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مارتن سكورسيزي ..رحلة يف عامل السينام األستذكارية
يخـت ــار م ــارتــن سك ــورسـي ــزي أكـث ــر مـن أربعـني
فيلمـا من بني آالف األفالم الـتي حددت مـسار
حـيـ ــاته لــتع ــرض يف م ــرك ــز ج ــورج ب ــومـبـي ــدو
وبـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوة م ــن املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز الـ ـ ـ ــذي أفـ ـتـ ـتـح فـ ـيـه
سك ــورسـي ــزي أيـض ــا مـتحـف ومكـتـب ــة األفالم.
يتحـدث الـسيـنمـائـي األيطــالي األمـريكـي لنـا
عـن عدد من هـذه األفالم وعن طفـولته وعمله
وهــولـيــوود وأم ــريكــا وأبـنـته.بـني األفالم الـتـي
سـتع ــرض ثالث ــة ك ــان له ــا األث ــر األس ــاسـي يف
حـيـ ــاته وهـي (أمـ ــريـكـ ــا ..أمـ ــريـكـ ــا) عـ ــام 1963
للــمخ ـ ــرج أيلـيـ ــا ك ـ ــازان ،و (ظالل) عـ ــام 1960
للـمخ ــرج ج ــون ك ــاس ــافـيـتـيــس و (ق ــوة ال ـش ــر)
للمخرج أبراهام بولونسكي.
عدا عن هـذا فأن التفـويض املطلق املـمنوح له
لـم يكـن يـتـضـمـن ع ــرض أفالم فــرن ـسـي ــة ومع
ذلك أختـار فـيلمـا نـادرا لـلمخـرج جـاك تـورنـر
هــو (ممــر كــانيــون) مـن أفالم الغــرب بــاأللــوان
الزاهية .يقول سكورسيزي:
((كانت أفالما (على املوضة) كما يقال لها أثر
كـبيــر وليــست بهـذا الــوصف متـواضعـة فـمثال
(رك ــوب احل ـص ــان ) pinkعـ ــام  1947للـمـمــثل
واخملرج روبـيرت مـونتغـمري كـان فيلمـا أخاذا،
أخ ــرج م ــونـتغـم ــري أفالم ــا ع ــدي ــدة ب ــاألس ــود
واألبـي ــض ولكـن هـ ــذا الفــيلـم متـي ــز عـن الـكل
بتـكنـيكه واملـشهــد الطـويل الــذي تتحــرك فيه
الكاميـرا من محطـة احلافالت قـاطعة املـدينة
كلهــا ثم تعـود الــى املكـان نفـسه مـشهـد مـلهم،
ويكفي أن نقـول أن الكــاتب اإلجنليـزي الـكبيـر
غ ــرمي غ ــريـن (ال ـش ــائع غ ــراه ــام غ ــريـن) حـني
شــاهــد الفـيلـم أوحــى له هــذا املــشهــد بــروايــة
(الــرجـل الث ــالث) .فـيلـم (اللعـب القــذر) 1968
للمخـرج (أندريـه دو توث) قـاس وقوي وخـبيث
وسـاخـر جـدا ،ولـكنه لـم ينل حـقه من الـشهـرة
ويستحق أعـادة النظـر فيه بعمق .مـايكل باول
واحــد مـن أكـثــر الـسـيـنـمــائـيـني تــأثـيــرا يف وأن
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كـنت ســأعيـد عــرض فيلـم له فلـن يكـون سـوى
(حــافــة الع ــالم)  1937الـطـليـعي الــرومــانــسي
الغـامض ،فـيلم شخـصي جـدا ،حكـايـة حب يف
غاية القوة يتناول أيـضا الدين قبل املسيحية،
ال ــديـن ال ـســيلـتـي .جت ــد فــيه م ـس ــأل ــة ال ــروح
والطـبيعـة ونـوعـا من مـذهب احللـوليـة بعيـدا
عن روح احلب وعن شفقة املسيحية.
حـاولت أن تكــون أختيـاراتي مـتميـزة بحق ولم
يسـبقني بها أحـد .كان يجب أن أختـار لتورنور
أفالمــا أخــرى مـثل (ســرت مـع زومبـي) أو (من
املــاضـي) ولكـني فـضـلت (ممــر ك ــانيــون) الــذي
عرض قليال ،كذلك احلـال بالنسبة الى (قصة
مــدينــة فـينـيكـس)  1955وهــو فـيلـم مبيــزانيــة
قلـيلـة أخــرجه فـيل كـارلـسـون يف عـشـرة أيـام .
حني شــاهــدتـه كنـت أبلـغ من الـعمــر  12عــامــا
وق ــد أث ــر يف بحـي ــويـته وم ــاتـضـمـنه مـن عـنف
ألنـنــي تعـ ــرفـت فـيـه علـ ــى ق ـصـ ــة محـ ــام شـ ــاب
يـتصــدى للفـسـاد يف فـينـيكـس بـواليــة ألبـامـا.
ي ــوج ــد أيـض ــا مـن أفالم ج ــاك ويـب اجلـمـيل ــة
(بلـوز بـيت كـيلي)  1955املـوسـيقي الهـائل وقـد
أخ ــرجه يف ق ــاع م ــديـن ــة كـن ـس ــاس .ج ــاك ويـب
مم ــثل تـلفـ ـ ــزيـ ـ ــونــي ال ي ــنقـ ـصـه األسلـ ـ ــوب يف
األخـراج ،الفـيلم مبثـابـة حكـايـة عن مـوسيقـى
الـبلــوز بــالـصــور عـملـت فيـه جني مــانــسفـيلــد
وبيجي لي وأيال فيتزجيرالد.
اآلن يف ع ـ ــام  2005وبعـ ــد أكـثـ ــر مـن  100سـنـ ــة
ميكـن أن نشيد تأريخا للـسينما وأن نروي هذا
التـأريخ ،ومـاأحـاول أن أفعله خـالل أختيـاراتي
التـوثيقيـة وعلـى ضـوء مـاتعـلمته يف اجلـامعـة
عـن الـ ـسـيـنـمـ ــا عـ ــام  1960.أعـتـبـ ــارا مـن هـ ــذا
العقـ ــد ميكـنـن ــا أن نحـتفــظ بكـثـي ــر مـن أفالم
العــالـم ون ـسـتـنــسخه ــا ونحـللهــا .اآلن ميـتـلك
هـواة السيـنما الـشباب عـمليا منـاذج من تأريخ
الـسينما مـنذ مرحلـة األفالم الصامـتة وبنسخ
جـديـدة .أصـبحت أنـا مـؤرخـا للـسيـنمـا بـحكم

ولعـي بهــا .أم ــريك ــا بحــاجــة الــى ت ــأريخ ،الــى
أنف ـتـ ـ ــاح علـ ـ ــى الع ـ ــالــم ،خـ ـص ـ ــوص ـ ــا يف ه ـ ــذه
اللحـظــة ،أنــا أخــاطب طـلبــة الــسيـنمــا بــشكل
خاص.
بعــد سلـسلــة أفالم مــوسـيقــى الـبلــوز أخ ــرجت
فـيلـم ــا وث ــائقـي ــا آخ ــر عـن املغـنـي ب ــوب ديالن.
كـ ــانـت جتـ ــربـ ــة ممــتعـ ــة ألنـي كـنـت دائـمـ ــا مـن
املعجبـني بديالن فشخصيته ساحرة ويتصرف
بطـريقـة غيـر متـوقعـة .جهـزني مـديـر أعمـاله
مب ــادة ضخـم ــة أع ــده ــا (مق ــابالت مل ــدة ع ـش ــر
س ــاع ــات) وق ــد ح ــذفـت يف امل ــونـت ــاج أكـث ــر مـن
نــصفهــا ،فــاجــأنـي شـيء يف عـي ــون ديالن حـني
يــوجه أليه سـؤال ،كــانت كـأنهــا حتكي تـأريخـا،
كـ ــأن احلك ــاي ــة كـله ــا مت ــر مـن خـالله ــا ،يـب ــدو
متـأمـال ثم يجـيب وفجــأة يغيـر اجتـاهـه كليـا.
ه ـ ــذا ج ـ ــانــب مــن ج ـ ــوان ــب شخـ ـص ـي ــته ال ـتــي
ســيكـت ــشفه ــا امل ـش ــاه ــد يف الفـيلـم ،شخـصـي ــة
ديـالن املعـ ـ ــروف ـ ـ ــة قل ـيـال ،والغـ ـ ــامـ ـضـ ـ ــة جـ ـ ــدا
والعصية على التخمني والتنبؤ.
أن أخـ ـ ــراج األفالم مــتعــب وال أريـ ـ ــد بع ـ ــد اآلن
االل ـتـ ـ ــزام بـ ـ ــأن ـتـ ـ ــاج ضخــم م ــثل (عـ ـصـ ـ ــابـ ـ ــات
نيـويـورك) أو (الـطيــار) .سيكــون فيـلم (راحل)
الـذي أكـملته مـؤخــرا مع ليـونـاردو دي كـابـريـو
وجـاك نيـكلسـون ومات دامـون هو آخـر أفالمي
الهوليـودية .أن (راحل) تعـبير يـعني (امليت) أو
(الـفق ـي ـ ــد) ،ك ـتــب س ـي ـن ـ ــاريـ ـ ــو الفــيلــم ول ـي ـ ــام
موناهـان الذي كتب سيـناريو (مملكـة السماء)
وأقـتـب ــسه مــن الق ـصـ ــة الـبـ ــولـيـ ـسـيـ ــة (شـ ــؤون
جحيمية) لكـاتب من هونغ كونغ ،حـكاية لعبة
م ــزدوج ــة وخـ ــداع يج ــري فــيهـ ــا كل شـيء دون
حتفظ.
فيلـمي القادم سيـكون (الصمـت) ومقتبس من
كـت ــاب ش ــوزاك ــو أن ــدو ال ــذي ي ــروي سـي ــرة قــس
يسـوعي بـرتغـالي يف القـرن السـابع عشـر غـادر
بالده لـيدخل الـيابـانيـني الى الـدين املـسيحي.

بعـد سنـوات من العـالقات الـطيبـة مع السـكان
واجه ال ــداخلــون الــى الــديـن امل ـسـيحـي خـطــر
األبـادة وأصبـح القس يـواجه محنـة مـأسـاويـة:
هل ي ـت ـنـك ـ ــر ألميـ ـ ــانه ويــنق ـ ــذهــم أم ي ـتـ ـ ــركهــم
يـذبحون بـأصراره علـى األستمـرار .كنت دائـما
مهـتمــا بــالــدين أهـتمــامــا عمـيقــا .أؤمن بــاهلل
وأمتـنـ ــى أن يك ــون ه ــو احلـب أذا كـ ــان يجـب أن
يـك ـ ــون ش ـي ـئ ـ ــا .كـل الق ـض ـي ـ ــة تـك ـمــن يف فــيلــم
(الصمت) .هل يـشاء اهلل أن يعلن عن نفسه أو
أن يع ــرف مــن خالل أنق ــاذ اآلخ ــريـن؟ أرى أنه
أذا مـ ــاك ـ ــان للـمـ ـســيحـيـ ــة أن تـتـ ــرسـخ يف بلـ ــد
كــاليـابــان فال أحـب أن تتــرسخ علـى الـطــريقـة
الغربية.
بـ ـ ــال ـن ـ ـس ـبـ ـ ــة ال ـ ـ ــى أفالمــي ال ـتــي ت ـ ـ ــروي واقع
الـع ـ ـص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات … لــم أكــن ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــا مـعـج ـب ـ ـ ــا
بــالعـصــاب ــات ولكـنهــا ك ــانت ج ــزءا من مــشهــد
طفـولتي .كان أفـرادها هنـاك حولنـا وكان عدد
من أفـراد عـائلتـي يعملـون معهم ألن قـانـونهم
هــو الـســائــد ومن اليـحتــرم نـظــامـهم يـجب أن
يـ ــدفع الـثـمـن ،يـ ــؤسفـنـي أن يعـمل اجمل ــرم ــون
بهذا املبدأ واليعمل به الشرفاء.
ذلك العالم كـان عالم أبي وقـد تغير مع جيلي
كل شيء فكثـير مـن أصدقـائي أصـبحوا أطـباء
ومحــامـني فنـحن نـعيـش يف مـجتـمع أمــريـكي
تقــوم قـيـمـته األســاسـي ــة علــى امل ــؤهالت الـتـي
متكن الفرد من الصعود من طبقة الى أخرى.
حني قلت ألهلي أني سأعمل يف السينما ظنوا
أنــي ج ـن ـنــت ولـك ـن ــي جنح ــت بفـ ــضل هـ ـ ــاتــني
القـيمتـني ..قيمـة املــؤهالت وقيمـة العمل .أمـا
أكـب ــر العـي ــوب األم ــريكـي ــة فه ــو مـيل اجملـتـمع
األمــريـكي الــى العــزلــة الـثق ــافي ــة ومن املـثيــر
للـدهـشـة أن هـذه العـزلـة تـأتـي يف زمن العـوملـة
والـت ــواصل عـبــر االنـتــرنـيـت .أمتـن ــى أن يكــون
األمـريـكيــون أكثـر تـطلعــا نحــو اجلمـال الـذي
تزخر به الثقافات األخرى)).

 2005عـــــــــــــــام يسء عــىل الـــــــــــســـــيـــــنـــــام االمـــــريكـــــيـــــــــــــــة
واملستقبل يمكن ان يكون اكثر سوادا
املدى الثقايف /وكاالت
استطـاعت الغـوريال العـمالقة او فـتاة
الغيـشـا او حتـى الـسـاحـر الـصغيـر ذو
النظـارات املستديرة احلـد من خسائر
الــسيـنمــا االميــركيـة اال ان عـام 2005
كــان ب ــالنــسبــة لهــذه الــصنــاعــة الـتي
تعـيش ازمـة وجـوديـة عـام االحبـاطـات
مـع اله ـبـ ـ ــوط الـك ـب ـيـ ـ ــر يف االيـ ـ ــرادات
ومعدل املشاهدين.
وسـواء كـان الـسبـب االفالم املتـواضعـة
امل ـسـت ــوى او غالء ت ــذاك ــر ال ــدخ ــول او
م ـن ـ ــاف ـ ـسـ ـ ــة العـ ـ ــاب الف ـي ـ ــديـ ـ ــو فق ـ ــد
انخفـضت العـائــدات بنـسبـة  %5فـيمـا
انـخفض معـدل االقبـال بنـسبـة %6.2
خالل االشهر االحـد عشـر االولى من
العام مقـارنة بـالفتـرة نفسهـا من عام
 2004وفقا لشركـة اكزيبيتـور ريليشنز
املتخصصة.
ويقـ ــول بـ ــول درغـ ــاربـيـ ــديـ ــان رئـي ــس
اكـزيبيـتور ريلـيشنـز متـسائال عـن هذا
االنخفـاض الـذي يعـتبـر االســوأ منـذ
 15سنة "هل يـرجع ذلك الى االفالم؟
ال ــى الع ــاب الفـي ــدي ــو؟  ...اعـتق ــد ان
الـكثيـر من االشيـاء حـدثت يف الـوقت
نفسه" معتبرا ان نـوعية االفالم كانت
ايضا عامال رئيسيا.
واضـ ــاف ان "هـ ــاري بـ ــوت ـ ــر اظه ـ ــر انه
عندمـا يكون الفيلم جيـدا فان الناس
تذهـب الى دور الـعرض" يف اشـارة الى
اجلـزء الـرابـع من مغـامـرات الـسـاحـر

املكتبة السينمائية

الــصغـيــر (هــاري بــوتــر وكــأس الـنــار)
ال ـ ــذي حـ ـصـ ـ ــد خالل  17ي ـ ــوم ـ ــا 230
ملـي ــون دوالر مـن الع ــائ ــدات م ــا ات ــاح
رفع االجتاه قليال.
كمـا حققت افالم اخـرى جناحـا كبيرا
عـ ــام  2005مــثل اخـ ــر اجـ ــزاء (حـ ــرب
الـنج ــوم) ال ــذي ح ـطـم كل االي ــرادات
مـع  380مـلـ ـيـ ـ ـ ــون دوالر يف امـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــا
الـشمــاليــة متجــاوزا ميــزانيــة انتـاجه
بـثالثة اضعـاف .و"وور اوف ذي ورلدز"
(حــرب العــوالـم) ل ـسـتـيفـن سـبـيلـبــرغ
ال ــذي جت ــاوزت ع ــائـ ــداته  234ملـي ــون
دوالر او "ت ـ ـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارل ـ ـ ــي وم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـنــع
الشوكوالته" مع  206ماليني.
اال ان املفـ ــاجـ ــآت اجلـيـ ــدة ل ـصـنـ ــدوق
االيـ ــرادات كـ ــانــت قلــيلـ ــة بـ ــاسـتـثـنـ ــاء
الـف ـ ـيـلـ ــم الـفـ ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ـسـ ــي (م ـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة
االمبـراطـور) الــذي حصــد  77مليـون
دوالر.
لكـن افالم ــا اخ ــرى ضخـم ــة االنـت ــاج
مـثل (مملكـة الـسمـاء) مـع  47مليـون
دوالر و (اجلزيرة) مع  35مليون دوالر
و"سـتــيلـث" مـع  31ملـيـ ــونـ ــا لــم تغــط
ميـزانيتهـا يف سوق امـيركـا الشـمالـية
الـتــي تعـ ــد املعـيـ ــار احلـ ــاســم لقـيـ ــاس
جناح اي فيلم.
واالن تعـلق هـ ــولـيـ ــوود آم ـ ــاله ـ ــا علـ ــى
فيـلمـني همــا (مــذكــرات فتــاة غيـشــا)
وال ـن ـ ــسخـ ـ ــة اجلـ ـ ــديـ ـ ــدة م ــن الف ــيلــم
الـكالسـيـكـي "كـيــنغ كـ ــونـغ" للــمخـ ــرج
بـيـتـ ــر جـ ــاكـ ـسـ ــون الـ ــذي اخـ ــرج افالم
(سيـد اخلـوامت) الثالثـة التـي حققت
جناحا كبيرا.
لكن مـا بني االفالم املعـادة املـستـوحـاة
من اخـرى كالسـيكيـة قـدميـة نـاجحـة
واالفـالم ذات االجـ ـ ـ ــزاء مـ ـثـل "حـ ـ ـ ــرب

ال ـ ـنـج ـ ـ ـ ـ ــوم" ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــادس و(ال ـ ـ ـ ـ ــرجـل
الـوطـواط) اخلـامـس اللــذين عـرضـا
ه ــذا العــام او "روكـي" ال ـســادس الــذي
سـيع ــرض ع ــام  2006يـت ـس ــاءل بعـض
املــراقبـني عمـا اذا كــانت هــوليـوود قـد
فق ـ ــدت الق ـ ــدرة علـ ــى االبـتـكـ ــار الـتـي
صنعت جناحها يف املاضي.
وال يخشـى غيتيـش بانـديا اخلـبير يف
تقـييـم صنــاديق االيــرادات اسـتخــدام
لـهج ـ ــة ف ـظ ـ ــة يف تفـ ـس ـي ـ ــر االس ـب ـ ــاب
مـوضحـا ان االمــر يتلخـص ببـسـاطـة
يف ان ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات االنـ ـت ـ ـ ـ ــاج نـ ـ ـ ـسـ ـي ــت
جمهورها.
وتــابع ان "عــددا قليـال من االفالم هـو
الـ ـ ــذي اق ــنع ال ـنـ ـ ــاس بـ ـ ــاخلـ ـ ــروج مــن

م ـ ـنـ ـ ـ ـ ــازلـهـ ــم مل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــدتـه .عـلـ ـ ـ ـ ــى
االستــديــوهــات االهـتمــام مبــا يــريــده
اجلمهور .ان محبي السينما اصبحوا
اكثر انتقائـية ويريدون احلصول على
مقـ ــابل لــنقـ ــودهـم" مـع ارتفـ ــاع سعـ ــر
ت ـ ــذك ـ ــرة ال ـ ــدخ ـ ــول ال ـ ــى  14دوالرا يف
بعض دور العرض.
وتثيـر هـذه االزمـة ايضـا قـلق سلطـات
لـ ــوس اجنلـيــس وك ــالــيف ــورنـي ــا الـتـي
يـ ــرتك ــز ازده ــاره ــا االقـتـصـ ــادي عل ــى
ه ــوليــوود املــركــز ال ــرئيـسـي للــسيـنمــا
االميركية.
وق ـ ــال ج ـ ــاك ق ـيـ ـص ـ ــر رئ ـيـ ــس جل ـن ـ ــة
الـتـنـمـيــة االقـتـصــاديــة ملــديـنــة لــوس
اجنليـس "االمـر ال يـتعلق بـانخفـاض

معـ ــدل االقـب ـ ــال فقــط وامنـ ــا اي ـضـ ــا
بــانخف ــاض مبـيعــات الـفيــديــو  ..دون
احلــديـث عـن م ـش ــاكل اخ ــرى كهــروب
الـتـصــويــر الــى واليــات اخــرى او دول
اخـرى مثل كنـدا التي تقـدم امتـيازات
ض ــريـبـي ــة افــضل" .واض ــاف ان "ذلك
يعـنـي ان الكـثـيــر مـن االسـتــديــوهــات
ستبدا عمليات تسريح" ملوظفيها.
وب ــالفـعل اعلـنـت شــركــة وارنــر بــراذرز
(االخ ــوة وارن ــر) ت ـس ــريح م ــا بـني 250
الــى  300مــوظـف اي اكثــر مـن  %5من
العاملني فيها.
وحـذر قـيصـر من ان "املـسـتقبـل ميكن
ان يك ــون اكـث ــر س ــوادا" اذا ت ــأك ــد ه ــذا
االجتاه.

جـــديـــد الــسـيـنـمـــا

عرض /عبد العليم البناء

الــــــســـيـــنـــام عـىل هــــــــامــــــش الـــنـقــــــــد
عـن (كالكـيت لـإلنت ــاج والتــوزيع
الفـنـي) ص ــدر مع اطالل ــة العــام
اجل ــدي ــد كـت ــاب (ال ـسـيـنـم ــا عل ــى
ه ــامــش الـنق ــد) لل ــدكـت ــور ط ــارق
اجلـ ـبـ ـ ـ ــوري األكـ ـ ـ ــادمي ــي واخملـ ـ ـ ــرج
التلفـزيوني والسيـنمائي املعروف..
ليكون أول كتاب عراقي ورمبا عربي
يصدر هذا العام..
ويف هــذا الكتـاب الـذي يقع يف ()190
صـفحـ ـ ــة ج ــمع اجل ـب ـ ـ ــوري مق ـ ـ ــاالته
الـنق ــدي ــة الـتـي سلـط فـيه ــا األض ــواء
الكــاشفــة علــى مجمـوعــة مختــارة من
أهم وابــرز االفـالم األجنـبيــة والع ــربيــة
ال ـتــي ج ـ ــذبــت ان ـت ـبـ ـ ــاهه ك ـم ــتخـ ـص ــص
ومتـذوق يف آن واحد لـلفن السـابع حيث
يشير يف مقدمة كتابه( :كان البد لي من
ان اقف عـنــد ه ــذا الفـيلـم أو ذاك أو هــذه
الـظــاه ــرة وتلك الــرؤيــا لـكي ال متــر مــرور
الغـرانق علـى حقـول احلـنطـة فكـان لـزامـاً
علي ان أالمـس مفــاتيح الـبحث والـتنقـيب
عما يفرز اخلطوط النظرية املتشابكة من
ال ـ ــواقعـيـ ــة االي ـطـ ــالـيـ ــة وحـتـ ــى الـ ـسـيـنـمـ ــا

الف ـ ــرن ـ ـس ـي ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة ..ومــن الـ ـ ــواقع ـي ـ ــة
االشتراكية وحتى أفالم الوسترن).
وقـد استفـاد اجلبـوري من (نظـريات الـفيلم
الكـبرى يف انـضاج مـستقل عـن كركـاوروبازان
ول ـ ــوكـ ـ ــاس ورانهـ ـ ــامي وبع ـي ـ ــداً عــن ع ــمل ـي ـ ــة
الـتنـظيـر اللـتي كــانت وقفـاً علـى األوروبـيني
واألمــريكـان) ممـا سـاعــده ذلك علــى ايجـاد
مــوقف نـظــري مـسـتقل مـن سبـيل املفــاهـيم
واملـ ــواقف وال ـطـ ــروحـ ــات والـن ـظـ ــريـ ــات ..وان
ك ــانـت صعـب ــة كـم ــا ي ــراهـ ــا إال انه وج ــد (ان
الــولــوج إلـيهــا يخلق املــزيــد من اجلــدل بني
الــنقـ ــاد واملـن ـظـ ــريـن واحلـ ــرفـيـني ومـعقـبـي
ومـتذوقي السينمـا ..ويف هذا السياق يحقق
الـه ـ ـ ــدف امل ـ ـ ــرج ـ ـ ــو (ال ـبـحــث عــن حـق ـيـق ـ ـ ــة
السينما).
ويـتفـق معه إ.د .طه حــسن الــذي قــدم لهــذا
ال ـكـ ـ ــت ـ ـ ـ ــاب ح ـ ـيـ ــث يـ ـ ـ ـ ــرى (ان الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات
السينمـائية االصيلـة يف اللغة العـربية التي
يكـتبهــا متخـصصـون بــالعلـوم الـسيـنمــائيـة
قـليلــة وبقيـت املكـتبـة يف هـذا اجملـال سـاحـة
فـارغــة متلـؤهـا الـكتـابـات املـوضـوعــة لقـارئ
اجنـبي أو ان الكـتابـات تقـتات عـلى مـا يفـكر

به اآلخ ــر فـتق ــدم لق ــارئـن ــا الع ــربـي وك ــأنه ــا
مخـصـص ــة لـه ولكـن هجـم ــة هـ ــذه الكـت ــاب ــة
س ــرع ــان م ــا تـتـضـح للعـي ــان عل ــى أكـث ــر مـن
مستوى).
ومـن هنــا فــأن هــذا الـكتــاب يعــد مـس ــاهمــة
ج ــادة يف مجــال الـتـنـظـي ــر الفـنـي والـنقــدي
ولهـا مـا يــدعمهــا من شــروط متـينــة جتعله
يدخل بـقوة يف هذا اجملـال ..ليسلـط الضوء
على (وهم الـواقعية) و(جمـاليات الـواقعية)
مـسـتعـرض ـاً محـور بـازان وكـراكـاور ولـوكـاس
مـروراً بـأرنهــامي من حـيث فلــسفته ورؤيـتهم
مـتنــاوالً مــوضــوعــات أخــرى مـنهــا الــسيـنمــا
وال ـتـلف ـ ــزي ـ ــون مــن ه ـ ــول ـي ـ ــوود إلـ ـ ــى بغ ـ ــداد
والــسيـنمــا الـتلفــزي ــونيــة يف العــراق االفالم
واملسلـسالت وغيرهـا من املوضـوعات التي ال
غـن ــى عـنه ــا ألي ب ــاحـث معـنـي ومـتخـصـص
بــالـسـيـنـمــا السـيـمــا تـلك الـتـي يـحلل فـيهــا
مجـمــوعــة مـن االفالم العــربـيــة واالجـنـبـيــة
املهـم ــة وشـكلـت عالم ــات مهـم ــة يف م ـسـي ــرة
السـينمـا العـربيـة والعـامليـة الـتي عبـرت عن
نبـرته املـتميـزة سـواء بـالـشمـوليـة أو معـرفـة
دقائق الفن الذي يتحدث عنه.

قـلـــيـل مـــن الـــــــــدجـــــــــاج
ـدي ـ ـ ـ ـ ـ ــز ن ـ ــي يف فـ ـ ـيـلـ ـ ـمـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ا لــر ســو مـي ثال ثـي األب عــاد
 ..ب عـ ـ ــد ان فـ ـصـ ـ ــال هـ ـ ــا عــن
ا سـت ــد ي ــو ه ــات بــي ك ـس ــار ..
ا لـتي قــدمت مع هـا األفالم
ا لـ ـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـ ــو مـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ا لـ ـت ــي ال
تن سـى( ..تش كـن لتل) بعد
أن أ ثــار ال فـو ضـى وا لـذ عـر
بــني أ هـله وأ ص ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــائه ..
ب ـ ـس ـبــب إ ن ـ ــذار خ ـ ــا طــئ ..
يـحـ ـ ـ ــاول إ صـالح غـل ـ ـطـ ـتـه
واست عـادة سـمعته  ...ب عـد
أن شا هـد تهديد ا ً حقيقي ا ً
وغزو ا ً غـاشم ا ً من الغرباء
 ..يـؤدي صوت ا لـشخ صـية
ا لــر ئـي ـسـيــة جنـم مــس لــسل
 Scrubsزاتش براف ..
ا لـف يـلم حـصل ت قـي يـم أقل
من م تـوسط من النقاد ..
هل تنجح د يـزني يف عـالم
أفالم ا لـكـمـبـيـ ــو تـ ــر بـ ــدون
بيكسار ؟

