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سينما

ليلى المراكشي جنازة (صاخبة) لدى البورجوازية المغربية
بعد باكورتها الروائية الطويلة
«ماروك» ( ،)2005تعود السينمائية
املقيمة في باريس بفيلمها
املغربية ّ
«القصبة تهتز» الذي يطرح في الصاالت
اللبنانية بدءًا من الرابع من أيلول
(سبتمبر) .مع هيام عبس ونادين لبكي
الشريف ،تدخلنا إلى
ومرجانة العلوي وعمر
ً
عالم أغنياء املغرب موجهة بعض النقد
للدين والنظام الذكوري
بانة بيضون
ّ
في «القصبة تهتز» ( )2013تروي
امل�خ��رج��ة امل�غ��رب�ي��ة ل�ي�ل��ى امل��راك�ش��ي
( )1975ق � �ص� ��ة ع� ��ائ � �ل� ��ة م �غ��رب �ي��ة
ب � ��ورج � ��وازي � ��ة ت �ج �ت �م��ع ب� �ع ��د م ��وت
األب ،فتتفجر ال �ن��زاع��ات العائلية
وتكشف األس��رار القديمة ،وتسعى
كل واحدة من نساء العائلة للتحرر
م ��ن ش �ب��ح األب امل �س �ي �ط��ر .ال �ف �ي �ل��م
يبدأ بمشهد للممثل املصري عمر
الشريف في دور شبح األب املتوفي
وه��و ي�ت�ح��دث ع��ن ال�س�ي�ن�م��ا قديمًا
ح �ي��ث ك� ��ان ال� � � ��راوي ي �ق��ص ال �ف �ي �ل��م
ل�ل�م�ش��اه��دي��ن ق�ب��ل ب��دئ��ه ث��م يختتم
ب� �ع� �ب ��ارة ط ��ري� �ف ��ة وذك � �ي � ��ة« :ك ��ان ��وا
ي� ��راع� ��ون م �ش��اع��ر امل �ش ��اه ��دي ��ن ف��ي
م��ا م �ض��ى» .ي�ع�ب��ر ه ��ذا امل�ش�ه��د عن
خصوصية في السرد السينمائي،
ال نراها الحقًا إال في لقطات نادرة.
في ما تبقى ،يتخذ الشريط منحى
أكثر كالسيكية في السرد.
ت � �ع� ��ود االب� � �ن � ��ة امل � �ت � �م� ��ردة ص��وف �ي��ا
(املمثلة املغربية مرجانة العلوي)
التي تعمل كممثلة في أميركا برفقة
ابنها من نيويورك .تلتقي بأختيها
كنزا (املمثلة املغربية لبنى الزبال)
ال �ت��ي ت�ع�م��ل ك�م�ع�ل�م��ة وه ��ي األك �ث��ر
ت��زم �ت��ًا وق ��رب ��ًا م ��ن أب �ي �ه��ا ال ��راح ��ل،
ومريم (املمثلة واملخرجة اللبنانية
ن��ادي��ن لبكي) الغارقة ف��ي ضجرها
وإح�س��اس�ه��ا بالفشل ،امل��دم�ن��ة على
الكحول والعمليات التجميلية في
آن م�ع��ًا ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى األم عائشة
(املمثلة الفلسطينية هيام عباس)
ال�ت��ي مل��ا ت��زل خاضعة لسلطة األب
حتى من بعد موته ،ومربية املنزل
ي ��اق ��وت (امل �م �ث �ل��ة راوي� � ��ة) وال �ع�لاق��ة
امل �ت��وت��رة ال �غ��ام �ض��ة ب�ي�ن�ه�م��ا ال�ت��ي
ق ��د ت��وح��ي ب��امل�ث�ل�ي��ة ال�ج�ن�س�ي��ة في
مشاهد البداية إلى أن يتضح أنهما
ليستا على عالقة ،بل في الحقيقة
تتشاركان العالقة نفسها م��ع ذات
الشخص.
ق� ��د ت ��ذك ��ر ه � ��ذه ال �ح �ب �ك��ة ال ��روائ� �ي ��ة
ب �م� �س ��رح �ي ��ة «أوغ� � � �س � � ��ت :م �ق��اط �ع��ة
أوس � ��اج» ل �ت��راي �س��ي ل �ت��س ال �ح��ائ��زة
جائزة «بوليتزر» والفيلم املقتبس
ع �ن �ه��ا ال� � ��ذي ص � ��در ع � ��ام  2013م��ن
إخ ��راج ج��ون وي�ل��ز وب�ط��ول��ة جوليا
روب��رت��س وم�ي��ري��ل س�ت��ري��ب .ك��ذل��ك،
ّ
ق��د ي��ذك��ر ج��زئ�ي��ًا أي �ض��ًا بفيلم «م��ي
ف��ي ص �ي��ف» ال� ��ذي ص ��در أي �ض��ًا في
ال �س �ن��ة ن�ف�س�ه��ا ( )2013ل�ل�م�خ��رج��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة االم �ي ��رك �ي ��ة ش �ي��ري��ن
دع �ي �ب ��س ،إذ ن� ��رى ت �ج �ت �م��ع االب �ن��ة
ال�ع��ائ��دة م��ن أم�ي��رك��ا تجتمع بأمها
وأخ��وات �ه��ا ف��ي ع �م��ان ،ح �ي��ث تمثل
ه� �ي ��ام ع� �ب ��اس أي� �ض ��ًا دور األم ف��ي
ّ
ال �ف �ي �ل �م�ين .ول� ��و أن ال�ش�خ�ص�ي�ت�ين
ّ
م �خ �ت �ل �ف �ت ��ان ،إال أن ال� �ت� �ف ��اع ��ل أو
التصادم بني الشرق والغرب نراهما
حاضرين في الفيلمني ولو أنهما في
ّ
«القصبة تهتز» ليسا ثيمة أساسية
كما في «م��ي في الصيف» لكنهما
يتجسدان أكثر عبر أسلوب السرد
السينمائي الذي كأنما يحاول دمج
هذين العاملني املختلفني من دون أن
ينجح تمامًا في ذلك.
يتمثل ذل��ك عبر الشريط الصوتي
ً
للشريط مثال الذي يضج باألغاني

لغة سينمائية
ذات جمالية خاصة
وأداء تمثيلي
متماسك ومقنع

هيام عباس
ونادين لبكي في
مشهد من الفيلم

األم� �ي ��رك� �ي ��ة ال � �ت ��ي ال ت� �ت ��واف ��ق م��ع
ال � �س� ��رد ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ف� ��ي م �ش��اه��د
م�ع�ي�ن��ة ،ب��ل ت �ب��دو ك��أن �ه��ا م��ن فيلم
آخ� � ��ر ،أو ع �ب��ر ال �ن �ه��اي��ة ال �س �ع �ي��دة
املبسطة واملفاجئة التي ال تتوافق
مع ما تبقى من أحداث درامية .في
الوقت عينه ،فالكثير من الحوارات
ف��ي الفيلم تعبر بطريقة كوميدية
ع ��ن ه ��ذا ال �ت �ص��ادم ب�ي�ن ال�ث�ق��اف�ت�ين
ك��ال �س �خ��ري��ة م ��ن ص��وف �ي��ا ال� �ت ��ي ال

ت �م �ث��ل س � ��وى دور اإلره� ��اب � �ي� ��ة ف��ي
األف �ل��ام األم �ي��رك �ي��ة .ال � ��دور امل�ث��ال��ي
الم� � ��رأة ع��رب �ي��ة ك �م��ا ت �ع �ل��ق أخ�ت�ه��ا
مريم التي تنصحها بأن تمثل في
أفالم الرعب التي يخرجها زوجها
األم� �ي ��رك ��ي ،ف�ل�ا ش ��يء م��رع��ب أك�ث��ر
م��ن ال��زوم �ب��ي إال ال �ع��رب .م��ا يشير
إل��ى أن امل�خ��رج��ة تقصد ط��رح ه��ذه
الثيمة وربما تجسيدها عبر هذا
التناقض في األساليب السينمائية

ال �ت��ي ت �ع �ت �م��ده��ا ول� ��و أن �ه��ا ت�ح�م��ل
رؤي��ة م��زودج��ة ف��ي الفيلم .لكن من
ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ف��ال �ت �ن��اق��ض ن�ف�س��ه
ال� ��ذي ن� ��راه ف��ي ب �ن��اء ال�ش�خ�ص�ي��ات
وامل��واق��ف يثريها وي�خ��رج بها عن
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ك��ال�ت�ف��اع��ل ب�ي�ن ص��وف�ي��ا
وأختيها وأحاديثهن الطريفة عن
الحياة الحميمة والجنس كما في
مشهد السوبرماركت ،أو ف��ي بناء
شخصيتي م��ري��م وص��وف�ي��ا اللتني

zoom

يدفن البطريرك
ثرثرات «حريم»
ّ
الرباط ــ محمد الخضيري
يبدأ «القصبة ّ
تهتز» ( )2013بمشاهد خارجية
مل ��دي �ن ��ة ط �ن �ج��ة ف� ��ي ف �ص ��ل ال� �ص� �ي ��ف .ي�ع�ي��ش
املصطافون هدوء الفصل ،لكن في فيال راقية
تعيش أسرة صوفيا (مرجانة العلوي) حادثًا
يفترض أنه مأسوي :موت األب.
ي � �م ��وت األب ال � �ث� ��ري م � � ��والي ال� �ح� �س ��ن (ع �م��ر
ال �ش��ري��ف) ت��ارك��ًا ب�ن��ات��ه ال �ث�ل�اث وأرم �ل��ة وس � ّ�رًا
يكتشفه املشاهد في النهاية .خالل أيام الحداد
َْ
الثالثة ،تكشف األرملة وبناتها أس��رارًا عائلية
ُوي � ِ�ع � ْ�دن ت��رت�ي��ب ال �ت��رك��ة امل�ع�ن��وي��ة ل �ـ «رج �ل �ه��ن».
عبر استعارة األب امليت ،تطمح ليلى املراكشي
( 1975ـ �ـ ال� �ص ��ورة) إل ��ى إع � ��ادة ت��رك�ي��ب قصة
بـ«توابل شرقية» ،مفادها أنه حني تسقط سلطة
األب الطاغية ،تسقط معها األقنعة واألكاذيب.
طيلة س��اع��ة وأرب�ع�ين دقيقة ،ت�ض��يء املخرجة
املغربية املقيمة في باريس على ثرثرات نساء
ح��ول االغ �ت��راب وال � ��زواج وال �ج �ن��س .ح�ك��اي��ا قد
تشكل تفاصيل مهمة في الفيلمّ ،
لكن املخرجة
تعجز عن استثمار معرفتها بهذه الشريحة من
املجتمع املغربي لخلق حبكة قوية تجر املشاهد
إل��ى آخ��ر الفيلم .يحكي «القصبة ّ
تهتز» عودة
صوفيا (م��رج��ان��ة ال�ع�ل��وي) م��ن أم�ي��رك��ا لتأبني
والدها .هنا تلتقي أمها (هيام عباس) وأختيها
(نادين لبكي في دور مريم املهووسة بجسدها،
ول �ب �ن��ى ال ��زب ��ال األع �ق ��ل ب�ي�ن أخ ��وات� �ه ��ا) .تلعب
مرجانة العلوي دورًا غير بعيد من دوره��ا في
«م��اروك» ،الفتاة الثائرة على العائلة وأكاذيبها.
صوفيا املتزوجة من أميركي ،تقيم في الواليات
املتحدة .أما بنات عائلتها ،فما زلن خاضعات
للتقاليد .يحضر األب أيضًا من خالل شبحه
الذي يتجول في حديقة الفيال الكبيرة ويحكي
ّ
تهتز» يحكي قصة
قصته .رغ��م ّأن «القصبة
عائلة مغربية ،إال ّأن الكاستينغ بطعم «دولي»
ج�ل��ي .ب�ط�لات��ه م��ن جنسيات مختلفة لبنانية
وفلسطينية وت��ون�س�ي��ة وج��زائ��ري��ة وفرنسية
وأم� �ي ��رك� �ي ��ة .اخ� �ت� �ي ��ار ي �ظ �ه��ر أن امل� �خ ��رج ��ة ل��م
ُ
تكن تخضع اخ�ت�ي��اره��ا للممثلني لواقعية قد
تفضحها اللكنات وال�ف�ه��م لسلوكيات وط��رق
ت�ص��رف امل �غ��ارب��ة .الكاستنيغ ي��دل ك�م��ا ل��و أن

الفيلم ّ
موجه أساسًا إلى جمهور غربي يضع
العرب في سلة واحدة .هذا االختيار يجعل من
بعض اللحظات وخصوصًا العبارات بالعامية
املغربية ،تكشف أن املمثلني ال يقتربون بشكل
ك� ��اف م ��ن «ال �ث �ق��اف��ة» امل �غ��رب �ي��ة .ورغ � ��م ب�ع��ض
امل�ش��اه��د «ال �غ��ري �ب��ة» ،إال ّأن اح�ت��راف�ي��ة املمثلني
تقنع وتغطي على النقص ال��ذي يعتري بعض
املشاهد.
ت�ح��اول امل��راك�ش��ي م��ن خ�ل�ال «ال�ق�ص�ب��ة ّ
تهتز»
ت�ق��دي��م ق�ص��ة ع��ن أغ�ن�ي��اء امل �غ��رب ،م��ا ق��د يبرر
ال �ط��اب��ع «ال� �ت� �ج ��اري» ل �ل �ف �ي �ل��م .إن �ه��ا ح �ك��اي��ة ال
تحتاج إل��ى الكثير من التفكير ،ويبقى كشف
سر العائلة في نهاية الفيلم التفصيل الوحيد
الذي يخرج من رتابة «املأتم» .لكنه أيضًا غير
محبوك بما فيه الكفاية ويدخل نفق كليشهات
«النهاية السعيدة».
ت�ق��ول امل��راك�ش��ي ف��ي أح��د ح��وارات�ه��ا ّإن جنازة
أحد أخوالها في الدار البيضاء كانت الدافع وراء
فكرة الفيلم .تنثر في تفاصيله بعض اإلشارات
التي تجعل البطلة تشبهها .زوج البطلة مخرج
أم�ي��رك��ي ،بينما ه��ي ف��ي ال��واق��ع زوج ��ة امل�خ��رج
الفرنسي ألكسندر أجا .صوفيا تختار العيش
في الغربة كما قرارها هي في الواقع .هي تفهم
جيدًا البورجوازية املغربية تمامًا كما بطلتها،
لكن العمل ليس س�ي��رة ذات �ي��ة .ه��ذا اللبس بني
ال ��واق ��ع وال �خ �ي��ال ع��اش �ت��ه امل �خ��رج��ة أي �ض��ًا مع
فيلمها ال��روائ��ي األول «م ��اروك» ( .)2005أث��ار
األخير الكثير من الجدل في املغرب ألنه يحكي
قصة مراهقة مغربية تعشق شابًا يهوديًا ،ما
ج�ل��ب عليها ان�ت�ق��اد امل�ح��اف�ظ�ين امل �غ��ارب��ة .لكنه
ً
جعلها ف��ي ق�ل��ب ال�س�ج��ال ال ��ذي ك��ان ح��اص�لا

حينها ب�ين الحداثيني واملحافظني ف��ي املغرب،
خصوصًا ح��زب «ال�ع��دال��ة والتنمية» ال��ذي كان
يومها في املعارضة .لم يكن لهذا السجال إال
نتائج إيجابية على الفيلم ال��ذي حقق إي��رادات
مهمة.
حاولت املخرجة أن تعود بالصلصة نفسها بعد
عشر س�ن��وات :انتقاد ال��ذك��وري��ة ،وامليزوجينيا
الطاغية ف��ي املجتمع ،وب�ض��ع ان�ت�ق��ادات للدين،
وسخرية من طقوس الجنازة لدى املغاربة.
ويبدو ّأن املخرجة تعشق عالم النساء .أنجزت
ً
قبال وثائقيني هما «وراء أبواب الحمام» و»نساء
في اململكة الشريفة» .في فيلمها أيضًا ،أرادت
ّ
ف�ت��ح أب� ��واب «ال �ق �ص �ب��ة» ودك� �ه ��ا ،ف��ي اس�ت�ع��ارة
ألغ �ن �ي��ة م �ج �م��وع��ة  Clashال �ش �ه �ي��رةRock :
ً
 .the Casbahغير أن القصف ل��م يكن ثقيال
ل�ي��دك ال �ق�لاع .يتعاطف ال��واح��د ب��ال�ض��رورة مع
«م��والي الحسن» ،وهنا استعارة أخ��رى السم
امل�ل��ك ال��راح��ل الحسن ال�ث��ان��ي بسبب أداء عمر
ً
الشريف أوال واملسوغات التي تجدها له حبكة
الفيلم الحقًا .وعلى النقيض ،ال يجد نفسه أمام
قصص مقنعة للنساء.
م��ع ذل ��ك ،ق��دم��ت امل �خ��رج��ة ص ��ورة «وف �ي��ة» عن
األغ�ن�ي��اء امل�غ��ارب��ة ،ورب�م��ا ه��ذه م��ن النقاط التي
ت�ح�س��ب ل �ه��ا ،ف �ه��ي ت��وث��ق ل �ج��زء م��ن امل�ج�ت�م��ع
امل�غ��رب��ي ن ��ادرًا م��ا يلجه ب��اق��ي امل �غ��ارب��ة .تنجح
امل��راك�ش��ي أي�ض��ًا ف��ي ت�ق��دي��م م�ش��اه��د م�ص��ورة
بشكل جيد ،ويبقى سيناريو الفيلم احترافيًا.
أن �ج��زت امل �خ��رج��ة «ال�ق�ص�ب��ة ت �ه �ت� ّ�ز» ف��ي حمى
التحضير لفيلم آخ��ر ك��ان��ت لتكون ل��ه دالالت��ه
ّ
ال �ق��وي��ة .إن ��ه ق�ص��ة ع��ن أرم �ل��ة وأب �ن��اء ال�ج�ن��رال
أوفقير الذي حاول االنقالب على امللك الحسن
الثاني ،بعدما كان الرجل األقوى في مملكته في
عقد السبعينيات .غير أن فشل املحاولة أودع
ع��ائ�ل�ت��ه سجنًا داخ ��ل أح��د امل �ن��ازل ف��ي منطقة
نائية لسنوات عانت فيها األسرة األمرين .آخر
األخ �ب��ار ت�ق��ول ّإن الفيلم و ِئ��د بعدما تراجعت
املراكشي عن إنجازه ،رغم أنها لطاملا تحدثت
ع�ن��ه .امل �ص��ادر الصحافية ال�ت��ي ن�ش��رت الخبر
أش � ��ارت إل ��ى أن امل �خ��رج��ة ت �ع��رض��ت ل�ض�غ��وط
ل�لإح�ج��ام ع��ن م�ش��روع�ه��ا ...ك��أن البطريرك لم
يمت بعد.

ال ت�ح�م�لان امل��واص �ف��ات التقليدية
ل �ل �ب �ط �ل��ة األن � �ث ��ى ك �م��ا ن ��راه ��ا ع�ل��ى
الشاشة.
كل ذلك يقدم بورتريه أكثر واقعية
ي �خ��رج ع��ن ال�ك�ل�ي�ش�ي��ه ع��ن املجتمع
امل � �غ� ��رب� ��ي أو أي م� �ج� �ت �م ��ع ع ��رب ��ي
ال� �ي ��وم .ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ذل� ��ك ،تبني
املخرجة شبكة عالقات معقدة بني
الشخصيات تغني الحبكة الروائية
كعالقة صوفيا بأختها امليتة ليلى
ال �ت��ي ك��أن�م��ا ت�ق�م�ص��ت شخصيتها
ب�ع��د ان �ت �ح��اره��ا ،ف��أص�ب�ح��ت ممثلة
ّ
ألن ليلى ك��ان��ت تحلم ب��ذل��ك وحتى
تتقرب من زكريا (املمثل التونسي
ال�ف��رن�س��ي ع ��ادل ب�ن�ش��ري��ف) حبيب
ل �ي �ل ��ى ال � �س� ��اب� ��ق .ك ��أن� �م ��ا ت� ��ري� ��د أن
تستكمل حياة أختها حيث توقفت
ب�ع��د ان �ت �ح��اره��ا ،وزك��ري��ا يشاركها
في تبادل األدوار واألزم ��ان .وتبدو
ه � ��ذه ال � �ص� ��راع� ��ات ال� �ت ��ي ت �ط��رح �ه��ا
املخرجة على الهامش وال تتبناها
في تطويرها للحبكة الروائية أكثر
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة م��ن ال �ص��راع األس��اس��ي
ال��ذي يتجلى عبر الحقيقة الرهيبة
التي تكشفها لنا في النهاية هي أن
زكريا وليلى هما أخ وأخت من غير
علمهما وعالقة الحب الرومانسية
ال� �ت ��ي ن� �ش ��أت ب �ي �ن �ه �م��ا ه� ��ي س �ف��اح
قربى ،واملربية ياقوت لم تكن سوى
عشيقة الزوج.
ل �ي �س��ت امل �ش �ك �ل��ة ف� ��ي ث �ي �م��ة س �ف��اح
ال � �ق� ��رب� ��ى ،ب� ��ل ب� ��األس � �ل� ��وب امل �ب �س��ط
ال�ت��ي تعتمده املخرجة ف��ي طرحها
وردة ف �ع��ل ال �ش �خ �ص �ي��ات ت �ج��اه��ه،
م ��ا ال ي �ت �ن��اس��ب م ��ع ق �س��وة ال �ح��دث
وثقله الدرامي .من مشهد اكتشاف
الحقيقة ،ننتقل بعدها إل��ى صورة
ل �ل �ع��ائ �ل��ة م �ج �ت �م �ع��ة وه � ��ي ت �ش��اه��د
شرائط الفيديو بسعادة ،ما يجسد
حالة أشبه بالفصام .بني التراجيدي
وال �ك��وم �ي��دي وب�ي�ن ال ��درام ��ي املعبر
وب �ي��ن م� ��ا ه� ��و أك� �ث ��ر خ� �ف ��ة وي �خ �ل��و
م��ن ال �ع �م��ق .ت �ت��أرج��ح امل �خ��رج��ة في
سردها لكن ما يحافظ على سالسة
ال�س��رد ه��و اللغة السينمائية التي
تتمتع بجمالية خ��اص��ة ف��ي بعض
امل� �ق ��اط ��ع ك� �م ��ا ع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال
مشهد ص��وف�ي��ا وه��ي ت��راق��ب زك��ري��ا
يقبل زوجته في الحانة بينما تبدو
أق� ّ�ل خصوصية ف��ي مشاهد أخ��رى.
لكنها تبقى متناغمة في إيقاعها،
وك ��ذل ��ك ال� � �ح � ��وارات ال� �ت ��ي ال ت�خ�ل��و
من الطرافة الذكية .ما يضيف إلى
الفيلم ه��و األداء املقنع واملتماسك
للممثلة م��رج��ان��ة ال�ع�ل��وي ف��ي دور
ص ��وف� �ي ��ا ،ك ��ذل ��ك ن� ��ادي� ��ن ل �ب �ك��ي ف��ي
دور مريم ،إضافة إلى األداء الالفت
ل �ل �م �م �ث �ل��ة راوي� � � ��ة ف� ��ي دور ي ��اق ��وت
وتفاعلها م��ع املمثلة ه�ي��ام عباس
في دور األم .وال ننس ق��وة حضور
عمر الشريف ف��ي أدائ��ه ل��دور شبح
األب امليت ال��ذي يحوم ح��ول البيت
ّويضيف بعدًا مختلفًا للشريط ولو
أن��ه يبدو كأنه آت من فيلم آخ��ر وال
يمت بصلة لشخصية األب املتوفي
الديكتاتوري كما تصفه شخصيات
الفيلم.
 :Rock the Casbahب ��دءًا م��ن ال��راب��ع من
أيلول (سبتمبر) ــ صاالت «أمبير» (،)1269
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