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القاهرة -فيصل عبداهلل

 يف مطلع الثمانينـات من القرن الفائتصـدرت الـطـبعــة العــربيـة لـروايــة "اخلبـز
احلـايف" .وقتهـا نبه هـذا العمل الـى والدة
روائــي مغـ ــربـي يـكـ ــاد أن يـكـ ــون مـجهـ ــوالً
لقراء العـربية ،اسـمه محمد شكـري .بعد
حـني ُألـتفـت ال ــى ه ــذا العــمل صح ــافـيـ ـاً،
وك ــانـت الــصح ــاف ــة الـي ــومـي ــة سـب ــاق ــة يف
الـتع ــريف بك ــاتبـه ،ومن ب ــاب ضيـق تنــاول
سلطـة الـرقـيب يف منـع نشـر هـذه الـروايـة
لــسنــوات طــويلــة .إال ان مــا كتـب حيـنهــا،
كـان أقـرب الـى القـراءة البـرانيـة يف تنـاول
ف ـص ــول هـ ــذا العــمل ،حـيـث ج ــرى ضـمـن
سقف املــسمــوح به واخل ــوف من إلــزامــات
الرقيب يف آن.
 فقــد فضح هــذا العمل الـسـردي اجلـرئاملـسكـوت عنـه أجتمـاعيـاً وأخالقيـاً .وعبـر
تـ ــوظــيف الـ ـسـيـ ــرة ال ــشخ ـصـيـ ــة ملـنـ ــابـ ــزة
ال ـت ـ ــاب ـ ــوه ـ ــات واملـك ـب ـ ــوت ـ ــات واالك ـ ــراه ـ ــات
األخـالقـ ـيـ ـ ـ ــة ،وأش ـكـ ـ ـ ــال الـفـقـ ـ ـ ــر والـعـ ـ ـ ــوز
والبــؤس ،الـتي كــان يـعيــش حتت وطــأتهــا
الك ــاتب وبــالـتحــديــد يف م ــدينــة طـنجــة،
أبــان نهــايــة األربـعيـني ــات واخلمــسيـنيــات
وبــدايــة الـسـتيـني ــات .ولكــونه جت ــريب يف
أسلـ ــوب الـ ـسـ ــرد الـ ــروائــي ،فقـ ــد أحــتفـي
شكــري يف سيــرته مـرتـان .مــرة يف إضفـاء
ملـســة إنـس ــانيــة عل ــى احلي ــاة الب ــوهيـميــة
الـتي عاشـها وصنعـت منه كاتـباً .والثـانية
يف مقـاربـته لـتفــاصيـل األشيــاء اليــوميـة
مبا حتـمله من واقعـية أقـرب اخليـال ،من
دون االتك ــاء علـ ــى أفك ــار وأس ــالـيـب وقـيـم
مــسبقــة يف صيـاغـة مـشــروع كتــابه .ولعل
قوة عمل شكري تكمن يف طلقه ،وحريته،
يف نـبــش م ــاضـيه الــشخـصـي ،خـص ــوصـ ـاً
جلهــة عالقـته بــأبـيه مـن جهــة .ودع ــوتنــا
كقــراء إلكـت ـش ــاف تق ــاطع ــات الكــاتـب مع
كـت ــاب ،مـن أمـث ــال األمـي ــركـي ب ــول ب ــول ــز
ومـواطنه تنـسي ويلـيامـز والفـرنسـي جان
ج ـن ــيه ،وع ـ ــوال ــم امله ـم ـ ـشــني وامل ـ ــواخ ـي ـ ــر
وسكــارى احلــارات واألزقــة الــصغـيــرة مـن
جهة ثانية.
 ولعل الـســؤال الـتقـليــدي يـطــرح نفــسهضـمن هــذا الــسيــاق ،هل ميكـن للــسيـنمــا
العـ ــربـي ـ ــة أفلـمـ ــة ه ـ ــذا العـمـل الف ـ ــاضح
واجلــرئ؟ ويـتفــرع مـنه آخــر ،كـم سـيكــون
النص السيـنمائي أمـيناً يف اقتفـاء سيرة
شخ ـصـي ــة مـت ــرعـ ــة لك ــاتـب مـثـل محـم ــد

شكري؟ بطبيعة احلال ،ستقفز الى ذهن
امل ـش ــاه ــد ص ــور ذلـك العـمل وه ــو يـت ــابع
ش ــريـط اجل ــزائ ــري رشـي ــد بلح ــاج ال ــذي
ع ــرضه مهــرج ــان القــاهــرة ال ـسـيـنـمــائـي
الـ ـ ــدولــي األخ ـيـ ـ ــر .مــن دون شـك ،ث ـمـ ـ ــة
شـجاعة يف مقـاربة "اخلبـز احلايف"(خارج
املـسابـقة) حتـسب لصـالح بلـحاج .إال إن
ال ــشج ــاع ــة ال ت ـضـمـن ل ــوح ــده ــا جن ــاح
حتقق املـنج ــز الفـنـي .ت ــدخلـن ــا اللقـطــة
األول ــى ل ـش ــريــط بلح ــاج ،أقـتـبــس نفــس
اسـم ال ــرواي ــة ،مـب ــاش ــرة ال ــى تـتـبع حـي ــاة
الكـاتب محمد شكري(أداء املمثل املغربي
سعيــد طغمـاوي) منـذ صبـاه وهـو يـنبـش
حـاويات القمـامة بحثـاً عن كسـرة خبز او
شئ نــافـع يف حي فــرنــسي .م ــروراً ببـيت
عــائلـته القـصــديــري ،وعـسف األب الــذي
يحـمـله شـكـ ــري الـ ـسـبــب يف مقــتل أخــيه
عبدالقـادر .ثم ينتـقل الشريـط الى تتبع
مـســارات الكــاتـب احليــاتيــة ،أول عـمل له
كـن ــادل يف مقهــى ،والـتلـصـص علــى أبـنــة
صــاحبهـا وهي تـسـتحم ،وصحـبته لعـالم
الـكبــار و أرتيـاده املــواخيـر .واملــرور بعــالم
السجن الذي تعلم فيه أبجديات الكتابة
والقــراءة ،وحـص ــوله علــى وظـيف ــة معلـم
يكــرر كلمـة "أب" أمـام طالبه ،الــى حلظـة
وفاته ودفنه قرب قبر أخيه.
 وبقدر مـا حافظ بلحاج علـى التسلسلالتاريخي واحلدثي ملعظم فصول "اخلبز
احل ــايف" ،إال ان مع ــاجلـته ال ـسـيـنـم ــائـي ــة
جـ ــاءت فقـيـ ــرة وخـ ــالـيـ ــة مـن االجــتهـ ــاد.
وبـ ـ ــرهـ ـ ــان ـنـ ـ ــا ،ذلـك املـ ـ ــشهـ ـ ــد ال ـبـ ـ ــائ ـ ــس
الس ــتح ـمـ ـ ــام أب ـنـ ـ ــة صـ ـ ــاحــب املـقهـ ـ ــى يف
حـديقـة بيتهـا وهي عـاريـة ،او مضـاجعته
لـسجينة املـاخور ،او مظهـر والدته األنيق
على خالف بؤسها ..وتبلغ ذروة السذاجة
يف تفتح وعـي شكري السـياسي واملطـالبة
بـنهــايــة االستـعمــار الفــرنـسـي ،وعلــى يــد
محـضـي ــة ومح ــرض سـي ــاسـي يلـتقـي به
م ـصـ ــادفـ ــة يف م ـظـ ــاهـ ــرة ديـكـ ــوريـ ــة ،أداء
بلحـاج نفسه ،الـذي يعتقل الحـقاً ويـغرز
يف ال ـش ــاب شكــري حـب الــوطـن وتعلـيـمه
القــراءة والـكتــابــة يف زنــزانــة الـسـجن..إذ
جـاءت تلك النقالت سـريعة وغيـر مقنعة
فـنـي ـاً او سـيــاسـي ـاً .شــريــط بلحــاح سـبــة
ل ـسـيـ ــرة صعل ــوك كـتـب حـي ــاته ك ـش ــاه ــد،
ولــدرامــا عــائـليــة وأجـتم ــاعيــة ،ولفـضــاء
مدينة طنجة املعلن منه واملستور.
 رهان اللبنـانية جـوسلني صعب لم يكنأفـضل من رشيـد بلحـاج .فصـاحبـة "غزل
الـبنــات" ،جــاءت الــى مـصــر ومعهــا فكــرة
سـربتهـا الى وسـائل اإلعالم لفتـرة قاربت
اخل ـمـ ــس س ـنـ ـ ــوات ،ومفـ ـ ــادهـ ـ ــا ال ـت ـنـكــب
لقـ ـض ـي ـ ــة خ ـت ـ ــان ال ـب ـن ـ ــات .ولـكـ ـ ــونه مــن
القـضــايــا احلـســاســة يف بلــد مـثل مـصــر،
أقحمـت صعب نفـسهـا يف مـوضـوع عـصي
ومــركـب يـتجــاوز ســذاجــة الـتع ــاطف مع
بنــات جنـسهــا .ولعل هـسـتيـريــا التــدافع
ملشـاهـدة شـريـط "دنيـا"(خـارج املسـابقـة)،
أضفـت ن ــوعـ ـاً مـن املـبـ ــالغ ــة يف مـتـ ــابع ــة
فـص ــول ه ــذه القـص ــة املـته ــاوي ــة .بــطل ــة
ال ـش ــريــط ت ــدع ــى دنـي ــا(حـن ــان الـت ــرك)

حتـمل يف يــدهــا لـي ـســانــس آداب ،اال انهــا
تقـرر وراثــة مهنـة والـدتهـا الــراقصـة بعـد
وفاتها.
 وهك ــذا مـنـ ــذ اللقـط ــة األول ــى،ندخل يف عالم دنيا وهي جتتاز
امــتح ـ ــانه ـ ــا األول يف ال ـ ــرقــص
عـن ـ ــدم ـ ــا ي ــطلـب مــنه ـ ــا ق ـ ــراءة
ن ـص ــوصـ ـاً مـن ال ــشعـ ــر الع ــربـي
الق ـ ــدمي ،لـكــن ح ـ ــال ـ ــة نـك ـ ــوص
تصـيبهــا فتقعـدهـا علـى خـشبـة
املسـرح ،وحجتهـا كمـا جـاء علـى
لـسـانهـا :كـيف ميكـن للمـرأة من
حتــريك جـسـدهـا وتـوحـي بفعل
احلـب ،بـيـنـم ــا يــسع ــى اجملـتـمع
الـ ـ ــى إخف ـ ــاء أن ـ ــوث ــته ـ ــا وع ـ ــدم
اإلعتـراف بهـا .جـوابهـا اجلـرئ،
واجتيـاز امتحان الـرقص ،يـثير
إعج ـ ــاب األك ـ ــادميــي والـك ـ ــاتــب
بـ ـش ـي ـ ــر (مح ـم ـ ــد م ـن ـي ـ ــر) ،م ـ ــا
يـجعـله ــا ت ــدور يف فـلكـه .فه ــذا
األكـ ــادميــي ،املهـ ــووس ب ـ ــاحلفـ ــاظ
وط ــبع ك ـت ـ ـ ــاب "الف ل ــيلـ ـ ــة ول ــيلـ ـ ــة"
والـشعــر العـربـي القـدمي ،يـتعـرض الـى
اعـتـ ــداء غـ ــاشـم يـفقـ ــده ب ـصـ ــره مـن قــبل
جـم ــاع ــة مـت ــزمـت ــة ال تـ ــروقه ــا ت ــأويـالته
التقدمية للتـراث .لكنه سرعان ما ينغمر
يف حالة حب صويف مع صاحبة بانسيون،
ظـلت تــراوده بعـطــرهــا وجـســدهــا الفــارع
الـبــض .ومع ه ــذا يق ــرر اصــطح ــاب دنـي ــا
ال ــى محل لـبــيع العـط ــور حـت ــى تفــضحه
صورته كمغن!
 بـاملقـابل تــواصل دنيـا تـدريبـاتهـا يف هـزردفــيه ـ ــا ،كــتح ـ ــد ف ـ ــردي ض ـ ــد اإلقـ ـص ـ ــاء
االجـتمــاعي ،علـى يــد أستــاذ فن الـرقـص
األشهـر يف مصـر (الـلبنــاني وليـد عـوني)،
الـذي ظل يـذكـرهـا بعـزميـة والـدتهــا ،هي
نفــس ص ــورة دنـيـ ــا املعـلقـ ــة عل ــى ح ــائــط
صـ ــالـ ــة الـتـمـ ــريـن والـتـ ــدريـب ،وكـتـ ــوريـ ــة
إلحالل جـسدي بني األم الـراحلة وأبـنتها
على الطـريقة الـصوفيـة .او زيارتهـا لبيت
تـسكـنه حفنــة راقصـات مـن جيل والـدتهـا
للـتعلـم منـهن هـز الـردف .فـيمـا يـتحـرك
علـى الهامـش شخصيـات ثانـوية ،سـائقة
تـاكسي عـمومي مـسترجلـة تناكـد زمالئها
ال ــرج ــال مـن ال ـسـ ــواق وتق ــاسـمهـم طـبق
الك ـشـ ــري ،لكـن حت ــرره ــا ال ـشـكلـي ال ــذي
رسـمـته اخمل ــرج ــة يــسقــط يف فخ شــبقه ــا
اجلـنـ ـسـي ونـ ــداءاته ــا املــتك ــررة يف زحـم ــة
شوارع القاهرة لزوجها امليكانيكي.
 ن ــص شـ ـ ــري ــط "دن ـيـ ـ ــا" ،ك ـت ـب ـتـه صعــببـنف ــسه ــا ،مـته ــاوي ال ــى درجـ ــة انه ي ـسـئ
لل ـمـ ـ ــرأة ولق ـض ـ ــاي ـ ــاه ـ ــا .إذ مــن ال ــصعــب
اختصـار املواجهـة مع القوى احملـافظة يف
بلداننـا عبر الـرقص الشـرقي ،او املطـالبة
بـالتحـرر اجلنـسي ،من دون الـوقـوف علـى
أس املــشكلــة النـسـويــة وبحـثهـا ،بــدالَ من
اسـتبــدالهــا بيــافـطــة األمم املـتحــدة الـتي
تظهـر يف آخــر الشـريـط من" ان  97بـاملئـة
مـن حــاالت اخلـتــان مـتــوافــرة يف مـصــر".
دنيـا مخلـوقـة هجـينــة ،أرادت من خاللهـا
صعـب ان تتكئ على رغبة طـالبة تقايض

شهــادتهـا اجلــامعيــة بعــالم الـرقـص وهـز
األرداف ،وعلـ ــى أكـ ــادميــي يلـ ــوك املـ ــاضـي
الــسعـي ــد ويفـضـحه سل ــوكه الـصـبـي ــانـي،
وعل ـ ــى شخ ـصـيـ ــات ثـ ــانـ ــويـ ــة ال متــثل يف
مجـم ـ ــوعه ـ ــا إال نفـ ــسهـ ــا .ولـعل شـ ــريــط
"دنيا" ميثل أفضل هدية مجانية قدمتها
صـع ــب الـ ـ ـ ــى م ــن أرادت مـ ـ ـ ــواجـهـ ـتـه ــم يف
ذهنها.
 بيد ان رهـان هانـي أبو أسعـد يف "اجلنةاآلن"(فقـرة عـرب يف سيـنمـا العـالم) جـاء
من طـينـة أخـرى .فقـد حقق هـذا الـشـاب
ش ــريـطـ ـاَ مـت ــوازنـ ـاً ومـحكـمـ ـاً أق ــرب ال ــى
الشهـادة السـينمـائيـة احليـة ،وعبـر قراءة
مت ــأنيــة لـالسبــاب الـتي تــدفع بــالــشبــاب
الفلـسـطيـني الـى تـفجيــر أنفـسهـم .ومن
خالل متابعة قصة سعيد وصديقه خالد
الـلـ ـ ـ ــذي ــن يـعـ ـمـالن يف كـ ـ ـ ــراج لـ ـت ـ ـصـلـ ـيـح
الــسيـارات يف مــدينـة نــابلـس ،ووقـوعـهمـا
بفـعل الـيـ ــأس واألحـبـ ــاطـ ــات مــن العـنـت
األسرائيلي وانسداد آفاق املستقبل ،حتت
تــأثيــرات اجلمـاعــات األسالميـة .مــراحل
الـتجـنـي ــد مت ــر عـب ــر سلــسل ــة أخـتـب ــارات،
وضـمن جــدول زمنـي محـدد ،الـى ان يـتم
ت ــزنـي ــرهـمـ ــا مبفـخخـ ــات به ــدف تــنفـي ــذ
عـملـيــة انـتحــاريــة يف تل أبـيـب .بــاملقــابل

املكـتبة الـسينمـائية

مبناسبة عرض فيلم جورج كلوني اجلديد

خمرجون واجتاهات يف السينام األمريكية

ليلة سعيدة وحظا سعيـــدا

متابعة جودت جالي

تلقــى اجلمهــور والنقـاد علـى حـد سـواء هـذا
الفـيلم باحلفاوة فقد أعتـبره البعض مقدما
أفـضل فيلم يف عـام  2006فيـما قـال ناقـد أنه
مــادامـت ال ـسـيـنـمــا األم ــريكـيــة تـنـتج أفالمــا
كهذا تبقـى هي األفضل يف العـالم وعلق آخر
قـ ــائال أن ه ــولـيـ ــوود تكـ ــون بهـ ــذا الفـيلـم ق ــد
أسـتعـ ــادت مج ــده ــا  ،ف ــأي فـيلـم ه ــذا ال ــذي
يستقبـل هذا األستقبـال ؟ الميكننـا أن نعزل
تلقـي الفـيلـم عن هــذه املــرحلــة الـتي تــواجه
الواليـات املتحدة فيهـا كرها وأنتقـادا عامليني
جملــمل س ـي ـ ــاســته ـ ــا فـكــيف أذا ج ـ ــاء الفــيلــم
لـيــتحـ ــدث عـن فـتـ ــرة خـ ــالـ ــدة مـن الـت ـ ــأريخ
األم ــريكـي بــطغـي ــانه ــا وظلـمه ــا هـي الفـت ــرة
املكـارثيـة سيـئة الـصيت وبـالتـحديـد يتـحدث
عـ ـ ـ ــن أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام  – 19541952حـ ـ ـ ــني واجــه
الــصحفـي وجنـم الـبــرامج يف قـنــاة ال ـسـي بـي
أس ( أدوارد مـ ــورو ) الـ ـسـيـنـ ــاتـ ــور مـكـ ــارثـي .
كل ـ ــونــي ق ــبل ـه ـ ـ ــذا الف ــيلــم (
ج ـ ـ ــورج ـ
أخ ـ ــرج ـ
ـ
أعتــرافــات رجل خــطيــر ) عــام  2002بـطــولــة
تشـاك هــاريس  .الـشخـصيتـان املـركـزيتـان يف
الفـيلمـني صحفيــان يعمـالن يف التلفـزيـون ،
عل ـ ــى احلق ــيق ـ ــة
ـش ـ ــاك ـ
ويف حــني ي ــتع ـ ــرف تـ ـ ـ
ليدمرها يضعها مورو يف مكانها املناسب من
خالل األعالم  .عمل كلـوني يف فيلمه الـثاني
ممــثال وأشـتـ ــرك يف كـتـ ــابـ ــة الـ ـسـيـنـ ــاريـ ــو ويف
األنتـاج  .عنـوان الفيلم هـو العبـارة التـي كان
ـم ـ ــورو يخ ـتــم به ـ ــا ب ـ ــرن ـ ــامـجه األس ـب ـ ــوعــي (
شـ ــاهـ ــدهـ ــا اآلن ) وهـ ــو أول بـ ــرنـ ــامـج أتخـ ــذ
أسل ــوب الــتحقـيق ــات الــتلف ــزي ــونـي ــة وبـث يف
أعوام اخلمـسينيـات  .كان علـى مورو أن يقف
أمـام جـوزيف مكـارثي بـتهمـة الـشيـوعيـة بني
 1953و  1954وهـ ــذه الـ ــوقفـ ــة تـ ـشـكـل محـ ــور
الـفيـلم الـذي أخـرج بـاألســود واألبيـض وأدار
تـصـويــره روبيـرت ألـســويت  .كــشف احلقــائق
وعـ ــرضه ــا ح ــول ن ــوازع وغ ــد أسـمـه مك ــارثـي
يـت ـص ــدى بـ ــاألذى للـنـم ــاذج اخلـي ــرة ( م ــورو
وف ــريق عـمل الـب ــرن ــامج ) الل ـشـيء س ــوى أن

همهم كان تقدمي مـادة للتأمل الى مشاهدي
الـتـلفـ ــزيـ ــون  .لـكـن حـكـ ــايـ ــة الـبــطل لـيـ ـسـت
مح ـص ـ ــورة ضـمـن أط ـ ــار املهـن ـ ــة الـبـ ـسـيــط ،
فــالـسـينــاريــو يلـقي الـضــوء علــى شخــصيــات
ت ــك ـ ـ ــافح م ــن أجل ـع ـ ــالــم أفـ ـضـل  ،مفــتـ ـ ــوح ،
وميكـن أحتمـاله الـى جوار اآلخـرين وتـرفض
ـاع ـ ــة  ،واملـ ــشـ ـ ــاهـ ـ ــد
ـوض ـ ـ ـ
ـنح ـ ــدر ـال ـ ــى ـال ـ ـ ـ
أن ت ـ ـ
الي ـسـتـطــيع أال أن يقـيـم مق ــارن ــة بـني قـص ــة
الفـيلـم والقـصــص التــافه ــة التـي تخ ــرج من
هـوليـوود يـوميـا  .نفـذ علـى شــريط بـاألسـود
واألبيض  ،هـذان اللونان اللذان بـاتا يشيران
الـى السمـة الوثـائقيـة يف أفالم اليـوم تركـيبة
مـعقـ ــدة مع تـ ــدخالت ب ـصـ ــوت مغـنـي ــة اجل ــاز
ديـ ــان ريفـيـ ــز كـ ــأحـ ــالـ ــة الـ ــى أيـ ــام هـ ــولـيـ ــوود
العـظـيـم ــة وت ــأكـي ــد عل ــى جـم ــال اخل ــاصـي ــة
األسـطــوريــة ملــا يــروى مـن جــانـب الــصحفـي
ومن حـانب سياسي الغرب األوسط الذي بدأ
حـي ــاته ي ـس ــاري ــا ثـم حت ــول ال ــى آل ــة س ــادي ــة
ملـالحقـ ــة الـيـ ـسـ ــاريـني وت ــصفـيــتهـم  .أخـتـ ــار
كلـونـي لتجـسيـد شخـصيــة الصـحفي املـمثل
ديـفيــد ستــراتيــرن الــذي عــادة مــايعهــد ألـيه
اخملـرجـون بـأدوار ثـانـويـة سـوى جـون ســايلس
الذي يعطـيه غالبـا شخصيـات أفالمه األكثر
خـص ــوصي ــة  ،ميثـل هنــا الــشخــصي ــة املغلقــة
على التـأثيرات احملبطـة اخلارجية بـاستثناء

يـ ــدفع اخملـ ــرج بـفلـ ـس ـطـيـنـيـ ــة تعـي ــش يف
اخلــارج ،كتـوريــة عن فلـسـطيـنيّ الـشتـات،
الــى واجهـة احلـدث كــونهـا تــرى ان هنـاك
بـ ـ ـ ـ ــدائـل سـ ـيـ ـ ـ ـ ــاسـ ـيـ ـ ـ ـ ــة حلـل الـقـ ـ ـضـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
الفلسطينية.
 لم يتـرك اخملرج حبكته الـدرامية تفلتمن يديه .بل طـعمها "بقفـشات" تهـكمية،
خـصــوص ـاً مــشهــد تلـقني الـش ــابني دروس
الـتـفجـي ــر فـيـمـ ــا يلــتهـم أح ــد م ـس ــؤولـي
اجلـم ــاع ــات األسالمـي ــة سـن ــدوي ـشـ ـاَ .أم ــا
اللـم ـســات الـنهــائـي ــة للعـملـيــة ،فـي ـشــرك
اخملـرج طـرفـاً أســرائيليـاً مقـابل مـبلغ من
املال .تفشل العملية يف أولها بسبب خطأ
يف التـوقيت ،ممـا يثنـي أحدهـما ويـواصل
األخــر مهـمته وهـو جـالـس يف حــافلــة مع
مجمـوعة جـنود اسـرائيليني ،وعـبر لقـطة
أخــاذة تقــارب فـيهــا الك ــاميــرا ملــا يــدور يف
رأسه .شــريـط "اجلـنــة اآلن" ،نــال جــائــزة
املـالك األزرق ك ـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ـس ــن فـ ـيـل ــم أوروب ــي
وج ـ ــائ ـ ــزة مـن ـظـم ـ ــة الـعف ـ ــو ال ـ ــدولـي ـ ــة يف
مهـرجان برلني األخير ،قـراءة سينمائية/
سي ــاسيــة شجــاعــة ،تـتعــالــى علــى الــوجع
والعـ ــسف ال ـي ـ ــوم ـيــني ،وال تـ ـص ـ ــادر حـكــم
املشاهد رغم إدانته للعنف.

بعد مـا يقرب مـن ثالثني عامـ ًا يعاد
فـتح مـلف مقـتل اخملــرج االيـطــالـي
بييـر باولـو بازولـيني بعـد االستـماع
الـى شهـود جـدد وبـروز ادلـة جـديـدة
ع ــن جـ ـ ـ ــرميـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــزت ال ـ ـضـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــر
االيطالي.
ومـا كـان قـبل ثـالثني عـام ـ ًا مجــرد تكـهنـات،
اصبح االن اقرب الـى احلقيقـة فيمـا يخص
تــوجـيه االتهــام ال ــى الن ــازيني اجلــدد وهــذه
املرة بعلم اخملابرات االيطالية.
ومـثلـمــا اثــارت حـي ــاته وسـي ــرته االبــداعـيــة
ال عـمـيق ـ ـاً ،فق ــد اث ــار مـ ــوته وم ــا ي ــزال
ج ــد ً
اجلـ ـ ــدل نف ـ ـسـه ،فهـ ـ ــو رجل ال ـت ـن ـ ــاقـ ـض ـ ــات
بجـ ـ ــدارة ،ففــي ال ـ ــوقــت ال ـ ــذي مــنحــت فــيه
الـدائــرة الكـاثــوليـكيـة يف مهـرجـان فـينـسيـا
فــيلــمه بـثـ ــورمي (ق ـضـيـ ــة اثـبـ ــات) اجلـ ــائـ ــزة
االولى يف مهـرجان فيسنيـا ،صادرت العدالة
االيـط ــاليــة بكــرات الفـيلـم بتـهمــة انـه فيـلم
(داعـر) ،لينـصب الهجـوم مـن قبل احلكـومـة
والكـنـيـ ـسـ ــة عل ــى هـ ــذا العــمل الـ ــذي تع ــذر
تـصنـيفه ،ومـثلمــا اعلن احلـاده كـان ميـتلك
اعجاب ًا باألناجيل.
لق ـ ــد الزم س ـ ــوء الـفهـم ه ـ ــذه الـ ــشخ ـصـي ـ ــة
االشك ــالـي ــة يف احلـي ــاة وامل ــوت فق ــد ك ــان يف
جمـيع افالمه صـادمـ ًا وخـارج ـ ًا عن الـسـائـد
واملـألـوف وحيـاته اخلـاصـة كـانت تـسبـب من
التشويق والبلبلة بقدر ما تسبب اعماله.
كان يف حـياته صعـب على الـتصنيـف فما ان
كـرس نفـسه شـاعـر ًا وكـاتبـ ًا حتـى حتـول الـى
الـ ـسـيـنـمـ ــا كـكـ ــاتـب سـيـنـ ــاريـ ــو ثـم مـنــتج ـ ـ ًا
ومخــرج ـ ًا لـينـظ ــر اليـه النــاس كــسيـنم ــائي
كبير.
اث ــار مـ ــوته او ال ـطـ ــريق ــة ال ــوحـ ـشـي ــة الـتـي
اســتخ ـ ــدمــت النه ـ ــاء ح ـيـ ـ ــاته الـك ـث ـي ـ ــر مــن
اجلــدل .الكـثي ــر من االسـئلــة الـتي اثــارتهــا
اجلـ ــرميـ ــة لـم تـقف عـنـ ــد ك ـ ــونهـ ــا جـ ــرميـ ــة
جـنـ ـسـي ــة ق ــذرة ،بـل تعـ ــدته ــا ال ــى م ــؤام ــرة
ف ــاشـي ــة .وي ــذهـب ال ــذيـن يعـتق ــدون ب ــأنه ــا
مــؤامــرة مــدبــرة الــى ان هـن ــاك الكـثـيــر مـن
االشـارات الـتي تـشيـر الـى ضلــوع (عصـابـات
اجملازر الـسوداء) النـازية يف عـمليات اغـتيال
مـثقفـني شبـيهـني ببــازوليـني ..وكــان فـيلـمه
االخيـر الـذي يعـد االكثـر غمـوضـ ًا وصعـوبـة
(سـالـو او  120يـوم يف سـادوم) والـذي اجنـزه
قبل ايـام من موته دافع ًا قويـ ًا الغتياله .هذا
الفيلم الذي حفل باآلالم ومناظر التعذيب
والقتل واالغتـصاب والـذي يدور حـول املوت
والفاشية.
واذا كان فيلـيب بيازو يـرى يف موت بـازوليني
الوحشي كما لو انه درب الصلب ،فان جميع
ابـطــال افالمه شهـداء او ميـوتـون بـوضـعيـة
الــصلـب كـم ــا شخـصـيــة كــات ــور يف حكــايــات
كانتربري.
اعـادة فتح قـضية بـازوليني قـد ال تضيف له
ولتــاريخه شـيئـاً...ولـكنهـا سـتعيـد االعـتبـار
ال ـ ـ ــى واح ـ ـ ــدة مــن اهــم حـقــب الـ ـ ـس ـي ـن ـم ـ ـ ــا
االيـطالية والـعاملية ..ذلك ان بـازوليني ترك
تراثـ ًا سينـمائـي ًا ثـر ًا اصبـح مع الوقـت درس ًا
جـم ــالـي ـ ـ ًا وفك ــريـ ـ ًا لـكل املـ ـشـتـغلـني بـ ــالفـن
السابع.

ت ــواصله مع مـشــاكـل النــاس وتـشـجيـع منـتج
بــرن ــامجه وص ــديقه الــذي ميـثل دوره كل ــوني
نـفسه  .أعـاد كلـونـي مبمثـليه بنـاء ستـوديـو (
ش ــاه ــده ــا األن ) لـيـجعـله مـي ــدان مـ ــواجه ــة
مــابني قــوى اعالم احلقـيقــة الـسحــريــة وبني
اجلــاذبـيــة املــأســاوي ــة للـت ــأريخ  ،هــذا الــرمــز
الــذي ح ــاول مكــارثـي املــدمـن علــى الـكحــول
واملـ ـتـجـ ـن ــي يف حتـقـ ـي ــق ـ ـ ــاتـه ـه ـ ـ ــدمـه  ،وهـ ـ ـ ــذا
الـب ــرن ــامج ال ــذي عكــس ب ــالـص ــوت والـص ــورة
حقــيق ـ ــة تهـ ــديـ ــد مـكـ ــارثـي ألس ــس احلـ ــريـ ــة
األمريكية نفسها .
الواقـع أن مجموعة من األفالم املهمة ظهرت
م ـ ــرة واح ـ ــدة ه ـ ــذه األي ـ ــام كـله ـ ــا ذات طـ ـ ــابع
سـيــاسـي سـنقــدم عــرضــا ألبــرزهــا يف فــرصــة
ق ــادم ــة مـن مـنــطلق وح ــدة امل ــوض ــوع  ،أم ــا (
ليلــة سعيـدة وحـظــا سعيــدا ) كمــا يبــدو من
املقــاالت الـنقــدي ــة التـي أطلـعنــا علـيهــا فهــو
األوفـر حظـا ومـرشح جلـائـزة األوسكـار بـرغم
أنه أجن ــز مبـي ــزانـي ــة مـتـ ــواضعـ ــة (  7ماليـني
أي ـ ــراداته حــتـ ـ ــى اآلن 23
وق ـ ــد بـلغــت ـ
دوالر ) ـ
مليون دوالر  .يرى فيه النقاد وصفا ألمريكا
اليــوم من خالل أمـريكـا املــاضي وقـد تـسـاءل
العـديد مـن املعلقني بعـد رؤية الـفيلم (( هل
لــدينــا مــورو اليــوم ؟ ))  ،يـشعــر اليـســاريــون
األمريكيـون بفرحة غامرة لهذا الفيلم الذي
ـص ـ ــاف وب ــني الفـ ـ ــرق بــني
أمي ـ ــا أن ـ ـ
أنـ ـصـفهــم ـ
أسـتبـســال صحفيـي اليـسـار يف
ـخ ـ ـ ــاذل صـحـفـ ـي ــي
ـامل ـ ـ ــاض ــي وت ـ
الـي ــوم أم ــام أخـط ــاء الــسلـط ــة
اخلطيرة وسيـاستها اخلارجية
املـ ــدمـ ــرة  .املـمــثل سـتـ ــراتـيـ ــرن
نفـسه يـســاري ويفخـر بــأسنـاد
ـه ـ ـ ـ ــذا ـال ـ ـ ـ ــدور ألـ ـيـه قـ ـ ـ ـ ــائـال أن
ـان ـ ـ ــوا دائــم ـ ـ ــا
ـس ـ ـ ــاريــني ـك ـ ـ ـ ـ
ال ـي ـ ـ ـ
يـتخــذون امل ــواقف الـصحـيحــة
ـس ـ ــائل الـكــبـ ـ ــرى ((
ـش ـ ــأن املـ ـ ـ
بـ ـ ـ
تصويت النساء  ،حقوق السود
 ،حــرب فـيـتـنــام  ،الـكفــاح ضــد
املكـارثيـة …. )) .هل أن هـذا
الـنمـط مـن األفالم عل ــى شكل
ظاهـرة ولو محـدودة يرمـز الى
صحـ ــوة يـ ـسـ ــاريـ ــة جـ ــديـ ــدة أم
يشير أليها أم ينبئ بها ؟

عرض  -عبد العليم البناء

يف هـ ــذا الـكـتـ ــاب ال ـ ــذي يجـيء ضـمـن
سلــسلــة الـفن الـســابع الـتي تـصــدرهــا
املــؤسـســة للــسيـنمــا الـســوريــة يــسلـط
الناقـد سميـر فريـد الضـوء على نـخبة
من اخملرجـني السينـمائيني االمـريكان
ال ــذيـن يـتـمـي ــزون بـطـبـيع ــة جت ــاربهـم
الــسيـنمــائيــة ومــا حققــوه من حـضــور
ابـداعي سـواء علـى صعيـد هـوليـوود ام
املهرجـانات السينـمائية الـدولية فضالً
عن جوائز االوسكار..
ويـتنــاول سـميــر فــريــد قــراءات نقــديــة
عـمــيقـ ــة ودقــيقـ ــة ومـ ــزدانـ ــة بـكـم مـن
املعـلومـات اخملتلفـة التي تقـدم خلفـية
شـ ـ ــامل ـ ــة ألي مــن اخمل ـ ــرجــني ال ـ ــذيــن
تناولهم وبلغ عددهم ( )50مخرجاً مع
انــتق ـ ــاء لــبع ــض افـالمهــم ملـ ـ ــا يغـ ـطــي
مساحـة زمنية ال تقل عن ثالثة عقود
من عمر السينما األمـريكية العريقة..
فيـبتــدئ بــاخملــرج سـتيــورات ه ــاجمــان
وفــيلــمه (بـيـ ــان الف ــراول ــة) ال ــذي ف ــاز
بجــائ ــزة جلنــة الـتحـكيـم يف مهــرجــان
ك ــان ال ـسـيـنـم ــائـي ال ــدولـي ع ــام 1970
واملع ـ ــد عــن رواي ـ ــة (ب ـيـ ـ ــان الف ـ ــراول ـ ــة:
مالحـظــات ط ــالب ث ــوري) التـي الفهــا
ال ـط ــالـب جـيـمـي سـيـم ــون ك ــونـني مـن
واقع اشــتـ ـ ـ ــراكه يف اح ــتالل جـ ـ ـ ــامع ـ ـ ــة
كـولـومـبيـانـي نيـسـان عــام  1968والقت
جنـاح ـاً جعل مــؤلفهــا من اشهــر كتـاب
أمريـكا وهـو يف العشـرين من عـمره ...
ويخـتتـم كتــابه بقــراءة نقـديـة شــاملـة
لفــيلـم (شـي ــريـك) لفــيكـي جـيـن ـس ــون
وأنــدرو أدامـســون الــذي يع ــد أول فيـلم
حتريك تختـاره إدارة مهرجـان كان عام
 2001لـلعـ ـ ــرض يف م ـ ـسـ ـ ــابقـ ـ ــة األفالم
الـطــويلــة النه ال يـتع ــارض مع الئحــة
املهرجـان فاملـسابقـة لالفالم التمثـيلية
الطـويلـة أي انهـا مفـتوحـة حيث املـبدأ

لـالفـالم الـ ـت ـ ـ ـسـجـ ـيـل ــي ـ ـ ــة
الـطــويلــة وافالم الـتحــريك الـطــويلــة
أيـض ـاً ممــا شـكل ع ــرضه يف امل ـس ــابقــة
ام ـت ـي ـ ــازاً يف حـ ـ ــد ذاته .وه ـ ــو ي ـت ـن ـ ــاول
مــوضــوعــة اجلـمـيلــة والــوحــش طـيـب
الـقلـب ال ـ ــذي يحـب اجلـمــيل ـ ــة ولـكـن
مبـعاجلـة جديـدة حيث جنـد اجلميـلة
بدورها تتحول الى وحش يف الليل وال
تكـون جميـلة اال يف ضـوء النهـار بفعل
السحر.
وبـني ه ـ ــذيـن اخمل ـ ــرجـني ن ــطلـع عل ـ ــى
جتــارب وابــداعــات ( )48مخــرج ـاً آخــر
ميـتـلكــون حـضــورهـم وسحــرهـم علــى
الـشــاشــة الفــضيــة مـنتـقي ـاً أب ــرز واهم
افـالمـهـ ــم م ـ ـثـل سـ ــي ـ ـ ـ ـ ــدنـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــوالك
وفرنـسيس فـوردكوبـوال وروبرت الـتمان
وف ــرد زيـنـم ــان واالن ب ــاك ــوالوك ــوسـت ــا
ك ــاف ــراس واالن ب ــارك ــر ومـيل جـب ـس ــون

وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
ان ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــون وروب ـ ـ ـ ــرت
زميـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ــس وك ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت
ايستوود وغيرهم ليعرض ألفالم مثل:
الـقلــب ال ـ ــشج ـ ـ ــاع وأهل املـ ـطـ ـ ــر واالب
الـروحي بجـزأيه وقواعـد اللعبـة وانهم
يقــتل ــون اجلـي ــاد الـي ــس ك ــذلـك؟ وكل
رج ـ ـ ــال ال ـ ـ ــرئ ـي ـ ــس وي ـ ـ ــوم االس ـتـقـالل
وجسورماديسون.
املـتــصفـح لكـتــاب سـمـيــر فــريــد الــذي
س ـبـق له ان أصـ ـ ــدر أك ـثـ ـ ــر م ــن أربعــني
كتـابـاً سـينمـائيـاً يعثـر علـى ضـالته يف
مــا يقــدمه سـميــر فــريــد بعـني النــاقــد
املـتـمكـن واحلــاذق يف م ـشــاهــدة ورؤيــة
بـانـورامـا شـاملـة للـسيـنمـا األمــريكيـة
عـب ــر ثالث ــة عقــود وأكـثــر مـن عـمــرهــا
وهـي ال غنــى عـنهــا ألي مـتخـصـص أو
هاوٍ للسينما على حدٍ سواء ..

