07

الصحراء املغربية الـسبت  -األحد  20 - 19مــاي 2018

www.assahra.ma

إعداد :خالد لمنوري

 60ســــنـــــــة مــــن السيــــنـما الــمـغــربـــــــيـــــة

«الصحراء املغربية» ترصد أهم املراحل التي قطعتها األفالم املغربية
أحيى املهرجان الوطني التاسع عشر للفيلم ،الذي احتضنته مدينة طنجة يف مارس املنصرم الذكرى الستني للسينـما
املغربية ،من خالل إصدار فيلموغرافيا لألفالم الطويلة ،ضمت بني ثناياها  372فيلما من توقيع  172مخرجة ومخرجا.
وحرص املركز السينـمائي املغربي ،اجلهة املنظمة للمهرجان ،على تنظمي عروض خاصة ألفالم تعتبر اليوم من «كالسيكيات
السينـما املغربية» كان الهدف منها استحضار مختلف املراحل ،التي قطعتها السيمنا املغربية يف الفترة بني  1958و .2018يف
هذه السلسلة ستحرص» الصحراء املغربية» على رصد أهم األفالم املغربية الطويلة حسب التعاقب الكرونولوجي - 1958

 ،2018إذ متكن املغرب من إنتاج  372فيلما طويال ،كان عددها يتزايد من عشرية ألخرى إلى أن بلغ حاليا  20فيلما طويال
يف السنة ،خصوصا بعد إحداث صندوق لدعم اإلنتاجات السيمنائية الوطنية ابتداء من سنة  1980وما طرأ على قانونه
املنظم من تعديالت ،باإلضافة إلى إنتاج مئات من األفالم القصيرة والربورتاجات السينـمائية املتنوعة وغيرها .وبلغ عدد
مخرجي األفالم الطويلة املغربية  172يف هذه املرحلة 149 ،ذكورا و 23إناثا ،رحل منهم إلى دار البقاء  17وتوقفت أنشطة 20
منهم ألسباب مختلفة ،وأصبح عدد املمارسني حاليا ملهنة إخراج األفالم الطويلة حوالي  135مخرجا ومخرجة.

«الحياة كفاح» أول فيلم مغربي روائي طويل حقيقي
بعد تجربة "االبن العاق" للراحل محمد عصفور إنتاج ( )1958أول
فيلم مغربي ،حسب الفيلموغرافيا الصادرة عن املركز السينمائي املغربي،
ستشهد السينما املغرب أنتاج فيلم تحسيسي سنة  1966مدته  50دقيقة
بعنوان "حذار من املخدرات" أنجزه املخرج املغربي محمد بن عبد الواحد
التازي بمساعدة زانشني ،وتدور أحداثه حول جهود السلطات العمومية
في مكافحة االتجار في املخدرات .ورغم أن النقاد لم يتوقفوا كثيرا عند
هذا الفيلم املتوسط املدة الذي يمكن إدراجه ضمن األفالم الوثائقية
التحسيسية املوجهة ،إال أن أهميته تكمن في كونه ثاني تجربة سينمائية
مغربية تنتج على مدى السنوات العشر األولى التي تلت االستقالل ،كما
أنه أول تجربة ملخرج مغربي سيتمكن بعد سنتني ( )1968من إخراج
أول فيلم روائي مغربي طويل متكامل رفقة أحمد املسناوي ،ويتعلق األمر
بفيلم "الحياة كفاح" الذي اعتبره أغلب النقاد املغاربة ومن بينهم الراحل
مصطفى املسناوي أول فيلم مغربي روائي طويل حقيقي ،وفق املعايير
السينمائية الدولية ،حيث تصل مدته إلى  105دقائق ،مقابل  50دقيقة
لكل من الفيلمني السابقني ،كما أنه فيلم مبني على حكاية ويضم مجموعة
من الفنانني املغاربة املوهوبني .وتدور أحداث "الحياة كفاح" ،الذي أنتجه
املركز السينمائي املغربي ،حول قصة كفاح مطرب في بداياته نحو عالم
الشهرة ،ويتعلق األمر باملوسيقار عبد الوهاب الدكالي الذي كانت له
تجارب سينمائية سابقة سنة  1960في مصر مع الرحل يوسف شاهني
من خالل فيلم "رمال من ذهب" رفقة عمالقة السينما العربية مثل فاتن
حمامة ،ودريد لحام.
أدى الدكالي دور البطولة في الفيلم مجسدا دور "كريم" شاب موسيقي
موهوب يتحدر من عائلة بسيطة تقطن بقرية نائية ،لكنه يتطلع إلى
الشهرة .لتحقيق طموحه الكبير سيضطر "كريم" للنزوح إلى املدينة،
معتقدا أن الطريق معبدة أمامه لنيل مبتغاه ،لكنه يصطدم بالعديد من
الصعاب ،ورغم ذلك يصمد ويكافح حتى يصل إلى هدفه.
يشارك في الفيلم إلى جانب بطله عبد الوهاب الدكالي كل من عبد
اللطيف هالل ،ومصطفى منير ،وعائشة الشنا ،والحاج فنان.
ورغم أن قصة الفيلم ،الذي ينتمي إلى السينما الغنائية ،تشبه إلى حد
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كبير في بنائها قصص األفالم االستعراضية املصرية التي اشتهر بها في
تلك الفترة (فريد األطرش ،وعبد الحليم حافظ ،ومحمد فوزي ،)..حيث أن
البطل يقرر شق طريقه من الصفر نحو القمة رغم العراقيل ،إال أنه كان مهما
وضروريا للسينما املغربية التي كانت في بداياتها ،كما أنه ساهم في بروز
العديد من الفنانني الذين شاركوا فيه وفي مقدمتهم املوسيقار عبد الوهاب
الدكالي ،الذي واصل مساره الغنائي بنجاح وأصبح اسما المعا في املغرب
والعالم العربي ،كما بصم السينما املغربية والعربية بأفالم أخرى من
أبرزها "أين تخبئون الشمس"  1976للراحل عبد اهلل املصباحي ،و"أيام
شهر زاد الجميلة"  1982رفقة املخرج مصطفى الدرقاوي ومجموعة من
املمثلني املغاربة واملصريني من بينهم نعيمة املشرقي ،والنجمة املصرية
الرحلة مريم فخر الدين ،والفنان التشكيلي املغربي الراحل فريد بلكاهية.
كما فتح فيلم "الحياة كفاح" أبواب الشهرة أمام املمثل املتميز عبد اللطيف
هالل ،الذي سيعود للتمثيل مرة أخرى مع عبد الوهاب الدكالي سنة 1976
في "أين تخبئون الشمس" للراحل عبد اهلل املصباحي ،رفقة كوكبة من
أملع الفنانني املغاربة واملصريني من أبرزهم املطرب املعتزل عبد الهادي
بلخياط ،واإلعالمية بديعة ريان ،والنجمة املصرية نادية لطفي ،والراحلون
محمد املليجي ،وعادل أدهم ،ونور الشريف .بعد "الحياة كفاح" ستبلغ
السينما املغربية مرحلة النضج ،حيث ستشهد في السنة نفسها إنتاج فيلم
جديد للثنائي عبد العزيز الرمضاني والعربي بناني ،ويتعلق األمر بفيلم
"عندما تنضج الثمار" ،الذي جمع العديد من املمثلني الذين سينجحون في
مسيراتهم الفنية .تدور أحداث الفيلم حول قبيلتني متصارعتني ،ينتهي
بهما األمر إلى التعايش بفضل وعي الجيل الجديد من األبناء.
الفيلم من إنتاج املركز السينمائي املغربي ،وبطولة سعد التهامي،
وعبدالرزاق حكم ،وحبيبة املذكوري ،والعربي الدغمي ،وحمادي التونسي،
ومحمد بلقاس ،وعبد الجبار لوزير.
كما ستشهد السنة التي ستليها إنتاج أول فيلم مغربي روائي مقتبس
عن رواية للكاتب املغربي عبد الكريم غالب ،ويتعلق األمر بـ"شمس الربيع"
من إخراج لطيف لحلو ،وبطولة عزيز موهوب ،وحميدو بن مسعود،
ومحمد الكغاط ،وإدريس بناني ،وفاطمة الركراكي ،وفاطمة الشيخ.

تنوع العادات املغربية على خلفية تعدد ومتازج روافدها احلضارية

املشغوالت الجلدية..قيم جمالية صحراوية
استفاد املغرب من موقعه اجلغرايف لتتالحق فيه  5روافد حضارية أساسية :األمازيغية،
والعربية ،والعبرية ،واإلفريقية ،واملتوسطية ،وانعكس هذا املزيج على عادات وتقاليد السكان،
فطبع كل منطقة مبيزة خاصة تظهر جليا من خالل أزياء نسائها ورجاالتها احمللية وحرفها
التقليدية ،واحتفاالتها األسرية ،وأنشطتها االجتـماعية والثقافية والرياضية ،إلى جانب
أطباقها ولهجتها وما حتمل يف طياتها من مصطلحات حتيل على حضارات وأحداث طبعت
تاريخ بالدنا .يف أقاليـمنا اجلنوبية ،نالحظ متسك جل األسر بلباس خاص وبعادات وتقاليد
تكشف عن موروث ثقايف واجتـماعي متـميز متحورت حوله العديد من الدراسات ونال اهتـمام
مؤلفني ومؤرخني وألهم اجلمال الطبيعي الذي مييز األراضي الصحراوية فانني ومبدعني .وإذا
كانت املناظر الطبيعية املتنوعة التي تتصدرها املجاري املائية واجلبال بأشجارها الباسقة يف
نظر بعض الباحثني ،فإن الصحراء بأراضيها اجلرداء ورمالها ال تخلو بدورها من جمال تطبعه
ظهور واحات تثير اإلعجاب.
خديجة بن اشو
تعد املشغوالت الجلدية بالنسبة إلبراهيم الحسني،
الباحث في التراث األدبي والجمالي الصحراوي في
العيون ،من أكثر الفنون والصنائع اليدوية إبداعا
في الصحراء .ومن بني املنتوجات الجلدية املدبوغة
التي تحولت فيما بعد إلى وسائد منمقة بالكثير من
الصباغات والزخارف الجميلة ،يقول هذا الباحث في
كتاب التجلي الجمالي في اإلبداع :نماذج وتجليات"
تسمى أصرامى .وإضافة إلى استعمال هذه اصرامى
كوسادة ،فهي تستعمل من طرف املرأة الصحراوية
لتزيني خيمتها ،فيعطي لهذه األخيرة جمالية طبيعية
بأهدابه الجلدية الرقيقة وبما وضع عليه مصمميها
من زخرفة ونقوشات ترتبط ارتباطا وثيقا بجمالية
الطبيعة الصحراوية وبعادات وتقاليد املنطقة.
وإضافة إلى صناعة هذه الوسادة يمكن استحضار
خياطة بعض أدوات الحفظ والتخزين مثل التاسوفرة
وهي حقيبة خاصة بالرجال ،والكونتية ،حقيبة
نسائية" وأغلفة السكاكني والقارورات الزجاجية،
إضافة إلى تجليد الرواحل واألقالم وصناعة حامالت
املفاتيح (لجماعات) و"لكتوب" (التمائم) وصناعة
"القرب والشكاوي" وخياطة اإلفراء وهي أغطية
جلدية طويلة وعريضة تصنع من جلد املاعز ومزركشة
بصبغات كثيرة ال تخلو من عناصر الجمال ويكسوها

الشعر .وتتضمن هذه املشغوالت والصنائع الجلدية،
حسب ما ورد في هذا الكتاب ،على تباين أشكالها
ووظائفها ،الكثير من النقوش والتكاوين الزخرفية
التي يلعب فيها الرمز سطلته التشكيلية ،حيث توجد
املربعات والدوائر واملثلثات والخطوط واأللوان
والكتل املسطحة ،تتجانس داخل قوالب زخرفية
متألقة تتوازن فيها الفراغات واالمتالءات وتتناغم
فيها إيقاعات التزيني ،وتتحد فيها األلوان.
وأفاد هذا الباحث أنه يصح إدراج زخرفة الجلود
وتنميقها بالصحراء ضمن ساحة التصوير الشعبي
الفطري ،باعتباره "مجموعة من الخطوط واأللوان
واألشكال املرسومة بمواد سهلة وميسرة ،الغنية
بالرموز والدالالت والتي تختصر تاريخ أمة بما لها
من تقاليد وعادات .وتعد الزخارف في هذه املشغوالت،
حسب هذا املؤلف بالنسبة للباحث فن يعبر عن روح
الجماعية ويتماشى مع ذوقها ،أفرزته الثقافة مع األيام،
يمارسه الناس إبداعا وتذوقا فيكون مجهول الهوية
والتاريخ ،أحيانا ،ألنه ملك الجماعة ،وفن وظيفي
غايته إما جمالية يقصد بها تزيني البيوت واملحالت
واألواني ،وإما دينية بقصد العبادة والتقوى .وإن هذه
املمارسة الحرفية ،يقول الباحث ،ترسم عبر امتدادها
التاريخي هوي فئة اجتماعية حسانية تمتهن صباحة
الجلود وتنميقها ،ضمن سيرورة وراثية متحولة
تجسد أهمية اإلبداع في الحياة.

قصة املشاركة املغربية يف أول مؤتمر للموسيقى العربية يف القاهرة ..بعيون فرنسية
حتركت الباخرة التي كانت تقل أعضاء الوفد املوسيقي املغربي من مدينة البيضاء يوم  5مارس  ،1932يف رحلتها إلى مصر ،للمشاركة
يف أول مؤمتر للموسيقى العربية ،ويف القاهرة اجمتعت الوفود واخلبراء املدعوين لكتابة "دستور" للموسيقى العربية ،وفقا ملا كان
يأمله الفرنسي أليكسي شوتان ،مدير "دار الطرب" أو املعهد املوسيقي العربي مبدينة الرباط ،وعضو الوفد املغربي" .كان البحر ثائرا
ثورانا خفيفا لدى خروجنا من البيضاء ،لكنه ،بعد قليل ،سكن ،فهل أثرت عليه أول نغمات العود والرباب التي نسيها -وال شك ،من
مدة طويلة ،منذ عهد القراصنة السالويني وأيام املهاجرين األندلسيني؟" ،هذه اإلشارة إلى تردي أوضاع املوسيقى يف املغرب ،افتتح
بها شوتان مذكراته عن رحلة وفد املغرب ملؤمتر املوسيقى العربية األول ،التي نشرها يف جريدة "السعادة" الناطقة باسم احلماية
الفرنسية باملغربية عام  ،1932بعنوان "الرحلة الفنية إلى الديار املصرية" ،وأعادت وزارة الشباب والرياضة القطرية التي تصدر
مجلة "الدوحة" نشرها مجددا بعدما عربها عبد الكرمي أبوعلو ،وحققها رشيد العفاقي .وسط كل هذا ،يأتي الوفد املغربي ،الذي
يترأسه وزير فرنسا الشريف ورئيس التشريفات السلطانية السيد قدور بن غربيط ،هما بروسبير ريكار ،املعني من قبل احلماية مفتشا
على الفنون اجلميلة باملغرب ،ويضم  7فنانني مغاربة ،وشخصيتان فرنسيتان متخصصتان يف املوسيقى املغربية ،وأليكسي شوتان،
مدير املعهد املوسيقي العربي ،املعروف بـ"دار الطرب" ،يف الرباط ،الذي سينقل تفاصيل الرحلة وفعاليات املؤمتر وسيلتقي رواد تعلمي
املوسيقي يف مصر ،كما سيحضر حفال ألم كلثوم .كما يستعرض بروسبير ريكار ،ظروف نشأة دار الطرب يف الرباط ،ودورها يف جمع
املخطوطات املوسيقية وتدوينها بطريقة عليـمة.

بروسبري ريكار والشأن املوسيقي يف املغرب

يقول بروسبير ريكار "ملا أنشأت الدولة في البالد
املغربية قسم الفنون ،منذ خمسة عشر عاما ،فكرت
بادئ ذي بدء ،في إنشاء فرع للموسيقى العربية،
وذلك أن الفنون الصناعية تكفيها وحدها لتشغل
أوقاتها ،نظرا إلى اتساع دائرتها ولزوم االعتناء بها،
لحداثتها وقلة عدد األشخاص الالزمني لها ،ثم إن
املوسيقى هي فن يلزم التدقيق والحذق وااللتجاء إلى
أشخاص مطبوعني عليه ،وهم قليل اآلن .وما عجلت
الدولة في االهتمام بتلك الصناعات ،ألنها ما خافت
على ذلك الفن الجميل من الضياع ،إذ رأت املسلمني
يستحضرون لديهم في أعيادهم الخاصة والعامة
أصحاب الغناء والطرب ،فيزيدون املجالس جماال
ورونقا وفخامة ،ولم تزل الطبقة الوسطى من الناس
تؤلف حلقات في ساحات املدن أو سهول األسواق
التجارية في البوادي ،فتحيط الجماعات باملرتجلني
لألغاني الشعرية .وعادة هؤالء التنقل من بلدة إلى
أخرى ،ومن قبيلة إلى قبيلة ،لترويج فنهم في البالد،
أال ترى حتى اليوم أهل اليسار وقياد القبائل يدعون
إلى ديارهم أصحاب املوسيقى املغربية املشهورين،
وأحيانا يكنونهم في منازلهم على طول الزمان ،أليس
صاحب الجاللة السلطانية الشريفة هو في مقدمة
املهتمني باملوسيقى باحتفاظه في قصره العامر،
بعدة نوبات مؤلفة من آالت طرب تطرب اآلذان في
االجتماعات الكبرى العامة وفي املجالس الشريفة
الخاصة؟ وكل ذلك جاء دليال واضحا على علو مقام
املوسيقى العربية في البالد املغربية ،وحسن موقعها
في القلوب.
غير أن هذا االزدهار املوسيقي وترقيه الظاهر ،هو
ناقص ،فإذا أمعنا فيه النظر ،وفحصناه عن كثب،
نراه صائرا إلى التقهقر واالنحطاط ،إذ ليس له
مديرون يحسنون إدارته ،ومعلمون يعلمونه ،وطريقة
تعليم جيدة نحفظه ،وقطع موسيقية غنائية مكتوبة
في األوراق ،ألن تعليمه لم يكن إال بالسماع ،في كل آن،
ونضيف إلى ذلك بخل املعلمني بتعليمه للغير بعدما
تعبوا دهرا طويال بأخذه عن املطربني أخذا ناقصا،
فكانوا يظنون بتلقينه لطالبني ،ربما ،أصبحوا لهم

يوما أندادا ،وأضدادا منافسني مجارين ،وهذه
األسباب وغيرها زادت املوسيقى املغربية خموال.
وملا ظهرت في اإليالة الشريفة أسطوانات
الفونوغراف ،واشتدت رغبة املغاربة فيها ،على
اختالف طبقاتهم ،ظنناها معينة على وقاية الفن
املغربي من االنحطاط ،فساء ظننا إذ رأيناها علة
تشويش واختالط ،فكانت ذات أنغام مختلطة ،فمنه
مغربية وجزائرية وتونسية ،ومصرية ،وسورية
وتركية ،ولم تكن كلها ذات أصول جيدة يرجع إليها،
ويعتمد عليها ،وكانت مصنوعة بهدف الكسب
التجاري ،فبعض ألحانها الشاذة السوقية املنتشرة
في املغرب أضرت بأصول األلحان املغربية األندلسية،
ولذلك رأت الدولة الحامية للمغرب أن األسباب التي
حملتها على إنهاض الفنون الغنائية من كبوتها
تدفعها أيضا إلى إنعاش الفنون املوسيقية من
عثرتها ،فاستنهضت تلك الحالة همم البعض من
ذوي النفوس الكبيرة ،من فرنسيني ومسلمني.
ومن نتائج النهضة املشكورة إنشاء ناد موسيقي
في مدينة وجدة ،أطلقوا عليه اسم (األندلسية)

وهو جدير بالثناء ،غير أن دائرة أعماله لم تتسع
لقلة التنشيط واملساعدة .نعم إن تلك األعمال
متفرقة ال رباط لها يربطها ،ولكن ألصحابها فضل
واستحقاق ،فشجعتهم الدولة الفرنسية ،وجمعت
شملهم وربطتهم برباط االئتالف واملقاربة .على أن
السيد جورج هاردي مدير إدارة العلوم واملعارف
والفنون الجميلة واآلثار القديمة ،سابقا ،هب يساعد
الفن املذكور بعطية مالية ،قدرها ثالثة آالف فرنك،
استعنا بها لربط عرى التواصل بني جماعات من أهل
الفن املوسيقي ،وجمعنا في متحف الفن اإلسالمي
الرباطي عدة آالت طرب معروفة عندنا.
ففي عام  1922اهتم بهذا الفن امليسيو كوتالن،
الذي خلف امليسيو هاردي ،فأعاننا بعطاء زائد بلغ
خمسة آالف فرنك ،فشرعنا بالبحث عن أصحاب
املوسيقى واألغاني في املدن :رباط الفتح ،وفاس،
ومراكش ،وقد جرنا التنقيب إلى قبائل البربر،
فوجدنا فيها من املغنني رجاال ذوي طريقة غريبة،
خاصة بهم وبلهجتهم البربرية ،وكان سكان املدن من
العرب جاهلني وجود قوم مثلهم".

