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سينما

االثنين  25أكتوبر /تشرين األول  2021م  19ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2611السنة الثامنة
Monday 25 October 2021

تحقيق

بين  11و 16أكتوبر  ،2021شهدت مكناس المغربية دورة جديدة لمهرجان سينما التحريك ،في
احتفال جمع الفن السابع بالعمارة والهندسة والعيش اليومي ،بحضور فنانين ومشاهدين من
أعما ٍر مختلفة ،جاؤوا إلى المدينة للمشاهدة والنقاش والتواصل.

سينما التحريك بمكناس

مدينة
تصنع
مهرجانًا
سعيد المزواري

بـ ــن  11و 16أكـ ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن
األول  ،2021انـ ـعـ ـق ــدت الـ ـ ـ ــدورة
ال ـ ــ 19ل ــ«امل ـهــرجــان ال ــدول ــي لفيلم
ـروف
ال ـت ـحــريــك (ف ـي ـك ــام)» ب ـم ـك ـنــاس ،ف ــي ظ ـ ٍ
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،أف ـت ـت ـه ــا إج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـخ ــروج
التدريجي من تداعيات كورونا على تنظيم
ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـف ـ ّن ـيــة ف ــي املـ ـغ ــرب .هـ ــذا دفــع
ّ
املنظمني إلى تبني صيغة اللقاءات املهنية
ك ـم ــرت ـك ــز ل ـل ـب ــرن ــام ــج ،إل ـ ــى ج ــان ــب عـ ــروض
س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ،ول ـ ـ ـقـ ـ ــاءات «مـ ــاس ـ ـتـ ــركـ ــاس»،
احتضنها فضاء «املعهد الفرنسي» ،التزامًا
بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ،لـتـحـقـيــق دورة
انـتـقــالـيــة نــاجـحــة ،بــانـتـظــار تنظيم ال ــدورة
امل ـق ـب ـلــة ب ـب ــرن ــام ــج أكـ ـث ــر ط ـم ــوح ــا ،وص ــدى
اح ـت ـف ــال ــي أك ـب ــر ب ــال ــذك ــرى الـ ـ ـ ــ 20لـتــأسـيــس
محمد بيوض ،املدير
املهرجان ،التي ال يفتأ ّ
الفني للمهرجان ،يذكر أنها ستكون فرصة
لالحتفاء بفيلم التحريك املغربي القصير،
ودراس ـ ـ ـ ــة ال ـت ـج ــرب ــة امل ـغ ــرب ـي ــة ب ـنــواق ـص ـهــا،
ّ
تحسنها ،وسبل تطويرها نحو
وهــوامــش
األفضل.
على خطى دوالكروا

رس ــوم ــات م ـعــرض «ع ـلــى خـطــى دوالك ـ ــروا»
أول م ـ ــا ي ـس ـت ـق ـب ــل ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف ف ـ ــي م ــدخ ــل
«املـعـهــد ال ـفــرن ـســي» ،الـشــريــك الــرئـيـســي في
ّ
«مؤسسة عائشة» ،في
تنظيم املهرجان مع
إطــار تـعــاون نموذجي بــن القطاعني العام
ْ ُ ّ
ً
ـاال إلنـجــاح
وال ـخ ــاص ،ينبغي أن يــتـخــذ م ـثـ ٌ
التظاهرات ،مغربيًا وعربيًا .معرض يندرج
فـ ُــي احـ ـتـ ـف ــاالت ال ـس ـن ــة ال ـخ ــام ـس ــة ل ـل ـقـ ّـصــة
املـ ـ ـص ـ ـ َّـورة ،ح ــرص ــت ل ـي ـل ـيــان دوس ــان ـت ــوس،
ْ
مديرة املعهد ،على أن يخرج إلى لقاء أبناء
م ـك ـن ــاس ف ــي ف ـ ـضـ ــاءات امل ــديـ ـن ــة ،ب ـلــوحـ ّـات
أنجزها فنانون استفادوا من إقامة متنقلة
ب ــن م ــدن مـغــربـيــة ع ـ ـ ّـدة ،ال ـت ـقـطــوا بفضلها
ُص ـ َـورًا مــن الـعـيــش الـيــومــي ،ورســومــات عن
ّ
ّ
الهندسة واملعمار وفن العيش ،تشكل نوعًا
ـداد ألنشطة الــ«فـيـكــام» فــي شرايني
مــن ام ـتـ ٍ
حاضرة املولى إسماعيل.
رغ ــم صـعــوبــة ال ـت ـعـ ّـود عـلــى مـنـظــر املـقــاعــد،
التي ُيمنع ّالجلوس عليها بواسطة شريط
الصـ ـ ـ ــق ،ح ــقـ ـق ــت عـ ـ ـ ــروض مـ ـس ــرح «امل ـع ـه ــد
الـ ـف ــرنـ ـس ــي» ُن ــوع ــا مـ ــن ع ـ ـ ــودة الـ ــوصـ ــل بــن
الجمهور واملـشــاهــدة الجماعية ،مــع الـتــزام
شـ ــروط ال ـت ـبــاعــد ووضـ ــع األق ـن ـع ــة .اكـتـشــف
م ــرت ــادو امل ـه ــرج ــان أك ـث ــر م ــن  40فـيـلـمــا في
املسابقة الرسمية لفيلم التحريك القصير،
ّ
اختارتها لجنة مستقلة ،شاهدت نحو 220
فـيـلـمــا ،ف ــي أك ـثــر م ــن ن ــوع وثـيـمــة وتـقـنـيــات
اشتغال ُ(بعدان ،ثالثية األبعاد ،التشكيلية
ب ـم ـخ ـت ـل ــف أنـ ـ ــواع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،الـ ـ ــدمـ ـ ــى واألوراق
املـقـصــوصــة ،تقنيات مـخـتـلـطــة) ،والـجـهــات
ّ
املـنـتـجــة (أف ــام املـ ــدارس وغ ـيــرهــا) .تــوزعــت
عـ ــروض امل ـســاب ـقــة ع ـلــى  4ب ــرام ــج لـيـلـيــة (9
ْ
ً
مساء) ،قبل أن تمنح لجنة التحكيم ـ برئاسة
ّ
املــؤلــف املــوسـيـقــي بــرونــو كــولــي ،وعضوية
املمثل املغربي محمد زهير واملنتج الفرنسي
جان ـ بول كومان ـ الجائزة الكبرى لـ«ذكريات
ذك ــري ــات» ّ ،لـبــاسـتـيــان دوب ـ ــوا ،ع ــن ذكــريــات
جـ ّـده ،املجند السابق في حــرب الجزائر .في
الفيلم ،لحظات ســرد ذاتــي من خــال رسوم

خــام ،تجريدية إلــى حـ ٍّـد مــا ،تعكس صعوبة
خلق فيلم انطالقًا من الذاكرة املكبوتة ّ
لجده،
ٍ
ُ
ّ
كارتوني مجنون ،تطلق
ولقطات ذات طابع
ْ
لتخيل فظاعات وجــرائــمُ ،يـ َّ
ّ
ـرجــح أن
العنان
ّ
تكون كتيبة الجد ارتكبتها في الـحــرب ،ما
ّ
يذكر برائعة آري فوملان« ،فالس مع بشير»
(.)2008
ّ
عـ ـ ـ ــروض األف ـ ـ ـ ــام الـ ـط ــويـ ـل ــة ت ـ ــوزع ـ ــت عـلــى
ف ـقــرتــن« :ال ـشــاشــة ال ـك ـب ــرى» ،املـ ّ
ـوج ـهــة إلــى
الكبار واليافعني ،في قاعة املسرح ،عرضت
«الرحلة االستثنائية ملارونا» ألنكا داميان
(بـحـضــور املـنـتــج رون َ
داي ـن ــز) ،و«فــريـتــزي»
لرالف كوكوال وماتياس بــرون ،و«جوزيب»
ألوريل (بحضور منتجه جان ـ بول كومان)،
وغـ ـي ــره ــا .هـ ـن ــاك أيـ ـض ــا «تـ ـح ــت الـ ـنـ ـج ــوم»،
ْ
املـخـ ّـصـصــة لـجـمـهــور ال ـص ـغــار ،مــن دون أن
الطفولية»،
تكون ممنوعة عن ذوي «األرواح
ّ
ُع ــرض ــت أف ــام ـه ــا ع ـلــى ش ــاش ــة مـتـنــقـلــة في
حــديـقــة «امل ـع ـهــد ال ـفــرن ـســي» ،ك ــ«س ــام ســام»
ل ـت ــون ـغ ــوي دي ك ـيــرم ـيــل (ب ـح ـض ــور كــاتــب

المهرجان
انطلق املهرجان عام  :2000مشروع ثقافي
مرتبط بالناشئة ،أي الفئة ُامل ّ
كونة من
األطفال واليافعني« :الحظنا ّأن العروض
ً
ّ
إقباال ّ
مهمًا
املخصصة للناشئة تلقى
في املدارس والعائالت» ،كما قال بيوض
في حوار مع «العربي الجديد» ( 11و13
أكتوبر /تشرين األول  .)2021في الوقت
ّ
نفسهُ ،يشكل املهرجان رافعة لثقافة
السينما في املدينة« ،إليماننا بدورها
املحوري في التنمية الثقافية» .أحد القرارات
األولى للمهرجان ْأن تحصل الفرجة في
فضاءات «املركز الفرنسي» في «حي
حمرية» ،و«مركز ملتقى الثقافات» في
«فندق الحنة» ،إحدى املنشآت الثقافية
التابعة للمجموعة الحضرية ملكناس،
املوجودة في قلب املدينة القديمة.

جلسة نقاش :علي الركيك ودون داينز وجان ـ بول كومان ودلفين نيكوليني (إلهام شبالوي ،الموقع اإللكتروني للمهرجان)

رسومات دوالكروا
إلى جانب الهندسة
والعمارة والسينما
السيناريو جان رونيو) ،و«الطفل الذي أراد
ْأن يـكــون ّ
دب ــا» لـيــانـيــك آس ـت ــروب (بحضور
ّ
مؤلف املوسيقى برونو كولي) ،وغيرهما.
شاي بالنعناع

أول ما يستهل به البرنامج ،بعد الظهيرة،
ل ـق ــاءات مـهـنـيــة ف ــي حــدي ـقــة امل ـع ـهــد ،بـ ــإدارة
أل ـي ـك ـس ــي هـ ــونـ ــو ،ال ـص ـح ــاف ــي امل ـت ـخـ ّـصــص
ُ
فــي سينما التحريك ،تـنــاقــش فيها قضايا
اإلب ـ ـ ـ ـ ــداع ف ـ ــي س ـي ـن ـم ــا الـ ـتـ ـح ــري ــك ،ف ـ ــي جــو
ـؤوس مــن ال ـشــاي بالنعناع.
حميمي ،مــع ك ـ
ٍ
باكورة اللقاءات تمحورت حول أهمية إقامة
ّ
خاصة بالكتابة ،لتطوير سيناريو الفيلم،
بحضور مخرجني شباب مقيمني في املغرب
ّ
وفرنسا ،تؤطرهم دلفني نيكوليني ،منتجة
ّ
ومؤطرة باإلقامة الفرنكوفونية لكتابة أفالم
التحريك .النقاش فرصة الكتشاف مشاريع
ّ
والتعرف على طرق
يشتغل عليها املقيمون،
ّ
املؤطرين في االشتغال معهم على توضيح
ن ــواي ــاه ــم ،واس ـت ـك ـشــاف ال ــوس ــائ ــل الـكـفـيـلــة
ب ُـج ـعــل س ــرده ــم أكـ ـث ــر ق ــاب ـل ـي ــة الس ـت ـي ـعــاب
املشاهد ،وبالتالي أكثر قــدرة على التأثير،
ً
ّ
حظوة في جلب تمويالت ّ
مكملة .لعل
وأكثر
ّ
أبرز دروس هذا اللقاء أن مشاركني عديدين
ّ
تخص عالقاتهم
انطلقوا من قصص ذاتية
ب ــأف ــراد م ــن عــائــات ـهــم ،ي ـح ــاول ــون تـنــاولـهــا
بمنظار الـتـحــريــك ،ليجعلوا مــن اقتسامها
على الشاشة وسيلة للشفاء من ّ
ترسباتها،
إدراك أعمق ملعانيها.
أو سعيًا إلى
ٍ
«ماهية إقامات تطوير املشاريع» ،أو «كيفية
تطوير االشتغال على املشاريع في مرحلة
موالية للكتابة» ،موضوع الجلسة الثانية،

الموسيقي برونو كولي (إلهام شبالوي ،الموقع اإللكتروني للمهرجان)
المؤلّف
ّ

بحضور مخرجات ومخرجني شباب ذوي
خبرة أكبر ،منهم املغربية صوفيا الخياري
في
وال ـج ــزائ ــري ــة ســام ـيــة دزايـ ـ ــر ،املـقـيـمـتــان ً
ف ــرن ـس ــا .اق ـت ـســم املـ ـش ــارك ــون أفـ ـك ــارًا ُم ـثــريــة
عــن مـســار ت ـطـ ّـور مـشــاريـعـهــم ،ب ــامل ــوازاة مع
ّ
التقدم في االشتغال على الجانب البصري،
وم ـخ ـط ــوط ــات ال ـش ـخ ـص ـيــات وال ـخ ـل ـف ـيــات،
وق ـصــاصــات ال ــ«س ـتــوري بـ ــورد» ،مــا يشكل
خصوصية بــارزة للتحريك ،مقارنة بأفالم
ّ
ّ
الـتـصــويــر امل ـبــاشــر ل ـلــواقــع ،تـتـجــلــى ف ــي أن
ّ
ال ـت ـص ــور ال ـف ـنــي (ص ــوت ــا وصـ ـ ـ ــورة) يـشــكــل
ّ
تصور
فــي حـ ّـد ذات ــه مناسبة إلع ــادة صــوغ
املخرج عن ّ
القصة والحبكة والشخصيات،
ّ
وح ــت ــى ط ــرح الـفـيـلــم ن ـف ـســه .حـ ــوار مستمر
وغني بني النوايا ونتائج االشتغال اليدوي،
ّ
املعلوماتي ،يدوم إلى غاية أخرى ،تسبق
أو
خروج الفيلم إلى العلن.
ال ـل ـقــاء امل ــوال ــي جـمــع اخـتـصــاصـيــي إن ـتــاج،
سـ ــائـ ــل خـ ـل ــق أفـ ـ ـ ــام ال ـت ـح ــري ــك
ت ـ ـنـ ــاولـ ــوا و ّ
وإنتاجها وبثها (توزيع واستغالل)ّ ،أولهم
رون َ
داي ـن ــز ،مـ ّ
ـؤســس شــركــة «ســاكــرب ـلــوه»،
ّ
ال ـتــي أنـتـجــت أفــامــا ف ــازت بـجــوائــز مـهــمــة،
ّ
و«األسد الذهبي»
كـ«السعفة الذهبية»
(كان) ّ
(ف ـي ـن ـي ـس ـي ــا) و«ال ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدب ال ـ ـفـ ــضـ ــي» (ب ُــرل ــن)
و«كــريـسـتــال» (آن ـســي) و«س ـي ــزار» (امل ـعــادل
الـفــرنـســي ل ــ«أوس ـك ــار» ه ــول ـي ــوود) مـ ّـرتــن،
بــاإلضــافــة إل ــى جــوائــز وتــرشـيـحــات أخ ــرى.
ّ
تحدث َ
داينز عن جوانب من طرق اشتغاله،
ّ
ُ ّ
م ــرك ـزًا عـلــى أن ال ـحــدس والــرغ ـبــة الـصــادقــة
ً ْ
فــي مــرافـقــة مـشــاريــع م ـت ـفـ ّـردة ،ي ـ ّ
ـود أوال أن
ً
تلبية لذوقه ُ
كمشاهد ،يقودان
تــرى الـنــور،
ّ
اخ ـت ـيــاراتــه ،الف ـتــا االن ـت ـبــاه إل ــى أن هاجس
ـون إلــى تـكــرار وصفات
املـجــازفــة وعــدم الــركـ ّ
نجاحاته السابقة مــؤشــران أســاسـيــان في
بوصلته .أمــا علي الــركـيــك ،املنتج املغربي
ومدير استوديوهات «آرت كوستيك» ،فبنى
كلمته على تقاسم ظــروف وآلـيــات اشتغال
ت ـجــربــة ش ــرك ـت ــه ،الـ ــرائـ ــدة ف ــي إنـ ـت ــاج أف ــام
مغربية قصيرة ،تسعى إلى الرهان الفني،
انطالقًا مــن خبرتها فــي مـجــال فيديوهات
تـشــرح مــواضـيــع سياسية واجتماعية من
التواصل.
صلب النقاش الراهن على وسائل
ّ
تستعد الشركة لخوض غمار ٍّ
ّ
تحد ،يتمثل
في إنتاج أولى سلسلتي تحريك مغربيتني،
بـعــد فــوزهــا بطلبي ع ــروض تـقـ ّـدمــت بهما
الـق ـنــاتــان األولـ ــى وال ـثـ ّـان ـيــة (دوزام) .تـحـ ٍّـد،
أج ـم ـع ــت م ـع ـظــم الـ ـت ــدخ ــات ع ـل ــى أهـمـيـتــه
بــالـنـسـبــة إل ــى مـسـتـقـبــل سـيـنـمــا الـتـحــريــك
ف ــي امل ـغ ــرب ،رغ ــم آج ــال الـتـسـلـيــم الـقـصـيــرة
( 8أشـ ـه ــر) ،وإك ـ ـ ــراه ن ـقــص ال ـخ ـب ــرات ال ــذي
دف ـ ــع ال ــركـ ـي ــك وش ــريـ ـك ــه م ـص ـط ـفــى ال ـف ـكــاك
(املـلـقــب بــ«ســويـنـغــا») ،الـفــاعــل ّاالجتماعي
ذو الـتــأثـيــر الكبير ال ــذي سيتكفل بــإخــراج
السلسلتني ،إلــى خلق نــواة مــدرســة تكوين
فــي اخـتـصــاصــات الـتـحــريــك ،بـغـيــة تطعيم
بالكفاءات الالزمة.
فريق إنجاز السلسلة
ُ ّ
ـاش عن
الـلـقــاء الــرابــع واألخ ـيــر خــصــص لـنـقـ ٍ

«ت ـطـ ّـور الكتابة لسينما التحريك فــي ال ــ20
َ
املخرجني فابريس
سنة األخيرة» ،بحضور
ف ــوكـ ـي ــه (فـ ــرن ـ ـسـ ــا) وأوغ ـ ـس ـ ـتـ ــو زان ــوف ـي ـل ــي
(ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازيـ ـ ــل) ،والـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــت جـ ـ ــان رونـ ـي ــو
ّ
(فــرن ـســا) .الـتـقــت مـعـظــم امل ــداخ ــات عـلــى أن
مجال كتابة مسلسالت التحريك للتلفزيون
عدةُّ ،
تحكمه اعتبارات ّ
تحد من حرية الكاتب
ُوامل ـ ـخـ ــرج ،ف ــي م ــرح ـل ــة م ــوالـ ـي ــة :ال ـج ـم ـهــور
امل ـس ـت ـهـ َـدف ،وس ـيــاســات الـبــرمـجــة الخاصة
بكل قناة ،إلــخ .خصوصًا في فرنسا ،بينما
ّ
ّ
كاملنصات
استطاعت وسائل البث الجديدة،
ً
وفضاءات الـ«ستريمينغ» ،في أميركا مثال،
والتجريب،
خلق بيئات أكثر مالءمة لإلبداع
ّ
ما ّأدى إلى ظهور مسلسالت خالقة ،حققت
انتشارًا ُمبهرًا ،كـ«ريك ومورتي» .محدودية
الـتـجــربــة الـفــرنـسـيــة ،عـلــى صعيد االنـتـشــار
ّ
والتوجه،
العاملي ،تسائل مقاربة االستهداف
ً
ّ
مقارنة باملسلسالت اليايانية ،التي حققت
نـ ـج ــاح ــا م ـط ـل ـق ــا ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ج ـم ـه ــور
املراهقني والبالغني ،بفضل اعتمادها على
اقتباس الـ«مونغا».
دروس سينما التحريك

ّ
تم تخصيص فقرة «بطاقة بيضاء» للمنتج
رون َ
داي ـن ــز ،ال ــذي ق ـ ّـدم فـيـهــا عــرضــا ألفــام
تحريك قصيرة ،أنتجها في  20عامًا من عمر
ٍ
شركته «ساكربلوه» ،منها «أخــي الصغير
من القمر» (فريدريك فيليبير ،)2007 ،الذي
يضع طرحه في واجهة رهانه الجمالي ،من
ْ
دون أن ينزع ذلك عنه القدرة ّعلى التأثير ،من
خالل أخت تحكي بشكل مؤثر عن يوميات
ّ
ّ
وتصرفاته التي
بالتوحد،
أخيها املـصــاب
ّ
تبدو غريبة ومزعجة للغرباء ،لكنها مألوفة
ومـحـ ّـبـبــة لـهــا .أس ـلــوب الـتـشـكـيــل ،بصباغة
املــاء املحيل إلــى التجريدية اإليحائية ،في
«الـسـقــوط» ( )2018لـبــوريــس ّ
الب ــي (جــائــزة
ّ
«أس ـ ـبـ ــوع الـ ـن ــق ــاد» ألفـ ـض ــل ف ـي ـلــم ق ـص ـيــر)،
ي ـحــاكــي رح ـل ــة اإلنـ ـس ــان ع ـلــى األرض منذ
ال ـخ ـل ــق ،مـ ـ ــرورًا بــال ـتــاقــح واالزده ـ ـ ـ ــار ،إلــى
التقهقر نحو املآسي والـحــروب .اإليحائية
الــرمــزيــة لــ«الــرجــل الـجــالــس على الكرسي»
( )2014لـيــونــغ داه ــي («كــري ـس ـتــال» أفضل
فيلم قصير في «آنسي») ،عن متاهة الوعي
االمتثال
بــالــذات ،والسعي إلــى الـتـحـ ّـرر مــن
ّ
َ
ونـظــرة اآلخــريــن .فيلم أس ـ ّـر رون داي ـنــز أنــه
ال يــزال غير قــادر على تلخيص ّ
قصته في
ْ
أن يـمـنـعــه هـ ــذا من
ج ـم ـ ٍـل ق ـل ـي ـلــة ،م ــن دون
ّ
ّ
«أحس بصدقه
مرافقته واملرافعة عنه ،ألنه
ّ
ْ
ّ
واستحقاقه ألن يرى النور»ُ ،مركزًا على أن
دوره يتمثل فــي حـلـقــة الــو ّصــل والـتـقــريــب
بــن رؤي ــة امل ـخ ــرج ،ال ـتــي يـلــفـهــا غــالـبــا نـ ٌ
ـوع
مُ ــن ال ـض ـب ــاب ـي ــة ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،وانـ ـتـ ـظ ــارات
املشاهد كما يحدسها انطالقًا من تجربته،
ْ
م ــن دون أن ت ـك ــون ل ــه أحـ ـك ــام م ـس ـب ـقــة ،أو
وصفات جاهزة لشكل املشاريع التي ينبغي
ْ
أن يدعمها.
(النص الكامل على املوقع اإللكتروني)

الـ«أوسكار» المفقود

مواليد  8سبتمبر /أيــلــول  ،1983رُ ِّشـــح باستيان دوبـــوا (الــصــورة)
لـ«أوسكار» أفضل فيلم تحريك قصير ،عن «مدغشقر ،يوميات
تقليد
سفر» .ينطلق الفيلم من
ٍ
يقول بعودة الموتى ،له أهمية
احــتــفــاالت
كــبــيــرة فــي إحــيــاء
ٍ
مختلفة في ذاك البلد ،ترتكز
عــدة من الرقص.
ـاط
ّ
على أنــمـ ٍ
ّ
برحالة أجنبي
قة
ل
متع
الحكاية
ّ
يصل إلى إحدى المدن القديمة،
كمًا هائًال من
فيكتشف تدريجيًا
ّ
تلك التقاليد الشعبية الراسخة في
الوجدان منذ سنين طويلة.
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