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نزار الفراوي

ُيعّد املخ���رج الإ�س���باين لوي�س بونوي���ل )1983-1900( 
عالم���ة فارق���ة يف تاري���خ ال�س���ينما العاملي���ة، بجراأته غري 
امل�سبوق���ة يف جتريب الأ�سكال وجتدي���د امل�سامني، معتدا 
العميق���ة،  واجلمالي���ة  والفكري���ة  الفل�سفي���ة  مبرجعيات���ه 
وانت�ساب���ه الأ�سي���ل اإىل جماع���ة ال�سريالي���ني مبنحاه���م 
النقالبي اجل���ذري يف م�ساءلة القيم ال�سائ���دة والأ�سكال 

التقليدية يف عالقة الفن باحلياة واملجتمع.
ورغ���م اأن قام���ة بونوي���ل ت���وارت طوال �سن���ني عديدة يف 
خ�سم نقا�س املرجعيات على �سعيد الفن ال�سابع وفل�سفته 
ووظيفت���ه، اإل اأن دوائ���ر التفك���ري يف اللغ���ة ال�سينمائي���ة 
احلديثة ت�سهد انبعاث���ا لهتمام حثيث برتاث هذا الراحل 
الكب���ري، وانكباب���ا على ك�س���ف اأدوات���ه ال�سردية اخلطرية 
الت���ي حملت مع���اول هدم خمتلف اأ�س���كال ال�سلطة القهرية 

ال�سيا�سية والقت�سادية والأيديولوجية.
مواكبة لهذه احلياة اجلدي���دة التي كتبت لرتاث بونويل، 
خ�س�س���ت املجل���ة املغربي���ة لالأبح���اث ال�سينمائي���ة، التي 
ت�سدرها جمعي���ة النقاد ال�سينما يف املغ���رب، ملف عددها 
الأخري لهذا ال�سينمائي الفذ، �ساحب الفيلم ال�سهري"�سحر 
البورجوازية اخلفي"، �سم مق���الت بالعربية والفرن�سية 

يف ال�سرية الإبداعية لبونويل.

لوركا ودايل
يف مق���ال حتت عنوان"يف احلاج���ة اإىل �سينما بونويل"، 
اعت���ر الناقد ال�سينمائي املغربي حم���ادي كريوم، اأن لقاء 
املخ���رج بال�ساعر غار�سيا لوركا والر�س���ام �سالفادور دايل 
الذي كت���ب معه ن����س فيلم"كلب اأندل�س���ي"، اأغنى اإىل حد 
كب���ري حيات���ه الفكري���ة والوجدانية. بل اإن تاري���خ الثقافة 
الإ�سبانية احلديثة يتوقف ملي���ا عند اللقاء الظاهرة الذي 
جمع ل���وركا وبونويل ودايل واأي�س���ا رفاييل األبريتي يف 

جممع الطلبة مبدريد.
غ���ري اأن اللق���اء بجماع���ة ال�سريالي���ني م���ن اأمث���ال اأن���دري 
بروت���ون واأراغ���ون �سيفت���ح اأمام املخ���رج اآف���اق الإ�سباع 
الفك���ري والأخالق���ي والقناع���ة الثوري���ة املنفلت���ة م���ن كل 
عقال نظامي التي اأط���رت اأعماله على مدى ن�سف قرن من 

العالقة مع الكامريا.

يتكون ع���امل بونويل، وف���ق كريوم،"من اخلي���ال واحللم 
ي�ستعم���ل  والهذي���ان،  والتوهم���ات  واجلن���ون  والعب���ث 
اإىل  لتتح���ول  والأ�سي���اء  الأ�سخا����س  ب���ني  التناق�س���ات 
معار�س���ة ومت���رد وث���ورة �سد الظل���م وال�ستب���داد، يبني 
عامل���ه الالعق���الين بعي���دا ع���ن العتباطي���ة م���ن الالمعنى 
والالاأخ���الق. يف�سل ال�س���م على الفع���ل، تكت�سي الأحالم 
يف اأفالم���ه واقعي���ة مبتذل���ة. يعتم���د ال�سخري���ة واله���زل 
والباروديا وامل���زاح والهجاء والنقد الالذع الهدام. يتهكم 

بوقاحة وقلة اأدب واحرتام من كل الرموز ال�سلطوية".
ل الت���زام اإل بنق���د النظ���ام ال�سائ���د وم�سادم���ة امل�سلم���ات 
الك�سولة. التزام رافقه ب�سكل حثيث هو�س بتحطيم اأ�سكال 
ال�س���رد الفيلم���ي والعالق���ات ب���ني العنا�سر الفني���ة للعمل 
ال�سينمائ���ي. يكتب حم���ادي كريوم  يف ه���ذا ال�سياق"لقد 
عم���ل بونويل على هدم البناء الق�س�سي للحكاية الفيلمية 
ودم���ر منطق الأح���داث والوقائع وق���ام بتغريب الروابط 
والعالق���ات ب���ني الأ�سي���اء، وفج���ر الزم���ن الكرونولوجي 

وتطوره املنطقي".
الغمو����س �سفة متاهت مع م�س���روع بونويل واأبعدته عن 
�سعبي���ة جماهريية حمتملة لكنه يتبناها، ل كاأداة اأو غاية، 
ب���ل بو�سفها منت�سبة اإىل غمو�س اأكر هو غمو�س الكون 
ال���ذي ل ميك���ن التعبري عن���ه وف���ق الناقد اإل بف���ن غام�س 

وح�سا�سية غري عقالنية.

نقد البورجوازية
يح���دد الناق���د ال�سينمائي امل�س���ري اأمري العم���ري م�سادر 
ت�سكي���ل روؤي���ة بونوي���ل الفكري���ة والفني���ة يف جمموع���ة 
عنا�س���ر م���ن بينها البيئ���ة الإ�سباني���ة بخلفياته���ا الثقافية 
الزاخ���رة بالأ�ساطري والأدب اخليايل وعوامل ثريبانتي�س 
ولوح���ات غوي���ا وق�سائد ل���وركا، و�س���ول اإىل خما�سات 
احل���رب الأهلية الإ�سباني���ة التي �سارك فيه���ا بونويل اإىل 

جانب اجلمهوريني.
و�ساه���م يف هذه الروؤية اأي�سًا ازده���ار احلركة ال�سريالية 
املب�س���رة بنظ���ام م�س���اد للو�س���ع ال�سائ���د ومتم���رد عل���ى 
الواقعية والكال�سيكي���ة اللتني كانتا تتنازعان موقف الفن 

من املجتمع والتاريخ.

كم���ا تاأث���ر بونويل مبنج���زات مدار�س التحلي���ل النف�سي، 
وهو الذي راهن على الأحالم والأفكار املت�سظية وال�سور 
املتداعية غري املن�سبط���ة ملنطق م�سبق. ومن جهة اأخرى، 
بدا املخرج الإ�سباين يف حالة ا�ستفزاز دائمة جتاه الطبقة 
البورجوازي���ة بتقاليده���ا ال�سكلية الزائف���ة وموؤ�س�ساتها، 

وفق العمري.
"اأفالم بونويل التي اأخرجها يف فرن�سا واملك�سيك منعت 
م���ن العر����س يف اإ�سباني���ا طوال عه���د اجل���رال فرانكو، 
لك���ون الرقابة اعترته���ا منافية لالأخ���الق العامة وهدامة 

اجتماعيا"
ولي����س غريب���ا اإذن اأن اأفالم���ه الت���ي اأخرجه���ا يف فرن�س���ا 
واملك�سي���ك منع���ت م���ن العر����س يف اإ�سباني���ا ط���وال عهد 
اجلرال فرانكو، لك���ون الرقابة اعترتها منافية لالأخالق 

العامة وهدامة اجتماعيا. 
وتوق���ف العمري يف مقاله عن���د فيلم"�سحر البورجوازية 
اخلفي"الذي كتبه بال�س���رتاك مع ال�سيناري�ست الفرن�سي 
ج���ون كلود كاري���ري، معترا اأن���ه يج�سد الروؤي���ة ال�ساملة 

لبونويل للعامل ويحتوي كل مفرداته ال�سينمائية.
والفيل���م الذي يعود اإىل عام 19٧٢ يفكك اختاللت الطبقة 
البورجوازية ومظاهر النفاق ال�سائدة فيها ويرفع القناع 
ع���ن واجهة ال�سعادة اخلادعة، م���ن خالل ق�سة �ستة اأفراد، 
ثالث���ة رجال وثالث ن�ساء، يف�سلون دائمًا يف اإجناح موعد 
لاللتئام ح���ول مائدة ع�ساء. وقد حاز اأو�سكار اأح�سن فيلم 

اأجنبي.

اإ�شباين مك�شيكي فرن�شي
يف ورق���ة بعنوان"ا�ستتيق���ا ال�سينم���ا ال�سريالي���ة"، مييز 
الناق���د املغرب���ي حممد �سويك���ة بني ثالث مراح���ل عرتها 
القافل���ة ال�سينمائي���ة لبونويل. متيزت املرحل���ة الإ�سبانية 
باللقاء مع �سلفادور دايل وال�ستغال �سويا على فيلم"كلب 
وثائق���ي  فيل���م  الذهبي"وتالهم���ا  اأندل�سي"و"الع�س���ر 
بعنوان"اأر�س بال خبز"، وهي مرحلة تر�سخ لدى املخرج 

الوعي بالتوجه ال�سريايل.
ب���داأت املرحل���ة الثاني���ة برحلت���ه اإىل املك�سيك قادم���ا اإليها 
م���ن الولي���ات املتحدة والتقائ���ه باملخ���رج الرو�سي املقيم 

هن���اك اأو�س���كار دان�سيجريي����س ال���ذي اأنت���ج ل���ه كل اأفالم 
املرحل���ة ومنها"الكازين���و العظي���م")194٧(  و"العربي���د 
و"روبن�س���ون  و"املن�سي���ون")1950(  الكب���ري")1949( 

كروزو")1954(.
"ق���ال بونوي���ل يف مذكرات���ه التي حمل���ت عنوان"نف�سي 
الأخري""ل���و اأخرت اأن ع�سرين يوم���ا بقيت يل لأعي�سها. 
لخ���رتت اأن اأعي����س ع�سري���ن �ساع���ة يف الي���وم يف ع���امل 

احللم"
يف هذه املرحلة، وبالرغم من ال�سغوطات الإنتاجية، طور 
بونوي���ل مل�سة اأك���ر فنية يف ا�ستبطان توجه���ه ال�سريايل 
واإدماجه جزئيا يف الن�سيج الفيلمي، ولو من خالل م�سهد، 

لقطة، ديكور اأو اأك�س�سوار، يقول حممد �سويكة. 
اأم���ا املرحل���ة الفرن�سي���ة فق���د د�سنه���ا لق���اء بونوي���ل م���ع 
يف  كاري���ري  كل���ود  ج���ون  الفرن�س���ي  ال�سيناري�س���ت 
فيلم"يوميات خادمة")1964( التي ج�سدت دورها النجمة 
الفرن�سية جان مورو، وتاله فيلم"ح�سناء اليوم")196٧( 
من بطولة النجم���ة الفرن�سية كاترين دونوف و�سول اإىل 

فيلم"ال�سيء الغام�س للرغبة"
)19٧٧( الذي ي�ستغل عل���ى تراجيديا وجنون احلب لدى 

الإن�سان. 
ويخل����س �سويك���ة اإىل اأن بونوي���ل �سع���ى يف م�سروع���ه 
ال�سينمائ���ي اإىل اأن يجع���ل م���ن ال�سريالية ق���وة ت�سورية 
لي�سب���ح فن ال�سينما اأك���ر قدرة على اإخ���راج ما هو كامن 
يف الواقع، مراهنا على ال�ساعرية واحللم اللذين يجعالن 
الإن�سان يتجاوز �سروط امللمو�س وت�سرنقاته، مما اأك�سب 

اأفالمه القدرة على جتاوز زمانها ومكانها.
قال بونويل يوما"اأجنز اأفالمي ب�سمري مرتاح. مل اأتنازل 
ق���ط عن قناعاتي ال�سيا�سي���ة اأو الأخالقية". كما قال اأي�سا 
الأخري""ل���و  الت���ي حمل���ت عنوان"نف�س���ي  يف مذكرات���ه 
اأخ���رت اأن ع�سري���ن يوم���ا بقي���ت يل لأعي�سه���ا. لخرتت 
اأن اأعي����س ع�سري���ن �ساع���ة يف الي���وم يف ع���امل احلل���م". 
هذان التاأم���الن يجمعان قطبي الروؤي���ة الفنية لبونويل.. 

اللتزام النقدي كمبداأ، واحللم كم�سدر لالإلهام.

عن موقع  اجلزيرة االلكرتوين

لوي��س بونويل.. س��ينما هندس��ة األحالم
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كاظم مر�شد ال�شلوم 

�سورتان يقع بينهما الزم����ن الفكري والفني 
الهائ����ل ال����ذي ج�س����د في����ه املخ����رج ال�سباين 
)لوي�س بونويل( رحلته ال�سرييالية الفكرية 
وال�سينمائية اح����دى هاتني ال�سورتني بداأت 
ال�سينمائي����ة، فيم����ا كان����ت  الفني����ة  م�سريت����ه 
الثاني����ة مبثابة الع����الن الخ����ري لنهاية هذه 
امل�س����رية. الوىل كانت مل�سه����د ت�سريح فظيع 
يف بداي����ة فيلمه ال�سهري )كل����ب اندل�سي( عام 
)19٢9( حي����ث متتد يد حتم����ل �سفرة حالقة 
وتقط����ع عين����ا ب�سرية، ام����ا ال�س����ورة الثانية 
فكانت يف نهاية فيلمه )هذا الغر�س الغما�س 
افالم����ه  اخ����ر  ع����ام )19٧٧( وه����و  للغرب����ة( 
وكان����ت ي����د ام����راأة تعال����ج بعناي����ة متزقا يف 
قطعة قما�س حريري����ة ملطخة بالدماء، وهي 
اخر لقطة �سورها )بونويل( يف حياته وبني 
جرح العني الب�سرية الف�سيع واجلرح املغلق 
تكم����ن تل����ك املرحل����ة الفني����ة والفكري����ة التي 
امتدت خلم�سني عام����ا، و�سلت خاللها �سهرة 
)بونوي����ل( الفني����ة او�ساط النق����د الوروبية 
بو�سفه من كبار املخرجني، وكانوا ي�سعونه 
يف م�ساف كل من )ايزن�ستاين( و )�ستابلف( 
و )فلليني( وي�سفونه بغزارة النتاج، حيث 
اخ����رج اثن����ني وع�سرين فيلم����ا يف اخلم�سني 
عام����ا الت����ي ق�ساه����ا يف العم����ل ال�سينمائي. 
ويع����ده الناق����دان )بول����ني كاي����ل و بنيول����ب 

هيليان( هت�سكوك ال�سرييالية. 
لقد راأى )بونويل( يف ال�سريالية حركة ثورية 
و�سعرية واخالقية ويقول: )كنا جميعا ن�ساند 
مفهوما معينا للثورة، وبرغم ان ال�سرياليني 
ل يع����دون انف�سه����م ارهابيني ال انه����م كانوا 
يحارب����ون با�س����رار جمتمع����ا يحتقرونه. مل 

تك����ن البن����ادق هي ال�س����الح الرئي�����س بالطبع 
دائم����ا كانت التعري����ة، والتعري����ة عامال قويا 
يف عملية الكت�ساف فهي ت�ستطيع ان تف�سح 
اجلرائ����م الجتماعية مث����ل ا�ستغالل الن�سان 
لأخي����ه الن�س����ان والمريالي����ة وال�ستعمار 
وكل الدعائم ال�سري����ة والكريهة للنظام الذي 
ينبغ����ي تدم����ريه( وي�سي����ف: )ان الغاي����ة من 
ال�سريالي����ة مل تكن خلق حرك����ة ادبية او فنية 
او حت����ى فل�سفية، وامن����ا كانت غايتها تفجري 
احلي����اة  وتغي����ري  ككل  الجتماع����ي  النظ����ام 
ذاته����ا( لذل����ك مل يك����ن اجت����اه )بونوي����ل( اىل 
احلرك����ة ال�سريالية ناجتا ع����ن ا�سباب ثورية 
او نف�سي����ة ح�س����ب، وامن����ا جذبت����ه اجلوانب 
الخالقية للحركة، ولقد �سعى )بونويل( اىل 
نقل هذا الجتاه اىل العمل الفني ال�سينمائي 
يف فيل����م )كل����ب اندل�سي( ال����ذي ل يوجد فيه 
ل كل����ب ول اندل�سي وال����ذي �سعىفيه كل من 
)بونوي����ل( و )�سلف����ادور دايل( اىل �سدم����ة 
املجتم����ع وتعريت����ه، فه����و هجوم عل����ى النقاد 
وهجوم عل����ى الرجوازية عل����ى الرغمن من 
ان وال����دة بونوي����ل الرجوزي����ة ه����ي الت����ي 

مولت الفيلم.
كان الفيلم يهدف اىل ان ينقل للم�ساهد بع�سا 
من املعتقدات ال�سا�سية من احلركة ال�سريالية، 
ومنه���ا القوة الهائلة للرغبة. يقول )بونويل( 
)التزمن���ا ان���ا ودايل بقاع���دة ثابت���ة يف اثناء 
النت���اج وهي اننا لن نقبل اية افكار او �سور 
ميكنها ان تثري تف�سريا عقالنيا وال نقدم تلك 
ال�سورة الت���ي فاجاأتنا دون ان نحاول تقدمي 
ال�سب���اب( ومل ي�ستخدم )بونويل( ال�ساليب 
التقنية مث���ل العد�سات التي ت�س���وه ال�سورة 

وتعديل البوؤرة وال�سورة املكرة لكي يعطي 
انطباع���ا باحللم، ب���ل كان ي�ستخ���دم ال�سدمة 
الت���ي ت�سببها غرابة ال�س���ورة ذاتها للو�سول 

اىل ال�سعور بالمل والهلو�سة.
عل����ى  تعتم����د  ال�سريالي����ة  الطريق����ة  كان����ت 
التناق�����س املوجود داخل ال�س����ورة الواقعية 
نف�سه����ا ومع ذلك كان����ت افالمه مل����ن يالحظها 
حتليليا دائما ق�سرية تقوم على بنية درامية 
عام����ة، كما لو كانت امل�سادف����ة قد ا�سهمت يف 
تنظي����م العمل البنائي فيه����ا. كانت فكرة فيلم 
)كل����ب اندل�سي( ق����د تولدت ل����دى )دايل( بعد 
حل����م راآه عن النم����ل ليخرج����ه )بونويل( يف 
ف����رتة ق�س����رية ومعجزة يف ه����ذا الفيلم فقال 
)بونوي����ل( كل م����ا �سيقول����ه بع����د ذل����ك طوال 
حيات����ه ال�سينمائي����ة حتى �س����اد راأي، بعد ان 
اطل����ق بونويل هذه الدفعة الركانية املمتلئة 
بالث����ورة واجلنون انه �سيج����د نف�سه جمرا 
عل����ى ان يلتزم ال�سمت لكنه ا�ستمر يف العمل 
ال�سينمائ����ي ال�سري����ايل بال�س����رتاك دائما مع 
)�سلف����ادور دايل(. لك����ن بع����د ذلك ق����ل تعاونه 
م����ع )دايل( عندم����ا اجت����ه الخ����ري اىل الر�سم 
فقرر )بونويل( العودة اىل ا�سبانيا لينخرط 

م����ع الث����وار يف احل����رب الهلي����ة ال�سبانية. 
ولك����ن هذه مل تكن النهاية، ففي عام )1950( 
يظهر فج����اأة يف مهرج����ان "كان" ليلقى هناك 
قنبلة تفج����رت بعنف و�سج����ة ت�سبه ال�سجة 
الت����ي اثاره����ا قب����ل اثن����ي ع�س����ر عام����ا فيلمه 
ال�سيق "كل����ب اندل�سي" هذه القنبلة هي فيلم 
مك�سيك����ي ا�سم����ه "لو�����س اولفيدارو�����س" او 
"رحمة بهم" ليعود به اىل ال�سريالية الوىل 
ذاته����ا، الت����ي و�سل����ت اليه����ا افالم����ه ال�سابقة 
وليعلن للجميع ان النبتة ال�سحرية ال�سغرية 
ق����د ا�سح����ت �سج����رة �سامق����ة ولي�ستم����ر يف 
ابداعه الفني ليمالأ عامل ال�سينما افالما رائعة 
وليح�س����د العديد م����ن اجلوائ����ز ال�سينمائية 
فق����د ح�س����ل عل����ى جائ����زة اف�سل اخ����راج عن 
فيلمه"املني�سيون"كان 1951 وجائزة النقاد 
كاف�سل فيل����م طليعي مهرجان كان 195٢ عن 
فيلمه �سعودا لل�سم����اء وجائزة مهرجان كان 
الك����رى 1959 عن فيلمه"نازاريني"وجائزة 
جماعة كت����اب ال�سينما )مهرجان كان 196٢( 
وال�سد الف�سي عن فيلمه )�سهبان املعمودي( 
مهرج����ان فيني�سيا 196٧ وال����ذي اثار �سجة 
وا�سع����ة يف الو�س����اط الفنية جل����راأة الطرح 
ليع����ود ويح�س����ل على او�س����كار اف�س����ل فيلم 
الرجوازي����ة  فيمله"�سح����ر  ع����ن  اجنب����ي 
اخلف����ي"19٧٢، ولينهي حيات����ه ال�سينمائية 
بلقطة اخرية ليد ام����راأة تروف بعناية قطعة 
قما�����س ملطخ����ة بالدم����اء معلنا انه����اء حياته 
الخراجي����ة ال�سينمائية يف فيلم"هذا ال�سيء 
ذاك����رة  يف  حي����ا  للرغبة"ليبق����ى  الغام�����س 
ال�سينم����ا العاملية وذاك����رة ال�سريالية الفكرية 

والفنية

لويس بونويل.. السينما والسيريالية
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ابراهيم العري�س

هو"ل�����س  عن����ه  نتح����دث  ال����ذي  الفيل����م   
هوردي�����س". وخمرج����ه هو لوي�����س بونويل. 
اأم����ا زم����ن حتقيق الفيل����م فهو ع����ام 193٢، اأي 
اأن����ه ينتم����ي اىل بداي����ات ه����ذا املخ����رج ال����ذي 
�سرياف����ق تاري����خ الف����ن ال�ساب����ع حت����ى العقود 
الأخ����رية من القرن الع�سرين، و�ستتخذ اأفالمه 
الكب����رية �سمات ت����زداد غراب����ة و�سوريالية مع 
الوقت، ه����و الذي كان يف بع�����س اأول اأعماله، 
مثل"الع�سر الذهبي"و"كل����ب اأندل�سي"قد بداأ 
بدايات �سوريالي����ة يف ال�سينما. غري اأن"ل�س 
الط����الق،  عل����ى  �سوريالي����ًا  هوردي�س"لي�����س 
بل ه����و فيل����م اجتماع����ي منا�س����ل، ي�ستبق يف 
احلقيقة، تل����ك الأفالم الواقعي����ة الكبرية التي 
اجل����دد،  الواقعي����ون  اليطالي����ون  �سينتجه����ا 

لحقًا.
 و"ل�����س هوردي�س"التي يتح����دث عنها الفيلم 
منطق����ة جبلي����ة �سب����ه ج����رداء ووع����رة تقع يف 
تع����رف  منطق����ة  م����ن  ال�سم����ال  اىل  ا�سباني����ا 
با�سم"ا�سرتامادورا". وكان يقطن املنطقة يف 
ذلك احلني �سع����ب ل يتجاوز تع����داده الثمانية 
اآلف ن�سم����ة، يتمي����ز بق�سوت����ه، امل�ستم����دة من 
ق�سوة الطبيعة، ويعاين باأ�سًا رهيبًا قد ي�سعب 
العثور على ما ي�ساهيه اإل يف �سهوب اآ�سيا... 
وكاأن الطبيع����ة اجلرداء مل تكت����ف هناك باإلقاء 
ظلها على حي����اة ال�س����كان، ف�ساحبتها الأوبئة 
املوالي����د  وت�س����وه  التغذي����ة  و�س����وء  الدائم����ة 
اجل����دد، وم����وت الأطفال املبك����ر... وكل اأنواع 
تل����ك امل�س����اوئ الت����ي كان ميكن عل����ى اأية حال 
الق����ول ان الطبيع����ة ل ميكن اأن تك����ون وحدها 
امل�سوؤولة عنها، يف بالد اأوروبية يعي�س القرن 
الع�س����رون ب����كل زخم����ه وتقدم����ه. وه����ذا كان، 
بالطبع، ما اأراد لوي�س بونويل قوله من خالل 
ه����ذا الفيلم الذي اأتى ذا طاب����ع انروبولوجي 
يحمل قدرًا كبريًا من ال�سدق واملرارة الناجتة 
م����ن ذلك ال�س����دق. ذلك اأن"ل�����س هوردي�س"مل 
ي����اأت كبي����ان �س����د الطبيع����ة وظلمها، ب����ل اأتى 
عل����ى �س����كل من�سور"دعائي"عنيف �سد الدولة 
احلديثة، كما �سد الكني�سة الكاثوليكية، اللتني 
كانتا هما، يف راأي املخرج، من ي�سمح بوجود 

كل ذلك البوؤ�س يف قلب احل�سارة.
 م����ن هنا مل يكن من امل�سادف����ة اأن يفتتح الفيلم 
م�ساه����ده، عل����ى منظ����ر يف منته����ى الهمجي����ة، 
ميث����ل قط����ع راأ�س دي����ك م����ن الديك����ة العاديني، 
يف زاوي����ة م����ن قرية"الركة"الواقع����ة و�س����ط 
تل����ك املنطق����ة. �سحي����ح اأن قط����ع راأ�����س ديك ل 

ميك����ن اعتباره اأم����رًا اإجراميًا يف ح����د ذاته... 
ونع����رف اأن ماليني الديك����ة تقطع روؤو�سها يف 
الع����امل املتم����دن كل ي����وم. لك����ن ال�س����ورة اأتت 
هنا من القوة التعبريي����ة ما حملها األف ر�سالة 
ور�سال����ة، خ�سو�س����ًا ان ال�سينمائ����ي ينطل����ق 
بعده����ا، اىل �سر اأغوار احلياة هناك يف �سكل 
يجع����ل الدي����ك جمرد رم����ز وكناية عم����ا يحدث 
لل�س����كان، معنويًا عل����ى الأقل، فال����ذي نكت�سفه 
بع����د م�سهد الديك امنا هو اأر�����س تلك املنطقة: 
اأر�س جرداء مملوءة باحل�سى وال�سخور... 
ث����م اأك����واخ مهرتئ����ة... فمجاري مي����اه متالأها 
احل�س����رات ومع ه����ذا ت�سرب منه����ا احليوانات 
الأليف����ة، كما ي�سبح فيه����ا الأطفال ويلهون غري 
داري����ن بالأخطار املميتة التي حتيط بهم... ثم 
تتواىل ال�سور التي تبدو كل واحدة منها، يف 
حد ذاته����ا، وكاأنها لقطة م����ن م�سهد �سوريايل: 
جث����ة حمار مي����ت يلتهمه����ا النح����ل يف احتفال 

وح�س����ي مرعب، �سورة رج����ل مطعون يهذي، 
�س����ورة موكب من اأنا�س يبدو اجلنون مهيمنًا 
عليه����م، �س����ورة طفل مي����ت حمل����ت جثته فوق 
عرب����ة جتتاز الغابات... �س����ورة امراأة عجوز 
تدور يف حواري القري����ة واأزقتها وهي تتمتم 
ب����اأن كل �سيء يزول اإل امل����وت الذي يحيط بنا 

ويبقى يف رفقتنا اىل الأبد.
ع�س����رات  م����ن  فيلم"ل�����س هوردي�س"يتاأل����ف   
امل�ساه����د امل�سابه����ة... لكن املخ����رج عرف كيف 
ينظمه����ا مع بع�سها البع�����س بحيث ينتهي بها 
الأم����ر اىل اأن تتخ����ذ دلل����ة متكامل����ة... ولك����ن 
كق�سيدة للبوؤ�س. ولعل هذا ما كان عليه ماأخذ 
بع�����س النق����اد املتقدم����ني عل����ى الفيل����م يف ذلك 
احل����ني، حيث اإن لوي�����س بونويل حقق - ومن 
دون اأن يدري على الأرجح - فيلمًا اأقل ما يقال 
في����ه اإنه ي�ستنبط اجلم����ال وال�ساعرية من قلب 
املوت واحلزن والأمل واجلوع. فهل كانت هذه 

هي - بح�سب اأولئك النقاد - الطريقة الف�سلى 
لف�س����ح ممار�سات دولة تزع����م احلداثة وتزعم 
احل�سارة فيما ترتك جزءًا من مناطقها عر�سة 
ل����كل ه����ذا؟ والأدهى م����ن ه����ذا اأن الفيلم، حتى 
مب�ساه����ده املرعبة، مير من دون اأي تعليق من 
املخ����رج: لقد اأراد بونوي����ل اأن يجعل ال�سورة 
تنطق با�سم ال�سورة، اإذ كان يرى اأن اأي تدخل 
من جانبه، تعليقًا اأو ما �سابه، �سيفقد جزءًا من 
ال�سورة دللته وقوته. فهل كان حمقًا يف ذلك؟ 
ان بع�����س النقاد رد بال�سلب على هذا ال�سوؤال، 
ولكن كان هناك نق����اد اآخرون ردوا باليجاب. 
ومع هذا، فاإن ال�سلطات ال�سبانية، وحتى من 
قب����ل حكم فرانكو، راأت ان الفيلم قوي وعنيف 
- م����ن دون تعليق اأو به - واأن من �ساأن عر�سه 
اأن يوؤل����ب النا�����س، يف الداخ����ل ويف اخلارج، 

�سدها.
غ����ري ان لوي�����س بونوي����ل نف�سه مل يب����ال بذلك 

كل����ه... بالن�سب����ة الي����ه كان ينق����ل م����ا ي�ساه����د. 
وهو لئ����ن كان قد واكب امل�ساه����د كلها مبقاطع 
من ال�سيمفونية الرابعة ليوهان براهمز، فهو 
امنا اأراد م����ن ذلك، اأن تاأتي روع����ة املو�سيقى، 
مناق�سة لق�سوة الواقع وفا�سحة له. والنتيجة 
اأن مو�سيق����ى براهم����ز ه����ذه اأت����ت �سوريالي����ة 
ال�ستخ����دام هن����ا بدوره����ا... اأت����ت وكاأنها من 
خ����ارج الفيل����م وم����ن خ����ارج مكانه... ب����ل انها 
اأتت لتح����رك تلك امل�ساع����ر املزدوجة - بح�سب 
راأي الباح����ث كل����ود بيلي - بحي����ث اإنها اأثارت 
يف عالقتها مع م�ساه����د الفيلم، لدى املتفرجني 
رعبًا واإعجاب����ًا يف الوقت نف�سه، وتاأماًل هادئًا 

وغ�سبًا �سارخًا يف اآن معًا.
 وبالن�سب����ة اىل بونوي����ل كان ه����ذا كل����ه اأق����رب 
اىل اأن يك����ون مترين����ًا �سينمائي����ًا حقيقيًا... اإذ 
نع����رف اأن����ه �سي�ستعيد �سيئًا م����ن اأ�سلوبية هذا 
الفيلم، يف بع�����س اأعمال له لحقة، ومنها مثاًل 
فيلم"لو�س اولفيدادو�س"الذي �سيحققه العام 
1950، خ����الل �سن����وات منف����اه املك�سيكي����ة... 
حي����ث يف الفيلم����ني مع����ًا جندن����ا اأم����ام نتيجة 
واح����دة، قد ل تك����ون على اأية ح����ال ذات طابع 
انروبولوج����ي عل����ى الطالق: لي�����س ثمة من 

يقني �سوى املوت.
 واحل����ال اأن هذا اليقني الذي ي�ستنتج على ذلك 
النح����و، �سرعان ما جن����ده يبعدنا م����ن الواقع 
ال�سباين الجتماعي، لي�سلنا باملوت كحقيقة 
مطلقة ووحيدة يف فن لوي�س بونويل - كاإرث 
من ح�سور املوت القوي يف الفنون ال�سبانية 
قاطب����ة -. ولوي�����س بونويل، ال����ذي كان"ل�س 
هوردي�س"واح����دًا م����ن اأول اأفالم����ه ومعاركه، 
عا�س ب����ني عام����ي 1900 و 1983... وهو بداأ 
حيات����ه يف مدري����د �سحافي����ًا وكاتب����ًا ور�سامًا، 
قبل اأن ين�سرف اىل ال�سينما. وهو تعاون يف 
فيلمه الأول"كل����ب اأندل�سي"19٢9 مع الر�سام 
ال����ذي كان �سديق����ه يف ذل����ك احل����ني، �سلفادور 
دايل... ما اأعطى فنه �سمة �سوريالية مل تفارقه 
اأبدًا، ول �سيما خالل الن�سف الثاين من م�سار 
�سينمائي غني، حفل باأفالم حققت يف ا�سبانيا 
ث����م املك�سيك ففرن�س����ا... واإ�سباني����ا اأخريًا بعد 
رحي����ل فرانكو. وم����ن ه����ذه الأفالم:"ح�سناء ا
لنهار"و"فرييديانا"و"تري�ستانا"و"يومي����ا
احلرية"و"�سح����ر  خادمة"و"اإل"و"�سب����ح  ت 

البورجوازية اخلفي".

عن �صحيفة احلياة اللندنية

بونويل:  هوردي�س" للوي�س  "ل�س 

شاعرية الموت والحزن واأللم 

الفيل��م، يف الأ�ش��ل، ا�شب��اين، �ش��ّور يف ا�شبانيا ع��ن مو�ش��وع يتعلق ببع���س البائ�شني 
املحروم��ني من اأبنائها. واملخ��رج ا�شباين، كان يف ذلك احل��ني يف بداياته، لكنه لحقًا 
�شي�شب��ح واح��داً من اأكرب ال�شينمائيني ال�شبان، ومع هذا ف��اإن الفيلم ظل ممنوعًا من 
العر���س يف وطنه الأم ط��وال فرتة حكم فرانكو. وهو اإذا كان ق��د منع من العر�س يف 
فرن�شا اأي�شًا خم�س �شنوات بعد حتقيقه، لأ�شباب تختلف عن اأ�شباب ال�شبانيني، فاإنه 
عاد وعر���س يف فرن�شا يف عام 1937، اأي مع اطالل��ة حكم"اجلبهة ال�شعبية"الي�شارية 
فيها. وهو اإذ عر�س هناك يف ذلك احلني، فاإن عر�شه �شوحب ب�شجة كبرية واهتمام 
وا�ش��ع، خ�شو�شًا اأن ه��ذا العر�س ركز على اجلان��ب ال�شيا�شي من الأم��ر برمته، وقدم 
على اأ�شا�س اأنه جزء من ن�شاط �شيا�شي وا�شع ل�"الت�شامن بني املعادين للفا�شية، يف �شتى 
اأنح��اء الع��امل، املناه�شني حلك��م فرانكو وحلفائ��ه". ونعرف اأن فرانك��و هو اجلرنال 
الفا�ش��ي الذي تغلب عل��ى الي�شاريني والدميوقراطيني يف احل��رب الأهلية ال�شبانية، 

وحكم ا�شبانيا حكمًا مطلقًا حتى اأوا�شط �شنوات ال�شبعني.
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علي حمود احل�شن

اأفاقت اوروبا بعد احل����رب الكونية الوىل، على �سدمة 
ف����ال الدي����ن ول الف����كار  زي����ف منظومته����ا العقائدي����ة، 
الو�سعي����ة ا�ستطاعت ان جتنبه����ا كارثة اكر مذبحة يف 
التاري����خ، يف ه����ذه الج����واء املفعمة بالحب����اط الكوين 
اجتاح����ت ال�سريالي����ة بتمرده����ا ال�سارخ �س����د كل ما هو 
ماأل����وف وثاب����ت ومقد�����س يف املجتمع يف ه����ذه الثناء 
حط الفتى لوي�س بونويل القادم من ارجوانا- املقاطعة 
املنعزلة الواقعة حتت رحمة الكني�سة وموروث ا�سبانيا 
القروم�سط����وي- يف �سر�سقطة املدينة ال�سبانية الكر 
احتكاكًا باملدنية، وبعدها مدريد املن�سغلة يف جمع �ستات 
هويتها الوطنية بع����د خ�سارتها الكثري من م�ستعمراتها 
ويف ه����ذه املدينة املكتظة عرف بونويل"ال�سريالية"من 
خ����الل الكت����ب والن�س����رات والن����دوات وجه����ود ال�ساعر 
واملنظر"اندري����ه بريتون"وال����ذي التق����اه بونوي����ل مع 
رفي����ق درب����ه الر�س����ام الكب����ري و�ساغ����ل الدني����ا �سلفادور 
دايل، وكذل����ك قم����ر غرناط����ة و�ساعرها اجلمي����ل لوركا، 
يف ال�سريالي����ة وجد بوتوي����ل �سالته، فالعامل زيف كبري 
والف����كار والقناع����ات حم�س توافق عجي����ب للم�سالح، 
بي����ان   19٢4 بريتون"العتي����د  بيان"اندري����ه  كان  واذا 
ال�سريالي����ة الول، والذي و�سم الق����رن الع�سرين ب�سمته 
فاإن"الكل����ب الندل�سي"فيل����م لوي�����س يوني����ل م����ع دايل 
الول ه����و وثيقة عه����د له����وًى �سيالزمه العم����ر كله، هو 
ال�سريالي����ة التي ظ����ل وفيًا لها حتى وفات����ه، وكان يعتقد 
ان"ال�سرياليزم"هي البحث عن اجلوهر النقي للوجود 
وان الواجب هو تهدمي كل ثوابت ودعائم ما تقوم عليه 
ح�سارتن����ا املعا�س����رة، وهك����ذا ظل ا�سريًا ل����روؤى كونية 

متج�سدة: باملوت، واجلن�س، والدين.
اخ����رج بونويل زهاء اثنني وثالث����ني فيلمًا مهمًا، ت�سدم 
وتخ����رب ورمبا تق�س����و عل����ى امل�ساهد ولكنه����ا تنبئ يف 

اجله����ة الخرى عن ان�سانية معذبة وروح تواقة ملجتمع 
ان�ساين اكر �سفاًء رمبا اكر عدًل.

وم����ن بني كل ه����ذه الفالم التي تغط����ي حياته البداعية 
منذ 19٢9 حي����ث اخرج"الكل����ب الندل�سي"وحتى اخر 
فيلم له 19٧٧"هذا ال�سيء الغام�س للرغبة"ثمة خم�سة 
اف����الم ترك����ت اث����رًا كب����ريًا يف �س����رية الف����ن ال�سينمائي، 

وغدت عالمات بارزة فيه وهي:
الكل����ب الندل�س����ي: اخرج����ه لوي�س بانويل ع����ام 19٢9 
يف باري�����س وه����و باكورة اعمال����ه، كت����ب ال�سيناريو له 
بال�سرتاك م����ع الر�س����ام ال�سباين ال�سري����ايل �سلفادور 
دايل، و�سيناري����و الفيلم م�ستوحى م����ن حلمني احدهما 
للوي�����س بونويل حينما حل����م ذات مرة"بان غيمة تقطع 
القمر"،"مو�سى حالقة ت�س����ق عينًا"وحلم دايل"بان يدًا 
مالأى بالنمل"طبعًا لي�س يف الفيلم ل كلب ول اندل�سي...
امنا هي تتاب����ع م�ساهد كابو�سية، حبك����ت مبهارة فائقة 
لت�سدم امل�ساهد، الفيلم ا�ستهوى ال�سرياليني واعتروه 

مبثابة بيان �سريايل اخر..!!
ه����ذا ال�سيء الغام�س للرغبة: حكاية الفيلم هي حماولة 
ثري عجوز من التمكن من فتاة ح�سناء �سغرية وفقرية 
من دون جدوى لتبقى اوار ال�سهوة م�ستعلة فيه..الفيلم 
يرم����ز بجملت����ه ملحاول����ة الرج����وازي الكب����ري لإخ�ساع 

الآخر-الع����امل- لهيمنته...اخرج ه����ذا الفيلم عام 19٧٧ 
بني ا�سبانيا وفرن�سا. 

�سح����ر الرجوازية اخلفي: ما من �س����ك ان الرجوازية 
واحدة من ثالثة تابوات، ماانفك يونويل يعمل مبعوله 
ال�سوئ����ي عل����ى تهدميها وه����و حينما اجنز ه����ذا الفيلم 
العجيب،امن����ا ا�ستط����اع ان يك�س����ف لعب����ة القنع����ة التي 
يجيدها الرجوازيون، وكيف انهم ميثلون على الدوام 

وهم يف امل�سرح دائمًا حتى من غري ان يطلبوا.
نازارين: اخرجه بونويل يف املك�سيك عام 1958، ونال 
علي����ه اجلائزة الك����رى مبهرجان كان ع����ام 1959 وهو 
من الفالم امل�ساك�سة جدًا، ومو�سوعته التي تلقى هوى 
دائم����ًا يف نف�س����ه ه����ي الكهنوتي����ة، وه����ي م�ستوحاة من 
رواية لال�سباين برييز جالدوز-كاتب من القرن التا�سع 
ع�سر- والفيلم يحكي حياة ق�س خمل�س ماأخوذ بتعاليم 
امل�سي����ح ويح����اول جاه����دًا ان يعي�����س بها حرفي����ًا، وهذا 
�سبب اخفاقات����ه يف احلياة...نازارين هو دون كيخوته 

اخر ولكن يف ميدان العقيدة الدينية...!!
ع����ن  اوكتوفيوب����اث  الكب����ري  الروائ����ي  يق����ول  اخ����ريًا 

بونويل:
"ان مو�س����وع اف����الم بونوي����ل ال�سريالي����ة ه����و �سراع 

الن�سان �سد واقع يخنقه وي�سوهه".

الس��ينما  ش��اعر  بونوي��ل...  لوي��س 
السريالي
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قا�شم علوان 

لق����د ج�سد ذل����ك الفلم بحق عم����ق اأزمة وعي 
املثق����ف والفن����ان املبدع يف تل����ك الفرتة من 
تاري����خ دول اأوربا، بع����د اأن و�سعت احلرب 
العاملية الأوىل فيه اأوزارها، يف البحث عن 
�س����كل جديد للتعبري يف خ�س����م ثورة هائلة 
على الأ�سكال وامل�سام����ني القدمية والبحث 
ع����ن اأ�س����كال وم�سامني جدي����دة، وهذا رغم 
اأننا لحظن����ا يف الفلم جت�سيدا مبكرا من ما 
كان يعتمل يف داخل الو�سط الفني والأدبي 
م����ن قل����ق وانزياح ع����ن كل ما ه����و واقعي.. 
بعي����دا عن كل ما هو تقلي����دي و�سائد اآنذاك، 
باجت����اه رومان�سي اأ�سال من ه����ذا الت�سور 
)الث����وري( ليتقاط����ع مع كل ما مي����ت للواقع 
وامل����وروث ب�سلة، ويف ا�ستغ����الل ما ميكن 
اأن تتيحه ذاكرة معباأة باإرث ثقايف كبري من 

التمرد وال�ستالب والثورات املهزومة. 
وحت����ى يف اأفالم����ه الالحقة وبع����د اأن )عفا( 
ال�سوري����ة  البت����كارات  تل����ك  عل����ى  الزم����ن 
اجلدي����دة اأو ال�سكلي����ة املبالغ فيه����ا عموما، 
يف  ب����ل  فق����ط،  ال�سينم����ا  يف  ذل����ك  ولي�����س 
األيه����ا  انته����ت  والت����ي  الأخ����رى،  الفن����ون 
تطورات األدادائية ال�سريعة، الأب ال�سرعي 
لل�سريالي����ة..! مث����ال نالح����ظ عن����د بونوي����ل 
داأبا م�ستم����را ل�ستيعاب ذل����ك التنوع وتلك 
املوؤث����رات الفكري����ة وال�سيا�سي����ة املتحركة، 
الت����ي كان����ت غط����ت كل تل����ك ال�سن����وات وما 
بعدها، اأو الت����ي تركت اأثرا يف ذلك الو�سط 
فه����و  ط����وال،  ل�سن����وات  والثق����ايف  الفن����ي 
اىل جان����ب ا�ستغراق����ه امل�ستم����ر يف ال�سكل 
)ال�سريايل( األغرائبي يف التعبري ال�سوري 
� ال�سينمائي، نلم�����س عنده يف الوقت نف�سه 
منحا لال�ستفادة من ما يوفره مذهب فرويد 
حتدي����دا يف )التحليل النف�سي( يف تف�سريه 
الالوع����ي  ع����ن طبق����ات  للعالق����ات وك�سف����ه 
املذهل����ة يف حينه����ا،  الإن�س����اين وفجوات����ه 

فكانت تل����ك النظري����ة اأحد م�س����ادر احلركة 
ويف  الوق����ت.  ذل����ك  يف  املهم����ة  ال�سريالي����ة 
ال�سينم����ا جند بونويل يخ�س����ع لذلك املوؤثر 
ب�س����كل وا�س����ح، ون����راه متج�س����دا غالبا يف 
�سكل البناء ال�سوري يف الكثري من امل�ساهد 
من اأفالمه التالية. وبعد تلك كل تلك ال�سنني 
الطويلة ن�ساهد هذا املوؤثر وا�سحا يف فلمه 
املع����روف )روح ليون����ارا( ولك����ن باأ�س����كال 
�سورية جديدة، بح�س����ب ما تتيحه اأمكانية 
الف����ن ال�سينمائ����ي التي تتط����ورا �سريعا مع 
الأيام. بجانب ذلك النزوع ال�سكلي، نالحظ 
اأي�س����ا عن����د بونوي����ل نهو�س����ا بامل�سم����ون 
الجتماع����ي النق����دي للعالق����ات الجتماعية 
)الرجوازي����ة( ال�سائدة يف ف����رتة �ستينات 
و�سبعين����ات الق����رن املا�س����ي، وخا�س����ة يف 
اأفالم����ه املعروف����ة م����ن مثل )�سب����ح احلرية( 
و )�سح����ر الرجوازية اخلف����ي( و )ح�سناء 

النهار(.
)روح  فل����م  ع����ن  هن����ا  باحلدي����ث  �سنكتف����ي 
ليون����ارا( املاأخوذ عن ق�س����ة ق�سرية لأدغار 
األ����ن بو. وم����ن املع����روف اأن بونوي����ل عمل 
عل����ى هذا الفلم و�سريط����ني اآخرين يف العام 
و  النه����ار(  نف�س����ه )1966( هم����ا )ح�سن����اء 
)الع�س����ر الذهب����ي(. يع����ود املخ����رج يف هذا 
الفلم اىل الع�سر الو�سيط من تاريخ اأوربا، 
لياأخ����ذ الإط����ار التاريخ����ي من����ه فق����ط، م����ن 
غ����ري اأن يتعر�����س للعالق����ات الجتماعية اأو 
القت�سادية املوؤثرة اأو ال�سائدة يف تلك البنية 
الجتماعي����ة و�سياقها التاريخ����ي من خالل 
ا�ستعارت����ه لذلك الإطار الزمن����ي. من وجهة 
نظ����ر نقدية يعتر هذا الفل����م نظرة لالإن�سان 
من الداخ����ل، لتحدي����د اأو ا�ست�سف����اف روؤية 
فل�سفية، اأو تاأمل باطني يف مو�سوعات من 
مثل احلياة واحلب واملوت، بان ي�سع هذه 
الوحدات اأو املكونات امل�س����ار األيها بجانب 

امل�ستطي����ل،  نف�����س  ويف  اأفقي����ا..  بع�سه����ا 
العالق����ة  �س����كل  افرتا�����س  م����ع  بالت����وازي 
املتبادل����ة بني تلك املفردات اآنّي����ا. بطل الفلم 
ريت�س����ارد )مثله مي�سي����ل بيكويل( �سخ�سية 
منوذجية م����ن تلك الفرتة التاريخية، يتمتع 
بق����وة ج�سدي����ة كب����رية، اإ�ساف����ة اىل مكانته 
الجتماعي����ة كاإقطاعي، التي مل يتعر�س لها 
الفل����م كموؤ�س�س����ة اجتماعي����ة قائم����ة اإطالقا، 
�سخ�سيت����ه  اىل  تدريجي����ا  نتع����رف  كم����ا 
و�سلوكها الف����ردي والجتماعي، مثال.. اأنه 
ل يح����رتم رجال الدي����ن.. ومل يثق بهم على 
ح����د تعب����ريه.. لكن����ه مندف����ع ج����دا يف حبه 
لزوجته اجلميلة ليونارا )املمثلة ال�سويدية 
لي����ف اأوملان( الت����ي يفتقدها بجن����ون.. بعد 
�سقوطه����ا من على ظه����ر ح�سانه الذي يحبه 
كثريا، وم����ن ثم موتها ليقت����ل ذلك احل�سان 
مب�سه����د جم����ازي جمي����ل غاي����ة يف الكثافة، 
فقط نراه يخ����رج غا�سبا من الإ�سطبل وهو 

مي�سح �سيفه من الدم. 
اأن����ه يحبها حد اجلنون، فال ي����رى اأي �سيء 
حوله �س����وى الفراغ الذي ترتكه يف حياته، 
ه����ذا رغم اأنه يتزوج م����ن فتاة جميلة اأخرى 
ه����ي كاتري����ن )مثلته����ا احل�سن����اء الإيطالية 
اأورني����ال موت����ي( الت����ي تنتم����ي اىل عائل����ة 
م����ن رعاي����اه من املقاطع����ة نف�سه����ا. فتحاول 
جهده����ا اأن ت�سغل ذلك الف����راغ، تزوجها يف 
نف�����س اليوم ال����ذي غلق فيه ب����اب املغارة اأو 
املدف����ن الذي دفن فيه زوجته الأوىل..! فهي 
جتد فيه �سيء م����ن احلب رغم بع�س جفافه 

و�سالفته التي قابلها بهما منذ البداية. 
ي�ستط����ع  مل  �سن����وات  ع�س����ر  م����رور  وبع����د 
ريت�س����ارد اأن ين�س����ى ليون����ارا رغ����م اإجناب 
زوجت����ه الثانية لطفلني منه. رغم اأنه مل يبح 
بذلك لأحد بذلك ال�سعور، فهو مل يقرتب من 
�سديق اأو من اأي كائن حي اآخر. يبحث عن 

بونويل رائد السينما السريالية

احلب واحلياة واملوت يف )روح ليونارا(
من ال�شعب جدا اأن جند خمرجا �شينمائيا 
ا�شتطاع اأن يحافظ على منحى �شينمائي 
متيزت به معظم اأعماله طوال ن�شف 
قرن من عمله الفني يف هذا احلقل، كما 
هو احلال عند املخرج الأ�شباين جان لوي 
بونويل. فمنذ بداية الع�شرينات من 
القرن املا�شي ومنذ اأيام ال�شينما ال�شامتة، 
طرح بونويل نف�شه وب�شكل جدي من 
خالل احلركة ال�شريالية، ويف ميدان 
العمل ال�شينمائي حتديدا، وذلك يف فلمه 
ال�شريايل الأول امل�شهور )كلب اأندل�شي( 
فجاء من�شجما مع عما متخ�شت عنه تلك 
الفرتة امللتهبة من تاريخ الأدب والفن 
يف اأوربا بعد احلرب العاملية الأوىل، فقد 
اأخرجه بالتعاون مع مواطنه الر�شام 
�شلفادور دايل، يف الوقت الذي كان فيه 
بونويل على عالقة وثيقة مع الي�شار 
الفرن�شي اآنذاك.
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ليون����ارا يف نف�س����ه، ويف الأ�سي����اء املحيطة 
ب����ه، اإذ يظهر ل����ه �سبحها اأحيان����ا، فيلجاأ اىل 
هدم باب املغ����ارة التي دفنه����ا فيها، وعندما 
ل ي�سعفه ذلك ب�سيء يندبها اأمام الطبيعة.. 
وبالتحدي����د اأم����ام واٍد ذي عم����ق �سحيق..! 
وه����ذه اللقط����ات ذات دلل����ة اإيحائي����ة، كم����ا 
�سنتع����رف على ذل����ك فيما بعد، رمب����ا تتمثل 
بالتقاب����ل مع النبوءة التي نح�س بها تعتمل 
يف نف�سه، ومن وجه����ة نظره للحياة، حيث 
نهايته����ا بدون ليون����ارا..! فيظهر له يف ذلك 
امل�سه����د وب�س����كل �سبحي �سخ�����س غريب... 
رمب����ا ميثل الوج����ه الآخر لريت�س����ارد، يرتك 
باإ�سكاله����ا  احلي����اة  ميث����ل  باأن����ه  انطباع����ا 
الأخ����رى،  احل�سي����ة  واأ�سياءه����ا  احلقيقي����ة 
فيدعوه اىل التخلي ع����ن اأفكاره اأو اأوهامه 
باإمكاني����ة عودة ليون����ارا للحي����اة الطبيعية 
مرة اأخرى..! وي����رد له حججه مبقابل حبه 
املفقود، عن اأمم كثرية وح�سارات عريقة قد 
انتهت..! واأن م����وت �سخ�س نحبه ل يقابل 
ج����زءا �سغريا م����ن كل ذلك. ف����ريد ريت�سارد 
علي����ه باأنه ل يق����وى على ن�سيانه����ا. فيغيب 
ذلك الغريب بنف�����س الطريقة ال�سبحية التي 

ظهر فيها.
ويع����ود ريت�سارد اىل الق����ر وكاأنه ل يدري 
م����اذا يفع����ل، فيظهر ل����ه ذل����ك ال�سخ�س مرة 
اأخ����رى ويق����ول له اأن����ه اإذا اأ�س����ّر على عودة 
حبيبته امليت����ة اىل احلياة م����رة اأخرى فانه 
�سي�ساع����ده عل����ى ذلك، لك����ن الثم����ن �سيكون 
باهظ����ا..!! فيواف����ق ريت�س����ارد عل����ى ذل����ك، 
فيتفق����ان..! يدفع����ان غطاء الق����ر احلجري 
وتع����ود ليونارا للحي����اة من خ����الل عا�سفة 
خريفي����ة باردة، ب����رودة ج�سدها و�سحوبه. 
تع����ود ليونارا للحي����اة لكنها فاق����دة لأ�سمى 
ما يف احلي����اة من حرارة وعذوبة. ومبا اأن 
ه����ذه العودة غري طبيعي����ة فاأنها حتتاج اىل 
مقاب����ل اأو تعوي�س يعادله����ا، اأو رمبا ي�سل 
ذل����ك التعوي�����س اىل درج����ة ثمن ف����ادح على 
حد تعبري ذلك ال�سخ�����س � ال�سبح الغريب.. 
اإذ اأن ه����ذا الخت����الل يف نامو�����س الطبيع����ة 
ي�ستل����زم ت�سحي����ات ج�سيم����ة..! تب����داأ بقتل 
ريت�س����ارد لزوجت����ه الثاني����ة اجلميل����ة. ث����م 
لت�س����اب احلي����اة يف ال�سمي����م وبالذات يف 
عن�سر ا�ستمراريته����ا، اأي يف الطفولة...!! 
ولكي تع����ود ليونارا اىل حياته����ا الطبيعية 

تبداأ باغتيال تلك الطفولة..! 
يف الفلم م�سهد موؤث����ر جدا عند قتل ليونارا 
لأول طفلة ت�سادفها.. فهي ت�ستدرج الطفلة � 
ال�سحية بان حتكي لها ق�سة )غري م�سوقة( 
على ح����د تعب����ري الطفل����ة نف�سه����ا، ق�سة عن 
جمموع����ة م����ن النا�����س ي�ساب����ون بالعمى.. 
فترته����ل  البع�����س..  بع�سه����م  ياأكل����ون 
اأج�سادهم.. وت�سبح بطونهم اأ�سبه بدمامل 
كب����رية...! وم����ا اأن تنته����ي احلكاي����ة تكون 
الطفل����ة ق����د فارقت احلي����اة على ي����د ليونارا 

خنق����ا...! وهك����ذا ت�ستم����ر ليونارا.. 
لك����ي ت�ستمر عل����ى قيد احلي����اة. ومع 
ه����ذا الخت����الل يف قوان����ني احلي����اة 
يف  الأخ����رية  تب����داأ  الأ�سا�سي����ة 
النهي����ار، اإذ يتف�س����ى الطاع����ون يف 

تل����ك املقاطع����ة، ووف����ق املنطق ال����ذي بنيت 
عل����ى اأ�سا�س����ه احلكاي����ة، وباإحال����ة وا�سحة 
اىل حكاي����ة )اأودي����ب ملكا( يك����ون احلل بيد 
ريت�س����ارد نف�سه بعد اأن عج����ز الآخرون عن 
قت����ل ليون����ارا اأو اإيقافها عند حده����ا، عندما 
اكت�سف����وا اأفعالها باجلرم امل�سهود، فعجزوا 
اأم����ام �سي����ف ريت�س����ارد.. وحمايت����ه له����ا..! 
ليهج����ره ما تبقى من اأولئ����ك املزارعني، بعد 
اأن تنت�سر املجاع����ة بينهم وميوت من تبقى 
بالطاعون. وتكمل ليونارا حياتها بان تقتل 
اأولد ريت�سارد من زوجته املغدورة. عندها 
ي�سع����ر بفداحة اخلط����وة التي اأق����دم عليها، 
فيلجاأ اىل احلل احلقيقي باأن انتهى واإياها 
اىل النهاي����ة، اأو اىل ال�سق����وط يف ال����وادي 
ال�سحيق ال����ذي تردد عليه قبل اإعادة احلياة 

األيها بحثا عنها. 
املف����ردات  لتل����ك  املكثف����ة  الروؤي����ة  ه����ذه  يف 
)احلي����اة واحلب واملوت( ن�ستدل على مدى 
تاأث����ر بونوي����ل بالتي����ارات الفكري����ة الفني����ة 
والفل�سفي����ة الفاعلة اآن����ذاك، وكما اأ�سرنا يف 
البداي����ة اىل تاأثره مبنه����ج التحليل النف�سي 
الفروي����دي وا�سح����ا يف ر�س����م تل����ك العالقة 
وبنائه����ا لدى ال�سخ�سي����ات التي ظهرت يف 
الفل����م، ومثال عل����ى ذلك امل�سه����د الذي يحطم 
فيه ريت�سارد جذع �سجرة ب�سيفه، لت�سريف 
غ�سب����ه اأو طاقت����ه العاطفي����ة املكبوت����ة بعد 
وفاة زوجته الأوىل. كذلك نالحظ ا�ستفادته 
م����ن الطاق����ة التعبريية يف الف����ن الت�سكيلي، 
وبال����ذات ال�ستعان����ة بالر�س����م ال�سينمائ����ي 
للمناظر قبل ت�سويرها. ففي جميع اللقطات 
العام����ة التي راأيناها فهي تدل على اأن هناك 
عملي����ة م�سبق����ة يف ت�سكيل واختي����ار الكادر 
ال�س����وري للقط����ة ال�سينمائي����ة م����ن ناحي����ة 
توزيع الكت����ل وال�سوء واللون. اإ�سافة اىل 
اأن هناك لقطات عامة هي عبارة عن لوحات 
ت�سكيلية قائم����ة بذاتها، اإذ ل ميكن متييزها 
عن لوح����ات كوربي����ه مثال، واأخ����رى قريبة 
جدا م����ن لوحات الف����رتة التي انته����ت األيها 
املرحل����ة الرومانتيكي����ة الفرن�سي����ة، و�سول 
اىل ال�سريالي����ة، وبال����ذات بدايات �سلفادور 

دايل.
وم����ن ناحية ال�سكل الذي جاءت به املعاجلة 
فق����د متي����ز بلغ����ة �سينمائي����ة  ال�سينمائي����ة، 
ات�سم����ت باإيجاز �سينمائ����ي وكثافة �سورية 
بليغ����ة. فف����ي بع�����س الأحي����ان يحت����اج هذا 
التكثي����ف اأو الخت�س����ار لدرج����ة عالي����ة من 
الرتكيز لدى املتلق����ي، لغر�س ربط امل�ساهد 
اأو اللقط����ات ذهني����ا بع�سه����ا ببع�����س، مثال 
عندما تقتل ليون����ارا اأول طفلة، اإذ نرى بعد 
ذل����ك جمموعة من الفالح����ني والرهبان وهم 
ي�ستع����دون حل����رق فت����اة متهم����ة باختطاف 
ثالثة ع�سر طفال...!! لتنفذ فيها تلك العقوبة 
القا�سي����ة...!! وعندما يج����ري التحقيق مع 
تل����ك الفت����اة واإ�سرارها على اأنه����ا بريئة... 
نراها )تب����ول( على نف�سها م����ن اخلوف من 

العقوبة التي تنتظرها..!! 
كما لبد من الإ�سارة اىل مو�سوع ا�ستخدام 
املوؤثرات ال�سوتية من داخل الكادر، اإل اإنها 
كان����ت كما ه����و الواقع نف�سه، ولك����ن بكثافة 
�سوتي����ة عالي����ة وتركي����ز م�سبق عل����ى �سدة 
ال�س����وت الطبيع����ي ونراته، و�س����واء كان 
ب�سريا اأو حيواني����ا اأو طبيعيا، مثال �سوت 
�سهيل احل�سان قبل من داخل الإ�سطبل قبل 
اأن يقتل����ه ريت�سارد، و�س����وت �سفري الرياح 
يف العا�سف����ة. كل ذل����ك �ساع����د عل����ى خل����ق 
حال����ة من ال�سع����ور بالنطباعي����ة الت�سكيلية 
مب�ساع����دة ذلك املوؤثر ال�سوتي الآين، وهذا 

اأقرب منه اىل اأي موؤثر نقدي اآخر.

اأندريه تاركوف�شكي: 
لو اجتهنا الآن،  من اأجل تو�سيح فكرتي،  اإىل اأعمال واحد 
م���ن املخرج���ني ال�سينمائيني الذين اأ�سعر اأنه���م الأقرب اإيّل،  
لوي����س بونوي���ل،  ف�سوف جن���د اأن القوة املحرك���ة لأفالمه 
تكم���ن دائم���ا يف مقاوم���ة المتث���ال واخل�س���وع. اإنه���ا �سد 
الإمتثالي���ة. احتجاجه - الغا�س���ب،  العنيد، واملوجع- يجد 
تعب���ريه قب���ل كل �س���يء يف الن�سي���ج احل�سي للفيل���م، وهو 
ُمْع���ٍد عاطفيا. ه���ذا الحتجاج لي����س مدرو�سا، لي����س عقليا، 
لي����س معّدًا وف���ق �سيغ���ة فكرية. ل���دى بونوي���ل الكثري من 
حا�سةالتميي���ز الفن���ي الت���ي حت���ول دون وقوع���ه يف �سرك 
الإيح���اء ال�سيا�سي، وال���ذي هو يف راأي���ي دائما زائف حني 
يتج�س���د على نحو �سريح يف العمل الفني. من جهة اأخرى، 
الحتج���اج ال�سيا�س���ي والجتماع���ي املعر عن���ه يف اأفالمه 

�سيكون كافيا لعدة خمرجني من ذوي املكانة الأقل �ساأنا.  
 بونوي���ل هو،  قبل اأي �سيء اآخ���ر،  حامل الوعي ال�سعري.  
اإن���ه يع���رف ب���اأن البني���ة اجلمالي���ة ل حتت���اج اإىل بيان���ات 
بالأه���داف والدواف���ع،  واأن قوة الفن ل تكم���ن هناك بل يف 
الق���درة على الإقناع العاطفي،  يف طاق���ة احلياة الفذة التي 

ذكرها جوجول.  
 اأعم���ال بونويل متجذرة بعمق يف الثقاف���ة الكال�سيكية يف 
اأ�سباني���ا،  املرء ل ي�ستطي���ع اأن يتخيله بدون ارتباطه امللهم 
ب�سرفانت����س واجلريك���و، ل���وركا وبيكا�س���و، �سلفادوردايل 
واأرابال. اإن اأعماله���م امل�سحونة بالعاطفة املتقدة، بالغ�سب 
والرق���ة، بالتوتر والتحدي، هي م���ن جهة وليدة حب عميق 
للوط���ن،  ومن جهة اأخرى نتاج كراهية �سديدة للبنى امليتة،  
ولال�ستن���زاف الوح�س���ي،  املوج���ع،  لالأدمغ���ة.  اإن جم���ال 
روؤيته���م،  املتقل����س بفع���ل الكراهي���ة والزدراء،  ي�ستوعب 

فق���ط ما هو متقد وزاخر بالتعاط���ف الإن�ساين،  والومي�س 
ال�سم���اوي، واملعان���اة الإن�ساني���ة املاألوف���ة، وتل���ك الأ�سياء 
الت���ي لقرون قد ت�سرب���ت يف الأر�س الأ�سباني���ة ال�سخرية، 

احلارة. 
)من كتابه: النحت يف الزمن( 

  اجنمار بريجمان: 
اإنه ل يزال  "ع���ن طريق بونويل اكت�سفت حب���ي لل�سينما. 
الأه���م والأعظم م���ن وجهة نظري. اإين اأوؤي���د متاما نظريته 
ح���ول ال�سدم���ة البدئية لجتذاب اهتم���ام اجلمهور. )..( مل 
اأك���ن ق���ادرًا على تقدي���ر بونويل حق قدره. ه���و اكت�سف يف 
مرحل���ة مبكرة اأن م���ن املمكن اخرتاع حي���ل حاذقة وبارعة، 
متّك���ن م���ن رفعه���ا اإىل ن���وع خا����س م���ن النب���وغ، خا����س 
ببونوي���ل، ث���م راح يك���رر حيل���ه وينّوعه���ا. ودوم���ًا يتلقى 

الإطراء والت�سفيق. بونويل حقق دومًا اأفالمًا بونويلية. 
لذل���ك فقد ح���ان الوق���ت لأن اأنظ���ر اإىل امل���راآة واأ�س���األ: اإىل 
اأي���ن نح���ن ذاهب���ون؟ وهل ب���داأ بريجمان يف حتقي���ق اأفالم 

بريجمانية؟" 
 )1990 ،Images، My Life in Film :من كتابه(   

  جان لوك جودار:  
"بونوي���ل يعزف عل���ى ال�سينما مثلما كان باخ يعزف على 

اآلة الأْرُغن".   

  توين ريت�شارد�شون: 
قليلون ووحيدون، ولي�س هناك من هو  ال�سينم���ا  "اأنبياء 

اأكر �سخامة من الأ�سباين بونويل".  

بونوي��ل: ع��ن  قال��وا 
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  الطبق���ة البورجوازي���ة - ب���كل موؤ�س�ساته���ا 
وتفاوؤليته���ا،  وتقاليدهاورموزه���ا  ونظمه���ا 
وممار�ساتها الوح�سية والقمعية، وجوعها اإىل 
ال�سلطة، و�سعورها بالإثم - هذه الطبقة كانت 
هدف���ًا اأ�سا�سي���ًا لهجم���ات بونوي���ل و�سخريته 
الالذع���ة وهجائه املري���ر وحماولته العنيدة، 
ومقوماته���ا،  اأ�س�سه���ا  لف�س���ح  املتوا�سل���ة، 
ل�ستجواب بقائها وا�ستمراريتها، ولتقوي�س 

عاملها ال�سقيل اخلادع.  

  الإيرو�شية واملوت 
عن طفولته ون�ساأته، يتحدث بونويل، فيقول 
 The World of Luis كت���اب:  م���ن 

ميلني:   جوان  حترير:   ،Bunuel
 "ول���دت يف ٢٢ فراي���ر 1900، يف كالن���دا، 
اإح���دى م���دن اإقلي���م تريوي���ل با�سباني���ا. اأبي 
اأم�س���ى كل حيات���ه تقريب���ًا يف اأمري���كا، حيث 
جن���ح كتاج���ر يف جمع ثروة ل باأ����س بها. يف 
الأربع���ني م���ن عمره ق���رر اأن يع���ود اإىل بلدته 
الأ�سلي���ة، كالن���دا، وهناك تزوج امل���راأة التي 
اأجنبتن���ي، وكان���ت يف ال�سابع���ة ع�س���رة م���ن 
عمرها. وقد نتج عن هذا الزواج �سبعة اأبناء، 

كنت اأولهم. 
انزلق���ت يف من���اخ �سبي���ه مبن���اخ   طفولت���ي 
الق���رون الو�سطى )كما هو احل���ال تقريبًا يف 
جمي���ع املقاطع���ات الأ�سبانية(. اأ�سع���ر اأن من 
ال�سروري تو�سيح )مبا اأن هذا يف�سر اإىل حٍد 
ما اجت���اه اأعم���ايل املتوا�سعة الت���ي اأجنزتها 
فيما بع���د( اأن ثمة نزعت���ني اأ�سا�سيتني هيمنتا 
عل���ّي من���ذ الطفولة وحت���ى مرحل���ة املراهقة: 
اإمي���ان  املن�سه���رة يف  العميق���ة،  الأيرو�سي���ة 
ديني حاد، والوعي الدائم بح�سور املوت. اإن 
حتلي���ل الأ�سباب يتطلب جم���اًل وا�سعًا ووقتًا 
طوي���اًل، يكفي الق���ول باأنني مل اأك���ن ا�ستثناًء 
ب���ني زمالئي، فقد كانت �سف���ة مميزة اأ�سبانية 
جدًا. وفنن���ا، الذي ميّثل ال���روح وال�سخ�سية 
النزعت���ني،  بهات���ني  ملّقح���ًا  كان  الأ�سباني���ة، 
اأو هذي���ن العامل���ني. واحل���رب الأهلي���ة )يف 
اأ�سبانيا(، الفري���دة يف �سراوتها وخا�سيتها، 

ف�سحتهما بو�سوح. �سنواتي الثمانية، كطالب 
مع الق�ساو�سة الي�سوعيني، غّذت ومّنت هاتني 

النزعتني عو�سًا عن تقلي�سهما". 

كراهية الدرا�شة 
ذاته(:"حت���ى  )امل�س���در  بونوي���ل  ويوا�س���ل 
ال�ساد�س���ة  يف  البكالوري���ا،  عل���ى  ح�س���ويل 
ع�س���رة من عم���ري، مل اأكن اأعت���ر نف�سي فردًا 
اإىل  ذهب���ت  احلدي���ث.  املجتم���ع  اإىل  منتمي���ًا 
مدريد للدرا�س���ة: كان النتقال من الإقليم اإىل 
العا�سم���ة مذهاًل بالدرجة نف�سه���ا التي ي�سعر 
به���ا �سليب���ي وج���د نف�س���ه فج���اأة يف ال�سارع 

اخلام�س يف نيويورك. 
 

عندم���ا تخرج���ت حام���اًل �سه���ادة البكالوري���ا، 
�ساألني اأبي عن املجال الذي اأرغب يف درا�سته. 
كن���ت مولعًا اأ�سا�سًا ب�سيئ���ني: املو�سيقى )وقد 
�سب���ق اأن تدرب���ت قلي���اًل عل���ى ع���زف الكمان( 
والعل���وم الطبيعية. طلبت م���ن اأبي اأن ي�سمح 
يل بالذه���اب اإىل باري����س واللتح���اق مبعه���د 
مو�سيق���ي، غ���ري اأن���ه رف����س ب�س���دة وح���اول 
اإقناعي باأن الفن���ان عر�سة للموت جوعًا. ذلك 
كان موق���ف اأي اأب اأ�سباين )ورمبا اأي اأب يف 
اأي بل���د اآخر(. ثم اأخذ يطري اهتمامي الآخر: 
العل���وم الطبيعي���ة، واأل���ح عل���ّي اأن اأذهب اإىل 

مدريد لأدر�س الهند�سة الزراعية. 
يف 191٧ وج���دت نف�س���ي م�ستقرًا يف مدريد، 
مقيمًا يف �سك���ن الطلبة. امللفت للنظر اأن مهنة 
مهند����س زراع���ي، يف اأ�سباني���ا، ه���ي الأك���ر 
�سعوب���ًة، مع ذل���ك ي�سع���ى اإليها ال�س���اب لأنها 
مهن���ة م�سّرفة ج���دًا، اأر�ستقراطية جدًا. طموح 
ال�س���اب الأ�سباين، الأر�ستقراط���ي، اأن ي�سبح 
مهند�سًا اأو دبلوما�سي���ًا. وهذه الدرا�سة كانت 
تقت�س���ي ذكاًء وم���وردًا مالي���ًا كافي���ًا، ب�سب���ب 
اأ�سل���وب  اإىل  بالقيا����س  الباهظ���ة  التكالي���ف 

احلياة الب�سيطة واملتوا�سعة. 
 يف جم���ال الهند�سة الزراعية كان هناك و�سع 
عبث���ي و�سخيف، اإذ من ال�س���روري اأن يدر�س 
امل���رء الريا�سي���ات ملدة ثالث �سن���وات، وبذلك 

جنحوا يف جعلي اأكره الدرا�سة.  
 عندئ���ذ ق���ررت اأن اأحت���رك ح�س���ب م�سيئت���ي 
واأن اأفع���ل بن���اًء عل���ى رغبت���ي الذاتي���ة، لذلك 
ق���ررت، يف 19٢0، وم���ن غري اأن اأنتظ���ر اإذنًا 
من والدي، اأن اأدر����س احل�سرات على يد عامل 
احل�س���رات الأ�سباين الدكت���ور بوليفار، مدير 
متح���ف التاريخ الطبيعي يف مدريد.. رغم اأن 
هذه الدرا�سة ل تخ���ّول املرء لتحقيق مكا�سب 
مادية بعد التخرج. كّر�س���ت نف�سي للح�سرات 
نتيج���ة  اإىل  تو�سل���ت  ث���م  ع���ام،  م���ن  لأك���ر 
باأنن���ي كنت مهتم���ًا بحي���اة اأو اأدب احل�سرات 
اأك���ر م���ن الت�سري���ح والت�سني���ف والوظائف 

الف�سيولوجية". 

تاأ�شي�س النف�س 
ويق���ول بونوي���ل )امل�س���در ذات���ه(:"يف ذل���ك 
الوق���ت، يف �سك���ن الطلب���ة، كّون���ت �سداق���ات 
حميم���ة م���ع جمموع���ة م���ن الفنان���ني ال�سبان 
الذين كان له���م تاأثري قوي يف ت�سكيل ميويل، 
مث���ل: ال�ساعر فدريكو غارثيا ل���وركا، الر�سام 
�سلفادور دايل، ال�ساعر والناقد مورينو فيال.. 
وغريهم. اإن ميويل الأدبية اجلديدة جعلتني 
اأدرك ب���اأن ه���ديف كان الف���ن والأدب، ولي����س 
ل املناق�سات  العل���وم الطبيعية، فقد كن���ت اأف�سّ
م���ع الأ�سدق���اء يف املقهى عل���ى اجللو�س اأمام 
الطاولة والتحدي���ق عر امليكرو�سكوب. لذلك 
غرّيت جم���ايل م���رة اأخ���رى و�سرع���ت اأدر�س 

الفل�سفة والأدب.  
 ل اأ�ستطي���ع الزع���م ب���اأين كنت طالب���ًا مثاليًا. 
وقت���ي كان موزع���ًا بني اجتماع���ات الأ�سدقاء 
الالنهائي���ة، وكتاب���ة ال�سع���ر والريا�س���ة. يف 
الع���ام 19٢1 اأ�سبح���ت بطل املالكم���ة للهواة 
لأن الأع���ور، يف بلد العميان، ملك.. كما يقول 

املَثل.      
 تخرجت من جامع���ة مدريد يف العام 19٢4. 
بعد انتهائي من الدرا�سة وجدت نف�سي تائهًا. 
املَخَرج الوحيد كان اأن اأمار�س مهنة التدري�س 
يف معهد اأو جامعة، وهي املهنة التي مل اأ�سعر 
اأنه���ا تتواف���ق مع طبيعتي ومي���ويل. كنت يف 

الرابعة والع�سرين، وكان علّي اأن اأفكر بجدية 
يف تاأ�سي����س نف�سي وف���ق طموحاتي. مع ذلك 
�سع���رت بالرتدد والرتباك اأك���ر من اأي وقت 
م�سى. ه���ذا هو اخلطاأ ال�سائ���ع بني الأ�سبان: 
عو�سًا عن جعل ال�ساب ينمو وفق ا�ستعداداته 
وقابلياته وميوله، فاإنهم يرغمونه على اإتباع 
ال�سبيل ال���ذي ر�سمه وال���داه. الطالب، عندما 
يغ���ادر ح�سن عائلت���ه، ويجد نف�س���ه م�ستقاًل، 

ينجذب اإىل احلياة اأكر من الدرا�سة. 
اإن توت���ري وقلق���ي ق���د تب���ددا مبا�س���رة ح���ني 
وافق���ت اأمي على �سفري اإىل باري�س. اأبي كان 

قد توفى قبل عام".  
يف الع���ام 19٢5 انتق���ل لوي����س بونوي���ل من 
ا�سباني���ا اإىل باري����س وا�ستق���ر فيه���ا. هن���اك 
ب���رزت ميول���ه للعم���ل يف ال�سينم���ا، فا�ستغ���ل 

م�ساعدًا للمخرج جان اب�ستاين يف فيلمني.  
بع���د ذل���ك ان�س���م اإىل احلرك���ة ال�سوريالي���ة، 
الت���ي عنه���ا يق���ول )كايي���ه دو �سينم���ا، يونيه 
للحي���اة  اأن  علمتن���ي  1954(:"ال�سوريالي���ة 
ع���ر  جتاهل���ه.  ميك���ن  اأخالقي���ال  مغ���زى 
ال�سوريالي���ة اكت�سفت اأي�س���ًا، وللمرة الأوىل، 
ب���اأن الإن�س���ان لي����س ح���رًا. كن���ت اأعتق���د باأن 
حريتنا مطلقة، لكنني وجدت يف ال�سوريالية 
نظام���ًا ينبغي اأن ُيتبع. ذلك كان اأحد الدرو�س 
العظيم���ة الت���ي تعلمته���ا يف حيات���ي. خطوة 
التجرب���ة  تعن���ي  م���اذا  و�سعري���ة.  مده�س���ة 
ال�سوريالي���ة بالن�سب���ة يل؟ اإنه���ا تعن���ي �سيئًا 

واحدًا: الت�سامن اجلماعي".  

 التاأثرات  
يف البداي���ة تاأث���ر بونويل بفن���اين الكوميديا 
يف ال�سينما الأمريكية. وباملخرج �سرتوهامي 
Stroheim"لكن الفيلم الذي األهمني فعاًل، 
 – – للم���رة الأوىل  وجعلن���ي اأرى ال�سينم���ا 
كو�سط فعال يف التعبري الفني، كان فيلم فريتز 
لنغ: امل�سابي���ح الثالثة". )حوار بونويل مع 
الكات���ب املك�سيكي كارلو����س فوينت�س، جملة 
نيويورك تامي���ز، 11مار�س 19٧3( وي�سيف 

يف املقابلة ذاتها: 

فرويد،  قراأت  الأ�سبانية،  الثقافة  جانب  "اإىل 
دو �س���اد، مارك����س واإجنلز، وموؤلف���ات العاملمِ 
ه���ري  ج���ان  باحل�س���رات  الخت�سا�س���ي 

فابري. ميويل 
الأدبية متغرية مثل الطق�س 

 
حاف��ل  �ش��اق  عم��ل  الكتاب��ة: 

بال�شكوك 
يتب���ع بونوي���ل منهج���ًا خا�س���ًا يف العم���ل مع 
كات���ب ال�سيناريو، وهو يو�سح هذا املنهج اأو 
الطريقة يف اأحدحواراته قائاًل:"اأحتاج دومًا 
اإىل وج���ود كاتب ما يتعاون معي يف الكتابة. 
ذل���ك لوجود عيب اأ�سا�س���ي يّف، وهو التكرار. 
لو كتبت وحدي ف�سوف اأحتاج اإىل ثالثة اأيام 
لكتاب���ة م�سه���د واح���د، والذي ميك���ن اإجنازه 
خالل ث���الث �ساعات مع وج���ود كاتب اأحتدث 
اإليه واأناق�سه. لكن مبا اأنه فيلمي، فاأنا موجود 
 Show،("هناك، مع الكات���ب، يف كل مرحلة

.)19٧0  April
 بونويل عمل بالتعاون م���ع كاتب ال�سيناريو 
الفرن�س���ي جان- كل���ود كاريي���ه يف كل اأفالمه 
مقال���ة  يف  خادم���ة")1963(.  منذ"يومي���ات 
كتبها كارييه، عن جتربته مع بونويل وعملية 
التع���اون بينهما)املقال���ة من�س���ورة يف جمل���ة 

كارييه:  يقول   )19٧0  Show، April
الفن���ان  �سك���وك  ع���ن كل  يك�س���ف  "بونوي���ل   
اخل���الق وقلق���ه اأثن���اء كتاب���ة ال�سيناريو. هو 
هن���ا موؤل���ف اأك���ر مم���ا هو خم���رج. م���ع ذلك 
ف���اإن املفارق���ة تكم���ن يف اأنه ل يكت���ب اإل نادرًا 
ومب�سق���ة. عندم���ا يتواجه م���ع الكتاب���ة، فاإنه 
يحت���اج اإىل �سخ�س اآخر يتعنّي عليه اأن يدّون 
بالقلم ما مت التفاق عليه بعد مناق�سة الأفكار. 
اأن���ا واٍع متام���ًا حلقيق���ة اأن ع���امل بونويل هو 
خا����س ج���دًا، �سخ�سي ج���دًا، اإىل ح���د اأن من 
العب���ث، اأو م���ن غ���ري املج���دي، اق���رتاح اأفكار 
علي���ه والتي م���ن املفرت�س اأن تث���ري حما�سته. 
عندم���ا نواجه �سعوبًة م���ا، فاإنه يقرتح ن�سف 
دزين���ة م���ن احلل���ول املمكن���ة، واإذا ه���و طلب 

لويس بونويل.. ذلك 
العبقري الذي جعل 
كقصي��دة  الفيل��م 

الشعر    

يعد بونويل واحداً من اأعظم املخرجني يف تاريخ ال�شينما. قّدم اجنازات فنية 
رائع��ة، واأبدع – خ��الل خم�شني �شنة من م�شريت��ه ال�شينمائي��ة – اأفالمًا ذات 

خا�شية عالية، فكريًا وجماليًا، احتلت مكانة بارزة يف عامل ال�شينما. 
 يف اأفالم��ه، ذات احل���س ال�شوري��ايل، الهجائ��ي، ال�شاخ��ر، جن��د نق��داً عنيف��ًا 
للقيم البورجوازي��ة والدينية والعائلية، وملوؤ�ش�ش��ات الدولة، من خالل روؤية 
ثورية، تتحد فيها النظرة املارك�شية والفرويدية، موظفًا املخيلة ال�شوريالية 

والدعابة التهكمية.
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الن�سيحة فلكي يتلقى عونًا يف اختيار اأن�سب 
احلل���ول. اإن خميلت���ه متاألقة وغ���ري حمدودة. 
وحني اأعمل معه، غالبًا ما يتكّون لدي انطباع 
باأنني جمه���وره الأول. اأحيانًا ح�سه النقدي، 
ال���ذي هو حاد ج���دًا، يغم���ر جانب���ه التخيلي. 
ويعاين فرتات من الإحب���اط حني يبدو له كل 
�سيء غبي���ًا وطفوليًا. يف بع����س الأحيان هو 
يحت���اج اإىل امل�ساع���دة لكن�س �سكوك���ه بعيدًا، 
ولك���ي يج���د اجتاه���ه م���رة اأخ���رى، ومين���ح 
جانب���ه التخيلي الهيمنة م���ن جديد. اإنه يحب 
اأن يعم���ل بانتظام مل���دة خم�س اأو �ست �ساعات 
يومي���ًا تقريب���ًا. ذل���ك يعطيني الوق���ت الكايف 
لتخطيط ما حتدثنا ب�ساأن���ه، ثم اأكتب احلوار 
واأطب���ع امل�س���ودة. يف امل�س���اء، ح���ني نخ���رج 
ونرت���اد مقاهي مدري���د، ل نتحدث ع���ن عملنا 
���ل اأن يبته���ج يف ح�سور  عل���ى الإطالق. يف�سّ
لة. يف ال�سيناريو  اأ�سدقائ���ه يف اأماكن���ه املف�سّ
ه���و ي�سّم���ن كل التوجيه���ات ب�س���اأن املالب�س 
اأو الديك���ورات، والت���ي �س���وف ت�ساعده وقت 
الت�سوي���ر، لكنه اأب���دًا ل ي�سّم���ن اأي تعليمات 
���ل اأن ي���رتك �سيئًا  اأو توجيه���ات تقني���ة. يف�سّ
لالكت�س���اف اأثناء الت�سوي���ر الفعلي، قائاًل: لو 
كان كل �س���يء مدّون���ًا يف ال�سيناري���و، فلماذا 

نكّلف اأنف�سنا م�سقة حتقيق الفيلم؟".
   يقول بونوي���ل اإن الفيلم، بالن�سبة له، غالبًا 
م���ا يتحق���ق يف مرحلة الكتاب���ة، فعندئذ تن�ساأ 
كل املع�س���الت التي ينبغي حلها قبل ال�سروع 

يف الت�سوير. 
اأحيان���ًا  الق�س���ة،  اأو  للم���ادة  بالن�سب���ة  اأم���ا   
يخت���ار مو�سوع���ات مبا�سرة، واأحيان���ًا يلجاأ 
اإىل الإع���داد من ق�س�س ورواي���ات مطبوعة. 
ال�سدف���ة هن���ا ه���ي الت���ي حتك���م. والق�س���ة، 
عن���د بونويل، غالب���ًا ما ُتبنى م���ن �سور غري 

مرتابطة. 

  الفكرة 
ينطلق بونويل، يف بن���اء اأفالمه، من �سورة 
اأو فك���رة واحدة تفتنه وتت�سب���ث به، والعمل 
باأ�سره يتدفق من هذه ال�سورة مثل نافورة.  

 
يقول بونويل:"قد تك���ون �سورة �ساهدتها. 
على �سبيل املثال، �سورة القدي�سة فرييديانا، 
ال�س���ورة القادرة على اإط���الق �سور اأخرى، 
والتي بدورها تف�سي اإىل فكرة كاملة. هناك 
اأي�س���ًا الواقع، كما هو منقول بوا�سطة مواد 

اإخبارية يومية، والر�سد املبا�سر". 
 لقد من���ا فيلمه"فرييديانا"م���ن روؤيته لرجل 
عج���وز يحي���ط بذراع���ه فت���اة عاج���زة ع���ن 

مقاومته لأنها واقعة حتت تاأثري خمّدر ما. 
 وفيلمه"�سيم���ون ال�سحراء"ن�ساأ من �سورة 
قدي����س يعت���زل الع���امل ويعي����س عل���ى قم���ة 
عمود. اإنها ق�س���ة �سيمون النا�سك الذي فعل 
ذل���ك بال�سبط يف م���كان ما باآ�سي���ا يف القرن 

الرابع. 

  ال�شرد 
�سح���ر  )بال���ذات:  الأخ���رية  اأفالم���ه  يف 
احلري���ة(  �سب���ح  اخلف���ي،  البورجوازي���ة 
فري���دة  �سردي���ة  تقني���ة  بونوي���ل  ا�ستخ���دم 
وا�ستثنائي���ة. كل ق�سة يف الفيلم تف�سي اإىل 

اأخرى واإىل اأخرى وهكذا. 
اأي  هن���اك  احلرية"لي����س  فيلمه"�سب���ح  يف   
نقط���ة التق���اء. الق�س����س تنطل���ق ول تع���ود 
اأب���دًا، ل تلتقي عند نقط���ة معينة. لي�س هناك 
ت���واٍل اأو تعاق���ب للحبك���ة. نحن نب���داأ داخل 
ق�س���ة ونرتكها لنتتب���ع اإح���دى ال�سخ�سيات 
الثانوي���ة يف الق�س���ة، والتي �س���وف ت�سبح 
�سخ�سي���ة رئي�سي���ة يف الق�س���ة التالي���ة، ث���م 
نرتكه���ا بدوره���ا لنالح���ق �سخ�سي���ة ثانوية 

اأخرى.. وهكذا. 
 يق���ول بونوي���ل )1953(:"ال�سينما �سارت 
تكّر�س نف�سه���ا ملحاكاة الرواي���ة اأو امل�سرح. 
اإنه���ا تكرر الق�س�س نف�سه���ا التي �سئم القرن 
التا�س���ع ع�س���ر م���ن روايتها، والت���ي ل تزال 

م�ستمرة يف الأدب املعا�سر".  

 من فيلم"�سيء ما غام�س عن الرغبة"

  الروؤية 
الإن�سان، من وجهة نظر بونويل، كائن ي�سر 
على اإنكار طبيعته احليوانية، خالقًا جمموعة 
م���ن القوان���ني اأو القواع���د اأواملب���ادئ الت���ي 
ل ت���وؤدي اإل اإىل م�ساعف���ة عبثيت���ه وتكثي���ف 

ا�سطهاده. 
ن���وع،  اأي  م���ن  حاج���زًا،  يقي���م  ل  بونوي���ل   
ب���ني الوه���م والواقع، ب���ني التلمي���ح املبا�سر 
والت�سبيه���ات الأخ���رى. اأفالم���ه مبني���ة عل���ى 
املواجه���ات القا�سي���ة ب���ني الواق���ع والوه���م، 
اجلان���ب  وال�سلبي���ة،  الإيجابي���ة  الأوج���ه 
ال�سحي���ح واجلان���ب اخلاط���ئ م���ن الظاهرة 
التعار����س  نف�سه���ا املو�سوع���ة عل���ى م�س���ار 
والت�سادم، من اأجل القرتاب اأكر من حقيقة 

ال�سيء. 
 يق���ول بونويل:"�س���وف اأ�ستم���ر يف تن���اول 
املو�سوعات الت���ي اأ�ستمتع به���ا دومًا: الدين 
الأخالقي���ة  التعالي���م  �س���د  اأن���ا  واجلن����س. 
والنزع���ة  املبتذل���ة،  والأوه���ام  التقليدي���ة، 
العاطفي���ة، وكل تلك الق���ذارات الأخالقية يف 

جمتمعنا". 
 بونوي���ل يرف����س التحلي���ل النف�س���ي لأج���ل 

الراءة اخلال�سة للمخيلة. 
"مل اأرغ���ب ق���ط يف اإثبات �سيء يف اأفالمي. 
تث���ري  ل  ال�سيا�سي���ة  اأو  التعليمي���ة  ال�سينم���ا 
اهتمام���ي. ل اأح���د، يف الواق���ع، ي�ستطيع اأن 
يتهمن���ي ب�سيء، لكنه���م دائمًا يج���دون معاٍن 

ومدلولت مزدوجة يف اأعمايل". 
 

اأف��الم بونويل متتل��ك القدرة 
اإق��الق املتف��رج واإجفاله  على 

وزعزعته
عنيف���ة  اأفالم���ي  اأن  يقول:"يقول���ون  وه���و 
اأخت���ار  ل  اأن���ا  اأخالقي���ة.  ل  اأي  وهّدام���ة، 
املو�س���وع اأوًل – اخلري، العذرية، الوح�سية 
اأقّيد �سخ�سياتي بامل�ساكل. لي�س لدّي  – ث���م 
اأجوب���ة م�سبق���ة. اأنا اأنظ���ر.. والنظ���ر اإحدى 

�سبل ال�سوؤال". 
قا����س  باأنن���ي  يق���ول  م���ن   وي�سيف:"هن���اك 
ومنح���رف. اأنا عل���ى العك����س متام���ًا، اأ�سخر 
م���ن الأ�سنام وال�سعائر الت���ي ت�سّبب الق�سوة 
والنحراف. اأنا اأكره العنف والبورنوغرافيا. 
اأك���ر  م���ن  ال�سوريالي���ة  كان���ت  �سباب���ي،  يف 
احل���ركات الفنية عنف���ًا. كنا ن�ستخ���دم العنف 
ك�س���الح �س���د ما ه���و موؤ�َس����س، لك���ن الآن من 

ال�سعب اأن تفعل ذلك لأن املجتمع نف�سه �سار 
اأكر عنفًا". 

 بونويل، يف اأفالمه، يكرر العديد من ال�سور 
والثيمات واحلالت والو�سائل ال�سردية. 

  اإيرو�شية 
اجلن����س عن�سر قوي ج���دًا يف اأفالم بونويل 
لأنه حم�سو�س اأكر مما هو مرئي. يقول:"اأنا 
اأوؤم���ن بالإيرو�سي���ة املحت�سم���ة. ت�ستطيع اأن 
تع���زو ذل���ك اإىل تربيت���ي الي�سوعي���ة. الل���ذة 
اجلن�سي���ة بالن�سب���ة يل مرتبط���ة عل���ى نح���و 
مبا�س���ر بفك���رة اخلطيئ���ة، ول توج���د اإل يف 

�سياق ديني". 

  الرمز: الكامن والظاهر 
ي���رى بونويل �س���رورة اأن ينبث���ق الرمز من 
امل���ادة ال�سينمائي���ة نف�سه���ا، لذلك ه���و مل يقع 
يف ف���خ الرمزية التع�سفي���ة، املت�سورة �سلفًا. 
اإنه يك���ره ال�ستخ���دام املق�س���ود للرموز، مع 
 Film( اأن���ه، كما يق���ول الناقد اأميليو ري���را
مين���ح   ،)196٢  Culture، Spring
�سخ�سيات���ه، عل���ى نحو حد�سي، ق���وًة رمزية 
فعالة جدًا اإىل حد اأن باإمكان املرء اأن يكت�سف 

ب�سهولة الرموز يف كل مكان من فيلمه.  
 يف ح���وار ل���ه مع املخ���رج فران�س���وا تروفو، 
ق���ال بونويل:"رمب���ا اأق���ّدم بع����س العنا�س���ر 
الالعقالني���ة، حت���ت �ست���ار حلم م���ا، لكنني ل 

اأقّدم عن ق�سد اأ�سياء رمزية على الإطالق". 

  الذاكرة 
الذاك���رة  اإىل  كلي���ًا  بونويل:"اأفتق���ر  يق���ول 
الذهني���ة. بالن�سب���ة يل، الأ�سي���اء ت�سبح حية 

فقط بف�سل الذاكرة الب�سرية". 

  الكامن واملنجز 
مل يك���ن بونوي���ل يكتف���ي بالتالع���ب مبظاهر 
الواق���ع اخلارجية، املرئية، اإمن���ا اأي�سًا ي�سر 
مظاهر الالوع���ي ويدجمها باحلي���اة اليومية 
الت���ي ي�سوره���ا الفيلم. وهو يف ه���ذا ال�سدد 

يقول: 
 "ل اأح���ب اأن اأرت���اد �سالت ال�سينم���ا، لكنني 
اأح���ب ال�سينما كو�سيل���ة للتعبري. ل اأجد هناك 
اأي و�سيل���ة اأف�س���ل لعر����س واق���ع ل نلم�س���ه 
نح���ن باأ�سابعنا كل ي���وم. من خ���الل الكتاب، 
م���ن خ���الل ال�سح���ف، م���ن خ���الل جتاربن���ا، 
نحن نع���رف واقعنا اخلارج���ي، املو�سوعي. 
لك���ن ال�سينم���ا ق���ادرة، بوا�سط���ة اآلياته���ا، اأن 
تفتح ناف���ذة �سغرية على متدي���د ذلك الواقع. 
طموح���ي كم�ساه���د لل�سينم���ا اأن اأرى الفيل���م 
يع���ّري اأو يك�س���ف النقاب عن �س���يء ما.. لكن 

هذا ل يحدث اإل نادرًا". 
 

يف حديث���ه ع���ن ق���وة ال�س���ورة ال�سينمائي���ة، 
ي�ستع���ري ما قاله ال�ساع���ر املك�سيكي باث:"قال 
اأن رج���اًل مقّي���دًا  اأوكتافي���و ب���اث ذات م���رة، 
بال�سال�س���ل ل يحتاج �س���وى اأن يغم�س عينيه 
ك���ي يفّج���ر الع���امل. ب�سياغ���ة اأخ���رى اأق���ول: 
يكف���ي اأن تعك�س عني ال�سا�سة الف�سية ال�سوء 

اخلا�س بها، على نح���و لئق، لينفجر الكون. 
لك���ن، يف الوق���ت احلا�سر، ن�ستطي���ع اأن ننام 
يف ه���دوء واأمان لأن ال�سوء ال�سينمائي الذي 
ي�سلن���ا ه���و مقّيد بعناية. لي����س هناك فن، من 
الفن���ون التقليدي���ة، يك�سف عن ذل���ك التفاوت 
الهائ���ل ب���ني ما هو كام���ن وما ه���و منَجز مثل 
 Film Culture، Spring( ."ال�سينم���ا

  )196٢

  �شد الواقعية 
اتخذ بونويل موقفًا �سلبيًا من حركة الواقعية 
اجلدي���دة، التي برزت يف ال�سينم���ا الإيطالية 
يف فرتة احل���رب العاملية الثاني���ة، وانت�سرت 
لتمار����س تاأث���ريًا كب���ريًا وفع���اًل يف اأو�س���اط 

ال�سينما العاملية. 
 يقول بونويل )يف الع���ام 1954(:"الواقعية 
اأدخل���ت  الإيطالي���ة،  ال�سينم���ا  يف  اجلدي���دة، 
عنا�سر قليلة لإث���راء لغة التعبري ال�سينمائي. 
اإن واقعه���ا ناق�س، تقلي���دي، ومنطقي. بينما 
ال�سع���ر، والغمو����س، وكل م���ا م���ن �ساأن���ه اأن 
يتّم���م ويو�ّس���ع الواق���ع، ه���و مفق���ود كليًا يف 
ه���ذه الأعم���ال. بالن�سب���ة لأي واقع���ي، ه���ذه 
الكاأ����س جمرد كاأ�س، ول �سيء اآخر. هو يراها 
وه���ي مُتالأ بالنبي���ذ ثم توؤخ���ذ اإىل املطبخ كي 
يغ�سلها اخلادم اأو رمب���ا يك�سرها، الأمر الذي 
�سي���وؤدي اإىل طرده اأو ع���دم طرده، هكذا. لكن 
هذه الكاأ�س نف�سها، التي يراها عدة اأ�سخا�س 
كث���رية  اأ�سي���اء  تك���ون  اأن  ميك���ن  خمتلف���ني، 
وخمتلفة، لأن كل �سخ�س ي�سكب جرعة معينة 
من امل�ساعر الذاتية فيم���ا ينظر اإليه.. ذلك لأن 
اأحدًا ل يرى الأ�سياء كما هي، واإمنا ح�سب ما 
متلي���ه رغباته وحالته الذهنية. اأنا اأنا�سل من 
اأجل ال�سينم���ا التي �سوف جتعلن���ي اأرى هذا 
الن���وع م���ن الكاأ����س، لأن ه���ذه ال�سينما �سوف 
متنحن���ي روؤي���ة �ساملة ع���ن الواق���ع، وتو�ّسع 
معرفتي بالأ�سي���اء والنا�س، وتك�سف يل عامل 
املجهول املده�س وكل ما ل ميكن العثور عليه 

يف �سحيفة اأو يف �سارع". 

  �شعرية ال�شينما 
يف حديث���ه ع���ن �سعري���ة ال�سينم���ا اأو العالقة 
ب���ني ال�سينما وال�سعر، قال بونويل )يف العام 
1953(:"الغمو�س، ذل���ك العن�سر اجلوهري 
يف اأي عم���ل فن���ي، ه���و ب�سكل ع���ام مفتقد يف 
الأف���الم. املوؤلف���ون واملخرج���ون واملنتج���ون 
يبذل���ون جه���دًا عظيم���ًا م���ن اأجل ع���دم تعكري 
�سف���و اأمنن���ا وطماأنينتن���ا، م�سري���ن على اأن 
تظل نافذة ال�سا�سة املده�سة مغلقًة باإحكام يف 
وج���ه عامل ال�سعر املحّرر. اإنهم يف�سلون جعل 
ال�سا�سة تعك�س مو�سوع���ات ت�سّكل ا�ستمرارًا 
طبيعيًا حلياتنا اليومي���ة، واأن يكرروا، اآلف 
املرات، الدراما املبتذلة نف�سها، وجعلنا نن�سى 
ال�ساع���ات امل�سحون���ة بالوج���ع وال�سج���ر يف 
عملن���ا اليومي. لك���ن يف كل الأف���الم، اجليدة 
اأو ال�سيئ���ة، وعل���ى الرغ���م من نواي���ا �سانعي 
الفيل���م، تكم���ن روح �سعرية تنا�س���ل من اأجل 

الروز اإىل ال�سطح والك�سف عن نف�سها". 
 

ويف مو�سع اآخر، يقول بونويل: 
"مت اخ���رتاع ال�سينم���ا، كم���ا يب���دو يل، م���ن 
اأج���ل التعب���ري عن حياة م���ا دون الوعي، التي 
جذوره���ا تتغلغ���ل على نح���و عميق ج���دًا يف 
ال�سع���ر، لكنه���ا مل ُت�ستغ���ل اأب���دًا لتحقيق هذه 

الغاية". 
 من فيلم"�شبح احلرية"

 خا�شية الغمو�س 
اأعم���ال بونوي���ل، كتب���ت  ع���ن الغمو����س يف 
الناق���دة الأمريكي���ة بول���ني كاي���ل يف كتابه���ا 
Going Steady ال�س���ادر يف 1969:"ل 
مب���الة بونويل، جتاه ما اإذا كن���ا نفهم اأعماله 
اأم ل، ق���د تب���دو وقح���ة ومتغطر�س���ة، مع ذلك 
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ه���ي جزء من ذلك الذي يجعل���ه جذابًا واآ�سرًا. 
الالمبالة ميكن اأن تكون مثرية يف الفن، كما 
يف العالقة الغرامية. باإبقائنا على ُبعد م�سافة، 
يف و�س���ٍط �سمن���ه يح���اول اأغل���ب املخرج���ني 
اإ�سراكنا والتاأث���ري فينا، يقوم بونويل، وعلى 
نحو مق�س���ود، بتقوي�س مفاهي���م هي بديهية 
تقريب���ًا يف الدرام���ا )امل�س���رح( والأف���الم ذات 
النمط اجلماه���ريي. اخلا�سي���ة الأكر متّيزًا 
عند بونوي���ل جندها يف فق���دان اليقني ب�ساأن 
كيفي���ة تعاملنا مع �سخ�سيات���ه، وكيف ينبغي 
الآخ���رون  املخرج���ون  جتاهه���ا.  ن�سع���ر  اأن 

يخروننا كيف ينبغي اأن ن�سعر". 

 اأم���ا بونوي���ل نف�س���ه فيتحدث ع���ن الغمو�س 
قائاًل:"اإذا �سار معن���ى الفيلم وا�سحًا، عندئذ 
ل يعود قادرًا عل���ى اإثارة اهتمامي. الغمو�س 

هو العن�سر اجلوهري يف كل عمل فني".  
 وي�سي���ف:"ل اأظ���ن اأن كل �س���يء يف احلي���اة 
ه���و منطق���ي. النا�س دوم���ًا يري���دون تف�سريًا 
لكل �س���يء. اإنها النتيج���ة املنطقية لقرون من 
ي�ستع�س���ي  وح���ني  البورجوازي���ة.  الرتبي���ة 
عليه���م �سيء، يعودون اإىل الل���ه. احلياة التي 
تت�سمن التبا�سات وتناق�سات تثري اهتمامي. 

اللغز جميل". 
 وب�سخريت���ه املعه���ودة م���ن اأجه���زة الرقاب���ة، 
ع���ام،  ب�س���كل  الأ�سب���ان،  اأن  يقول:"اأعتق���د 
ل يحب���ون اأفالم���ي.. فلم���اذا متن���ع اجله���ات 
الر�سمي���ة عر�سه���ا؟ م���ن املفرو����س اأن ت�سمح 
بعر�سه���ا لكي تدين ه���ذه الأف���الم نف�سها. يف 
اليوم الأول والثاين �سوف يدافع عنها النا�س 
من ب���اب التعاطف معي، لكن يف اليوم الثالث 
لن يذه���ب اأح���د مل�ساهدته���ا، واجلميع �سوف 

يتجاهلونها".  

 احللم 
م�ساه���د احللم ت�سبح قوة حمّركة يف عدد من 
اأفالم لوي�س بونوي���ل )كمثال: ح�سناءالنهار، 

�سحر البورجوازية اخلفي(.  
 بو�سفه �سورياليًا، اخللط بني عنا�سر الواقع 
وعنا�س���ر احللم يفت���ح الطريق نح���و واقعية 
اأ�سم���ى، حم���ّررة، واإزاءه���ا تب���دو الواقعي���ة 

التقليدية مبتذلة.  
 م�ساه���د احللم يف اأغل���ب الأفالم تبدو حمددة 
الهوية اأ�سلوبيًا، واحللم مرئي كواقع ثانوي، 
اأم���ا عند بونوي���ل فالت�سوي���ر خمتلف. احللم 
هنا ل���ه واقع ملمو�س واأ�سا�س���ي، وهو يندغم 
م���ع الواق���ع امل���ادي بحي���ث ي�سع���ب التميي���ز 
بينهم���ا، وي�سطر املتف���رج اإىل الت�ساوؤل: اأين 

ينتهي احللم واأين يبداأ الواقع. 
 اأح���الم بونويل دومًا ت�سر العالقات املركبة، 
والجتماع���ي،  ال�سخ�س���ي  ب���ني  املعق���دة، 
العقالين واحل�س���ي. واأفالمه تعطي اإح�سا�سًا 

باأن احلياة جمرد حلم. 
 منطق الأحالم، يف اأفالم بونويل، هو جوهريًا 
م���رادف ملنه���ج املونتاج ال���ذي ي�ستخدمه. من 
ب���ني اأن���واع املونت���اج، ذاك ال���ذي يق���وم على 
العالقات بني اأ�س���كال ب�سرية خمتلفة تتعاقب 
من خالل اإح���الل )dissolve( �سورة حمل 

اأخرى. 
 بونويل، ك�سوريايل، لي�س جمرد فنان يخلق 
م�ساه���د حل���م غ���ري اعتيادي���ة. اأغل���ب اأعمال���ه 
م�سّرب���ة به���ذه اخلا�سي���ة ال�سبيه���ة باحلل���م. 
في����س م���ن �س���ور احلل���م ي�ستقبله���ا املتف���رج 

دومنا تف�سري منطقي. 
 يقول )1953(:"ال�سينما �سالح رائع وخطري 
حني ت�ستخدمه روح ح���رة. اإنها الأداة الأمثل 
للتعبري عن عامل الأحالم وامل�ساعر والغريزة. 
الآلية اخلالقة لل�س���ور ال�سينمائية، من خالل 
منط العم���ل، هي من ب���ني كل و�سائل التعبري 
الإن�س���اين، الآلي���ة الأقرب اإىل عق���ل الإن�سان، 
ب���ل اأنها الت���ي حتاكي وظيفة العق���ل يف حالة 
حل���م. لقد اأ�سار ج���اك بروني���و اإىل اأن الظالم 
الذي يجتاح وي�ستوط���ن، �سيئًا ف�سيئًا، �سالة 

ال�سينم���ا هو م���رادف لفعل اإغما����س العينني. 
بعدئذ تبداأ الرحلة الليلية، على ال�سا�سة مثلما 
داخ���ل الكائ���ن الب�س���ري، نحو لي���ل الالوعي. 
وتختف���ي  تظه���ر  احلل���م،  يف  كم���ا  ال�س���ور، 
م���ن خ���الل اإح���الل م�سهد حم���ل اآخ���ر بطريقة 
تدريجية ))dissolve، ومن خالل الت�ساوؤل 
الزم���ان   .)fade out( للقط���ة  التدريج���ي 
وامل���كان ي�سبح���ان مرن���ني وقابل���ني للتكّيف، 
الزم���ن يرت���د وميت���د، ينكم�س ويتم���دد �ساعة 
ي�ساء املرء. النظام الكرونولوجي )املت�سل�سل 
زمنيًا( والقيم الن�سبية لالأمد، ل تعود تن�سجم 
مع الواقع. احل���دث الدائري ميكن اأن يتحقق 
يف دقائق قليل���ة اأو عدة قرون. النتقالت من 
حرك���ة بطيئ���ة اإىل �سريعة ت�سّع���د وت�ساعف 

تاأثري كل منها". 

  بري�شت 
يقول رمي���ون دورغن���ات )يف كتاب���ه: لوي�س 
بونوي���ل، 196٧(:"يف انف�سال���ه عن غنائيته 
اخلا�س���ة، بونوي���ل يكون اأك���ر بري�ستية من 
بري�ست. هو ل يحتاج اإىل موؤثرات التغريب، 
الت���ي تبهجنا جمالي���ًا عند التطبي���ق، بالتايل 
هي ل تغّرب نف�سها. يف نظرياته، بري�ست كان 
بالغيًا، مولعًا باللغ���ة املنمقة، وهو يدفع ثمن 
ذل���ك. بونويل ل يحتاج اإىل موؤثرات التغريب 
لأن تعقي���د �سخ�سيات���ه وماآزقه���ا، وحتفظات 
اأ�سلوبه، ترغ���م املتفرج على اإ�س���دار الأحكام 

الأخالقية عند كل منعطف". 

  التقنية
تقنية بونويل اعتيادي���ة، متحررة من النزعة 
الفني���ة. يقول:"التقني���ة خا�سي���ة �سروري���ة 
للفيل���م، كم���ا لكل عمل فن���ي، ويف الواقع، لكل 
نت���اج �سناع���ي. لك���ن ل يج���ب عل���ى امل���رء اأن 
ي�س���ّدق ب���اأن ه���ذه اخلا�سية هي الت���ي حتّدد 
تف���وق وامتياز فيل���م ما. هن���اك خا�سيات يف 
الفيل���م ميك���ن اأن تك���ون ذات �س���اأن اأك���ر م���ن 

التقنية".    
وهو يتف���ادى �سنع �س���ورة جميل���ة، متجنبًا 
الزواي���ا غ���ري العادي���ة، اأو ح���ركات الكام���ريا 
مف�س���اًل  املوؤث���رات،  اأو احلي���ل يف  املتكّلف���ة، 
اأن ياأ�س���ر الأحا�سي����س وامل�ساع���ر م���ن خ���الل 
ال�س���ورة  كثاف���ة  مث���ل  ج���الًء،  اأق���ل  و�سائ���ل 
والتج���اور الالعق���الين وتوظي���ف ال�سوت.. 
يقول:"التقني���ة ل ت�سّب���ب يل اأي���ة م�سكل���ة اأو 
�سعوبة. اأنا اأمقت زوايا الكامريا غري العادية 
بب�ساط���ة  اأ�س���ور  اأن  اأح���ب  الت�سوي���ر،  يف 
وب�س���كل مبا�س���ر، م���ن غ���ري موؤث���رات تقني���ة 

تقدمها الكامريا". 
 لق���د جلاأ بونويل اإىل اتخ���اذ مثل هذا املوقف 
احل���اد وال�س���ارم جت���اه حي���ل الكام���ريا لأنه 
�سع���ر ب���اأن عم���ل الكامريا غالب���ًا م���ا ُي�ستخدم 
كبديل عن املحتوى. لذلك جند اأن حتى حركة 
الكام���ريا تبدو ن���ادرة ن�سبي���ًا.. يقول:"ما اإن 
تبداأ الكام���ريا يف الرق�س وت�سبح هي جنمة 
الفيلم حت���ى اأفقد اهتمام���ي بالعر�س واأغادر 

ال�سالة".  

 وه���و ل يك���ره التقني���ة ب���ل ميقت"التحاي���ل 
ال�ستعرا�سي���ة.  التقني���ة  اأك���ره  والتالع���ب، 
ح�سور الكامريا ل يجب اأن يكون حم�سو�سًا. 
عندم���ا اأب���داأ يف روؤي���ة التكني���ك يف فيل���م ما، 
وب�س���كل مفرط، فاإنني اأكف ع���ن الهتمام به. 
يف اأفالم���ي، اأح���اول دائمًا اأن اأجع���ل التكنيك 
غ���ري حم�سو�س.. ما اإن يك�سف عن نف�سه حتى 
ي�سبح الفيلم باهتًا و�سعيفًا")جملة نيويورك 

تاميز، 11 مار�س 19٧3( 
م���درك،  غ���ري  اأو  غاف���اًل،  يك���ن  مل  بونوي���ل   
لإمكاني���ات الكام���ريا، هو فق���ط كان ي�ستخدم 
ه���ذه الإمكاني���ات ح���ني ت�ساع���ده يف التعبري 
عن اأفكاره، ومن اأجل احل�سول على تاأثريات 
اأق���وى اأو توكي���د ح���الت معينة. لذل���ك يوؤكد 
اأن"الكام���ريا هي ع���ني املده����س. عندما ترى 
ع���ني ال�سينما حق���ًا، فاإن الع���امل باأ�سره �سوف 

ي�ستعل". 
 اإنه يرف�س ال�سم���اح بح�سور الكامريا عندما 
تك���ون زائدة اأو غري �سروري���ة يف فيلمه، كما 
لو اأن ذلك �س���وف يقّو�س اأو ي�سعف ا�ستقالل 
الفيل���م بو�سفه عامل���ًا حيًا يتعاي����س مع عاملنا، 
متماث���اًل م���ع احل�س���ور امل�س���اوي يف الدرجة 

حليواتنا الواعية والالواعية.  
 وه���و قّلم���ا ي�ستخ���دم اللقط���ات الكب���رية اأو 
القريب���ة، مف�ساًل ا�ستخ���دام اللقط���ات العامة 
واللقطات takes املدي���دة، الطويلة ن�سبيًا.. 
اإذ ت�ساعد هذه اللقطات على ربط ال�سخ�سيات 
بخلفي���ة ال�سورة، وببع�سه���ا البع�س. كما اأن 

اللقط���ات امل�ساحب���ة tracking بالكام���ريا 
املتحرك���ة، وحركات الب���ان pan، هي طفيفة 
ومقت�سب���ة يف اأفالم���ه. اأي�س���ًا قلم���ا ي�ستخدم 
احلرك���ة البطيئ���ة. اأم���ا الإ�س���اءة فغالب���ًا م���ا 
تكون م�سطح���ة flat، ول تقوم على التالعب 
ال�سينمائي���ة  تقنيت���ه  اإن  والظ���ل.   بال�س���وء 
تعتمد على املونتاج، ال���ذي من خالله يتنامى 
املتباين���ة  العنا�س���ر  ع���ر جت���اورات  الفيل���م 

واملتناق�سة. 
التكنولوجي���ا اجلدي���دة،  بونوي���ل كان �س���د 
وهو يف هذا ال�ساأن يعّر عن روؤية ت�ساوؤمية، 
اإذ يقول:"يب���دو يل اأن �سن���ع الفيل���م ه���و فن 
موؤق���ت، زائل، ومه���ّدد لأنه مت�س���ل على نحو 
حمك���م، وعل���ى نح���و ل ينف�س���م، بالتطورات 

التكنولوجية". 

 عملية ت�شوير الفيلم 
بونوي���ل ي�س���ور اأفالم���ه يف ه���دوء و�سف���اء 
وثق���ة.. يقول:"اأ�س���ع املمثلني اأم���ام الكامريا 
واأتابعه���م يف املوقع قدر ا�ستطاعتي. وعندما 
ل اأعود اأعرف ما ينبغ���ي فعله، اأتوقف واأغرّي 

زاوية الت�سوير". 
 

لك���ن هل ي�ستمتع بونوي���ل بت�سوير الفيلم؟.. 
يرد قائاًل: 

 "ل. اأب���دًا. اأك���ره ذل���ك. اأك���ره حال���ة الفو�سى 
والت�سّو����س يف املوقع اأثن���اء الت�سوير. اأكره 
ال�سجي���ج. ل اأ�ستطي���ع احتم���ال الإ�سغاء اإىل 
اأك���ر م���ن �سخ����س واح���د يتح���دث اإيّل، يف 
الوق���ت نف�سه. اأكره اإ�س���دار الأوامر". )جملة 

نيويورك تاميز، 11 مار�س 19٧3( 
 م���ع ذل���ك، ُيق���ال اأن بونويل وهت�سك���وك هما 
الأ�س���رع والأكر دقًة والأك���ر ثقًة مبا يفعالن 
ال�سينمائي���ني.  املخرج���ني  جمي���ع  ب���ني  م���ن 
���ر واجب���ي واأحل  يق���ول بونويل:"اأن���ا اأح�سّ
فرو�س���ي يف املن���زل. قبل حل���ول اليوم الأول 
م���ن الت�سوي���ر يف املوقع، اأكون عارف���ًا متامًا 
وكي���ف  م�سه���د،  كل  ت�سوي���ر  كيفي���ة  وبدق���ة 
�سيك���ون املونت���اج النهائ���ي. لق���د تعلم���ت كل 
يف  اأ�سبوع���ني  ظ���رف  يف  الت�سوي���ر  حي���ل 
املك�سيك. مبق���دوري اأن اأتوىل مونتاج الفيلم 
يف يومني. ذلك يتي���ح لذهني حرية الرجتال 
اأثن���اء الت�سوير، ويراق���ب بعناية اجلو العام 
والتفا�سيل الدقيقة الت���ي حتوم فوق واأ�سفل 

عملية الت�سوير الفعلية". 
 يف حديث لرفيق بونويل يف كتابة ال�سيناريو 
 )19٧0 Show، April( جان كلود كارييه
يقول:"اعتاد بونويل اأن ي�سل اإىل املوقع دون 
اأن يعرف بال�سب���ط اأين �سي�سع الكامريا. هو 
ر �سيناريو الت�سوير. اإنه يتطلع  اأبدًا ل يح�سّ
حوالي���ه يف املوقع على نحو وجيز، وب�سرعة 
يتخ���ذ قراره. هو عادة يخت���ار احلل الأب�سط، 
اأو اأحيان���ًا يخت���ار الأي�سر. اإن���ه ينظم املمثلني 
واملجامي���ع بعناية �سديدة، لكنه ل يقلق كثريًا 
ب�س���اأن تفا�سيل اخللفية. اإن���ه ينظر كثريًا من 
خ���الل الكامريا حم���اوًل التيقن م���ن �سالحية 
املنظ���ور. وهو ل يعطي املمثل���ني اأي توجيه، 
بل ي�سعهم يف الأماك���ن املالئمة وي�سحح لهم 
فيم���ا يوؤدون. وهو يعط���ي امل�سور توجيهات 

ب�سيطة، لكن دقيقة جدًا". 

البورجوازية  فيلم"�شح��ر  م��ن 
اخلفي"

 يف املوق���ع، يخل���ق بونويل ات�س���اًل مبا�سرًا 
م���ع املمثلني والفني���ني. ثمة اإح�سا����س  عميق 
بالتناغ���م، حميمي���ة، اح���رتام متب���ادل عميق، 
دعاب���ة، و�سع���ور بالبهج���ة. واملع���روف عن���ه 
اأن���ه منظم جدًا، مقت�سد ج���دًا، ملتزم مبواعيد 

الت�سوير.
   وه���و يعم���ل عل���ى نح���و �سري���ع، وي�س���ور 
ب�سرعة بالغة، اإذ نادرًا ما يحتاج اإىل اأكر من 
اإعادتني اأو ث���الث للقطات.."واإل فاإنني اأ�سعر 
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بال�سجر".. كما يقول.   
لالرجت���ال،  كب���رية  م�ساح���ة  ي���رتك  وه���و   
خ�سو�س���ًا يف ت���رك املمث���ل يعال���ج �سخ�سيته 

وميالأ الفراغات. 
 

عن عالقته باملمثلني، يقول بونويل: 
لكنني  املمثلني،  ب�سكل جيد مع  اأن�سج���م  "اأنا 

اأعتقد اأنهم ل ين�سجمون جيدًا معي". 
 "يف البداي���ة، ب�سبب قل���ة الإمكانيات املادية، 
اله���واة،  املمثل���ني  م���ن  العدي���د  ا�ستخدم���ت 

بالإ�سافة اإىل م�ساهمات الأ�سدقاء". 

 املو�شيقى كبعد اإ�شايف 
بونويل م���ن املخرجني الذي���ن يعتمدون على 

املو�سيقى الكال�سيكية )فاجر، براهمز(.
 لقد اأب���دى بونويل اهتمامًا ج���ادًا باملو�سيقى 
وهو يف الثالثة ع�سرة من عمره، حني بداأ يف 
تعّلم العزف على الكمان والبيانو. كان مولعًا 
ب�س���كل خا����س مبو�سيق���ى ريت�س���ارد فاجر، 
حت���ى اأنه ك���ّون فرقة مو�سيقية ت���وىل قيادتها 

يف الكني�سة. 
 يف اأول فيلمني حققهما: كلب اأندل�سي )19٢9( 
الع�سر الذهبي )1930( هو اعتمد ب�سكل كبري 
عل���ى مو�سيق���ى فاج���ر، خ�سو�سًا"تري�ستان 
واإيزولد"، التي اأعجب بها كثريًا منذ �سغره. 
كما وظف مو�سيق���ى فاجر يف اأكر من فيلم، 
مث���ريًا بذل���ك النفع���الت العنيف���ة للح���ب. اإن 
ا�ستخ���دام بونويل ملو�سيق���ى فاجر، من اأجل 
اإثارة املظهر ال�سامي للحب، ي�سري اإىل تعويله 
على ال�سوت يف اإعط���اء اأفالمه بعدًا اإ�سافيًا. 
املو�سيق���ى يف اأفالمه تتبنى ع���ددًا من الأدوار 
املختلفة، فهي من جهة توؤكد الناحية العاطفية 
وتدعم النفعالت احل�سية، ومن ناحية اأخرى 

توَظف بطريقة �ساخرة اأو تهكمية. 
ن�س���ح  اخلم�سيني���ات،  اأواخ���ر  يف  لكن���ه،   
ا�ستخ���دام  يف  باحل���ذر  ال�سب���اب  املخرج���ني 
املو�سيقى لأن"املرء ينتهي بخيانة ال�سورة". 
كذلك عّر عن نفوره م���ن التوظيف ال�سطحي 
للمو�سيق���ى يف الأف���الم، قائاًل:"اأك���ره ب�س���دة 
املو�سيق���ى يف الأفالم. اإين اأمي���ل اإىل كبحها، 
وو�س���ع حٍد لها، لأنها �سهل���ة اإىل اأبعد حد. كم 

فيلمًا �سوف ي�سمد لو حذفنا املو�سيقى؟"
 بونوي���ل كان يوؤك���د م���رارًا اأن ال�سمت يوؤثر 
فيه كثريًا، واأن املو�سيقى لي�ست �سرورية بل 

هي"عن�سر متطفل"و"�سرب من اخلداع". 
 يف ع���دد م���ن اأفالم���ه )مثل: يومي���ات خادمة، 
جميل���ة النه���ار، تري�ستان���ا( ه���و مل ي�ستخ���دم 

املو�سيقى على الإطالق. 
بونوي���ل  اعرتا�س���ات  كان���ت  البداي���ة،  م���ن   
بو�سفه���ا  املو�سيق���ى  تق���دمي  �س���د  موجه���ة 
م�ساحبة لل�س���ور ال�سينمائي���ة بطريقة توؤكد 
ال�س���ورة اأو تالزمه���ا. بتعبري اآخ���ر، هو كان 
يعار�س ا�ستخ���دام املو�سيقى لدع���م ال�سورة 
اأو منا�سرته���ا. اإن دعم ال�س���ورة ال�سينمائية 

بهذا ال�سكل يعد تقوي�سًا لها. 

  اجلمهور  
اأن ي�س���دم  اأفالم���ه، يح���اول  ع���ر  بونوي���ل، 
املتف���رج، اأن يفاجئه، يربكه، يقلقه، يزعجه، ل 
اأن ي�سلي���ه اأو يرّفه عنه اأو يجي���ب عناأ�سئلته. 
اإنه يخّرب با�ستمرار توقعات املتفرج. مع اأنه 
ي�سّرح قائاًل:"ل اأحاول اأبدًا اأن اأ�سدم النا�س، 

لكنهم اأحيانًا ي�سدمون اأنف�سهم". 
 ويف مو�سع اآخ���ر، يقول:"�سخ�سيًا اأحب اأن 
اأ�ستمر يف حتقيق اأفالم والتي، ب�سرف النظر 
عن ت�سلية اجلمهور، تنق���ل اإىل النا�س اليقني 
املطل���ق باأنن���ا ل نعي����س يف اأف�س���ل الع���وامل 
املمكن���ة. عر اأفالم كه���ذه اأعتقد ب���اأن اأهدايف 
�ستك���ون بّن���اءة ج���دًا. كي���ف ميك���ن اأن ناأم���ل 
بتح�س���ني مفاهي���م اجلمهور ما دام���ت الأفالم 
تخرنا اأن موؤ�س�ساتنا الجتماعية ومفاهيمنا، 
عن الوط���ن واحلب وغري ذلك، هي ا�ستثنائية 
و�سروري���ة، يف حني اأنه���ا ناق�سة؟ المتثالية 

 Film Culture،("ه���ي اأفيون اجلمه���ور
  )196٢  Spring

 من فيلم"فرييديانا"
 بونويل من املخرجني القالئل الذين يحققون 
اأفالمهم لإر�س���اء واإ�سباع اأنف�سهم. يقول:"اأنا 
ل اأحق���ق اأفالم���ًا للجمهور الع���ام. اإذا كان هذا 
اجلمه���ور تقليدي���ًا، حمافظ���ًا، �سّي���ق الأف���ق، 
وم�سل���اًل، فذل���ك لي�س ذنبه بل ذن���ب املجتمع. 
ن���ادرًا،  اإل  يح���دث  ول  ج���دًا،  ال�سع���ب  م���ن 
اأن يتمك���ن خم���رج م���ن حتقي���ق فيل���م ير�سي 
اجلمهور، اإ�سافة اإىل اأ�سدقائه واأولئك الذين 

يقّدر اأراءهم وحكمهم". 
 

عن تاأث���ري ال�سينم���ا، يق���ول )1953(:"الفيلم 
يوؤث���ر ب�س���كل مبا�سر على املتف���رج، اإذ يقّدم له 
�سخ�سيات واأ�سي���اء مادية. يف �سكون وعتمة 
ال�سال���ة يبداأ الفيلم يف عزل املتفرج عما ميكن 
ت�سميت���ه بج���ّوه النف�س���ي املاأل���وف. ال�سينما 
قادرة على اإثارة املتفرج وو�سعه يف حالة من 
الن�سوة على نحو فعال اأكر من اأي �سكل اآخر 
من اأ�س���كال التجرب���ة الإن�سانية، لكنه���ا اأي�سًا 
قادرة – اأكر من اأي �سكل اآخر – على اإف�ساده 
وتخديره. ويب���دو اأن اأغلب الأفالم الراهنة ل 
توؤدي �سوى هذه املهم���ة: الإف�ساد والتخدير. 
ال�سا�سات تق���دم كل يوم برهان���ًا على اخلواء 
الفكري والأخالقي الذي تتمّرغ فيه ال�سينما. 
املتف���رج عر هذا النوع م���ن الكبح التنوميي، 
يفق���د ن�سب���ة كب���رية م���ن طاقت���ه الفكري���ة اأو 

النقدية". 
 ويقول اأي�سًا يف املقالة ذاتها: 

"اإن �سخ�س���ًا متو�س���ط الثقاف���ة �سوف يقذف 
اأح���د  عل���ى  يحت���وي  كت���اب  اأي  ب���ازدراء 
املوا�سي���ع الت���ي تتح���دث عنه���ا اأفالمنا، غري 
اأن ه���ذا ال�سخ����س، اجلال����س ب�س���كل مري���ح 
يف �سال���ة معتم���ة، منبهرًا بال�س���وء واحلركة 
الت���ي متار����س عليه �سلط���ة �سبيه���ة بالتنومي 
املغناطي�س���ي، م�سح���ورًا بالوج���وه الب�سرية 
والتغ���ريات ال�سريع���ة للمكان، ه���ذا ال�سخ�س 
�س���وف يقبل، برباطة جاأ����س، مو�سوع الفيلم 

اأو اأفكاره مهما كانت تافهة ومبتذلة".  

  النجاح والف�شل 
اجلودة ل تت�س���ل دائمًا بنجاح العمل.. يقول 
بونويل:"ال�سينم���ا اجلي���دة ن���ادرًا م���ا تاأت���ي 
من خ���الل النتاجات ذات امليزاني���ة ال�سخمة، 
اأو تل���ك الت���ي نال���ت اإط���راًء نقدي���ًا اأو قب���وًل 

جماهرييًا". 

  النقد 
يف حديث���ه عن النق���د يق���ول بونويل:"النقاد 
يقارونني بالر�سام جويا. هذه نظرة �سطحية 
لأنه���م  جوي���ا  ع���ن  يتحدث���ون  النق���اد  ج���دًا. 
يتجاهل���ون اأولئ���ك العظ���ام الذي���ن اأجنبته���م 
اأ�سباني���ا. الثقافة، ل�سوء احلظ، اأ�سبحت غري 
منف�سل���ة عن القوة القت�سادي���ة والع�سكرية. 
الدول���ة القوي���ة �س���ارت ق���ادرة عل���ى فر����س 

ثقافته���ا ون�سره���ا عامليًا. فنان���ون من الدرجة 
الثاني���ة، مث���ل اإرن�س���ت همنج���واي، �سهرتهم 
ج���اءت نتيجة القوة الأمريكي���ة. اأما اأ�سبانيا، 
لأدبه���ا  عاملي���ًا  جتاه���اًل  يعن���ي  �سعفه���ا  ف���اإن 

املده�س".  

  م�شاهدة 
بع����س املخرجني يعي���دون م�ساه���دة اأفالمهم 
امل���رة تل���و الأخرى، م���ن ب���اب اإع���ادة التقييم 

�سب���ب  لأي  اأو  احلن���ني،  اأو  ال�ستمت���اع  اأو 
اآخ���ر. بونوي���ل ل يح���ب ذلك.."م���ا اإن ينتهي 
الفيل���م حتى اأفق���د اهتمامي به، حت���ى اأنني ل 

اأ�ساهده". 

 الأخالقية البورجوازية 
يقول بونويل:  

اأو  �سيئًا  اأثبت  اأن  اأحاول قط  "�سخ�سي���ًا مل 
اأ�ستخ���دم ال�سينم���ا كمن���ر لإلق���اء املواعظ. 
خميب���ًا  الت�سري���ح  ه���ذا  �سيك���ون  رمب���ا 
للكثريي���ن، لكنن���ي اأع���رف اأن النا����س �سوف 
ي�ستخل�سون من اأفالم���ي الكثري من الرموز 
 Film Culture، Spring(."واملعاين

 )196٢
 

"التعاليم الأخالقية عند البورجوازية هي، 
بالن�سبة يل، ل اأخالقية، وينبغي حماربتها. 
ه���ذه التعاليم اأوجدتها وكّر�ستها املوؤ�س�سات 
الكني�س���ة،  ج���ورًا:  الأك���ر  الجتماعي���ة 
الوطنية، العائلة، الثقافة.. باخت�سار، كل ما 

ُي�سمى اأعمدة املجتمع". 
اأردت  الت���ي  ه���ي  البورجوازي���ة..  "القي���م   
حيات���ي.  ط���وال  واأحاربه���ا  اأهاجمه���ا  اأن 
قب���ل اأربع���ني �سن���ة، كان بو�سعن���ا اأن نهاجم 
البورجوازية، اأن نفاجاأها، لأنها كانت واثقة 
جدًا من نف�سها ومن موؤ�س�ساتها. لكن كل ذلك 
قد تغرّي. الدعاية وو�سائل الإعالما�ستطاعت 
اأن متت����س كل �سيء وجتعله حمي���دًا، األيفًا، 
ومقولبًا. اأعتقد اأن على املرء اأن يغرّي منهجه 
يف الهج���وم، لك���ن دون اأن يغ���رّي اأهدافه. ما 
اأه���دف اإليه ه���و اأن اأدّمر قوان���ني المتثالية 
الت���ي توهم الفرد باأنه يعي�س يف عامل فا�سل 

ومثايل". 
 "اأنا مت�سائم، لكنني اأرجو اأن اأكون مت�سائمًا 
حقيقي���ًا. يف اأي جمتمع، يتع���نّي على الفنان 
اأن يتحم���ل امل�سوؤولي���ة. فعاليت���ه حم���دودة، 
بالتاأكيد، ول ي�ستطي���ع اأن يغرّي العامل، لكنه 
ميل���ك القدرة عل���ى الحتفاظ ب���روح متمردة 
ترف����س اخل�س���وع والمتث���ال. بف�سل���ه، ل 
ي�ستطي���ع اأ�سح���اب ال�سلطة اجل���زم باأن كل 
فرد يق���ّر ممار�ساته���م و�سلوكه���م ويتفق مع 

اأفعاله���م. هذا الف���رق الب�سيط هام جدًا، حني 
ت�سع���ر ال�سلطة باأنها م���ّررة وم�سّدق عليها 
بالإجم���اع، فاإنه���ا مبا�س���رة تدّم���ر كل حري���ة 
منلكها..وهذه هي الفا�سية")جملة نيويورك 

تاميز، 11 مار�س 19٧3( 
 "اأتف���ق مع اإجنلز.. الفن���ان ي�سور العالقات 
الجتماعي���ة احلقيقي���ة بغر�س ه���دم الأفكار 
التقليدي���ة ب�س���اأن تل���ك العالق���ات، ويقّو�س 
مرغم���ًا  البورجوازي���ة،  التفاوؤلي���ة  اأ�سا����س 
اجلمهورعل���ىاأن يرتاب يف معتقدات النظام 

املوؤ�س�س".  

  العتزال 
بع���د  الأخ���رية،  �سنوات���ه  يف  بونوي���ل  كان 
النته���اء م���ن كل فيل���م يخرج���ه، يتعه���د باأن 
يك���ون فيلم���ه الأخ���ري.. متام���ًا مث���ل املخرج 
ال�سوي���دي اإجنم���ار برجم���ان. بداأه���ذا منذ 
عام 196٧ عندم���ا اأعلن بونويل بعد انتهائه 
من فيلمه"ح�سن���اء النهار"اأنه �سوف يتوقف 
ولن يحقق بعد الي���وم اأي فيلم اآخر. مع ذلك 
ا�ستمر يف حتقيق الأفالم حتى عام 19٧٧.. 

كان يقول: 
 

اإخراجالأفالم ملجرد  اأ�ستمر يف  اأن  اأريد  "ل 
ك�س���ب ال���رزق. اإذا مل يب���ق م���ن عم���ري غري 
ع���ام واحد، فاإنني لن اأب���ّدد وقتي يف العمل، 
بل �س���وف اأ�ستمت���ع باحلياة. �س���وف اأرغب 
يف روؤي���ة اأ�سدقائ���ي، واأن اآكل واأ�س���رب، اأو 
اأجل�س به���دوء يف غرفتي اأراقب الذباب يئز 

من حويل، اأو اأتطلع اإىل حذائي". 

  ال�شيخوخة 
يتحدث بونويل عن ال�سيخوخة فيقول:"يف 
ال�سبع���ني م���ن عم���رك، اأن���ت ت���رى الأ�سي���اء 
بعاطف���ة خمتلفة، ومن وجه���ة نظر خمتلفة. 
لق���د تغ���رّي الع���امل يف ال�سن���وات الثالث���ني، 
ويتع���نّي عليك اأن تهاج���م باأ�سلحة خمتلفة". 
)كتاب: عامل لوي����س بونويل، حترير جوان 

ميلني( 
 

لك��ن م�شاع��ره وقناعات��ه مل 
تتغري.. 

"مث���ل اأي �سخ�س اآخر، اأنت تراكم جتاربك 
خالل طفولت���ك و�سبابك، ثم مت�سي اإىل ركن 
ه���ادئ وحتاول اأن تتذك���ر. هناك يحني وقت 
حي���ث م���ن احلماق���ة العتقاد ب���اأن علي���ك اأن 
تعي�س م���ن اأجل اأن تخل���ق. ل.. جمرد جحر 
وعنكب���وت ين�سج �سبكته، واأن���ت حتاول اأن 
تتذكر كي���ف كان العامل يف اخلارج". )حوار 
م���ع كارلو����س فوينت����س، جمل���ة نيوي���ورك 

تاميز، 11 مار�س 19٧3( 

  املوت 
ب�ساأن تاأمالته يف املوت، جند: 

اأخ���اف م���ن امل���وت، ب���ل اأخ�سى اأن  "اأن���ا ل 
اأم���وت وحي���دًا يف غرف���ة بالفن���دق، بينم���ا 
عل���ى  وال�سيناري���و  مفتوح���ة،  حقائب���ي 
املن�س���دة. اأري���د اأن اأع���رف اأ�ساب���ع من التي 

�سوف تغم�س عينّي".   

 "ل اأحب ال�سفر بالطائرة، لي�س لأنني اأخاف 
من امل���وت، اإمن���ا لأنن���ي اأ�سع���ر بالقلق حني 
اأدرك باأنن���ي هناك، يف ال�سماء، ول اأ�ستطيع 

اأن اأفعل �سيئًا". 
 "اأخ���اف اأن اأموت اأثناء عملي���ة النتقال من 
م���كان اإىل اآخ���ر. ل مانع ل���دي يف اأن اأموت، 

لكن لي�س اأثناء النتقال". 
 "عندم���ا ت�سب���ح يف الرابع���ة وال�سبعني، لن 

يهمك مباذا متوت، بل كيف متوت".
 )اأنظر كتابه: النف�س الأخري(.

عن موقع �صينماتيك
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حميد عقبي

عندم���ا ب���داأت ال�سريالية بالظه���ور، كان من 
اأه���م ما قامت به الدعوة اإىل هدم كل التقاليد 
والنظريات الفكرية واجلمالية للفن، حترير 
اللغ���ة م���ن اجلم���ود ك���ي ي�ستطي���ع ال�ساع���ر 
والفن���ان التعب���ري عم���ا ي���دور بداخل���ه م���ن 
هواج�س و�سك وجن���ون، من دون اأن يعطي 
للرقاب���ة الذاتي���ة اأو ال�سلطوي���ة الأخرى اأي 

دور يف ابداعه.
ال�ساع���ر الدادئ���ي ت���ازارا اأعل���ن يف اإح���دى 
املنا�سب���ات: نح���ن نري���د اأن نك���ون اأح���رار، 
يعني نود العي�س واحلي���اة من دون قانون، 
نحن ل نوؤمن اأو نعتقد ب�سي، دورنا هو هدم 
كل ما مت بناوؤه لليوم، يف جمال الفن والدين 
والدب واملو�سيقى. نحن نريد حياة جديدة، 
حياة اأكر �سهولة من دون خداع. نحن ل�سنا 
حزًب���ا �سيا�سًي���ا، نحن ل�سن���ا جمموعة، كون 
كل واح���د منا له فكرت���ه اخلا�سة، لكل واحد 
�سخ�سيت���ه اخلا�س���ة، نح���ن نبح���ث جتدي���د 
الك���ون. الفن يجب اأن يكون نزهة م�سلية، ل 
�سيء ال ال�سع���ادة ال�سهلة و الطبيعية. نحن 
هّدمنا فكرة الإله لكننا ا�ستبدلناه بدين اآخر، 
هو الف���ن واجلم���ال، بالتاأكيد نح���ن �سد كل 

دين، احلب للجمال هو ال�سعادة.
بريت���ون ي���رى باأن���ه ل توجد قاع���دة لل�سعر 
وعلى ال�ساع���ر البحار يف الالوعي و يكتب 
م���ن دون تفك���ري، ال�سع���ر ه���و خرب�س���ة على 

الورق للتعبري عن اخليال و الروح.
يف  دايل  �سلف���ادور  و  بونوي���ل  لوي����س 
قام���ا   ،19٢9 ع���ام  اندل�س���ي"،  فيلم"كل���ب 
باإخراج فيلم من دون ق�سة اأو م�سار درامي، 
جمموع���ة من الأح���الم والكوابي�س املزعجة 

مت ت�سويرها باأ�سلوب غام�س، ومبهم.
ال�س���ور يف ه���ذا الفيل���م ل تخ�س���ع لقواع���د 
فني���ة اأو جمالي���ة وم���ن ال�سع���ب تاأطريه���ا 
و�س���رح معانيه���ا اأو ا�ستخ���دام املنط���ق لفك 
�سيف���رات ه���ذا اجلنون. كان اله���دف اإحداث 
�سدم���ة عنيفة بداخ���ل امل�ساه���د واإدخاله يف 
متاهة اجلنون، الفن هنا لي�س و�سيلة لإلقاء 
مواع���ظ اجتماعي���ة اأو اخالقي���ة، الف���ن هن���ا 
و�سيلة لتوثي���ق القلق الن�س���اين و حماولة 
له���دم و تدمري اخل���وف بداخ���ل روح الفنان 

و املتفرج
ال�س���ورة ال�سينمائية هدفه���ا ك�سف املجهول 
والبحث عن الالمرئي وهي و�سيلة للتعبري، 
تعب���ري ل يقّيده اأي �س���ي، هي رحلة اىل اآفاق 
العوامل املطلقة، حترير مطلق للفكر واخليال 

والروح.
الفيلم حماول���ة لتدمري قي���م فكرية وروحية 
وفني���ة �سائدة، هذا اله���دم �سروري من اأجل 
تاأ�سي����س روح جدي���دة، حتري���ر الح�سا����س 

الن�ساين، ت�سوير واقعي للخيال املجنون، 
والأمل و ال�سياع الن�ساين.

يف ه���ذا الفيل���م الق�س���ري جن���د خل���ط العديد 
م���ن القي���م و الأفكار، اظه���ار الرغب���ة و اللذة 
اجلن�سية و حتريرها من قيود العرف والدين 
و التقالي���د الجتماعي���ة الت���ي تنظ���م العالقة 
اجلن�سية بني الرجل و املراأة و هذه النظم لها 
مناب���ع قدمية منذ خلق الل���ه الن�سان و اأنزله 
لالأر�س. ه���ذا الفيلم يعتر انقالب جديد على 
الفن ال�سينمائي و الف���ن ب�سكل عام، ال�سينما 
هن���ا �سكل و اأ�سلوب جدي���د للتعبري املجنون، 
جعل الكثريي���ن من ال�سعراء يعي���دون النظر 
يف الف���ن ال�سينمائ���ي، ك�س���كل فن���ي و�سعري 
قادر على اإحداث ثورة يف التفكري الن�ساين، 

ل تقل عن ثورة اكت�ساف الكتابة و ال�سعر
نحن ل�سنا اأمام رموز، الفيلم هو اأ�سبه بحلم، 
تّنقل م���ن م�سهد اىل اآخر م���ن دون وجود اأية 
عالق���ة ربط، التالع���ب بال�س���ورة و ايقاعها، 
اإح���داث نوع م���ن الت�سويه املتعم���د لل�سورة، 

بل تدمريها اأحيانًا.
مبا�س���رة،  تاأت���ي  الفيل���م  ه���ذا  يف  ال�س���ورة 
عفوية، جمالها ناجت عن الختيار الع�سوائي 
و الفو�سوي، كل �سورة و لقطة مّت اكت�سافها 
م�سادف���ة، له���دم اأي دللة اأو معن���ى حمدد، ل 
يوجد للمكان اأو تعريف لل�سخ�سيات وحتديد 
للعالقات بني ال�سخ�سي���ات واملكان والزمان، 
تاأت���ي  �سعري���ة،  ب�سرخ���ة  اأ�سب���ه  م�سه���د  كل 
م���ن اأعم���اق روح ان�سانية، تعاين م���ن القلق 
وال�سط���راب يف عامل تع�سف ب���ه احلروب، 
اأ�سب���ح املوت واقًع���ا، ولي�س �سبًح���ا، احلياة 

وال�سعادة هي ال�سبح وهي الأمل املفقود
ال�سعر يف ال�سينما كما يف فيلم"كلب اندل�سي"، 
لي�ست نتاج �سور رومان�سية، فالفنان ل يهمه 
اأن يحق���ق متع���ة ب�سري���ة، اأو تاث���ري عاطفي، 
ال�سينم���ا هنا هذي���ان روحي خال����س، الفنان 
يتخ���ذ م���ن الفيلم و�سيلة للتعب���ري عن ذاته، و 
ل يتدخ���ل يف �سرح ابداعه، لكل متفرج حرية 
الفه���م، الفيل���م كالق�سيدة يث���ري اأ�سئلة وجدًل 
ول يق���دم مو�سوًع���ا واح���ًدا، ل توجد وحدة 
مو�سوعي���ة واحدة، ول يوج���د منطق، نحن 
نحّلق مع خيال فني بكل ما يحمله من فو�سى 

و خيال جمنون، جنون بال حدود.
لكنن���ا ل�سنا خ���ارج الواق���ع، نحن ل�سن���ا اأمام 
ت���رف فني �ساذج، كل لقطة يف الفيلم لها منبع 
اأ�سط���وري يق���دم لن���ا بونويل حقيق���ة الواقع 
بعم���ق و �س���دق، وبذلك ي�سب���ح الفيلم ف�ساًء 
فل�سفًي���ا وفكرًيا يثري الكث���ري من اجلدل حول 
احلقائ���ق املطلقة وماهية الن�س���ان، من دون 

العرتاف باأي حاجز، اأو خط اأحمر
احللم يف �سينما بونويل يقول نعم لالن�سان، 

يح���اول اإيقاظه من �سبات���ه و غفلته، كل حدث 
ال���روح  و  الفك���ر  لتن�سي���ط  حماول���ة  وفع���ل 
الن�ساني���ة، احللم ل يقدم لن���ا واقًعا قدمًيا اأو 
عاملً���ا مثالًي���ا، هو مبثابة ب�س���اط يتيح للواقع 
اأن ي�س���ري عليه ك���ي يتحدث ع���ن نف�سه ب�سكل 

مبا�سر و�سادق.
بونوي���ل اأ�سب���ه بغوا����س يغو����س يف عم���ق 
الواق���ع، و يظه���ر عل���ى ال�سط���ح حام���اًل معه 
اأ�سداف���ًا و اأ�سياًء اأخرى غريبة، بع�سها مفزع 
و مقزز اأحيانا، ل ميكننا اأن نلوم اأي غوا�س 
يغو����س يف البحر و يكت�س���ف اأ�سياء مقززة، 
بونوي���ل ح���اول ع���ر م�س���اره الفن���ي اظهار 
حقيقة عم���ق الواقع و اظه���اره على ال�سطح، 
حم���اول تنقية العمق كي يظ���ل جمياًل وحًيا، 
فال�سوائ���ب يف عم���ق البح���ر ت�س���ر بجم���ال 

وحياة الكائنات والكون.
بونوي���ل ا�ستخدم املونتاج كاداة خللق الفعل 
اأو احلرك���ة باأ�سل���وب ت�سكيل���ي، يف اللقط���ة 
الأوىل من"كل���ب اأندل�س���ي"، يقوم رجل بفقع 
ع���ني امراأة بو�سطة مو����س حالقة، اظهار هذا 
الفع���ل العني���ف بلقط���ة كبرية يح���دث �سدمة 
نف�سية للمتف���رج، ثم يربط ه���ذا الفعل بلقطة 
ل�سحاب ي�سري باجت���اه القمر و يخرتقه، فهل 
يري���د املخ���رج القول ب���اأن العن���ف و الق�سوة 
هي واق���ع ان�ساين اكت�سبه م���ن الطبيعة؟ هل 
الطبيعة هي م�سدر العن���ف و الوح�سية؟ هل 
الن�سان كائن وح�سي هو من نقل هذا العنف 
للطبيعة؟ هل الن�سان كائن متوح�س بطبيعته 

و ل ميكن تعديل هذا ال�سلوك؟
بونوي���ل يف اللقط���ة الأوىل يوؤ�س����س لن���وع 
جدي���د لروؤية الف���ن ال�سينمائ���ي، فتدمري عني 
فت���اة جميل���ة، م���ا ه���ي ال ا�ستع���ارة تدعون���ا 
لروؤي���ة هذا الفن، كفن �ساح���ر، علينا اكت�سافه 

من جديد.
الكب���ت  اأن  ي���رى  الفيل���م، بونوي���ل  ه���ذا  يف 
اجلن�س���ي، يول���د عنًف���ا، ب���ل �سبًق���ا جن�سًي���ا، 
وال�سبب هو �سط���وة الرجوازية وهيمنتها، 
التي �سلخ���ت الن�سان من ان�سانيته و حرمته 
م���ن حري���ة املتع���ة اجلن�سي���ة بفر����س نظ���م 
وا�ستغ���الل الدي���ن وهيمنت���ه، بينم���ا تعي����س 
الطبق���ة الرجوازي���ة و رج���ال الدي���ن حي���اة 
مليئ���ة باملل���ذات، تعي�س بقي���ة الطبقات حياة 
احلرم���ان، م���ن وجهة نظ���ر بونوي���ل احلرية 
اجلن�سي���ة، مطلب اأ�سا�س���ي للتحرر الفكري و 

ال�سيا�سي و الجتماعي
بونوي���ل فن���ان عبق���ري و مب���دع، كان ق���دًرا 
لل�سينما، و كانت ال�سينما قدره، بل هو قدرنا 

اأن نغو�س يف حلم بال حدود.

عن احلوار املتمدن

كلب أندلسي... فيلم تدميري 
مرعب
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حممد عبيدو 

 اأخطائ����ي و�سكوك����ي ت�س����كل ج����زءًا من����ي، كم����ا 
ه����ي احلال مع يقين����ي.. ولأنني ل�س����ت موؤرخًا، 
يف  و..  بالكت����ب  اأو  باملالحظ����ات  اأ�ستع����ن  مل 
كل الأح����وال، ف����اإن ال�س����ورة الت����ي اأقدمها، هي 
�سورتي، مع قناعاتي، مع ترددي، مع تكراري، 
واح����دة:  وبكلم����ة  واأكاذيب����ي..  حقائق����ي  م����ع 

ذاكرتي«.   
يف ف�س����ل ع����ن الأح����الم واأحالم اليقظ����ة، يكتب 
بونوي����ل: »ل����و قال����وا يل بق����ي ل����ك م����ن احلي����اة 
ع�سرون يوم����ًا، ماذا تفع����ل يف ال�ساعات الأربع 
والع�سري����ن م����ن كل ي����وم من ه����ذه الأي����ام التي 
�س����وف تعي�سها؟ لأجبت: اأعط����وين �ساعتني من 
احلي����اة الفاعل����ة وع�سري����ن �ساع����ة م����ن الأحالم 
�س����رط اأن اأتذكرها فيما بع����د، لأن احللم موجود 

ملجرد الذكرى التي نتعلل بها«.   
»هذا اجلنون اخلا�س بالأحالم، مبتعة اأن اأحلم، 
وه����و ما مل اأحاول اأب����دًا اإيجاد تف�سري له، ي�سكل 
اإحدى النزعات الدفينة التي قربتني ال�سريالية 
»كل����ب اأندل�سي"ول����د م����ن مت����ازج م����ا ب����ني احد 
اأفالمي وحلم »دايل« وفيم����ا بعد اأدخلت اأحالمًا 
يف اأفالمي حم����اوًل تفادي املظه����ر العقالين اأو 
التف�سري الذي ميكن اأن تنطوي عليها، ذات يوم 
قلت ملنت����ج مك�سيك����ي: اإذا كان الفيلم اأق�سر مما 
يجب فباإم����كاين اأن اأ�سيف له حلمًا، ومل ترق له 

دعابتي كثريًا«.   
واملتاب����ع لأفالم بونويل ميكنه اأن ي�ستنتج عددًا 
وافرًا م����ن امل�سادر التي اأ�سفت على تلك الأفالم 
ال�سبغ����ة ال�سريالي����ة، ولك����ن احلاف����ز الرئي�سي 
كان »احل�سا�سي����ة غ����ري العقالنية"كم����ا يبدو من 
معاجلت����ه لل�س����ور واملونتاج وال�س����وت، وهذا 
ما مينح الأفالم خ�سائ�����س احللم، وكانت اأكر 
�س����وره تكثيف����ًا هي الت����ي تثري اأم����ا ال�سحك اأو 
الغمو�س. لقد اآم����ن بونويل »باأن الغمو�س هو 
العن�سر الأ�سا�سي يف اأي فن، فهو ل ينف�سل عن 

امل�سادفة، والكون كله �سيء غام�س«.   
ويتح����دث بونوي����ل وب�س����كل جي����د للغاي����ة ع����ن 
ده�ست����ه لدى اكت�ساف����ه باري�س عا�سم����ة الثقافة 
العاملية، عا�سم����ة »احلداثة« يف ع�سرينيات هذا 
القرن فيتع����رف على اأندريه بريتون املن�سق عن 
دادائي����ة تري�ست����ان تزارا وامل�سم����م على حترير 
الإن�س����ان م����ن كل عبودي����ة وقي����ود الرجوازية 
با�ستخ����دام اأ�سلح����ة الالوع����ي التي تع����ر عنها 

بالأحالم والكتابة الآلية.   
والدت����ه،  م����ن  م����ادي  وبدع����م  ع����ام 19٢8،  يف 
»الكل����ب  فيل����م  حتقي����ق  م����ن  بونوي����ل  متك����ن 
الأندل�سي"بالتع����اون مع �سلف����ادور دايل. وكان 
املراد من هذا الفيلم �سدم البورجوازية وانتقاد 
الف����ن الطليعي يف اآن واحد. وق����د عر بونويل 
يف فيلم »الكل����ب الأندل�سي"ع����ن رف�سه لنزعات 
الطليعي����ني ال�سكالني����ة وولعه����م ب����� »اخل����دع » 

ال�سينمائية على ح�س����اب امل�سمون. و�سيناريو 
الفيل����م م�ستوح����ى م����ن حلمني احدهم����ا للوي�س 
بونوي����ل حينما حلم ذات م����رة »باأن غيمة تقطع 
القم����ر«، »مو�سى حالقة ت�س����ق عينًا« وحلم دايل 
»ب����اأن يدًا م����الأى بالنم����ل« طبعًا لي�����س يف الفيلم 
ل كل����ب ول اأندل�س����ي.. اإمن����ا هي تتاب����ع م�ساهد 
كابو�سية، حبكت مبهارة فائقة لت�سدم امل�ساهد، 
الفيل����م ا�ستهوى ال�سريالي����ني واعتروه مبثابة 

بيان �سريايل اآخر!   
يف  بونوي����ل  اأندل�سي"خمرج����ه  »كل����ب  اأدخ����ل 
املجموع����ة ال�سريالي����ة الت����ي حتم�س����ت ل����ه ومن 
يف  عنه����ا  حت����دث  الت����ي  املجموع����ة  اأ�سم����اء 
�سفح����ات طوال م����ن مذكراته »ماك�����س اإرن�ست« 
و«ب����ول اإيلوار"و«ت����زارا« و«اأراغون"و«ريني����ه 

�سار"و«بيكا�سو« و«كوكتو"وغريهم.   
وع����ن املجموع����ة ال�سريالي����ة يكت����ب بونوي����ل: 
كن����ت  فق����د  املجموع����ة  اأع�س����اء  باق����ي  »ومث����ل 
اأ�سع����ر مبي����ل نح����و ت�س����ور مع����ني للث����ورة، مل 
يك����ن ال�سريالي����ون اإرهابي����ني ومل يكون����وا م����ن 
ذوي الن�ساط����ات امل�سلح����ة بل كان����وا يكافحون 
�سد جمتم����ع يكرهون����ه م�ستخدم����ني الف�سيحة 
ك�سالح رئي�سي، �سد عدم امل�ساواة الجتماعية، 
وا�ستغ����الل الإن�س����ان لالإن�س����ان، كن����ا ن����رى يف 
الف�سيحة، لوقت طويل، عامل ك�سف فعاًل قادرًا 
عل����ى اإ�سهار تل����ك الو�سائ����ل ال�سري����ة والكريهة 

التي ي�ستخدمها النظام الواجب تهدميه«.   
ال�سريالي����ة،  كان����ت  م����اذا  اأ�س����األ  م����ا  »كث����ريًا 
ب����اأن  اأق����ول  اأحيان����ًا  اأجي����ب؟  مب����اذا  اأدري  ول 
هام�س����ي،  ه����و  فيم����ا  جنح����ت  ق����د  ال�سريالي����ة 
وف�سل����ت فيما ه����و اأ�سا�س����ي »اأندري����ه بروتون« 
و«اإيلوار"و«اأراغون"يعت����رون م����ن بني اأف�سل 

الكتاب الفرن�سيني يف القرن الع�سرين.   
»ماك�س اإرن�س����ت«، »ماغريت« و«دايل« يعترون 
من بني اأك����ر الر�سامني قيمة و�سهرة ويحتلون 
مكانًا جي����دًا يف جميع املتاحف لكن املجد الفني 
والنج����اح الأدب����ي كان����ا ال�سيئ����ني الأق����ل اأهمية 
بالن�سبة اإىل معظمنا. دخلت احلركة ال�سريالية 
وع����ن غري ق�سد ومن الب����اب العري�س يف جميع 
الفهار�����س ال�سنوي����ة ل����الأدب والر�س����م، اأم����ا ذلك 
الأم����ر ال����ذي ترغب ب����ه اأكر من اأي �س����يء اآخر، 
رغب����ة مت�سلطة غ����ري قابلة للتحقي����ق فهو تغيري 
الع����امل وتبديل �سروط احلي����اة ويف هذا الأمر � 
الأ�سا�سي � يكفينا اإلق����اء نظرة حولنا لكي ندرك 

مدى اإخفاقنا«.   
فيل����م بونويل »الع�س����ر الذهب����ي"1930 رافقته 
�سج����ة هائلة فاملعركة التي اأحدثها الفيلم الهدام 
يف ا�ستوديو ٢8 والهجوم اليميني عليه، واأمر 
امل�س����ادرة ال����ذي اأ�س����در بحقه ت�س����ري اإىل اإرادة 
الرف�����س ال�سريالية يق����ول بونويل ع����ن الفيلم: 
وب�س����كل  اإيل  بالن�سب����ة  الذهب����ي  الع�س����ر  »كان 

خا�����س، فيلمًا ع����ن حب جمنون عن ق����وة دفع ل 
تق����اوم تعمل يف كل الظروف عل����ى دفع الواحد 
باجتاه الآخر الرجل واملراأة اللذان ل ميكن لهما 

اأن يلتقيا على الإطالق«.   
يف »الع�سر الذهبي"�سور وم�ساهد غري ماألوفة، 
حي����ث ن����رى الأ�سق����ف والزراف����ة مقذوف����ني م����ن 
النافذة، وعربة تقتحم �سالون احلاكم، وعظامًا 
وهي����اكل ب�سري����ة قرب ال�ساط����ئ، وال�ساعر جاك 
بريف����ري وهو يع����ر ال�سارع، وبق����رة ترك فوق 
ال�سري����ر، بع����ني مفتوحة، رمبا كان����ت هي العني 
التي قال عنه����ا دايل: »اإن العني الوا�سعة للبقرة 
ميك����ن اأن تعك�����س يف بيا�سه����ا النا�س����ع �سورة 
م�سغ����رة ملنظر طبيعي«، كما ق����ال: »اإن ال�سينما 
ميك����ن اأن تعر�س حبة ال�سكر عل����ى ال�سا�سة كما 

لو كانت اأكر من منظر اأبنية عمالقة«.   
وبف�سل ورقة يان�سيب رابحة ا�ستطاع ت�سوير 

الفيل����م الوثائقي املوؤث����ر »اأر�س بال خبز"193٢ 
ال����ذي اأثار هيجان اليمني الإ�سباين وانتهى اإىل 
منع����ه. وتوق����ف عمله مع بداية احل����رب الأهلية 
يف الإنتاج حيث انحاز اإىل جانب اجلمهوريني 
وخدم اجلمهورية الإ�سبانية من خالل �سفارتها 
ليعم����ل  اإىل هولي����وود  �ساف����ر  ث����م  باري�����س  يف 
يف ق�س����م الأف����الم الوثائقي����ة املوجه����ة لأمري����كا 
الالتيني����ة وعام 1946 مثل الكث����ري من املنفيني 
الإ�سبان اختار بونوي����ل املك�سيك لتكون موطنًا 

ثانيًا له.   
ما بني عامي 1946 و1964 بدءًا من »الكازينو 
الكبري"وحت����ى »�سيم����ون ال�سحراء"حق����ق يف 
املك�سي����ك ع�سري����ن فيلم����ًا م����ن جمم����وع اأفالم����ه 

البالغة اثنني وثالثني.   
وم����ن ب����ني ه����ذه الأف����الم يح����رز فيل����م بونوي����ل 
مهرج����ان  يف  الإخ����راج  »املن�سيون"جائ����زة 

»كان"1950 وق����د عال����ج وبطريقة غ����ري معتادة 
مو�س����وع الأطفال الفقراء الذي����ن يعي�سون على 

هام�س احلياة يف املدن الكرى.   
يف املك�سي����ك ت�س����دى ملو�س����وع مي�����س الدي����ن 
ه����و »نازارين"ال����ذي جمع����ه لأول م����رة باملمثل 
الإ�سب����اين الكب����ري فران�سي�سك����و راب����ال، ال����ذي 
�سي�س����ري مع����ه بع����د ذل����ك يف م�س����وار �سينمائي 
طوي����ل وخ�س����ب. ويف 1955 غ����ادر بونوي����ل 

املك�سيك، عائدًا اإىل فرن�سا.   
الت�س����ال  »كان"مت  مهرجان����ات  اأح����د  وعق����ب 
بيونويل ليخرج فيلمًا يف اإ�سبانيا فكانت قنبلته 
املوقوت����ة »فرييديان����ا« 1961 ال����ذي ت�سبب يف 
اإ�سباني����ا بف�سيحة كب����رية اإذ بعد اأن كان قد حاز 
يف مهرجان كان عل����ى ال�سعفة الذهبية، منع يف 
اإ�سباني����ا واأقيل املدير الع����ام لل�سينما لأنه �سعد 
اإىل املن�س����ة يف »كان"وا�ستل����م اجلائزة ومنعت 
املك�سي����ك  ويف  عر�س����ه.  الإ�سباني����ة  احلكوم����ة 
�س����ور بونوي����ل فيلمه »املالك املدم����ر"196٢ ثم 
حقق عام 1964 فيلمًا حول ال�سخ�سية املده�سة 
»القدي�س �سمعان العمودي« نا�سك القرن الرابع 
الذي اأم�س����ى اأكر من اأربعني عام����ًا فوق عمود 

يف �سحراء �سوريا.   
م����ع انتقاله لالإقامة والعمل يف فرن�سا، والعي�س 
ل�سطحات����ه  وتقب����اًل  حت����ررًا  اأك����ر  اأج����واء  يف 
الفني����ة وروؤاه اجلمالي����ة، راأى اأن����ه م����ن املمكن 
فب����داأت  ال�سريالي����ة،  �سياغات����ه  اإىل  الع����ودة 
مرحلة جديدة وملون����ة يف حياته الفنية. وقدم 
خ����الل ع�سر �سنوات م����ن 196٧ اإىل 19٧٧ �ستة 
اأفالم ه����ي: ح�سناء النه����ار«196٧« درب التبان 
»1969"تري�ستانا »19٧0"�سحر البورجوازية 
اخلف����ي »19٧٢"جائ����زة اأو�س����كار اأف�س����ل فيل����م 
اأجنب����ي. �سب����ح احلري����ة »19٧4"ه����ذا ال�س����يء 

الغام�س للرغبة » 19٧٧ ».   
»م����ع اق����رتاب اأنفا�س����ي الأخ����رية.. يبق����ى �سيء 
واح����د اآ�سف له، ه����و عدم معرفة م����ا �سيجري.. 
واأع����رتف اأخريًا: عل����ى الرغم م����ن كل كراهيتي 
لالإع����الم، اإّل اأنن����ي اأمتّن����ى اأن اأكون ق����ادرًا على 
النهو�س من بني الأموات، مّرًة كل ع�سر �سنني، 
لأذه����ب اإىل اأح����د الأك�ساك، فاأ�س����رتي جمموعة 
من ال�سحف ول �س����يء اآخر، واأعود اإىل املقرة 
حام����اًل �سحف����ي، بوجه����ي ال�ساح����ب، مّتكئًا يف 
طريق����ي على اجلدران، فاأقراأ عن كوارث العامل، 
قبل اأن اأعود اإىل الن����وم، را�سيًا، يف مالذ القر 

املريح«.   
لعبت حي����اة لوي�����س بونويل امل�سطرب����ة القلقة 
املتغ����رية دورًا رئي�سيًا مهمًا انعك�س على اأفالمه 
املده�س����ة. واأ�سبحت مرجعًا ل ب����د من الوقوف 
اأمامه لتف�سري الأ�سئلة الكثرية واملحمومة التي 

يطرحها هذا العبقري يف اأفالمه.  
عن �صحيفة الغد االردنية

»أنفاسي األخيرة« 
مذكرات لويس بونويل الصاخبة

قبل وفات��ه يف حزيران من ع��ام 1983، باأ�شهر قليلة اأنهى لوي���س بونويل، املخرج 
ال�شينمائ��ي ال�شوري��ايل الذي عا�س ع�ش��ره بتفرد واأ�شه��م يف العديد من حركاته 
الثقافي��ة والفني��ة، مذكراته، التي ترجمه��ا املخرج مروان ح��داد و�شدرت حتت 
عنوان »اأنفا�شي الأخرية« �شمن �شل�شلة الفن ال�شابع عن موؤ�ش�شة ال�شينما ال�شورية. 
يف الف�ش��ل الأول منها يقول: »يف هذا الكتاب، القريب من ال�شرية الذاتية، والذي 
تهت في��ه اأحيانًا، كم��ا يف رواية من رواي��ات ال�شعاليك، ترك��ت لنف�شي الن�شياق 
وراء اإغ��واء ل يق��اوم يف رواية احلكاية غري املتوقع��ة، وامل�شتمرة، مع حذري من 

اإيراد اأية ذكرى زائفة.
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اأحمد علي البحريي

م���ن الأف���الم الفرن�سية املث���رية لالنتباه، فيلم 
اأي�س���ا عل���ى  ذي طاب���ع �سوري���ايل يحت���وي 
جدلية تنبه اىل خطورة احلياة يف ظل ع�سر 
العوملة التي ما زالت جترر ذيولها نحو اإيقاع 
رخي�س ي�س���رب على اأوتار الطبقية. والفيلم 
بعنوان"�سح���ر الرجوازية اخلفي"للمخرج 
الإ�سب���اين الأ�س���ل لوي����س بونوي���ل احلائ���ز 
اأي�سا عل���ى اجلن�سية املك�سيكي���ة. ولعله اأحد 
اأهم اأفالمه على م�ستوى امل�سمون وال�سياغة 
والفكر واللغ���ة ال�سينمائية الع�سرية وح�سن 
ا�ستخ���دام فن ال�سقاط والإيه���ام، حتى لتكاد 
بعد نهاية هذا الفيلم يتملكك �سعور باأن كل ما 
�ساهدت���ه من اأحداث ما ه���و ال جمرد �سطحة 

خيال من اأية �سخ�سية من �سخ�سياته.

ق�شة ب�شيطة
اأهمية فيلم"�سحر الرجوازية اخلفي")اإنتاج 
ب�ساط���ة مو�سوع���ه  تكم���ن يف  ع���ام 19٧٢( 
)�سيناري���و الكات���ب الكبري جان كل���ود كاربيه 
عن ق�س���ة الروائي بيري لوبي���ز(، الذي يقوم 
على"دعوة ع�س���اء"يف مطعم، لكنها يف واقع 
الأم���ر لي�ست جمرد دعوة لتن���اول الطعام كما 
يتخيله���ا البع�س، فهي تتط���ور ما بني الواقع 
واخلي���ال لت�سل اىل حوادث غري متوقعة، بل 
ومفاجئة للمتفرج على طريقة املخرج بونويل 
ال�سوريالية، وهي طريقة ما ي�سفع لها حقيقة 
ه���و اأ�سالة فّنها وتعبريها، وم���دى الت�ساقها 
مب���ا هو اإن�ساين وعميق ومده�س وهي اأي�سا 
طريق���ة الط���رح واللغ���ة والتن���اول والتعبري 
ال�سينمائي املتمرد على الواقعية يف ال�سينما 
املعا�سرة، باجتاه حتطيم الأ�سلوب ال�سردي، 

���ة م���ا نوع���ا م���ن  بحي���ث ت�سب���ح رواي���ة ق�سّ
الإرهاق والإزع���اج للم�ساهد. وقد ظهرت يف 
فرتة ال�ستينيات اأفالم مهمة وخمتلفة من هذا 
النوع املحبب اىل خم���رج �سحر الرجوازية 
مثل:"بر�سونا"للمخ���رج ال�سوي���دي العمالق 
و”تيورميا"للمخ���رج  بريغم���ان،  اأجنم���ار 
الإيط���ايل بازولين���ي )19٢٢ � 19٧5(، كذلك 
�سغارا"للمخ���رج  ابت���داأوا  فيلم"الأق���زام 
هريت���زوغ، بالطب���ع اىل جان���ب الفيل���م الذي 

نح���ن ب�سدده والذي يحم���ل يف ثناياه جانبا 
من الت�س���ور الفرن�سي للعامل، بل يحمل اأكر 
م���ن ذلك م���ن حيث ب�سمت���ه املهم���ة يف جمال 
التعام���ل م���ع مفه���وم ال�س���رد ال�سينمائي يف 
�س���ورة فني���ة متع���ددة الأبع���اد واجلمالي���ات 
وال�سق���ل، مم���ا دف���ع بالعدي���د م���ن خمرج���ي 
ال�سينما الأوروبية وبخا�سة يف حقل الأفالم 

الق�سرية، اإىل ال�سري على منواله.
اخلفي"ثم���ة  الرجوازي���ة  فيلم"�سح���ر  يف 

ظاه���رة فني���ة جدي���دة ذات �سل���ة مب�ستويات 
ت���ام  بو�س���وح  منه���ا  نالح���ظ  الت���ي  ال�س���رد 
اأربع���ة م�ستويات، ويخت����س امل�ستوى الأول 
يب���داأ  رواي���ة  اأي  ومث���ل  الواق���ع،  مبناق�س���ة 
الفيل���م ب�س���رد حكاي���ة جمموع���ة م���ن النا�س 
الرجوازيني الذي���ن يتوجهون بكل ما لديهم 
م���ن مظاه���ر واأف���كار وقي���م خا�س���ة حل�سور 
دعوة طع���ام، وهذا امل�ستوى كما يبدو لنا من 
ال�ّسط���ح حدث ع���ادي، لكنه ومن خالل خمرج 

الفيلم ي�سبح حالة يكّر�سها واقع هذه الطبقة 
املعزول���ة عن ق�سايا النا����س وهمومهم، ومن 
ثم يتطور هذا الواقع بكل مظاهره و�سخافته 
�سوب م�ستوى ثان اأكر اأهمية وعمقا، يوّفر 
للحالة ال�سينمائية املزيد من عن�سري الرتقب 

والت�سويق الالزمني لبناء املو�سوع.
اأم���ا امل�ست���وى الثاين من الفيل���م فيتج�سد يف 
عن�س���ر )احللم(، حي���ث يكت�س���ف امل�ساهد اأّن 
م���ا م���ّر قب���ل حلظ���ات يف امل�ست���وى ال�سردي 
الأول م���ن اأح���دث ما هو اإل حل���م. اإّن احلدود 
ب���ني هذا احلل���م والواق���ع يف امل�ستوى الأول 
ت�سب���ح غائم���ة وغ���ري وا�سح���ة �سم���ن �سكل 
�سينمائ���ي خ���اّلب مي���زج احل���الت واملواقف 
ح�ّسا����س  مونتاج���ي  اإط���ار  يف  واملظاه���ر 
ومره���ف اىل احل���د ال���ذي ل يجعل���ك تنف�سل 
ع���ن احلالة الأ�سلية ولو ملج���رد حلظات، كما 
ن���رى يف العديد من الأفالم التي تعتمد بع�سا 
م���ن الفوا�س���ل ال�سينمائية لتحدي���د امل�ساهد 
والك���وادر وفق���ا للغ���ة �سينمائي���ة اأق���رب اىل 
مفه���وم البن���اء الكال�سيك���ي للقط���ات. ورمبا 
ينف���رد املخ���رج بونويل عن غ���ريه يف طريقة 
التعب���ري والف�سل بني احل���الت ال�سينمائية، 
فل���م ميك���ن عن���ده متيي���ز بداي���ات احلل���م اإل 
ب���الإدراك احل�ّسي للم�ساهد ال���ذي قد يراوده 
�س���ّك ما، فهل ي�سري هذا الإدراك احل�سي على 
الفيل���م كل���ه؟ اإذ م���ن املمكن ق���راءة الفيل���م كّله 
وحت���ى ما قب���ل نهايته، باعتب���اره حلم اإحدى 
�سخ�سيات الفيلم الرئي�سية، وهي ال�سخ�سية 
التي يوؤديها املمث���ل فرناندو راي الذي يلعب 

دور ال�ّسفري.
يف ح���ني جن���د اأن امل�ستوى ال�س���ردي الثالث 
يف الفيل���م يتح���دد يف �سي���ادة مفهوم"ال�سرد 

لويس بونويل
س��حر البرجوازي��ة أم الس��خرية منها؟

برغ��م اأنها لي�ش��ت �شينما جتاري��ة تربح املالي��ني مبفه��وم ال�شينم��ا الهولودية، اإل 
اأنه��ا جنحت يف اأن تكون يف ال�ش��دارة واأن تلفت انتباه الع��امل والنقاد، واأن تنجح يف 
ج��ذب اجلمهور من خ��الل اأهم مهرجاناتها عل��ى �شعيد الفن ال�شاب��ع اأي )مهرجان 
كان ال�شينمائي(، وذل��ك بتاأثري من روحها الإن�شانية وما تتمتع به هذه الروح من 
رومان�شية وجمال و�شمولية يف التعبري والتناول وال�شقل، والتي باتت ت�شكل تيارا 
يبحث يف الإبداع وق�شايا الإن�شان املعا�شر... نتحدث، هنا، عن ال�شينما الفرن�شية 
الت��ي ا�شتطاع��ت اأن تتجاوز مفهوم الإنت��اج التجاري الذي روجت ل��ه اأفالم العنف 
والرعب واخلي��ال العلمي و�شول اىل اأفالم التج�شي��د )الأبعاد الثالث(، اىل مفهوم 
�شينم��ا الإن�شان، وهو يف الواقع مفهوم طليعي يركز يف )الذاكرة( التي تت�شع لأكرث 
م��ن كادر و�شورة.. �شينما ما زالت تتاألق وتلقى احلف��اوة يف جميع املحافل الدولية 
لي���س لأنها قادمة من بلد احلري��ة والنور، بل لأنها اأفالم اإن�شانية خال�شة، ل تقوم 

على اقتبا�س و�شرقة اأفكار الآخرين كما يحدث يف العديد من بلدان العامل.
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املتداخل"لالأح���داث، فف���ي الفيلم تروى ثالث 
ق�س�س على ل�س���ان رجال هام�سيني، وهم من 
�سن���ع كاتب ال�سيناريو، ب���ل هم يف املح�سلة 
العام���ة م���ن �سنع اخلي���ال، كما اأي�س���ا احللم 
والواق���ع، وهما اأك���ر اأجزاء الفيل���م ت�سويقا 

وجذبا للمدرك الب�سري لدى املتفرج.
اأم���ا امل�ستوى ال�س���ردي الرابع، فه���و م�ساهد 
ي�س���ريون  املدعوي���ن  فيه���ا  ن���رى  متك���ررة، 
يف طري���ق ريف���ي طوي���ل حمف���وف باملناظ���ر 
والأ�سج���ار والأ�سي���اء، وه���ذا امل�ست���وى يف 
تقديري يبقى جزءا مهما يف هذا العمل الذي 
ل يه���در ثانية واحدة يف التعب���ري والت�سكيل 
واإب���راز عمق ودواخ���ل ال�سخ�سي���ات ومدى 
للطبق���ة  الجتماعي���ة  بالتفا�سي���ل  ارتباطه���ا 
الر�ستقراطية. لكن من املهم الإ�سارة هنا اىل 
ان ه���ذا امل�ستوى ل �سل���ة له باحللم اأو ال�سرد 
الق�س�سي، ويبدو وكاأن هذا امل�ستوى يعك�س 
موق���ف املخ���رج لوي����س بونوي���ل املتناق����س 
جت���اه هذه ال�سخ�سي���ات الرجوازية، وبدت 
لن���ا �سخ�سي���ات باهت���ة م�ستهلك���ة، ت�سري بال 

هدف خارج ظروفها امل�سطنعة.

احللم وال�شرد
اأم���ا خط���ورة التعامل مع مثل ه���ذا النوع من 
ال�س���رد يف املجال املعا�س���ر فتكمن يف وجود 
وط���رح عالق���ة جدلي���ة ب���ني احلل���م وال�س���رد 
الق�س�سي، كما نلمح اأي�سا يف ال�سرد اإ�سارات 
ث���الث ومتاهيات لعق���دة اأوديب، فف���ي اإثنني 
منه���ا يظهر ه���ذا وا�سح���ا، بينم���ا يف الثالثة 
ن���رى عالقة بني رمز الأب واإب���ن متمرد، بهذا 
املفهوم من �سراع الأجيال الذي اأ�سبح اأثريا 
ج���دا لدى ال�سينم���ا املعا�سرة جن���د اأن الفيلم 
يق���ود املتف���رج اىل تخّي���ل اأ�سياء كث���رية مثل 
اخل���وف والتوت���ر املختزن يف نظ���ام العالقة 
ب���ني الأب والإبن، اأو ب���ني ال�سلطة وال�سعب، 
يف ع���امل اأ�سبحت فيه العومل���ة تفر�س قيودا 
كث���رية. ورمب���ا ن�ستنت���ج اأ�سي���اء كث���رية من 
ح���وارات الفيل���م مث���ل: ان هناك �سط���وة ما، 
وقوة و�سيادية ما ل�سالح الطبقات، ول�سالح 
الذكورية اأي�سا، حيث تبدو الأحالم املج�سدة 
هنا ل�سال���ح الذكور الأثرياء الذين يتخوفون 
على الدوام من انح�س���ار �سلطتهم ونفوذهم، 
وبه���ذا املفه���وم ال���ذي كّر�س���ه بونوي���ل بقوة 
حل���م  و�س���وح  ع���دم  وراء  ال�سب���ب  يت�س���ح 
الن�ساء، اأو عدم �سردهن لأي ق�سة يف الفيلم، 
مفه���وم  ملج���رد حتقي���ق  كان وجوده���ن  ب���ل 
لديه���ن  �سلط���ة  ل  اإذ  الجتماعي���ة،  الواجه���ة 
يخف���ن فقدها، لكنهن بالطب���ع موجودات مثل 

اأي �سلعة للعر�س.
ع���ر دعوة طع���ام حتم���ل اأكر م���ن ظاهرها، 
ي�س���رح لن���ا بونوي���ل يف ه���ذا الفيل���م ال���ذي 
يذكرن���ا اأي�س���ا بفيل���م عرب���ي قري���ب من���ه يف 
عنوان���ه: )“دع���وة عل���ى الع�ساء"م���ن بطولة 
�سع���اد ح�سن���ي، ح�س���ني فهم���ي، واأحمد زكي 
وفي���ه تبدو اأهمي���ة �سراع الطبق���ات(، ي�سرح 
حي���ث  الرجوازي���ة،  طقو����س  ب�سوريالي���ة 
ن���رى يف بع����س املوا�سع نقدا �سدي���دا لثقتها 
بنف�سه���ا و�س���ط �سجيج ال�س���ارع، يف اإطار ل 
يخلو من ال�سخرية والوجع الإن�ساين، مبزج 
بدي���ع بني احلل���م والواقع وال�س���رد املتداخل 
املع���ر ع���ن تداخ���ل ثقاف���ات الع���امل وه���و ما 
يث���ري العديد م���ن الإ�س���كالت حينم���ا نتناول 
م�ساألة الهوية و�س���وؤال الذات. لكن مثل هكذا 
اأفالم، تنجح يف بناء تي���ار مت�ساعد لل�سينما 
الطليعي���ة امل�ستقبلي���ة التي تناق����س مثل هذا 

الق�سايا التي تغفل عنها ال�سينما يف اأوروبا، 
باعتبارها اأ�سبحت �سيئ���ا من املا�سي، ولكن 
م���ا هي ال�سينما اإذا مل يكن املا�سي بكل اأثقاله 
وحمولته جزءا من موا�سيعها واهتماماتها 
بالن�سبة للجيل اجلدي���د؟ فالكامريا احلقيقية 
هي التي تك�سف لنا احلياة على طبيعتها بدون 
جتميل او رتو����س او تزييف، وان الواقع ما 
�س���ور  ي�سهد"الرجوازية"القدمي���ة يف  زال 
معا�س���رة ل تخلو من عدم اح���رتام لالإن�سان، 
ورمب���ا تكون"العوملة”، وهي الهاج�س الول 
يف اف���الم بونويل هي احد اأهم املرتكزات يف 
تر�سي���خ وتركي���ز مفهوم"القوة"ناعمة كانت 
ام خ�سنة يف اأرج���اء الدنيا. ولعل هذا الكالم 
يقودن���ا بال�س���رورة لالإ�س���ارة اإىل فيل���م م���ن 
نتاج���ات ال�سينم���ا الليبية الغائب���ة احلا�سرة 
بعنوان"ر�سال���ة املنفي"م���ن تاألي���ف واإخراج 
امل�س���ري ح�س���ن ال�سيد ومن متثي���ل عدد من 
الفنان���ني الليبيني من بينه���م: �سالح الأحمر، 
فتح���ي كحل���ول، مهيب���ة جني���ب، وتناول���ت 
اأح���داث الفيل���م م�ساألة مهم���ة يف تاريخ ليبيا 
الوطن���ي املعا�س���ر، حينما ره���ن اليطاليون 
اآلف الليبي���ني ونفوه���م اىل ج���زر اإيطالي���ا، 
تر�سيخ���ا ملفه���وم القوة، وم���ا �سط���وة القوة 
حينم���ا ت�سب���ح يف �س���ورة ا�ستعم���ار ينظ���ر 
اىل النا����س عل���ى اأنه���م جم���رد عبي���د. وعل���ى 
ه���ذا يب���دو اأن الر�سال���ة الت���ي يحمله���ا الفيلم 
اخلفي"ه���ي  الرجوازي���ة  الفرن�سي"�سح���ر 
ر�سال���ة �ساملة، حتم���ل يف �سفحاته���ا الكثري 
من املعاين والدللت والإ�سقاطات على اأكر 
من رجال الرجوازي���ة باألقابهم والهالة التي 

يلقونها على اأنف�سهم و�سط املجتمعات.
واإذا اردن���ا التح���دث ع���ن الفيل���م يف جانب���ه 
اجلم���ايل م���ن حي���ث املناظ���ر والديك���ورات 
الإبه���ار  ومظاه���ر  واملو�سيق���ى  وال�س���اءة 
املختلف���ة، ف���اإن ه���ذا ل ي�ساه���ي احلديث عن 
الإمكاني���ات الهائل���ة ل���دى خمرج���ه ب���دءا من 
جناحه يف حتويل ق�سة عادية ب�سيطة ت�سرح 
للمتفرج حال���ة عدد من الرجوازيني الذين ل 
ميّلون م���ن احلديث عن اأجماده���م واأحالمهم 
وظروفهم، حال���ة تفي�س عن حاجتنا اىل مثل 
هذا امل�سه���د اململ، اىل حال���ة �سمولية عاملية، 
تف���ن الرجل يف اإعطائه���ا م�ساعر غري عادية، 
ب���ل ويجعل من خاللها املتف���رج مت�سائال على 
الدوام عن الق�سد الأهم من هذا الفيلم املمتع، 
ال���ذي يتمتع مبونتاج ع���ايل القيمة، ولقطات 
ر�سينة رائعة ف�سيحة ومركزة وحدث يتطور 
مع كل م�سهد وح���وار واإ�سارة وهم�سة ولفتة 
م���ن جانب املمثلني، مما يجعل املتفرج يعي�س 
حال���ة من الإجابات املفتوحة، وهي اأهم نقطة 
لدى اجلمه���ور الذي ي�سرتي التذاكر من اأجل 

م�ساهدة �سيء يحرتم عقله ل ظله.
يق���دم الفيل���م يف املح�سل���ة العام���ة منوذج���ا 
نوعي���ا ع���ن النج���اح ال���ذي حققت���ه ال�سينم���ا 
املا�س���ي،  الق���رن  ثمانيني���ات  يف  الفرن�سي���ة 
حينم���ا كان���ت تت�سدره���ا اأف���الم كب���رية م���ن 
مثل"رج���الن �سد القانون"عل���ى �سبيل املثال 
ل احل�س���ر للفت���ى الأول له���ذه ال�سينما حتى 
وق���ت قريب اآلن ديل���ون، وجان جابان، وهو 
فيلم اأي�سا يتح���دث عن مفهوم القوة و�سراع 
ل  اإط���ار  يف  ال�سيا�س���ي  والواق���ع  الطبق���ات 
يخل���و م���ن رهاف���ة الرومان�سي���ة وامل�سهدي���ة 
الب�سري���ة ذات اخل�سو�سية وا�ستخدام بارع 
لعن�س���ر احلدث ال�سرتجاع���ي )الفال�س باك( 
وامل�ساحات ال�سوئي���ة النوعية املركزة، التي 
و�سعت هذه ال�سينما على قمة خارطة �سينما 

اجلمال والعذوبة ولطف التعبري.

بونوي��ل.. رحل��ة متعرجة يف 
احلياة وثابتة يف ال�شينما

ول����د املخ����رج لوي�����س بونوي����ل يف ٢٢ �سب����اط 
ع����ام 1900 يف قرية كالن����دا مبنطقة اأراغون 
ع����ام  حزي����ران   30 يف  وت����ويف  ال�سباني����ة، 
الأول  فيلم����ه  اأخ����رج  ع����ام 19٢9  1983. يف 
بعنوان"الكل����ب الأندل�س����ي”، ث����م اأخ����رج عام 
1930 فيلم"الع�س����ر الذهبي"ع����ن ق�سة كتبها 
�سلفادور دايل. يف عام 193٢ عاد اىل اإ�سبانيا 
فيل����م  ال�سينمائي����ة  روائع����ه  اإح����دى  ليخ����رج 
بعنوان"اأر�س بال خبز”، ثم تطورت مفاهيمه 
عن ال�سينما حتى حظي بثقة كبرية من �سناع 
ومنتج����ي ال�سينم����ا يف هولي����وود، حتى دعي 
من قب����ل بع�سهم لالإ�سراف عل����ى اإعادة توليف 
بع�����س الأف����الم، م����ن بينها عل����ى �سبي����ل املثال 
فيل����م بعنوان"انت�س����ار الإرادة"لالأملانية ليني 
ريفنت�س����ول، كما اهتم من خ����الل هذه الأجواء 
بالإ�سراف على اإر�سال مواد �سينمائية تت�سمن 
مفاهيم وروؤى معادية للنازية حل�ساب عدد من 

املوزعني يف دول اأمريكا الالتينية.
انتقل بونويل اىل املك�سيك ليحقق اأهم مكا�سبه 
يف ال�سينما التي واجه خالل رحلته العديد من 
املتاع����ب على راأ�سها هجوم بع�����س النقاد على 
اأعمال����ه ومعتقدات����ه ال�سيا�سي����ة. يف املك�سي����ك 
وحتديدا يف الفرتة م����ا بني 194٧ اىل 1966 
اأجن����ز العديد من الأفالم التي تهتم موا�سيعها 
بالدرام����ا التاريخي����ة واملغام����رات واملوا�سيع 
الت����ي ته����ّم املتف����رج املحلي هناك، لك����ن ما لبث 
حنين����ه اىل فرن�سا اأن ق����اده اىل عا�سمة النور 
ع����ام 196٧ ليخ����رج واح����دا من اأفالم����ه املهمة 
بعنوان"ح�سن����اء النهار"م����ن بطول����ة النجمة 
الفرن�سي����ة كاتري����ن دينوف. وكان ه����ذا الفيلم 
وبطلته ف����األ خري عليه، بع����د الهتمام النقدي 
ب����ه، نظ����را ملحت����واه وطريق����ة تعب����ريه ولغته 
ال�سينمائية الأخاذة، كذلك الإقبال اجلماهريي 
الكب����ري عل����ى الفيل����م، م����ا دفع����ه اىل مزي����د من 
اجله����د والن�س����اط املوؤث����ر، فاأخ����رج لل�سينم����ا 
الفرن�سية فيلم مهم بعنوان"تري�ستانا”، واآخر 
بعنوان"�سبح احلرية"و�سول اىل فيلمنا الذي 
نتحدث عنه"�سحر الرجوازية اخلفي”، ونال 
عن����ه جائزة اأو�سكار اأف�سل فيلم اأجنبي والذي 
ي�س����ور رحلة ملجموع����ة م����ن ال�سخ�سيات من 
باري�س الت����ي كانت يف ذل����ك الوقت تعاين من 
م�س����اكل ناجتة عن تفجريات يق����وم بها بع�س 
املتطرف����ني، وق����اد ه����ذه ال�سخ�سي����ات املمث����ل 
فرنان����دو راي، ال����ذي يك�س����ف خ����الل �سل�سل����ة 
اأحداث الفيلم ملجموع����ة من الغرباء بع�سا من 

حمتوى اأوراقه ال�سخ�سية.
من اأهم اأفالم لوي�س بونويل: الكازينو الكبري 
املن�سي����ون   ،1949 الكب����ري  الفا�س����ق   ،194٧
اإخ����راج  اأف�س����ل  جائ����زة  عن����ه  ون����ال   ،1950
وجائزة الفير�س����ي مبهرجان كان ال�سينمائي 
ع����ام 1951، وفيلم اإمراأة بال حب، واملتوح�س 
عام 195٢، و�سعود لل�سماء 1956، ويوميات 
خادم����ة. والعدي����د من الف����الم ذات التنوع يف 
امل�سمون وبخا�س����ة ال�سيا�سي مثل فيلم �سبح 

احلرية عام 19٧4.
ا�ستط���اع بونوي���ل يف النهاية تر�سي���خ ا�سمه 
كواحد من اأه���م موؤ�س�سي التي���ار ال�سوريايل 
يف ال�سينما العاملية وبخا�س���ة بفيلمه"الكلب 
الندل�سي"ال���ذي يعر عن اأ�سال���ة هذا النوع 
م���ن ال�سينم���ا ال���ذي انف���رد به���ا ه���ذا املخرج 

النبيل.

عن �سحيفة الهرام



ب�ون��وي���ل
عالء املفرجي 

قراأت ب�سغف  مذكرات بونويل وكانت ك�سفًا ممتعًا لأهم 
املحط���ات البداعية لأحد اه���م ممثل���ي  ال�سوريالية.. 

واول من لون ال�سينما ب�سحر هذا التيار وغرائبيته.
 يف ه���ذه  املذك���رات ا�س���اء بونويل جوان���ب مهمة يف 
تاريخ ال�سينما وعطاء اهم رجالتها  باأ�سلوب خال من 
الدعاء وانتح���ال الجماد التي درج���ت عليها ا�ساليب 
كتاب���ة  املذكرات ال�سخ�سية.. فف���ي م�سرية بونويل ما 
ين���اأى عن مثل ذلك، ويكفيه انه رائد  و�ساحب مدر�سة 
�سينمائي���ة نهل منها الكث���ري من عباقرة الخراج يف ما 

بعد..
ويب���داأ بونوي���ل  رحلته يف هذه املذك���رات من طفولته 
يف مقاطعة اراغون يف ا�سبانيا مروًا بتاأثره بالجواء 
ال�سيا�سي���ة التي خيمت على ا�سبانيا نهاية الع�سرينات 
والثالثين���ات وعالقات���ه  باأه���م رج���الت ه���ذا الق���رن 
ل���وركا ، بيكا�س���و ، �سلف���ادور دايل ، الرت���ي، �سابلن. 
واآخري���ن.. مثلما يفرد يف هذه امل�س���رية جانبًا لتاأثره 
الوا�سح بعمالقة فن ال�سينم���ا يف ع�سره.. ايز�ستاين 
، فريت���زلجن.. وطبع���ا كان ل بد له ان يتوقف عند اهم 
ح���دث �سخ�سي ل���ه واهم اثر يف تاري���خ ال�سينما وهو 
فيلم )الكلب الندل�سي( الذي يعد احد اهم اآثار ال�سينما، 
وال���ذي كان عر�س���ه ايذانا  ببدء تي���ار ال�سوريالية يف 
ال�سينم���ا  ونتع���رف على رف�سه على اخ���راج جزء ثان 
ل���ه  بالتع���اون م���ع دايل ب�سبب اخلالفات الت���ي بينهما 
للفرونكوفوني���ة.  املوالي���ة  دايل  مواق���ف  وب�سب���ب 
واحل���دث الث���اين اله���م كان فيل���م )الع�س���ر الذهبي( 
الذي واجه معار�سة عنيفة من املحافظني واليمينيني، 
منع ه���ذا الفيلم ا�ستمر )50( عام���ًا ليعر�س بعدها يف 

نيويورك عام 1980.
ومثلم���ا كان���ت حيات���ه وابداع���ه كان���ت طريق���ة �سرده 
لتفا�سي���ل حياته يف املذكرات فق���د كانت خارج �سطوة 
قواع���د الكتاب���ة قريب���ة من �سق���ف العرتاف���ات.. مل ل 
وه���ي تر�سد  حياة ال�سري���ايل بونويل باأمتياز.. وهو 
من عا�س ه���ذا املذهب وتنف�سه.. ل من جاء اليه بق�سد 
املغاي���رة والع���الن، ون�ستطي���ف يف ه���ذا الكت���اب ان 
نق���ف عند ال�س���رية التاريخية لل�سريالي���ة ب�سهادة احد 
ا�ساطينه���ا وابرز حمطاتها والتي كان لها اثر كبري يف 

ثقافة القرن الع�سرين.
وبالطب���ع كانت لل�سينما ح�سة من هذا التاريخ ب�سرية 

جمموعة من اعظم رموزها. 
ول���د بونويل يف قرية قلندية يف مقاطعة تريويل �سنة 
1900، ام�س���ى ف���رتة م���ن �سبابه ب���ني 19٢5-191٧ 
يف مدري���د حي���ث كان���ت احلرك���ة الدبي���ة والثقافي���ة 
وال�سيا�سي���ة نا�سئ���ة فاجتذبه اجلو وح���دد له خيارات 
حيات���ه، وهناك تفتح على املذاه���ب ال�سيا�سية وعاي�س 
ع���ن قرب ال�س���راع بني احلكم الديكتات���وري واحلركة 
العمالي���ة والنقابي���ة والفو�سوية الآخ���ذة بالنمو، مع 
ولدة احلزب ال�سيوعي الأ�سباين وهناك اأي�سًا تعرف 
عل���ى جيل الكت���اب العظام امث���ال انطوني���و مات�سادو 

وخوان رامون خيمينيث.
كان���ت الظاه���رة الأكر اأهمية عل���ى الإطالق يف جممل 
تاريخ الفن الإ�سباين، بال �س���ك هي لقاء"لوركا"و"بو
نويل"و"دايل"و"الرتي"يف"مدين���ة الطلب���ة"– وما 
اأك���ر الأعم���ال واملقالت الت���ي تظهر كل ع���ام لدرا�سة 
وحتلي���ل هذا اللقاء التاريخ���ي. يف 19٢1، وهي �سنة 
معرك���ة اأنوال، تع���رف يف املدينة اجلامعي���ة على اأخو 
عب���د الكرمي اخلطاب���ي، مق���اوم ال�ستعم���ار الفرن�سي 
الإ�سب���اين للمغرب. بعده���ا جاءت رحلت���ه الأهم، ففي 
عام 19٢5 �سد بونويل رحاله اإىل باري�س التي كان لها 

اأكر تاأثري عليه، حيث متكن من العمل مع املخرج.
يف عام 19٢8، وبدعم مادي من والدته، متكن بونويل 
من حتقيق فيلم "كلب اأندل�سي" بالتعاون مع �سلفادور 
دايل. وكان امل���راد من هذا الفيلم �س���دم البورجوازية 
وانتق���اد الفن الطليعي يف اآن واحد. وقد عر بونويل 
يف فيل���م "كلب اأندل�سي" عن رف�سه لنزعات الطليعيني 
ال�سكالنية وولعهم ب�"اخلدع" ال�سينمائية على ح�ساب 

امل�سمون.


