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ها نحن يف العدد الرابع من جملة ال�سينمائي الف�سلية؛ املجلة التي 
�سنعت لنف�سها مكاناً مميزاً يف ال�ساحة العربية، من حيث اهتمام 
بالتنظري  املخت�سة  عربياً  الوحيدة  تكون  وتكاد  والكّتاب،  النّقاد 
للفعل ال�سينمائي، والذهاب مل�ساحة عميقة من قراءة الفن ال�سابع 
وجتلياته وهمومه وق�ساياه، يف مرحلة تعي�ش فيها ال�ساحة الثقافية 
العربية تراجعاً وجفافاً ملمو�ساً، وانحداراً ق�سرياً تفر�سه احلروب 
من  ومزيدا  والظالمية،  اجلهل  �سوى  تخلِّف  مل  التي  والنزاعات 

التخلف الذي يعاين منه اجل�سم الثقايف العربي.

ر فيه املحتوى   وهذا العدد الذي بني يدي القارئ العربي، الذي نطوِّ
وال�سكل ليليق باملثقف وي�سهل عليه التنقل بني موا�سيعه، اختار له 
فريق التحرير كّتاباً وم�ستغلني من معظم وطننا العربي، ليقدموا 
موادَّ تالم�ش مناطق ح�سا�سة يف احلالة ال�سينمائية عربياً وعاملياً. 
وهذا ي�سب يف �سعي نادي اجل�سرة الثقايف اإلى الرتكيز على املنتج 
م  ا�ستثنائية تقدِّ العربي بحالة  القارئ  املتخ�س�ش ثقافياً، وتزويد 
املعرفة الثقافية يف جلِّ �سنوف الثقافة والفنون، و�سحذ ذهن املتلقي 
وو�سيلة  الوقت،  هذا  يف  تاأثرياً  الأكرث  يعترب  فنٍّ  يف  اأكرث  ليبحث 
من اأقوى و�سائل التاأثري والغزو والغر�ش الثقافيني وتغيري القيم، 
اأبطاًل ُيحتذى  مت وتقدم  ال�سعوب، وقدَّ كت وحُترك  وم�ساحة حرَّ
ز  تركِّ موا�سيعه  وجلُّ  العدد  ثيمة  كانت  لهذا  واإيجاباً.  �سلباً  بهم 
م فيها ال�سينما العامليُة العربيَّ و�سخ�سيته  على �سورة جمحفة تقدِّ

وح�سارته، حماولة تقدمي مناذج حية وتفكيكها. 

ويبقى �سوؤال الثقافة واملثقف قائماً، ونبقى يف نادي اجل�سرة الثقايف 
العربي،  للقارئ  ومفيد  جديد  هو  ما  كل  لتقدمي  نقف  مقاتلني 
احل�ساري،  مه  لتقدُّ و�سرورتها  املعرفة  بجدوى  اإميانه  داعمني 
واأنَّ  والظالم،  اجلهل  وبهزمية  الأكيد،  الثقافة  بانت�سار  موؤمنني 

الثقافة هي منجاتنا الوحيدة يف هذا الزمن املّر املُظلم.

اأ. اإبراهي���م خلي����ل اجلي��دة
رئي�ش جمل�ش الإدارة

العدد الرابع ربيع 2017العدد الرابع ربيع 2017 45

افتتاحية العدد



م العدد الرابع من جملة ال�سينمائي الف�سلية، ونحن فخورون كل الفخر  نقدِّ
بهذا املنجز الذي لقى من القارئ والباحث العربي ترحيباً وتفاعاًل كبرياً، 
عرّب عن عط�ش ال�ساحة العربية ملنتج ثقايف غني ميالأ فراغاً جلياً يف املجالت 
مني �سكراً مو�سوًل كقراء اأوًل، لإدارة نادي  املتخ�س�سة يف فن ال�سينما، مقدِّ
م منجزاً  م ويقدِّ اجل�سرة الثقايف و�سعيها ملوا�سلة تر�سيخ فعل ثقايف ر�سني، قدَّ
العربي  للقارئ  وال�سكر  كثرياً.  غاب  املجالت  من  ومنوذجاً  نوعياً،  ثقافياً 
د هذه الظلمة التي تخيِّم على املعي�ش  الواعي الذي يبحث عن ف�ساء معريف يبدِّ
م للمثقف العربي جرعة عالية من  يف وطننا العربي. فهذه املجلة جاءت لتقدِّ
موا�سيع خمتارة، حتكي عن مناخات ومناذج و�سخ�سيات يف هذا الفن املتطور 
خ لنوع من املجالت املتخ�س�سة يف فن تختلط فيه املادة  يوماً بعد يوم، وتر�سِّ
الفنية بالإيديولوجيا؛ فنٍّ �سقَّ طريق توجيه الراأي العام منذ ن�ساأته، وحفر 

عميقاً عرب منتجه يف احل�سارة الإن�سانية يف كافة جتلياتها.

ال�سينما  العربي يف   وقد اخرتنا يف عددنا احلايل ق�سية مهمة، هي �سورة 
وترّديه  العربي  املتلقي  يف  توؤثر  التي  الق�سايا  اأكرث  اإحدى  بكونها  العاملية 
ك�سحية يف جلِّ الإنتاج العاملي، خ�سو�ساً يف هوليوود، ومن ثم العامل الذي 
تر�سيخ  يف  كثرية  قوى  �أ�سهمت  �سحل،  مغلوط  ب�سكل  �لعربي  �سورة  عرف 
ل  الذي  للعربي  ق�سدّياً  �ساذجاً  منوذجاً  وغر�ست  وبلورتها،  ال�سورة  هذه 
ي�ستطيع الفكاك منه، ب�سبب ال�سيطرة الغربية على الإعالم واإدارته مبختلف 
هة جلميع القطاعات من الب�سر، اإ�سافة  اأنواعه ومنها ال�سينما، بو�سفها املوجِّ
هذا  حمو  يف  ق�سورها  وبالتايل  و�سعفها،  العربية  ال�سينما  �سناعة  لتخلُّف 

الظلم املعريف عنها وتر�سيخه.

م قراءات يف عدد من الأفالم، ومتابعات ملهرجانات، وقراءة   وهذا العدد يقدِّ
والإ�ساءة  ال�سينما،  كال�سيكيات  لأحد  وعودة  ال�سينما،  يف  خمت�ش  كتاب  يف 
على �سخ�سيات �سينمائية عربية وعاملية، وي�سعى لال�ستمرار يف جعل القارئ 
به  ما جتود  وتقدمي  الداخل،  ال�سينمائية من  باحلالة  م�سا�ش  على  العربي 
التي  ال�سينمائي  حب،. فمجلة  الرَّ الفن  وامل�ستغل يف جمال هذا  الناقد  عني 
ت�سدر عن نادي اجل�سرة الثقايف، هي جملة ت�سقُّ طريقها بثبات القارئ اأوًل، 
م  ومن ثم ثبات امل�ستوى اأو خيار ارتفاعه، لتكون عالمة فارقة ترقى مبا يقدَّ

من منتج ل نريد منه �سوى مثقٍف واٍع م�ستنري.

اإبراهيم يو�شف
مدير التحرير
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ويتميز فيلم “أرض ال ال” بالعديد من الخصائص الفنية 
واالستعراضات  القصة  أح��داث  سالسة  تشمل  التي 
املشاهدين.  تجذب  التي  وال��راق��ص��ة  املوسيقية 
هام  ال”  ال  “أرض  فيلم  يف  الرئيسيتان  والشخصيتان 
املمثلة الطموحة ميا دوالن )املمثلة إميا ستون(، وهي 
بالحليب  القهوة  تقدم  كعاملة  تعمل  مكافحة  ممثلة 
للممثلني يف استوديو األخوة وارنر فيام هي تنتظر فرص 
التجربة ألداء األدوار السينامئية، واملوسيقي املوهوب 
جوسلينج(  ريان  )املمثل  وايلدر  سباستيان  املكافح 
الجاز،  موسيقى  يعشق  الذي  الصاعد  البيانو  عازف 
ويرّص عىل  إحياء تراث األساتذة األوائل يف موسيقى 
الوّدية وسوء  الجاز. وبعد سلسلة من املواجهات غري 
الفنانان يف  يلتقي هذان  ميا وسباستيان  بني  التفاهم 
ظروف ودية وتتطور صداقة بينهام وتتحول إىل عالقة 

حب.
تقرر  تأليفها  من  مرسحية  يف  ميا  تفشل  أن  وبعد 
االنفصال عن سباستيان والعيش مع والديها يف والية 
نيفادا املجاورة لوالية كاليفورنيا التي يقيامن فيها، فيام 
يعمل سباستيان يف ناد لييل متخصص مبوسيقى الجاز. 
إال أن مخرجا سينامئيا كان قد أعجب باملرسحية التي 
سباسيتيان  طريق  عن  بها  يتصل  بتأليفها  ميا  قامت 
التي  أنجيليس  لوس  مدينة  إىل  بالعودة  يقنعها  الذي 
تضم هوليوود، حيث تنجح يف تجربة أداء دور سيناميئ 

ميهد لها طريق الصعود إىل النجومية. 
وتنتقل أحداث فيلم “أرض ال ال” خمس سنوات إىل 
سينامئية  نجمة  أصبحت  قد  ميا  تكون  حيث  األمام، 
وذات  بابنة.  ورزقت  آخر  رجل  من  وتزوجت  شهرية، 
مساء تسمع ميا وزوجها، وهام يسريان يف أحد شوارع 
تنطلق  صاخبة  جاز  موسيقى  أنجيليس،  لوس  مدينة 
من ناد لييل، وعند دخوله تكتشف ميا أن عازف البيانو 
وصاحب النادي اللييل هو صديقها القديم سباستيان 

زوجها  مع  ميا  وتحّييه  أيضا،  طموحه  حقق  الذي 
ويعزف لهام موسيقى الجاز املفضلة. 

ويقّدم فيلم “أرض ال ال” سلسلة متواصلة من العروض 
من  أغنية   15 عىل  تشتمل  التي  والراقصة  املوسيقية 
أيضا  قام  ال��ذي  هريويتز  جستني  املوسيقار  تلحني 
الفيلم  وافتتح  للفيلم.  التصويرية  املوسيقى  بتأليف 
الطرق  أحد  يف  الطبيعة  عىل  راقص  موسيقي  بعرض 
العامة الرئيسية مبدينة لوس أنجيليس مبشاركة أكرث من 
100 راقص وراقصة. واشرتك يف أداء معظم األغاين بطال 
جستني  وامللحن  جوسلينج   وريان  ستون  إميا  الفيلم 
هريويتز. وكانت املمثلة إميا ستون قد تعلمت الرقص 
والغناء منذ الطفولة، كام مارس املمثل ريان جوسلينج 

الغناء والعزف املوسيقي يف سن مبكر. 
داخليا  موقعا   93 يف  ال”  ال  “أرض  فيلم  تصوير  وتم 
و60 موقعا خارجيا يف مدينة لوس أنجيليس مبشاركة 
داميني  املخرج  ويربز  الكومبارس.  املمثلني  من   1600
تشازيل واملصور الينوس ساندجرين معامل مدينة لوس 
بحيث  مسبوق،  غري  بشكل  الفيلم  هذا  يف  أنجيليس 
تتحّول هذه املدينة إىل شخصية رئيسية من شخصيات 
يف  امل��ايض  إىل  الرجوع  بني  الفيلم  ويجمع  الفيلم. 
عرص هوليوود الذهبي وبني الحياة املعارصة يف لوس 

أنجيليس.
املقومات  من  بالعديد  ال”  ال  “أرض  فيلم  ويتميز 
الفيلم  بطيل  وأداء  والسيناريو  اإلخراج  كقوة  الفنية، 
ريان جوسلينج وإميا ستون واالستعراضات املوسيقية 
والراقصة امللحمية وتصميم الرقص واأللحان املوسيقية 
املمثل  أداء  يف  بالتناغم  الفيلم  يتميز  كام  والتصوير. 
الغناء والرقص  إميا ستون يف  ريان جوسلينج واملمثلة 
والتمثيل. وهذا الفيلم هو ثالث فيلم يجمع بني هذين 
املمثلني بعد كل من الفيلم الغرامي الكوميدي “الحب 
واملغامرات  الحركة  وفيلم   )2011( األحمق”  الجنوين 

 محمود الزواوي - األردن

ملك جوائز األوسكار

فيلم

»أرض ال ال«
إحياء عرص هوليوود

الذهبي واألفالم املوسيقية 

االستعراضية

فيلم »أرض ال ال« )La La Land( )2016( فيلم موسيقي استعرايض غرامي كوميدي درامي 
من إخراج املخرج داميني تشازيل الذي كتب سيناريو الفيلم، وهو ثالث فيلم من إخراجه. 
ويشتق هذا الفيلم عنوانه من لقب أو كنية مدينة لوس أنجيليس التي تقع فيها أحداث قصة 

الفيلم، ومن التعبري عن مشاعر املحبة.

ويجمع فيلم “ارض ال ال” بني النجاح الفني والجامهريي وتسجيل األرقام القياسية يف الجوائز السينامئية. ويلعب 
هذا الفيلم دورا حيويا هاما يف إحياء عرص هوليوود الذهبي وعرص األفالم املوسيقية االستعراضية التي اشتهرت 
بها السينام األمريكية والتي بلغت قمة نجاحها وشعبيتها يف خمسينيات القرن املايض يف عدد من املعامل السينامئية 
باريس”  يف  “أمرييك  كفيلم  التذاكر،  شباك  وعىل  السينامئية  الجوائز  عىل  هيمنت  التي  االستعراضية  املوسيقية 
وفيلم   )1956( وأنا”  “امللك  وفيلم   )1954( نجمة”  “مولد  وفيلم   )1952( املطر”  تحت  “غناء  وفيلم   )1951(
“جيجي” )1958(، واستمر صدور بعض املعامل السينامئية املوسيقية االستعراضية يف هوليوود يف أوائل ستينيات 
القرن املايض يف أفالم مثل “قصة الجانب الغريب” )1961( وفيلم “سيديت الجميلة” )1964(. وعىل سبيل املثال، 
يحتل فيلم “غناء تحت املطر” )1952( املرتبة السادسة يف قامئة معهد األفالم األمرييك ألفضل 100 فيلم أمرييك، مام 
يؤكد املكانة الفنية الهامة التي احتلتها األفالم املوسيقية االستعراضية يف السينام األمريكية يف املايض. ولكن شعبية 
هذا النوع السيناميئ أخذت يف الرتاجع منذ أواخر ستينيات القرن املايض، وقّل إنتاج هوليوود لهذا اللون السيناميئ 
بشكل واضح منذ ذلك الوقت. إال أن فيلم “أرض ال ال” بعث الحيوية يف األفالم املوسيقية االستعراضية من جديد 

بفضل تفوقه الفني عىل جميع املستويات. 
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العصابات”  “فرقة  والجرمية  والتشويق  واإلث���ارة 
تشازيل  داميني  الفيلم  مخرج  قاله  ومام   .)2013(
وعدد من النقاد إن هذا 
بأشهر  يذكّرهم  الثنايئ 
يف  الراقصة  الثنائيات 
الذهبي  هوليوود  عرص 
يف ثالثينيات وأربعينيات 
كالثنايئ  امل��ايض،  القرن 
املؤلف من الراقص فريد 
جنجر  والراقصة  أستري 
ثنايئ  أش��ه��ر  روج����رز، 
السينام  تاريخ  يف  راقص 

األمريكية.
وعرض فيلم “أرض ال ال” 
يف 18 مهرجانا سينامئيا، 
مهرجانات  بينها  م��ن 
ال��ب��ن��دق��ي��ة ول��ن��دن 
وزوريخ  وديب  وتورونتو 
ومهرجان  وشيكاغو 
األم��رييك  األف��الم  معهد 
جائزة   344 مجموعه  ملا  الفيلم  ورشح  السيناميئ. 
سينامئية وفاز مبائة وأربع وأربعني جائزة. وتصّدر فيلم 
األوسكار  لجوائز  املرشحة  األفالم  “أرض ال ال” جميع 
جوائز  من  جائزة  عرشة  ألربع  برتشيحه   2016 للعام 
األوسكار األربع والعرشين، مكررا بذلك الرقم القيايس 
هذه  تاريخ  يف  األوسكار  لجوائز  الرتشيحات  عدد  يف 
سجال  قد  كانا  فقط  آخرين  فيلمني  ومعادال  الجوائز، 
هذا الرقم القيايس يف املايض، هام كل من فيلم “كل 

يشء عن حواء” )1950( وفيلم “تايتانيك” )1997(.
من  سبع  الفيلم  هذا  بها  فاز  التي  الجوائز  بني  ومن 

وممثل  ومخرج  فيلم  ألفضل  الذهبية  الكرات  جوائز 
تصويرية  موسيقى  وأفضل  سيناريو  وأفضل  وممثلة 
أصلية وأفضل أغنية أصلية، وجائزة مهرجان البندقية 
وجائزة  ستون  إميا  للممثلة  ممثلة  ألفضل  السيناميئ 
رابطة نقاد السينام يف نيويورك ألفضل فيلم وثالث من 
جوائز رابطة نقاد لوس أنجيليس ألفضل فيلم ومخرج 
السينامئية  هوليوود  جوائز  من  واثنتان  وموسيقى 
األمرييك  القومي  املجلس  وجائزة  واإلنتاج  للتصوير 
أفضل عرشة  لواحد من  السينامئية  األفالم  الستعراض 
اإلجاملية  العاملية  اإليرادات  وبلغت  العام.  أفالم  من 
بلغت  فيام  دوالر،  مليون   226 ال”  ال  “أرض  لفيلم 
تكاليف إنتاجه 30 مليون دوالر. وعرض هذا الفيلم يف 

45 دولة حول العامل.
إميا ستون يف  واملمثلة  ريان جوسلنج  املمثل  ويشرتك 
مواهب التمثيل والغناء والرقص منذ سنوات الطفولة. 
ريان جوسلنج يف أرسة متفككة  الكندي  املمثل  ونشأ 
ومتواضعة الحال، إال أن مواهبه الفنية املبكرة يف الغناء 
له  فتحت  والتمثيل  والرقص  الجاز  موسيقى  وعزف 
أبواب العمل الفني. ويف سن الثانية عرشة تم اختياره 
نادي  مسلسل  يف  لالشرتاك  متسابق   17,000 بني  من 
مييك ماوس الجديد، وتابع ذلك بعدد من املسلسالت 
إىل  انتقل  ثم  املتحدة  والواليات  كندا  يف  التلفزيونية 
والسيناميئ  التلفزيوين  نشاطه  واصل  حيث  هوليوود 
نحو النجومية. وتشتمل مسريته الفنية عىل 42 فيلام 
وعرشين  بثامن  وفوزه  تلفزيونيا،  ومسلسال  سينامئيا 
الثنتني  وترشيحه  الذهبية  الكرات  جائزة  بينها  جائزة 
األوسكار. واملمثل ريان جوسلنج معروف  من جوائز 
يف  واإلنسانية  الخريية  املؤسسات  دعم  يف  بنشاطه 
الواليات املتحدة ويف عدد من الدول اإلفريقية. وهو 
رشيك يف ملكية مطعم للأمكوالت املغربية يف مدينة 

لوس أنجيليس.
وبطلة الفيلم املمثلة إميا ستون فنانة متعددة املواهب 
التمثيل  مواهب  بني  طفولتها  منذ  وجمعت  أيضا، 
والغناء والرقص. وقامت يف سن الحادية عرشة ببطولة 
عدد من املرسحيات يف مدينة فينيكس بوالية أريزونا 
عرشة  الخامسة  سن  ويف  فيها.  ونشأت  ولدت  التي 
انتقلت مع والدتها إىل هوليوود حيث شقت طريقها 
عىل  السينامئية  مسريتها  وتشتمل  النجومية.  نحو 
بثامن  والفوز  تلفزيونيا  ومسلسال  سينامئيا  فيلام   42
وأربعني جائزة بينها جائزة الكرات  الذهبية وترشيحها 
الثنتني من جوائز األوسكار. وصعدت املمثلة إميا ستون 
نجامت  بني  عرش  السادس  املركز  إىل   2016 العام  يف 

هوليوود الاليت يحققن أعىل األجور السينامئية.
ريان  للممثل  العظيمة  الفنية  اإلسهامات  ورغ��م 
املمثلني  من  وغريهام  ستون  إميا  واملمثلة  جوسلنج 
تحقيق  يف  كبريا  دورا  مجتمعني  لعبوا  الذين  والفنيني 
واألرقام  ال”  ال  “أرض  لفيلم  الفريدة  الفنية  املكانة 
والفوز  الرتشيحات  عدد  يف  سجلها  التي  القياسية 
تجميع  يف  األكرب  الفضل  فإن  السينامئية،  بالجوائز 
هذه املواهب الفنية املتميزة ورعاية املراحل املختلفة 
وكاتب  املخرج  هو  الفيلم  هذا  إلنتاج  املتواصلة 
فكرة  لديه  بدأت  الذي  تشازيل،  داميني  السيناريو 
وقام  هارفارد،  طالبا يف جامعة  كان  الفيلم حني  هذا 
يف  كان  حني   2010 العام  يف  الفيلم  سيناريو  بتأليف 
والكاتب  املخرج  ويقول  والعرشين.  الخامسة  سن 
السيناميئ داميني تشازيل إن فكرة قصة الفيلم تركزت 
يف  وتقدميه  االستعرايض  املوسيقي  الفيلم  نقل  عىل 
صيغة واقعية والتعبري عن اإلجالل والتقدير والتحية 
لوس  مدينة  إىل  ج��اؤوا  الذين  املبدعني  لألشخاص 
الفيلم  قصة  أن  وأضاف  أحالمهم.  لتحقيق  أنجيليس 

بني  والتوفيق  فنانا  كونه  بني  الشخص  كفاح  تتناول 
أحالمه والحاجة إىل الشعور بإنسانيته. ورفض املخرج 

عرضا  تشازيل  داميني 
ال  “أرض  فيلم  لتمويل 
الفيلم  إنتاج  قبل  ال” 
ألن  س��ن��وات  بخمس 
السينامئيني  املمولني 
اشرتطوا إحداث تغيريات 
يف سيناريو الفيلم، ولكنه 
وبعد  عليها.  يوافق  مل 
مرور خمس سنوات عىل 
وبعد  السيناريو  كتابة 
النجاح الذي حققه فيلم 
ال���روايئ ال��ث��اين “رضب��ة 
وافق   )2013 السوط” 
دون  الفيلم  متويل  عىل 
يف  املمولة  الجهة  تدخل 
وبدأ  الفيلم،  سيناريو 
الفيلم  مشاهد  تصوير 
وكان   .2015 العام  يف 

الفيلم  هو  تشازيل  داميني  املخرج  يخرجه  فيلم  أول 
يف  كريس  عىل  ومادلني  االستعرايض”جاي  الدرامي 

حديقة عامة” )2009(.
فيلم  إنتاج  يف  اشرتكت  التي  الفنية  الطواقم  وشملت 
القسم  يف  و32  املوسيقى  قسم  يف   43 ال”  ال  “أرض 
الفني و25 يف التصوير وإدارة املعّدات الكهربائية و23 
الصوت  قسم  يف  و20  والخاصة  البرصية  املؤثرات  يف 
املونتاج  يف  و14  املاكياج  يف  و16  البدالء  من  و19 
ومثانية يف تصميم األزياء، وثالثة من مساعدي املخرج، 

باإلضافة إىل 1600 من املمثلني الكومبارس.

وبطلة الفيلم املمثلة 

إميا ستون فنانة متعددة 

املواهب أيضا، وجمعت 

منذ طفولتها بني مواهب 

التمثيل والغناء والرقص. 

وقامت يف سن الحادية 

عرشة ببطولة عدد من 

املرسحيات يف مدينة 

فينيكس بوالية أريزونا 

التي ولدت ونشأت فيها

نشأ املمثل الكندي ريان 

جوسلنج يف 

أرسة متفككة ومتواضعة 

الحال، إال أن مواهبه 

الفنية املبكرة يف 

الغناء وعزف موسيقى 

الجاز والرقص 

والتمثيل فتحت له 

أبواب العمل الفني
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ومبا أن األدب مادة مغرية لدى صناع السينام وجذابة 

للجمهور، فإن سنة 2016 قد شهدت إنتاج عدد الفت 

مثال  ذلك  من  الكّتاب،  حياة  من  املستلة  األفالم  من 

فيلم »نريودا Neruda« للمخرج التشييل بابلو ورشيط 

لراؤول    The Young Karl Marx ماركس   شباب 

املؤرخ  حياة  تتناول  أخرى  أعامل  إىل  إضافة  بيك، 

مري محمد  األوردي  والشاعر  زفيغ  النمساوي ستيفان 

وولف  وتوماس  همغواي  آرنست  والروائيني  تقي، 

وماري شييل مؤلفة رائعة الرعب »فرانكشتاين«.

املخرجة  قدمت  الفارطة  السنة  أي  العام،  نفس  يف 

 Danièle Thompson طومسون  دانيل  الفرنسية 

عمالً جديداً جذاباً القى استحسان النقاد، ضمت فيه 

مهارة األدب إىل سحر الفن التشكييل. ويحمل العمل 

عنوان »سيزان وأنا« Cézanne et moi. وذلك انطالقاً 

جمعت  سنة،  أربعني  دامت  طويلة  صداقة  قصة  من 

بني قامتني فرنسيتني هام األديب إميل زوال )1840 - 

1902( والرسام بول سيزان )1839 - 1906(. 

حديثاً  صدر  كتاب  من  طومسون  دانيل  انطلقت  وقد 

بول  دانشيف عن سرية حياة  أليكس  ألفه  بريطانيا  يف 

سيزان. وقد ضم الكتاب حوايل 250  رسالة نادرة تبادلها 

ايكس  مبدينة  الدراسة  أيام  منذ  الحميامن  الصديقان 

الفرنسية حتى افرتاقهام بسبب خالف مدوٍّ وفجايئ. 

رشيط »سيزان وأنا«

تعشيق سحر األدب 

بالفن التشكييل

رشيد الحسني - تونس

تتجه  الذي  النور  وهي  السينام،  روح  الكتابة 
النقد.  إىل  و«السكريبت«  السيناريو  من  بهداه، 
االقتباس  دوما  املخرجني  من  كثري  يفضل  لذلك 
التي  األجناس  وسائر  ون��رثاً  شعراً  األدب،  من 
تكمن يف  السينام  االبداع. وجاملية  ذروة  تجسد 
الزمن  ببسالة ويقظة عىل توهج  املحافظة دوماً 

اآلين واإلبهار من خالل تقنية الرسد البرصي.

إغراءات العبقرية

تحاول املخرجة يف رشيطها البحث عن رس القطيعة بني 

تأثري شهرة  مدى  مركزة عىل  زوال،  وإميل  بول سيزان 

العامة  الحياة  يف  الكبرية  وسطوتهم  والفنانني  األدباء 

ويف القضايا الكربى لبلدانهم. ولعل قصة الزعيم شارل 

ديغول مع منظِّر الفلسفة الوجودية جون بول سارتر 

تلخص الكثري من ذلك، عندما تذمر بعض مستشاريه 

لإلرضابات  العلنية  وقياداته  سارتر  دور  تعاظم  من 

وكتاباته وترصيحاته العنيفة املتحررة، قال لهم مبنتهى 

البساطة والوثوق: »أتريدون مني أن أضع ضمري فرنسا 

يف السجن«.

دانيل طومسون تنأى برشيطها عن السياسة وتتشبث 

الريشة  لطخات  وجامل  النفوس  عىل  الكلمة  بسحر 

عىل القامش، لتبعد املتلقي عن السأم والضجر. وكأن 

املخرجة هنا تتغيا التسلية مع الجمهور بتصوير مناظر 

أن  بعد  السينام  عامل  إىل  جاءت  قد  البهجة، وكانت 

يف  الذريع  فشلها  من  هرباً  للفنون  أكادميية  التحقت 

دراسة الحقوق.

مبا  تعلُّقها  دانيل طومسون  تخفي  ال  ذاته،  الوقت  يف 

ينجّر عن الوقوع يف رشك الزعامة والفذاذة والعبقرية 

للمخرج  مبنارصتها  عرفت  وأنها  سيام  ال  تبعات،  من 

 .2010 سنة  سويرسا  يف  إيقافه  بعد  بولنسيك  رومان 

رشيط »سيزان وأنا«
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الوراء  إىل  العودة  تقنية  استخدام  تكثيف  يحيل  كام 

وانسيابيته  الرسد  تداعي  يف  مآزق  إىل  باك(  )الفالش 

واإللهاء عن صعوبات يف توليف الصور وجعل األحداث 

أنه غري  املخرج  للتصديق. ولعل عذر  وقابلة  مرتابطة 

مطلوب منه التقيد بسرية الشخصية املعالجة يف الفيلم 

التأويل الحر متحصناً  بحذافريها، فهو دوماً يجنح إىل 

مبا يتيحه له فن السينام من تهوميات وحلم.  

الطفولة  فرتات  بإظهار  محقة  طومسون  دانيل  ولعل 

وشتى  الواقع  كوابيس  عن  باملُشاهد  والنأي  املرشقة 

املآيس واملفاصل العاصفة من حياة البطلني. وقد دفع 

يشاع  حيث  العادلة،  القضايا  عن  دفاعه  رضيبة  زوال 

سبباً  كان  أنه  يحترض  وهو  اعرتف  فرنسياً  مواطناً  أن 

لدوافع  بيته  مدخنة  بسد  قام  ملا  ووفاته،  اختناقه  يف 

سياسية. وفضالً عن إشادته بنضاالت الطبقات العاملية 

إميل  عرف  »جريمينال«،  الشهرية  روايته  يف  الكادحة 

قضية  عن  دفاعاً  أتهم«  »أنا  الشهرية  مبقالته  زوال 

دريفوس التي نرشها بصحيفة » األورور« سنة 1898، 

موجهاً إياها رأساً إىل رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك 

فيليكس فور. أما بول سيزان فلم يجِن مثرات مجهوداته 

التحديثية يف مجال الفن، وقوبلت أعامله بالرفض ومل 

يعد له مجده إال بعد وفاته. وأصبحت لوحاته األكرث 

مبيعاً يف محالت املزاد العلني عىل غرار لوحتي »العبو 

الورق« و«ستارة وآنية خزف وصحن فاكهة«.

مفاصل  يف  أوض��ح  زوال  إميل  أن  من  الرغم  وعىل 

أنه هو وبول سيزان »كانا قد عاشا كأنهام يف  كتاباته 

ينتهي  طومسون  دانيل  رشيط  أن  إال  واح��د«،  مهد 

باإلشارة إىل أن التنافر بينهام كان حتمياً، نظراً الختالف 

والعنف.  الصخب  إىل  وجنوحهام  الفكرية  توجهاتهام 

وميكن استخالص أسباب الجفوة بني البطلني )وهو ما 

إميل  »مزاجية«  إىل  أساساً  الرشيط(  توتر  عليه  انبنى 

إىل  القاسية  بول سيزان فقد دفعته خياراته  أما  زوال، 

حياته،  أواخر  يف  والعته  الجنون  هوة  عىل  اإلرشاف 

وبالتايل القطيعة مع عامله الخارجي.

رشيط »سيزان وأنا«

وقد وّقعت املخرجة وقتها بياناً شديد اللهجة للمطالبة 

السينام  نجوم  من  عدد  مبعية  بولنسيك  بإطالق رساح 

وميالن  أدج��اين  ايزابيل  املمثلة  غرار  عىل  واألدب، 

كونديرا وسلامن رشدي وبول أوسرت.

فنية،  أرسة  يف  وعاشت  طومسون  دانيل  ولدت  وقد 

فهي ابنة املخرج جريار أوري واملمثلة جاكلني رومان، 

وتزوجت املخرج املرسحي الفرنيس الشهري ألبري كوسيك. 

إلخراج  تفرغت  لوالدها  أفالم  عدة  كتبت  أن  وبعد 

أفالم عديدة، وكان لها فضل نيل جائزة األوسكار عدة 

عن   2000 سنة  سيناريو  أحسن  جائزة  )أهمها  مرات 

عىل  زيادة   ،)La Bûche( فيلم 

ستار  كريستال«  »الغلوب  جائزة 

 Fauteuils سنة 2007 )عن فيلم

 .)d›orchestre

محاولة القبض عىل لحظة العته

أرشكت املخرجة يف عملها الجديد 

ممثلني تثق بهم جيداً وعارشتهم 

حواراتها  مختلف  ويف  قرب،  عن 

التلفزية رصحت دانيل طومسون 

الفيلم  أبطال  اختيار  سبب  عن 

وأساساً الدورين الرئيسيني، وهام 

زوال  إميل  دور  يف  ك��اين  غيوم 

وغيوم غاليان يف دور بول سيزان.

إن قصة الفيلم تستدعي رضورة 

وإحداث  والدعابة  املرح  إب��راز 

توقعات  مل��رواغ��ة  ال��ده��ش��ة 

من  وهدهدتهم  املشاهدين 

ذروة  إىل  ونقلهم  أرائكهم  عىل 

قراءة  ويف  والذهول.  االنخطاف 

املشاهد  م��ن  لإلطناب  عجىل 

ال��ب��اذخ��ة وت��ص��وي��ر األم��اك��ن 

والطبيعة  الفخمة  الباريسية 

املنحى  فهم  ميكن  ال��س��اح��رة، 

وقد  املخرجة.  إليه  تأخذنا  الذي 

تغاضت عن بعض املراحل القامتة 

من حياة إميل زوال وبول سيزان 

أدائها،  لصعوبة حبكتها وصعوبة 

علقت  ق��د  الخبري  فاملشاهد 

بذهنه روعة األداء التمثييل لكريك دوغالس يف رشيط 

القادر عىل  الناجح واملميز هو  »فان غوغ«. فاملخرج 

مقنع  موضوع  إىل  والبؤس  والدمامة  البشاعة  تحويل 

املناظر  عن  بعيداً  اإلبداع  ميكنه  وبالتايل  ومستساغ، 

ومن  الروتوشات.  كثري  املنمق  والديكور  الجاهزة 

الطريف أن هذا املمثل قد تلبس بدور الرسام الهولندي 

عن  يتخىل  جعله  حدٍّ  إىل  املقطوعة«  األذن  »صاحب 

طبيعة سحنته العادية، ففزعت زوجته وصارحته بأن 

ينتبه لحالته الغريبة ورشوده وعدم تركيزه.
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ال  أنني  أخ���رى،  قصة  إذن  تلك 

أشاهد فيلامً ليك أحكم عليه كناقد 

له  فيلم  وإمنا  سيناميئ،  صحفي  أو 

مبفرده قصة تصلح ألن تكون فيلامً، 

»آخر  يف  العمل  السعيد  بدأ  حيث 

كفكرة  ع���ام2007  املدينة«  أي��ام 

وم��رشوع  سيناريو  إىل  ت��ط��ورت 

عام  تم  والتصوير  عامني،  خ��الل 

خمس  تأخر  العرض  لكن   ،2010

السعيد  وّجه  لهذا  كاملة،  سنوات 

النهاية،  شارة  عرب  للعرشات  الشكر 

أن  أجل  من  ساعدوه  الذين  هؤالء 

من  قدر  بأكرب  للنور  الفيلم  يخرج 

االستقاللية.

أكتوبر  حتى   2016 فرباير  منذ 

أيام  »آخر  اكتفى  نفسه  العام  من 

املدينة« بحصد العديد من الجوائز 

شارك  التي  املهرجانات  معظم  يف 

فيها، قبل أن تبدأ قصة أخرى لكنها 

استبعد  عندما  املرة،  هذه  حزينة 

دون أسباب مقنعة من الدورة 38 

الدويل  السيناميئ  القاهرة  ملهرجان 

فنياً  ضعيف  فيلم  منه  بدالً  ودخل 

االنتقاد  أب��واب  فتح  يف  سبباً  كان 

عىل إدارة املهرجان، وسط توقعات 

العام  دورة  يف  بآخرين  باستبدالها 

كان  ال��ذي  الفيلم  إن  أي  املقبل؛ 

رفع  أج��ل  م��ن  ي��ش��ارك  أن  يجب 

ال��دويل  املهرجان  دورة  مستوى 

األوسط  الرشق  منطقة  يف  الوحيد 

تلك  عمل  لينهى  استبعاده  جاء 

مبارش،  غ��ري  بشكل  ول��و  اإلدارة 

هذه  كتابة  يف  رشع��ت  وعندما 

استوقفني  »السيناميئ«  لل�  السطور 

فيس  عرب  كتب  وقد  النقاد،  أحد 

ملشاهدة  مؤخراً  ذهب  أنه  بوك 

الفيلم يف مدينة »نانت« الفرنسية، 

كرثة  أن  اعتاد  ألنه  متخوف  وهو 

اآلراء اإليجابية عن عمل فني تأيت 

أن  تأكد  لكنه  مبردود عكيس،  دامئاً 

إشادة  حرف  كل  يستحق  الرشيط 

أطلق بخصوصه .

نستالجليا املدينة

إن  أقول  أن  اآلن  ميكنني  باختصار 

أليام  تحن  يجعلك  ال��ذي  الفيلم 

الذي  العريب  الربيع  قبل  مدينتك 

تحول خريفاً رغم أنف من خرجوا 

للتغيري، نجح أي يف أن يجعلك تحن 

إليه هو شخصياً، وبات البحث عن 

الفيلم  لهذا  وثالثة  ثانية  مشاهدة 

بتجربة  مر  من  لكل  متوقع  أمر 

املشاهدة األوىل. 

يتميز  ال  املدينة«  أيام  »آخر  فيلم 

وكيف  القضية  مستوى  عىل  فقط 

عربرَّ عنها، وإمنا عىل مستوى التكنيك 

السيناميئ الذي يجمع بني الوثائقي 

تشاهد  وأنت  تعرف  فال  وال��روايئ، 

تم  اللقطات  هل  الفيلم  فصول 

الوثائقية  األفالم  بطريقة  تصويرها 

مكتوب  سيناريو  ت��راه  ما  أن  أم 

وحسناً  والكلمة،  بالحرف  مسبقاً 

أن تراجع املخرج تامر السعيد عن 

الفيلم، وأسند  تجسيد شخصيته يف 

الربيطاين  امل��رصي  للممثل  املهمة 

خالد عبد الله، ألنه بذلك أنهى متاماً 

لو  حتى  وثائقي  الفيلم  أن  فرضية 

كذلك عىل شاشة  التكنيك  أن  ظهر 

السينام. 

الفيلم يدور حول خالد، وهو مخرج 

القاهرة،  بوسط  ملتصق  ش��اب 

ويرتبط بصداقات مع ثالثة مخرجني 

كل هذا الحنني إىل

»آخ����ر أي��ام

امل��دي��ن��ة«

محمد عبد الرحمن - مرص

لفيلم »آخر أيام املدينة« 2016 للمخرج تامر السعيد أكرث من وقفة حدثت معي، الرئيسية 
قصته يف مهرجان برلني السادس والستني الذي أقيم يف فرباير من عام 2016 الذي شهد أول 
عروضه العاملية، وهذا يف اليوم األول لدى وصويل ملهرجان برلني، وكدت أفشل يف العثور عىل 
املشاهد  بكل  مغرماً  منها  خرجت  التي  للقاعة  ووصلت  نجحت،  أخرياً  لكنني  العرض،  قاعة 

واللقطات التي ظل السعيد تسع سنوات يجمع بينها ليقدم رشيطه للعامل.

الفيلم يدور حول خالد 

مخرج شاب ملتصق بوسط 

القاهرة ويرتبط بصداقات 

مع ثالثة مخرجني من أبناء 

جيله، كلهم يحاولون 

انجاز أفالم عن عالقتهم 

باملدينة التي نشأوا 

فيها هي املدن التي 

تظهر وكأنها تنتظر حدثا 

كبريا
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مرص  يف  الناس  النفصال  الفيلم 

فنسمع  املسؤولني،  ترصيحات  عن 

يف  الناس  ون��رى  األخبار،  عناوين 

الشوارع منفصلني عنها.

معظم  تركُّز  كذلك  االنتباه  لفت 

لكن  القاهرة،  يف  الفيلم  أح��داث 

وب��ريوت،  بغداد  يهمل  مل  املخرج 

ودامئا ما كان يطل عليها يف النصف 

الثاين من األحداث عرب »السكايب« 

مع  امل��رصي  املخرج  يجمع  ال��ذي 

صديقيه يف العراق ولبنان. وشاهدنا 

يحدث  كان  مام  العديد  خالله  من 

يف املدينتني العربيتني الكبريتني. 

أهم جوائز الفيلم ومشاركاته

املدينة«  أي��ام  »آخ��ر  فيلم  حصل 

عىل العديد من الجوائز املهمة من 

من أبناء جيله، األول عراقي متمسك 

بالبقاء يف بغداد حتى املوت، والثاين 

يف  يعيش  والثالث  برلني،  إىل  تركها 

بريوت ويعجز عن تصويرها، كلهم 

عالقتهم  عن  أفالم  إنجاز  يحاولون 

هي  أو  فيه،  نشأوا  التي  باملدينة 

املدن التي تظهر كأنها تنتظر حدثاً 

يدركون  العمل  صّناع  يكن  مل  كبرياً 

أنه سيقع فعالً، حيث قامت الثورة 

بعد 6 أسابيع من انتهاء التصوير.

يحاول  »خالد«  نرى  الشاشة  عىل 

إنجاز فيلم عن والده الشاعر الراحل 

ويبحث عن أصدقاء ومعارفه للكالم 

حوله، يسجل مع والدته يف مرضها 

يف  السعيد  تامر  وال��دة   – األخ��ري 

الحقيقة- يذهب إىل مبنى التلفزيون 

املرصي للتسجيل مع »آبله« فضيلة 

الشهري،  األطفال  برنامج  مقدمة 

وال��ده،  مع  تتعاون  كانت  التي 

موضوع  هو  ليس  اآلب  فيلم  لكن 

حيث  بالطبع،  املدينة«  أيام  »آخر 

الثالثة  األصدقاء  زي��ارة  خالل  من 

نيو  ملهرجان  الكربى  الجائزة  بينها 

الذي  الدويل  السيناميئ  هوريزون 

ڤروسالڤ  مدينة  يف  سنوياً  يقام 

يف  الكاليجاري  وجائزة  ببولندا، 

ال��دويل،  السيناميئ  برلني  مهرجان 

مهرجان  يف  مخرج  أفضل  وجائزة 

الدويل  السيناميئ  آيريس  بيونس 

الفيلم  بطولة  يف  يشارك  )بافييس(. 

إىل جانب خالد عبد الله كل من ليىل 

سامي وحنان يوسف ومريم سعد، 

وعيل صبحي مع حيدر حلو وباسم 

فياض  وباسم  العراق،  من  حجار 

من لبنان. »آخر أيام املدينة« فيلم 

برودكشن،  زيرو  رشكة  إنتاج  من 

فيلم«  الند  »ص��اين  مع  بالتعاون 

وتلفزيون  رادي��و  رشك��ات  إح��دى 

و»منجاموك  يت«  أر  »أي��ه  العرب 

فيلمز« و»أوتونوموس«. الفيلم من 

السعيد،  وتامر  سلطي  رشا  تأليف 

عبد  وخالد  السعيد  تامر  وإنتاج 

الله.

للقاهرة، وبحث كل منهم عن خيط 

لتصوير مدنهم، ومن خالل جوالت 

للبحث  القاهرة  وسط  يف  البطل 

بسبب  واألمل  ج��دي��دة  شقة  ع��ن 

ومعاودة  مقطوعة  عاطفية  عالقة 

الفيلم  األم املريضة، كل ذلك صنع 

املتفرج  يجعل  وبأسلوب  الحقيقي 

جيداً  األح���داث  يعرف  ال  ال��ذي 

أنفسهم،  ميثلون  األبطال  أن  يظن 

بالطب  يتضمن  الفيلم  أن  غري 

الحقيقية، خصوصاً  اللقطات  بعض 

ملظاهرات حركة كفاية، لكن العمل 

روايئ بالكامل.

لهذا السبب قامت الثورة

فالفيلم  السيايس  املستوى  أما عىل 

نجا من فخ االستمرار حتى الثورة، 

بخروج  التقليدية  النهاية  أو 

ومع  يناير،   25 يف  امل��ظ��اه��رات 

ثار  مل��اذا  توضح  وثيقة  يعد  ذلك 

ويوثق  األحداث.  طوال  املرصيون، 

ال يتميز الفيلم فقط عىل 

مستوى القضية وكيف عرب 

عنها وإمنا عىل مستوى 

التكنيك السيناميئ الذي 

يجمع بني الوثائقي 

والروايئ، فال تعرف وأنت 

تشاهد فصول الفيلم 

هل اللقطات تم تصويرها 

بطريقة األفالم الوثائقي 

أم بسيناريو مكتوب مسبقا

الفيلم نجا من فخ 

االستمرار حتى الثورة، أو 

النهاية التقليدية بخروج 

املظاهرات يف 25 يناير، 

ومع ذلك يعد وثيقة 

توضح ملاذا ثار املرصيون 

عىل حسني مبارك
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تحّيز  مثّة  امللّف،  هذا  مقاالت  ستربهن  كام 
الهوليووديّة  األمريكّية،  السينام  يف  واضح 
»اآلخ��ر«،  ضد  الخصوص،  وجه  عىل  منها 
الذي هو –بالّتعريف العمومّي-: غري األبيض 
أيًضا  ولكن  امللّف؛  هذا  موضوع  )العريّب، 
والّسكان  األسود،  واإلفريقّي  الرشق-آسيوّي، 
هو  اآلخ��ر  ه��ذا  للمستعمرات(.  األصليني 
أدىن  إره��ايّب،  متخلّف،  همجّي،  بالرضورة: 
معرفيًّا وأخالقيًّا وتقنيًّا، َشِبق، غريزّي، أقرب 
التي  الطّبيعة  أشياء  من  جزٌء  الحيوانّية؛  إىل 
من  األبيض«  املتحرّض  »اإلنسان  يستعملها 
أجل التقّدم والرّخاء، وهذان ال يتحّققان إال 
« الهمجّي، أي يخضع، ويتبّنى  عندما »يتحرضرَّ
طُرق البيض وأساليبهم، وهيمنتهم، وينخرط 
يف الّدور املحّدد له اقتصاديًّا كُمستَغّل؛ ويظلُّ 
رغم ذلك دونيًّا، بدرجة أدىن، إذ تَُحول جيناته، 
والحمولة  االجتامعّي،  االقتصادّي  ووضعه 
التاريخّية املركّبة عليه، عن تحّوله الكامل –

مورفولوجيًّا، شكليًّا؛ وطبقيًّا- إىل أبيض.

هوليوود معكوسًة: 

فضيحة االستعامر 

وهزميته يف 

»آفاتار«
هشام البستاين - األردن

الرّجل األبيض -يف املخيال السيناميّئ الهوليوودّي الّرائج- 
عن  املستقّل  بوجودهم  وال  غريه،  ببرشيّة  يعرتف  ال 
الطبيعة )باعتبار الطبيعة موضوعاً للفعل، واالستغالل، 
رغم  الجديد  العامل  »اكتشف«  من  فهو  والتوظيف(، 
وجود ماليني الّسكان من الّشعوب األصلّية فيه سلًفا. 
وهو يعترب املستعمرات أرًضا يبابًا، فارغًة، ِملُْك ال أحد، 

أماكن عذراء تنتظره ليفتّضها.
الهوليوودّي  السيناميّئ  املخيال  -يف  األبيض  والرّجل 
الّرائج- بطٌل دامئًا، متفّوٌق دامئًا، هو املنقذ واملخلّص، 
أو  لالستعامر  نقًدا  تحمل  التي  األفالم  تلك  يف  حتى 
أحد  يكون  التدّخل،  أو  العدوانّية  الحروب  فظائع 
البيض مفتاَح الخالص، حامي الفقراء واملضطَهدين، أّما 
املضطَهدون أنفسهم، امللّونون، فهم كومبارٌس لبطولته 
ألخالقه  موضوٌع  الفريدة،  لشامئله  خلفّية  الفّذة، 
لهم  وجود  ال  مرتّددون؛  متوّجسون،  خائفون،  الّنبيلة، 

عىل املستوى الّثقايفّ أو الحضارّي.
جيمس  للمخرج  »املُتجّسد«(  )أو  »آف��ات��ار«  فيلم 
كامريون، من إنتاج 2009، هو االستثناء الفريد ألغلب 
حيث  من  بامتياز  هوليوودّي  فيلم  أنّه  ورغم  ذلك. 
نفقات اإلنتاج الّضخمة )237 مليون دوالر(، والّتقنّيات 
التشويقّية،  الفيلم  وحبكة  املستخدمة،  اإلبهاريّة 
وجرعات اآلكشن العالية، واعتالئه قوائم األفالم األكرث 
مليار   2.8( حّققها  التي  الهائلة  واإليرادات  مشاهدة، 
القيم  أغلب  من  الّنقيض  عىل  يقع  أنّه  إال  دوالر(، 

البيضاء املحافظة التي متّثلها هوليوود بشكل عاّم.
الرّحمة،  يعرف  ال  ُمستعمٌر  الفيلم  يف  األبيض  الرّجل 
ثروات  لينهب  جاء  تدمريًا،  الّتقنّيات  بأكرث  ُمسلٌّح 
مبعدٍن  تتمّثل  والرثوة  باندورا،  اسمه  »جديد«  كوكب 
اآلمر  أونوبتونيوم.  اسمه:  باطنه  من  يُستخرج  مثني 
أّما  الّتعدين، ومديرها؛  باندورا هو رشكة  الّناهي عىل 
الّنظامّيني  املارينز  من  فهو  بالحامية  املكلّف  الجيش 
لسلطة  خاضعون  باندورا(  )يف  لكّنهم  األرض(،  )عىل 
الرّشكة ويتقاضون رواتبهم منها: مرتزقة، ويستخدمون 
والقصف،  الطائرات  خصوًصا  الّتكنولوجّي،  تفّوقهم 
يسّمونهم:  إن هؤالء  حتى  األصلّيني،  الّسكان  إلخضاع 
Sky people، أولئك القادمون من الجّو / من الّسامء. 
عداءهم  الكالسييّك  املستعِمرين  بإعالن  الفيلم  يبدأ 
للطّبيعة )املتوّحشة التي ينبغي ترويضها وإخضاعها(. 
أو  يزحف،  حّي،  يشء  كّل  الّسياج،  وراء  فيام  “هناك 
يطري، أو يربض يف الوحل، يبغي قتلكم وأكل أعينكم 

يستقبل  التي  املوجزة  الّتعليامت  كتحلية.” هذه هي 
من  األخ��رية  فعة  الدُّ الكوكب  عىل  املارينز  قائد  بها 
الجنود الواصلني، ومن ضمنهم بطل الفيلم جيك سويل 
املصاب  املُقعد  الجندّي  وورثنغتون(،  سام  )املمّثل 
ليس  “لكن  عالجه،  ميكن  وال��ذي  الفقرّي،  بعموده 
باملعونات التي يتلّقاها املحاربون القدامى؛ ليس بهذا 
يستطيع  االستغاليّل،  الرأساميّل،  االقتصادّي،”  النظام 

املشاهد أن يُكمل.
والرّشكة ال تستعني باملارينز )بالعنف( فقط، بل متلك 
وطرق  عادات  يدرسون  الذين  العلامء  من  مجموعة 
فوق  يعيشون  الذين  )“املتوّحشون  األصلّيني  الّسكان 
األشجار،” مجرّد “قرود زرقاء اللّون”(، وذلك ل�”كسب 
قلوبهم وعقولهم،” واستاملتهم لتحييدهم، واحتوائهم 
املعلومات  بنقل  واخرتاقهم  اإلنجليزيّة،  بتعليمهم 
يدمج  علميًّا  برنامًجا  متّول  والرشكة  للقيادة.  عنهم 
جينات الّسكان األصلّيني بجينات برشيّة لُينِتج اآلفاتار 
الّسكان  لشكل  مطابق  بيولوجّي  جسد  )املُتجّسد(: 
بعد،  عن  عصبيًّا  “قيادته”  لإلنسان  ميكن  األصلّيني، 
وجودنا  سبب  هو  “األونوبتونيوم  االخرتاق.  ويُسّهل 
ُهنا، وهو الذي يدفع مثن علومك،” يقول مدير الرشكة 
لرئيسة الفريق العلمّي املتعاطفة مع الّسكان األصلّيني، 
من  الحقيقّي  علومها(  )وموقع  موقعها  لها  موضًحا 

اإلعراب.
إًذا، العنارص مكتملٌة بوضوح غريب: االستعامر للّنهب، 
والعلوم  األنرثبولوجيا  املال،  رأس  خدمة  يف  العسكر 
كمدخٍل لتسهيل االستعامر والتجّسس، شيطنة الّسكان 
األصلّيني لنهب أرضهم، ووحشنتهم لتربير استعبادهم.
أما عىل الجانب اآلخر، جانب الّسكان األصليني، فاألمور 
بذات الوضوح. ليسوا كومبارًسا، ليسوا سّذًجا، بل هم 
شعب له اسم: الّنايف، ولهم لغة )تم اخرتاعها خّصيًصا 
للفيلم من قبل الربوفيسور بول فروِمر، ولها خصائص 
صوتّية وقواعد لغويّة وقاموس يرتجمها إىل اإلنجليزيّة، 
وميكن تعلّمها من خالل موقع إلكرتويّن(، ولهم حضارة 
متكاملة يقّدمها الفيلم مبرجعّية ذاتها، وبعيونها هي، 

ال مبرجعّية الرجل األبيض وعيونه املتلّصصة. 
تجاه  عالية  حساسّية  ذات  أخالقّية،  كائنات  والّنايف 
)كام  نفسها  وتعترب  األخ��رى،  وموجوداتها  الطبيعة 
اآلن  يعرف  األصلّيني يف  الّسكان  فلسفات  هي مجمل 
)تدعى  األّم  للطّبيعة  امتداًدا  وأسرتاليا(  باألمريكتني 
“إيوا” يف الفيلم(، جزًءا منها، ال مهيمنة عليها. وميكن 
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خالل  من  والحيوانات  بالطّبيعة  ماديًّا  االرتباط  للّنايف 
من  نوع  وهو  الّنايف(،  بلغة  )“تساهيلو”  “الرابط” 
بني  والعالقة  شعرهم؛  جدائل  يف  املوجودة  املجّسات 
اإلنسان والحيوان ليست عالقة ترويض واستعباد، بل 
عالقة اختيار متبادل: يختار الّنايف مطّيته وهي تختاره، 
تستكمل  ال  املشرتك”،  “القبول  هذا  انعقاد  ودون 

العالقة.
الّنايف يفهم الطّبيعة، ينساب معها، ميّر خاللها دون أن 
املستعِمر  بينام  عنه رضر؛  ينتج  أو  عنه صوٌت  يصدر 
عىل عداء مع الطّبيعة، يعاملها بنزٍق وعنف، يسحقها 
بآالته وصواريخه، يحفرها بجّرافاته، ويلّوثها مبصانعه. 
والطّبيعة،  املستعِمر  بني  يقع  الفيلم  يف  اصطداٍم  أّول 
بعد  الّراسخة:  النمطّية  والّصور  املفاهيم  فيه  وتنقلب 
أن يترصّف ببالهة وولدنة، يستثري جيك سويل حيوانات 
الغابة، ثم يضيع داخلها، وال ينقذه سوى تدّخل واحدة 

من الّنايف، نتريي، ابنة زعيم القبيلة. 
املستعِمر هنا جاهٌل )بالطّبيعة(، بدايّئ )ال يعرف كيف 
تصدر  )“كالطّفل،  وأبله  ساذٌج  تائٌه،  معها(،  يتعامل 
الضجيج، ال تعرف ما أنت فاعله”(، همجّي وعنيف؛ 
 / املحلّية  بينام  االستعامر؛  وحال  حاله  واقع  وهذا 
يف  “إنسانّية”  حكيمٌة،  عارفٌة،  الّذيل،  ذات   / امللّونة 
نفسه.  واملستعِمر  والطّبيعة،  الحيوانات،  مع  تعاملها 
)لهم  جسديًّا  الّنايف  حيونة  إىل  الفيلم  ذهاب  وبقدر 
أزرق، جلدهم  لونهم  القطط،  تشبه  ذيول، وجوههم 

الفيلم  يقّدم  حني  معكوسة  حيونة  أنها  إال  مخطّط(، 
هذه “الحيوانات” باعتبارها أكرث “إنسانّية” بكثري من 
التصّور  بهذا  يتلّقى  الذي  األبيض  املستعمر/  اإلنسان/ 

إدانة مزدوجة.
هذا  مثل  دفع  سبيل  طرح  من  الفيلم  يخجل  وال 
“آفاتار”  يف  املسلّحة.  القّوة  مواربة:  بال  االستعامر 
قبائلهم،  وتتوّحد  أنفسهم،  األصلّيون  السكّان  ينظّم 
الطّبيعة  فيها  إليهم  تنضّم  عنيفة  معركًة  ويخوضون 
كاسحة  هزمية  لُيلحقوا  وطيورها،  بحيواناتها  نفسها، 
رواتبهم،  تدفع  التي  التعدين  ورشكة  الغزاة  بجيش 
بالهزمية  يذكّر  مذلٍّ  -مبشهٍد  املستعِمرون  وينسحب 
وفّوهات  الحراب  نصال  تحت  فيتنام-  يف  األمريكّية 
الطروحات  إىل  الفيلم  يعود  فقط  هنا  البنادق. 
املسلّحة  املقاومة  يقود  فمن  التقليديّة،  الهوليووديّة 
هو جيك سويل، املارينز السابق، بعد أن يُرّفعه الفيلم 
للفيلم هنا مسائل  ما يشفع  لكن  املخلّص.  مرتبة  إىل 
ثالث: األوىل أن الفيلم ميتّد عىل مدار أسابيع، وليس 
سنني وعقود، مام يتطلّب إيجاد شخص يعرف العدّو 
الّداخل؛  من  ضعفه  ونقاط  وأسلحته  )املستعِمر( 
والثانية تحّول جيك سويل ثقافيًّا وحضاريًّا إىل جزء من 
عكس-تعليمّية  أو  تفكيكّية،  صريوة  عرب  الّنايف  شعب 
الّسابق  املارينز  يتخىّل جندي  وفيها   ،)Unlearning(
األصليني؛  طرق  و”يتعلّم”  البيضاء،  مفاهيمه  عن 
يحّول  أن  بعد  أن جيك سويل،  األهّم(  والثالثة )وهي 
يف  ميّر  االستعامرية،  ارتباطاته  وينبذ  الّنايف  إىل  والَءه 
الصعيد  عىل  فقط  ليس  كامل،  بتحّول  الفيلم  نهاية 
الفكرّي، فهذا تحّقق منذ انضاممه إىل املقاومة املسلّحة 
للّنايف، بل يتحّول جسديًّا، مورفولولجيًّا، مظهريًّا، ليحّل 
األصلّيني،  الّسكان  جسد  اآلفاتار،  جسد  يف  بالكامل 

وينبذ جسده األبيض، جسد املستعمر. 
كان  شطريت  شلوم  سامي  املغريّب  اليهودّي  الّشاعر 
قصيدته  يف  املعّقدة  املعضلة  هذه  أم��ام  وقف  قد 
وغادر  الصهيونّية  نبذ  أن  بعد  جدار”،  بال  “جداريّة 
“إرسائيل”، إذ يقول فيها ُمخاطباً محمود درويش: “أنا 
 أقرأُ أشعارََك كلوائحِ اتّهاٍم، وأُقرُّ بَذنْبي عن كّل تهمٍة،

من  واحتجاجٍ  احتجاجٍ  وألُف  جديد،  من  مرٍة  كّل  يف 
ضّد  وال  الشيوخِ  الصهاينة  ضّد  ال  يفيَد،  لن  جانبي 
 � وسوًدا  بيًضا  واملزراحيم،  منهم  األشكيناِز  الشباب، 
فأنا واحٌد منهم أليّن لسُت واحًدا منكم.« قدم الفيلم 
حالًّ لهذه املعضلة: التحّول الكامل إىل »واحد منكم«. 

أعضاء مجتمع املستعِمرين، حتى ولو كانوا متعاطفني 
من  التخلّص  يستطيعوا  لن  يستعمرونهم،  من  مع 
امتياز  مثالً  )ومنها  بها  يتمّتعون  التي  االمتيازات 
عاٍل(،  مثٍن  دفع  دون  دولتهم/مجتمعهم  مناهضة 
أو  برشتهم،  للون  التاريخّية  الحمولة  من  التخلّص  أو 
أو موقعهم  اآلخرين،  التاريخّية أللوان برشة  الحمولة 
الطبقّي يف سلسلة االستغالل. قد يكون مستحيالً -يف 
العامل املوجود خارج األفالم،- مغادرة صيغة املستعِمر 
لكن  الذكّية(،  لفتته  يف  »آفاتار«  يقّدم  )كام  جسديًّا 
املغادرة الجغرافّية متاحة بالفعل، فالجغرافيا هي جسد 
أي مرشوع استعامرّي استيطايّن، وتصبح مغادرتها هي 

النظري املمكن لطرح الجسد األبيض االستعامرّي.
جندي  استيقاظ  »استيقاظ«:  بلحظة  الفيلم  يبدأ 
املارينز جيك سويل من الّتجميد الذي خضع له ليقطع 
باندورا؛  وكوكب  األرض  كوكب  بني  الطويلة  الرحلة 
وينتهي الفيلم بلحظة استيقاظ أعمق: استيقاظ جيك 
ذيل  له  مخطّط،  اللون،  أزرق  جديد،  جسٍد  يف  سويل 
طويل، تاركًا جسده األبيض القديم ليتحلّل يف طبيعة 
الكوكب الجديد. االستيقاظ يعني الوعي، واالستيعاب، 
بعضهم  النايف  تحّية  هي  هذه  »أراك...«  والرؤية: 
أعامق  إىل  لتنفذ  الّسطح  تتجاوز  رؤية  وهي  لبعض، 
اإليكولوجي،  بالنظام  بالطبيعة،  الواعي  الكائن  عالقة 
الحّية.  وغري  الحّية  األشياء  كّل  يف  الكون  باستمرارية 
هذه الرؤية هي التي نجح جيمس كامريون بتحقيقها 

التي  األكاذيب  تفكيك  من  مبتدئًا  أصعدة،  عّدة  عىل 

اآلخرين،  واستعباد  لنهب  كمربّر  االستعامر  يقّدمها 

وتوضيح همجّيته الحقيقّية يف مغادرة ملا هو سائد يف 

أفالم هوليوود، ومنتهًيا بقراءة »اآلخر« كثقافة وحضارة 

من  كثريٍ  )يف  هي  التي  طرقها  متلك  ذاتها،  بحّد  قامئة 

األحيان( أكرث أخالقّية من طرق مّدعي التفّوق.

إحاالت:

جميع الجمل الواردة بني مزدوجني كاقتباس يف النّص 

هي ترجمة الكاتب لعبارات من الفيلم. 

 https://learnnavi.org :لتعلّم لغة الّنايف

الّسكان  تجاه  وجرامئه  االستعامر  فظائع  عن  للمزيد 
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الرّجل األبيض -يف 

املخيال السيناميّئ 

الهوليوودّي الرّائج- بطٌل 

دامئًا، متفّوٌق دامئًا، هو 

املنقذ واملخلّص، حتى 

يف تلك األفالم التي 

تحمل نقًدا لالستعامر أو 

فظائع الحروب العدوانيّة، 

يكون أحد البيض مفتاَح 

الخالص، حامي الفقراء
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والعاملني  السينام  خالل  من  نالحظها  النظرة  هذه 
ال  بها  واملهتمني  السينام  نقاد  من  كبري  فعدد  فيها؛ 
أنه ال  اإلفريقية، ويظنون  السينام  الكثري عن  يعرفون 
يوجد إنتاج سيناميئ يف القارة السوداء. وإذا ما افرتض 
أحدهم أن هناك أي لون من ألوان النشاط السيناميئ 
لدى األفارقة؛ فهم يرون أنه مجرد إنتاج بائس القيمة 
من حيث اإلنتاج واملستوى الفني، بل هو إنتاج نادر 
ومجرد تجارب فردية ال ميكن أن تكوِّن تياراً سينامئياً 

حقيقياً.
النظرة النمطية عن ثقافات الشعوب األخرى نراها أيضاً 
يف السينام األمريكية- ورمبا يف الذهنية العربية- باتجاه 
ثقافة الهنود الحمر الذين ال تراهم السينام األمريكية 

يف  دامئاً  ترغب  للدماء،  متعطشة  كائنات  مجرد  سوى 
التخلص من األمرييك الطيب اإلنساين، بينام الهنود ال 
يتميزون سوى بالقسوة فقط والرغبة يف القتل. ونرى 
الالتينية،  أمريكا  عن  السائدة  النمطية  النظرة  كذلك 
السينام  تكريسها  عىل  عملت  التي  النمطية  وهي 
األمريكية، ومن ثم انتقلت إىل مختلف الثقافات ومنها 
ثقافتنا العربية التي ال تنظر إىل أبناء أمريكا الالتينية 
العصابات  من  ضخمة  مجموعة  مجرد  باعتبارهم  إال 
فإذا  فقط.  والسالح  املخدرات  تهريب  يف  تعمل  التي 
مجتمعاً  نتصور  املثال  سبيل  عىل  كولومبيا  ُذكرت  ما 
من العصابات املتاجرة يف املخدرات، وقانون القتل هو 

منذ فرتة قريبة حىك يل أحد األصدقاء الفنلنديني أن فكرته عن 
مرص- والعامل العريب- قبل رؤيتها كانت مجرد فكرة أسطورية 
حول جغرافيا صحراوية تسودها الرمال واألتربة، بينام الجامل 
لكنه  بالكامل،  البلدان  هذه  يف  الوحيدة  التنقل  وسيلة  هي 
بلداٌن  بأنها  العربية فوجئ  الدول  حينام زار مرص وغريها من 
استطاعت أن تأخذ من التحرض ومظاهره الكثري، كام أنها تحيا 
حياة عادية مثلام يحيون رعاياها يف أوروبا متاماً، مع االختالف 

البسيط من حيث العادات واألخالق والدين.

العريب.. 

ذلك القاتل البشع

محمود الغيطاين - مرص

رمبا كانت هذه النظرة النمطية التي ال تختلف كثرياً يف كثري من دول العامل هي النظرة السائدة لدى العديد من 
الثقافات الغربية وغري الغربية عن منطقة الرشق األوسط. وحتى ال نكون متجنني فيام نقوله، فمثل هذا التنميط 
عن العرب والرشق األوسط يوجد مثيل آخر له باتجاه بعض الثقافات األخرى، ولعلنا أنفسنا مل ننج من مثل هذه 
النظرة النمطية باتجاه اآلخرين من ثقافات وعرقيات مختلفة. ورمبا ال نستطيع إنكار أننا منتلك نظرة منطية مثيلة 
باتجاه القارة اإلفريقية التي نُعد جزءاً أصيالً ال ميكن االنفصال عنه، ولكن رغم هذه العالقة الوطيدة جغرافياً بيننا 
كمرصيني وبني القارة اإلفريقية تكاد تكون نظرتنا الذهنية املتأصلة لدى أكرب عدد منا هي أن إفريقيا مجرد غابات 
ومستنقعات وأحراش، ومجرد إنسان بدايئ يرتدي األسامل، قاضياً حياته كلها يف محاربة الحيوانات الكارسة، متغذياً 
عىل لحومها بعد صيدها. وهذه النظرة النمطية الظاملة ال تدل إال عىل جهل حقيقي بثقافة قارة كاملة نعيش فيها. 
فمع عدم بعدنا الجغرايف عنها إال أننا ننظر إليها من خالل تخيلنا الذي فرضناه باعتباره واقعاً حقيقياً، يف حني أنه 

ينايف الحقيقية متاماً.

السائد هناك.
رده  ميكن  ال  الشعوب  ثقافات  يف  التنميط  هذا  إذن 
السينام  أن  صحيح  فقط.  األمريكية  السينام  إىل 
هذه  مثل  يف  واألول  الرئيس  السبب  هي  األمريكية 
النظرة النمطية باتجاه العديد من الثقافات والعرقيات 
والشعوب املختلفة، ولكن الجهل واالرتكان إىل ما يتم 
تصديره من خالل اآللة اإلعالمية الضخمة يكاد يكون 
النظرة الضيقة، ألن  الرئيس يف مثل هذه  السبب  هو 
يتم  ما  عىل  واالعتامد  والثقافة،  البحث  عن  الكسل 
مبا  مقتنعاً  املشاهد  يجعل  السينام  خالل  من  تقدميه 
يتلقاه فقط، يف حني أن معظم ما يتم تقدميه إليه ينايف 
الحقيقية يف كثري من األحيان. وهذا ما ميكن أن نالحظه 
اليوم عىل أرض الواقع من خالل تسليط اآللة اإلعالمية 
عىل حوادث القتل واالغتيال يف العراق وسوريا وليبيا، 
حتى تشكرَّل وعي الجميع باعتبار هذه البلدان مجرد 
تعمل  بينام  فيها،  الحياة  ميكن  ال  للقتل  مستنقعات 
اآللة اإلعالمية يف حقيقة األمر عىل الرتكيز عىل املناطق 
امللتهبة فقط يف مثل هذه البلدان، مصورة لنا أن هذه 
العراق  وكأن  الخراب،  هذا  يف  تحيا  بالكامل  البلدان 
الحقيقة  بينام  بالكامل،  تخريبهام  تم  مثالً  وسوريا 
جداً  وعادية  طبيعية  حياة  هناك  أن  تؤكد  الواقعية 
كالتي نحياها يف بلداننا تدور هناك، لكننا بتنا أرسى ملا 

تنقله لنا امليديا ووسائل اإلعالم فقط.
تشويه  عىل  تعمل  الخطرية  اإلعالمية  اللعبة  هذه 
الوعي لدى الجامهري الغفرية، ومن ثم ترتسخ مجموعة 
من الصور النمطية التي ال عالقة لها بالواقع يف ذهنية 

الجميع، وتكون تبعاً ملا ترغبه السياسات العاملية.
له  نظري  ال  نجاحاً  األمريكية  السينام  نجحت  هنا  من 
يف تقديم صورة العريب واملسلم بشكل منطي فيه من 
التجني ما ال ميكن أن يصدقه عقل. فالعرب يعيشون 
كبدو  األمريكية  السينام  نظر  يف  اليوم  حتى  حياتهم 
بينهم  فيام  ويتقاتلون  الجامل،  عىل  ينتقلون  رّحل، 
هو  القوة  ومنطق  القوافل،  عىل  ويسطون  كقبائل، 
والقسوة،  الدماء،  وسفك  والخطف،  لديهم،  السائد 
ثم  ومن  الرقيق.  يف  والتجارة  بل  امل��رأة،  واستعباد 
تطورت هذه الصورة فيام بعد إىل اعتبار العريب مجرد 
العامل  إىل  وصدره  اإلرهاب  ابتكر  من  هو  بل  إرهايب، 
بالكامل يف اآلونة األخرية، وال ميكن أن تكون هناك أي 
حوادث إرهابية يف أي بقعة من بقاع العامل إال إذا كان 
الذي هو  اإلرهاب  متورط يف هذا  هناك عريب مسلم 
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صنيعة العرب واملسلمني.
هل نستطيع من خالل هذه النظرة النمطية القاسية 
التي تنظر بها السينام األمريكية إىل العرب واملسلمني 

أن نقوم بتوجيه اللوم لهم؟
النظرة،  مثل هذه  نلومهم عىل  أن  ال ميكن  أننا  أظن 
بالسياسة  وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة  األمريكية  فالسينام 
دعائية  آلة  تكون  أن  بد  ال  فهي  ثم  ومن  األمريكية، 
ملثل  تكريسها  ويف  الدول.  من  غريها  تجاه  لسياستها 
كبرية  واملسلمني خدمة  للعرب  النمطية  الصورة  هذه 
أن  كام  العرب،  باتجاه  أمريكا  تتبعها  التي  للسياسة 
دون  من  تحيا  أن  ميكن  ال  التي  ال��دول  من  أمريكا 
كبرية وضخمة  مجموعة  أنها  باعتبار  لها-  عدو  وجود 
االجتامع  لها  ميكن  ال  التي  والعرقيات  الثقافات  من 
عىل كلمة واحدة إال يف حالة وجود خطر محدق بها 
هو  كان  الذي  السوفيتي  االتحاد  خطر  أن  ومبا  دامئاً- 
العدو األول لها قد انتهى بانتهاء مرحلة الحرب الباردة 
الربوسرتويكا  لسياسة  جورباتشوف  ميخائيل  وتطبيق 
أمريكا  لهذا مل تجد  السوفيتي،  االتحاد  التي أسقطت 
انتهت  ثم  ومن  أمامها،  عدواً  الهوليودية  والسينام 

عىل  الحريصة  األمريكية  السينامئية  األفالم  مرحلة 
وهنا  أفالمها،  يف  للسوفييت  الرشيرة  الصورة  تقديم 
بدأت مرحلة العدو الجديد ألمريكا الذي كان منطقة 
الرش  ميثلون  الذين  املسلمني  والعرب  األوسط  الرشق 
والتدمري  القتل  يف  العميقة  برغبتهم  العامل  يف  املطلق 

وسفك الدماء.
السينام  عهد  بداية  منذ  األمريكية  األفالم  أن  ننكر  ال 
من  استقته  منطي  بشكل  العريب  إىل  تنظر  كانت 
األمر  األساطري،  من  وغريها  وليلة،  ليلة  ألف  روايات 
تعمل  التي  األفالم  من  العديد  يقدمون  جعلهم  الذي 
ومن هذه  مبكر.  وقت  منذ  العريب  تشويه صورة  عىل 
للمخرج  Arabian Nights 1942م  فيلم  مثالً  األفالم 
جون رولينز John Rawlins، وهو الفيلم الذي يصور 
الفيلم صورة عن  الرشيد، كام يعطينا  شخصية هارون 
املجتمعات العربية باعتبارها مجرد مجتمعات شهوانية 
ال تعنيها سوى النساء، فتظهر النساء العربيات يف الفيلم 
مجرد راقصات وغانيات ال هم لهن سوى إثارة الرجل 
للمتعة،  أداة  باعتبارهن مجرد  للحصول عليهن  ودفعه 

فال يرتدين إال أقل القليل من املالبس طوال الفيلم.

النظرة؟  هذه  عىل  الفيلم  هذا  صّناع  نلوم  هل  لكن 
أظن أننا ال ميكن أن نوجه أي شكل من أشكال اللوم 
ملثل هذا الفيلم، ألن هذه هي النظرة الحقيقية التي 
تم تصديرها لآلخرين من خالل التاريخ اإلسالمي، فال 
ال  أمور  من  وما رسدته  وليلة  ليلة  ألف  نسيان  ميكن 
تختلف كثرياً عام صوره الفيلم. إذن فأسطورة املجتمع 
املرأة  يرى  وال  امللذات،  سوى  يعرف  ال  الذي  العريب 
عىل  عمل  من  نحن  للمتعة  أداة  مجرد  باعتبارها  إال 
مبارش  بشكل  التصدير  هذا  يكن  مل  وإن  تصديرها، 
باعتبارها سينام  األمريكية  السينام  ولكن  أو مقصود، 
جاهلة أيضاً ال تتقىص الحقائق، وال تريد سوى تصدير 
الصورة التي ترغبها هي. فقد أخذت القليل الذي عرفته 
بالنسبة  السحري-  العامل  هذا  تضخيم  عىل  وعملت 
لهم-، أو هذا الرشق الغامض السحري وعممت القليل 

الذي تعرفه من خالل هذا الفيلم.
 The فيلم األمريكية  السينام  أنتجت  1915م  عام  يف 
 Cecil B. DeMille للمخرج سيسيل دي ميل Arab
دامئة  بصورة  القوافل  يرسق  شاب  قصة  يحيك  الذي 
ذلك  بعد  نكتشف  ثم  إيقافه،  أحد  يستطيع  أن  دون 
وهي  العربية.  القبيلة  زعيم  ابن  هو  الشاب  هذا  أن 
الغرب  لدى  العرب  عن  راسخة  منطية  صورة  مجرد 
باعتبار أن العرب مجرد لصوص يسطون عىل اآلخرين 
التاريخ  من  بالرضورة  مأخوذ  وهذا  الوقت.  طوال 
العريب الذي مل يختلف كثرياً عن هذه الصورة السيام يف 
منطقة الجزيرة العربية. ولعلنا نالحظ أيضاً أن العريب 
النساء.  عىل  املتلصص  صورة  يف  ويبدو  له،  أخالق  ال 
وهو ما رأيناه يف فيلم The Barbarian عام 1933م 
للمخرج سام وود Sam Wood فنكتشف أن مرشد 
القافلة الذي يحاول دامئاً التطفل عىل السيدة البيضاء 

الجميلة الغربية هو أمري إلحدى القبائل العربية.
إذن فصورة العريب منذ بداية السينام األمريكية تحمل 
الكثري من التشوه الذي ال ميكن إنكاره. وهذه الصورة 
قوي  بشكل  تكريسها  عىل  األمريكية  السينام  عملت 
أيضاً،  واألورويب  األمرييك  املشاهد  نفس  يف  لتستقر 
يف  انتشاراً  األكرث  هي  األمريكية  السينام  أن  باعتبار 
العريب  عن  الذهنية  الصورة  كانت  ثم  ومن  العامل، 
من  أو  ألخرى  جغرافيا  من  كثري  تختلف  ال  واملسلم 

ثقافة ألخرى.
هذا الشكل النمطي للعريب يف تاريخ السينام األمريكية 
آلخر  آن  من  تطويره  عىل  السينام  هذه  صناع  حرص 

الفيلم  1921م  عام  فرأينا  سوءاً؛  أكرث  هو  ما  باتجاه 
 George للمخرج جورج ميلفورد The Sheik األمرييك
العريب  الشيخ  تصوير  عىل  حرص  ال��ذي   Melford
الشهواين املتيم بحب النساء األوروبيات، والذي ينفق 
أمواله ببذخ، وميارس مواقف الأخالقية وخبيثة للفوز 
بالتأكيد  الكثريات.  نسائه  إىل  تنضّم  أوروبية  بامرأة 
هذه الصورة املوجودة منذ القدم يف السينام األمريكية 
وتم  النفط،  اكتشاف  تم  حينام  بعد،  فيام  تطورت 
يعنيه يشء  ال  الذي  التافه  الرثي  الشيخ  إىل  ّتطويرها 
سوى اإلنفاق ببذخ ال ميكن تصوره عىل كثري من األمور 
املبالغ  ثرائه  إظهار  ملجرد  لها،  معنى  ال  التي  التافهة 
تعميق  عىل  األمريكية  السينام  عملت  ثم  ومن  فيه. 
الصورة األوىل يف سيكولوجية املشاهد بصناعتها لفيلم 
 The Son of the Sheik بعنوان  1926م  عام  آخر 
 George Fitzmaurice فيتزمورس  جورج  للمخرج 
وكأنه االمتداد الطبيعي للفليم األول، أو الجزء الثاين 
له، الذي يعمل عىل استعراض حياة البلهاء من العرب 

الالأخالقيني.
امللذات  يحيا حياة  الذي  للعريب  النمطي  الشكل  هذا 
اآلخرين،  عىل  والتلصص  النساء،  واستعباد  والسفه، 
وخطف النساء األوروبيات الجميالت، وقتل اآلخرين 
الكامنة  الصورة  هو  عليهم، ظل  والسطو  القبائل  من 

نجحت السينام األمريكية 

نجاحا ال نظري له يف 

تقديم صورة العريب 

واملسلم بشكل منطي 

فيه من التجني ما ال 

ميكن أن يصدقه عقل؛ 

فالعرب يعيشون حياتهم 

حتى اليوم يف نظر 

السينام األمريكية كبدو 

رحل
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يف ثقافة السينام األمريكية التي عملت عىل تصديرها 
للعامل، لتستقر يف ضامئر العديد من الثقافات يف العامل، 
للعريب  الحقيقية  الصورة  أن هذه هي  الجميع  فيظن 
التاريخ  خارج  بدائية  حياة  يعيش  الذي  املتخلف 
وتطوره. ولكن بعدما انتهت الحرب الباردة بني االتحاد 
لها  جديداً  عدواً  أمريكا  تجد  ومل  وأمريكا،  السوفيتي 
جديدة  أشكال  ابتكار  يف  بدأت  املسلم،  العريب  سوى 
البدائية  أخرجته من طور  الذي  املتخلف  العريب  لهذا 
أكرث  يكون  جديد  آخر  طور  إىل  الصحراء  يف  والسطو 
فبدأنا  السياسية،  ومستجداته  العامل  تطور  مع  تناسباً 
ال  التي  األمريكية  السينامئية  األفالم  من  العديد  نرى 
تصوير  سوى  لها  هم 
اإلرهايب  املسلم  العريب 
الذي ال يعنيه من العامل 
الجميع  ق��ت��ل  س���وى 
مثله،  مسلمني  ليكونوا 
فال يعنيه يف هذا القتل 
النساء،  وال  األط��ف��ال 
املدنيني، فهو يقتل  وال 
مطلقاً  رحمة  دون  من 
صيحته الشهرية بصوت 
مخيف:  كريه  أج��ش 

الله أكرب.
صورة  تشويه  بات  بل 
ميكن  ال  هدفاً  العريب 
هذا  فطال  إخ��ف��اؤه، 
ال��ت��ش��وي��ه ك��ل ع��ريب 
ي��ح��اول ال��دف��اع عن 
أرضه، أو ماله، أو أهله. 
ومن هنا رأينا الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه من 
االحتالل اإلرسائييل ليس سوى إرهايب، وكذلك العراقي 
الذي يقاوم االحتالل األمرييك هو مجرد إرهايب يستحق 
املوت من دون أي رحمة، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، 
وغريهم  والصوماليني،  اليمنيني،  عىل  األمر  وانسحب 

من العرب ملجرد أنهم عرب ومسلمون. 
للمخرج   True Lies فيلم  1994م  عام  رأينا  هنا 
عن  املأخوذ   James Cameron كامريون  جيمس 
كلود  للمخرج  La Totale 1991م  الفرنيس  الفيلم 
زيدي Claude Zidi، وقد حرص الفيلم األمرييك عىل 
الحمقى  من  كمجموعة  الفلسطينية  املقاومة  تصوير 

قنبلة  عىل  الحصول  يف  نجحوا  العربية،  والعصابات 
باسم  أنجلوس  لوس  مدينة  لتفجري  استعداداً  نووية 
 Art الهندي  املمثل  قام  وقد  املدنيني،  ضد  الجهاد 
الفيلم،  يف  عزيز”  أبو  “سامل  بدور  مالك  آرت   Malik
القنبلة  بتفجري  الفيلم  خالل  من  املشاهدين  وتوعد 
“هاري  البطل  وطاردهم  واألطفال،  النساء  وقتل 
شوارزنجر  أرنولد  املمثل  ب��دوره  قام  الذي  تاسكر” 
Arnold Schwarzenegger حتى قىض عليهم وعىل 

زعيمهم بصاروخ عسكري. 
وقد رفضت جميع الدول العربية عرض الفيلم يف دور 
عرضها، ملا فيه من إساءة للعرب وبخاصة الفلسطينيون، 
بتصويرهم مجرد مجموعة من اإلرهابيني. وأكد الناقد 
الجنسية  األمرييك  األصل  اللبناين  والباحث  السيناميئ 
جاك شاهني عىل أن هذا الفيلم يُعد من أبشع األفالم 
التي صورت العرب يف عيون األمريكيني. كام أن الفيلم 
عىل  عملت  التي  التقنية  األخطاء  من  العديد  فيه 
شوارزنجر  أرنولد  البطل  أن  ومنها  املشاهد،  استغباء 
يقود طائرة حربية من طراز إف 16، ومع ذلك جعلها 
تحلق بشكل عمودي، وهذا ما ال ميكن أن يحدث مع 

طائرة ذات محرك نفاث إال إذا كانت مروحية.
 William يف عام 2000م قدم املخرج وليام فريدكن
الذي   Rules of Engagement فيلمه   Friedkin
حرص عىل تصوير العرب إرهابيني وغوغاء، ومل يكتف 
العرب باعتبارهم  بذلك بل حرص عىل تصوير أطفال 
مرشوع إرهايب صغري ينتظر الفرصة يك يعمل عىل تدمري 
العامل، حيث يتظاهر اليمنيون أمام السفارة األمريكية 
فيقوم  املنطقة،  يف  األمرييك  الوجود  عىل  اعرتاضاً 
املتظاهرين،  من  شخصاً   83 بقتل  األمرييك  املارينز 
وتبدأ املباحث الفيدرالية بالتحقيق يف األمر، ويحاول 
الجرمية  للتحقيق حول  أرسل  الذي  األمرييك  املحامي 
الُعزرَّل  اليمنيني  األمريكية بحق  البحريرَّة  ارتكبتها  التي 
واملشوهني،  واألطفال  النساء  القتىل  مع  يتعاطف  أن 
فيها  يقول  التي  املسجلة  الرشائط  أحد  لكنرَّه عرث عىل 
املتحدث: إنه يجب أن نقتل األمريكيني كلهم املدنيني 
والعسكريني. وهنا تطور تصور العريب من مجرد شيخ 
واملغتصب  الخبيثة  األفكار  صاحب  الشبق  لقبيلة 
والسارق، إىل العريب اإلرهايب الذي سيفجر العامل ألنه 

يكرهه.
العرب  جميع  تشويه  عىل  تعمل  التي  الصورة  هذه 
حقوقهم  عن  مدافعني  كانوا  سواء  استثناء،  دون  من 

خالل  من  وباتوا  أيضاً  العراقيني  عىل  انسحبت  ال،  أم 
السينام األمريكية مجرد إرهابيني متوحشني ال بد من 
قتلهم وإبادهم والتخلص منهم، رمبا للتخلص من عار 
ما فعلته القوات األمريكية يف العراق، وهنا رأينا عام 
األمرييك  للمخرج   American Sniper فيلم 2014م 
كليينت أيستوود Clint Eastwood  وهو الفيلم الذي 
اعتمد عىل كتاب الجندي األمرييك كريس كايل الذي 
خدم يف حرب العراق وقتل أكرث من 160 شخصاً، مام 
وضعه يف مرتبة أكرث القناصني فتكاً يف التاريخ األمرييك. 
كان  األمرييك  الجندي  هذا  أن  تجاهله  ميكن  ال  ومام 
يرى أن كل من قتلهم مجرد مجموعة من املتوحشني، 
وأنه غري نادم عىل قتل أي منهم. وقد أثار الفيلم كثرياً 
يعمل  باعتباره  األمرييك،  املجتمع  داخل  االستياء  من 
العراق،  بحرب  الخاصة  التاريخية  الحقائق  تغيري  عىل 
عىل  والعمل  العرب  تجاه  العنف  إىل  يدعو  أنه  كام 
عىل  الكائنات  أخطر  من  باعتبارهم  منهم  التخلص 

العامل بالكامل. 
املشوهة  النمطية  الصورة  هذه  توقفت  هل  لكن 
والبعيدة كثرياً عن الواقع عىل العرب يف الرشق األوسط 

فقط؟
العرب  تصوير  عىل  حريصة  األمريكية  السينام  كانت 
من  مجموعة  باعتبارهم  العامل  بقاع  من  بقعة  أي  يف 
املسيحي-  عن  املسلم  ذلك  يف  يختلف  ال  اإلرهابيني، 
ال سيام أن املواطنني األمريكيني ال يفرقون بني العرب 
العرب  أن  األديان، ورمبا ال يعرف عدد كبري منهم  يف 
ال  العريب  أن  يرون  هم  بل  مسيحيون،  بينهم  يوجد 
بد أن يكون مسلامً فقط- ومن هنا اعتمدت السينام 
املشاهد  لدى  والجهل  الفكرة  هذه  عىل  األمريكية 
األمرييك، يك توقر يف نفسه أن العرب جميعاً مسلمني 
هذا  إن  حتى  والقتل،  للدماء  متعطشني  إرهابيني 
التشويه انسحب بالرضورة أيضاً عىل العرب األمريكيني 
يف تصويرهم إرهابيني مل تعمل الحياة املدنية والحديثة 
عليه  هم  ما  عىل  ظلوا  بل  تهذيبهم،  عىل  أمريكا  يف 
 The من صورة حقرية قاتلة؛ فرأينا عام 1998م فيلم

.Edward Zwick للمخرج إدوارد زويكSiege
مل تقترص هذه النظرة والصورة النمطية عىل الرجال 
عىل  األمريكية  السينام  عملت  بل  فقط،  العرب 
تطوير صورة املرأة العربية التي كانت مجرد راقصة، 
أو عاهرة، أو مستعبدة من قبل رجلها العريب وقاتلة 
أي  يف  عنه  تختلف  ال  متاماً،  مثله  وإرهابية  محرتفة 

صورة العريب منذ بداية 

السينام األمريكية تحمل 

الكثريمن التشوه الذي ال 

ميكن إنكاره. التي عملت 

السينام األمريكية عىل 

تكريسها بشكل قوي يف 

نفس املشاهد األمرييك 

واألورويب، باعتبار أن 

السينام األمريكية هي 

األكرث انتشارا يف العامل
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 Death Before يشء، وقد رأينا هذه الصورة يف فيلم
 Terry عام 1987م للمخرج تريي ليونارد Dishonor
العربية  املرأة  صور  الذي  الفيلم  وهو   Leonard
باعتبارها قاتلة محرتفة متتلك من القسوة والرغبة يف 

القتل ما ال ميكن أن نتخيله.
وإذا ما حاولنا متابعة السينام األمريكية التي تحدثت 
عن العرب عىل مر تاريخ، فسنجد يف هذه آالفاً من 
بل  العرب،  صورة  تنميط  عىل  حرصت  التي  األفالم 
واإلبداع يف تغيري هذه الصورة تبعاً ملتطلبات الوقت 
يف  السينام  هذه  قدمته  الذي  فالعريب  والسياسة. 
بداية القرن املايض يختلف اختالفاً كامالً عن العريب 
العربية  الجزيرة  منطقة  يف  النفط  اكتشاف  بعد 
وبداية الرصاع عىل النفط، وهذا األخري يختلف أيضاً 
عن العريب يف املرحلة الحالية التي بات فيها إرهابياً 
العامل أجمع، ويسعى إىل تدمريه نتيجة  وخطراً عىل 
التاريخ  وهذا  املتمدين.  للمجتمع  كراهيته  فرط 
لثقافات  الظاملة  األمريكية  السينام  من  الطويل 
اآلخرين نتيجة العمل عىل تنميطها هو ما دفع بجاك 
من  األمريكية  السينام  تفعله  ملا  االنتباه  إىل  شاهني 
يف  الثقافات  من  العديد  يف  العريب  صورة  تخريب 
يف  بالدراسة  أمرييك  فيلم   900 حوايل  فرصد  العامل، 
 Reel Bad Arabs: How Hollywood كتابه املهم
يف  األرشار  “العرب  Vilifies a People2001م 

السينام األمريكية/ كيف تشوه هوليود أمة”.
تكن  مل  األمريكية  السينام  أن  ذلك  معنى  هل  لكن 
سوى متجنية عىل العرب فقط، ومن ثم مل يكن هناك 
خالل  من  إال  العرب  عن  يتحدث  أمرييك  فيلم  أي 

التجني عليهم؟ 
تقديم  حاولت  التي  األمريكية  األفالم  بعض  هناك 
األفالم  هذه  لكن  للعرب،  وواقعية  جيدة  ص��ورة 
مقارنة مبا تقدمه السينام األمريكية كانت نادرة جداً. 
 Kingdom of Heaven ومن هذه األفالم رأينا فيلم
 Sir Ridley Scott سكوت  ري��ديل  سري  للمخرج 
2005م الذي صور صالح الدين األيويب واملسلمني يف 
دامئا  يحاولون  املسلمني  وأنرَّ  متاماً.  متسامحة  صورة 
 Munich تفضيل الحياة عىل املوت، كام رأينا فيلم
 Steven األشهر ستيفن سبيلبريج األمرييك  للمخرج 
Spielberg 2005م، وهو الفيلم الذي تعرض الغتيال 
يد  عىل  ميونيخ  يف  اإلرسائيليني  الالعبني  من  عدد 
مجموعة من الفدائيني الفلسطينيني، وكيف تعاملت 

معهم املخابرات اإلرسائيلية يف مباراة من التصفيات 
الفيلم  هذا  يف  سبيلبريج  براعة  وتبدو  واالغتياالت. 
الفلسطيني وال حتى  يف أنه مل يحاول إدانة الجانب 
نظر  الفيلم من وجهة  تناول  بل  الجانب اإلرسائييل، 
إنسانية بحتة، وكيف أن املزيد من القتل واالغتياالت 
من أجل السياسة يؤدي إىل القتل املعنوي الحقيقي 
األمر  العمليات،  وتشويه نفس من يقوم مبثل هذه 
الذي أدى إىل مهاجمة العديد من اليهود لسبيلبريج 
بسبب هذا الفيلم الذي غلّب فيه اإلنساين عىل ما هو 

سيايس أو ديني أو عرقي.

ومع كل هذا التنميط من السينام األمريكية للعريب، 
ما  عىل  األمريكية  السينام  صّناع  لوم  نستطيع  هل 

رونه من أفكار مشوهة عن العرب؟ يصدِّ
نحن ال نحاول من خالل ما نقدمه يف السينام املرصية 
أو غريها من السينامت العربية نفي الصورة املشوهة 
والنمطية التي تقدمها السينام األمريكية عن العريب، 
بل نعمل عىل التأكيد عىل هذه الصورة باملزيد من 
التشويه فيام نقدمه من مناذج سينامئية من املفرتض 
العريب،  أو  املرصي  والواقع  الشارع  عن  تعرب  أنها 
مام يؤدي إىل املزيد من هذا التشوه، فإذا ما نظرنا 

شخصية  سوى  نجد  فلن  مثالً  املرصية  السينام  إىل 
البلطجي، أو األبله، أو املرأة العاهرة، وغري ذلك من 
النامذج التي تقدمها السينام املرصية، واألمثلة عىل 
كل  يف  سعد  محمد  يقدمه  ما  مثالً  منها  كثرية  ذلك 
األبله،  املرصي  شخصية  عن  إال  تعرب  ال  التي  أفالمه 
ال  شخصيات  من  رمضان  محمد  يقدمه  ما  وكذلك 
تُعربِّ إال عن البلطجة والخروج عن القانون ومحاولة 
ذلك  الرجولة، وغري  كأنها  البلطجة  قيمة  اإلعالء من 

كثري من النامذج.

عملت السينام األمريكية 

عىل تطوير صورة 

املرأة العربية التي 

كانت مجرد راقصة، أو 

عاهرة، أو مستعبدة 

من قبل رجلها العريب 

إىل قاتلة محرتفة 

وإرهابية مثله متاما

 ال تختلف عنه يف 

أي يشء
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يبدو أن القامئني عىل السينام – وجلهم من أفق تجاري 
تسيريي ال صلة له بالفن أصالً- أصبحوا يرصون إرصاراً 
كبرياً عىل مجانبة الواقع، عىل تحويل الرمزية إىل هدف 
تقديم  إىل  تهدف  استيطيقية  حيلة  إىل  ال  جوهري 
تهليلية  انتقاديه وال صورة  العامل ال صورة  عن  صورة 
مام يشيع يف ثقافة الربوباغاندا املرتبطة بالسينام منذ 
حداثة أظافرها...)هل للسينام أظافر؟...نعم؛ إذ يكفي 
أن ينطلق البث وتهيمن الصور... فالصور قطعاً تعرف 

الحقيقة أكرث مام يعرفها الواقع(.
صورة  لها  تعرض  التي  التشويه  عملية  أصبحت  لقد 
والعاملية  تحديداً  األمريكية  السينام  واملسلم يف  العريب 
عموماً تثري االنتباه، خصوصاً يف ظل مجيء جيل متابع 
للسينام ولد وعاش يف الغرب، جيل متجنس بجنسيات 
الدين  مبحددات  وال  بالعربية  له  معرفة  ال  غربية 
اإلسالمي، إال ما ميكن إدراجه ضمن فضلة املعرفة التي 
يشرتك فيها الجميع والتي ال تشكل قيمة مضافة عند 

أي شخص.
العربية  الثقافة  الستحضار  غريب  منوذج  استوقفنا 
هريبرت   فرانك  رواية  اقتباس  خالل  من  السينام  يف 
التي   Dune »هضبة«  الصيت  ذائعة    F.Herbert
 D. لينتش  ديفيد  الكبري  املخرج  سينامئياً  اقتبسها 
من  املعروفة  البرصية  التجارب  صاحب   Lynch
عىل  واستحوذت  جمهورها  القت  التي  أفالمه  خالل 
تعبريي  كاتجاه  اليوم  تدرس  النقاد، وصارت  تعليقات 
ذي رمزية عالية، وصار لينتش يقدم كأحد أعالم الفن 
السابع الذين مل يخلق مثلهم يف البالد )أفالم مثل: بلو 
 Lost والطريق الرسيع الضائع Blue Velevt فيلفت
Highway وسيلور ولوال  Sailor and Lulla وخاصة 
عىل  الحائز   Mulholland Drive درايف   ميلهولند 

أكرث من جائزة واملرشح لعديد الجوائز العاملية(.
إن قارئ رواية فرانك هريبرت يجدها تعج بالتسميات 
اللغة  عىل  املرشق؛  عىل  مبارشة  املحيلة  والسياقات 
العربية وعىل التاريخ اإلسالمي وعىل سياقات الثقافة 
الكونية  الحرب  تصبح  بعيد  مستقبل  ففي  الرشقية، 
عىل املصدر الجديد للطاقة الحيوية والضامن الرئييس 
البرشية  التوابل... مستقبل  البرشية:  الحياة  الستمرار 
منوط بالسيطرة عىل التوابل. إنه محدد رشقي واضح 
الغرب  مع  متاماً  صالته  يبّت  مستقبل  البداية.  منذ 
هي  للتنقل  األساسية  ف��األدوات  املتقدم،  والعامل 
الحيوانات والدواب، والديكور األسايس الذي تسري فيه 

فيصل األحمر - الجزائر

صوت العرب 

من منظار أفالم

 الخيال العلمي 

زيزاك  سالفوي  الفيلسوف  يقول 
الفن  هي  السينام  إن   :S. Zizek
املنحرف بامتياز؛ فهي ال متنحك ما 
كيفية  عن  تخربك  بل  فيه،  ترغب 

الرغبة وكفى.
ينتج عن هذا الوضع أن السينام فن 
يعكس صورة الفنون كام توارثناها، 
واإلنسان  الحياة  تصوير  من  فبدالً 
والعامل املحيط بنا، وبدالً من العمل 
كام تفعل األنشطة البرشية األخرى 
جميعاً عىل تحسني الظرف البرشي 
نجدها تقوم بربمجة املشاهدين من 
أجل رؤية العامل بشكل دون شكل 
للعامل  رؤية  تكوين  أجل  من  آخر، 
تحت  الحقيقة  تجانب  ما  غالباً 
العنوان الفني الشهري الذي يقتيض 
الحقيقة  تصوير  عن  نبتعد  أن 
وراء  وما  واملجاز  الرمزية  عن  بحثاً 
السطوح، ولكن سؤاالً يطرح نفسه 
الواقع حيلة  عن  االبتعاد  هنا: هل 
حياد  ال  جاملية  عقيدة  أم  فنية 

عنها؟

أحداث الرواية هو ديكور صحراوي مع أنه مستقبيل، 
للمرشق  عموماً  الغرب  بتصور  يذكِّر  وعدواين  جاف 
كفضاء فارغ متام الفراغ من كل خصوبة، ولكنه يبقى 
فضاء روائياً إيجابياً بالرغم من كل ذلك؛ فضاء يصبح 
املجرة،  ألطامع  مركزاً  »الهضبة«  املدعو  الكوكب  فيه 
وهو كوكب معاٍد عداء شديداً – عىل غرار أهم من هم 
يف املجرة من برش-  لنظام الرجال اآلليني والحواسيب 
يسميه  ما  إىل  انتهى  ال��ذي  النظام  ذلك  واآلالت، 
الصيغة  يف  املصطلح هكذا  الشامل«-  »الجهاد  الروايئ 
االنجليزية-، كوكب يحيل عىل الصحراء ويزود العامل مبا 
يستخرج من باطن الرمال: التوابل...يف تشكيلة كونية 

فيدرالية يحكمها إمرباطور يسمى »صدام الرابع«.
والفراسة  بالحدس  النوراين،  بالعلم  تحتفي  القصة 
العربية والعلم الحاصل من تلقاء نفسه. بطل القصة 
قبل  من  دامئاً  مخفي  ألنه  الطريد؟  )تراه  آترييد  بول 
يطور  ذك��ور(  بال  زمن  يف  جاء  ألنه  عليه  خوفاً  أمه 
املدى  بعيد  وحدساً  خارقة  قوى  وبالرياضة  بالتأمل 
الذين  الهضبة  أهل  عىل  ينزل  ثم  األع��داء،  ملواجهة 
 Mahdi يسمونه  يخلصهم  مخلصاً  مسيحاً  ينتظرون 
كوكب  من  آتياً  عليهم  يحل  والذي  املنتظر(،  )املهدي 
بإحدى  متزوجاً  »امل��ؤدب«  بلقب  »كلدان«  اسمه 
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»سيدنا«  اسمه  رجل  ابنة  »شاهاين«  املدعوة  بناتهم 
النسخة  يف  كلها هكذا  »ترب«...)األسامء  اسمها  وامرأة 

اإلنجليزية(.
املستقبل  يف  موضوعة  التوابل  طريق  قصة  لكأنها 
الذي تجاوز مرحلة اإلنسان التكنولوجي. ولكنها قصة 
البيت  قرسيط،  بني  أس��امء:  يحملون  فيها  األبطال 
الحالك، دون إغفال أن  الحوات، قرين  الكلداين، ظفري 
األس��اس��ي��ني  البطلني 
اسمهام جيسيكا وبول، 
حمولة  ول��الس��م��ني 
فاألول  قوية،  مرشقية 
النبي  أخ���ت  اس���م 
يف  امل��ذك��ورة  إبراهيم 
والثاين  القديم،  العهد 
ه��و اس���م ال��ح��واري 
أعطى  ال��ذي  الشهري 
املسيحية كتابها الكبري، 
نستغل  ل��ن  أن��ن��ا  إال 
ولن  النقطتني  هاتني 
كثرياً،  عندهام  نقف 
بسبب داللتهام الحالية 
الغربية  الثقافة  عىل 
يتقىص  وتحليلنا   (
الحالية  ال��ت��م��ث��الت 

للعريب وللثقافة العربية يف السينام الغربية( ... ثم تأيت 
األلقاب الرفيعة فتسمى: النائب، واملؤدب...

كل هذه األلفاظ العربية، وغريها كثري، أوردها املؤلف 
بهذا الشكل من دون تحريف سوى القليل الذي يسمح 
للقارئ الغريب بنطق هذه التسميات العربية املرشقية 
هريبرت  فرانك  أوردها  ألفاظ  كلها  وهي  عرس.  دون 
العلمي، ولرسم مالمح مستقبل  الخيايل  لتسيري عمله 
أراده هو نفسه بهذا الشكل املحدد، واختيارات كاتب 
بالصدفة،  نربطها  أن  ميكننا  ال  هريبرت  فرانك  بحجم 
فكل املواد التخييلية مقصودة ومفكر يف أمرها ونابعة 
بالرضورة من اسرتاتيجية كتابية ال بد أنها حاملة لقيمة 

مضافة.
عام  لينتش  ديفيد  أخرجه  الذي  الفيلم  عىل  املالحظ 
مرتبط  ج��اميل  محتوى  كل  من  إفراغه  هو   1984
قبل  سنة  عرشين  املؤلف  عليها  أرص  التي  بالثقافة 
ذلك التاريخ، فالجانب البرصي الذي هو نقطة امتياز 
كل  استبعاد  عىل  كان مرصاً  السينام  لينتش يف  ديفيد 
ارتبط  والتي  الروايئ،  إليها  قصد  التي  للثقافة  إشارة 
األربع  وتكمالتها  األم  الرواية  امتداد  عىل  القراء  بها 
الشهرية )سلسلة رواية »ديون« تحوي خمسة أجزاء(...
وهذا يف عرف كثري من املعلقني هو سبب فشل الفيلم 
الذريع نقدياً وجامهريياً؛ إذ كان املنطقي هو تعويض 
ألوان ومالبس وديكورات وأصوات تحيل  نراه من  ما 
كثرياً عىل ثقافة البنك punk الهامشية  بعنارص برصية 

تتامىش مع الصحراء والرمال، وموسيقى الصحراء ذات 
بدالً  املديدة،  املوسيقية  والجمل  البطيئة  اإليقاعات 
من اإليقاعات الرسيعة التي تتامىش مع ظرف املرحلة 
)الثامنينات كانت مرحلة الديسكو واإليقاعات الراقصة 
خيانة  فيها  التي  اإللكرتونية(  واملوسيقى  الرسيعة 

جاملية واضحة.
خيانة  مثل  الفيلم  أن  عىل  التعليقات  كل  أجمعت 
التأملية  الصوفية  املرشقية  روحها  مختزالً  للرواية 
الفيلم،  جامليات  عىل  تحيل  لقطات  إىل  العرفانية 
الذي كان منذ سنوات قليلة قد طبع جامليات الخيال 
العلمي إىل غري رجعة »حرب النجوم«... خيانة جاملية 
بخلفية إيديولوجية واضحة تجعلنا نربط هذا التهميش 
تحتفي  لرواية  اقتباس  يف  العربية  للثقافة  العمدي 
باملخيال املرشقي احتفاء ظاهراً. يربط املعلقون بني هذا 
السياسية  الظروف  من  مجموعة  وبني  القوي  التوجه 
بني  العالقات  حددت  قد  كانت  التي  واالسرتاتيجية 
أمريكا من جهة، والعرب واملسلمني من الجهة املقابلة، 
تاريخ  بني  حاصلة  كلها  وهي  التشنج،  شديد  بشكل 
تأليف الرواية 1965 وتاريخ اقتباسها سينامئياً 1985؛ 
والحليفة  العرب  بني   1973 1967و  حربا  واملقصود 
وانتهاء  البرتول  أزمة  ثم  إرسائيل،  ألمريكا:  العتيقة 

احتجاز الرهائن األمريكان من قبل الثورة اإليرانية.
كان ميكننا أال ننتبه كثرياً لهذه التفاصيل لو أن املخرج 
لينتش  أن  لينتش، وذلك  ديفيد  آخر عدا  كان شخصاً 
وموسيقي  برصي  وفنان  ورسام  سيناميئ  مخرج  هو 
نقف  يجعلنا  الفنية  شخصيته  يف  امللمح  وهذا  أيضاً، 
ويجعلنا عىل  البرصية يف عمله،  الجوانب  عند  مطوالً 
العربية يف عمله  البرصية  الجوانب  استبعاد  بأن  يقني 

هذا مقصود وليس نتيجة الصدفة.
التي  املشاهد  من  مجموعة  هنا  نستحرض  أن  ميكننا 
فيلم  يف  العربية  البالد  تظهر  أو  العرب  فيها  يظهر 
املتحولني Transformersوهو  أيضاً فيلم خيايل علمي 
الصنع  ومعقدة  كبرية  روبوتات  مجموعة  موضوعه 
الفضاء  امتالك مكعب صغري يف  الذكاء تحاول  وعالية 
الروبوتات  فتأخذ  جبارة،  قوة  ممتلكه  مينح  الخارجي 
الطيبة هذا املكعب وتهبط به عىل األرض متخفية يف 
بالفضاء األريض  شكل سيارات عادية، قبل أن تلتحق 
األرض  عىل  السيطرة  بسط  محاولة  رشيرة  روبوتات 
قوى  لفائدة  تنتهي  قاسية  تكنولوجية  حرب  فتنفجر 
الخري، التي حولها السياق الروايئ إىل رموز وتشفريات 

أصبحت عملية التشويه 

التي تعرض لها صورة 

العريب واملسلم يف 

السينام األمريكية تحديدا 

والعاملية عموما تثري 

االنتباه، يف ظل مجيء 

جيل متابع  للسينام ولد 

وعاش يف الغرب، جيل 

متجنس بجنسيات غربية 

ال معرفة له بالعربية

التقدم  حجم  عىل  مشاهده  يبني  فالفيلم  واضحة، 
يف  العلمي  البناء  إليه  وصل  التي  والعلمي  التقني 
للسحاب،  الناطحة  الشاهقة  املباين  وكذلك  أمريكا، 
املنعرج غري  الوقوف عنده هو  الذي وددنا  والغريب 
الرحيم لألحداث عند العرب الذين يظهرون يف شكل 
بادية كبرية غري متامشية مع حقيقة كثري من املدنيات 
العربية، خصوصاً ما نراه يف الخليج؛ فاملخرج قد أغفل 
فعندما  العربية،  للدول  والرقي  التقدم  واقع  بشكل 
العريب ظهر  الخليج  دول  إحدى  إىل  األحداث  انتقلت 
يف  املتحركة  الصامتة  القوانني  متليه  حسبام  العرب 
السينام الهوليوودية، التي ال تعمل شيئاً سوى التشويه 
فلسطيني ألهداف  عريب  هو  ما  لكل  املنظم  املستمر 
اسرتاتيجية ال يحيد عنها أي سيناريو: التتفيه والتحقري 

والتهميش والتشويه.
العلمي تحديدا  الخيال  املقال عند  لقد وقفنا يف هذا 
ألهميته االسرتاتيجية والفلسفية، فهذا النوع املستقبيل 
الواعي  ورسمنا  للمستقبل،  واعية  الال  متثيالتنا  يرسم 
والال واعي لصورة الغد؛ إذ يبدو أن السينام األمريكية 
صغري  ولو  مكان  منح  عن  عاجزون  عليها  والقامئني 
يرتجم  الالواعي  املحو  هذا  يكون  ورمبا  فيه.  للعرب 
رغبة أخطر يف املحو الحقيقي للبالد العربية من هذا 

الغد اليوطويب الهوليوودي.

القامئني عىل السينام 

– وجلهم من أفق 

تجاري تسيريي ال صلة 

له بالفن أصال- أصبحوا 

يرصون إرصارا كبريا عىل 

مجانبة الواقع، عىل 

تحويل الرمزية إىل هدف 

جوهري ال إىل حيلة 

استيطيقية تهدف إىل 

تقديم صورة عن العامل
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الصورة اإليجابية للعريب

يف السينام العاملية!...

عبد الكريم واكريم - املغرب

درجت  بل  ويسء،  منطي  بشكل  فقط  واملسلم  العريب  صورة  األمريكية  السينام  م  تُقدِّ مل 
َمت  ومنذ نشأتها عىل رسم صور مغلوطة ومسيئة ألعراق أخرى؛ إذ هنالك أفالم كثرية َقدرَّ
صورة السود بشكل سلبي وتحقريي لعدة عقود، قبل أن يتم إعادة النظر يف هذه الصورة، 
خصوصاً بعد دخول السود كفاعلني أساسيني يف صناعة السينام بهوليود، وكذلك كان األمر 
بالنسبة للهنود الحمر الذين انتظروا بدورهم عقوداً سيئة سينامئياً قبل أن تُعيد لهم السينام 

األمريكية االعتبار وتُنتج عنهم أفالماً ُمنِصَفة.

سيئة  صورة  مت  قدرَّ التي  بالخصوص  واألمريكية  الغربية  األفالم  عن  الحديث  تم  لطاملا 
للشخصية العربية واملسلمة، لكن باملقابل مل يتم االلتفات كثرياً ألفالم جيدة فنياً وجاملياً 
إيجايب وبصورة مضيئة. وإذا كانت هذه األخرية  العريب بشكل  وذات بعد إنساين أظهرت 
قليلة باملقارنة مع األخرى التي درجت عىل تنميط صورة العريب واملسلم، فإنها تستحق أن 

نضعها يف بؤرة ضوء وحيز ُمَميرَّز.

العرب  التي قدمت صورة جيدة عن  األفالم  من بني 

العرب«  »لورانس  االستثناء:  وشكلت  واملسلمني 

»الطريق  لني،  ديفيد  اإلنجليزي  للمخرج   )1963(

الثالث  املخرج، »املحارب  لنفس  الهند« )1986(  إىل 

وجون  كرايطون  مايكل  للمخرَجني   )1999( عرش« 

 )2003( القرآن«  وأزهار  إبراهيم  »السيد  ماكرتنان، 

»ميونيخ«  دوب��ريون،  فرونسوا  الفرنيس  للمخرج 

)2005( لستيفن سبيلربغ، »مملكة السامء« )2005( 

لريديل سكوت، »واجب مدين« )2006( لجيف رينفو، 

شوس  للمخرجة   )2008( حنصالة«  إىل  »العودة 

غوتيرييث، »صيد السلمون يف اليمن« )2011( لِالرس 

هالسرتوم... 

وسنقف عند بعض من هذه األفالم التي تُشكل نقطة 

تُعيد  لكونها  فقط  ليس  العاملية،  السينام  يف  ضوء 

لكونها  لكن  واملسلمة،  العربية  للشخصيتني  االعتبار 

وإنسانية،  وفنية  إبداعية  حمولة  ذات  أفالماً  أيضاً 

تظل  بل  متوت  ال  التي  األف��الم  تلك  بني  من  وألنها 

خالدة يف الذاكرة »السينفيلية« العاملية.

ديفيد لني، مخرج إنساين

استطاع املخرج اإلنجليزي ديفيد لني أن يُعطي صورة 

»لورانس  فيلَميه  يف  واإلسالمي  العريب  الرشق  عن 

العرب« )1963( و«الطريق إىل الهند« )1984( خالية 

َفتني اللتني تطبعان أغلب  من الغرائبية والدونية، الصِّ

األفالم الغربية التي تناولت قضايا لها عالقة بالعرب 

واملسلمني، والتي ظَلرَّت سجينة لتلك النظرة النمطية 

البلدان  التي يحملها الغرب عن  املتعالية والسياحية 

العربية واإلسالمية عموماً، والتي ال تخرج عن صحراء 

عاٍل  بصوت  الجامل ويرصخون  يركبون  بالبدو  مليئة 

ويترصفون برعونة وعنف. 

الذي  العرب«  »لورانس  يف  هذا  من  بعضاً  نجد  قد 

تدور أحداثه يف الجزيرة العربية ُقَبيل تأسيس الدولة 
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العرش  عن  استقاللها  وإعالن  بها  الحديثة  العربية 

الذي  واإلطالق  العمومية  بتلك  ليس  لكن  الربيطاين، 

نراه يف األفالم األخرى الشبيهة؛ إذ به مناذج مختلفة 

من الشخصيات العربية كام يف أي منطقة أو بلد آخر.   

العريب  وص���ورة  ال��ع��رب«  »ل��وران��س 

كإنسان

العرب« )1963( يصور ديفيد لني  يف فيلم »لورانس 

ويكره  يحب  فهو  تناقضاته،  بجميع  كإنسان  العريب 

وتتنازعه  ندم  لحظات  وتعرتيه  األخطاء  ويرتكب 

أحاسيس ودوافع متناقضة ومتشابكة. ليس يف الفيلم 

لديفيد  بالنسبة  نسبيان  والخري  فالرش  وأخيار،  أرشار 

اإلنجليزي،  الجانب  يف  وال  العريب  الجانب  يف  ال  لني، 

هنالك فقط مصالح ونزعات تتجاذب الشخوص.

بل إننا نجد بالفيلم شخصية جد إنسانية، هي شخصية 

اها عمر الرشيف بإتقان، والتي تُصبح  »عيل« التي أدرَّ

تَُذكِّرُه  التي  الفيلم مرآة »لورانس« اإلنسانية  يف آخر 

يستعيد  تجعله  أن  وتحاول  عليها  وتؤنِّبه  بأخطائه 

توازنه اإلنساين والنفيس. هي شخصية للعريب قليالً ما 

نراها يف األفالم الغربية، ال قبل هذا الفيلم وال بعده، 

لها.  شخصية تستحق أن نقف عندها ونتأمرَّ

األربع  ته  ُمدرَّ تُقارب  التي  الفيلم،  لحظات  طوال 

تَأثِري  بينهام  ويحصل  لورانس  »عيل«  يُرافق  ساعات، 

بها  ميُرُّ  التي  العصيبة  اللحظات  ويف  متبادل.  وتَأَثُّر 

ذلك  وهو  واملُنقد  املَلجأ  هو  »عيل«  يكون  لورانس 

تأنيب  عن  يتواىن  وال  يغفل  ال  الذي  الحي  الضمري 

لورانس وتذكريه بالجانب امليضء فيه.

شخصية  العرب«  »لورانس  بفيلم  هنالك  ليست 

العريب  الجانبني  شهمة ومضيئة ونبيلة وشجاعة، من 

األهداف  ذو  »عيل«  شخصية  هي  كام  واإلنجليزي 

العرب  شتات  جمع  سوى  لها  همرَّ  ال  والتي  النبيلة، 

ودفع القبائل املتنافرة للترَّغايض عن خالفاتها، من أجل 

مل وتأسيس دولة موحدة يف الجزيرة العربية،  ملٍّ الشرَّ

ال تخضع لحكم اإلنجليز وسطوتهم.

املُسلم  ال��ه��ن��د«،  إىل  »ال��ط��ري��ق 

املُفرَتَى عليه

وأثناء  الهند« )1984(،  إىل  »الطريق  اآلخر  فيلمه  يف 

وانتقاده  للهند  اإلنجليزي  االستعامر  لفرتة  تناوله 

اآلخر  وازدراء  تحقري  عىل  املبني  اإلنجليزي  للنفاق 

صاحب األرض واملكان، يُقدم لنا ديفيد لني شخصية 

وهي  اآلخرين،  وحب  باإلنسانية  ُمفعمة  أخ��رى 

الهندي املسلم الذي  الدكتور عزيز الطبيب  شخصية 

إنجليزية وافدة  اغتصاب شابة  مبحاولة  َسُيترََّهُم ظُلامً 

صحبة  الهند  يف  بخطيبها  لاللتحاق  إنجلرتا  من  للتو 

الذي سيقدم خدماته  املتسامح  املسلم  والدته. ذلك 

حبيس  ذلك  نتيجة  نفسه  ليجد  أريحية  بكل  لهؤالء 

زنزانة باردة، لَتِتتمرَّ تربئته بعد قيام الهنود مبظاهرات 

واحتجاجات أمام املحكمة، واعرتاف الشابة بكونه مل 

ميسسها بسوء.

نجد يف الفيلم إدانة شديدة وواضحة للعنرصية التي 

مارسها اإلنجليز عىل أبناء البلد آنذاك، وفضحاً لذلك 

يترصفون  كانوا  الذين  للمستعمرين،  البليد  التعايل 

وكأنهم من جنس أرقى وأسمى، وأن األهايل من جنس 

أدىن وخسيس وهمجي.

وطوال لحظات الفيلم، املقتبس من رواية كالسيكية 

فوسرت،  إدوارد  الربيطاين  للروايئ  االسم  بنفس  مهمة 

لهنود  جميلة  برشية  من��اذج  لني  دايفيد  لنا  يقدم 

ويف  وسلوكياً،  أخالقياً  وراق��ني  ُمساملني  ومسلمني 

يستثني  ال  وأغبياء،  ُمتعجرفون  إنجليز  مقابلهم 

مور  السيدة  هام  إنجليزيتني  شخصيتني  سوى  منهم 

أم خطيب الشابة وأستاذ وصاحب مدرسة يوجد يف 

ومع  معهم  يتعاطف  الذين  وألهلها  لها  لُحبِّه  الهند 

ِربقة  من  واالنعتاق  للتحرر  وطموحهم  قضاياهم 

االستعامر.

 العريب منتجاً لألفكار يف »صيد السلمون باليمن«

يف فيلم »صيد السلمون يف اليمن« )2012( للمخرج 

السويدي الرس هالسرتوم، نجد شخصية عربية أخرى 

إذ  غريب؛  فيلم  يف  مثلها  نجد  أن  النادر  القليل  من 

يقدم لنا املخرج من خالل شخصية »الشيخ« اليمني 

متفتح  لعريب  واكد، صورة  عمر  باقتدار  يؤديها  التي 

ومثقف ومسامل وإنساين ومؤثر يف اآلخرين مبا فيهم 

ر متويل مرشوع  الغربيون، عاشق لصيد السمك ويُقرِّ

لجلب سمك السلمون من إنجلرتا إىل وديان مبرتفعات 

اليمن... لكننا سنعلم كمشاهدين فيام بعد أن صيد 

السلمون مل يكن سوى ذريعة أراد »الشيخ« الرؤيوي 

من  وتُعطي  تخرضرَّ  يك  واألرض،  الزرع  بها  يُحِيي  أن 

خريها لألهايل. فمع مرور لحظات الفيلم ومن خالل 

ى لنا كم هي هذه  حوارات مكتوبة ِبحنكة ودقة يََتبدرَّ

املتعاونان  ر  لُيقرِّ إنسانية.  وتعبق  جميلة  الشخصية 

قصد  باليمن  الفيلم  آخر  يف  البقاء  معه  الغربيان 

مساعدته عىل تحقيق ما يطمح إليه بالرغم من كل 

الصعوبات التي سيواجهها الثالثة يف سبيل ذلك.

مع شخصية  الشخصية  تلتقي هذه  أخرى  ومرة  هنا 

كونها شخصية  يف  العرب«  »لورانس  فيلم  يف  »عيل« 

إنسانية بامتياز.

الزاهد  املتصوف  إبراهيم«  »السيد 

واإلنساين

 )2003( القرآن«  وأزهار  إبراهيم  »السيد  فيلم  يف 

باريس  يف  دوبريون  فرونسوا  الفرنيس  املخرج  يجمع 

سنوات الستينات من القرن املايض بني عجوز مسلم 

لتصبح معها  ترتقي  إنسانية  يهودي يف عالقة  وطفل 

شبيهة بعالقة أب بابنه؛ إذ يتبنى املسلم املتصوف كام 

يقدم نفسه الطفل الذي عىل أعتاب املراهقة روحياً 

أبوه،  هجره  الذي  الحائر  هو  ويرشده،  عليه  ويَِحنُّ 

ليعلم بعد ذلك أنه انتحر نتيجة فقدانه لعمله وعجزه 

صورة العريب يف السينام

ملف العدد
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عن تدبر معيشته اليومية صحبة ابنه. 

الغذائية،  املواد  لبيع  محل  صاحب  املسلم  هنا  نجد 

باستمرار  ها  يَرُدُّ التي  التسامح  بقيم  متشبعاً  حنوناً 

يهدي  الذي  القرآن،  من  بآيات  مستشهداً  لإلسالم، 

نسخة فرنسية منه للطفل. 

إنساين  نفس  حنصالة«،  إىل  »العودة 

عميق

 انطلقت مخرجة فيلم » العودة إىل حنصالة« )2008( 

اإلسبانية  شوس غوتيرييث من حدث واقعي شهدته 

األلفية  بداية  يف  اإلسباين  بالجنوب  »روطا«  شواطئ 

االبتعاد  فيه  حاولت  محرتماً  فيلامً  لتنسج  الثانية، 

إنها  بل  العريب،  لإلنسان  النمطية  الصورة  تلك  عن 

شاباً  عرش  أحد  غرق  تصوير  خالل  من  استطاعت 

مغربياً كانوا يحاولون العبور إىل الضفة املقابلة عىل 

منت قارب صغري، ثم ما تال ذلك من اكتشاف كونهم 

األطلس  جبال  بأعايل  صغرية  لقرية  كلهم  ينتمون 

نَسَج  »حنصالة«،  تُدعى  املغرب  وسط  املتوسط 

أحداث ُمتخيرَّلة أساسها العالقات اإلنسانية والعاطفية 

األموات  لنقل  مقاولة  مدير  مارتني  بني  تنشأ  التي 

الذين  الشبان  الجنائز، وليىل أخت أحد  وتدبري أمور 

لقوا حتفهم غرقاً أثناء محاولة العبور للضفة األخرى، 

والتي لجأت إىل مارتني لينقل جثامن أخيها إىل بلدتها 

املغربية النائية. وأثناء رحلة الذهاب والعودة وبينهام 

املغرب  اكتشاف  املشاهد  يُعيد  بحنصالة  اإلقامة 

التي  مارتني  اإلسباين  نظر  وجهة  خالل  من  وأهله، 

الشعب  لهذا  اإليجابية  الصورة  نحو  بالتدريج  تتغريرَّ 

اقتصادية  اضطرته ظروف  الذي  واملتسامح  املضياف 

سيئة للجوء للهجرة الرسية حتى لو كان الثمن املوت 

غرقاً يف أعامق املضيق.

خالصة

يبدو أن العرب ينتظرون لسنوات حتى يأيت مخرجون 

ذات  شخصيات  عنهم  ليصوِّروا  إنسانية  رؤية  َذُوو 

يف  يظلوا  أن  للعرب  هل  لكن  حقة.  إنسانية  مالمح 

تم  وكيف  فيه  صورهم  لريوا  غربياً  يُنَتُج  ما  انتظار 

تقدميها، لُيحبطوا كل مرة ويندبوا حظهم البئيس، أم 

يُنتجوا صورهم الخاصة والذاتية ويحاولوا  عليهم أن 

وال  مستحيالً  ليس  الذي  األمر  للعامل،  ُروها  يُصدِّ أن 

للعرب  ألن  وهلة،  ألول  يظهر  أن  ميكن  كام  صعباً 

وكُترَّاب  وممثلني  وتقنيني  مخرجني  من  فنية  كفاءات 

سيناريو باستطاعتهم ِفعُل ذلك، لكن اإلرادة والرؤية 

أن  ميكن  تحرض  وحني  يبدو،  ما  عىل  ينقص  ما  هي 

يتحقق ذلك.

إنتاجية  كُلفة  ذات  أفالم  إنتاج  الرضوري  من  ليس 

أفالم  مجرد  بل  الهوليودية،  األفالم  هي  كام  ضخمة، 

ومنفتحة  العربية  الشخصية  عن  واضحة  رؤية  فيها 

املهرجانات  يف  الفرق  تخلق  أن  ميكن  العامل،  عىل 

السينامئية  الذاكرة  يف  وتظل  بجوائز  وتفوز  العاملية 

العاملية. 

وخصوصاً  الغربية  السينامت  لدى  األعم  ه  الترََّوجُّ إن 

هوليود هو الدفاع عن املصالح االقتصادية والسياسية 

األعم  األغلب  يف  أو  الخصوص،  وأمريكا عىل  للغرب 

مغازلة جمهور غريب تَربرَّ ونشأ عىل مثل هاته الصور 

النمطية، بحيث يُصبح األمر مسألة تجارية ال أقل وال 

الخصوص  عىل  الهوليودية  السينام  فيها  تبتغي  أكرث، 

العادي  الغريب  الجمهور  من  رشيحة  أِلَكرب  الوصول 

غليله،  تُشفي  التي  الصور  هذه  مثل  يستسيغ  الذي 

بعد  جرى  كام  عصيبة،  تاريخية  فرتات  يف  خصوصاً 

قت  تََعمرَّ أفالم  تبعتها  التي  سبتمر2001،   11 أحداث 

لبية للعرب واملسلمني. فبعد أن  ؤيَة السِّ فيها هاته الرُّ

األعم  الغالب  يف  م  تُقدرَّ واملسلم  العريب  صورة  كانت 

بشكل كاريكاتوري احتقاري، أصبحت صورة اإلرهايب 

األفالم،  هاته  الطاغية يف  الدماء هي  لسفك  العاشق 

أو  أو سينامئية  فنية  قيمة  أي  ُجلُّها  يحمل  ال  والتي 

بالشأن  املهتمني  عند  حظوة  تنل  ومل  تُذكر،  إنسانية 

السيناميئ، خالفاً لتلك الِقلرَّة من األفالم التي ذكرناها، 

العربية  للشخصية  مرشقة  ص��ورة  مت  قدرَّ والتي 

مهرجانات  يف  مهمة  جوائز  أغلبها  ونالت  واملسلمة، 

النقاد واملهتمون  بها  ه  عاملية ذات صيت عاملي، ونَورَّ

أينام حلت وارتحلت.
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صورة العريب يف السينام األمريكية

طوفان النمطية القاتلة 

دون مواجهة والحرب 

التي مل نخضها بعد

د-حيدر البستنجي - األردن

ق��د أت��ي��ُت م��ن ب����الد، م��ن ب���الد ب��ع��ي��دة ج��ًدا
ح����ي����ث ت����ت����ج����ول ق������اف������الت ال����ج����امل
وجهك يعجبهم  مل  إن  أذن���ك  يقطعون  حيث 
ه�����ذا وح������ي، ل���ك���ن ه�����ذه ه����ي ب����الدي

كلامت األغنية االفتتاحية لفيلم الكرتون الشهري »عالء الدين« تلخص الكثري من النظرة السلبية 
التي تحفل بها السينام األمريكية عن العريب وبالده. هذا الفيلم املنتج عام 1991 مل يكن استثناء 
إطار  وتنميطه ضمن  العريب  لتشويه صورة  قصدية  من  تخلو  ال  سلسلة  األخري يف  يكون  ولن 
محدد؛ ابن الصحراء الهمجي زير النساء القايس، ويتم بشكل متعمد إغفال سنوات التحديث 
العربية صحراء  البيئة  العربية حيث ال تزال  الذي طال معظم املدن  والبناء والتمدن الرسيع 

ترسح فيها الجامل مل تترسب إليها الحضارة. 

ومل تتغري هذه الصورة كثرياً مبرور السنني، فعند مراجعة 

فيلم املمثل الشهري توم هانكس الجديد هولوجرام من 

الذي   ”A Hologram For The King“امللك أجل 

عرض العام املنرصم 2016، مصوراً دولة خليجية ثرية 

ولكنها غري متقدمة، وال يوجد فيها مدن وحضارة، وأن 

الِجامل.  وركوب  الخيام  يف  متمثلة  فيها  الحياة  منط 

يكرّس  آخر  سيناميئ  عمل  هو  األخ��ري  الفيلم  هذا 

الصورة النمطية عن العرب كام هو معتاد يف السينام 

أمرييك  أعامل  قصة رجل  الفيلم  يروي  األمريكية. 

تعرضه  بعد  اإلفالس  وشك  عىل  كالي”  “آلن  يُدعى 

لخسائر مادية كبرية نتيجة األزمة املالية التي أنهكت 

االقتصاد يف الواليات املتحدة األمريكية، فيقرر السفر 

إىل دولة خليجية ثرية، حيث يعتقد أنه ميكنه الحصول 

أفكاره  عرض  طريق  عن  وذلك  بسهولة،  األموال  عىل 

وخرباته عىل أحد رجال األعامل السعوديني، الذي ينوي 

إنشاء مدينة جديدة ذات استثامرات ضخمة وعاملية.

أنها  عىل  السعودية  عرض  يف  متثلت  املَشاهد  أغلب 

مليئة بالصحاري الجرداء، وقطعان اإلبل والبدو بأسنان 

سيئة وشعر غري مهذب ومالبس غري مهندمة. وتحتوي 

القصة عىل جانب رومانيس ال بد منه للتشويق، حيث 

ويقع  متمدنة  سعودية  بطبيبة  هانكس  توم  يلتقي 

ساريتا  الهندية  النجمة  بدورها  تقوم   « غرامها  يف 

إيغرز  ديف  رواية  إىل  يستند  الفيلم  هذا  تشودري«. 

الشهرية مع الكثري من التعديل لتكريس مقولة الغرب 
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املتقدم والرشق املتخلف املتخم باملال السهل والعاجز 

عن هضم الحضارة الحديثة.

يف  العرب  ظهور  تاريخ  إىل  ترجع  حني  تتعجب  لن 

السينام األمريكية فتجد أن التاريخ البعيد كثرياً يحمل 

نفس الصورة النمطية. ففي فيلم يحمل اسم العرب” 

The Arabs  “ املنتج عام 1915 تجد البدوي سارق 

األمري  نفسه  هو  إيقافه  ميكن  ال  الذي  الذيك  القوافل 

الناقد  بحث  وقد  العربية.  القبيلة  زعيم  ابن  العريب 

يف  شاهني  جاك  لبناين  أصل  من  األمرييك  السيناميئ 

السينام األمريكية عىل مدار القرن املايض وقام بدراسة 

أكرث من 1000 فيلم أمرييك يظهر فيها العرب كجزء من 

الفيلم حتى لو بصورة رمزية. وقد توصل إىل مالحظات 

نها كتابه “العرب األرشار يف السينام” ومام توصل  ضمرَّ

إليه  أنه من بني األلف فيلم التي مست العرب مل يجد 

سوى 12 فيلامً عىل قامئة األفالم اإليجابية عن العرب، 

من بينها فيلم امللوك الثالثة “ Three kings “ وفيلم  

املحارب الثالث عرش. أو الفيلم املحايد )ال أرشار وال 

أخيار( مثل كل البرش كام يف فيلم مملكة السامء حيث 

يقدم الفيلم صورة موضوعية عن البطل صالح الدين 

األيويب القائد املسلم الرحيم والعادل الواثق من نفسه، 

وينرش  القدس  ويحرر  الصليبيني  عىل  يتغلب  والذي 

السالم للجميع مسلمني ومسيحيني.

السينام  يف  العريب  صورة  مع  التعامل  ميكن  عموماً 

أربعة  وأمناط  متداخلة  مراحل  أساس  عىل  األمريكية 

رئيسية تتكون من:

البدوي ابن الصحراء الرشير، وهي صورة منطية ظهرت 

وسادت منذ البدايات، وال زالت تظهر حتى يف األلفية 

الحالية وإن بشكل قليل.

العريب الرثي واملتخلف محب املظاهر والنساء والذي 

مع  ازدهرت  الصورة  وهذه  بسهولة:  ماله  أخذ  ميكن 

اإلعالم  يف  العرب  األثرياء  وظهور  النفطية  الفورة 

حتى  الصورة  هذه  استمرت  وقد  الدولية.  والعالقات 

أخذت بالتاليش بالتدريج لتحل محلها صورة أسوأ.

العريب اإلرهايب القايس أو العميل للمباحث األمريكية 

يف محاولة للحصول عىل الرباءة من اإلرهاب أو القضاء 

عىل الدكتاتور املحيل كام يف فيلم الحصار، لقد حلت 

وخصوصاً  الرثي  العريب  مكان  بالتدريج  الصورة  هذه 

بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب، وكذلك موجات 

عىل  موجودة  كانت  الصورة  وهذه  العريب،  الربيع 

استغاللها كثرياً  العريب اإلرسائييل، وتم  الرصاع  خريطة 

بتصوير املقاومة الفلسطينية كعمل إرهايب، وإن كانت 

بعد  حدتها  وزادت  مؤخراً  تعززت  قد  الصورة  هذه 

موجات العنف والحروب التي اجتاحت العامل العريب 

مؤخراً. 

صورة  نقل  تحاول  التي  األف��الم  من  القليل  هناك 

موضوعية عن العامل العريب وعن اإلنسان العريب كإنسان 

حقيقي يعاين من مشكالت يف واقعه، ولكنه قادر عىل 

فعل الخري والحب والتطلع إىل الحرية مثلام يظهر يف 

العريب مبساعدة  يقوم  فيلم Hideous Kinky حيث 

إىل موطنها هي  العودة  الربيطانية يف  وينسلت  كيث 

وابنتيها والخروج من املغرب.

خارج هذه األمناط األربعة ال تجد يف السينام األمريكية 

إال القليل، فال نجد العريب مثالً طبيباً أو مهندساً ناجحاً 

يف الغرب، كام تجد مثالً طبيباً هندياً أو آسيوياً، فصورة 

العريب حتى الجيد مل ترتِق بعد لتكون جزءاً من النسيج 

بالرغم  األمرييك  الفضاء  تزال عىل هامش  الغريب، وال 

من وجود ما يزيد عىل ستة ماليني شخص من أصول 

عربية معظمهم يعيش حياة مهنية ناجحة.

مام ال شك فيه أن هذه الصورة -التي يف أغلبها سلبية 

دور  نحلل  أن  ويكفي  غاية،  أو  دون هدف  - ليست 

األمرييك  الوعي  وتشكيل  صناعة  يف  السينام  صناعة 

والغريب عموماً لندرك حجم الرضر الهائل الذي تسبِّبه 

هذه الصورة. فاألمرييك العادي يذهب إىل دور العرض 

املعروضة  األفكار  وتشكل  األقل،  عىل  شهرياً  مرتني 

والحوارات جزءاً كبرياً من ثقافته ووعيه وتعترب السينام 

يف أمريكا أهم مصادر الرتفيه والتوجيه والوعي، وهي 

صناعة مزدهرة باملليارات تقوم عى مؤسسات ضخمة 

تتبنى سياسات عامة وتؤثر بها كام أن من يشاهدون 

األفالم األمريكية يف أوروبا يزيد عىل %80 كام أشارت 

التلفزيون  يف  املتوفرة  الساعات  ومن  حديثة،  دراسة 

كل  من  أمريكية  أفالم  تسعة  هناك  العرض  وصاالت 

األمريكية  الرشكات  سيطرة  عىل  عالوة  أفالم،  عرشة 

عىل سوق العرض والتوزيع والصاالت يف معظم أنحاء 

العامل، ويكفي أن نعلم أن %90 من السوق السيناميئ 

العاملي يكاد يكون ملكاً لست رشكات توزيع أمريكية.

كل ما تقدم يؤرش إىل أن هذه الصورة النمطية للعرب 

من  وجزء  موجهة  أيضاً  بل  وحسب،  خطرة  ليست 

أن  دون  العريب  صورة  لتشويه  ومستمرة  دامئة  حملة 

يكون هناك ردة فعل مقابلها ليوقف ويرد الرضر.

مثالً  فنجدهم  وأهميته  ذلك  اآلخ��رون  أدرك  وقد 

يقيمون الدنيا وال يستسلمون ملجرد مشهد بسيط يف 

منهم  يقرتب  كان  إذا  لحذفه  ويحاربون  األفالم  أحد 

بسوء، وأبسط مثال عىل ذلك ما فعله اليهود األمريكان 

الكرتون  فيلم  ديزين  استوديوهات  أنتجت  عندما 

كبري  ذئب  فيه  يظهر  الذي  الثالثة«  الخنازير  القصري« 

الخنازير  أحد  يخدع  يهودي  بائع  هيئة  عىل  يتخفى 

الصغرية ليفتح له الباب. مجرد مشهد بسيط كان بداية 

واتهامات  املنتجة  والرشكة  الفيلم  عىل  عشواء  لحرب 

بالالسامية وحمالت صحفية ممنهجة كل ذلك إلجبار 

الفيلم، وبالفعل تم  الجزء من  املنتج عى حذف هذا 

يريدون،  ما  الرشكة ونفذت كل  لهم  حذفة وخضعت 

وبعدها بدأت معارك املال والنفوذ للسيطرة عىل كل 

ما يخرج من جهات اإلنتاج قبل وصولها للعرض. نعم 

وغريرَّ وجه هوليود.  هائلة  مجرد مشهد حرك حمالت 

أما العريب فإنه ال زال يف سباته يتلقى اللكامت دون رد 

بانتظار بعض املبدعني املستقلني الذين ينقلون سينام 

ه دون أدىن  محايدة تتناقص بفعل سطوة اإلعالم املوجرَّ

التفاتة عربية أو دعم.

العريب الرثي واملتخلف 

محب املظاهر والنساء 

والذي ميكن أخذ ماله 

بسهولة : طبعا هذه 

الصورة إزدهرت مع 

الفورة النفطيه وظهور 

االثرياء العرب يف اإلعالم 

والعالقات الدولية

صورة العريب يف السينام األمريكية

صورة العريب يف السينام
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قد يندهش البعض عندما يعرفون أن أكرث من تناول 

من  هم  العاملية  السينام  يف  للعرب  النمطية  الصورة 

غري النقاد واألكادمييني العرب، بل يعد فيلم”ريل باد 

وثائقى  عمل  وهو  جهإىل  سوت  قدمه  الذي  أرابز” 

شارح لتفاصيل العنارص التي إعتمدت عليها السينام 

العرب من فهم خاطئ  الهوليويدية يف تشويه صورة 

ومشوه للدين، أو عالقة اإلنسان العريب باملرأة والتي 

واألس��ود..أو  األبيض  يف  املرصية  السينام  من  أخذت 

األنظمة السياسية وعالقتها بالشعوب العربية.

يعد هذا الفيلم من أهم األعامل التي اخترصت صورة 

إن  القول  وميكن  العاملية،  السينام  يف  العريب  اإلنسان 

الرتكيز  تم  إن   - شأنه  من  ما  كل  فيها  وثيقة  الفيلم 

العرب  السينام  صناع  ينجح  الصورة  تصحيح  عليه- 

كيفية  البحث عن  كثرية يف  ذلك، مخترصين طرقاً  يف 

تصحيح صورتهم... ففيه يقدم تسلسالً للتشويه الذي 

فعلناه نحن كعرب بأنفسنا دون أن ندرك أنه ينقلنا 

التي تشوه عاملي رزح يف أذهان  من الصورة املحلية 

العامل، فأصبحت األجيال يف الخارج ترى أن العريب هو 

ذلك الرجل الذي ميتطى الجمل، ويضع الغرتة والعقال 

الراقصات  عىل  ببذخ  وينفق  النساء،  وراء  ويجرى 

التي نجحنا  النساء بكرثة... تلك هي املالمح  ويتزوج 

نحن يف أن نشوه بها أنفسنا، ونقل بالطبع إىل السينام 

فيلم  أي  يف  العريب  فرتى  عليها  ركزت  التي  العاملية 

وقد  غرائزه.  تقوده  الذي  الشخص  ذلك  هو  أجنبي 

بدايات  منذ  الوثائقي  الفيلم  يف  جاء  كام  ذلك  وجد 

هوليوود  أفالم  أكرب  إىل  الصامتة  األمريكية  السينام 

وأضخمها يف أيامنا هذه.

كتاب  يف  جاء  ما  فيعد  والتحليالت،  الدراسات  أما 

“العرب األرشار يف السينام.. كيف تشوه هوليود أمة” 

للمؤلف جاك شاهني، وهو أمرييك من أصل عريب ولد 

ومل  لبنان,  من  هاجرا  مسيحيني  ألبوين  بنسلفانيا  يف 

من  األربعني  بلغ  حتى  عرب  مسلمني  بأي  قط  يلتِق 

السبعينيات مبنحة من مؤسسة  فاز يف  عندما  عمره، 

كانت  التي  بريوت  يف  للتدريس  األمريكية  فولربايت 

أنه ال يعرف  الفور  آنذاك، وأدرك عىل  الحرب متزقها 

شيئاً يف الواقع عن املنطقة التي ينتمي إليها أسالفه. 

طريق  عن  العريب  العامل  عن  شاهده  الذي  فالقليل 

صورة العرب 

ىف السينام العاملية ...

»داعش«..

 تفتك بكل محاوالت التصحيح..! 

سيد محمود سالم - مرص

العامل  ثم  مرص  يف  السينام  نشأة  منذ  مشوارهم  طوال  العرب  السينامئيون  يسع  مل 
العريب، إىل بناء حوائط صد لردع ما تقوم به السينام العاملية من تشويه متعمد لصورة 
اإلنسان العريب يف أفالمهم، بل تزداد نسب اإلنتاج معززة بحوادث اإلرهاب والتطرف، 
وظهور منظامت مثل “داعش” التي زادت الطني بله، ففتك ظهورها بكل محاوالت 

تصحيح صورة العريب خاصة املسلم.

..
. 

ة
ملي

عا
ال

ام 
ين

س
ال

ىف 
ب 

عر
ال

ة 
ور

ص

يف  املبارشة  بخربته  له  عالقة  ال  األفالم  ويف  التلفزيون 

لبنان واألردن والسعودية.

الصدد  هذا  يف  صدر  ما  أهم  من  الكتاب  هذا  يعد 

كمؤلرَّف فيه محتوى علمي اعتمد عىل توثيق سيناميئ، 

فشاهني يقول إنه يتم الربط بشكل منتظم بني اإلسالم 

الرجل عىل املرأة والجهاد وأعامل اإلرهاب.  وسيطرة 

وقال: “أن تكون عربياً يعني أن تكون مسلامً ويعني 

عن  السائدة  الصورة  هي  تلك  إرهابياً..  تكون  أن 

اإلسالم”...

ارتكبت  التي  الكراهية  وقال شاهني إن مئات جرائم 

املتحدة  الواليات  واملسلمني يف  العرب  األمريكيني  ضد 

بعد الهجامت، أكدت أهمية محاربة الصور النمطية. 

الواقع  يف  يرشح  أن  هو  الكتاب  “هدف  أن  وأوضح 

أنه عندما تشوه شعباً فإن رجاالً ونساء وأطفاالً أبرياء 

يعانون، وأن التاريخ علرَّمنا وال يزال يعلمنا هذا الدرس.

عام  إىل  ترجع  التي  األفالم  مئات  أن  شاهني  ويرى 

إىل  مشرياً  خالص”،  “رش  بأنهم  العرب  تصوِّر   1914

فيلم “قواعد االشتباك” الذي أنتجته رشكة باراماونت 

عام 2000 باعتباره فيلامً “يعزز الصور النمطية التي 

العرب  تصوير  عىل  ويشجع  تاريخياً،  رضراً  ألحقت 

بأنهم معادون متطرفون بشدة لألمريكيني.

العرب هم األرشار، األبالسة، يهاجمون أياً كان، وهم 

قردة  وتسميهم  منهم  تضحك  وسخفاء...  مهابيل 

والربح،  املال  وراء  يركضون  جشعون  وهم  وكالباً... 

كام أنهم شهوانيون ال يتعبون من الجواري والحريم، 

وهم  واستمتاع...  استعباد  نظرة  املرأة  إىل  ونظرتهم 

)ألنهم  بالفطرة  واألمريكيني  أمريكا  يكرهون  عموماً 

يكرهون منط الحياة والحرية والدميوقراطية األمريكية 

وتصوير  خطاباته(...  أحد  يف  بوش  قول  حد  عىل 

لتمرير  الطبيعية  املقدمة  هو  لألمريكان  العرب  كره 

استسهال قتلهم وذبحهم ذبح النعاج يف غارات شهدنا 

مثيالً لها يف العراق وأفغانستان... 

األطفال  يظهر   )2000( االشتباك  قواعد  فيلم  يف 

املشاهد  ويف  األمريكيني...  يقتلون  وهم  اليمنيون 

األخرية للفيلم يفتح املارينز النار عىل مظاهرة سلمية 

وتصفيق  ورصاخ  تهليل  وسط  اليمن  ونساء  ألطفال 

إنتاج  مدير  إن  حتى  العرض...  دور  يف  املشاهدين 

صورة العريب يف السينام
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الفيلم )فريدكني( تباهى بأنه شاهد آالف املشاهدين 

يقفون ويصفقون لهذا املشهد يف طول البالد وعرضها 

)عىل ما نقل مراسل صحيفة اإلندبندنت اإلنكليزية يف 

عدد 30 متوز 2000(... وقد حظي هذا الفيلم بدعم 

وتعاون وزارة الدفاع وقيادة املارينز... كام أن هناك 

أكرث من 15 فيلامً خرجت بعد حرب الكويت )1991( 

أعداء  العرب  تظهر  وهي  الدعم،  بهذا  أيضاً  حظيت 

لألمريكيني وقتلة بدائيني )مثل أفالم: أكاذيب حقيقية 

1994، قرار تنفيذي 1996، رضبة الحرية 1998 ( 

األخالق  الكريه  املنظر  القبيح  الشيخ  هو  العريب 

والسلوك، حتى إن األمريكيني ال يعرفون ما تعنيه كلمة 

الحياة(...  بالعربية )من عمر وحكمة وخربة يف  شيخ 

فيها  الشيخ  فيلامً،   160 من  أكرث  شاهني  أحىص  وقد 

مثال  وهو  الغتصابهن،  النساء  يالحق  متصاٍب  عجوز 

البخل مع الجشع.

أحمد  امل��رصي  واملخرج  الناقد  أسهم  جانبه  ومن 

عاطف يف هذا الصدد بكتاب يعد تحفي أيضاً؛ إذ ركرَّز 

فيه عىل صورة العريب بعد 11 سبتمرب، وصدر الكتاب 

بعد  العاملية  السينام  العرب يف  تحت عنوان )صورة  

11 سبتمرب(.

ومن خالل تجاربه ورحالته يف مهرجانات عاملية ومنها 

رصد  لألوسكار،  ومتابعته  السيناميئ  كان  مهرجان 

عاطف عرشات األعامل التي عمدت إىل تشويه صورة 

اإلنسان العريب يف السينام...

فهو يستطرد بعد رسد عن أفالم كثرية جانباً مهامً عن 

األفالم الهوليودية التي ركزت عىل السعودية والعراق 

وأفغانستان بعد 11 سبتمرب.. 

الذكرى  يف   “ عاطف:  ويقول 

الحادي  ألح��داث  السادسة 

عرش من سبتمرب، وبعد أربعة 

سنوات كاملة للغزو األمرييك 

هوليوود  دخلت  للعراق، 

الحرب  حلبة  قوتها  بكامل 

أفالم  خمسة  عنه  وأنتجت 

واملخرجني،  النجوم  لكبار 

أف��الم  أرب��ع��ة  إىل  باإلضافة 

ال��رشق  قضايا  ع��ن  أخ���رى 

اإلسالمي،  والعامل  األوس��ط 

العام  يف  تباعاً  عرضت  كلها 

اإلطالق  عىل  وأهمها  نفسه، 

صياغته  إع��ادة  متت  فيلم« 

دي  بريان  الكبري  للمخرج   «

باملا صاحب أفالم )الوجه ذو 

املستحيلة(  واملهمة  الندبة 

وح��ص��ل ع��ن��ه ع��ىل ج��ائ��زة 

فينيسيا  مهرجان  يف  اإلخراج 

كأهم  الفيلم  وصنف   .2007

فيه  ويحيك  قاطبة.  أفالمه 

خمسة  ع��ن  حقيقية  قصة 

اغتصبوا  أمريكيني  جنود 

طفلة عراقية يف الثالث عرش من عمرها، ثم حرقوها 

حكم  وقد  عينيها،  أمام  أرستها  وقتلوا  اغتصابها  بعد 

أعوام،   110 و  خمسة  بني  بأحكام  منهم  أربعة  عىل 

الجنايب«  حمزة  »عبري  تدعي  التي  الطفلة  وأصبحت 

واستخدم  بالعراق،  األمريكيني  الجنود  لوحشية  رمزاً 

التي صورها  التسجيلية  اللقطات  باملا مزيجاً من  دي 

اإلنرتنت مبدوناتهم،  ألنفسهم ووضعوها عىل  الجنود 

مع إعادة تجسيد الحدث روائياً. وسبب ذلك صدمة 

هائلة لكل من شاهد الفيلم الذي أنهاه دي باملا بعدة 

صور فوتوغرافية لقتىل عراقيني.

وأنتج يف ذات العام فيلم” معركة الحديثة “ للمخرج 

السلطات  تقوده  تحقيق  عن  ويحيك  برومفيلد،  فيك 

قاموا  األمريكيني  املارينز  جنود  من   4 مع  األمريكية 

قتلوا  العراقية  “الحديثة”  مدينة  مذبحة  بارتكاب 

انتقاماً  النساء واألطفال،  أغلبهم من  فيها 24 شخصاً 

فيه  انفجرت  الذي  املارينز،  زمالئهم  أحد  مقتل  من 

أي  لهم  قتلوا  من  يكن  ومل  الطريق،  يف  ناسفة  عبوة 

عالقة بزرع القنبلة، حيث يظهر الفيلم أيضاً الفاعلني 

التعليقات ممن شاهد  الحقيقيني. وقد جاءت أغلب 

الفيلم لصالح متيزه، ألنه عرض كل وجهات النظر دون 

التحيز إلحداها.

بول  للمخرج  إي��اله”  وادي  “يف  هو  الثالث  الفيلم 

فيلمه  عن  أوسكار  جائزيت  عىل  حصل  الذي  هاجيز 

الرائع “كراش”. وفيلمه هذا يحيك عن اختفاء جندي 

عنه.  البحث  ورحلة  العراق  من  عودته  بعد  أمرييك 

ساراندون،  وسوزان  جونز  يل  تومي  بطولة  والفيلم 

وعنون الفيلم يحمل الكثري من الجدل، فإياله هو اسم 

التوراة  يف  مذكور  إياله  ووادي  اآلرامية،  باللغة  الله 

باعتباره الوادي الذي عسكر عنده داود ملكهم أثناء 

حربه مع جالوت الفلسطيني، ويف نهاية الوادي توجد 

شجرة يف غاية الضخامة يرمز إليها بنهاية العامل) !!(.

رابع األفالم هو “األسود للحمالن” الذي أخرجه وقام 

سرتيب  مرييل  مع  ريدفورد  روبرت  النجم  ببطولته 

رشكته  خ��الل  من  الفيلم  أنتج  ال��ذي  ك��روز،  وت��وم 

جولدن  ملرتو  والتابعة  العمالقة،  ارتيست  يونايتد 

ماير، وترأسها كروز مؤخراً، وهي الرشكة التي أسسها 

بيكفورد  وماري  شابلن  شاريل  عاماً   75 حوايل  منذ 

وممثلون آخرون. والفيلم يحيك عن اثنني من الطلبة 

يذهبون للحرب يف أفغانستان، وعىل خلفية ذهابهم 

أمريكا  موقف  عن  طويلة  مناقشات  تدور  وعودتهم 
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بعد ظهور داعش وحجم 

التشويه املتعمد 

لإلسالم ىف الخارج عرب 

امليديا، لن تنجح أى 

محاوالت لتصحيح صورة 

العرىب أو املسلم ىف 

السينام العاملية، وأكاد 

اجزم أن ظهور داعش 

قد يسهم ىف تاصيل 

الصورة السيئة
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بدور  يلعب  ال��ذي  ك��روز  بني  األوس��ط،  ال��رشق  من 

سيناتور بالكونجرس وردفورد أستاذ الجامعة وسرتيب 

الصحفية.

أما الفيلم الذي حقق إيرادات ضخمة جداً وهو عن 

نفس األجواء العربية، فهو فيلم »اململكة« الذي احتل 

خالل  األمريكية  لألفالم  إيرادات  كأعىل  الثاين  املركز 

أسابيع كثرية عام 2007. الفيلم يقوم ببطولته »جامي 

فوكس« وأخرجه بيرتبريج، وهو عن مجموعة محققني 

يذهبون  األمرييك  الفيدرالية  التحقيقات  مكتب  من 

يف  سكني  مجمع  انفجار  يف  للتحقيق  للسعودية 

الرياض كان يقيم فيه أمريكيون، ويجدون صعوبة يف 

التحقيق مبفردهم فيقبلوا االستعانة بقادة من القوات 

السعودية، ليصلوا بوساطتهم ملرتكبي االنفجارات.

األفالم األخرى عن العراق أقل يف تأثريها، لكنها بطولة 

الرشف”  “ضاع  فيلم  مثل  بأمريكا،  محبوبني  نجوم 

بطولة جون سوزاك، عن أب يصطحب أطفاله يف رحلة 

بالسيارة يف أنحاء أمريكا بعد وفاة أمهم يف العراق.

عن  بريس  كمربيل  إخراج  الخسارة”  “أوقفوا  وفيلم 

الحرب  جندي يعود ملدينته تكساس بعد عودته من 

يف العراق، ويرفض الرجوع مرة أخرى إىل هناك بالرغم 

من تهديدات السلطات له برضورة العودة.

أما ريتشارد جري فلعب دور البطولة يف فيلم “حفلة 

رأسهم جري،  الصحفيني عىل  من  صيد” عن مجموعة 

يذهبون يف مهمة إىل رصبيا، رفض الذهاب لها عمالء 

رصيب  مجرم  عن  البحث  وهي  األمريكية،  املخابرات 

املسلمة  البوسنية  العائالت  من  العديد  قتل  هارب 

املالصقة  األس��ود  الجبل  )جمهورية  مونتنيجرو  يف 

للبوسنة(.

ريزروسوربون  بطولة  “التسليم”  هو  األخري  والفيلم 

وجافني هود واألمرييك من أصل مرصي عمر متويل. 

والفيلم عن عامل أمرييك من أصل مرصي يدعي أنور 

اإلبراهيمي تشتبه السلطات األمريكية يف كونه إرهابياً 

يف  بلد  يف  أمني  جهاز  إىل  به  وترسل  عليه،  وتقبض 

شامل أفريقيا »مل يحدده الفيلم« حيث يتم استخدام 

كل وسائل التعذيب معه هناك إلجباره عىل االعرتاف 

بأنه إرهايب. ويتضح من التفاصيل أن التعذيب يتم يف 

جهاز أمن الدولة مبرص.

الهوليودية الجديدة مبوجة  وقد ووجهت تلك األفالم 

اعرتاضات من الجانب اليميني املتحفظ يف املؤسسات 

بأن عدد  لتلك األفالم  املنارصون  األمريكية، فيام يرد 

األفالم التي أنتجت عن حرب أمريكا عىل فيتنام تجاوز 

أربعامئة فيلم.

وفيلم »من اليسء أن يحبك الحمقى« من أكرث األفالم 

التي صدمتني. ومصدر الصدمة هنا ليس لعيوب يف 

شحنة  تفتت  أو  املنت  يف  لضعف  أو  الفني  مستواه 

إىل  ومغرض  موجه  فيلم  أنه  يف  لكن  داخله،  اإلبداع 

التي  واملنطق  املوضوعية  ألسس  ويفتقد  حد،  أقىص 

متيز الفيلم السيناميئ وتعطي له قيمته، وبعده املؤثر 

يف الزمن، أياً كان التوجه الفكري ملخرجه. وهو فيلم 

تسجييل يقدم للقضية التي رفعها مسجد باريس واتحاد 

املنظامت اإلسالمية يف فرنسا ضد جريدة شاريل إبدو 

الفرنسية املتخصصة يف الكاريكاتري، والتي أعادت نرش 

الرسوم املسيئة لرسول اإلسالم محمد صىل الله عليه 

وسلم، وكانت قد نرشتها الجريدة الدامناركية جيالندز 

بوسرت وسميت إعالمياً ) الرسوم املسيئة ملحمد( ألنها 

كلها سخرية من النبي محمد بصور شتى، كان أكرثها 

إيالماً الرسم الذي يصور الرسول ) عليه السالم( وهو 

يرتدي عاممة مربوط بها قنبلة. جريدة شاريل إبدو مل 

تكتِف بإعادة نرش تلك الرسوم فقط، بل قامت بعمل 

رسوم جديدة أكرث سخرية وأكرث إيالماً نربأ عن ذكرها 

هنا. وبدا من تسلسل أحداث الفيلم أن املخرج ليس 

موضوعياً بل متبنياً كلّياً ألفكار أصحاب جريدة شاريل 

املعارضة  اآلراء  كل  من  ويسخر  بل  وأنصارهم،  ابدو 

القضية،  رفعوا  الذين  فرنسا  آراء مسلمي  لهم، وهي 

أو املتعاطفني معها كرأي األب ميشيل ليلونج حامل 

الذي  البيض  اآلباء  جمعية  مسؤويل  وأحد  الدكتوراة 

كان مع إدانة جريدة شاريل لنرشها الرسوم، وكان من 

قبل وراء منع بث قناة املنار اللبنانية يف فرنسا. ورأى 

أن ما جعله مينع القناة هو مهاجمتها اليهود هو نفسه 

جاء  املنحازة  رؤيته  ولتأكيد  شاريل.  يدين  يجعله  ما 

مخرج الفيلم بالسيناميئ اليهودي كلود النزمان مخرج 

التي  الكاريكاتري  جرائد  عن  كان  الذي  »شواه«  فيلم 

أصدرها النازيون قبل الحرب العاملية الثانية وسخروا 

السيناميئ  ورأى  بأكمله.  اليهودي  الجنس  من  فيها 

السخرية  أن  ليكونت  باتريس  الفيلم  مخرج  ومعه 

من اليهود عنرصية وعداء للسامية، أما سب املسلمني 

التعبري!!  حرية  إطار  يف  يدخل  فهو  ودينهم  ونبيهم 

فاملجتمع  الفيلم.  هذا  مناقشة  يف  الركن  حجر  وهذا 

األورويب له موازين متغرية وغري ثابتة عندما يتحدث 

الفرنيس  املمثل  تم شن حملة ضد  فقد  الحرية.  عن 

ديودونيه ألنه قدم اسكتشات كوميدية قلرَّد فيها أحد 

الحاخامات اليهود بسخرية، وتم منع ظهور أعامله يف 

وسائل اإلعالم الفرنسية. ومع أنه دافع عن نفسه بأنه 

سخر من شخصيات مسلمة ومسيحية من قبل، لكن 

االقرتاب من اليهود كلفه اإلقصاء وإنهاء حياته املهنية. 

إميانويل  سنجد  الكبار  أوروب��ا  لفالسفة  نظرنا  وإذا 

اإلنسان  استقالل  إنها  للحرية يقول  كانت يف تعريفه 

عن أي يشء إال القانون األخالقي.

..
. 

ة
ملي

عا
ال

ام 
ين

س
ال

ىف 
ب  

عر
ال

ة 
ور

ص

صورة العريب يف السينام

ملف العدد

العدد الرابع ربيع 2017العدد الرابع ربيع 2017 5051



أما الفليسوف جون ستيوارت ميل فيقول إن الحرية 

مرشوطة بأال تكون مفضية إىل إرضار اآلخرين. وحتى 

لتنظيم  اإلنسان  سنرَّها  التي  الوضعية  القوانني  كل 

العاملي  اإلعالن  حتى  البالد  دساتري  من  املجتمعات 

باآلخر،  اإلرضار  بعدم  الحرية  تقيد  اإلنسان  لحقوق 

املطلقة  )الكراهية  اإلسالموفوبيا  حالة  وصلت  فهل 

املصحوبة بالخوف من كل ما هو مسلم( إىل أن يتناىس 

املجتمع الغريب مبادئه وقوانينه؟ اإلجابة لألسف هي 

نعم. وال أستطيع ان أصف للقارئ مدى قساوة لحظة 

مبهرجان،  حرضتُه  الذي  للفيلم  لهذا  الرسمي  العرض 

فقد كان أغلب الحارضين يضحكون لدرجة الهيسرتيا 

من أي سخرية من أي مسلم أو من أي مظهر إسالمي. 

ترى هل اختفى من العامل العقالء الذين يسعون لرأب 

الصدع بني الشعوب، أو إلبعاد أشباح االستفزاز وجرح 

بعد  الراديكالية تسيطر يوماً  أن  أم  الدينية؟  املشاعر 

آخر عىل عقول األغلبية لتقود العامل إىل هوة سحيقة 

ونهاية محتومة؟

ومل يكتِف عاطف يف كتابه بتحليل األفالم، بل تناول 

جوانب مهمة كثرية، قد يكون أهمها املخرجون العرب 

وقضايا  عرب  »سينامئيون  عنوان  فتحت  ودوره��م. 

الهوية يف أفالمهم العاملية« تناول يف عدة فصول منها 

فيه  عرض  مشتبكة«  فرنسية  عربية  »عالقات  فصل 

لعدد من األفالم، منها فيلم »أيام املجد 2005«.

يحيك “السكان األصليون” عن أربعة شباب من عرب 

إفريقيا التحقوا بالجيش الفرنيس أثناء الحرب العاملية 

بالد  من  آخر  جندي  ألف   130 مثل  مثلهم  الثانية، 

وانخرطوا  تستعمرها،  فرنسا  كانت  وإفريقية  عربية 

كام  األم”-  “الوطن  عن  ليدافعوا  السالح  لواء  تحت 

قالوا لهم - ضد االحتالل النازي. هؤالء األبطال الذين 

انترصوا  الفيلم كيف  التاريخ، يرينا  ضاعوا من ذاكرة 

يف إيطاليا ثم يف منطقتي بروفانس وفوج يف معركتهم 

األخرية يف قرية صغرية يف األلزاس ضد األملان. والفيلم 

شخصيات  أربعة  خالل  من  التاريخ  ذلك  لنا  يحيك 

أننا  ومع  القادر.  عبد  مسعود،  يارس،  سعيد،  هي: 

وأخرى  الثانية  العاملية  للحرب  رائعة  مشاهد  نتابع 

ترجمت لنا روح هذه الفرتة، لكن األحداث تروي من 

األربعة. فسعيد  الشخصيات  خالل وجهة نظر وأعني 

يأيت  بأمه،  االرتباط  الجزائر شديد  يف  غنم  راعي  كان 

للجيش بشخصية أقرب للمراهق الذي ال يعرف شيئاً 

حتى  زمالئه  عن  الكتيبة  ضابط  ويفصله  العامل،  عن 

إن أحدهم وهو مسعود يطلق عليه لفظ »عيوشة« 

مليئاً  آخر  وجهاً  وللجميع  له  فُيظهر  منه،  سخرية 

بالرجولة والنخوة والغرية عىل سمعته كرجل، ويهدد 

حاول  إذا  زمالئه  من  أياً  ويتوعد  بالقتل،  مسعود 

السخرية منه. و«يارس« مرتزق إىل حد كبري، كل همه 

تكوين ثروة من خالل البحث يف أمتعة ومالبس ضحايا 

أخوه  يُقتل  عندما  لذاته  ويعود  يفيق  لكنه  األعداء، 

»الريب« أو العريب يف إحدى املعارك. أما مسعود فيحلم 

من  فتاة  لحب  نفسه  يرتك  ولهذا  فرنسا،  يف  بالبقاء 

مارسيليا، لكن لسوء الحظ، تصادر الرقابة يف الجيش 

الفرنيس كل رسائله الرومانسية لحبيبته. واألخري هو 

ميلء  وهو  للمجموعة  الفطري  القائد  القادر«  »عبد 

التي  »ديجول«  كلامت  ويصدق  والوطنية،  بالحامسة 

تقول إن الطريق لتحرير الجزائر هو االنتصار يف هذه 

وبذل  الصمود  عىل  زمالءه  يشجع  ما  ودامئاً  الحرب. 

أقىص الجهد. وقد قال يل مخرج الفيلم يف حوار خاص 

عربية  شخصيات  من  مستوحاة  الشخصية  تلك  إن 

الذي  بيال،  بن  رأسها  وعىل  ذلك  تعتقد  كانت  هامة، 

عروبياً  قومياً  أصبح  ثم  الثانية  العاملية  الحرب  خاض 

بعد ذلك، انخرط يف حركة التحرير الوطنية. 

األبطال  هؤالء  يخوضها  التي  املعارك  الفيلم  ويتابع 

واستعدادهم الدائم للتضحية بأنفسهم يف سبيل تحرير 

االضطهاد  من  يعانون  ذلك  ومع  الفرنيس،  الجيش 

داخل الجيش ذاته. حتى الطعام ال يحصلون منه عىل 

طلقات  أن  مع  الفرنسيون،  الجنود  عليه  يحصل  ما 

األملان ال تفرق بني أحد منهم كام يقول عبد القادر، 

الذي يسخر من شعار » الحرية واإلخاء واملساواة »؛ 

شعار الثورة الفرنسية الشهري، الذي أصبح رمز فرنسا 

الفكري بعد ذلك.
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هو  عريب  أصل  من  كتيبتهم  قائد  أن  سعيد  يكتشف 

اآلخر، مع أنه يحمل اسامً فرنسياً متاماً. وعندما يواجهه 

بذلك ينفعل الضابط ويطرده من منزله، ويهدده إذا 

حاول إفشاء هذا الرس. ويقدم الفيلم هنا منوذجاً آخر 

لعريب يهرب من أصوله.

الفرنيس–  للمخرج  القانون(  عن  )خ��ارج  فيل  ثم 

الجزائري رشيد بوشارب الذي شاركت يف إنتاجه عدة 

جهات جزائرية وفرنسية رسمية، وأثار ضجة كبرية من 

تشويهاً  رأوه  الذين  الفرنيس  اليمني  ممثيل  من  عدد 

التي  املذابح  عن  يحىك  الفيلم  الفرنيس، ألن  للتاريخ 

ارتكبتها فرنسا إبان استعامرها للجزائر، خاصة مذبحة 

ستيف عام 1945. 

لها  تعرض  التي  الصدد  هذا  يف  املهمة  النقاط  ومن 

عاطف أيضاً، ما اسامه »حرب سينامئية عىل اإلسالم« 

وقال: مل أصدق عيني عندما وجدت عىل شبكة يوتيوب 

الشخصية عىل  لألفالم  أهم شبكة  تعد  التي  العاملية، 

الشباب  عرشات  أطلقه  إسبوعاً  أطالع  وأنا  اإلنرتنت، 

تحت عنوانF إسالم هي الكلمة املعروفة عاملياً للشتم. 

من  مجموعة  عن  عبارة  واألسبوع 

الفيديوهات الشخصية وأفالم الهواة 

الشباب، الذين جعلوا جل اهتاممهم 

ومنهم  واملسلمني.  اإلس��الم  إهانة 

السباب  ألفاظ  كل  يستخدم  من 

معرض  يف  االيروسية  والرسومات 

)عليه  محمد  سيدنا  عن  الكالم 

إعادة  مع  تزامن  ذلك  كل  السالم(. 

وعاملية  دمناركية  جريدة   17 نرش 

لنبي  املسيئة  الرسومات  أخرى  مرة 

اإلسالم.

أما عىل مستوى أفالم املحرتفني فقد 

الجدد  املحافظني  ن��وادي  أحد  بدأ 

تسجييل  لفيلم  الرتويج  أمريكا  يف 

اإلسالم   « بعنوان  أج��زاء  ستة  من 

أن  ومع  ليعرف«.  الغرب  يحتاج  ما 

الفيلم أنتج منذ عامني، إال أنه يتم 

الرتويج له للبيع من خالل الدي يف 

والهدف  ج��داً،  رخيص  بسعر  دي، 

لكراهية  األمرييك  الشعب  دفع  هو 

اإلسالم من خالل االدعاء بأن اإلسالم 

ليس دين سالم بل دين عنف يسعي 

وأنظمة  الديانات  وإخضاع  للدمار 

ذلك  ويسوق  األخ��رى.  الحكومات 

املتطرفني  من  مجموعة  لسان  عىل 

سبينرس  روب���رت  مثل  الغربيني 

واليهودية  تريكوفيتش  وسيوج 

املتطرفة بات باور.

يف  العرب  فشل  هل  هذا:  كل  بعد  امللح  والسؤال 

الهوليودية  السينام  يف  العريب  اإلنسان  تصحيح صورة 

هذه  فحتى  نعم...  عامة،  بصفة  األجنبية  حتى  أو 

اللحظة ما زال العريب هو من يركب الجمل يف الصحراء 

مدنية  من  العربية  الدول  إليه  وصلت  مام  بالرغم 

يصل  مل  العريب  الفيلم  أن  ببساطة  والسبب  وتحرض، 

بعد إىل املشاهد األجنبي، ناهيك عن الصورة الذهنية 

السينام  صورته  كام  إرهايب  بأنه  املسلم  العريب  عن 

األجنبية...

د لإلسالم  املتعمرَّ التشويه   فبعد ظهور داعش وحجم 

يف الخارج عرب امليديا، لن تنجح أي محاوالت لتصحيح 

صورة العريب أو املسلم يف السينام العاملية. وأكاد أجزم 

أن ظهور داعش قد يسهم يف تأصيل الصورة السيئة، 

يف  مسلامً  رجالً  شاب  يقتل  فعندما  كثرية،  والدالئل 

الشارع أو سيدة، يف إحدى واليات أمريكا، فهو نابع 

من صور ترسخت لديه من مشاهداته عرب األفالم أو 

امليديا...

وهو  كارلوف  أندريه  الرتيك  للضابط  واحد  فمشهد 

يقتل بشكل سيناميئ السفري الرويس بأنقرة ويردد الله 

أكرب، كفيل بأن يبعث روح الكراهية يف نفوس املشاهد 

الغريب، ويرسخ لديه ما يتابعه من صور عن اإلنسان 

العريب وعن اإلسالم...

يف  بها  املشاركة  أمل  عىل  ننتجها  التي  أفالمنا  حتى 

عنارص  دامئاً  تحمل  عاملية،  مهرجانات  أو  األوسكار، 

تشويه، وآخرها فيلم »اشتباك« الذي عرض يف مهرجان 

الحياة  لصورة  تشويه  داخله  من  فيلم  وهو  »كان«، 

تصدير  إىل  يوماً  نسع  ومل  السيايس،  والقمع  العربية 

صور إيجابية لإلنسان العريب بالخارج...   
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فمشهد واحد للضابط 

الرتىك أندريه كارلوف 

وهو يقتل بشكل 

سينامىئ السفري 

الروىس بأنقرة ويردد 

الله أكرب كفيل بأن يبعث 

روح الكراهية ىف نفوس 

املشاهد الغرىب، ويرسخ 

لديه ما يتابعه من صور 

عن االنسان العرىب وعن 

اإلسالم

صورة العريب يف السينام

ملف العدد
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بعد ثالث  الرشيف  انتاب عمر  الذي  العاملية  هاجس 
يدرك  يكن  مل  كممثل،  اسمه  من ظهور  فقط  سنوات 
أنه سيكلفه الكثري الحقاً، كام مل يدرك بالضبط أالعيب 
صورة  تُقدم  أفالم  إنتاج  يف  ترغب  ال  التي  هوليوود 
يف  شارك  فيها.  تورط  عندما  إال  العرب  عن  إيجابية 
البداية بأدوار قصرية يف بعض األفالم األجنبية فلم تحقق 
له أدواره الصغرية يف هذه التجارب ما كان يأمله، حتى 
الساذج«  »جحا  الفرنيس  الفيلم  بطولة  عىل  حصوله 
لكن  بارتيه،  جاك  وإخراج  شحادة  جورج  تأليف  من 
غوايته كانت أكرب من ذلك وظهرت حني وصلته رسالة 
املنتج الربيطاين سام شبيجل تبرشه بحصوله عىل دور 
 ،)1962( العرب«  »لورانس  فيلم  يف  عيل«  »الرشيف 
األردن مع  العامني يف صحراء  استغرق تصويره حوايل 
الدور  لهذا  عربياً  أراد وجهاً  الذي  لني،  املخرج ديفيد 

الذي خرسه آخرون، منهم الفنان رشدي أباظة.
الحكمة  »أعمدة  كتاب  عن  مأخوذ  الفيلم  سيناريو 
شخصيته  د  وجسرَّ نفسه  لورانس  ألفه  الذي  السبعة« 
األيرلندي بيرت أوتول صاحب العينني الزرقاوين،  بينام 
يعاونه  عربية  قبيلة  زعيم  عيل«  »الرشيف  هو  عمر 
من  حصتهام  أخذا  والرشيكان  هدفه،  إىل  للوصول 
الصحراء ومن شهرة غامرة تجاوزت التصورات يف هذا 

عمر الرشيف .. الغريب يف هوليوود

ن�اه�د ص�الح - مرص

األشهر  اإلنجليزية  مدرسته  خشبة مرسح  عىل  وقف  الذي  »ميشيل«  الصغري  الصبي 
يف الرشق األوسط »فيكتوريا كوليدج«، مل يدر بخلده أنه سيصبح يوماً النجم العاملي 
للخضوع  وتضطره  هوليوود،  إىل  دفعاً  ستدفعه  العاملية  هذه  وأن  الرشيف«،  »عمر 
لنظامها املعقد. كل ما أراده الصغري الذي ترب يف عائلة ثرية بني أبيه املنشغل يف تجارة 
األخشاب، وأمه الحريصة عىل املظاهر األرستقراطية، أن يخرج قليالً من عزلته ويجسد 
إحدى شخصيات وليم شكسبري؛ كطريقة يثبت من خاللها وجوده وتحرره من النظام 
لندن،  يف  التمثيل  ودراسة  باملرسح  يحلم  كان  األوىل.  نشأته  يف  الذي صاحبه  الصارم 
لكن القدر غريرَّ مساره إىل السينام يف هوليوود، ليصبح »الخواجة« كام أطلقوا عليه عند 
إطاللته السينامئية األوىل يف مرص، حني اختاره يوسف شاهني بطالً  لفيلمه »رصاع يف 
الوادي« )1954( أمام سيدة الشاشة فاتن حاممة... طائر الشامل املتطلع بشغف إىل 
الشامل، جاءت عائلته من الشام يف الشامل وعاشوا يف اإلسكندرية شامل مرص، وحني 
استطاع التحليق طار عىل الفور إىل الشامل األبعد، من فرنسا ولندن إىل هوليوود، حيث 

كانت نداهة أحالمه تناجيه إىل فضاء أوسع. 

مليون  عرش  أربعة  إىل  ميزانيته  وصلت  الذي  الفيلم 
شارك  الستينيات،  شهدته  سيناميئ  إنتاج  أكرب  دوالر، 
هاوكينز  وجاك  كوين  وأنطوين  أليك جينس  أيضاً  فيه 
وممثلون آخرون من العرب مثل املرصي جميل راتب 
ضابط  سرية  وي��روي  ج��دوع،  فاتح  أحمد  والسوري 
الذي  لورانس«  إدوارد  »توماس  بريطاين  استخبارات 
العثامين،  الحكم  العرب ضد  لتأليب  أرسلته حكومته 
خطوط  خلف  للعمل  مقاتلة  مجموعات  وتشكيل 
السرية  تزعم  األوىل.  العاملية  الحرب  يف  الرتكية  القتال 
الوحدة  تحقيق  أراد  أنه  املذكور  للضابط  الرسمية 
العربية يف املرشق بزعامة الهاشميني، غري أن رؤساءه 
الذي  بيكو«   � »سايكس  الرسي  االتفاق  عرب  خدعوه 
يقيض بتقسيم بالد العرب بني فرنسا وبريطانيا، فضالً 
هكذا  لليهود.  فلسطني  مينح  الذي  »بلفور«  وعد  عن 
قائداً  وجعلته  لورانس  ألسطورة  بريطانيا  روجت 
للعرب وبطالً لوحدتهم املفرتضة. كان الفيلم بحاجة إىل 
نجم عريب يك يستقيم ويصبح مقبوالً، فكان الرشيف 
هذا النجم الذي أتيح له أطول مشهد دخول يف تاريخ 
السينام األمريكية وهو ميتطي حصانه، وأصبح الفيلم 
وتشد  والغربيني  الربيطانيني  تسحر  أسطورة سينامئية 
خيالهم إىل عبقرية ضابط صنع أمة وقادها كام تشتهي 
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بالده. وحقق ديفيد لني من خالله أول انطالقة عاملية 
للرشيف املجهول لألوروبيني واألمريكيني، وكذلك لبيرت 

أوتول الذي مل يكن تجاوز بعد الحدود الربيطانية.
لجائزة  الفيلم  يف  دوره  عن  الرشيف  عمر  ترشح 
جائزة  ربح  كام  مساعد،  ممثل  أفضل  عن  األوسكار 
العالقة  وتوطدت  الدور،  نفس  عن  جلوب  الجولدن 
النصائح  له  وقدم  سانده  الذي  أوتول  بيرت  وبني  بينه 
يك ال يتم استغالله يف أفالم تجارية أو دعائية هدفها 
تشويه صورة العرب، وساعده مادياً حتى ال يضطر إىل 
الوقوع يف أي فخ تحت الضغوط املادية، وعىل الرغم 
مع رشكة  عقداً  »عمر«  ووقرَّع  املحظور  وقع  ذلك  من 
»كولومبيا بيكترشز« من دون أن يفحص مواد االتفاق 
أسريهم  وبقي  باهظاً  مثنها  دفع  كبرية  غلطة  جيداً، 
سبعة أعوام طويلة ميّثل خاللها أفالماً سيئة أُجرب عليها، 

إخراج  من   )1965( خان«  »جنكيز  مثل  أفالم  فقدم 
خان،  جنكيز  املغويل  الفاتح  قصة  ويحيك  لفني  هرني 
أربعة  يوغوسالفيا  يف  البقاء  إىل  اضطره  الذي  الفيلم 
شارك   1964 العام  يف  وقبله  بخس،  أجر  لقاء  أشهر 
إخراج  من  الرومانية«  اإلمرباطورية  »سقوط  فيلم  يف 
أنطوين مان أمام صوفيا لورين، كان فيلامً يفتقد الكثري 
العريض  عنوانه  من  بالرغم  الصحيحة  املعلومات  من 
يف  أيضاً  وانضم  مهمة.  تاريخية  بحكاية  يوحي  الذي 
الشاحب«  الحصان  »انظر  فيلم  العام إىل فريق  نفس 
إخراج: فريد زينيامن مع أنتوين كوين وجريجوري بيك 
وقدم فيه دور الكاهن )فرنسيسكو( شخصية شديدة 
مرة  حياته  يف  لني  ديفيد  املخرج  ظهر  حتى  التعقيد، 
أخرى لينقذه من وضعه البائس؛ فكانت النقلة املهمة 
يف حياته بفيلم »دكتور زيفاجو« )1965( حيث أسند 

له البطولة الرئيسة يف الفيلم املأخوذ عن رواية كتبها 
تجربة  عن  باسرتناك  بوريس  الشهري  الروىس  الشاعر 
التي  الرواية  وهي  الروسية،  الثورة  وطبيب  شاعر 
حققت شهرة مدوية حني صدرت يف إيطاليا عام 1957 

وحصل كاتبها عىل جائزة نوبل يف العام التايل.
وقام  الرشيف  عمر  عىل  السينامئية  العروض  انهالت 
إنجريد  أم��ام  فوقف  األف��الم،  من  العديد  ببطولة 
 ،)1965( الصفراء«  »الرولزرويس  فيلم  يف  بريجامن 
الجرناالت«  فيلم »ليلة  أوتول يف  بيرت  ومرة أخرى مع 
مايرلينج«   « فيلم  يف  دينوف  كاترين  وأمام   ،)1968(
تي جيفارا  يف فيلم »تي«  )1968(، كام قام بدور 
واجه  الفيلم  فليرش، وهذا  ريتشارد  للمخرج   )1969(
مدار  عىل  قدم  أنه  له  يغفر  مل  حيث  نقدية،  عاصفة 
أرنستو  لتشويه صورة  مكرساً  موضوعاً  ونصف  ساعة 
تي جيفارا وتوصيفه بأنه شخص فاشل، مريض بالربو 
ومثري للسخرية أحياناً، كام يصور الفيلم فيدل كاسرتو 
بأنه دامئاً مخمور، كان فيلامً يشوه كل ما ميثله جيفارا 
من قيم جيدة، حتى إن عمر نفسه أعلن ندمه عليه 

فيام بعد، كام رصح بأنه ال يفتخر سوى بعدد قليل من 
أفالمه األجنبية، فلم يكن لديه رفاهية االختيار بسبب 
عقد االحتكار غري املدروس الذي وقرَّعه مع »كولومبيا 
من  تنتظرون  ماذا  الصدد:  هذا  يف  يقول  بيكترشز«، 
ممثل مرصي شاب ال يعرف شيئاً عن عامل السينام يف 
هوليوود وعرضوا عليه دوراً رئيسياً يف )لورانس العرب( 
سنوات  سبع  ملدة  الفني  نشاطه  يحتكر  عقد  مع 
لحساب رشكة كولومبيا، لقد كان هذا العقد مبثابة عقد 

للعبودية«.
هوليوود كانت التجيل الحر املبهر لشاب رشقي صّورت 
له مخيلته ما سيحقق من انتصارات عىل أرض الغرب 
املجهول، لكنه اكتشف أنه غري قادر عىل الطريان؛ فقد 
وقع يف الرشك الكبري ومىض يصعد ويهبط مع منحدرات 
فيها  الطرق  فيها  أرهقته  حدودها،  تنتهي  ال  متاهة 
وهو الغريب الذي ضل اإلشارات يف خريطة مل يحفظ 
خطوطها. كانت حصته يف النجاح والنجومية والحضور 
عىل الشاشة متباينة من عمل آلخر، لكنها حصة كبرية 
بالنسبة لطائر مهاجر اتبع حدسه يف الطريان إىل عامله 
الجديد، ومل يصغ لصوت غري هشاشته التي تدحرجت 
املشاكسة:  الفوضوية  لياليها  يف  الغربة  محطات  عىل 
بريدج ونساء وتوهان آخر يف دهاليز السياسة يحارصه، 
وحني يعرب منه يكتشف أنه من حسن حظه أنه أفلت 
السعيد.  الفردوس  الجديدة هي  أرضه  أن  خرافة  من 
العصيبة غري  السبع  السنوات  تلك  يتقاىض يف  مل يكن 
به،  يقوم  ألف دوالر فقط عن كل دور  خمسة عرش 
حينذاك  عمره  وكان  العقد،  مدة  انتهت  إن  ما  لذلك 
واملزيد  املال  عن  باحثاً  انطلق  حتى  تقريباً،  عاماً   37
من الشهرة لئال يفوته القطار. يقول:”كنت أنا املمثل 
الوحيد يف العامل الذي ميتلك جنسية ليس لها مثيل يف 
فرنسيون  ممثلون  هناك  كان  إنه  أي  العاملية،  األفالم 
يعملون يف أفالم  بفرنسا وأحياناً يذهبون للراحة يف بلد 
آخر، وهناك أمريكان، وكذلك إيطاليون، لكن أنا لدي 
لهجة ال هي فرنسية وال هي إنجليزية وال هي أمريكية 
وال هي يونانية وال يشء آخر، أي كانت أشبه باألشياء 
أمثِّل  يجعلونني  األول  يف  كانوا  فلذلك  املفهومة،  غري 
رويس ألن أيامها مل يكن يعرفون كيف يتحدث الروس، 
فمنحوين أدوار شخصيات روسية رأوا أنها األنسب يل، 
فيلم  الرويس يف  املخابرات  ودور ضابط  زيفاجو  مثل 

مثار التمر الهندي “.
ال  العاملية  السينام  رشكات  أن  الرشيف  عمر  أدرك 

 ..
ف 

رشي
ال

ر 
م

ع

د
و

و
لي

و
ه

يف 
ب 

ري
غ

ال

العدد الرابع ربيع 2017العدد الرابع ربيع 2017 5859



تريد املمثل بداخله أن يتقمص الشخصية التي ميثلها، 
املمثل  الرشيف!  عمر  الغريب  للجمهور  باعت  لكنها 
العريب الذي قامر بحياته وخاض معاركه الخاصة عىل 
درب الوصول العاملية حتى وصل إىل قمتها بعد عناء 
طويل، رمبا رأى من بعيد أن السامء ستكون يف متناول 
يده، فلام اقرتب وجد كل يشء واقعياً واألفق الواسع 
التي  باملتاهات  محفوفاً  بعد  عن  إليه  انجذب  الذي 
فتحت له أبوابها ليدور فيها بعبثية، ويحاول أن يكمل 
ليقفز من مخيلته إىل خطوة موجعة يف فضاء  رحلته 
ال نهايئ كان يعترصه، فال يرتك له سوى عقل ال ينام، 
يظل مستيقظاً كأنه يهرب من األضواء الباهرة ليتفرغ 
صور  كل  معه  ويستعرض  املرهق،  الجسد  لصاحب 
يلهث  فيجعله  به،  مرت  التي  والشخصيات  األحداث 
عمر  عاش  الخلفية  هذه  وعىل  اإلجباري،  تتبعها  يف 
حياته رّحاالً يتنقل من مكان إىل مكان، ومن استديو 
نجوميته  زهور  يزرع  دولة،  إىل  دولة  ومن  آخر،  إىل 
الهوليوودي  املجتمع  ويخرتق  سامء،  كل  يف  الطاغية 
الفرتة.  هذه  يف  دخوله  العرب  عىل  محررَّماً  كان  الذي 
عليها  اعتاد  التي  الريبة  نظرة  بسبب  ذلك  يكون  قد 
معاداتهم  من  جزءاً  باعتبارها  هوليوود  تجاه  العرب 
هو  هوليوود  تقدمه  ما  كل  وأن  االستعامري،  الغرب 
والصهاينة  اليهود  يحيكها  مؤامرة  من  جزء  باألساس 
العربية،  الشخصية  أو  العريب  املجتمع  والغربيون ضد 
اتهامات  للذاهبني إىل هوليوود  البعض وجه  حتى إن 
بالعاملة للفكر الصهيوين، متغاضني عن إنجازات مهمة 
حققها عرب خاضوا معارك طاحنة إلثبات حضورهم يف 

السوري  املخرج  الرشيف ومعه  هوليوود، ولعل عمر 
للفنان  األبرز  النموذج  كانا  العقاد،  مصطفى  الراحل 
العريب الذي اشتغل يف هوليوود.. مل يلتِق عمر الرشيف 
خصاماً  أن  وأشيع  قليلة،  مرات  إال  العقاد  ومصطفى 
بطالً  كوين  بأنتوين  العقاد  استعانة  بسبب  بينهام  قام 
واتفقا  القاهرة  يف  تقابال  عمر،  يطلب  مل  فيام  ألفالمه 
كابوتي”  “املطران  فيلمه  ببطولة  عمر  يقوم  أن 
الفلسطينية،  القضية  لخدمة  بارزاً  دوراً  لعب  الذي 
قتل  حيث  يتم،  يك  التعاون  هذا  ميهل  مل  القدر  لكن 
عىل  اإلجرامي  االعتداء  يف  العقاد،  مصطفى  اإلرهاب 
 ،2005 نوفمرب  12م��ن  الجمعة  يوم  ع��اّمن،  فنادق 
القديم  كابوتي” وحلمه  “املطران  فاغتيل معه حلم 
عربيني  نجمني  بني  التعاون  أمل  ومعهام  “األندلس”، 

اقتنصا مساحتهام الخاصة يف هوليوود.
عىل أية حال، فإن نظرة الريبة تجاه هوليوود هي نتاج 
موروث طويل صنعته السينام األمريكية مع إرهاصاتها 
األوىل التي رسخت يف األذهان صورة العريب كشهواين، 
جبان، متخلف، إرهايب يف أفالم كانت الحياة العربية فيها 
مورداً خصباً لقصص ال تبحث عن العالقات اإلنسانية 
عن  تبحث  ما  بقدر  العريب  املجتمع  يف  واالجتامعية 
اإلثارة وليايل ألف ليلة؛ صورة منطية مل تخرج عن إطار 
الشهواين  أو  الصحراء مع جمله،  الذي يسكن  البدوي 
الغارق يف ملذاته وعالقاته النسائية املتعددة أو املؤمن 
بالخرافات أو اإلرهايب الذي يخفي يف مالبسه مسدساً 
أو قنبلة أو يرتدي حزاماً ناسفاً، حتى إن البعض ومنهم 
ذات  كتب  كورين  مايكل  األمرييك  واملذيع  الكاتب 

مرة )أحمد الله أنني لست عربياً(، الصورة هنا ثنائية 
حسبام قدمته هوليوود مببارشة ال لبث فيها، فاألخيار 
هم األمريكان يف مقابل األرشار األوغاد ومنهم العرب.
هنا كانت الغربة هي إحساس الزم “عمر” يف رحلته 
التي عاشها متنقالً بني البالد وبني الفنادق، مجرد عابر 
سبيل مشدود إىل متاهة العاملية، ظل حائراً بني مرص 
املغلق عىل طفولته وصباه وشبابه،  وجذوره والوطن 
وجد  حتى  طموحاته،  عىل  املفتوح  اآلخر  العامل  وبني 
الغريب   .. “األجنبي”  هو  األجانب  بالد  يف  نفسه 
األهم  املعقل  هوليوود  يف  ال��رشق.  بالد  من  القادم 
عىل  يحصل  مل  كثرياً،  عاىن  العامل  يف  للسينام  واألخطر 
وأدوار  احتكار  لعقود  أسرياً  وصار  متناها  كام  حريته 
استغلت مالمحه العربية. كان العريب التائه يف جغرافيا 
لنفسه  وصنع  نجح  وإن  الصعبة،  وأنظمتها  هوليوود 
ونجاحات  للنظر  الفتة  عناوين  تضّمنت  مهنية  سرية 
بل  عادلة  ليست  هوليوود  أن  عرف  لكنه  متفاوتة، 
ترزح تحت ثقل عنرصية، تعبث باملصائر ويتحكم فيها 
مل  وهذا  “العريب”  بصفة  إليه  يشريون  يهودي،   لويب 
يجعله يشعر بالخجل، لكن بالحسد تجاه اليهود ألنهم 
“لويب” لديه مخططات يتعاونون عىل تحقيقها، رصح 
ال  معجزة  ليس  اليهود  يفعلوه  “ما  حوار صحفي:  يف 
بدت  أمنياته  لكن  تحقيقها”،  العرب  نحن  نستطيع 
كأنها تخصه وحده، املمثل العريب الذي دخل هوليوود 
شوكة  التجربة  فغرست  نجومية،  فرصة  عن  يبحث 
يونيو 1967، حني  من  الخامس  يف  ذلك  برز  قلبه،  يف 
جلس كعادته يتابع أخبار مرص فعرف بالنكسة وكان 
الكارثة  بثقل  أحس  أحد،  وال  يسانده  يشء  ال  وحيداً 
عرب  ما  وهو  جميعهم،  العرب  رأس  عىل  وقعت  التي 
عنه حني قال: “ما حدث يف 5 يونيو 1967 كان كارثة 
أنني  عيّل  النفيس  ثقلها  من  وضاعف  املقاييس،  بكل 
كنت أصوِّر فيلامً يف هوليوود، وسط اليهود، متأثراً جداً 
وحزيناً لشيئني، األول أنني تأثرت لحال الجيش املرصي 
جداً وما حدث لجنوده البسطاء الذين رأيتهم أمامي 
عىل شاشة التليفزيون يف مشهد حزين ومفجع، واألمر 
كان  املرصي،  الجيش  ومن  مني  اليهود  سخرية  الثاين 
يذبحونني وهم يتسامرون أمامي، ويقولون إن جيش 
بلدي ترك الحرب وجري، كانت فرتة عصيبة عشتها عىل 

أعصايب يف مذلة وإحساس باملهانة”.
تركت النكسة أثراً أليامً يف نفس عمر الرشيف كام تركته 
يف نفوس املرصيني والعرب جميعاً، وأعلن جامل عبد 

النارص يف خطاب رسمي التنحي والعودة إىل صفوف 
الجامهري، فاندفعت جموعها الحاشدة متوافدة من كل 
االستسالم  وعدم  بالعودة  النارص  عبد  تطالب  صوب، 
هذا  ظل  يف  حنحارب”،  “حنحارب..  وترصخ  للهزمية، 
املناخ الذي تغيل فيه مرص والوطن العريب، كان عمر 
الفني، مشغول  يواصل صعوده  هوليوود  الرشيف يف 
شاركته  والذي  مرحة”  “فتاة  الجديد  فيلمه  بتصوير 
كانت  سرتايسند”،  “بربارا  اليهودية  الفنانة  بطولته 
أحداثه تدور يف حي يهودي بربوكلني حول عالقة شاب 
يهودي بفتاة يهودية، فتلقى عمر هجوماً عنيفاً عندما 

الصحف  إح��دى  يف  نرش 
ملشهد  ص��ورة  األمريكية 
جمع  الذي  الشهري  الُقبلة 
ما  وب��رب��ارا(،  )عمر  بني 
وصلت  أن  الصورة  لبثت 
ثم  وم��ن  ال��ق��اه��رة،  إىل 
بتعليقات  مرفقة  نرشت 
متتالية  ومقاالت  مطولة 
جنسية  بإسقاط  تطالب 
خائن،  بأنه  واتهامه  عمر 
عىل  تجّرأ  ألنه  وطنه  باع 
سرتايسند  بربارا  تقبيل 
تعرّض  أثناء  )اليهودية!( 
لهذه  ال��ع��رب��ي��ة  األم���ة 
رشخ��ت  ال��ت��ي  النكسة 
بأن  أحد  ينتبه  ومل  قلبها، 

هاجس العاملية الذي 

انتاب عمر الرشيف بعد 

ثالث سنوات فقط من 

ظهور اسمه كممثل، مل 

يكن يدرك أنه سيكلفه 

الكثري الحقاً؛ كام مل يدرك 

بالضبط أالعيب هوليوود 

التي ال ترغب يف إنتاج 

أفالم تُقدم صورة 

إيجابية عن العرب
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أساساً  عمر  وأن  النكسة  قبل  تجهيزه  تم  كان  الفيلم 
يعمل يف هوليوود التي يتحكم فيها اليهود.

كأنه مل يكفه ما يعانيه يف هوليوود حتى واجه مقاطعة 
عربية اتهمته بالخيانة، ومتزق بني خصام أهل وطنه له 
وهجومهم العنيف عليه يف املجالت والصحف العربية، 
وبني سطوة رأس املال اليهودي عىل السينام األمريكية، 
هجوماً  عليه  شنت  الصهيونية  الصحف  أن  لدرجة 
أغار  سابقاً  طياراً  كان  عمر  أن  أشاعوا  ما  بعد  أعنف 

عىل إرسائيل وقتل أهلها.
الصحافة  فهجوم  عليه،  بالفعل  عصيبة  كانت  الفرتة 
العربية الذي وصل إىل حد املطالبة بإسقاط الجنسية 
اآلخر،  الطرف  من  تعنت وصلف  قابله  عنه،  املرصية 
الفيلم  مرحة”،  “فتاة  فيلم  إنتاج  مدير  باغته  حيث 
األزمة، يطلب منه بلهجة آمرة الصمت التام وأال يديل 
بأي رأي يف أي يشء، حاولوا أن يغلقوا فمه عىل حد 
تعبريه، وظل بعدها عاماً كامالً ال يصله سيناريو واحد. 
عند هذه النقطة أدرك عنرصية هوليوود وصار يصعب 
عليه أن يجد عمالً، فيام أنفق كل ما ادخره واضطر أن 
ما  فيلامً.   40 حوايل  املستوى  ضعيفة  أفالم  يف  يشرتك 
التي فرضت عليه يف هذه  حدث معه وحالة الحصار 

الفرتة مل يكن فقط جزًء تشدد تجاهه كفنان عريب، لكنه 
كان أيضاً جزء من الرقابة الصارمة املفروضة عىل البطل 
كام أسامها السيناميئ بول وارن يف كتابه املهم )خفايا 
عن  خالله  من  يكشف  والذي  األمرييك(  النجم  نظام 
الرس الخفي يف قوة تأثري نظام النجوم للفيلم األمرييك، 
األمريكية  السينام  هيمنة  رس  عن  أيضاً  يكشف  كام 

عامة عىل املشاهدين يف كافة أنحاء العامل.
عمر  فعاد  طويالً،  النحو  هذا  عىل  متِض  مل  األم��ور   
من  العديد  ذلك  بعد  م  وقدرَّ للعمل  مطلوباً  الرشيف 
األدوار التي تفاوتت يف املستوى الفني، مثل دوره يف “ 
أكرث من معجزة “ 1967 مع صوفيا لورين و”املوعد” 
و”السطو”  إمييه،  أنوك  الفرنسية  املمثلة  أمام   1969
1971 مع جان بول بلموندو، وقيامه ببطولة مشرتكة 
ثم  األخ��رية”،  “القرية  يف  كني  مايكل  الربيطاين  مع 
فيلم “مثار التمر الهندي” 1973، حتى قدم يف العام 
املمثل  مع  “أشانتي”  فيلم  يف  قصرياً  دوراً   1979
العريب  شخصية  قدم  حيث  أوستينوف،  بيرت  الرويس 
طبيب  زوجة  يختطف  الذي  الرقيق  تاجر  الشهواين 
يهودي مبعاونة أحد املشايخ األثرياء، امتداداً للصورة 
النمطية عن الشخصية العربية كام كرستها هوليوود 

كنوع من الكليشيهات الجاهزة، كام يفرسها د. جاك 
الجامهريي  االتصال  وأستاذ  اإلعالمي  الخبري  شاهني 
يف جامعة جنوب إلينويز يف كتابه )العرب السيئون.. 
رصد  وفيه  أمة(   تشويه  هوليوود  استطاعت  كيف 
مثل  النوعية  هذه  من  هوليوود  أنتجتها  فيلم   900
الشيخ )1921( لرودلف فالنتينو، األم )1932(، سيدة 
الحصان   ،)1960( جامعي  نزوح   ،)1953( الشارع 
يف  إيرنيست   ،)1986( الدلتا  قوة   ،)1979( األسود 
وغريها   ،)2000( االرتباط  قواعد   ،)1997( الجيش 
من أفالم وصفها املفكر الراحل إدوارد سعيد يف كتابه 
بأنها مثال لفكرة االخرتاق االستعامري،  )االسترشاق( 
أرض  األوروبيون  يخرتق  الجامعي  املستوى  فعىل 
املقدسة،  األماكن  حتى  ويقتحمون  وأهله  الرشق 
كام  العريب  لإلنسان  يسمح  ال  الفردي  املستوى  وعىل 

يصورونه كنموذج للعنف والجنوح. 
كان حظ عمر الرشيف أن أول أفالمه )لورانس العرب( 
أظهر صورة العرب موزعة بني عرب أخيار وعرب أرشار، 
لكنهم يف النهاية عرب يجنحون للعنف ويتمزقون بني 
نوازعهم القبلية، كام أوحى الفيلم بأن العرب ضعاف 
وعاجزون عن حكم أنفسهم بأنفسهم وأنهم يف حاجة 

ملحة للقيادة األوروبية، بينام دوره يف “أشانتي” أثار 
متت  أنه  درجة  إىل  وصل  عنيفاً  عربياً  هجوماً  ضده 
خاصة  الصهاينة،  مع  تعاونه  بتهمة  عربياً  مقاطعته 
وأن الفيلم تم تصوير جزء كبري منه يف صحراء النقب 
بفلسطني املحتلة، ومّثل فيه بعض املمثلني اإلرسائيليني، 
والحقيقة كام يرويها عمر أنه ُعرض عليه دور رئييس 
ثم سحب منه عقاباً لرفضه السفر إىل إرسائيل، واضطر 
:”ُعرض  بعقد  مقيداً  كان  ألنه  فيه  صغري  دور  لقبول 
عيّل هذا الفيلم وفيه الدور الرئييس الثاين، والذي أداه 
املمثل الهندي فيام بعد، عىل أساس أن الفيلم سيصور 
أنه سيصور يف  املنتج  قال  املغرب، ويف آخر لحظة  يف 
: أنا لن أذهب إىل إرسائيل، ليست  إرسائيل. قلت له 
لدي الرغبة يف أن أصور يف إرسائيل. قال: إنك مضطر 
ألنك وقرَّعت العقد، وأنا بعت الفيلم عىل اسمك. قلت 
: هذا ال يهمني، لقد اتفقنا عىل املغرب ولن أذهب إىل 
إرسائيل، فأعِط الدور إىل ممثل آخر، لكنه قال: عليك 
أن تقوم بدور صغري حتى أستطيع أن أضع اسمك عىل 
ملصقات الفيلم. فاقرتح أن نصور يف مدينة بالرمو يف 
صقلية، ودفع � بالضبط � مبلغ مائة ألف دوالر مقابل 

التصوير ملدة أسبوع، وكنت يف ضائقة مادية حينها”.
غريباً  االتهامات،  مهب  يف  كلّها  حياته  يف  عمر  عاش 
تضاهي  بفرصة  وطنه  يف  لحاملني  وهادياً  هوليوود  يف 
األخبار وذوي  للمغامرين وصائدي  نجوميته ومطمعاً 
املخيالت الواسعة يف إثارة الفضائح، ومع ذلك مل يتخل 

العريب  واسمه  أصله  عن 
كام فعل ممثل شهري حاز 
األكادميية  ج��ائ��زة  ع��ىل 
عن   )1984( للتمثيل 
أماديوس  فيلم   يف  دوره 
حياة  قصة  يروي  )ال��ذي 
وم��وت م��وزارت( يخفي 
فريد  وهو  العريب،  اسمه 
ليصبح  إبراهيم،  م��وراي 
إب��راه��ام،  م����وراي  ف. 
وي��ق��ول الح��ق��اً:ع��ن��دم��ا 
ابتدأت التمثيل مل أستطع 
ألنني  اسمي  استخدام 
فريد  باسمي  جئت  لو 
عىل  حصلت  ملا  إبراهيم 

أي دور مهم.

هوليوود كانت التجيل الحر 

املبهر لشاب رشقي صّورت 

له مخيلته ما سيحقق من 

انتصارات عىل أرض الغرب 

املجهول، لكنه اكتشف 

أنه غري قادر عىل الطريان؛ 

فقد وقع يف الرشك الكبري 

ومىض يصعد ويهبط مع 

منحدرات متاهة ال تنتهي 

حدودها
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بارد،  بدم  القتل  الشك،  الندم، 

كلها  والنفيس،  الجسدي  الجوع 

طعام  مائدة  عىل  تتحطم  معاين 

باملخاوف.  العامرة  هيتشكوك 

الطفولة  مخاوف  أن  يرى  فهو 

عىل  وتتبلور  داخلنا  حية  تظل 

النضج  بسبب  أخرى  صور  هيئة 

الذي  الذئب  إن  أي  النسيان؛  أو 

ذات  عىل  يتلصص  وهو  أخافنا 

الذئب  زال  ما  األحمر،  ال��رداء 

الذي يخيفنا اآلن لو ظهر.

يتخذ  قد  هيتشكوك  عني  ويف 

هذا الذئب أكرث من وجه: طالق، 

أو  زوجية  خيانة  وظيفة،  فقدان 

شكالً  يأخذ  وقد  مالية،  ضائقة 

الكوارث  من  الخوف  مثل  عاماً 

“عقدة  اإلره��اب.  أو  الطبيعية 

أعامقنا”،  يف  مغروزة  الخوف 

يؤكد ملك اإلثارة، وهو عىل حق.

طفولته  منذ  رفيقه  هو  الخوف 

املليئة  الصارمة  الكاثوليكية 

يصحبنا  وهو  واملوانع،  باألوامر 

عقله  داخ��ل  رحلة  يف  طواعية 

الذي  القطار  فيصبح  الباطن، 

ختام  يف  مرسًعا  النفق  يدخل 

الشامل  طريق  ع��ن  “ال��ش��امل 

قطار  إال  ه��و  م��ا  ال���رشق���ي” 

لندخل عقل  نركبه  الذي  املالهي 

من  مجرًدا  الباطن،  هيتشكوك 

الذي  العابث  الفرويدي  املعنى 

سخرية  يف  هيتشكوك  قصده 

والرقباء،  الرقابة،  من  واضحة 

كل  يبنيها  التي  الدفاع  وأنزميات 

منا للتغلب عىل الخوف.

مختلفة  أنواعاً  باستخدامه  متيز 

مثل  السينامئية،  الحبكات  من 

املشاهدين  واعتبار  التشويق 

الحبكة  من  نوع  وهو  كالفايور 

بعدم  توصف  التي  الدرامية 

بني  األخ��الق��ي  التمييز  وض��وح 

عادة  وال��ذي  واألبرياء  املذنبني 

واضح  غري  االتهام  ه��ذا  يجعل 

للمشاهدين،  حتمي  بشكل 

متعلقة  أخ��رى  غاية  أيًضا  ولها 

بالتلصص.

النوع  وهذا  ماكقيفن  إىل  إضافة 

اشتهر به، وهو أداة لحبك القصة 

وماكقيفن ذو أهمية كبرية ملؤدي 

أهميته  وتنعدم  الشخصيات 

لدى املشاهدين، وهكذا تم دامئًا 

يتمحور  أنه  بغموض عىل  وصفه 

املحرضة  والرغبة  الفضول  حول 

بعض  وتحفز  القصة  تقود  التي 

األعامل  بعض  لفعل  الشخصيات 

األفعال  هذه  أهمية  ولكن  فيها، 

غري  الفيلم  محتوى  مع  وعالقتها 

مهمة للمشاهد.

 1919 عام  املهنية  حياته   بدأ 

لألفالم  الفرعية  العناوين  بكتابة 

الصامتة يف استوديو السيك بلندن. 

وكتابة  املونتاج  تعلم  وهناك 

مخرج  مساعد  وصار  السيناريو 

عام 1922. وعام 1925 قدم أول 

الذي  امل��رسات(  )حديقة  أفالمه 

صور يف ميونخ ومن األملان تعلم 

ظل  التي  التعبريية  األساليب 

مخلًصا لها طوال حياته.

هو  به  يشتهر  فيلم  أول  ك��ان 

)النزيل 1927( وفيه قدم طابعه 

املميز: الربيء الذي يتهم بالقتل 

ويحاول الفرار وإثبات براءته.

الذي  )الرجل  قدم   1934 عام 

قدم  ثم  ال��الزم(،  من  أكرث  عرف 

التايل  العام  يف  ال�39(  )الدرجات 

وهام فيلامن مهامن جًدا يف عامل 

التشويق.

ك���ان ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال��ت��ايل 

يف   1938 ع��ام  يف  لهيتشكوك 

وهو  السيدة(،  )اختفاء  فيلمه 

حول  أحداثه  تدور  رسيع  فيلم 

انجليزية  سيدة  ع��ن  البحث 

ماي  )دام  تدعى  السن  يف  كبرية 

الخوف
قطار املالهي الذي نركبه 

لندخل عقل 

هيتشكوك!

تعتمد األفالم الصامتة عىل اللقطة السينامئية املعربة، والتعبري املجازي 
يف الصورة لغياب الحوار أو حتى املوسيقى فيها. لجأ املخرجون يف هذا 
النوع من السينام إىل تكثيف املشاهد الرمزية ذات الداللة املجازية 
إليصال أفكارهم، مام جعلها قادرة عىل الوصول إىل جميع املشاهدين 
يف العامل مهام اختلفت اللهجات، وقد اشتهر بها املخرج الربيطاين ألفريد 
هيتشكوك الذي يعترب أهم مخرج عرف يف تاريخ السينام، حيث مزج 

الرعب بالتشويق بالكوميديا.

هيتشكوك!
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مع  التعاطف  للمشاهدين  تاركًا 

متواطىء  فالكل  يريدون،  من 

لهيتشكوك،  بالنسبة  الجرمية  يف 

ورمبا يكون هذا ما يجعل الرعب 

حقيقًيا وأصيالً عند النظر ألفالمه 

بعمق.

وشهوة  الغريزة  بني  رب��ط  كام 

يف  واملوت،  األكل  وبني  الطعام، 

مشواره  ط��وال  مشهد  من  أكرث 

غريزة  بني  ما  يربط  السيناميئ، 

بني  املشاهد  فيشتت  وأخ��رى، 

هو  ما  كل  من  الكامنة  مخاوفه 

مألوف.

عديدة  ملرات  هيتشكوك  رشح 

الجوائز  م��ن  ع��دد  ع��ىل  وح��از 

معنًيا  يكن  أنه مل  رغم  املرموقة 

بالجوائز، وال بالتجريب، فقد ركز 

ميلمل  ال  أن  عىل  اهتاممه  جل 

بالسينام،  مقعده  يف  املشاهد 

الشاشة  ع��ي��ن��اه  ت��غ��ادر  وأال 

وهنا  الفيلم.  مشاهدة  أثناء 

أع��امق  يف  يغوص هيتشكوك 

شخصياته، ويعبث، يخدش قرشة 

من  لنا  ليخرج  األولية  الحضارة 

رعًبا،  األشد  بالعنارص  بساطتها 

الدش، رجل  أسفل  فتاة تستمتع 

يصعد السلم، رجل يرتدي مالبس 

امرأة، والسقوط من أعىل.

بالتكرميات  اهتاممه  ورغم عدم 

نيل  من  مينعه  مل  ذل��ك  أن  إال 

ومثاين  جلوبز  جولدن  جائزتني 

جوائز لوريل أوراد وخمس جوائز 

إنجازات الحياة، كام تم ترشيحه 

ألفضل  األوسكار  لجائزة  أيًضا 

وقد  بها،  يفز  مل  أنه  إال  مخرج 

يف  للشاشة  مثرية  درام��ا  مخرج 

العامل”. وقد أشارت مجلة فاريتي 

عىل  سلزنيك  أو  ديفيد  ووقع  له 

عقد سبع سنوات مع هيتشكوك 

فانتقلت   ،1939 مارس  يف  بداية 

أول  ليقدم  هوليوود  إىل  عائلته 

به  ترشح  الذي  )ربيكا(  له  فيلم 

مهرجان  يف  مخرج  أفضل  لجائزة 

التشويق  ويصبح  األوس��ك��ار. 

بارزة  سمة  السوداء  والكوميديا 

وامتدت  أفالمه  يف  لهيتشكوك 

لتظهر معه يف إنتاجه.

معظم  يف  وجيزة  لفرتات  ظهر 

لعب  املثال:  سبيل  فعىل  أفالمه. 

يصارع  راك��ب  دور  هيتشكوك 

له  مكانًا  ليجد  آخرين  رك��ابً��ا 

)غرباء  فيلم  يف  القطار  منت  عىل 

رشح فيلم )ريبيكا( ألحدى عرشة 

أكادميية  بجائزة  منها  فاز  جائزة، 

)األوسكار(ألفضل تصوير  الفنون 

 .1940 ال��ع��ام  يف  ت��ام  بانفراد 

نال  الجوائز  هذه  إىل  باإلضافة 

عندما  ف��ارس  لقب  هيتشكوك 

من  القائد  الفارس  تعيينه  تم 

الربيطانية  اإلمرباطورية  نقابة 

طريق  االمتياز KBE عن  عالية 

يف  الثانية  إل��ي��زاب��ي��ث  امللكة 

احتفالية التكريم للسنة الجديدة 

حينها  سأله  وقد   19800 لعام 

“مل��اذا  ق��ائ��اًل:  الصحفيني  أح��د 

كل  امللكة  م��ن  تكرميك  تأخر 

ساخًرا:  فأجاب  الفرتة؟”  هذه 

“أعتقد بأنه كان هناك يشء من 

الالمباالة”. 

ينزه  ال��ق��ط��ار(، وش��خ��ص  ع��ىل 

الكالب متجر بيع حيوانات كام يف 

فيلم )طيور(، وظل يف الفيلم كام 

يف فيلم )متآمر العائلة(، وشخص 

جالس عىل طاولة يف صورة كام يف 

فيلم )اتصل ب� إم اللجرمية(.

كان يتم توثيق أحالم هيتشكوك 

أفضل  وباستخدام  مؤثر  بشكل 

القصصية  اللوحات  تفاصيل 

املعلقني  أغلبية  املصورة من قبل 

فقد  السنوات.  عرب  التلفزيونيني 

ذكر هيتشكوك أنه مل يكن مضطًرا 

أبًدا للنظر يف عدسة الكامريا، ألنه 

مل يكن بحاجة لفعل ذلك، بالرغم 

ألفالمه  الدعائية  الصور  أن  من 

أظهرت عكس هذا.

رغم  وغريها  األف��الم  ه��ذه  كل 

عظيمة  ثيامت  عىل  اعتامدها 

مرعبة، إال أن عبقرية هيتشكوك 

الفيلم  عنارص  كل  توظيف  يف 

وديكور،  وإض��اءة،  تصوير،  من 

تصويرية،  وموسيقى  وسيناريو، 

يف  تفصيلة  أدق  م��ن  جعلت 

أفالمه، مدخال للرعب. فالتلصص، 

والشقراء  الجذابون،  واألرشار 

املساملة،  وال��ط��ي��ور  ال��ب��اردة، 

وعربات القطار، وأصحاب النزل، 

واملرتفعات،  األمومية،  والسلطة 

تكرارية  عنارص  كلها  والرباندي، 

تتشكل  وكلها  بالتفاصيل،  غنية 

األشمل  ال��ص��ورة  لتكون  مًعا 

أو  املشوقة  األح���داث  مل��رسح 

هيتشكوك  يقف  والتي  املرعبة 

الطقس  يف  يتحكم  أع��اله��ا، 

بغرور  أبطاله  ومصائر  والغريزة 

أبطاله،  لنفوس  عميق  وفهم 

هيتشكوك!

منت  عىل  من  اختفت  وي��ت��ي(، 

الخيالية.  قطار يف بلدة فاندريكا 

معروًفا  هيتشكوك  أصبح  وبهذا 

“املمثلون  املزعومة  مبالحظته 

كالقطيع”. وقد قيل هذا التعليق 

أواخر  من  مبكر  وقت  يف  أوالً 

به  املقصود  وك��ان  العرشينات، 

اغ��رتوا  ال��ذي��ن  امل��رسح  ممثيل 

بالصور املتحركة.

املتتالية  النجاحات  هذه  وبعد 

بدأت شمعة هيتشكوك تنترش يف 

الخارج، وقد رصح كاتب مقاالت 

قائالً:  تاميز  نيويورك  جريدة  مع 

“إن ثالث مؤسسات فريدة وقيمة 

ميلكها الربيطانيون وال منلكها نحن 

يف أمريكا وهي ماغناكارتا، وجرس 

أعظم  هيتشكوك،  وألفريد  الربج 
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آخر،  أو  بشكل  تتناول  األفالم،  فجّل 
مشكالت  أوروب����ا،  داخ��ل  خاصة 
وصعوباتها،  اإلنسانية  العالقات 
التي  الروحية  املتاعب  وباألساس 
ج��راء  األورويب  امل��واط��ن  يعانيها 
األزمة  بالطبع  أولها  عديدة،  أسباب 
ومشكالت  الطاحنة  االقتصادية 
من  الكثري  كلها  تركت  التي  البطالة، 
واألرس  املجتمع  عىل  السلبية  اآلثار 
واألفراد. ومن ناحية أخرى، وكعادته 
دامئاً، ال يغفل املهرجان األفالم ذات 
الطابع السيايس، التي ترصد األوضاع 
املُضطربة يف العامل من حولنا، ال سيام 
األوسط،  الرشق  منطقة  يف  الحروب 
الالجئني  مشكلة  خاصة  وبصفة 
وجسدياً،  صحياً  أيضاً،  ومعاناتهم 

سواء داخل أو أوروبا أو خارجها.
أفالم املسابقة وجوائزها

فيام يتعلق مبسابقة هذا العام ميكننا 
القول إنه مل يكن من الصعب عىل من 
تابعها التكهن بأقوى األفالم املُرشحة 
للفوز بجوائز املهرجان، فضعف األفالم 
أسلفنا،  كام  املسابقة،  يف  املُختارة 
سواء  السهولة  غاية  يف  املهمة  جعل 
بالنسبة للنقاد املتابعني أو حتى لجنة 
يحدث  مل  السبب  ولهذا  التحكيم، 
بشأن  النقدية  األوساط  يف  لغط  أي 
عدالة توزيع الجوائز أو منحها ملن ال 
يستحقها. وقد توزعت أفالم املسابقة 
عىل خمسة وعرشين دولة من أوروبا 
كام  وأفريقيا،  واألمريكيتني  وآسيا 
جيل  بني  املشاركني  أعامر  ترواحت 
الشباب واملُخرضمني سواء من الرجال 

أو النساء.
دشن املهرجان أفالم مسابقته بفيلم 
وهو  »جانجو«،  الفرنيس  االفتتاح 
الجيتار  عازيف  أمهر  أحد  قصة  عن 
رينهارت،  جانجو  وه��و  عرصنا  يف 
والصعوبات التي واجهها أثناء الفرتة 
الفيلم  ُع��رض  ذلك  وبعد  النازية. 
»بويز«  الطويل  التسجييل  األمل��اين 
تناول  ال��ذي  فايل،  أن��درس  إخ��راج 

التشكييل  الفنان  وأعامل  حياة  فيه 
 –  1921( بويز  جوزيف  الطليعي 
نظرة  خالله  من  وألقى   ،)1986
املنحازة  وأفكاره  أعامله  عىل  شاملة 
لإلنسان. كام ُعرض يف املسابقة فيلم 
وهو  املتحركة،  الرسوم  أف��الم  من 
ليو  للمخرج  سعيد«  »يوم  الصيني 
يف  عرض  ما  أس��وأ  من  وهو  جيان، 
مربر  أي  هناك  يكن  ومل  املسابقة، 
املسابقة  عىل اإلطالق لوضعه داخل 
نظراً لضحالة فكرته وضعف مستواه 
مستوى  عىل  حتى  باملرة  املُبهر  غري 

التنفيذ واإلخراج البرصي.
املخرج  عاد  العام  ُمسابقة هذا  إىل   
الروماين كالني بيرت نيتزر، الذي حصل 
»الدب  عىل  طفل«  »موضع  فيلمه 
مع  وذل��ك   ،2013 ع��ام  الذهبي« 
فيلمه القوي واملتميز »آنا، حبيبتي«، 
انفصال بني حبيبني،  وهو عن عالقة 
»آنا« و«توما« بعد قصة حب عاصفة 
الطرفني،  عىل  املدمرة  آثارها  تركت 
الفيلم  فاز  وقد  »توما«.  وبخاصة 
بجائزة أفضل إسهام فني يف املونتاج، 

ملونتريته دانا بونيسكو.
السينام  يف  املخرضمني  جيل  م��ن 
املرموق  امل��خ��رج  ح��رض  األمل��ان��ي��ة 
»العودة  بفيلم  شلوندورف  فولكر 
إىل مونتوك«، بعد ثالث سنوات من 
عرض  بعدما  املهرجان،  عن  ابتعاده 
فيه رائعته »دبلوماسية«، لكن عودة 
هذه  حميدة  تكن  مل  شلوندورف 
حد  إىل  باهتاً  فيلمه  جاء  إذ  امل��رة؛ 
تدور  املآخذ.  من  الكثري  وعليه  كبري 
ويروي  نيويورك،  يف  الفيلم  أحداث 
عمره  منتصف  تجاوز  كاتب  قصة 
الحب  عن  البحث  فجأة  ويشغله 
املفقود، ومحاولة استعادة ما مىض، 
وإحياء عالقة قدمية، طواها النسيان، 
ومحاولة بث الروح فيها مجدداً. ومن 
املسابقة،  يف  أيضاً  سة  املُكررَّ األسامء 
أنيسكا  املعروفة  البولندية  املخرجة 
هوالند، والتي عرضت فيلمها »اقتفاء 

دورة متاعب الروح وآالم الجسد
محمد هاشم عبد السالم - برلني

يف شهر فرباير من كل عام، تتجه عيون 
عشاق السينام نحو العاصمة األملانية 
السنوي  مهرجانها  ملتابعة  برلني 
»الربليناله«،  باسم  أملانياً  املعروف 
يف  السينامئية  املهرجانات  أكرب  أحد 
العامل إىل جانب كان وفينيسيا. وقد 
أقيمت دورة املهرجان هذا العام يف 
وهي  فرباير،   )19  –  9( من  الفرتة 
عمر  من  والستني  السابعة  ال��دورة 

املهرجان.

ُمشكلة املهرجان

بالرغم من انتفاء أية عقبات مادية يواجهها املهرجان كان من املمكن أن تحول دون انعقاده إىل جانب الدعم 
الكامل، وتذليل جميع العقبات من جانب الحكومة األملانية، لكن معضلة مهرجان برلني السيناميئ، التي باتت 
ملموسة عاماً تلو اآلخر، تكمن يف الصعوبة الحقيقية التي يواجهها املهرجان يف الحصول عىل أفضل األفالم، عىل 
األقل للتنافس ضمن مسابقته الرسمية، التي كان ضعفها ملحوظاً للجميع هذا العام. وذلك، بالرغم من كرثة 
عدد األفالم التي تُعرض يف أقسام املهرجان املُختلفة، التي يتجاوز عددها ما يُعرض مبهرجاين كان وفينيسيا عىل 
حدة؛ إذ يعرض املهرجان سنوياً ما ال يقل عن 400 فيلم مبختلف األنواع واألطوال يف أقسامه املتعددة. وقد 
ُعرض يف دورة هذا العام باملسابقة الرسمية ستة عرش فيلامً روائياً طويالً، إضافة إىل فيلم تسجييل وآخر رسوم 

متحركة، بإجاميل مثانية عرش فيلامً، إضافة إىل أربعة أفالم أخرى عىل هامش املسابقة الرئيسية.

ثيمة املهرجان

كعادته كل عام، يحاول القامئون عىل 
من  جهدهم  قصارى  بذل  املهرجان 
أجل اختيار أفالم، ال سيام باملسابقة 
املهرجان  عنوان  هي  التي  الرئيسية 
باألساس، تندرج تحت ثيمٍة ما، غالباً 
ذات صبغة إنسانية، وحبذا لو كان لها 
أيضاً بُعد سيايس. وببساطة شديدة، 
كان من السهل عىل ُمتابعي املهرجان 
هذا العام رصد البعد اإلنساين الذي 
العام.  هذا  الربليناله  أفالم  تناولته 
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املُطربة  فليسيتيه،  شخصية  حول 
يف  تغني  التي  الجهري،  الصوت  ذات 
الكفاف،  وتعيش  الوضيعة،  الحانات 
ويف أحد األيام يصاب ابنها يف حادث 
ماء  وأراق��ة  لالستدانة  معه  تضطر 
وجهها من أجل توفري نفقات العملية 
الجراحية البنها، الذي تبرت ساقه، مع 
اختفت  أي��ن  يعرف  أح��د  ال  ذل��ك. 
إلديكو  املتميزة  البلغارية  املخرجة 
إينيدي عن السينام منذ عقد ونصف 
السينام  إىل  عودتها  لكن  تقريباً! 
ال  شك،  دون  فارقة  كانت  ُمجدداً 
سيام بعد انتزاع فيلمها »عن الجسد 
عن  الذهبي  الدب  جائزة  وال��روح« 
غالبية  وبإجامع  واستحقاق  جدارة 
من شاهدوا فيلمها، الذي ميس بقدر 
والروح،  الجسد  أوجاع  الحزن  من 
البرش،  يبحث  أيهام  عن  ويتأمل 
الجسد أم الروح؟ وهل ميكن الجمع 
بني االثنني أو محاولة خلق قدر من 
أسئلة  ُمجرد  تلك  بينهام؟  االنسجام 
األسئلة  من  هائل  كم  من  بسيطة 
املعقدة واملركبة التي يطرحها بعمق 
بالغ فيلم »عن الجسد والروح«، فاز 

أيضاً بجائزة الفيربييس. 

املشاركة العربية

خلت  امل���ايض،  ال��ع��ام  عكس  ع��ىل 
املسابقة الرسمية من أية أفالم عربية 
هذا العام، لكن املشاركة العربية يف 
كانت  املهرجان  فعاليات  مختلف 
النحو  عىل  نُكثِّفه  كبري،  نحو  عىل 
التايل: من تونس، شارك فيلم »جسد 
يف  عامري  رجاء  للمخرجة  غريب« 
قسم »امللتقى«، وقد شاركت ُمنِتَجُته 
لجنة  يف  كعضوة  شوشة«  أبو  »درة 
ومن  باملهرجان.  الرئيسية  التحكيم 
»البانوراما«  قسم  يف  عرض  الجزائر، 
الفيلم التسجييل »تحقيق يف الجنة« 
قطر،  ومن  علواش.  مرزاق  للمخرج 
امللتقى«  »ام��ت��داد  قسم  يف  ع��رض 
السلحفاة«  »بيت  القصري  الفيلم 

االصطياد  عمليات  عن  وهو  األثر«، 
فيها  واملتاجرة  للحيوانات  الوحي 
البعيدة يف غابات  البقاع  عرب إحدى 
بولندا، وقد فازت عنه بجائزة ألفريد 
مخرجة  املسابقة  وضمت  ب���اور. 
سايل  الربيطانية  مرموقة، هي  أخرى 
بوتر، التي عرضت فيلمها »الحفل«، 
واألسود  باألبيض  متميز  فيلم  وهو 
دقائق  الساعة بعرش  ويتجاوز طوله 
فقط، ويتسم بالحوار املرسحي وقوة 
التمثييل  واألداء  الشخصيات  بناء 
املخرجة  فيه  وت��وج��ه  املتمكن، 
انتقاداتها املبطنة للطبقة الربجوازية 

الربيطانية يف وقتنا الراهن.
ومن األسامء التي كان ينتظر الجميع 
الفنلندي  املخرج  جديدها،  عرض 
جاء  ال��ذي  كوريساميك،  آيك  الكبري 
اآلخر  »الجانب  بفيلمه  املهرجان  إىل 
املخرج أحد  فيه  األمل«، وتناول  من 
وصوله  بعد  السوريني  املهاجرين 
ومحاولته  الخطأ  بطريق  فنلندا  إىل 
كرمية،  حياة  عن  والبحث  العيش 
األسلويب  اإلطار  ضمن  بالطبع  لكن 
وقد  كوريساميك.  بسينام  الخاص 
دون  املهرجان  يغادر  أال  آيك  أب 
إخراج.  أحسن  جائزة  عىل  الحصول 
سباستيان  التشييل  املخرج  عاد  وقد 
رائعة«،  »امرأة  الجديد  بفيلمه  ليليو 
بجائزة  بطلته  تفوز  أن  متوقعاً  وكان 
أحسن ممثلة، مثلام فازت بطلته عام 
2013 بجائزة أحسن ممثلة عن فيلمه 
عىل  الفيلم  حصل  لكن  »غلوريا«، 

إخراج اللبنانية روان نصيف.
التسجييل  الفيلم  عرض  لبنان،  ومن 
الحب«  من  أكرب  »شعور  الطويل 
إخراج ماري جريمانوس سابا يف قسم 
التسجييل  الفيلم  امللتقى، كام عرض 
يوم«  كل  ليس  »الربيع  الطويل 
إخراج حاج آفزيان يف قسم »امتداد 
مسابقة  يف  عرض  كذلك  املُلتقى«، 
األفالم القصرية فيلم »شارع املوت« 
إخراج كريم غصيني. ومن فلسطني، 
»اصطياد  الطويل  التسجييل  الفيلم 
وقد  أنضوين،  رائد  إخ��راج  أشباح« 
عرض يف قسم »البانوراما« وفاز عنه 
ألف   50 وقدرها  بجائزة »جلوشتة« 
»امتداد  قسم  يف  عرض  كام  ي��ورو، 
الطويل  التسجييل  الفيلم  امللتقى« 
»ثورة حتى النرص«. ومن مرص، عرض 
الفيلم التسجييل »واحد زائد واحد« 
كامل  وإسالم  عامرة  مروان  إخراج 
والفيلم  امللتقى«،  »امتداد  قسم  يف 
إخ��راج  تجريبي«  »صيف  ال��روايئ 
»امتداد  قسم  يف  لطفي  محمود 
رشا  الناقدة  شاركت  كام  امللتقى«، 

حسني يف لجنة تحكيم الفيربييس.
ال��روايئ  الفيلم  ع��رض  املغرب،  وم��ن 
للمخرج  ال��رأس«  يف  »رضب��ة  الطويل 
»البانوراما«،  قسم  يف  العرسي  هشام 
الطويل  التسجييل  الفيلم  عرض  كام 
حديد،  تاال  إخراج  الحقول«  ىف  »منزل 
وأيضاً التسجييل الطويل »عبور البوابة 
قسم  يف  إصايف  عيل  إخراج  السابعة« 
»امللتقى«. كام شارك املخرج السعودي، 

يف  أحداثه  وت��دور  سيناريو.  أحسن 
إطار درامي قاتم حول ما تتعرض له 
»مارينا« املتحولة عىل أيدي املجتمع 
من حولها وذلك بعد فقدانها لحبيبها 
ورشيكها، ومحاولة اتهامها بقتله. ومن 
للمخرج  »الغذاء«  فيلم  عرض  أمريكا 
أوفرمان،  أورين  األمرييك  اإلرسائييل- 
الحوار  عليه  يغلب  آخر  فيلم  وهو 
شبه املرسحي؛ إذ يقوم باألساس عىل 
طوال  توقف  دومنا  املتبادل  الحوار 
الفيلم، دون أن يفيض هذا إىل يشء 
إال بعد انتصاف الفيلم، حيث نتعرف 
عىل شقيقني عىل النقيض يف كل يشء، 
واآلخر  للكونجرس  مرشح  أحدهام 
ابنيهام  ارتكاب  اكتشفا  وقد  جامعي، 
دون  فيها  حرقا  بشعة،  قتل  لجرمية 

تعمد كامل إحدى املرُشرَّدات.
األول  الفيلم  ع��رض  النمسا  وم��ن 
بعنوان  وهو  هادر،  جوزيف  للمخرج 
أيضاً  فيه  ويقوم  املتوحش«،  »الفأر 
حول  أحداثه  وت��دور  البطولة،  بدور 
فقدان أحد النقاد املوسيقيني املرموقني 
تقلب  التي  املدمرة  والنتائج  لوظيفته 
جميع  وعىل  عقب،  عىل  رأساً  حياته 
واالجتامعية  النفسية  املستويات 
املُضيئة«  »الليال  فيلم  انتزع  واملادية. 
للمخرج األملاين توماس أرسالن، جائزة 
أحسن ممثل، التي فاز بها األملاين جورج 
فريدريش عن دوره لشخصيه مايكل، 
انقطع  ما  يصل  أن  يحاول  الذي  األب 
امتد  طويل  فراق  بعد  ابنه  وبني  بينه 
انفصاله  بعد  وذلك  بينهام،  لسنوات 

»بركة  فيلم  صاحب  صباغ،  محمود 
يف  املايض  العام  عرض  بركة«،  يقابل 
قسم »امللتقى«، كعضو لجنة تحكيم يف 
الطويل  جائزة أحسن مخرج يف فيلمه 
األول. كام شارك يف لجنة تحكيم جائزة 
املخرج  طويل  تسجييل  فيلم  أحسن 

العراقي سمري جامل الدين.

تكريم النقد

من  نوعها  من  األوىل  هي  بادرة  يف 
العام  هذا  املهرجان  منح  جانبه، 
جائزة تقديرية للنقد السيناميئ، وقد 
من  األوىل  للمرة  الجائزة  تلك  نال 
عاملنا  أوسطية ومن  الرشق  منطقتنا 
السيناميئ  الناقد  واألفريقي،  العريب 
سمري  ومقاماً،  قامة  الكبري،  املرصي 
منحها  التي  الجائزة،  تلك  إن  فريد. 
فريد  لشخص سمري  تكرمياً  املهرجان 
النقد  مجال  يف  امللموسة  وجهوده 
منذ  باملهرجان  وتعريفه  العريب 
لكل  جائزة  باألساس  هي  عقود، 
بالنقد  املشتغلني  جميع  أو  النقاد 
العامل بصفة عامة، ويف  السيناميئ يف 
وهي  خاصة،  بصفة  العربية  أوطاننا 
أدىن  دون  النظر،  تلفت  جائزة  أيضاً 
الذي  والخطري  املهم  للدور  شك، 
ميارسه النقد ورضورة حضوره وبقوة 
وقد  عامة.  بصفة  الفنية  الحياة  يف 
مع  التقديرية  الجائزة  نفس  نال 
األسرتايل  املمثل  من  كل  فريد  سمري 
الصينية  واملنتجة  روث  جيوفري 

نانسن يش.

عن والدته. وعن ماهية الحب، ومدى 
املعارصة  حياتنا  يف  وجديته  أهميته 
بصفة عامة، وحياة بطلة فيلم املخرج 
بصفة خاصة،  الكوري هونج سانجسو 
التي متتهن مهنة التمثيل ومرت بعالقة 
أجل  من  كوريا  تغادر  جعلتها  عاصفة 
دارت  أوضاعها،  وتأمل  أنفسها  التقاط 
أحداث فيلم »عىل البحر وحيدة ليالً«، 
مينهي«  »كيم  بطلته  عنه  فازت  الذي 
دوره��ا  ع��ن  ممثلة  أحسن  بجائزة 

لشخصية »يونجهي«. 
الناجمة  القاسية  للعواقب  نتيجة 
عن األزمة املالية الحادة يف الربتغال، 
فيلم  ع��رب  أعيننا،  أم���ام  نشاهد 
»كولو«، الجيد رغم طوله، للمخرجة 
تريزا فيالفريدي، كيفية تفكك إحدى 
األرس الصغرية، وانهيار العالقات فيام 
بينها، وابتعاد األب واألم واالبنة كلٌّ 
ناجع  حل  يف  أمل  دومنا  طريقه  يف 
يبدو يف األفق القريب. وعن حروب 
باألسلحة  القتال  وفنون  العصابات 
الجسدية  املهارة  واستخدام  البيضاء 
وتغليف  القتالية،  الخفة  وتوظيف 
كل هذا ضمن إطار إنساين عن قصة 
املخرج  فيلم  ج��اء  محرتف،  قاتل 
الياباين سابو، الذي مل نخرج منه بأي 
جديد يذكر فيام يتعلق بتلك النوعية 
من األفالم. ويف إطار تاريخي عاد بنا 
الربازيل  يف  عرش  الثامن  القرن  إىل 
وقت االحتالل الربتغايل، قّدم املخرج 
»يواكيم«،  فيلمه  جوميز  مارشيلو 
شخصية  خ��الل  م��ن  يرصد  ال��ذي 
مامرسات  وحشية  م��دى  يواكيم 
االحتالل الربتغايل آنذاك ضد السكان 
األصليني، وذلك من أجل العثور عىل 
لو  حتى  ثروات،  أية  ونهب  الذهب 
اقتىض األمر التضحية بيواكيم نفسه.
والذي  فعالً  الجيد  فوق  فيلمه  عن 
اقتنص  »س��ع��ادة«،  ع��ن��وان  حمل 
آالن  السينغايل  الفرنيس  املخرج 
جوميز جائزة لجنة التحكيم الخاصة. 
تدور أحداث الفيلم يف إطار درامي 

العدد الرابع ربيع 2017العدد الرابع ربيع 2017 7071



التشييك  املخرج  الطويلة  األفالم  تحكيم  لجنة  ترأس 

فيلم  عن  األوسكار  جائزة  عىل  الحائز  مينزل  يوري 

من  كل  وبعضوية   ،1968 عام  القطارات«  »مراقب 

بروشكني،  إلكسندر  الرويس  والسيناريست  املخرج 

املوسيقي  واملؤلف  ص��ربي،  سمري  امل��رصي  والفنان 

البولندية  األف��الم  ومربمجة  ك��روان،  تامر  امل��رصي 

والناقدة  والصحفية  سادوفسكا،  ماوجورچاتا 

املسابقة  هذه  يف  وسيشارك  فورمان.  ليزا  الربيطانية 

11 فيلامً طويالً، تم استقدامها من البلدان األوروبية 

والعربية.

املخرج  فريأسها  القصرية  األف��الم  تحكيم  لجنة  أما 

والناقدة  الكاتبة  وعضوية  هنداوي،  سعد  املرصي 

السيناميئ  والناقد  ل��وري،  باربرا  األملانية  الصحفية 

هذه  عرفت  حيث  ق��ادري،  الكريم  عبد  الجزائري 

املسابقة مشاركة 17 فيلامً قصرياً، عكست حساسيات 

19 دولة. ويتعلق األمر ب�فيلم أسبوع ويومان »مرص« 

»سلوفينيا«،  جديد  منزل  فيلم  زين،  مروة  للمخرجة 

فيلم أرواح التوت الربي »التفيا«، فيلم روابط قريبة 

قديم  وجنب  عسل  »إسبانيا«،  احتفال  فيلم  »بولندا«، 

أيام  آخر  »سويرسا«،  الغابة  يف  وهولندا«،  »املغرب 

»سوريا  نوسرتوم  ماريه  وروسيا«،  »السويد  لينينغراد 

الهوا  بحبال  »رومانيا«،  كوستني  اسمي  وفرنسا«، 

»لبنان«، سارا وينشيسرت »فرنسا«، صبامرين »لبنان«، 

الساطور »اململكة املتحدة«، الببغاء »األردن وأملانيا«، 

»الربتغال«،  من  صغرية  وسيدة  »إيطاليا«،  فالبارايسو 

يرأسها  املرصيني،  السينام  نقاد  لجنة  تشكيل  تم  كام 

الناقد أسامة عبد الفتاح، وعضوية كل من رانيا يوسف 

وخالد محمود. 

مهرجان رشم الشيخ للسينام 

العربية واألوروبية

متعة السينام وسحر املدينة

 ،2017 مارس/آذار  شهر  من   11 إىل   5 من  الفرتة  يف  السياحية  الشيخ  مدينة رشم  احتضنت 
فعاليات الدورة األوىل ملهرجان رشم الشيخ للسينام العربية واألوروبية، هذا املهرجان الذي 
الناقد السيناميئ واملخرج أحمد حسونة.  يرأسه الكاتب والصحفي جامل زايده، ويديره فنياً 
وقد عرفت هذه الدورة مشاركات نوعية ومميزة، سواء من خالل اختيار األفالم ولجان التحكيم 

وقامئة الضيوف، أو يف تنظيم الندوات واملعارض والفعاليات الجانبية.

الندوات واملعارض رافد املهرجان 

»لحظات  عنوان  تحت  فنياً  معرضاً  املهرجان  نظم 

تم  أين  جوزيف«  وتامر  مرزوق  رمسيس  سينام  من 

فيها  شارك  التي  واللحظات  الصور  أهم  استعراض 

مدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق، والدكتور تامر 

جوزيف يف مسارهام الحافل، حيث استعرضا مجموعة 

من اللقطات الدرامية من أعاملهام، سواء يف السينام أو 

فيلم »صابر  الدرامية مثل »دوران شربا«،  املسلسالت 

جوجل«، فيلم »قبل الربيع«، مسلسل »شطرنج«، فيلم 

»البارون« وأخرياً فيلم »بنت من دار السالم«. وبهذه 

املناسبة قال الدكتور رمسيس مرزوق عن وصفه لصور 

املعرض واملحارضة التي ألقاها: »أتحدث عن مجموعة 

وأستعرض  أفالمي،  داخل  من  الدرامية  اللقطات  من 

الدرامي  التعبري  واللون وقدرتها عىل  الضوء  لغة  فيها 

داخل أحداث العمل«.

ويف نفس السياق نظم املهرجان ندوة تكريم واحتفاء 

البهجوري، وقد  التشكييل والكاريكاتري جورج  بالفنان 

ترأس الندوة رئيس املهرجان جامل زايده، تحدث فيها 

البهجوري عن وقائع حياته من الطفولة يف القرية، إىل 

وعن  الوطن،  ربوع  بكل  الكبري  الكهولة  إىل  املدينة، 

الكاريكاتري، قال«الكاريكاتري ليس له هدف  فن رسم 

الحالة  عىل  واإلسقاطات  السياسية  اآلراء  تقديم  إال 

أما  املحيط،  املجتمع  يف  بالفعل  املوجودة  االجتامعية 
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الفن التشكييل، فهو حالة فريدة من اإلبداع الشخيص 

ألي فنان متمكن من مفردات ريشته وألوانه، ومشاعر 

الفنان وأحاسيسه دامئاً ما تظهر داخل لوحاته. 

ومع منح الحضور فرصة طرح األسئلة، كانت جميعها 

عن اللوحات املعروضة، ومنها صورة سيدة الغناء العريب 

أم كلثوم، التي قال عنها البهاجوري، إنها رمز ملرص عىل 

بسبب  حياتها  يف  مني  غضبها  كان  وقد  العصور،  مر 

عرفت  وعندما  شخصيتها،  عن  التشكيلية  رسومايت 

واملساندة.. والتشجيع  الفرحة  كانت  أرسم  ما   معنى 

الذي  الجديد  كتابه  توقيع  التكريم  ندوة  أعقب  وقد 

يحمل اسمه، وضم معظم رسوماته القدمية والحديثة، 

التي متثل معنى واضحاً للحياة املرصية«.

الراحل  املرصي  باملخرج  أيضاً  املهرجان  احتفى  وقد 

حديثاً محمد كامل القليويب، بحضور جمع من األصدقاء 

وأفراد العائلة، حيث تم استحضار تجربة املرحوم، من 

خالل استعراض فيلم وثائقي عنه، تلمس مشواره عن 

طريق إعادة تاريخ السينام املرصية من خالل أبحاثه 

»ثالثة  الروائية  أفالمه  وأيضاً  بيومي«،  »محمد  وفيلم 

عىل الطريق«، »البحر بيضحك ليه«، »أحالم مرسوقة«، 

»اتفرج يا سالم« و«خريف آدم«، وعمله كأستاذ مبعهد 

السينام وتخريجه جيل كامل من كتاب السيناريو، مع 

عىل  »ثالثة  بيومي«،  »محمد  أفالمه  من  ثالثة  عرض 

الطريق« و«البحر بيضحك ليه«.

رئيس  زايدة  الصحفي جامل  الكاتب  قال  ومن جانبه 

من  ال��دورة  هذه  إقامة  املؤسف  من  أإنه  املهرجان 

دون املخرج محمد كامل القليويب الذي يعد من أهم 

املخرجني الذين عرفونا بدايات تاريخ السينام املرصية 

من خالل فيلمه »محمد بيومى«، وخاصة أنه صاحب 

الشيخ. رشم  مهرجان  من  األوىل  الدورة  إقامة   فكرة 

كام تم عقد ندوة عن السينام التشيكية، تحدث فيها 

الكوميدية،  األفالم  عن  مينزل  يوري  التشييك  املخرج 

عدًدا  يخرج  أن  قرر  دراسته،  أنهى  عندما  أنه  وأكد 

للتعبري عن  أفضل وسيلة  ألنها  الكوميدية  األفالم  من 

عميق،  بشكل  الفلسفية  واألفكار  اإلنسانية  املشاعر 

ضارباً  الدراما،  من  أكرث  تعيش  الكوميديا  أن  وأكد 

املثل بأفالم شاريل شابلن. وأبدى املخرج التشييك عدم 

سعادته بسبب عدم وجود أفالم كوميدية يف كثري من 

األمر ممّل  أن  إليها، موضحاً  التي يذهب  املهرجانات 

األفالم  يف  الكوميديا  عن  مينزل  وتحدث  له.  بالنسبة 

التشيكية، حيث قال إن التشيك دولة صغرية وال متلك 

وال  الفرتات،  من  فرتة  يف  أملانيا  واحتلتها  قويًا  جيًشا 

يوجد لديها سالح للدفاع به عن نفسها سوى السخرية، 

وأضاف  السخرية،  يعشق  التشييك  الشعب  أن  مؤكداً 

متحدثاً عن فيلم »عصافري عىل الخيط« الذي تم منعه 

من العرض حتى تسعينيات القرن املايض، مؤكداً أنه قرأ 

رواية كتبها كاتب تشييك ونالت إعجابه فقرر تحويلها 

إىل فيلم، ولكن تم منعه من العرض حتى التسعينيات 

مع سقوط النظام الشيوعي، موضحاً أن الفيلم يتحدث 

الخمسينيات. خالل  الحاكم  النظام  استبداد   عن 

كام  تحدث مينزل عن أستاذه ميالن كونديرا، مؤكداً 

الكثري، حيث  منه  وتعلم  املدرسة  أستاذه يف  كان  أنه 

من  الكثري  ويعرف  وسيامً  فتى  كان  أنه  مينزل  أكد 

الفتيات، لذلك توقع أستاذه كونديرا أن تكون أفالمه 

سيئة ومعربة عن حياته يف تلك الفرتة، ولكن كونديرا 

قابله بعد سنوات واعتذر له بعدما رأى أنه قدم أفالماً 

جيدة. وأضاف يوري مينزل أنه من عائلة برجوازية ومل 

يكن لديه القدرة عىل السفر للعمل يف أمريكا، موضحاً 

أمريكا  إىل  يصل  حتى  كبرياً  وبذل مجهوداً  أنه حارب 

الذي  الوقت  يف  الوصول  استطاع  حيث  بها،  ويعمل 

يف  العمل  التشيكيني  السينامئيني  من  كثري  فيه  حاول 

هوليود ومل يستطعيوا.

الستينيات،  فرتة  ولد وعاش يف  أنه محظوظ ألنه  وأكد 

ألن النظام الحاكم وقتها مل يكن قوياً كام كان يف األوقات 

الكثري  لتقديم  جيدة  مساحة  لديه  كان  لذلك  السابقة، 

مام يريد تقدميه دون معارضة أو مضايقات من النظام. 

وأوضح أن التشيك مل تكن تواجه مشكلة يف اإلنتاج، لكن 

ميزانية األفالم كانت قليلة وكذلك األجور. وفيام يخص 

مينزل  يوري  التشييك  املخرج  أكد  األفالم  عىل  الرقابة 

إلغاؤها،  ميكن  وال  مهم  يشء  ألنها  وجودها،  رضورة 

خاصة يف الوقت الذي تظهر فيه األفالم التي فيها كثري 

من الفظاظة وغري مناسبة لفئات كثرية من املجتمع.

ويف نفس السياق دامئاً عقدت كثري من الندوات األخرى، 

من بينها ندوة املخرج املرصي داود عبد السيد، وندوة 

حول تجربة املمثلة الكبرية نبيلة عبيد، وندوة »اإلنتاج 

التي شارك فيها كل من  العرب وأوروبا«  املشرتك بني 

الدكتورة ماجدة واصف من مرص، وعبد الكريم قادري 

من الجزائر، وعامد النويري من الكويت، وعبد الكريم 

ودارين  لبنان،  من  طرب  ومادلني  املغرب،  من  واكريم 

األردن،  م���ن  س���الم 

وأنيسة  عاشور  ولطفي 

وقد  تونس،  من  داوود 

أدارها  الناقد السيناميئ 

املرصي نادر عديل. ويف 

عقدت  السياق  نفس 

ن����دوة ح���ول ك��ت��اب 

جدلية  الشعر/  »سينام 

والسيميولوجيا  اللغة 

للناقد  السينام«  يف 

والباحث الجزائري عبد 

وقد  ق���ادري،  الكريم 

أدراها املخرج والناقد سيد سعيد.

إسدال الستار واإلعالن عن الجوائز

فعاليات  جاءت  والعروض،  التنافس  من  أيام  بعد 

»هوليود«  مجمع  يف  أحداثها  جرت  التي  االختتام، 

والفنانني  املسؤولني  من  جمع  بحضور  االفتتاح،  كام 

والضيوف، تم اإلعالن عن الجوائز، التي جاءت كالتايل:

جوائز األفالم الطويلة: 

جائزة عمود الجد الذهبي ألفضل فيلم، فاز بها فيلم 

“ليس الوقت املناسب”

املجر/ روايئ/ 2016 /81 ق

غابور  دانيال هرينري،  إنتاج:  سابولتش هايدو،  إخراج: 

سيناريو:  موهي،  صوفيا  موهي،  آن��دراش  فرنزي، 

بانتو،  تشابا  التصوير:  مدير  ه��اي��دو،  سابولتش 

مارتون  هييز،  بيتي  جايدتش،  دافيد  شيلتون،  فلورا 

بيرت  بيرت ميشكولزي،  آكوس ك.، كوفاتش،  كيشتيليك، 

باسزتور، تاماش شيمون، مارك صالي، جابور سيالغي، 

جريجيل تيامر،

ليفينته توت. مونتاج: سيلفيا باب، موسيقى: بالينت 

توروك- أورشوليا  هايدو،  سابولتش  متثيل:  زاندويك، 

هايدو،  لويزا  سابو،  دوموكس  تانكو،  إريكا  إييش، 

جيكموند هايدو

»تفاجأت اسرت وزوجها فاركاس وابنها برونو ذو الخمس 

فقد  الليل.  منتصف  يف  متوقعة  غري  بزيارة  سنوات 

وابنتهام الورا من  الربت  ايرنيل وزوجها  أختها  عادت 
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اسكتلندا بعد قضاء عام هناك، وعىل عكس التوقعات، 

مل يكونوا قادرين عىل االستقرار. ورسعان ما يتضح أن 

العائلتني مل تكونا حقاً يف تناغم مع بعضهام بعضاً«.

وكاتب  ممثل  هايدو،  هوسابولتش  الفيلم  مخرج 

ومعلم ومخرج مرسحي وسيناميئ مجري. قام بصناعة 

7 أفالم روائية منذ عام 2000 وتم عرضها يف العديد من 

العديد  عىل  وحصلت  الكربى،  السينامئية  املهرجانات 

وكان  برلني  مثل  مهرجانات  يف  وعرضت  الجوائز.  من 

»النخل  فيلميه  اختيار  تم  فاري.  وكارلويف  وتورونتو 

البيض« و«مكتبة باسكال« لتمثيل املجر يف حفل جوائز 

األول  العرض  كان  و2011.   2010 عامي  األوسكار 

الرسمية  باملسابقة  املناسب«  الوقت  »ليس  لفيلمه 

كريستال  بجائزيت  وفاز   ،2016 فاري  كارلويف  ملهرجان 

جلوب ألفضل فيلم وجائزة أفضل ممثل.

التحكيم  لجنة  جائزة  الفيض وهي  الجد  جائزة عمود 

 ،« كوسامنني  »يوهو  للمخرج  ومنحت  الخاصة 

م��ايك«  أول��يل  حياة  يف  ي��وم  »أس��ع��د  فيلم  مخرج 

 2016 روايئ/  السويد/  أملانيا،  فنلندا،  من  فيلم 

يويس  إن��ت��اج:  كوسامنني،  يوهو  إخ���راج:  ق،   92/

كوسامنني،  يوهو  مويلهتي،  ميكو  سيناريو:  رانتاميك، 

يويس  مونتاج:  ب��اىس،  ياين-بيرتي  التصوير:  مدير 

آي��رول ل��ورا  سنوري،  ميكا  موسيقى:   راوتانيمي، 

متثيل: ياركو لهتي، أونا آيرول، إيريو ميلونوف.

لعام  الريشة  وزن  يف  العامل  بطولة  عىل  الفيلم  يركز 

املالكم  بني  الواقع  أرض  عىل  أقيمت  التي   ،1962

الفنلندي أوليل مايك، وحامل اللقب املالكم ديفي مور، 

ولكن عالقة الحب التي تجمع أوليل بصديقته »رايّا« 

ويرسم  اهتاممه  الحقيقي وعىل  الرتكيز  تستحوذ عىل 

الفيلم بدفء وسحر، نضال أوليل للتوفيق بني واجباته 

يف مجال املالكمة، وما ميليه عليه قلبه.

يقيم املخرج السيناميئ كوسامنني )مواليد 1979(، يف 

للسينام،  هلسنيك  إيلو  مدرسة  من  تّخرج  هلسنيك. 

أفالمه  فازت  للمرسح.  وأخرج  وّمثل  ألتو،  جامعة  يف 

القصرية بجوائز يف »مؤسسة السينام« يف مهرجان كان، 

ويف مهرجان لوكارنو. »أسعد يوم يف حياة أويل مايك« 

فيلمه الطويل األول.

جائزة عمود الجد الربونزي مناصفة بني الفيلم التونيس 

وفيلم  عاشور،  لطفي  التونيس  للمخرج  »غدوة حي« 

»مازلت أختبئ ألدخن« للمخرجة الجزائرية ريحانة.

ف��ي��ل��م »غ�������دوة ح������ي«، ت�����ون�����س/روايئ/ 

ع��اش��ور ل��ط��ف��ي  إخ������راج:  ق،   85  /  2016 

بونتشارا،  دى  ناتاشا  سيناريو:  داود،  أنيسة  إنتاج: 

فريدريك  التصوير:  مدير  داود،  أنيسة  لطفي عاشور، 

دي بونتشارا، مونتاج: جان-ماري النجيل، لوي شابو، 

درية  داود،  أنيسة  متثيل:  عاشور،  حبيب  موسيقى: 

عاشور، أرشف بن يوسف.

نفس  ويف  محتملة،  غري  صداقة  قصة  هو  حي  غدوة 

من  بكثري  مسكون  بلد هش  عن  بورتريه  هو  الوقت 

األشباح. بني التحقيق والقصة الحميمية، يروي الفيلم 

املصائر املتالقية لسيدتني صغريتني ومراهق يف تونس ما 

بعد الثورة، والتي تتأرجح ما بني امللل واالحباط.

قام  وسيناميئ،  مرسحي  مخرج  هو  عاشور  لطفي 

بإخراج 4 أفالم قصرية حازت عىل جوائز بعدة عرشات 

ظبي،  أبو  طوكيو،  فريان،  )كلريمون  مثل  مهرجانات 

نيويورك...(، من بينها »األب« الذي تنافس عىل جائزة 

للمسابقة  ترشح  الذي  و«علوش«   ،2017 السيزار 

الرسمية مبهرجان كان السيناميئ 2016. غدوة حي هو 

الفيلم الروايئ األول للطفي عاشور.

ألدخ���ن«،  أخ��ت��ب��ىء  م��ازل��ت  ع��م��ري  »يف  فيلم 

ق  90  /2016 روايئ/  فرنسا/  اليونان،   الجزائر، 

راي- م��ي��ش��ي��ل  إن���ت���اج:  ري���ح���ان���ة،  إخ������راج: 

ابراهيمي س���امل  ك��اس��وف��ي��ت��ز،  فينيا   ج���اف���راز، 

أوليمبيا  التصوير:  م��دي��ر  ري��ح��ان��ة،  سيناريو: 

ريحانة مونتاج:  الج���ون،  طيب  محمد   مينايو، 

موسيقى: آن-صويف فريسناين، متثيل: هيام عباس.

األع��امر  مختلف  من  نساء   9 عن  تراجيكوميديا 

والخلفيات يجتمعن يف حامم جزائري لتبادل الحديث 

عن حياتهن املختلفة.

الفنون  معهد  يف  ريحانة  الجزائرية  املخرجة  درست 

املرسحية وهي ممثلة مبرسح بجاية، شاركت يف أعامل 

لتوم ستوبارد.  الوحشية«  بلسام ضد  »املوسيقى  مثل 

وقد كتبت وأخرجت »فيتا بنت علوان« وحصلت عىل 

جائزة أفضل عرض يف مهرجان الجزائر.  مازلت اختبيء 

ألدخن هو فيلمها الروايئ الطويل األول.

جوائز الفيلم القصري

اللبناين  الفيلم  بها  فاز  الذهبي  الجد  عمود  جائزة   -

»بحبال الهوى«. 

إخراج : مانون منّور، إنتاج : نيقوال خباز، سيناريو :

مانون منّور، تصوير : منصور عون

موسيقى:  منّ��ور،  مانون  معلوف،  أورنيال   : مونتاج 

سيدريك قايم

متثيل : جورج خباز، ديامند بو عبود، كريستني شويري، 

حسان مراد، جوزيف ساسني، جوزيف شاميل

يعكس الفيلم صورة عن املجتمع اللبناين، من خالل عائلة 

كأنهم  الدائم،  االنتظار  أفرادها حالة من  يعيش  لبنانية 

عالقون يف مطهر الحياة، حالهم حال كل يشء يف البلد.

مانون منّور حصلت عىل شهادة يف اإلخراج السيناميئ من 

جامعة سّيدة اللويزة. عملت يف إنتاج وإخراج عدد من 

واإلعالنات،  واملوسيقية،  والرتويجية،  القصرية،  األفالم 

»بحبال  الثاين  فيلمها  اختري  الجوائز.  من  عدداً  ونالت 

الهوا« يف الدورة 69 من مهرجان لوكارنو السيناميئ.

فيلم  ب��ه��ا  ف���از  ال��ف��يض،  ال��ج��د  - ج��ائ��زة ع��م��ود 

ق  18  /2016 تسجييل/  قريبة«،بولندا/   »رواب��ط 

مونك،  ستوديو  إنتاج:  كوفاليفسكا،  صوفيا  إخ��راج: 

التصوير:  مدير  كوفاليفسكا،  صوفيا  سيناريو: 

زاف��ادس��يك ي��رج��ى  م��ون��ت��اج:  بيلسكا،   فريونيكا 

مثرية  ذكرى  الزواج  من  سنة  وأربعون  خمسة  تعترب 

يفتخران  أن  كانا ميكنهام  باربارا وزديزواف  لإلعجاب. 

بأنفسهم إذا مل يرتك الزوج زوجته من أجل حبيبته قبل 

8 سنوات. ولكنهام اآلن مًعا مرة أخرى، عىل الرغم من 

ادعاء باربرا إن مل يكن لساقيه العاجزة، لظل زديزواف 

يطارد التنانري يف شوارع كراكوف. 

عام  كراكوف  يف  ولدت  كوفاليفسكا  صوفيا  املخرجة 

1995، وتخرجت من برنامج البكالوريا الدولية مبدرسة 

ستيفان باتوري الثانوية بوارسو، وتدرس اآلن اإلخراج 

»روابط  عىل  العمل  بدأت  للسينام.  لودز  مبدرسة 

قريبة« أثناء السنة األخرية يف املدرسة الثانوية. قدمت 

فيلمني خالل دراستها حتى اآلن، »مسكة« وهي قطعة 

موسيقية مميزة، وفيلم تسجييل بعنوان »دارلينج«.

تنويه خاص لفيلم » يف الغابة« سويرسا إخراج توماس 

هوارت وكورينا إليتش. 

- جائزة نقاد السينام املرصيني. 

فاز بها فيلم »جلوري« بلغاريا للمخرج بيرت فالشانوف 

وكريستينا جروزيفا.

العربية  للسينام  الشيخ  رشم  مهرجان  أن  إىل  ويشار 

واألوروبية تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون برئاسة 

الدكتورة ماجدة واصف، و بعضوية كل من املخرج داود 

والدكتورة  الله،  رزق  يوسف رشيف  الناقد  السيد،  عبد 

ماجدة واصف، الناقدة ماجدة موريس، الكاتب الصحفي 

التصوير  ومدير  املايل،  املدير  فؤاد  فهمى  زايدة،  جامل 

استجاب  قد  للمهرجان  التنفيذي  املدير  شكري  وديد 

مع  وبالتشاور  النمنم  حلمي  الثقافة  وزير  نظر  لوجهة 

بنقل  سيناء  جنوب  محافظ  فودة  خالد  اللواء  السيد 

عقد  حيث  األقرص  من  للمؤسسة  السيناميئ  النشاط 

ألربعة  واألوروبية  العربية  للسينام  األقرص  مهرجان 

الشيخ،  رشم  إىل  كبرياً،  نجاحاً  حققت  متتالية،  دورات 

لعدم وجود مهرجان للسينام بها، ولدعم النشاط الثقايف 

يف محافظة جنوب سيناء، ونظراً لوجود مهرجان آخر هو 

مهرجان األقرص للسينام األفريقية يف مدينة األقرص.
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وأيضاً برؤى مخرجيها ملا ميكن أن تكون عليه إدارة البيت األبيض، يف وقت احتكمت فيه هذه 
األفالم للظرف التاريخي الذي صنعت فيه، واختلفت الطريقة التي تناولت فيها السينام هذه 
الشخصية تبعاً لطبيعة موضوعاتها، خاصة أنها كانت تستقطب نسبة مشاهدة عالية، بسبب 
نقلها صورة محجوبة يف األغلب للرأي العام متمثلة يف طبيعة عملها، وطريقة إدارتها لألمور 
وأيضاً ما خفي من حياتها الخاصة، وانطالقاً من حرية السينام يف تناول هذه الشخصية فإنها 
أدخلت سبعة رؤساء سود إىل البيت األبيض، قبل أن يحدث ذلك حقيقة بدخول باراك أوباما 

كرئيس أسود إليه.
ومنذ البداية كان هناك نوعان من هذه األفالم، النوع األول الذي كانت الشخصية فيه افرتاضية، 
مبعنى أن صانعيها تعاطوا معه مثلام تعاطوا مع باقي أبطال السينام، فظهور هذه الشخصية 
... فيام  قليلة  لقطات  ظهورها سوى  أحياناً  يتعد  بل مل  الفيلم،  لبنية  مكمالً  كان جزءاً  أحياناً 
عىل  السيناميئ  اإلنتاج  شهدها  أفالم  ومنها  األفالم،  بعض  حكايات  يف  كبطل  أحياناً  تسيدت 

سرية الرؤساء يف السينام

لنكولن منوذجاً

سرية الرؤساء يف السينام ... لنكولن منوذجا

من عرشين فيلامً روائياً، فضالً عن األفالم التسجيلية عنه، 
التاريخي  ودوره  الرئيس،  هذا  بشعبية  تتعلق  ألسباب 
يف تعديل املادة الثالثة عرشة من الدستور األمرييك التي 
وبنهايته  أمريكا،  يف  والرق  العبودية  انتهى عرص  مبوجبها 

انتهت الحرب األهلية بني الشامل والجنوب. 
سبيلربغ  ستيفن  املخرج  به  يعود  الذي  )لينكولن(  فيلم 
إىل تقديم األفالم الكبرية بعد كبوة مل تدم طويالً، يتناول 
الفرتة  وهي  لينكولن،  الرئيس  حياة  من  األخرية  الشهور 
التاريخ  يف  القضايا  أهم  من  واحدة  بها  حسمت  التي 
وإنهاء  العبودية،  من  عقود  بإنهاء  واملتمثلة  األمرييك 

حرب أهلية تعد األعنف واألطول يف التاريخ.
الفيلم نحن مرة أخرى إذن عند حدث يف حياة  يف هذا 
شخصية استثنائية كان لها دور فاعل ومفصيل يف التاريخ 
الرئيس  لسرية  كامالً  تاريخياً  فحصاً  وليس  األمرييك، 
إزاء  إننا  بل  األمريكية،  املتحدة  للواليات  عرش  السادس 
سيناريو فيلم دراما تاريخي، لوال السيناريو املحكم الذي 
جودوين  كرينز  لدوريس  كتاب  عن  كوشرن  توين  كتبه 
ألبراهام  السياسية  العبقرية  متنافسني:  »فريق  بعنوان 
لنكولن«، والذي جعل من شخصية لنكولن محور الحدث 
وصانعته، والحدث هنا مرتبط بشكل وثيق بطبيعة هذه 

الشخصية ودورها الفاعل.
موضوع  التاريخية  الحادثة  بكون  يتعلق  لسبب  ورمبا 
طراز  من  مخرج  عىل  فكان  تفاصيلها،  معلومة  الفيلم 
سبيلربغ أن يعيد إنتاج الحادثة مبا عرف عنه من استنفاد 
أقىص ما متتلكه أدواته يف صياغة لغة سينامئية متقدمة، 
وهو السبب نفسه الذي جعله يجتزئ هذا التفصيل املهم 

من حياة لنكولن.
فالرئيس لنكولن الذي يجمع املؤرخون عىل أنه إىل جانب 
جورج واشنطن وفرانكلني روزفلت، أحد أفضل الرؤساء يف 
تاريخ أمريكا عىل اإلطالق، وتتضمن سريته الشخصية دراما 
املتفاين  والكفاح  الشخصية  واألحداث  الرصاع  من  هائلة 

للوصول إىل املجد.
وهناك الكثري من األحداث الشخصية والعامة التي عاشها 
عند  لنقف  السينام،  موشور  ندخلها  أن  تستحق  لنكولن 
بناء  يف  املضني  العمل  من  تبدأ  حياة  متكاملة.  دراما 
بعد  فيام  األمرييك  التاريخ  لها  التي سيحتفظ  الشخصية 
تناوله  الذي  األبرز  الحدث  عن  ففضالً  صفحاته،  بأروع 
املتعلقة  الدستورية  امل��ادة  بتعديل  واملتعلق  الفيلم 

السينام اقرتبت منذ السنوات األوىل 
النطالقتها من شخصية الرئيس 
األمرييك، وكانت هذه الشخصية، 
عرب أكرث من مائة عام من تاريخ 
هذا الفن، موضوعاً لعدد كبري من 
األفالم، ويشري أرشيف السينام 
األمريكية إىل أن أول فيلم من هذا 
النوع يعود تاريخه إىل العام 1897 
من خالل فرتة صمت السينام، 
وقد تنوعت هذه األفالم بتنوع 
موضوعاتها وأساليبها وأنواعها، من 
الدراما إىل الكوميديا إىل األكشن إىل 
الوثائقية

األفالم،  من  النوع  هذا  هو  وكثري  الفن،  هذا  عمر  مدى 
بلغ حداً من الصعوبة إحصاؤها، لكن منها أفالم حققت 
األبيض(  البيت  يف  )غربيال  ففيلم  ملحوظاً،  تجارياً  ربحاً 
واملنتج  ويلسون،  كاري  وبطولة  الكافا  غريغوري  إخراج 
خيالية  صورة  يقدم  املنرصم،  القرن  ثالثينيات  منتصف 
من  االقتصادية  األزمة  يواجه  الذي  الرئيس  لشخصية 
فيلم  يف  الرئيس  يظهر  فيام  بالحلول،  يأتيه  ملهم  خالل 
نريو  دي  روبرت  بطولة  الكلب(  )ذيل  ليفينسون  باري 
كشخص مخادع يلجأ إىل الحيل لفرض شعبيته، فيام يظهر 
بطالً خارقاً يف أفالم )الطائرة الرئاسية( للمخرج فولفغانغ 
بيرتسن وبطولة هاريسون فورد، و)يوم االستقالل( الذي 
د فيه املمثل وليام سميث  أخرجه فولفغانغ بيرتسن وجسرَّ
شخصية الرئيس األمرييك، وال ننىس فيلم كلينت ايستوود 

)السلطة املطلقة(.
تناولت  التي  تلك  هي  األف��الم  هذه  من  الثاين  النوع 
شخصية العديد من رؤساء أمريكا، وتختلف اإلحصائيات 
محسوماً.  أمراً  تبدو  أن كرثتها  األفالم مع  عن عدد هذه 
ويشري مؤرخو السينام إىل أن الرئيس جورج واشنطن كان 
الشخصية األوىل التي تناولتها السينام يف عرشينات القرن 
املنرصم من خالل فيلم »أيام دانييل بوىن«، أعقبها العديد 
أمرييك،  رئيس  أكرث من  تناولت شخصية  التي  األفالم  من 
بل تعدت معالجة هذه الشخصيات العرشات من األفالم.

اهتم  فبينام  األفالم،  لهذه  املعالجة  أساليب  واختلفت 
بعضها بالسرية الحياتية وإلقاء الضوء عىل الظروف التي 
أسهمت يف وصول هؤالء إىل سدة حكم البلد األقوى يف 
العامل، فإن بعضها اآلخر منها تناول أحداثاً مفصلية خالل 
الحكم  فرتة  عىل  الضوء  خاللها  من  ليلقي  هؤالء،  حكم 
الفنية  قيمتها  يف  األفالم  تباينت هذه  مثلام  أو طريقته، 
اوليفر  املخرج  انتهجه  الذي  األسلوب  ولعل  والفكرية. 
من  بالكثري  ينفرد  الشخصيات  هذه  تناول  يف  ستون 
تناول  الذي  وهو  الحقاً،  عندها  سنقف  التي  املميزات 
كنيدي،  للجدل:  إثارة  أمريكا  رؤساء  أكرث  من  ثالثة  حياة 

ونيكسون، وبوش االبن. 
الرئيس أبراهام لينكولن يبقى الشخصية األكرث تناوالً يف 
عام  الصغري«  لينكولن  »مسرت  فيلم  من  ابتداء  السينام، 
رؤساء  أكرث  حياة  قصة  تناول  الذي  الفيلم  وهو   ،1939

أمريكا شعبية.
أكرث  لنكولن  شخصية  تناولت  التي  األفالم  تجاوزت  فقد 
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األهلية، هناك أحداث أخرى  الحرب  الرق ونهاية  بإلغاء 
تتعلق بالسعي املحموم منه إلقناع مشاركيه يف الحكومة 
الحرب  تعقيدات  ثم  التعديالت،  هذه  عىل  باملوافقة 
األوىل  تعد  التي  اغتياله  حادثة  واألهم هي  ورضاوتها... 
من نوعها لرئيس أمرييك، وأيضاً للطريقة التي نفذت بها 
عىل يد ممثل معروف وجاسوس كونفدرايل يدعى جون 

ويلكس بوث.
يربع  سبيبلرغ  ستيفن 
تقديم  يف  أخ���رى  م���رة 
فيلمه  بعد  السرية  فيلم 
تشاندلر«  »قامئة  الكبري 
نفسه  للنوع  ينتمي  الذي 
قصة  بتناوله  األف��الم  من 
الصناعي  تشاندلر  أوسكار 
 1100 أنقذ  الذي  األمل��اين 
القتل  من  بولندي  يهودي 
الهولوكوست  محرقة  يف 
الثانية.  العاملية  الحرب  يف 
ولكن بنفس الطريقة التي 
يعالج بها سبيلربغ شخصية 
أن  يف  أعني   ... لنكولن 

يكون الحدث هو املحور.

استنفر سبيلربغ كل أدواته لنجاح هذا الفيلم الذي يعد 
أحد أهم األفالم يف مسريته، ومنها لفتته الذكية باالستعانة 
بأعظم ممثل حي هو دانيال دي لويس يف دور لنكولن، 
بهدوئها  بالشخصية  فيه  متاهى  إعجازياً  أداء  قدم  الذي 
مبهر  أداء  الرصاع، وكذلك يف  إدارة  وحكمتها وذكائها يف 
للممثلة سايل فيلد بتاريخها املتخم بالجوائز، ومنها اثنتان 
الرئيس  زوجة  لنكولن  تود  ماري  بدور  األوسكار  من 

لنكون.

تجاوزت األفالم التي تناولت 

شخصية لنكولن اكرث من 

عرشين فيلام روائيا، فضال 

عن االفالم التسجيلية عنه، 

السباب تتعلق بشعبية هذا 

الرئيس، ودوره التاريخي 

يف تعديل املادة الثالثة 

عرشة من الدستور 

األمرييك التي انهت عرص 

العبودية والرق

يف فيلمه »البائع« الحائز عىل أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية عاد أصغر 
فرهادي إىل جذوره األصلية املرتبطة باملرسح، تحديدا مرسحية »موت بائع« للروايئ 
آرثر ميلر والتي ترسد قصة زوجني ميثالن معاً يف املرسحية. اختار فرهادي مشاهد 
شقتها.  يف  الزوجة  قتل  بعد  شخصية  لكل  العاطفي  التطور  ليظهر  ميلر  محددة 
فابتكار هذه املرسحة داخل تلك املرسحية، تربز أحداثا أكرث واقعية للجمهور تظهر 
تداخل العالقات بني األشخاص وهي امليزة التي تطبع أعامل فرهادي بشكل عام.

املخرج اإليراين.. أصغر فرهادي

• السينام ليست لتوجيه وعي الشعوب، وتحديد منط تفكريهم

ليست  السينامئية  والجوائز  للنجاح،  معينة  خطة  توجد  ال   •

معياراً ملستقبل املنطقة عىل املستوى السيناميئ.

هيثم رضوان - مرص
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فيلمه  بفضل  عاملية  شهرة  فرهادي  أصغر  حقق 

»انفصال« الذي يروي قصة طالق زوجني، واالنقسامات 

يف املجتمع اإليراين. وعرض الفيلم العام 2011 وحقق 

أجنبي  فيلم  أفضل  أوسكار  بينها  من  كثرية  جوائز 

وغولدن غلوب وسيزار يف فئة نفسها. ونال أيضا الدب 

الذهبي يف مهرجان برلني.

وعىل الرغم بأنها املرة الثانية التي ينال فيها األوسكار؛ 

العمر  البالغ من  أرفع وسام سيناميئ، أعرتف املخرج 

44 عاما بأنه مل يخطط أبدا للحصول عىل أية جائزة 

بأفالمه..  العاملي  لالعرتاف  يسعى  وال  سينامئية، 

وعي  لتوجيه  ليست  السينام  بأن  يؤمن  فرهادي 

الشعوب، وتحديد منط تفكريهم تجاه القضايا املحيطة 

إىل  ويحللون،  وتدفعهم  يفكرون،  لجعلهم  بل  بهم، 

حقيقة  أو  فيلامً  يشاهدون  كانوا  إذا  ما  عن  السؤال 

واقعية.

فيلمك  فوز  كواليس  عىل  نتعرف  أن  نريد  بداية   

وملاذا  أجنبي،  فيلم  أفضل  بأوسكار  »البائع« 

تراجعت عن قرارك بعدم املشاركة ؟

ولكن  بنفيس،  الحفل  أحرض  أن  املفرتض  من  كان 

بسبب قرار حظر السفر للواليات املتحدة الذي طال 

إىل  الذهاب  عدم  قررت  إيران،  بينها  من  دول  عدة 

لوس انجليس تضامنا مع االشخاص الذين مل يحرتمهم 

هذا القرار، لكني رأيت أن الفيلم قد بدأ رحلته، ومل 

يعد أحد يستطيع ايقافه، أو التحكم يف قرار مشاركته، 

ويف النهاية فصناع األفالم عليهم دور يف كرس االفكار 

النمطية حول الجنسيات والديانات املختلفة.

أنصاري«  »انوشه  الفضاء  رائ��دة  اخ��رتت  مل��اذا   

عنك  ليتسلام  ن���ادري«  »ف��ريوز  والربوفيسور 

األوسكار؟

بعناية،  الحفل  يف  ميثلني  من  عىل انتقاء  حرصت 

ألنهام  األول  لسببني،  الشخصّيتني  هاتني  واخ��رتت 

مهاجران إيرانيان يعيشان بالفعل يف الواليات املتحدة 

رفيعة  مبهنة  يعمالن  ألنهام  اآلخر  السبب  األمريكية، 

واعتقد  الفضاء،  علوم  يف  متخصصان  فهام  املستوى، 

أنهام عندما يكونان يف السامء، يذهبان بفكرهام فوق 

عىل  تحدث  التي  واالنقسامات  الرصاعات  مستوى 

كوكب األرض.

هل كنت تتوقع أن تحصد األوسكار خاصة وأنك   

من املخرجني القالئل الذين فازوا بها مرتني؟

أية  عىل  للحصول  يوما  أخطط  مل  بأنني  لك  اعرتف 

أقدمه  مبا  عاملي  اعرتاف  انتزاع  أو  سينامئية،  جائزة 

وال  باملشاهدين،  أفكر  ال  حتى  أنني  بل  أعامل،  من 

مدى تأثري أعاميل عليهم. ففي مجال صناعة األفالم ال 

الفيلم  بقصة  آمنت  فإذا  للنجاح،  معينة  توجد خطة 

الفيلم،  لصناعة  اتخاذه  عيّل  يجب  الذي  املسار  اتّبع 

فلن  إىل هدف  تحّول  وإن  مسار،  ذاته  بحد  والنجاح 

تدركه مطلقا.

بها  تؤمن  تجعلك  التي  القصة  تختار  -         وكيف 

وتتبع مسارها؟

القصص التي تناقش واقع العالقات اإلنسانية، والتي 

تتميز برسد قصص مميزة، فالفكرة األولية أو السيناريو 

هو الذي يرسم منحى الفيلم، وهو مبثابة كلمة الرّس 

التي تفك رموز الالوعي. والفكرة األوىل تطلق الرشارة 

النبثاق األفكار األخرى املتناثرة يف مؤخرة ذهنك.

توجهها  التي  والنصائح  التعليامت  أهم  هي  ما   

للممثلني أثناء التصوير؟

الطبيعي للممثلني. وتتطور  أحّب أن أركز عىل األداء 

الشخصيات مع مسار األحداث، وتفاعلها مع املمثلني، 

أجعلهم  األولية،  للتدريبات  بهم  اجتمع  فعندما 

ماضيهم  عن  بديلة  أخرى  قصة  ما  بطريقة  يطورون 

يؤدون  لقطة،  أية  تصوير  وقبل  ببعضهم.  وعالقتهم 

لقطات من ماضيهم الخاص، هذه التفاصيل تساعدهم 

عىل تعزيز عالقتهم، سواء من الطريقة التي ينظرون 

فيها إىل بعضهم، أو إىل النربات يف الحوارات ليساعدوا 

ما  بأن  والشعور  بالتواصل  اإلحساس  عىل  الجمهور 

يجري قصة واقعية بالفعل.

املشاهد  توجيه وعي  يف  يلعب دوراً  املخرج  هل   

من خالل طريقة طرح القصة؟

فأنت  معينا دون غريه،  نهجا  تتبع  الكامريا  كانت  إذا 

هنا تكرس وجهة نظر منحازة. وعلينا كصانعي أفالم 

الحكم  له  ونرتك  املعلومات  كل  املشاهد  نعطي  أن 

الشعوب،  لتوجيه وعي  ليست  فالسينام  مايراه.  عىل 

وتحديد منط تفكريهم تجاه القضايا املحيطة بهم، بل 

لجعلهم يفكرون، ويحللون،  ودفعهم إىل السؤال عن 

وأنا  واقعية،  حقيقة  أو  فيلامً  يشاهدون  كانوا  إذا  ما 

لحثهم  املشاهدين  عىل  أسألة  أطرح  ان  دامئا  احاول 

هذه  زادت  فكلام  أفالمي،  خالل  من  التفكري  عىل 

األسئلة كلام أصبحت سعيداً وأكرث أميانا مبا أقدمه.

ولكن هناك مخرجني يتبنون رسائل ويحملون عىل   

عاتقهم ايصالها للمشاهد؟

هناك من يتخذ هذا األسلوب، ولكني ال أملك رسائل 

محددة أقدمها للمشاهد، انا مجرد راصد للواقع الذي 

أعيش فيه، فالطفل الذي يكرب يف مجتمع ما، مع مرور 

الوقت يتعلم كيفية التعاطي مع ما يحيط به، والتعبري 

يعيش  التي  البيئة  مع  تتامهي  بالطريقة  نفسه  عن 

فيها.

شاركت مؤخرا يف ملتقى قمرة.. كيف ترى دوره يف   

دعم صناعة السينام القطرية؟

امثن كثريا العمل الذي يقوم به القامئون عىل امللتقي، 

مجال صناعة  الشابة يف  املواهب  بتمكني  يهتم  الذي 

األوىل  مسريتهم  ودعم  قدراتهم  تعزيز  ويف  األفالم، 

أن  أهم يشء ميكن  ان هذا  واعتقد  السينام،  عامل  يف 

من  الطريق،  هذا  يف  قدما  للميض  ملساعدتهم  يقدم 

لنصح  ومحرتفني  مخرضمني  مخرجني  استقدام  خالل 

ليس  خرباتهم،  عصارة  وتقديم  الشباب،  ه��ؤالء 

قدموها،  التي  والتجارب  األفالم  باستنساخ  ليقوموا 

بل ملساعدتهم عىل أن يثقوا بذاتهم، ويصنعوا أفالما 

خاصة بهم، ومبنطقتهم، فثقافتهم غنية مبا فيه الكفاية 

ليقوموا بتقديم سينام فريدة ومميزة.

كيف ميكن استغالل التقارب الثقايف والجغرايف يف   

أعامل مشرتكة بني السينام اإليرانية والعربية؟

الطبيعة البرشية متشابهة يف كل مكان، حتى التعريف 

العميق ملفهوم االنسانية ال يتغري من منطقة ألخرى، كل 

ما علينا أن نقوم به، هو الرتكيز عىل تجاربنا اإلنسانية، 

هذا  فكل  والرصاعات،  والنزاعات  الفوارق  عن  بعيداً 

والتبادل  العفوي  الحوار  ويساعد  يعزز  أن  شأنه  من 

الثقايف، ولدي شعور داخيّل أّن هذا األمر سوف يحدث 

قريبا، فلدينا الكثري من القواسم املشرتكة، وأنا متفائل 

كثريا مبستقبل املنطقة عىل املستوى السيناميئ.

لحظة تتويج فيلم »البائع« باألوسكار

مشهد من فيلم »البائع« 
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عرق الضفدع

أكريا كوروساوا
أمينة حاج داود - الجزائر

»عرق الضفدع« هو املؤلف الوحيد الذي خلّفه املخرج الياباين الكبري أكريا كوروساوا )-1910
1998(، الذي من صّناع السينام األكرث أهمية وتأثرياً يف تاريخ السينام العاملية، ففي رصيده 
حوايل 30 فيلامً، أنجزها عىل امتداد حياته املهنية التي امتدت ل� 57 عاماً، كُلِّلت من خالل 
املخرج  الكتاب  هذا  ترجم  وقد    .1990 العام  يف  أعامله  مجمل  عن  األوسكار  جائزة  منحه 
والناقد السيناميئ فجر يعقوب، حيث صدر يف طبعة أنيقة عن »منشورات املتوسط« الكائن 
مقرها بإيطاليا، نهاية 2016، واملؤلف عبارة عن سرية ذاتية يروي فيها أكريا محطات من حياته 
غريها،  دون  الحياتية  املشاهد  بعض  عند  يتوقف  إنه  إذ  الروعة؛  يف  غاية  سينامئية  بطريقة 
ويتالعب ببعض املحطات ذهاباً وإياباً، بطريقة ميكننا من خاللها، النظر إليها كأننا جزء منها. 

ومل يكن غريه ليختار هذا العنوان 

توليفة  الضفدع«  عرق  املستفز« 

ال  تلقيها،   لحظة  صادمة  تركيبية 

طرف شخص  من  إال  فهمها  ميكن 

معها،  متآمر  الحياة،  مع  متصالح 

أن  يستطيع  تفاصيلها،  عىل  مطلع 

بانوراما،  الصور  أبسط  من  يخلق 

ما  مشهد  عند  التوقف  ميكنه  كام 

بصمت  كاملة  قصة  منه  ليخلق 

من  أكرث  من  يعالجه  ألنه  مطبق، 

زاوية، وينظر إليه من كل الجوانب،  

ملاذا  نفهم  أن  من  ميكننا  ما  وهو 

املادة  هذه  الضفدع،  عرق  اختار 

بعض  الضفدع  من  تستخرج  التي 

حصاره باملرايا فيدفعه الخوف إىل 

هذا  يؤخذ  ثم  الشديد،  التعرق 

والجروح؛  الحروق  لعالج  العرق 

عن  تكتب  أن  أعتقد   « يقول  إذ 

نفسك، متاماً هذا يعني أن تجلس 

لتحقيق  عليها  يتكئ  لبنة  األحيان 

مع  نفسه  وهو  وبنائها،  ال��ذات 

فقد  ك��وروس��اوا  أك��ريا  مع  حصل 

كانت األحداث املؤملة التي مر بها، 

يبني  أن  استطاع  التي  اللبنة  هي 

والرؤى،  األحالم  من  هرماً  فوقها 

انعكست من خالل أفالمه وجعلته 

عن  أوسكار  جائزة  عىل  يحصل 

مجمل أعامله، ويحصل عىل لقب 

واألدب  الفن  يف  القرن-  آسيوي 

والثقافة، كام أنه استطاع أن يخرج 

حدودها،  خارج  اليابانية  السينام 

ويصنع لها هوية من خالل أعامله، 

الجوائز  العديد من  بعد أن حصد 

مبهرجانات كربى.

مع  الطفولة...لقاء  كانت  البدء  يف 

صديق قديم

من  األول  الفصل  يف  اكريا  تحدث 

وعن  الطفولة،  مرحلة  عن  كتابه 

باملرايا  مغطاة  جدران  أربعة  بني 

وأن تحدق فيها. تريد أو ال تريد، 

زوايا  من  نفسك  وتراقب  تجلس 

مختلفة فتحس أنك مختلف بعض 

اليء عن ذاتك. هذا ما أحس به 

املايض  يف  به  أحسست  وما  اآلن 

ضفدعاً،  لست  أين  ورغم  البعيد، 

أتعرق  بدأت  كيف  أشعر  فإنني 

لتوي ». فحالة الخوف تلك ورغم 

أنها  إال  بها،  الرعب  وكّم  قساوتها 

وهي  عالجية،  م��ادة  عنها  ينتج 

عىل  إسقاطها  ميكن  دراما  بالطبع 

الحياتية  املواقف  فبعض  الحياة، 

والشعور  وظلمها،  قساوتها  رغم 

أنها  إال  حدوثها،  أثناء  بالسوء 

خربته،  وت��زي��د  اإلن��س��ان  تصقل 

الظروف  مع  مرونة  أكرث  وتجعله 

الصعبة، وأكرث قدرة عىل تجاوزها 

من  كثري  يف  وتكون  بل  واحتوائها، 
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خلفها  التي  تلك  مأساة  وأكرثها 

الزلزال الكبري.

يف األعامق

»يف  الكبري  العنوان  ه��ذا  تحت   

أنا   « يكتب  أكريا  نجد  األع��امق« 

مثالً – يف أي بلد أحل به، ال أحس 

ال  أنني  رغم  عليه،  غريباً  نفيس 

الكرة  واحدة،  أجنبية  لغة  أعرف 

ولو  رأيس،  مسقط  هي  األرضية 

ترتكب  التي  املآيس  البعض  رأى 

بحق البرشية يف هذا العامل لتوقفوا 

مسقط   « بخصوص  الزعم  عن 

الرأس« آن األوان ألن تعي البرشية 

التي  املآيس والكوارث  حجم هذه 

هذه  أن  يقلقني  بها،  ستلحق 

األق��امر  ترسل  نفسها  البرشية 

نفس  ويف  الفضاء  إىل  الصناعية 

الوقت تنكش يف األرض بني ساقيها 

مثل كالب مسعورة، أسأل ما الذي 

سيحل مبسقط رأيس األرض؟«     ال 

فناء  لوحة  يرسم  أن  ميكنه  أحد 

د مع الكون، بريشة شاعرية  وتوحُّ

عامرة باألمل واألمل مثل هذه التي 

رسمها أكريا، بألوان الواقع وظالل 

بسؤال  ووّقعها  املتشظية،  األن��ا 

يحمل بني طياته الكثري من العمق 

واالستفهام. 

قصة طويلة جداً 

هي قصته مع السينام التي مل تنتِه 

إال وقد أنجز 30 فيلامً، هي قصة 

شغفه بالكامريا، ومحاوالته تأسيس 

بالصدفة  بدءاً  به،  خاصة  نظرية 

التي جمعته بشغفه بعد أن وجد 

كان  جريدة  عىل  إع��الن��اً  صدفة 

السيناميئ  اإلنتاج  لرشكة  يتصفحها 

بها  والتحاقه  االمتحان  ونجاحه يف 

بحبه  وم��روراً  مخرج،  كمساعد 

الصناعة السينامئية؛ إذ إن الخيال 

النفس  أغوار  وسرب  املتعة،  يخلق 

يخلق التوحد واإلحساس ومالمسة 

الشخصية.

حائط القرميد الطويل

املخرجون  » كيف يستطيع هؤالء 

ه��ذه  مب��ث��ل  التلفظ  األدع���ي���اء 

شبان،  مجموعة  إنهم  العبارات؟ 

وال  اآلنية  مصالحهم  ي��ط��اردون 

األموال  يضيعون  أحداً،  يحرتمون 

سدى. هل هذه هي السينام التي 

يستطيع  واحد  ... كل  يريدونها؟« 

ولكن،  وامل��ال  الوقت  يهدر  أن 

الستخدامهام كام ينبغي، فإن ذلك 

وهذه  استثنائية،  جهوداً  يتطلب 

اإلرادة  تنقصها  التي  ال��ن��امذج 

ليموت  أح��داً  تنتظر  والعزمية، 

جوابه  ك��ان  ه��ذا  محله«  لتحل 

الشباب  املخرجني  أحد  قال  حينام 

حتى  املرتجى  دوره  ينال  لن  أنه 

صناع  من  السابق  الجيل  ميوت 

يأخذ  أحد  ال  أنه  ليؤكد  السينام، 

والحرص  البذل  أحد. وحده  مكان 

عظيامً،  والعمل من يصنع مخرجاً 

الفرصة تؤخذ وال متنح... كام  وأن 

تحدث يف الفصل الثاين عن الزلزال 

الكبري الذي ترك بالغ األثر يف نفسه 

أنه تعلم كيف ينترص عىل  وكيف 

الحياة  ويواجه  والرعب،  الخوف 

»عندما  يقول:  مفتوحتني  بعينني 

يغمض اإلنسان عينيه أمام األشياء 

من  يتملكه  الخوف  فإن  املرعبة 

يشء  كل  رأيت  ما  وإذا  الداخل، 

بعينني مفتوحتني، لن تخاف أبداً« 

هكذا أجابه أخوه وهو يعلمه فن 

أخربه  الذات، حينام  االنتصار عىل 

أكريا أنه نام دون أن يشعر بالرعب 

املشاهد  أق��ىس  شاهد  أن  بعد 

وألقى القنديالن ضوءاً ساحراً عىل 

فوق  بدورها  املنتظمة  األلعاب 

سمحت  اإلض��اءة  حمراء.  رف��وف 

قليالً، » رغم قرص  بإحيائها خفت 

مكتظة  أنها  إال  الجملة  ه��ذه 

باألطياف الربيئة الحاملة، فهو دامئاً 

رسده  مشاهد  من  مشهد  كل  ويف 

عنرصين  نجد  الحياتية،  لسريته 

الخيال  عنرص  ب��ق��وة،  ح��ارضي��ن 

وعنرص الغور يف األعامق البرشية، 

فهو يف كل مشهد ال ينىس الخيال 

وهاتان  االنفعاالت،  وكذا  والحلم، 

يف  األساسيتان  الركيزتان  ه��ام 

يحذرها  كان  التي  للكامريا،  الكبري 

وانتهاء  ذات��ه،  اآلن  يف  ويعشقها 

أخرجها  التي  األف���الم  ب��ع��رشات 

وحيثياتها وظروف إخراجها.

استطاع  فسيفساء  الضفدع  عرق 

عن  يطلعنا  أن  فيها  الكاتب 

األضواء  عن  بعيداً  اإلنسان  أكريا 

تجربة  مينحنا  وأن  وال��ش��ه��رة، 

لكل  أن  خاللها  من  نتعلم  حياتية 

ليس  النجاح  وأن  رضيبة،  يشء 

نتيجة  هو  وإمن��ا  الصدفة،  وليد 

خطوة  خطوة  وال��س��ري  للجدية 

أنه  ورغم  الحلم،  تحقيق  باتجاه 

السينامئية  األف��الم  مع  األول  لقائه 

ظناً  إليها،  يصطحبه  والده  كان  التي 

أن  رغم  وتعليمية،  مفيدة  أنها  منه 

الكل يرص عىل أنها ملجرد الرتفيه، وعن 

املبكرة  السن  تلك  يف  لألمور  رؤيته 

تنتابه،  ألسئلة  كثرية  أجوبة  وغياب 

وغياب تفسريات كثرية ملواقف تصدر 

السرية  لهذه  والقارئ  غريه،  أو  عنه 

الذاتية سيتعرف عن أكريا الذي يهتم 

ويبحث  الدقيقة،  بالتفاصيل  كثرياً 

يف  حتى  يشء،  كل  يف  الشاعرية  عن 

كلعبه  البسيطة،  الحياتية  املشاهد 

اللمبة،  أطفأنا   « يقول:  إذ  أخته؛  مع 

مجرد سرية ذاتية إال أن طريقة عرضه 

جعلتنا نشعر كأننا جزء منه، فغالباً ما 

شعرنا مبشاعره وحلمنا معه ونظرنا إىل 

األمور من زاوية نظره إليها. 

سيناميئ  الكتاب  مرتجم  ب��أن  نذكر 

السويد،  يف  يعيش  فلسطيني  وروايئ 

يف  للسينام  العايل  املعهد  من  تخرج 

صوفيا- بلغاريا عام 1994، له مجموعة 

من األفالم الوثائقية والروائية القصرية 

التي حصلت عىل جوائز يف مهرجانات 

عدة كام له أكرث من عرشين كتاب بني 

النقد  شؤون  حول  والتأليف  الرتجمة 

السيناميئ. 
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عمالً  منه  لتجعل  الفيلم،  هذا  يف  كبرية،  مواهب  تضافرت 
إبداعياً المعاً، ضياء ال يخفت مع األيام.

   الرواية الخالبة، املعتمدة عىل أصل تاريخي، ذات الطابع 
فاست،  ه��وارد  امل��رشق،  الشائق،  بأسلوبه  كتبها  امللحمي، 
مستوحياً ثورة العبيد التي اندلعت يف اإلمرباطورية الرومانية، 
تسوده  بعامل  الحامل  وروحاً،  بدناً  القوي،  سبارتاكوس،  بقيادة 
إىل  البرش  يقسم  وال  للجميع،  بالحرية  وينعم  العدالة،  روح 

سادة وعبيد ...
يقوده زمالؤه من  واقع حني  إىل  يتحول حلمه   سبارتاكوس، 
تلو  معركة  فيدخل  ث��ورة،  إىل  يتحول  مترد  نحو  املجالدين 
تنترش عدة  وينترص عىل مشانق  الجيش،  قوات  األخرى ضد 
كيلو مرتات، يف الطريق املؤدي لروما. قمعت الثورة، لكن حلم 
العدالة، ظل نابضاً يف القلوب. الرواية، وإن كانت تحيك عن 

املايض، إال أنها موجهة للحارض.

   كريك دوجالس، نجم هوليود الشهري – احتفل العامل بعيد ميالده املائة منذ 
شهور – املفتون بالرواية، قرر يف منتصف الخمسينيات، تحويلها إىل فيلم 
يقوم ببطولته، برغم إدراج اسم كاتبها يف القامئة السوداء، التي تضم مئات 

األدباء والفنانني، بزعم قيامهم بنشاطات معادية للعم سام.
   دوجالس، بعد تجارب متخبطة يف البحث عمن يُعد الرواية للسينام، مل 
يجد أفضل من »دالتون ترامبو« للقيام بهذه املهمة ... جاء االختيار موفقاً 
متاماً، فباإلضافة للموهبة التي يتمتع بها ترامبو، وهو من ضحايا املكارثية، 
هوارد  السجن؛  يف  عاماً  قىض  فكالهام  فاست،  هوارد  شأن  هذا  يف  شأنه 
فاست بادعاء ترويجه ألفكار هدامة بينام واجه ترامبو تهمة رفض التعاون 
التي طالبته باإلفصاح عن أسامء زمالئه املتورطني يف  اللجنة املكارثية  مع 

النشاطات املعادية ألمريكا.
    ترامبو، املمنوع من ظهور اسمه عىل الشاشة، جعل األشواق للحرية، 
والعدالة، ترسي يف رشايني السيناريو املأخوذ عن الرواية املفعمة بكراهية 

الظلم والعبودية.
   دوجالس، كمنتج، مل يبخل عىل الفيلم، فاستعان بأفضل الطاقات، وحشد 
العمل بآالف الكومبارس. انتقل بفريق العمل إىل إسبانيا يك يصور املعركة 
األساسية  األدوار  أسند  األإسباين.  الجيش  كتائب من  عىل  األخرية معتمداً 
كورتس،  طوين  أوليفيه،  لورانس  أوستينوف،  بيرت  العالية:  القامات  لذوي 

تشارلز لوتون، جني ساميونز.
   أخرياً، عقب عقبات، أسند إخراج الفيلم للموهوب الشاب – حينذاك- 
ستانيل كوبريك، الذي حقق عمالً أصبح من كالسيكيات السينام العاملية، 

ومن أمجاد هوليود.
   سبارتاكوس، يتجاوز امللحمية إىل ما هو أعمق غوراً وأوسع أفقاً. صحيح أنرَّ 
الرصاع فيه يدور بني قوتني عاتيتني، وهي جوهر امللحمة.، العبيد والسادة، 
املجالدين والجيش، لكن، كالً منهام ليس كتلة برشية، ذلك أن العالقات، 

سبارتكوس ...

حلم العدالة األبدي
كامل رمزي - مرص
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واملواقف اإلنسانية، داخل كل فريق، منح الفيلم فردية خاصة، متمتعة مبعان إنسانية رفيعة.
   يف األجزاء األوىل من الفيلم، بناء عىل رغبة أحد أسياد روما، يدور رصاع حتى املوت، بني اثنني من املجالدين: 
بينام اآلخر مسلح بشوكة ذات ثالثة سنون ...  كريك دوجالس وعمالق أسود »وودي سرتود«. األول ميسك سيفاً 
املعركة بالغة العنف، مصحوبة مبوسيقى الرهبة، باإلضافة لصيحات جمهور وحي. العمالق يطيح بسيف دوجالس 
املنطرح أرضاً. العمالق يصيب أسفل عنق غرميه. يرفع رأسه نحو املقصورة. السيد يلّوح له يك يغمس الشوكة يف 
لحم دوجالس ... العمالق يرتك غرميه. يندفع نحو السيد محاوالً قتله... لكن الحراس يلحقون به. السيد ال يرتدد 

يف ذبح العمالق.
    املشهد قوي، مهم، الحركة داخله بالغة الحيوية واإلثارة، كامريات املصور القدير »راسل بيتي« تكاد تتحول إىل 
عيون برشية، تنتقل منفعلة من زاوية ألخرى يك ترصد التفاصيل... يف إحدى اللقطات، ترصد الكامريا عيني دوجالس 
املمدد عىل األرض – مستسلامً لطعنة املوت التي يتوقعها بني لحظة وأخرى- تجمع 
بني اليأس والرجاء ... لكن اإلبداع يف أداء دوجالس يتجىل يف عروق عنقه الزرقاء التي 

تنتفض!
   موقف العمالق القتيل، يفجر يف عقل ووجدان سبارتاكوس وعياً سيظل مالزماً له: 
ال تقتل زميلك »العبد« أياً كانت الظروف، بل من املمكن توجيه الرضبة القاتلة نحو 

السادة، ثم التضحية بالذات إذا دعت الرضورة.
   مثل هذا املوقف اإلنساين النبيل يتكرر يف الفيلم، مام يجعله متجاوزاً الرصاعات 
امللحمية، واملشهدية الضخمة للمعارك الحربية ... التكرار هنا ال يعني التامثل، ذلك 
أن سياقات األحداث تختلف عن بعضها، وتبدو غري مسبوقة وال ملحوقة، وجديدة 
دوجالس  كريك  العبيد،  النهاية، عقب هزمية جيش  قرب  فمثالً،  الشاشة،  عىل  متاماً 
سيتعذبان  أنهام  متاماً  يعلامن  كورتس،  توين  الحميم،  بجوار صديقه  األرض،  طريح 
عىل املشنقة، يتبارزان ... كل منهام يريد قتل اآلخر يك ينقذه من آالم الصلب ... مع 
صوت أنني املشنوقني، املعلقني عىل العمدان، يتمكن سبارتاكوس من إغامد السيف يف 
قلب صديقه، بينام نظرة كورتس خالية من الغضب، ومليئة باملحبة، ويقوم دوجالس 

بطبع قبلة عىل جبينه.
الفيلم، من تقديم عدة أجواء،  الثالث ساعات، متكن كوبريك، مع طاقم     طوال 

أو جامعياً.  بدرجة عالية من القوة .. العنف، الوحشية، الدم، أمور تتفجر عىل الشاشة، سواء كان الرصاع فردياً 
ثم، يتلمرَّس الفيلم، برقة، سحر الرومانسية، بضياء أشعة القمر فوق التل، حني يحتضن سبارتاكوس بطن زوجته 
ناحية  العدالة، من  أمنياته، يف عامل تسوده  ناحية، وآماله،  عن مخاوفه من  الحامل، معرباً  الوديعة،  »فاردينيا«، 

أخرى. فاردينيا، بأداء »جني سيمونز«، الهادىء، الخالب، تضع كفها فوق رأسه، كام لو أنها تباركه.
   األداء التمثييل يصل إىل درجة رفيعة من اإلبداع، سواء يف املشاهد الفردية أو الثنائية. اإلتقان، يرجع الهتامم 
املخرج،  متيز  عن  فضالً  والخفية،  الواضحة  وباألبعاد  للشخصيات،  النفسانية  بالجوانب  ترامبو،  السيناريو،  كاتب 
كوبريك، يف رسم حركة األبطال عىل نحو يعرب عن عالقاتهم مع بعضهم بعضاً ... لكن، ال ميكن إغفال فورة األداء 

امللهم ملجموعة النجوم.
    تشارلز لوتون، عىل سبيل املثال، عضو مجلس الشيوخ النبيل، املتأمل معنوياً مبامرسات اإلمرباطورية الرعناء، 
مبقبض  ميسك  مخدعه،  يف  تردد،  بال   ... االنتحار  يقرر  إنهيار،  من  إليها  ستؤول  ومبا  وبظلمها،  قوتها،  وبغطرسة 

خنجره، يغمس حده يف قلبه ... عالمات األمل تبدو واضحة عىل وجهه املتفصد بالعرق، 
مستسلامً للموت من دون رصخة واحدة أو حتى مجرد آهة.

    بعد هزمية جيش العبيد، عىل يد عرشة فيالق رومانية، يقع سبارتاكوس أسرياً يف 
قبضة القائد ماركوس كراسوس، بأداء »أوليفيه«، امليلء بالثقة، املنتي بالنرص ... لكنه 
يُباغت باملهزوم حني يبصق يف وجهه، ويغمض عينيه ألن الرذاذ وصل إليها، ويرمش 
لحظة، ويوجه صفعة عىل وجه دوجالس املكبل باألغالل، الذي ميد رقبته نحوه كأنه 
يريد افرتاسه وقد انطلق الغضب يف عينيه .. إنه منوذج رفيع يف األخذ والعطاء، الفعل 

ورد الفعل، بني ممثلني كبريين.
   تاريخياً، انهارت االإمرباطورية الرومانية بعد أقل من قرن عىل هزمية سبارتاكوس ... 
جاءت أزمان وذهبت أزمان، تغريت النظم، تبدلت القوانني ... وال يزال الظلم مامرساً 
ضد قطاعات واسعة من البرش، بأقنعة عدة، منها القناع املكاريث، يف الخمسينيات، فرتة 
صناعة الفيلم امللهم، الذي يؤكد أن »سبارتاكوس« رؤية، فكرة، ثورة، ستتحقق حتامً، 

طاملا هناك من يرنو إليها.
   »سبارتاكوس«، عن جدارة، استحق الجوائز التي حصدها، واملكانة التي حظي بها، 

كواحد من كالسيكيات هوليود، العابرة لألجيال.

دوجالس، كمنتج، مل يبخل 

عىل الفيلم، استعان 

بأفضل الطاقات، حشد 

العمل بآالف الكومبارس. 

إنتقل بفريق العمل إىل 

أسبانيا يك يصور املعركة 

األخرية معتمداً عىل كتائب 

من الجيش األسباين. أسند 

األدوار األساسية لذوي 

القامات العالية

سبارتاكوس، يتجاوز 

امللحمية إىل ما هو أعمق  

الرصاع فيه يدور بني قوتني 

عاتيتني، العبيد والسادة، 

لكن، كالً منهام ليس كتلة 

برشية، ذلك أن العالقات، 

واملواقف اإلنسانية، داخل 

كل فريق، منح الفيلم 

فردية خاصة، متمتعة 

مبعان إنسانية رفيعة

سبارتكوس ..  حلم العدالة األبدي
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ما  يوجد  ال  والفنية،  األدبية  األن��واع  كل  بني  من 

ينافس الرواية بجدية سوى السينام التي متثل تحديا 

كبريا للرواية والروايئ .

لكن مثة قواسم مشرتكة ال نجدها إال يف هذين الفنني 

الذي  املرشوع  سامت  يحمالن  فكالهام  العظيمني، 

يحتاج إىل عمليات بحث وتنقيب وتقليب لألفكار 

الظواهر  أع��امق  يف  وغ��وص  وتأمالت  ومعاينات 

مام  الكثري  ذلك  وغري  لإلنسان  النفسية  واملركبات 

يصعب حرصه اآلن. 

املعيش  واقعه  من  اإلنسان  ينتزعان  أيضا  كالهام 

مواز  جديد  واقع  وخفايا  مسارب  يف  به  ويتجوالن 

ومختلف – يف الوقت ذاته – عن واقعه اليومي، ويف 

كثري من األحيان، يغريان رؤيته للحياة أو لتفاصيلها 

املرء  يبدأ  أن  يحدث  اإلنساين.  السلوك  ملظاهر  أو 

بالنظر إىل األشياء بطريقة مختلفة بعد انتهائه من 

قراءة رواية أو مشاهدة فيلم .

فإن  املعارصة،  الفنون  أم  هي  السينام  كانت  وإذا 

الرواية أيضا هي األم املكرسة لكل األجناس األدبية 

األجناس  تلك  الوحيدة من بني كل  املعارصة، وهي 

وتصوير  الظواهر  شق  فرص  للكاتب  تتيح  التي 

تعددت  أو  الجوهر  هذا  عمق  بلغ  مهام  جوهرها 

طبقاته. 

والرواية  السينام  أن  إىل  الكثريون  ينتبه  ال  ورمبا 

يف  إليها  ويستندان  أنواعها،  بشتى  العلوم  يوظفان 

توصيفهام وتحليلهام للكثري من الظواهر واألحداث. 

التي  املبدعة ال تلك  نتحدث عن األفالم والروايات 

يتم سلقها يف االستوديوهات والشوارع الجانبية أو 

يف معامل األدب الرديء.

أما القاسم املشرتك الحاسم الذي نكاد ال نعرث عليه 

إال يف السينام والرواية عىل وجه التحديد، فهو الزمن 

املخرج  أو  الروايئ  إن  وتجلياته.  وأبعاده  بأنواعه 

السيناميئ الذي ال يتقن التعامل مع الزمن يف عمله، 

لن يكون مؤهال لتقديم أي عمل سيناميئ او روايئ 

نوعي، هذا إذا مل يرتكب أخطاء تقوض عمله وتحيله 

إىل التقاعد يف وقت مبكر. مثة حزمة من األزمان يف 

كل من الرواية والسينام وال بد من السيطرة عليها 

وإدارتها بكفاءة من أجل تحقيق منو متوازن معاىف 

الزمن  التاريخي،  الزمن   : والشخصيات  لألحداث 

املا  زمن  والوجودي،  الفلسفي  البيولوجي،  النفيس، 

يوازيه  الذي  الروايئ  الزمن  ثم  املابعد،  وزمن  قبل 

الزمن السيناميئ.

هذان  يلتقي  حني  يحدث  ال��ذي  ما  ه��ذا،  بعد 

العمالقان يف عمل سيناميئ روايئ واحد؟

السينام  لذاكرة  إعامل  من  ألكرث  يحتاج  ال  األمر 

فأنتجت  بينهام  جمعت  التي  أفالمها  يف  العاملية 

أعامال أذهلت العامل وعاشت عقودا طويلة وقاومت 

كل أشكال التقادم. 

جمال ناجي

عندما يلتقيان

خامتة
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