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يف البدايات كان غودار يجهد كثريًا للح�صول 
عل���ى ميزانية الفيلم الذي يرغب يف ت�صويره، 
وكان���ت ميزانيات الأف���ام اخلم�ص���ة الروائية 
الطويلة الأوىل لغودار متوا�صعة بل و�صغرية 
جدًا. ولكن غ���ودار، وكباقي زمائه نقاد جملة 
كرا�صات ال�صينما الذين حتولوا اإىل الإخراج، 
كان يحل���م ب���اأن يخرج فيلم���ًا ذا ميزانية كبرية 
وداخل بات���و ت�صوير هوليوودي وديكورات 
�صخم���ة. وبعد م���رور خم�صة ع�ص���ر عامًا على 
اإخراجه فيل���م الحتقار ذي امليزانية ال�صخمة، 
�صرح يف اإحدى ندواته يف مونرتيال يف كندا 
اأن الحتقار هو فيلم مت �صنعه ح�صب الطلب اأي 
طلب منه اإخراجه وكان امل�صروع مغريًا ويهمه 
تنفي���ذه ح�صب املوا�صفات املتبعة يف مثل هذه 
احل���الت الإنتاجي���ة التقليدي���ة واأ�ص���اف اأنها 
املرة الأوىل التي تر�صخ لديه فيها انطباع باأنه 
ميكنه اأن ي�صنع فيلمًا �صخمًا ومبيزانية كبرية 
ومريحة ولكن يف حقيق���ة الأمر كانت ميزانية 
الفيلم �صغرية لأن اأغلب الأموال ذهبت اأجورًا 
لربيجي���ت ب���اردو وفريتز لنغ وج���اك بان�س 
والباق���ي كان مكر�صًا لعملي���ات الإنتاج الفعلية 
وم���ع ذلك كانت �صعف ما كنت اأ�صرفه اأو اأنفقه 
عل���ى كل اأفام���ي العتيادية الأخ���رى حيث كل 
م���ا بقي يل ل�صن���ع الفيلم ه���و 200000 دولر 
وه���و مبلغ كب���ري بالن�صب���ة يل يف ذل���ك الوقت 
لكن���ه مل يك���ن ي�صاوي �صيئا بالن�صب���ة لفيلم ذي 
اإنتاج �صخم من الطراز امل�صنوع يف هوليوود 
ع���ادة. وه���و فيل���م مع���د ع���ن رواي���ة من�صورة 
ولي����س ن�صًا اأكتبه اأنا خ�صي�صًا كما هي عادتي 
وهي رواية اأعجبتني وكان لدي عقد مع كارلو 
بونتي الذي مل يكن راغبًا بالعمل معي ب�صورة 
مفتوحة وبا قيود و�صروط م�صبقة وبحريتي 
التامة. وعندما ردت بريجيت باردو بالإيجاب 
على العر�س وافق بونت���ي على الإنتاج لتوفر 
ال�صمان���ات التجارية ل���ه وبالنتيجة ميثل هذا 
الفيل���م بالن�صب���ة يل اإخفاق���ًا كب���ريًا ". ناح���ظ 
اأن موق���ف غ���ودار م���ن الرواي���ة ي�صوبه بع�س 
التناق�س. فقد �صبق اأن �صرح ل�صحيفة لوموند 
الفرن�صية يف 20 دي�صمرب 1963 قائًا:" قراأت 
الكت���اب قبل فرتة طويل���ة واأعجبني املو�صوع 
كث���ريًا ومب���ا اأنني كن���ت مطالب���ًا بتحقيق فيلم 
ل�صالح كارلو بونتي مبوجب عقد �صابق بيننا 
اقرتح���ت عليه اإعداد رواي���ة الحتقار لل�صينما 
وتنفيذه���ا حرفيًا ف�صًا بع���د ف�صل دون تدخل 

اأو اإ�صاف���ة اأو ح���ذف اأو تعدي���ل جوهري فقال 
يل نع���م لكن���ه �صرعان ما تراجع وق���ال ل خوفًا 
م���ن املغامرة نظ���رًا ملا ميثله اإ�صم���ي واأ�صلوبي 
م���ن خماطرة جتاري���ة. وعندم���ا اقرتحت عليه 
اختي���ار كي���م نوف���اك وفران���ك �صينات���را رف�س 
ب�ص���كل قاطع لأن���ه كان يف�صل زوجت���ه �صوفيا 
لوري���ن ومار�صيلل���و ما�صتوري���اين ومل اأوافق 
عل���ى اختياره وبقين���ا متخندقني كل واحد منا 
وراء قناعت���ه واختياراته ومت�صبثني مبواقفنا 
اإىل اأن ردت بريجي���ت ب���اردو بالإيجاب وقالت 
اأنها حتب العمل معي وبف�صلها اأ�صبح كل �صيء 
ممكنًا واأكرث �صهولة وكان اجلميع �صعداء بهذا 
احلل مب���ن فيه���م الأمريكي���ون وبالأخ�س جو 
ليف���ني الذي م���ول جزءًا م���ن امليزاني���ة والذي 
تعهد له بونتي باأن الفيلم �صيكون جتاريًا رغم 
وج���ود ا�صمي املثري لاإ�ص���كالت. وبف�صل هذا 
النفت���اح �صورنا بحرية مل���دة �صتة اأ�صابيع يف 
اإيطاليا".وبعد ذلك �صرح غودار جلون اأندريه 
في�صك���ي اأن رواي���ة الحتقار رواي���ة تب�صيطية 
�صاذج���ة وه���ي تلي���ق بن���وع رواي���ات حمطات 
القط���ارات للت�صلية يف الطري���ق والتي يرميها 
الق���ارئ يف �صل���ة القمامة مبج���رد و�صوله اإىل 
نهاية رحلته. وهي مليئة بامل�صاعر الكا�صيكية 
املتهالكة واملبتذلة واملتقادمة بالرغم من حداثة 
الأو�ص���اع والأح���داث الت���ي تدور فيه���ا ولكن 
يب���دو اأننا مع ه���ذا النوع م���ن الروايات ميكن 
اأن ن�صور اأفامًا جميلة وخابة ". وهذا الراأي 
ن�صرت���ه جمل���ة كرا�ص���ات ال�صينم���ا الفرن�صي���ة 
الرزينة واملتخ�ص�صة واملتحيزة لغودار وذلك 
يف ع���دد 146 ال�ص���ادر يف اآب 1963. فن�صف 
ميزاني���ة الفيل���م الت���ي جت���اوزت 500 ملي���ون 
فرن���ك فرن�صي ذهب���ت اأج���ورًا لربيجيت باردو 
كم���ا �صرح �صارل بيت�س م�صاع���د املخرج الأول 
لغودار وباقي املمثلني تقا�صوا اأجورهم اأي�صًا 
مم���ا تبقى م���ن الن�ص���ف الث���اين م���ن امليزانية 
العامة للفيلم. اإن م�صاهد ت�صوير فيلم اأودي�صا 
يف �صي���اق مو�ص���وع فيل���م الحتق���ار � اأي فيلم 
داخ���ل الفيلم � الذي يخرجه فريتز لنغ يو�صح 
ويقدم فكرة دقيقة لظروف اإنتاج وت�صوير فيلم 
الحتقار ذات���ه اأي اأنها م�صاهد متوا�صعة. كان 

هناك 32 ي���وم ت�صوير حقيقي، اأي اأكرث بقليل 
من الفرتة املتوفرة لغودار يف اأفامه ال�صابقة، 
لكنه���ا قليلة ج���دًا بالن�صبة ل�صواب���ط ومعايري 
الهوليوودي���ة  الطريق���ة  عل���ى  �صخ���م  اإنت���اج 
ف���رتة  متت���د  حي���ث  ال�صتيني���ات  �صن���وات  يف 
الت�صوي���ر م���ن 8 اإىل 12 اأ�صبوع���ًا. وكان لدى 
غ���ودار جن���وم م�صه���ورون يتعام���ل معهم من 
بينه���م النجم���ة الفرن�صي���ة الأ�صه���ر والأغل���ى 
والأك���رث تغنج���ًا ودلًل يف ذل���ك الوق���ت ه���ي 
بريجيت ب���اردو. وجنم اأمريك���ي من م�صتوى 
ح���ريف عايل هو جاك بالن����س. ويتحدد العدد 
بخم����س �صخ�صيات رئي�صية وبعدد حمدود من 
الكومبار�س والأدوار الثانوية منها دور غودار 
نف�صه بدور م�صاعد للمخ���رج فريتز لنغ داخل 
الفيلم. ويبدو الفيلم كما لو اإنه عبارة عن ق�صة 
غرق العامل الغربي، وانغما�س الأخاق ومنط 
احلياة الغربية يف الف���راغ النف�صي والروحي 
وق�ص���ة الناجني من غرق احلداث���ة والع�صرنة 
والذي���ن يج���دون اأنف�صهم على غ���رار اأبطال اأو 
�صخ�صي���ات جول فرين عل���ى �صواطىء جزيرة 
مهج���ورة وغام�ص���ة، وغمو�صه���ا ناج���م ع���ن 
غي���اب الغمو�س اأي ب���روز احلقيقة، حقيقتهم، 
عل���ى ح���د تعب���ري غ���ودار نف�ص���ه �صن���ة 1963. 
كل ديك���ورات الفيل���م طبيعي���ة فا�صتوديوهات 
�صين�صيت���ا الإيطالية املهج���ورة هي يف الواقع 
ديكورات تيتانو�س قبل تهدميها باأيام، والفيا 
التي يقيم فيها املخرج داخل الفيلم الذي يوؤدي 
دوره النج���م جاك بالن�س، اأي �صخ�صية املنتج 
بروكو�س، ه���ي يف الواقع فيا اآبا اأنتيكا التي 
مت ا�صتئجاره���ا لتقيم فيه���ا بريجيت باردو يف 
فرتة الت�صوير يف اأحدى �صواحي روما لكنها 
ف�صلت �صقة فاخ���رة و�صط املدينة وا�صتخدمت 
كذل���ك لإي���واء طاق���م الت�صوي���ر وكذل���ك بي���ت 
البطلني بول وكامي � اأي بيكويل وباردو � كان 
يف احلقيق���ة بي���ت جديد مل ينته جتهي���زه كليًا 
ومعرو�صًا للبيع قب���ل اأن ت�صرتيه املغنية التي 
راأيناها ترق�س عل���ى امل�صرح يف الو�صلة التي 
كان مق���ررًا عر�صها يف �صالة العر�س يف فرتة 
ال�صرتاحة كما هي العادة يف �صالت العر�س 
الإيطالية يف ال�صتينيات، وتعترب اأحد م�صاهد 

الفيل���م يف بدايت���ه حي���ث مت تق���دمي وتعري���ف 
كام���ي � بريجي���ت ب���اردو � باملنت���ج بروكو�س. 
اأما فيا كاب���ري فهي تابعة لكورزويومابارت 
وكان���ت مغلق���ة حي���ث قدمه���ا كمرياث،بالرغ���م 
م���ن غ�صب واعرتا�س عائلت���ه، هدية للحكومة 
ال�صيني���ني  الكت���اب  ل�صتقب���ال  ال�صيني���ة 
املتقاعدين، ومتكنت �صرك���ة الإنتاج اليطالية 
من فتحه���ا لب�صعة اأيام لأغرا�س الت�صوير كما 
ق���ال م�صاعد املخرج. كت���ب غودار له���ذا الفيلم 
�صيناريو دقيق جدًا على عك�س عادته فاأوجد له 
اأربع �صيغ خمتلفة وملخ�صني وب�صع ع�صرات 
م���ن ال�صفح���ات تت�صم���ن ح���وايل 15 م�صه���دًا 
يف ح���ني كان تقطي���ع امل�صاه���د يف الديكوب���اج 
يحت���وي على 69 �صفحة وح���وايل 13 م�صهدًا 
وب�صع���ة عنا�ص���ر اأولي���ة اأو موؤ�ص���رات حلوار 
ون����س �صيناريو اأدب���ي يت�صمن ن�ص���ًا حواريًا 
كامًا بحوايل 104 �صفح���ات مع عدد امل�صاهد 
نف�صه���ا اأي13 م�صه���دًا بح���وار كام���ل ونهائ���ي 
خا�ص���ة ح���وار ال�صج���ار العائل���ي ب���ني كام���ي 
وزوجها كات���ب ال�صيناريو بول. وهذا يناق�س 
الأ�صط���ورة ال�صائعة عن غ���ودار املعروف عنه 
بالرجت���ال حي���ث كان يكت���ب حوارات���ه عل���ى 
ق�صا�ص���ات ورق متناثرة قب���ل حلظات من بدء 
الت�صوي���ر وهذه الطريق���ة ل تنطبق بتاتًا على 
فيل���م الحتق���ار ومقارب���ة غ���ودار الإخراجي���ة 
جتاه���ه، وذلك ب�صبب ظ���روف وطريقة انتاجه 
الكا�صيكي���ة التقييدية عك�س م���ا �صاهدناه يف 
فيل���م اآخر مرجت���ل كليًا هو القنا�ص���ة اأوحاملو 
البن���ادق ومع ذلك ت�صمن �صيغًا من ال�صيناريو 
الت���ي  العم���ل  كم���ا ج���اء يف وثائ���ق  املف�ص���ل 

احتفظت بها اآنيي�س غيوم مونترية الفيلم. 
م�صاكل وتعقيدات ما بعد املونتاج الأويل: 

انتهى مونتاج الفيلم يف نهاية عام 1963 ومت 
اختي���اره للم�صارك���ة يف مهرج���ان فيني�صيا يف 
اأيل���ول من ذلك الع���ام قال غ���ودار معلقًا:" فور 
انتهائي من املونتاج عر�صت الفيلم على املنتج 
اليط���ايل كارل���و بونت���ي وق���د اأعجب���ه الفيلم 
واعتربه فيلمًا اعتياديًا اأكرث قبوًل مما اأ�صنعه 
ع���ادة بيد اأن ذلك مل يكن راأي الأمريكيني الذين 
ردوا عليه اأن الفيلم فني اأكرث من الازم ولي�س 
جتاريًا ل���ذا يجب تغيري املونت���اج عندها طلب 
من���ي كارل���و بونت���ي اأن اأعي���د ت�صوي���ر بع�س 
امل�صاهد واأراجع املونتاج كليًا وعلي اأن اأ�صيف 
م�صاهد مل تكن موجودة يف ال�صيناريو لكنه ل 
يع���رف ماذا يجب اأن ي�صاف للفيلم لكي ي�صبح 
اأكرث جتارية من �صيغته احلالية ول حتى اأنا مل 
اأك���ن اأعرف بال�صبط ماذا يتوجب اأن اأفعل لكي 
اأجعل الفيلم اأكرث جتاري���ة وماذا علي اأن اأغري 
اأو اأحذف اأو اأ�صيف فاقرتحت عليه اأن اأ�صحب 
اإ�صم���ي من الفيلم عن���د ذلك ميكنه���م اأن يفعلوا 
م���ا يري���دون بالفيلم. م���رت اأ�صه���ر ومل يحدث 
�صيء والأمريكي���ون يتذمرون لأنهم يخ�صرون 
اأم���واًل ويف غرفهم الفاره���ة يف فنادق الدرجة 
الأوىل كانوا يتباكون للح�صول على م�صهد اأو 
م�صهدي���ن اإ�صافيني نرى فيهما بيكويل وباردو 
عاريني ورغبوا مب�صهد كامل تظهر فيه النجمة 
بريجيت باردو وهي متار�س احلب مع زوجها 
يف بداية الفيلم ما من �صاأنه اأن يف�صر اأو ي�صرح 

حال���ة الق���رف والحتق���ار التي تبديه���ا البطلة 
لزوجها فج���اأة. وقد �صع���ر الأمريكي���ون باأنهم 
دفعوا اأجرًا كبريًا لربيجيت باردو اأكرث بكثري 
مما اأعطتهم هي يف الفيلم اأو ما �صتجلبه لهم من 
مردود مادي لهذا الفيلم اخلا�س جدًا واملعد عن 
رواية �صعب���ة يف نظرهم. يتعني العرتاف اأن 
امل�صاكل مل تاأت من بريجيت باردو منذ البداية 
حتملت ح�صتها من املخاطرة واملغامرة وكانت 
دائم���ًا توؤي���دين وتدعمن���ي وتق���ف اإىل جانبي 
بكل م���ا متثله من ثقل يف ال�صينم���ا وال�صناعة 
ال�صينمائي���ة التجاري���ة وكان���ت تتقب���ل وتلبي 
توجيهات���ي حت���ى ل���و مل تقتن���ع بها.وعندم���ا 
ات�صل���ت بالأمريكي���ني واأخربته���م باأن���ه ب���ات 
لديه���م الآن امل�صاهد التي طلبوها كانوا �صعداء 
كما لو كنت قدمت له���م هدية عيد نويل واأعياد 
املي���اد. فبع���د انتظ���ار مم���ل وتب���ادل ر�صائ���ل 
م�صجلة وتبادل كلم���ات نابية وتهديدات خال 
�صهر اأكتوبر من عام 1963 �صور غودار ثاثة 
م�صاهد اإ�صافية ح�ص���ب طلب الأمريكيني وهي 
اللقطة رق���م خم�صة يف الديكوباج وحوار حب 
وع�ص���اق ب���ني كامي وب���ول يف اأعق���اب �صل�صلة 
من اللقط���ات ال�صريعة � الفا�ص���ات � التي نعرث 
عليه���ا يف املونت���اج الق�صري للم�صه���د املركزي 
للفيل���م م���ن اللقط���ة 110 اإىل اللقط���ة 119 يف 
املونت���اج النهائي اإىل جان���ب م�صهد يجمع بني 
ب���ول وكام���ي يف غرف���ة النوم يف في���ا كابري 
حي���ث ن�صاه���د كام���ي � بريجيت ب���اردو ممددة 
عل���ى �صريره���ا عارية وب���ول ينظ���ر اإليها وهو 
يرت���دي ماب�صه، وهو م�صه���د مل يكن موجودًا 
يف املونت���اج النهائ���ي الأول. ويف احلقيقة اأن 
التن���ازل ال���ذي قدمه غ���ودار لاأمريكي���ني اأتاح 
ل���ه اإدراج م�صاه���د ولقط���ات كان���ت مدرج���ة اأو 
موجودة يف امللخ�س اأو يف ال�صيناريو الأويل 
وتخل���ى عنها غ���ودار مرغمًا اأثن���اء الت�صوير. 
وعندم���ا �صئ���ل غ���ودار عم���ا اإذا كان نادمًا على 
ت�صوي���ر تل���ك امل�صاه���د واللقط���ات الإ�صافي���ة 
املفرو�ص���ة علي���ه تلبي���ة لرغب���ة الأمريكيني رد 
بالنف���ي قائ���ًا:" كا فالعري لي����س بال�صرورة 
�ص���د الفيل���م وم�صت���واه الفن���ي بالرغ���م من اأن 
الفيل���م لي�س فيلمًا جن�صي���ًا واإذا كانت باردو قد 
قدمت عارية يف بداي���ة الفيلم وبع�س امل�صاهد 
واللقط���ات الداخلية فهذا اأم���ر ممكن وطبيعي 
لأنه���ا ه���ي كذل���ك عل���ى ال�صا�ص���ة كما ه���ي عليه 
يف بيته���ا خا�صة وهي جت�ص���د �صخ�صية كامي 
الزوجة اجلذابة والذكية وال�صادقة مع نف�صها 
وباعتباره���ا زوجة لل�صيناري�ص���ت بول جافال 
ال���ذي عل���ق قائ���ًا:" يف احلي���اة ن���رى الن�صاء 
مرتدي���ات ماب�صه���ن وعل���ى ال�صا�ص���ة نراه���ن 
عاري���ات. ويف ظ���روف اأخ���رى كان ميك���ن اأن 
اأرف����س هذا امل�صه���د لكنني هن���ا و�صعته بلون 
اآخر حي���ث اأنرت���ه بال�ص���وء الأحم���ر والأزرق 
لي�صب���ح �صيئ���ًا اآخر لك���ي يك���ون ذا مظهر غري 
واقعي واأعم���ق من كونه جم���رد م�صهد لباردو 
عاري���ة مم���ددة عل���ى ال�صرير. حاول���ت ت�صويه 
الواقع اليوم���ي لأن ال�صينما ه���ي يف احلقيقة 
ت�صوي���ه للواقع ولي����س لتقدميه كما هو بل كما 
يق���دم الر�صام لوحة عن الواق���ع ح�صبما ي�صعر 

به ويتح�ص�صه هو. 

رومان�صية ق�صة هذا الفيلم التي 
تتحدث عن �صبي يف العا�صرة من 
العمر، ي�صافر يف ظروف مروعة 

وخميفة حيث يتوجب عليه عبور 
نهر املان�س �صباحة لتطاأ قدماه 

الأر�س التي ع�صقها منذ �صغره: 
اإجنلرتا. حملت هذه الرحلة الكثري 

من الأحداث املاأ�صاوية لي�س لهذا 
ال�صبي فح�صب بل ملجتمع �صغري من 

املهاجرين الذين تكوروا هناك يف 
انتظار الأمل والهجرة.. اأو العودة.    

يف ب���ادئ الأمر، ت�صدنا يوميات ال�صبي )بال( الذي 
مث���ل دوره الفت���ى الك���ردي املنفي )ف���رات ايفريدي( 
الذي ج�صد �صفات البطل ذاتها من راأي �صلب وعناد 
متوا�ص���ل وروح مفعم���ة باجلد والع���زم. عا�س بال 
يف فرن�صا الي���وم وجعله الفقر واحلرمان اأداة طيعة 
يف خدمة م�صاعر التمرد والغ�صب والعداء لل�صلطات 

التي جردته من حقوقه الب�صيطة. 
وجنح املخرج يف توظيف هذه امل�صاعر لت�صبح فيما 
بع���د �صاحًا بحد ذاته، �صاح���ًا انبثق من الرغبة يف 
تق���دمي هذا التمرد وهذا الغ�صب على حد �صواء. كما 
ا�صتخدمه���ا املخرج لإ�صفاء ال���دور الإن�صاين و�صيء 

من الواقع على فلمه.          
وي�ص���ور )مرحبًا( عاملًا يع���ج بالبائ�صني حيث يغلف 
الرجال والن�صاء والأطفال روؤو�صهم بحقائب جلدية 
ولع���دة دقائق لك���ي ل ياحظ���وا من قب���ل الدوريات 
املجه���زة بالأ�صلح���ة املتقدم���ة وال�صروري���ة لن�ص���ب 
اأفخاخ لهوؤلء الذين ل ميلكون �صيئا لإثبات هويتهًم 
ت���رك املكان وع���دم التفكري  اإجباره���م على  –بغي���ة 

بالعودة اإليه. 
اإزاء ه���ذه احلرا�ص���ة، ل يك���ون للم���رء �ص���وى حلني 
اأولهم���ا التظاه���ر بعدم روؤي���ة اأي �صيء وه���ذا الأمر 
ينطب���ق عل���ى ال�صاكن���ني يف ه���ذه املنطق���ة وثانيهما 
املعاناة اأو امل�صايقات اإذا اأغاث اأحد ال�صاكنني هوؤلء 
املهاجرين. وعلى هذين املحورين يرتكز هذا الفيلم. 
فقد ق���رر معل���م ال�صباحة �صيم���ون املمث���ل )فين�صنت 
ليندن( املحب للت�صلط واحلياة املختلفة عن الآخرين 
ان يح���ذو حذو الكثريين من اأبناء بلدته واأن ل يرى 
�صيئًا اأو ي�صمع �صيئًا. اإل اإن حياته انقلبت راأ�صًا على 

بعدما  عق���ب 
الق���ادم  ب���ال  التق���اه 

م���ن م���كان بعيد، الغ���ام املتحم�س ال���ذي ل هم 
ل���ه �ص���وى تعل���م ال�صباح���ة ومل�صافة طويل���ة تتجاوز 
الثاث���ني كيلو م���رتًا و�صط مي���اه متجمدة ووحو�س 

�صغرية ت�صمى بال�صهاريج. 
وب�صحب���ة ه���ذا ال�صبي واج���ه �صيم���ون ال�صطراب 
والفو�ص���ى اللذي���ن كادا يودي���ان بحيات���ه. ومع ذلك 
يق���رر تعلي���م ال�صب���ي العوم و�ص���ط املن���اخ املرتدي 
والأحوال اجلوية ال�صيئة. واندفع �صيمون بحما�صة 
له���ذه الفك���رة متام���ًا مثلم���ا فع���ل املخ���رج )فيلي���ب 
لوري���ه( وكادره ليطلق���وا العنان ملغام���رة فريدة من 
نوعه���ا، تلك الت���ي اأ�صفت عليه���ا مرور الأي���ام �صيئًا 
م���ن اخل�صو�صية لتك���ون خمتلفة متامًا ع���ن الأفام 
ال�صينمائي���ة الأخ���رى الت���ي طرح���ت الفك���رة ذاته���ا 

باأ�صلوب �صطحي وا�صتنتاج عابر.  
ول يختلف اثنان عل���ى اأن ق�صة مرحبًا التي و�صفت 
ق�صية املهاجرين املحجوزين على ال�صفاف الفرن�صية 
لنهر املان�س على اأم���ل العبور اإىل اجنلرتا قد اأثارت 
العديد من اجلدل والنقا�س ل�صيما من قبل ال�صلطات 
الفرن�صية التي و�صفت الأمر بالعتداء على اأرا�صيها 
واأ�ص���درت اأوامر �صارم���ة لكل من يح���اول م�صاعدة 

املهاجرين اأو اإيوائهم. 
ه���ذه  �صف���ن  ت�صته���ي  ل  مب���ا  ج���رت  الري���اح  اإن  اإل 

ال�صلطات، اإذ مل يتوقف 
الأه���ايل ع���ن دع���م املهاجرين �ص���رًا اأو عاني���ة. وما 
موق���ف ال�صيدة مونيكا بوي رب���ة البيت، ببعيد عنا، 
حيث تعي�س ه���ذه ال�صيدة البالغة من العمر التا�صعة 
واخلم�ص���ني يف ن���ورون فون���ت بالقرب م���ن بيتون 
حتديدًا وق���د و�صعت هواتفها النقالة حتت املراقبة، 
ومل يك���ن هذا احلادث م���ن دون �صبب. ففي اخلام�س 
والع�صري���ن م���ن �صهر �صب���اط املا�صي، ط���رق �صرطة 
احل���دود بابه���ا وفر�ص���وا عليه���ا ت�ص���ع �صاع���ات من 
احلرا�صة امل�ص���ددة. وبات الكل يت�ص���اءل عن جرمية 
هذه ال�صيدة املعروفة بطيبة قلبها وح�صن مع�صرها. 
ومل تك���ن تلك اجلرمية �صوى اإع���ادة �صحن الهواتف 
املحمول���ة لع�صري���ن مهاج���رًا ي�صتوطن���ون خميمات 
نورن فونت. واأقرت ال�صيدة مونيكا باأنها تذهب اإىل 
هناك كل يوم تقريب���ًا، لتلتقي املهاجرين وت�صاعدهم 
عل���ى الت�صال باأ�صدقائهم اأو بعوائلهم، ل بل وحتى 
بالأ�صخا�س الذين يرتقب���ون جميئهم يف بريطانيا. 
وا�صت���اءت كث���ريًا عندما علم���ت اأن ال�صرطة �صادرت 
هواتفه���ا النقالة الثاثة ث���م اأعادوها اإليها بعد و�صع 
اأجه���زة الت�صنت فيها بحجة اأن ه���ذه الأجهزة تخدم 
املهاجري���ن الذي���ن يقومون بن���زع البطاري���ات منها 

وو�صعها على اأجهزتهم.
 قب���ل ه���ذه احلادث���ة، كان���ت موني���كا تعل���م قا�ص���ي 
التحقي���ق بوج���ود مهاج���ر جري���ح اأو مهاج���رة يف 
حالة طارئ���ة اأما اليوم فقد قررت األ تقول �صيئًا على 
الإطاق. ومبرور الوقت �صعرت اأن �صربها بداأ ينفد 
على اأمل اإقناع قا�صي التحقيق بوجهة نظرها ورفع 

هذه احلرا�صة التي و�صفتها ب�)العبثية واملرهقة(. 
جوهريًا يعتم���د )الفيلم( على وحدات ثاث األ وهي 
القانون والأدغال واملطاردات. ولدعم هذه الق�صية، 
توج���ه جمع من ال�صحافيني اإىل هذا املكان واأطلعوا 
باأنف�صهم عل���ى اأو�صاع ه���وؤلء املهاجرين املتناثرين 
�صاح���ل  امت���داد  وعل���ى  الت���ال  ويف  الغاب���ات  يف 
)اوب���ال( اأو بالق���رب م���ن الأهايل املتطوع���ني الذين 
حاول���وا موا�صاتهم والتخفيف م���ن معاناتهم ليقارن 
ه���وؤلء ال�صحافيني بني الفيلم ال���ذي �صاهدوه وبني 
احلقيقة املاثل���ة اأمامهم. اإذًا فاملخ���رج مل يحل بلقطة 
كام���ريا �صحرية م�صاألة معقدة مث���ل هذه، فهو ي�صدنا 
لأن���ه م�صنوع من حل���م ودم اأو بالأح���رى من عاطفة 
جت�صده���ا �صخو�س رحلت من ه���ذا املكان اأو انزوت 

يف تلك الزاوية...الخ.       
وهن���ا، يدعى البط���ل )ب���ال(، ال�صبي ال���ذي ينتمي 
لعائل���ة كب���رية ا�صتقر اأغلبه���ا يف )غالي���ه( وغالبًا ما 
ي�صاه���دون هائمني يف �صوارع املدن يف �صمال الباد 
ل�صيما مبح���اذاة الأر�صفة القدمي���ة املحاذية لبداية 
)غاليه( حيث يجتمعون مع غريهم قرب �صيارة قدمية 
حتمل اأ�صم منظمة معروفة تقدم لهم احل�صاء الدافئ. 
يف ه���ذا امل���كان اجتم���ع انا�س من قومي���ات خمتلفة: 
ومنها الأك���راد والهنود والعراقي���ون والأرترييون، 
غالبيته���م م���ن الرج���ال وال�صب���اب وبع����س الن�ص���اء 
والأطف���ال. غالبيتهم قرروا الهج���رة هربًا من ماأ�صاة 
حلت بهم اأو حرب دمرت منازلهم واأوطانهم اأو هربًا 
من �صيا�صات طاغية وقعوا �صحيتها. يحذوهم قا�صم 

م�صرتك: روؤية بريطانيا. 
ول نن�ص���ى اأن لهوؤلء املهاجري���ن معاناتهم اخلا�صة، 
فق���د اأرهقوا ل ب���ل دمروا اأ�صرهم بع���د �صرف املبالغ 
الطائل���ة عل���ى املهرب���ني عدمي���ي الذم���ة. كم���ا كان���ت 
�صفراتهم من اأ�صواأ ال�صفرات لأنهم ق�صوا اأيامًا عديدة 
يف ال�صج���ون الرتكي���ة ث���م يف املخيم���ات اليونانية 
واأخ���رى يف مراكز احلج���ز الإيطالي���ة التي ع�صفت 
باآماله���م وعبث���ت برغباتهم ودم���رت نف�صياتهم حتى 
�صع���روا باأن رحلته���م نحو ما �صبه���وه ب�)اللدرادو( 

قد تا�صت. 
�صك هوؤلء يف اجلم���ارك التي يزداد عدد  غالب���ًا ما ميمُ
ال�صيط���رات فيها ب�ص���كل ملحوظ. عندئ���ٍذ يتم اإيقاف 
املهاج���ر واقتي���اده اإىل املحكم���ة ال�صغ���رية التابع���ة 
ملدينة غوغتيل ليتم اإعامه وعن طريق حكم قانوين 
بالع���ودة اإىل احلدود التي ق���دم منها. حل�صن احلظ، 
يت���م الإبق���اء عل���ى املهاج���ر املحك���وم اإذا كانت باده 
م�صتعل���ة باحلرب. اأم���ا الأ�صخا�س الذي���ن ل تنطبق 
عليه���م ه���ذه احلالة ف���ا يك���ون اأمامهم �ص���وى خيار 
واحد األ وهو ح���رق اأ�صابعهم بالنار لكي ل تتعرف 

ال�صلط���ات عل���ى ب�صماته���م وتعيده���م بالت���ايل م���ن 
حيث اأتوا. وهذه الت�صحي���ة قام بها الكثريون بغية 
الع���ودة من جديد ملكانهم املف�ص���ل )الأدغال(. النعيم 
الذي اختاروه وهو لي�س �صوى باحة مليئة بالأقذار 
وخملفات الأطعم���ة تتو�صطها خميم���ات با�صتيكية 
واأخ���رى من الأغطي���ة القدمية امل�صج���اة على هياكل 

خ�صبية. 
ويف اإحد التقارير ال�صحافية اأو�صحت رئي�صة بلدية 
غالي���ه، ال�صيدة ال�صابة بو�ص���ارد الأو�صاع املاأ�صاوية 
الت���ي يعاين منه���ا غالبية املهاجرين، فه���م يتناولون 
وجب���ة واح���دة يف الي���وم ويرت���دون ثياب���ًا بالي���ة 
وينامون يف العراء و�صط الربد القار�س وغالبيتهم 
م�صاب���ون بالأمرا�س اجللدية لأنهم  ل يجدون مكانًا 
لا�صتحم���ام. و اأثبت هوؤلء �صجاعتهم وقدرتهم على 
حتم���ل ال�صع���اب با�صتثن���اء م�صايقات بع����س اأفراد 
ال�صرط���ة له���م. فقد ذك���ر العديد من ال�صه���ود عمليات 
التوقيف الوح�صية الت���ي يقومون بها ل�صيما قوات 
�صرط���ة الأمن التي تت�صلل خفي���ة اإىل الأدغال وتهني 
القابعني فيها اأو تبل���ل ثيابهم يف ال�صتاء القار�س اأو 
تزي���ل اأفر�صتهم القدمي���ة اأو ترمي الأحج���ار الثقيلة 
لإزعاجه���م  حماول���ة  يف  املعدني���ة  ال�صفائ���ح  عل���ى 
واإرغامه���م على الرحي���ل. واأحيانًا يرغ���م الكثري من 

املهاجرين على القيام باأعمال ل يحبونها.
 رغ���م ه���ذه الأعم���ال فللمهاجري���ن بع����س الأعم���ال 
اليومي���ة الب�صيط���ة هناك حي���ث يتواف���دون �صباحًا 
ويجمع���ون م���ا يلزم م���ن خملفات املحط���ات لإ�صعال 
الن���ريان ث���م يغ���ادرون يف الظهرية ليم�ص���وا م�صافة 
خم�ص���ة ع�ص���ر كيل���و م���رتًا بغي���ة الع���ودة اإىل حم���ل 
�صكناه���م ويف جي���ب كل واح���د منهم ورق���ة تنذرهم 
ر�صميًا ب���رتك باد ل يتمنون �ص���وى الرحيل عنها و 

اخلا�س منها.
ومم���ا يزيد الأم���ور تعقيدًا، اإن �صلط���ات الباد �صنت 
حرب���ًا م���ن ن���وع اآخر �ص���د م���ا اأ�صمته���م ب�)املجرمني 
امل�صتب���ه به���م( وهم لي�صوا �صوى ثل���ة من املتطوعني 
مل�صاع���دة املهاجرين، جمموعة م���ن النا�س ال�صجعان 
الذي���ن حاول���وا ق���در ا�صتطاعتهم اإيج���اد الراحة من 
ه���ذا العناء اأو من هذا ال�صغط ال���ذي يدفعهم للتمرد 
باللج���وء اإىل التعاون والتكاتف فيم���ا بينهم. اغلب 
ه���وؤلء املتطوعني هم العاملني يف املدن املجاورة اأو 
العاطل���ون عن العم���ل اأو العلمانيون اأو رجال الدين 

اأو الكاثوليكيون املولعون بالعبادة. 
م���ن روؤي���ة املهاجري���ن خل���ف  اكتف���ى ه���وؤلء  وق���د 
حديقته���م، فق���رروا م�صاعدتهم خفي���ة يف حني جتراأ 
البع����س الآخ���ر واأقب���ل عل���ى تق���دمي احل�ص���اء اإىل 
اأ�ص���ر ترجتف من ال���ربد، تعي�س يف اأب���راج م�صفحة 
عل���ى �صف���ة ال�صاطئ ومنه���م من انظ���م اإىل جمعيات 
ومنظم���ات اإن�صاني���ة لي�صاهم ب�ص���كٍل اأكرث فعالية يف 
حماية هوؤلء املهاجرين واملطالبة بحقوقهم وتقدمي 
الطع���ام للمحتاجني منهم. ف�ص���ًا عن ذلك، تدفع هذه 
املنظمات الكفالت الازمة بدًل من املهاجرين. كانت 
هذه املنظمات ت�صعر بالدور الإن�صاين الذي تقوم به 

ل���ذا اأزداد النتماء اإليها. ومن اأ�صع���ب الأ�صياء التي 
واجهه���ا الأهايل ه���و م�صايقات ق���وات حفظ النظام 
التي عاملتهم بوح�صية كالذي ح�صل لل�صيدة مونيكا 

بودي )املذكورة �صابقًا(. 
حدث ه���ذا الت�صعي���د الأخ���ري عندما اأق���رت ال�صرطة 
اأن املعامل���ة احل�صنة لهوؤلء املهاجري���ن �صيوؤدي اإىل 
اإح�صا�صه���م بالأم���ان والراح���ة وبالتايل ي���وؤدي اإىل 
تهمي����س رغبته���م بالهج���رة اإىل الوط���ن الطاحم���ني 
اإلي���ه. اأو ق���د ي�صبب ج���ذب اأ�صخا�س اآخري���ن عندما 
يعلم���ون بالأو�صاع اجليدة التي اأ�صبح عليها هوؤلء 
املهاج���رون. واإزاء هذه ال�صيا�صة، اأم���رت ال�صلطات 
بال�صجن ملدة ل تقل عن اخلم�س �صنوات لأي �صخ�س 
يوؤوي مهاجرًا غري �صرعيًا ويزداد عدد ال�صنوات اإذا 
كان هذا املهاجر من البالغني اأو من مرتكبي اجلرائم. 
ويح���ق لهوؤلء املواطنني ا�صطحاب املهاجر املري�س 
اإىل امل�صت�صف���ى اإل اإنهم ل ميلك���ون حق الذهاب مرة 

اأخرى لاطمئنان عليه اأو ال�صوؤال عنه.
 وي���رى بع�س النق���اد اإن املخرج���ني �صيبدعون اأكرث 
فيم���ا لو نبذوا فكرة الت�صب���ث باآرائهم و�صماع الراأي 
الآخ���ر. وق���د ل ي�صتحق هذا الراأي املق���ام الأول، مع 
ذلك فهو ي�ص���اوي الكثري بالن�صب���ة للمخرجني الذين 
لءمهم و�صع املخرج فيلي���ب لوريه يف املقام الأول. 
لي����س لأن الأعم���ال ال�صابق���ة له���ذا املخ���رج ل ميك���ن 
جتاهله���ا ل�صيم���ا تل���ك التي ح�ص���دت جناح���ًا بارزًا 
اأمث���ال )اأن���ا بخ���ري ل تقل���ق( اأو تل���ك الت���ي تت�صمن 
م�صاهد جميلة واأخ���اذة لتكّون جزءامُ من ذات املمثل، 
ب���ل لأن ممثلي اأفامه كانوا يعربون ب�صدق وب�صكل 
اأو باآخ���ر عن النكهة الروائية الت���ي وظفها موؤلفوها 
بع���د عن���اء وجه���د كبريي���ن. فب���دا تعبريه���م تلقائيًا 
دون اأن يفق���د لوري���ه �صيئًا من براعت���ه يف ال�صرد اأو 
م���ن موهبت���ه يف نقل اجلوان���ب الفني���ة للمو�صوع. 
واأ�صعف���ت ه���وؤلء فك���رة التواج���د يف مدين���ة غالية 
اأ�صمته���م  لنا����س  املعي�صي���ة  الأو�ص���اع  واكت�ص���اف 
ال�صلطات الإداري���ة ب�)املهاجرين غري ال�صرعيني( اأي 
هوؤلء الذين يعي�صون يف اأو�صاع ا�صتثنائية خمتلفة 
ع���ن الآخري���ن. وفر�ص���ت عليه���م ع���دم الختاط مع 
الآخرين. ومن املهم الق���ول اأن )مرحبًا( راعى قائمة 
ال�ص���روط التي تلزمه بنق���ل روح الإثارة اأو املرح اأو 
القلق ليطمح امل�صاه���د اإىل الكت�صاف اأو الفهم اأكرث. 
له���ذا ال�صبب ولغ���ريه يمُعد هذا الفيل���م مقاربًا لاأفام 

ال�صينمائية التي �صنعها كني لوا�س منذ �صنوات.
اأ�صف���ت ه���ذه امل�صائ���ل الواقعي���ة وه���ذه التفا�صي���ل 
ال�صغ���رية عل���ى ه���ذا الفيل���م �صيئ���ًا م���ن الواقعي���ة 
املمزوجة بالأحا�صي�س املفرطة التي جعلتنا متاأثرين 
للغاية بامل�صري الذي واجهه بال ومعلمه اأو مونيكا 
ب���ويل، ل بل وحت���ى املواطنون اأمثاله���م. يف اأروقة 

الأدغال. 
ومن يعلم.. رمبا يكون هذا الفيلم دافعًا قويًا لتناول 
م�صكل���ة املهاجرين بجدية وبعزم. عل���ى اأمل العبور 

اإىل باد ترحب بهم بعد ال�صقاء الطويل.                
عن جملة النوفل اوبزيرفاتري الفرن�صية     
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ــــــام زمــــان اف

ترجمة: اميان قا�صم 
ذيبان

د. جواد ب�صارة 

ترجمة: عادل العامل

مرحبا..... مــرارة طــريــق الــهــجـــرة

كــــــيـــــف نــــقــــراأ فـــيــلــمــــًا )3(

اأخ���رج هذا الفل���م، الذي اأمُطلق للعر�س يف ع���ام 1930، لوي�س 
���ل فيه لي���و اأيري�س، ولوي����س ولهيم، وجون  مايل�صت���ون، ومثَّ

َري، و�صليم �صَمرفيل. ومدة عر�صه 103 دقائق. 
ويمُع���د الفل���م، الذي مت تكييفه ع���ن رواية الكات���ب اأيريك ماريا 
رمي���ارك الأف�ص���ل مبيع���ًا اآن���ذاك، واحدًا م���ن اأق���وى البيانات 
امل�ص���ادة للحرب على �ص���كل اأفام. وتدور ه���ذه الق�صة املوؤملة 
ح���ول جمموعة من الأ�صدقاء الذي���ن يلتحقون باجلي�س خال 
احل���رب العاملية الأوىل فيت���م تعيينهم للجبه���ة الغربية، حيث 
عب وبوؤ�س بفعل وقائع  تنقل���ب وطنيتهم املتَّقدة �صريع���ًا اإىل رمُ
القت���ال الفظيع���ة. وق���د كان املخرج لوي����س مايل�صت���ون رائدًا 
يف ا�صتخدام���ه اللقط���ة املاأخوذة بكامرياعل���ى رافعة لاإحاطة 
بامل�صه���د الوا�صع ال�صامل ل�صاحة املعرك���ة بكل ما فيه من وحٍل 

وموت، اإ�صافًة لأداء املمثلني الرائع بقيادة ليو اأيري�س. 
واإن���ه ملن ال�صع���ب بالتايل انتق���اء م�صهٍد مف�صل بال���ذات، لكن 
امل�صهد اخلتامي، حني ميتد اأيري�س من خندقه ليمُم�صك بفرا�صة، 
ه���و واحد م���ن اأروع امل�صاهد على مدى ذلك العق���د من الزمن. 
وق���د فاز الفل���م بجائزت���ي اأو�ص���كار لأف�صل �ص���ورة ولإخراج 
مايل�صت���ون، وه���و م���ا اأ�ص����س عار�ص���ًة للكث���ري م���ن الفائزين 

بالأو�صكار منذ ذلك احلني.
واأخ���ريًا، ف���اإن )كل �ص���يء ه���ادىء عل���ى اجلبه���ة الغربي���ة(، 
با�صتن���اده اىل رواي���ة رمي���ارك، وتكيي���ف ه���ذه الرواية على 
اأي���دي  ت�صكيلة من ال�صخ�صيات الأدبية وامل�صرحية، مبن فيهم 
ماك�صوي���ل اأندر�ص���ون وجورج اأب���وت، والتاأكيد عل���ى ر�صالة 

معاداة احلرب، يمُعد منوذجًا جلّدية الأو�صكار. 

كل �شيء هادىء
علىاجلبهة الغربية

 All Quiet on the Western Front )1930( 


