
سينما

نديم جرجوره

ــــهــــا 
ّ
»إن ــيـــســـى، لـــــ ــتـــار راشـــــــد عـ يـــخـ

ــدور« )دار مــوزايــيــك لــلــدراســات  تــ
ــول، الــطــبــعــة  ــبــ ــنــ ــطــ ــر، إســ ــ ــــشـ ــنـ ــ والـ
في  مــنــشــورة  لـــه  مــقــالــة   54 األولــــــى، 2020(، 
ــا وقــضــايــا  ــع، تـــتـــنـــاول أفـــامـ ــواقــ صـــحـــٍف ومــ
 
ٌ
سينمائية، يغلب عليها السورّي. أّولها بحث

الخروج  الــســوريــة..  الوثائقية  »السينما  في 
ــُر حــجــم الــنــصــوص أســاســّي. 

َ
لــلــشــارع«. ِصــغ

ة  بة. هذا ُمهّم. تكثيف القراء اإلطالة غير ُمحبَّ
أفام  على  مفتوح  النقاش  مطلوٌب.  النقدية 
ــائـــع وتـــحـــّديـــات، تــنــبــثــق من  ــة مـــن وقـ

ّ
مــســتــل

حــراٍك مدنّي عفوّي في ســوريــة، ومــن غليان 
اجــتــمــاعــي وســيــاســي فــي فلسطني ولــبــنــان، 
إلــى قــراءة واهتماٍم  تحديدًا. التكثيف دعــوة 
وثائقّي.  معظمها  بــأفــاٍم،  ق 

ّ
يتعل بمضموٍن 

الـــحـــراك الـــســـوري وانـــــدالع الـــحـــرب األســـدّيـــة 
على َمدنيني وبيئاٍت واجتماٍع ُيثيران نقاشا 
ــّدة فـــيـــه، فتستكمل  ــ ــاٌم عـ ــ ــــشــــارك أفــ

ُ
دائــــمــــا، ت

 قــــراءة نــقــديــة لــهــا الــنــقــاش: »املــواجــهــات 
ّ

ــل كـ

العسيرة التي خاضتها الكاميرا أفضت إلى 
أجمل األفام« )ص. 5(.

وتجارب  ومفاصل  تاريخا  يستعيد   
ُ
البحث

 الوثائقّي السوري يواِجه 
ّ
في سورية. يؤّكد أن

النظام، والــروائــّي يعكس نظرة النظام، رغم 
، تحفر 

ً
 أفــامــا روائــيــة، قليلة الــعــدد أصـــا

ّ
أن

في وجــدان وتفكير وتــأّمــل، وترتبط بأناٍس 
ــم 

ِّ
ــحــط

ُ
ــرٍب ت ــّراء حــ ــ ق حـــيـــاة، جـ

ّ
يــعــيــشــون تـــمـــز

 شــــيء. أفــــام عــــّدة يــقــرأهــا راشــــد عيسى 
ّ

كـــل
دائـــم. تفكيك  نــقــاٍش  فــي كتابٍة معقودة على 
شيٍء من تلك األفام يترافق ورغبته في منح 
 آخر للُمشاهدة، وفي منح النّص 

ً
الفيلم شكا

النقدّي مساحة قوٍل في الفيلم، وفي ما يقوله 
الفيلم، وفي مناٍخ ُيحيط بالفيلم وبمخرجه، 

وبناس الفيلم واملخرج وبيئتهم.
الــغــلــبــة لــلــفــيــلــم فـــي نــصــوص راشــــد عيسى، 
ــهــا )الــغــلــبــة( لـــن تـــحـــول دون تــنــّبــه إلــى 

ّ
لــكــن

وقائع وعيٍش وأساليب حياة، ترويها أفاٌم 
ــحــيــط بــإنــجــازهــا. هـــذه ُيــدركــهــا الــكــاتــب، 

ُ
أو ت

إلى  إياها وقتا قبل مغادرته دمشق  لعيشه 
شاهدٍة 

ُ
مل  

ٌ
استكمال الهجرة  فرنسية.  هجرة 

ومتابعة وتأّمل، في نتاٍج سينمائي وأحوال 
اجتماعية وثقافية، وفي مسائل تمّس أفكارًا 
َهــّم ســورّي  عات ورغــبــاٍت. خروجه عن 

ّ
وتطل

س، يصنعه نقُد أفاٍم لبنانية 
ّ
 إلى متنف

ٌ
حاجة

)اإليــجــابــي  »ثقلها«   
ّ

يــخــف لــن  وفلسطينية، 
الــســوريــة، بمواضيعها  والــســلــبــي( عــن تــلــك 
واشـــتـــغـــاالتـــهـــا وهــــواجــــس صــانــعــيــهــا. هــذا 
ــــى ســيــنــمــا،  ــــوق عــيــســى إلـ  بــســبــب تـ

ٌ
حــــاصــــل

ويبقى  مــســاراتــهــا،  ويتابع  أفامها  ُيــشــاِهــد 
عــلــى مــســافــٍة مــنــهــا، فــهــاجــُس كــتــابــتــه نــقــدًا 
«، إلــــــى حـــّد  ــيــــاســــيٌّ اجــــتــــمــــاعــــيٌّ »ثــــقــــافــــيٌّ ســ
ليست  مقاالته   

ّ
إن  

ً
قائا لكتابه  د  ُيمهِّ كبيٍر. 

تماما عن السينما، بل عن »جــدران العسكر 

ها« )ص. 5(.
ّ
واالحتال والرقابة بأشكالها كل

ق 
ِّ
ع على نتاٍج يوث

ّ
الكتاب مــوز الــســورّي في 

القتل  آلة  معظُمه، جماليا، يوميات مواجهة 
األســدّي، من دون تغاٍض عن فعٍل أســدّي في 
أفـــاٍم محسوبة على الــنــظــام وأبـــواقـــه. نــدرة 
ــهــا تــدور« تعكس اهتمام 

ّ
أفــاٍم كهذه في »إن

وقائع  ناقض 
ُ
ت وبــأفــاٍم  أهـــّم،  بنتاٍج  الكاتب 

ــقـــائـــق. الـــنـــتـــاج األهــــــّم يــصــنــعــه ُمــقــارعــو  وحـ
 
ً
لحظة يــؤرشــف  سينمائّي،  بتوثيٍق  النظام 

وحـــالـــة وانـــفـــعـــااًل ووقـــائـــع، مــانــحــا األرشــفــة 
خِرج التوثيق من كاسيكية 

ُ
أبعادًا جمالية، ت

مفردات  بإعطائه  )غالبا(،  التسجيلي  الفيلم 
ســيــنــمــا وثــائــقــيــة تـــمـــزج بـــني تــوثــيــق عـــادي 
ة الــلــحــظــة، يتمّرن  ومــنــحــى بــصــرّي فــي قــــراء
الــبــصــرّي( فــي ابتكار ُصـــوٍر تعكس  )املنحى 

ـ  ي يبوح بَهمٍّ فــردّي 
ّ
وقائع، وفي اشتغاٍل فن

جماعّي.
تتوافق وتأّمات  أفــاٍم،  الكتابة عن  حماسة 
راشـــــد عــيــســى، تـــتـــســـاوى وِحـــــــّدة مــواجــهــتــه 
ر  ـــبـــرِّ

ُ
ــزّور أحـــداثـــا وت ــ ــوااًل وتــ ــ ج أقــ ــروِّ ــ أفـــامـــا تـ

أفـــــعـــــااًل، يــصــنــعــهــا الـــنـــظـــام. حـــمـــاســـة تــشــي 
ــوّرٍط ثـــقـــافـــي إنـــســـانـــي أخــــاقــــي لــلــكــاتــب  ــ ــتـ ــ بـ
تــغــاٍض عن   

ّ
كـــل تــرفــض  الفلسطيني، وِحــــّدة 

ترويٍج وتزوير وتبرير، في حرٍب يخوضها 
 تتهالك السلطة بني 

ْ
نظاٌم من أجل سلطة، وإن

ر وُيبّرر،  ج ويزوِّ يديه شيئا فشيئا. نظاٌم ُيروِّ
بأبواٍق يستعني بعض أصحابها بالسينما، 
أفاما،  بتعريتها  قليلة  مــقــاالت  ساِجلها 

ُ
فت

وبــتــفــكــيــك بــنــيــانــهــا الــتــرويــجــي والــتــزويــري 
والتبريري.

ها تدور« تنخرط في ُصنع نتاٍج 
ّ
مقاالت »إن

ثقافي، يواِجه آلة قتٍل وتنانني عنٍف وتدمير؛ 
ما   

َ
توثيق ونقاشا،   

ً
وتحليا  

ً
ة قـــراء كِمل، 

ُ
وت

ــقــه أفـــاٌم وســجــاالٍت؛ وتــحــتــوي، أحيانا، 
ِّ
تــوث

تــكــن قليلة،   
ْ
ــة، وإن مــعــلــومــات ضـــروريـ عــلــى 

فـــورودهـــا فــي ســيــاق الــكــتــابــة يــمــنــح الــقــارئ 
شيئا معرفيا.

لراشد عيسى آراٌء في اشتغاالت سينمائية، 

وقــائــع  السينمائيني  معالجة  كيفية  وفـــي 
وحــكــايــات وأحــداثــا ومسالك وأفــكــارًا، غير 
متوافقٍة مع آراء آخرين. هذا لن يحول دون 
ض، أحيانا، على  قــراءة هادئة ملقاالٍت تحرِّ
ــاٍم مــكــتــوب  ــ ــادة ُمــشــاهــدة أفـ ــ ُمــشــاهــدة ـ إعـ
ـــهـــا تــــــدور(، فــُيــثــيــر 

ّ
ــا الـــعـــنـــوان )إن عــنــهــا. أمــ

 بـــه، 
ً
ــقـــصـــودة ــــاؤاًل: أتــــكــــون الـــكـــامـــيـــرا مـ ــــسـ تـ

ـــهـــا الــحــيــاة ومـــســـاراتـــهـــا، فـــي أوضــــاٍع 
ّ
أم أن

فرعّي:  تفسير  للعنوان  وخانقة؟  ضاغطة 
»مـــقـــاالت فـــي الــســيــنــمــا«. إحــالــتــه إلـــى غير 
السينما امتداٌد للسينما نفسها، فالسينما 
ــا. الــــكــــامــــيــــرا تـــــــــدور. الـــكـــتـــابـــة  ــ ــــضـ  أيـ

ٌ
ــاة ــ ــيـ ــ حـ

تــلــتــقــط بــعــض مـــســـام مـــا يــــــدور. الــســيــنــمــا 
وأدواتـــهـــا وتقنياتها.  أمــكــنــتــهــا  فــي  تــــدور 
انهماك نظاٍم )سياسي  رغــم  تــدور،  الحياة 
بحرٍب  تعطيلها،  في  وثقافي(  واجتماعي 
 الكاميرا »لّسه 

ّ
ر فيتوقف الدوران، لكن دمِّ

ُ
ت

عم تسّجل« )وثائقي لسعيد البطل وغّياث 
أيوب، 2018(.

 من 
ٌ
. أفاُم الكتاب نابعة

ٌ
لتلك الحرب أنماط

لة بأزماٍت 
ّ
أحوال بلداٍن تعاني حروبا، متمث

وقــاقــل واحــتــاالت وعــنــٍف متنّوع، ُيشارك 
ها تدور« في توثيقها ومناقشتها أيضا.

ّ
»إن

»لّسه عم تسّجل« لسعيد البطل وغيّاث أيوب: كاميرا تدور وتلتقط وتوثِّق )الملف الصحافي للفيلم(
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الوثائقي يواجه نظام 
األسد والروائي يعكس 

نظرة النظام نفسه

جمع الكاتب الفلسطيني 
راشد عيسى 54 مقالة 

له في »إنّها تدور«، 
تناول فيها أفالمًا 

وثائقية وروائية يغلب 
عليها الهّم السوري 

في ظّل الحرب

قبله،  نــجــزت 
ُ
أ أفــامــا مغربية طويلة   

ّ
أن رغــم 

 
ّ
ــلـــى أن ــاد والـــبـــاحـــثـــني عـ ــ

ّ
ــق ــنــ ــلــــب الــ ــفـــق أغــ ـ

ّ
ــت يـ

عاما(،   80( بناني  لحميد   ،)1970( »وشــمــة« 
واضــــــــُع حـــجـــر أســـــــاس الـــســـيـــنـــمـــا املـــغـــربـــيـــة، 
كتعبيٍر عن سينما ناضجة وواعية بأدواتها 
الــفــنــيــة، والـــرهـــانـــات الــجــمــالــيــة، واإلشـــكـــاالت 
 عن طرقها منذئذ، بحساسيات 

ّ
التي لم تكف

مختلفة فــي عــشــرات األعــمــال، وأّولــهــا رهــان 
الــتــأرجــح بــني التقليد والــحــداثــة، واضــطــراب 
الــهــويــة الــنــاجــم عــنــه، كــمــا نلمسه فــي مسار 
التراجيدي، بني طفولة تشّرب فيها  مسعود 
ي، ُممعٍن في 

ّ
مرارة االنسحاق أمام أب بالتبن

انعكاسات  يجتّر  أن  قبل  والصرامة،  التقليد 
هو 

ّ
ذلك في التسّكع رفقة أقرانه بني دروب الل

املــبــاح )املــشــهــد األيــقــونــي لــرمــي حــفــر الــّســور 
ات 

ّ
ــلــــذ ــثـــمـــرات الـــبـــرتـــقـــال(، والـــبـــحـــث عــــن املــ بـ

العابرة، والتمّرد على طبائع املجتمع.
يــحــمــل مــســعــود فـــي أعــمــاقــه بــــذور اغــتــراب 
املخرج  استشهاد  لاهتمام  )مثير  متأّصل 
»الــقــّديــس جــيــنــيــه، املــســرحــّي والــشــهــيــد«،  بـــ
ــان ـ بـــول ســـارتـــر »يــومــيــات  حــيــث يــصــف جـ
»كــوســمــوغــونــيــا«،  لـــــّص« لـــجـــان جــيــنــيــه بـــ
ــٍم مـــــا( مــنــذ  ــالــ أو نـــظـــريـــة تـــأصـــيـــل نـــشـــأة عــ
ق وجــوده عبر  نعومة أظــافــرة، ال ينفّك يــؤرِّ
ـ  البومة( وشخصيات  ـ  )املـــرأة  استيهامات 
الّرجلني(، ينجح  فاقد  األغــنــام  )مالك  ُصــور 
املــخــرج فــي اســتــتــبــاب غــرائــبــّيــتــهــا مــن قلب 
الواقع، صانعا فيلما كبيرًا بأجوائه املتفّردة 
بني  مــانــع  بشكل  يجمع  العميقة،  ودالالتــــه 
توّجهني سيطبعان السينما املغربية: أفام 
ــــف ذات الـــطـــابـــع الــتــعــبــيــري والـــرمـــزي 

ّ
املــــؤل

وسينما  الــطــفــل(  مــســار  أو  األول،  )الـــجـــزء 
الــــدرامــــا االجــتــمــاعــيــة الــواقــعــيــة، املــمــزوجــة 
بلمسة شاعرية أو حاملة )الجزء الثاني، أو 

مسار الشاب(.
بمناسبة مرور 50 عاما على »وشمة«، حواٌر 
»أيـــام قرطاج  كّرمه 

ُ
ت الــذي  بناني،  مــع حميد 

ــُت 
ْ
ــتــن

ُ
ــي ف

ّ
ــاركـــســـي، لــكــن ــاع املـــذهـــب املـ ــبـ مـــن أتـ

بالفلسفة الوجودية خاّصة. كنت قارئا نهما 
ــرت كثيرًا بأفكاره. 

ّ
ـ بــول ســارتــر، وتــأث لــجــان 

تحفته »القّديس جينيه، املسرحي والشهيد« 
ألهمتني بشّدة.

■ هناك أيضًا جانب رمزي مثير لالنتباه في مشهد 
األب،  أثــار غضب  ما  الفاكهة،  يسرق  عندما  الطفل 
خذ فجأة الخطوط العريضة لشخصية ذات 

ّ
الذي يت

وصاية متعالية، تكاد تالمس القدسّية.
ى )في الجزء 

ّ
بن

َ
ق بطفٍل ُمت

ّ
 األمر يتعل

ّ
بما أن

الـــثـــانـــي مــــن الـــفـــيـــلـــم، يــكــشــف مـــســـعـــود ملــالــك 
ه 

ّ
ه ُوِجد رضيعا على حافة نهر(، فإن

ّ
األغنام أن

أسير  ــه 
ّ
بــأن يشعر  جميعا  ني 

ّ
املتبن كاألطفال 

كـــرم والــديــه الــجــديــديــن. ال شـــيء فــي ملكّيته 
 سرقاته الصغيرة، 

ّ
عــطــي لــه. لــذا، فــإن

ُ
إال مــا أ

نوع  عن  تعبيٌر  الخفاء،  في  يستهلكها  التي 
من الطقوس. طريقة الستعادة طعم األشياء، 
بالذهاب بسلوكاته ضّد أخاقيات املجتمع. 
 ألفكاٍر نهلتها من قراءتي 

ٍّ
طبعا، في هذا تجل

جان ـ بول سارتر، كما أسلفت.

ـ 30  الـــــــ31 )18  ــا  ــهــ فـــي دورتــ الــســيــنــمــائــيــة«، 
ديسمبر/ كانون األول 2020(، احتفاء بمنحه 
»التانيت البرونزي« في دورتها الـ3 )11 ـ 18 

أكتوبر/ تشرين األول 1970(.

■ كيف ولدت فكرة »وشمة«؟
دة للغاية، 

ّ
كما تعلم، العمل الفني مسألة معق

ترتكز على خلفية ثقافية، وقراءات وذكريات 
رات مختلفة. ثم هناك 

ّ
ــه مزيج مؤث

ّ
إن طفولة. 

مــعــجــزة الــّصــفــحــة الــبــيــضــاء، حــني تجتاحنا 
في  الــّدفــيــنــة  برغبتنا  تــســويــدهــا  فــي  اإلرادة 
الــروح  ونــفــخ  لاهتمام،  مثيرة  مــواقــف  خلق 

في شخصياٍت من وحي الخيال.

■ أحــــبُّ كــثــيــرًا، فـــي املــشــهــد األول، ذلـــك الــتــنــاقــض 
للمدّرس،  باملاركسية،  ر 

ّ
املتأث الحتمي،  الخطاب  بني 

وأقوال األب املفعمة بالدوغمائية الدينية بشأن منافع 
التربية الــصــارمــة. هــل هــذا نــوع األفــكــار التي كانْت 

تسكنك عندئذ؟
تقليدي  مجتمع  فــي  نعيش  ــنــا 

ّ
ألن بالتأكيد، 

اتــــي، كــنــُت فعليا  جــــدًا. بــحــكــم ثــقــافــتــي وقــــراء

■ الديكور مهّم جدًا في الفيلم.
ه شخصية قائمة بحّد ذاتها.

ّ
بالتأكيد. إن

■ هـــل تــخــّيــلــت الــفــيــلــم بــشــكــل طــبــيــعــي فـــي محيط 
ها مسقط رأسك، أم قّررت موقعته هناك 

ّ
مكناس، ألن

بعد إجراء استكشاٍف ألمكنة مختلفة؟
أقــارب  ، لي 

ْ
مكناس مسقط رأســي فعليا. لكن

عبر الــزواج في قرى »زرهــون«: عّمة متزّوجة 
ــــس، وأخ تــــزّوج ابنة  تــعــيــش فــي مــــوالي إدريـ
قائد قرية صغيرة تسمى املغاصيني. عمتي 
 

ّ
كــل فــي منزلها  بــمــوســم »حــمــادشــة«  تحتفل 
املوسيقى،  بــهــذه  للغاية  متشّبعا  كــنــُت  عـــام. 
حّسيا وإيقاعيا. إلى جانب املغاصيني، هناك 
قــريــة ســيــدي عــلــي، منبع ثقافة »حــمــادشــة«. 
ــواء خــاّصــة.  مــوســم »حــمــادشــة« يعقد فــي أجـ
 عــام تقريبا. 

ّ
كــنــُت أحـــرص على حــضــوره كــل

لذا، خبرت جّيدًا املنطقة وطبيعتها وكهوفها 
ها منذ طفولتي ومراهقتي. لهذا 

ُ
التي اكتشفت

السبب، خطرت لي فكرة تصوير فيلمي هناك 
فورًا.

دهش واملحفوف 
ُ
■ هناك أيضًا ذلك املشهد الليلي امل

ــعـــدًا شبه  ــذي يــكــتــنــف ُبـ ــ بــمــجــازفــة فــنــيــة كـــبـــيـــرة، الـ
يلة في الخارج، 

ّ
شيطانّي: يمضي الطفل مسعود الل

برأيي،  مــحــوري،  مشهد  عنه.  الجميع  يبحث  بينما 
ــل مستقبل 

ّ
ــدٍر«، حــيــث يــتــشــك ــ ــه بــمــثــابــة »لــيــلــة قـ ــ

ّ
ألن

الشخصية كشخٍص بالغ.
 
ّ
هـــذا مشهد االنــفــصــال عــن األب، خــاصــة أن
على  لــه  عقابا  بالنار  للكّي  يتعّرض  الطفل 
نهائية  قطيعة  ُيشّكل  ما  وسرقاته،  هروبه 
وشاملة مع األب. إلى ذلك، يجّسد هذا فعل 
ب بــالــنــار« 

ّ
 »الـــلـــه وحــــده يـــعـــذ

ّ
تـــدنـــيـــٍس، ألن

، قــبــل معاقبة 
ْ
فـــي الــتــقــلــيــد اإلســـامـــي. لـــكـــن

ــي فـــي طــقــٍس، 
ّ
الــطــفــل، يــنــخــرط األب بــالــتــبــن

حــيــث ينغمس فــي نـــوٍع مــن الــرقــص ُمــقــّيــدًا 
 عن 

ً
بــالــســاســل فـــي مــيــاه الـــحـــوض، كــنــايــة

ــى يــخــلــو عقابه 
ّ
تــطــهــيــر الــعــنــف املــقــبــل، حــت

 ،
ّ

 حـــقـــٍد شــخــصــي. هــــذا يــــدل
ّ

لــلــطــفــل مـــن كــــل
يه لفكرِة العقاب اإللهي.

ّ
بطريقٍة ما، على تبن

■ ما هي ذكرياتك عن تصوير هذا املشهد مع عبد 
الفيلم  الكاميرا؟ وعن تصوير  التازي وراء  الرحمن 

عامة؟
ــا، لـــــــــدّي ذكـــــــريـــــــات جــــــّيــــــدة جــــــــدًا عــن  ــ ــــومـ ــمـ ــ عـ
ـــْت بــلــديــة مــكــنــاس مهّمتنا 

َ
الــتــصــويــر. ســـّهـــل

كثيرًا، باستضافتها إيانا في أكواٍخ خشبية 
ــوزارة الــشــبــاب والـــريـــاضـــة. فــي قــرى  ــ تــابــعــة لـ
زرهون، أكرمنا السّكان بإيوائنا في بيوتهم، 
العربي  املرحوم  الفريق،  ف أحد أعضاء 

ّ
وتكل

اليعقوبي، بمهّمة الطبخ. لذلك، فإن »وشمة« 
ُيعتبر أرخص فيلم في التاريخ، بحسب نور 
الـــديـــن الــصــايــل )يـــضـــحـــك(. وجـــــدُت فـــي عبد 
التازي مديَر تصويٍر و»كاميرامان«  الرحمن 
ذ ببراعة اللقطات واإلطــارات التي 

ّ
ممتازًا. نف

ها.
ُ
أرْدت

بمساهمة  الــجــمــاعــي،  العمل  روح  الفيلم  يعكس   ■
ــّدة: مــحــمــد تــيــمــود فـــي الـــحـــوارات  ــ ــرى عـ مـــواهـــب أخــ
وأحمد البوعناني في املونتاج. هذه روح لم نعد نراها 

 نادرًا في زمننا الحالي.
ّ

إل
 
ْ
ســأخــبــرك شــيــئــا. الــســيــنــمــا عــمــل فـــريـــق، لــكــن

ــائـــد الــفــرقــة  ــــي. املــــخــــرج قـ
ّ
ــن ــنـــاك مــــســــؤول فــ هـ

 
ّ

ُيــمــكــن لكل لـــزم األمــــر،  آٍن، وإذا  فــي  ـــف 
ّ
واملـــؤل

ــســاهــمــة بــشــيٍء فــي بناء 
ُ
عضو فــي الــفــريــق امل

ها، يبقى املخرُج مديَر 
ّ
العمل. في األحــوال كل

الــعــمــل، خــاّصــة عــنــدمــا يــكــون، كــمــا فــي حالة 
»وشـــمـــة«، هـــو نــفــســه كــاتــب الــســيــنــاريــو. في 
كثيرة  تقنية   

ٌ
أعــمــال هــنــاك  التوليف،  مرحلة 

أّولــي   هناك مونتاج 
ْ
نجز بعد اإلنــتــاج، لكن

ُ
ت

ط تقطيع 
ّ
خط

ُ
تّم إجراؤه منذ التصوير، وفقا مل

ها 
ّ
حَسب االحتماالت كل

ُ
تخّيلته في رأســي. ت

ُمــســبــقــا، واملـــونـــتـــاج لـــيـــس، نـــوعـــا مــــا، ســوى 
ط له منذ التصوير.

ِّ
ط

ُ
تنفيذ ما خ

■ كيف تّمت مرحلة ما بعد اإلنتاج؟ هل كان لديك ما 
يكفي من اإلمكانات إلتمامها من دون صعوبات؟

»املركز  لـ الراحل عمر غنام مديرًا  كــان  آنــذاك، 
السينمائي املغربي«. ساعدني كثيرًا بمنحي 
 شـــيء مــّجــانــا: غــرفــة املــونــتــاج واملــخــتــبــر 

ّ
كـــل

ــنـــاك أيـــضـــا مــهــنــدس  وقــــاعــــة الـــّصـــوتـــيـــات. هـ
ــانـــي هــانــز كــلــني، ومـــديـــر قــاعــة  الـــصـــوت، األملـ
، الــتــابــعــة لــلــمــركــز. 

ّ
الـــّصـــوتـــيـــات بــعــني الـــشـــق

الصوتية  ــرات 
ّ
املــؤث مــزج  فــي  كثيرًا  ساعدني 

ــي 
ّ
وأشــغــال مــا بعد اإلنــتــاج. ينبغي الــقــول إن

كنُت محظوظا للغاية أثناء إنجاز الفيلم.

■ مــــاذا عــن املــوســيــقــى الــرائــعــة، الــتــي تــعــبــر الفيلم 
واغترابها.  الرئيسية  الشخصية  بعزلة  وتتسامى 

كيف تّم تسجيلها؟
م املوسيقى 

ّ
 لي يعل

ٌ
دومينيك هيلبوا صديق

في وجــدة. أعجب كثيرًا بالفيلم، ووافــق على 
 

ّ
كل ارتجل  مقابل.  دون  من  املوسيقى  تأليف 

»تشيلو«، وهي آلة  شيء في االستديو بآلة الـ
أحّبها كثيرًا.

حوار

ُفتنُت بالفلسفة 
الوجودية وتأثّرت 

كثيرًا بسارتر

 ،»2020 السينمائية  قرطاج  »أيام  في  تكريمه  بمناسبة 
احتفاًء بـ50 عامًا على »وشمة«، حاورت »العربي الجديد« 

المغربّي حمدي بناني عن الفيلم والسينما والحياة

حميد بناني

ُولد حميد بناني، المخرج والسيناريست والكاتب المغربي، في مكناس، 
في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1940. حصل على منحة من وزارة الشباب 
والرياضة )1958( للمشاركة في ورشة عن الكتابة. تابع دراسات جامعية 
باريس ودرس  إلى  )1964(. سافر  الفلسفة  الرباط، ونال شهادة في  في 

السينما في »ايداك« )»فيميس« حاليًا(. 
 )1973( الغائب«  و»صــالة   )1970( و»وشمة«   )1967( »الخادمات«  له: 

و»الطفل شيخ« )2012( و»ليلة متوّهجة« )2017(.

سيرة

حماسُة نقاٍش 
وِحّدة مواجهة

»إنّها تدور« لراشد عيسى

حميد بناني )البسًا القبعة( يُحّضر مشهدًا في »وشمة« لتصويره )أرشيف المخرج(

أجراه: سعيد المزواري

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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