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القاهرة /علي الشجيري

ال ــضحـك لـي ــس ف ـضــيل ـ ــة يق ـ ــدمهـ ــا
ص ـ ــانعـ ــو فــيلـم (عـ ــودة الـنـ ــدل ـ ــة) بل
اسـقطـوا مع عــرضه احلجج القـائلـة
ب ــامتــاع اجلـمهــور مبـثل هــذه االفالم
واشغ ــاله عـن هـم ــومه خـص ــوص ــا اذا
ك ــانـت عالمـ ــات العـمل ال ـسـيـنـم ــائـي
تـ ــؤكـ ــد علـ ــى انه فــيلـم فــيه ف ـضــيلـ ــة
الـ ــضحـك مــن ذلـك الـ ـص ــنف الـ ـ ــذي
اعـتــاد ال ـسـيـنـمــائـي ــون تق ــدميه علــى
طـريقـة االسـكتـشــات الضــاحكـة وفق
بنيـة مفككـة غيـر متـرابطـة تتخللـها
فقــرات غـنــائـيــة رخـيـصــة يـتق ــدمهــا
عنـوان سـينمـائـي مثيـر وجـذاب .ومن
املفارقات املثيرة ان هذا الفيلم افتقر
ال ـ ــى ابـ ـس ــط فق ـ ــرة ت ـض ـمــنه ـ ــا وهــي
ال ـ ـضـحـك اذ اف ـتـق ـ ـ ــد ه ـ ـ ــذا الـف ـيـلــم
اخلفــيف ن ـص ـ ــا واخ ـ ــراج ـ ــا وديـك ـ ــورا
وتـص ــوي ــرا وغـن ــاء وم ــوسـيق ــى وت ــرك
عبلـة كـامل تـؤدي كـل شيء مبفـردهـا
مـعتمـدة علـى قـدراتهـا السـابقـة فهي
ت ــرقــص وتـتع ــارك ومت ـشـي وتـبـت ـسـم
على مزاجها داخل الكادر السينمائي
ورمبــا اعطـيت هـذه الـوظــائف القنـاع
اجلـمهــور بــالـفيـلم مـن دون ان يكــون
هنـاك نص محكم او قـصة متمـاسكة
او شخ ـصـيـ ــة سـيـنـمـ ــائـيـ ــة جـ ــديـ ــرة
باالهتمام .اعتمد سيناريست الفيلم
(بالل فــضل) عل ــى ط ــريق ــة جتـمـيع
املـ ـ ــواقف م ــن افالم قـ ـ ــدميـ ـ ــة ووس ــط
وجـديـدة لـذا كـانـت احلبكـة الـدراميـة
ب ــاشك ــال مخـتلفــة وت ـشـبه مــا كــانـت
عل ـيـه افالم ك ـث ـي ـ ــرة .وغ ـ ــاب امل ـنـ ــطق

والتــرابــط بني اعـضــاء الـفيـلم ورمبــا
كان الضـحك هو اكثـر املواقف بكـائية
يف الفيلم وال يخـتلف عن الكثـير من
امل ــواقف املـضـحك ــة ال ــرخـيـص ــة الـتـي
تعـرضهـا الـشـاشـات كل يـوم .واذا كـان
كل فـيلـم يق ــاس مب ــدى جـم ــاهـي ــري ــة
جن ـ ـ ــومه فـ ـ ــان ع ــبلـ ـ ــة ك ـ ـ ــامل جن ـمـ ـ ــة
جماهيرية الشك يف ذلك ولكن تكرار
الـ ــشخ ـصـي ـ ــة والعـ ــرض املـ ـسـتـمـ ــر يف
االفـالم سـ ـبـ ـب ـ ـ ـ ــا يف حتـ ـ ـطـ ـي ــم ه ـ ـ ـ ــذه
النجــوميــة مهمـا بـلغت املــوهبـة وكـان
االداء يف قـ ـمـ ـتـه (.اسـ ـتـفـ ـتـ ـ ـ ــاح) اس ــم
البطلة املسؤولة عن الضحك بحسب
م ــا اراده صـ ــانعـ ــو الفــيلـم وقـ ــد ظه ــر
ذلـك عل ـ ــى الفــيلـم .الـب ــطلـ ــة ل ـصـ ــة
ع ــائ ــدة مـن رحل ــة ع ـش ــريـن ع ــام ــا يف
الــسجـن تـبـتغـي االنـتقــام مـن زوجهــا
(جعــبل)  -عـ ــزت ابـ ــو عـ ــوف  -الـ ــذي
ش ـ ــاركهـ ــا يف اقــتحـ ــام فـيـلال وسـ ــرقـ ــة
مج ــوه ــرات وامـ ــوال اصحـ ــاب الفــيال
وفر هاربا بالغنيمة تاركا زوجته تلقى
مـصيـرهـا بـالـسـجن .اسـتبــدل جعـبل
اس ــمه واســم اب ــنه وتـ ـ ــزوج مــن امـ ـ ــراة
اخ ـ ـ ــرى هــي =غ ـ ـ ــادة ع ـب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرازق -
ليتحول بحسب معطيات هذا الزمان
الـ ــى رجل اعـم ــال انـيق ويـتـكلـم ع ــدة
لغـات ويـتصـرف وكـأنـه من ابنـاء ذوات
تـرعرع يف احـضان القصـور والفيلالت
.لـكــن علـ ــى حـني غـ ــرة افـ ـسـ ــدت هـ ــذا
الـ ـنـ ـم ـ ــط الـ ـثـ ـ ـ ــري بـ ـ ـطـلـ ـ ـ ــة الـفـ ـيـل ــم
(اسـتفتــاح) ودخلـت حيـاتـهم الهــانئـة
لـيح ــاول ال ــزوج تق ــدميه ــا عل ــى انه ــا
ع ـم ـ ــة ابــنه اي اخــته خ ـ ـش ـي ـ ــة غ ـي ـ ــرة
زوجـته الـث ــانـي ــة (غ ــادة عـب ــد ال ــرازق)
الـتـي ادت الـ ــدور بـ ــاقـل جهـ ــد ت ـ ــؤديه
فنانة .كما ان تواجد غادة يف اكثر من
فـيلم يف الــوقت نفـسه اضعف عـنصـر
االداء يف هذا الفيلم كثيرا .
اذن كــانت املــراهنــة الكـبيـرة لـصــانعي
الفـيلـم عل ــى من ــوذج امل ــراة الــشعـبـي ــة
الـتي تــضعهــا االقــدار وسـط مـجتـمع
االغـنـيـ ــاء لـيـ ــؤدي ذلـك الـ ــى انـفجـ ــار
الـضحك تلقـائيـا وهـذا لـيس بجـديـد

علــى الــسيـنمــا املـصــريــة اذ اشـتهــرت
(زيـ ـن ـ ـ ــات ص ـ ـ ــدق ــي) بـ ـتـق ـ ـ ــدمي ه ـ ـ ــذا
ال ـن ـم ـ ــوذج يف ال ـ ـس ـي ـن ـم ـ ــا املـ ـص ـ ــري ـ ــة
الـقدمية .وازاء ذلك لم تستطع عبلة
كـامل فعل شيء وبقـيت تبـتسـم بدون
اسـب ــاب غ ــالـب ــا ولـم جت ــد الـت ـص ــرف
بـانـسيـابـيتهـا يف املـواقف الكـوميـديـة
بـل عمــدت عل ــى العكـس مـن ذلك يف
احـي ــان اخ ــرى الـ ــى تكـثـيف االداء يف
املـ ــواقف الـت ــراجـي ــدي ــة وهـي تـتـ ــامل
مالمح ابـنهــا الـشــاب الــذي يجـهلهــا
ويـتصـرف معهـا علـى انهـا عـمته .امـا
قـدرات عـزت ابـو عــوف فهـي التعــامل
فقط باحلنجـرة التي كانت مشروخة
وغـليـظــة حيـنمــا كــان لـصــا ورخـيمــة
وسلـيمـة وهــو رجل اعمــال .ولم جتـد
غـادة عبـد الـرازق قـدرة علـى االداء يف
الفـيلـم افــضل مـن اعـتـم ــادهـ ــا عل ــى
تكـثــيف امل ــاكـيـ ــاج دون ان حتقـق له ــا
هـذه الشخـصية اي اضـافة .امـا باقي

عـن ـ ــاص ـ ــر الفــيلــم فلـم تـكـن ادوارهـم
سـوى اسـتكمـال للحـركــات الضـاحكـة
.البـعض يـرى ان هـذا الـفيلـم بقي يف
خ ـ ــانـ ـ ــة االفالم ال ـت ــي تع ـت ـمـ ـ ــد عل ـ ــى
اسلــوب (دغــدغ اجلـمهــور يــدفـع لك)
فـاملـنتج يـريـد حتـصـيل اكبـر قــدر من
االي ــرادات لكـن ال ــدغ ــدغ ــة ه ــذه امل ــرة
اخ ـطـ ــات ال ـط ـ ــريق فـ ــاصــبحـت هـمـ ــا
مقـيـم ــا وح ــزن ــا طـ ــويال طــيل ــة م ــدة
عرض الـفيلم .اعتمـد منتجـو الفيلم
عل ـ ــى اســتخـ ـ ــدام الغ ـن ـ ــاء ك ـ ــوســيل ـ ــة
للـتـ ــرويح وال ــدع ــايـ ــة ولكـن صـن ــاع ــة
االغنيـة ادت الى مشـاكل فنيـة شوهت
اصلهــا الفـلكل ــوري .ورغم ان الـبعـض
رأى يف اي ـ ـ ــرادات الف ــيلــم نـ ـ ــوعـ ـ ــا مــن
العــزاء منـعتـه من الـسقــوط اذ بلـغت
ايراداته اربعة ماليني جنيه  .ان عبلة
كـامل كانت هـذه املرة ليـست يف احلال
ال ـتــي ك ـ ـ ــانــت عـل ـيـه يف افـالم اخ ـ ـ ــرى
ماضية مثل (خالتـي فرنسا) والسبب
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(لوكارنو) حتتفل بسينام املؤلف
متابعة جودت جالي

مشهد سينمائي للممثلة عبلة كامل
يف الفشل اعتمادهـا على نفسها هذه
امل ـ ــرة فلــم يـكــن بج ـ ــواره ـ ــا ممــثل ـ ــون
مؤثرون مثل منى زكي أوثامر حسني
بل غيـرت كــادر العمل كـله واستعــانت
بع ــزت اب ــو ع ــوف وغ ــادة عـب ــد ال ــرازق
.احلـق ان ب ـ ـطـلـ ـ ـ ــة الـفـ ـيـل ــم ه ــي اقـل
الــشخـصـيــات نــذالــة يف ه ــذا الفـيلـم
النه ـ ــا ح ـ ــرصــت عل ـ ــى ع ـ ــودة حـقه ـ ــا
وابنهـا لهـا .ورغـم ان عبلـة كــامل لهـا
جــمه ـ ــوره ـ ــا اخل ـ ــاص الـ ـ ــذي يعـ ــشق
ط ــريقـته ــا اال انه ــا مـثلـت بـط ــريق ــة
جت ـ ــاري ـ ــة اس ـت ـ ــسه ـ ــال ـيـ ـ ــة مح ـ ــاول ـ ــة
اسـتجــداء مــا يف وجــدان الـنــاس مـن
اس ــتعـ ـ ــداد فـ ـط ـ ـ ــري علـ ـ ــى الـ ــضحـك
والــبك ــاء اي انه ــا حتـملـت مبف ــرده ــا
عبء املـســؤوليـة يف حتـقيق ذلـك ولم
يــضحك اجلـمهــور هــذه امل ــرة مثـلمــا
ارادوا ولم يخرج مبشاعر جديدة ولم
يـوفر علـى نفسه مـشقة العـناء وتعب
الزحام او يدخر مصروفه .

تتحـول سـاحـة لـوكـارنــو الكبـرى كل مـسـاء الـى قـاعــة سيـنمــا كبـرى يف الهـواء
الـطلق تــستـقبـل من  5000الــى  7200مـشــاهــد  .أن لــوكــارن ــو ليــست مـثل كــان
الفـرنـسيـة ومع ذلـك فهي تقـيم مهـرجـانهـا الـسنــوي بنجـاح وهـي تعيـش هـذه
السنـة دورته التاسعة واخلمـسني التي نظمت من  2الـى  12آب تعرض خاللها
 170فيلـما مقابل  250فيلما عام  2005وقد قرر مديره الفني اجلديد فردريك
ميـر أن يـسيـر بعكـس مـاأعتـادت املهـرجـانـات األوربيــة عليه مـن حمـى وجنـون
فـخلق مهــرجــانــا جمـيال دون ضــوضــاء تـتلف األعـصــاب  .قــرر ميــر أن يكــرس
املهــرجــان كله لــسيـنمــا املــؤلف فـلم يـشــاهــد اجلـمهــور عــدا فيـلم مــايكل مــان
(ميامي فـايس) الذي عـرض يف األفتتاح نـتاجات األسـتوديوهـات الهولـيوودية
الكبرى  .لم يجر عرض األفالم سـابقا يف سويسرا  ،وبعضها مر مبهرجان كان
مـثل فيلم (أبنـاء البلـد) للمـخرج رشيـد بوشـارب و (العقل األضعف) للـمخرج
لـوكـاس بـيلفـو (جــرى تكــرمي منـتج هـذا الـفيـلم مـن قبـل جمـاعـة آغـاب الـتي
أشتـرك يف تأسـيسهـا اخملرج األرمـيني غيـديغويـان) وفيلـم (أضواء الـضاحـية)
للمخـرج آكي كـوريـسمـاكي  ،والـبعض عـرف النجـاح يف بلـد املـنشـأ مـثل (حيـاة
اآلخـرين) للمخـرج األملانـي فلوريـان هيـكلر  ،بـاألضافـة الى أفالم مـثل (ثالثة
أيــام ومتــوت) للـنمـســاوي آنــدريــاس بــروشــاسك ــا أو فيـلم (قـطع) لـلبــريـط ــاني
كريسـتوفر سميث  .يسمي (مـير) برنامجه هذا (املهـرحان الليلي) مايعني أنه
يـوجــد مهـرجــان نهـاري أيـضــا مكــون من قــسمـني همـا (املـســابقــة العــامليـة) و
(سـينمـا احلـاضـر) يـستـكشـف فيهمـا كل مخـرج أمكـانيـات سـينمـا املـؤلف علـى
طـريقته حيـث توجـد أفالم طـويلـة مخصـصة لـلدوائـر التـجاريـة غيـر مبتـعدة
كـثيـرا عـن سيـنمـا املــؤلف وهنـا تـتنـافـس األفالم التـي أن لم تكـن متـسـاويـة يف
القــوة فـهي مـتقــاربــة الـتكــالـيف أو يجـمعهــا تقــارب مخــرجـيهــا وممـثلـيهــا يف
الشهـرة  ،وهكذا سـنحت للمـشاهـد الفرصـة يف أن يرى يـوم  7آب مثـال فيلمني
همـا (آغــوا) لألرجنـتيـنيـة فيــرونيكـا شني و (اآلنـسـات) أول فـيلم للـسـويـسـري
آنـدرياس سـتاكـا  ،األول عبـارة عن قصيـدة سينـمائـية متجـد اجلسـد األنسـاني
وهـو يسبـح يف املاء يف سبـاق ماراثـوني عبـر مياه (ريـو بارانـا) الطيـنية والـثاني
كـوميـديـا أخالقيـة تتـواجه فيهـا فتـاتـان ولـدتـا يف يـوغـوسالفيـا السـابقـة  .أمـا
جماعـة (سينمـا احلاضـر) فتعـتمد أفـالما أستـثمارهـا التجـاري غير مـضمون
يـشــاهــدهــا يف لــوكــارنــو داخل صــاالت م ــؤقت ــة أقيـمت يف األبـنيــة الــري ــاضيــة
والثقــافيـة اآلالف وقـد عـرض يف أحـدى هـذه القـاعـات الفـيلم الـنبــوئي (آخـر
الـبشر) للمخرج غسان سلـحب الذي يستخدم أسطورة مـصاص الدماء ليعبر
عن الـشر الـذي يحيق بـالنفـوس .اجلديـر بالـذكر أن اخملـرج بقي محـاصراً يف
بيروت حتت القصف ولم يستطع حضور املهرجان .

ساحة لوكارنو تتحول الى قاعة سينما كبرى يف الهواء

فيلم "مركز التجارة العاملي" يثري جدال ً واسعاً بني األمريكيني

مركز التجارة العاملي اثاء التفجير

نيويورك  :بعد يومني من بدء
عــرضه يف دور الــسيـنمـا األمـريـكيـة،
أثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ف ـ ـ ـي ـلـ ـ ــم "World Trade
" ، Centerلل ــمخـ ـ ــرج األمـ ـ ــريـكــي
املعروف أولـيفر سـتون ،جـدالً واسعاً
يف الـواليــات املتحـدة ،حـيث يـتنـاول
الفــيلــم هج ـمـ ـ ــات  11أيل ـ ــول 2001
عل ـ ــى م ـ ــرك ـ ــز الــتجـ ـ ــارة الع ـ ــاملــي يف
نيويورك.
وبـيـنـمـ ــا أشـ ــاد الــنقـ ــاد بـ ــاالحـتـ ــرام
وضـبــط الــنف ــس والـ ــوطـنـيـ ــة الـتـي
أظهـرهــا ستــون ،يف فيـلمه اجلـديـد،
طــرح هــؤالء الـنقــاد ســؤاالً عـمــا إذا
كان األمـريكيون مـستعدين ملـشاهدة
فــيلـم "يـتـنـ ــاول جـ ــرح ـ ـاً وطـنـي ـ ـاً لـم
يندمل بعد؟".
وبـدأ الثالثـاء ،عـرض الفـيلم ،الـذي
ي ــتحـ ـ ــدث عــن بـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة اث ـنــني مــن
ش ــرط ــة هـيـئ ــة امل ــوانـئ ،س ــارع ــا إل ــى
دخ ـ ــول اجلحـيـم يف ب ـ ــرجـي م ـ ــرك ـ ــز
الــتجـ ـ ــارة الع ـ ــاملــي ،إلنق ـ ــاذ ال ـن ـ ــاس

وانـتهــى بـهمــا األمــر الــى ان ي ــدفنــا
أسفل األنقاض.
ورغــم االن ــتقـ ـ ــادات الع ـن ــيف ـ ــة ال ـتــي
تع ـ ـ ــرض له ـ ـ ــا الف ــيل ــم ،فقـ ـ ــد أفـ ـ ــاد
مـســؤولــون بــدور العــرض أن الـفيـلم
ال ــذي أنـتجـته ش ــرك ــة "ب ــارام ــونـت"،
وبـلـغــت تـكـلـف ـتـه  65مـل ـي ـ ـ ــون دوالر،
يواجه اختـباراً رئيسـياً ،من حيث إن
كـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــدون يـ ـ ـ ــرغـ ـبـ ـ ـ ــون يف
م ـ ـش ـ ــاه ـ ــدتـه ،أم إنهــم س ـي ـبــتع ـ ــدون
بسبب حساسية املوضوع؟.
بع ــض اخل ـبـ ـ ــراء قـ ـ ــال ـ ـ ــوا إنه ميـكــن
اعـتبـار الفـيلم نـاجحـاً ،إذا مـا حقق
إيـرادات تـزيــد علــى  20مليـون دوالر
يف األيام اخلمسة األولى.
ويقــوم املـمـثل نـيكــوالس كـيج بــأداء
دور البـطـولـة يف هـذا الـفيـلم ،حـيث
يـلـع ــب كـ ـيـج دور ال ـ ـضـ ـ ـ ــابـ ــط جـ ـ ـ ــون
م ــاكلــوغـني ،بــاإلضــافــة إل ــى كل مـن
مـ ــايـكل بـيـنـ ــا ،ومـ ــاغـي غـيـالنهــيل،
وماريا بيلو.
ويف الفـتـ ــرة الـتــي أعقـبــت هجـمـ ــات

ايلـ ــول مـبـ ــاشـ ــرة ،جتـنـب املـنــتجـ ــون
املـوضــوع ،بل قـامـوا بـإزالـة مـشـاهـد
لـبرجـي مركـز التجـارة من أفالمهم،
مبـا يف ذلك حـذف مـشهــد من فـيلم
"ال ـ ـ ـ ــرجـل الـعـ ـن ـكـ ـب ـ ـ ـ ــوت Spider-
" ، Manكـ ـ ــان يخـ ـط ــط ف ــيه بـ ــطل
الفيلم للتسلق بني البرجني.
ل ـك ــن تـغـ ـيـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـ ــواقـف عـ ـ ـ ــدد م ــن
املـ ـشـ ــاركـني يف صـنـ ــاعـ ــة الـ ـسـيـنـمـ ــا
األمــريـكيــة ،بعــدمــا ب ــدأ يف نيـســان
املـ ــاضـي ،عـ ــرض فــيلـم "يـ ــونـ ــايـتـ ــد
 ،" United 93الــذي يـصــور كـيف
ثار أحـد الركـاب علـى منت الطـائرة،
التي قيل إنها كانت تستهدف البيت
األبـيـض ،ضـمــن الهجـم ــات ،لـيـمـنع
اخلـاطفني االنتحـاريني من قيـادتها
إلى واشنطن.
وحـقـق الـف ـ ـيـلـ ــم يف ذلــك ال ـ ـ ـ ـ ــوقـ ــت
إي ـ ــرادات بـلغــت  31.5ملـي ـ ــون دوالر،
رغـم أن مع ـظـم امل ـش ــاه ــديـن ك ــان ــوا
يغـ ــادرون دور الع ــرض ،وهـم يــبك ــون

بعد مـشاهـدة اللقطـات املثيـرة التي
تضمنها الفيلم.
وق ــال م ـس ــؤول يف ش ــرك ــة خل ــدم ــات
متـابعـة مكـاتـب التـذاكــر ،إن فيلـمي
"يـ ــونـ ــايـتـ ــد  "93و"مـ ــركـ ــز الــتجـ ــارة
العاملي" ،يتناوالن موضوعاً حساساً،
ومت تسويقهما بطريقة خاصة.
ويـ ـشــته ـ ــر س ـت ـ ــون ب ـ ــإخ ـ ــراج األفالم
الــسي ــاسي ــة التـي ته ــاجم الــسلـطــة،
مــثل فــيلـم "" ، JFKالـ ــذي يـ ــوحـي
بــأن اغـتيــال ال ــرئيـس جــون كـنيــدي
انـط ــوى علــى مــؤام ــرات عل ــى أعلــى
مستوى يف احلكومة.
وك ـ ــان ق ـ ــد أعلــن يف وقــت س ـ ــابق ،أن
عـ ـ ــدداً مــن اجل ــمع ـيـ ـ ــات اخل ـيـ ـ ــريـ ـ ــة
امل ــرتبـطــة بــأحــداث  ،9/11سـتتـسـلم
حصة من أربـاح مبيعات تـذاكر فيلم
"مـركـز الـتجــارة العــاملي" ،الـذي بـدأ
عـرضـه يف أكثــر من  2000دار عـرض
يف الـواليــات املتحــدة يف التــاسع من
آب اجلاري.

التعرض نفسك للبيع ْ
ْ
حتصل عىل أفضل ماتتمنى) !
بيدرو آملودوفار (:
يحمـل فيلم اخملـرج األسبـاني بيـدرو آملـودوفـار (مصـارع
الـثيران) الذي عـرض ألول مرة عام  1986وأعـيد عرضه
مـؤخرا وفـيلمه الـتالـي (قانـون الشهـوة) ( 1987مثل يف
الفـيلمـني آنتــونيـو بـانـديــراس وبهمـا أنـطلق يف سمـاء
النجـوميـة) كل فضـائله الـفنيـة واألخـراجيـة  ،دون أن
يحتكـرها هـذا العمل بل علـى العكـس منت وتـطورت يف
أعـــــــمـــــــــــــــــــالــه الـــــــتـــــــــــــــــــالـــــــيـــــــــــــــــــة .

متابعة (املدى الثقايف)
وقـ ــد كـ ــانـت أعـ ــادة العـ ــرض أعـتـ ــرافـ ــا مـن الـ ــوســط
الــسيـنمــائي بــأن أهـميــة الـفيـلم مــازالـت راهنــة وأن
الزمن السينمائي لم يتجاوزه وهما ميزتان لم يتم
تقـديرهما حق قدرهما وقتئذ رغم أن أهل السينما
وقف ــوا طـ ــويال ي ـصـفق ــون حتـي ــة لـلفـيلـم وخملـ ــرجه
الشاب آنذاك.
ميزج بيـدرو يف فيلم (مصارع الثيـران) بني مصارعة
الثيـران واجلنـس وبني الـهمجيـة املفـاجئـة والـنشـوة
اجلنـسية  ،ولم يكن بانـديراس مؤثرا يف أدائه يف أي
فيلم الحق  ،وهو يف بداياته  ،كما كان مؤثرا يف هذا
الـفيلـم حيـث مثل دور (آجنـيل) تلـميــذ دييغـو كـانـو
(املمـثل ناتـشو مـارتينـيث) مصـارع الثيـران املتقـاعد
الـذي حتـول الـى تـدريـس فـن مصـارعـة الـثيـران .أن
آجنيل هـو أيضـا جـار أيفـا (املمثلـة أيفـا كـوبـو) وهي
عــارضــة أزيــاء أكـت ــشف أنهــا ع ـشـيق ــة معلـمـه .لكـي
يبـرهن ملـعلمه علـى رجـولته يف خـضم صـراع نفـسي
وشعـور بـالهـوان يقــوم آجنيل بـأغـتصـاب أيفـا  ،وهـو
أغتصاب ((لـم ينفذه كمـا يجب)) كما قـالت له أيفا

بـأحتقـار أثنـاء مواجـهة بـينهمـا يف مركـز الشـرطة.
كـان علـى آجنيل املـسكني  ،وقـد أفـتضح أمـره وأتهم
بجـرائم أخرى لم يـرتكبها  ،أن يـوكل محامـيا فوكل
احمل ــاميــة مــاري ــا (املمـثلــة آســومـبت ــا سيــرنــا) الـتي
ن ـش ــاه ــده ــا يف ب ــداي ــة الفـيلـم قـبل ه ــذه األح ــداث
تـستــدرج رجال من الـشــارع ثم متـارس مـعه اجلنـس
لتقـوم بقتـله وهي يف قمـة الـنشـوة بـطعنـه يف رقبته
بـدبوس شعـر حاد طـويل فيمـا كان يـظهر علـى قناة
تلفــزيــونيــة املـصــارع ديـيغــو وهــو يقـتل ثــورا .كــانت
مـ ــاريـ ــا هـي الـتـي أرتـكـبــت كل اجلـ ــرائـم الـتــي أتهـم
بــأرتكــابهــا آجنـيل ألنهــا مغــرمــة بقـتل ش ــريكهــا يف
الفـراش علـى طـريقـة مصـارعـي الثيـران ،طـريقتهـا
يف التعبـير عـن بلوغ قـمة اللـذة هي تـوجيه الطعـنة
القـاتلــة.يكمـن دافع بيـدرو األسـاسـي يف استمـراريـة
الـروابط بني هـذه األحداث وأحـداث أفالمه التـالية
(عقدة الـثور واحلـب الشهـواني نحـو جسـد ميت يف
ف ـيـلــم (حت ـ ـ ــدث مـعـه ـ ـ ــا)  2002واحلــب الـق ـ ـ ــاتـل يف
(التربية السيئة (.)2004
تــوجــد أص ــول لهــذا يف ال ـسـيــرة الــذاتـي ــة للـمخــرج
(مواليد  )1949فـقد قال يف مقابلـة ((حني شاهدت
فيلم آفـينتـورا وأنا مـراهق قلت يـاألهي هـذا الفيلم

يـتحــدث عـني وقــد كــان هــذا اخلــاطــر منـي مبــالغــة
ألنـي يف ذلك السن لم أكن أعـرف ماهي البـرجوازية
غيـر أن الفـيلم كـان يتحـدث عـن السـأم وهـو مــاكنت
أعرفه جيـدا يف املنطقـة التي سكنهـا أهلي)) .مبرور
الــزمـن حتــول الــطفل احلــزيـن واملـنعــزل الــى شــاب
فـوار األحاسيـس برغـبات محـرمة وطمـوحات فـنية.
بعــد أنتقــاله الـى مـدريـد عـام  1968أصـبح شخـصـا
بــارزا يف احلــركــة الفـنيــة اليــوميــة يـصــور يف الـنهــار
أفالمـا جتريبيـة بكامـيرا (سوبـر  )8ويف الليل يقدم
م ـشــاه ــد ملـتهـب ــة علــى م ـس ــارح املالهـي مع (فــانـي
مكنامـارا) التي مثلـت له فيما بـعد يف فيلم (مـتاهة
األه ـ ــواء)  1982.أخ ـ ــرج أول فــيلــم ط ـ ــويل (ب ـي ـبــي ،
ول ــوسـي  ،وب ــوم  ،واآلخ ــرون)  1980وه ــو ك ــومـي ــدي ــا
صـ ــورت يف ظـ ــروف غـيـ ــر مـ ـســتقـ ــرة لـكــنهـ ــا ملـيـئـ ــة
ب ــاحلـي ــوي ــة والفـنـط ــازي ــا  ،ولــم يكـن جن ــاح الفـيلـم
صــدف ــة ففـي أسـبــانـيــا الـتـي كــانـت تعـيــش أول أيــام
الــدميقــراطيـة انـسجـمت جـرأة الــسيـنمـائـي بيـدرو
آملودوفـار ورؤيتـه للعالـم التي لم تـكن تعيقهـا قنـاعة
مـسبقـة أنـسجـامـا تـامـا مع حـركـة الــزمن واملـرحلـة
وتطــور الظـروف العـامـة والـذائقـة اجلـديـدة .أسـس
مـع شق ـيـقه آغ ـ ــوس ـت ــني دارا لألن ـت ـ ــاج أس ـم ـي ـ ــاه ـ ــا
(الــرغـبــة) وســرعــان مــابــرز اخملـتـص ب ــالكــومـيــديــا
ال ـس ــوداء القــويــة واأللــوان الـصــارخــة ب ــأفالم مـثل
(نـســاء علـى حـافـة األزمــة العـصـبيـة)  1988مــؤلفـا
سينمائيـا كبيرا ووريثـا لعصر الـسينما الهـوليوودية
ال ـ ــذه ـبــي .ي ـنــتقـل بحــبه ال ـن ـ ــزق لـلخ ـي ـ ــال األدبــي
واحلكــاي ــات املهــووســة والــشخـصـيــات املـتفــردة مـن
أفالم اجل ــرمي ــة (مـن حلـم ودم)  1997و (الـت ــربـي ــة
السيئـة)  2004الى امليلودرامـا (الكعب املدبب) 1991
و(زهــرة ســري)  1995مبه ــارة متـســاوي ــة ،وحني أثــار
فيلـم (كل شئ عـن أمي)  1999حمـاسـا عـامليـا أصبح
آملــودوفــار واحــدا مـن الفـنــانـني الـقالئل املــشهــوريـن
واحملبوبني معا .يلخص بيدرو أميانه بهذه الكلمات
((أفعل م ــاحتـب ،والتع ــرض نف ـسـك للـبـيع حتــصل
على أفضل ماتتمنى)) !
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