رئي�س جمل�س �إدارة

�أ� .إبراهيم خليل اجليدة
مدير التحرير

�إب��������راه��������ي��������م ال�����ع�����ام�����ري
م�ست�شار التحرير

د .م��������ؤي�������ـ�������د ح����م����ـ����ـ����زة
�سكرتري التحرير

ع�����ب�����د ال�������ك�������رمي ق����������ادري

ت�صـــــــــدر عن نـــــــــــادي اجلـ�ســــــــرة الثقـــــــــايف االجتمــاعــــــي يف دولـــــــة قطــــــر
قواعد الن�شر
 -1تن�شر «ال�سينمائي» الإ�صدارات املتخ�ص�صة يف الفنون ال�سينمائية ونقدها ودرا�ستها.
�	- 2أن تكون امل��ادة املر�سلة للن�شر مبتكرة و�أ�صيلة ومل ي�سبق ن�شرها ومل تر�سل لدورية �أخرى
للن�شر.
	- 3ال يزيد حجم املتابعات الثقافية املر�سلة عن ( )1500كلمة ،بحرف حجمه ( ،)14معززة ب�صور
عالية اجلودة.
 - 4البحوث وال��درا��س��ات التي يقرتح املحكمون �إج��راء تعديالت عليها �أو �إ�ضافات �إليها تعاد
لأ�صحابها لإجراء التعديالت املطلوبة قبل ن�شرها.
�	- 5أن يتبع البحث الأ�صول العلمية املتعارف عليها وخا�صة فيما يتعلق بالتوثيق وامل�صادر وتكون
يف نهاية البحث.
 - 6تر�سل املواد املقدمة للن�شر �إلى املجلة على الربيد الإلكرتوين املو�ضح ،وتكون املادة مكتوبة
�إلكرتونياً ،وال تقبل املواد املر�سلة ورقيا ،واملواد املر�سلة ال ترد لأ�صحابها �سواء �أن�شرت �أم مل
تن�شر.
 - 7املادة املقبولة للن�شر ت�أخذ دورها يف الن�شر وفق �صدور �أعداد املجلة ويخ�ضع ترتيبها يف املجلة
العتبارات فنية وتقنية.
ت��وزع جمالت ن��ادي اجل�س��رة الثق��ايف االجتماع��ي جمان ًا ،دعم�� ًا للثقاف��ة والفن��ون العربية
امل��واد املن�شورة على �صفحات ه��ذه املجلة تعرب عن �آراء كتّابها وال متثل بال�ضرورة وجهة نظر النادي �أو هيئة التحرير.

ال�����ه�����ي�����ئ�����ة اال������س�����ت�����������ش�����اري�����ة
• �أ .خــالـــــــــد العـبـيــــدان  -قــــطــــر
• �أ .د� .سيد علي �إ�سماعيل  -مـــ�صـــــر
• �أ .عــــــمـــــــر غـبـــــــــــا�ش  -الإمارات
• �أ .د .احلبـيـب بـوخليــف  -اجلزائر
• �أ .جمـــــــدي الطـــــيـــــــب  -مـــ�صــــر
• �أ .طالب حممد البلـو�شي ُ -عـــمـــــان
• �أ� .أحـــمـــــد اخلطــيــــــب  -الأردن
املرا�سلـــــــــون
ادري � � � � � �� � � � � ��س ع � � �ل � � ��و� � � ��ش  -امل � � �غ � � ��رب
drissallouch@gmail.com

حم � �م� ��د ع � �ل� ��ي اب � ��راه� � �ي � ��م  -م �� �ص��ر
ma5696115@yahoo.com

ن� ��� �س� �ي ��م ال � ��داغ � �� � �س � �ت � ��اين  -ل� �ب� �ن ��ان
Queen_naseem@yahoo.com

حم � �م� ��د �أب� � � � ��و ع� � � ��رب  -الإم � � � � � � ��ارات
Abu.arab89@yahoo.com

�أ� � � �س � � �م� � ��اء ال� � �ع� � �ط � ��اون � ��ة  -ف ��رن� ��� �س ��ا
asmaaalatawna@gmail.com

املرا�سالت
على ال�بري��د الإل �ك�ت�روين مل��دي��ر حت��ري��ر املجلة:
ameri_ibrahim@yahoo.com

�أو على الربيد الإلكرتوين لنادي اجل�سرة الثقايف:
info@aljasraculture.com

www.aljasraculture.com
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افتتاحية العدد
يف ظل النمو املت�صاعد يف �إنتاج �أعمال الفنون ال�سينمائية وفنون الإعالم
احلديث ،واالنت�شار الوا�سع للأفالم يف ال�شا�شات الكبرية ،والف�ضية
وحتى يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،وكرثة املهرجانات املخت�صة يف
الفنون ال�سينمائية و�إنتاج الأفالم من �سينمائية �إلى وثائقية ف�أفالم
ال�شباب و�أفالم امليزانيات ال�صغرية �إلى �أفالم الأجهزة النقالة؛ تتزايد
احلاجة �إلى جمالت خمت�صة بالفنون ال�سينمائية ت�صدر باللغة
العربية ..الأمر الذي تفتقده ال�ساحة الفنية ال�سينمائية يف الوطن
العربي .وكعادة نادي اجل�سرة الثقايف االجتماعي وانطالقا من �سعيه
املتوا�صل لتقدمي املنتج الثقايف املفيد واال�ستثنائي الذي يخدم املتلقي
العربي ويعرفه من منظور املخت�ص ب�صنوف الثقافة والفنون يطل
عليكم نادي اجل�سرة الثقايف مبجلته الف�صلية « ال�سنيمائي» لتكون
انطالقة مميزة لهذا العام الذي ح�ضرنا له ذخرية ال ب�أ�س بها من
الفعاليات والن�شاطات الثقافية .املجلة حتمل طموحاً عايل الهمة ب�أن
تكون �أداة تنوير ثقايف ملحبي هذا الفن من املحرتفني �إلى الهواة وحتى
ع�شاق م�شاهدة الأفالم ومتابعة �أخبارها ومعرفة �أ�سرار املهنة ،فاملجلة
تقدم املجلة معلومات ودرا�سات ق�صرية معمقة عن الفن ال�سينمائي
من بقاع العامل املختلفة ،تقوم هذه الدرا�سات بتقدمي بيانات مهمة
وحتليل حالة ال�سينما يف �أماكن خمتلفة من العامل ،وتر�صد �أهم نقاط
التحول يف م�سرية هذا الفن ،كما ولن تغفل املجلة عن تقدمي كتابات
�أهم النقاد يف هذا احلقل من كتابات نقدية لأفالم �أو ظواهر فنية
خا�صة ترتبط بالفن ال�سينمائي .تويل املجلة اهتماما خا�صا ب�إبداعات
ال�شباب يف عامل ال�سينما ،وتقوم بتتبع �أعمالهم وم�شاركاتهم يف �شتى
�أنواع املهرجانات داخل العامل العربي وخارجه ،وت�شجع نقاد ال�سينما
على الكتابة عن �أعمالهم لت�ضمن �إثراء التجارب امل�ستقبلية وتطوير
امل�سار .ويف �سبيل ذلك تقوم املجلة ب�إفراد باب خا�ص يف كل عدد ،يكون
خمت�صا بتناول مو�ضوع �سينما ال�شباب و�أفالم امليزانيات ال�صغرية.
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العدد الأول �شتاء 2016

�أ� .إبراهيـــم خليــــل اجليــدة
رئي�س جمل�س الإدارة

جملة ال�سينمائي تنطلق من نادي اجل�سرة
الثقايف يف قطرُ ،تعنى بتطوير الفن ال�سابع
و�إثراء الوعي الثقايف بهذا الفن على
امل�ستوى العربي ،ومتد ج�سر ًا ثقافي ًا بني
�سينما العامل العربي والعاملي من خالل
االنفتاح على الثقافة ال�سينمائية يف �شتى
�أنحاء العامل.

العدد الأول �شتاء 2016
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السيناميئ تبدأ

ذيب

يحلق عاليا
يف سامء األوسكار

جامل القييس

ما بني الفكرة اإلخراجية الخالقة ،غري املسبوقة ،املتمثلة يف تأهيل أشخاص مل يقفوا من
قبل كامريا ،ليكونوا أبطال فيلم روايئ طويل ،وبني الرتكيز عىل القيم اإلنسانية األخوة/
الشجاعة /الكرم /الصرب ،يف الفيلم األردين «ذيب» .ما بني هاتني املسافتني كان ملخرج الفيلم
أن يراهن عىل أن اجرتاحه مرشوع «خلق ممثلني» من العدم ،أهم بكثري من القيم العليا يف
النفس البرشية؛ ألن األعامل السينامئية تزدحم بها ،وبغريها من صور املعاين اإلنسانية .لكن
رهان املخرج األردين ناجي أبو نوار تحقق ،عىل وجه الجزم والحسم ،من كون هذه القيم
وميالدها ونضوجها واعرتاكاتها ومآالتها ،تنطلق من ممثلني اخرتعهم هو من رحم حاجته
لصدقية أداء ال يضاهيه تقمص ممثل لدور ،أو تدريب نفيس ملرحلة التامهي ،التي تستلزم
من أهم املمثلني االنتامء للنص قبل الرشوع يف محاكاته ،والتعبري عنه وإنطاقه.
ويف الوقت الذي كرس فيه الفيلم األردين «ذيب» جليد عقود من غياب السينام العربية عن
أضواء األوسكار ،فإن اإلشارة رضورية ،أيضا ،إىل أن التلفزيون األردين انطلق بثه يف العام
 1968فقط .وبعبارة أخرى فإن صناعة السينام العاملية والعربية قطعت قرابة  6عقود
واألردن بعد «دون سينام» ،وإذا كان أول فيلم مرصي كان مع انطالق السينام العاملية
 1896فإن السؤال مهم ،وجدير بالدراسة ،عن غياب السينام املرصية عن األوسكار منذ
انطالق الجائزة العام  1929ما يعني  87عاما من الغياب رغم سيول الدوالرات التي أنفقت
يف هوليوود العرب!
لقد لفت «ذيب» األنظار ألول مرة سينامئيا إىل هذه املنطقة من العامل عىل الصعيد
السيناميئ ،وبدل أن تكون بلداننا مجرد أماكن تراثية وآثار قدمية تستفيد منها مخيلة وحاجة
صناع السينام يف هوليوود والعامل ،أثبت شبان مبدعون قالئل من هذه البقعة الجغرافية
الصغرية أنهم قادرون عىل تقديم عمل سيناميئ كبري حجز لنفسه بثقة مقعد الحضور
رشف يف الكرنفال السيناميئ العاملي األضخم ،األمر الذي يجعل األمل بانتزاع فيلم «ذيب»
امل ّ
أفضل جائزة فيلم أجنبي ليس مجرد وهم ،وعىل الرغم من عدم حصوله عىل الجائزة إال أن
«ذيب» وما حصده من جوائز كثرية كفيل بتوجيه األنظار إىل مخرج جديد من طراز رفيع
قفز بالسينام العربية إىل أضواء هوليوود.

�إبراهيم العامري
مدير التحرير

ها نحن اليوم �أمام �إ�صدار جديد لنادي اجل�سرة الثقايف ،فبعد فكرة رئي�س جمل�س �إدارة
النادي الأ�ستاذ �إبراهيم اجليدة ب�أن يكون هناك جملة ثقافية تعنى بالفن ال�سابع ،كان
التح�ضري لهذا العدد الذي بني �أيديكم على مدار �سنة كاملة ،ا�ستطعنا فيها �أن نتوا�صل
مع عدد كبري من منظري ال�سينما وخمت�صيها واملهتمني بها يف الوطن العربي ،لن�صدر
جملة فارقة ترقى مل�ستوى م�شاريع النادي العريق الذي ينتهج خطا تنويريا حداثيا
يزاوج بني �أ�صالة الطرح وع�صرية التقدمي .املجلة م�شروع جديد �ضمن م�شاريع ثقافية
كبرية ت�سعى للنهو�ض بالفعل الثقايف العربي واملحلي ،وتفتح مناخات جديدة لفن ما
زال مت�أخرا يف وطننا العربي ،على الرغم من قدم ال�سينما العربية التي واكبت بدايات
ال�سينما يف العامل ،لهذا فقد خ�ص الناقد امل�صري د� .سيد علي املجلة بدرا�سة مهمة
حول بدايات ال�سينما يف م�صر احلالة ال�سينمائية الأهم عربيا ،ويف هذا العدد الذي �ضم
جمموعة من مبدعي الوطن العربي واملهتمني بالنقد ال�سينمائي تقدم املجلة جمموعة
متنوعة من القراءات والدرا�سات واملقاالت من �شتى بقاع وطننا العربي .كان للفيلم
الذي ح�صل بطله على الأو�سكار «العائد» قراءة معمقة من الناقد عبد الكرمي واكرمي
من املغرب العربي ،و�أجرى ال�شاعر والكاتب �إدري�س علو�ش حوارا مع املخرج ال�سينمائي
املغربي عبد ال�سالم الكالعي� ،أما الكاتب الأردين مفلح العدوان فقد كتب حول ال�سينما
الأردنية �س�ؤال التحقق يف مهب الريح ،ويف التحول القيمي واملجتمعي ل�صورة الفتوة
�أفردت الكاتبة �صفاء البيلي درا�سة ت�ستقرئ ال�صراع القيمي يف املجتمع الذي حملته
ال�سينما على �صور �أبطالها املعروفني يف ال�سينما امل�صرية ،ومن جهته ت�ساءل الناقد
الإماراتي عمر غبا�ش يف مقاله (ال�سينما العربية �إلى �أين؟) عن مناخات تطور احلرفة
ال�سينمائية عربيا ،فيما كتب الناقد ال�سينمائي ناجح ح�سن حول �إبداعات النجمة
مرييل �سرتيب بني بهجة الأداء ومر�آة احلقيقة� ،أما ال�سينما الكردية فقد تناولتها د.
�أمل اجلمل حتت عنوان (الأفالم الكردية وملتقى الطرق يف بانوراما الفيلم الأوروبي
بالقاهرة) ،وقد تناول ب�شار �إبراهيم كتاب «حمظورات على ال�شا�شة» للكاتب والناقد
ال�سينمائي �أحمد �شوقي وقدم له قراءة معمقة ،وحول ت�أثري الواقعية االجتماعية يف
التجربة ال�سينمائية اجلزائرية كتب الأ�ستاذ الدكتور حبيب �أبو خليفة حول التجربة
اجلزائرية التي يقدم من خاللها ر�ؤية مغايرة بعد اال�ستقالل ،نتوقف عند ال�سينما
العربية و�شركات الإنتاج الهابط �إذ كتب ح�سام عبد الهادي (ال�سينما العربية من
الأخوين لومري �إلى �شركات الإنتاج الهابط) ،وقدم املحرر متابعة لأيام الفيلم العربي
املعرو�ض يف اجلزائر ،ونعرج على ال�سينما املغربية التي كتب عنها الناقد لربوزيني عبيد
وتناوله لفيلم «اخلبز احلايف» عن ق�صة املبدع حممد �شكري ،بينما ذهب كاظم مر�شد
ال�سلوم �إلى الإنتاج العربي وحتديداً فيلم «الزنزانة» وهو من �إنتاج �إماراتي ،من جهة
�أخرى كتبت د .رزان �إبراهيم «الفيلم والرواية م�سارات مقارنة» ،فيما كتب الت�شكيلي
والناقد حممد العامري مقاال حتت عنوان «ال�سينما والفنون الت�شكيلية»� ،أما جمدي
الطيب فقد قدم قراءة حول «فيلم قدرات غري عادية» ،وقد تابع املحرر يف هذا العدد
فيلم «متبكتو» �أ�سئلة ال�سيا�سي والفني ،من جهتها قدمت ن�سيم داغ�ستاين عر�ضا حول
الفيلم الإيراين «امر�أة ال�شاعر» ،ويف ختام العدد الأول لل�سينمائي ترك د.م�ؤيد حمزة
م�ست�شار التحرير تلويحته التي �أبقت امل�صارع مفتوحة على �أهبتها لأعداد قادمة
ومل�شاركات حترك الراكد يف ر�سالة الفن ال�سابع .وبذلك تكون باكورة م�شاريع اجل�سرة
لهذه ال�سنة جملة نوعية خمت�صة على الرغم مما يحيط بنا من ظالمية وحروب
التي يعاين منها وطننا العربي وما تنفك تغرقه يف �صورة الدم على ال�شا�شات ،وما زلنا
نحتفل بو�صول فيلم عربي للرت�شيحات النهائية للأو�سكار حتى لو مل ي�أخذ اجلائزة
فكان (ذيب) غالفنا لهذا العدد الذي نتمنى �أن يغطي غياب جمالت ال�سينما املخت�صة
عن ال�ساحة الثقافية العربية.

6
العدد الأول �شتاء 2016

دراسات

أفيش

العدد الأول �شتاء 2016

7

ميثل املخرج (يوسف شاهني) وبعض مجايليه
ال ِ
عامد الذي قام عليه تيار السينام الواقعية
املرصية والعربية ،ف��إذا انتبهنا ملجموعة
األفالم التي أخرجها (توفيق صالح) و(صالح أبو
سيف) نستطيع رصد سينام مغايرة لسابقتها،
التي اعتمدت عىل املمثل (الجان) أو املطرب
ذائع الصيت ،ليدخل بنا هذا الجمع النابه منطقة
عمق الفت ،وبرؤية جديدة ،وزوايا
مشني ب ُ
امله َّ
كامريا تؤكد القيمة الفنية بالتوازي مع قيمة
الطَّرح.

وق��د استطاع امل��خ�رِج (يوسف شاهني) أن
يخلق لنفسه زاوي��ة ال يزاحمه فيها أحد،
ليقف يف منطقة تجتذب الضوء ،حيث جدل
االختالف الدائم حول ما يق ِّدمه ،ومل يسلم من
جم جمهوره ،ليجعله مخ ِر ًجا
التصنيف الذي ح ّ
نخبويًّا ،يق ِّدم أعامالً تخاطب عقلية امل ُشا ِ
هد
املثقَّف ،ذلك ال��ذي يخفي ارتباكه أحيانًا،
ويجايف املوضوعية أحيانًا أخ��رى ،ليك ال
يُتَّهم بالسطحية ،ف ُيقبِل عىل سينام (يوسف
شاهني) من باب الوجاهة الثقافية ،وكالهام
– املتناح َرين عىل سينام (يوسف شاهني) –
ال ينتبه إىل أنه حاول أن يق ِّدم الخلطة الفنية
ولكن مبذاقه هو ،مبذاق واعٍ ،محب للجامل،
يسعى إىل ترسيخه ،حتى من خالل فضح القُبح.

8

العدد الأول �شتاء 2016

قراءة
دراسات
فيلم
يف

بقلم ..مصطفى جوهر

ورغم أن فيلم (باب الحديد) ليس الفيلم األ َّول يف مسرية املخرج
السيناميئ املرصي العاملي (يوسف شاهني)؛ إالَّ أنه ميثِّل نقلة مه َّمة يف
مسرية أعامل املخرج الراحل ،وهو ما جعله ضمن كالسيكيات السينام
ولعل االرتباك الذي ما زال يتل َّبس املشاهد
املرصية بل والعربية وبجدارةَّ ،
ً
 إىل يومنا هذا  -عند مشاهدة أفالم (يوسف شاهني) ،وخاصة فيلمباب الحديد ،يرجع إىل كون الفيلم متجاوزًا لجميع ال ِّت َيم السينامئية التي
تزامنت ووقت عرضه ،إنه فيلم الحالة ،تلك البقعة التي مل تعتدها ثقافة
املشاهد املرصي والعريب ،أن يُلقي فيلم بالضوء عىل أبعاد نفسية ،متشابكة
مع أبعاد اجتامعية ساهمت يف تصعيد الحالة ،هو ما جعل الفيلم أشبه
بالشيفرة التي تحتاج إىل َح ٍّل.
مقتبسا
ابتكر املخرج (يوسف شاهني) هذا الفيلم ،وأقول ابتكر؛ فلم يكن
ً
أو مأخو ًذا عن عمل أديب ،كام كانت طبيعة املرحلة التي شهدت ظروف
رصم ،بل إنه شارك يف األداء
إنتاجه وعرضه ،حيث خمسينيات القرن املن ِ
التمثييل بدور البطولة ،لعلمه أن الفيلم يغوص يف منطقة نفسية قد
يصعب توصيلها ملمثل آخر ،وبالتايل تفقد كث ًريا من بريقها الذي يف مخ ّيلته؛
فهذا الشاب الصعيدي الذي نزح بصورة أو بأخرى إىل العاصمة ،وتعلَّق
ببوابتها دخوالً وخرو ًجا ،حيث صارت محطة السكة الحديد (باب الحديد)
هي محل سكنه وعمله م ًعا ،وهو الفضاء املكاين األنسب لرصد حاالت
إنسانية نغفلها يف زحمة الحياة ،وعجلة الحركة ،وهو التوازي الذي استفاد
منه (يوسف شاهني) يف اعتبار محطة السكة الحديد مرس ًحا لألحداث؛ كلنا
قادم ومرتحل ،ال ننتبه ملَن ميُ ُّرون بجوارنا ،وقلّام
عاب ٌر يف هذه الدنيا ،بني ٍ
ننتبه إىل من يجاورنا يف الرحلة ،وهي بيئة رغم ِقدمها يف مرص مل تشغل
يعج باملسافرين،
 بهذا ال ُعمق  -عقول السينامئيني ،هذا املكان الذي ُّوالشغَّالة ،بل وهذا الوحش الحديدي الذي يحمل آالف الحاالت ،ويجثم
بثقله عىل رصاط حديدي ،كان الساحة املصغَّرة للحياة ،وقد أدار (يوسف
شاهني) الحركة فيها بعي َني صقر ،تلتقط وتس ِّجل ،ترصد وتطلِق للمتابع
الجيد العنان لتضفري الخيوط وتجميعها.

مل يكن صانع القصائد السينامئية املغايرة يلهو ،ومل تكن طالسمه  -كام
يحلو للبعض تسمية أعامله  -مجرد فوازير للتسلية ،لقد خلق حالة
سينامئية خالصة وخاصة ،تنكأ جرا ًحا مرصية ،وإنسانية ،حتى وإن جمحت
به الرنجسية لريى يف ذاته محو ًرا ،باعتباره الوحدة الصغرى التي تختزل
أ ّمة ،بالضبط كام كان (باب الحديد) فضا ًءا يختزل حياة.

وقد وضع املخرِج عىل هامش الفيلم ظاهر ًيا  -يف مقابل شخصية (قناوي)
املُعاق ،قليل الكالم ،الذي يُثأثئ إذا تكلَّم  -الفتا َة التي تنتظر حبيبها،
والتي ظلَّت صامت ًة طيلة الفيلم ،وكانت نقالت الكامريا ترصد صربَها ،إىل
أن يأيت الحبيب املنتظَر ،لكنها مل تستطع حتى أن تنظر يف عينيه ،فقد
أخذته حياته منها ،وهو بالضبط حال (قناوي) املُت َّيم بـ (ه ّنومة) لكنها
ترتِّب حياتها دومنا االلتفات إليه ،فهو ال ميثِّل لها شي ًئا ،وليس له دور يُذكَر
يف حياتها القادمة .مل ينتبه للفتاة سوى (قناوي) وكأنه يؤكِّد عىل تقارب
نفس َّية الشخص َّي َتني؛ (ه ّنومة) الطموحة ،التي تشغلها حياة املستقبل عن
املُت َّيم بها (قناوي) ،تتوازي  -عىل الجانب اآلخر  -مع العاشق املنتظَر ،الذي
غاب يف أهله ،وكأنهم حني أحاطوا به ،د َّوامة تأخذه من كل ما قد يسحبه
بعيدً ا عن نسقها ،لتبتلعه يف ترتيبها الخاص ملستقبله.
العدد الأول �شتاء 2016
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السينام
الحديد
بدايات
باب
الحياة
بوابةمرص
يف

باب الحديد..
بوابة حياة
َّ

وهو ما جعله وجعل أفالمه – دامئًا – ُعرضة للمنع والحجب ،رغم أنها
تلقى الرتحيب يف العامل ال ُح ّر ،ورغم تأخُّر تكرميه؛ إال أن إرصاره مل ي ُخ ْنه،
يفل عزمي َته ائتامر الظالميني الذين تر َّبصوا بف ِّنه وبه.
ومل ّ

ِ
بالقصة املحورية بني (قناوي) و(ه ّنومة)،
مل
يكتف املخرج يوسف شاهني ّ
بل تط َّرق إىل رصاعات برشية متثِّل فئات أخرى لها نفس املطامع ونفس
املكابدات ،فاملعركة التي خاضها حماَّ لو املحطة بقيادة (فريد شوقي)؛
معركة الحياة ،بني القوي الذي يريد االستيالء عىل كل يشء ،والقبض عىل
أرزاق اآلخرين ،ال يقبل أن ينازعه يف ذلك أحد ،والجديد يف هذا الطَّرح:
الحل الذي يناسب طبيعة املجتمع املدين
أن املخرِج (يوسف شاهني) قدَّ م َّ
ال ُح ّر ،فكان الرصاع عىل أشُ دِّ ه لكن بصيغة تسمو عىل عراك الغوغاء ،إن
اللجوء إىل فكرة النقابة ،والحصول من خالل املؤسسات عىل الحقوق
املنهوبة ،كان تو ُّج ًها عامل ًيا ،لعل عاملنا الثالث يعاين حتى وقتنا هذا من
عدم تفعيله ،وهو ما يشري بوضوح إىل وعي الفنان يف تناوله وطرحه ،وهو
الربيق السابق ملرحلته ،واملبشرِّ مبا هو ٍ
آت ،وإن كان (يوسف شاهني)
ليس وحده ،وال أ َّول املنحازين إىل امله َّمشني يف تيار السينام الواقعية ،إال
أنه بطرحه هذا استطاع أن يلقي الضوء عىل منهجية الحلول ،وبخطوة
استباقية ،نحو فكرة املؤسسات ودورها يف فك االشتباك بني عنارصها.

قراءة
يف فيلم

السينام حينام تحقق معادلتها الصعبة
عبد الكرمي واكرمي

فيلم العائد

فيلم «العائد»..
كانت صورة الهنود احلمر قد أخذت
تتحس��ن يف الس��ينما الهوليودي��ة
َّ
م��ع بداي��ة الس��بعينيات م��ن القرن
املاض��ي حلظ��ة إجناز فيل��م «رجل
يف الصح��راء» ،له��ذا ال نش��اهد به
ذل��ك الهن��دي املتوح��ش والعدواين
ضره
ال��ذي ج��اء الرج��ل األبي��ض ل ُي َح ِّ
و ُيخرجه من تخلف��ه وحيوانيته  ،كما
كان احلال يف أفالم الغرب األمريكي
(الويسرتن) السابقة لتلك الفرتة
ميكن اعتبار املخرج املكسييك
أليخاندرو غونزاليس إينياريتو من أبرز
مخرجي الجيل الجديد يف هوليود ،فقد
أثبت أنه قادر عىل انتزاع اإلعجاب
ولفت االنتباه إليه ،ليس فقط من
ناحية فوزه بجوائز أهم املهرجانات
العاملية وإحرازه تنويه النقاد
بالجوانب الجاملية ألفالمه ،وإمنا أيضا
بسبب اإليرادات املهمة التي تحصدها
تلك األفالم بقاعات العرض بأمريكا
وخارجها ،عىل الرغم أنها مل تكن دامئا
سهلة ويف متناول الجمهور الواسع،
وال ذات أسلوب كالسييك متداول
ومضمون الربح مسبقا .فها هو يصل
يف فيلمه األخري «العائد» لتلك املعادلة
الصعبة التي تظل بعيدة املنال حتى
بالنسبة للعديد من املخرجني الجيدين،
حيث أنه وازى -بشكل ُمتحكَّم
فيه -بني الفرجة الجامهريية املطلوبة
بإلحاح يف هوليود وبني الجانب الفني
املبني عىل لغة سينامئية خالصة تنشد
الجميل وتتعقبه.

بني إعادة الصنع واالقتباس

رغم أن املُعلن عنه يف الجرنيك أن
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فيلم «العائد» مقتبس من رواية
ملايكل بونك باإلسم نفسه ،إال أن
هناك فيلام آخر بعنوان «رجل يف
الصحراء» Man in the wilderness
من إنتاج سنة  ،1972تتشابه
خطوطه العريضة مع «العائد» وليس
به سوى بعض االختالفات الطفيفة
عنه ،بحيث يبدو فيلم إينياريتو وكأنه
إعادة لهذا الفيلم.
ما ميكن استخالصه من رواية «العائد»
ملايكل بونك أنها ليست من نصوص
األدب الكبري ،وإمنا مجرد رواية
للمغامرات بخلفية تاريخية هي
بداية القرن التاسع عرش يف أمريكا
املتوحشة والطامحة لدخول عرص
الحضارة ،حيث تنطلق مجموعة من
املستكشفني وصيادي الحيوانات بقصد
بيع جلودها ،يف مغامرة داخل مناطق
مازال يسيطر عليها الهنود الحمر،
ليتعرض البطل «هيوغ غالس» ،أحد
أعضاء الحملة ،لهجوم من طرف دب
ويصاب بجروح خطرية ،يُرشف بسببها
عىل املوت ،ليرتكه زمالؤه وسط الثلوج
والخطر الهندي يتهدده ،لكنه يتعاىف

ويرجع لينتقم .وتظل أهم شخصية
يف الرواية هي شخصية «غالس» ،أما
الشخوص األخرى فباهتة ومل تكتب
عىل ما يبدو بنفس الجدية واالهتامم.
أما بخصوص الفيلمني ،فإن»العائد»
ُيفتتح مبقدمة طويلة قبل أن يقع
للبطل ما وقع له ،فيام أننا يف «رجل
يف الصحراء» ندخل مبارشة يف الحدث،
بحيث تتم مهاجمة البطل من طرف
الدب لرنافقه بعد ذلك عرب اسرتجاعات
متتالية وبتقنية «الفالش باك» أثناء
تذكُّره ملسار حياته منذ أن كان صغري
السن ،حتى وفاة زوجته وهي تلد
ابنتهام ،وذلك يف رحلة من الشك
إىل اليقني ،تجعله أثناء محنته هذه
يصل إىل راحة اإلميان .ويف املقابل فإن
البطل يف «العائد» ال تتخلَّل أحالمه
أثناء تربُّص املوت به ،بعد هجوم أنثى
الدب عليه وإصابته بجروح خطرية،
سوى صورة زوجته الهندية املتوفاة،
والفرتة الهانئة التي قضاها برفقتها.
إيجابية صورة الهندي األحمر

كانت صورة الهنود الحمر قد أخذت
تتحسن يف السينام الهوليودية مع
َّ

بداية السبعينيات من القرن املايض
لحظة إنجاز فيلم «رجل يف الصحراء»،
لهذا ال نشاهد به ذلك الهندي
املتوحش والعدواين الذي جاء الرجل
األبيض ل ُي َح رِّضه ويُخرجه من تخلفه
وحيوانيته  ،كام كان الحال يف أفالم
الغرب األمرييك (الويسرتن) السابقة
لتلك الفرتة ،بل نجد به هنديا مساملا
يرافق الحملة االستكشافية كدليل،
ويتعاطف مع البطل بعد أن يتعرض
لهجوم الدب ويقرر زمالؤه التخيل
عنه ،لكنه ال يستطيع أن يفعل من
أجله شيئا سوى تالوة تراتيل هندية
عليه وتعليق طوطم يف عنقه.
لكن صورة الهندي يف «العائد» كانت
أكرث عمقا وإنسانية ،إذ حاول إينياريتو
تربير ما يضطر الهنود الحمر الرتكابه
من أعامل عنف بكونها مجرد دفاع
عن النفس ورد فعل طبيعيا عىل غزو
غرباء ألراضيهم ونهبهم ملمتلكاتهم
وسيطرتهم عليها .وحتى البطل أيضا
ميكن اعتباره نصف هندي كون زوجته
املتوفاة كذلك ،وابنه ذو مالمح هندية
واضحة.
العدد الأول �شتاء 2016
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التطور ال��ذي ش��هدته التقنيات
يف ع��امل الس��ينما س��اعد يف
جع��ل “العائ��د” م��ن ب�ين أه��م
تفوق صانعوها يف
األفالم التي َّ
اس��تعمال املؤث��رات البصري��ة
بشكل مناسب وجيد وغري مبالغ
فيه ،بحيث تخدم احلبكة وتضيف
ِ
وتعضده ،دون
للس��رد الفيلمي
بهرجة وال زيادة

ويف السياق نفسه ميكن اعتبار
الشخصية التي أداها دي كابريو
باقتدار ،وتجاوز فيها نفسه وقدراته
كممثل ،استمرارا لشخصية أدَّاها
كيفن كوسترن يف فيلم «الرقص مع
الذئاب» سنة  ،1990الذي يكتشف
فيه البطل مجتمع الهنود الحمر
بالتدريج بعد أن يكون مسؤوال عن
فيلق يف الجيش األمرييك ،ليصبح
بعد ذلك جزءا من هذا املجتمع
املتسامح والحامل لقيم إنسانية
ليست موجودة يف املجتمع املقابل،
الذي يدَّ عي أنه جاء لينرشها يف
قارة متوحشة وعدائية .فنحن نشعر
وكأن شخصية «غالس» تنطلق يف
بداية «العائد» من النقطة التي
تركنا فيها بطل فيلم «الرقص مع
الذئاب» ،الذي شَ كَّل نقطة تحول
مهمة وفاصلة يف تعامل السينام
األمريكية مع صورة الهنود الحمر،
الذي انحاز فيه مخرجه وبطله كيفن
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كوسترن لهؤالء معتربا إياهم ضحايا
الغزو األبيض يف سبيل إنشاء أمريكا
الحديثة.
عىل العموم فالفيلامن «رجل يف
الصحراء» و«العائد» إنسانيان يف
بنائهام وتوجههام العام ،وقد م َّر
الفيلم األول مرور الكرام ومل يتس َّن
له أن يأخذ مكانته يف «ربريطوار»
السينام العاملية ،رمبا ألن مخرجه
ريتشارد رسافيان مل يك ِّرس اسمه
كمخرج سيناميئ مهم ،وألن أغلب
إنجازاته تلفزيونية ،أو ألن الفرتة
التي ُصنع فيها الفلم كانت من
أسوأ الفرتات التي مرت بها السينام
األمريكية ،حيث استطاعت سينامت
أخرى حينها التفوق عليها ومنافستها
حتى يف األنواع التي كانت متخصصة
فيها ومن بينها «الويسرتن» الذي
نحن بصدده ،الذي ينتمي إليه
الفيلامن اللذان نتحدث عنهام ،إذ
كان «الويسرتن سباغيتي» اإليطايل

يعرف أزهى أيامه ويُع ِّوض بذلك
الريادة الهوليودية يف هذا النوع ،يف
الفرتة نفسها التي أُنجز فيها فيلم
«رجل يف الصحراء».
عىل الرغم من ذلك ميكن اعتبار
«رجل يف الصحراء» فيلام كالسيكيا
بامتياز ،فقصته مل تكن حينها
متداولة يف أفالم «الويسرتن» وال
طريقة التناول كانت تقليدية .ورغم
أن ميزانية الفيلم صغرية جدا مقارنة
مبيزانية فيلم «العائد» الذي وصلت
إىل  150مليون دوالر أمرييك ،فهو
األغىل من بني كل أفالم إينياريتو
األخرى ،إال أنه ال يفقد أهميته
لهذا السبب وإمنا يجعله ذلك يزداد
أهمية يف أعني محبي السينام.
مرجعيات ..وملسات فنية

إن املرجعيات السينامئية التي تجد
لها جذورا يف سينام «الويسرتن»
والسينام الشعرية ،تجعل فيلم
«العائد» غنيا من الناحية الفنية

والجاملية ،وتؤهله ليك يظل يف
الذاكرة السينامئية طويال ،بوصفه
فيلام ُصنع ليعيش ،وليس من تلك
األفالم التي تفقد أهميتها مبجرد
املشاهدة األوىل.
فمن خالل تناوب متحكم فيه بشكل
جيد بني املشاهد الواقعية الصادمة
املليئة بالعنف والكره ،وتلك التي
تدور يف أحالم البطل وتجعله
يتحمل مشاق الطبيعة القاسية حتى
يُنجز رغبته يف االنتقام ،استطاع
إينياريتو أن يصنع فيلام تحققت
فيه تلك املعادلة الصعبة التي قليال
ما نستمتع بوجودها يف السينام
األمريكية ،حيث أنجز فيلام سيلقى
فيه الجمهور الواسع ضالته وطالب
السينام الخالصة أيضا ما يبحثون
عنه ،خصوصا أنه يجد له مرجعيات
سينامئية مهمة يف أفالم املخرجني
الكبريين الرويس أندري تاركوفسيك
واألمرييك الثائر والخارج عن املألوف

ترانس مالك.
وحينام نعلم أن مدير تصوير فيلم
«العائد» ليس سوى املكسييك
إميانويل لوبيزيك ،الذي صنع مع
«مالك» روائعه السينامئية ورشع
مؤخرا يف االشتغال مع إنياريتو،
ينتفي العجب وندرك رس ذلك
يشع من
«الجامل العظيم» الذي ُّ
الفيلم ورس تلك الخلطة املبهرة التي
سيدوم حتام مفعولها لسنوات.
يظل إينياريتو يف «العائد» مخلصا
ألسلوبه الجاميل والشكالين ،إذ
نجد يف الفيلم تلك اللقطات
الطويلة دون قطع ،التي حرضت
يف «الرجل الطائر» ،وذلك حتى
يف مشاهد العنف والحركة التي
كان مخرج آخر قادم من ردهات
هوليود س ُيقطِّعها للقطات قصرية
ورسيعة متتالية ،ويف ذهنه أن مثل
ذلك األسلوب هو الكفيل بجعل
املتفرج يلتصق مبقعده وال يربحه

حتى املشهد األخري من الفيلم،
لكن إينياريتو أثبت العكس،
فإضافة لتلك املشاهد الشاعرية
ألحالم «غالس» التي كان مربرا
فيها استعامل اللقطات املشهدية
الطويلة ،أو تلك األخرى ملشاهد
الطبيعة الخالبة واملهددة لإلنسان
يف آن ،فإن تحدي املخرج كان يف
اختياره للّقطة الطويلة يف ذلك
املشهد  -املفتاح الذي تهجم فيه
أنثى دب عىل «غالس» ،الذي
يدوم خمسة دقائق دون استعامل
للمونتاج ،تجعل األنفاس تنقطع
خاللها عىل الرغم من األسلوب
املختلف إلينياريتو ورمبا بسببه
أيضا ،إذ أن لجوء املخرج للّقطة
 املشهد أعطى اإلحساس أكرثبالواقعية وق َّرب املوضوع املصور
من الوثائقية والتسجيلية مبعدا
إياه عن تصنع تخيييل ُمفربك
ومفتعل.

مؤثرات مختلفة

بفيلم «العائد» َمشاهد كان من
املستحيل خروجها بتلك الدِّ قة
املُو ِه َمة بالواقعية لوال استعامل
املؤثرات الخاصة بشكل متطور .لكن
الجيد والالفت يف لجوء إينياريتو
إليها ،أنها أتت خادمة للسياق
الدرامي العام للفيلم ،وتم توظيفها
بشكل ُمبطَّن جعلها غري الفت للنظر،
عىل عكس ما هي عليه الحال يف
كثري من أفالم الحركة والكوارث التي
بتنا نشاهدها يف السنوات األخرية.
ورمبا أن التطور الذي شهدته
التقنيات يف هذا الجانب ساعد يف
جعل «العائد» من بني أهم األفالم
التي تف َّوق صانعوها يف استعامل
املؤثرات البرصية بشكل مناسب
وجيد وغري مبالغ فيه ،بحيث تخدم
الحبكة وتضيف للرسد الفيلمي
وتعضده دون بهرجة وال زيادة.
إن فيلم «العائد» اآلن ليس سوى

يف بداية مساره ،ال من ناحية نزوله
للصاالت السينامئية العاملية ،وال
من حيث الدخول يف سباق الجوائز
الذي يبدأ ب»الغولدن غلوب»،
ليمر بعدها لجوائز األوسكار ،التي
سيرتشح حتام للعديد منها وقد ينال
حصة األسد فيها ،لتنفك رمبا عقدة
دي كابريو أخريا مع هذا الفيلم
ويفوز بأول أوسكار له بعد أن ترشح
خمس مرات ومل يحالفه الحظ.
أخريا ،يجب التذكري أن أليخاندرو
غونزاليس إينياريتو ينتمي لزمرة
قليلة من أولئك املخرجني الذين تدع
لهم هوليود اليد الطُّوىل يف تقرير
مسار أفالمهم ما داموا يحققون لها
تلك األرباح التي تهمها ،وترتكهم
ميارسون دورهم كمخرجني مؤلفني
مادام ذلك ال يتعارض مع شباك
التذاكر الذي يظل هو األساس وله
الكلمة الفصل يف بقاء اسم مخرج ما
يف قامئة من تتعامل معهم رشكاتها.
العدد الأول �شتاء 2016
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هل ينام اخملرج
قرير العني وهو
ُيدرك أن رسائله
مل تصل سوى
إىل نفر قليل
ممن ُيطلق
عليهم «النخبة»
ويف قول آخر
«الصفوة» ؟

«قدرات غري عادية»

مجهدة ال تعرف التلقني وتكره التقديس !
سينام ُ
14

أعرتف بأن سينام املخرج داود عبد
السيد سينام ُمجهدة و ُمجتهدة ال
تعرف التلقني وال التقديس ،وقادرة
دامئاً عىل طرح األسئلة دون أن
تتحمل عبء البحث عن إجابات
لها ،بل ترتك هذه املهمة للمتلقي
وحده ،ورمبا يف هذه النقطة
تحديداً تكمن صعوبة هذه السينام،
وقدرتها عىل إثارة الدهشة يف آن !
تبعاً لهذا املفهوم املتواضع من
جانبي لسينام داود عبد السيد
أحاول يف هذا املقال االقرتاب من
تجربته الجديدة يف فيلم «قدرات
غري عادية» ،والتقاط املفاتيح التي
تعينني،قبل غريي،عىل قراءة الفيلم
الصعب ،مبا حمله من رسائل
عديدة رمبا أثقلت كاهله !
مفتاح مهم ال أستطيع التغافل عنه،
وإمنا أراه خري مدخل واستهالل
للحديث عن فيلم «قدرات غري
عادية» ،يتمثل يف املشهد الذي
يغني فيه الشيخ «رجب» (جسد
الدور محمود الجندي) طقطوقة
«يا حالوة الدنيا» كلامت بريم
التونىس وألحان زكريا أحمد،

وتحديداً املقطع الذي يقول..« :
ومادام الدنيا ماهيش داميه وقيامة
عىل العامل قامية  ..حلوها وافرحوا
بيها والطيب اعملوه فيها أحباب
واألنس يجمعنا ال فراق وال غدر
وال عداوة  ..خلوها حلوة يا بنات
خلوها حلوة يا جدعان إملوها
زهور وابتسامات تالقوها جنة
رضوان»؛ فاملقطع يعكس قناعة،
رسالة ،نظرية ،ورؤية املخرج
داود عبد السيد الذي يرى حتمية
ورضورة أن نعيش الحياة ،ونستمتع
بها مع الحرص عىل أن نعيشها
يف جو من الحب والود والتسامح
ونبذ التعصب والكراهية والعداوة،
وأن نغرس فيها مظاهر الجامل
والفرحة ،وحينها لن تختلف الدنيا
عن الجنة التي يقف عىل بابها
رضوان .
ليست مصادفة ،بالطبع ،أن يستعني
«داود» مبقطع من األغنية نفسها
لرتدده «لويس» يف فيلمه الشهري
«البحث عن سيد مرزوق» ،مثلام
يُصبح األمر عادياً عندما يوجه
التحية – هنا أيضاً – إىل املطربة

ليىل مراد ،وأغنيتها «باحب اتنني
سوا امليه والهوا»؛ فالطقطوقة
واألغنية يحمالن دعوة رصيحة إىل
الحرية والحب وصفاء النفس .
تتواصل الرسائل يف فيلم «قدرات
غري عادية»؛ فاالهتامم الدائم من
جانب داود عبد السيد بقضايا
الحرية والقهر وحقوق اإلنسان
(راجع أفالمه«:البحث عن سيد
مرزوق»«،الكيت كات»«،سارق
الفرح»«،أرض الخوف»«،مواطن
ومخرب وحرامي» و«رسائل البحر»)
منحى جديداً هذه املرة
اتخذ ً
بالربط بني القهر وغياب العلم،
وإهامل البحث العلمي ،والتنديد
بالخيال الكسيح ،ومناهضة
العقلية البليدة؛ فالبطل «يحيى
املنقبادي» (املمثل خالد أبو النجا)
يبحث يف علم «باراسيكولوجي»
parapsychology؛ أي علم ما
وراء النفس أو علم النفس املوازي،
الباحث يف الخوارق ،ويسعى
لإلجابة عن األسئلة الدامئة حول
املس الشيطاين ،ودراسة القدرات
غري املألوفة (من هنا جاء عنوان

الفيلم) التي ميلكها بعضهم،
كاإلدراك دون استعامل الحواس
الخمس ،التخاطر وتحريك األشياء
عن بعد ،لكنه يواجه مشاكل
جمة؛ عىل رأسها وقوع املجتمع
يف براثن الجهل والتخلف ،وكل
مظاهر الحيل والخداع والخياالت
واألوهام ،فضالً عن صعوبة إقناع
العقلية البريوقراطية يف الدولة،
التي ال تؤمن بالعلم ،ورمبا املجتمع
العلمي نفسه ،الذي ال يعرتف
بوجود قدرات خارقة من هذا
النوع ،ويصنفها ضمن العلوم
الزائفة ،كونها ال تخضع لالفرتاضات
العلمية !.
هنا يبدو اختيار الدكتور «يحيى
املنقبادي» اإلقامة يف «البنسيون»
الكائن عىل شاطئ أيب قري يف
اإلسكندرية ،ومتلكه «حياة»
(نجالء بدر) املطلقة التي تعيش
مع ابنتها «فريدة» (الطفلة مريم
تامر) ،مبثابة «هجرة داخلية»
أو باألحرى «رحلة بحث» عن
الذات قبل البحث عن أصحاب
القدرات غري العادية؛ فالغالبية

جمدي الطيب
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من سكان «البنسيون» يشتغلون
بالفن أو من املحبني له؛ وعىل
رأسهم «حياة» تلميذة وموديل
دكتور «راجي» (أحمد كامل)
أستاذ الفنون الجميلة« ،رامز»
(حسن كامي) مغني األوبرا ،الشيخ
«رجب» املنشد واملطرب (محمود
الجندي) ،املخرج «سنيور انطونيو»
(أكرم الرشقاوي) الذي يزعم إجراء
دراسات عن عاهرات موانئ البحر
املتوسط ،باإلضافة إىل عم «حبيب
الله» (إيهاب أيوب) الذي أدمن
املراهنات يف سباق الخيل ،ولحظة
أن يتوهم «يحيى» أنه عرث عىل
الطفلة «فريدة» ذات القدرات
غري العادية ،بسبب نظراتها الثاقبة
للتفاحة ثم سقوطها ،وتحريكها
األشياء عن بعد ،يتساءل عام إذا
كانت قدراتها موروثة من أمها أم
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ال يُدرك أن الرس ليس فيها وال يف
أمها ،وإمنا يف قدرة الفرد عىل أن
يكون مختلفاً يف مجتمع شمويل ال
يقبل االختالف ،ويطارد املختلف يك
ال يهدد بقاءه !.
الربط بني قهر السلطة ونظرة
الدولة للعلم يبدو جلياً يف سخرية
داود عبد السيد من األجهزة
األمنية؛ كأجهزة التحري واألمن
الوطني ،والتنفيذية كالعمد
ومشايخ البلد ،التي تأتيها األوامر
للبحث عن أصحاب القدرات غري
العادية ،واإلبالغ عنهم ،وكأنهم
«أصحاب سوابق» أو «مسجلو
خطر» .ويف موضع آخر يندد
املخرج باتجاه «عمر» (عباس أبو
الحسن) ،املسؤول الكبري صاحب
النفوذ يف النظام السيايس الحاكم
إىل استغالل الطفلة «فريدة» ،بعد

االشتباه يف كونها متتلك «قدرات
غري عادية» ،يف حل قضاياه وحسم
رصاعاته؛ عرب انتزاع االعرتافات من
املُشتبه فيهم أو املتحفظ عليهم
بشكل غري إنساين وغري قانوين ،ثم
يرصد الفيلم أشكاالً أخرى من القهر
والتضييق عىل الحريات وامتهان
آدمية املواطن وقتل البهجة يف
النفوس؛ من خالل املشاهد التي
يعرتض فيها أصحاب اللحى عىل
املوسيقى والرسم ،واعتداء متطريف
اإلسكندرية عىل العاملني يف السريك
املتجول ،ومطاردة فنانيه وحيواناته
ومحاولة رجمهم بالحجارة عقب
إغالق أبواب الرحمة (نوافذ البيوت)
يف وجوههم .واختيار اإلسكندرية
هنا جاء متعمداً لإليحاء بالتغيري
الجذري الذي طرأ عىل هذه املدينة
التي كانت «كوزموبوليتانية» تعيش

عىل التنوع والتعددية والتعايش
السلمي واندماج الثقافات
والجنسيات واألديان ،لتصبح بعد
ذلك مرتعاً للتطرف؛ فأصبح املرء
يتخفى عن العيون ألن بحوزته
زجاجة خمر ،وتؤثر «حياة» الهرب
لتدافع عن حريتها ،بل تشعر
بالخوف وهي حرة أكرث من خوفها
يف حال تعرضت للسجن !.
مع اكتامل الخطر الذي يعكس
سيطرة مناخ عدايئ للفن والحريات
يبدو املخرج  /املؤلف ُمحرضاً عىل
الثورة طمعاً يف الوصول إىل املعرفة
الكاملة ،كام يتبنى الدعوة إىل
التحيل بالعقل الصايف ،ويصل إىل
الخالصة الجامعة املانعة بتأكيده
أننا جميعاً منتلك «قدرات غري
عادية» لكنها لن تغادر أعامقنا
ما مل نوظفها يف املكان الصحيح،

وما مل نتمرد عىل حياة القطيع،
وهي الرسائل التي يبذل «داود»
قصارى جهده للتعبري عنها بالصوت
والصورة؛ فالكهرباء تنقطع لهدف
جاميل ،ونجالء بدر ترتدي املايوه
لإليحاء بأن األمواج تتقاذفها ،وال
تكف عن لطمها ،ويبدو «بنسيون»
شاطئ أيب قري يف الفيلم وكأنه
امتداد لبنسيون نجيب محفوظ يف
«مريامار» ،وحلقة الذكر أو اإلنشاد
الديني هي أقرب إىل رحلة البطل
من الشك إىل اإلميان ،كام هي
الواحة التي تنقي املشاعر وتسرب
أغوار املتشككني والظأمى ،ومرة
أخرى يعود «داود» لالستعانة
بالحوار الداخيل أو الراوي ليتمكن
من توصيل أفكاره (فعلها من قبل
يف« :أرض الخوف» و«مواطن ومخرب
وحرامي») لكنه ،وإن نجح يف

التجائه إىل التكثيف ،وهو ما ظهر
جلياً يف التعريف بسكان البنسيون،
فإنه قدم – يف املقابل  -وجبة دسمة
من خالل عمل ُمتخم باألفكار
التي تبناها املؤلف «داود» ،وأثقل
بها كاهل املخرج «عبد السيد»؛
فهو الذي قال يف ندوة الفيلم
التي أقيمت عقب العرض العاملي
األول يف الدورة الحادية عرشة
ملهرجان ديب السيناميئ الدويل« :لو
أن هناك شيئاً غري ممتع يف الفيلم
فأنا املسؤول عنه» ،ومن ثم أظنه
يتحمل املسؤولية الكاملة عن
الفجوة الشاسعة بني فيلم «قدرات
غري عادية» والجمهور ،الذي انرصف
عن الفيلم بعد أيام قليلة من عرضه
التجاري ما دفع أصحاب ومديري
دور العرض السيناميئ إىل رفعه من
الصاالت !.

بالطبع من حق املخرج داود عبد
السيد أن يتبنى وجهة النظر التي
يراها؛ فهو القائل يف إحدى حواراته
الصحفية إنه «مؤرق بالبحث عن
األفالم التي تؤثر يف املشاهد وتدفعه
إىل التفكري ،القتناعه التام أن الفيلم
املريح هو فيلم بليد» ،كام أن له
مطلق الحرية يف اختيار العنارص
الفنية التي تعينه عىل هذا ،كام
فعل عندما اختار الرشكاء املفضلني
(راجح داود للموسيقى التصويرية
وأنيس أبو سيف لإلرشاف الفني
والديكور ومنى ربيع فنانة املونتاج)
وأضاف إليهم مدير التصوير
مروان صابر ،الذي يتعاون معه
للمرة األوىل ،لكن هل ينام املخرج
قرير العني ،وهو يُدرك أن رسائله
مل تصل سوى إىل نفر قليل ممن
ُيطلق عليهم «النخبة» ويف قول

آخر «الصفوة» من النقاد واملثقفني
واملفكرين؟.
ال أظن ،وأحسب أن املخرج داود
عبد السيد هو أكرث الناس حزناً
عىل املصري الذي انتهى إليه فيلم
«قدرات غري عادية» وما ترتب
عليه من ضياع «رسائل الحب»
التي تبناها واستهدف من خاللها
تفعيل دور العقل ،وإعالء قيمة
العلم والبحث العلمي عىل حساب
الجهل والدجل والخرافة ،والدعوة
إىل التسامح ونبذ التعصب والدفاع
عن الحريات وضامن حق اإلنسان
يف حياة كرمية ،واألهم التأكيد عىل
مرشوعية االختالف ،ومناهضة
أشكال القهر والنفي واإلقصاء
بوصفها أصل الرشور وإرهاصات
الثورات!.
العدد الأول �شتاء 2016
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قراءة
يف فيلم
متبوكتو

«متبوكتو» عنوان اختاره
اخملرج عبد الرحمن
سيساكو لفيلمه ،وهو اسم
منطقة مالية مسلمة ،لديها
تاريخ وحضارة إسالمية
معمارية ضاربة يف القدم،
وقد مت تدويل اسمها عامليا
بعد أن سيطرت عليها
اجلماعات اجلهادية،

فيلم «متبوكتو» أسئلة السيايس والفني
املحرر
فور انتهايئ من مشاهدة الفيلم املثري للجدل

«متبوكتو» الذي شارك يف العديد من املهرجانات

العاملية والعربية ،أكربها املنافسة الرسمية عىل

جائزة السعفة الذهبية مبهرجان «كان» ،وحصده ألبرز
جوائز «سيزار» ،تبادر إىل ذهني سؤال قديم جديد،

حول مدى تقارب الفني والسيايس وتنافرهام ،وهل
من حق املخرج أن ينخرط يف لعبة األمم..؟ ،يك ينفث

يف عمله روحا جديدة تخلق مساحة أوسع من الشهرة

والتدويل عىل حساب الفن والسينام..؟ ،وكيف يستقبل

ُنتج وهو متلقٍ مشحون بالدعاية املوجهة
امل ُتلقي امل َ
واالعتباطية..؟ ،هل ميلك غرباال فنيا وذائقة تسمح
له بالحكم عىل العمل دون أن يتأثر بأي عامل..؟ ،هي
أسئلة وأخرى أرى أن من الواجب طرحها مرارا ،ومحاولة
اإلجابة عنها بطريقة أو بأخرى ،من أجل خلق مرجعية

معينة للمتلقي/الجمهور ،ووضعه أمام جملة من

الخيارات ،ال تثبيته يف اتجاه واحد ،وقيادته فكريا دون أن
يعلم ،طبعا تبقى اإلجابة نسبية ال يقينية ،متفاوتة من

موضع آلخر ،لكن املحاولة واجبة دامئا لتثقيف املتلقي

وتكوينه ،بدل تركه فريسة لتوجيهات اآلخر.
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يحمل فيلم «متبوكتو» يف ط ّياته آيديولوجيات دينية وفكرية وحتى
حضارية ،فقد جاء كعمل توجيهي ودعايئ لتربير سياسات معينة يف مايل
وأفريقيا ككل ،وهذا طبعا ال يُسقط الجامليات التي احتواها ،ومن حق
القارئ أن يتساءل « :كيف يلتقي األيديولوجي والدعايئ يف فيلم وينتج
الجامليات؟» ،هذا ممكن دامئا وليس بالرضورة أن ال يلتقيا ،وعندما نعود
إىل املخزون الفيلمي العاملي سنجد األفالم التي ولدت لتنفيذ دعاية ما،
لكنها أصبحت من عيون األفالم السينامئية الخالدة ،كفيلم «كازبالنكا»
مثال املنتج سنة  ،1941الذي أخرجه مايكل كورتيز لتحضري الشعب
األمرييك لدخول غامر الحرب العاملية الثانية.
جاء املشهد األول للفيلم قويّا ،إذ كان عبارة عن مطاردة رشسة لغزالة
وسط الصحراء ،من طرف مجموعة جهادية ،وهذا ما يعكس مدى تطرفها
ورشها وعدم وعيها باألشياء الجميلة ،إذ من املفروض أن يتم حامية
الغزال النادر والحفاظ عليه ،بدل جعله طريدة ،كام أن الغزالة تحمل
رمزية األناقة والجامل واألنوثة يف املخيال العريب وحتى العاملي ،فيتم
تأكيد هذا األمر من خالل املشهد الذي يليه وهو عبارة عن وضع مجموعة
من التامثيل والتحف األثرية ،وجعلها هدفاً للرماية ،ومن هنا يتم التأكيد
عىل أن هذه املجموعة الجهادية ال تحمل أي مرشوع حضاري أو ديني ،بل
جاءت ل ُتخرب وتُدمر كل ما هو جميل ،وأكرث من ذلك أنها تحارب الذاكرة
الجامعية للمنطقة.
«متبوكتو» عنوان اختاره املخرج عبد الرحامن سيساكو ( )1961لفيلمه،
وهو اسم منطقة مالية مسلمة ،لديها تاريخ وحضارة إسالمية معامرية

ضاربة يف القدم ،وقد تم تدويل
اسمها عامليا بعد أن سيطرت عليها
الجامعات الجهادية ،هذه األخرية
التي بدأت يف هدم الزوايا واآلثار
يف املنطقة ،حيث استغل املخرج
شهرة اسم املدينة لجعلها عنوانا
لفيلمه ،باإلضافة إىل «التيمة»،
التي فتحت نقاشا عامليا حول
اإلسالم.
استطاع املخرج آن يخلق عاملا
يجسد «متبوكتو» إىل حد ما،
لكنه مل ميتلك األدوات املناسبة
ل ُيامثله ،ومن حيث ال يدري ص ّور
الجامعات الجهادية التي سيطرت
عىل «متبوكتو» عىل أنها جامعة
تؤمن بالحوار ،وهذا ما عكسته
العديد من املشاهد يف الفيلم ،من
بينها مثال الحوارات التي جرت
بني أفراد الجامعة وإمام املسجد،
ومع بائعة السمك يف السوق ،التي
حاولوا إرغامها عىل ارتداء قفازات،

لكنها واجهتهم مبنطق وشجاعة،
وأم املرأة التي أرادوا الزواج منها،
ومن جهة أخرى ص ّورهم عىل أنهم
ال يقعون إال يف األخطاء البسيطة،
من بينها مثال تدخني أحد القادة،
وعشقه لزوجة «كيدان» ،كام صور
املخرج مدى وداعة هؤالء الذين
يحكمون بالعدل ،حيث يتجولون
يف األسواق دون أن يزعجوا أحدا
أو ميارسوا العنف اللفظي أو
الجسدي عىل الناس.
كام أن الحوار الذي جاء عىل
لسان الشخصيات غري مقنع ،ومن
املفروض أن ينقل الحد األدىن
من الخطاب الديني ،خصوصا
وأن السبب األول الذي دفعهم
لالنخراط مع الجامعة الجهادية هو
اللسان القوي والخطاب املشحون
بالدين املُؤول حسب أهوائهم.
مل يعكس الفيلم قوة «التيمة»
وجاء خامال ذابال وغري مقنع يف

العديد من املستويات ،عىل الرغم
من توفر الظروف الكاملة لنجاحه،
حيث صور مدينة «متبوكتو»
العريقة عىل أنها مدينة خاوية ال
روح فيها وال حياة ،وكأنها قرية
ما يف تلك الصحراء الشاسعة،
وهذا عىل عكس املدينة التي
تنبض بالروح والحيوية ،كام صور
أفراد الجامعات الجهادية عىل
أنهم وديعون إىل حد بعيد ،عىل
الرغم من أن األسباب الحقيقية
التي دفعتهم للجهاد هي يقينهم
بأنهم عىل حق وأنهم مجاهدون
ومآلهم الجنة ،عىل عكس اآلخر
الكافر الذي مصريه النار ،من هنا
يكون التعامل عىل هذا األساس،
أي ال حوار وال نقاش مع الكفار،
كام أن الفيلم مل ينقل مشاعر
الخوف والهلع الذي يعيشه
سكان «متبوكتو» تحت ظل حكم
الجامعة الجهادية ،إذ مل ن َر أي

ظلم أو اعتدا ٍء ،وال سبايا ،وال
مملوكات ميني ،وال حتى الجواري،
وكأن املخرج وبحكم أنه مشارك
يف كتابة السيناريو مل يجتهد كام
ينبغي ومل يوسع مجال بحثه يف
الخطاب الديني الذي يستند إليه
هؤالء ،حتى أن أقوى مشهد يف
الفيلم ،الذي تعاطف معه املتلقي/
الجمهور ،وهو مشهد إعدام
«كيدان» ،هذا اإلعدام الذي كان
قانونيا وعادال ومربرا ،ألن كل
قوانني العامل تقريبا وليس الدين
اإلسالمي فقط يحكم عىل القاتل
باإلعدام ،والسبب الوحيد الذي
خلق تعاطف الناس مع «كيدان»
كون األخري قتل الصياد عن طريق
الخطأ ،بعد شجار عنيف بينهام
عىل خلفية قتل بقرة «جي يب
أس».
نجح املخرج يف خلق عالقة
تواصلية بني الجمهور وعائلة
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قراءة
يف فيلم
متبوكتو

«كيدان» املُكونة من األب واألم
والبنت ،الذين يعيشون يف خيمة
وسط الصحراء ،بعيدا عن ضوضاء
املدينة ومشاكلها ،لديهم أحالم
بسيطة ووديعة ،تتمحور معيشتهم
حول ما تجود به ماشيتهم من
حليب ،والرتفيه الذي يتحصلون
عليه هو موسيقى تصدرها
«قيثارة» «كيدان» ،لكن حياتهم
تغريت رأسا عىل عقب بعد مقتل
البقرة عىل يد الصياد بالبحرية،
وهو مشهد ينقل جانبا آخر من
العنف الذي يعكسه الصياد الذي
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غرز رمحه داخل رقبة البقرة مبجرد
أن المست شباكه ،وكأن سيساكو
يحاول نقل العنف والتطرف إىل
جانب آخر غري جانب الجامعات
املسلحة.
نقل الفيلم أيضا العديد من
الجامليات التي عكستها الكادرات
التصويرية املختارة بعناية ،من
بينها الصور البانورامية للصحراء،
أجملها «الكادر» الذي صور يف
البحرية بعد الشجار الذي دار بني
«كيدان» والصياد ،حيث جمع
بني الضدين ،بني الحياة واملوت،

بني الرش والخري ،بني الخطأ
والصواب ،حيث كان الصياد عىل
ضفاف البحرية يُصارع املوت بينام
«كيدان» يف الضفة األخرى يُصارع
الحياة ،وبينهام البحرية واألشجار
املمتدة يف الصحراء الواسعة ،كام
نقل العمل العديد من الدالالت
السيميولوجية ضمن سياق العمل،
أهمها وأبرزها وأكرثها قوة ما
عكسته الفكرة العامة «للتيمة»،
حيث صور يف أحد املشاهد حامرا
مييش يف أحد األزقة يف املدينة،
ومن خلفه أفراد الجامعة الجهادية

املتطرفة ،وكأنه يقول إن األفكار
التي يتغذى من وراءها أفراد
الجامعة خاطئة ،وحتى قائدهم
بغض النظر عن اسمه أو انتامئه
«كمثل الحامر يحمل أسفارا».
فيلم «متبوكتو» مثل فيه كل من
إبراهيم أحمد ،توولوو كييك،
هابيل جافري ،فاتوماتا دياوارا،
هشام يعقويب ،كيتيل نويل ،فيلم
للمخرج عبد الرحامن سيساكو
الذي عاش طفولته وفرتة مراهقته
يف مايل ،قبل أن يرحل إىل موسكو
لدراسة السينام يف معهدها ،حيث
قىض عرشة سنوات عاد بعدها
للعيش يف باريس .لفت سيساكو
االنتباه إليه منذ فيلم تخ ّرجه
القصري «اللعبة» « ،»1991ثم فيلم
«أكتوبر» « »1993القصري أيضاً،
وذلك قبل أن يُخرج «الحياة فوق
األرض» »1998الذي لعب فيه
دور البطولة الرئيس ،ثم فيلمه
الطويل األول «هريماكونو» أو «يف
انتظار السعادة» « ،»2002بعد
هذا الفيلم ،الذي حصل عىل عدد
كبري من الجوائز عرب العامل ،أخرج
سيساكو ،فيلمني روائيني طويلني:
«باماكو» « »2006و»متبوكتو» سنة
.2014
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قراءة
فيلم
يف
دراسات
السينام
بداياتالشاعر
إمرزة
القرن
مرص
ووحيد
يف

لقد أعلنوا موتك
سواء َ
كنت حيًا أو ميتًا ،
أحد يعلم
ال َ
َ
شفتيك !
خ ّي ْط
َ
اجلدران على
إحمل
ْ
َ
وارحل !
كتفيك

بصوت معجون باألمل تردد

إمرأة الشاعر
ووحيد القرن
ن�سيم الداغ�ستاين
22
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هذه الكلامت زوج الشاعر
«ساحل» يف فيلم موسم
وحيد القرن  ،يف قصة
صورية شعرية يشتغلها
لنا املخرج الكردي اإليراين
(بهمن قوبادي) مبادة
دسمة تحايك الفكر
اإلنساين الذي تلبسه
الوهم بالشك األزيل عن
معنى الحرية التي تصيب
اإلنسان لوثة من جنون
برصي الشعوري ،ونحن نرى
األجساد املسحوبة األرواح
بسبب الظلم والقهر.
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قراءة
يف فيلم
إمرزة الشاعر
ووحيد القرن

الفلم يرشك الشعور الداخيل يف تكثيف برصي وسمعي كأنه
يسحب الزمن من أذياله تارة  ،وتارة أخرى يرتطم يف فراغ
اللحظة ليجعل املشاهد يدور بني الحقيقة والرساب ،يرتفع بنا
املخرج إىل األعىل يف رسد اللوحة الرتاجيدية لبطل الفيلم الشاعر
املمثل اإليراين الكبري(بهروز فوسوقي) ومحنته يف البحث عن
زوجته الجميلة املعذبة ،التي اختريت بذكاء من قبل صانع
الفلم املحرتف هي املمثلة اإليطالية مونيكا بلوتيش بسحرها
الخمسيني وكيف تتحول من زهرة يف العرشين وتصدأ عىل مر
السنني يف حالة من الياس والرصاع الداخيل والحنق عىل مصيبة
مستمرة ،وقد ارتضت واستسلمت للحياة السوداء .
بلوتيش «مينا» تبدو خالل الفلم إمرأة صامتة وحيدة وحزينة،
لتشغل وجودها الالمعقول يف ترتيل أشعار زوجها من خالل
مقاطع صورية محرتفة تتأرجح بني أحالم اليقظة والكوابيس
ليتسيد الصوت عىل الصورة يف أوضاع غاية يف الغرابة .
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تبدأ قصة الفلم كالحلم بعشق االثنني لبعضهام يف فرتة عهد
الشاه يف جو مستقر وهادئ ويرتبطان قبل أن تعصف يف البالد
رشارة الثورة االسالمية وتبدأ عملية تغيري مالمح املجتمع عن
طريق القوانني واألحكام الجديدة التي سريضخ لها االفراد يف جو
تعسفي بتقييد الحريات الشخصية والفكرية وحتى الدينية .
«مينا» منوذج لشابة ابنة احد الجرناالت يف عرص الشاه لها
حياة كرمية مفعمة بالرتف تساند زوجها الشاعر الحامل وتعشق
فوضويته وتغزوه بشعرها األسود كالظل فرناها تحميه وتحتمي
به قبل أن تبدأ العتمة يف الحكاية  ،ذلك عن طريق وشاية من
عاشق مهووس وهو السائق الشخيص «ملينا» بحجة تآمرهام
عىل الثورة فيزج االثنان يف السجن بعد أن يرتدي اللحية طبقا
النقالب العرص ومفاهيمه ،قد اجتمع عنرص العشق املريض مع
االنتقام يف نفس السائق فلم يكتفي بزج العاشقني يف السجن،
وإمنا ظل يحوم مثل ذئب ماكر يف مشهد مؤثر عند تدبري لقاء

الزوجني الحميمي لينترص هو باغتصابها ،املخرج استخدم
املرأة كرمز للوطن مغطى الوجه يؤكل من حيث ال يدري بغتة
ليحمل أجنة هذا الفعل الذي سيبقى العبء األساس الطافح
بالخيبة.
املخرج بكل دهاء يراقب الرغبات املكبوتة يف الحياة الواقعية
ويكشف عنها يف تصويب مدهش لحضور عا ٍر ومغطى لزوجة
الشاعر ،وهي التي أتقنت اللغة الفارسية وتوشحت بعباءات
الثورة يف إيران رغم ذلك تطل بعينيها الباكيتني كأنها يف حفل
عزاء ممزق ،ال مواساة بعد الرصاخ يف املعتقل والخروج لتجد
نفسها أمام خرب وفاة زوجها يف املعتقل ،لتنتقل بنا الكامرة إىل
تركيا املالذ البعيد مع السائق املتوحش الصامت بدوره ،بعراك
صامت ومشاهد الذكريات الحميمية يشارك املشاهد هذه
الحكاية حني تختلط األمور ما بني الواقع والوهم ألبطال الفلم
الثالثة ،إىل ان يصطدم الشاعر بابنة زوجته دون أن يعرف

شخصيتها.
وهنا منعطف آخر يالحقها الشاعر دون أن يدري ويرى الفتاة
اليانعة وهي تدخل برجليها إىل املواخري لتبيع جسدها من أجل
توفري املال للرحيل من الضياع الدائم مع والدتها وأخيها  ،وكأن
جرة ماء ساخن سكبت عىل رأسه وهو يرى كيف يتهاوى البرش
مذنبني وماهم مبذنبني لكن الطعم األعظم لهذه الحياة املركبة
هي املرأة التي تتمثل بزوجته وابنتها حيث تحمل النساء غريزة
الخالص من أجل بداية جديدة  ،بالرغم من أن الزوجة لها ولد
وبنت لكن نرى أن الشابة هي املبادرة يف اقتحام الجحيم ألجل
إيجاد حل وهنا رسالة واضحة يركز عليها الفلم إن املرأة مع
وقوع الظلم فهي املبادر األول إليجاد الحلول حتى وإن كانت
غري مرشوعة وغري مقبولة.
تتواصل الصور واملشاهد التي ترتك الرؤيا مباحة حتى
اختالجات األنفس من خالل تحليل مفتوح بني البرش وأنفسهم
العدد الأول �شتاء 2016
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بدايات السينام
يف
مرصيفضها ساخنة
بعضهم

ومخاوفهم وإرادتهم وشكوكهم ،مل يقرتب
الشاعر من زوجته التي سكنت يف بيت
بعيد عىل الشاطئ الشتوي الهائج ومل
يكلمها وإمنا ظل يتابعها وهو يقف عىل
ناصية البحر هيكال لحميا متهالكا ابيض
الراس ويقرتب من النوافذ كأنه يالمس هواء
البيت لزيادة اإلبهام يف املشهد يصبح كأنه
شبح يطاردها وتكون هي قد أغلقت شباك
الوعي واالهتامم منذ فقدانه ،إىل أن يذهب
مبراقبته لها يف احد املرات ومييل عينيه بشك
انها متارس البغاء.
فجأة تتسارع نبضات الفلم يف لقاء غري
مرصود حني تجمعه الصدفة باالبنة الربيئة ،
عىل فراش لييل بعد سكر فيرتاءى لنا مشهد
املامرسة الجنسية ونضيع يف حقيقة حصوله
ليكشف يف الصباح عن وشم عىل جسدها
بكلامت من شعره لتعلن له ضاحكة إن
أباها شاعر وإن الوشم الجميل من صنع
والدتها ،وبدون أي تردد يطلب الشاعر أن
تأيت والدتها وتخدش جسده امليت بأبيات
من قصائده الشعرية التي تحفظها عن ظهر
قلب ،ويف طقوس غرائبية متارسها يف حرفة
الوشم وأصلها حفر جدران السجن املظلم يف
الخمس سنوات التي قضتها ويكتمل الوشم
ليظهر صوتها :
ّورات التنفس يف جليد من كافور ..
بل ُ
بني نبضني  ..الحج ُر يُش ِع ُل الحجر
الهوا ُء خنج ٌر  ..املا ُء خنج ٌر ..
سوف َيخلِ ُق
الحي الذي عىل الحدود
َ
فقط ّ
أرضاً
لتنتهي الحكاية بصمت آخر ومبشهد قطيع
وحيد القرن وسيارة الشاعر التي حمل
بها السائق الجاين يسابق الريح والقطيع
ليصطدم بكتلة وحيد القرن ويسقط الجميع
يف البحر حتى يصلوا إىل القعر يف ختام
تراجيدي انتقامي مبهم

بعضهم يفضلها ساخنة

د-حيدر البستنجي

يقال إن عازف الساكس يأرس
القلوب ودامئا يكسب يف النهاية
أو رمبا هذا ما زرعه فينا املخرج
العبقري بييل وايلدر يف فيلم
«بعضهم يفضلونها ساخنة»
الشهري الذي قامت ببطولته
الهائلة مارلني مونرو يف حني
يقوم بدور املوسيقيني الشابني
توين كريتيس وجاك ليمون يف
اثنني من أشهر األدوار التي
ينتحل فيها ممثلون ذكور أدوارا
نسائية ،وذلك يف محاولة للهرب
من عصابة تطاردهم بعد أن
شاهدوا بالصدفة جرمية قتل
وحرب بني عصابات ،مواقف
طريفة وموسيقى وملسة جامل
من املبدعة مارلني التي مل تكن
يف أفضل أيامها عىل الصعيد
النفيس حيث أعيد تصويربعض
املشاهدعرشات املرات.
هذا الفلم بالتحديد نقل موسيقى
الجاز وصوت الساكس إىل آفاق
أرحب ،طبعا املقصود بعنوان
الفلم بعضهم يفضلونها ساخنة
ليس الجميلة مارلني مونروا ،وإمنا
موسيقى الجاز الساخنة ،هذه
املوسيقى التي ولدت يف وقت

مبكر زهاء عام  1900يف نيو
أورليانز ،وهي خليط من األبيض
واألسود واملوسيقى ،والبلوز ،ورتم
املسريات ،واملوسيقى الدينية
أي مزيج موسيقي داخيل وحار
تسوده نغامت الساكسافون
الحادة .
كان الجاز يف أواخر العرشينيات
وأوائل الثالثينيات يُ َّتهم بالصخب،
وقد احتاج إىل أكرث من مثانني سنة
حتى تزول عنه تهمة الصخب،
ويشذب اللحن الحزين بإيقاعات
متنوعة ذات طابع روحاين ،ولعل
العازف الرنويجي يان غاربارك
وضع بصمته الخاصة من خالل
مزجه لعزف الساكسفون مع
خلفيات موسيقية خفيفة متنوعة
يالحظ يف طابعها الحنان والحرارة
والحيوية ،ما شكل ثورة موسيقية
حقيقية يف موسيقى الجاز.
يَان غَاربَا َرك أحد أشهر
موسيقيي الجاز وعازيف
الساكسفون يف العامل ،نرويجي
ولد يف  4مارس 68(- 1947
عاماً) مبدينة ميسن يف الرنويج.
وقد بقي املوسيقار يان غاربارك
وفياً ملشهد موسيقى الجاز

املزدهر يف الرنويج ،بل وقام
بتطعيم موسيقاه بنفحات روحية
وصوفية خاصة ،وذلك رمبا رد
ال شعوري عىل ازدهار موسيقى
البالك ميتل التي تعرب عن
اليأس والسوداوية املفرطة التي
غزت أوروبا والرنويج خصوصا
يف التسعينيات عندما بدأت
الرنويج بتصدير موسيقى البالك
ميتل ،حيث تفجرت موسيقى لو
فاي ودارك ورو من البالك ميتل
لتطلق العنان لعدد من الفرق
مثل بورزوم وإمبريور وإمورتال
باإلضافة إىل الفرق الالحقة مثل
دميو بورغري .وعىل الرغم من
نجاح هذه الفرق وغزوها أوروبا
فإن يان غاربارك أخذ يطور
أسلوبه املتفرد مخلصاً لفن البلوز
الساحر كخط أسايس يف موسيقاه
.
تتميز مقطوعاته وخصوصا
اثنا عرش قمراً (Twelve 2002
 )Moonأو أنا أنتمي ()1974
فارس الزمان واملكان ()2004
أوحتى مقطوعاته الكالسيكية
مثل عند إلتقاء النهر()1998
بأنها موسيقى روحية تعانق

السامء ممزوجة بلمحات من
أنغام موسيقى البلوز،حيث ينفخ
يان غاربارك يف آلة السكسوفون
سوبرانو بحامسة مجلجلة وكأنه
يرسم بالصوت تصاعد أعمدة
الرخام املرتفعة نحو قبة املكان
الصاخبة باألصداء ،وتشعر عند
سامعك مقطوعة اثنا عرش قمرا
أنك يف صعود تدريجي نحو األعىل
فتغدو األرض والسامء سلامً واحداً
للروح.
هذه املوسيقى السامية التي
تشكل رصخة ضد العنف واملوت
هي خلطة روحية خاصة كان
لها تأثريها األورويب والعاملي مام
أدى إىل منح مطلقها يان غاربارك
جائزة املستشار األملاين فييل
برانت العاملية (عام
2014the Willy-Brandt ،)Awardالتي تعترب رمزاَ أوروبيا
للسالم واإلنجاز غري املسبوق يف
سبيل اإلنسانية والعامل .
أخرياً عودة إىل الفيلم الذي ترتدد
األنباء مؤخرا حول أن املغنية
الشهرية ماريا كاري تحرض إلعادة
متثيل نسخة جديدة منه يف لفتة
إلعادة االعتبار ملوسيقى الجاز.
العدد الأول �شتاء 2016
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بدايات السينام مصر

دراسات

يف

أ.د سيد عيل إسامعيل

الحلقة
األوىل

الفانوس السحري
والصـور املتحـركــة
تناول كثري من الباحثني

الدوريات املرصية منذ أواخر

بدايات السينام يف

– احتاملية – ع��دم اهتامم

وال��� ُك���تّ���اب م��وض��وع
مرص ،وألنني متخصص

يف حفريات التاريخ

الفني والنبش فيه،
وج����دت م��وض��وع��ات

سينامئية

منشورة

يف ال�����دوري�����ات

28

املتخصصني

يف

السينام

وتاريخها بهذه املوضوعات

أو األخ��ب��ار ،مام يعني أيضاً
أنني سأتحدث – يف سلسلة

املقاالت هذه  -عن أمور رمبا،

مل يسمع بها أحد من قبل،

القدمية ،ووجدت أيضاً أخبارا ً

ألنها – حتى اآلن  -مل تُنرش عن

امل�سرح��ي��ة امل��ن��ش��ورة يف

الدراسات الحديثة!!

سينامئية مبثوثة يف األخبار
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القرن التاسع عرش!! مام يعني

بدايات السينام يف مرص يف

نرشت جريدة (األهرام) املرصية – التي كانت تصدر من مدينة
اإلسكندرية  -يوم  ،8/10/1881خرباً مطوالً تحت عنوان (الفانوس
السحري) ،أوضحت فيه أن شاباً اسمه (إسكندر أفندي دباك)،
حاصل عىل بكالوريوس العلوم من املدرسة الطبية الكلية
األمريكانية يف بريوت – الجامعة األمريكية ببريوت اآلن – جاء
إىل مرص عن طريق البحر بطبيعة الحال ،واستقر يف مدينة
اإلسكندرية لقضاء فرتة استجامم ،فتعرف عليه بعض شباب
اإلسكندرية ،وعرفوا أنه يحمل فانوساً سحرياً ،يرشح من خالله
علومه املتنوعة .وألن الفانوس السحري يُعدّ من االخرتاعات
الحديثة ،التي مل تشهدها مدينة اإلسكندرية ،اتفق الجميع عىل
أن يقوم هذا الشاب بتقديم محارضة علمية بواسطة الفانوس
السحري يف قاعة ستوراري – وهي إحدى قاعات التمثيل املرسحي
والفني باإلسكندرية – وتم االتفاق أن املحارضة ستشمل رشحاً
مصوراً ،بأسلوب التشخيص أي التمثيل ،كام قالت الجريدة يف
نهاية خربها املنشور ....« :فأجاب املومأ إليه سؤالهم ،وعزم عىل
تقديم ذلك مع تشخيصه بالفانوس السحري يف قاعة ستوراري
الساعة  9مساء يوم الثالثاء  12أكتوبر الجاري .فاألمل أن يقدم
أولو العلم واألدب لحضور هذا التشخيص».

وأخرياً تم أول عرض علمي فني بواسطة الفانوس السحري؛ الذي يُعد
أول عرض سيناميئ جامهريي يف مرص ،يشاهده املتفرج يف قاعة فنية،
ويدفع ماالً مثناً لتذكرة الدخول!! وألهمية هذا الحدث ،سننقل ما
نرشته جريدة (األهرام) يوم  ،12/10/1881تحت عنوان (الفانوس
السحري) ،قائلة « :أمس مساء قدّ م جناب الشاب النبيه إسكندر أفندي
دباك بكلوريوس علوم يف قاعة ستوراري تشخيص األجرام والكواكب
والشهب الثوابت والسيارات وغريها بالفانوس السحري .ورشح عن
ذلك رشحاً مفيداً وأظهر لحرضات الحضور كيفية دوران األرض والقمر
وغريهام حول الشمس .وتكلم عن أسباب املدّ والجزر يف األبحار ،وعن
تركيب الكون والهيكل الحيواين ،وعام استمده اإلنسان باللذة العقلية
من الوسائط املوصلة إىل الدرجات العلياء ،وبحث يف أمور كثرية أدبية
وعلمية وعقلية .وكانت القاعة غاصة بالشهود ،فرس الجمهور وتصوروا
حقيقة الحالة وشكروا لحرضة الزيك إسكندر أفندي اجتهاده ،فنهنئ
حرضته بهذا النجاح وندعو له بالتوفيق».
نجح العرض نجاحاً كبرياً ،وأصبح مرشوعاً تجارياً فنياً ،فنرشت جريدة
(األهرام) يوم  ،20/10/1881خرباً قالت فيه « :بلغنا أن جناب الشاب
الذيك إسكندر أفندي دباك املوجود اآلن يف املحروسة عازم عىل تقديم
تشخيص بالفانوس السحري يف تياترو األزبكية يوم الجمعة  21أكتوبر
الحارض الساعة  8ونصف أفرنجية مساء .فنحث الجمهور يف عاصمتنا
عىل اإلقدام لحضور هذا التشخيص غري مرتابني يف أنه سيكون غاية
يف االتقان لقاء ما نعهد بدراية املومأ إليه ،وبناء عىل ما ذكرمتوه عن
انرشاح الجمهور يف ثغركم من تقدميه».
وبعد شهر ونصف الشهر ،وتحديداً يف  ،6/12/1881نرشت جريدة
(األهرام) خرباً عن عروض فنية س ُتقدم إىل األطفال يف دار األوبرا
الخديوية ،ومنها (الفانوس السحري) بجانب ألعاب مضحكة وأوبريت
 ..إلخ .ومل تحدد الجريدة اسم إسكندر دباك ،ورمبا يكون هو املعني
بالخرب ،ورمبا يكون غريه!! مام يعني انتشار عروض الفانوس السحري
الجامهريية؛ بوصفها آخر مرحلة قبل ظهور الفن السيناميئ يف مرص!!
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يُعدّ الفانوس السحري آخر االخرتاعات ،التي سبقت
ظهور الفن السيناميئ يف مرص ..هكذا قال يعقوب لنداو
يف كتابه (دراسات يف املرسح والسينام عند العرب)
ص( – )260 ،259منشورات الهيئة املرصية العامة
للكتاب سنة  - 1972واستشهد يف ذلك مبذكرات سائح
أورويب زار األقرص يف مرص ومعه فانوس سحري  -يف
منتصف القرن التاسع عرش  -وحرض احتفاالً ضم كبار
رجال البلدة مع عمدتها يف منزل (مصطفى آغا)،
رص صاحب البيت عىل أخذه
وشاهد الجميع الفانوس السحري ،الذي أ ّ
من السائح مقابل تابوت فرعوين يحتوي عىل تحف وآثار مثينة! ثم تطرق
الكاتب  -يعقوب لنداو  -بعد ذلك إىل الحديث عن السينام ،وكيف دخلت
إىل مرص ،دون أن يتحدث عن أي يشء يتعلق بالفانوس السحري مرة
أخرى! وهنا نأيت إىل ما اكتشفناه حول هذا الفانوس السحري يف مرص!!

ومن املؤكد أن نرش هذا الخرب ،أثار الجمهور ودفعه لالستعداد
لحضور هذا العرض الفني املتميز ،والدليل عىل ذلك أن الجريدة
نرشت خرباً جديداً تحت عنوان (الفانوس السحري) – بعد ثالثة أيام
من نرشها للخرب األول ،وقبل إقامة العرض بيوم واحد ،وتحديداً يوم
 - 11/10/1881أبانت فيه للجمهور أن العرض الذي سيعرض يف قاعة
ستوراري ،قدمه الشاب إسكندر دباك من قبل يف دمشق وبريوت! ورمبا
استغل تجارياً القامئون  -عىل هذا املرشوع الفني  -شغف الجامهري
ملشاهدة العرض ،فجعلوا دخول الفرد مبقابل مادي – عىل اعتبار
أن قاعة ستوراري هي قاعة متثيل – فحددوا مبلغ (أربعة فرنكات)
للدرجة األوىل ،وفرنكني للدرجة الثانية ،والتذاكر تُباع عند (حبيب
غرزوزي) الكتبي!! وحبيب هذا ،هو صاحب أكرب مكتبة لبيع نصوص
الروايات واملرسحيات والكتب األدبية يف اإلسكندرية ،وكان متعهداً
للعروض املرسحية والفنية ،ومكتبته كانت متخصصة يف بيع تذاكر
العروض املرسحية ،التي تُقام يف اإلسكندرية.

دراسات

ويف ديسمرب  ،1896نرشت مجلة (الهالل) أيضاً خرباً تحت عنوان (معرض
الصور املتحركة) ،قالت فيه « :يف القاهرة رشكة أفرنجية لها محل باألزبكية
قرب التلغراف املرصي ،تعرض فيه صوراً تظهر للناظرين أنها تتحرك حركة
طبيعية ،وقد تقاطر الناس ملشاهدتها ،وسنذكر فلسفتها وتعليلها يف فرصة
أخرى» .وتتمثل أهمية هذا الخرب يف أمرين :األول ،أن الشعب املرصي
شهد السينام بعد عام واحد من عرض األخوين لوميري ،وبعد عام واحد
أيضاً من أول عرض سيناميئ جامهريي تم يوم  28/12/1895باملقهى الكبري
بشارع الكبوشيني بباريس  -كام ذكر صالح ذهني يف كتابه (قصة السينام)
– واألهمية األخرى لخرب مجلة الهالل ،تتمثل يف أن بالقاهرة سينام
مفتوحة أمام الجامهري ،وهذه السينام كانت موجودة يف منطقة األزبكية
– منطقة املسارح والقاعات الرتفيهية – قبل ديسمرب  ،1896ستقوم املجلة
بالحديث املستفيض عنها فيام بعد!!

صدق جرجي زيدان – صاحب مجلة الهالل – ونرش يف
فرباير  ،1897مقالة كبرية تحت عنوان (الصور املتحركة)،
واصفاً فيها كل ما يتعلق بأول دار سينام افتتحت
بالقاهرة أمام الجامهري .وبدأ الكاتب بتعريف القراء اسم هذا
االخرتاع ،وهو (سيناماتوغراف أو كيناتوغراف) ،وأق ّر بأنه وجد
بضعة حوانيت يف القاهرة تعرض أنواعاً من مناظر هذا االخرتاع،
مام يعني أن أكرث من دار للسينام تم افتتاحها خالل شهرين!!
وذكر الكاتب بأنه زار املكان املسمى ( )Kinetographeبجانب
التلغراف املرصي باألزبكية – مكتب بريد العتبة اآلن – ووصفه
يف مقالته ،عندما دخله هكذا « :قاعة منارة بالكهربائية يف صدرها
مالءة بيضاء تغطي أعىل الحائط .فلام استق ّر بنا الجلوس ،أطفئ
النور وظهر عىل تلك املالءة أظالل كالتي تُرى بواسطة الفانوس
السحري ،إال أنها تتحرك».

ويوضح الكاتب أن هذه املشاهد مل تظهر متتابعة أو يف رشيط سيناميئ
واحد ،وإمنا كانت تُعرض عىل الجمهور بصورة مستقلة ،وتتخللها فرتات
اسرتاحة بني كل مشهد وآخر ،وكانت القاعة تضاء إلراحة العني .وبعد
انتهاء العرض طلب كاتب املقال من صاحب املحل أن يرى بعينيه اآلالت
التي تقوم بهذا العرض ،فوافق صاحب املحل وأخذ الكاتب أعىل الصالة،
وشاهد اآللة ،فرسمها ونرش رسمها يف املقالة مع وضع حروف عىل أجزائها
املرسومة ،ووصفها بدقة ،قائالً ،:تحت عنوان جانبي (اآللة):
«عبارة عن صندوق طوله مرت تقريباً مقسوم إىل نصفني مييني ويساري .وترى
اليميني مفتوحاً وبابه إىل اليمني (ل) ويف داخله ثالث بكرات (ب – ك – ق)
تدور عىل محاورها وبني األوىل والثانية نافذة صغرية (ف) .وأما النصف
اليساري فمقفل وفيه األدوات التي تدار بالقبضة (ع) فتدير البكرات يف

ويسهب جرجي زيدان يف الوصف،
فيقول« :واللفافة املشار إليها عبارة عن قدة مستطيلة من مادة مرنة شفافة
اسمها سليولوبيد تشبه املادة الغروية التي يصنعون منها األمشاط الشفافة أو
نحوها .وطول هذه اللفافة بني  25و 30مرتاً وعرضها ستة سنتيمرتات وعليها
ترسم صور الحادث الواحد متعاقبة حسب تعاقب وقوعها ،وقد يبلغ عددها
أحياناً ألفا ومئتي صورة لتصوير حادث وقع يف  45ثانية .وتلف هذه القدة
الطويلة عىل البكرة العليا (ب) ويك ُّر طرفها عند (ج) يف النافذة (ف) فتنفذ
عند (ط) ثم يصعد بها عند (ر) عىل البكرة (ك) فتدور عند (و) ثم تنحدر
إىل البكرة (ق) وهناك تشدُّ فإذا أديرت اآللة بالقبضة (ع) تحركت البكرات
عىل أسلوب تنحل به اللفافة عن البكرة العليا (ب) فتمر بالنافذة (ف) وتنزل
فتلتف عىل البكرة السفىل (ق) ويتم لفها كلها يف  45ثانية .ثم أن حركة
اآللة متقطعة عىل أسلوب تقف به اللفافة عند كل صورة  1/300من الثانية
عند النافذة (ف) ثم متر مبثل هذه املدة عىل التوايل .وتغطي النافذة زجاجة
نصف شفافة تتحرك صعوداً أو نزوالً حسب حركة اللفافة فمتى وقفت اللفافة
صعدت الزجاجة فإذا انحدرت اللفافة نزلت الزجاجة لتغطيها وهكذا».
وحتى ييرس الكاتب أسلوب رشحه ،نجده يقول« :فافرض إننا وضعنا هذه
اآللة يف صندوق التصوير الفوتوغرايف (كامريا) وجعلنا النافذة (ف) من جهة
عدسة التصوير حتى ترتسم األشباح عىل زجاجتها مصغرة كام ترتسم عىل
زجاجة التصوير الفوتوغرايف االعتيادي وكسونا سطح اللفافة عىل طولها
بالجالتني الحساس الذي تكىس به زجاجات التصوير الفوتوغرايف وجعلنا هذه
اآللة أمام منظر متحرك كرجل ينرش باملنشار مثالً وأحكام وضع اآللة حتى
ترتسم صورة الرجل عىل زجاجة النافذة ثم أدرنا اآللة فاللفافة مت ُّر متقطعة
وراء الزجاجة تقطعاً منتظامً كام تقدم وكلام وقفت لحظة ارتسمت عليها
صورة من صور ذلك الرجل وحركة منشاره ويف كل صورة تغيري طفيف جداً
عن التي قبلها ألن بني حدوث الصورة الواحدة وحدوث األخرى  1/300من
الثانية وهو ما ال يكاد يتصوره الوهم .فالعمل الذي يعمله ذلك النجار يف 45
ثانية يرتسم منه عىل تلك اللفافة ألف صورة مساحة كل منهام  4سنتيمرتات
يف  6تندرج تدريجاً طفيفاً بني الحركة األوىل للمنشار والحركة األخرية فلام
ترتسم هذه الصور عىل الجالتني تعالج كام تعالج زجاجات التصوير الشميس
حتى تصري رسوماً ثابتة عىل مادة اللفافة وقد اختاروا السليولوبيد لصنع هذه
اللفائف ألنه شفاف كالزجاج ولكنه لدن مرن يلتف وينترش بسهولة».
وقبل أن يختتم جرجي زيدان مقالته عن الصور املتحركة – بعد أن وصف
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كانت النتيجة الطبيعية النتشار الفانوس السحري ظهور
الصور املتحركة ،التي أخربتنا عنها مجلة (الهالل) يف مايو
 ،1895قائلة« :يشتغل مصورو أوربا اآلن يف اخرتاع طريقة
تظهر بها الصور الفوتوغرافية كأنها تتحرك  ......والظاهر
أن األملانيني سيحوزون قصب السبق يف هذا امليدان ،ألن
أحدهم املسمى أوتومار أنشولتز قال إنه قد بلغ الغاية
املطلوبة من هذا االخرتاع».

وبدأ الكاتب يروي لقراء املجلة ما شاهده من أرشطة سينامئية ،قائالً« :ويف
جملة ما رأيناه تلك الليلة قطار وصل املحطة ،وأخذ الناس ينزلون منه ،أو
يدخلون .وفيهم من يحمل صندوقه وعصاه ،وآخر يهرول وقبعته بيده.
ورأينا أيضاً امرأتني تناصبتا للمبارزة فتطاعنتا أمام الشهود حتى طعنت
إحداهام األخرى ،ف ُحملت املطعونة وسارت الطاعنة .ورأينا كتيبة من
الفرسان مي ُّرون رساعاً كأنهم يهاجمون حصناً ،وغري ذلك من املناظر التي
توهم الناظر أنه يرى حقيقة».

النصف اآلخر .وترى عىل البكرات لفافة
ممتدة عليها كلها فتبدأ من البكرة (ب) عند
(ث) فتنحدر إىل النافذة من (ج) إىل (ف)
ثم تخرج عند (ط) فتمر عىل البكرة (ك)
عند (و) فتنحدر إىل البكرة (ق) وتلتف
عليها فالبكرات ثالث ولكن املستعمل للّف
اثنتان فقط (ب – ق) أما (ك) فإن اللفافة
متر بها مروراً والقصد من نرش هذه اللفافة
ولفها مرورها بتلك النافذة (ف) وهناك
زجاجة نصف شفافة تنفذ أظالل الصور
منها إىل الخارج كام سترُ ى».
بدقة
آلة التصوير – رشح
أسلوب العرض
السيناميئ ،قائالً...« :
يجعلون هذه اآللة
واللفافة فيها كام
تُرى ،ويضعون وراء
النافذة من اليمني
عدسة مكربة ،هي
بالحقيقة جزء من
اآللة .ويجعلون
أمام النافذة من
اليسار نوراً كهربائياً
شديد اللمعان ،مي ُّر
قبل وقوعه عىل
النافذة يف محلول الشب ،ليك تنفثئ حرارته .فإذا أرسلت النور عىل اللفافة
فيها نفذها إىل العدسة املكربة فينفرج ويتسع ظل الصورة الصغرية فيقع
عىل الحائط املقابل مكرباً كام يراه الناس .فإذا مل تدر اآللة فالصورة تبقى
ساكنة كام تظهر بالفانوس السحري ،أما إذا أديرت اآللة وم ّرت الصور متتابعة
مرسعة أمام النافذة ،فإنها تكون كذلك عىل الحائط .واملدة بني ارتسام الصورة
الواحدة وارتسام األخرى  1/300من الثانية كام تقدم ،وهي ال تكفي لزوال
الصورة األوىل من العني قبل ارتسام التالية فتتصل تلك الصور بعضها ببعض
فتظهر متحركة».
أما ختام املقالة ،فكان مفاجأة متثلت بأن مجلة (الهالل) تتابع كل
تطور يتعلق بالفن السيناميئ؛ حيث إنها مل تكتف بنرش تفاصيل
أول دار للسينام يف القاهرة ،وإمنا اختتمتها بأحدث التجارب
املتعلقة بالسينام ،وهو الحديث عن تجارب لجعل الصور املتحركة
تتكلم!! ،ويف ذلك قالت ،تحت عنوان (الصور املتحركة الناطقة):
«يشتغل بعض العلامء اآلن يف اصطناع صور تتحرك وتتكلم يف
وقت واحد باستخدام السيناماتوغراف والفونوغراف معاً ،فستأيت
أيام نرى بها العامل وحوادثه رأي العني ونحن جلوس يف غرفنا وذلك
كله من معجزات هذا القرن»!
العدد الأول �شتاء 2016
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الحوار الدرامي يف السينامء
وسبل التقريب بني العامية والفصحى
ماحي حمفوظ
التقريب بني لغة وسيطة للتوفيق بني العامية والفصحى التاريخية واالجتماعية عن طريق السينما والتلفزيون،
مسعى ظل ينشده كتاب الدراما السينمائية واخملرجون ويف املوضوع أتناول عناصر حمددة تسري ضمن احملور
يف العامل العربي ،و ُبذلت جهود معتربة يف هذا الصدد الرئيسي والتي تتمثل يف:
لتخليص احل��وار الدرامي السينمائي من شبح التهجني
 .1احل��وار ال��درام��ي السينمائي والوساطة بني الفصحى
اللغوي يف اجلزائر بالتحديد.
والعامية.
يف هذه املقالة ،أح��اول الكشف عن دور السيناريست
يف كتابة احلوار الدرامي السينمائي لكونه حوارًا مسموعًا .2 .وساطة األلفاظ الدخيلة.
ومبا أن السماع أصل من أصول االكتساب اللغوي لذلك  .3النربة الصوتية بني الفصحى والعامية.
ارتأيت أن سبل التقريب بني العامية والفصحى يف األفالم
يضطلع دور الفيلم ( بغض النظر
عن القصة يف حد ذاتها أي كل ما
هو برصي) يف املجال اللغوي أي
الحوار الدرامي بتهذيب
املستعمل والدخيل وتأصيل اللفظ
العريب الدارج وجعله مستساغاً
لدى املشاهد
وبعثه يف املحيط واملجاالت
الحيوية املختلفة ،فالسينام
والتلفزيون بحكم لونهام
(السمعي -البرصي)
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يسهامن يف تنمية الوضع اللغوي
بسهولة ويرس ،وال جدال يف أن
(السمعي-البرصي) استطاع أن
يحتل

خاصة وأن الرتبية الحديثة يف
الدول األوربية ،وحتى العربية
تعلق أمنية كبرية عىل قاعدة
رئيسة هي

مركزاً مميزاً يف أوائل هذا
العرص فقد احتل مكانة يف
عادات الشعوب ،وتغلغل يف
جميع األوساط وفرض وجوده
يف شتى النواحي ( )1وتعتمد
السينام والتلفزيون عىل حاستني
أساسيتني :السمع والبرص

أن التعليم يكون أبقى أثراً ،وأقل
عرضة للنسيان كلام تعددت
الحواس التي يستعان بها .ومع
ذلك فقد أخذ

والثقافية ،والدينية ،والصحية،
فضالً عن بعض الربامج التي
تقرتب من الطابع التعليمي.
ويصبح التلفزيون تعليمياً إذا
كانت الربامج التي يقدمها وثيقة
الصلة باملناهج املدرسية عىل
أن تكون مالمئة ملستوى التالميذ
وأن تنال قدراً من عناية معلمي
الفصول وتوجيههم.

(السمعي -البرصي) عىل عاتقه
مختلف املسؤوليات كالرتويج
وتلقني املبادئ االجتامعية،

وبذلك ميكن القول أن التلفزيون
يعد تعليمياً إذا ما صممت
وأخرجت برامجه لتحقيق غايات

تعليمية ،وذلك يعني أن التعامل
مع التنظيم واإلرشاف والتوجيه
أمر رضوري ألي عمل تعليمي.
والتلفزيون التعليمي يختلف عن
السينام ذلك أنها ال تتقيد مبثل
هذه الرشوط)2(.
يعترب الحوار والتقديم يف
الربامج التلفزيونية من أهم
الوسائل املحققة ألهداف
تربوية كام أكد ذلك علامء
الرتبية والتعليم؛ ملا لها من تأثري
فعال ومبارش يف تنمية قدرات
املشاهدين .وهناك نوع آخر من
الربامج يف إطار القنوات املختلفة
ويتمثل يف الربامج الثقافية
املوجودة يف مختلف القنوات
بصفة عامة.
إذ أن الثقافة والتثقيف وظيفة
أساسية من وظائف التلفزيون،
ومنها ما يتعلق بالبيئة املحيطة
باملجتمع.
لقد طغت العامية يف الحوار
الدرامي السيناميئ يف حوارات
املمثلني السينامئيني الذين ال
يجدون أي حرج يف توظيف
العامية عىل حساب الفصحى
خاصة إذا تعلق األمر باألفالم
االجتامعية .فقد أصبح كُ ّتاب
السيناريو يولون األهمية للكم

وكيفية الربح قصد إيصال
املشاهد ولو عىل حساب اللغة
العربية الفصحى.
و يف هذا الصدد تقول مها ق ّنون:
«إذا أردت أن تسمعك الجامهري
وتستجيب لندائك فال مفر من
التضحية
برونق الفصحى ،ومخاطبة هذه
الجامهري باللغة التي تحيي بها
القومية وتعرب عن انفعاالتها
وترشح
من خاللها أحاسيسها» )3(.ويعلل
كتاب السيناريو هذا الهبوط إىل
مستوى العامية بضعف مستوى
التلقي
يف املجتمع وسيطرة الحوار
باللهجات العامية .وال شك أن
لهذا النزول إىل استعامل العربية
مسوغات
يف نظر مسرييها والقامئني عىل
أمورها ،ومن أهم تلك املسوغات
أن يخاطب الناس مبا يفهمون،
واملشاهدين طبقات يف العلم
والثقافة (.)4
ورمبا ميكن اعتبار تبجح بعض
كتاب السيناريو واملخرجني بهذا
املستوى الذي يربر استعامل

العامية الالفت للنظر بأنه مربر
ضعيف ،ألن الغالبية الساحقة
من املجتمع الجزائري تتابع
املسلسالت التاريخية ،والدينية،
والوطنية ،واملرتجمة باللغة
العربية الفصحى واملدبلجة ،وال
يشكون من الفهم واالستيعاب
ملا يقدم لهم .أما الدخيل من
األلفاظ فنجده يطغى عىل األفالم
الهابطة ذات املستوى الرديء.
وكتاب السيناريو يف لجوئهم إىل
اللفظ الدخيل يف الحوار الدرامي
السيناميئ واملسلسالت واألفالم إمنا
يقصدون بذلك الكلامت الشائعة
واملستعملة بكرثة يف الحديث
اليومي .وبذلك تعذر استئصالها
من الحديث اليومي وتلك هجرة
من الفصحى إىل العامية وطبيعي
أن تؤدي هذه الهجرة اللغوية إىل
هجرة الثقافة والقيم املرتبطة بها
وينتج عن ذلك فراغ لغوي وثقايف.
وعن طريقهام تترسب اللغات
والثقافات إىل املجتمع )5( .ومن
ذلك ينتج التهجني اللغوي واملسخ
الثقايف املؤديان إىل االستالب
الحضاري الذي تذوب يف ضوئه
الخصوصيات الحضارية للشعوب
العربية ..وعالج هذه الظاهرة
يكون بالعمل الواعي لكتاب
السيناريو واملخرجني السينامئيني
إلنتاج أعامل وقائية تعتمد عىل

التوفيق بني العامية والفصحى مع
تغليب الفصحى عىل العامية.
�أ .احلوار الدرامي ال�سينمائي
والو�ساطة بني العامية
والف�صحى
الحوار الدرامي السيناميئ له تذوق
جاميل ميتاز عن اللغة األدبية
والعلمية وهو نسق عميل وفعيل
تتضح كفاءة املمثلني من تركيب
مفرداته تركيباً يسعى إىل تحقيق
الهدف املنشود جراء أدائهم .غري
أنه يخرج الحوار يف العموم عن
اللغة الفصحى باجتياز قيود النحو
والرصف وقواعد العربية بصفة
عامة يف شكل لهجة عامية ،ويعزو
األخصائيون (كُ ّتاب السيناريو) هذا
التجاوز إىل املستويات اإلجتامعية،
ألن املجتمع يضم طبقات
متفاوتة الثقافة واملدارك ،ومعظم
املهتمني باألفالم واملسلسالت هم
من النساء املاكثات يف البيوت
واملسنني ،وبالتايل فإن صاحب
الفيلم أي املنتج ،ما يهمه هو أن
يوصل رسالته باللهجة العامية،
والهدف ليست العامية ذاتها
بقدر ما هو استعامل هذه العامية
يف تحقيق غايته من الفيلم أو
القصة .وبالتايل فإن استعامل
العامية يف الحوار رضورة ال مفر
منها ،من أجل مراعاة الفئات
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دراسات
الحوار الدرامي
يف السينام

اإلجتامعية التي مل تؤهل علمياً
وثقافياً إلدراك األلفاظ الفصيحة
البعيدة عن إدراك تلك الفئات،
األمر الذي يفرض الجنوح إىل
استعامل الكلامت الشائعة يف
الحياة اليومية املتعلقة باالستعامل
اليومي يف البيت والشارع
واألسواق إلبراز الواقع اللغوي
العريب كمعطى جديد أسهمت
يف انبثاقه التحوالت الرسيعة يف
مجاالت الحياة اليومية .وذلك
املعطى هو طغيان استعامل
اللفظ العامي يف الحياة اليومية.
فأصبح االهتامم متوجها إىل طبيعة
املرحلة التي يجتازها املجتمع،
فهي مرحلة تهدف إىل احتواء
املُشاهد باستعامل الحوار العامي
الشائع ولو كان ذلك عىل حساب
الفصحى« .فدور السيناريست
واملخرج هو إفهام املشاهد يف
املحيط العام فيلزمه استخدام
الحوار املألوف املعتاد»()6

ملحتوى الفيلم بغض النظر عن
معيار محلية اللهجة ،ووظيفتها
التي تشكل جزءاً من أسامء
متناثرة باللهجات العربية املحلية.
ب -هناك حوار البد من كتابته
باللهجة العامية ضامناً ملحتوى
الفيلم بغض النظر عن معيار
اللهجة التي تشكل جزءاً صغرياً
من أسامء متناثرة باللهجات
العربية.
ب -هناك حوار البد من
كتابته وتقدميه بالعربية
الف�صحى امل�ستفيدة من
ا�سرتاتيجيات اللهجة العامية
لتكون �أكرث حيوية وت�ألقاً،
وان�سجاماً ،وتو�صي ً
ال مدعم ًا
ملبد�أ تطوير اللغة الف�صحى.
وجعلها �أكرث مرونة وحداثة
وع�صرنة من خالل الأفالم
�شك ً
ال وم�ضمون ًا (.)7
وبنا ًء عىل هذه الفكرة يصبح
املهم هو إنجاح الفيلم بني صاحبه
(املنتج) واملُشاهد ،وذلك للتأثري
يف الجمهور من خالل التمثيل
والقصة والحوار .فاألفالم الفكاهية
تقدم من خالل أسلوب خاص
وإطار لغوي حيوي .

بخصوص هذه النقطة يذهب
مازن الوعر إىل أن املسالة ليست
مسالة فصحى وعامية وأيهام
أنسب لالستعامل يف (السمعي-
البرصي) لكن األمر يتعلق
باالسرتاتيجيات االتصالية املرتبطة
بكل لغة ومن هذه الحقيقة
تنبثق ثالثة أمور هي:

و�ساطة الألفاظ الدخيلة

ا -هناك حوار البد من كتابته
وتقدميه بالعربية الفصحى ضامناً

من الكلامت الفصيحة كلامت
صارت دخيلة متكنت واستقرت
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حتى مل يكن أحد يحسب أنه يف
اإلمكان إقتالعها وإحالل غريها
محلها يف مجال االستعامل وهذا
يدل عىل أن استقرار الكلامت
األجنبية ليس مدعاة الستعاملها
واليأس من تغيريها.
ومن هنا ميكن القول بأن لغة
الحوار الدرامي السيناميئ العربية
الحديثة توصف «بالنمذجة،
والتبسيط» .فذهب السينامئيون
العرب إىل أوضح صفات النموذج
وأبرزها أو إىل عمله األساس
ووظيفته ،أكرث من ذهابهم إىل
ظاهره وشكله الخارجي أو
تركيبه وأجزائه .فيام الفرنيس
مثالً يطلق لفظ (بسيكالت)
أي ذات الدوالبني عىل أداة
الركوب املعروفة بهذا االسم
عندهم ،أطلق عليها العريب
لفظ (الد ّراجة) ،فالفرنيس حللها
إىل أجزائها ونظر إىل تركيبها
وإىل حالتها الساكنة بينام نظر
العريب إىل وظيفتها وعملها فيام
هي (د ّراجة) ،وسمى الفرنىس
(اوتو موبيل) أي اليشء املتحرك
بنفسه ،وسامها العريب بلفظ يدل
عىل عملها (السيارة)« .إن هذا
التكيف للغة العربية جاء تحقيقا
ألغراض املجامع اللغوية ،وهيئات
التعريب مشيعا فصيح ألفاظ
الحضارة ما يشاع ،ويسهم يف
تطور الوعي العريب» )8(.

إن استعامل العامية يف السينام
العربية وبالخصوص الجزائرية
أصبح الهدف األسمى منه إيصال
الرسالة بالتساوي لكل أفراد
املجتمع الواحد عىل اختالف
مستوياتهم ،لكن مع محاولة الحد
منه يف األفالم واملسلسالت ذات
الطابع االجتامعي بالدرجة األوىل.
إذ يتطلب املوقف ذلك ألن
الرصاع بني اللغة األم ،واللهجات
املتفرعة أخف رضراً من الرصاع
بني لغتني مختلفتني من حيث
الثقافة والديانة واألصول
االجتامعية واملبادئ.
ج -النربة ال�صوتية بني
الف�صحى والعامية
من الرضوري عند اإللقاء وضع
وقفة منطقية يف مكانها ،وإال
فإنها ستؤدي إىل تعريف معنى
الفكرة وتشويه الحوار الدرامي
السيناميئ ،خاصة وأنه ليس
بإمكان املُشاهد الرجوع إىل
الحوار ،ويصبح ما يقال من طرف
املمثلني غري مفهوم ،وبالتايل فإن
وضع الوقفة املنطقية يف غري
محلها ،ستعارض املنطق أصالً،
وتزيل كل الغاية املطلوبة من
الحوار املؤدى ،باإلضافة إىل أن
استعامل وقفة واحدة خالل
عملية اإللقاء مسألة غري واردة
أبداً ،وال ينبغي االعتامد عىل هذا
النوع من الوقفات ألنها عاجزة

عن تحقيق التعبري ،وعاجزة أيضاً
عن اإليضاح البسيط ملعطيات
الفكرة التي يتضمنها الحوار.
لنأخذ مثالً أي جملة لفظية
وعندها سنالحظ كلمة واحدة أو
مجموع كلامت هي من األهمية
مبكان بحيث تعرب بشكل كامل
عن الفكرة ( )9وعىل ذلك ميكننا
تقسيم تلك الكلامت من خالل
الحديث ،وعىل ال َنفَس أثناء
القراءة وهذا التقسيم والتأثري
عليها يعترب تأثرياًعىل النربة
الصوتية املنطقية ،كام أن عملية
تقسيم الكلامت والتأثري عليها
ميكن أن تختلف يف طريقة اإللقاء
( ،)10ومثال عىل هذه الطريقة
استعامل التلفظ األكرث بطأً،
لغرض التأكيد عىل النربة الصوتية
بالنسبة للكلمة املطلوب إبرازها،
وإعطائها األهمية الكربى.
كام ميكن التأثري عىل الكلامت
الرئيسة التي ينبغي الضغط عىل
مخرج لفظها بنربة صوتية أكرث
من غريها .وينبغي مالحظة أنه
كلام كانت الكلمة أو مجموعة
الكلامت األكرث أهمية كلام فرضت
بالرضورة أن يكون نطقها أكرث
قوة من غريها.
وبذلك يحبب تحديد الفهم
الصحيح للفكرة بوضع النربة
الصوتية عىل الكلمة الحاملة

للمفهوم األساس وهو أمر يتوقف
عىل قاعدة الفهم الجديد والجيد
الذي يعترب من أهم الطرق
التعبريية للقراءة أو التعبري
يف السينام ،وهو ما يجب عىل
املمثل أن يدركه ويستوعبه جيداً
أي أن يطبقه يف مجرى العمل
وقراءة النص أو الحوار والتعامل
معه« .كام يجب أن يُفهم بجالء
ووضوح أن فن اإللقاء يف التمثيل
السيناميئ يقتيض تجزئة الكلامت
الرئيسة من حيث األهمية ،وال
يهتم بتجزئة الكلامت يف الحوار
غري املهمة ،وما يسمى بالكلامت
الثانوية» ( .)12وبناء عىل
ذلك يجب دراسة اإللقاء للغة
السيناريو ،بحيث تكون لغة فعالة
وتتشكل نربة مؤثرة ،ولن يتسنى
ذلك إال بوضع قواعدها وصياغة
طرق لكتابتها قصد النهوض باللغة
الفصحى ،ومكافحة ما يطرأ عليها
من لحن وتحريف ،من خالل
توسيع نطاقها يف االستعامل بعد
ترقية لهجاتها وتطوير مناهج
توظيفها يف كل مناحي الحياة .
للفيلم السيناميئ أو السينام
دور معترب يف غاية األهمية
لنرش االستعامل اللغوي بكل
مستوياته .كام بينت وقوع بعض
الكلامت الوافدة عن طريق
الدخيل املستهجن والعامية
سبب لها نشازاً عن الفصحى.
ليس معنى ذلك أن ما يقوم به

(السمعي –البرصي) يصب يف
سبيل اإلطاحة بالعربية الفصحى،
بل إن ذلك فيام أرى سيخدم
العربية الفصحى عىل املدى
املتوسط والبعيد .يحدث هذا
عندما يدرك الجميع الفرق بني ما
هو دخيل وعامي ،واآلخر الهجني.
عندها سيشعر الجميع بالظاهرة،
وعندئذ نهب جميعاً بجدية
للعمل املتخصص يف فقه اللغة يف
سبيل استيعاب الدخيل ودمجه
يف الفصحى مبعايري قياسية عربية
واستيعاب العامي الشائع بكرثة
ودمجه يف االستعامل الفصيح
رشيطة غلبة الطابع الفصيح
عليهام.
يف إطار تحقيق ذلك توضع
حواجز أمام اكتساح وباء التهجني
اللغوي الذي يعيث فساداً يف
لغتنا .وتصبح الوسائل املسموعة
واملرئية أداة بناء وإنعاش
لالستعامل اللغوي الفصيح،
ومن خالل هذه الخطوات ميكن
للباحثني واملتخصصني التوصل
لوضع اللغة الوسطى التي
حاولت إيثارها ،ويسهموا يف وضع
الحجر األساس عىل طريق بناء
لغة وسطى توفق بني الفصحى
والعامية مبراعاة نظام الفصحى،
وخصائصها الصوتية والرصفية
والنحوية واملعجمية يف الدراما
السينامئية.
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( )6خريي خليل الجمييل  -االتصال ووسائله
يف املجتمع الحديث  -املكتب الجامعي
الحديث  -محطة الرمل  -ص 33
( )7ينظر مازن الوعر  -دراسات لسانية
تطبيقية .دار طالس للرتجمة والنرش - 1/
 1989ص 99( )8ينظر عبد العزيز رشف  -مدخل عىل
وسائل اإلعالم ص 144
( )9ينظر إبراهيم أنيس  -األصوات اللغوية
القاهرة  1971ص 17
( )10مجلة اإلذاعة والتلفزيون العراقية
 1989العدد 16
( )11ينظر .إبراهيم أنيس املرجع السابق
والصفحة نفسها
 )12ينظر  .مجلة اإلذاعة والتلفزيون
العراقية م/س/ص/
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تأث�ير الواقعية االجتامعية
يف التجربة السينامئية الجزائر
الأ�ستاذ الدكتور حبيب بوخليفة
تكاد التجربة السينامئية الجزائرية بعد االستقالل أن تكون مغايرة عن تجارب بلدان
املغرب واملرشق العريب ،نتيجة االستعامر االستيطاين الوحيش واملدمر
تقريباً لكل العنارص األساسية للهوية الثقافية والحضارية للشعب الجزائري .حاول
«االستدمار» الفرنيس املنظم طيلة مئة واثنتني وثالثني سنة أن يزيل نهائياً كل
مقومات الشخصية الثقافية والحضارية القاعدية املتكونة من اإلرث األمازيغي
والعريب اإلسالمي ،وطمس معاملها املادية املتعددة واملختلفة .كمدارس
القرآن والزوايا واملساجد يف كل املدن الرئيسة يف بداية الثالثينيات من القرن
التاسع عرش ،وتعويضها بالثكنات والكنائس ،أو مبدارس خاصة -يف حاالت نادرة-
بهدف تلويث الشعور الجمعي والوجدان األمازيغي العريب اإلسالمي وتغيريه
إىل الوجدان الفرنيس األورويب ،وقطع الروابط مع املجتمعات العربية التي كانت
رافدا ً مهامً منذ الفتوحات اإلسالمية يف منطقة املغرب العريب .لوال جهود ونضال
جمعية علامء املسلمني يف بداية القرن العرشين التي أخذت عىل عاتقها الحفاظ
عىل تلك اإلرث الذي اخرتق الزمان واملكان ألكرث من ثالثة عرش قرناً من الوجود عىل
أرض الجزائر.
ولدت السينام الجزائرية يف أحضان ثورة نوفمرب التحريرية املجيدة وتأسست عىل
قواعد الفيلم الوثائقي التسجييل يف خضم مقاومة االستعامر الغاشم ،حيث
تحتم عىل التنظيم الثوري بعد انطالق الثورة يف أول نوفمرب  1954أن يستعمل
كل الوسائل املتاحة لتحديث أساليب املقاومة ومجابهة الدعاية االستعامرية التي
تجاوزت قرنا من الزمن عىل مستوى األدب والفنون التشكيلية والصحافة .استطاع
الطاهر حناش أن يصور فيلمني وثائقيني يف عام  ، 1935وفيلم خيايل «غواص
الصحراء» يف  1954يف مرحلة التنظيم لبداية الثورة مبساعدة جامل شدريل الذين
التحقا فيام بعد بروين فوتتي يف التأسيس ألول خلية سينامئية للثورة التحريرية.
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ال ننىس أن األفالم التي عرفها العامل صورت يف
الجزائر العاصمة من طرف اإلخوة لوميري بعد أول
اخرتاع آللة التصوير»السينيامتوغراف» وقدمت يف
قاعة «لقران كايف» بباريز يف أواخر القرن التاسع
عرش .أصبحت تستقطب الكثري من املنتجني
واملخرجني السينامئيني لسبب جامل املناظر الخالبة
املشمسة طوال الفصول األربعة تقريباً ،مقارنة
بفرنسا أو أوروبا .ونذكر جان رونوار بفلمه «البلد»
يف  1930يف إطار السينام الصامتة وبعد تطورها
إىل الناطقة صور كريستيان جاك فيلم «واحد من
الكتيبة» يف  1937مع املمثل الكوميدي املشهور
فرننديل ،وصور يف الفرتة نفسها جوليان دوفيفي
فلم «يب يب لوموكو» مع املمثل النجم الفرنيس
جان قابان كام صورت بعد الحرب العاملية الثانية
الكثري من األفالم عرفت نجاحاً عىل مستوى القارة
األوروبية ،إىل غاية اندالع ثورة نوفمرب التحريرية
 .1954كل هذه األفالم التي يتجاوز عددها 83
فيلامً خيالياً تدخل يف إطار اإلنتاج السيناميئ
الكولونيايل مل يشارك فيها الجزائريون من األهايل
كام كان يسميهم املستعمر ،إال يف جانب التمثيل
الذي مل يكن مهامً .ال ننكر أن هذا النشاط الفني
السيناميئ أسهم يف انتشار املعرفة السينامئية بني
أوساط الشعب الجزائري بفضل بناء قاعات العرض
تقريباً يف كل املدن الجزائرية الرئيسة التي تجاوز
عددها  485قاعة .وقد استفاد الجزائريني من هذه
التجارب السينامئية االستعامرية ولو بصورة غري
مبارشة وجزئية ،نعتربها جزءاً من الرصيد السيناميئ
الجزائري.
يعترب فلم «الالجئون» لسيسيل دي كورجيس
و»الجزائر تحرتق» لروين فوتيي يف  58-1957من
أهم األفالم الوثائقية التي كانت مشاهدها تلتقط
مبارشة من أرض املعارك الساخنة بني املجاهدين
وجنود االستعامر ،وما كان يجري من بطش وتقتيل
وتهجري للجزائريني من طرف الجيش الفرنيس
املستعمر.
أسهم الفيلم الوثائقي «كفاح الجزائر» كثرياً يف
تفسري القضية الجزائرية لدى الرأي العام الفرنيس،
خصوصاً يف صفوف التيارات التقدمية .انخرطت
مجموعة شباب جزائري يف صفوف الثورة التحريرية
يف مامرسة السينام الوثائقية مع رونيي فوتيي
مثل جامل شندريل ،ومحمد األخرض حمينه،

وأحمد رشدي ،وك ّونوا بذلك فرقة فنية سينامئية
تهتم بتسجيل كل ما يحدث عىل أرض املعارك
تحت إرشاف التنظيم الثوري .ال ننىس دون شك
بعض املخرجني التقدميني األجانب الذين اعتنقوا
القضية الجزائرية مثل بيار كليمون الذي صور
بجرأة وشجاعة ما جرى يف «ساقية سيدي يوسف»
من جرائم قام بها الجيش الفرنيس عىل الحدود
الجزائرية التونسية .واليوغساليف البيدوفيتش الذي
رافق التنظيم الثوري يف أصعب مراحله خصوصاً
بعد تأسيس الحكومة املؤقتة وسجل كل النشاطات
السياسية وامليدانية .ثم فرانك بريتون األمرييك
الذي سجل مبارشة التقتيل الوحيش للجزائريني
باملناطق النائية الذي كان له تأث ٌري بال ٌغ يف نفوس
األمريكيني ،وتغيري املواقف إىل جانب الثورة
الجزائرية .تأسست رسمياً الخلية السينامئية التي
أرشف عليها املجاهد محمود قنز وريني فوتيي
مبارشة بعد مؤمتر الصومال .1956
أنجز بعد ذلك محمد االخرض حمينة فيلامً قصرياً
خيالياً يعتمد عىل األسلوب الوثائقي بعنوان
«يسمينة» ما زال يتميز بعمق وإدراك فواصل
ومكونات األمة الجزائرية ،ويكشف عن عظمة
الثورة الجزائرية .استطاع بيار شويل ،وزوجته
كلودين اللذان توفيا مؤخراً عىل أرض الجزائر مع
جامل شدريل ،ومحمد األخرض حمينة أن ينجزوا
فلامً تسجيلياً «جزائرياً» لتقدميه إىل جمعية األمم
املتحدة يف  1960تحت مسؤولية محمد اليزيد
الذي أصبح يرتأس قسم اإلعالم يف الحكومة املؤقتة
الذي لعب دوراً بارزاً ومهامً يف التعريف بالقضية
الجزائرية.
إرتبطت بداية السينام الجزائرية ارتباطاً وثيقاً
بالواقع الثوري وتعاسة الشعب الجزائري تحت
مخالب االستعامر الغاشم مام أثر نوعاً يف كل
األعامل الفنية السينامئية التي تحاول أن تربز
الواقع بجميع تناقضاته .وبكل تأكيد ال ميكن
فصل نشأة الفن السيناميئ الجزائري عن التجربة
اإلستعامرية املؤملة ،واستيعاب أبعاده الحقيقية
كاملة دون التعرف إىل الظروف التاريخية
االستعامرية املدمرة للكيان الجزائري وتأثريها البالغ
يف الوعي الجمعي للمبدع السيناميئ فيام بعد.
لقد أدركت السلطة الجزائرية بعد االستقالل قوة
تأثري الصورة املتحركة يف األوساط الجامهريية نتيجة

ثرائها التعبريي واعتامدها عىل الواقع للحصول
عىل مادتها األساسية مام يعرب عنه األستاذ والناقد
األمرييك املعارص أندريه رسيس« :إن كل األفالم
وثائقية» .
ثم إنها تحتوي عىل جميع الفنون التي تتمثل يف
املوسيقى واألدب والرقص والرسم والنحت والفنون
التشكيلية واألزياء الخ ...وبذلك تصبح وسيلة
مهمة من وسائل االتصال التي ميكن استخدامها
لتوضيح وتفسري التفاعالت والعالقات املتغرية
يف مجاالت كثرية ومع فئات وأعامر مختلفة.
إنها وثيقة اجتامعية مهمة تسهم يف التعبري عن
حركية املجتمعات يف أدق تفاصيلها .مبا أن الصورة
السينامئية ال توثق إال لألشياء املحسوسة واملجسدة
فإنها تظل واقعية .فهي مطالبة بأن تكون يف
قلب كل األحداث وأن ال تتواىن عن دورها البالغ
األهمية .فهي تحدد دون شك مالمح املجتمع،
واإلنسان بفضل الصورة وتعدد دالالتها .واملالحظ
أن جل األفالم الخيالية والوثائقية بعد االستقالل
اهتمت أساساً بأحداث الثورة ،وحاولت أن تعطي
الصورة املقدسة لكل من استشهد يف سبيل الوطن
إىل غاية بداية الثامنينات.
ما زالت السينام الثورية تشغل حيزاً مهام من
اهتاممات املخرجني الجزائريني يف السنوات األوىل
من االستقالل ،حيث كانت السينام وسيلة مهمة
لتوثيق تفاصيل وانتصارات الجزائريني خالل الثورة
التحريرية ،التي امتدت سبع سنوات ابتدا ًء من
نوفمرب  .1954ركبت فكرة «البطل هو الشعب»
الوعي الوطني وكأنها واجب عىل كل مبدع سيناميئ
أن يلتزم به ،ومن هذا املنطلق غابت األفالم
الدرامية التي تعتمد عىل السري الذاتية والغرامية.
وهكذا أنتجت أفالم ثورية عىل مدار ثالث عقود
تقريباً ،من أهمها «فجر املعذبني» ألحمد راشدي
(« )1965الليل يخاف من الشمس» ملصطفى بديع
( ، ،)1965و»ريح األوراس» للخرض حامينا (.)1966
«معركة الجزائر» للمخرج اإليطايل جيلو بونتي
كورفو (« ،)1966العفيون والعصا» ألحمد راشدي
(« ،)1969دورية نحو الرشق» لعامر العسكري
(« ،)1971عرق أسود» لسيد عيل مازيف (،)1971
«منطقة محرمة» ألحمد علاّ م (« ،)1972حصاد
الحديد» لغويت بن ددوش ( ،)1982قبل أن ينتج
أول فيلم مطول يتناول سرية بطل بعينه وهو
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وانتقل الفنانون إىل املهجر خصوصاً فرنسا ،ومل
يعد للسينام معنى إال يف بداية األلفية الثالثة.
يتميز النشاط السمعي البرصي يف اآلونة األخرية
بنوع من الركود فيام يخص الفيلم الخيايل الطويل
ألسباب عدم استقرار ميكانزمات واضحة يف
اإلنتاج السيناميئ مع عدم استقرار النظام السيايس
االجتامعي الذي ال تهمه الثقافة الفنية السينامئية
ما عدا اإلنتاج «املناسبايت» الذي مل يرا ِع الكفاءة
الفنية بقدر ما يراعي االستفادة من الريع النفطي.
فلم يؤسس لل ُبنى األساسية لتوفري رشوط اإلنتاج
السيناميئ ،وهذا ال مينعنا من أن نثمن بعض الجهود
التي تبذل أحياناً يف تقديم أفالم جزائرية جدية
مثل «خارجون عن القانون» مؤخراً لرشيد بوشارب
الذي يشكل تحفة سينامئية متميزة ،تعتمد عىل
تقنيات سينامئية فنية حديثة ،سلطت الضوء
عىل املألوف واملسكوت عنه يف الجانبني الفرنيس
والجزائري .يتناول املخرج موضوع تاريخي مهم
جدا ،ينطلق الفيلم من سنة  1925لينقلنا بعدها
مبارشة ملظاهرات  8ماي 1945يف سطيف ،خراطة،
قلمة حيث قام الجيش الفرنيس واملؤسسات األمنية
االستعامرية بقتل ما يتجاوز عن  45ألف جزائري
يف أقل من أسبوع خرجوا للمظاهرات بهدف نيل
االستقالل الذي وعدتهم به السلطات الفرنسية
يف حالة انتصارها عىل النازية ،ليختتم مبظاهرات
 17أكتوبر التي شهدت استشهاد مسعود ثم عبد
القادر ليبقى سعيد وحيداً يتمتع بشمس الحرية
التي سطعت يف الخامس من جويلية  1962وانتصار
الحق عىل الباطل ،وتسطري تاريخ اسرتجاع السيادة
الوطنية .أو فلم «مسخرة» الياس سلم يروي
الفيلم قصة منري يقوم بدوره املخرج ،الذي يعيش
مع عائلته يف قرية صغرية يف قلب جبال األوراس
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فيلم «ملحمة الشيخ بوعاممة» لبختي بن عامر
بعد حل املركز الجزائري لصناعة األفالم ،1983
وحلت محله املؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي
البرصي .ولعل أول فيلم خيايل طويل سيناميئ بعد
االستقالل يجسد االتجاه الواقعي التاريخي يف
الشكل واملضمون هو «معركة الجزائر» للمخرج
اإليطايل بونتي كورفو باإلشرتاك مع رشكة اإلنتاج
السيناميئ «قصبة فيلم» يف  1966ومبشاركة عدد
كبري من الفنانني املمثلني الجزائريني من بينهم
املجاهد ياسف سعدي وصاحب الرشكة املنتجة
للفيلم ،الذي نال جائزة األسد الذهبي يف مهرجان
البندقية عام  ،1966وجائزة ال ّنقد خالل مهرجان
كان يف السنة نفسها ،كام ترشح لثالثة جوائز
أوسكار كأحسن فيلم وأحسن إخراج وأفضل
سيناريو ،يعرب بقوة عن وقائع املقاومة يف الجزائر
العاصمة يف منتصف عام  1957يف ذروة رصاعها
مع جنود الجيش االستعامري واإلرادة الفوالذية
للمجاهدين واملجاهدات يف الدفاع عن التنظيم
الثوري العبقري بفضل التضحيات الجسيمة من
أجل األرض والعرض .يكشف الفلم ليس فقط
عن وحشية املستعمر وجرامئه املختلفة وأساليب
استبداده يف التعذيب والتنكيل بجثث املناضلني
الثوار ،بل ويكشف عن الذكاء الثوري امللتزم
بهدف تحرير األرض .ارتكز املخرج عىل أسلوب
الواقعية الجديدة التي نشأت يف إيطاليا منذ بداية
األربعينيات من القرن املايض حيث يتعامل املخرج
أساساً مع هواة فن التمثيل ،أو مبارشة مع الناس
الطبيعيني يف الواقع .املمثل الذي لعب دور «عيل
لبوانت» الشخصية الرئيسة يف الفلم مل يكن ممثالً
محرتفاً بل مواطناً جزائرياً بسيطاً مل يسبق له أن
عرف فن التمثيل ،كشفه املخرج يف إحدى مقاهي
العاصمة الجزائرية .نذكر أن الفيلم منع عرضه
يف فرنسا إىل غاية  2004أثناء «السنة الثقافية
الجزائرية يف فرنسا» .لقد حقق الفيلم نجاحاً باهراً
عرب عقود من الزمن ويعترب تحفة متميزة يف اإلنتاج
السيناميئ الجزائري.
وميكن تحديد مرحلة الستينيات كميالد فعيل
لسينام ما بعد االستقالل ،وهي تضم اإلنتاج الخاص
والعام ،وكذلك سينام املهجر ثم اإلنتاج املشرتك
الذي برز بأْعامل عاملية منها (معركة الجزائر)

للمخرج الراحل اإليطايل جيلو بنتكرفو سنة ،1966
والذي ذكرناه سابقاً ،و(الغريب) للوكينو فشكنتي
سنة  ،1968وكذلك (زاد) لكوستا جافراس ،1968
ونعرث يف هذا النوع عىل فيلم طريف ملغامرات
الويسرتن السباجيتي (ثالثة مسدسات ضد سيزار)
للمخرج اإليطايل إينزو بريي.
بعد االستقالل أي يف  1962عاد أغلب املخرجني
الفرنسيني الذين أسهموا يف إنشاء أول األعامل
السينامئية (الجزائرية -فرنسية) ،والذين مكنوا
الجزائريني خاصة من اكتساب سالح الصورة ،إىل
فرنسا حيث وجدوا يف انتظارهم املتابعات القضائية
والحرمان من أي دعم إلنتاج أعاملهم ،وقد أسهم
هؤالء يف إنشاء أول هيئة سينامئية يف الجزائر
املستقلة وهي متحف السينام أو السينامتيك،
وذلك سنة  1964وبعضهم سعى حتى إىل التدريس
يف معهد السينام بالجزائر الذي أغلق أبوابه بعد
سنة من افتتاحه ،ليرُ سل املرتبصني الشباب للتدريب
يف االتحاد السوفيتي سابقاً ،ويوغسالفيا  ،وبولونيا
وغريها من الدول االشرتاكية الصديقة للجزائر .
مل تعرف هذه الفرتة االهتامم كثرياً بالفيلم الوثائقي
إىل غاية بداية التسعينيات من القرن املايض عند
رجوع البعثة األوىل من املخرجني السينامئيني
املختصني يف السينام الوثائقية من روسيا (االتحاد
السوفييتي سابقاً) ومن بينها الراحل عزالدين مدور
يف أواخر الثامنينيات الذي أخرج رائعته «استعامر
دون إمرباطورية» للمؤسسة الوطنية للتليفزيون
الجزائري ،وتناول فيها موضوع املقاومة يف
املجتمعات التي تناضل وتكافح من اجل االستقالل،
ومنها املجتمع الجزائري كنموذج للثورة التحريرية.
إن الفرتة الذهبية لإلنتاج السيناميئ الجزائري
مرتبطة بنشأة الديوان الوطني للصناعة والتجارة
السينامتوغرافية يف أواخر السبعينيات ،والتأكيد
عىل السياسة الثقافية يف مسار بناء املجتمع
االشرتايك ،ورغبة السلطة يف تحويل الفن السيناميئ
إىل وسيلة سمعية برصية يف ترسيخ قيم ومبادئ
بناء املجتمع الجديد باختالفه عن قيم املجتمع
االستعامري ،وتأكيد الهوية الثقافية املرتبطة ارتباطاً
وثيقاً بعنرص العروبة واإلسالم .شهد اإلنتاج تنوعاً
فيام يخص املقاربة للفيلم حول أحداث الثورة
التحريرية حيث عرض أكرث من أربعني فيلامً يف

الفرتة املمتدة بني  1969إىل  1980تعرضت أغلبها
ملوضوع الثورة التحريرية من بينها« :دورية نحو
الرشق « لعامر العسكري »،1971العفيون والعصا»
أحمد رشدي« ،الخارجني عن القانون» توفيق فاس
« 1969الطريق» ملحمد سليم رياض .وقد متيزت
هذه األفالم عموماً باألسلوب الواقعي وركزت
اهتاممها عىل إبراز التضحية من خالل مشاهد
درامية تتفاعل مع أمل النضال ونتائجه املأساوية
عىل النفس الجزائرية ،فهي تعرب عن املواقف إزاء
االستعامر ،والتي ترسخت بفضل الوعي العام
للجزائريني آنذاك .ولعل الفيلم أكرث جرأة يف هذا
املوضوع فيلم «وقائع سنني الجمر» الذي رشف
الجزائريني وكل العرب بجائزة السعفة الذهبية يف
املهرجان الدويل للسينام مبدينة الفرنسية «كان» يف
 .1976يروي الفيلم قصة حياة جزائرية بني عامي
 1939و 1954مرو ًرا مبراحل عمرية تروي حالة
الجفاف الرهيب الذى أصاب األرايض الزراعية،
وقتل املوايش ،ودفع الفالحني إىل الهجرة نحو املدن،
ثم ما حدث للجزائريني إبان سنوات الحرب العاملية
الثانية ،ثم حكاية االنتخابات بني الحرب ،واالختيار
الصعب الذي واجه الجزائر ،فأحمد عىل سبيل
املثال يرحل عن القرية رغم التصاقه بها وبعد أن
تعرض للتعذيب ،يفقد أحمد ذويه إال ابنه الرضيع
إسامعيل .وهناك سنوات بعينها يتحدث عنها
الفيلم مثل «ميالد القرية» ،و«عام الهجرة» ،و»عام
النار» ،حتى تندلع الثورة الجزائرية .إن إعادة
تشكيل الواقع الثوري ومآسيه يف صور حقيقية،
والتعبري عن العالقات الناشئة يف الحياة الواقعية بني
الناس واملجتمع شكل لغة كملتها الذاكرة الجامعية.
انتقلت التجربة السينامئية الجزائرية يف مرحلة
السبعينيات من القرن املايض إىل التعامل مع
مواضيع اجتامعية سياسية وتفرغت إىل النقد
الالذع لألوضاع االجتامعية واالقتصادية ،والترشيعية
يف بناء الدولة االشرتاكية ،ومل تخرج عن أسلوب
الواقعية يف الشكل واملضمون .شهد اإلنتاج
السيناميئ أفالماً تتميز بدرجة عالية من الجودة
بفضل بوتقة من املخرجني قد درسوا العلوم
الفنية السينامئية يف معاهد أروبية مثل محمد
زينات ،ومرزاك علواش ،وفروق بلوفة .ابتعدوا
عن التأثريات السينامئية الفرنسية واألجنبية .قدم

محمد زينات فيلامً بعنوان «تحية يا ديدو» حيث
مثل يف البطولة حيمود براهيمي املدعو مومو،
وقدم مرزاك علواش فيلم «عمر قتالتو» تعبرياً عن
الوضع املزري للشباب يف الحي الشعبي «القصبة»
بالعاصمة ،واستطاع فروق بلوفة أن يقدم بصعوبة
فلمه «نهلة» الذي يربز العالقة بني املجتمعات
العربية ،ومدى ارتباطها يف خضم بناء املفاهيم
الثقافية املشرتكة.
تغريت نظرة الجيل الجديد من املخرجني الشباب
ليتجاوزوا الرشعية الثورية وينتقلوا إىل مواضيع
وأفكار راهنة .الفرتة نفسها وقبل حل املركز
الجزائري للصناعة وتجارة السينام صور سيد عيل
مازيف فيلم «الوجود» يف موضوع املرأة العربية
باالشرتاك مع الجامعة العربية .متيزت الفرتة
كذلك باشرتاك بعض املخرجني العرب مثل يوسف
شاهني بفيلمه «العصفور» و«عودة اإلبن الضال»،
والتونيس عبد اللطيف بن عامر بفيلمه «عزيزة».
تغريت األوضاع السياسية بعد رحيل املناضل الثوري
هواري بومدين ،وتغريت الرؤى يف بناء الدولة،
وبذلك تغريت الرؤى السينامئية .متكن املخرجون
املخرضمون والجيل الجديد منهم من تقديم
أفكارهم بفضل سياسة االنفتاح التي عاشتها الجزائر
يف تلك الفرتة .تم تأسيس املؤسسة الوطنية لإلنتاج
السمعي البرصي وإعطاء الفرصة للمخرجني إلنشاء
رشكات سمعية برصية تهتم باإلنتاج السيناميئ
عموماً ،ومل يعد حكراً عىل الدولة .تواصلت الجهود
عىل الرغم من الصعوبات يف جمع امليزانيات
الالزمة لتوفري رشوط التصوير وصناعة الفيلم .إال
أن اإلنتاج السيناميئ مل ينقطع ،وإن تراجع نوعاً ما.
استطاع الراحل عمر العسكري أن يقدم «بوابات
الصمت» وتم تصوير فيلم «الرفض» للمخرج
الراحل محمد بوعامري وكذلك تم تقديم فيلم
«طاحونة السيد فابر» ألحمد رشدي وقدم يف
الفرتة نفسها سيد عيل مزيف فيلم «الحرية» .إال
أن تذبذب وعدم استقرار اإلنتاج السيناميئ أدى
باملخرجني واملنتجني إىل التعامل مع صناعة أفالم
أقل تكلفة .دخلت املؤسسة الوطنية للتلفزة يف
عملية اإلنتاج بطرق مختلفة وسمحت ملخرجيها
مثل موىس حداد أن يقدم «عطلة املفتش الطاهر»
فيلم كوميدي مميز يف أسلوبه البولييس ،وقدم
محمد الشويخ فيلمه «القلعة» انطالقا من مرحلة
النضال إىل تجسيد الهوية.
تتناول جل األفالم مواضيع مختلفة تاريخية
واجتامعية وسياسية ،تتمثل يف تجسيد الهوية
الثقافية الجزائرية بالشكل الفني للواقعية بعيداً
عن املفهوم التجاري العام.
يف هذا السياق البد من اإلشارة إىل أن العرشية
السوداء دمرت تقريباً كل جسور اإلبداع الفني
السيناميئ يف الجزائر ابتداء من مطلع التسعينيات.

الجزائرية .منري شخص واثق من نفسه وفخور مبا
حققه ،ويحلم بنيل تقدير واحرتام بقية سكان
القرية ،لكن أخته ريم تقف حائالً بينه وبني تحقيق
حلمه خصوصاً وأن سكان القرية واثقون بأن ريم
ستنتهي بها الحال عانساً بال زوج وال عائلة .إن
الفلمني من إنتاج مشرتك فرنيس -جزائري ،وقد
حققا نجاحاً باهراً عىل املستوى العاملي ،وناال عدة
جوائز يف مهرجانات مختلفة.
متر التجربة السينامئية مبرحلة صعبة ومعقدة
وحاسمة ،بعدما تنازلت الدولة عن منط التسيري
العمومي ،وهذه املرحلة ال ميكن فصلها عن
التغريات السياسية واالقتصادية الكربى التي طرأت
عىل البالد .استطاع تيار العوملة أن يجعل من هذه
الصناعة أداة تحديد مفاهيم جديدة رأساملية
وفرض آليات املامرسة التي تربطها بالوعاء الثقايف
األورويب خصوصاً يف مساحة قواعد اإلنتاج املشرتك،
بعد القطيعة التي عاشها املجتمع الجزائري يف
التسعينيات من القرن املايض نتيجة العنف الذي
اكتىس كل الفضاءات العمومية ،مام أدى إىل تهجري
الكثري من الفنانني املبدعني واملثقفني.
يف ظل األنظمة التي مل تواكب بصفة جدية الفعل
السيناميئ ،وتستخدم املطرقة األحادية النظر،
باإلضافة إىل التخلف السيايس الفكري لدى الطبقة
الحاكمة ال تستطيع أن تنتج فناً سينامئياً مميزاً
يخرتق الزمان واملكان .احتضنت املدن الكربى يف
الجزائر (وهران،عنابة ،متيمون ،الجزائر العاصمة)
ملتقيات ومهرجانات بدافع اإلهتامم وقياس تلك
التجارب ،واالحتكاك باملعارف العاملية ،ولكنها
بقيت نسخة ال تغني وال تسمن من جوع التجربة
السينامئية الجزائرية .استخدم املبدع الجزائري
السيناميئ عنارص الفن للتعبري عن رؤيته تجاه
الحياة وفق مرجعية فكرية اجتامعية ،وأن للواقعية
تأثرياً واضحاً ،وإسهاماً بارزاً يف تكوين األساليب
واالتجاهات السينامئية ،من اتجاهات الواقعية
امللحمية ،والواقعية الشاعرية ،والواقعية االشرتاكية،
والواقعية الجديدة ،واملوجة الجديدة ملا يطلق عليه
«سينام املؤلف» يف التأكيد عىل االرتباط الوثيق
بالواقع سواء كان ماضياً أو حارضاً .اتخذت الطابع
الشعبي يف شكلها ومضمونها بحيث إنها وقفت
مناهضة لتيار السينام األمرييك الهوليودي.
فالواقعية بأنواعها املختلفة واملتفرعة يف التجربة
السينامئية الجزائرية تعد مبثابة التزام داليل يفجر
املصداقية عىل مستوى الشكل  ،ويجعل الصورة
تقرتب أكرث من املشاهد لرتكيب وعي جديد
باستمرار ،وبناء ثقافة سينامئية ومعرفية تلتزم
بإحياء العنارص التي متيز املجتمع الجزائري بأصالة
ثقافته العربية األمازيغية ،وباالرتباط الوثيق
مع التطورات الكربى يف حركة الجدلية التاريخية
للمجتمعات البرشية.

دراسات

مسارات مقارنة
د .رزان �إبراهيم

حديث��ي س��يكون وفقا للعن��وان الذي اخرتت��ه منصباً حول مس��ارات مقارن��ة بني عاملني
يتقاطعان مبا يكفي للحديث عن الرواية باعتبارها فناً س��ينامئياً وعن الس��ينام باعتبارها
فناً روائياً؛ فكالهام يقوم عىل فن القص والحكاية والبداية والنهاية والتوترات الدرامية
ومزي��ج الص��ور الذهنية واملرئية .وهي مس��ارات تدخل بال�ضرورة يف حقل علم الجامل
املق��ارن يف س��عيه إىل رصد أوجه الش��به والخالف بني طرق املعالج��ة الفنية مبختلف
أنواعها .
حديثي سيكون وفقا للعنوان الذي
اخرتته منصباً عىل مسارات مقارنة
بني عاملني يتقاطعان مبا يكفي
للحديث عن الرواية باعتبارها فناً
سينامئياً وعن السينام باعتبارها
فناً روائياً؛ فكالهام يقوم عىل فن
القص والحكاية والبداية والنهاية
والتوترات الدرامية ومزيج الصور
الذهنية واملرئية .وهي مسارات
تدخل بالرضورة يف حقل علم الجامل
املقارن يف سعيه إىل رصد أوجه الشبه
والخالف بني طرق املعالجة الفنية
مبختلف أنواعها .
إن نقصاً يف كتابة النصوص الدرامية
املتخصصة عاملياً تعانيه الجهات
املنتجة سينامئياً وبالذات عاملنا
العريب -يقود بعض هذه الجهات
إىل الجود باملوجود .إال أن آخرين
يختارون الذهاب إىل نصوص روائية
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ويعمدون إىل أخصائيني يف الصناعة
السينامئية لتحويلها إىل فيلم سيناميئ.
علامً أن بعض الروائيني يكتب ويف
ذهنه احتامل تحول روايته إىل عمل
سيناميئ ،مام يدفعه إىل صياغتها
بأساليب توافق هذا املطلب وتغري
به .لكن يف كل األحوال نتذكر أن
إبداعا يحققه الكاتب يف جنس فني
ما ال يضمن إبداعه يف جنس آخر،
حتى وإن كان انتقاالً من شكل
رسدي إىل آخر ،فللكتابة السينامئية
اشرتاطاتها وتقنياتها ومقتضياتها
الخاصة.
هناك انطباعات قدمية يصعب
تغيريها عند أناس يرون أن األدب
والثقافة الرفيعة مرتبطان بالنص
املقروء واملطبوع الذي تختص النخبة
بقراءته دون غريها .وكأن عنرص
التشويق الذي يحققه النص الدرامي

يهبط بقيمته األدبية والفكرية ،أو
كأن األدب الرفيع رشطه أن يكون
نخبوياً يف فهمه بفذلكات شكلية تجد
من يهلل لها حتى وإن كانت املادة
الحكائية فيها محدودة مبحتوى فكري
هزيل.
يف السياق ذاته أقول :إن انتقال
األعامل الرسدية املطبوعة إىل أعامل
سينامئية درامية هو وجه من الوجوه
التي يُعرف بها عرص ما بعد الحداثة
الذي ال يؤمن بوجود ثقافة عالية
نخبوية وأخرى دونية جامهريية،
ولهذا تبنت اليومي وحاربت ثقافة
النخبة والنخبوية  .وهنا أقارن بني
زمنني :يف املايض كانت هناك مسافة
فاصلة بني األشكال الثقافية العليا
( األصول الدرامية املرسحية) وبني
األشكال الثقافية الشعبية ( السينام
والتلفاز) ،وبالتايل كان لكل صنف

جمهوره الخاص به .يف الحارض
ومنذ ستينيات القرن العرشين
تقارصت املسافة وتداخل الحيزان
( الثقافة العليا والشعبية) قيمة
وجمهوراً ؛ والسبب أن الصناعة
السينامئية ارتقت شيئاً فشيئاً إىل
مستوى فكري وجاميل متميز ،بفضل
مواهب متخصصة ومدربة يف أرقى
املعاهد ،ورصنا نرى ما تتمتع به
املادة الحكائية من جاذبية شدت
املشاهدين عىل اختالف مستوياتهم
الثقافية ،ليبقى التفاوت يف مستويات
التذوق والتأويل والتحليل بني املتلقني
قامئاً ،كام هي الحال بني قارئ عادي
وناقد متعمق متخصص.
وهنا نقول :إن كانت الرواية قد
تأسست عىل بنية حدثية ومتتالية
من األسباب واملسببات تفيض يف
نهاية األمر إىل معنى شمويل ,كام
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الفيلم والرواية..

هي الحال مع السينام وإن تحولت
هنا إىل بدائل برصية تلتحم مع
بعضها البعض إلنشاء املعنى الكيل؛
فهناك عالقات متشابكة يحسن
املتلقي أو يخفق يف اإلمساك بها يف
الرواية كام يف السينام؛ ففي فيلم
أفاتار  Avatarالذي يبدو ألول
وهلة أنه من أعامل الفانتازيا التي
تقوم عىل اإلبهار ،وتتوخى اإلمتاع
يف املقام األول ،هناك إجامع عىل
جامل الحكاية والصورة ،إال أن تأثراً
باالنبهار البرصي قد يأخذ املتلقي
بعيداً عن فهم الرؤية اإلنسانية
والثقافية البعيدة التي يحملها
الفيلم ،أو حتى الرسالة السياسية
النقدية الجادة املتعلقة بنقد املركزية
الثقافية الغربية العنرصية ،وهو
فيلم استنكرته بعض الجهات يف
أمريكا خصوصاً أنه يحمل دعوة
عاملية للثورة عىل الهيمنة اإلمربيالية
األمريكية.
وهنا أحيك عن روايات حملت صوراً
برصية أو حساسية برصية عالية ،وهو
أمر عرفته الرواية منذ زمن ،مثل:
هيجو يف (البؤساء) ،ديستويفسيك يف
(الجرمية والعقاب) .بلزاك وتنقالته
يف األمكنة  .وكان بإمكاننا رصد هذه
الصور البرصية يف روايات نجيب
محفوظ يف مرحلته الواقعية حني
وصف بلغته املجتمع املرصي وصفاً
برصياً بامتياز.
علامً أننا رصنا نلمس هذه الصور
البرصية يف الرواية املعارصة ويف عمق
أحداث درامية تصويرية مفعمة
باملعنى ،وهنا نذكر ما تحمله األفالم
السينامئية من شمولية تجعلها تضم
مختلف األجناس األدبية ويف مقدمتها
الرواية ،شمولية ال تغيب عن رواية
يبحث مبدعها وباستمرار عن أدوات
جديدة تتغري مبا يتناسب والنظرة
الجديدة للحياة ،األمر الذي يدخل
يف إطار ما يشيع اآلن حول تهاوي
الحواجز الفاصلة بني أنواع الفنون
يف عرص ما بعد الحداثة الذي يحمل
دعوة إىل نوع من السيولة ،ويحث

عىل إلغاء كل الفواصل  .لذلك وجدنا
أسلوب الفالش باك وتقاطع اللقطات،
وكذلك وترية اإلرساع واإلبطاء يف
العمل القصيص كام هي الحال يف
فيلم نقف فيه عىل لحظات طويلة أو
قصرية وفقا لرؤية املخرج.
من بني األدوات املستعارة أو املشرتكة
بني الفنني (املونتاج) :فن اختيار
وترتيب املشاهد حني يقوم الروايئ
بتجميع مواد مختلفة قد تكون
أرشيفاً صحفياً ألخبار تضم إىل الرواية
وتصبح جزءاً منها ،مثل رواية (ذات)
لصنع الله إبراهيم ،وكذلك اتباع نسق
التوازي الذي تتعارص فيه املشاهد
زمنياً وإن اختلفت يف املكان .وال
ننىس روائيني كانت السينام مصدراً
ثقافياً هاماً استدعوه يف أعاملهم من
باب تقريب الفكرة لديهم.
ويحفظ لتقنيات برصية سينامئية

ما ميكن أن تحققه من اندماج رفيع
باملستوى األديب ،وأقصد بذلك أن
هذه التقنيات قادرة عىل أن تقرب
البعيد وتحقق تفاعالً أقوى من خالل
جملة من املؤثرات والرموز البرصية
واإليقاعات الصوتية أو الخلفيات
السمعية املتممة ملا تحتويه املشاهد؛
فللعمل السيناميئ تقنياته القادرة
عىل إحياء الرواية برصياً وتشكيلياً
ونفسياً ،نذكر -عىل سبيل املثال -ما
ميكن أن نراه من تطابق بني آليات
الضوء والظل للتعبري عن النفسية
اإلنسانية املعقدة للشخوص الدرامية،
لذلك نقول :إن عالمات سينامئية
حرفية يستعني بها املخرج تقرب
معنى الرواية للمتلقي ،مثل ما
رأينا يف فيلم (ساعات) الذي تناول
الساعات األخرية من حياة فريجينيا
وولف ،حيث كان الفيلم ينقلنا بني

حقب زمنية متعددة تساعد عىل ربط
األسباب بالنتائج ،ويف الوقت نفسه
قادرة عىل نقل العالقة الجدلية بني
غريزيت الحياة واملوت أو الهروب
واالنطالق .
يف كل األحوال ،إن اتكاء السينام
عىل نصوص روائية ستكون له آثاره
التالية:
 االرتقاء مبستوى العمل السيناميئفال يعود محصوراً بعنارص
الرتفيه والتشويق واإلبهار،
ويصبح باإلمكان الحصول عىل
أفالم تجمع بني القيمة الدرامية
والقيمة الثقافية الراقية.
 االنسجام مع حضارة الصورةالتي نعيشها ومع هيمنة املريئ.
 تيسري سبل رواج نصوصروائية يتكاسل البعض عنها ،مام
سيكون له أثره يف دفع املتلقي
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للبحث عن النص الروايئ نفسه.
 االقرتاب من مزاج متلقي اليومالزمني؛ فزمن الرسد الفيلمي
املقيد بتسعني دقيقة ،أو مئة
ومثانني دقيقة يف حاالت نادرة،
أقرب إليه من رسد روايئ متحرر
من حدود الطول .وهنا نذكر
أن لقطة سينامئية واحدة مبا
تستعني به من ممثلني وديكور
وإضاءة وحوار ،ميكن للمخرج
أن يستعيض بها عن صفحات
طويلة تستغرق قراءتها زمناً
طويالً ،ووفقاً للحكمة الصينية
«إن صورة واحدة تساوي ألف
كلمة» .علامً أنه تلزمنا للتعبري
أحياناً عن سطر كتايب واحد
سلسلة من اللقطات السينامئية .
لكن يف املقابل هناك صعوبات يف
تحويل الرواية الجديدة -كام يقول
كونديرا -إىل فيلم ناجح .صعوبة
تفرضها أحياناً لغة روائية قد تشكل
تحدياً حقيقياً يف هذا املجال .نأخذ
– عىل سبيل املثال -الجدل الذي

كان دائراً حول رواية عطر لباتريك
زوسكيند ،هذه الرواية مبا حملته من
قيم شمية عالية أو روائح معقدة( .
روائح السمك الزنخ ،البيض الفاسد،
وروائح أخرى) مبا استحرضته من
تحديات وعىل األخص سؤال :كيف
ميكن إلمكانيات وسيط برصي خالص
أن تنقل مخترب الروائح هذا كام
فعلت الرواية؟ أضف إىل ذلك مشكلة
إضافية تعرتض عملية نقل األفكار
الفلسفية الذهنية املجردة فكيف
ميكن للشاشة أن تجسدها؟
يف هذا الجانب كان باإلمكان
االستعانة بصوت الراوي بني مشهد
وآخر ،إضافة إىل حيل فنية كالتي
استخدمها توم تاكوير حني قام برسم
خفيف أشبه بطيف يعلو سطح
الشاشة عند الحديث عن رائحة
النساء .يبقى أن الصعوبة التي تواجه
املخرج يف نقل صور ذهنية مغرقة
يف التجريد قد تكون سبباً يف اإلخالل
ببنية الرواية ومراميها؛ لذلك يلحظ
املتلقي ممن قرأ وشاهد الفيلم أن

فصالً هاماً ( فرتة وجود غرنوي يف
الكهف وعزلته يف الجبل) مل يعط
حقه ،بينام جرى تخصيص فسحة أكرب
ملحاوالت سعي غرنوي للحصول عىل
عطر لورا بعد مقتله .
يف نهاية األمر ،تأيت معايري املتعة
لدى املتلقني مغايرة ولها أشكالها
املختلفة ،إال أنني هنا ال أستطيع أن
ألغي صنفا منهم ينحاز لرواية تتيح
له متعة ذهنية تتجاوز ما قد يقدمه
فيلم سيناميئ خيب ظنه .يف حني ال
أنىس فئة أخرى منحازة إىل رشيط
سيناميئ يجنبها أسطراً طويلة تتعارض
وحالة االستسهال او االسرتخاء التي
يبتغيها .ولنذكر أيضاً صعوبة أخرى
تفرض نفسها حني نقحم نصوصاً
إنشائية أو نرثاً شعرياً إىل عامل
الشخصية السينامئية ،أمر يحتاج إىل
حرفية وإال أخذ العمل باتجاه تجريد
ذهني قد يورث امللل ويرصف عن
متابعة درامية لها اشرتاطاتها الجاملية
الخاصة.
يبقى التحدي األكرب ماثال يف قدرة
العمل عىل الجمع بني القيمتني
املعرفية والجاملية ،فال يجور أحدهام
عىل اآلخر؛ ففي الرتكيز عىل الشكل
دون املحتوى جور وإفساد ،وباملثل
فإن تركيزاً عىل املحتوى دون الشكل
جور وإفساد؛ فنجاح الرسد الدرامي
له اشرتاطاته املتعلقة ببنية فنية
تجعل الرصاع عنرصاً أساسياً فيها؛
لذلك تسقط شخوص مسطحة
مستقرة من أول العمل إىل آخره،
ويفقد العمل قيمة تواصلية حني
يسلب متلقيه فرصة التأمل والتفكري
والرتقب والتفاعل ،مبا يضمن تفاعالً
نشطاً واستقباالً إيجابياً نرى فيه
املتلقي محتاراً يف تقييم الشخصية:
يحبها أو يكرهها ،يحب بعض ما
فيها وينكر بعضها اآلخر ،مبا ينسجم
وحقيقة اإلنسان ذات األبعاد
املتعارضة غري املنفصلة عن جملة من
الظروف املعقدة املحيطة به.
وهنا من شأن الدراما الناجحة أن
تتأىن يف إبراز التحوالت الطارئة عىل

شخوصها ،فأميا تحول ال بد أن ينشأ
بالرتاكم مع تغري الظروف وال بد
أن تكون له مقدمات قد ال يعرفها
املتلقي يف حينها ،وصانع الدراما
املحرتف ال يبوح عىل نحو مبارش
يقتل معه عنرص التطور والتحول
املتدرجني .ويحسب للدراما الناجحة
أيضاً تقديم جملة من أسئلة وجودية
متنوعة؛ ( الحرية واإلرادة ،رصاع
الرضورة واألخالق ،رصاع الفرد
واملجتمع) .وهي أسئلة تضمن لها
السينام سهولة بفعل اتساع دائرة
املتلقني فيها وتراجع عادات القراءة
عند الكثري من الناس يف الوقت
الحارض.
ال بد يف هذا السياق من التطرق إىل
عالقات تفاعلية بني أطراف الصناعة
من كاتب ومخرج ومنتج وممثل
يتحملون بالرضورة مسؤولية العمل
السيناميئ ،يف وقت يتحمل فيه الروايئ
مسؤولية اإلبداع منفرداً؛ فحني تتحول
الرواية إىل فيلم سيناميئ فإن تجاذباً
بني أطراف الصناعة يصبح أمراً شائعاً،
فالكاتب الروايئ معني بإطالق خياله
عىل الورق وترجمته دون أن يقيد
نفسه بحسابات التكاليف اإلنتاجية
واإلمكانيات الفنية املتاحة .وكثرياً ما
يضحى بطموحات الروايئ أو حتى
املخرج بسبب ضعف اإلمكانيات
اإلنتاجية فيغدو القول الحواري يف
الصدارة عىل حساب الفعيل الحريك.
وهنا قد تنقذ قدرات الروايئ الكتابية
ما ميكن إنقاذه يف حال امتالكها رشطا
درامياً رسدياً يعوض قسطاً من ضعف
اإلمكانيات اإلنتاجية.
عدا إشكاليات قد تقع بني املخرج
وكاتب النص حني يطلق األول يده
يف الترصف يف النص وفق رؤيته أو
إمكاناته الفنية ،أو حني يطلب من
كاتب النص أن يسخر نصه وفقاً
ملمثل بعينه يفصله له خصيصاً ،يف
وقت يغدو فيه خيار املمثل وفقا
لطبيعة الشخصية الدرامية التي
يضعها الروايئ أمراً غاية يف الرضورة.
ويبقى من األهمية مبكان أن ميتلك

الروايئ حقه يف أن يشرتط عىل الجهة
املنفذة أال تترصف بنصه إال مبوافقته.
وأنهي باالعرتاف أن نصاً ضعيفاً لن
ينقذه مخرج متمكن مهام كانت
موهبته ،وأن نصا ممتازا قد يقع بني
يدي مخرج ضعيف أو هزيل فإن
هذا قد يهبط بالنص املمتاز مهام كان
مستواه ،فرشط وصول العمل غايته
أن يجتمع فيه نص قوي مع إخراج
فائق.
للتوسع يف املواضيع املطروحة يف
املقال ميكن االطالع عىل املرجعيات
التالية:

 -1سوريو ،إيتيان ،تقابل الفنون ،ترجمة
بدر الدين القاسم الرفاعي ،وزارة الثقافة،
دمشق ،1993 ،ص.11
 -2الروييل ،ميجان ،البازعي ،سعد ،دليل
الناقد األديب ،ط ،3بريوت ،املركز الثقايف
العريب ،2002 ،ص.227
 -3ومن هنا نرى إيهاب حسن وقد أظهر
يف العديد من كتاباته أن ما بعد الحداثة
تسعى نحو الالمركزية مقابل الحداثة
التي خلقت أشكاال من السلطة الفنية،
مبا يتالءم ومناخ جديد منفتح عىل
األفكار الجديدة والتسامح ،مع رغبة يف
التصدي ألخطاء يف املايض ناجمة عن
سيادة الخطابات الكربى . .انظر كتايب:
االستقبالية العربية للحداثة وما بعدها,
دار الكرمل ،عامن ،2004 ،ص.35-34
 -4وهو فيلم خيال علمي من إخراج جيمس
كامريون .عرضته السينام األمريكية
عام  .2009وهو من أكرث األفالم تكلفة

وحقق رقام قياسيا يف املبيعات .ويعد
أكرث األفالم دخال يف تاريخ السينام .وانظر
معلومات أخررى عن الفيلم يف الجزيرة
نت منشورة بتاريخ 2010-2-2
 -5انظر يف نعيسة ،جهاد عطا ،الرواية
والرسود السمعية والبرصية :الرواية
والسينام ،أعامل الندوة الرئيسية ملهرجان
القرين الثقايف الحادي عرش13-11 .
ديسمري  ،2004الكويت ،2008 ،ص-206
.207
 -6االستقبالية العربية للحداثة وما بعدها،
مرجع سابق ،ص.35
إذ يتناول الساعات األخرية يف حياة
فريجينيا وولف عرب رصد يوم واحد يف
ثالثة عصور من خالل ثالث نساء .وقد
تصدرت الرواية األصلية لهذا الفيلم
قامئة الكتب الكرث مبيعا لفرتة طويلة
من الزمن.
 -7نعيسة ،جهاد عطا ،مرجع سابق ،ص.209
 -8العطر :قصة قاتل ،ترجمة نبيل الحفار،
املدى ،ط .2005 ،4نرشت الطبعة
األوىل منها عام  .1985تحيك قصة قاتل
مهووس يدعى غرنوي ،ميتلك حاسة شم
خاصةن تدفعه الرتكاب جرمية قتل بحق
فتيات عذراوات بهدف الحصول عىل
عطر خاص .تنتمي هذه الرواية إىل عامل
الواقعية السحرية .حيث التداخل بني
العاملني الواقعي والغريب العجيب.
 -9انظر يف دراسة ألمل زيك بعنوان العطر
بني السينام واألدب ،جدار.2010-6-29 ،
 -10قدمت هذه الورقة يف مهرجان وهران
السيناميئ عام 2015
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غوايات التثاقف والتأويل
حممد العامري

من��ذ عجل��ة «ف��اراداي» حي��ث الهواج��س األوىل لصناعة الس��ينام ونحن نتأم��ل عبقرية

اإلنس��ان يف تحب�ير خياله يف ع��امل يتحرك عىل شاش��ة بدأت باألس��ود واألبيض كصور
ونها بعبقريته لتصبح السينام الفن األكرث شيوعا يف العامل  ،فلم تنقطع
متحركة  ،ثم ل ّ

عالقة الفنون التشكيلية عن هذا الفن ألنه واحد من ح ًيواتها ومركباتها االساسية .
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لقد جاور الفن التشكييل السينام كامدة
تتحرك يف رشيانها ،فالسينام الوثائقية
التي قام بعضها عىل الرسوم املتحركة
والفعل املمرسح عرب تبديل األشخاص
بشكل يخدم الزمان واملكان معا ،كانت
الشخصيات تُرسم بشكل أويل يك يتم
تحريكها لتعبرّ عن النص املكتوب
«السيناريو» ،وأذكر يف هذا السياق املخرج
اإليطايل فليني الذي كان يرسم مشاهده
بالورقة والقلم قبل تنفيذها سينامئيا،
فعالقة الكادر واملشهدية امللتقطة مبنية
عىل الفعل البرصي التشكييل القائم عىل
التوازن يف كيفية التقاط اللقطة األكرث
تعبريية وتأثريا عىل املشاهد.
فالعالقة تتعدى تناول السينام لتجارب
فنانني وصناعة أفالم منها ،أو أنها
موضوعة عن حياة فنان ما ،وإمنا هي
عالقة عضوية ترتكز عىل بناء األمكنة
(الديكور) وبناء املناظر املراد تصويرها
يف لقطة ما ،حيث كان الفنانون
التشكيليون يسهمون بشكل أسايس يف
إنجاز مثل هذه الديكورات من عامئر
ورسوم لجدران أو إنجاز بيت قديم من
العصور الغابرة ليتم تصويره مبا يتناسب

مع النص نفسه ألن األحداث تدور يف
ذلك الزمن.
فعىل الرغم من تداخل السينام
والتشكيل إال أنهام افرتقا ليصبحا فنني
مستقلني دون فقدان العالقة الرسية
بينهام ،حتى أن الفنون التشكيلية
استوعبت يف فنون الحداثة االنستليشن
والبريفورمانس والصورة الديجيتال ،فهي
منابع متتزج يف مرجعية واحدة لتتفرع
إىل مناخات متخصصة.
إنها العالقة التي تلتبس فيها األشياء
ألنها تتغذى من عدة مشارب وأدوات
سواء أكانت يدوية أو صناعية ميكانيكية،
ومل يكن األخوان «لوميري» مبنأى عن هذا
االلتباس اإليجايب ،فقد استحرضا الصوت
والضوء والتشكيل وامللصق والحركة
عندما كانت آلة السينامتوغراف سائدة،
لذلك نجد حضور التشكيل واضحا يف
املشاهد السينامئية كام لو أنها لوحات
متحركة أبدعها فنان ،بل تجاوزت األشياء

ليعتمد بعض املخرجني عىل لوحات
أُنجزت كرسم وتلوين ليبحثوا عن املكان
الذي رسمه الفنان ويقوم املخرج بإعادة
إنتاج املشهد سينامئيا ،مستفيدا من
عني الفنان التشكييل يف معاينة املشهد
املرسوم.
ويف مكان آخر يف صناعة السينام نجد أن
املنتجني يستعينون بفنانني إلنتاج بعض
املشاهد عرب مخيلة املخرج ،يف عملية
أشبه بأشقاء خرجوا من رحم واحدة،
هذا التامزج والتواشج جعل من الفعل
السيناميئ قيمة ثقافية عليا ،تتحرر
فيها األشياء لسهولة وصول الرسالة
الحية التي ال تحتاج كثريا إىل التأويل أو
االجتهاد.
وأذكر هنا ما أكده الناقد املغريب براهيم

الحيسن بقوله »:إن كالً من التشكيل
والسينام ينتميان إىل حقل الفنون
البرصية» ،فقد أسهم التشكيل يف تطوير
الصناعة السينامئية ،ويف إضفاء جانب
فني وجاميل عليها ،كام أسهمت السينام
من جانبها يف التعريف بالعديد من
الفنانني التشكيليني العامليني ،من خالل
أفالم سري ذاتية عن فان جوخ وبيكاسو
وفريدا كاهلو وفرانشيسكودي غويا
وآخرين.
استفادت السينام من التطور
الصناعي الحديث ،واعتمدت أساليب
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السينام والفنون

التوهم والخداع البرصي ،كام استفاد
الفيلم تحديداً من الفن التشكييل
بصيغه التقليدية والعرصية ،وعىل
وجه الخصوص التقنيات التشكيلية
الحاسوبية ،كام هي الحال بالنسبة
للفوتوشوب ،واألنفوغرافيا عموماً،
فأسهم ذلك يف خَلق أنفاس جاملية
جديدة يف الصناعة السينامئية
وسمح ببزوغ ثورة النص االفرتايض
( )Hypertexteبإمكانيات وافرة من
التفاعل السمعي البرصي بني اللوحة
التشكيلية والفيلم السيناميئ ،فنحن
نرى االشرتاك يف طبيعة املصطلحات
املتداولة يف الفنون التشكيلية
والسينامئية منها الفوتومونتاج واللون
والكادر والتكوين واملساحة الذهبية
يف اللوحة التي يقابلها قوة اللقطة
والتشويق.
ففضل التشكيل عىل السينام نابع
من كونه أسبق يف اختبار البرصيات
املنظورة والذهنية  ،لذلك استفادت
السينام بشكل بائن من مساحة املنجز
التشكييل يف تاريخ الفن ،فكان الفنان
التشكييل يف صلب العملية السينامئية

ألنه رشيك ثقايف فيها ،وخري مثال
عىل ذلك معرفة أن الفلمني اللذين
أنجزا عن غويا للمخرجني كارلوس
ساورا وميلوش فورمان استفادا من
طبيعة األلوان املطروحة يف أعامل
غويا كمساحة برصية أعطت الفلمني
طقوسية شكلت إضافة جاملية من
حيث طبيعة األجواء العامة للفيلم
وصوال إىل طبيعة املشاهد.
مل يخطئ املخرج اإليطايل مايكل
أنجيلو أنطونيوس ،برأيه ،حني قال
«أستطيع بواسطة اللون أن أطلع
املتفرج عىل ما يجيش يف صدر املمثل
بغري حوار أو كلامت» ،وهنا ندرك
القيمة اللونية يف الفيلم ومدى تأثريها
عىل املشاهد من جهة إثارة العواطف
ومتابعة املشاهد والحركة التي تحيطها
املشاهد اللونية ،واألمثلة كثرية يف هذا
الجانب حيث يذهب املخرج الياباين
املشهور أكريا كوروزاوا» املولود يف
طوكيو 1998 -1910يف معظم أفالمه
التي قامت عىل االحتفاء باأللوان،
وخاصة يف فيلمه امللحمي «ران» ،إىل
االستعانة بالرسم الكرويك يف معظم

مراحل التصوير التصوير ،فضالً عن
تجارب أخرى تنتسب إىل ستيفان
سبيلبريغ يف فيلمه «جوارسيك بارك»
امليلء بالخدع البرصية ،وكذلك نرى إىل
املخرج اإلسباين لويس بونويل تحديدا
يف تعامله مع السوريايل سلفادور
دايل يف فيلمه «كلب أندليس» ،1928
و«عرص الذهب»  ،1930الذي شارك
يف إخراجه ،أيضاً ،كل من الرسام
السوريايل ماكس إرنست ،والشاعر
جاك بريفري .وعىل الصعيد العريب
نجد املخرج املرصي عاطف الطيب
يوظف الظل والنور يف فيلمه «ناجي
العيل» وفيلم «املومياء» وهو من
تأليف وإخراج ستيفن سومارز
وبطولة براندن فريزر ،راشيل وايز،
أرنولد فوسولو ،جون هانا وكيفن ج.
أوكونور .وهو إعادة إنتاج لفيلم عام
 1932باالسم نفسه ،حني قام ببطولته
بوريس كارلوف ،حيث يستفيد الفيلم
من التشكيل تحديدا مادة النحت
والسنوغرافيا فيبدأ الفيلم مبشاهد
أشبه بنحت رميل يخرج من صحراء
مرص من خالل أسلوب سوريايل

مرتكز بطريقة غري مبارشة عىل مفهوم
السوريالية لدى دايل والبلجييك رينييه
ماغريت.
ونجد أن السينام الكولونيالية،
باهتاممها امللفت بالجانب البرصي
املغاريب من خالل املخرجني الفرنسيني
الذين قدموا أفالما وثائقية عن فنانني
تشكيليني مغاربة أمثال الجياليل
الغرباوي يف فيلم «األقرب إىل األرض»،
وفيلم آخر عن الخطاب البرصي
باملغرب بعنوان «املغرب من خالل
فن التصوير» حيث قدمت بوسرتات
تلك األفالم عرب رسوم غرافيكية بالحرب
وألوان الشمع واألكريليك.
ففعل الرسم هو الذي شخص
للمساحة الفلمية مناخا مهام النطالق
الخيال يف بناء املشاهد إضافة إىل
التطور التقني يف الصناعات البرصية،
وقد أثار ذلك بشكل مبكر الكاتب
(بيري فرنكاستل) يف كتابه (الرسم
واملجتمع) الذي يحلل تطور مفاهيم
مساحة الصورة منذ عرص النهضة
اإليطالية وحتى عرص التأثرييني
والحلول التي طرحها (مارسيل مارتن)

تعرض مشكلة العالقات بني املكان
والزمان يف تركيب برصي تصويري،
وتعرض كذلك لبعض البناءات
التشكيلية التي قاربتها السينام فيام
بعد .فقد اكتشف رينوار الذي يعترب
املنظر األكرب لعمق الصورة ،تحديدا
يف لوحة ميدان بيجال ،حيث نشاهد
فتاة تبدو من ظهرها إىل ثالثة أرباع
قامتها يف املقدمة بينام يظهر خلفها
املتنزهون غري واضحني قليال بشكل
تأثريي وهذا إطار سيناميئ الطابع
كام يقول (مارتن) نظرا لتكوينه غري
املتوقع ،إضافة اىل الطريقة التي نجد
بها أنفسنا مندمجني مع الحدث من
خالل حيوية التكوين الذي يتميز
بالديناميكية التي متيزت بها خطوط
التأثريين عرب التوليف واملونتاج يف
اللوحة التشكيلية يف أعامل جوجان
مثال وخاصة يف لوحته (صورة الفنان)
حيث نرى عالقات بني وجه فنان
ووعاء للتبغ وصورة لرجل والكل يف
إطار له خصائص فيلمية من حيث
البناء والدرامية .فيام ذهب املخرج
البولندي األصل «ليش مايجويسيك» يف

فيلمه (الطاحونة والصليب )2011 -
إىل لغة برصية فريدة من نوعها
عرب طروحاته الحداثية واألسلوبية
فيام يخص التصوير عرب دخوله عامل
التشكيل دون الوقوف عند حدودها،
فقد اعتمد الفيلم عىل لوحة كالسيكية
شهرية هي (الطريق إىل كالڤاري)
من عرص النهضة للفنان بيرت بروغل
«« 1569-1525من خالل تقسيم
اللوحة إىل مشاهد عامرة بالتفاصيل
املأخوذة من العمل نفسه ،مبعنى آخر
هي تجربة برصية تتجاور مع عامل
اللوحة ،عرب إعادة إنتاجها برصيا بلغة
شعرية وسينامئية مؤثرة جعلت من
الفيلم عمال غري مسبوق.
هناك تناغم واضح بني بروغل يف
االحتفاء بالتفاصيل يف لوحاته وبني
املخرج يف رصد تفاصيل حيوات
الناس ،يقول بروغل« :عىل الفنان أن
يرسم لوحة كبرية بوسعها أن تض ّم
أكرب عدد من الحيوات ،واألهم من
ذلك أن يعرف الفنان أين يجب أن
يكون مركز اللوحة» .واملركز يف لوحة
بروغل هو دائرة املوت التي تص ّور

واقعة صلب أحد الفالحني من قبل
الفرسان الحمر ،مشهد اعتداء سافر
ال ميكن فصله عن الرتاجيديا املسيحية
املنذورة لتصوير عذابات املسيح،
فقد حقق فكرة األمل الهائل عرب مركز
اللوحة أو ما يسمى باملنطقة الذهبية
يف العمل الفني ،فقد أظهر مشهدا
للغربان التي كست سامء األمل بالسواد
وهي تنهش جسد الضحية ،إىل جوار
مشهد الزوجة التي تبيك حبيبها .أما
ما طُرح يف فيلم أشباح غويا للمخرج
«مليوش فورمان» فهو اختالل بني ما
يقحمه املخرج يف شخصية غويا وما
يحدث يف العامل ،بل يوحي الفيلم،
بوصفه سرية ذاتية للفنان غويا ،مبرحلة
معينة يف مراحل غويا الفنية تناول
خاللها األشباح يف رسوماته وخاصة
األعامل الغرافيكية التي مثلت مرحلة
من السخرية السياسية ونقد املؤسسة
الدينية ،ونرى ذلك يف مشهد املجلس
الكنيس وهو يعاين أعامله الغرفيكية
كمحكمة دينية تنبذ ما فعله غويا يف
رسوماته ،لتتقاطع مع مالمح كهنة
محاكم التفتيش التي يبدو عليها

البؤس والقلق ،ملا تعتربه الكنيسة من
خطر عليها يف تلك الرسومات .لكنه
واصل تطوير حالة النقد « »1793
عىل امتداد سنوات ليست بالقصرية
عرب مجموعته الفنية باسم (نزوات)
واعتربت نقدا الذعا لفساد السلطة
الدينية والسياسية والكشف عن
عيوب املجتمع من خالل تركيزه عىل
مشاهد املشانق ومحاكم التفتيش
بأسلوب فانتازي ،غويا يرسم يف منزله
صورة شخصية ألحد الكهنة؛ إنه األب
لورينزو (خافري بارديم) وهو شخصية
رئيسة محركة لألحداث يف الفيلم وأحد
الكهنة يف محكمة التفتيش ،وتتواصل
األحداث لتقع «نتايل بورمتان»
يف املصري املشؤوم وتعرتف تحت
التعذيب من خالل طقوس يهودية
فقط ألنها رفضت أكل لحم الخنزير،
فيوسط والدها غويا لدى «األب
لورينزو» الذي بدوره يغتصبها ويهرب
خارج البالد ،حيث ينقلنا الفيلم إىل
زمن الغزو الفرنيس عام «»1808
ألسبانيا وعودة األب لورينزو مع
جيش االحتالل الفرنيس وقد تخىل عن
الكهنوتية وأصبح أحد منظري الثورة
الفرنسية ،فقد حقق غويا ،الذي فقد
سمعه لريى بعينه ،أوجاع الناس وصور
الدخان املتصاعد من املدن ،وعىل
الرغم من ذلك مل يكن غويا الشخصية
الرئيسة يف الفيلم ،وإمنا استخدم
كخلفية للحديث عن الوضع السيايس
والديني واالجتامعي الذي ساد أسبانيا
يف تلك الحقبة ،أواخر القرن الثامن
عرش ومطلع القرن التاسع عرش ،حني
سادت السلطة الدينية (الكنيسة)
ومحاكم التفتيش ،ومن ثم االحتالل
الفرنيس ألسبانيا ،حتى االستنجاد بقوة
بريطانيا من أجل انهاء ذلك االحتالل،
لقد شكل هذا الفيلم طروحات مهمة
يف عالقة املثقف بالسلطة ونقدها
وتوثيق خرائب تلك السلطة والكشف
عن جوانب تاريخية استفاد منها كاتب
الفيلم واملخرج عىل حد سواء.

ممثل بدرجة فارس ،ومواطن بدرجة نبيل

1

رجال مل تكرسهم الهزمية عىل صغر
سنهم ،وقلة سالحهم ،وقوة عددهم،
مل تُنسهم النكس ُة قوتَهم الكامنة..
ليس هذا ما يجمعهم فقط ،وإمنا
تتكلم بنادقهم
هم أبناء الصمت..
ُ
فيام تبدو همهامتهم زئريًا محبوسا..
هكذا عرفنا أحد أهم أفالم أكتوبر
«أبناء الصمت» وهكذا تعرفنا أكرث
بذلك الوجه األسمر املمصوص،
والعينني املتقدتني ،والجسم النحيل..
ليبدو معه أن السينام تغادر
أصحاب الياقات املنشاة ،وبدا أن
الدراما ذاتها تغادر اآللهة وأبناءهم،
والباشوات وأشباههم ..وتستنجد
بالفالحني املطحونني ،وبعامل
الشوارع ،وبدا أن النص| الفيلم
سينحا ُز للمعنى اإلنساين ولهموم
ملح األرض.
إن نظرنا إىل منجز أحمد زيك بشكل
مبارش فسنلمح اهتاممه بالهم الوطني
السيايس :يف العقد األول لتمثيله «أبناء
الصمت  »1974و«العمر لحظة »1978
ومن أواخر أفالمه «نارص  « .٥٦و«أيام
السادات »2001

�أحمد �سراج
تسعون ع��م� ً
لا ب�ين الفيلم واملسلسل التلفزيوين أو
اإلذاعي ..كانت كافية ليضع أحمد زكي اسمه يف مصاف
أبطال السينما العربية والعاملية؛ وكأن الفتى األسمر
النحيل القادم من حمافظة زراعية وقد لوحته الشمس
ليدرس الفن ويتخرج أوال يف دفعته ..منذور ملهمة
مقدسة؛ أن يتحدث الفن املصري باسم ملح األرض..
زكي املولود يف  18من نوفمرب 1949م واملتوفى بعد صراع
مع السرطان اللعني يف  27من مارس  ،2005اجتهد يف
انتقاء أدواره لتكون مسارات حم��ددة؛ البطل الشعبي
والزعيم والهامشي واملكافح والفاسد رغم أنفه ويبقى
أن هذه املسارات تتجمع لتخرج لك :املواطن املصري،
وميكننا بشيء من التقريب أن نرى ذلك فيما يلي:
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م�سار البطل

مناذج

�أبناء ال�صمت ،بدور ،العمر حلظة
اجلندي البطل
�شفيقة ومتويل� ،سعد اليتيم
البطل ال�شعبي
نا�صر � – 56أيام ال�سادات
الزعيم
�إ�سكندرية ليه� ،أر�ض اخلوف
بطولة الفكرة
الباطنية ،املدمن ،الإمرباطور
بطل املخدرات
طائر على الطريق ،موعد على الع�شاء ،الليلة املوعودة ،احلب فوق
البطل الهام�شي
ه�ضبة الهرم� ،أربعة يف مهمة ر�سمية� ،أحالم هند وكاميليا
النمر الأ�سود� ،شادر ال�سمك ،البيه البواب
البطل املهاجر
الربيء ،زوجة رجل مهم ،والد الإيه ،الهروب� ،ضد احلكومة ،معايل
بطل ال�سيا�سة
الوزير
بطل النقد االجتماعي البي�ضة واحلجر ،البا�شا ،املخطوفة

الفيلامن األوالن يدوران يف الحرب
الباسلة املنسية« :االستنزاف» وهي
الحرب التي أعقبت نكسة يونيه
١٩٦٧م ،وقامت عىل ثالث مراحل
أساسية« :الصمود أمام الهجامت
الصهيونية وأعظم تجلياتها معركة
شدوان التي تحدث عنها الشاعر
حجازي بقصيدة حملت االسم ذاته..
ومرحلة الردع وقامت عىل مهاجمة
العدو أثناء استعداداته للهجوم كام
حدث يف عملية الحفار التي جعلها
صالح مريس عمود رواية حاملة
االسم نفسه ،واملرحلة الثالثة هي
املبادأة وتقوم عىل مهاجمة العدو يف
دشمه الحصينة ..ويف هذه املرحلة
تقع أفالم زيك بامتياز.

الفيلامن األخريان عن قرارين
عظيمني؛ تأميم قناة السويس يف ٢٦
من يوليو ١٩٥٦م ،وحرب تحرير
سيناء يف  ٦من أكتوبر ١٩٧٣م ،وهام
تاريخان يولد العريب وهو يحفظهام؛
األول إعالن قيامة الفارس املرصي
وإنهاء الوجود االستعامري من مرص
( ٢٦يوليو هو عيد جالء آخر جندي
بريطاين من مرص يف  ١٩٥٤وقد كان
خطاب نارص الذي أعلن فيه التأميم
يف هذه املناسبة ،أما
قناة السويس فكانت
تحت اإلدارة االستعامرية
مبوجب عقد انتفاع)
والثاين انتفاضة الجندي
املرصي بعبور قناة
السويس وتحطيم دفاعات
العدو يف أقل من ست
ساعات ،يف حرب لو ترك
العنان للعسكرية املرصية
ملحت هذا الورم الخبيث
والنضمت حرب أكتوبر إىل
حطني وجالوت ..حروب
نهاية للقراصنة.

شخصية
العدد

أحمد زيك

نظرة طائر

2

أحمد زيك

مهمته كرس عنق الزجاجة

يف فيلمه «والد اإليه» وبسحرية
وسالسة يقوم بدور مواطن ال يعنيه
سوى األكل والرشب والنساء ،ويعلن
دامئا «طول ما احنا ملناش دعوة
بالسياسة وجع الدماغ بعيد عنا»
لكن هذا املواطن يدخل يف متاهة
سوداء يكتشف فيها أنه ال أحد
بعيد عن أخطبوط الفساد ،ومن
امللح أن نذكر أن زيك املمثل رفض
أن يقوم دوبلري مبشهد جريه عاريا
يف الشارع ،وقام باملشهد بنفسه..
وكأن األمر يعيد نفسه يف فيلم «ضد
الحكومة» الذي جسد فيه شخصية
محام فاسد ووكيل نيابة مفصول
تخىل عن حبيبته وعن أحالمه..
ويف لحظة عابرة يتحول من محامي
تعويضات قذر إىل فارس نبيل
محوال بجمل قصرية كعب أخيل إىل
درع انتصار« :كلنا فاسدون ..حتى
بالصمت العاجز».

3
ميثل فيلم «زوجة رجل مهم»
خصوصا إن وضعناه إىل جوار
ً
«السامن والخريف» بطولة محمود
مريس املأخوذ عن رواية العاملي
محفوظ موضو ًعا تناولته السينام
بشكل عابر عىل أهميته؛ ولوال
هذين العملني بالغي العمق ملا
تعرفنا عىل نفسية النافذين حني
يخرجون من السلطة ،ويتميز زوجة
رجل مهم بأنه رصد صعود رجل أمن
الدولة وانكساره وانهياره وانتحاره،
فيام جاء السامن والخريف بعد
سقوط الرجل القوي ..وكان بناء
فيلم زيك عىل املفارقة مجهدً ا للبطل
وواض ًعا املشاهد أمام دالالت بال
حدود ملجتمع يعيش تحت القهر
ولقاهر يسقط عنه درعه املؤذي.
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مع تنوع أدوار زيك فإن مثة خيوط تجمع بينها منها التوحد بالشخصية
وتشخيص ( باملعنى الفني والطبي) الحالة املرصية ،لكن خصيصة تفرق
بني اختياراته جميعا وبني اختيارات مجايليه أوسابقيه ،وهي السعي
أشخاصا
إىل كرس عنق الزجاجة؛ فمن ناحية محتوى أفالمه نجده يختار
ً
يحاولون كرس السائد أو االستمتاع بحيواتهم مهام كانت وضيعة ،أو
االرتقاء مبستواهم املعييش.
ارتبط وجه زيك بسمرته ...بهذا الشعب املنحدر من ساللتني سمراوين،
سواء ألوحتهام الشمس أم من أثر العرق؛ الفراعنة والعرب ..ويبدو أن
زيك كان واعيا ألصوله البعيدة ،وإىل أنه واحد من تلك الجموع التي
كان عليها أن تحمل حجرها ليل نهار من أجل لقمة العيش «أحالم هند
وكاميليا» أولئك الذين يخطئون حتى تأتيتهم اإلشارة «ضد الحكومة»
الضباط الرشفاء الذين يدفعون الثمن «الباشا» التائهون يف مدارات
العبث «كابوريا› من ال يتخلون عن مبادئهم «الرجل الثالث».

كرس عنق الزجاجة جاء يف
اختياره أفال ًما جريئة مقاومة
فحني تشاهد فيلمه «الربيء
 »1986تجد أنك أمام مغامرة
فنية بامتياز فالفيلم الذي
يكشف ما يجري داخل
معسكرات إعداد الجنود
الجهالء الفقراء لسحق املعارضني
السياسيني وإيهامهم بأن هؤالء
املعتقلني كفار ،كام يكشف
الفيلم عن الحالة االقتصادية
واالجتامعية السيئة التي يعيشها
املرصيون إضافة إىل كشف
رعب الحكومة من املظاهرات
الطالبية إىل درجة أن مجلة
حائط تجعلهم يرتجفون رع ًبا..
أما مشهد زيارة البعثة الدولية
لحقوق اإلنسان للمعتقل فهو
كوميديا سوداء ..وقد تم منع
الفيلم من العرض وحني سمح
بعرضه جاء ذلك مرشوطًا بحذف
املشهد األخري ..الذي يقوم فيه
«أحمد سبع الليل» بإطالق النار
عىل قوة املعتقل يف أثناء تجمعها
لعمل «حفل استقبال» ملجموعة
من املعتقلني الجدد».

شخصية
العدد

«زيك أبو دبورة» يف فيلم أرض
الخوف ،ومهمة غري تقليدية؛ زرع
ضابط نزيه وكفء وسط تجار
املخدرات ،حالة من التوتر ينقلها
البطل وهو ينتقل من رجل القانون
إىل مخالفه ،فيقتل باسم القانون
ويرسق باسم القانون ويتاجر
باملخدرات باسم القانون ،وحني
يخطئ خطأه الكبري بقتل من
يحاولون إدخال السموم البيضاء
بديال للحشيش يجد نفسه محار ًبا
من رجال الرشطة وتجار املخدرات..
تلك الحرية التي تتلبس إنساناً
يعيش عىل غري ما هو عليه ..وهذه
النوستالجيا التي تجعل الضابط
حني تنتهي مهمته يحن إىل عامل
املخدرات وأرض الخوف ..ينقلها
زيك بسالسة مستعينا بنظرات عينيه
وإشارات يديه وبصمته وبتغري
نربات صوته ..بتعليقه الصويت
ليتحول إىل ما يشبه الراوي العليم
يف النص الروايئ.

ا ملهـمــة
املقدسة

هل

هل نجح زيك يف كرس عنق الزجاجة وإخراج النجم من األدوار

ما فهو يرتدي بدلة
األنيقة (كان النجم حتى لو كان فقريا معد ً
فخمة أما زيك يف فيلم أيام السادات فقد قام بتقشري برتقالة

بفمه وأكلها ،وقام باألكل وهو مييش يف الشارع يف فيلم

أح�لام هند وكاميليا ..هذا غري ما فعله يف «البيه البواب»
و«الربيء» و«النمر األسود»؟

هل

حا يف
هل نجح زيك يف أن يجعل صوت الغالبة واملقهورين صائ ً
الربية دون خوف؟ هل نجح يف تفكيك االستبداد عرب كشفه؛ الدور

القذر لألمن يف فيلم «الهروب»  ..االستهتار بأرواح املواطنني

يف «ضد الحكومة» و«املخطوفة»؟

سؤال املستقبل
هل ميكن أن يتكرر أحمد زيك؟ ال أحد يكرر أح �دًا ..وميزة الفن

الحقيقي أنه إنساين ال تبليه األيام وال ترفضه املستجدات..
ميكننا أن نسأل السؤال عىل هذا النحو :هل ميكن أن يكمل مسار

زيك أحد؟ ببساطة نعم ..لكنه يحتاج إىل موهبة ال يتم إهدارها..
وإىل صوته الخاص ..وذلك ال يتأىت إال بالدراسة واالجتهاد ..هنا

نكمل كرس عنق الزجاجة.

يف «معايل الوزير» تجد منوذ ًجا
مكر ًرا من رجال دولة الفساد الذين
تتم االستعانة بهم للقيام باملهام
القذرة ،ويرتقون لفسادهم أو
للصدفة ..لكنهم ال يرتكون مناصبهم
أبدً ا ..لكن لعنة الكوابيس تطارد
الوزير الذي يضطر إىل أن يحيك
ألقرب رجاله إليه ،ومع كل حكاية
تتكشف خبايا سوء رجال الحكم..
وال يجد الوزير مهربًا من هذه
الكوابيس إال بالنقاء ومظهره (النوم
يف املسجد) وجوهره التخيل عن تلك
الرثوات امللعونة والتطهر ..وألن
الوزير ال يفعل ذلك؛ فإنه يختار حال
أسهل؛ إعدام الشخص الذي اعرتف
له والتعايش مع األحالم.
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أحمد زيك

4

2

شخصية
العدد

مرييل سرتيب ..

بني بهجة األداء ومرآة الحقيقة
ناجح ح�سن

كان املجهود الشخيص والتعبري املوهوب وسيلتي
مرييل سرتيب – املولودة يف واليةة نيو جرييس االمريكية
العام  – 1949للقفز إىل اعىل منحنيات اإلبداع التمثييل
يف عامل السينام الذي اقتحمته بقوة واقتدار.
بدأت قصة دخول مرييل سرتيب دنيا األطياف واألحالم ،عندما
شعرت الطفلة الصغرية «ماري لويز» الذي تم اختصاره
إىل مرييل عندما ينادونها بالبيت ،أما سرتيب فهو اسم
شائع يف أرستها التي تنحدر من أصول هولندية ،بعقدة
نقص تجاه صديقاتها نتيجة النظارة البشعة التي كانت
تشوه شكل وجهها ،والطوق الحديدي الذي كان يبدو
واضحا فوق أسنانها.

ويف مرحلة املراهقة تحولت الطفلة
الدميمة إىل شابة رائعة الجامل ،ولكن
عطشها دامئا إىل إثبات الوجود ولفت
االنتباه دفعها إىل االلتحاق مبدرسة
لتعلم الفن الدرامي ورسعان ما ثبتت
أقدامها عىل مسارح برودواي.
لعبت مرييل سرتيب التي جرى
اختيارها هذا العام رئيسة لتحكيم
مهرجان برلني السيناميئ ،عدة أدوار
مهمة يف مرسحيات لشكسبري،
وتشيخوف وميللر ،لكن نجاحها
الحقيقي مل يتأكد إال عىل الشاشة
التلفزيونية يف أحد املسلسالت الذي
أصبحت مرييل إثره نجمة الواليات
املتحدة ،وكان من الطبيعي أن تنهال
العروض السينامئية ،فأدت يف العام
 1978أحد االدوار الثانوية يف فيلم
«جوليا» إىل جانب فينيسيا ردغريف
– نالت عنه اوسكارا – وجني فوندا
تحت إدارة املخرج فريد زينامن.
إثر تلك البداية املتواضعة ،ظهرت
مرييل سرتيب يف دور صغري آخر
بفيلم «صائد الغزالن» ملخرجه
مايكل شيمنو ،لكنه عىل عكس

الدور األول مل يكن محدود التأثري
وتلعب فيه دور الفتاة الخطيبة من
أصول ريفية عىل عالقة حب مع
أحد الشبان الثالثة املتوجهني إىل
جبهة الحرب يف فيتنام يؤدي دوره
كريستوفر والكن – نال عنه جائزة
اوسكار ألفضل دور ثانوي العام
.1978
التوجه صوب األدوار الرئيسة

يف العام التايل شاركت سرتيب يف أكرث
من عمل سيناميئ منها «مانهاتن»
لوودي الن و»جاذبية جوتيان»
و»كرامر ضد كرامر» ملخرجه روبرت
بنتون اىل جوارها كان داسنت هوفامن
ويف هذا العمل لعبت سرتيب دور
امرأة تخلت عن زوجها وابنها ثم
عادت لتطالب بحضانة الطفل
والنتيجة كانت أن نالت سرتيب
جائزة األوسكار عن دورها بهذا
العمل وكان آخر دور ثانوي لها قبل
أن تتجه صوب االدوار الرئيسة.
يف العام  1980أدت سرتيب واحدا
من أجمل أدوارها عىل الشاشة

البيضاء وهو فيلم «امرأة املالزم
الفرنيس» تحت إدارة املخرج
اإلنجليزي كارل رايز ،عن عالقة امرأة
بريطانية غامضة بضابط فرنيس
(جريمي ايرونز) يف أول أدواره
بالسينام .وتصبح هنا روح الفيلم
كله ووسيلته االساسية لتوصيل كل
ما يحمله ليس فقط بجاملها األخاذ
وإمنا بقدرتها املخيفة عىل التعبري
عن روح الضياع واالنكسار والطموح
والعذاب الداخيل الهائل ،الذي
يعكس رغبة ملحة يف الحياة والحب
مبجرد التعبري الهامس بالنظرة أو
مبجرد اإلمياءة مام يجعلها جديرة
حقا باالوسكار الذي قطفته منها
زميلتها املخرضمة كاترين هيبورن
إبان ذلك العام.

وال يبتعد فيلم «سيلكوود» من
إخراج مايك نيكولز كثريا عن
مواضيع أفالمها السابقة يف الصياغة
الدرامية التي تقرتب من الرومانسية
بقدر ارتباط بطلته املتمردة هنا
بنظرة رومانسية حزينة تبدو أكرث
عمقا لديها نظرا لكونها امرأة وحيدة
يف مواجهة مؤسسة كاملة ،إال أن
الفيلم الذي صور العام  1983بشكل
عام يظل إضافة نوعية هامة إىل تيار
األفالم التي تحذر من أخطار التلوث
النووي يف مواجهة املؤسسة األمريكية
التي أخذت بالتوسع يف تصدير
القواعد النووية خارج أراضيها!.

يف فيلم «اختيار صويف» ،1981
للمخرج االن ج باكوال ،أدت دورا
صعبا تطلب منها دراسة اللغة
البولندية ،وفيه تصور تداعي
ذكريات امرأة نيويوركية وما
حصل لها ولعائلتها عندما احتلت
قوات النازي بولندا واقتادتهم إىل
معسكرات االعتقال ونالت سرتيب

احداث الفيلم مستمدة من قصة
حقيقية لفتاة تُدعى (كارون
سيلكوود) كانت تعمل يف مفاعل
للبلوتونيوم وأرادت أن تطلع العامل
عىل املعلومات الحقيقية حول ترسب
اإلشعاع من أحد املفاعالت النووية،
ولكنها قتلت عام  1974يف حادث
سيارة غامض.

عن دورها بهذا الفيلم جائزة
األوسكار ألفضل ممثلة.

حملت األلفية اجلديدة،
املزيد من األداءات
الفريدة واملتنوعة ملرييل
سرتيب توجتها بجائزة
أوسكار للمرة الثالثة
عن دورها بفيلم (املرأة
احلديدية)  ،2012لتكون
سابقة نادرة يف عامل
األطياف واألحالم
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مرييل سرتيب

إبداعات النجمة

شخصية
العدد

يف فيلم «كرثة»  1984عادت مرييل
سرتيب إىل أجواء املرحلة اإلنجليزية
يف قصة عاطفية أخرى ،ويف فيلم
«خارج افريقيا» ملخرجه سيدين
بوالك الذي حققه العام 1985
انتقلت سرتيب إىل مناخات الغابة
اإلفريقية لتؤدي دور امرأة عزفت
عن الحياة االوروبية يف سعي
لتحقيق هدفني شخيص وعاطفي
لكنها أخفقت فيهام /ويف هذا العمل
وقفت إىل جانب روبرت رد فورد
وانقسمت اراء النقاد الذين حاولوا
الحكم عليهام عىل أساس جاذبيتهام
كنجمني يلتقيان للمرة األوىل عىل
رغم اللوحات التشكيلية اآلرسة التي
منحتها كامريا بوالك ملناظر الطبيعة
يف القارة السوداء.
قبل ذلك بعام واحد ،كانت سرتيب
تقف أمام كامريا املخرج اولو
غرسبارد وإىل جوارها النجم روبرت
دي نريو يف فيلم حمل عنوان
«الوقوع يف الحب» الذي يتناول
قصة حب رقيقة تنمو ما بني مهندس
متزوج وسيدة متزوجة ،وذلك بعد
أن يتبادال بطريق الخطأ كتابني هام
هدية كل منهام لزوجه ،وعىل إثر
ذلك يلتقيان يف القطار الذي يقود
كل منهام إىل عمله ،فيتعارفان وتبدأ
عالقة تعاطف تنمو إىل حب يقرران
برته نظرا للظروف ،ولكن النهاية
تظل تحمل إليهام ولقصة حبهام
السعادة والشوق والحنني.
زوجة مخدوعة

ويف هذه الفرتة قدمت أيضاً فيلم
«ثبات الليل» إىل جوار روي شايدر
بطل فيلم «الفك» ،ويف العام ،1986
أدت دورها الالفت والبديع بفيلم
«حرقة قلب» مع املخرج مايك
نيكولز عن زوجة مخدوعة تكشف
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يف العام التايل ،قامت بأداء دور
مغنية فاشلة تحت إدارة املخرج
هيكتور بابنكو ،عن نص أديب لرواية
حملت عنوان «العشب الحديدي»
لويليام كنيدي يف فيلم حمل العنوان
ذاته دارت أحداثه إبان حقبة
الثالثينيات من القرن الفائت يف
زحام مدينة نيويورك وضواحيها،
وإىل جوارها املمثل الذائع الشهرة
والصيت جاك نيكلسون ،يف دور
األب الضال الذي هجر أرسته ومنزله
ليعيش عىل هامش املجتمع ويعارش
املنبوذين والعاطلني والسكريين
واملهاجرين والهامئني عىل وجوههم
مثله ،قبل أن يجد نفسه فجأة أمام
سيدة تقدم بها العمر ،ودور سرتيب
هنا التي نسمعها وهي تغني طوال
الوقت يف مشهد الحانة عندما
يدعوها الساقي أىل الغناء فتتخيل
نفسها تشدو بصوت قوي صاخب
يصفق لها الجميع استحسانا ثم
نكتشف وتكتشف هي معنا الوهم
الذي تعيش فيه مقارنة بالحقيقة
املرة وهي املرة االخرية التي تؤدي
األغنية ذاتها يف الزمن الحايل ،حيث
ينتهي االمر بانرصاف الجميع عنها
لرداءة صوتها.
يف العام  1988تؤدي سرتيب يف
واحداً من االفالم االسرتالية حمل
مسمى «رصخة يف الظالم» عن قصة
امرأة حقيقية تدعى ليندي سامربلني
تعرضت ملأساة حقيقية منذ سنوات
عندما خطف أحد الكالب املتوحشة
طفلتها الرضيعة فاذا باالتهام يوجه
إليها عىل أنها قتلت طفلتها! وهنا
تظهر محاوالتها يف إثبات براءتها
وفازت عن دورها بهذا الفيلم بجائزة
مهرجان (كان) السيناميئ ألفضل
ممثلة.
بعد عامني تؤدي دورا كوميديا
عابثا بفيلم «الشيطانة» ويف العام
 1990تلعب أيضاً دورا نوعيا بفيلم
«بطاقات من الحافة» اىل جوار شرييل
ماكلني ،واخراج مايك نيكولز يف ثالث
عمل معه ،والفيلم كوميديا خفيفة
يصور عالقة امرأة تعرضت ملواقف

ومع الكوميديا نفسها تلعب سرتيب
إىل جوار املخرج واملمثل الكوميدي
الربت بروكس بفيلمه املعنون «دفاعا
عن حياتك»  ،1991دور امرأة تعيش
الحياة األخرى بعد املوت نتيجة
حادث انزالق ،وتلتقي مع شاب يأيت
إىل عامل املوت نتيجة حادث اصطدام،
ومواقف كوميدية صعبة ومفرتضة،
هناك يظل عمل سرتيب غري الئق بها
الفتقاد العمل اإليقاع والتجديد يف
لغته السينامئية ،وألن الربت بروكس
ارتكز عىل قدرته الكوميدية كاتبا
ال مخرجا رغم تلك اإلمكانات التي
وضعت تحت ترصفه من أجل تقديم
كوميديا هادئة ممتعة ومريحة.
اضطلعت سرتيب يف دور الفت تحت
إدارة املخرج روبرت زمييكس يف
فيلم حمل عنوان «املوت يالمئها»
 ،1992الذي يعالج خلود الجامل
وهاجسه لدى املرأة انطالقا من
نجمة االستعراض مادلني اشنت (مرييل
سرتيب) ،يف دور مثري فاتن وماتع،
عىل خالف أدوارها الكوميدية السابقة
املطعمة بالفانتازيا يف محاولة منها
إلعادة بعث مسحة من جامل بائد،
وإىل جانبها كانت املمثلة غولدي هورن
وبروس ويلز ،وتضمن العمل خدعا
تصويرية باهرة ومتقنة تعاون فيها
فريق كبري من فناين املاكياج واالقنعة
والكومبيوتر تثري اإلمتاع والدهشة
والضحك يف املواقف الطريفة التي
سارت عليها أحداث العمل.
سرية عائلة يف تشييل

عن سرية ذاتية ماخوذة عن رواية
األديبة إيزابيل الليندي املسامة
«بيت األرواح» أدت سرتيب العام
 1993تحت إدارة املخرج الدمناريك
بيل اوغست احد افضل ادوارها يف
دور كالرا ابنة عائلة تشيلية كبرية

مرييل سرتيب

إىل جانب هذا الفيلم قدمت سرتيب
فيلام تسجيليا للتلفزيون بعنوان
«رصاع القوى» تعرضت فيه للآميس
التي نجمت عن استخدامات الطاقة
النووية ،وقد أخذت سرتيب الحقا عىل
عاتقها محاربة كافة أشكال األسلحة
غري التقليدية والتجارب النووية.

خيانة زوجها لها بالصدفة.

عاطفية قاسية وصعبة ،بسبب
والدتها ،وفيه تربهن سرتيب انها
ال تلعب األدوار الرتاجيدية وحدها
وإمنا تجيد ايضاً أداء املتنوعة كافة
املتنوعة ،والفيلم يعيد جانبا من
حياة مرييل سرتيب الحقيقية مع
والدتها.

أثرت مرييل سرتيب الفن السابع
بألوان من األداء الفذ سواء
يف أدوار رئيسة أو ثانوية يف
اشتغاالت تنهل من إبداعات
السينما الدرامية والكوميدية
واملوسيقية التي تسري على
حدي السائد واخملتلف ،فهي
جتسد يف احدث ادوارها (ريكي
وفالش) إخراج اخملضرم
جوناثان دميي ،شخصية امرأة
هجرت زوجها وأوالدها الثالثة
لتحقق نفسها كمطربة روك

واىل جوارها املمثل الربيطاين جريمي
ايرونز – التقيا سابقا يف فيلم «امرأة
املالزم الفرنيس» – سليل أرسة ثرية،
مغامر أضحى ثريا بفعل اكتشافه
منجام للذهب ،ومتعطشا للسلطة
والنفوذ ،وكانت التيجة فيلام ملحميا
أثريا عادت فيه سرتيب إىل عامل
الفنون يف األداء الكالسييك الرصني،
وسط مجموعة أخرى من الطاقات
التمثيلية املكرسة والجديدة :وينونا
رايدر ،غلن كلوز ،انطونيو بانداريس،
فينيسيا ردغريف ،وسواهم كثري.
يف فيلم مغامرات يحمل عنوان «النهر
الوحيش»  1994للمخرج كورتيس
هانسون ،ويف مناخ من التشويق
لبيئة جغرافية آرسة بطبيعتها الخالبة
حيث نرى سرتيب يف رحلة مع زوجها
وابنهام يجدان نفسهام وقد أصبحوا
رهائن لدى لصوص وقتلة خطرين،
ويحسب ملرييل سرتيب وحدها يف
هذا العمل جاذبية الحضور كعادتها
دوما ومتحور األحداث حولها وهي
تقود أفراد أرستها إىل بر األمان،
والنجاة ،بحذق ومهارة وشجاعة.

ويف واحد من أجمل أفالمها ،التي
ستخلدها ذاكرة السينام ،عملت
مرييل سرتيب تحت إدارة املخرج
واملمثل كلينت ايستوود بفيلم
«جسور مقاطعة ماديسون»  ،1995يف
دور صعب ومركب المرأة ريفية تجد
نفسها فجأة يف حالة حب عيص عليها
أن تنهيها ،بلغ فيها املخرج ايستوود
ذروته السينامئية بإبهاره وإيحاءاته
كام يف مشهد الشاحنتني الصغريتني
تحت املطر لدى وقوفهام عىل اإلشارة
الضوئية ،حيث هو يف األمام ال يظهر
سوى جزء من رأسه ومرييل سرتيب
إىل جوار زوجها يف السيارة الخلفية
ولغة املرايا بني السيارتني واإلشارا
الصامتة ودموع الزوجة تهطل تباعا
والزوج ال يرى فيها سببا ! ،وهناك
قطع يف أكرث من زاوية للمرأة ومقبض
السيارة  ،املرآة ،زجاج السيارة،
حبات املطر ،إن حضور وأداء سرتيب
توج هذا العمل بحيث اختفى فيه
ايستوود املمثل رغم أدائه املتمكن
والقوي وامليلء بلحظات من الشاعرية
والحميمية الشديدة الصعوبة
بالتغلب عىل الفراق وكان ميكن أن

يلمع لوال بريق سرتيب التي حجبت
ايستوود عن عشاقه.
سارت سرتيب يف أدوارها التالية عىل
املنوال ذاته املتنوع يف األداء والحضور
الطاغي ،مثلام هو يف فيلم «من قبل
ومن بعد»  ،1997للمخرج املعروف
باربيت رشودر ،وأدت فيه دور األم
الطبيبة ومعها ليام نيسون ،يف دور
األب وابنهام املتهم بجرمية قتل
صديقته ،وتجسد سرتيب دور األم
القلقة عىل مصري ابنها ممزوجة بثقة
الحضور وعفويتها الهادئة املتسلحة
بحرفية قديرة واملزنرة بقامئة طويلة
من منارات اإلبداع السيناميئ.
وحملت األلفية الجديدة ،املزيد من
األداءات الفريدة واملتنوعة ملرييل
سرتيب توجتها بجائزة أوسكار للمرة
الثالثة عن دورها بفيلم (املرأة
الحديدية)  ،2012لتكون سابقة
نادرة يف عامل األطياف واألحالم ،وذلك
عندما جسدت دور رئيسة وزراء
بريطانيا السابقة مارغريت تاترش يف
دهاليز السياسة والحياة الواقعية .

أثرت مرييل سرتيب الفن السابع
بألوان من األداء الفذ سواء يف
أدوار رئيسة أو ثانوية يف اشتغاالت
تنهل من إبداعات السينام الدرامية
والكوميدية واملوسيقية التي تسري
عىل حدي السائد واملختلف ،فهي
تجسد يف أحدث أدوارها (رييك
وفالش) إخراج املخرضم جوناثان
دميي ،شخصية امرأة هجرت زوجها
وأوالدها الثالثة لتحقق نفسها
كمطربة روك ،ولكنها ال تنجح إال يف
الغناء ببعض املقاهي الصغرية ليال
إىل أن تتلقى اتصاال من طليقها ،الذي
يبلغها بتعرض ابنتها لحالة نفسية
سيئة فتقرر العودة إىل أرستها أمال يف
عالج أزمة ابنتها.
ما زالت سرتيب تبدع يف تقديم
أدوارها االوىل والثانوية التي تنفذ
بسالسة إىل دواخل املتلقني املوزعني
يف أرجاء املعمورة ،فهي تضع
بصمتها الخاصة عىل مضامني تلك
األفالم بعالمات من الجودة والبهجة
واأللق الرفيع الذي سيحفر طويالً يف
ذاكرة عشاق السينام
العدد الأول �شتاء 2016
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د� .أمــل اجلمل
يف السنوات األخرية أصبحت السينام الكردية قادرة عىل لفت االنتباه إليها بقوة ت ُعيد إىل األذهان املخرجني األكراد الكبار مثل
املخرج الكردي الرتيك الش��هري يلامز غوناي ،وهي س��ينام تس��تحق يف كثري من األحيان الجوائز التي تحصدها يف مهرجانات
عديدة ،األمر الذي ،رمبا ،يُفرس حرص منظمي بعض املهرجانات واالحتفاالت الس��ينامئية عىل وجود الس��ينام الكردية ،ومن ذلك
وج��ود فيلمني كرديني من بني خمس��ة أفالم ضمن قس��م «ملتقى طرق» يف بانوراما الفيل��م األورويب التي أُقيمت بالقاهرة
وعدد من املدن املرصية يف الفرتة من  25نوفمرب وحتى  5ديس��مرب ،كام أن أحد الفيلمني وهو «ذكريات منقوش��ة عىل حجر»
للمخرج العراقي الكردي ش��وكت أمني كوريك ،رش��حه العراق لجوائز أوس��كار أفضل فيلم أجنبي لعام  .2016أما فيلم «رس��الة
للملك» للمخرج الرنويجي من أصول كردية هش��ام زمان ،فنال جائزة الدراجون ألفضل فيلم ش�مايل يف مهرجان جوتنربج ،2014
ونال تنويها خاصا مبهرجان ديب السيناميئ الدويل  2014أيضاً.

تدور أحداث «رسالة للملك»
خالل يوم واحد فقط ،من
الصباح حتى السابعة مسا ًء ،هو
رحلة يقوم بها عدد من األفراد
العراقيني األكراد املهاجرين،
ومن خاللها نتعرف إىل معاناة
كل منهم ،فالرجل املسن مرزك
 Zerikيبدأ يف رسد حكايته
عرب رسالة طويلة يكتبها مللك
السويد – إذ يعتقد أن امللوك
ما زالوا يحكمون -مؤكدا أنه مل
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يرتك بابا إال وطرقه لكنها جميعاً
انتهت بالرفض ،فهو أب لعرشة
أبناء؛ ست بنات وأربعة أوالد،
وأن األكراد يف حكم صدام حسني
تعرض الكثري منهم لالختطاف
واالختفاء ،ويتساءل الرجل املسن
يف رسالته« :هل من األفضل أن
تكون ميتا وسط األحياء ،أم أن
تكون حيا وسط األموات؟» فهو
مل يكن قادرا عىل إنقاذ أوالده،
وأمنيته اآلن أن يعود إىل وطنه،

وأن يلحق بالجنازة ،وأن يمُ نح
كل منهم جنازة محرتمة ،إنه اآلن
ال ميلك نقوداً وال أوراق خاصة
بالهوية ،وال تلك القوة التي
تسمح له بالعودة إىل بالده التي
تركها يف رحلة هروب ممتدة
استغرقت مثانية أشهر وعرشة
أيام بني طرق املهربني ليصل إىل
هنا ،وها هو اآلن يحلم بجواز
سفر للعودة إىل كردستان ليلحق
بجنازة أبنائه.

تتخلل قصة العجوز السابقة –
الزاخرة بالرمزية  -قصص أشخاص
آخرين تُروى نتف منها عىل
مدار الفيلم الذي تدور أحداثه
يف يوم واحد فقط ،ومنهم مثالً
مدرب الكاراتيه حسن الذي
ُيلقب بـ «شامبيون» ،وحكايته
عن التعذيب الذي تلقاه عىل
بطنه من البوليس الرتيك بسبب
نشاطه السيايس ،وأثناء ذلك
نسمع كلامت ساخرة من مثل

الفيلم الكردي

يف بانوراما الفيلم األورويب بالقاهرة

تجارب
سينامئية

األفالم الكردية و«ملتقى الطرق»

أن البوليس األملاين جيد جدا،
وكذلك اإليطايل ،بينام الفرنيس
ليس سيئاً ،لكن الرتيك محرتف يف
التعذيب ولن تجد أفضل منه.
وهناك أيضاً أحد الشباب األكراد
الذي يعاين البطالة ويسعى
للحصول عىل أجره ممن عمل
معهم باملخبز ،فيتعرض للرضب
واإلهانة ،إىل جانب عالقة تنشأ
بني رجل أربعيني كردي وبني
امرأة تكربه بالعمر يف محاولة
منه لتحقيق حلمه يف افتتاح
املطعم الذي يتمناه ،أما األرملة
الكردية الشابة فترتك طفلتها
مع صبي مراهق حتى تنتهي
من مهمتها بقتل بيكو ،ذلك
الرجل الذي كان أقرب صديق
لها ولزوجها ،لكنه وىش به عند
البوليس الرتيك فتم اغتياله ،فتقرر
الثأر له ،ويف لحظة ما نسمعها
تقول« :يف الحرب هناك أبطال
وخونة ،لكن يجب أن نستمر يف
الحياة» ،وبينام تنفذ األم انتقامها
تضيع طفلتها ونرى دموع الصبي
الخائف عىل الطفلة وهناك إىل
جواره تقف تلك الفتاة التي
تعرف عليها من خالل اإلنرتنت
وأهانها ووصفها بالبدينة ،لكنها
ال ترتدد يف مساعدته والبحث عن
الطفلة معه.
يتميز فيلم «رسالة للملك»
برثاء الشخصيات وعمقها ،عىل
الرغم من أننا نشاهد ترصفاتها
املعدودة خالل يوم واحد فقط،
نكون شهودا عىل تورط بعضهم
يف العنف والرسقة والقتل ،نعيش
معهم االنتظار وكأنه موت
بطيء ،وكأنهم مقيدو األيدي
واألرجل ،وكأنهم ال يستطيعون
التقدم أو الرتاجع ،نعيش معهم
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بني االستطرادات املطولة مع
شخصيات العم وابن العم امليلء
بالغرية العمياء التي تقوده لقتل
املخرج ،وكذلك املطرب الشهري
شديد السطحية واالبتذال.
البانوراما جتوب املدن امل�صرية
بقي أن نشري إىل أن أفالم
«ملتقى الطرق» الخمسة كانت
من بني أكرث من ستني فيلامً
من القارة األوروبية اختارتها
املخرجة واملنتجة ماريان
خوري املنظمة لفعالية بانوراما
الفيلم األوريب ،وكانت السامت
األساسية التي تجمع بني هذه
األفالم أنها ذات هوية عربية
وتم إنتاجها عن طريق التعاون
العريب األورويب املشرتك ،إذ
تجمع بينها تيمة الهجرة أو
الحرب وعبور الحدود باملعنيني
الحقيقي والرمزي؛ واألفالم
الثالثة األخرى هي  -إضافة

إىل «رسالة للملك» و»ذكريات
منقوشة عىل حجر» « -أنا مع
العروسة» للمخرجني اإليطاليني
أنطونيو أوجوجليارو وجابريليل
ديل جراندي والفلسطيني
خالد سليامن النارصي ،وفيلم
«إطار الليل» للمخرجة املغربية
العراقية الربيطانية تاال حديد،
التي أنجزت فيلمها عن طريق
اإلنتاج املشرتك بني فرنسا واملغرب
وقطر واإلمارات ،وفيلم املخرجة
السورية ياسمني فضة «ملكات
سوريا» الذي تم إنتاجه عن
طريق الدعم اللبناين األردين
الربيطاين واإلمارايت ،الفيلم
الذي من خالله يتم رسد تجربة
مرسحية بدأت بخمسني امرأة
سورية يحكني حكايتهن مع
الهجرة اإلجبارية من بلدهن إىل
األردن وفظائع الحرب والقتل
التي تعرض لها أفراد من أرسهن،

لكن مع مرور الوقت يتبقى فقط
نصف العدد وتنسحب األخريات
لسبب أو آلخر يف مقدمتها الخوف
من البطش السيايس والعادات
والتقاليد.
تنوعت أفالم البانوراما ما
بني الروايئ الطويل والوثائقي
والكالسييك ،وتم عرضها يف  9من
دور العرض السينامئية يف عدة
مدن مرصية هي السادس من
أكتوبر ،واإلسكندرية الساحلية،
وطنطا بوسط الدلتا ،واملنيا
الجنوبية ،أما القاهرة فتوزعت
العروض فيها ما بني معهد جوته
واملركز الثقايف اإليطايل واملركز
الثقايف الفرنيس وسينام «زاوية»
و»كريم» .وشهدت هذه الدورة
عرض العديد من األفالم األوروبية
التي حصد معظمها جوائز مثل
«جراد البحر» الذي نال جائزة
لجنة التحكيم مبهرجان كان،
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لحظات من الحياة تكون فيها
الحياة صاعدة إىل األعىل بينام
يف مرات أخرى تأخذهم لألسفل
بقوة ومن دون رحمة ،لكنهم مع
ذلك ال يفقدون األمل.
عنوان �أكرب من الفيلم
عىل العكس من الفيلم السابق،
الذي ال يبدو عنوانه جاذبا
للمتلقي وال يعادل قوة مضمونه
وصدق األداء املميز ألبطاله،
يأيت فيلم «ذكريات منقوشة عىل
حجر» ،إذ يبدو العنوان أقوى
وأكرب حجامً من الفيلم الذي جاء
مسطحاً لتيمة مهمة وخطرية
تناولتها أفالم وثائقية من قبل
بقوة وشجاعة وقدر عالٍ من
الجودة الفنية؛ مثلام فعل املخرج
مانو خليل يف رشيطه الوثائقي
«األنفال ..شظايا من الحياة
واملوت» الذي يقتفي فيه آثار
األمل والقسوة يف دروب كردستان

محاوال رصد حقيقة أفظع جرمية
ارتكبت يف حق الشعب الكردي
يف الثامنينيات من القرن املايض،
التي راح ضحيتها وفق الرواية
الكردية زهاء  200ألف كردي
عىل أيدي صدام حسني وأتباعه
فيام يعرف باإلبادة الجامعية أو
حمالت األنفال.
الشك أن هناك بعض األفكار
واملوضوعات يصعب تحقيقها
يف رشائط وثائقية الختفاء بعض
أفرادها بسبب املوت ،مام يفتح
الباب واسعاً أمام الروايئ للبحث
والتنقيب والكتابة وإعادة
الكتابة لتعميق األشياء وفضح
خبايا التاريخ وتسليط الضوء
عىل بشاعة القهر واالضطهاد
والديكتاتورية ،وهو ما قد
يتخيله املرء عندما يقرأ عنوان
«ذكريات منقوشة عىل حجر»،
لكن أثناء املشاهدة نكتشف

أن العمل والفكرة العمالقة
ينطبق عليها املثل القائل «متخض
الجبل فأنجب فأراً» ،إذ تحول
الفيلم إىل رسد قصة مجموعة
من السينامئيني األكراد يحاولون
تصوير فيلم عن عمليات األنفال،
فيواجهون الصعوبات يف امليزانية
ويف توفري معدات التصوير الالزمة
ويضطرون إىل تهريبها واملخاطر
الناجمة عن ذلك ،مثلام يواجهون
معضلة اختيار بطلة مناسبة،
وحتى عندما يجدون الفتاة
املالمئة «سينور» التي توافق وفا ًء
وتخليدا لذكرى أبيها الذي كان
أحد ضحايا األنفال يقف عمها
حجر عرثة يف طريقها إذ يرفض
بشدة وحزم وكذلك ابنه الذي
يخطط للزواج بها.
كانت بداية «ذكريات منقوشة
عىل حجر» واعدة مبرشة بالكثري،
خصوصا أن املخرج يستهل

الرشيط السيناميئ بعرض أحد
أفالم املخرج الكردي الرتيك الشهري
يلامز غوناي وسط أجواء رقابية
وسياسية خانقة ،ثم القبض عىل
صاحب صالة العرض – والد
الصبي الذي سيصبح مخرجاً
بالفيلم – الوالد الذي ميارس
عشقه رساً رغم املنع واملخاطر
التي قد يتعرض لها ،وورث ابنه
عشقه للفن السابع ،فاللقطات
االفتتاحية التي تيش بعشق الناس
للسينام وإرصارهم عىل املشاهدة
كأمنا هناك سحر يجذبهم لذلك
العامل املرسوم بالضوء عىل
الجدران ،سحر أنساهم أي
خوف وخطر يحيط بهم .كانت
اللقطات تقول الكثري عىل الرغم
من الكلامت القليلة املنطوقة،
كانت حالة الشخصيات الداخلية
والنفسية تنطق بولع عىل الرغم
من الخوف ،حالة خلقها بشفافية
ورقة أداء املمثلني وتكوين
الكوادر واإلضاءة مبختلف درجاتها
الواشية بالخوف والرسية ومحاولة
التكتم.
كذلك كانت الشخصية «سينور»
مثل الجوهرة التي من خاللها
ميكن حكاية املأساة املروعة
لألنفال ،وكذلك إلقاء الضوء
بقوة عىل تقاليد بالية تخيم عىل
الريف الكردي ،مع ذلك أُهدرت
قيمة اللؤلؤة الثمينة عىل يد
املخرج ،إذ مل ينجح يف توظيفها
وتعميق شخصيتها ،واكتفى
بالتكرار واللهاث وراء تفاصيل ال
أهمية لها ،وحتى املشهد الذي
يصور لحظات القبض عىل األكراد
وحرق بيوتهم وإيداعهم السجون
أو قتلهم ضاعت قوة تأثريه
نظراً لتكراره عدة مرات متناثرة

وفيلم «حكاية الحكايات» الذى
شارك باملسابقة الرسمية يف «كان»
وشاركت يف بطولته سلمى حايك،
إىل جانب فيلم « ٤٥عاما» الحائز
عىل جائزة أفضل ممثلة وأفضل
ممثل ىف مهرجان برلني السيناميئ
الدويل ،وفيلم «قانون السوق»
الفائز بالسعفة الذهبية ألفضل
ممثل .مثلام تضمنت البانوراما
قسام بعنوان «إضاءة عىل سينام
البلقان» تم خاللها عرض مجموعة
أفالم من دول البلقان مثل فيلم
«الشمس العالية» والفائز بجائزة
«نظرة ما» ىف مهرجان كان عام
 ،٢٠١٥ومجموعة أفالم قصرية
من اليونان بعنوان «رحلة خالل
اليونان أثناء فرتة األزمة» التي
تحيك عن األزمة االقتصادية التى
متر بها البالد ،وتعطي منظورا عاما
لحال املنطقة وتاريخها وواقعها
املعارص .وكذلك شهدت الدورة
الثامنة للبانوراما قسام خاصا
للمخرجني الصاعدين تضمن اثنني
من األفالم التي تنافس عىل جائزة
األوسكار ألفضل فيلم أجنبي
وهام «ماستانج» إنتاج فرنيس
ــ تريك مشرتك ،وفيلم الرعب
النمساوي «تصبحني عىل خري يا
ماما» .يف حني تضمن قسم «موعد
مع الفيلم الوثائقي» عددا من
األفالم من بينها فيلم «إميي»
وهو السرية الذاتية للمطربة
الراحلة إميي وإينهاوس ،هذا إىل
جانب عرض  4أفالم ملخرج األفالم
الوثائقية الفرنيس الكبري نيكوال
فيليبريت .أما قسم «كارت بالنش»
فتضمن مختارات لثالثة سينامئيني
مرصيني من األفالم األوروبية
املحببة إليهم ،وهم محمد خان
وعمرو سالمة وهالة جالل.

تجارب
فيلم زنزانة

فيلم زنزانة

كاظم مر�شد ال�سلوم

يدخ��ل اإلم��ارات العربية املتحدة يف ع��امل إنتاج االفالم الروائي��ة الطويلة

مل يعد احلراك السينمائي
اإلماراتي يقتصر على األفالم
القصرية وإقامة املهرجانات
السينمائية ،وإمنا تعداه هذه
املرة ليدخل  -ومن خالل اخملرج
الشاب ماجد األنصاري وفيلمه
الشيق «زنزانة»  -عامل األفالم
الروائية الطويلة ،معلنًا بدء
املراهنة على جيل من الشباب
اإلماراتي املدرب والواعي بخفايا
الصنعة السينمائية.
العنوان
زنزانة هو عنوان فيلم
األنصاري ،وهو عنوان مبارش إذا
أردنا تأويله ،فهو يشري إىل أن
زنزانة السجن يف البالد العربية
متشابهة ،وميكن للحكاية التي
تجري فيها أن تحصل يف كل
البلدان التي ميكن اخرتاق
سجونها والعبث بأمنها بسهولة،
وأعتقد أن رفع « أل « التعريف
عنه «زنزانة» فيه هذه القصدية
التي أرادها الفلم.
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الحكاية
يف ال (زنزانة) اثنان ،أحدهم
طالل « صالح بكري «الذي
ال يتذكر سبب وجوده يف
الزنزانة ،فقط يعرف أنه تشاجر
مع شخص آخر ،نتيجة سكره
الشديد وخالفه مع زوجته،
يخرج السجني بكفالة ـ ويبقى
هو ألنه فقد هويته الشخصية
أثناء املشاجرة ،يحاول االتصال
بزوجته التي انفصل عنها ،لكنها
ال تستجيب ،لذلك يجب إرساله
إىل القايض ليبت يف أمره وفقاً ملا

اإلماراتي ماجد األنصاري
يقدم حكاية زنزانة ميكن
أن نتصورها يف أي بلد
عربي  ،يكون القانون
خم َت َرقا فيه .

أخربه به ضابط الرشطة املرشف
عىل املركز ،يدخل ضابط آخر هو
دبان « عيل سليامن « ،يف زيارة
للسجن وبلحظة خاطفة يقوم
بقتل ضابط املركز بعد أن يغرز
سكيناً يف رقبته ،ويسحبه ليضعه
يف حامم املركز ،وسط دهشة
طالل وخوفه ،ليبدأ الضابط
القاتل بتهديد طالل فهو يعرف
زوجته وابنه وميكنه أن يؤذيهام،
بعد ذلك يتصل برشطية ساذجة
تعمل يف املركز ،ويبدأ مبغازلتها
رغم وزنها الثقيل وعدم امتالكها

ما يستحق املغازلة ،يتيقن طالل
انه أمام محنة كبرية ال يعرف
كيف يتخلص منها ،خصوصاً أن
خصمه اآلن شخص مضطرب
عقليا ،يعود السجني الذي خرج
ليكفل طالل ويسأل عن الضابط
السابق فتكون النتيجة قتله
هو اآلخر ووضعه مع القتيل يف
الحامم ذاته.
نعرف فيام بعد أن الضابط
املزيف دبان ،لديه أخ محكوم
باإلعدام وسيصل الليلة لينفذ
فيه الحكم صباحا ،وهو يحاول

يحسب للمخرج
ماجد األنصاري
اختياره لسيناريو
وحكاية الفيلم،
باعتبارهما
حتديا كبريا
لقدرة أي خمرج
إنقاذ أخيه من هذا الحكم مهام
كلف األمر ،متر الليلة عىل طالل
كأطول ليلة يف حياته ،وأكرثها
رعبا ،الحوار الذي يدور بني
دبان وطالل هو الذي ميأل وقت
الفيلم  ،وهو حوار مكتوب
بعناية ،يفصح عن العمق
النفيس املضطرب الذي يعيشه
االثنان ،يصل األخ الذي يفرتض
أن يعدم ويحاول الضابط دبان
إنقاذه وينجح يف ذلك ،لكن األخ
ال يشبه سلوك أخيه الضابط
وانحرافه ،يحاول الضابط قتل
طالل ،بعد أن سجن ولده معه
عندما أىت إىل زيارته ،وإيغاال يف
إيذائه يعطيه قنينة خمر ،لكن
طالل يستخدم الخمر لحرق
الضابط ،بلعبة قدمية هي نفخ
الخمر عىل والعة سبق أن حصل
عليها من الرشطية التي كانت يف
السجن وينجح يف ذلك ،يدخل
أخو الضابط  ،يصيب طالل
برصاصة ويقتل أخاه ليخلصه
من أمل الحرق ،تحرض الزوجة
وتشاهد ما جرى ميوت طالل
بني يدي زوجته وابنه ،وميوت
الضابط حرقا.
العدد الأول �شتاء 2016
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االشتغال
يحسب للمخرج ماجد األنصاري
اختياره لسيناريو الفيلم
وحكايته ،باعتبارهام تحديا كبريا
لقدرة أي مخرج ،فاملكان واحد
ال يتغري إال ما ندر ،والحكاية
ببعدها النفيس واالجتامعي،
والشخصيات املركبة ،خصوصا
الضابط دبان ،كلها تحد كبري
ملخرج يبدأ أوىل خطواته يف
إخراج فيلم روايئ طويل .
مل يدخر األنصاري جهدا يف رسم
شخصياته وحركتها داخل املكان
الضيق زنزانة السجن ،حركة
كامريته وتنوع لقطاته تناغام
مع الحوار ،وكان رسم املكان «
الحدث « قريبا من شكل الزنزانة
األمريكية «أفالم الكابوي» ،حيث
تتوسط الزنزانة السجن ،وهو
عىل غري املألوف يف مراكز الرشطة
العربية ،لكن هذا االختيار
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ساعده كثريا يف السيطرة عىل
حركة ممثليه ،وعدم اضطراره إىل
االنتقال ألماكن أخرى ،كاملكاتب
مثال .
رغم براعته يف أداء دوره إال
أن املمثل عيل سليامن ،كان
يبدو ممثال مرسحيا أكرث منه
سينامئيا يف الكثري من األحيان،
وكان باإلمكان تجاوز ذلك من
خالل االشتغال عىل اللقطات
القريبة عىل وجه املمثل لتبيان
قسوته وشذوذه العقيل ،بدال من
الحركات املرسحية « مشهد القفز
عىل قضبان الزنزانة «.
ردود فعل طالل «صالح بكري «
مل تكن باملستوى ذاته عىل طول
خط الفيلم ،خصوصا يف مشهد
سجن ابنه ،وبدا يف معظم املشاهد
وكأنه مخدر ،وال أدري هل كان
ذلك بتوجيه من املخرج باعتبار أن
طالل مدمن عىل الكحول.

مل تخرج الكامريا من املكان إال
قليال ،وهو أمر متعب للمشاهد،
لكن قوة األداء وحالة الرتقب
ملعرفة النهاية التي عاشها
املشاهد ،أسهمت كثريا يف تجاوز
هذه الحالة ،وهو ما يحسب
للفيلم وكادره.
السيناريو كتب بحرفية عالية،
لريسم ملخرج العمل الخطى
الصحيحة لكيفية التعامل مع
عنارص اللغة السينامئية ،وتوظيفها
ضمن داللتها النفسية مبا يؤثر يف
املتلقي ،فكان عامل التشويق هو
النتاج الذي أسهم يف نجاح الفيلم
وتقبل الجمهور له.
كذلك كان املونتاج وهو روح
العمل كام يصفه منظرو السينام
الكبار ،العامل املهم يف إخراج
الصورة النهائية للفيلم ،واعتقد
أن شهناز دليمي ،قد قرأت
السيناريو بدقة قبل الرشوع

مبشاهدة رشز الفيلم والعمل
عىل منتجته ،ألن املونتاج جاء
متناغام مع حدة الحوار التي
تتصاعد بني الضابط دبان
والسجني طالل ،ووفق هذا
التناغم جاءت اإلثارة املطلوبة.
تأويل النص املريئ
رغم بساطة الحكاية وعدم وجود
لغز محري فيها ،إال أن النص املريئ
لفيلم الزنزانة ال ميكن أن ينأى عن
التأويل ،ابتدا ًء من اختيار املخرج
ملمثليه من بلدان عربية مختلفة،
وتعمده بقاء كل ممثل عىل لهجته
التي يتحدث فيها يف بلده ،األمر
الذي ميكن أن يؤول بأن هكذا
زنزانة ميكن أن تكون موجودة يف
أي بلد عريب ،خصوصا تلك البلدان
التي يُخرق فيها القانون يوميا.
الزنزانة بحد ذاتها لها داللتها
الخاصة ،فهي املكان الذي تصادر
فيه الحريات ،وليست بالرضورة
مكاناً لحجز املجرمني ومعاقبتهم،

غياب الفهم الواعي للعالقة
االجتامعية بني الرجل واملرأة،
وقناعة الرجل بأنه صاحب الحق
دامئا ،وأن الزوجة ال يحق لها
أن تحتج آو تنتفض عىل سوء
معاملتها ،مهام كانت درجة
السوء ،هي الرسالة غري املبارشة
التي طرحها الفيلم ،من خالل
معرفتنا بعالقة طالل مع زوجته
وتهديده لها ،وهي رسالة إدانة
لتسلط الرجل الرشقي.
كادر العمل

اإلنتاج – رامي ياسني
سيناريو – روكوس سكاي – الين
سكاي
مونتاج – شهناز دليمي
موسيقى – تريفور غوريكيس
متثيل – صالح بكري – عيل
سليامن – عهد كامل – عيل
الجابري – عبد الله بوعابد –
منصور فييل – ياسة جمعة – اياد
حوراين

السيناريو كتب
بحرفية عالية،
لريسم خملرج
العمل اخلطى
الصحية لكيفية
التعامل مع
عناصر اللغة
السينمائية
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تغطية

بالفيلـم
العــريب
املتــوج

املحرر  -احتفت مدينة قسنطينة
الواقعة يف الرشق الجزائري من 18
إىل  23ديسمرب  ،2015بـ»أيام الفيلم
العريب املتوج» ،إذ كان جمهور مدينة
الجسور املُعلقة عىل موعد مع السينام
التي غُيبت عنه ألكرث من عرشيتني من
الزمن ،لعديد األسباب ،أهمها سنوات
الدم التي مرت بها الجزائر ،وقد كانت
املناسبة ُمواتية لعقد تصالح وهدنة مع
هذا الجمهور املتعطش للفن السابع،
أين استمتع وملدة  6أيام كاملة
باألفالم العربية املتوجة ،التي وصل
عددها لــ 11فيلام عربيا ،تشرتك كلها
يف التتويجات والجوائز التي تحصلت
عليها وحصدتها يف مختلف املهرجانات
العاملية والعربية ،وقد كانت البداية
مع الفيلم الجزائري «البرئ» للمخرج
لطفي بشويش ،الذي حصد أربعة
جوائز مبهرجان اإلسكندرية السيناميئ،
ويروي الفيلم وقائع محارصة جنود
االستعامر الفرنيس لسكان قرية
نائية مبنطقة الجنوب إبان حرب
التحرير ،من هنا تولد معاناة السكان
املحارصين ،من نساء وأطفال وشيوخ،
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جراء انعدام املاء ،خصوصا وأن البرئ
الوحيدة بالقرية تم تلويثها بعد أن تم
رمي ثالث جثث تعود للجنود ،تالها
الفيلم األردين «ذيب» للمخرج الشاب
ناجي أبو نوار ،الذي حصد العديد
من الجوائز العاملية ،آخرها ترشيحه
يف القامئة القصرية لجائزة األوسكار،
ينقل الفيلم صفحة من التاريخ املنيس
من شبه الجزيرة العربية ،إبان حكم
اإلمرباطورية العثامنية ،حيث يعيش
الطفل ذيب يف أحد الصحارى األردنية،
إذ وبعد وفاة والده شيخ القبيلة،
تقع مسؤولية تربيته عىل عاتق أخيه
حسن ،لكن تلك الحياة البدوية تتغري
وتتبدل حني يقوم ضابط انجليزي
ودليله بزيارة القبيلة يف مهمة غامضة،
ومن هنا تتغري وترية الحياة يف القبيلة،
أما الفيلم التونيس «الزيارة» للمخرج
نوفل صاحب الطابع ،فينقل هو اآلخر
صورة مأساة يوسف الذي عاش وترىب
يتيام ،وأكرث من ذلك فقدانه الذاكرة
ما جعل خيط املايض مقطوعا بالنسبة
إليه ،وهنا يدخل يف رصاع وبحث عن
الهوية ،ويف خضم كل هذا يتعرف

عىل فتاة جذابة وغامضة أمام منزله،
وقد ساعده هذا اللقاء عىل اسرتجاع
بعض الصور املقطوعة من ماضيه،
شارك هذا الفيلم يف العديد من
املهرجانات ،وحصد عدة جوائز ،أهمها
من مهرجان الفيلم املغاريب الذي
أقيم يف الجزائر ،أما العراق فقد كان
حارضا هو اآلخر من خالل فيلم «تحت
رمال بابل» ،للمخرج محمد جبارة
الدراجي ،الفيلم حسب ملخصه هو
مقدمة متأخرة للفيلم األول للمخرج
«ابن بابل» من خالل العودة بالزمن
ملقدمات الفيلم األول الذي يتمحور
حول بحث األم الالمجدي عن ابنها
يف املقابر الجامعية وموتها بحرستها
الكربى قبل أن تهتدي إليه حيا أو
ميتا ،يكشف لنا الفيلم مسرية االبن،
التي كانت معاكسة لرحلة أمه ،فرناه
يف حالة مأساوية منسجام مع املعارك
التي وقعت بعد انسحاب الجيش
العراقي من الكويت ومن ثم معتقال
من قبل وحدة االنضباط العسكري،
وبعدها يف االعتقال بتهمة املشاركة
يف االنتفاضة ضد النظام ،ومن مرص

شارك فيلم «الفيل األزرق» للمخرج
الشاب مروان حامد ،وهو عمل
مقتبس من رواية تحمل العنوان نفسه
للروايئ أحمد مراد ،إذ يحيك الفيلم
قصة الدكتور يحيى الذي يعود بعد
 5سنوات من العزلة االختيارية إىل
العمل يف مستشفى العباسية للصحة
النفسية ،حيث سيعمل يف القسم
الذي يقرر الحالة العقلية ملرتكبي
الجرائم ،ويقابل صديقا قدميا يحمل
إليه ماضيا جاهد طويال لينساه ،ويجد
يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب
حياته لتتحول من اكتشاف حقيقة
صديقه إىل رحلة مثرية الكتشاف
نفسه أو ما تبقى منها ،ومن مرص
أيضا شارك فيلم «بتوقيت القاهرة»
ألمري رمسيس يف هذه التظاهرة ،إذ
يتمحور فيلمه حسب امللخص حول
ثالث حكايات تحدث جميعا عىل
مدار يوم واحد يف مدينة القاهرة ،أوىل
هذه الحكايات مع املمثلة املعتزلة
لييل السامحي التي تزور زميلها املمثل
سامح كامل يف بيته ،وثانيها حكاية
سلمى ووائل اللذين ينفردان بنفسيهام

الت�سامح �إنتاج م�شرتك

حمل املهرجان شعار «التسامح إنتاج
مشرتك» ،وهي «التيمة» التي تم
إسقاطها عىل امللتقى العلمي الذي
نظم عىل هامشه ،ويرشف عليه الروايئ

مدينة الجسور املعلقة
الفيلم العريب املتوج

مدينة الجسور املعلقة تحتفي

للمرة األوىل يف شقة أحد األصدقاء،
والثالثة حكاية يحيى الرجل العجوز
الذي أصابه الزهامير ويوصله حازم
تاجر املخدرات بالسيارة إىل القاهرة
للبحث عن صاحبة الصورة التي
يحملها يف جيبه لتنشأ عالقة إنسانية
عىل الطريق بني تاجر املخدرات وبني
العجوز الذي ال يتذكر شيئا ،أما من
املغرب فشارك محمد مفتكر بفيلمه
«جوق العميني» الذي سبق وأن حصد
الجائزة األوىل مبهرجان وهران الدويل
للفيلم العريب ،والجائزة األوىل بأيام
قرطاج السينامئية ،ناهيك عن العديد
من الجوائز واملشاركات األخرى ،ينقل
الفيلم السنوات األوىل من حكم امللك
املغريب الحسن الثاين ،حيث يعيش
الحسني وهو قائد فرقة موسيقية
شعبية وأحد محبي امللك الجديد،
برفقة زوجته حليمة يف منزل عائلتها،
منزل يتخلله صخب كبري مصدره
ألوان وإيقاعات الرفقة املوسيقية
والراقصات الشعبيات مام يضطر
موسيقيي االوركسرتا من الرجال إىل
التظاهر أحيانا بالعمى من أجل العمل
يف الحفالت املخصصة للنساء ،التي
تنظمها العائالت املغربية املحافظة،
حسني فخور جدا بابنه ميمو ،ويضحي
من أجله منذ مرحلة دراسته االبتدائية
ليكون األول يف الفصل ،لكن ميمو
سيقع يف حب شامة ،خادمة الجريان
الجديدة ،وليك ال يخيب أمل والده
فيه ،فإنه سيقوم بتزوير ورقة نتائجه
املدرسية ،من تونس شارك فيلم
املخرجة الشابة ليىل بوزيد بفيلم «
عىل حلة عيني» الذي حصد جائزة
املهر الذهبي مبهرجان ديب السيناميئ،
ناهيك عن عدد الجوائز األخرى التي
تحصلت عليها يف كل من أيام قرطاج
السينامئية وأخرى عاملية ،ينقل الفيلم
زمن قبل اندالع الثورة التونسية بسنة،
أي سنة  ،2010عن طريق فرح صاحبة
 18سنة التي تجتاز امتحان البكالوريا،
وعائلتها تتصور أنها أصبحت طبيبة،
إال أنها ال ترى األشياء من الزاوية
نفسها ،فهي تغني مع مجموعة روك
ملتزمة ،تحيا وتنتيش وتكتشف الحب
ومدينتها الليلية ،وذلك ضد إرادة

والدتها «حياة» التي تعرف تونس
وممنوعاتها ،من سوريا شارك املخرج
محمد عبد العزيز بفيلم «املهاجران»،
وهو عبارة عن رؤية سينامئية لعرض
مرسحي حمل االسم نفسه عن نص
لـ»سالفومورجيك» تحيك القصة عن
مهاجرين اثنني ،أحدهام يبحث عن
الحرية واآلخر عامل بسيط ،يلتقيان يف
ليلة رأس السنة يف قبو يف أحد الدول
األوربية ،لتتضح الظروف التي اضطرت
كل منهام للهجرة من بالده نتيجة
األوضاع التي ميران بها ،ومن موريتانيا
جاء املخرج عبد الرحامن سيساكو
بفيلمه «متبكتو» الذي صال به العامل
وجال ،وحصد به العرشات من الجوائز
املهمة ،من بينها  7جوائز سيزار من
فرنسا ،ناهيك عن مشاركته املهمة
مبهرجان «كان» السيناميئ ،وقد جاء يف
ملخصه ما ييل ،يف مدينة متبكتو املالية
التي يحكمها نظام متطرف من قبل
الجامعات الجهادية ،كان كيدان يظن
حتى وقت قريب أنه مبأمن من قبضة
الجهاديني ،لكنه يكتشف أنه عىل خطأ،
حينام تقع حادثة تجربه عىل مواجهة
ما كان يظن أنه لن يواجهه ،أما الفيلم
الذي حصد أغىل وأمثن جائزة فهو
الفيلم اللبناين القصري «موج ،»98
للمخرج إييل داغر ،الذي حصد من
خالله جائزة السعفة الذهبية مبهرجان
كان السيناميئ عن فئة األفالم القصرية،
يروي الفيلم الذي دامت تحضرياته
سنتني ،قصة طالب يف املدرسة يدعى
عمر ويعيش يف الضاحية الشاملية
لبريوت ،يعاين يف محيطه االجتامعي،
وذات غروب عىل رشفة مطلة عىل
املدينة ،يالحظ عمر شيئا غريبا ،شيئا
يشبه حيوانا ضخام ذهبي اللون ،يظهر
بني األبنية ،فيجذبه ويرشده الكتشاف
جزء مميز من املدينة ،وكان إييل
داغر قد قام بتصوير مشاهد الفيلم
باللقطات الحقيقة الحية قبل أن
يحولها إىل فيلم رسوم متحركة.

الجزائري سمري قسيمي ،أحيت فعالياته
العديد من الوجوه النقدية املحلية
والعربية ،التي مثلت يف مجملها النقد
السيناميئ ،ويتعلق األمر بكل من كاظم
مرشد السلوم من العراق ،والدكتورة
أمل الجمل ومحمد عبد الرحامن من
مرص ،وعبد الكريم قادري وخالد بن
صالح من الجزائر ،تناول املتدخلون يف
أوراقهم مدى انعكاس قيمة التسامح
يف األفالم العربية.
من جهة أخرى حرضت إىل املهرجان
العديد من األسامء الفنية العربية
وتم تكرميها ،من بينها سوسن معالج
وسلمى املرصي وصفية العمري وبويس
ومادلني مطر وغسان مسعود وسالف
فواخرجي ،أما من الجزائر فقد تم
تكريم املمثلة القديرة شافية بوذراع.
كام تم إحياء سهرة فنية عىل رشف
املوسيقار الكبري نوبيل فاضل الذي
قام بوضع العديد من ألحانه يف
السينام ،نشطها عدد كبري من الفنانني
والفنانات ،باإلضافة إىل كل هذا تم
تكريم خاص ألبطال السلسلة الفكاهية

التي تربعت عىل عرش املشاهدين
الجزائريني سنوات التسعينيات وهي
سلسلة «أعصاب وأوتار» التي أخرجها
محمد حازوريل.
ويف بوتقة كل هذا تم تنظيم معرض
صور ووثائق ألول مخرج مغاريب ،وهو
الطاهر حناش الذي خاض غامر املعرتك
السيناميئ إبان االحتالل الفرنيس
للجزائر ،وعىل الرغم من الظروف
والضغوطات التي مورست عليه
كعريب ،إال أنه استطاع أن يثبت نفسه
كمخرج وممثل ومصور ،وقد استطاع
أن ينقل هذه الحرفة ملساعده جامل
شندريل الذي التحق بالجبال وصور
معارك وبطوالت الثوار ،ووحشية
الجيش الفرنيس.
محافظ املهرجان إبراهيم صديقي
ووزير الثقافة عز الدين ميهويب رصحا
بأنه سيتم توسيع «أيام الفيلم العريب
املتوج» مسقبال ،لينفتح عىل األفالم
العاملية املتوجة األخرى ،ليتحول
املهرجان إىل منصة عاملية تجتمع فيها
األفالم املتوجة.
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حـــوار
حـــوار

أجرى الحوار :إدريس علوش

عبد السالم الكالعي املخرج السيناميئ املغريب

أرسته شاشة السينام منذ طفولته

منتج وكاتب صاحب مسار
مهني متميز جداً
يسهم بكل ما أويت من قوة الفعل اإلبداعي والوعي النقدي
يف إخراج أفالمه والسهر املبارش عىل أن تكون يف أحىل صورة
متحركة تستقطب املتلقي وتسرتعي اهتامم مشاهديها...

عبد ال��س�لام ال��ك�لاع��ي املخرج
السيناميئ املغريب الذي أرسته
شاشة السينام منذ طفولته،ويف
سن مبكرة من حياته التحق بأحد
أندية السينام يف بلدته العرائش
التابع للجامعة الوطنية لألندية
السينامئية ،ومنذ ه��ذا التاريخ
وهو شغوف بالسينام وقضاياها
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فنا وإبداعا وصناعة ،يسهم بكل
ما أويت من قوة الفعل اإلبداعي
والوعي النقدي يف إخراج أفالمه
والسهر املبارش عىل أن تكون
يف أحىل صورة متحركة تستقطب
املتلقي وت��س�ترع��ي اهتامم
مشاهديها.

حوار

عبد السالم الكالعي

أنا اآلن يف طور إنجاز مرشوعني أولهام رشيط
سيناميئ طويل بعنوان «رجال الليل» والذي
حصل عىل التسبيق –الدعم األويل-عىل
املداخيل من صندوق دعم اإلنتاج الوطني
للمركز السيناميئ املغريب  ،وهو فيلم يحيك
عن مغرب سنوات الرصاص والقمع ومغرب
الحارض عن طريق قصة ألحد أعضاء الرشطة
الخاصة يف السبعينات والذي يطارده ماضيه
اآلن يف الحارض .هو فيلم عن الندم واستحالة
الخالص .إنه فيلم بولييس سيايس سأصوره
يف الصيف القادم ونحن اآلن بصدد استكامل
أساسيات التمويل.
أما املرشوع الثاين وهو سلسلة بعنوان «عني
الحق» وتحيك عن املواجهة بني الفكر العقالين
العلمي والفكر الخرايف الغيبي عن طريق
قصة الدكتور إسامعيل الذي يكتشف أن عني
املاء التي يعتقد الجميع أنها تعالج وتشفي
والتي ترتبط بها مصالح اقتصادية كبرية ،هي
يف الحقيقة ملوثة ومؤدية وتسبب أمراض
خطرية .فتبدأ املواجهة بينه وبني محيطه كله

إنهام مرشوعني متكاملني نوعا ما وتربط
بينها وحدة يف املضمون مبا أنهام يفصحان عن
تفكري ومسائالت لواقعنا السيايس واالجتامعي
وكذلك عىل مستوى الشكل الفني والصياغة
التقنية إذ أنني يف هذين العملني أريد أن
أعطي أهمية أكرث للبحث مع املمثلني عىل
مستوى أدائهم يف بعض الجوانب العميقة
واملعتمة يف ما أكتبه الكتشافها أكرث وبالتايل
عكسها عىل الشاشة بشفافية ووضوح أكرب.
هل لكم يف أن تضعونا يف
الصورة التي يوجد عليها املشهد
السيناميئ املغريب؟

أظن أن السينام املغربية قد حققت طفرة
نوعية منذ نهاية التسعينات إىل اآلن ،بحيث
أنها أصبحت من سينامت دول الجنوب التي
تتمتع بحضور قوي عىل مستوى املهرجانات
الدولية وامللتقيات السينامئية ،كام أننا لن
نجازف إذا قلنا أن السينام املغربية اآلن
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مع املخرج
عبدالسالم الكالعي

مع املخرج السيناميئ املغريب

هو أيضا منتج وكاتب صاحب مسار
مهني متميز ج��دا ً .ول��د يف عام
 1969يف مدينة العرائش األطلسية،
تخرج من املعهد الوطني للعمل
االجتامعي ،ثم حصل عىل شهادة
يف إعالميات التسيري وبعدها حصل
عىل دبلوم اإلخ���راج السيناميئ.
 2003كانت السنة الذي رأت بداية
عمله السيناميئ األول وهو الفيلم
القصري «يوم سعيد» الذي يحيك
قصة صبي صغري يعمل كامسح
األحذية .يف عام  2004أخرج أول
فيلم تلفزيوين له «ماجدة» للقناة
املغربية الثانية والتي سيستمر
يف ال��ت��ع��اون معها إال اآلن يف
العديد من األف�لام التلفزية التي
حققت نجاحاً كبريا ً ،ويف العام 2006
صور الفيلم القصري «رحلة مبهرة»
والفيلم التلفزيوين «عن الرجال
والبحر» الذي يتناول موضوع الهجرة
نحو الضفة األخرى للقناة املغربية
األوىل .ثم يف  2009يصور فيلم
«س��ي��دة الفجر» للقناة الثانية
والذي سيفوز بجائزة أحسن فيلم
تلفزيوين عريب يف مهرجان عَماَّ ن
للتلفزيون .ويف سنة  ،2010يبدأ
إعداد أول فيلم سيناميئ طويل له
تحت عنوان «مالك» سيتم عرضه يف
العام  ،2012وال��ذي سيحصل عىل
عدة جوائز وطنية ودولية وهي:
جائزة أفضل سيناريو ،وجائزة لجنة
التحكيم الخاصة وجائزة أفضل ممثلة
يف مهرجان طنجة السيناميئ
( ،)2013جائزة أفضل ممثلة مبهرجان
خريبكة ( ،)2013جائزة الجمهور يف
مهرجان السينام اإلفريقية بأبط
بفرنسا ( .)2014يف العام ،2013
يصور الفيلم التلفزيوين «حب
وغضب» الذي سيحصل عىل جائزة
أحسن فيلم تلفزيوين يف مهرجان
مكناس لألفالم التلفزية .ثم يف
 2015يصور فيلم «صمت الذاكرة «
للقناة الثانية.

يهمنا معرفة جديد انشغاالتكم
الفنية؟

مبا فيه أخوه رئيس بلدية البلدة الذي كان
يريد أن يجعل من العني رافعة إقتصادية
للمدينة.

حـــوار

هي األكرث غزارة من ناحية الكم
اإلنتاجي مقارنة بسينامت دول
املنطقة التي ننتمي لها وأظن
ذلك راجع ألمرين أوال :سياسة
دعم اإلنتاج السيناميئ الوطني
التي الحظنا يف السنوات األخرية
أنه متت تقويتها بحيث أصبح
عدد املشاريع التي تدعم أكرث كام
أن حجم منحة الدعم التي تقدم
لكل مرشوع أصبحت أكرث مام
كانت عليه من قبل .رغم أنه يف
حقيقة األمر ما زال هذا الدعم
غري كاف نظرا لعدم وجود مصادر
متويلية أخرى كفيلة بدفع العملية
اإلنتاجية لألمام .واألمر الثاين الذي
أظنه باألهمية نفسها يف الرفع من
وترية اإلنتاج السيناميئ املغريب هو
وجود عدد كبري من السينامئيني
الشباب الحاملني للعديد من
املشاريع القادرة عىل املساهمة يف
صياغة سينام وطنية تستطيع أن
تجد لها موطئ قدم عىل الخارطة
السينامئية الدولية .أظن أن هذين
العنرصين :املادي والبرشي مل
يقدما بعد كل نتائجهام املتوخاة
وأننا سرنى يف السنني القليلة
القادمة تقدماً أكرث يف اتجاهني أوال
عودة الجمهور املغريب للتواصل من
الفيلم املغريب واحتضانه ودعمه
من خالل املتابعة واملشاهدة وثانيا
مزيدا من األفالم التي ستستطيع
أن تتميز وسط الكم املنتج
وقدرتها عىل الوصول للمهرجانات
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لقد سمعت وقرأت للكثريين
وهم يقولون إن عدد املهرجانات
السينامئية يف املغرب صار كبريا
جدا وأنا شخصيا أرى أننا مل نصل
بعد إىل العدد املطلوب ،ففي
بعض الدول التي علينا أن نحدو
حدوها يف مجال الفعل الثقايف
عموما والسيناميئ بشكل خاص
مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا
هنا تقريبا مهرجان سيناميئ يف
كل مدينة مهام كانت صغرية،
مهرجانات ذات اهتاممات
موضوعاتية مختلفة قد تكون
تعتمد يف برمجتها عىل تنوع
األجناس السينامئية أو عىل
تعدد املناطق الجغرافية التي
تستقدم منها األفالم املشاركة .إن
املهرجانات السينامئية متثل فرصا
مثينة للجمهور لاللتقاء بأعامل
سينامئية ومشاركة مبدعي هذه
األعامل يف تطوير تفكريهم،
ورؤيتهم لإلبداع .هذا خاصة يف
بلد مثل املغرب يعرف نكبة تقلص
عدد القاعات السينامئية بشكل
مهول وحتى القاعات القليلة
التي ال زالت مفتوحة تعرف
نوعا من التدهور عىل مستوى
جودة تقنيتها وبرمجتها الرديئة
التي ترتكز عىل السينام الهندية

اليشء الذي أظنه ال يزال غائبا
عن هذه املهرجانات أو عىل األقل
نادرا هو تنظيم ندوات وموائد
مستديرة وورشات للتدريب
وللتفكري يف القضايا الراهنة التي
تواجهها السينام املغربية ،ليكون
وجودنا يف مهرجان ما قادرا عىل
إنتاج قيمة مضافة أو فعل ثقايف
أو إبداعي يكون له تأثري بعد
انقضاء فعالياته .وهذا يف الحقيقة
ليس دور املنظمني فحسب وإمنا
دور املشاركني أيضا الذين عليهم
أن يقرتحوا أشياء من هذا القبيل
وأن ينظموها ولو عىل هامش
الفعاليات الرسمية.
رغم الرتاكم الحاصل
عىل مستوى اإلبداع
السيناميئ املغريب
يبقى النقد محدودا
عىل مستوى املواكبة
واملتابعة ،ما مرد ذلك؟

الغريب يف األمر هو أننا مررنا
من وضع كنا ننتج فيه فيلام يف
السنة يحظى بكتابات نقدية
وتحليلية تستمر لسنوات ومتأل
صفحات العرشات من الجرائد
واملطبوعات ،إىل وضع رصنا ننتج
فيه أكرث من اثني عرش فيلام
سينامئيا وثالثني فيلام تلفزيونيا
مطوال يف السنة ال يحظى كل
منها إال بتغطية صحفية وال أقول
نقدية مبناسبة عرضه األول أو
عرضه خالل أحد املهرجانات.
مبعنى أن الفعل النقدي السيناميئ

مقارنة بالسينام
املغاربية ما هي املكانة
واملرتبة التي تحتلها
السينام املغربية؟

هو أيضا منتج وكاتب
صاحب مسار مهني
متميز جدًا .ولد يف
عام  1969يف مدينة
العرائش األطلسية،
تخرج من املعهد
الوطني للعمل
االجتماعي ،ثم حصل
على شهادة يف
إعالميات التسيري
وبعدها حصل
على دبلوم اإلخراج
السينمائي

حوار

«رجال الليل» هو
فيلمه السينمائي
الطويل القادم.

يالحظ مؤخرا أن هناك
حراكا أساسيا ومهام يف
ما يتعلق باملهرجانات
السينامئية يف املغرب،
منها ما هو وطني وأيضا
ما هو عاملي ،والسؤال
هو إىل أي حد تخدم
هذه املهرجانات السينام
املغربية؟

مع املخرج
عبدالسالم الكالعي

الدولية وشبكات التوزيع
السيناميئ.

وسينام الحركة الرخيصة التكلفة
وتلتجئ يف كثري من األحيان لبث
مباريات كرة القدم .املهرجانات
السينامئية تبقى إذن الفرصة
الوحيدة للمتفرجني ملشاهدة أفالم
يف ظروف جيدة.

املغريب مل يستطع أن يواكب
الطفرة اإلنتاجية التي تحققت
يف الخمس عرشة سنة األخرية.
السبب يف نظري هو أوال
غياب الجامعة الوطنية لألندية
السينامئية واألندية السينامئية
عموما التي كانت متثل املخترب
الحقيقي والوحيد التي يتكون فيه
املهتم باملجال السيناميئ ويتلقى
فيه املفاهيم األساسية للقراءة
الفيلمية وهو وما يزال يف مرحلة
اإلعدادي أو الثانوي التي متكنه
فيام بعد يف تعميق اهتاممه
باملجال بالبحث يف الكتب
واملجالت والدوريات املتخصصة
حتى يصل للمرحلة التي يصبح
فيها هو نفسه قادرا عىل صياغة
وكتابة رؤية نقدية ملا يشاهده
من األعامل السينامئية .ومن
جانب آخر لغياب دور الجامعات
والكليات املغربية يف تأطري
طلبتها يف اتجاه االهتامم مبجاالت
اإلبداع الثقايف والفكري الذي
يعتمد الصورة وجعل بعضهم
يقومون بأبحاث يف مجال السينام
واملجال السمعي البرصي عامة.
أنا أستغرب مثال أن عدد أبحاث
اإلجازة يف مجال األدب التي
تدرس الشعر الجاهيل واملقامة
وغريها من األشكال اإلبداعية
القدمية يكاد يكون باآلالف بينام
أبحاث تتطرق ملوضوعات املرسح
الحديث أو الكتابة الفيلمية أو
غريها من املجاالت ذات الراهنية
الثقافية تعد عىل أصابع اليد
الواحدة.

األوىل اآلن ...يجب أن نقولها بنوع
من االفتخار ملا حققناه لغاية اآلن
وبنوع من التوجس والخوف أيضا
خوفا من أن ال نستطيع تحصني
هذه املكتسبات وتطويرها للتقدم
والتطور أكرث ألنه كام يقال« :ما
ال يتقدم يرتاجع للوراء حتام» .يف
بدايات سنوات االستقالل الوطني
يف املنطقة استطاعت السينام
الجزائرية أن تقلع هي األوىل
بسبب إنتاج الدولة للعديد من
األعامل السينامئية الرائعة التي
كان عىل رأسها مثال «سنوات
الجمر» لألخرض حامينة وهو أول
فيلم جنويب عىل ما أظن حاز عىل
السعفة الذهبية ملهرجان كان
ومع هذا الفيلم جاءت العديد
من التحف السينامئية الجميلة
التي لألسف مل يستطع اإلنتاج
الدولتي أن يطور نفسه لالنفتاح
أكرث وإعطاء إمكانية أكرب لحرية
اإلبداع فانكفأ القطاع السيناميئ
الجزائري عىل نفسه شيئا فشيئا

حتى جاءت موجة اإلسالم
السيايس وتشدد سياسة الدولة
لتنال السينام الجزائرية الرضبة
القاضية وال يعود لها من وجود
إال من خالل قلة من املخرجني
املهاجرين الذي ينتجون أفالما
بتمويل أجنبي رصف.
أما السينام التونسية فقد كانت
يف مرحلة معينة وهي من أواسط
الثامنينيات لنهاية التسعينيات
هي السينام املغاربية التي تلعب
دور القاطرة اإلبداعية بالنسبة
لسينام املنطقة حيث أن العديدين
منا قد شاهدوا بنوع من االفتتان
والصدمة اإلبداعية أعامال رائعة
مثل «حلفاوين» لفريد بوغدير
و«صفائح من ذهب» لنوري
بوزيد وغريها .وقد كانت هذه
السينام متثل لنا ونحن يف مرحلة
التكوين السيناميئ مجاال نجد فيه
أجوبة ملجموعة من تساؤالتنا
الفنية حول الصياغة للممكنة
للفلم املغريب مستقبال .ولكن
بسبب اعتامد السينام التونسية
عىل اإلنتاج املشرتك شامل جنوب
الذي ينعكس حتام عىل مستوى
املوضوعات املتناولة والقابلة
للتمويل ومن جانب آخر غياب
دعم دولتي لإلنتاج وغياب بنيات

تحتية تقنية أساسية مثل مختربات
عمليات ما بعد اإلنتاج أصبحت
السينام التونسية ترتاجع عىل
مستوى الكم وتركز موضوعاتها
املتناولة يف موضوع واحد أو اثنني
يكادان يكونان الزمة لكل كتابة
سينامئية مفسحة املجال للسينام
املغربية أن تلعب الدور الريادي
الذي تقوم به اآلن دو ٌر أمتنى أن
يعيه جميع املتدخلني يف املجال
وأن يعملوا عىل ترسيخه وتطويره.
يف اعتقادك هل يلعب
االستثامر دورا يف
إنعاش السينام املغربية
عىل غرار ما هو حاصل
يف الدول املتقدمة؟

قطعا ال ...ليس هناك أي استثامر
من طرف القطاع الخاص يف املجال
السيناميئ املغريب .يجب أن نكون
واضحني مع أنفسنا وأن نقر مثال
أنه ليس لدينا منتجون سينامئيون
باملعنى الحقيقي للكلمة ،مبعنى
رجل أعامل يستثمر أمواله يف إنتاج
عمل سيناميئ يتوخى من خالله
أن يسرتجع بعد عرضه للفيلم
رأس ماله املستثمر وربحا إضافيا.
هذا غري موجود عندنا البتة ،نظرا

أوال ألن ليس لدينا رجال أعامل
يهتمون باملجال اإلبداعي والفني
ويرون فيه مجاال ممكنا لالستثامر
ونظرا أيضا لعدم وجود سوق
واسعة الستيعاب املنتوج الفيلمي
املغريب .إذن املجهود يف نظري
يجب أن يقوم به الطرفان :الطرف
الذي يجب أن يوفر رأس مال
كاف لصناعة سينامئية قادرة عىل
التنافسية الدولية والطرف الذي
يجب أن يوفر مادية أولية إبداعية
قادرة عىل استقطاب هذا الرأسامل
وتوجيهه نحو فعل إبداعي وفني
مربح ماديا دون أن يكون مبتذال.
إنها معادلة صعبة اإلنجاز لكنها
ليست مستحيلة ولذلك أظن أن
علينا جميعا التفكري يف الطريقة
التي متكننا للوصول لحلها وآن
ذاك قد نطمنئ قليال لوضع
سينامنا التي ستكون محصنة
فعال بوجود مؤهالت برشية من
مخرجني وتقنيني وممثلني من جهة،
ووجود دعم دويل قادر عىل لعب
دور الرافعة االقتصادية للعملية
اإلنتاجية من جهة ثانية ،ووجود
قطاع خاص مستثمر لرساميله
الخاصة يف العملية اإلبداعية
السينامئية وبالتايل من مصلحته
القيام بعمليات ناجحة فنيا
ومربحة ماديا.
العدد الأول �شتاء 2016
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الفتوة والبلطجة..
الخيط الرفيع!
الفتوة يف الذاكرة الجمعية املرصية
كلمة محملة مبوروث من الصفات
الجميلة التي تتدافع حني تُذكر
كالشهامة والبسالة والعزة واألنفة
ونجدة امللهوف ورمز ساطع
للدفاع عن الحق والحرية العدالة!
أما البلطجي فيعني :حامل
البلطة والبلطجة هى فرض القوة
اإلجبارية عىل اآلخرين مام يتسبب
بآثار سلبية كاإلرهاب املتمثل
ىف ترويع األبرياء وتهديدهم بل
وقتلهم وكذلك أعامل التعذيب
بالوكالة والرسقة والنهب.

ول القيمي واملجتمعي
التح ّ

لصورة الفتوة عرب تاريخ السينام املرصية..
من «عاشور الناجي» ..حتى «عبده موته»!
�صفاء البيلي
كان صوته يأتي يقظا من عمق احلارة يشق سكونها يف فيتهافت اجلميع ليستقبلونه بالرقص والتحطيب
هدأة الليل أسطوريا..تسمع دبيب خطواته وهو يتجول وتقبيل اليد والرأس وكثريا ما يتحول املشهد إىل احلمل
عل هناك من يحتاج إىل جندته ،أو يطفىء فوق األعناق!
يف جنباتها ّ
لهفته! جتعله الصبايا فارسا ألحالمهن ،والنسوة اجلدار ه��ذه هى ال��ص��ورة التي ظلت يف خميلتنا طويال عن
الذي يسندن عليه ظهورهن ،وأما الرجال ،فكانوا يجعلون شخصية الفتوة ،ذلك البطل الشعبوي الفردي الذي تلتف
من قربه لهم سندا وجمدا ومبعثا لـ «العزوة» والتفاخر ،حوله جماعة احلارة ويتم تنصيبه حاميا حلماها وزعيمًا
فرتاه ميسك «نبوته» وميشي بثبات ،فتهتز األرض من لها واملتصرف يف أمورها وف��ارض إتاواتها والقاضي
حتت قدميه لتعلن ألهل احل��ارة عن جميئه السعيد ،واحلاكم يف كل قضاياها واآلمر الناهي يف كل شيء.
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وتحول لقب الفتوة رويدا رويدا
إىل «البلطجة» فصار كل منهام
يطلق عىل اآلخر دون مراعاة
للفروق الجوهرية بينهام حيث
إن األمر تبدل يف بدايات القرن
العرشين وتحول البلطجي
التقليدي إىل بلطجي مودرن
حسب الزمان واملكان وهو دوما
«مفتول العضالت» مدجج بأسلحة
حديثة ،فرتاه تارة حارسا لبنات
الليل والراقصات وتراه حاميا
ملرشح ما يف الربملان ،زارعا الرعب
يف قلب منافسيه ،نازعا الحقوق
من أصحابها حيث ميثل القوة
املشرتاة باملال ولو بغري الحق ،يف
مقابل االختفاء التدريجي لقيمة
«الفتوة» الذي كان ميثل السلطة
الشعبية للناس محققا العدالة
مسريا حياة منطقته الشعبية التي
متثل مناطق نفوذه!
وعىل الرغم من أن ظاهرة
البلطجة قدمية ،وشخصية
البلطجي يف الدراما من
الشخصيات النمطية ،إال أنها
تختلف اختالفا كليا عن املجرمني
املحرتفني حيث إنه يتخذ من
العنف وسيلة لكسب املال وليس
هدفا إلشاعة الفوىض كام يفعل

املجرمون املحرتفون من اللصوص
والقتلة واملطاريد وقطاع الطرق!
من عاشور الناجي..
لعبده موتة!
لقد كانت الفتونة فيام مىض
سلطة شعبية حقيقية وفاعلة
مثلها مثل السلطة الرسمية ،غري

أن السلطة الرسمية كانت كثريا ما
تلجأ لها لتحل ما تعرث عليها حله
من اإلشكاالت خاصة فيام يخص
فض املنازعات بني األطراف ذات
الصيت والغنى والقوة يف الحارة،
من هنا صار وجودهم يف تاريخ
الحارة الشعبية حتميا إذ صارت
قيمة الحارة بني الحارات املحيطة
تتحدد بقيمة فتوتها وما يتميز به

من صفات خارقة عىل املستويني
الجسدي واألخالقي!
يقول سامح فرج مؤلف معجم
«العامية املرصية والتعبريات
الشعبية للصناع والحرفيني» عن
التطور االجتامعي والتاريخي
ملصطلح البلطجي أنه نشأ ىف عرص
الدولة العثامنية ومعناه :حامل
العدد الأول �شتاء 2016
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ولعل أهم من أ ّرخ لهذه الفئة
بكل تفاصيل عاملها الكاتب العاملي
«نجيب محفوظ» يف معظم
رواياته وأفالمه حيث اهتم فيها
اهتامما واضحا بالحارة املرصية،
وأ ّرخ بدقة لواقع الحياة املرصية
اجتامعيا وسياسيا واقتصاديا،
حيث رسم البلطجي يف أعامله،
واهتم بإظهار تفاصيل عاملهم
الخاص فحىك عن تسلسل ارتقائهم
لهذه املرتبة وتكلم عن كل
يشء حتى «نبابيتهم» وعصيهم
ومعاركهم التي كانوا يخوضونها
وأزمان ازدهارهم وانكسارهم،
ومن أهم سري الفتونة التي بدت
يف أعامل محفوظ« :سرية عاشور
الناجي» يف رواية الحرافيش ،التي
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وظهرت سامت عديدة للفتوات
يف الدراما املرصية عرب عرشات
األفالم التي كان بطلها أو أحد
أبطالها شخصية الفتوة من بينها
أفالم« :الشيطان يعظ» و«التوت
والنبوت» و»الفتوة» و«سعد
اليتيم» و»قلب الليل» و«فتوات
الحسينية» و«فتوة درب العسال»
و«املطارد» وغريها و«أوالد
حارتنا» ،و«السقا مات» حتى
انتهى عرص ما يسمى بـ «الفتونة»
الحقيقية مع اقرتاب نهاية عقد
الخمسينيات وبعدها ظهر نوع
جديد من األفالم امليلودرامية
التي تربر السلوك اإلجرامي ،كام
يف فيلم «جعلوين مجرما» 1954م
لفريد شوقي.
يف بداية الستينيات من القرن
العرشين تتجىل صورة البلطجي
الذي يحمل صفات النقيض للفتوة
العادل ،فال نراه يغيث مظلوما،
وإمنا يعمل ويؤجر جسده وقوته
ملن يدفع أكرث ولو كان ظاملا،
وقد انحرس سالح الفتوة الذي

عاشور الناجي..
املستبد العادل!
لعل أوضح مثال للفتوة الحقيقية
واملثالية يف ذلك الوقت هو
شخصية «عاشور الناجي» فتوة
محفوظ يف رائعته« :الحرافيش»
الذي يُعدُّ مؤسس دولة الفتونة
الحقة فكان عادال حكيام ،يساوى
بني كرباء الحارة وحرافيشها،
ويتعسس أحوال سكانها ،وهو
وحده َم ْن له الحق يف تحديد
الرضائب أو «اإلتاوة» عىل
زمرة األغنياء ليعيد تقسيمها
بنفسه عىل الحرافيش والفقراء
بالعدل مام أشعر أهل الحارة
«املحكومني» باألمان ،كام
قام بنرش التعليم فأمر ببناء
«الكتاب» لتعليم الحرافيش
وصغارهم ،وفرض عىل فتواته
وأتباعه التدريب املستمر عىل

سينام األربعينيات ..
بال بلطجة!
كانت السينام املرصية «األبيض
واألسود» يف أوج ازدهارها يف
أربعينات القرن املايض ،إذ
كانت تعتمد عىل املوضوعات
الرومانسية ومناقشة قضايا
مثل :الطبقية وزواج الغني ابن
الذوات من الفتاة الفقرية ،والرتقي
الوظيفي واالجتامعي ،مثل أفالم:
«زينب ويحيا الحب وليىل بنت
الفقراء وليىل بنت األغنياء» وإن
ُوجد منط البلطجي ،فقد كان
موجودا عىل استحياء وبشكلٍ
يئ.
استثنا ّ
ثم جاءت مرحلة ثورة يوليو من
1952م وحتى نهاية الخمسينيات
ليختفي ذلك النمط من الفتوة
بشكل تدريجي من الدراما،
كذلك منوذج البلطجي الذي
كان موجودا عىل استحياء ،ففي
نهايات الخمسينيات ،قلت أفالم
البلطجة فكانت سينام بال بلطجة
هم صناعها وشغلهم
حيث كان ّ

الشاغل هو التأريخ الدقيق للعهد
السيايس واالجتامعي واالقتصادي
الجديد الذي تعيشه الجمهورية
املرصية الوليدة بعد سنوات
طويلة من حكم امللكية واإلقطاع،
فعمدوا إىل صناعة أفالم متجد
الثورة ومتتدح القضاء عىل اإلقطاع
كـ « ُر ّد قلبي» ،ثم اهتموا بإنتاج
أفالم البناء والتعمري ومناقشة
قضايا التعليم والطبقية ،إال أنه
يف عام 1960م ظهر عىل استحياء
فيلامن أخذا مادتهام الدرامية عن
البلطجي أولهام« :مالك وشيطان»
وقدّ م دور البلطجي فيه الوسيم
رشدي أباظة ،وثانيهام« :بداية
ونهاية» املأخوذ عن رواية لنجيب
محفوظ باالسم نفسه ،وقام بدور
البلطجي فيه فريد شوقي الشهري
وقتئ ٍذ بـلقب« :ملك الرتسو»
لشعبيته الجارفة.
إال أن صناعة السينام تدهورت
يف الفرتة التي تلت «نكسة 1967
وما تالها من انتكاسة يف األوضاع
السياسية واالقتصادية ومل تؤرخ
لهذه الفرتة سوى أفالم قليلة جدا
وكأمنا أريد نسيان هذه الفرتة
القاسية وإسقاطها من ذاكرة
العقل الجمعي املرصي الذي مل
يصدق يوما أن هزمية ما نالته،
ثم جاءت موجة كبرية من األفالم
التي تحيك تفاصيل ملحمة حرب
أكتوبر املجيدة 1973م وكانت
بعكس املرحلة التي سبقتها حيث
كانت موجة متنوعة ومتعددة
وغنية كام وكيفا.
البلطجة يف الثامنينيات
والتسعينيات:
وجاءت فرتة الثامنينيات محملة
بسياسات السادات التي أدخلت
مرص يف أتون مرحلة جديدة
من االنفتاح االقتصادي ورجال
األعامل وبدأت الطبقية يف الظهور
والتف ُّحل فتحولت الفتونة إىل

البلطجة تدريجيا ثم تحولت
البلطجة لظاهرة تفرض نفسها
عىل سطح الحياة املرصية وقد
وصف يل شيخ الرتبويني العرب
العامل الكبري د .حامد عماّ ر ،رحمه
الله ،يف حوار يل معه نرش يف
جريدة الراية القطرية يف 2007م
تحوالت الشخصية املرصية بسبب
تأثرها بهذه التغريات إىل أنها
تطورت من :الفهلوي إىل اله ّباش
إىل شخصية «خد الفلوس واجري»
وكل هذه التحوالت تدور يف
فلك سامت شخصية البلطجي
النمطية ،مع نهاية حكم السادات
ثم تغولت إىل قيعان الفساد يف
مرحلة «مبارك» حتى أن بعض
اإلحصاءات تؤكد أن أكرث من
نصف مليون مرصي عاش معتمدا
عليها يف تقليب عيشه ،وكنتيجة
حتمية لدعم السلطة السياسية
للطبقات الغنية من رجال األعامل
وأثرياء االنفتاح ،املعتمدة بدورها

عىل هذه الفئة وكانت سببا يف
خلقها واستغلتها لالستيالء عىل
حقوق غريها بالقوة الجربية!
وبفعل هذا الواقع السيايس
واالقتصادي واالجتامعي الجديد
املتقلب طفت عىل السطح تيامت
ومناذج جديدة للبلطجي يف
السينام ،فنجده يف فيلم «املشبوه»
1981م لعادل إمام وسمري سيف،
مل يكن بلطجياً باملعنى التقليدي
لكنه كان هجاما ..عوقب بالسجن
وخرج فتاب لكنه تح ّول إىل لص
محرتف يحمل السالح وإن كان
شقيقه وراء تحوله .وهذا نوع أخر
من أنواع البلطجة ،وذلك بفعل
الضغوط والقهر االجتامعي ،كذلك
فيلم« :سالم يا صاحبي» الذي أثار
ضجة ومنعته الرقابة لدمويته،
وتم سحبه من دور السينام يف
أواخر الثامنينيات ثم أفرجت عنه
الرقابة وصار متداوال.

لكن عادل إمام عاد وقدم
البلطجي بطال يف «حنفي
األبهة» يف عام  1990كذلك يف:
«اإلمرباطور» ألحمد زيك ،ذلك
األخري الذي خاض تجربة مامثلة
تالية يف« :مسرت كاراتيه» حينها
كان البلطجي يف السينام املرصية
نوعا من االستثناء وليس القاعدة،
ونالحظ أن عادل إمام حني قدم
شخصية البلطجي الشجاع ،يف
“شمس الزنايت” عام 1991م
مل يلق قبوال كبقية أعامله،
فعمد إىل لعب تيامت مبتكرة
للبلطجي وهى :البطل الفهلوي،
كام يف فيلم« :اللعب مع الكبار»
ونالحظ أن نهاية البلطجي دامئا
هى املوت عالوة عىل املوت
املجتمعي الذي عاناه وهو عىل
قيد الحياة ،إذن فهو هنا صناعة
مجتمعية ومل ينبت شيطانيا من
تلقاء نفسه ،وعىل الرغم من أن
سينام الثامنينيات والتسعينيات،
سيطرت عىل معظمها أفالم العنف
واألكشن ونقلت موضوعاتها
وأجوائها «كويب بيست» عن
مثيالتها من أفالم السينام العاملية
إال أننا لو تأملنا فيلام مثل:
«الجوع» ميكننا أن نتخذه مثاال
حيا وصارخا لتتبع أسباب لجوء
بعضهم إىل ما يسمى بالبلطجة،
وسنكتشف حينها أن ذلك التحول
ال يحدث من تلقاء نفسه ،وإمنا
ينفجر عندما يسود الظلم وتنتفي
أبسط حقوق املواطن يف حياة
عادلة ،آمنة ورشيفة!.
العدد الأول �شتاء 2016

73

التحول
القيمي واملجتمعي

البلطة الذى يقطع األشجار ويشق
ما هو مفيد ،ومل يكن ملصطلح
البلطجي معنى يسء حتى الثلث
األول من القرن العرشين ،وأصبح
معناه الشخص املستهرت اليسء،
ويف نهاية األمر مرادفا للمجرم،
وهكذا تحول البلطجي ىف عرصنا
الحايل كام تحول النبوت إىل بلطة
وأشكالها املتعددة من مطواة قرن
غزال إىل سنجة»!.

رشح فيها واقع الحارة املرصية
ّ
وجعلها رمزا للعامل من خالله إىل
القيم املطلقة.

كان سائدا «الشومة» وصار يف يد
البلطجي سيفا وخنجرا وأسلحة
ّ
فتاكة قد تصل إىل «مية النار»
التي تشوي الوجوه باإلضافة إىل
أسلحة مستحدثة مثل« :العض
والردح وهي من أهم أدوات
املرأة البلطجية!.

فنون الدفاع عن النفس التي
هي من أسس الفتونة حتى ال
يصابوا بالوهن فيستهني بهم
فتوات الحارات األخرى ويطمعون
يف مكان سلطتهم بالحارة،
إنها سياسة إعداد القوة لفرض
السيطرة إميانا مبقولة :الحكم
لألقوى ،عالوة عىل أنه وضع لهم
قانونا اقتصاديا فلم يرتك فتوته
عاطلني يعيشون عىل عرق أهل
الحارة ،وإمنا أمرهم بالعمل
حتى إنه كان بنفسه يعمل بائعا
للفاكهة ويقطن بيتا صغريا مع أمه
وكان لقبه األثري« :الويل املستبد
العادل» حيث كان مستبدا مع
الظامل وعادال مع املظلوم ،مام
جعل أهل الحارة يلتفون حوله
عىل اعتبار أنه أحد أوليائهم
الصالحني!

عالوة عىل أن شخصية البلطجي
التي ظهرت عىل شاشة السينام
حينئذ مل تكن شخصية البطل
الفرد ،وإمنا كانت شخصية
مساعدة يف العمل فهي بالنسبة
ألي فيلم كـ « التوابل واملقبالت»
التي تصنع حالة من «الربوبجندا»
والتشويق ليقبل الجمهور
املستهدف عىل شباك التذاكر.

قضايا

وجاءت األلفية الثانية التي ال
يكاد يخرج فيلم فيها إال وبه
منوذج للبلطجي الذي غالبا ما
يكون إما صديق البطل كام يف
«الناظر» 2000م أو البطل الغبي
نفسه يف «اللمبي» عام 2002م
الذي يردد العامة أغانيه الشعبية
التي قد تصل لحد الفجاجة ،وعىل
الرغم من ذلك نجدها من بعد
وقد انترشت كالنار يف الهشيم
لتنخر ببطء يف ذائقة املرصيني
صانعة ذائقة جديدة لها شعبية
عريضة قبلنا أو رفضنا.

عانت املرأة املرصية من خذالن
السينام املرصية لها والنظر إليها
نظرة دونية والتعامل معها يف كثري
من األفالم عىل أنها مجرد جسد ألنثى
ال متتلك سوى القدرة عىل اإلغراء
والتحرش والوقيعة ،وحني يحدث
وتظهرها كشخصية قوية تجعلها
تاجرة مخدرات أو معلمة يف مدبح
وغريها من األدوار التي ال تتناسب
مع كفاحها ودورها كمناضلة،
وثائرةٍ ،
وقاض وطبيبة ،وعاملة .وهو
ما يؤكده د .رشاد عبد اللطيف،
أستاذ نظم املجتمع بجامعة حلوان،
فالبلطجة ال تقترص عىل الرجال ،وإمنا
النساء أيضا ،وتعرف املرأة البلطجية
مبسميات مثل« :رش الطريق»،
«الهجامة» ،الشتامة»« ،مجانص»،
الفتاً إىل أنه يتم االستعانة باملرأة
البلطجية يف الحاالت التي ال يبدي
البلطجي الرجل نفعاً فيها.

ومع مقدم عام  ،2005سيطر
البلطجية مع الجامعات الدينية
بعد أن تهاوت قبضة النظام
األمني وفشلت يف حفظ التوازن
األمني ،فكان فيلم وحيد حامد:
«دم الغزال» الذي يناقش البلطجة
والتطرف معا من أكرث األفالم تعبريا
عن هذه العالقة.
ويف عام 2009م ظهر فيلم
«إبراهيم األبيض» الذي صار
«أسطورة شعبية محملة بكثري من
الهاالت واألساطري يف الوقت ذاته
تم صناعة الفيلم بكثري من موجات
العنف والدماء ومعارك بأسلحة
مختلفة ،مام حدا بأحد النقاد إىل
القول إنه أكرث األفالم دموية يف
تاريخ السينام املرصية ،وهنا ندرك
أن هذا الفيلم وأمثاله قد بدأ يف
التأسيس ملوجة جديدة قادمة بقوة
من أفالم السينام املرصية.
ثم قدمت السينام فيام بعد
«البلطجي» يف ثوب جديد مل نعهده
وذلك يف فيلم « الجزيرة» الذي أنتج
عام  2007م وقام ببطولته «أحمد
السقا» الذي صارت جملته الشهرية يف
الفيلم «من النهارده مفيش حكومة،
أنا الحكومة!» فلسفة للكثريين،
بعدما أكدت عىل ميالد مرحلة واقعية

74

العدد الأول �شتاء 2016

جديدة يعيشها املجتمع املرصي
مؤداها :استخدام القوة يف استعادة
حقك بيدك ألن ال أح َد سيفعل ذلك
من أجلك «هلب يور سيلف» مام
حدا باملجتمع إىل استخدام ذلك
القانون واالتكاء عليه هروبا من
الواقع األمني املضطرب واملخجل!.
كام ظهرت شخصية البلطجي يف
أكرث من عرشة أفالم مرصية بعد
ثورة يناير  2011وحتى ،2013
حيث أفرزت الثورة متغريات عدة
يف املجتمع املرصي كاالنفالت
األمني وهروب املجرمني من
السجون وانتشار الرسقة والبلطجة
والتحرش الجنيس  ..كام تقول
الناقدة ماجدة موريس «فخرج
علينا البلطجي باسم الدفاع عن
نفسه أوال ،ثم بعد ذلك جاء
فكر تصفية الحسابات ،فهذه

الحقبة الزمنية يف الواقع كانت
تتسم بالعنف وكان الكثري من
الناس الذين تأثروا بالسينام
مثل «فيلم عبده موتة» ،هم
يف األصل عندهم استعداد
للبلطجة» وهذا ما حدا بصناع
الدراما إىل إعادة النظر فيام
يقدمون ،فظهرت معظم األعامل
الدرامية تدور رحاها حول منط
البلطجي الجديد الشاب ،الجامد
الفتي ،املطرب ،تاجر املخدرات،
الحبيب ،منها أفالم كان طرفا يف
معظمها :محمد رمضان وهى:
«األملاين ،عبده موتة ،قلب األسد،
القشاش ،سامل أبو أخته ،الحرامي
والعبيط ،متعب وشادية ،القط،
بعد املوقعة ،الطيب والرشس
والسيايس ،وإبراهيم األبيض،
البلطجي ،طرف ثالث ،ابن موت».

وقد تباين دور املرأة يف عامل
الفتوات ،كام ورد يف كتاب« :الفتوة
يف السينام املرصية» عن سلسلة
كتاب اليوم ،تأليف ناهد صالح
2015م  ،ما بني كونها ال تعدو
أن تكون أحد أفراد القطيع الذي
تدور يف فلكه كتابع أو اللعوب
التي تقوده إىل حتفه أو الطيبة
التي تنقذه من املصري املظلم
الذي قد ينتظره ،مام يدل عىل
النزعة الذكورية للمجتمع يف عرص
«الفتوات» الذي مل يكن يعرتف
أصال باملرأة أو مينحها أيا من
الحقوق ويتعامل معها باعتبارها
مجرد جارية أو عشيقة أو خادمة!
نساء تربعن عىل
عرش الفتونة!
العديد من الكتب ومواقع اإلنرتنت
تحيك قصص نساء حقيقيات
تربعن عىل عرش الفتونة لسنوات
طويلة ،وترسد اختالف أساليبهن

التحول
القيمي واملجتمعي

البلطجي من
كومبارس إىل بطل!

حني يكون البلطجي..
امرأة!

عن الفتوة الرجل ،وقد يندهش
بعضهم إذا عرف أن هناك نساء
فتوات قهرن الرجال بقوة عضالتهن
وشدة بأسهن ،عىل رأسهن« :عزيزة
الفحلة» فتواية حى املغربلني ىف
اإلسكندرية و«أم حسن» الشهرية
بأم جاموسة فتواية السيدة زينب
و«زكية» فتواية سوق الخضار،
و«سكسكة» فتواية الجيزة وهي
فتواية من العيار الثقيل ،روى
حكايتها أستاذ علم االجتامع د.
زيدان عبد الباقي يف ص  531من
كتابه «املرأة بني الدين واملجتمع»
(مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة،
 )1981حيث قال عنها إنها« :كانت
سيد ًة مرهوبة الجانب ،يخشاها
الجميع ،وتحولت إىل أسطورة
مخيفة نسجت حولها العديد من
الحكايات املبالَغ فيها».
ومن املدهش أن صناع السينام
استعانوا بالبلطجيات الحقيقيات
للمشاركة ىف األعامل الفنية
واستخدموهن ىف أدوار السجينات
أو السجانات أو الشخصيات الاليئ
يتسمن بالفظاظة والعدوانية وقد
أدينها بنجاح ،وممن اشتهرت يف هذا
املجال« :فايزة عبد الجواد» صاحبة
مقهى بعرة ىف شارع عامد الدين
وسط القاهرة ،والتي بدأت رحلتها ىف
السينام املرصية منذ فيلم (متر حنة)
وحتى اآلن ،ولعل أشهر الفنانات
الاليئ قدمن دور الفتوة الفنانة
الراحلة تحية كاريوكا وجسدت
دورها يف أفالم« :املعلمة» (،1958
إخراج حسن رضا) و»سامرة» (،1956
إخراج حسن الصيفي) وأيضاً دورها
يف «شباب امرأة» ( ،1956إخراج
صالح أبو سيف) الذي جسدت فيه
شخصية املعلمة شفاعات ،رمز األنوثة
والغواية .وقدم املخرج محمود ذو
الفقار فيلم «املرأة املجهولة» عام
 1959من بطولة شادية ،كام اقرتبت
«عبلة كامل» من شخصية الفتواية يف
فيلم «خالتي فرنسا» ( 2004إخراج
عيل رجب) وصوال إىل فيلم «بلطجية
 25يناير» بطولة رانيا محمود ياسني
الذي يكشف األرسار الحقيقية وراء
انتشار ظاهرة البلطجة يف مرص.

نجوم قدموا
البلطجي عىل مدار
مراحل السينام
املرصية:

«الحرامي والعبيط» وآرس ياسني ىف:
«الوعد» ومحمد إمام ىف« :عامرة
يعقوبيان» وأحمد عز يف« :املصلحة»
ومحمود عبد املغني يف« :طرف ثالث».

لقد قدم كثري من النجوم ممن
يتمتعون بنوع من الوسامة دور
البلطجي مثل :أنور وجدي يف فيلم:
«أمري االنتقام» ومحمود املليجي
«الوحش» ،فريد شوقي يف« :جعلوين
مجرما» ،شكري رسحان يف «اللص
والكالب» ،عباس أبو الحسن يف فيلم:
«مافيا» كريم عبدالعزيز يف« :واحد
من الناس» وخالد الصاوي ىف فيلم

وأخرياً..
إن مثل هذه املوجات من األفالم
التي تفنن يف صنعها منتجو املقاوالت
يف السينام املرصية والتي برعت
يف إنتاج العنف وصدرته عىل أنه
الوجه الحقيقي للشخصية املرصية
أسهمت بشكل كبري يف صنع انتكاسة
شعبية كبرية عىل املستويني القيمي
واالجتامعي ،فال يهم تلك الرشكات

التي تدعم إنتاجها برباعة كـ «تجار
السوق» الذين يؤسسون وينرشون
ويفرضون فكرا وذوقا واتجاها فنيا
بعينه ليسرتدوا رؤوس أموالهم عالوة
عىل مكاسبهم املرتجاة ،سواء أكان
اإلنتاج غنيا أو فقريا إال أن الثيمة
واحدة غالبا ،ففي النهاية ،مزيد من
الرسقة والرقص واملخدرات وحمل
السيوف وقطع الطريق والدعارة ،ثم
توالت سينام2015م لتكمل امللحمة
وتصنع موجة جديدة من البلطجة
والجنس واملخدرات وإفساد الذوق
عىل حد سواء.
العدد الأول �شتاء 2016
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يعيد الكثري من السينامئيني العرب والخليجيني عىل وجه الخصوص ،أسباب تدهور صناعة السينام
يف الوطن العريب إىل الوضع السيايس القائم يف الدول العربية .من حروب وأوضاع أمنية أقل
مايقال عنها إنها غري مستقرة .فإذا كانت البنى التحتية العامة قد تعرضت للهدم أو النهب أو
سلبت بوضع اليد .فام بالنا بصناعة السينام وبناها التحتية ودور العرض ومعامل التحميض
الخاصة بها ،التي تم هدمها بالفعل بسبب التفجريات أو الحروب املستعرة أو بسبب سيطرة
الفئات املتناحرة وبالذات تلك املتشددة دينياً .وخري مثال عىل ذلك ماجرى ملؤسسة صناعة
السينام يف العراق التي دمرتها الحرب الطاحنة منذ بداية الغزوا األمرييك للعراق .وهذا ينطبق
أيضاً عىل التشدد الديني بصفة عامة حتى لو مل تستخدم فيه األسلحة أو السيطرة املبارشة عىل
األرض ،إذ يكفي أن يتحدث أحد الزعامء الدينيني املؤثرين يف املجتمع من خالل رشيط فيديو أو
عىل صفحات التواصل االجتامعي بتحريم السينام أو الفن بشكل عام حتى ينترش هذا االعتقاد
كالنار يف الهشيم ،حتى لو مل يكن هذا الرأي مؤسساً دينياً.
كام أن الرقابة عىل املصنفات الفنية مبا فيها األفالم السينامئية فتشهد هي األخرى يف كثري من
مناطق الوطن العريب تشديدا غري مربر ،سوا ًء كان بالنسبة لسقف الحرية املتاح .أو بالنسبة
لوجود بيئة محفزة عىل اإلبداع وتطوير صناعة األفالم .إذ نجد يف كثري من هذه الدول مقص
الرقيب يتشدد يف رقابة األفالم املنتجة محلياً أكرث من الرتكيز عىل املستورد منها .وهذا التشدد
يعود إىل االعتقاد السائد أن السينام املستوردة لن تناقش أو تطرح أياً من القضايا املحلية وأن
الخوف من السينام املحلية ،كونها تناقش وتطرح القضايا التي تهم املجتمع املحيل أكرث من أي
شيئاً أخر.
ومع أن السينام العربية بدأت منذ ما يقارب املئة والعرشين عاماً .إال أنها مل تتمكن من
االستمرار بنفس الزخم الذي بدأت به .حيث أثرت عوامل كثرية عىل تذبذب مستوى مايقدم من
أفالم عربية .فباإلضافة إىل أن السينام العربية يف بداياتها كانت تنمو يف بيئة مشجعة ومحفزة
لإلبداع ،حيث كان التسامح الديني واملذهبي والطبقي والتوجه إىل االحرتاف واملعرفة .باإلضافة
إىل وجود عدد كبري من املبدعني املتعاونني مع بعضهم بعضاً ،كالكتاب واملخرجني والصحفيني
والشعراء وكتاب الرواية واملطربني وامللحنني وعىل رأسهم جميعاً املنتجون الواعون العارفون
بالحرفة السينامئية .واألمثال كثرية يف ذلك حيث نجد أسامء كبرية أسهمت يف أول أفالم ناطقة
شهدتها السينام العربية مثل املطربني محمد عبدالوهاب وأم كلثوم وفريد األطرش وعبدالحليم
حاقظ ومحرم فؤاد واملخرجني محمد كريم وأحمد بدرخان وهرني بركات وحسن اإلمام ،ومن
النجوم مثل «ليىل مراد ،فايزه أحمد ،محمود املليجي ،توفيق الدقن ،شادية ،فاتن حاممة ،ماجدة
الصباحي ،مريم فخر الدين ،تحية كاريوكا ،نادية لطفي ،هند رستم ،عمر الرشيف ،يحيى شاهني،
إستفان روستي ،فريد شوقي ،أحمد رمزي ،صالح ذو الفقار ،أنور وجدي».
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قضايا

إىل أين

كذلك نجد أن األدوات السينامئية
والتقنيات الحديثة املستخدمة
يف السينام اليستطيع صناع
السينام العرب استخدامها فيام
ندر .إما ألسباب مادية أو
لعدم متابعتهم لتطورات هذه
التقنيات السينامئية .وال يوجد
من يستثمر يف الجانب التقني أو
يف االستوديوهات املجهزة لهذا
الغرض ،ماعدا بعض املحاوالت
التجارية يف املغرب واإلمارات.
باإلضافة إىل غياب نوادي السينام

وهناك جانب آخر يسهم يف تراجع
السينام العربية ،وهو عدم وجود
معاهد سينامئية متخصصة ترفد
الساحة بعنارص جديدة يف الجانب
الفني أو اإلبداعي ،إال فيام ندر.
كام أن النظام التعليمي برمته يف
الوطن العريب ال يخصص حصصاً
أو مواد لتعليم تاريخ السينام أو
مبادئ العمل فيها ،بل إن التيار
الديني املتشدد يحارب أي نوع من
الفنون يف املدارس .ليس ذلك فقط
ولكن هناك من يحارب أي أنشطة
فنية وإبداعية لدى طالب املدارس.
صورة قامتة لواقع الحركة
السينامئية يف الوطن العريب .ومع
كل ذلك فهناك بصيص من نور يف
آخر النفق املظلم ،فلدينا املعهد
العايل للسينام يف جمهورية مرص
العربية  .ولدينا حديثاً معهد جوته
يف أبوظبي وأكادميية نيو يورك
لألفالم يف أبوظبي أيضاً .وهناك
مهرجانات سينامئية موجودة يف
أكرث من بلد عريب.
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السينام العربية
إىل أين؟

السينام العربية

ومن أهم العوامل التي تسهم يف
تذبذب اإلنتاج السيناميئ العريب ،
عدم وجود موارد متويل لصناعة
األفالم .حيث اختفى التمويل
الحكومي لإلنتاج السيناميئ واختفت
معامل تحميض األفالم من سوق
صناعة السينام العربية ،وأصبح
صناع األفالم يلجؤون إىل الغرب
لتحميض أفالمهم أو لنقلها .كام
أن الساحة السينامئية تخلو من
مراكز أو بنوك متويل متخصصة يف
هذا املجال .أما القلة القليلة من
املنتجني املتبقني عىل الساحة ،إما
أنهم يدخلون يف رشاكات مع تجار
ليس لهم عالقة حقيقية بالسينام أو
أنهم يعانون من ضعف امليزانيات
املرصودة من هذه الرشكات .ويف
الحالتني تكون النتائج عىل الشاشة
سيئة.باإلضافة إىل عدم وجود
نقابات فنية تقوم بتنظيم املهنة
وتدافع عن حقوق الفنانني .وإن
وجدت يف بعض البلدان العربية،
نجد الضعف اإلداري واملحسوبية
واملصالح الخاصة هي التي تسري
هذه النقابات أو االتحادات .كام أن
التنسيق والتعاون بني السينامئيني
العرب يكاد يكون معدوماً.ناهيك
عن غياب القوانني واألنظمة التي
تدعم الساحة السينامئية وتنظم
عملها.
كام أن عدم وجود كتاب سينامئيني
محرتفني يف كتابة السينام  ،اثر سلباً
عىل هذه الصناعة املتعرثة أصالً يف
الوطن العريب .حيث نجد الكتاب
ال يتخصصون يف الكتابة للسينام
فقط ،بل نجدهم يكتبون للسينام
والتلفزيون ولإلذاعة واملرسح
وحتى للصحف واملجالت .ولذلك
ال نجد كتاباً يكتبون للسينام
بشكل مستمر وال يتطور عملهم
.كام أن التجارب السينامئية التي
يخوضونها عاد ًة ماتتوقف بعد
التجربة األوىل أو الثانية .باإلضافة
إىل عدم وجود نقابات أو اتحادات
تساعدهم أو تحافظ عىل حقوقهم
املادية واملعنوية أو حتى تنظم

عملهم.
وعىل صعيد متصل  ،نجد أن الكثري
من ستوديوهات صناعة السينام
العربية التي كانت قامئة يف
بداياتها قد أغلقت أبوابها أو أنها
حولت تخصصها من أستوديوهات
تصنع أفالم إىل استوديوهات
لسوق اإلعالنات أو يف أحسن
األحوال ستوديوهات تؤجر لصناعة
املسلسالت التلفزيونية.وإذا تبقى
أياً من هذه االستوديوهات يف
مجال صناعة السينام فإننا نجد
حالتها التقنية والهيكلية يف حالة
يرىث لها.
ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن
املشاهد العريب يعزف عن حضور
القلة القليلة من األفالم العربية
التي تنتج سنوياً لعدة أسباب .أوالً
:لضعف العملية اإلنتاجية يف هذه
األفالم.فاملنتجني العرب لكونهم ال
يتلقون دعامً ،يضطرون إىل تقليل
عدد الشخصيات املشاركة وتقليل
مواقع التصوير خوفاً من التكلفة
املادية العالية جراء تأجري املواقع
والتنقل وسكن فريق العمل من
فنيني وفنانيني.كذلك فقد طغت
عىل العملية االنتاجية بشكل عام
يف السينام والفن ظاهرة الشللية
التي إن دخلت يف أي مجال مزقته
من الداخل .ودخول أشخاص ليس
لهم عالقة بالفن أصالً ،كأن تجد
تاجر مواد غذائية يتصدى لعملية
االنتاج ويفرض أسامء بعينها يف
التمثيل واإلخراج ،إما ألن له
عالقة أرسية بهم أو عالقة خاصة
أو أن يكون له مصلحة يف تشغيل
أشخاص معينني للحصول عىل
امتيازات من أشخاص نافذبن.
ثانياً :املشاهد العريب فقد الثقة
يف اإلنتاجات العربية ،بسبب
تراكم أعامل فاشلة ذات مستوى
ضعيف يف ذاكرته .باإلضافة إىل
وجود سينام عاملية وإقليمية
قوية ال ميكن للسينامئيني العرب
أن يجاروها .حيث تستخدم
كل التقنيات الحديثة واملتطورة

يف انتاج األفالم األجنبية بينام
يتوقف االنتاج العريب عند الجانب
االجتامعي أو السيايس دون
التعمق حتى يف هذه الجوانب
ودون استخدام التقنيات الحديثة
يف التصوير واملونتاج .وهناك سبب
آخر يف ابتعاد املشاهد العريب عن
األفالم العربية وهو غياب أغلبية
نجوم السينام العربية عن الشاشة
الكبرية واتجاههم إىل اإلنتاج
التلفزيوين ،هذا طبعا باإلضافة
إىل رحيل الكثري من النجوم .فقد
فقدت الشاشة السينامئية العربية
فاتن حاممة وعمر الرشيف
وفريد شوقي ورشدي أباضة ونور
الرشيف....والقامئة تطول .بينام
مل يعد هناك صف بديل لهؤالء
الفنانني ،ليس يف مرص حسب ،وإمنا
يف البلدان العربية األخرى.

التي كانت تسهم يف نرش الوعي
السيناميئ لدى املثقفني والجمهور
عامة ،وتساعد عىل نرش السينام
العربية بني رشائح مختلفة من
السينامئيني .ناهيك عن غياب
املجالت السينامئية املتخصصة،
التي لو وجدت ألسهمت يف
تثقيف الجمهور السيناميئ.

قضايا

الصورة..الجسد..املتلقي
لربوزيني عبيد

أصبحت السينام تقوم بدور مهم
يف مسار املعرفة اإلنسانية ،فهي
وسيلة لإلبداع واالبتكار الخالق،
وقد ظهرت أهمية السينام يف
جانبني مختلفني :األول باعتبار
الخطاب السيناميئ خطابا إبداعيا
فنيا ،أما الجانب اآلخر فهي يف
الوقت نفسه صناعة تدر ما تدره
من أرباح عىل رشكات اإلنتاج،
«فالسينام هي التي ترفع من
املستوى الثقايف لإلنسان ،وتهذب
أخالقه ،وتحسن قيمه ،وتقدم
له زادا ثقافيا متنوعا» وقد
فرضت نفسها كخطاب فني
يستطيع النفاذ إىل جميع الرشائح
االجتامعية ،مام أكسبها شعبية
واسعة وأثرا عميقا يف توجيه
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الذوق الفني والجامعي.
لقد أصبح للسينام دور بالغ
األهمية يف تنظيم ونرش الوعي
الثقايف لدى اإلنسان ،عىل اختالف
ثقافته ومرجعيته .ومن خالل
هذه املعطيات انتقلت التقاليد
السينامئية الغربية إىل املغرب،
نظرا للسبق التاريخي يف إنتاج
األفالم السينامئية وكذا من خالل
التثاقف الناجم عن احتكاك
الثقافتني إبان االستعامر الفرنيس
واإلسباين.
ويقسم النقاد السينامئيني تاريخ
الفيلم املغريب إىل مرحلتني ،األوىل
هي السينام االستعامرية ،حيث
«امتدت السينام الكولونيالية
باملغرب من سنة  1919إىل سنة

1956م لننتقل -نحن املغاربة-
بعد ذلك مبارشة للتعرف عىل
سينام االستقالل»  .إن هذا
التقسيم السيايس لخطاب فني
يتخذ من الصورة موضوعا
لإلنتاج ،يجعلنا نتساءل عن
مدى مرشوعيته بغض النظر
عن األهداف االستعامرية
واإليديولوجية من إنتاج
الفيلم .وهنا ـ ونحن نتساءل
عن املرشوعية ـ سنجد أنفسنا
مضطرين إىل البحث عن املنهج
ملقاربة اإلبداع السيناميئ املغريب
لدى هؤالء النقاد.
ينقسم الباحثون إىل فريقني
يف رصد واقع السينام املغربية،
فالفريق األول ،ومن ضمنه موالي

إدريس الجعيدي ،وحميد اتباتو،
يذهبون إىل أن السينام املغربية
تنقسم إىل سينام كولونيالية أو
التي أنتجت يف كنف االستعامر
بأطر فرنسية وإسبانية ومبشاركة
مغربية أحيانا ،والقسم الثاين هو
حياة السينام بعد االستقالل.
أما الفريق الثاين ومن ضمنه
محمد اشويكة فيقول إن البداية
الحقيقية للسينام املغربية تبدأ
مع إنتاج أول فيلم سيناميئ
مغريب طويل هو الذي أخرجه
محمد عصفور تحت عنوان «االبن
العاق» .وقد «اهتمت السينام
الكولونيالية مبضاعفة الثقافة
املغربية وأرشفة العالقة املتحركة
بني مدن متنوعة» .
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فاهتمت السينام بتجسيد الثقافة
املغربية من خالل العادات
والتقاليد املتنوعة التي تزخر بها
جغرافية املغرب إال أن االهتامم
كان منصبا عىل مدن الشامل
وخصوصا تطوان والتي كانت
مركزا لرشكات اإلنتاج مثل:
 Hernic FilmsوAfrica films
ومل تكن مدن الجنوب مبنء عن
هذه الحركة السينامئية حيث
أنتجت أفالم من قبيل Aux
portes du monde saharien
لصاحبه  robert vernayسنة
 1947وune invitation au
voyage à la découverte des
paysages du sud marocain
وعموما ،إن الذاكرة السينامئية
املغربية متباينة جدا ،إذ بلغ عدد
األفالم السينامئية الطويلة منذ
 1956حتى  2000حوايل 200
فيلم ،وهو رقم ضئيل مقارنة
مع األفالم التي كانت تسيطر
عىل مداخيل الشباك يف القاعات
السينامئية.
أما بالنسبة للمتابعات النقدية
فـ»تضم البيبليوغرافيا النقدية
السينامتوغرافية املغربية زهاء
 42كتابا باللغة العربية و 26كتابا
باللغة الفرنسية ماعدا املقاالت
والدراسات الصحفية التي يصعب
حرصها وإحصاؤها بشكل دقيق
ويقوم فعل اإلبداع يف السينام
املغربية عىل ثالثة محاور أو
مرجعيات أساسية:
األوىل :تأصيل السينام املغربية.
وفيها تقوم األعامل السينامئية
بالربط بني املوضوع والثقافة
املحلية والجمعية للمغاربة من
خالل استحضار عوامل الثقافة
الشعبية من زجل وأساطري (عيشة
قنديشة ،حمو بوتفوناست،
خربوشة)
الثانية :التجريب يف السينام
املغربية
يقول مدكور ثابت «انطالقا من
الفرضية/املبدأ ،القائلة بأن العمل
التجريبي السيناميئ هو الطريق

املطلوب لتجديد االتجاه الفني
يف السينام املرصية ،باإلضافة
إىل الهدف األسمى إلثرائها أال
وهو تعدد مثل هذه االتجاهات
التجريدية يف ظل نهج أكادميي
يرثي الطبيعة اإلبداعية ال أن
يقيدها « واليشء نفسه ميكن
أن يقال عن السينام املغربية.
وللتعريف بالتجريب يف السينام
نسوق قول الكاتب نفسه «لهذا
فالتجريبية تعني هنا مراحل ثالث
هي ذاتها مراحل املبحث الفيلمي
التجريبي:
ـ االفرتاض لتوجه فني (التنظري)
ـ التطبيق التجريبي (الفيلم
السيناميئ)
ـ التقييم (النقاد ،والبحث امليداين
والجمهور)
الثالثة :هم جيل من املخرجني
الشباب الذين قدموا إىل املغرب
بعد دراسة اإلخراج يف الدول
الغربية .لقد كان املخرجون
الجدد كام يسميهم محمد
اشويكة ،يبحثون بثقافات مختلفة
ومبرجعيات جاملية متنوعة عن
االبتكار واإلبداع عىل مستوى
الصورة واللغة واإلخراج.
أما النقد السيناميئ يف املغرب،
فقد عقدت ندوة علمية حول
املوضوع وطبعت يف كتاب تحت
عنوان «أسئلة النقد السيناميئ

املغريب» منشورات نادي اميوزار
للسينام ،اإلصدار الثالث ،دط،
دت ،وقد جاء يف تقديم الكتاب
عىل لسان الحسني أمتني «إن كل
املتدخلني يجمعون عىل أن النقد
السيناميئ املغريب يوجد يف طور
التبلور ،وأنه يتأرجح بني العشق
واالحرتاف»  ،بل يضيف موالي
إدريس الجعيدي ،وهو من أبرز
النقاد املغاربة يف الحقل السمعي
البرصي «مام يسجل عىل الكتابات
السينامئية هو أن العديد منها
عبارة عن متابعات صحفية
وحوارات حميمية تربز إبان
التغطيات املناسباتية (املهرجانات
والتظاهرات املخصصة للفن
السابع) مع اإلشارة إىل بعض
الرتجامت النادرة للمقاالت
السينامئية املكتوبة بلغات أخرى»
.
لقد اتسم النقد السيناميئ املغريب
حسب شهادة النقاد أنفسهم
باالنطباعية والعفوية ،ألن الناقد
السيناميئ غري الناقد األديب ،إذ
عليه أن يكون ملام مبجموعة من
املعارف التي تستعملها السينام
وإبراز مكامن قوتها وضعفها
ورشح تقاسيم الفيلم السيناميئ
للمتلقي .ولعل ما يهدد النقد
السيناميئ املغريب يتمحور حول
األساليب واملناهج العلمية

لتحليل الخطاب السيناميئ،
ونجمل أهم مشاكل التجربة
النقدية السينامئية يف :
 )1غياب تكوين أكادميي
 )2غياب إطار مرجعي توثيقي
 )3يجب عىل النقد أن يرتكز عىل
أسس فنية حتى يستفيد منها
القامئون عىل صناعة الفيلم
ثم الجمهور.
وعموما ،فإن مسألة الكتابة
النقدية هي عملية جد معقدة
ومركبة تتدخل فيها ثالث عنارص
هي :التقني واإليديولوجي
والجاميل
عرفت السينام املغربية تحوال
مهام يف السنوات األخرية ،وذلك
عىل مستوى الشكل واملضمون
إثر قفزة نوعية أخرجت السينام
املغربية من أرس اللغة الجافة
 التقريرية والتعليمية التيأصبحت تؤرخ ملرحلة البدايات –
إىل لغة إبداعية حاملة ،فأصبحت
اللغة الفيلمية وما تثريه من
األسئلة الفنية والجاملية والنقدية
من املتجاوزات ومؤرشا تاريخيا
عىل مرحلة معينة من تاريخ
السينام املغربية.
لكن ،تجديد لغة السينام يف
املغرب أدى إىل ظهور لغة حادة
أحيانا ،و»هابطة» أحيانا أخرى،
بل هناك من السينامئيني املغاربة

قضايا

80

العدد الأول �شتاء 2016

يف رسم محيط الجسد املتهالك
واملثخن بالجراح .إن مميزات
الجسد جعلته يلتحف الهوية
املتنوعة للمغرب ،هذا الجسد
الذي يصنع الصورة باعتباره
موضوعا رئيسا فيها .فالجاملية
أو بعبارة أدق القيم الجاملية
للمتلقي هي التي تؤسس
لخطاب الصورة وفق تجاذبات
إيديولوجية وثقافية.
فالفيلم بشكل أو بآخر هو صورة
ذاك الواقع الذي تقاسمه العديد
من املغاربة إبان االستعامر
وبعده ،لذلك علينا أن نحرتم
أحداثه وتقاليده وتصور املبدع
السيناميئ املغريب له.
إن الجسد املضطهد يف فيلم
الخبز الحايف متثله باألخص
شخصية «عبد القادر شكري»
األخ الذي قتله األب بربودة دم
وبدون سبب سوى أنه أزعجه
بالبكاء ،وكذلك «محمد شكري»
بشكل كبري الذي عاىن من سطوة
وتسلط األب ،إنها مساحة كبرية
من التفكري إنه الظلم الذي
يسكن النفوس ليستيقظ وحشا
كارسا ال يعرف الحد بني األخرض
واليابس ،الظلم والقهر والتسلط
والتجرب والفجور كلها كلامت
تلخص حياة الشخصيات التي
عاشت يف كنف االستعامر ويف
كنف أرسها .تحولت العالقة مع
مرور األيام بني األب عبد الرحامن
ومحمد شكري إىل كره عميق

تجسده فرحة الطفل بالقبض
عىل أبيه من طرف السلطات
الفرنسية.
أما بالنسبة للفضاء املتعدد
الداللة يف الفيلم مثل بيت
«محمد شكري» يف بداية طفولته
واملقهى وبيت الدعارة ثم فضاء
املدينة تطوان وطنجة ،هذا
الفضاء ظل مسترتا خلف صورة
الجسد ،الجسد الذي ينئ من هول
واقع يرفض املتلقي أن يكون جزء
منه مبشاهدته باعتبار أن املتلقي
جزء من عملية إنتاج النص
الفرجوي ،لكن مل ينتبه البعض
إىل التحول يف الفيلم عندما قرر
«محمد شكري» أن يكون ابن
هذا الوطن بإعراضه عن صديقه
عيل بن حمودة وهو يخاطبه
«مكاين أمان فهاد البالد» (ال
يوجد أمان يف هذه البالد) فيميض
«محمد شكري» تاركا هذا القول
مثلام ترك قول أمه «مخصناش
الناكلو اليل كينوض ف املقربة»
(ال يجب علينا أن نأكل النباتات
التي تنمو يف املقربة) ورغم هذه
التوبة النصوحة القادمة من
األعامق تطفو إىل السطح عبارة
تنقض كل ذلك «لقد فاتني أن
أكون َملَكا» وهو ما قادنا إىل أن
محمد شكري املؤلف سكت عن
أشياء أخرى كانت أقىس عليه من
أن يضمنها سريته الذاتية ،لكنها
رغم ذلك كانت «نهاية مبتورة»
يف الفيلم؛ ألنها مل تعمل عىل
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من تجاوز اللغة امللفوظة العنيفة
إىل لغة الصورة بكل عنفها
وعنفوانها .فاختلف السينامئيون
فيام بينهم مشكلني مادة إعالمية
مهمة ،وأصبحت أفالمنا تختفي
أمام الرصاعات اإليديولوجية
واملبادئ املختلفة لإلنسان املغريب
والعريب يف ظل الفراغ املهول
للدراسات النقدية الجدية؛ ألن
الجامعة املغربية بكل بساطة
أدارت ظهرها لكل التحوالت التي
يشهدها العامل اليوم متمسكة
بخطاب قديم ال يقبل التجديد.
مام نتج عنه غياب النقد
السيناميئ الحق فاتحا املجال أمام
التداعيات واملزايدات عىل لقطات
من الفيلم أو عىل مواضيعه
دون مساءلة نقدية .لكن ،أما آن
األوان أن يبنى رأي ما عىل دراسة
حقيقية لهذه األفالم عىل اختالف
مستوياتها حتى نتجنب السقوط
قصدا أو عن غري قصد يف محاربة
اإلنتاج السيناميئ املغريب وفسح
املجال لألفالم األجنبية يف السيطرة
عىل املادة السينامئية املغربية؟
أصبح املغرب بعد كل هذا غري
قادر عىل إنتاج إبداعاته النابعة
من صلب ثقافته الغنية بأعراقها

واملتميزة بتنوعها الثقايف .لذلك
اسمح يل أيها القارئ الكريم أن
أتأمل وإياك فيلم الخبز الحايف
الذي أخرجه رشيد بنهادج،
وسينوغرافيا مسيمليانو سترييال
مبساعدة ألساندرو بغيني،
وموسيقى صايف بوتال ،وبطولة
سعيد تغاموي وآخرون.
الشك أيها القارئ الكريم أنك قد
تساءلت :من هو رشيد بنهادج
ومسيمليانو وتلك الوجوه املغربية
الشابة يف الفيلم؟ إنهم جرح ودم
محمد شكري ومغاربة طنجة
إبان االحتالل اإلسباين والفرنيس
للمدينة الدولية .إنهم لوحة فنية
متناسقة األلوان متشابكة الخيوط،
إذ يأخذك الفيلم منذ املشهد
األول من يدك فتسلم له أمر
قيادتك يف عامل يأرسك جامله مهام
بدا قبحه .فالشخصيات يف الخبز
الحايف أيها القارئ الكريم اختريت
بعناية ودقة «عبد القادر شكري»
و»محمد شكري» نفسه يف مراحله
الثالث ،و»عيشة القابلة» و»عبد
الرحامن» و»تفرسيتي» وهو
ما يدعونا للتنويه بالكاستينغ.
إن االحرتافية التي ظهر بها هذا
الفيلم يجسد ما يسمى بـ»الصدق

الفني» ،ذاك الصدق الذي
يخاطب املتلقي من خالل أعني
الشخصيات حتى يكاد كل واحد
منهم يقول نعم أنا من ذاك الزمن
وابن هذا الوطن.
وظهرت يف الفيلم أيضا مراحل
التاريخية تؤرخ للمغرب الحديث:
 1942بطنجة ،و 1948بتطوان،
و 1954-1948بطنجة .وكلنا يعرف
داللة هذه املحطات يف التاريخ
السيايس للمغرب ،أحداث نسيناها
أو تناسيناها فوجدنا أنفسنا نعيش
تلك املرحلة وال نسرتجعها ،نعيشها
بأحاسيسنا جميعا وهو ما عربت
عنه تلك املوسيقى املختارة بعناية
(الحسني السالوي محمد عبد
الوهاب واملوسيقى التصويرية)...
لتسهم يف إيهامك أيها القارئ
الكريم بأنك تنتمي إىل الحدث
وتنتمي إىل كل شخصيات الفيلم؛
ألنهم والشك جزء من تاريخنا.
ولكن لألسف ال نتقبل القبيح من
تاريخنا ،ومعظم األمم ال تذكر
هزامئها أو تاريخها الحقيقي ألنها
ترى فيه إساءة كبرية لها ،لكن
الفن عموما والخطاب السيناميئ
يف هذا الفيلم عرى الجسد املكلوم
وجعله ينزف أمامك أيها القارئ

الكريم ،رأيت تفاصيله الصغرية
والدقيقة وتحسست بعينيك تلك
الجغرافيا من األمل املتواصل.
لقد اجتمعت بالغة الصورة
وإيقاعات الجسد ومرجعيات
املتلقني يف فيلم «الخبز الحايف»
لتشكل لوحة فنية فريدة يف مسار
السينام املغربية منذ بدايتها
يف منتصف القرن املايض ،لكن
خطاب الصورة يف هذا الفيلم
أثار حفيظة اإليديولوجيات يف
املغرب وخارجه .ألننا مل نر يف
هذا الفيلم العمل اإلبداعي
للممثل واملخرج  ...أو متعنا يف
جامليات الصورة الذاكرة املشعة
واملحرقة يف آن معا .إن هذه
املحاوالت تعد البداية فقط؛
ألن القادم من األفالم املدعومة
منها وغري املدعومة سيكون
عليها أن تجدد خطابها للوصول
إىل املتلقي والتعبري عن أفكاره
وحياته وأوهامه وإال فإن األفالم
املغربية املتمسكة بخطابها
التقليدي يف معالجة املواضيع
االجتامعية والسياسية ستجد
نفسها أمام قاعات سينامئية
فارغة .وال نقصد بهذا التجديد
أن يتجه املخرجون إىل إنتاج أفالم
مخلة باآلداب أو املساس بالدين
ورجال السياسة ،فليس هذا هو
التجديد الذي نقصده يف الخطاب
السيناميئ املغريب ،وإمنا القصد
جاملية الصورة والخروج من
سجن الشخصية النمطية ،وتنويع
اإلنتاج وفق مختلف املدارس
(كوميدي ،ميلودراما ،رومانيس)...
ألن النمطية بكل بساطة تقتل
اإلبداع .وأن نضع يف الحسبان
كذلك أن املغرب شهد تحوالت
اجتامعية واقتصادية مهمة منذ
بداية االستقالل ،سواء أكان تحوال
ذاتيا كنتيجة حتمية ملسايرة
التطور أم من خالل االحتكاك
بالثقافات العاملية واألجنبية مام
نتج عنه تحول يف القيم الجامعية
للمجتمع املغريب ،من قيم مشرتكة
عامة إىل قيم جزئية .إذن ،وأمام

هذه التحوالت ،تشكلت الرواية
الجريئة ملحمد شكري قبل أن
تتحول إىل فيلم سيناميئ يرصد
فيه املؤلف وكاتب السيناريو
واملخرج الحياة االجتامعية
والواقع املعيش لإلنسان املغريب يف
فرتة األربعينيات والخمسينات من
القرن املايض.
أيها القارئ الكريم ،إن الفيلم
إبداع جامعي ،تتداخل فيه الصورة
والجسد واملتلقي بأشكال مختلفة،
فالصورة يف فيلم الخبز الحايف
تصور للمخرج واملكلف بالديكور
واإلضاءة والكامريا ،إضافة إىل
املمثل الذي يعد عصب الصورة يف
هذا الفيلم .فالصورة إذن ،إنتاج
لكل هذه العنارص جميعها ،لكن
جاملية هذه الصورة يف الخبز
الحايف متعلقة مبوضوع الجسد
الذي يشكل عالمة فارقة نظرا
لتوظيفه يف هذه الصورة ونظرا
كذلك لطبيعة املوضوع «السرية
الذاتية ملحمد شكري» .ونحن
نتحدث عن الجسد أيها القارئ
الكريم ال نقصد به اللحظات
الحميمة ،وإمنا الجسد يف عموم
الفيلم ،الرجويل واألنثوي معا يف
الثقافة املحلية والعاملية.
فهذا الظلم الذي يعاين منه
الجسد يف الخبز الحايف ،ظلم
األرسة (الرضب) واملجتمع
(التعسف) ،جعل من هذه
األجساد الشاحبة تاريخ مرحلة
تجسد جاملية الجسد الذي
أبدع فيه املمثل واملخرج وحتى
املتلقي باعتباره مسهام يف إنتاج
العمل السيناميئ...كلها إذن
عنارص جعلت هذا الجسد أكرث
قدرة عىل التأقلم مع الظروف
الحياتية التي كانت سائدة يف
املجتمع املغريب آنذاك بصورة
إبداعية جميلة وخالقة .لكن ال
يجب أن ننىس أن فضاء املدينة
الذي احتضن الفيلم مل يكن
مغربيا رصفا (طنجة الدولية)
وهو جانب آخر يضفي عىل
الصورة هالة مهمة وجاذبية أكرب

إنهاء الحدث الرئيس بشكل يخول
للمتلقي أن يكون قد خرب ما بقي
من حياة الرجل منذ .1954
أيها القارئ الكريم ،لقد كان
«الخبز الحايف فيلام يجتمع فيه
تاريخ رجل بجزء من تاريخ بلد.
أما عىل املستوى الفني فقد
أثرى هذا الفيلم الخزانة الوطنية
السينامئية مثله مثل «كزانيكرا»
و»حجاب الحب» مع خطاب
صورة ال يسعني إال أن أقول عنه
إن مستقبل السينام املغربية هو
حارضها (موجة األفالم السينامئية
الجديدة) ،كام تضمن الفيلم
اقتصادا يف لغة الحوار فلم يكن
بها حشو أو أفكار ال تخدم
الحدث الرئيس.
وعموما ،ال يجب عىل النقاد أن
يديروا ظهورهم لهذه األفالم
ال ليشء إال ألنها تحتوي عىل
لقطات نيس املؤلف أو املخرج
أنه يخاطب مجتمعا مسلام،
فالجسد العاري يف الخبز الحايف
هو املوضوع الرئيس الذي يتناوله
النقاد بل يف معظم األفالم يف
السنوات األخرية ،فأصبح العمل
الفني بكامله مهمال وال يناقش
منه إال مشهد أو لقطة.
ويف الختام ،نؤمن بأن األفالم
ليست موجهة للجميع ،لذلك عىل
السوسيولوجيني والبسيكولوجيني
أن يحددوا سن املتلقي ،إذ
سنحتاج إىل البحث العميق
والتقيص واالجتهاد واالنطالق من
واقعنا من أجل تطوير الخطاب
السيناميئ بدل استرياد أحكام
جاهزة مهربة من أعني الجامرك،
كام أنه عىل الجامعات املغربية
االنفتاح عىل املرسح والسينام
والفنون التشكيلية ألنها لغة
العرص ولغة الحوار الفني ،فلم
يعد اليوم كافيا أن تكون الرواية
والقصة والشعر محور الدراسات
ألن السينام واملرسح والفنون
التشكيلية ال تقل قيمة عام
ذكرناه.

قضايا

من األخوين (لومري) إىل رشكات اإلنتاج الهابط

ح�سام عبد الهادى

الأحد ينكر أن السينام اخرتاع عظيم  ،وتكمن عظمتها ىف مدى أهمية الرسالة التى تريد توجيهها للناس
وكذلك العائد النفيس واملجتمعي الذي يعود عليهم  ،ولكن أن تتحول السينام إىل ماخور ومادة
خصبة لإلسفاف واالبتذال وقلة األدب واالرتزاق الرخيص  ،فهذا ماال يرتضيه أحد  ،وهذا هو العار بعينه !!
هل كان يصدق أحد أن يصل بنا األمر ألن يكون (عبده موتة) هو النموذج للجيل الجديد ؟؟!! هذا ال يعني
سوى شئ واحد فقط  ..أن الخراب السينامىئ قادم وزاحف بقوة (تسونامي) و(ساندي) – وهام ملن
اليعرفهام أعاصري وعواصف  ..األول ىف (اليابان) والثاين ىف (أمريكا) – هذا الخراب سيقضىي عىل
األخرض واليابس ىف السينام  ،والسبب وجود رشكات االنتاج الهابط التي تدير وتحرك العملية اإلنتاجية
والتسويقية يف مرص والعامل العريب .

املؤسف أن (عبده موتة) أصبح هو
اإلسم السائد األن بني جيل الشباب
الذين ينادون بعضهم البعض به
ويتخذونه قدوة لهم !! وكأنه عامل
ىف الذرة أو اإلقتصاد وليس أحد
البلطجية الذى يدفع الشباب نحو
االنحراف وعدم التمسك بالقيم
واألخالقيات  ،ولألسف أصبح هذا
ال (موتة) مثلهم األعىل ىف وقت
نحن أحوج فيه لحامية شبابنا
املرصى والعرىب من االنهيار األخالقى
واملجتمعى الذى وصلت فيه
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األخالقيات إىل أدىن مستوياتها ىف
زمن انهارت فيه القيم واألخالقيات
واملبادئ عىل يد رشكات إنتاج بسبب
نوعية أفالمهام وخلطتهام السينامئية
الكارثية !!
لو كان األخوان (لومري) يعلامن أن
اخرتاعهام العظيم الذى ولد عىل
أيديهام عام  1895سيفسد عىل يد
رشكات إنتاج تقدم مثل هذا املنتج
السيناميئ ما اخرتعاه !!
رسالة األخوين (لومري) كان الهدف
منها تثقيف املجتمع  -بجانب املتعة

البرصية والنفسية  -وتوثيق أحداثه
وتاريخه سواء عن طريق السينام
التسجيلية التى سجلت رضبة البداية
أو عن طريق السينام الروائية التى
ظهرت عقب السينام التسجيلية
بسنوات قليلة ،لكنهام  -أى االخوين
(لومري)  -مل يقصدا أبدا ً من وراء
اخرتاعهام تسطيح وإفساد عقول
وأخالق الناس كام فعلت رشكات
إنتاج تهيمن عىل الحالة السينامئية
العربية حاليا.
األخوان (لومري) مل يدخال إىل عامل

السينام من فراغ وال عن طريق
إنتاج أفالم تجارية رصفة ،بل كان
(لوى لومري) و(أوغست لومري) من
علامء الفيزياء وساعدهام ذلك
ىف الوصول إىل اخرتاع ألة العرض
السينامىئ ،وقدما للسينام ىف بدايتها
عام  1895عرشة أفالم وثائقية تصور
الحياة اليومية للجامهري ،وأول عرض
سينامىئ لهام تم ىف (املقهى الكبري) -
بباريس – مسقط رأسيهام – وىف عام
 1896قدما فيلم (وصول قطار إىل
املحطة ) والذى كان له تأثريه املبارش
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السينام العربية..

ىف لفت أنظار الناس أن هناك اخرتاعاً
اسمه سينام.
نحن النقلل من شأن من أهمية
أحد ،ولكن لكل مقام مقال ،وعىل
اإلنسان أن يختار العمل الذى يتوافق
مع فكره وقدراته العقلية ليكون
منجزه البرشى مفيدا ً  ،خاصة إذا
ماكان األمر ميس مجال مجتمعى
حساس ،إما أن يبنى وإما أن يهدم
ويدمر كمجال السينام ،وأال يكون
الغرض من دخول هذا املجال هو
الرتبح فقط والقفز عىل جثث
املشاهدين كام هو حادث مع رشكات
إنتاج نعرفها جميعا!!
فمثال :الأحد ينكر أن األخوين
(السبىك) عندما بدءا مشوارهام
السينامىئ قدما أفالماً مبرشة ..
كانت مساحة الجودة فيها ملحوظة
 ،واالختيار – إىل حد ما – دقيق ،
وهى أفالم تحسب لهام ال ضدهام ،
مثل (عيون الصقر) ل (نور الرشيف)
( ،مسرت كاراتيه) و(سواق الهانم)
و(الرجل الثالث) ل (أحمد زىك) ،
(إمرأة هزت عرش مرص) ل (نادية
الجندى)  ،ولكن هذه الفرتة اإلنتاجية
القصرية من عام  1992إىل عام 1995
كان تدخلهام يقف عند حد رأس
املال فقط  -كمرشوع استثامرى –
دون التدخل ىف العملية السينامئية
التى كان يتوالها خرباء يجيدون
إدارتها فكرا ً واختيارا ً  ،لذلك أتت
هذه األعامل مبرشة  ،إىل أن تحول
معظم إنتاج هذه الرشكة تجاريا وال
يخدم الحالة السينامئية األهم عربيا .
ومام ال شك فيه أن البحث عن
املكسب الرسيع أنتج عددا من
األفالم فارغة املضمون بشهادة جل
نقاد السينام بدأت عام  1997بفيلم
(حلق حوش) ل (ليىل علوى) ومن
بعدها (شجيع السيام) ل(أحمد
ادم) ثم (الرغبة) ل (نادية الجندى)
 ،ولكن يبدو أن هذه النوعية أيضاً
مل تقود الجمهور بطوابري نحو
شباك التذاكر  ،ومل تحقق اإليرادات

املطلوبة !! فكانت أفالم جديدة
خالية من الفكرة هبطت بسبائك
الذهب والفضة عىل منتجيها والتى
بدأت مع (اللمبى) ل(محمد سعد)
– الجزء األول – وكانت دهشتهام
عندما حقق  5ماليني جنيه  ،وهو
رقم مل يكن تحلم به أي رشكة إنتاج ،
إىل أن جائت فرتة االستعانة براقصات
ومطربني شعبيني لزوم الخلطة التي
يعاين منها املشهد السيناميئ يف مرص
اآلن ،وأصبحت (دينا) و(مروة)
و(صافيناز) و(الليثى) وغريهم هم
شعار املرحلة السينامئية التى
تحرض عىل التحرش وفساد أخالقيات
املجتمع!!
األخوان (لومري) عندما اخرتعا السينام
مل يكن هدفهام جمع املال وال البحث
عن وسيلة للرتبح الرسيع  ،عكس
مايفعله منتجون كرث ينشغلون
بشفط جيوب املشاهدين – سواء
املرصيني أو العرب – بالباطل من
خالل أفالم أقل ماتوصف به أنها
حالة فراغ سيناميئ من أمثال (عليا
الطرب بالتالتة) ( ،قصة الحى
الرشقى)  ( ،شارع الهرم)  ( ،والد
البلد )  ( ،أيظن )  ( ،كلم ماما) ،
( بلطية العامية )  ( ،وختمت ب
(عبده موتة) و(عيال حريفة) .
الغريب أن منتجو هذه األفالم
يدعون أنها أفالم تخاطب الطبقة
الشعبية  ،لكنها ىف الحقيقة تخاطب
الغرائز وليس العقول!!
مايفعله منتجو األفالم الفارغة من
املضمون أشد خطرا ً من تجار
املخدرات  ،ألنهم ال يؤذون أفرادا ً
بعينهم ممن اختاروا طريق اإلدمان
 ،ولكنهم يؤذون مجتمعاً بأكمله
ويدمرون ثقافته وهويته وأخالقه!!
هذه النوعية من املنتجني هم
سبب نكبة السينام املرصية  -ومن
ثم العربية – التى شهدت منتجني
عظاماً من نوعية (أسيا) و(رمسيس
نجيب) و(حلمى رفلة) و(أنور
وجدى) و(فريد شوقى)  ..هؤالء

الفن عندهم كان أهم بكثري من
املال ( ..أسيا) التى ضحت بأخر
مليم متتلكه ىف سبيل إنتاج فيلم
بحجم وقيمة (النارص صالح الدين)
ومل تبال بالخسارة الذى سببها لها
 ،ومل تعوضها بأفالم تافهة مسفة
 ،ألنها تعلم بأن التاريخ سيسجل
لها مافعلته من أجل أن تظل
السينام منارة تنوير ..المعول هدم
 ،أما نوعية منتجو األفالم املسفة
فسيلعنهام التاريخ عىل مافعاله من
تدمري عقول أبناء الوطن !! هؤالء مل
يتسببا ىف إفساد السينام فقط  ،بل
إمتد تأثريهم ليشمل كل أنواع الفنون
اإلبداعيةففى زمن الفن الرخيص

يكون كل شئ مباح.
وىف ظل ضعف الرقابة ومن قبلهام
غياب الضمري تنعدم األخالقيات
وتنحدر السلوكيات وتنترش األوبئة
اإلجتامعية عىل يد التجار سواء ىف
الفن أواإلعالم الذى تأثر بشدة بفساد
السينام التي نراها اآلن وتنتقل إليه
العدوى برسعة الصاروخ.
هذه األوبئة التى اقتحمت علينا
بيوتنا مع سبق اإلرصار والرتصد عىل
أيدى مجموعة من املنتفعني من
أعداء الوطن  -ألىن أؤكد أن الذين
يتعمدون تدمري أوطانهم وأبناء
أوطانهم اليجب أن نطلق عليهم
كلمة وطنيني ،بل هم أعداء الوطن

قضايا

،بل أكرث عداءا ً من عدوه الحقيقى
الذى يحتل أراضيه.
اإللحاح املستمر عىل إذاعة وعرض
الفنون الهابطة من أفالم وأغاىن
 حتى املسلسالت – وإن كنتأتعفف من أطلق عليها كلمة فنون
 ،فالفن الراقى اليجب أن نساويه
أبدأ باملستنقعات السينامئية
والغنائية والدرامية التى نراها تقتحم
علينا حياتنا اليومية من كل صوب
وحدب!!
أذكر أنه ىف بداية الستينيات مع
ظهور التليفزيون ىف أمريكا  ،ظهر
مطرب البوب الشهري (ألفيس
بريسىل) وكان التليفزيون األمريىك
يذيع حفالته كاملة  ،وكان ل(ألفيس)
حركات جسدية – بنصفه األسفل
– مثرية وغريبة عىل املجتمع
األمريىك – الذى من املفرتض أنه بلد
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الحريات والالممنوع – هنا مل يقف
املجتمع االمريىك صامتاً يقبل هذا
الرتدى،بل اعرتض أولياء األمور بعد
أن رأوا تأثري هذه الحركات السلبى
عىل أبنائهم وتقدموا بشكوى إىل
الكونجرس الذى بدوره رفع شكواهم
إىل املسئولني الذين أصدروا أوامرهم
عىل الفور مبنع ظهور النصف األسفل
ل(بريسىل) ىف حال إذاعة حفالته
تليفزيونياً واالكتفاء بالنصف األعىل.
هذا ماحرص عليه املجتمع االمريىك
ليحمى أبنائه ،أما نحن فقد وصلنا
األن ملرحلة هابطة ىف اإلعالم وكأنها
مؤامرة لتدمري أخالقيات هذا املجتمع
الرشقى الذى له عاداته وتقاليده
التى يفتقدها املجتمع الغرىب وكانوا
يحسدوننا عليها..نجحوا  -لألسف -
من خالل عمالئهم ىف تدمري أخالقيات
الشعب املرصى وعىل رأس املتأمرين

تلك القنوات الهابطة التي ما انفكت
تبث سمومها يف جسد املجتمع
املرصي.
أى إعالم هذا وأى أخالقيات هذه
التى وصلت إىل مرحلة مرتدية من
اإلنحطاط؟؟!!
أمل يكفى مافعلته رشكات اإلنتاج
الهابطة ىف الشعب املرصى بل ىف
الشعوب العربية ؟؟
لقد تم تدمري السينام املرصية عىل
أيديهم،والتى أصبحت التخاطب
شئ سوى غرائز الشعب املرصى
والعرىب وكأنها شعوب الهم لها سوى
الجنس،وهذا من أسباب تراجعنا
املجتمعى!!
رشكات اإلنتاج التجارية لعبوا عىل
شفط جيوب املرصيني من خالل
مستنقعاتهم السينامئية التى خاطبوا
بها الطبقة الشعبية التى متثل قاعدة

من األخوين لومري إىل
رشكات اإلنتاج الهابط

مايحدث يجرنا لنفق مظلم  ،يجب
التنبه له جيدا ً بعد أن أصبحت
السينام املرصية عىل حافة الهاوية
 ،إن مل تكن قد سقطت بالفعل ،
ومحاولة إنقاذها ليست باليسرية
 ،وعىل الدولة أن تراجع نفسها
وتتدخل لحاميتها من سينام رشكات
اإلنتاج الهابطة ،هذا إن أرادت الدولة
أن تعود إىل مكانتها السينامئية
وسط بلدان العامل  ،ولتحفظ لنا ماء
وجهنا السينامىئ وتاريخنا الذى سجل
أننا ثاىن دولة ىف العامل ندخل مجال
السينام منذ قرابة ال  120عام .
عىل الدولة أن تسعى جاهدة
لتسرتد السينام التى ضاعت بني
الغرائز واإلسفاف  ،ليكون لدينا
سينام محرتمة تقدر عقول أبناءها
قبل غرائزهم  .واألمر العالقة له من
قريب أو بعيد بحرية اإلبداع  ،بقدر

ماله عالقة بالتصدى لقلة االدب
والجنس والعرى واأللفاظ الخارجة
اإلباحية والبلطجة  ،عىل السينام أن
تعود ألحضان الوطن  ،ليس إنتاجياً
فقط  ،وإمنا رقابياً وتنظيمياً  ،وليس
معنى ذلك إقصاء القطاع الخاص
الذى قامت عىل أكتافه الصناعة منذ
بدايات السينام  ،وإمنا بوجود الدولة
ىف املشهد لضبط العملية السينامئية ،
ووضع أطر مجتمعية محددة اليجوز
اخرتاقها والخروج منها،وهو الوضع
الذى كانت عليه السينام ىف ستينيات
القرن املاىض  ،وقت ان كانت هناك
الهيئة العامة للسينام والتى ترأسها ىف
فرتة من الفرتات قيمة بحجم أديب
نوبل (نجيب محفوظ) الذى قدم
من خاللها روائع وكالسيكيات السينام
املرصية .

كبرية من املجتمع املرصي،وهى
القاعدة التى من السهل التأثري عليها
نظرا ً لألمية التعليمية والثقافية التى
تعاىن منها تلك الطبقة..
ماذا ننتظر من هذه األجيال التى
أفسدها خلطات السينام الرديئة؟
هل هذه األجيال قادرة عىل االلتحاق
بالجيش وحمل السالح والدفاع عن
الوطن؟؟!!
هل هذه األجيال قادرة عىل الشغل
واإلنتاج والتقدم باملجتمع؟؟!!
بالغ لكل املسئولني عن هذا الوطن
..التدخل فورا ً لوقف نزيف الرتدى
األخالقى واملجتمعى وإعادة صياغة
املجتمع املرصى من جديد بعد
محاكمة كل من أفسد أخالقه
وذوقه محاكمة قاسية ال رحمة فيها
والهوادة...
العدد الأول �شتاء 2016
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وعىل صعيد آخر فإنه توجد يف األردن أماكن تصوير نادرة عىل مستوى العامل ،وهي قبلة لتصوير كثري
من األفالم العاملية ،ففي بداية السيتنيات من القرن املايض اختار املخرج العاملي «ديفيد لني» األردن
موقعاً لتصوير فيلم «لورنس العرب» الحائز عىل عدة جوائز أوسكار والذي أطلق النجم «عمر الرشيف»
يف فضاء العاملية ،كام ُمثلت يف األردن أفالم أخرى مثل فيلم إنديانا جونز ،وفيلم جراندايزر ،والكوكب
األحمر ،وغريها ،إضافة إىل أفالم عربية كفيلم املخرج املرصي فاروق عجرمة الروايئ يف األردن «عاصفة
عىل البرتاء» (إنتاج مشرتك بني األردن ولبنان وإيطاليا ،وأحداثه يف جرش والبرتاء وأريحا والقدس وزيزياء
ورأس العني ،وشارك فيه ممثلون من األردن) ..تلك األفالم صورت كثري من لقطاتها يف البرتاء ووادي رم
وأماكن أخرى يف األردن ،غري أنه مل تتم االستفادة من هذا االمتياز ال عىل املستوى الفني وال بأية جوانب
أخرى.

وعي مبكر ..وجمهور مثقف

السينام
األردنـيـــة

ب الريح
م َ
سؤال التحقق ،يف َ
ه ّ
مفتتح :كان من املمكن ..لو..

مفلح العدوان

أوائل العرشينيات من القرن املايض ،أنشئت أول دار سينام يف عامن ،وكان إنشاؤها سابقا عىل البث اإلذاعي،
حيث أنه ،وبعد أكرث من ثالثني عاما صدح املذياع بـ»هنا عامن» يف 1/3/1959م ،وكان البث اإلذاعي قبل هذا التاريخ
يأيت من رام الله عام 1950م ،ثم تأيت بعد سنوات الشاشة الفضية ،يف أول بث للتلفزيون بتاريخ 27/4/1968م،
ويبقى السؤال حول عدم مواكبة السينام يف األردن ،إنتاجا وصناعة ،للسينام العربية رغم الوقت املبكر للوعي
بها ،ولوجود دور السينام ،وكثري من املقومات التي لو تم االستثامر بها ،وإدارتها ،لكان من املمكن أن تكون
صناعة السينام مختلفة ،وواقعها عىل غري ما هو عليه اآلن.
ولعل املتابع لكثري من املؤرشات حول السينام يف األردن ،يالحظ وجود عنارص مهمة ،ومتاحة ،متوفرة يف
األردن ،وبعضها يشكل ندرة بالنسبة للجوار املحيط به ،غري أنه مل يتم استثامر تلك العنارص ،وال حتى اإلفادة
منها ،فبقيت الخطوات بطيئة باتجاه تأسيس صناعة سينام حقيقية.
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ولعل املتابع لكثري من
املؤرشات حول السينام
يف األردن ،يالحظ وجود
عنارص مهمة ،ومتاحة،
م��ت��وف��رة يف األردن،
وبعضها يشكل ن��درة
بالنسبة للجوار املحيط
ب���ه ،غ�ير أن���ه مل يتم
استثامر تلك العنارص،
وال حتى اإلف��ادة منها،
فبقيت الخطوات بطيئة
باتجاه تأسيس صناعة
سينام حقيقية.

إن الشعب األردين مثقف سينامئيا ،فهناك كثري من دور العرض ،منذ فرتة طويلة ،وكانت متابعة األفالم
وحضورها يعد مظهرا اجتامعيا ،وكانت أهم دور العرض هي سينام الخيام ،وسينام رغدان .توسعت دور
السينام وتعددت ،لكن مستوى العروض تراجع ،وتم الرتكيز عىل أفالم تجارية يف بعض دور العرض ،غري
أن دور عرض جديدة مثل سينام الكونكورد ،وسينام فيالدلفيا ،حافظت عىل مستوى عروضها ،وبالتايل
جمهورها ،وتم تجديد سينام الرينبو ،ثم جاءت موجة تعدد دور العرض يف املجمعات التجارية ،فزاد
الجمهور ،وصارت تعرض كثري من األفالم بالتزامن مع أول عروضها يف الدول املنتجة لها ،وإضافة اىل
دور العرض وانتشارها ،فهناك كذلك يف امليزان اإليجايب لحالة الوعي بالسينام يف األردن ،والسعي نحو
تحققها ،يف تاريخ مبكر ،حيث تم إنشاء «دائرة السينام والتصوير» عام 1965م ،وبدأت آنذاك بإنتاج
عدد من االفالم التسجيلية ،إضافة إىل أعداد من الجريدة السينامئية الناطقة ،غري أنه تم االستعاضة عنها
بالتلفزيون فتم تأسيسه مكانها ،ثم الحقا نشأت هناك مؤسسات ومعاهد خاصة بالسينام ،وكليات فنون
يف الجامعات ،ومعهد اإلعالم ،والهيئة امللكية لألفالم ،وأكادميية سينام ،وترافقت مع ذلك كله حركة نقد
سيناميئ ،وإعالم مواكب آلخر ما ينتج يف السينام العاملية.
وهناك جمهور عريض واع بالسينام ،ومتابع للدراما ،عىل مستوى السينام والتلفزيون ،ومع دخول وسائط
االتصال الحديثة ،والفضائيات وقنوات االنرتنت ،يالحظ هذا الحضور النشط ،عىل مستوى املتابعة
واملشاركة ،غري أن عجلة اإلنتاج السيناميئ ،بقيت تراوح مكانها ،سوى من بعض االلتامعات يف اإلنتاج
لعدد من األفالم السينامئية التي ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة ،استطاعت أن تخرج من عباءة لعنة
الرتاجع هذه ،وأن تثبت حضورها يف املهرجانات العربية ،وتلقى نجاحا مميزا عند عرضها يف دور السينام.

رصيد األفالم ..مغامرات فردية

إن نظرة إىل األفالم الروائية األردنية التي أنتجت ،عىل مدار عرشات السنوات املاضيات ،تعكس ضآلة
هذا املنتج ،مع التقدير للمغامرين يف هذا املجال ،إذ أن أول األفالم التي تم إنتاجها كان فيلم «رصاع
يف جرش» ،عام 1957م ،للمخرج واصف الشيخ ،ثم فيلم «وطني حبيبي» للمخرج «محمود كعوش»
عام 1962م ،كام قدم املخرج عبد الوهاب الهندي فيلم «الطريق إىل القدس» ،يف نهاية الستينيات من
القرن املايض ،ويف بداية السبعينيات ينجز املخرج جالل طعمة فيلم األفعى (1970م) ،وفيلم االبن الثاين
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وعىل الرغم من وجود طاقات إبداعية وفنية مهمة يف األردن عىل الصعيدين التقني واإلبداعي ،ميكن أن
تشكل حالة مميزة عىل املستويني العريب والعاملي ،إال أنه مل يتم استثامرها ،وإمنا عىل العكس من ذلك،
هناك هجرة لتلك الكفاءات يف محاولة ألخذ دورها يف دول عربية مجاورة ،أو تحولها إىل العمل التلفزيوين
واإلذاعي ،ويف الحاالت التي توفرت فيها بيئة مناسبة لإلنتاج السيناميئ استطاعت تلك الكفاءات أن تقدم
أفالما مهمة ،مثل كابنت رائد ،والرشاكسة ،وذيب ،ومتكنت من الفوز بجوائز دولية واملشاركة يف مهرجانات
عاملية.

سؤال التحقق يف مهب الريح

هجرة الكفاءات ..ومواقع نادرة

ومنتجون خارج الوطن
التجربة املهمة والحديثة ،يف السينام
األردنية ،هي إنتاج الفيلم الروايئ
«ذيب» ،من إخراج ناجي أبو نوار ،الذي جاء
وفق منهجية جاملية تدور أحداثها يف
البادية األردنية ،مطلع القرن املايض،
يف فرتة الحكم العثامين ،حيث يرسد
سرية الفتى البدوي ذيب ،وشقيقه
حسني ،اللذين يدخالن مغامرة رحلة خطرية
بعيدا عن مضارب قبيلتهام إبان الثورة
العربية الكربى .هذا الفيلم حصد جائزة
أفضل مخرج يف قسم «آفاق جديدة»
يف مهرجان فينيسيا السيناميئ يف
دورته الحادية والسبعني ،والقى حفاوة
من قبل النقاد العرب واألجانب يف
املهرجان ،وهو التجربة الثانية لناجي أبو
نوار بعد فيلمه الروايئ القصري «موت
مالكم».
ويف سياق املساهمة يف اإلنتاج
السيناميئ ،ميكن تسجيل مساهمة
أردنيني يف إنتاج أفالم عربية وأجنبية
مثل «آل الطاهر» و»الكردي» و»أبو
قوره» اللذين كانت لهم مساهامتهم
بوقت مبكر يف السينام املرصية.

عرش (1971م) ،وهناك يف عام 1972م فيلم «الشحاذ» ملحمد عزيزية ،ويف
عام 1986م يخرج محمد علّوه فيلام روائيا قصريا مأخوذا عن قصة الحذاء
ملحمد طمليه ،ويف عام  1991يقدم املخرج «نجدت انزور» فيلم «حكاية
رشقية» ،ثم يف عام 2007م يتم إنتاج فيلم «كابنت أبو رائد» للمخرج أمني
مطالقة ،وعام 2010م ،فيلم «الرشاكسة» للمخرج «محي الدين قندور»
الذي لقي ترحيبا واحتفاء يف األردن ،ومتت ترجمته لعدة لغات ،وشارك
يف مهرجانات سينامئية ،وحصد العديد من الجوائز ،واملخرج قندور يشار
له بتجربة سينامئية واسعة خارج األردن ،أهمها فيلم «طيف إدغار الني
بو» يف أمريكا ،ويف هذا الجانب ،هناك مخرجون لهم حضور خارج األردن،
ومساهامت مثل املخرج «غازي هواش» قي تركيا بأفالم «رجل من االردن»
و»نرس الرشق» ،وكذلك تجربة «معني النابليس» يف بريطانيا بفيلم «كلوديا».
وبالطبع ال ننىس أفالم التخرج ملخرجني أردنيني من معاهد عاملية وعربية
مثل «إيهاب الخطيب» و«فيصل الزعبي» وغريهم ،لكن كثريا من هؤالء
املخرجني ،وكذلك الكفاءات الفنية ،بسبب عدم وجود اإلنتاج السيناميئ،
تحولوا باتجاه التلفزيون ،لعدم وجود البديل الذي يشبع طموحهم.

*النقد السيناميئ ..والصحافة

أما عىل صعيد النقد السيناميئ ،فإنه يسجل للمرحوم الناقد حسان أبو
غنيمة ،يف بداية الثامنينيات من القرن املايض ،تكريسه لنهج يحتفي ويقدم
للثقافة السينامئية يف الصحافة األردنية ،حيث التأسيس ملفهوم النقد
السيناميئ ،إضافة إىل إنشائه النادي السيناميئ األردين ،حيث كان يقدم فيه
عروضا سينامئية ،تتم بعدها مناقشة األفالم ،مع استضافة فنانني ،بالتزامن
مع إصدار نرشة تعنى بالثقافة السينامئية ،واستطاع هذا التوجه أن يؤثر يف
توجه بعض املهتمني من املثقفني سينامئيا لخوض تجربة النقد السيناميئ.
ويشار أيضا إىل لجنة السينام يف مؤسسة شومان ،التي يرتأسها املخرج
املثقف الناقد عدنان مدانات ،يف نشاطها املتواصل والدؤوب يف تنظيم
عروض اسبوعية ،وتقدميها لكثري من العروض السينامئية ألفالم متثل أطيافا
متنوعة من السينام العاملية ،مرتافقة مع استضافة النجوم ،وقد استطاعت
تكريس جمهور سيناميئ واع ومثقف مع تراكم إنجازات هذا املرشوع
املهم .ويف سياق النقد السيناميئ أيضا يشار إىل كل من النقاد ناجح حسن،
ورسمي محاسنة ،ومحمود الزواوي ،وحضورهم الالفت يف متابعة كل ما
هو جديد عىل املستوى السيناميئ ،وكتاباتهم يف هذا املضامر ،واعتامدهم
يف لجان التحكيم ،ودأبهم عىل النرش يف الصحافة ،وإصدار الكتب ،وتقديم
صورة مرشفة يف مضامر النقد واملتابعة السينامئية.
كام أن الصحافة االردنية تفرد مساحات معقولة وخاصة يف مالحقها الثقافية
لعرض رؤى نقدية لنقاد سينامئيني أردنيني وعرب ،إىل جانب اهتامم ولو
بشكل بسيط من قبل الفضائيات بالسينام سواء من خالل الربامج أو
استضافة املختصني للحديث عن السينام.

*وماذا بعد؟

ويبقى السؤال :ملاذا مل يتم حتى اآلن تكريس صناعة سينامئية يف األردن؟
خاصة وأنه تتوفر يف األردن كل اإلمكانات التي من شأنها أن تكون أرضية
صلبة لالنتاج السيناميئ ،عىل مستوى القدرات الفنية ،واملواقع املميزة،
والثقافة السينامئية ،واملؤسسات التي ميكن أن تدعم مثل هذا التوجه
املهم والرضوري عىل الصعد كافة.
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تقنيات الرسد البرصي يف السينام:

بدايات السينام
يف مرص

فيلم ذيب..

يف الكادر

السينام
األردنـيـــة

كيف يرسد الضوء
قصة..؟
�أحمد اخلطيب

يعتقد البعض أن القصة يف الفيلم السيناميئ ،مبا تحتويه من حبكة وبناء
شخصيات ورصاع إىل آخره من مكونات الرسد القصيص ،هي ما يجذب املشاهد
بالدرجة األوىل ،األمر الذي قد يكون صحيحا إىل حد ما ،لكن الفن السيناميئ
هو فن برصي يف الدرجة األوىل ،مام يجعل املكونات البرصية يف الكادر
السيناميئ هي البطل الحقيقي يف املشهد .تجتمع هذه املكونات ككتلة واحدة
داخل اللقطة لتكون إحساسا عميقا لدى املشاهد ،حيث تعمل عىل خلق بيئة
برصية داعمة ومعززة للحوار وبالتايل يكون املشهد أكرث تأثريا وجاذبية .الضوء
أو اإلضاءة يف داخل الكادر هي من العنارص البرصية الرئيسة التي اعتمد وما
زال يعتمد عليها الكثري من صناع األفالم من أجل ترك أثر نفيس عميق لدى
املشاهدين .سوف نقوم يف هذه املقالة باستعراض مثال عىل أحد العنارص التي
استخدمها املخرج أورسن ويلز من أجل التوظيف الدرامي يف السياق القصيص
لرائعته فيلم “املواطن كني” (إنتاج عام )١٩٤١وهو من العالمات الفارقة
يف تاريخ السينام من حيث التكوين والتوظيف البرصي لإلضاءة ،حيث قام
املخرج أورسن ويلز بالعمل عىل التباين الضويئ (الظل والنور).
تُستخدم العنارص السالف ذكرها لخلق شعور معني لدى املشاهد :كالقلق
أو الخوف أو السعادة أو غريها ،كام أنها تعرب عن حالة نفسية معينة
تعيشها الشخصية املوجودة يف املشهد ،فعىل سبيل املثال :من املعروف أن
فيلم “املواطن كني” للمخرج أورسن ويلز من العالمات الفارقة يف تاريخ
السينام من حيث التكوين البرصي والتوظيف البرصي لإلضاءة ،فقد قام
املخرج أورسن ويلز بتقديم اإلضاءة كعنرص مؤثر يف السياق الدرامي للفيلم
بالعمل عىل التباين الضويئ (الظل والنور) ،فمثال يف املشهد الشهري(عندما
تقوم زوجة كني بغناء األوبرا بشكل يسء يقوم كني من بني الجمهور ويبدأ
بالتصفيق بحرارة) ،نالحظ كام هو مبني بالصورة أدناه أن هناك تباينا عىل
مستوى عال بني الظل والنور ،بحيث يركز النور الساطع (القوي) عىل وجه
كني ،بينام نالحظ أن بقية الشخصيات يف حالة من الظلمة ،مام يوحي
بأن كني منفصل عن املجتمع املحيط به ،كام أنه ليس معنيا مبا يعتقده
املحيطون به عندما يتعلق األمر برأيه وهي الصفات الرئيسة التي تسيطر
عىل شخصية كني.

إذن ميكن القول إن اإلضاءة لعبت دورا رئيسا يف رسم صفة رئيسة يف
شخصية كني.
من الجدير بالذكر أن هذا النمط من توظيف اإلضاءة كان ثوريا وغريبا يف
وقت إنتاج الفيلم ،حيث تسبب بالكثري من الجدل يف األوساط السينامئية
آنذاك ،إىل أن أصبح توظيف اإلضاءة الحقا من العالمات البارزة يف الكثري
من أفالم املخرجني العامليني مثل ألفريد هيتشكوك وأكريا كرياساوا.
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كتاب
العدد
املحظورات
عىل الشاشة

«محظورات عىل الشاشة»

«التابو يف سينام جيل الثامنينات»
ب�شار �إبراهيم

ما الس��ينام إن مل تكن التح ّرش باملحظورات؟! ..ما الس��ينام إن مل تتصدَّ
للس��يايس وتنقضه ،وتحاور الديني وتجادله ،وتس��ائل القيمي األخالقي
وتوسع هامش الحرية؟! ...رمبا هذا ما جعل من السينام «فناً
الس��لويكّ ،
ثورياً» ،يف إدراك مبكر ألهميتها ورضورتها ،ولكنه بالتأكيد هو ما وضعها
عىل حافة املحظور ،ويف خانته؛ موضع الحذر والريبة ،والتشكك والقلق
والخوف ،فناً يجم��ع ما بني برديه خالصة الفنون جميعها ،ويزيد عليها،
فال يليق بالسينام أن تكون فناً مهادناً ،وال وادعاً ،وال مساملاً.
يدرك الناقد املرصي أحمد شوقي
ذلك ،فيجعل من سؤال السينام
هذا ،وتحدّ يها ،مهمته يف كتابه
الجديد «املحظورات عىل الشاشة/
التابو يف سينام جيل الثامنينات»،
الصادر ضمن سلسلة «آفاق
السينام» ،يف القاهرة مطلع العام
 ،2016الكتاب الذي رصده لتقيص
كل من
«املحظورات» يف سينام ّ
املخرجني داود عبدالسيد ،ومحمد
خان ،ورأفت امليهي ،وخريي بشارة،
وعاطف الطيب ،بوصفهم ر ّواد
«تيار الواقعية الجديدة يف السينام
املرصية» وممثيل جيل الثامنينيات،
وذلك من خالل أبرز األفالم الروائية
الطويلة التي تحققت بتوقيعاتهم
خالل العقود األربعة األخرية.
يعتمد الناقد شوقي أسلوب الكتابة
السلسة املتدفقة التي تستطيع،
من جملة ما تستطيعه ،إزاحة
حالة الجفاء ما بني الناقد والقارئ،
وإنشاء حالة من التوا ّد العاطفي
تارة ،كام بدا يف املقدمة ،ومن
التفاهم الفكري والفلسفي ،كام
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سيظهر يف غري موقع من الكتاب،
ومع أكرث من فيلم ،بخاصة أن الناقد
شاء أن يكون كتابه متكئاً عىل
كل مبفرده ،يف إطار التجربة
األفالمٌ ،
الكلية ملخرجه ،أوالً ،ويف إطار تجربة
جيل الثامنينيات ،تالياً ،وهي أفالم
نالت يف غالبيتها العظمى نصيباً
فائضاً من املشاهدة ،إن مل نقل
املشاهدات.
ال يرتدّد الناقد خالل مقدمة كتابه
يف االعرتاف بأن دراسته انطلقت
أساساً للبحث يف «الجنس» ،باعتباره
املحظور (التابو) ،وتقيص صور
ظهوراته ،وتأويالتها ،ودالالتها،
ومعانيها ،وتوظيفاتها ...قبل أن
يأيت اقرتاح د .وليد سيف بتوسيع
دائرة الدراسة لتشمل املحظورات
الثالثة؛ السياسة ،والدين ،والجنس،
باعتبارها املحظورات (التابوهات)
الجوهرية يف الذهنية واملخيلة
العربية ،لتكون تشابكات السيايس
بالديني ،وموضوعة الجنس ،بوصفه
محرماً ،عىل عالقة وطيدة مبنظومة
القيم والعقائد ،والضوابط السلوكية،

والنظرة االجتامعية ،الفضا ُء الذي
تتحرك فيه الدراسة ،باحث ًة عن
صور تناول املحظور ،وظهوراته،
وتأويالته ،ودالالته ،ومعانيه.
يؤكد الناقد أحمد شوقي أن
«موجة الواقعية الجديدة يف
السينام املرصية» ،التي ستكون
بأفالم أبرز ر ّوداها عينة الدراسة
والبحث والتقيص يف هذا الكتاب،
هي «أكرث موجات السينام املرصية
حظاً يف التناول النقدي» .ونتفق
معه متاماً فيام يذهب إليه يف هذا
الصدد ،كام نتفق معه بأن هذا ال
مينع من التوقّف مراراً ،ومن أكرث
من زاوية ومن تناول ،أمام هذه
التجربة األكرث متيزاً يف تاريخ السينام
املرصية ،وكذلك السينام العربية،
ما يجعل املربر والحافز لدراسة
«املحظور» فيها ،قوياً وراسخاً ،إذ
يقول« :مل أجد بدا من تناول املوجة
انطالقاً من أحد أه ّم عنارصها،
وأقصد بالتحديد عنرص الجنس،
الذي ميكن اعتباره واحداً من أكرث
العنارص تأثرياً عىل أي شكل درامي
مريئ أو مسموع أومقروء».
يختار الناقد منهجاً أفقياً مزدوجاً،
يف دراسته ،يقوم عىل املستوى
األول بالبدء بأكرث املخرجني متاساً
واحتكاكاً مبوضوع الدراسة ،وهو
املخرج داود عبدالسيد ،واالنتقال
من ثم إىل أكرثهم أهمية سينامئية،
وهو املخرج محمد خان ،ثم الراحل
عاطف الطيب ،فاملخرج خريي

بشارة ،فالراحل رأفت امليهي .بينام
يعتمد يف املستوى الثاين ،ويف حقل
كل مخرج وتحت عنوانه ،منهج
التتابع التاريخي إلنتاج األفالم،
والقفز فوق الفيلم الذي يراه ال
ينتمي إىل متطلبات هذه الدراسة،
كام يف حالة فيلم «أرض األحالم»،
للمخرج داود عبدالسيد ،الذي
وجده الناقد فيلام ال يتح ّرش بأي
محظور.
من الواضح يف الكتاب أن محاولة
الناقد توسيع دائرة املحظورات
لتشمل السياسة والدين مل تغيرّ
كثرياً يف جوهر املخطط األول له،
من حيث إعطاء الجنس الدرجة
األساسية والجوهرية يف البحث
والتحليل .ذاك أمر مل يخفه الناقد إذ
يقول« :الجنس الذي أعتربه املحرك
الرئيس لنسبة ضخمة من ترصفات
البرش ،وميكن دامئاً رصد تأثريه عىل
خلفية أي يشء يفعله اإلنسان ،بدءاً
من اختياره ملالبسه طبقاً لرغبته
يف إثارة اإلعجاب ،وصوالً لعرشات
األمور واملامرسات اليومية األخرى».

ويضيف« :هذا العامل املؤثر ميكن
بوضوح رصد وجوده يف نسبة
كبرية من أفالم جيل الثامنينيات
بشكل بنايئ أحياناً ،وفكري ودرامي
غالباً ،كان مدخيل التخاذ قرار
كتابة دراسة درامية ،تهتم برصد
هذا العنرص ،وطريقة توظيفه
يف سينام الجيل املذكور ،واخرتت
هذا الجيل باعتباره األقرب لقلبي
وخربايت وذائقتي الشخصية ،وألين
زلت أعتربه أه ّم حركة
كنت وما ُ
ُ
حقيقية شهدتها السينام املرصية
يف تاريخها املمتد ،واخرتت خمسة
أسامء لكبار مخرجي الجيل،
وهم داود عبدالسيد ومحمد
خان ورأفت امليهي وخريي بشارة
وعاطف الطيب».
منهجية الباحث التي اختارها
جعلت الدراسة تنقسم إىل فصول
وعناوين ،تتوازى وتتحاذى ،من
دون أن تتشابك بقوة ،ليبقى لكل
مخرج عامله املأثور عنه ،ومالمحه
التي رسمها بأفالمه ،ولعل هذا
هو الذي منح الناقد فرص ًة أوسع
إلبراز مهاراته النقدية ،وقدراته

التحليلية ،والتقاطاته الذكية،
مشحوناً بذلك الشغف الذي مل
يكف عن املباهاة به يف واقعه
ّ
الشخيص ،كام يف شغله املهني،
فانعكس عىل تناوالته لبعض
لنتحصل عىل نصوص
األفالم،
ّ
إبداعية فيها رشاقة اللغة ،ورقة
األدب ،وعمق الفلسفة ،ورصانة
التحليل.
وعىل الرغم من أن الجنس
أخذ مكان الصدارة يف حديث
«املحظورات عىل الشاشة /التابو
يف سينام جيل الثامنينيات» ،إال
أن الناقد اعتنى بعدم الوقوع
مطب اإلثارة ،واللعب عىل
يف ّ
الغرائز ،أو االنجرار وراء مغريات
قد تكون ذات وقع جاذب لقطاع
من القراء ،وحرص يف كل لحظة
من مفاصل الدراسة عىل التزام
أسلوب املنهج الدقيق لغوياً
وفكرياً ،بعيداً عن إطالق أحكام
القيمة ،أو التوصيفات األخالقية
التي تتناىف مع أصالة النقد ،ورقي
البحث.
يبقى من الرضوري االنتباه

إىل نقطتني عىل غاية األهمية:
أوالهام ،أن الدراسة مل تكتف
باإلطار الفيلمي للحديث عن
املحظورات ،وإمنا انتقلت إىل
مستوى آخر يتعلق بطبيعة صناعة
السينام املرصية ،والتحوالت
الجوهرية التي أجراها جيل
الثامنينيات عىل أساليب وطرائق
اإلنتاج السيناميئ ،والتغيريات
العملية التي حققوها يف الواقع،
عىل مستوى انتساب الفيلم
ملخرجه ال لبطله ،وكرس عدد من
املحظورات عىل مستوى الكتابة
والبناء الرسد والتصوير ...وصوالً
إىل محاوالت جادة عىل مستوى
اإلنتاج والتوزيع.
وثانيهام ،أن الدراسة ،ويف وقت
كانت تبحث يف صور تعامل
األفالم املُختارة مع املحظورات،
فإنها ّأسست لفهم أعمق لهذه
املحظورات ،بخاصة فيام يتعلق
مبوضوع الجنس ،عىل مستوى
املفهوم واملصطلح ،كام عىل
مستوى عالقاته وتفاعالته مع
اإلنسان الفرد ،وتأثره وتأثريه

عىل املجتمع ،ما يجعل الدراسة
أبعد من أن تكون مجرد «دراسة
درامية» ،وهي تنهل من علوم
أوسع كعلم النفس واالجتامع
والسياسة واالقتصاد والعمران،
وهي مداخل ومفاتيح ال بد منها
لفض ما ينغلق عىل نفسه ،السيام
عىل أبواب عدد من األفالم التي
تحتاج فعالً إىل تفكيك حصيف
اللتقاط مغازيها ومراميها.
«املحظورات عىل الشاشة /التابو
يف سينام جيل الثامنينيات»
للناقد املرصي أحمد شوقي،
دراسة حاذقة نبيهة قامئة عىل
اطالع دقيق وحصيف عىل النتاج
السيناميئ للجيل األه ّم يف تاريخ
السينام املرصية ،والعربية« ،جيل
الواقعية الجديدة يف السينام
املرصية» ،كام أسامه الناقد الكبري
سمري فريد .دراسة تشكل إضافة
إىل املكتبة السينامئية العربية،
تدخلنا يف شكل أرحب وأكرث
وضوحاً إىل عوامل مخرجني كبار
حقاً.
العدد الأول �شتاء 2016
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الأخوين لوميري

خامتة

بني بداية السينام
أو بـدايــة الفيلــم
د .م�ؤيد حمزة  -م�ست�شار التحرير

ارتبط تاريخ السينام باسم األخوين لوميري تحديداً يف عام ،1895
عىل الرغم من وجود تجارب كثرية سابقة إلنتاج أفالم متحركة قام
بها رواد آخرون يف الواليات املتحدة وأوروبا ،لدرجة أنه ال يوجد
بداية تاريخي��ة واضحة ألول فيلم ،نذكر منهم جورج إيس��تامن
 1884صن��ع فيلام يف نيويورك يعرض ع�لى رشيط متحرك وليس
عىل ك��وادر متفرقة كام هي الحال من قب��ل.يف عقد الثامنينيات
نفس��ه من القرن التاسع عرش قام الشهري «ثوماس إيديسون» مع
مساعده «و.ك.ل .ديكس��ون» باكتشاف طريقة لعرض مجموعة
متتابع��ة من الكوادر الثابتة بطريقة توحي أنها متحركة ،وعرضها
يف صندوق أس��موه ( ،)Kinetoscopeهذه التقنية التي اختارها
إيديس��ون وزميله لعرض الفيل��م جعلته ال يحس��ن تقدير تأثري
الجمه��ور عىل هذا الفن وبالتايل مل تس��مح له بأن ينتقل ملفهوم
السينام .يف نهاية الثامنينيات من القرن نفسه عاد جورج إيستامن
إىل الس��باق يف صناعة الفيلم باكتشاف تقنية جديدة تعتمد عىل
صنع ثقوب إىل جانب كل كادر ما يسمح بانتظام عملية التحريك،
تلك التقنية التي ارتبطت بالرشيط السيناميئ حتى اآلن ،يف الفرتة
نفس��ها ويف إنجلرتا صنع «لوي��س يل برينس» آل��ة بحجم ثالجة
صغ�يرة وصور أفالما عىل جرس لي��دز وأماكن أخرى .وآخرون كرث
كانت لهم تجارب يف إنتاج أفالم سبقت األخوين لوميري.
فام الذي يجعل األخوين لومي�ير هم بالتحديد من افتتح تاريخ
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السينام بإجامع مؤرخي السينام ومنظريها؟
إنه الجمه��ور ،نعم فالناحي��ة الجامهريية تحدي��داً هي الفارق
الرئي��س بني إنت��اج فيلم يعرض يف مكان مح��دد وضيق ،وإنتاج
فيل��م يعرض يف قاع��ة جامهريي��ة بطريقة تس��تفيد من اإلرث
املرسح��ي وتعامل فن املرسح م��ع الجمه��ور ،باألخوين لوميري
تحدي��داً ارتبطت فكرة إنت��اج الفيلم لجامهري غف�يرة ،وبفضل
ه��ذه التقنية صار من املج��دي إقامة دور ع��رض لتلك األفالم،
مل تك��ن تس��مى بدور الس��ينام يف بادئ األمر  ،وإمنا س��ميت بـ
( -)Nickelodeonنيكيلوديون -حيث كان رس��م الدخول عبارة
عن نيكل واحد فقط.
ه��ذا امللخص التاريخي لبداية الس��ينام العاملي��ة يقدم لنا عربة
حتى يف ه��ذا العرص الذي انتقلنا فيه لع�صر الديجيتال وأصبح
إنتاج الفيلم عملية سهلة ميكن القيام بها حتى باستخدام الهاتف
الجوال ..كيف يكون االنتقال إىل مفهوم الس��ينام وإنتاج أعامل
تحقق الرشط الذي أدى لخلق الس��ينام يف العام  ،1895عند تلك
النقطة فقط نستطيع أن نقر بأنه قد ولدت السينام يف بلد معني.
وه��ذا الرشط ال يتحقق بفيلم هنا وآخر هناك يعرض عىل نطاق
ضيق وال يس��هم يف خلق الوع��ي الجمعي للجامهري ،أو يف بلورة
رأي عام.
ارتبطت بداية السينام بالجامهريية ،وهكذا سيكون حالها دامئا.

