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روسلليني يف مهرجان روتردام

الـفلـم، وامـي هـي جنـمــــة هــــولـيـــــوود، معـقل
التجـارة. كـان هـذا يعـني عـاملـني منفـصلني"،
ايــزابـيـال روسللـيـنـي تعــرف قــوانـني الـتجــارة
اكـثـــر مـن غـيـــرهــــا، فهـي قـــد بـــدأت حـيــــاتهـــا
الـعمـليــة فــوتــو مــوديل، وقــد كـــانت لــسنــوات
طـــويلـــة الـــوجه الـتجـــاري اجلـمـيل لــشـــركـــة
"النكـــوم" ملــســتحــضـــرات الــتجـمــيل، الـــى ان
قـــــــررت، وهــي يف الـــــــواحـــــــدة والــثـالثــني مــن
عمرهـا، ان تخترق التـمثيل رسميـاً، قبل هذا
الـوقت مـثلت مع امهـا يف فلـم )مسـألـة وقت(
1976 لفـنــسـنـت مــانـيللـي. وكــانـت فــرصـتهــا
احلقيقية مع التمثيل منتصف الثمانينيات
حني مـثلـت للـمخـرج ديـفيـد لـينـش "اخملـمل
االزرق" 1986 الـذي تلعب فـيه دور مطـربـة يف
نـــادٍ لـيلـي، ثـم يف فـيلـم لـيـنــش االخــــر "قلـب
مـتوحـش" 1990 الذي كـرسها كـممثلـة جادة.
تقــول ايــزابـيـال "يف ذلك الــوقـت كـنـت اعــرف
بـــان اعـمـــال هـــذا اخملـــرج هـي اعـمـــال ملـــؤلف
مـتميـز، بــاحث ومفكـر، فهـو يقـدم عـمله كمـا
لــو انه قـصــة مـثيــرة، لكـنه يف الــواقع يحــاول

االستغراق يف تفاصيل احلياة اليومية". 
أي فـيلـم جيــد يحـمل بــصمــة صــانـعيـه، كمــا
ترى ايزابيال روسلليني "كل فيلم هو انعكاس
ملفهـوم صــانعـه عن العـالـم، حيـنمـا أتــابع أي
عمـل من اعمـال والـدي ارى قطعـة من روحه
فـيه، بيـنمــا اعمـال والــدتي ال تــوحي بــذلك،
اقـصى مـا ارى فيهـا تعابـير وجههـا وحركـاتها

التي هي نفسها يف احلياة الواقعية". 

كانت ترى ان من اجملحف ان ال يبقى من أي
مسـرحية جـميلة سـوى قصـاصات مـن النقد
وبضع صـور وذكـريـات. كـانت امهـا تقـول "من
حــسـن احلـظ ال تــزال الــسـيـنـمــا مــوجــودة..
سـتبقـى االفالم الـى االبـد" لـكنهـا، ولالسف،
لم تكن مصيبة متاماً حول دميومة االفالم. 
تقـول ايـزابـيال ان قــسمـاُ مـن اعمـال روبـرتـو
روسللـينـي محفــوظــة يف االرشـيف يف حــالــة
سيـئة واليتم عرضهـا إال يف اضيق نطاق "لم
يعـــرض يف الـــواليـــات املـتحـــدة، يف الــسـنـــوات
العشـرين املـاضيـة، أي فلـم له يف التلفـزيون،
ولـيــسـت هـنـــاك خــطــط لـتحــسـني اشـــرطـــة
افالمه او حتـويلهـا الى نـظام جـديد" مـا هي
االسباب؟ "ببساطة النه ليست هناك منفعة
جتارية". باملقـابل ما من سبب يدعو ايزابيال
للـقلـق نفـــــسـه علــــــى اعــمـــــــال امهــــــا، فـفلــم
"كـازبالنكـا" 1945، والـذي تلـعب فيه يـرغمـان
الـدور الـرئيـس مع همفـري بـوغـارت، يعـرض
يف االقل عشـرين مـرة يف التلفـزيون كـل عام،
وهذا "دائماً يجلب مـزيداً من االرباح. وطاملا
االمـر يتعلق بالـربح فان وضعيـة هذا الفيلم

ستبقى دائماً جيدة". 
مـنـــذ بـــواكـيـــر الــسـيـنـمـــا نــشـــأ اجلـــدل حـــول
الـصــور املـتحــركــة فـيـمــا اذا كــانـت نــوعــاً مـن
الـفن ام التـسليـة، هـذا اجلـدل يتـضمـنه فلم
)ابي ينـاهـز املـائــة من عمـره(.. املـواجهـة بني
الفـن والتجــارة. تقـول ايـزابـيال "لقـد نـشـأت
وسط هـذا اجلـدل، ابي كـان ضــد التجـارة يف

مخـرج الـواقعيـة اجلـديـدة روبـرتـو روسللـيني
)1906 -1977( مبـدع كالسـيكيـات مثل )رومـا
مدينـة مفتوحـة( 1945 وفلم )بايـسيا( 1946
و)سـتـــرومـبـــولـي( .1950 )واحـــد مـن الـــرواد(
تـدعـو الـبنت ابـاهـا، )وصف بـانه صـانع افالم
مـستقل، مخـرج مسـتقل يف ايطـاليـا مـا بعـد
احلــــرب يف مــــوطـن احلـكــم الفــــاشـي قــــرر ان

يصنع افالماً حتكي عن واقع بلده(. 
االسبــاب التـي دعت ايــزابيال روسـلليـني الـى
انـتــاج فـيلـم عـن ابـيهــا لـيــسـت بـــاملقــام االول
احيـاء ذكــراه املئـويـة. يف هـذا الـفيلـم تتـولـى
ايـزابـيال مهمـة الـدفـاع عن احلفـاظ وتــرميم
االفالم القـدميـة. "لــزمن طـويـل كنــا نعـتقـد
بــــان االفالم القـــدميـــة بـــاقـيـــة كـمـــا هـي الـــى
االبــــد، لكـن يف االعــــوام العــشـــريـن االخـيـــرة
ادركـنـــا بـــان الـنــسـخ القـــدميــــة لهــــذه االفالم
معـرضــة للتلـف وستكــون يف النهـايـة عـرضـة

لالمحاء مع مرور الزمن".
هــذه املـهمــة )تــرمـيم االفـالم( جتعلهــا دائمــاً
تنـذكر الـوقت الذي كـانت فيه صبـية، حيـنما
ذهبت لـتشاهد احد العـروض املسرحية التي
كانت امها النجمة انغريد برغمان تلعب فيه
الــــدور الــــرئـيـــسـي. كــــانـت جنـمــــة هــــولـيــــوود
الكـبيــرة. بعــد التـصـفيـق االخيــر للجـمهــور،
تبــدو مـكتـئبـــة، وحني ســألهــا روسللـينـي عن
الـسيـنمـا اجــابته امهـا بـانهـا ال تـستـطيع اال
ان تشعـر بـاملـرارة الختفـاء العـرض املسـرحي
بعــد االنتهـاء مـنه. تقـول ايــزابيال بــان امهـا

واحـــد مـن دعــــاة فلـم الفـن كـــان حـــاضـــراً يف
مهــــرجــــان روتــــردام يف دورته االخـيــــرة، الـتـي
اختـتمـت اخيــراً، هــذا املهــرجــان الــذي متيــز
هــــذا العــــام بــــوصـفه تــظــــاهــــرة الفـالم الفـن
ايـضـــاً، انه روبــرتـــو روسللـيـنـي الــذي قــدمـته
ابنـته ايـــزابيـال من خـالل فيـلم )ابـي ينــاهــز
املـــائـــة مـن عـمـــره( الـــذي يـحكـي عـن ابــيهـــا

الفنان واالب. 
ويف حــــوار صـحفـي مـعهــــا خـالل املهــــرجــــان،
تـــنــــــــاول هـــمــــــــوم
الفـيلم والـشهـرة
والـعـالقــــــــــة بــــني
الفـن والــتجـــارة،
وحتـــــــــــــــــــــــــدثـــــــــــت
ايــــــــــــزابــــيـال عــــن
فيلم )ابـي يناهز
املـائـة من عمـره(
وهـو فيلم قـصير
مــــــــــــــــدتــه ســــــبــع
عــــشـــــرة دقـــيقـــــة
للمخرج الكندي
غـــــي مــــــــــــــاديـــــن،
والــذي كـتـبـت له
الــــــــنـــجــــــــمـــــــــــــــــــــــة
الــــــســـيـــنـــــــــاريـــــــــــو
ومـــــثـلـــــت فـــــيـه..
هـــذا الفـيلـم هــو
حتــيــــــة البـــيهــــــا،
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يف هـــذا الكـتــاب الـصــادر عـن مــؤسـســة
السـينمـا السـوريـة ضمن سـلسلـة الفن
الــســــابع بـتـــرجـمـــة رنـــدة الـــرهـــوجنـي
ومـــراجعـــة د. جـمـــال شحـيـــد يـتـطـــرق
مـؤلـفه السـينمـائي كيجـو يـوشيـدا الـى
شـخصيـة يـاسـوجيـرو اوزو الـذي يعتبـر
واحـــــدًا مــن كــبـــــار صــنـــــاع الــــســيــنــمـــــا
اليــابـــانيــة الــى جــانـب اكيــراكــوروســاوا

وكيجني ميزوغوشي وميكيو ناروس. 
ويستعيد كيجـو يوشيدا وهـو سينمائي
ومخــــرج مـــســــرح واوبــــرايف آن ومـــــؤلف
ونـاقـد وأحـد االبنـاء النـابـغني للمـوجـة
اليـابــانيـة اجلـديـدة خالل الـسـتيـنيـات
مـن القــرن الفـــائت ومت اخـتيــار فـيلـمه
االخـيـــر )نــســـاء يف املـــرآة( لـيعـــرض يف
مهـرجـان كـان الـسيـنمـائي الـدولي عـام
2002 يـسـتعيـد مـسيـرة )اوزو( واسلـوبه
وفكره بعـد ان عمل مسـاعدًا له مـشيدًا
بـتميـز اعمـال اوزو وشعـريتهـا مـتطـرقـًا
الــى بــدايـــاته يف الــسـيـنـمــا الـصــامـتــة
وتقـنـيــــاته الــسـيـنـمـــائـيــــة )الكـــامـيـــرا
االســـطـــــوريـــــة  –املالمــــســــــة لالرض(
واسلـوبه يف صناعـة )سينمـا مضادة(
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى
الـتـي تـــرتكـــز علـــى معـنــى خــاص بـ
)اوزو( وافـالمـه فــــــــــأقــــــــــوال  )اوزو(
ليوشيدا التي كـانت مبثابة البحث

)اوزو( أو السـيـنـمـا الـمـضـــــادة

يف عــــرض خــــاص بــــاالعالم جــــرى يف
صــالــة املــركــز الـثقــايف املـلكـي تقــدمي
ـــــــــــــروائـــــي االردنـــــي االول الـفـــــيـلـــــم ال
)املطلوب رقم 1( تأليف واخراج سامر
خــضـــــر وتـــــدور قــصـــــة الفــيلــم حـــــول
عــملـيـــة ارهـــابـيــــة مفـتـــرضـــة تـقع يف
احـدى اجلــامعـات وتـربـط  –خـطـأ –
قـــــــوى االمــن بــيـــنهـــــــا وبــني شـــــــاب يف
التـاسعـة والعشـريـن من عمـره يعـيش
وحـيــــداً يــــائـــســــاً قــــائــطــــا وهــــو يقــــوم
بـــالـتحـضـيـــر لـــرســـالـــة الـــدكـتـــوراه يف
مــوضــوعــة االرهــاب.. هــذه هـي فكــرة
قصة الفيلم التي بنى خضر احداثها
يف اجملتـمع والبـيئــة االردنيـة لـينـتهي
الفـيلـم دون نهـــايـــة القـصـــة بعـبـــارات
علـــى لــســـان بــطلهـــا  –عـــراب  –وهـــو
يقول  –االنفجار.. هو عزلة.. غربة..
ضـغــــط.. خـــــــوف.. يـــــــأس  –مـحـــمـالً
الـــــوضع االجـتـمــــاعـي واالقـتــصــــادي
والـــسـيــــاسـي واالمـنـي اسـبــــاب وجــــود

االرهاب ومنوه.
امــــا علـــى املــسـتـــوى الــسـيـنـمـــائـي يف
الفــيلـم فــــأنه لـم يـــصل الــــى حتقــيق
احلد االدنـى من الهـوية الـسينـمائـية
ولكنه فتح جدار اخلوف والتردد لدى
الــسيـنمــائـي االردني مـن اجل خــوض

ـ

أول فيلم روائي اردين يشتبك مع قضية االرهاب
تــنـــــــاوله. ولـكـــن الفـــيلــم لــم يـــــــوظف
احـــداثه علــى مــوضــوعــة االرهــاب يف
الطـرح واملعـاجلـة بل ذهـبت الـشجـون
باخملرج الى موضوعات مجاورة كثيرة
كــــــانــت تــــشــــــارك مــــــوضــــــوع االرهــــــاب
واحـيانـاً تتمـركز مـكانهـا مثل - احلب
والـغجــــر- يف مـــشــــاهــــد جــــراح ورام -
والصحـافـة مع الـصحفيـة املصـريـة -
واملطـارد  –عـراب.. اضـافـة للـسيـاحـة
والعالقـات العامة  –وقضايـا ومشاكل
االمن العـام االجتمـاعيـة والــوظيفيـة
تشـابك هـذه االحـداث وتبـادلهـا ملكـان
املــــركـــــز يف الفــيلـم شـتــت اجلهــــود يف
رصـد مـوضـوعـة االرهــاب وفتح ابـواب
كثيـرة علـى املـوضـوعـات االخـرى التي
ظلـت مـثلهــا مـثل االرهــاب لـم تــشـبع
فـهم او حاجـة املشـاهد يف املعـرفة ولم
تقـــدم له صـــورة يــسـتـطـيع اسـتـنـتـــاج
النهايات من خاللهـا. وهذا يشير الى
ضـعف احلبكــة ووهن اخليـط النـاسج
الحـداث الفـيلم روائيـاً واخـراجـاً. كمـا
ان الـصــورة الـشــاعــريــة الــرومــانــسيــة
احلاملة والعالقة الثنائية التي عززتها
القــراءات الــشعــريــة احــدثـت تـبــايـنــاً
كـبيـراً مـع الصـورة الــواقعيـة الــروائيـة
التـي يفتـرض ان يقـدمهـا الفيـلم عن
االرهـاب وحتـى الصـورة االخيـرة بـدت
مختلة وتعاني النقص فبينما ظهرت
قـوى االمـن بحجم واسـتنفــار كبيـرين
لـم تــشـــاهـــد صـــورة واحـــدة مـن صـــور

االرهاب ما عدا احلديث عنه. 
اضــــــافــــــة الــــــى ذلـك هــيــمــنـــت علــــــى
االخـراج الـرؤيــة والتقـنيـة املـســرحيـة
وادواتهـــا ســـواء يف حـــركـــة املـمـثلـني او
املسـاحة التي ترصدهـا الكاميرا فكان
االخــتـــــزال بـــــاحلـــــركـــــة الــتعــبــيـــــريـــــة

املسرحية التشكيلية. 

غمار الـسينمـا.. وطرح فكـرة املنافـسة
يف تقــــدمي عـمـل يحـــســب للـــسـيـنـمــــا
االردنيـة ويحقق لهـا حضـوراً حقيـقياً
ومنـافـســاً. وقبل احلـديـث عن مــاهيـة
الـفيـلم جتــدر االشــارة الــى ان الـفيـلم
سوف يـتعرض للـمقارنـة مع السيـنما
العــاملـيــة وخــاصـــة مع افالم االكــشـن،
بــــســبــب مـــــوضـــــوعـــــة االرهـــــاب الــتــي
طــرحهــا، لــذلك ســوف يبــدو ضعـيفــاً
جداً وخـاليـاً من االثـارة الن االنطـباع
العام والـثقافـة البصـرية الـسينمـائية
لدى املشاهـدين مبنية على االثارة يف
افالم االكـــشـن  –العــــاملـيــــة وخــــاصــــة
االمــــريـكـيــــة.. دون احـتـــســــاب الفــــرق
الهائـل يف استخدام التقنيـات العالية
والـتكنولوجـيا احلديثـة التي متتلكها
الــسيـنمــا العـــامليــة ويفـتقــر لهــا كــادر
انتــاج هــذا الـفيـلم اضــافــة للـخبــرات
وتـراكمهـا والتجـارب وتعـددهـا، بيـنمـا
هـــــذا الفــيلــم يعـتـبـــــر جتـــــربـــــة اولـــــى

للمخرج يف مجال الفيلم الروائي. 
وعـنــــد العـــودة الـــى مـــوضـــوعـــة فـيلـم
)املـــــطـلـــــــــوب رقـــم 1( ومـعـــــــــاجلـــتـهـــــــــا
سيـنمــائيـا جنـد ان االرهـاب مـوضـوع
واسع ومتـشعـب حتـى انه عـصي علـى
التعـريف الـى يـومنـا هـذا نـاهـيك عن
افكـار وتبـاين احـداثه وتنـاميهـا يـومـاً
بعـد يـوم والتـغييـر املـستمـر واملـتسـارع
يف فـهــم اجملــتــمـعـــــــات لـه وتـفـــــســيـــــــر
احـــــداثـه. فهـــــو بـــــالــتـــــالــي مـــــوضـــــوع
)زئــبقـي( تــتجـنــبه حـتــــى الـــسـيـنـمــــا
العـامليــة ومن هنـا جـاءت ورطـة سـامـر
خضـر يف هـذا املـوضـوع الــذي ال ننكـر
انه االقـــــوى واالكــثـــــر حـــضــــــوراً علـــــى
الـسـاحــة احملليــة والعــربيــة والعــامليـة
وان العرب واملـسلمني معنيـون به اكثر
مـن غـيــــرهـم لــــذلـك يـنــبغــي علـيـنــــا

الــسـيـنـمـــا حـبـيـبـــة املـــافـيـــا ولـيــس مـن وسـط
أجــرامـي مغــرم بـطقـطقـــات الكـــاميــرات قــدر
غــرام املــافـيــا، تـتـــدخل يف أعــداد الــسـيـنــاريــو
فاليـــشعـــر اخملـــرج أال وتـــأتـيـه تعلـيـمـــات بـــأن
يـجعل املـمثـل أو املمـثلــة الفـالنيــة بـطلــة وأن
يغـيـــر املـــوضـــوع مـن كـــذا الـــى كـــذا ويعـــدل يف
البداية ويحسن يف النهاية ألن املنظمة تعول
علـى الفيلم يف أربـاحها. العـراب شوتـا شاكيل
يـــسـتـثـمـــــر عـــــدة ماليـني يف أفـالم مخـتـلفـــــة
ويجـبر املمـثل هريتـيك روشان علـى العمل يف
واحــــد مــنهـــــا وأال تعــــرضـت حـيــــاة أبــيه الــــى
اخلطـر. لكن أسـتثمـارات العصـابـات املنـظمـة
حتـولت عن بـوليـوود بعـد أن أعتبـرت صنـاعـة
حكـوميـة منـذ نهايـة التسـعينيـات الى مـيدان
مـبــاريـــات الكـــريكـيـت، مـع ذلك فــاخلـطــر لـم
يــذهب متـامــا ففي عــام 2004 طلبـت عصـابـة
مقـــرهـــا دبـي نــسـبـــة مـئـــويــــة علــــى األفالم أو
األغـاني التي تعـرض يف خارج الهـند ووضعت
بعــض اخملـــرجـني املـــرمـــوقـني علـــى الـالئحـــة
الــســوداء أمـثــال آمـيــر خـــان )مخــرج الغــان(
ويـاش شـوبـرا )مخـرج دوم( وقـبلهمـا هـاجـمت
بــارات شـــاه منـتج دفــداس عـصــابــة أبــو ســـالم
املـــشـبــــوهــــة جــــدا، وأبــــو ســــالـم هــــذا أوقف يف
لــشـبـــونـــة عـــام 2002 مــتهـمـــا بـــاملــشـــاركـــة يف
الهجمـات الـتي أدت الـى سقــوط 250 ضحيـة
يف بــــومـبـي عــــام 1993 وقـيــــادة عــملـيــــة قــتل
امللـحن غــولـشــان كــومــار عــام 1997، ومـــازالت
الــى اآلن مـــاثلــة يف الــذاكــرة عـملـيــة أغـتـيــال
املـنتج مـوكـيش دوغـال عـام 2002 واملعـزوة الـى
اجملـــرم شـــوتـــا شـــاكــيل، ومحـــاولـــة أخـتـطـــاف
املمـثلة مانيـشا كواراال عـام 2002 بعد عام من
قتل وكيل أعمالها آجيت ديواني. الكل يطلب
اليوم حماية الشرطة خوفا من أن يكون على
الـقائمـة السـوداء فاملـرء يسمـع دائما أشـاعات
وتـــــروج أســمـــــاء. حــتـــــى الــكالب لــم تـــنج مــن
املعــركــة وقـــد أصبـح خبـــر أختـطـــاف )رامبــو(
كلـب املـمـثل شــاه روك خــان حــديـث الــصحف

مؤخرا.

خـادمـات للــراقصـات وسـكن يف اجلـوار أفـضل
مــن سـكــن أهـلهــن. مـــــديــنــــــة األفالم )ســيــتــي
فيلـم( حديقـة مسـاحتهـا 250 هكتـاراً يف قلب
بــــومـبـي تــــؤجــــرهــــا الــــدولــــة مـنــــذ 1997 الــــى
األسـتـــوديـــوهـــات الكـبـــرى. هـنـــاك ميكــنك أن
تـسـتــأجـــر ديكــور غــابـــة أو شالالً أو بحـيــرة أو
واجهــة مــركــز شــرطــة أو حتــى مـطــار بــومـبي
الـدولـي ! هنـاك يـصــورون النـسخـة الـهنـديـة
من )من يربح املليون ؟(، وهناك جتد دوريات
الشرطة جتول 24 ساعة يف اليوم حترس هذا
املــــوقع الــــذي قــــد تـــصل فــيه األعـمــــال الـتـي
تـصــور يــومـيــا يف وقـت واحــد الــى 36، وحـيـث
العـمـــال يف حـــركـــة دائـبـــة يــنقلـــون ويـنجـــرون
ويــصــبغــــون حتـت الـــشـمـــس الالهـبــــة، ومــثل
هـــوليــوود أيــام لــوك لـــوشيــانــو وزمــان فــرانك
سيناتـرا جتد املـدينة غـاصة بـاألشاعـات حول
عـالقة عصـابات اجلـرمية املنـظمة بـالسيـنما.
أجـل.. مــنــتـجـــــــون ومـخـــــــرجـــــــون وممــثـلـــــــون
وممـثالت يـتـلقـــون أتــصـــاالت مـن مـجهـــولـني
ينــذرونهم بـالـويل والـثبـور ))أن لم يـدفعـوا((
فـيــســـارع مـن لـم يــسعـــد بعـــد بــسـمـــاع صـــوت
الزائـر اجملهول الى تـغيير رقم هـاتفه النقال.
هـــــذه احلـــــال يف كـل مجــــــاالت العــمل املــــــربح
ولكـن بوليـوود أكثرهـا عرضـة لتغلغل عنـاصر
اجلـرميــة املنـظمــة، يف حني أن معـدل األجـور
الـشهـريـة يف بــوليــوود 2000 روبيـة )40 يـورو(
فأن الـنجوم يـربحون آالف الـروبيـات يف بضع
ســــاعــــات فـيــصــبحــــون أنــــدادا مللــــوك مـيــــدان
األعمـال التجـارية وفـرائس سهلـة للمبـتزين.
بعــض املــتقـــولــني يفـيـــدون بـــأن عـــديـــدا مـن
املـمثالت يـعملـن لصــالح عـشــاقهن اجملــرمني
مـثل )شــوتــا راجـــان( أو حتــى األرهـــابي )داود
أبـراهـيم( وهــو رجل أعمـال هنـدي يـستقـر يف
الباكسـتان ومتهم بـتمويل هجمـات يف الهند.
يقــــول صـحفـي هـنــــدي ))لـكـن الـــصالت بـني
الوسط السـينمائي واملـافيا تقام خـصوصا يف
فنـادق دبـي حيـث تنـظم األحــداث اجملتـمعيـة
وحـيـث تـتـمـــركــــز العـصـــابـــات الـــرئـيــسـيـــة((.

متـــزج الفــولـكلـــور بفـن الـبـــوب الغــربـي )مـثال
فـيلـم طـبقـــة أو صف بـــاســـانـتـي الـــذي القـــى
مـــؤخـــرا جنـــاحـــا جـمـــاهـيـــريـــا واسعـــا( حـيـث
احلــديـث يجــري بــالهـنجلـيــزي فـتــسـمع بـني
احلـني واآلخــــر عـبــــارات )ريالكـــس بـيـبـي !( و
)بليـس ستـوب أت !(، ولم تعـدم جناحـا عاملـيا
كفــيلـم )الآغـــان( الــــذي رشح لـألوسكـــار عـــام
2002 و )دفــداس( روميـو وجــوليـيت الـسيـنمـا
الهـنــديــة  الـــذي دخل األخـتـيــار الــرسـمـي يف
مهـرجـان كـان عـام .2003 هــذه األفالم يـنظـر
أليها يف الغرب كبرهـان على عصرية السينما
الـشعبيـة الهنـدية، فمـا الذي تـغير ؟ املـوضوع
أجـتـمـــاعـي وكـل حكـــايـــة تـــشكـــو مـن ممـنـــوع
وتــستـنكـر عــدم التـسـامـح والبـؤس بـاألغــاني
والــرقـصــات ! تـبــدو الـيــوم بــومـبـي الـتـي يقع
فـيهــا مقــر صنــاعــة الـفن الـســابع )بــوليــوود(
وكــأنهـا )هــوليــوود( اخلمــسيـنيـات. الــسيـنمـا
الهـندية اليوم تتربع علـى أحصائية قوامها 3
مـليــارات مـشــاهــد  و1000 فـيلـم سنــويــا ب 39
لغــــة أو لـهجـــــة يف األقل وتــتحـكـم بـ 95% مـن
سـوق األفـالم احملليــة ويقــام سنـويــا أكثــر من
30 حـفل أوسـكــــار )هـنــــدي طــبعـــــا( بحــضــــور
جنوم قـد يصل عدد )البـودي غارد( احمليطني
بـكل واحــــد مــنهـم 30 أيــضــــا. بعــضهـم لــــديه
معـبــده اخلــاص : املـمـثل أمـيـتــاب بــاجــاجــان
معبـده يف كلكتـا، واملمثـلة قـوشبـو معبـدها يف
مـدراس. يـوجــد يف الهنـد سـوبــرستــاران همـا
أمـيـتــاب بــاجــاجــان )يـسـمـــونه ملـك الهـنــود(
واملمـثلــة أيـشــواريــا راي ذات األثـنني وثـالثني
ربيعـا بـطلـة )دفــداس( والتـي ظلت هــوليـوود
تـلعق كـــاحلـيهــا وأذيـــالهــا حـتــى جـــرتهــا الــى
وكـرهــا أخيــرا بعقـد ذهـبي مع شـركـة أوريـال،
وقبل أن تغـادر ظهـرت  )مـليكــة( خليفــة أكثـر
جـرأة أليـشـواريــا بصـدرهـا العـاري الـذي أثـار
حفـيـظـــة القـــومـيـني املـتعـصـبـني. املــتعهـــدون
يجلـبــــون كل سـنـــة مـن الـضـــواحـي واألريـــاف
طوابـير من الفـتيات احلـاملات بعـرش اجلمال
لـينـتهي بـأكثــرهن املقــام راقصـات ثـانـويـات أو

لـم تعــد الــسيـنمــا الـهنــديـــة كمــا كـــانت، وقــد
أصبـحت مـن أفالم اخملـــرج املبــدع ســاتـيجــات
راي أو من فـيلم كـفيلـم )أم الهنــد( علـى بـون
شاسع، وبقي األبتـذال، املشاهد هي كما كانت
والتعكـس واقع احليــاة الهنـديـة، مـازلنـا نـرى
مـثال ممـثال سـمـيـنـــا كـث الــشـــاربـني ذا عـيـــون
مــاكــرة وعلــى رأسه الـعمــامــة الـشـهيــرة يـهتــز
ويهــز بفخـر كــرشه ميـينـا ويـسـارا الـى جــانب
ممثلة نحيفـة كاخليط ملفوفـة بساري ملون
تـخلع وركـيهـــا علـــى أيقـــاع املـــوسـيقـــى رافعـــة
ذراعـيهــا وأصــابعهــا نحــو الــسمــاء، ثـم وعلــى
حني غرة تـأخذ الـراقصني املتبـاعدين حـولها
رعـشة ويـبدأون بـالتقـافز كـالعـفاريـت )مشـهد
من فيلـم جديـد عنـوانه كابـنت أوديو(. الفـتاة
حتـب مـن اليــرضـــاه األهل، والــوالـــد يجحـظ
عــيــنـــيه غـــضــبــــــا، وأم الــــــزوج التـــنفــك تخـلق
األزمـات، وينتهي األمـر باجلميع الـى الرقص

يف الصالون أو الشارع أو على السطوح ! 
مبــــرور الــــزمـن أزداد ابــطــــال األفـالم نحــــافــــة
وثخـنـت الــسـيـنـــاريـــوهـــات واملـــوســيقــــى قلـت
والـــرقــصـــات أسـتـــوحـت رقــصــــات الهـب هـــوب
واستبـدلـت السـاري بـالتنـورة القـصيـرة )جـدا
جدا(، والـشيء الوحيـد الذي بقي علـى حاله
هـو طـول الفـيلم )رمبـا أقـسـم الهنـود علـى أن
اليقل عن سـاعـتني ونـصف وكلمـا كـان أطـول
كـان أبـر بـالقـسم !(. تقـنيــات صنـاعـة الفـيلم
قفــــزت قفــــزات واسعــــة. أفـالم الهـنــــد صــــارت

املــــــــافـــيــــــــا والــــــســـيـــنـــام اهلـــنــــــــديــــــــة

 االبــنــــــة ايــــــزابـــيال تـكــــــرم االب روسـللــيــنــي يف مــئــــــويـــته
 عـالء املـفـــــــرجـــي 

ـروتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردام

محـيـي املــــسعــــودي
ـعــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ـ

ــسـنـمـــائـيـــة ـاملكـتـبـــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

تـــــســـمـح بـفـك رمـــــــوز عـــــــاملـه" ومـــــــرورًا
بــــافالمه: )جـــوقـــة طـــوكـيـــو( و)صـبـيـــة
طـــوكيــو( و)نــزل يف طـــوكيــو( و)االخــوة
واالخــــوات تــــودا( و)كــــان هـنــــاك أب( و
)ربــيع مـتــــأخـــــر( و)نهــــايــــة اخلـــــريف(
وانتهاءً بـ )مـذاق شراب السـاكيه( الذي
لـم يكـن اوزو يعلـم انه "سـيكـــون العـمل
الــذي سيعـرض بعـد وفـاته" لكـنه شكل
استعـادة "لعـامله الـسيـنمــائي مـع نظـرة
غـروب حيـاته".. مع فـيلمـو غـرافيـا عن

افالم اوزو التي بلغت )18( فيلماً. 
ويف اخلامتـة يؤكـد املؤلف "ان احلـديث
عن افالم اوزو ليـس باالمر السهل على
االطـالق.. كــــــــان عـلـــي الـلـجــــــــوء الــــــــى
صفحـات مطـولـة والـى تعـابيـر مكـرورة
املعنى كالـ )اوزوية( مما يدل يف النهاية
على انني لـم اقل الشيء الكثير" ولهذا
فـأن "احلديث عن سـينما اوزو يـشعرني
وكــــــانــي اتـــبع حـقاًل ســــــرابــيــــــًا يف يــــــوم
ربـيعي.. كـنت سـاشعـر بـالـزهـو لـو انـني
تخيلت نفـسي قادراً عـلى فهم أي شيء
ممــا كـــان يخـتلج يف اعـمـــاق اوزو" لكـن
مع هذا فأن "افالمه قدمت وصفاً غنيًا
بـــالــتكـــرار والـتـبـــايـن قـــدمـت قــصــصـــًا
مـرتبطـة بتسلـسل كما لـو انها ارادت ان
تظهـر عمـدًا تفـاهـة االشيـاء.. انه مـرآة
يــصعـب سـبــــراغــــوارهــــا ولــم تقـم ابــــدا
بعكس صـورتنا نـحن املشاهـدين الذين
نـشــاهــد الـفيـلم ذلـك اننــا لــسنــا نـحن
الذيـن نشاهـد الفيلم بل ان الفـيلم هو
الـــذي يــشـــاهـــدنـــا.. هل بــــامكــــانكـم ان
تتـخيلـوا الـى ايـة درجـة يـستـطيع هـذا
ان يعـنـي نفـي الــسـيـنـمـــا؟" وهـــو االمـــر
الــــذي الميكــن ان يكـــون إال الــسـيـنـمـــا
املـضــادة املـــوجهـــة نحــو الــسـيـنـمـــا.. بل

السينما احلية. 

يقـول للمـؤلف: "ان مخـرجـي السـينمـا
كـــالعــاهــرات يـصـطــدن الــزبــائـن حتـت
اجلسـور مرتـدين معـاطف القش" فهل
باالمكـان االستمرار يف صنع افالم دون
التـفكيـر يف مـا تعــود به من ايـرادات يف
شـبـــابــيك الـتـــذاكـــر.. وبـنـبــــرة ملـــؤهـــا
الـدعـابـة وهـو ينكـر العـالـم السـينمـائي
اخلـاص به يؤكـد )اوزو( من جهة ثـانية
"الــسيـنمــا هـي كتــابـــة دراميـــة وليــست
سلــــسلــــة مـن احلــــوادث" ذلـك ان افالم
اوزو "جتـنـبـت قـــدر االمكـــان العـنـــاصـــر
الـدراميـة" فاوزوكـان يعتـمد بـالتحـديد
"على حوادث بسيطة ومنع ممثليه من
االفـــــراط يف االداء وســمـح لهـــم فقـــط
بـتـضخـيـم نـبــرة حــوار
يـــــــــــومــــي او جتـــــــــــاوز
حدود حركة طبيعية"
فـــــمــــــــــــا زالـــــت هــــــــــــذه
االفكـــار" الـتـي اكـــدهـــا
ونفــاهـــا يف آن تبـــدو لي
وكـــــأنهــــا تـخفــي معـنــــى
كــامنـا يـسـتمــر وقعهـا –
يـقــــــــول يــــــــوشـــيــــــــدا - يف
داخلـي كعالمــة اسـتفهــام

كبيرة". 
ويــتــنـقل بــنـــــايـــــوشــيـــــدا يف
كـتـــــابه هـــــذا الـــــذي يـقع يف
256 صـفـحــــــــة مـــن الـقــــطـع
الـكـبـيـــــر يف فلـك )االوزويــــة(
مـــن خالل قـــــراءة فـــــاحـــصـــــة
وحتلـيلـيـــة الفالم اوزو ابـتــداًء
بـفيـلم )الــرحلــة الــى طـــوكيــو(
الــــذي اتـفق اجلـمـيـع علــــى انه
ميـثل "العـمل االكبـر يف مــسيـرة
هـذا السـينمـائي.. ويكـشف عمق
فــنـه ويقـــــــدم كل الـــــــدالئل الــتــي

ـ ـ

)عــن معـنــــى يـــــرتعــــش علــــى الـــســـطح
ويجعـلنــا  –حــسب يـــوشيــدا  –نــشعــر
بـــــالعــمق الــــسحــيـق ملعــنـــــى مخــتـلف(
مضيفًا - أي يـوشيدا " –فـأعمال اوزو
عبارة عـن عالم يـطفو علـيه املعنى دون
توقف داخل عـدم يقني معـدوم يجبـرنا

على استخدام تعبير االوزوية".
لـقد كـانت روح الـطرافـة عنـد اوزو بارزة
عنــدمــا كــان يــريــد ان يـعبــر عـن نفــسه
وعن آرائه، فهو عندما يريد ان يؤكد ان
الـسيـنمـا ال تـستـطيع ان تـسـتغنـي عن

ـاملـــال

عرض/ املدى الثقايف

متــابعـة جـودت جــالي 


