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دورة مهرجان لندن ال�سينمائي الـ53

�أف�ضل ما قدمته ال�سينما خالل عام وال�شرق �أو�سطية حا�ضرة بقوة
لندن -في�صل عبداهلل

ما يفتخر به مهرجان لندن ال�سينمائي حق ًا ،وي�ضعه
ب�ي�ن �أف�ض ��ل املهرجان ��ات ال�سينمائي ��ة العاملي ��ة ،هو
اختي ��ارات �سلة عرو�ض ��ه ال�سنوية املنق ��اة بجدية.
ول ��و �أ�ضفن ��ا اىل ذل ��ك ُبع ��ده ع ��ن ثقاف ��ة ُتخ�ضع كل
�ش ��يء يف حياته ��ا ملنط ��ق املناف�س ��ة ،ي�صب ��ح موعد
الإحتف ��ال بال�صني ��ع ال�سينمائي مبثاب ��ة عر�س فني
يتجدد م ��ع خريف كل عام و�س ��ط عا�صمة ال�ضباب.
فم ��ا ت�ضمن ��ه برنام ��ج ال ��دورة الثالث ��ة واخلم�سني
ملهرج ��ان لندن ال�سينمائ ��ي ،والتي تنطلق من الـ 14
اجلاري ولغاي ��ة الـ  29منه� ،إمن ��ا احتفاء مب�شاهدة
�سينمائي ��ة �صرف ��ة قادم ��ة م ��ن  146بلد ًا م ��ن قارات
املعمورة اخلم�س� ..إذ �ست�شهد هذه الدورة ح�ضور ًا
مكثف� � ًا لأكرث من � 191شريط� � ًا �سينمائي ًا طوي ًال ،من
بينه ��ا � 15شريط ًا تعر�ض لأول مرة ،و � 113شريط ًا
ق�صري ًا و � 26شريط� � ًا وثائقي ًا ،وحفنة من الأ�شرطة
التجريبي ��ة ،ف�ض ًال ع ��ن كنوز االر�شي ��ف ال�سينمائي

واملرمم ��ة حديث ��ا .ول ��و �أ�ضفن ��ا اىل ه ��ذا احل�ش ��د
ال�سينمائ ��ي الن ��دوات املدعوم ��ة م ��ن جمل ��ة "ت ��امي
�آوت" الأ�سبوعي ��ة الناف ��ذة وللع ��ام ال�ساب ��ع ،ومنها
"ال�سينما الإيرانية -ما بعد املوجة اجلديدة ،ما بعد
الإنتخابات الرئا�سية الأخرية...اىل �أين؟" و "�أزمة
الإقرتا�ض :هل ميكن لل�سينما ان ت�ستفيد من الأزمة
املالية؟" و "�صناعة �أفالم البيئة :هل ميكن لل�سينما
ان تغ ��دو خ�ض ��راء م�ستقب ًال؟" ،يكون م ��ن حق هذه
التظاهرة املفاخ ��رة مقابل يوميات مثيالتها القائمة
عل ��ى البهرجة والنميمة الباذخة .ولكن ذلك مل مينع
الإقتبا�س �أحيان ًا ،كما هو احلال مع �شريط الإفتتاح،
�إذ وق ��ع اخليار والول مرة يف تاريخ هذه التظاهرة
عل ��ى فيلم التحريك "ال�سيد فوك� ��س العجيب" املنفذ
بالكامل عرب الكومبيوتر للمخرج وي�س �أندر�سون.
وفيه ا�ستعادة لعم ��ل كال�سيكي للكاتب روالد داهل،
وفيه نتاب ��ع حكاية الثعلب (�ص ��وت جورج كلوين)

ال ��ذي ي�ت�رك حيات ��ه امل�ستقرة م ��ع زوجت ��ه (�صوت
مريي ��ل �سرتي ��ب) ويع ��ود اىل غريزت ��ه القدمية يف
ا�صطياد الدجاج ،ما يدفع بالفالحني الأ�شرار بوجي
وبون�س وبن اىل الإيقاع به ب�أي ثمن .فيما �سيكون
�شريط اخلتام من ح�صة فرقة اخلناف�س الربيطانية
ال�شه�ي�رة ،ومن خ�ل�ال �شريط "ال مكان ي ��ا �صبي"،
العمل الأول للفنانة وللمخرج ��ة �سام تايلور-وود،
والت ��ي تتبعت ن�ش� ��أة النجم جون لين ��ون يف مدينة
ليفرب ��ول ،وت�أث�ي�رات خالت ��ه ميم ��ي ومن بع ��د �أمه
جوليا عندما ا�صطحبت ��ه اىل ال�سينما مل�شاهدة فيلم
عن جنم ال ��روك �أن ��د روك الأ�شهر �أليف� ��س بري�سلي
ليتحدد خياره الحق ًا يف عامل الغناء واملو�سيقى.
فقرات املهرجان
الدعم امل ��ادي واللوج�ستي لفقرات هذه الدورة جاء
ه ��ذه املرة م ��ن مركز الفيل ��م الربيط ��اين ،وانعك�س

ب�ش ��كل وا�ض ��ح يف اعتم ��اد قاع ��ة عر� ��ض �سينمائية
جدي ��دة و�س ��ط �ساح ��ة لي�س�ت�ر التجاري ��ة م ��ن �أجل
احت ��واء الزي ��ادة العددية للأف�ل�ام امل�شاركة و�إتاحة
الفر�ص ��ة للم�شاه ��د الربيطاين والأجنب ��ي على حد
�س ��واء ملتابع ��ة فعاليات ه ��ذه التظاه ��رة ال�ضخمة.
ومع ذلك ،فقد بقيت فقرات برنامج لندن ال�سينمائي
الأخ ��رى عل ��ى حاله ��ا ،وت�أت ��ي عل ��ى ر�أ�سه ��ا خان ��ة
الأف�ل�ام الربيطاني ��ة ،وال�سينما الأوربي ��ة ومثلهما
فق ��رة ال�سينم ��ا الفرن�سي ��ة .فف ��ي خان ��ة الإحتفاالت
اخلا�ص ��ة "الغاال" �سيح�ضر �شري ��ط "الرجال الذين
يحملق ��ون باملاع ��ز" باكورة كات ��ب �سيناريو "عمتم
م�س ��اء وحظ ًا �سعي ��د ًا" الأمريكي غران ��ت ه�سلوف.
وفي ��ه حت�ض ��ر نظري ��ة امل�ؤام ��رة الع�سكري ��ة بقوة،
وعرب ل�ي�ن كا�سادي(ج ��ورج كل ��وين) املكلف مبهمة
غ�س ��ل عق ��ول رج ��ال النظ ��ام ال�ساب ��ق والقاعدة يف
الع ��راق من خ�ل�ال تقنيات ق ��راءة �أفكاره ��م م�سبق ًا.
ومثل ��ه حت�ض ��ر املخرجة ج�ي�ن كامبيون ع�ب�ر عملها
اجلدي ��د "جنم ��ة �ساطع ��ة" ،الت ��ي �سيقدمه ��ا عم ��دة
لندن بوري�س جون�سون ،وم ��ن خالل ر�سائل احلب
النارية التي تبادلها ال�شاعر الرومان�سي الربيطاين
ج ��ون كيت�س مع جارته ال�شاب ��ة فاين براون عا�شقة
املو�ضة وقته ��ا .ومثله �شريط "نبي" للفرن�سي جاك
�أودي ��ار ،الفائ ��ز باجلائزة الك�ب�رى يف مهرجان كان
الأخ�ي�ر ،وفي ��ه امتحان لقدرات �سج�ي�ن يف احلفاظ
على نف�س ��ه و�سط ع ��امل الع�صابات داخ ��ل ال�سجن.
باملقاب ��ل �سيح�ض ��ر �شريط املعل ��م النم�ساوي مايكل
هانيك ��ي "ال�شري ��ط الأبي� ��ض" ،الفائ ��ز ب�سعفة كان
الأخري .وفيه يقارب �صاحب "�ألعاب م�سلية"،1997
حي ��اة قرية بروت�ستانتية �شم ��ال �أملانيا قبيل اندالع
احل ��رب العاملية الأوىل ،را�ص ��د ًا طقو�سها وعاداتها
ويومياته ��ا املنزلية وم ��ا �ستف�ضي �إلي ��ه من كوارث
بلغت ذروتها ب�صعود النازية.
�أم ��ا عرو� ��ض �أف�ل�ام �ساحة لي�س�ت�ر ف�ست�شه ��د كثافة
عرو�ض �سينمائي ��ة قادمة ذات قوة جذب جماهريي
منه ��ا� ،شري ��ط "�أدخ ��ل" لغ�سب ��ار ن ��وي ،و "ح ��دود
ال�سيط ��رة" جليم جارومو�ش ،يعر� ��ض حالي ًا �ضمن
مهرج ��ان ب�ي�روت ال�سينمائ ��ي ،و "حلي ��ب الأ�سى"
للبريوفي ��ة كلودي ��ا ليو�س ��ا ،الفائ ��ز بجائ ��زة دب
مهرج ��ان برل�ي�ن الأخري ،وال ��ذي يدور ح ��ول ق�صة

ال�شاب ��ة فاو�ستا التي ولدت نتيج ��ة عملية اغت�صاب
تعر�ضت لها والدتها خ�ل�ال �سنوات ت�صاعد حمالت
العنف من ثمانينيات وت�سعينيات القرن الفائت يف
بلدها ،لكن ذل ��ك مل مينع ال�شابة من دفن والدتها يف
قريته ��ا بطريقة تلي ��ق بالأم/ال�ضحية .واىل جانبها
حت�ضر �أف�ل�ام املكر�س�ي�ن مثل عمل �شي ��خ املخرجني
الربتغ ��ايل "غراب ��ة الفت ��اة ذات ال�شع ��ر الأ�شق ��ر"،
و�ستيف ��ن �سودرب�ي�رغ الأخري "املخ�ب�ر" ،و �شريط
"بلم ��اي" للفرن�س ��ي كلود �شاب ��رول ،و�شريط "من
�أنت" للمايل �سليمان �سي�سي.
امل�شاركة العربية والإيرانية
 .....النكه ��ة ال�شرق �أو�سطية حا�ض ��رة بقوة �ضمن
فق ��رات تظاهرة هذا العام ،وعرب ع ��دد من الأ�شرطة
العربي ��ة ،مل�ص ��ر منه ��ا الن�صيب الأك�ب�ر ،ومثلها تلك
القادمة م ��ن �إيران ،و�سيكون ثق ��ل التاريخ ونكباته
هما الطاغيني ..وي�أت ��ي يف مقدمتها �شريط "الزمن
الباق ��ي" للفل�سطيني �إيليا �سليم ��ان ،وفيه ي�ستكمل
�صاح ��ب "وقائ ��ع اختف ��اء" و "ي ��د الهي ��ة" �س�ي�رة
عائلت ��ه يف النا�ص ��رة ،وحالة ال�شتات ال ��ذي عا�شته
عق ��ب النكب ��ة الك�ب�رى يف ع ��ام  .1948لك ��ن النكبة
تاخ ��ذ �صيغة �أخرى يف "امل�ساف ��ر" باكورة امل�صري
�أحم ��د ماه ��ر الروائية(افتتح به مهرج ��ان �أبو ظبي
احلايل) ،وعرب ا�ستح�ض ��ار ثالثة تواريخ مهمة من
الهزائم العربي ��ة ليتوقف عند هجمات �أيلول 2001
وت�أثرياته ��ا على العاملني العرب ��ي والإ�سالمي ،ومن
خ�ل�ال ق�صة ح�س ��ن (ي�ؤديه ��ا تباع ًا خال ��د النبوي و
عم ��ر ال�شريف) العامل يف م�صلحة بريد بور �سعيد.
فيم ��ا تتاب ��ع مواطنته كاملة �أبو ذك ��رى يف �شريطها
"واحد�-صف ��ر" ليلة ف ��وز الفريق امل�ص ��ري بك�أ�س
�أفريقي ��ا بالنتيجة الت ��ي اقتب�سها عن ��وان ال�شريط،
وحال ��ة الفرحة امل ��رة التي عم ��ت ال�ش ��ارع امل�صري
مقابل احليف الطبقي والقهر االجتماعي يف بلدها.
يف ح�ي�ن �سيح�ضر عمل الراحل �ش ��ادي عبد ال�سالم
"املومياء"(ليل ��ة �أن حت�ص ��ى ال�سن�ي�ن) ،بن�سخت ��ه
اجلدي ��دة بعد ترميمها م ��ن قبل "م�ؤ�س�س ��ة ال�سينما
العاملي ��ة" الت ��ي ي�ش ��رف عليه ��ا املخ ��رج الأمريك ��ي
مارت ��ن �سكور�سي ��زي� ،ضمن خانة كن ��وز االر�شيف
ال�سينمائي.

ترويــ���ض اخليــــال

عرو�ض لأفالم �ساتياجت راي يف لنكولن

الف��وارق الدقيق��ة والبح��ث ع��ن مفاتي��ح الكينون��ة
ترجمة :جناح اجلبيلي

عند تل ��ك النقطة وبعد � 11سنة م ��ن عر�ض فيلمه
"باث ��ر بان�شايل" كتب و�أخ ��رج  13فيلم ًا رئي�س ًا
وكله ��ا عر�ضت يف م�سرح "وال�ت�ر ريد" الذي بد�أ
ال�شه ��ر املا�ضي مع �سبع ��ة �أفالم من العقد الالحق
يف مهنت ��ه .والأفالم يف الأقل متنوعة كما توحي
عبارت ��ه ومن غري املحتم ��ل �أن ي�صيبكم القلق كما
فعل راي ع ��ام � ، 1966إن كان ذلك التنويع ي�شري
�إيل "قلق الذهن واحلرية واحلاجة �إىل التوجيه
الن ��اجت ع ��ن ت�ضبي ��ب املنظ ��ر � -أو �إن كان هن ��اك
�شيء ما خمفي يربط �أعمايل املتفاوتة جميع ًا".
قلق ��ة نعم .م�ضببة كال" .وال�ش ��يء املخفي" الذي
ه ��و بب�ساط ��ة ف�ضول ��ه غ�ي�ر املح ��دود ع ��ن كيفية
تلبي ��ة النا�س للمطالب امللح ��ة للطبيعة والثقافة،
م ��ن امل�ستحيل �أن يخطئ ال يه ��م نوع الفيلم الذي
ت�شاهده ل�ساتياجت راي.
بع� ��ض الأف�ل�ام يف ال�سل�سل ��ة ( ال ��ذي تع ��اون و
ا�شرتك يف رعايتها جمعية الفيلم ملركز لنكولن و
جامعة كولومبيا) مثل احلكاية الت�شردية الغريبة

كت��ب املخرج الهن��دي �ساتياج��ت راي عام
 ": 1966وج��دت �إن فك��رة �صن��ع فيلم�ين
مت�شابه�ين ب�شكل متعاقب غ�ير مالئمة"
ويف ه��ذا و يف كل �ش��يء كتب��ه �أو �أخرج��ه
نطق باحلقيقة.
اخلا�صة باجلن " غوبي غاين باغا باين"1968-
ميك ��ن �أن تكون عقبة �صغ�ي�رة بالن�سبة للجمهور
غري الهندي؛ ال �ش ��يء يرحل ب�صورة رديئة �أكرث
م ��ن الدعاب ��ة ال�شعبي ��ة .والبع�ض منه ��ا ي�شعرك
ك�أن ��ك بحاجة ملعرفة الكثري عن تاريخ �شبه القارة
الهندي ��ة و�سيا�ساته ��ا  -وبالأخ� ��ص موط ��ن راي
البنغ ��ال حيث كانت ت ��دور �أغلب ق�ص� ��ص �أفالمه
 لفه ��م الف ��وارق الدقيق ��ة ل�سل ��وك ال�شخ�صيات.غ�ي�ر �أن راي علي ��ه �أن يحرق فوارق ��ه :ميكنك �أن
تفوت متام ًا القليل منها وتظل ت�شعر ك�أنك تعرف
النا�س ب�صورة حميمة.
مث�ل� ًا فيل ��م "�شاروالت ��ا" 1964 -املت�س ��م باحلب
(امل�ش ��رق) تق ��ع �أحداث ��ه يف كالكات ��ا ع ��ام 1880
و�شخ�صيات ��ه املتعلمة (املثقف ��ة) والرثية تق�ضي
معظ ��م وقته ��ا يف مناق�ش ��ة جدي ��ة ع ��ن الأدب
وال�سيا�س ��ة املعا�صري ��ن .ومناق�شاته ��ا الن�شط ��ة
مليئ ��ة بالأ�سماء التي مل ي�سمع به ��ا الغربيون �إال
القلي ��ل وبق�ضاي ��ا رمبا ن�ساه ��ا البنغالي ��ون منذ

�أم ��د طويل .ومع ذلك  ،ما ه ��و وا�ضح هو �شغفها
ال�شدي ��د بالأف ��كار والطرق العجيب ��ة وال�صغرية
الت ��ي تلون فيها العاطف ��ة الأحا�سي�س التي تكنها
الواحدة منها للأخرى.
وتل ��ك هي الطريق ��ة التي يجري به ��ا احلوار يف
�أف�ل�ام راي وحت ��ي يف �أفالم مث ��ل "�شاروالتا" و
القطعة الرائعة املوحدة الت�شيكوفية "�أيام وليال
يف الغاب ��ة"  .1970 -كان راي �أق ��ل اهتمام ًا مبا
يقول ��ه النا� ��س ال �سب ��ب ما يقولون ��ه ويف �أح�سن
�أفالم ��ه ف� ��إن �أ�ش ��د اللحظ ��ات ك�شف ًا متي ��ل �إىل �أن
تكون �صامتة �أو ما يقرب من ذلك.
امل�شه ��د االفتتاحي ال�سل�س يف فيل ��م "�شاروالتا"
هو عب ��ارة عن �ست دقائق �صامت ��ة تقريب ًا لإمر�أة
 ال�شخ�صية يف العنوان ت� ��ؤدي دورها اجلميلة"مادهاب ��ي موخرجي" ذات العينني املتقدتني -
وهي ت�س�ي�ر بالأحرى بال هدف من غرفة لأخرى
يف بيتها .الإيقاع الواه ��ن خلطواتها يخربنا كم
تب ��دو الأ�شياء م�ألوفة لها ب�صورة مملة واالنتباه

فيلم (مالذ االزواج) يت�صدر
ايرادات ال�سينما االمريكية

ت�ص ��در الفيل ��م اجلدي ��د (م�ل�اذ االزواج) اي ��رادات
ال�سينم ��ا يف �أمري ��كا ال�شمالي ��ة  ،وتتن ��اول اح ��داث
الفيل ��م ق�ص ��ة كوميدي ��ة ترتكز ح ��ول اربع ��ة ازواج
ذهب ��وا اىل منتجع بجزيرة ا�ستوائية لق�ضاء عطلة،
ويف ح�ي�ن يعم ��ل اح ��د االزواج عل ��ى امت ��ام حف ��ل
الزواج هناك يف�شل االخرون يف ادراك ان امل�شاركة
يف اجلل�سات العالجية باملنتجع لي�ست اختيارية.
والفيلم من اخراج بيرت بيلينج�سلي وبطولة فين�س
ف ��ون وجا�سون بامت ��ان ومالني  .وهب ��ط من املركز
االول اىل الث ��اين فيل ��م (ار�ض زومب ��ي)  ،وتتناول
اح ��داث الفيل ��م تعر�ض كوك ��ب االر� ��ض اىل عدوى
رهيب ��ة حتول النا� ��س اىل كائنات غريب ��ة (زومبي)
مبج ��رد تعر�ضه ��م للع�ض م ��ن اي �شخ� ��ص م�صاب.
ويح ��اول كولومبو� ��س النجاة م ��ن اال�صابة وي�ضع
بع� ��ض القواع ��د م ��ن �أج ��ل ذلك ث ��م يلتق ��ي ب�شخ�ص
اخر وتن�ضم فتات ��ان لهما بعد ذلك .ويعتمد كل منهم

على االخر للبق ��اء على قيد
احلي ��اة وتت ��واىل اح ��داث
الفيلم.
والفيل ��م من اخ ��راج روبن
فالي�ش ��ر وبطول ��ة جي�س ��ي
ايزنبريج وودي هارل�سون
وامي ��ا �ست ��ون .وهب ��ط من
املرك ��ز الث ��اين اىل الثال ��ث
فيلم (ال�سماء متطر حلما) ،
وتتن ��اول ق�صة الفيلم حدث ًا
مهم� � ًا وهو لق ��اء املعكرونة
مع اجلنب وترتكز االحداث
عل ��ى بل ��دة تت�ساق ��ط فيه ��ا
االطعم ��ة م ��ن ال�سم ��اء مثل
االمط ��ار ،والفيل ��م م ��ن
اخ ��راج فيل ل ��ورد وكري�س
ميلر وق ��ام باداء اال�صوات بي ��ل هادير وانا فاري�س
وجيم� ��س كان وان ��دي �سامبريج .وهب ��ط من املركز
الثال ��ث اىل الراب ��ع فيل ��م (ق�ص ��ة دمي ��ة) ،وتتن ��اول
احداث الفيلم حياة راع ��ي بقر لعبة يتعر�ض لتهديد
�شدي ��د وي�شع ��ر بالغ�ي�رة ال�شديدة عندم ��ا يحل رائد
ف�ض ��اء خيايل لعبة حمل ��ه ك�أهم لعب ��ة يف غرفة احد
االطفال.
والفيلم من اخراج جون ال�سيرت وقام باداء اال�صوات
ت ��وم هانك� ��س وتي ��م ال�ي�ن ودون ريكل ��ز  .وجاء يف
املركز اخلام� ��س فيلم (ن�شاط خارق) .،تدور احداث
الفيلم حول انتقال زوج�ي�ن اىل منزل جديد باحدى
ال�ضواح ��ي ويعاين الزوجان م ��ن االرتباك املتزايد
ب�سبب وجود �شيطاين اثناء الليل.
والفيل ��م م ��ن اخ ��راج اوري ��ن بيل ��ي وبطول ��ة كاتي
فيذر�ست ��ون ومي ��كا �سل ��وت وام�ب�ر ارم�س�ت�روجن
وراندي مكدويل وا�شيلي باملر وتيم بيرب.

���س��ي��ن��م��ا زم���ان

املنت�شي الذي تكر�س ��ه للنا�س املارين يف ال�شارع
تخربن ��ا ب�ش ��يء �أكرث حزن� � ًا مع ذل ��ك :يف حياتها
املريح ��ة لك ��ن غ�ي�ر املحف ��زة �أو املث�ي�رة تب ��دو
الفعالي ��ات العادية للنا� ��س العادي�ي�ن غريبة جد ًا
ومده�ش ��ة .فه ��ي تراقب احلي ��اة اليومية مبنظار
الأوبرا كي ت�شعر ب�أنها �أقرب قلي ًال.
ل ��دى راي ن ��زوع خا� ��ص لليقظ�ي�ن و امل�شاهدين
ال�صبورين مثل هذه املر�أة الوحيدة ومثل "�آبو"
البطل الطفل لفيلم "بانرث بان�شايل" الذي ي�صبح
طالب� � ًا يف فيل ��م " �أباراجيت ��و" 1956 -ثم زوج ًا
و�أب� � ًا يف فيل ��م " ع ��امل �آب ��و"  1959-وهو ينظر
�إىل احلي ��اة ب�ش ��كل خمتلف قلي ًال عن ��د كل مرحلة
لكن ��ه دائم ًا ينظ ��ر ويبحث عن مفاتي ��ح ملاهيته و
كينونته.
ثالثي ��ة �آبو هي م ��ن �أف�ضل �أعم ��ال راي بالقيا�س
ب�ص ��ورة كب�ي�رة :القلة م ��ن الأفالم الت ��ي �صنعها
ب�ي�ن "عامل �آب ��و" حتى موت ��ه ع ��ام  1992متاحة
عل ��ى �أقرا� ��ص دي يف دي يف الوالي ��ات املتح ��دة
وبريطاني ��ا واملعار�ض اال�ستذكاري ��ة له مثل تلك
الت ��ي ينظمها مرك ��ز لنكولن لفنان مبث ��ل مكانته
كان ��ت نادرة ج ��د ًا .ه ��ذه ال�سل�سلة حتت ��وي على
�أفالم بارزة وم�ؤثرة كان من امل�ستحيل ر�ؤيتها يف
ال�سنوات احلالية مثل "ديفي" 1960 -وهو حتر
رائ ��ع للجنون الدين ��ي و فيل ��م "كان�شنجونغا"-
 1962وهو �أول فيلم ملون لـ"راي" .ي�سجل فيلم
"كان�شنجونغ ��ا" -ب�ضع �ساعات يف حياة عائلة
ثري ��ة من كالكوتا تق�ضي عطلتها يف "دارجيلنغ"

�أحمـد عبد ال�ســادة

وتنج ��ح  ،وبفعل لي�س �أكرث درامي ��ة من التجول
واحلدي ��ث ،بخل ��ق �ص ��ورة غريبة حي ��ة (وطبع ًا
فارقة) للمجتمع الهندي وهو يف حالة حتول.
الأفالم التي قد ترتدد ب�شكل �أقوى يف عام 2009
مع ذلك هي التي تتعامل مع احلرمان االقت�صادي
والعامل املوازي الغريب الذي هو التجارة �سواء
�أكان ��ت �صغ�ي�رة �أم كب�ي�رة .الفقر الريف ��ي املدقع
"لـ"بانرث بان�شايل" يجري و�صفه ب�صورة قوية
لكن ��ه لي�س مقرتب ًا منوذجي� � ًا ب�صورة كاملة لراي
بالن�سب ��ة مل�س�ألة امل ��ال ال�شائك ��ة وغيابه .احلاجة
ال�شديدة هي من بع�ض اجلهات يف منتهى ال�شدة
ومطلقة جد ًا بالن�سبة حل�سا�سيته القلقة.
�إن ��ه �أك�ث�ر اطالع� � ًا عل ��ى املواق ��ف مثل تل ��ك التي
تتعل ��ق ب�صراع عائل ��ة من الطبق ��ة املتو�سطة يف
فيل ��م "ماهاجنار" 1963 -الت ��ي لديها القليل من
املال �أقل من حاجته ��ا فعليها �أن تتبنى اختيارات
مربك ��ة :يف ه ��ذه احلال ��ة ،الزوجة ( م ��رة �أخرى
ال�سيدة موخرج ��ي) ت�شتغل وتكت�شف ب�أن العامل
يف خارج البيت �أكرث �إثارة من العامل يف الداخل
و�أكرث قبح ًا .ونهاية فيلم "ماهاجنر" �سعيدة من
الن ��وع الطموح .يف الوقت ال ��ذي �صنع فيه راي
فيل ��م" العدو "1971 -وه ��و الأول يف �سل�سلة ما
يعرف "ثالثية كالكوتا" على الرغم من �أن احلبكة
وال�شخ�صي ��ات للأفالم الثالثة غ�ي�ر مرتبطة � -إال
�أن امل�شه ��د االقت�صادي وال�سيا�س ��ي للهند ي�صبح
مظلم ��ا �إىل حد بعيد فكان عليه �أن يراقب ب�إحكام
وبربود لفهم هذا العامل املتغري.

الدكتاتــــور العظيــــــم

)The Great Dictator (1940
كان هذا الفلم،
الذي ي�ستغرق
عر�ضه  126دقيقة،
من �إخراج �شاريل
�شابلن ،و من
متثيله مع بوليت
غودارد ،و جاك
�أوكي ،و ريجينالد
غارديرن .و هو من
�أفالم الكوميديا
ال�سيا�سية.

و " هذه هي ق�صة الفرتة ما بني
احلربني العامليتني حيث انطلق
اخل �ب��ل م��ن ع�ق��ال��ه ،و انتك�ست
احل ��ري ��ة ،و ك��ان��ت الإن�سانية
ُتهان هنا و هناك" .بهذا التعبري
ال� �ق ��وي ،ي �ب��د�أ � �ش��اريل �شابلن
فلمه الناطق الأول ،الدكتاتور
العظيم.
خالل احل��رب العاملية الأوىل، ،
يقوم ح�لاق ي�ه��ودي ( �شابلن )
يف جي�ش تومانيا ب�إنقاذ حياة
�ضابط برتبة عالية يدعى �شولتز
( و ميثله ريجينالد غارديرن ).
و يف ال��وق��ت ال ��ذي ينجو فيه
�شولتز من دون �أن ي�صاب ب�أي
��ض��ررُ ،ي���ص��اب احل�ل�اق بفقدان
الذاكرة و يُر�سل �إىل امل�ست�شفى.

يف ح�ي�ن ا�ست ��دار اجلزائ ��ري ر�شي ��د بو�ش ��ارب
بكامريت ��ه يف جدي ��ده "نه ��ر لندن"(�ضم ��ن فق ��رة
ال�سينما الربيطانية اجلديدة) ،ليقتفي ق�صة الأرملة
اليزابيث(برين ��دا باليث ��ن) ،مقاب ��ل عام ��ل الغابات
الفرن�س ��ي م ��ن �أ�ص ��ل �أفريق ��ي عثمان(�سوتيغي ��و
كويات) .م ��ا يجمع �أق ��دار هات�ي�ن ال�شخ�صيتني هو
تفجريات لندن يف �صيف عام  ،2005يف ا�شارة اىل
ان الإره ��اب ال يفرق بني ابن ��ة �أليزابيث الربيطانية
وول ��د عثم ��ان الفرن�س ��ي الأفريق ��ي� .أم ��ا ال�سينم ��ا
الإيراني ��ة ف�ستك ��ون ممثلة ب�شري ��ط "ال �أحد يعرف
ع ��ن القطط الفار�سية" للمخرج بهمن قوبادي ،وفيه
متابعة لع ��امل مو�سيق ��ى "الأندرغراوند" يف مدينة
طهران .وقد �صوره �صاحب "زمن اخليول الثملى"
و "ال�سالح ��ف ت�ستطيع الط�ي�ران" بالكامل بكامريا
رقمي ��ة ،وعرب مزج ب�ي�ن الوثائق ��ي والروائي ،ومن
دون ترخي� ��ص من قبل �سلطات بل ��ده .ويدور حول
حي ��اة مو�سيقيني يح ��اوالن �إن�شاء فرق ��ة مو�سيقية
تتم ��رد عل ��ى قي ��ود الرقي ��ب ،م ��ا يدفعهم ��ا اىل طرق
ملتوي ��ة للح�صول على ج ��وازات �سف ��ر وت�أ�شريات
ملغ ��ادرة �إي ��ران .فيم ��ا تتخذ ق�ضي ��ة الرقاب ��ة واملنع
�شك ًال �آخر عل ��ى يد مواطنته الفنان ��ة �شريين ن�ش�أت
يف عمله ��ا "ن�س ��اء م ��ن دون رج ��ال" ،واملقتب�س من
رواي ��ة حتم ��ل الإ�سم نف�س ��ه ل�شاهرنو� ��ش باريزبار
التي منعتها �سلط ��ات بلدها من التداول عند ن�شرها
يف ع ��ام � .1989إذ �سبق لن�ش�أت ان ا�ستعارت بع�ض
�أجزاء هذا العم ��ل يف ا�شتغاالتها التجهيزية قبل ان
تقرر نقلها بالكامل اىل ال�سينما ،وفيه عودة اىل �أيام
الإنقالب ال ��ذي دبرته وكال ��ة املخاب ��رات الأمريكية
بالتعاون مع بريطانيا بقلب نظام الرئي�س املنتخب
م�ص ��دق يف ع ��ام  1953غداة ت�أميم ��ه النفط ،وعلى
�ضوء ه ��ذه اخللفية امل�ضطربة نتاب ��ع م�صائر ن�ساء
يبحث ��ن ع ��ن �أ�صواته ��ن .بينم ��ا يك�شف لن ��ا املخرج
�أ�صغ ��ر فره ��ادي يف "ع ��ن �إيل"(�أف�ض ��ل اخ ��راج
يف مهرج ��ان كان الأخ�ي�ر) ع ��ن ازدواجي ��ة الطبق ��ة
الو�سطى واملرفه ��ة يف بلده ،من خالل ال�شاب �أحمد
العائ ��د لت ��وه م ��ن �أملانيا بع ��د جترب ��ة زواج فا�شلة،
وينقلن ��ا اىل �إح ��دى املناطق ال�سياحي ��ة املطلة على
بح ��ر قزوين حيث يتم تدبري لقاء يجمعه مع املعلمة
�إيل من قبل �أ�صدقائهما.

ومت� ��ر ع �� �ش��رون ع ��ام� � ًا  :و قد
ا�ستوىل على تومانيا دكتاتور،
ه��و �أدي �ن��وي��د هينكِ ل ( �شابلن
�أي�ض ًا ) و غاربيت�ش و هريينغ
و ه �م��ا م �� �س �خ��رت��ان ل ��دي ��ه .و
يزدري هينكل كل اليهود و يُنزل
بانتظام الدمار بالغيتو ( احلي )
ٍ
اليهودي التوماين ،حيث تعي�ش
ح َّنة الن�شيطة ( و متثلها بوليت
غودارد ) .و يف ذلك الوقت يهرب
احلالق ال�صغري من امل�ست�شفى و
يتوجه غريزي ًا مبا�شر ًة �إىل دكان
حالقة الغيتوالذي ك�ساه ن�سيج
العنكبوت .و من دون �أن يدري
احل �ل�اق ب���س�ي��ا��س��ة ه�ي�ن�ك��ل يف
ا��ض�ط��اد ال�ي�ه��ود و ال ب�شخ�ص
هينكل نف�سه ،يدخل يف مواجهة

تهريجية مع ع�صابة من مقاتلي
ال �ع��ا� �ص �ف��ة الآري��ي ��ن .و ينقذه
�صديقه ال �ق��دمي ��ش��ول�ت��ز ،الذي
هو الآن واحد من �ضباط هينكل
امل�خ�ل���ص�ين .و ب�ف���ض��ل حماية
�شولتز ،يتلقى الغيتو ت�أجي ًال
ق�صري الأم��د لإج ��راءات هينكل
القمعية .و يبد�أ احل�لاق العمل
يف الدكان م��رة �أخ��رى ،مطوّ ر ًا
عالقة �أفالطونية دافئة مع ح ّنة
احل �ب �ي �ب��ة .ل �ك��ن الأم� � ��ور ت�أخذ
منحى فاجع ًا حني يبد�أ هينكل،
ً
و قد �أغ�ضبه �أن يرف�ض م�صريف
يهودي متويل حربه الو�شيكة
م��ع �أو�سرتليتز ،بالتنكيل مرة
�أخ ��رى بالغيتو .و ق��رب نهاية
الفلم ،حيث من املتوقع �أن يُلقي
الدكتاتور واحد ًا
م� ��ن خطاباته
ال�ن��اري��ة املليئة
ب ��ال� �ك ��راه� �ي ��ة،
ي � � � � �ت � � � � �ق� � � � ��دم
احل� �ل ��اق نحو
ا مليكر و فو نا ت
 ...و يُ�سقط
� �ش��اريل �شابلن
ع � � � �ن� � � ��ه ت � �ل� ��ك
ال���ش�خ���ص�ي��ة و
ُي �� �ص �ب��ح ه���و "
نف�سه " ،موجه ًا
ن� ��دا ًء م��ن �أج��ل
ال�ســـــــــــــــــــــــــلم،
والت�ســــــــــامح،
والإن�سانيــة!

ال �شك يف �أنّ الكالم عن الزيجة القائمة بني فن الرواية وفن ال�سينما
يحت ��اج �أو ًال اىل حتدي ��د عنا�ص ��ر ومالم ��ح كل منهما ،وذل ��ك ملعرفة
�إ�شكالي ��ة اال�شتباك احلا�صل بينهما ،ذل ��ك اال�شتباك الذي يق�ضم يف
�أغلب االحيان من �أفق الرواية ل�صالح ال�سينما.
هناك حقيقة بديهية تتلخ�ص يف �أنّ ال�سينما ال ميكن �أن حتتوي على
االنفعاالت والتداعيات اللغوية وال�شعورية للرواية� ،أي مبعنى �أنّ
الفيلم ال يغني مطلق ًا عن قراءة الرواية ،وهذا ين�سحب – بن�سبة �أو
ب�أخرى – على جميع الروايات التي حتولت اىل �أفالم �سينمائية.
عامل الرواية عامل مت�شع ��ب وطائ�ش ي�ضم حتت جناحيه ال�شا�سعني
ر�ؤى ومفاهي ��م و�أف ��كار ًا ومكاب ��دات نف�سية ووجودي ��ة وحوارات
ومونولوج ��ات داخلي ��ة وتفا�صيل دقيقة ومغام ��رات لغوية مديدة،
وباملقاب ��ل يعتمد ع ��امل ال�سينما على م ��ا ميكن �أن ن�سمي ��ه (ال�ضربة
ال�صورية) �أكرث من االعتماد على اللغة� ،إذ غالبا ما جند يف ال�سينما
اختزاال للكالم وتكثيفا للأحداث ،ال�شيء الذي مينح �سيادة وا�ضحة
ل�سلطة ال�صورة.
تعت�ب�ر ال�ص ��ورة طبع� � ًا حج ��ر اال�سا� ��س واملح ��ور يف ال�صناع ��ة
ال�سينمائي ��ة ،كما تعترب جت�سيد ًا حا�سم ًا للخيال الناجت عن القراءة،
ومع ��اد ًال مو�ضوعيا للغة يف الرواية ،فما ميكن مثال �أن يعبــّر عنه بـ
(� )100صفح ��ة يف الرواية ميكن �أن يـُختزل مب�شهد من ثالث دقائق
مث�ل�ا يف ال�سينم ��ا ،لذل ��ك م ��ن البديهي الق ��ول �أنّ م ��ن امل�ستحيل �أن
�ذوب كل العنا�صر والتفا�صيل الروائية املهمة يف م�صهر ال�سينما،
ت� ّ
وبالت ��ايل ال ميك ��ن مطلقـ� � ًا – كم ��ا �أ�سلفن ��ا – اال�ستغناء ع ��ن قراءة
رواي ��ة ملجرد م�شاهدة فيلم عنها ،اذ �أنّ الرواية تبقى فن ًا قائم ًا بذاته
له ا�شرتاطاته البنائية واجلمالية اخلا�صة ،فنــّـ ًا ال ميكن �أن تختزله
ال�سينم ��ا الت ��ي ه ��ي باملقابل فن ل ��ه �أبع ��اده وا�شرتاطات ��ه اجلمالية
الأخرى ،لذلك ميكن القول ب�أنّ ما يحدث من عالقة زواج غري مكتملة
بني الفنني (الرواية وال�سينما) ال يعدو –يف �أغلب االحيان – اكرث
احلدثي والرثاء اللغويّ املوجودين يف
من ا�ستثمار �صوريّ للزخم
ّ
الرواية.
�إنّ �أكرث ما ّ
الروائي الذي ي�شهد حتول رواية له اىل فيلم
يق�ض �شعور
ّ
�سينمائ � ّ�ي  ،هو اخلوف من �أن ال ت�صل اللقط ��ة ال�سينمائية اىل ذلك
والنف�سي والفك ��ريّ املغرو�س واملنت�شر يف الرواية،
املناخ اللغويّ
ّ
وه ��ذا اخلوف بر�أيي – ف�ضال عن الرغبة بحماية خيال القارىء من
جت�سي ��د ال�سينما – ه ��و الذي غمر ماركيز بدوام ��ات الرتدد قبل �أن
ي�صادق على حتويل روايته العظيمة (احلب يف زمن الكولريا) اىل
�سينمائي ،ذلك الفيلم الذي قر�أت عنه قبل �أيام تقرير ًا يف موقع
فيلم
ّ
(العربي ��ة نت) و�صف كاتب ��ه الفيلم ب�أنه ( ي�شب ��ه يف �إعادة �صياغته
للرواي ��ة الأدبية ب�صري ًا تقدمي فرقة ه ��واة مدر�سية عر�ض ًا م�سرحي ًا
لن�ص من الن�صو�ص ال�شك�سبريية).
�إنّ خيان ��ة العملي ��ة ال�سينمائي ��ة للمناخ ��ات الروائي ��ة ت�صبح – يف
الروائي مركب ًا
�أغلب االحيان – م�س�ألة حتمية خا�صة �إذا كان العمل
ّ
وممتلئ� � ًا بتداعي ��ات وانزياحات لغوية ه ��ادرة ال ميكن �أن حتتويها
ال�ص ��ورة ال�سينمائي ��ة الهارب ��ة� ،إذ كي ��ف ميكن لل�سينم ��ا �أن ترتجم
مث�ل�ا الأج ��واء الكافكوية الغام�ض ��ة واملعق ��دة والالمعقولة ،وكيف
له ��ا �أن ترتج ��م رواي ��ات مدر�سة تي ��ار الوعي الت ��ي تزعمها جيم�س
جوي� ��س وفرجينيا وولف ووليم فوكرن ،وكيف لها �أي�ضا �أن ترتجم
الت�صدع ��ات النف�سي ��ة الهائلة والعذاب ��ات العقلية املطول ��ة والثقيلة
يف رواي ��ات دي�ستويف�سكي ال ��ذي كان �سيـُ�صدم بالت�أكي ��د و�سي�أكله
االمل – ل ��و كان حي� � ًا – وهو ي�شاهد مدى االخت ��زال الظامل واملهول
الذي تعر�ضت له روايته (اجلرمية والعقاب) عند حتويلها اىل فيلم
�سينمائي.
ّ
جت ��در اال�ش ��ارة طبع ��ا اىل �أنّ هن ��اك نوع ًا م ��ن الرواي ��ات ميكن �أن
نطل ��ق عليه (رواية احل ��دث) ،وهو ن ��وع يعتمد بالدرج ��ة الأ�سا�س
عل ��ى �سل�سل ��ة درامية من االح ��داث �أكرث من اعتم ��اده على املناخات
واالنزياح ��ات اللغوية ،ذلك النوع الروائ � ّ�ي – �أي رواية احلدث –
ميل ��ك من املقوم ��ات ما ي�ؤهل ��ه اىل اقامة زيجات �سل�س ��ة – نوعا ما
– م ��ع ال�سينم ��ا ،ما ينت ��ج بالتايل �أفالما مقبول ��ة وناجحة ن�سبي ًا
�إذا م ��ا قورن ��ت بغريه ��ا ،والأمثل ��ة على ذل ��ك النوع عدي ��دة كرواية
(الب�ؤ�س ��اء) لفيكت ��ور هيج ��و ورواي ��ات جنيب حمف ��وظ واح�سان
عب ��د القدو�س التي حقق ��ت ح�ضور ًا ال ب�أ�س ب ��ه يف خارطة ال�سينما
العربية.
ال ب� � ّد من اال�شارة �أي�ض� � ًا اىل �أنّ هناك بع�ض االفالم الروائية حققت
جناح� � ًا مقب ��و ًال ب�سبب ذكاء املخ ��رج يف اختيار املمثل�ي�ن املنا�سبني
لتج�سيد ال�شخ�صي ��ات الروائية ،واملحافظة قدر االمكان على املناخ
الع ��ام للرواية كم ��ا ح�صل يف الفيل ��م اجلميل (لوليت ��ا) امل�أخوذ من
رواية باال�سم نف�سه لفالدميري ناباكوف.
تبق ��ى الرواي ��ة بالنهاي ��ة فن� � ًا لغوي� � ًا جاحم� � ًا ومت�شعب� � ًا ال ميكن �أن
حتتوي ��ه وت�أ�سره اللقطة ال�سينمائية مهما بلغت درجة ر�سوخها يف
�أر�ض املهارة والدقة واالحرتاف.

