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خـــــــارج املـــــــدى

حيدث يف بالد الرجال
فاضل السلطاني
قبل حوالـي سبع سنوات ،بعـد أمسية
شع ــري ــة ،تق ــدم مـن ــا ش ــاب يف نه ــاي ــة
العشـرينيات ،طـالباً اإلذن مبشـاركتنا
اجلل ـ ـسـ ـ ــة ،يف تلــك الف ـتـ ـ ــرة املل ـي ـئ ـ ــة
بــاخل ــوف والتــوجـس ممــا تـبق ــى من
آذان الـنظــام الصــدامي يف العــاصمـة
البريطانية.
سنـكتـشـف أثنــاء اجللـســة أن صــاحـبنــا شــاعــر
لـيبي ،مولـود يف الواليـات املتحدة ،وأن هـذا هو
لقــاؤه األول مبـثقـفني عــرب ظل يـبحـث عنـهم
طـويالً يف غـربـته .وسنعـرف ،أكثـر من هـذا ،أنه
منفي مثلنـا ،نفياً رمبـا كان أقـسى من منفـانا.
إنه منفـي منـذ الـطفـولـة .فقـد ولـد عـام 1970
يف نيويـورك ،وعاد مع أسـرته إلى ليبـيا وهو يف
سـن الثــالثـة .ويف سـن التـاسعــة ،تلجـأ عـائـلته
إلـى مصر ،وبعدهـا بسنوات قليلـة ،يجد الفتى
نفـسه وحيـداً يف بـريطـانيـا ،حيـث يعيـش منـذ
عشرين سنة.
وإذا كنــا ،نحن أصـدقـاءه العـراقـيني ،نعـرف أن
آبـاءنا قد ماتوا هنـاك يف جمهورية الرعب دون
أن نـكون قـادرين حـتى علـى زيارة قـبورهـم ،فإن
ه ـش ــام م ـط ــر كـ ــان مح ــرومـ ـاً مـن نعـم ــة ه ــذه
املعـرفــة .ففي يــوم من عــام  ،1990اختفـى هـذا
األب مـن شقــته يف الق ــاه ــرة بق ــدرة ق ــادر ،ولـم
يعــد بعــد .صــار شـبح ـاً يجــول يف حيــاة هـشــام
مطر ليل نهار.
بعـ ــد عـ ــامـني مـن اخــتف ـ ــاء األب ،وصلـت مــنه
رسائل من سجن" أبـو سليم" الشهيـر يف ليبيا،
ثم رسـائل أخرى بعـد عامني ..واختفـى الشبح
من جـديـد ،وهـذه املـرة إلـى األبـد .كـيف انتقل
األب من شقـة يف القاهـرة إلى سجـن ضائع يف
الـصحـراء؟ كـأن هـشـام بحـاجـة إلـى مـزيــد من
األسئلة يف عالم األشباح هذا.
هجـر هـشــام مطـر الـشعـر ،ومل عـزف اجلـيتـار
الـذي يجيـده ،وكف عن متـابعـة اختصـاصه يف
العمارة ،وعاف جتليد الكتب الذي كان يعتاش
علـيه يف عــاصمـة قــاسيـة كـلنــدن ،ثم اخـتفـى.
لقــد ح ـسـم أمــره .سـيـصفـي ح ـس ــابه مـع ذلك
الــشبح الــذي يطـارده لـيل نهـار .سـيتحــرر منه
إلــى األبــد .سيـتحــرر من ذلـك الكــولــونـيل ذي
القـبع ــة الكــاحلــة ،الــذي حــول أبــاه مـن كــائـن
م ـ ــادي إل ـ ــى ش ــبح( لــم يـكــن ه ـ ــذا األب س ـ ــوى
املعــارض الليـبي جـاب اهلل حـامــد مطـر ،الـذي
خـطف مـع منـص ــور الكـيخــا ،وزيــر اخل ــارجيــة
اللـيـبـي ال ـس ــابق ،الــذي اخـتفــى أثــره أيـض ـاً).
سـيجمع طفـولته املـبعثـرة يف املنـايف الطـويلـة،
ويعـود إلى" بالد الـرجال" ،التـي فارقهـا وهو يف
التـاسعـة ،لـيعيـشهـا مـرة أخـرى ،وميـتلكهـا إلـى
األبد .سيرجـع إلى الساحة الـعامة ،التي أعدم
فيهـا أستـاذ تـاريخ الفـن رشيــد ،ليقـول له ":آه،
لو كان بإمكاني ،أنا الطفل ،أن أفعل لك شيئاً،
وأن أخــرس ،يف األقل ،ه ــذه اجلمــوع املـهتــاجــة
التي كانت تقذفك باحلجارة ،وتنشد األناشيد
الثورية فرحاً بصلبك".
ال ميـلك ه ـش ــام م ـط ــر س ــوى الـكلـم ــات ،الـتـي
أخضع كل شيء ألسرها ،وامتلك كل شيء كان
يبـدو مسـتحيالً عبـر سحرهـا الغريـب ،فجاءت
روايته" يف بالد الرجال"
سجالً فنيـاً حلياة وعذاب بلد كان قد خرج من
اخلـارطـة .وسـرعـان مـا تـرجـمت الـروايـة إلـى
أربع عشـرة لغـة ،حتـى قبل أن تـصدر بـطبعتـها
اإلجنليزية عن دار" بنجـوين" العريقة ،وهناك
خـمــس ت ــرجـم ــات أخ ــرى يف الـط ــريق ،ومـنه ــا
الترجمة العربية.
لـم يـكـن هـ ـشـ ــام م ـطـ ــر يـحلـم بـكل ذلـك ،ولـم
يـصــدق أن روايـته االولــى م ــرشح ــة اآلن بقــوة
لنـيل أكبـر جـائـزة للـروايـة يف دول الكـومنـولث،
وثـالث أكـبر جـائزة عـلى املـستـوى العـاملي ،وهي
جائزة بوكرمان للرواية.
" يف بالد الـرجال" هي رواية كل هؤالء املعذبني
يف األرض العربية السعيدة!

يعــدهــا تتــويجــاً لــسنــوات عــديــدة قـضــاهــا يف الـكتــابــة!

الـــروائـي الـرتكـي اورهـــان بـــامــــوك يفــــوز بجـــائـــزة نـــوبـل لآلداب
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أعـ ــرب الـ ــروائـي الـتـ ــركـي أورهـ ــان بـ ــامـ ــوك
الـفائز بجائـزة نوبل لآلداب لعام  2006عن
سعـادته بـتلك اجلـائـزة الــرفيعـة ،قـائالً إن
الفــوز بجــائــزة نــوبل يع ــد "اعتــرافـ ـاً دولي ـاً
بـ ــالـلغـ ــة الـتـ ــركـيـ ــة والــثقـ ــافـ ــة الـتـ ــركـيـ ــة،
وبتـركيـا" ،كمـا أنهـا متثل تتـويجـاً لسـنوات
عديدة قضاها يف الكتابة.
وق ــال ب ــامـ ــوك يف مقـ ــابلـ ــة مع CNNيف
نيـويـورك" :إنه (الفـوز بنـوبل) شـرف كـبيـر
لي ،كما إنني سعيد للغاية بذلك".
بـامـوك ،الـذي رمبــا يكــون أكثـر الـروائـيني
األتـراك املعـروفني يف الـعالـم ،حتدث أيـضاً
عـن بعـض املـشـكالت الـسـيــاسـيــة يف بالده،
ال ـت ــي تقـع يف مف ـت ـ ــرق ط ـ ــرق بــني أوروب ـ ــا
وآسـي ــا ،كـم ــا أنه ــا تع ــد معـب ــراً بـني أوروب ــا
والشرق األوسط.
ويف وقـت س ــابق" ،ق ــال ب ــام ــوك لــصحـيف ــة
سفـينـسكــا داجبالت" الـسـويـديـة" :سعـدت
كـثيـراً وشــرفت بـنيل اجلـائـزة ،أنـا يف غـايـة
السـعادة" ،وذلك رداً علـى سؤال عـن شعوره
بعــد الفــوز بــاجلــائــزة ،الـتي تـبلغ قـيمـتهــا
عـ ـش ـ ــرة ماليـني كـ ــرونـ ــة سـ ــويـ ــديـ ــة (1.36
مليون دوالر).
وكـان بـامـوك قــد مثـل يف وقت ســابق أمـام
محكمـة تركـية بـسبب مالحـظات له بـشأن
"مـ ــذبح ــة األرمـن" الـتـي ج ــرت قـبـل نح ــو
قرن.
ولفت بـاموك األنظـار العام املاضـي عندما
ص ـرّح لـصحـيفــة ســويـســريــة بــأن بالده ال
تـريـد مـواجهــة حقيقـتني همـا أنّ " 30ألف
كـ ــردي وملـي ــونـ ـاً مـن األرمـن ،قـتلـ ــوا عل ــى
أراضيهـا" ،وهـو مـا أدى به إلــى املثـول أمـام
القضاء بتهمة "إهانة التركية".
ومتيّز بـاموك ،الذي تـرجمت أعمـاله إلى
لغـ ــات كـثـيـ ــرة ،بـكـ ــون كـتـ ــابـ ــاتـه تعـك ــس
الـطـبـيعـ ــة املعقّ ــدة لـبالده وحـض ــارته ــا
الـتـي يـت ــزاوج فـيه ــا ال ـش ــرق ب ــالغ ــرب،
ف ــضالً عــن ال ـت ـم ـ ــازج بــني احل ـ ــداث ـ ــة
واألصالة.
ي ــذك ــر أن ب ــام ــوك يعـيــش يف ع ــزل ــة
شـبه تــامــة ويـظهــر نــادرا جــدا علــى
شاشات التليفزيون.
وقــد حـصل الــروائـي البــالـغ من الـعمــر 54
عـاماً على جـائزة املكتـبات األملانـية للسالم
عـام  ،2005ومن أشهر روايات باموك املقيم

يف اس ـطـنـب ـ ــول "ثلـ ــوج" و"اسـمـي أحـمـ ــر"
و"القلعة البيضاء".
وقـالت األكادمييـة السويـدية للعـلوم التي
متنح اجلائـزة يف بيانهـا "وسط بحثه عن
ال ــروح احل ــزيـن ــة مل ــسقــط رأسه ،اكـت ــشف
ب ــام ــوك ص ــورا روحـي ــة ج ــدي ــدة للـص ــراع
والتداخل بني الثقافات".
وج ــاء يف بـي ــان جلـن ــة ن ــوبل أيـض ــا "ص ــار
بامـوك معروفـا بسبب مـوهبته اإلبـداعية
األدب ـي ـ ـ ــة والق ـ ـ ــدرة علـ ـ ــى ال ــتعـ ـ ــاط ــي مع
م ــوض ــوع اله ــوي ــات وازدواجـي ــة ال ــوج ــوه".
وتـابع البـيان أن بـاموك "مـعروف يف بالده
كك ــاتـب مع ــارض ،رغـم أنـه يعـتـبـ ــر نف ــسه
روائيا مجردا من أية نيات سياسية".
وهـو أول كـاتب تـركي يفـوز بهـذه اجلـائـزة.
وتدور أحـداث روايات بـاموك يف تـركيا ،ال
سـيمــا يف مــسقـط رأسه إسـطـنبــول حـيث
يقيم.
ولـد بامـوك يف السـابع من حـزيران 1952
يف عــائل ــة ميـســورة ذات ثقــافــة فــرنــسيــة،
وأوقف دراسته يف الهندسة املعمارية حني
ك ــان يف الـ 23مــن العـم ــر لـيـن ـص ــرف إل ــى
األدب.
وبعـ ــد ســبعـ ــة أعـ ــوام نـ ـشـ ــر أول رواي ـ ــة له
"جـ ــودت بـك وأبـنـ ــاؤه" الـتـي صـ ــدرت عـ ــام
 ،1982تتحدث عن حياة عائلة تركية تابع
تـطــوره ــا عبــر ثالث ــة أجيــال .وتـصــاعــدت
ح ــدة االنـتق ــادات ض ــده بع ــد رفــضه ع ــام
 1998قبــول لقـب "فنــان الــدولــة" بعــدمــا
أصـبح آنــذاك الكــاتب األول يف تــركيــا مع
تسجيله مبيعات قياسية.
وروايـته الـســادس ــة "اسمـي أحم ــر" فتـحت
أم ــامه أب ــواب الــشه ــرة ع ــاملـي ــا .وتـتح ــدث
الـروايـة عن املـواجهـة بـني الشـرق والغـرب
يف ظـل اإلمبــراطــوريــة العـثمــانيــة نهــايــة
الـق ـ ـ ــرن الـ 16.و"الـكـ ـت ـ ـ ــاب األس ـ ـ ــود" ه ــي
الـروايـة األكثـر رواجـا له يف تـركيـا ويصف
فيها رجال يبـحث بال هوادة عن امرأة ملدة
أسـبـ ــوع يف إس ـطـنـبـ ــول املـكـ ـسـ ــوة بـ ــالـثـلج
والوحول.
أمـا روايـته "ثلج" ( )2002فتـتطـرق لهـويـة
اجمل ـ ـت ـ ـم ــع
ال ـت ـ ـ ــركـ ــي
وطبـيع ــة

التعصب الـديني .وأصدر أورهـان مؤلفات
أخـ ـ ــرى م ــثل "م ـنـ ـ ــزل الـ ـص ـمــت" ()1983
و"القـ ـصـ ـ ــر األب ـي ــض" ( )1985و"احل ـيـ ـ ــاة
اجلديدة" ( )1994و"إسطنبول" (.)2003
ويف ت ـ ــرك ـي ـ ــا ه ـن ـ ــأ وك ــيل وزارة ال ــثق ـ ــاف ـ ــة
مـصــطفــى إي ـسـيـن ــا الكــاتـب رغـم اجلــدل
الــذي تـثي ــره كتــابــاته يف الـبالد .وأورهــان
بـاموك -الـذي نال عـدة جوائـز يف اخلارج
بينهـا جـائـزة السـالم التي يقـدمهـا احتـاد
النـاشــرين األملـان يف تـشــرين األول 2005
وجـائزة فـرنسـية أخـرى للروايـة األجنبـية
عـن ال ـسـن ــة نفــسه ــا -يع ــالج يف م ــؤلف ــاته
الـتي تــرجـمت إلــى حــوالي عـشــريـن لغــة،
التجاذب يف اجملتمع بني الشرق والغرب.
وت ـت ـمـح ـ ـ ــور م ـ ـ ــؤلـف ـ ـ ــاتـه ح ـ ـ ــول اجلـه ـ ـ ــود
العلمـانية لـتركيـا من أجل االنضمـام إلى
االحتـ ـ ــاد األوروبــي وال ــتجـ ـ ــاذب
الـ ــذي ي ـ ــرافق هـ ــذه
اخلطوة
املفتعلـة
ـ
نــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
ال ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي
يكـون مـؤملـا
يف غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ــب
األح ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
بـ ـ ـ ــالـ ـن ـ ـ ـسـ ـبـ ـ ـ ـ ــة
ل ـل ـ ـ ـم ـج ـ ـ ـتـ ـ ــم ــع
واألف ـ ـ ــراد علـ ـ ــى
حد سواء.
ص ـ ـ ــل
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا ـ
األكــادمييــة امللـكيــة
ال ـســويــديــة لـلعلــوم
س ـي ـ ــاسـ ـ ــة االنف ـت ـ ــاح
على اآلداب يف الـعالم
والتي بـدأتها مـنتصف
الثـمانيـنيات بعـد عقود
مــن الهـيـمـنـ ــة الـكـبـيـ ــرة
لـألوروبـ ـي ــني الـغـ ـ ـ ــربـ ـي ــني
عليها.
فـمنــذ إنـشــائهــا عــام 1901
وح ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــام  1985كـ ـ ـ ـ ــان

ثمــانيــة فقـط من حــائــزي جــائــزة نــوبل
لـآلداب مــن خ ـ ـ ــارج أوروب ـ ـ ــا وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
املـتح ــدة .ولـم يح ـصـل بل ــد مـثـل الهـن ــد
علـى اجلـائـزة سـوى مـرة واحـدة (طـاغـور
عـ ـ ــام  ،)1913وكـ ـ ــذلــك العـ ـ ــال ــم العـ ـ ــربــي
(املصري جنيب محفوظ عام .)1988
وباستثناء التـركي أورهان باموك ،حصل
علــى اجلــائ ــزة  75أوروبي ــا بيـنهـم  15من
شـم ــال أوروب ــا و 27مـن غـي ــر األوروبـيـني.
عشـرة منـهم أميـركيـون -غيـر أن أعضـاء
اله ـي ـئ ـ ــة الــتحـك ـي ـم ـي ـ ــة يف األك ـ ــادمي ـي ـ ــة
اع ـت ـ ــرف ـ ــوا ب ـ ــأن األك ـ ــادمي ـيـ ـ ــة تع ـ ــرضــت
لالنتقاد ألنهـا جعلت من اجلائزة قضية
أوروبيــة ،ملـمحني بــذلك إلــى الفـائــزين
ب ــاجل ــائ ــزة يف الـنــصف األول مـن الق ــرن
العشرين.
لـكــنه كـ ــان مـن الــصعـ ــوبـ ــة مبـكـ ــان علـ ــى
أعـضــاء الهـيئــة الـتحـكيـميــة ،ويف املقــام
األول اجلـمهــور ،أن يحـكمــوا علــى األدب
غيـر األوروبي .فـالتـرجمـات كـانـت قليلـة
وانـتشـار األفكــار لم يكـن متـاحـا كمـا هـو
اليوم.
الفـائزون بنوبل سيتسلمون جوائزهم يف
حفل مهيب نهاية هذا العام
وعل ـ ــى س ـبــيل امل ـث ـ ــال ،متـك ـنــت اله ـي ـئ ـ ــة
التحكـيمية مـن منح اليابـاني ياسـوناري
كــاوابــاتــا جــائــزة نــوبل لآلداب عــام 1968
بع ــد االطالع علــى مــؤلف ــاته خالل سـبع
س ـنـ ـ ــوات مبـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة خ ـبـ ـ ــراء .وتـ ـضــم
األكــادمييــة اليــوم متخـصـصني يف األدب
األجنبي من بضع قارات.
ويف النصف الـثاني مـن القرن العـشرين،
عنـدمـا ظهــرت البلــدان النــاميـة ،حـصل
عل ـ ــى اجل ـ ــائ ـ ــزة أدب ـ ــاء مــن غ ـ ــوات ـي ـم ـ ــاال
وكولـومبيـا ونيجـيريـا .وحصل االنقـطاع
الفعـلي عــام  1984عنــدمــا أعـلن أعـضــاء
الهـيئــة الـتحـكيـميــة أن االهـتمــام بـغيــر
األوروبيني يزداد يف األكادميية.
لـذلك حـصل علـى اجلـائـزة أول أفــريقي
(الـنـيجـي ــري وول س ــويــنك ــا ع ــام ،)1986
وأول صـيني (غـاو شـينجيـان عـام .)2000
ويف فتــرة االنـفتــاح نفـسهــا ،حـصل علــى
اجلــائــزة أول نــاطق بــاللغ ــة البــرتغ ــاليــة

(ج ــوزيه س ــارامـنغ ــو مـن الـب ــرتغ ــال ع ــام
 )1998وأول مجـري (إميـري كيـرتيـز عـام
 .)2002وت ـس ــري مـن ــذ سـن ــوات ش ــائع ــات
مف ــاده ــا أن ك ــاتـب ــا ك ــاله ــولـن ــدي سـيــس
نـوتبوم (لم تكـافأ هذه اللغـة أبدا) مؤهل
للفوز باجلائزة يف املستقبل.
أمــا النـســاء فحـصـلت عـشــر مـنهـن علــى
اجلـ ــائـ ــزة مـن بـيــنهــن ثالث بـني عـ ــامـي
 1991و1996وألـف ـ ـ ــري ـ ـ ــدي يـل ـن ـيـك ع ـ ـ ــام
 2004.أخـي ــرا ومت ــسك ــا مـنه ــا ب ــاخل ــروج
عل ــى الـتـقلـي ــد امل ــؤي ــد ألوروب ــا ،ك ــاف ــأت
أكـ ـ ــادمي ـيـ ـ ــة ن ـ ـ ــوبل عـ ـ ــام  1991اجل ـنـ ـ ــوب
أفـ ــريقـي ــة ن ــاديـن غ ــوردمي ــر ،وع ــام 1992
ديــريـك ولكــوت مـن جــزر األنـتـيل ،وعــام
 1993األمـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـيـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوداء تـ ـ ـ ــون ــي
موريسون.
ولـم تخـل خيـارات األكــادمييــة دائمــا من
األفكــار الــسيــاسيــة املـسـبقــة .فـفي إطــار
احلرب الـباردة لم يكن من املـمكن اعتبار
ســوجلـنـت ـسـني  1970والـبــولـنــدي مـيلــوز
 1980وال ـ ـت ـ ـ ـ ـش ـ ـي ـكـ ــي س ـ ـيـف ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرت 1984
وال ــروسي بــرودسكـي املنـفي يف الــواليــات
املتحـدة  ،1987مبثـابـة أسمـاء أدبيـة بكل
ما للكلمة من معنى.
وبـامـوك طـويل القـامـة وعـصبـي ويتـكلم
بـســرعــة وصــوت عــال ،وهــو أول ك ــاتب يف
العالـم االسالمي الذي دان علنـا الفتوى
الـتـي ص ــدرت ع ــام  1989يف حـق الك ــاتـب
سلمـان رشـدي ،كمـا سـانـد زمـيله التـركي
كمـال يـاســر حني استـدعي لـلمثـول امـام
القضاء عام 1995.
ويـطـل منــزل الكــاتب يف عــاصمــة تــركيــا
االقـتصـاديـة علـى جـسـر فــوق البـوسفـور
يربط أوروبـا باسيـا وهو يتـسلم مواضيع
روايـ ـ ــاته مــن اجمل ـتــمع ال ـت ـ ــركــي وص ـ ــراع
الهـويات ،وهو مطلق وله ابـنة ،وسيتسلم
اجلـ ــائـ ــزة رسـمـي ـ ـاً يـ ــوم  10كـ ــانـ ــون األول
املقـبل بــستــوكهــولـم يف حفل كـبيــر تــوزع
فـيه جـمـيع ج ــوائ ــز ن ــوبل .كـم ــا ق ــال ردا
علـى ســؤال عمـا اذا كــان سيحـضــر حفل
تـسليم اجلـوائز يف ديـسمـبر كـانون االول
"ســأحـضــر الــى سـت ــوكهــولـم بــالـتــأكـيــد.
وسيكون ذلك أمرا مثيرا".

(عــــــــــودة) ..وفــــــــــرح لـلــــمـخــــــــــرج اإلســــبــــــــــاين بــــيــــــــــدرو أملــــــــــودوفــــــــــار
دنى غالي  /كوبنهاغن

يعــود إلـينــا اخمل ــرج اإلسبــانـي بيــدرو
أملــودوف ــار بفلـم جــدي ــد بعــد إخ ــراجه
مجـم ــوع ــة مــن األفالم أث ــار الــبعــض
منهـا الـكثيـر من اجلـدل ،مثل افالم "
كلمها" و " تـربية سيئة" و " امرأة على
حـافــة اإلنهيــار" و"قصــة أمي" .حـصل
الـفلــم عل ـ ــى ج ـ ــائ ـ ــزة اف ــضل ممــثل ـ ــة
تـسـلمـتهــا املمـثلــة " بـينــولــوبي كــروز"
وتقــاسمتهـا مع كل الـنسـاء املشـاركـات
يف دور الـب ـطـ ــولـ ــة بـ ــالـفلـم ،وذلـك يف
مهـرجان كـان السـينمـائي لـهذا الـعام،
كمـا حـصل الفـلم علـى جـائـزة أفـضل
مانوسكريبت أيضا.
يحمل فلمه اجلديد العنوان " عودة"،
وهـي عــودة يــراهــا أملــودوفــار مبـثــابــة
عــودته هــو للقــاء أمه ،فقـد أثــار عمل
الفلـم ه ــذا فـيـه الكـثـي ــر مـن الــشجـن
واحلـنـني إل ــى أمه ،بع ــد أن ك ــانـت ق ــد
ت ــوفـيـت مـن ــذ فـت ــرة يف الق ــري ــة ذاته ــا
ال ـتــي ولـ ـ ــد هـ ـ ــو ف ــيهـ ـ ــا ،وح ـيــث قـ ـ ــام
بتـصـويـر وقــائع فلـمه أيـضــا .القـريـة
اإلسبـانيـة " المــانشـا" هي ذاتهــا التي
ول ــد فـيه ــا ث ــرف ــانـتــس ص ــاحـب "دون
كيخـوته" .وهـذا الفلـم ،كمـا صـرح يف
احـ ــد لقـ ــاءاته ،خـفف يف ال ــوقــت ذاته
من شــدة وقع كلمـة مـوت علـى نفـسه،
وكـأنه قــد حمل نفـسه علـى مــواجهته

وع ــالـج فك ــرتـه يف داخله فـب ــدت اكـث ــر
طبيعية.
الـفلــم هـ ـ ــو عـ ـ ــودة مــن املـ ـ ــاضــي إلـ ـ ــى
احلـاضـر ،عـودة من املـوت إلـى احليـاة،
ومـن احل ـ ــاض ـ ــر إل ـ ــى امل ـ ــاضـي ،حـيـث
ال ــرج ــوع إل ــى ال ــذك ــري ــات ونـبــشه ــا .و
"ع ـ ـ ــودة" هــي األغ ـن ـي ـ ـ ــة ال ـتــي م ـ ـ ــا أن
ي ـســمعه ــا امل ـش ــاه ــد مـنـتـصـف الفلـم
حتـى يـظن بـأن اخملـرج قـد أقــام فلمه
كـ ــامال عل ــى أس ــاسه ــا .ه ــذه األغـنـي ــة
الــدافئـة املـؤثـرة لـلمغـنيـة األنـدلـسيـة
إي ـ ـس ـتـ ـ ــريال مـ ـ ــوري ـن ـتـ ـ ــا املـ ـ ــولـ ـ ــودة يف
غـرنـاطـة ،جــاءت مع إيقـاع الـتصـفيق
وضـربــات الكـيتــار اإلسبــاني العـنيفـة
واحلــزينـة مع متـثيل بـينـولــوبي كـروز
الـتي كـانـت منـدمجـة يف الـدور لـيهيج
بجمـال مـشـاعـر احلــزن واحلب فـينـا؛
كلـم ــات األغـنـيـ ــة حتكـي قـص ــة ام ــرأة
وح ـ ـ ـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمي
ون ـ ـظ ـ ـ ــرات ح ـ ـ ــارة
وســل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
عــذابــات ،تــدرك
إن العـم ــر مي ــر
بـنفخـة هـواء،
وت ـ ـس ـت ـ ــذكـ ـ ـ ــر
الع ـ ـشـ ـ ــريـ ــن

عــامــا وكــأنه ــا ال شيء وهـي تعــود بهــا
شـابة بـعد أن جتعـدت جبهـتها ولـونت
ثلوج الزمن صدغيها.
ص ـ ـ ــانع ـ ـ ــو الفــن يـ ـ ــدركـ ـ ــون ج ـيـ ـ ــدا أن
الـب ـس ــاط ــة يف ط ــرح عــمل ه ــو لـيــس
ب ـ ــاألمـ ـ ــر الهــني ،عل ـ ــى األخــص ه ـن ـ ــا
عـن ــدم ــا تلـتقـي مع ب ـس ــاط ــة العـيـن ــة
اخملتـارة مـن النـاس الـتي كـان لهـا دور
ال ـب ـط ـ ــول ـ ــة أو ال ـتــي شــكلــت خـلف ـي ـ ــة
جملــري ــات الفلـم .نلـم ــس تلقــائـيــة يف
التعامل ،يف تـصوير مسـار اليوم الذي
مي ـ ــر عل ـ ــى الـن ـ ــاس الـفق ـ ــراء ال ـ ــذيـن
يحاولـون تدبيـر أمورهم اليـومية ،فال
نـسمع من خـاللهم إال عن طمـوحات
محـ ـ ــدودة وأحالم ب ـ ـس ـيـ ـطـ ـ ــة .ح ـتـ ـ ــى
همــومهـم غلّفهـا أملـدوفــار بكــوميـديـا
أنـسـتنــا ان هنــاك يف حيــاتهم أسـراراً
خطيرة وأخطاء ال تغتفر.
ينقلنـا أملودوفـار بني ثالثة مجـتمعات
ونعـيــش عـب ــرهـ ــا مع ثالث ــة أجـي ــال،
امل ـ ــرأة هــي ب ــطل ـ ــة الـفلــم
خالله ــا ،أم ــا
الـرجل فهو
مـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــب.
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث
يـ ـ ـ ـت ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك
أملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
بإصرار يف عالم
ن ـ ـ ـس ـ ـ ــوي لـ ـيـ ـ ــس
لـل ـ ـ ــرجـل مـ ـنـه إال
ظـاللـه ال ـتــي أم ـ ـ ــا
ت ـ ـ ـ ـب ـعـ ـ ـ ــث عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
اإلشـ ـمـ ـئـ ـ ـ ــزاز ،أو ويف
أحسن األحوال تدعو
إلـ ــى الـ ـشـفق ـ ــة علــيه.
امل ـ ــرأة أراده ـ ــا األق ـ ــوى،
املكـافحـة ،املقـاومـة ،هي
التي حتـاول دفن املـاضي
من أجـل املواصلـة واملضي
يف ح ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا وحتـ ـ ـمـل
امل ـس ــؤولـيـ ــة امللق ــاة علـيه ــا.
انـتصـر لهــا ،نصـرهـا ،بـرّأهـا،

غفـ ــر له ــا ،ان ـصــت له ــا جـيـ ــدا وأبع ــد
الرجل عنها وقتله ليرحمها.
األختـان وحيـدتـان تعـمالن من أجل
تـ ــدبـ ــر دفـع اإليجـ ــار واألكـل .أمهـمـ ــا
املتــوفــاة تـظهــر كـشـبح فجــأة ،كــروح
هـائمـة تعـود لتـقضي أمـرا ملحـا كي
تـنـ ــام وتهـنـ ــأ يف قـبـ ــرهـ ــا بعـ ــد ذلـك.
الـكـبـ ــرى " رميـ ــونـ ــدا" والـتـي قـ ــامـت
بــالــدور بـيـنــولــوبـي ك ــروز ،لهــا ابـنــة
م ــراهق ــة تـضـطـ ــر إلرتك ــاب ج ــرمي ــة
بحق مـن ظـنـته وال ــده ــا ،وال يـبق ــى
امام والـدتها الشـابة إال ان تعمل كل
جهـدهــا وحيــدة من أجل اخفـاء أثـر
اجلرمية إلنقاذ ابنتها.
اجملـتــمعـ ــات الـتـي ميـ ــر بهـ ــا اخملـ ــرج
ثـالثـ ـ ـ ــة ،اجملـ ـتـ ـمـع الـ ـ ـ ــريـف ــي املـغـلـق
ال ــصغـيـ ــر الـتـقلـيـ ــدي مبـ ــا فــيه مـن
عـالق ـ ـ ــات جـ ـي ـ ـ ــرة وتـع ـ ـ ــاون مـق ـ ـ ــابـل
الـنـمـيـم ــة وال ــرق ــاب ــة االجـتـم ــاعـي ــة،
واألكل و طـريقة الـتقبيل اللجـوجة،
مع خلـفيــة ملــشه ــد الكـنيـســة وصــور

اإلميان وأداء طقوس غسل وتنظيف
القبـور ووضع الـورود الـنضـرة عليهـا
كمــا شــاهــدنــا يف مــستـهل الفلـم ،كل
ذلـك الـ ـتـق ـ ـطـه أمل ـ ـ ــودوف ـ ـ ــار ب ـ ـ ــدق ـ ـ ــة
وبـتلقــائـيــة وود وروح فـكهــة أضــافـت
لـلـفـلـ ــم بـع ـ ـ ـ ـ ــدا ج ـ ـم ـ ـيـال وح ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــا
نوستاجليا ،فكأمنا كل ما يراه خلف
الكـاميرا هـو من صلب املـاضي .تلك
ال ـن ـ ــاس ال ـتــي ت ـ ــؤمــن بـ ـ ــالغ ـي ـب ـي ـ ــات
وتعـتـ ــاش علـيه ــا ،واجلـي ــران ال ــذيـن
يشـتركـون جمـيعا يف روايـة شبح األم
أيــرينـا الـذي عـاد لـيقـوم بـاالعـتنـاء
بـ ــاألخـت " بـ ــاوال" الـ ــوحـيـ ــدة والـتـي
ص ـ ــارت عجـ ــوزا .اإلميـ ــان بـ ــالـ ــريـ ــاح
الـ ـشـ ــرقـيـ ــة الـتـي تـ ـسـبـب احل ـ ــرائق،
وك ــذلـك اله ــوس ال ــذي يعـتق ــد ب ــأن
نسـبة من سكـان هذه القـرية مصـابة
به .هـذا اجملتمع الـذي جهـد يف نقل
صـ ــورة ملخـص ــة وغـي ــر مفـب ــرك ــة له
يـعكــس أيـض ــا ارتـب ــاطه ال ــروحـي به
وتعـلقه به أو افـتقــاده .وهــو ال يــري
يف الغـيبيـات الـتي تنـاولهـا إال صـورة

للـواقع الذي نعيـشه عندمـا يختلط
لدينا الفيكشن بالواقع كما يقول.
اجملـتـمع اآلخ ــر هـ ــو يف مك ــان م ــا يف
مـدريــد حيـث تعيـش األختــان فنـرى
أجــواء أحيــاء فقيـرة وأنـاس بــسطـاء
الميلـكـ ـ ــون إال مـ ـ ــا يـ ـ ـسـ ـ ــد حـ ـ ـسـ ـ ــاب
يـ ـ ـ ــومهــم .ولـكــن ت ــبق ـ ـ ــى الـعالق ـ ـ ــات
تـقلـيـ ــديـ ــة ،يــبقـ ــى هـنـ ــاك لـلجـيـ ــرة
والقـ ــرب مـك ـ ــان ،خالفـ ــا ملـ ــا نـ ــراه يف
صلـب الع ــاصمــة مــدريــد ،مـن خالل
مـ ــشهـ ــد الـتـلفـ ــزيـ ــون الـ ــذي عـكـ ــسه
اخمل ـ ــرج ل ـن ـ ــا وه ـ ــو ي ــتع ـمـ ـ ــد إظه ـ ــار
الـ ـتـ ـ ـش ـ ـ ــوه ال ـ ـ ــذي أص ـ ـ ــاب اجملـ ـتـ ـمـع
احل ـ ـ ـ ــدي ــث فـ ـيـه ـ ـ ـ ــاجـ ـمـه م ــن خـالل
الـتلفــزيــون ويـظهــره بــأبــشع صــوره.
جهـاز التلـفزيـون األداة التي تـستغل
الـبـ ـشـ ــر أسـ ــوأ اسـتـغالل ،بـبـ ــرامـجه
السطحـية الدعائيـة والتي يروج لها
املـنـتج ــون ويق ــدمهــا انــاس ت ــافهــون
مــثل املـ ــذيعـ ــة الـتـي ضــيفـت إحـ ــدى
اجلـارات بـالقـريـة؛ " العالقــات حتـى
بـني األخـت واخــته ـ ــا تغـي ـ ــرت" علـ ــى

لـ ـس ـ ــان اجل ـ ــارة .ه ـ ــذه اجل ـ ــارة ال ـتــي
تـدعى " اوغستينا" والتي مترض وال
جتــد مـن يــرعــاهــا مـن اهله ــا ،فقــد
قـ ـ ــاطعــته ـ ــا اخــته ـ ــا ال ـتــي تعــمل يف
مجــال الـتلفــزي ــون عنــدمــا امـتنـعت
أوغسـتينـا عـن فضح أسـرار اجليـران
مقــابـل دفع اتعــاب سفــره ــا للخــارج
من اجل العالج.
املوضـوع ليـس جديـداً ولكن قلـة من
املبـدعـني التقـطـته من زوايـاه الـتي
رأي ـنـ ـ ــاهـ ـ ــا ،قلـ ـ ــة م ــن تعـ ـ ــاملــت مـعه
بحيادية مـطلقة ومن دون رتوش ،يف
مـعـ ـ ـ ــاجلـ ـ ـ ــة ال عـالقـ ـ ـ ــة لـهـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــوى
بـأصحـابهـا ،ال تأخـذ بنظـر اإلعتـبار
ال السلطة االجتماعية أو السياسية
وال الدينية.
يــصف أمل ــودوف ــار ف ــرحـه لعــمل ه ــذا
الـفـل ــم يف اكـ ـث ـ ـ ـ ــر م ــن مـ ـن ـ ـ ـ ــاسـ ـب ـ ـ ـ ــة،
واألسب ــاب ليــست خ ــافيــة .هــو ذاته،
الفــرح بعـمل حـقيـقي يـصل مـنعـشــا
مـن دون وسـيــط إل ـ ــى قلـ ــوبـنـ ــا رغـم
احلزن الذي فيه.

