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وفـــــاة اخملـــــرج االيـــطـــــالــي الـــــذي أرخ الحــتالل اجلـــــزائـــــر

بــــونـتـيـكــــورفــــور اهـتـم بــــاملــضـــطهــــديـن الــــذيـن سـحقــتهـم الـــسلــطــــة

اخملـــــــــــــــرج االيــــــــطـــــــــــــــالـــــي بـــــــــــــــونـــــتـــــيـــكـــــــــــــــورفـــــــــــــــور

اخملـــــرج بـــــونــتــيـكـــــورفـــــور يف مــــــوقع تـــصـــــويـــــر احــــــد االفالم

متــابعــة جــودت جـــالي

تويف يـوم اجلمعـة  13تشـرين الثـاني
عـن عـمــر نــاهــز  84عــامــا واحــد مـن
أع ـ ـظ ــم اخملـ ـ ـ ــرج ــني األي ـ ـطـ ـ ـ ــالـ ـي ــني
واملرشح مرتني الى األوسكار ومخرج
الـفيـلم الـتحفــة (معــركــة اجلــزائــر)
 1966احلـ ــائـ ــز علـ ــى جـ ــائـ ــزة األسـ ــد
ال ــذهـبـي مــن مه ــرج ــان الـبـن ــدقـي ــة
واملـمنــوع من العـرض يف فـرنـسـا ملـدة
أربعـني عاما ،يعني حتـى عامنا هذا.
أنـه الـف ـ ـنـ ـ ـ ـ ــان املـل ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزم (ج ـ ـيـلـلـ ـ ـ ـ ــو
ب ــونـتــيك ــورف ــو) .ول ــد ع ــام  1919يف
(ب ـي ـ ــزا) .ش ـ ــرع أول األم ـ ــر ب ـ ــدراس ـ ــة
الـكـيـمـي ـ ــاء خالل احل ـ ــرب العـ ــاملـيـ ــة
الـث ــانـي ــة .عــمل ك ـصـحفـي ومـ ــراسل
للحـزب الشيـوعي األيطـالي وحارب

يف صفــوف األنـصــار الــشيــوعـيني يف
منـطقة مـيالن ضمن اللـواء الثـالث،
ثـم بعــد احلــرب عـمل يف سكــرتــاريــة
الـشبـيبـة عـام  ،1946بعـدهـا مـراسال
للـ ـصـحف األيـ ـط ـ ــال ـي ـ ــة يف ب ـ ــاريـ ــس
وهـنـ ــاك شـ ــاهـ ــد فــيلـم روسـيـللـيـنـي
(بيــزا) فتـرك فــورا مهنـة الـصحـافـة
وأشتـرى كـاميـرا وأخـذ يصـور أفالمـا
وثـائقيـة قـصيـرة وأفالمـا أجتمـاعيـة
وع ــمل م ـ ـس ـ ــاعـ ـ ــد مخ ـ ــرج مـع (أيف
ألــيغـ ــريـه) يف أفالم مــثل (املـعجـ ــزات
الحت ــدث س ــوى م ــرة واح ــدة) 1951.
تـرك احلـزب الـشيــوعي بعـد أجـتيـاح
اجليـش األحمـر لهنغـاريـا .شـارك يف
تـن ـظـيــم مه ــرج ــان الـبـن ــدقـي ــة ع ــام

ســــيــــنــــمــــــــــــا األبـعــــــــــــاد الــــثـالثــــــــــــة

عـنــــدمـــــا يقــتحــم الفــيلـم عــــاملـك
قـــيـــــس قـــــــاســـم

السـينمـا هـي اقصـر الفنـون عمـرا
من حيث النشأة حيث ال تبلغ من
العـم ــر س ــوى ق ــرن وبــضع سـن ــوات
فحسب ،ومنذ نشأتها وهي تتطور
بـشكل قـافـز وسـريع مـتنـاغمـة مع
تـط ــورات العـصــر س ــواء يف القــرن
املـن ـص ــرم او يف ال ــوقـت احل ــاض ــر،
ومـن ــذ والدتهــا الـفعلـيــة بــشقـيهــا
ال ــوثـ ــائقـي وال ــروائـي عل ــى اي ــدي
املبـدعني األوائـل سواء مـع األخوة
لـومـييـر الــذين يــشكلـون األسـاس
الـفـعـلـ ــي ـل ـ ـ ـ ـ ــوالدة ال ـ ـ ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــم ـ ـ ـ ـ ــا
التـسجيلية او يف شطـرها الروائي

الـذي اسـسه جــورج ميـليــة .ومنـذ
بـ ــدايـ ــة الـ ـسـيـنـمـ ــا وحـتـ ــى وقـتـنـ ــا
الـ ــراهـن وهـي تـ ــواجـه كل ب ــضعـ ــة
ـدي ـ ـ ـ ــات وم ـ ــصـ ـ ـ ـ ــاع ــب
حت ـ ـ ـ ـ ـ
ع ــق ـ ـ ـ ــود ـ
ومخ ــاض ــات ج ــدي ــدة جنحـت ال ــى
اآلن بـتج ــاوزه ــا والـتـغلـب علـيه ــا
وطـي تلك الـتحــديــات وجتـييــرهــا
لصـالح خـدمـة هــذا الفن املتـأقلم
مـع كل ج ـ ــدي ـ ــد سـ ـ ــواء يف مج ـ ــال
الـنقــد والـتنــظيــر والـكتــابــة او يف
حـقل ال ــتق ـن ـي ـ ــة .وتـعلــم امل ـتـلقــي
رويـ ـ ــدا رويـ ـ ــدا ك ــيف ي ـت ـمـكــن مــن
قـراءة مفـردات اللغـة السـينمـائيـة
ح ـت ـ ــى ح ـصـل علـ ـ ــى مخ ـ ــزون مــن
املعلومات التي تؤهله لقراءة تلك
اللغــة الضــوئيــة والتـمتـع بجمـال
مـف ـ ـ ــرداتـه ـ ـ ــا فـ ـبـ ـمـ ـ ـسـح ردود فـعـل
املـشـاهـديـن األوائل عن هــذا الفن
تبـدو اآلن غــريبــة واحيـانـا مـثيـرة
للـضـحك فــاجلـمه ــور الهــارب مـن
ص ــال ــة الع ــرض ألن القـط ــار ك ــان

اثــــــنـــــــــــــــــاء تـــــــــصـــــــــــــــــويـــــــــــــــــر احـــــــــــــــــد االفــالم

مـت ــوجه ــا نحــو صــال ــة العــرض او
املــرأة الـتي اصــابـتهــا القـشعــريــرة
لـ ــرؤيــتهـ ــا أع ـضـ ــاء بـ ـشـ ــريـ ــة علـ ــى
الـشاشـة الكبيـرة مبتـورة (متمـثلة
بلقطـة قـريبـة !!).تلك كـانت ردود
فـعل طبـيعيــة يف وقتهــا ولكـننـا ال
ميـكـنـنـ ــا حـت ـ ــى تخــيل كــيف فـكـ ــر
اولئـك النــاس بـتلك الـطــريقــة !!
ولكـن يبــدو طبـيعيــا ان نتقـبل كل
شــيء مع ـ ــروض ام ـ ــامـن ـ ــا بع ـ ــد ان
سلحنـا بتـراكم خبـرات علـى مـدى
سنـوات طـويلـة سـواء مـن الشـاشـة
الكـبيــرة او حتـى مـا يغــزو بيــوتنـا
مــن افـالم مبخ ـتـلف انـ ـ ــواعه ـ ــا يف
الشاشات الصغيرة.
ولـكن الـســؤال املطـروح حــاليـا هـو
كيف سـيتعـامـل اجلمهـور احلــالي
مـع القفـ ــزة الق ــادمـ ــة لل ـسـيـنـم ــا.
اجلـمه ــور الـ ــذي ادرك ومتكـن مـن
ت ـ ــوقـع كل م ـ ــا ميـكــن ان تـ ـطـ ـ ــرحه
ط ــريق ــة العــرض الـكالسـيكـيــة ان
صح التعبير الذي الف ان يجلس
امـام الـشـاشـة املـستـطيلـة بـطقـس
معـروف مسبقا لـدية .اي ان يكون
امـ ـ ــام عـ ـ ــرض ثـ ـ ــاب ــت األبعـ ـ ــاد وان
ي ـس ــرق ــة ع ــالـم الفـيلـم والـص ــال ــة
املـظلمـة تـارة واحيـانـا يـتمكـن من
األفـالت خـ ـ ـ ــارج ذلــك امل ـكـ ـ ـ ــان وان
يــضع بعـض احلــواجــز بـيـنه وبـني
ذلـك العالم املسـتقر على الـشاشة
ولـكن هـل سيـتمـكن هـذا املـشـاهـد
ول ـ ـ ـ ــو لـلـح ـ ــظ ـ ـ ـ ــات
م ــن ان يـفـل ــت ـ
بـ ـسـي ـطـ ــة مـن سـيـنـم ـ ــا ال تع ـطـي
ف ـ ــرصـ ـ ــة للــتفـك ـي ـ ــر خ ـ ــارج ع ـ ــالــم
الفيلم ولـو بضع ثـوان؟ حينـما ال
يـدعوك الفـيلم الى ان تـدخل الى
عامله وتغـوص مع ابطاله بل يبادر
ه ــو ب ــاقـتح ــام عـ ــاملك ويـ ــزجك يف
عـ ـ ــالــم مي ـتـ ـ ــزج ف ــيه اخل ـي ـ ـ ــال مع
الـواقع بـل يصـبح احيـانــا اخليـال
ه ــو ال ــواقـع املعـي ــش فـعال  .حـيـث
ـط ـ ـ ـ ــال الـفـ ـيـل ــم كـل
ـش ـ ـ ـ ــارك اب ـ ـ ـ
تـــ ـ
حلـظ ــاتهـم .م ــآسـيهـم .اف ــراحهـم.
وح ـ ـ ـ ــزنـه ــم بـل
اوق ـ ـ ـ ــات ل ــه ـ ـ ـ ــوه ــم ـ
ـ
تـشــاركـهم الــرائحــة الـتي يــشمــون
وت ـسـمع األص ــوات ذاته ــا وي ــأتــيك
ن ـسـيـم ال ــريح ال ــذي يح ــرك شعــر
الـ ـب ـ ـطـلـ ـ ـ ــة !!! ومي ـك ــن اي ـ ـضـ ـ ـ ــا ان
يق ـت ـ ــرب م ـنـك ال ـب ــطل اك ـث ـ ــر مــن
الشخص الـذي يجاورك يف املقعد
!!! حيث يـشعـر املتفـرج بـأنه امـام
ـس ـ ـ ـ ـ ــان او شـ ــيء مي ـكـ ــن مل ـ ـ ـ ـسـه
انـ ـ ـ ـ ـ
وحتـســسه وهــو شع ــور متــول ــد من
اخلـداع الـبصـري النـاجت عـن لعبـة
ال ـض ـ ــوء واألبعـ ــاد الــثالثـ ــة حـتـ ــى
تـتـ ــولـ ــد رغـب ـ ــة بلـم ــس الـ ـشـيء او
األخــر القــريب اال انه سـرعـان مـا
يكـت ــشف وبفــضل ح ــاس ــة اللـمــس
اخلــداع البـصـري وهــذه اللحـظـة
بــالتحـديــد تعيـده الـى األحـسـاس
بـالواقـع الفعلي ولكـنه سرعـان ما
يـنغمـس بـالــواقع األفتـراضـي من
جديد !!!.

 1956.أخـ ــرج يف العـ ــام نف ــسه فــيلـم
(جـيوفـانا) وهـو يتـحدث عـن أضراب
الع ـ ــامالت يف م ـص ـنـع لل ـن ـ ـســيج .يف
الـع ـ ـ ــام ال ـت ـ ـ ــالــي أخ ـ ـ ــرج أول أفـالمـه
الـط ــويل ــة (ال ــدرب األزرق الـط ــويل)
وه ـ ــو أق ـت ـب ـ ــاس عــن رواي ـ ــة الـك ـ ــاتــب
(ف ـ ــرانـك ـ ــو س ـ ــولـيـن ـ ــاس) لـي ــصف يف
الـسـينــاري ــو احليــاة الـشــاقــة لقــريــة
صي ــادي أسمــاك حـيث ن ــرى (املمـثل
أيف مونتـان) يكافـح من أجل أطعام
عائلته .أخرج عام  1959فيلم (كابو)
عن عائلة سجنت يف معسكر أعتقال
فــأصـبح أفــرادهــا أعــوان ــا للـضـبــاط
النــازيـني علــى الـسـجنــاء اآلخ ــرين.
لقد تـأثر (جـيللو بـونتـيكورفـو) أشد

التأثـر بأحـداث حرب اجلـزائر ورغب
يف أن يخ ــرج فيـلمــا طــويـال عن هــذا
ال ـصـ ــراع ولـكـن هـ ــذا لـم يــتحـقق أال
بعـد ثالث سنـوات من نهـايـة املعـارك
عندمـا عرض عليه (يـاصف سعدي)
أح ـ ــد الق ـ ــادة العـ ـسـكـ ــريـني جلــبهـ ــة
الـتحريـر اجلزائـرية أن يـخرج فيـلما
أع ـت ـم ـ ــادا عل ـ ــى ذك ـ ــري ـ ــاته عــن أي ـ ــام
القتـال .أخـرج الفيلـم مبمثـلني غيـر
مح ـت ـ ــرفــني (م ـ ــاع ـ ــدا امل ـمــثل ج ـ ــان
مارتان يف دور الكـولونيل ماتـيو قائد
املظـليني الفـرنـسيـني) .يتنـاول فيلم
(حــرب اجلــزائــر) معــركــة الــسيـطــرة
عـلى مـدينـة جزائـرية عـام  1957بني
املـظـليـني الفـرنـسـيني ورجـال جـبهـة
التحرير حـيث يستخدم الفـرنسيون
وسـائـل التعــذيب الـوحــشي لألهــالي
واملق ــاتلـني فـيـم ــا يعـمــد هــؤالء الــى
الـهج ـم ـ ــات األنــتح ـ ــاري ـ ــة الع ـنــيف ـ ــة
املسـتميـتة .عـرض الفيلـم يف فرنـسا
عـام  1971لكنه سـرعان مـاسحب من
دور العـ ـ ــرض .أع ـت ـبـ ـ ــرت الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املـتحــدة الفـيلـم عــام  2003منــوذجــا
لتـدريـس طـرق حــرب العـصـابـات يف
املــدن وعــرض يف الـبـنـتــاغــون ضـمـن

ن ـشــاط األسـتع ــدادات للح ــرب علــى
العراق.
عــاد جـيللــو عــام  1971لـيخــرج هــذه
املرة فيلم (بـورني) عن األستعمار يف
جـزر األنـتيل يف القـرن التـاسع عشـر
بطـولة املمـثل مارلـون برانـدو .أخرج
يف عـ ـ ــام  1979ف ــيل ــمه (أورغـ ـ ــو) عــن
األره ـ ــاب مــن خـالل مق ـتـل خلــيف ـ ــة
اجل ـنـ ـ ــرال فـ ـ ــرانـكـ ـ ــو ،وع ــن نهـ ـ ــايـ ـ ــة
الـ ــديكـت ــات ــوري ــة .لـم يخ ــرج جــيلل ــو
بع ــده ــا عــمال مهـم ــا س ــوى فـيلـمـني
هـم ــا (أسقف ال ـشـيـطــان) عــام 1988
وفيلم " Nostalgia di protezio
"oneعام 1997.
أهـتـم جــيلل ــو بهـم ــوم املـضــطه ــديـن
ال ــذين تــسحقـهم الــسلـطــة الـظــاملــة
والـذين يثـورون ضدهـا وحسـب قوله
فــأنه أراد دائمـا الـنظـر الـى األنـسـان
وه ـ ــو مي ـ ــر بـ ـ ــأصعــب الـلحـ ـظ ـ ــات يف
ح ـيـ ـ ــاته .أن نـ ـظ ـ ــرة ف ـ ــاحـ ـص ـ ــة ال ـ ــى
فــيلـم ــوغ ــرافـي ــا الـ ــرجل تـبــني حق ــا
اجلهد الـذي بذله لـيكون أمينـا على
أهـ ــدافه ومـثلـه ،لكـن حتف ــة جـيـلل ــو
الـفنيـة تبقـى هي (معـركـة اجلـزائـر)
وت ـت ـم ــثل روع ــتهـ ـ ــا يف أعـ ـ ــادة ب ـنـ ـ ــاء

األحـداث التـأريخيـة فنيـا لثـورة ضد
األسـتعمار الفرنسـي خاضها الشعب
اجل ـ ــزائ ـ ــري م ـ ــابــني ع ـ ــامــي  1954و
 ،1962وقد صـوره يف أماكـن األحداث
األصلـيـ ــة وأســتخـ ــدم ممــثلـني غـيـ ــر
محتـرفني وكـان الـتصـويـر بـاألبـيض
واألس ــود (أسـتـثـم ــر اخملـ ــرج الكـبـي ــر
كـ ـ ــوس ـتـ ـ ــا غـ ـ ــاف ـ ـ ــراس بع ـ ـ ــده أيحـ ـ ــاء
الـ ـ ــوثـ ـ ــائق ـيـ ـ ــة بـ ـ ــاألب ـي ــض واألسـ ـ ــود
أستثمارا مبدعا يف لقطات من فيلم
(زد) ثـم أصــبح ه ـ ــذا سـي ـ ــاق ـ ــا عـن ـ ــد
اخملـرجني لأليحـاء بـالـوثـائقيـة وهـو
الـي ــوم زيـنـ ــة تكـنــيكـي ــة جـم ــالـي ــة يف
األعمــال الفيـديـويـة والـتلفـزيــونيـة
ويف الـكلـيـب ــات الغـن ــائـي ــة) .أن فـيلـم
(معـ ـ ــركـ ـ ــة اجلـ ـ ــزائـ ـ ــر) اليـخلـ ـ ــو مــن
الـنظــرة الثـوريـة الـتقليـديـة أحـاديـة
اجلانب كـالتي شـاهدنـاها يف األفالم
السـوفيـيتيـة الـتعبـويـة .الفـرنـسيـون
ممثلـون بـالكـولـونيل مـاتيـو وجنـوده
أمبـريـاليـون ذوو بعـد واحـد ،أجالف،
قسـاة ،وعكـسهم متـامـا املـنتمـون الـى
املعـسكـر املقـابل ،ومثل هـذا نالحظه
يف فيلـم (بورنـي) حيث يـرينـا السـير
ولـيم ووكـر (املـمثل مـارلـون بـرانـدو)
شخــصيــة مغــامــر بــريـطــانـي يخــون
الـع ـب ـي ـ ـ ــد ال ـ ـ ــذيــن ع ـمـل ن ـ ـ ــاصـح ـ ـ ــا
ومـ ـسـتـ ـش ـ ــارا لهـم يف ث ـ ــورتهــم علـ ــى
الـسـلطــة البــرتغــاليـة يف جـزيــرة من
جزر الكاريبي املنتجة للسكر أواسط
الق ــرن الـت ــاسع ع ـش ــر .لق ــد رسـمـت
شخـصـيـت ــا م ــاتـي ــو و ووكـ ــر كالهـم ــا
ككــائـنـني ب ـشــريـني بقـيـم مـنحــرفــة.
ل ـك ــن يف ح ــني أن فـ ـيـل ــم (مـعـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة
اجلـزائـر) يبـدو واضح الـرؤيـة واضح
احلــدود وم ــاتي ــو فيـه كمــا قـلنــا كــان
فـيلم (بـورني) أقـرب الـى األنفعـاالت
البـشريـة املتنـاقضـة وأعطـى مسـاحة
كـافيـة للصـراعات الـنفسـية املـتمثـلة
يف مـواقف ووكـر وقـائـد العـبيـد ،ومع
ذلك ف ــأنحـي ــاز اخمل ــرج ال ــى العـبـي ــد
واضح كـمــا ه ــو أنحـيــازه الــى الـثــوار
اجلـزائريني .أن أفالما كأفالم جيللو
جـ ــاءت يف سـي ـ ــاقهـ ــا الـت ـ ــأريخـي ويف
مــرحلتهـا ،ويبقــى جيللـو واحـدا من
آخ ـ ــر اخمل ـ ــرج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ال ـي ـ ـس ـ ــاريــني
العظام.

مدرسة السينام والتلفزيون االلكرتونية..مخسة اعوام من احلضور املتميز
عـالء املـفــــــــــــرجــــي
ولـ ـ ــدت الفـكـ ـ ــرة خالل امل ـ ــؤمت ـ ــر ال ـ ــدولــي ح ـ ــول
(الـتـعلـيـم االلـكـتـ ــرونـي) يف بـيـ ــروت عـ ــام 1999
عندمـا تقدمت الـدكتورة منـى الصبـان االستاذة
يف املعهــد العــالـي للــسيـنمــا يف القــاهــرة بــورقــة
عـمل عن السينـما وتعليمهـا يف ظل التكنلـوجيا
احلـديثـة يف املـؤمتـر .ووجـدت الفكـرة تطـبيقهـا
بتبني صندوق التنمية الثقافية حيث مت توفير
املكـ ــان واالجهـ ــزة الالزمـ ــة للـم ـشـ ــروع والك ــوادر
اخملـصصـة لـتنـطلق املـدرسـة العــربيـة للـسيـنمـا
والتلـفزيـون علـى شبكـة االنتـرنيـت كاول مـؤمتر
متخصص من نوعه باللغة العربية.
وتقـدم هذه املـدرسة خـدماتهـا جلميع العـاملني
واملهتـمني بهــاتني الـصنــاعتـني يف جمـيع انحـاء
العــالـم وبـشـكل مجــانـي وعلــى مــدى  24ســاعــة
يـوميـاً .وكـانت انـطالقتهـا بـدايـة تشـرين الثـاني
عام  2001حيث بدأت بـالعمل باملناهج واملقررات
الـ ـ ــدراس ـيـ ـ ــة ،لـكـل امله ـت ـم ــني بفــن الـ ـ ـس ـي ـن ـمـ ـ ــا
والـتلفـزيـون وكــذلك الهـواة الـراغـبني يف الـعمل
ب ـ ـشــكل اح ـتـ ـ ــرايف ح ـيــث ت ـتـجه ال ـن ـيـ ـ ــة لـعقـ ـ ــد
امــتحـ ــانـ ــات حتـ ــريـ ــري ـ ــة وشفـ ــويـ ــة يف املـن ـ ــاهج
الــدراسيــة التـي تقــدمهـا املـدرســة عبـر الـشـبكـة
ومنح الناجح شهادة رسمية معترفاً بها.
يتضمن منهاج املـدرسة تدريس فنـون السيناريو

الـــــدكــتـــــورة مــنـــــى الـــصــبـــــان

واالخراج واالنتاج والـديكور والتصويـر واملونتاج
والصـوت والرسـوم املتحـركة بـاعتمـاد الوسـائط،
اي بالـصور الـثابـتة واملـتحركـة والصـوت والنص
املكتـوب والكـومبيـوتـر غـرافيـك لضمـان تـوصيل
املعلـومــة مبـسـطـة الــى كل الـدارسـني واملهتـمني
بهذه الفنون.
وتقوم املدرسة مبتابعة املـهرجانات سواء محلية
او عـربيـة او عـامليـة للـسيـنمــا والتلفـزيـون حتـى
يتــسنــى جلمـيع املهـتمـني االشتــراك بهــا ..كمــا
قامـت املدرسـة بنـشر شـروط االلتحـاق مبعهدي
السـينمـا يف مصــر ولبنـان ،ومـواعيـد امتحـانـات
القبول لكل منهما.

املـــــــــــــــــــــــوقـــع
واجـــهـــــــــــــــــــــــة ـ
ـ

والهـميــة الـكتــاب يف حيــاة الـفنــان الــسيـنمــائي
والتلفـزيــوني حــرصت املـدرسـة علــى ان حتتـوي
رفـوفها كـتباً صـادرة يف جميع العـواصم العـربية
والـص ــادرة منــذ ع ــام  1920مثـلمــا تهـتم بــالقــاء
الضوء علـى مفردات اللغة السينـمائية اخلاصة
بـبعـض اخمل ــرجني بـكتــاب ــة وصف تفـصـيلـي من
الصورة الى احلوار واملوسيقى واملؤثرات.
ويـ ـضــم مـ ـ ــوقع امل ـ ــدرس ـ ــة الـك ـث ـي ـ ــر مــن املـ ـ ــواقع
الـسينمـائيـة والتلفـزيونـية املـوجودة علـى شبـكة
االنتــرنيـت ،لتـزيـد معلـومـات الـدارس وتـتيح له
ايـ ـض ـ ـ ـاً االطـالع عل ـ ـ ــى كل جـ ـ ــديـ ـ ــد يف هـ ـ ــاتــني
الصناعتني يف العالم.

فـيــلـم يـــــوم مـــــاطــــــــــــر :
مـــــــــا ختـــتـــــــــزنـه الـــــــــذاكـــــــــرة مـــن اســـئـلـــــــــة
فــــاطـمــــة لـبــــابـنــــة

أتسـاءل عن العالقـة املـرة واحلـميمـة
يف آن مع املـوت،وهل املــوت من وجهـة
نـظر اخملـرج الفلسـطيني عـائد نـبعة
حسب مـا يثـور من خالل فيلـمه(يوم
مـ ـ ــاط ـ ـ ــر) ،خالص أم سـ ـ ــؤال " مـ ـ ــاذا
بعد؟" ال إجابة عليه.
يف الـفـ ـيـل ــم ت ــتـ ـ ـ ـش ـكـل كـ ـث ــيـ ـ ـ ـ ـرٌ م ــن
األسـئلـة،فـاملـشـاهــد تتـوالــى يف رأسه
األســئلـ ــة مع انــطالق امل ــشه ــد األول
مــن الفلـم ،لـتـتـنــام ــى مع اسـتـمــرار
العـرض الـدامـي،ومع انتهـاء العـرض

يج ــد نف ــسه يحـمل تـصــورا جــديــدا
قـدميــا لألشيــاء.واألسئلـة الـتي رمبـا
طـ ــرحـنـ ــاهـ ــا جـمــيعـ ــا يف دهـ ـشـتـنـ ــا
ال ـطـفلـ ــة حـني كـنـ ــا نـتـ ـسـ ــاءل" مـ ــاذا
بعد"؟.
وهـ ــا هـ ــو املـ ــوت،فـهل هـ ــو حـ ــالـ ــة مـن
دفنهم حفـار القبـور؟أم حالـة احلفار
نفـسه بعـدمـا مـاتـت فيه كل املـشـاعـر
واألح ــاسيـس اإلنـس ــانيــة مم ــا جعله
يـلقــي بقـ ـسـ ــوتـه علـ ــى ذلـك ال ـصـبـي
الـذي يـنقـب عن أي مـظهــر للـحيـاة،
وعلــى تلك املـراة العـاجــز التـي متثل
اجلـ ـ ـمـ ـ ـيـل وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــر يف ح ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ذل ــك
الـ ـص ـب ــي،فهــي م ــن بق ـيــت ل ـت ـم ـنـحه
احلــي ـ ـ ــاة،وب ـنـف ـ ــس ال ـ ـ ــوقــت حت ـمّـلـه
ويحمّلهما ألم وجودهما احلميم.
وينعـطف الفيلم من حفار القبور يف
محـاولته إقنـاع نفسه وإشبـاع رغباته
الـى محـاولـة الـصبي الـدفـاع عن أمه
ضـد حفــار القبـور وضــد املطــر،ولكن
قهـ ـ ــر امل ـ ـ ــوت يخـ ـطـفه ـ ـ ــا فال ي ــبقـ ـ ــى
للـصـبــي إال ذلك اإلح ـس ــاس املغ ــرق
بـاملـوت،فلـم يبق سـواه بعــد أن خطف
املـ ــوت ال ــشخـ ــوص ،أيحـتـ ــرف نف ــس
املـهـ ــن ـ ـ ـ ـ ــة يف مـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــاحـ ــب ـ ـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـ ــوت

وانـتظـاره؟ملـاذا يـرتـدي ثيـاب احلفـار
بعـد أن كـان يحـاول أن يــوقظ املـوتـى
بـأعــواد القـصب؟اهـو حــالنــا بعـد أن
فقدنا كل مبرر للحياة؟
جـاء الفـيلم مـتنـاسقـا واخـزا بـأدوات
تخ ـ ــدم ح ـبـكــته ال ـ ــدرام ـي ـ ــة وب ـن ـيــته
ال ـبـ ـص ـ ــريـ ـ ــة،فق ـ ــد أب ـ ــدع اخمل ـ ــرج يف
تـوظيف كـاميـراه خلـدمـة رؤيـته ،فلم
تـت ـسـلل ال ــى ان ـسـي ــابـيـ ــة الفـيلـم أي
لقـطــة خ ــارج الكــادر،ومـع كل لقـطــة
ك ـ ـ ــان امل ـ ــش ـ ـ ــاه ـ ـ ــد ي ـت ـ ــس ـ ـ ــاءل" م ـ ـ ــاذا
بع ـ ــد"؟حـت ـ ــى خــيل الـيـه أن الع ـ ــالـم
انـح ـ ــصـ ـ ـ ـ ــر كـلـه يف صـ ـ ـ ـ ــراع هـ ـ ـ ـ ــؤالء
الــشخ ــوص مع أنفــسهـم ومع املــوت.
كـان الـفيلـم ديكتـاتــورا يجبـرك علـى
التـســاؤل وميـنع خــروجـك عمــا تــراه
الكاميرا.
استطـاع اخملرج أن يـوظف كل حـركة
وكـل ديك ــور وف ــراغ ب ــرم ــزي ــة ع ــالـي ــة
أرهقـتني فقـد تعـودنـا علـى مشـاهـدة
الـسهل واملـسـطح مـن األفالم،ولكـننـا
نــرى هــذا احلفــار يــرقـص مـنتــشيــا
وهو يقـدم باقـة عشب يـابسـة،أما زال
الـفيلـم مصـرا علـى تــذكيـرنـا بـاملـوت
؟أم هو محاولة الستحضاره؟.

املــوسـيقــى ضــاغـطــة ملحــة تــأخــذك
ال ــى هـن ــاك ،للـت ــرقـب" م ــاذا بع ــد يف
ذلك املظهـر املكسـور للحياة؟ مغـرقة
يف الـ ـسـ ــوداويـ ــة تـ ـشـكـل وجهـ ــا آخـ ــرا
إلي ـضـ ــاح ذلك اإلح ـس ــاس ب ــالـي ــأس
واستبداد احلفار مبـا هو حوله،حيث
املـرأة رمــز احليـاة واخلـصـب جتلـس
عـاجـزة راضخـة للـذي يجبـرهـا علـى
ال ـ ــرقــص رغــم إع ـ ــاقــته ـ ــا،ف ـتـ ــسقــط
منـتظــرة أن يسـاعـدهـا الـصبـي حيث
متثل له ما تبقى من خيوط احلياة.
ويف نهـ ــاي ـ ــة الفــيلــم بعـ ــد أن يـكـ ـسـ ــر
الـ ـطـفل سـالسل قــيـ ـ ــده وي ـن ـت ــصـ ـ ــر
مــستعـينـا بـاملـوت علـى حفــار القبـور
ولكـن جثـة أمـه الثـمن ،يـلبــس ثيـاب
وح ـ ـ ـ ـ ــذاء جـالده،وأتـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ـ ــاءل هـل يف
داخلــنـ ـ ــا ص ـبــي ي ــتق ـم ــص تـ ـ ــسل ــط
وشخـصـيـ ــة جالده مح ــاول ــة إلثـب ــات
الذات أم رغـبة يف االنـتقام مـن نفسه
أم أم .....؟ رمبا يكـون السبـب فقدان
الــصبـي مبــرر وجــوده بعــد أن أصـبح
ف ـ ـ ـ ــردا مـح ـ ـ ـ ــروم ـ ـ ـ ــا م ــن أي نـ ـ ـ ـسـ ـيـج
اجـتماعـي،وأحباؤنـا وأعداؤنـا هم من
يدفعـوننا يف غالب الـوقت لالحتمال
والبقاء.

