكرة موجود في الجزء األيمن من المخ..
والجزء المضبب من ملصق الفيلم ووجه البطل
 /الضحية هو األيمن.
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«فداء»..
السينما التاريخية في المغرب تجد طريقها..

عبد الكريم واكريم

هناك سينمات اختارت االشتغال على ذاكرة
بلدها وتاريخه منذ تأسيسها وأنجزت في
هذا السياق تحفا سينمائية ظلت وستظل في
ربيرطوار السينما العالمية.
من بين هذه الدول الجارة الجزائر التي
ومنذ نيلها االستقالل شرعت في فتح المجال
لمخرجين متمكنين وموهوبين إلنجاز أفالم
عن مرحلة االستعمار ومعاناة الشعب
الجزائري معه وقد استطاع مخرجون من
بينهم محمد لخضر حامينة إنجاز أفالم وصل
صيتها للعالمية في هذا اإلطار من بينها
«ريح األوراس» ( )1966الذي نال جائزة
العمل األول في مهرجان كان وعدة جوائز
أخرى ،و«وقائع سنين الجمر» الذي كان
أول فيلم عربي وإفريقي ينال السعفة الذهبية
ب «كان» أيضا سنة . 1976
وهناك نماذج عربية وعالمية أخرى ،فالسينما
المصرية رغم غلبة الطابع التجاري عليها
تناولت تاريخ مصر من وجهة نظر مخرجين
مختلفي الرُّ ؤى والتوجهات ،وأفرزت بدورها
أفالما مهمة في هذا السياق من بينها فيلم
«حدوثة مصرية» و»وداعا بونابارت»
ليوسف شاهين وأفالما أخر لمخرجين

آخرين.
وعالميا يمكن الرجوع للسينما في االتحاد
السوفياتي البائد التي تناولت فترات من
تاريخها برؤية مخرجين كبار إضافة للسينما
البولونية المجاورة وكل سينمات أوروبا
الشرقية.
وفي فرنسا لو أردنا أن نع َّد األفالم التي
تناولت فترة غزو ألمانيا لها لوجدنا المئات
من األفالم التي تناولت هذه الحقبة برؤى
مختلفة ومن وجهات نظر فنية متباينة .فمنها
ماجعل هذه التيمة هي الموضوع األساسي
ومنها من وضعها كخلفية ألحداث ولقصص
عاطفية أو اجتماعية أو غيرها.
بل إن كل السينمات العالمية المكرسة
والمعروفة تناولت مثل هذه الفترات مُحيية
ذاكرتها وتاريخها في أذهان األجيال الجديدة.
لكننا في المغرب ظللنا مفتقدين ألفالم تغوص
في عمق تاريخنا وذاكرتنا تنبشها وتزيل عنها
غبار النسيان ،ولم تكن طوال تاريخ السينما
المغربية هنالك سوى نماذج جد قليلة وعلى
فتراة متقطعة ومتباعدة وبمبادرات شخصية
في هذا اإلطار .وهي أفالم تاريخية لكنها
ليست كلها مُتناولة لفترة االستعمار ومقاومته
وهي «الشركي أو الصمت العنيف» و « أو
أسطورة الليل» لمومن السميحي« ،بامو»

إلدريس المريني« ،نهيق الروح» لنبيل
الحلو« ،كابوس» ألحمد ياشفين« ،فرسان
المجد أومعركة الملوك الثالثة» لسهيل بن
بركة« ،المقاوم المجهول» للعربي بناني،
«أوشتام» لمحمد إسماعيل« ،أصدقاء
األمس» لحسن بنجلون« ،عطش» لسعد
الشريبي« ،عشاق موغادور» لسهيل
بنبركة ...وهي أفالم قليلة جدا بالمقارنة مع
النماذج التي ذكرناها.
لكن يبدو أن إدريس اشويكة قد قرر الغوص
في تاريخ المغرب وقد بدأ ذلك في فيلم «فينك
أليام» ( ،)2009وهاهو يستمر بفيلمه هذا
«فداء» ( )2016في نفس السياق.
ليس من السهل إنجاز فيلم تاريخي والخروج
من العملية بدون خسائر كثيرة ،لكن على
مايبدو أن إدريس اشويكة قد استطاع ذلك
بفيلمه األخير «فداء».
س إدريس اشويكة أعطاه ُدربة
ويبدو أن َت َمرَّ َ
وحنكة لمواجهة تح ّد تصوير حقبة حساسة من
تاريخ المغرب هي فترة مقاومة االستعمار
وعودة الملك محمد الخامس للعرش.
فبعد فيلمه «فينك أليام» الذي يتناول فترة
سنوات الرصاص خالل سبعينيات القرن
المنصرم هاهو اشويكة يعود مرة أخرى
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للنبش في التاريخ المغربي ليستلهم فترة أقدم
هي فترة المقاومة من أجل نيل االستقالل.
تدور أحداث الفيلم في ظل أجواء مشحونة ناتجة
عن الرفض الواسع لالستعمار ومقاومته ،إذ
نتابع تطور موقف الشاب عبد الرحمان من
رفض االنخراط في المقاومة ضد االستعمار
إلى منخرط فيها باستحياء وصوال للمقاومة
المسلحة بعد التقائه بالمقاوم الزرقطوني.
وهكذا يصور الفيلم ملحمة شعب كافح من
أجل استقالله من خالل قصة شاب بسيط
يتطور لديه الوعي السياسي بالتدريج حتى
ينخرط عن اقتناع في حب وطنه واعتناق

لقضيته.
ال يمكن لِعين سينفيلية وهي ُتشاهد فيلم
«فداء» أن ُتخطِ أ َ الجهد المبذول في التصوير
والذي قاده مدير تصوير شاب موهوب هو
فاضل اشويكة .وإذا كان العديد من المخرجين
المغاربة يلجؤون لمديري تصوير أجانب
جين بقلة مدراء التصوير في المغرب -
َ
متحجِّ ِ
وهي حُجَّ ة التخلو من صِ د ِقيَّة  -فإن هذه ال ِقلَّة
ومن بينهم فاضل اشويكة تحمل من الحنكة
والمهنية والتصور الفني ما يجعلها تقف
الند للند مع مدراء تصوير أجانب .وقد أبان
فاضل عن هذا في «فداء» من خالل ضبطه

ل«كادراته» واستعماله اإلضاءة بحساسية
الفنان ال ُملِم بعمله ،وإنجازه لصورة باألبيض
واألسود َق َّل أن ُنشاهد مثلها في السينما
المغربية واختياره لزوايا تصوير جد مُعبِّرة
عن سياق الحكي الفيلمي ،طبعا تحت إدارة
المخرج وبتعليمات منه.
وهكذا يمكن تصنيف الفيلم من ضمن تلك
األفالم االسياسية التاريخية التي يبدو فيها
موقف صانعيها واضحا وبدون مواربة .فيلم
يمزج التأريخ بالروائية ليعطينا إحدى اللبائن
األولى لكتابة تاريخ المغرب سينمائيا من
وجهات نظر فنية متعددة.
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«هدية من الماضي» ..الوثائقي وتأليف الواقع
رامي عبد الرازق
يمكن اعتبار فيلم «هدية من الماضي»
للمخرجة المصرية الشابة كوثر يونس
واحدا من أهم التجارب الوثائقية المصرية
التي قدمت مؤخرا والذي حظي بالعرض
خالل مهرجان اإلسماعيلية الدولي لألفالم
التسجيلية في أبريل الماضي وأعيد عرضه
بشكل تجاري محدود عبر شاشة «زاوية»
في القاهرة والتي أصبح لها نشاط جيد فيما
يخص عرض األفالم الوثائقية المصرية
واألجنبية والتي عادة ال تجد منصة عرض
سوى عبر فعاليات المهرجانات المتخصصة.

ربما أكثر ما يؤصل ألهمية «هدية من
الماضي» هو كونه مغامرة وثائقية خاضتها
صانعته الشابة -الفيلم مشروع تخرجها من
معهد السينما -بشكل يتسم بالكثير من الجرأة
والتحدي ،ليس فقط على مستوى صناعة
فيلم عن تجربة شخصية شديدة الخصوصية
داخل أروقة منزلها وعائلتها ،ولكن ألنها لم
تكن تدري وهي تشرع في وضع الكاميرا
الصغيرة بشكل سري داخل تفاصيل حياتها
وأسرتها ،إذا ما كانت التجربة سوف تكتمل
في لحظة ما ،أو أن ساعات التصوير الطويلة
سوف تتحول لمجموعة فيديوهات عائلية ال
تخص سوى أصحابها.

يمكن القول إن المخرجة الشابة اعتمدت في
مغامرتها الوثائقية على ما يمكن أن نطلق
عليه (تأليف الواقع) ،أي تركت للواقع في
سياقه غير المعروف أو المتوقع أن يقدم
لها حوادث وتفاصيل وشخصيات فيلمها
تقريبا كل الشخصيات التي التقت بها فيرحلتها إليطاليا هي شخصيات لم تكن ضمن
خطة الفيلم األساسية -محافظة على وحدة
موضوعها عبر بوصلة الفكرة األساسية
التي استلهمتها من حكاية قديمة في حياة
أبيها (دكتور مختار يونس) عن المرأة
اإليطالية التي تعرف عليها قبل أكثر من
ثالثين عاما وأحبها ،ووعدها بالزواج أثناء
دراسته في إيطاليا ،ثم كعادة كل العشاق
العابرين أخذ منها بعض تذكارات وعاد إلى
بلده ،ليتزوج وينجب وينسى ثم يقص الحكاية
على اعتبارها واحدة من مغامرات الشباب
البعيدة.
ولكن االبنة صاحبة الكاميرا الصغيرة
والمشروع الطموح بإنجاز تجربة مغايرة
تخصها ،تلتقط ذلك الشاب الذي ال تزال
روحه تسكن أباها ،وتحفزه لخوض المغامرة
الكاملة معها ،ليس فقط من أجل صناعة
الفيلم -الذي كان مهددا طوال الوقت بالفشل
في العثور على السيدة وبالتالي ضياع
الذروة المضيئة التي كللت نهايته -ولكن
من أجل الوصول إلى ما يشبه المعنى من
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وراء رحلة البحث الغريبة عن هدف غامض،
فللماضي أيضا ذلك البهاء الفاتن الذي يمكن
أن يعيد صياغة الحاضر بلون مبهج ،مهما
بدا الماضي بعيدا أو منفصال عن الواقع في
ظاهره الحياتي.
األب واالبنة
استطاعت كوثر أن ترسم مالمح شخصيات
فيلمها بشكل جيد ،بما يعكس فطرة درامية
براقة ،باإلضافة إلى أسلوبية جريئة في
عرض هذه المالمح ،بداية من تصويرها
ألبيها وهو في الفراش وصالة المنزل وغرفة
النوم والسيارة ،وكلها أماكن تخص األسرة،
ومن خالل زوايا تبدو عشوائية أو فوضوية
او حتى سرية في بعض األحيان ،بما يذكرنا

بما قاله يوما المخرج الفرنسي روبير
بريسون (كيف تتغلب على معضلة أن تجعل
الكاميرا ترى ما تراه أنت) وكان بريسون
يقصد بالرؤية أن تجعل الكاميرا تشعر بما
تشعر به أنت كصانع فيلم حيال الصورة التي
تراها في خيالك ونتصور أن كوثر استطاعت
تحقيق ذلك من خالل تلك الكاميرا الصغيرة
التي تبدو كأنها ملقاة بال اهتمام هنا أو هناك
لكنها تمنحنها جانبا من المشهد تاركة لنا ان
نتصور بقيته.
ظاهريا يبدو الفيلم وكأنه يتمحور حول
شخصية األب مختار يونس ،ومغامرة العثور
على حبيبته اإليطالية التي هجرها ذات
يوم ،لكنه في الحقيقة يحتوي على حضور

قوي لشخصية كوثر نفسها ،االبنة ومحركة
األحداث -أي صاحبة فكرة الرحلة وشراء
التذاكر واستخراج الفيزا والبحث على
اإلنترنت عن المرأة -وعليه يمكن اعتبار
الفيلم دراميا من بطولة كوثر وليس مختار
يونس ،من ناحية أن كوثر هي الشخصية
األساسية التي بناء على قراراتها تتحرك
األحداث وتتطور دراما العمل.
أما األب فعلى مستوى الميزان الدرامي
فهو شخصية الالبطل أو ()anti hero
حيث تبدو قراراته هي ردود أفعال على ما
تتخذه شخصية كوثر من قرارات ،بل إنه مع
تطور الصراع ما بين األب واالبنة يحدث
ذلك التمرد الملفت من الالبطل على البطلة،
وهو ما ترصده كوثر في لقطتين هامتين،
واحدة في حجرتها بالقاهرة والثانية في الفندق
بإيطاليا ،وكلتاهما من اللقطات التي ساهمت
في إثراء المحتوى الدرامي الواقعي للفيلم،
حيث يرفض األب وصاية كوثر المعنوية
والمادية ،وشعوره بأنها تتخذ القرارات التي
تتعلق بالرحلة نيابة عنه ،أو بشكل أكثر عمقا
فإنه يرفض تلك االستجابة الباطنية التي
تحركه باتجاه السفر والبحث رغم ميله الشديد
لذلك ،وذلك العتبارات شخصية تخص كونه
شخصية عنيدة وذات حيثية نابعة من كونه
أستاذا أكاديميا مثقفا صاحب تجربة مهنية
وحياتية ثرية ومتنوعة.
أما كوثر فرغم أن حضورها الصوتي أكثر
اتساعا على مستوى زمن الفيلم من حضورها
بصريا إال أنها استطاعت مونتاجيا أن تجعل
من هذا الحضور الصوتي تجسيد كامل
لشخصيتها وأفكارها وانفعاالتها داخل الفيلم
دون افتعال أو تنظير ولكن بسالسة شديدة.
استطاعت كوثر أيضا أن تجعل من حضورها
ما يشبه التعليق أو الوصف الصوتي لألحداث
وسياقات االنتقال من مرحلة لمرحلة أثناء
اإلعداد للسفر والرحلة ،دون أن تتورط
في وصف مباشر أو كاسر إليهام الحالة
الطبيعية ،والتي يسير عليها الفيلم في سياقه
الواقعي ،فلم تتوقف في أي لحظة لتتحدث
مع المتلقي أو توجه له أي إشارة تدل على
وجوده بل هو دائما خارج المعادلة الفيلمية
تماما ،وهو ذكاء فني منها ،ألنها عبر ذلك
اإلقصاء ووضع المتلقي في تلك الزاوية
السرية  -زاوية الكاميرا المائلة أو المخفية
أو المحمولة طوال الوقت -حفزت لديه أكثر
الرغبة في المتابعة واستفزت ذهنه وحواسه
الستكمال التفاصيل الغائبة ،وتجاوز المشاهد
اإلدارية الخاصة باالنتقال والحركة والسفر
وأخيرا انتظار لحظة العثور على المرأة ولقاء
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األب معها.
وتجدر اإلشارة إلى تلك الخصوبة الصوتية
التي تشكلت منها مالمح شريط الصوت
خاصة في االستعانة بصوت وأغاني عبد
الحليم حافظ رمز الرومانسية في زمن
األب في مختلف محطات الرحلة وبشكل
عفوي تماما وطبيعي كجزء من حالة األب
المزاجية وطقوسه اليومية وفي نفس الوقت
كجزء من السياق الصوتي لرحلة البحث عن
حبيبة سابقة وهي رحلة تتسم بجانب كبير من
العاطفية والرومانتيكية القادمة من زمن آخر.
يمكن اعتبار أن المونتاج الذي قام به ثالثة
مونتيرين كان له فضل سردي ضخم على بث
إيقاع حيوي وفي نفس الوقت مفهوم وغير
غامض بل إنه حتى في مشاهد أو لنقل لقطات
المطار أو محطات السكة الحديد في إيطاليا
كل لقطة كان لها ذلك المدلول الدرامي وتلك
اللمحة اإلنسانية والشعورية والعاطفية التي
اقتصنتها الكاميرا من بين تفاصيل كثيرة
وكانت مهمة المونتاج هي تنقيتها من كل
الشوائب التي حولها وإبرازها ولو في ثوان
معدودة.
يمكن أن نلمح أيضا أن من زاوية (تأليف
الواقع) أن الواقع كان سخيا على المستوى
الدرامي واإلنساني مع المخرجة في كثير
من محطات الرحلة ويكفي أنها التقت بذلك
الشاب المصري المقيم في إيطاليا والذي
ساهم بشكل كبير في توجيه مجرى األحداث
باتجاه العثور على المراة اإليطالية ،واألروع
من ذلك أن المخرجة بشكل إرادي أو غير

إرادي استطاعت أن توظفه في دور (الصفي
الدرامي) أي صديق البطل الذي يتحدث معه
تاركا ألفكاره العنان ولمشاعره التدفق وهي
إحدى الوسائل الدرامية المعروفة في التعبير
عن مكنونات الشخصية دون حديث مباشر مع
الذات أو مونولج داخلي.
غريزة وثائقية
من أسئلة التأليف والواقع التي يطرحها فيلم
كوثر سؤال اللقطات التي تبدو فيها المخرجة
منهارة وباكية عندما تشعر أن الرحلة توشك
أن تفشل نتيجة عدم القدرة على الوصول
للمرأة اإليطالية ،فهل كانت المخرجة تتعمد
ترك الكاميرا مفتوحة طوال الوقت للحصول
ما يجود به الواقع من تفاصيل في حكم الغيب
بالنسبة لها ولكنها ربما تصبح لقطة أو فصال
أو مشهدا من الفيلم! أم إنها كانت تترصد تلك
اللحظات مستشعرة أنها يمكن أن يكون لها
مكان في سياق التصوير.
أغلب الظن أن كال الفعلين كان في بال
المخرجة وهي تتحرك حاملة الكاميرا
الصغيرة طوال الوقت ،هنا يمكن أن نرصد
تشكل ما يمكن اعتباره (غريزة وثائقية) أي
تحول فعل التصوير والحركة الفيلمية إلى
فعل غريزي لدى صانع الفيلم أو ما أطلق
عليه المخرج إيان سيفان (الموقف الوثائقي
من الحياة) فالفيلم يتحول من مجرد فكرة أو
سياق تصويري وفني إلى موقف من الحياة
نفسها أو وجهة نظر في العالم.
هذا الموقف أو الغريزة الوثائقية هي التي
حافظت على ذروة الفيلم الحقيقية أو لنقل تلك

الذروة الكامنة في جوهر الرحلة نفسه ،فبعد
لقاء باتريشيا حبيبة األب اإليطالية وبعد أن
تفرد المخرجة مشاهد كاملة لذلك اللقاء بكل
تفاصيله والحوارات العفوية فيه ما بين األب
والحبيبة واالبنة والصديق نصف المصري،
يتساءل المتفرج هل انتهت الحكاية بتجلي
اللقاء الغريب وشبه المستحيل من البداية أم
أنه ال يزال هناك ما يمكن أن يقال في نهاية
الرحلة.
لو أن المخرجة اكتفت بمشهد اللقاء كنهاية
للحكاية لم يكن ألحد أن يلومها فهي قد أدت
للمتلقي ما وعدته به منذ اللقطة األولى حين
قدمت تذكرة السفر إلى أبيها ولكنها المخرجة
تقدم لنا نهايتها الخاصة وليست نهاية الحكاية
كما طرحها الواقع وسجلتها الكاميرا ،فعقب
اللقاء وفي طريق العودة تتلصص المخرجة
على عينا ابيها في محاولة للنفاذ إلى داخله
على اعتبار أن العيون هي نوافذ النفس ،في
لقطات جانبية قريبة لوجه األب تبدو الدموع
متجمدة في عينيه ،ثم يبدأ النوم في مداعبته
تدريجيا كأنما يختلط لديه الواقع بالذكرى أو
بتصورات عن حياة أخرى ربما كان له أن
يعيشها لو أنه عاد إلى إيطاليا وتزوج من
باتريشيا ،ال تسأل المخرجة أباها عما يدور
في رأسه تاركة للمتلقي أن يفترض أو يفكر
أو يضع نفسه مكان األب ،ملقية سؤاال (ماذا
لو؟) على نفسها وأبيها والجميع! وبشكل لم
يكن من الممكن طرحه إال عقب تحقق اللقاء
واكتمال الرحلة بالهدف األول واألساسي لها.

