
سينما

باريس ـ ندى األزهري

ــا أيـــضـــا اســـمـــي روســيــلــيــنــي،  ــ »أنـ
وال  غنّيا  وال   

ً
لسُت جميال ي 

ّ
لكن

ــانـــدرو  ــيـــسـ ــقــــول ألـ مــــشــــهــــورًا«، يــ
ــدى دعــــائــــم الــفــن  ــ ــ روســـيـــلـــيـــنـــي، حـــفـــيـــُد إحـ
السابع في العالم، وعميد سينما الواقعية 
 تكون 

ْ
 أن

ً
اإليــطــالــيــة الــجــديــدة. لــيــس ســهــال

ُمنتميا إلى عائلٍة، لها هذا القدر من الشهرة 
قــّرر أليساندرو تحقيق فيلم  لــذا،  واملعرفة. 

عنها.
في  املـــعـــروض  ـ   )2020( روســيــلــيــنــي«  »آل 
قسم »زاويـــة واســعــة«، في الـــدورة الـــ52 )15 
»مهرجان رؤى  ـ 25 إبريل/ نيسان 2021( لـ
الواقع ـ نيون )سويسرا(« ـ ُيبدي، بصراحة 
مــتــنــاهــيــة وُمـــحـــّبـــة، ظـــاهـــرة تــأثــيــر وجـــود 
معلم كبير من معالم السينما العاملية على 
 يحملوا 

ْ
عائلٍة، ُينتظر من أفرادها دائما أن

ولو ذّرة من عبقرية املخرج الكبير. روبرتو 
مع  العيش  »أســطــورة«. صعٌب  روسيليني 
أو باالفتراق  ها 

ّ
األساطير، وبعدها، في ظل

بــــاالســــتــــفــــادة مــن  بـــنـــســـيـــانـــهـــا أو  عــــنــــهــــا، 
أسمائها. فهل كان هذا املخرج واعيا بمدى 
تأثيره على حياة أفراد عائلته، بشخصّيته 
القوية، وشهرته؟ بهذا اإلرث الصعب الذي 
ــق 

ِّ
أعـــطـــاه لــهــم؟ كــيــف تــعــايــشــوا مــعــه؟ ُيــحــق

ـــن عــائــلــة،  ألـــيـــســـانـــدرو فــيــلــمــا حــمــيــمــيــا عـ
وخصوماتها  وتعقيداتها  أســرارهــا  وعــن 
فــي آن  اتــهــا. عائلة مــوّحــدة ومتفّرقة  ولــقــاء
والــــروح، ومتنّوعة  الــعــّراب  إيطالية  واحـــد. 
األعراق واالنتماءات. فيلم رحلة شخصية، 
 شاركتها 

ْ
أن يسبق  لــم  عائلٍة  عــن  وحقائق 

ــاداٍت ألبــنــاء  ــهـ ــٍد، يــســتــعــن فــيــه بـــشـ مـــع أحــــ
ــــالٍم ُمـــصـــّورة  روســيــلــيــنــي، وأرشـــيـــف مـــن أفـ
بكاميرا صغيرة، كانت تستخدمها إنغريد 

برغمان.
الفيلم مهمٌّ للحفيد أليساندرو، ثمرة زواج 
االبـــــن األكـــبـــر لــلــمــخــرج املـــشـــهـــور بــراقــصــة 
أفــروأمــيــركــيــة. صــغــيــرًا، لــم يــجــد مــكــانــه في 
تــوفــّي جــّده.  عــامــا،  بلوغه 13  العائلة. عند 
اليوم، يبحث عن العائلة، وعن هذا الشعور 
باألمان، الذي تحيط به أفرادها. »هي التي 
تحّبك، ســواء كنت أبيض أم أســوَد، ومهما 
ارتكْبَت من أخطاء«. في خمسينيات عمره، 
وبعد خروجه من فترة إدمــان، قــّرر العودة 
وأخواله  إلى خاالته  واللجوء  العائلة،  إلى 
ــثــــالث، طــارحــا  مـــن زوجــــــات روســيــلــيــنــي الــ
عليهم أسئلته، بهدف تشكيل تاريخ أسرته، 
آخــر تشكيل تاريخه. يفعل  وقبل أي شــيء 
ــح بــحــّس طــريــف، ومــشــاعــر 

ّ
هـــذا وهـــو مــســل

صادقة، وندم ظاهر.
بعد احــتــداد مــوقــٍف، أو طــرح ســؤال مربك، 
يــحــاول الــخــروج مــن مــأســاوّيــتــه، وتحويل 
املــســار بــشــيٍء مــن طــرافــة أو حــّب أو حنان.   

ــار ألـــيـــســـانـــدرو اســــتــــدعــــاء شــخــصــيــة  ــتــ اخــ
روســيــلــيــنــي ال ســيــنــمــاه، فــالــوثــائــقــّي هــذا 
ُيـــمـــّرر مــقــاطــع قــلــيــلــة مــن أفـــالمـــه، املــرتــبــطــة 
لجأ  إخراجيا،  العائلية.  وعالقاته  بسيرته 
إلى أسلوب الــراوي، ســاردًا الحدث بنفسه، 
 يكون شخصية في الفيلم، تقود 

ْ
واختار أن

ـــق عــلــيــهــا. اعــتــمــد الـــحـــوار 
ّ
مــســيــرتــه وتـــعـــل

ـــبـــاشـــر مـــع أفـــــراد الــعــائــلــة، ومــواجــهــتــهــم 
ُ
امل

بأسئلته وتساؤالته. لهذا، تعّددت األمكنة: 

إيــطــالــيــا والــســويــد ونــيــويــورك وقــطــر. كما 
ــلــــوبــــا يـــمـــوضـــعـــه فــــي الــــداخــــل،  اخــــتــــار أســ
 
ً
ــيـــؤّدي دوره األســــاســــي، ويــخــلــق تــفــاعــال لـ

شاهد. 
ُ
امل ومع  ُمحّدثه،  مع  أفضل  وتعاطفا 

متقن، عرف  توليٍف  بمساعدة  بهذا،  ق 
ّ
توف

التركيز على األســاســي مــن حـــوارات كانت 
ال ُبّد طويلة.

الــذي   ،)1977 ـ   1906( روسيليني  روبــرتــو 
 الــســابــع، 

ّ
تـــرك بــصــمــاتــه الــعــبــقــريــة فــي الــفــن

ــاء. رســـمـــيـــا، تــــــزّوج ثــالث  ــنـــسـ كــــان يـــحـــّب الـ
 .

ّ
مّرات. أما بشكٍل غير رسمّي، فال عدد لهن

العالقات  تجاه  خاصة  حساسية  لــه  كانت 
ــّده،  ــ ــــى زيــــجــــات جـ ــتـــي تـــــــدوم. بـــتـــطـــّرقـــه إلـ الـ
اإليطالية،  بالطريقة  ألــيــســانــدرو  يستعن 
الحافلة بالظرافة والحيوية والخلط. ُيدرك 
ــذي ُيــلــحــقــه بــُمــشــاهــده،  مـــدى الــتــشــويــش الــ
مــن تــعــقــيــدات عــالقــات جــــّده، فينتقي لــقــاًء 

تلفزيونيا قديما معه، يجيب فيه بصراحة. 
أقواله،  دعــم  في  املخرج  كانت طريقة  هكذا 
ــعـــريـــف بــشــخــصــيــة جــــّده  ــتـ فـــحـــن يــــريــــد الـ
، يختار مقطعا 

ً
العائلة مثال »امللوكية« في 

من »استيالء لويس الرابع عشر على الحكم« 
أيضا،  هــو  ملكا  كــان  فروسيليني   ،)1966(
في  أليساندرو  يسترسل  الرعّية.  وعائلته 
التعريف بشخصية جّده، من خالل عالقاته 
وسلوكه في العائلة. أشهر زوجاته، إنغريد 
 في هوليوود. حن اشتهر، 

ٌ
برغمان، نجمة

طلَبْت منه فيلما. طبعا، لم يكن يعرفها، كما 
ــه لــم يكن 

ّ
تــقــول، فــهــو »يــحــّب السينما، لــكــن

يحّب سينما اآلخرين«.

إيزابيال روسيليني: استثناء سينمائي وحيد في العائلة )الملف الصحافي للفيلم(
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فيلم حميم عن عائلة 
وأسرارها وتعقيداتها 

وخصوماتها

عن صعوبة أْن تكون 
ابن عائلة خاضعٍة لفنان 

كبير، يروي أليساندرو 
روسيليني فصوًال من 

سيرة أناٍس يعيشون 
في ظّل رائد الواقعية 

اإليطالية

املعنوني  )1981( ألحمد  »الحال«  يقتصر  لم 
على الترّبع على عرش الوثائقي املغربي، بل 
ف عن 

ّ
تجاوز ذلك ليخلق صيتا عامليا لم يتوق

النمو، منذ أن قّرر مارتن سكورسيزي تقديمه 
« عام 2007، كأول عمل 

ّ
في »كالسيكيات كــان

من  وتقديمها  األفــالم  ترميم  مشروع  يفتتح 
»مـــؤّســـســـة الــســيــنــمــا الــعــاملــيــة«. تــتــويــج هــذا 
النسخة  رًا باإلعالن عن طبع 

ّ
تــّم مؤخ املسار 

ــداٍر مـــنـــفـــرٍد، وتــوفــيــره  ــ ــ املـــرّمـــمـــة مــنــه فـــي إصـ
»كرايتيريون«  مجموعة  عــرض  منّصة  على 
املــرمــوقــة فــي مــايــو/ أيــــار املــقــبــل، تــزامــنــا مع 

الذكرى األربعن لتحقيقه.
السينمائي  الــزمــن  فلتات  مــن  فلتة  »الــحــال« 
املــغــربــي، نــديــن لــهــا فـــي لــقــاء مـــع ســيــنــمــائــّي 
التقاط نبض  فــي  مهّمة  أظهر موهبة  شــاب، 
ـــٍس شـــعـــري وإنـــســـانـــي 

َ
ـــف

َ
عـــيـــش املــجــتــمــع بـــن

ملتزم، يحتفي بحّب الحياة والرغبة املفعمة 
ــه »آلــــيــــام  ــاكــــورتــ ــم، فــــي بــ ــريــ ــكــ فــــي الـــعـــيـــش الــ
أسطورية  غنائية  ومجموعة  )1978(؛  آليام« 
تعّد  التي  الخالدة،  بأغانيها  األجيال  طبعت 
املغربية  التجربة  عن  ي 

ّ
فن تعبير  أرفــع  رّبما 

 
ّ

. يــصــدح كــل
ّ
الــحــديــثــة بـــن كـــل أصـــنـــاف الـــفـــن

بــحــّريــة   )1981( ــال«  ــحــ »الــ مـــن  »فــــوتــــوغــــرام« 
وصـــــــدٍق، ال يـــــتـــــرّددان فـــي نــهــج الــتــجــريــبــيــة 
الفني  باملخيال  االمتزاج  بغية  واالستبطان، 
فــي روحانيات  ــبــش 

ّ
والــن املجموعة،  ألعــضــاء 

ي إلــهــامــهــم. 
ّ
مــخــتــلــف املــرجــعــيــات الــتــي تـــغـــذ

ــْرق أكثر السبل 
َ
لذلك، ال يــتــرّدد املخرج في ط

راديكالية: تعّدد األصوات، وذهنية املونتاج، 
ــافــة واملـــتـــجـــّردة، من 

ّ
ومـــزاوجـــة الــنــبــرات الــشــف

املناسبة  املسافة  أّي لحظة  في  يفقد  أن  دون 
والضرورية مع طرحه.

 الطرق سالكة لسبر عمق املوروث الغنائي 
ّ

كل
الصوفية،  ياته 

ّ
وتجل وروافــــده  »الــغــيــوانــي«، 

حيث تمتزج الخرافة بالسياسة، واالجتماع 
بــمــشــاعــر الــصــفــاء الــســنــكــرونــي، والــصــداقــة 
الــعــابــرة لــحــواجــز املــــوت؛ مــا يجعل »الــحــال« 
ـ  لــم تفقد  ــقــّدر بثمن، 

ُ
ت إثــنــوغــرافــيــة ال  وثيقة 

ال هــوادة فيها، تجعل من الحقيقة واإلحكام 
ــه، فــــي الـــوقـــت  ــ ــ ـ

ّ
ــدّرج واحـــــتـــــرام. إن ــ ــ مــســألــتــي تـ

ـ  إثنية  نفسه، فيلم حفالت موسيقية، وثيقة 
جاء  اجتماعية.  لحركة  وأرشــيــف  موسيقية، 
 
ْ
أن »الحال« ُمفعما بحرية اختالجاتي، بغية 

ــاًء لالنبهار الــذي  أنــقــل وأمــنــح رؤيـــة أكــثــر وفـ
أشــعــر بــه أمـــام موسيقى »الــغــيــوان«. بفضل 
والرسومية  واملسرحية،  الحاملة،  االنفالتات 
الــخــالــصــة أو الــتــجــريــديــة، يــفــّجــر »الـــحـــال«، 
عــمــدًا وبــطــريــقــتــه الــخــاصــة، األطــــر املرجعية 
وشاركته  ــه 

ُ
رأيــت مــا  عملي  جوهر  للوثائقي. 

مــع فــرقــة »نـــاس الــغــيــوان« فــي فــتــرة الكتابة، 
واستكشفته أثناء جوالتها. صّممت مشروع 
املوسيقي  اإللــهــام  على  بالكامل  ينبني  فيلم 
ألعضاء  اليومية  والحياة  الغيوان«،  »ناس  لـ
وجذورهم  محمدي(،  )الحي  وحّيهم  الفرقة، 
يهمـ  من دون تالعب 

ّ
العميقة في األرض، وتجل

في األلفاظ ـ بصفة شبه سحرية على املسرح، 
ما أّدى إلى نشوء ظاهرة فريدة، تماهى معها 
الــشــبــاب املــغــربــيــّن والـــعـــرب فــي سبعينيات 
»الحال«.  ُولد  الـــ20 وثمانينياته. هكذا  القرن 
إنتاج  إعـــادة  فــي   

ٌ
كامنة الفيلم  فــي  الصعوبة 

 
ّ

أمـــام كل لـــدّي  الـــذي تــكــّون  ـ  التأثير العاطفي 

بعد انصرام 40 حواًل ـ ذّرة واحدة من تفّردها 
الجمهور  انــصــهــار  لحظة  حــول  وحيوّيتها، 
املـــغـــربـــي مــــع مـــجـــمـــوعـــٍة غــنــائــيــة فــــي بــوتــقــة 
ــّبـــرت عـــن عــصــارة  ــــي وغـــشـــيـــٍة، عـ تـــوّحـــد روحـ
هواجسه  عــن  ــّر،  واملــ الحلو  بطعميها  عيشه 
وخيباته، كما أفــراحــه وآمــالــه فــي غــد أفضٍل 

وأكثر كرامة.

ه بني 
ّ
بأن »الحال«  لـ »كرايتيريون«  تعليق  ف 

ّ
¶ ُيصن

الوثائقي  والفيلم  املوسيقية  الحفالت  فيلم  نــوعــي 
كوثائقي  لفترة طويلة  ف 

ّ
ُمصن ــه 

ّ
أن رغم  التجريبي، 

تخييلي، ربــمــا بــــوازع وضــعــه فــي خــانــة واحــــدة مع 
نوع  حّدد 

ُ
ت آلــيــام«. كيف  »آليام  األول  الطويل  فيلمك 

 ،
ً
أوال وراءه  الفكرة  تسّيدت  التي  الرؤية  وما  الفيلم؟ 

وتحقيقه بعد ذلك؟
ي 

ّ
»الحال« مسارات غير مطروقة، ألن  يسلك 

 أتالفى 
ْ
أردت ابتكار سبٍل فريدة بنظري، وأن

 أخرق 
ْ
أن أحــّب  الجاهزة.  الوصفات  استدعاء 

 يــجــمــع بــــن الــفــيــلــم 
ً
ــدود، ألبـــتـــكـــر عـــمـــال ــ ــحـ ــ الـ

عن  بحثي  واملسرحية.  والتخييل  الوثائقي 
أســـلـــوٍب شــخــصــي وأصـــلـــي يــســتــنــد إلـــى هــذا 
 تكون هذه 

ْ
االختراق. مع ذلك، أحرص على أن

لرؤية   تخضع 
ْ
وأن بها،  ما  حكَّ

َ
ُمت التجاوزات 

 
ّ

عضو من أعضاء فرقة »ناس الغيوان« ـ بكل
 أرسم صدى متفّردًا لشخصياتهم 

ْ
صدق، وأن

لة، 
ّ

املختلفة. استخدمت أدواتــي الفنية املفض
أو مـــا أســّمــيــهــا »صــــالت االئــــتــــالف«: املــســرح 
التاريخي.  والكوميديا واملوسيقى واملنظور 
ه 

ْ
جت

َ
كتبت وصــّورت وأخرجت »الحال«، وأنت

 لــي الــحــريــة الــكــامــلــة في 
ً
ــزا جنيني، تــاركــة إيـ

اختياراتي الفنية، لتطبيق تجاربي الخاصة، 
والجرأة على الثقة في حدسي. يمكنك القول 
 »الحال« تعبيٌر عن حرية تامة. هذه الحرية 

ّ
إن

مارتن  املــخــرج  وفتنت   ،
ً
نــضــارة التي منحته 

 املــغــرب لــلــمــّرة األولــى 
ً
ســكــورســيــزي، واضــعــة

االفتتان  يــزال  ال  السينمائية.  خريطته  على 
مستمرًا بعد 40 عاما.

¶ إلى أي مدى ساعدت الحساسية الفنية للمنتَجني 
ســهــيــل بـــن بــركــة )كـــرائـــد فـــي الــســيــنــمــا التخييلية 
املوسيقية(  )بحساسيتها  ِجِنيني  وإيــزا  املغربية( 

في تشكيل مشروع الفيلم؟
»ناس   أدرجت إحدى األغاني األكثر رمزية لـ
الــغــيــوان« )»فـــن غـــادي بـــَي خــويــا« ـ املــحــّرر( 
رت 

ّ
في افتتاح أول فيلم لي »آليام آليام«، فأث

اد. بحكم اهتمامي 
ّ
بعمق في الجمهور والنق

الـــشـــديـــد بـــالـــفـــرقـــة، كــــان لـــــدّي مـــشـــروع فيلم 
مــوســيــقــّي عــنــهــم، فــطــلــَبــْت مــنــي املنتجة إيــزا 
املوسيقية.  إحــدى حفالتهم  جنيني تصوير 
أكثر  شخصي  فيلم  مــشــروع  عليها  عــرضــت 
وقبلته بحماسة وشجاعة.  وتــفــّردًا،  طموحا 
ل، بدافع الصداقة، 

ّ
أما سهيل بن بركة، فتدخ

للمساعدة في عمليات ما بعد اإلنتاج، وسّد 
بعض النقص في املوارد املالية.

 فيلٍم من األفالم 
ّ

¶ انبرْيَت ملواضيع مختلفة في كل
التي صنعتها. كيف تحافظ على تناسق اختياراتك 

الجمالية من فيلٍم إلى آخر؟
 يــتــحــّكــم املـــوضـــوع فـــي تــمــاســك اخــتــيــاراتــي 
الجمالية منذ »آليام آليام«. من دون أّي اّدعاء، 
أضـــع نفسي فــي خــدمــة مــشــاعــري، والــحــاجــة 

ــة. هكذا 
ّ
الشديدة إلى مشاركتها بحرٍص ودق

السينمائية.  للكتابة  الحقيقي  الــعــمــل  يــبــدأ 
عندما تثار األسئلة حول الخيارات الجمالية 
في البداية، هناك الرغبة التي تغمرك، وتقذف 
بك وسط إيقاع معّن تفرضه عليك، ما يفتأ 
االمـــتـــالء، يجتاحك  فــي طـــور  كــنــهــٍر  م 

ّ
يتضخ

بغنى أحاسيسه. فورة من العواطف تتنامى 
وسطك بهدوء، وتغمرك بموسيقاها الفريدة، 
فتجعلك تحلم بُصَور لن تغادرك أبدًا. معيار 

ل في قّوة هذه الرغبة.
ّ
االختيار يتمث

ــنــبــرة  ــّدد ال ¶ بـــعـــد املـــشـــهـــد الـــتـــمـــهـــيـــدي، الــــــذي يــــحــ
املوسيقية للفيلم، تقوم بعمل مونتاج بالتناوب بني 
الحفل املوسيقي )أغنية »الّصينية«( ولقطة املتابعة 
الرائعة، التي تبدأ من وسط »كاريير سنطرال« )حي 
صفيحي وسط الدار البيضاء ـ املحّرر(، إلى نافورة 
العربي  ــان«، اللــتــقــاط جــوهــر شخصية  ــ ــور المـ »ديــ
 عضو 

ّ
كــل مع  مختلف  بشكل  فعلت  مثلما  باطما، 

البنية  أّي مــدى استجابت هــذه  إلــى  املــجــمــوعــة.  فــي 
لسيناريو تّم إعداده مسبقًا؟

 ال يمكنك تــصــويــر أّي شـــيء ذي نــجــاعــة من 
أو في غياب فكرة  دون سيناريو، وبــال بناء، 
 

ّ
إرشادية. كان لدّي تخطيط دقيق للغاية لكل

عــضــو فــي املــجــمــوعــة، يــســاعــد عــلــى فــهــم كنه 
 شـــيء، والــتــمــّرن عليه 

ّ
ــه. تــّم التخطيط لــكــل

ّ
فــن

بــتــفــصــيــٍل كــبــيــر مـــن أجـــل مــحــو أثـــر الــتــقــنــيــة، 
وإعـــطـــاء الــحــيــاة فــرصــة لــلــتــغــلــغــل فـــي ثــنــايــا 
ــع. ال أفعل ذلــك بهذه 

ّ
أتــوق الحكي، حيث كنُت 

الطريقة بحثا عن مسحة حداثة، أو شيء من 
 شيء 

ّ
 وضع كل

ْ
ي أعتقد أن

ّ
، ألن

ْ
هذا القبيل. لكن

فــي املــكــان املــطــلــوب، وتــوظــيــفــه عــنــد الحاجة 
 ،

ً
إلــيــه، فــي نــهــايــة لــقــطــة مــتــابــعــة طــويــلــة مــثــال

 
ً
 أكــثــر، أشـــّد تعبيرية

ً
تصبح األشــيــاء مــشــرقــة

، وبالتالي أكثر إثارة لالهتمام.
ً
 برهانية

ّ
وأقل

التي كانت  الشخصيات،  الفكرة عن جوهر  ¶ هذه 
الغيوان«  إلهام »ناس  تنّوع وثــراء  ضرورية اللتقاط 
)إرث الشاوية، الزجل عند باطما، التراث األمازيغي 
رة 

ّ
لعمر السيد، فّن كناوة لعبد الرحمن باكو(، متجذ

في الصوفية، تمامًا كمفهوم »الحال« )حالة الغشية، 
جلي بالدارجة( املوحي بعنوان الفيلم. هل كنت 

ّ
أو الت

رًا باألفكار الصوفية؟ إذا لم يكن األمر كذلك، ما 
ّ
متأث

هي التأثيرات الروحية التي كانت تحّركك؟
 فــيــلــٍم فـــريـــد مـــن نـــوعـــه. الــكــيــمــيــاء الــتــي 

ّ
 كــــل

اللقاء بن  تشّع من »الــحــال« تجد سّرها في 
»ناس  تساؤالتي الخاصة واإللهام الروحي لـ
الغيوان«. يفصح »الحال« عن أصالة الينابيع 
أعضاءها  رافــقــت  عندما  للفرقة.  املوسيقية 
إلى الصويرة، من أجل مقاطع »كناوة«، كنُت 
لهذه  الغامضة  الــروحــيــة  بالسطوة  مفتونا 
في  باكو  الرحمن  عبد  وبتواضع  املوسيقى، 
ق األمر بمنظومة اعتقاد 

ّ
خدمتها، كما لو تعل

دينية. تشهد على ذلك اللقطة الطويلة ملوكب 
اإلعــالن عن »ليلة الحضرة« في الــشــارع، من 
خالل مونتاج اللقطات املقّربة، بحيث تصبح 
ــُصـــور  ــذه الـ ــ شــبــيــهــة بــتــركــيــبــة تـــجـــريـــديـــة. هـ
م عبد 

ّ
قّربنا من أجواء اإللهام الروحي للمعل

ُ
ت

 سحر موسيقى االنبثاق الصوفي 
ّ
الرحمن. إن

هذا ال يزال قائما في املغرب اليوم، بما أنها ال 
تزال تتمتع بالقدرة على جعل جسد الشعب 

ان في تناغٍم تام.
ّ
وروحه يهتز

حوار

أتالفى الوصفات 
الجاهزة فأنا أحّب 
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