
سينما

عبد الكريم قادري

ــزائــــري مـــــرزاق  ــجــ ــرج الــ ــخــ َعـــــــّود املــ
ــه  ــمـــهـــور مـــعـــظـــم أفـــامـ عــــلــــواش جـ
عــلــى وجــــود مــســاحــٍة، صــغــيــرة أو 
ى لو تناول 

ّ
املــرأة، حت كبيرة، ُيدافع فيها عن 

وهواجسها.  عواملها  عــن  بعيدة  ثيمة  الفيلم 
 
ْ
يــجــهــد فـــي خــلــق درب مـــزهـــر لـــهـــا، ُيــمــكــن أن

الرئيسية،  قضاياها  إحــدى  إلــى  عبره  يشير 
ــر الــــذي  ــهـ ــقـ ــه، والـ ـــطـ

ّ
ــل ــل وتـــسـ ــرجــ كــــذكــــوريــــة الــ

تــعــانــيــه، ومــشــاكــلــهــا االجــتــمــاعــيــة واألســـريـــة، 
ــه. قــائــمــة  ــ واســـتـــغـــال جـــســـدهـــا والـــتـــكـــّســـب بـ
ف جزءًا 

ّ
مشاكلها ال تنتهي، لكن علواش يوظ

تبقى  كــي  وهــمــومــهــا،  مــن منطلقات نضالها 
 عليها، مــا ُيــعــن الــحــركــات 

ً
ــطــة

ّ
األضــــواء ُمــســل

الــنــســويــة، ويــبــقــى صــوتــهــا عــالــيــا، ال يــصــدأ 
ــقــتــل 

ُ
بــســهــولــة، وال ُيـــــــردم، كــقــضــايــا كــثــيــرة ت

الوثائقّي،  جديده  في  والتناسي.  بالتجاهل 
»نساء« )2020، 90 دقيقة(، ذهب علواش إلى 
ــســات الــحــركــات الــنــســويــة، واملــدافــعــات  مــؤسِّ
الشرسات عن حقوق املرأة الجزائرية، بعد فتح 
املــجــال واســعــا أمــامــهــن، على خلفية إفـــرازات 
تظاهرات 5 أكتوبر/ تشرين األول 1988، التي 
 
ً
والرئيس، مشحونة الحكومة  بإسقاط  نادت 

كّرس لعقوٍد، 
ُ
بالوضع االقتصادي املترّدي، امل

واإلعامية  الحزبية  الــتــعــّدديــة  غــيــاب  بسبب 
ــة، وتـــغـــيـــيـــب الـــــصـــــوت املـــخـــتـــلـــف  ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ والــ
والـــحـــّر، مــا جــعــل الــحــكــومــة وقــتــهــا تستجيب 
ــنــــداءات، بــعــد فشلها في  بــاســتــحــيــاء لــتــلــك الــ
ووأدهـــا  بالعنف،  االحتجاجية  الــحــركــة  قمع 
فـــي مــهــدهــا، بـــإطـــاق الـــرصـــاص الـــحـــّي على 
املتظاهرين واملتظاهرات، وتعذيبهم ورميهم 

في السجون.
اســتــجــابــت الــحــكــومــة صــــاغــــرة، تــحــت وطـــأة 
ـــم عــلــيــهــا فــتــح املـــجـــال أمـــام 

ّ
الـــضـــغـــط، مـــا حـــت

الحركات النسوية لتأسيس جمعيات وأندية 
جزائرية  محافظات  فــي  وطنية  وتنسيقيات 
كثيرة. كما شاركت املرأة في الحياة السياسية، 
وفعاليات  التعذيب،  ضــد  تظاهرات  مت 

ّ
ونظ

ككيان   
ّ
عبرها وجــودهــن النساء  أثبتت  عـــّدة، 

 مـــع بــدايــة 
ّ
ــــوي، قــبــل أن تــخــتــفــي أصـــواتـــهـــن قـ

العشرية الــســوداء وســنــوات الــرصــاص والــدم 
على  شـــاهـــٌد  عـــلـــواش  ــــرزاق  مـ  .)2001 ـ   1991(
النضال  ق 

ّ
فوث املهّمة،  التاريخية  الفترة  هذه 

النسوي بكاميرته، التي لم تغادره، كما كتب 
فا 

ّ
الفيلم على شاشة ســـوداء، موظ بــدايــة  فــي 

ــعـــروض فـــي الــــدورة  مـــا لــديــه فـــي »نـــســـاء«، املـ
ـ نــظــرات من  الــدولــي للفيلم  »املهرجان  لـ الــــ37 
ــقــامــة افــتــراضــيــا )لــلــعــام 

ُ
ــنــــدا(«، امل أفــريــقــيــا )كــ

الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي(، بـــن 9 و18 إبـــريـــل/ 
نيسان 2021. فيه، أقام علواش مقارنة مهّمة 
بــن ثــورتــي 5 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 1988، 
دت جزءًا 

ّ
و22 فبراير/ شباط 2019. مقارنة ول

من  انطاقا  وجماليته،  الفيلم  من سينمائية 
ــِمــد عــلــيــه: مـــا الـــذي 

َ
ــعــت

ُ
الـــســـؤال الـــجـــوهـــري امل

ق في 30 عاما من الحركة النسوية، بعد 
ّ
تحق

عــاٍم واحــد على بداية الثورة األولــى، وانتهاء 
»ثورة  بـ لسلمّيته،  سّمى، 

ُ
امل الحديث  بالحراك 

ــــات، بــحــســب األصـــــوات  ــابـ ــ االبـــتـــســـامـــة«؟ اإلجـ
ُمخّيبة  للنضال،  سة  واملؤسِّ الفاعلة  النسوية 
ــهــا أحــرقــت 

ّ
ــة الــحــســرة، كــأن وُمــفــلــســة إلـــى درجـ

املسافة الزمنية، وعــادت إلى املنطلق مجّددًا، 
إلى فترة التأسيس واملناداة بأبسط الحقوق.

النضالية،  وأمجاده  املاضي  إلى  العودة  قبل 
أمـــل الــبــدايــات، رّكـــز عــلــواش عــدســة كاميرته 
عن  ُيدافعن  اللواتي  الــجــديــدات،  النساء  على 
 في ممارسة ما يحبنب، 

ّ
كينونتّهن وفرصهن

من دون خجل أو احتقار من مجتمع ال يزال 
ـــهـــا »ســـقـــط مـــتـــاع«. 

ّ
يــنــظــر إلــــى املــــــرأة عــلــى أن

رواق   
ُ
قاعة علواش  مقارنة  في  األول  املنطلق 

الــتــدريــب فـــي أحـــد املـــســـارح الــجــهــويــة، حيث 
تــتــمــّرن املمثلة يــســرى عــــازب، رفــقــة الــراقــصــة 
ليلى زايــدي وهاجر تيفاش. األولــى محّجبة، 
الرجل،  مع  الحقوق  تساوي  بضرورة  تنادي 
للمرأة  ــب مشكلة  يــســبِّ ال  الــحــجــاب   

ّ
أن وتـــرى 

الــتــي تــرتــديــه عــن قــنــاعــة؛ بينما تـــرى زايـــدي 
الرقص عيبا وعــارًا،   املجتمع يعتبر مهنة 

ّ
أن

ــهــا ال تــهــتــم بـــه وال بــــاألصــــوات الــنــاشــزة 
ّ
لــكــن

الــتــدريــب وتطوير  مــنــه، وســتــواصــل  الطالعة 
ها تحب املهنة التي اختارتها عن 

ّ
مهنتها، ألن

 قــانــون األســرة 
ّ
قناعة. أكثر مــن هــذا، قالت إن

 املــــرأة وكــيــانــهــا، وهــــذا وافــقــت 
ّ

 بــحــق
ٌ

مــجــحــف
عليه صديقتها عازب.

بعد ذلــك، يعود عــلــواش إلــى املــاضــي، وينقل 
َمــشــاهــد أرشــيــفــيــة لــلــنــضــال الـــنـــســـوي، الـــذي 
ــواٌت مــهــّمــة لنساء  ــ بـــدأ عـــام 1989، وفــيــه أصــ
 ،

ّ
ــام املــطــالــبــات بــحــقــوقــهــن ــ مـــّهـــدن الــطــريــق أمـ

بدأت  التي  أخـــروف،  صنهاجة  املناِضلة  عبر 
 
ً
بة

ّ
 حــالــيــا، ُمقل

ّ
تــعــّدد أمـــام كــامــيــرتــه أدوارهـــــن

ــســات املــحــفــوظــة في  ُصــــَور املــنــاضــات املــؤسِّ
ق حالة 

ّ
 اسٍم بوصف يوث

ّ
 كل

ً
هاتفها، ورابطة

صاحبته. انحصرت توصيفاتها بن مختفية 
أعلم  و»ال  الــنــضــال،  عــن  فة 

ّ
ومتوق ومتراجعة 

شيئا عنها« أو »ال تزال تناضل«.
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عودة إلى المناضالت 
المدافعات عن حقوق 

المرأة الجزائرية

في »نساء«، يُقارن مرزاق 
علواش بين حركتي 

»أكتوبر 88« و»فبراير 19«، 
اللتين شهدتا حضورًا 
كبيرًا للمناضالت، لكّن 

من دون إحداث تغيير 
مطلوب

■ ســـاعـــد الــتــصــويــر بـــكـــامـــيـــرات عـــــّدة فـــي تــحــديــد 
 
ً
املوسيقية: أخّمن مثال الحفالت  ديناميكية مشاهد 

قطة حني تتوالى ُصور العربي 
ّ
ق لل

ّ
في التأثير الخال

قمت  كيف  مختلفتني.  زاويتني  من  املأخوذة  باطما، 
بــتــقــســيــم املـــهـــام بـــني الـــفـــريـــق، لــخــلــق انـــســـجـــام بني 
قطت بأيٍد عــّدة، بما فيها يــدك؟ خاصة أّن 

ُ
ُصــور الت

 في ترسيخ الجانب التجريبي للفيلم 
ٌ
األفلمة حاسمة

)التركيز على لقطات مقّربة للوجوه، عدم الخوف من 
تأطير مصابيح اإلضاءة، إلخ.(.

 »الحال« ما كان ليرى النور 
ّ
أستطيع القول إن

لو لم أسهر على االعتناء بالصورة، وأتحّمل 
بــنــفــســي مــســؤولــيــة الــكــامــيــرا. كــــان ضــروريــا 
 

ّ
أقل إلــى  تــّم تقليصه   في فريق صغير، 

ُ
العمل

عــدد ممكن من األشــخــاص، بسبب محدودية 
وسائل اإلنتاج.

أستمتع دائما بتكوين إطــارات الُصور، وأداء 
انطاقا  ديناميكية  وخلق  الكاميرا،  حــركــات 
شغلي  ُيصبح  سريعا،  الــضــوء.  تباينات  مــن 
الشاغل، كتقني تصوير، العثور على توليفة 
مــن اإلضـــاءة واإلطـــار وحــركــة الكاميرا، بغية 
مما  انطاقا  وأحــاســيــس  نظٍر  وجهة  ترجمة 
أصـــــــّور. تــــّم الــتــصــويــر فـــي فـــتـــرات مــتــقــطــعــة. 
ثــاث حــفــات رئيسية صــّورنــاهــا فــي قرطاج 
ــاريـــــس وأغــــــاديــــــر. تـــاهـــا تـــصـــويـــر وســـط  ــ وبـ
)الحي  البيضاء  الـــدار  فــي  ديــكــورات طبيعية 
محمدي واملدينة القديمة ومنطقة الحبوس(، 
ثم في الصويرة ومنطقة أوالد تيما. أخيرًا في 

استوديوهات في باريس.
كــان علّي  أكــاديــر وبــاريــس،  لتصوير حفلتي 
استخدام كاميرات عّدة. لذا، دعوت أخصائّين 
الــوّد والصداقة، على تعزيز  وافقوا، بمنتهى 
فــريــق الــتــصــويــر، كــمــديــَري الــتــصــويــر محمد 
عبد الــرحــمــن الــتــازي وعــبــد الــكــريــم الــدقــاوي. 
كــتــبــُت تــقــســيــمــة حـــركـــات بـــنـــاًء عــلــى األغــانــي 
تتّبع  كاميرا.   

ّ
لكل ـ  ي 

ّ
الفن التقطيع  مــن  نــوع  ـ 

 
ّ

أحـــــد املـــســـاعـــديـــن، املــــوجــــود إلـــــى جـــانـــب كـــل
اإلشــــارة بموعد  وإعــطــاء  التقسيمة،  ُمــصــور، 
تغيير محور الكاميرا. كنُت أحتفظ في رأسي 

ه 
ّ
السّر كل أخــرى.  بــأي محاولة  لم نقم بعدها 

كان يكمن في طريقة تحضير املشهد.

■ »الحال« مطبوع بأسلوب »سينما الحقيقة«. كذلك 
في  لة 

ّ
املتمث الغودارية  الفكرة  الجديدة،  املوجة  تأثير 

تراكب أشرطة الصوت، كما في املشهد االستثنائي، 
وهو  باطما  العربي  نسمع خليطًا من صــوت  حيث 
يــروي خرافة »عائشة قنديشة«، فوق مــوال من أداء 

عمر السيد، ثم أصوات من أرشيف االستعمار.
ق أهمية خاصة على عمل املونتاج. الدور 

ّ
 أعل

ل ثراًء حقيقيا، اعتمدت 
ّ
السردي للصوت يمث

عليه كــثــيــرًا فــي عــمــلــي، خــاصــة فــي »الــحــال«. 
يلزم إجراء تحليل دقيق لهذا املشهد الشبيه 
ــداخـــات املـــتـــعـــّددة  ــتـ بــالــحــلــم، الســتــكــشــاف الـ
فيه.  اســتــخــدمــتــهــا  الــتــي  املــخــتــلــفــة  للتقنيات 
العربي  مــن فهمنا لسعي  املــشــهــد  هـــذا  ز 

ّ
يــعــز

من  بنوع  مخيلته  قلب  فــي  ويضعنا  باطما، 
الــرقــة، بشكل غــيــر مــقــحــم. هــنــاك حــتــى جرعة 
صــغــيــرة مـــن الــســخــريــة مـــن الــــــذات فـــي نــبــرة 

املشهد.

باملونتاج،  ف 
َّ
املكل مــع  العمل  فــي  كــان منهجك  مــا   ■

جان كلود بونفانتي؟

بتقطيع الــكــامــيــرا الــخــاصــة بــي على املــســرح. 
ــدًا، اشــتــغــل بــشــكــل جــّيــد  ــ ــر دقــيــقــا جـ ــ ــان األمـ كــ

بفضل االعتماد على إيقاع املوسيقى.

 في 
ً
■ هل هناك ذكرى معينة، أو حكاية بقيت عالقة

ذهنك من فترة التصوير؟
 ترك املشهد املخّصص لروح الفقيد بوجميع 
ذكرى خاّصة في وجداني، وبرهانا على قّوة 
 الظروف. 

ّ
الــذاكــرة التي تفرض نفسها في كــل

ــدور الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة  ــ لــــن أنــــســــاه أبـــــــدًا. تــ
للمشهد حول استحضار الصديق الذي غادر 
ل 

ّ
وعا باطما  العربي  الثاثي  باكرًا. وضعُت 

 في مكانه حولي. منذ 
ٌ

يعلى وعمر السيد، كل
 يكون أّول 

ْ
البداية، أثناء ما كان ُيفترض به أن

مــحــاولــة لــتــصــويــر املــشــهــد، أغــمــض الــعــربــي 
عــيــنــيــه، وشــــرع فــي غــنــاء مــــّوال »مـــن املــحــال« 
موسيقى  دون  مــن  الـــدافـــئ،  الجميل  بــصــوتــه 
ـــطـــا. صـــــّورت 

ّ
ــم يـــكـــن هـــــذا ُمـــخـــط )آكــــابــــيــــا(. لــ

املشهد من دون تمرين. كانت كاميرتي تنتقل 
 عــلــى إيــقــاع 

ً
بــســعــادة بـــن الــثــاثــي، مــحــمــولــة

االســتــحــضــار، ومــرّســخــة أكــثــر حــضــور ذكــرى 
ــهــا الــعــبــقــريــة الــغــيــوانــيــة! 

ّ
الــصــديــق الــفــقــيــد. إن

عمة والرواء. 
ّ
هذه لحظة فريدة، مطبوعة بالن

 بــاســتــثــنــاء الـــحـــفـــات املــوســيــقــيــة، صـــــّورُت 
 لقطة، 

ّ
املــحــاوالت لكل  نسبيا من 

ً
عــددًا قليا

اقتصاد.  أعمل وفــق استراتيجية  ــي كنُت 
ّ
ألن

مـــســـاهـــمـــة جـــــان كــــلــــود بـــونـــفـــانـــتـــي، الــفــنــيــة 
على  رؤيــتــي  تجسيد  فــي  والتقنية، حاسمة 
ــع، وتـــجـــويـــد اخـــتـــيـــاراتـــي الــجــمــالــيــة.  ــ ــواقـ الـــ
عضدني في جنوحي إلى الحرية في الشكل، 
ــج الــدقــيــق  ــزيــ وســـمـــح لــــي بــتــحــقــيــق ذلـــــك املــ
واألصلي بن املوسيقى والسرد، الذي جعل 

رًا في الحرية.
ّ
 متجذ

ً
»الحال« عما

■ هــنــاك جــانــب مـــا ورائـــــي )»مـــيـــتـــا«( صــريــح في 
إلى  مباشرة  سيد  عمر  توجه  لحظة  الفيلم:  ســرد 
الــكــامــيــرا، أو عــنــدمــا يــتــحــدث مــعــك الــعــربــي باطما 
طت اللتقاط هذه 

ّ
لتبرير اختياراته كفنان. كيف خط

اللحظات؟ هل قمت بتمارين قبل التقاطها؟ إلى أي 
مدى أفدت من الخلفية املسرحية للمجموعة؟

 كان املسرح شغفي األول، وال يزال. من خال 
ممارسة املسرح، انجذبت بشكل طبيعي إلى 
يتحدث  التي  اللقطات  السينمائي.  العرض 
فيها أعــضــاء »نـــاس الــغــيــوان« إلــى الكاميرا 
ي«. 

ّ
تجد منبعها في الكوميديا ديارتي »الز

 شــــــيء بـــشـــكـــل دقـــيـــق 
ّ

ــم الــــتــــمــــّرن عـــلـــى كــــــل ــ تـ
ومفّصل.

ُمهمًا في صوغ  دورًا  األرشيفية  اللقطات  تلعب   ■
خطاب الفيلم، خاصة في جانبه السياسي، بفضل 
ــتــي تــســتــدعــيــهــا بــهــا في  الــطــريــقــة شــبــه الــذهــنــيــة ال
الــفــتــاة املنغمسة في  الحكي أحــيــانــًا )االنــتــقــال بــني 
رات 

ّ
الرقص إلى درجة الغشية، وُصَور النساء املتأث

بوفاة محمد الخامس حّد اإلغماء(، والحّسية أحيانًا 
ق زمن 

ّ
عل

ُ
أخرى )كما في اللحظة السحرية عندما ت

عبر  بــوجــمــيــع،  الــراحــل  لتكريم  املوسيقية  الحفلة 
لقطات مــن عــرض مــســرحــي(. مــا هــي انعكاسات 
تضمني لقطات أرشيفية للفيلم على عملية اإلنتاج 

والسيرورة الفنية؟
ــــور ذهــنــيــة تــنــطــبــع في   فـــي الـــبـــدء، هـــنـــاك ُصـ
ذاكرتنا، وتصبح بطريقة ما مكّونة ملخزوننا 

ل 
ّ
الــتــخــّيــلــي. إحــــدى أقــــوى هـــذه الـــُصـــَور تتمث

فـــي جـــنـــازة مــحــمــد الــخــامــس. كــانــت ُمــدهــشــة 
إلــّي. ال يمكنني نسيانها. ارتباطها  بالنسبة 
»نـــاس الــغــيــوان« وثيق  بــالــجــمــهــور الــشــاب لــــ
الصلة بحكم تشابه طابعها الباطني، وعمق 

الصدى الذي تتركه وراءها.

■ اللقاء مع مارتن سكورسيزي حاسٌم في الشهرة 
برعاية  ترميمه  منذ  الفيلم،  اكتسبها  التي  العاملية 
»مؤّسسة السينما العاملية« عام 2007، إلى اإلعالن 
عن إصــداره في شكل منفرد، وإتاحته على منّصة 
يت هذا 

ّ
»كرايتيريون« في مايو/ أيار املقبل. كيف تلق

اإلعالن، الذي يصادف الذكرى األربعني للفيلم؟
ــمــــعــــت الــــفــــيــــلــــم بــــمــــارتــــن  ــة رائـــــــعـــــــة جــ ــ ــــصـ  قـ
ــر بــه دائــمــا. 

ّ
ســكــورســيــزي، الـــذي شــاهــده وتــأث

ــاًء ملــشــاعــره، قـــّرر ـ بــعــد 26 عــامــا عــلــى هــذا  وفــ
مـــشـــروع  ــال«  ــ ــحــ ــ »الــ يــفــتــتــح   

ْ
أن ـ  ــاف  ــتــــشــ االكــ

»مؤّسسة السينما العاملية« في »كاسيكيات 
 .»

ّ
«، فــي دورة عـــام 2007 ملــهــرجــان »كــــان

ّ
كـــــان

يقول في هذا الشأن: »في بداية الثمانينيات، 
صـــادفـــُت ـ بــشــكــل أو بـــآخـــر ـ فــيــلــمــا وثــائــقــيــا 
بـــعـــنـــوان »الــــحــــال«، لــلــمــخــرج املـــغـــربـــي أحــمــد 
ــاس الـــغـــيـــوان«. لم  ــ ــول فـــرقـــة »نـ املــعــنــونــي، حــ
 بالفيلم أو الفرقة قبل 

ّ
 سمعت قط

ْ
يسبق لي أن

 أسلوب 
ّ
تنت بكليهما. أعتقد أن

ُ
ذلك. فورًا، افت

 للغاية. كان ذلك هاجسا 
ٌ

إخراج الفيلم جميل
ــام 1981. لـــهـــذا الــســبــب، افــتــتــحــنــا  لـــي مــنــذ عــ

مشروع املؤسسة به )الحال(«.
تــقــديــٌر رائــــع مـــن هــــذا الــعــمــاق الــســيــنــمــائــي، 
ممنتٌّ  أنــا  للفيلم.  حقيقي  »أوســـكـــار«  بمثابة 
لــلــغــايــة لــســكــورســيــزي عــلــى ســخــائــه ودعــمــه، 
»الــحــال« بــالــتــواصــل مــع جماهير  مــا سمح لـــ
للفيلم،   

ً
ملكية مّهد طريقا  الــعــالــم.  أنــحــاء  مــن 

الفيلم  القارات الخمس، ما جعله  لعرضه في 
ــثـــر عـــرضـــا فـــي الـــعـــالـــم، واألكـــثـــر  املـــغـــربـــي األكـ
ــقـــطـــاع، مــنــذ 40 عــامــا.  انـ  مـــن دون 

ً
ُمـــشـــاهـــدة

فتحت أعرق مجموعات األفام أبوابها أمامه، 
التي  نــيــويــورك،  فــي  »الكريتوريون«  وآخــرهــا 
خالص«.  سينمائي  »شعر  الفيلم   

ّ
أن عنونت 

أمـــــا »أوريـــــكـــــا مـــاســـتـــرز أوف ســـيـــنـــمـــا«، فــي 
 
ٌ
»الحال« تحفة لعنوانه،  »وفيا  فكتبت:  لندن، 

س«. سينمائية ذات تأثير ساحر ومحمِّ

■ ما هي أقــرب الجوائز إلى قلبك، من بني تلك التي 
تّوج بها الفيلم منذ صدوره؟

ها. 
ّ
 حــاز »الــحــال« جــوائــز عــّدة فــي الــقــارات كل

ــّي بــشــكــل خــــاص تلك  ـــر فــ
ّ
الـــجـــائـــزة الـــتـــي تـــؤث

ــهــا تــؤّكــد الصلة 
ّ
املــمــنــوحــة مــن الــجــمــهــور، ألن

الــحــّيــة بـــن الــعــمــل وجـــمـــهـــوره. مـــن الــجــوائــز 
الـــتـــي أحـــــرص عــلــيــهــا أيـــضـــا، أذكـــــر الــجــائــزة 
ــة الــعــلــيــا  األولـــــى »إيـــســـيـــك« )جـــائـــزة »املــــدرســ
ملحترفي  املمنوحة  السينمائية«،  للدراسات 
الــســيــنــمــا »مـــكـــافـــأة ملــســاهــمــاتــهــم الــقــيــمــة في 
 السينمائي« ـ املحّرر(، التي ُمنحت للمّرة 

ّ
الفن

ــام 1981. من  « عــ
ّ
ــــى فـــي مــهــرجــان »كــــــان األولــ

الفائزين بها في أعــواٍم تالية، هناك أورسون 
ويلز و»دفاتر السينما«.

حوار

أهتّم بالمونتاج 
والدور السردّي 

للصوت ثراٌء حقيقّي

الجديد«،  »العربي  مع  حواره  من  الثانية  الحلقة  في 
»الحال«،  المعنوني قراءته لسيرة فيلمه  يُكِمل أحمد 

الذي يحتفل اآلن بمرور 40 عامًا على إنجازه

إلى  ويسعون  يلتزمونها  نظر  وجهة  الشباب  للمخرجين  يكون  »أْن 
مشاركتها من دون برهانية أو تالعب، وأْن يتوّجهوا إلى ذكاء الُمشاهد. 
الجهل  طور  من  االنتقال  في  النجاح  تقتضي  ألنّها  جسيمة،  المهّمة 
مدرسة  الوثائقية  المدرسة  جدًا.  قصير  وقت  في  الخبرة،  مرحلة  إلى 
أمام  والتواضع  المعرفة  طريق  على  ومتطلّبة،  عالية  معايير  ذات 
الموضوع، عكس الروائية، حيث يمكن للمخرج أْن يتسيّد على األحداث«.

نصيحة

شاهٌد 
يوثق ِسَيرًا 

بالمونتاج

»نساء« علواش مناضالت جزائريات
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األربعاء 28 إبريل/ نيسان 2021 م  16  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2431  السنة السابعة
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أحمد المعنوني ومارتن سكورسيزي وسليمان سيسي في »كاّن« 2007: افتتاح »مؤّسسة السينما 
)Getty /العالمية« )غاريث كاتّرمول
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أجراه سعيد المزواري
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