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علي حسين

أحمد قاسم

والنن���ي كت مهتم���ا بالفن���ون واكتب عن امل�س���رح التفت 
ايل الدكت���ور �س���اح وه���و يقول ه���ل �ساه���دت التانغو 
االأخ���ر يف باري����س، اجب���ت به���زة را�س تف�س���ح جهلي 
يف ه���ذا املج���ال. انتهى احل���وار، وغادرن���ا املجلة. ويف 
الي���وم التايل ذهبت �سباحا اىل دائرة ال�سينما وامل�سرح 
ابحث عن الفنان كام���ل القي�سي"رحمه الله"فقد كان من 
ال�سغوف���ن بال�سينما، وت�ستطي���ع ان ت�ساله عن اي فيلم 
فيعطي���ك اجل���واب ال���وايف، وه���و ان�س���ان ك���رمي حمب 
لاخري���ن، كان ُيقيم كل يوم خمي�س وليمة غداء يف بيته 
ال�سدقائ���ه م���ن الفنانن وبع���د الوليم���ة الد�سمة يعر�س 
له���م اخ���ر ما ح�س���ل عليه م���ن اف���ام ت�سل���ه يف �سرائط 
فدي���و،والن جه���از الفدي���و مل يكن منت�س���را ب�سكل كبر، 
كان اجلمي���ع يحر����س عل���ى ح�سور جل�س���ات العم كامل 
القي�س���ي، ومل اك���ن انا"بالتاأكيد"م���ن املدعوي���ن انذاك، 
انتظ���رت يف غرفة املرحوم احمد فيا�س املفرجي اطالة 
كام���ل القي�سي ال���ذي كان �سديقا حميم���ا للمفرجي، وما 
ان اط���ل بابت�سامته حتى قفزت الأ�سال���ه عن فيلم التانغو 
االخر يف باري�س، واتذكر انني ما ان نطقت با�سم الفيلم 
حت���ى ام�سكني القي�س���ي من يدي واخ���ذين لنتم�سى يف 
اح���د املمرات وهو يقول : �سجاب هذا الفيلم على بالك.. 
اخربت���ه مب���ا جرى يف جمل���ة الثقاف���ة، وقلت ل���ه امتنى 
م�ساه���دة الفيلم العرف بالدقة �سب���ب اخلاف بن املعلم 
�س���اح خال�س والدكت���ورة �سعاد حمم���د خ�سر.. ورغم 
ان القي�س���ي القى على جنابي"اجلاهل"ب�سوؤون ال�سينما 
حما�سرة عن ال�سينما واالفام التي تنا�سبني و�سرورة 
االبتع���اد عن افام من عين���ة التانغو االأخر، اإال انه امام 
احلاح���ي املتوا�س���ل ل���وح يل بعد ي���وم ب�سري���ط الفديو 
الذي يحتوي الفيلم فختطفته منه ب�سرعة وذهبت به اىل 
ال�سديق القا����س والروائي علي حداد ال���ذي كان انذاك 
ينتم���ي للطبقة الربجوازية ويف غرفت���ه اخلا�سة يوجد 
جهاز فديو.. ويف امل�ساه���دة االوىل �سدمت مبو�سوعة 
اجلن�س وقلت م���ع نف�سي ان الدكتور �ساح خال�س كان 
على حق، بعدها �ساهدت الفيلم اكرث من مرة وقرات عنه 
يف املجات العربية، والقى عل���ّي ال�سيناري�ست وا�ستاذ 
اجلمالي���ات ثام���ر مه���دي حما�س���رة ع���ن برتولوت�س���ى 
املخرج ال���ذي ظل طوال �سنوات حياته يفر�س ح�سوره 
الطاغ���ي يف �ساح���ة ال�سينم���ا العاملي���ة، بف�س���ل عدد من 
اأفام حاول م���ن خالها مناق�سة ازم���ة االن�سان املعا�سر 
وتقدمي �سورة ملا جرى لبلده ايطاليا على يد الع�سابات 
الفا�سي���ة، حيث ا�س���ر برتولوت�س���ى يف افامه على فتح 
ملف الفا�سية ب�سكل عام، فهو اليزال يتذكر م�سهد الرجل 
الذي �سقط اأر�س���ًا بعد ان اطلقت عليه عيارات نارية من 

�سيارة م�سرعة، كان برتولوت�سى انذاك 
يف العا�س���رة م���ن عمره، ومل يكن القتي���ل �سوى القيادي 

ال�سيوعي اأتيا األربتي.
التانغ���و االأخ���ر يف باري����س انت���ج ع���ام 1972، حي���ث 
ن�ساه���د في���ه مارل���ون بران���دو الرج���ل االربعين���ي وهو 

يلتق���ي بال�سابة جن الت���ي ادت دورها ماريا �سنايدر يف 
�سّق���ة باإحدى �سواح���ي باري�س، مارل���ون براندو يوؤدي 
�سخ�سية"بول"الرجل الذي يع���اين من اأزمة الوجودّية 
ب�سب���ب انتح���ار زوجته املُفاج���ئ فيحاول رف����س العامل 
املحيط، ويقرر ان ينتمي اىل عامل واحد هو ال�سقة التي 
عا�س فيها مع زوجته، وكاأن ما هو خارج ال�سّقة ال يعنيه 
اأب���ًدا ويف هذه االثن���اء يلتقي بال�سابة ج���ن املقبلة على 
ال���زواج ب�ساب م���ن عمرها..وهن���اك تب���داأ بينهما عاقة 

جن�سية تعرب عن ازمة نف�سية ووجودية يعي�سها مارلون 
بران���دو فهو يق���ول لها :"اإنن���ا ل�سن���ا موجودين يف هذا 
العامل، اإنه ال ميلك ا�سًما وهي ال متلك ا�سًما"، وبعد وفاة 
زوجت���ه وحن تقرر والدته���ا ان تقيم لها ال�ساة ي�سرخ 

يف وجهها": ال اأحد يوؤمن بالله ُهنا!".
تنته���ي اح���داث الفيلم ب���ان يقتل باول م���ن قبل جن يف 
ال�سق���ة بع���د مطاردت���ه له���ا، ومل يك���ن يدري انه���ا حتمل 
م�سد�س���ا، قال���ت له وه���ي تطل���ق الر�سا����س : ال اأريد اأن 
ارى وجه���ك م���رة ثاني���ة …ويف امل�سه���د االخر يخرج 
اىل ال�سرف���ة وهو م�ساب بطلق ناري وهو يقول : لكني 
اتذك���ر، ي�س���ع علكت���ه على حاف���ة ال�سرفة ويلق���ي نظرته 
االخ���رة على ال�سارع ث���م ي�سقط ميتا..اث���ار الفيلم عند 
عر�سه عا�سفة من الرف����س والهجوم، وو�سنفته بع�س 
البل���دان �سم���ن خانة االف���ام اجلن�سي���ة القبيحة، ومنع 
الفيل���م يف بل���ده ايطاليا، وحتت ا�س���رار الفاتيكان حكم 
الق�س���اء االيطايل عل���ى املخرج وبطل���ي الفيلم بال�سجن 
م���ع وقف التنفيذ بتهمة ا�ساع���ة االباحية واالخال بقيم 

املجتمع االيطايل 
يخربنا املخرج برتولوت�سي بانه تخيل بطل فيلم التانغو 
االأخر يف باري�س امت���داد للممثل مارلون براندو، ويف 
كت���اب مارلون بران���دو �سرة حياة ال���ذي حرره روبرت 
ليند�سي و�سدر عن �سل�سلة الف���ن ال�سابع التي ت�سدرها 
وزارة الثقاف���ة ال�سورية، جند تفا�سيل مهمة عن العاقة 
الت���ي ربطت بن مارل���ون بران���دو وبرتولوت�سي، فقبل 
ال�س���روع يف ت�سوي���ر التانغ���و االخ���ر، وقب���ل ان يقراأ 

براندو �سيناريو الفيلم، جل�س املخرج واملمثل يتحدثان 
عن ال�سخ�سية، وقال برتولوت�سي ملارلون برانو : اترك 
الفيل���م جانبا ولنتحدث ع���ن حياتنا، اللق���اء حتول فيما 
بعد اىل ا�سب���ه بجل�سه للتحليل النف�س���ي كان ظل فرويد 
حا�س���رًا بقوة خال احلوار الذي ا�ستمر على مدى �سهر 
كام���ل، حيث كان برتولوت�س���ي يزور مارلون براندو يف 
بيته كل يوم ويتناق�س معه حول حياته وهمومه وموقفه 
من اجلن����س، وخال هذه الفرتة ا�ستط���اع برتولوت�سي 
ان يجع���ل براندو يبوح بكل معانات���ه وازماته النف�سية، 
متذكرا �سنوات طفولته يف بلدته ال�سغرة وتزمت والده 
و�سرامت���ه، وكيف كان���ت امه تفرط يف تن���اول الكحول 
ب�سبب �سغوط���ات احلياة وخوفها ال�سدي���د من زوجها، 
وق���د ا�س���ر برتولوت�سي ان مي���زج ما بن حي���اة براندو 
وحب���اة بطل الفيل���م وان يعتمد على بع����س االعرتافات 
الت���ي باح بها مارلون بران���دو لي�سمها اىل ال�سيناريو.. 
بع���د �سهر م���ن احلديث وافق بران���دو ان ميثل �سخ�سية 
بول حتى دون ان يقرا ال�سيناريو، واثناء ت�سوير الفيلم 
حت���ول برتولوت�سي اإىل طبي���ب نف�سي يراقب اعرتافات 
اح���د مر�س���اه، فيم���ا بران���دو يح���اول ان يب���وح بازمته 
النف�سيه ويوا�سل تقدمي �سورة للمازق الوجودي الذي 
يعي�س���ه البط���ل ال���ذي حت���ول بالتدريج اإىل �س���ورة من 
براندو االن�س���ان.. ويف م�سهد م���وت الزوجة يف الفيلم 
ي�سيف براندو حوار حول م�سهد موت امه التي حاولت 
االإنتح���ار اكرث من مرة، يقول برتولوت�سي :"عو�سا عن 
الدخ���ول يف تفا�سي���ل ال�سخ�سية طلبت م���ن براندو ان 
يركب ذاته عل���ى ال�سخ�سية وان مي���زج بينهما"..وذات 
يوم طلب برتولوت�سي من براندو ان يتذكر ما�سيه بكل 
تفا�سيله، عندها نظر الي���ه نظرة خميفة :"لوهلة ظننت 
انه �سيقتلني.فقد طلبت منه ان ينتهك ذاته". ويف اليوم 
التايل وام���ام الكامرا و�سع بران���دو ال�سيناريو جانبا 
وارجت���ل ح���وارا طويًا ب�س���وت متقط���ع واداء متلكئ، 
ع���ن ابيه ال�سكر، العني���ف، ال�سهواين، وام���ه ال�سعيفة 
امل�ستكين���ة لقدره���ا والن���ي عانت م���ن خ���وف دائم وعن 
الكابو�س الذي يحط���اره يف منامه..ظل براندو يتحدث 
دون ان يج���روؤ اح���د عل���ى ايقاف���ه، وعندم���ا انته���ى من 
منلوج���ه الطويل نظر اىل برتولوت�سي نظرة غا�سبة ثم 
غ���ادر مكان الت�سوير، وقد عل���ق العاملون يف الفيلم انه 
لن يعود الكمال باقي امل�ساهد..لكن براندو عاد بعد ايام 
ومامح االأ�س���ى متاأ وجهه لينتهي م���ن ت�سوير الفيلم، 
وق���د ق���ال لكات���ب �سرت���ه ان برتولوت�س���ي ارغم���ه على 
التم���ادي يف الك�سف ع���ن حياته :"�سوف ل���ن اعمل ابدا 
يف فيلم كهذا، الول مرة يف حياتي ا�سعر بانتهاك للجزء 

االعمق يف ذاتي".
فيم���ا عل���ق برتولوت�سي عل���ى اداء مارل���ون براندو بانه 
التح���م بالدور بطريق���ة اليقدر عليها اي ممث���ل اآخر مها 
م���ن ادوات وامكاني���ات تعبرية..مم���ا يجعل���ه  امتل���ك 

االف�سل يف تاريخ فن التمثيل ال�سينمائي.

من���ذ ظه���ور باب���ا الفاتي���كان »لي���ون الثالث 
ع�سر"عل���ى اأول فيل���م اإيط���اىل ف���ى التاريخ 
مبارًكا للكامًرا، مروًرا بظهور اأول �سركات 
اإنت���اج �سينمائ���ى ف���ى اإيطالي���ا ع���ام 1908، 
وا�ستغ���ال »مو�سولينى"ل�سناع���ة ال�سينما 
فى الدعاية الفا�سية، وانتهاء احلرب العاملية 
الثاني���ة، وظهور املوج���ة الواقعية اجلديدة 
»Neorealismo«، وحت���ى االآن فى ظل 
ا�ستفحال وجناح ال�سينما االأمريكية، ال اأحد 
ينك���ر ف�سل ال�سينم���ا االإيطالي���ة على جميع 
الفن���ون احلداثية، وال اأح���د �سين�سى اأ�سماًء 
مث���ل »فديريك���و فيللينى«، و»ماي���كل اأجنلو 
روزى«،  و»فران�س�سك���و  اأنطونيون���ى«، 

و»روبرتو رو�سيللينى«. 
مل يك���ن لتل���ك االأ�سم���اء الف�س���ل ف���ى اإر�ساء 
دعائ���م املوج���ة الواقعية اجلدي���دة لل�سينما 
االإيطالي���ة فح�س���ب، ب���ل متكن���وا جميعه���م  
م���ن اإعادة ت�سكي���ل ماهية ال�سينم���ا والتمرد 
عل���ى املفاهيم التقليدي���ة والرتكيز على قلق 
االإن�س���ان الوج���ودى ب���داًل م���ن امليلودرام���ا 
العظي���م  ه���و  ه���وؤالء  واأح���د  الكا�سيكي���ة، 
»برناردو برتولوت�سى"الذى رحل عن عاملنا 
يوم االثنن 26 نوفمرب عن عمر يناهز ال�77 
عاما، ليفقد االإرث ال�سينمائى اأحد عمالقته. 
لعائل���ة    1941 ع���ام  »برتولوت�س���ى«  ُول���د 
ف���ى  بارم���ا  مدين���ة  ت�سك���ن  برجوازي���ة  
ال�ساع���ر  كان  اأب���وه  االإيط���اىل،   ال�سم���ال 
والروائى وامل���وؤرخ الفنى ال�سه���ر »اأتيليو 
»جيوزب���ى  ه���و  واأخ���وه  برتولوت�س���ى«، 
برتولوت�سى"املوؤل���ف امل�سرح���ى املرم���وق، 
واب���ن عم���ه املنت���ج ال�سينمائ���ى »جيوفانى 

برتولوت�سى«. 
اأبوه الروحى كان املخرج وال�ساعر العظيم 
»بير باولو بازولينى«، الذى كان له الف�سل 
عليه ف���ى اأن يب���دل م�ساره لاأبد م���ن ال�سعر 
لل�سينما بعد اأن قال له اإن »ال�سينما هى �سعٍر 
من نوع اآخر«، ولوال ذلك ملا راأينا روائع على 
م���دار خم�سة عقود مثل »التاجنو االأخر فى 

باري�س«، و»االإمرباطور االأخر«،و»اجلمال 
امل�سروق« و»قبل الثورة«. 

لق���د ن�س���اأ »برتولوت�س���ى« و�سط ج���و ثقافى 
للف���ن  ظم���اأه  اإرواء  خال���ه  م���ن  ا�ستط���اع 
وال�سينما وال�سعر، فلم يتم اخلام�سة ع�سرة 
م���ن عم���ره اإال وقد �س���رع فى تنظي���م ال�سعر 
عل���ى  بعده���ا  ليح�س���ل  هي�ست���رى  ب�س���كل 
جائزة »برميي���و فياريجيو"عن اأول ديوان 
�سع���رى يحمل ا�سم���ه، و�سرعان م���ا اختاره 
»بازولين���ى« م�ساعًدا له ف���ى فيلم »اأكاتونى« 
ع���ام 1961، لي���رتك كلي���ة االآداب بجامع���ة 

روما فى نف�س العام. 
وبعد ذلك بعام وبع���د اأن اأمت »برتولوت�سى« 
عام���ه ال�22، ق���ام باإخ���راج اأول فيلم روائى 
طوي���ل ل���ه بعن���وان »قاب����س االأرواح"الذى 
كت���ب ن�س���ه باال�س���رتاك م���ع »بازولين���ى«، 
لي�سنع بعدها ع���ام 1964 اأول حتفه الفنية 
وه���و فيل���م »قب���ل الث���ورة«، بعد ف�س���ل اأول 
اأفام���ه جتارًي���ا وجلو�سه عام���ن عاطًا عن 

العمل. 
املح���اوالت  اأوىل  اإح���دى  الفيل���م  ه���ذا  كان 

القدمي���ة الإعادة اإحي���اء ال�سينم���ا االإيطالية، 
ال���ذى وجد في���ه النق���اد اأ�سداًء م���ن املوجة 
الفرن�سية اجلديدة وال�سطحات ال�سينمائية 

لعباقرة تلك املوجة. 
بع���د ه���ذا الفيل���م انتظ���ر »برتولوت�س���ى«  4 
�سن���وات، اأخ���رج خاله���ا فيلًم���ا وثائقًيا عن 
البرتول من ثاثة اأجزاء ل�سالح التليفزيون 
االإيط���اىل ث���م فيلًم���ا ق�س���ًرا بعن���وان »اأمل« 
ع���ام 1967، و�س���ارك ف���ى كتاب���ة �سيناري���و 
لعبق���رى  الغ���رب«  ف���ى  م���رة  ذات  »ح���دث 

»الوي�سرتن"»�سرجيو ليونى«.
و�سرع���ان ما اأخرج فيلم���ه الروائى الطويل 
الثان���ى »ال�سريك"ع���ام 1968، امل�ستلهم من 
ق�سة »البديل"الأبو االأدب الرو�سى »فيودور 
دي�ستويفك�س���ى«، ثم �سارك ف���ى اإخراج فيلم 
»حب وغ�سب« م���ع اأربعة خمرجن اآخرين، 
اأبي���ه  مبثاب���ة  كان  »جودار"ال���ذى  اأحده���م 
الروح���ى الثان���ى دون اأن يلتقي���ه قب���ل ه���ذا 
الفيل���م، واأ�سبح���ا �سديقن مقرب���ن قبل اأن 

اعتنق »جودار"االإيديولوجية »املاوية«. 
»برتولوت�س���ى«  تاأث���ر  فق���د  ذل���ك  وم���ع 
بداي���ة  فكان���ت  كب���رة،  ب�»جودار"بدرج���ة 
ه���ذا التاأثر مع فيل���م »ال�سريك"الذى اعرتف 
»برتولوت�س���ى« اأن ه���ذا الفيل���م ت�سب���ب ل���ه 
ف���ى معان���اة �سدي���دة فيم���ا يتعل���ق مبحاكاة 
ال�س���ردى  »جودار"ال�سينمائ���ى  اأ�سل���وب 
ال�سه���ر، وال���ذى يب���دو قريًب���ا م���ن التعبر 
الذات���ى،  بحي���ث ي�ستخ���دم الكام���را كمراآة 
يعك�س م���ن خالها روؤيته ال�سخ�سية للواقع 
واأحا�سي����س البط���ل وم�ساع���ره، ناهيك عن 
ا�ستخدامه لتكنيك »جودار"الثورى ال�سهر 
وهو االنتقال ال�سري���ع الفو�سوى للم�ساهد 
بعن�س���رى  والتاع���ب   ،»Jump cuts«

املكان والزمان. 
قرر »برتولوت�سى« قتل روح »جودار"داخله 
ب����اأن اأخرج فيلم »امللت����زم« عام 1970، الذى 
ن����رى في����ه البط����ل »مار�سيلو"يتخل�����س من 
اأف����كاره الثوري����ة القدمية  وين�س����م للحزب 
الفا�س����ى ويقتل اأ�ستاذه »ك����ودارى« املعادى 
للفا�سية بطريق����ة طقو�سية، وعن هذا يقول 
»برتولوت�سى« فى اأحد لقاءاته ال�سحفية اإنه 

�سنع فيلًما فا�سًيا ليقتل »جودار"الثورى.
فيلم����ه الت����اىل كان »خدع����ة العنكبوت"عام 
1970، املاأخوذ عن ق�سة ق�سرة ل�»خورخى 
بورخي�س«، ويدور حول �ساب يعود لقريته 
بع����د ثاثن عاًم����ا من مقتل اأبي����ه على اأيدى 
الفا�سي����ن، ويح����اول ك�س����ف ماب�سات هذه 
اجلرمي����ة، ليكت�س����ف ف����ى النهاي����ة اأن اأب����اه 
رج����ل خائ����ن عل����ى عك�س م����ا يوؤمن ب����ه اأهل 
القرية، وق����د اأف�سى اأ�س����رار موؤامرة اغتيال 

»مو�سولينى"للنظام. 
وفى 1972، اأخرج »برتولوت�سى« اأحد اأكرث 
االأفام اإث����ارة للجدل فى التاريخ، »التاجنو 
االأخ����ر ف����ى باري�س"م����ن بطول����ة العم����اق 
»ج����ن«  في����ه  ون����رى  بران����دو«،  »مارل����ون 
الربجوازي����ة الفرن�سية تتمرد على تقاليدها 
ب����اأن تخل����ت ع����ن خطيبها م����ن اأج����ل »بول« 

ال����ذى يعي�����س ف����ى عزل����ة بعي����ًدا ع����ن العامل 
ا  اخلارجى ناكًرا هويته االجتماعية وراف�سً
االنت�س����اب الأى عائلة بعد اأن هزمته الثورة، 
»برتولوت�س����ى«  م����رة  الأول  ����ا  اأي�سً ون����رى 
وه����و ي�ستخدم عنا�سر الف����ن االأوبراىل فى 
الفيل����م م����ن خ����ال توظيف اخل����ط الدرامى 
للمو�سيق����ى، ون�ساه����د كذلك تاأث����ره ال�سديد 
بالف����ن الت�سكيل����ى ع����رب ا�ستخدام����ه املكثف 
الربيطان����ى  االنفعالي����ة  رائ����د  للوح����ات 

»فران�سي�س بيكون«. 
الوحي����د  الفيل����م  ه����و  الفيل����م  ه����ذا  يعت����رب 
ال����ذى اأث����ار عا�سف����ة �سدي����دة م����ن الرف�����س 
ف����ى اأوروبا وقوب����ل باتهام����ات عنيفة نظًرا 
مل�سهد االغت�س����اب ال�سهر فيه، والذى جعل 
العدي����د م����ن النق����اد ي�سنف����ون الفيلم حتت 
فئ����ة »البورنوجرافيا«، ف�س����ًا عن منعه فى 
اإيطالي����ا وتدخ����ل الفاتي����كان لل�سغ����ط على 
الق�ساء من اأجل احلكم على املخرج وبطلى 
الفيل����م بال�سج����ن م����ع وق����ف لتنفي����ذ بتهم����ة 

»خد�س احلياء«. 
ف����ى حدي����ث مع����ه ن�س����ر ع����ام 2013 اعرتف 
»برتولوت�س����ى« اأنه اتفق م����ع »براندو"�سًرا 
على طريقة تنفي����ذ م�سهد االغت�ساب والذى 
ا�ستخ����دم فيه »براندو"ع�سا مغطى بالزبدة 
م����ن اأجل اإ�سفاء املزيد م����ن الواقعية، بدون 
عل����م املمثل����ة »ماري����ا �سناي����در«، وب����رر ذلك 
بالق����ول اإن����ه اأراد اأن ت�سع����ر »�سنايدر"باأنها 

ُتغت�سب، ال اأن متثل ذلك. 
ا�ستعر�����س   ،»1900« الت����اىل  فيلم����ه  ف����ى 
االجتماعي����ة  احلي����اة  في����ه  »برتولوت�س����ى« 
وال�سيا�سي����ة ف����ى اإيطاليا اإب����ان مطلع القرن 
الع�سري����ن، وا�ستعان فيه مبجموعة وا�سعة 
دى  »روب����رت  راأ�سه����م  عل����ى  املمثل����ن  م����ن 
ن����رو« و»األي����دا فاىل« و»ب����رت النكا�سرت«، 
ون����راه كذل����ك يتجه نح����و الدرام����ا النف�سية 
ف����ى فيل����م »لونا« ع����ام 1979،ث����م الكوميديا 
ف����ى فيل����م »تراجيديا رج����ل �سخي����ف« اإنتاج 
عام 1981، وبعد ذل����ك بت�سع �سنوات يعود 
جمدًدا اإىل اإحدى روائعه فيلم »االإمرباطور 
جوائ����ز  ت�س����ع  عل����ى  ح����از  االأخر"ال����ذى 

اأو�سكار، فى �سابقة هى االأوىل من نوعها. 
وي�س����رد ه����ذا الفيلم ق�س����ة اآخ����ر اإمرباطور 
�سين����ى »بو يى«، وقد انتق����د »برتولوت�سى« 
»امل����اوى«  ال�سيوع����ى  النظ����ام  خال����ه  م����ن 
ا اخل�سوع الأى نظام اأو اأيديولوجية  راف�سً

�سيا�سية بعينها. 
»ال�سم����اء  فيل����م  اأخ����رج  ذل����ك  بع����د 
ال�ساترة"و»بوذا ال�سغ����ر«، وكا الفيلمن 
مل يح�سا على اأى اإ�سادات نقدية اإيجابية، 
ومع ذلك ورغم جلو�سه على كر�سى متحرك، 
�س����رع »برتولوت�سى« فى اإخراج اآخر اأفامه 
»اأنا واأنت« ع����ام 2012، الذى عر�س خارج 
امل�سابقة الر�سمية ملهرجان كان ال�سينمائى،  
وا�ستخ����دم جمي����ع »ثيمات����ه« امل�سهورة على 
راأ�سه����ا التمرد والغ�سب والقلق الوجودى،  
واال�ستخدام املميز لل�س����ورة والثورة على 

اأى و�ساية.

التانغو األخير في مجلة الثقافة 

أعادين خرب رحيل املخرج الس��يناميئ االيطايل الش��هري برناردو برتولوتىش اىل املرة االوىل التي ش��اهدت 

فيها فيلمه الس��يناميئ املث��ري للجدل"التانغو األخري يف باريس"والذي قام ببطولت��ه النجم مارلون براندو، 

يف ذل��ك الوقت ع��ام 1979 كنت اعمل يف مجلة الثقاف��ة التي يراس تحريرها الراح��ل الكبري صالح خالص، 

وكانت الس��يدة س��عاد محمد خرض تتوىل مهمة مدي��ر التحرير، ومثل أي مبتديء كن��ت انصت باهتامم ملا 

يدور من حوارات بني الدكتور خالص وزوجته الس��يدة س��عاد الذين عاملوين كواحد من افراد ارستهم، ويف 

واحدة من تلك النقاشات اللذيذة، كان املوضوع عن الجنس يف السينام، واتذكر ان الدكتور صالح كان يرى 

ان بع��ض االفالم تَّقحم الجنس اقحاما من اجل التس��ويق، فحولت الس��ينام إىل بضاعة تجارية، يف 

الوقت الذي كانت الدكتورة سعاد ترى ان السينام الحديثة وهي تتطرق إىل موضوعات الجنس، 

امنا تس��لط الضوء عىل الواقع الذي يعيشه االنسان املعارص، واثناء الحديث تطرق الدكتور 

صالح اىل فيلم"التانغو االخري يف باريس"وكان يرى ان املخرج برتولوتىش قد بالغ كثريا 

يف موضوعة الجنس.. 

برتولوتشى.. الشاعر الذى تحول
 إلى متمرد

إذا كان األملان ذات يوم 

قد احتكروا املوسيقى 

والفلسفة والفيزياء وعلم 

النفس، وإذا استأثر اإلنجليز 

باملرسح والتاريخ والشعر، 

فإن إيطاليا مل تتفرد عىل 

مدار تراثها املديد سوى 

بالنحت واألوبرا والسينام، 

كلها فنون وإن اختلفت 

ىف شكلها وصورها، 

متحورت جوهرًيا حول 

اإلنسان والتعبري عن أزماته 

ومشكالته.
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عالء المفرجي

عزلة »االأمرباطور االأخري«
اإذ كان ثم���ة م���ن واج���ب يدعون���ا للتنقي���ب 
ع���ن مغ���زى اإنت���اج فيل���م مثل"االمرباط���ور 
االأخر."ف���اإن علين���ا اأن نتاأم���ل يف اأ�سالي���ب 
برتولت�س���ي،  برن���اردو  االإيط���ايل  املخ���رج 
من���ذ فيلم���ه 1900 � ع���ام 1977 � وم���ا قبل���ه 
ع���ن  البح���ث  يف   �  1970 ع���ام   � »املمتث���ل« 
�سجاي���ا ال�سع���وب يف خ�س���ال ال�سخ�سيات 
م���ن  ج���زءًا  في���ه  االإن�سانية.»1900"�س���ور 
ع���ن  بعي���دًا  املعا�س���ر  االإيط���ايل  التاري���خ 
الواق���ع  م���ن  وقريب���ًا  القومي���ة،  االأباطي���ل 

االإن�ساين.
والأن ال�س���ن هي ال�سن الت���ي ي�سعب على 
االأوروب���ي معرفته���ا، فق���د دخ���ل يف فيلم���ه 
»االأمرباط���ور االأخر"م���ن بوابته���ا امللكية، 
ولكن���ه مل يقدر اأن يخرج م���ن بوابة ال�سعب 
ا�ستحق���اق  ع���ن  هولي���ود  اأو�س���كار  فن���ال 
وج���دارة، و�سنع فيلمًا يليق بربتولوت�سي، 
ولكن���ه يتكيء على اأجم���اد ملحمته الفيلمية 

الرئي�سية.
 )1940 )موالي���د  برتولوت�س���ي  برن���اردو 
فعم���ره  مبك���ر.  وق���ت  يف  جم���ده  ح�س���د 
ال�سينمائ���ي يعود اإىل مطلع ال�ستينيات يوم 
عمل كم�ساعد للمخ���رج امل�سهور بير باولو 
بازولين���ي يف فيل���م »اأكات���وين«. ونفذ اأول 
فيلم له عام 1962 بعنوان »الرفيقة« وحظي 
ث���اين اأعمال���ه »بداي���ة الثورة"ب���اأول انتباه 
عاملي، يوم ح�سل على جائزة النقاد ال�سباب 

يف مهرجان كان الدويل عام 1964.
هذا ال�ساعر الذي هجر ال�سعر اإىل ال�سينما، 
وبق���ي يحتفظ منه بعين���ه ال�سحرية، اأخرج 
اأك���رث م���ن ع�س���رة اأف���ام حت���ى الي���وم، كان 
م���ن بينه���ا »التانغ���و االأخ���ر يف باري����س" 
ع���ام 1972 � اأكرث اأف���ام ال�سبعينيات اإثارة 
اأف���زع رقاب���ات  لل�سجي���ج يف الع���امل. فق���د 
االأف���ام يف الع���امل مبختل���ف تاوينه���ا مل���ا 

يحوي���ه م���ن اباحي���ة، وا�ستهان���ة باالأعراف 
االأ�سري���ة واالجتماعي���ة، فعم���دت الرقابات 
اإىل تقطي���ع اأج���زاء كب���رة من���ه، ومل جتروؤ 
على منعه. فقد حت�س���ن ب�سهرته، وبف�سول 

النا�س وت�سوفهم لروؤيته.
بع���د »التانغو االأخر"بقي النا�س ينتظرون 
خطوت���ه التالية يف الو�سول اإىل هوليوود، 
فقد كانت تنادي���ه باأ�سوات منتجيها الكبار، 
ولكن���ه اأدار له���ا ظهره، واأخ���راج فيلم القرن 
الع�سري���ن اأو »1900"مع���ززًا انتم���اءه اإىل 
جي���ل ال�سينم���ا ال�ستين���ي يف اإيطالي���ا الذي 
�سع���ى اإىل خلق �سينما تق���ف على مبعدة من 

لغة هوليوود ال�سينمائية.
انته���ى م���ن فيل���م 1900 ع���ام 1977، وه���و 
�سريط ي�ستغ���رق خم�س �ساع���ات، واعتربه 
النق���اد ملحم���ة �سينمائي���ة هام���ة يف تاريخ 

ال�سينما املعا�سرة.
الفيل���م ينطل���ق من هوى طبق���ي يف معاجلة 
ج���زء م���ن التاريخ االإيط���ايل يبت���دئ مطلع 
ه���ذا الق���رن. وال�س���راع في���ه يعتم���د عل���ى 
املجابهات بن �سخ�سيات متثل يف تقاطعها 
وتوازيه���ا احتدامات الطبقات يف �سعودها 
وهبوطه���ا، وعل���ى ت�سعب ه���ذه املو�سوعة 
وات�ساعها، فق���د ا�ستطاع اأن يحكم فنيًا �سر 
حرك���ة العاقات االإن�ساني���ة بغناها الداخلي 
وتنوعه���ا، ومرّكباتها املختلف���ة عرب متابعة 
تلك احليوات الدامي���ة ل�سخو�سه. لقد اأرانا 
كم من الب�ساعة والدم واالأمل حتملت اإيطاليا 
لك���ي تع���رف الفا�سي���ة عل���ى حقيقته���ا. وكم 
هي مكلفة تلك اخليب���ات املتكررة لتحالفات 

الطبقة العاملة.
كان���ت مقدرت���ه االإخراجي���ة يف اإدارة الفيلم 
تر�سح���ه الأف�سل اجلوائز العاملي���ة لو ُقي�س 
ل���ه يتق���دم اإىل م�سابق���ة م���ا، رغ���م ح�سا�سية 
مو�سوعات���ه، وميله���ا نحو روؤي���ة �سيا�سية 
ل���دى بع����س نق���اد الغ���رب  ال تلق���ى قب���واًل 

وامل�سرفن على م�سابقاته.

�شرية الرجال، ومفهوم البطولة
اإن اأراد خم���رج من هذا الط���راز اأن يت�سدى 
ملو�سوع���ة اأخ���رى م���ن ال�سرق، فه���ل يتعن 
علي���ه اأن يعتم���د اأق���وال الرحال���ة، اأو تاريخ 
اال�ست�س���راق ال���ذي غالب���ًا م���ا يبح���ث عن ما 
يتخيله من ابهار و�سر خفي يف تلك االأ�سقاع 
النائي���ة؟ لقد ذه���ب برتولت�س���ي اإىل ال�سن، 
وحاول نب�س ما�سيها القريب، ولكنها بقيت 
مغلق���ة بوجهه على ما يب���دو، وبقي طموحه 
يف ك�س���ر �سوره���ا العظي���م للنف���اذ اإىل روح 
ال�سع���ب اأمنية �سعبة التحق���ق، فاعتمد على 
�سرة فردي���ة لبطل مل يحكم يوم���ًا، وعندما 
ح���اول فقد عر�سه. وكان علي���ه، ح�سبما جاء 
يف فيلمه، اأن يرى التاريخ �سينمائيًا بزاوية 
حم���ددة تبداأ وتنته���ي بحياة اإن�س���ان، حتى 
ول���و كان هذا االإن�س���ان اأمرباطورًا، ومدينة 
معزول���ة، هي اأق���رب اإىل اخلراف���ة منها اإىل 
الواق���ع: »واملدين���ة املحرم���ة« الت���ي ترعرع 
االأمرباط���ور فيها يف عزلة كاملة عن ال�سعب 
وجمريات االأح���داث العظيمة التي مرت بها 
االأمة ال�سينية وقتئذاك، ولكن ان�سغاله بتلك 
ال�سرة مل يكن ان�سغااًل هوليووديًا مب�سطا، 
وتعميماته���ا  امتداداته���ا  له���ا  اأوج���د  فق���د 
االإن�ساني���ة العميق���ة الت���ي ت�سنع م���ن مادة 
االأحام واقعًا اإن�سانيًا، حتى ولو ت�سدت له 
�سعريًا. كان برتولت�سي يدور حول اإن�سانية 
اأمرباطوره وعذابات���ه اليومية للخروج من 
عزلة ُفر�ست عليه، عزلة تقف بن تاريخن، 
تاري���خ على و�س���ك االنتهاء، واآخ���ر ي�سارع 

ليغليه.
� الرج���ال لي�س���وا رج���ااًل هن���ا.. اأنه���م فكرة، 

حلم.
هكذا تخربه داواج���ا االأمرباطورة العجوز 
وهي تتوجه اأمرباطورًا جديدًا على ال�سن، 

وهي بهذا متلي عليه م�ستقبًا ينتظره خارج 
املعبد البوذي، وياحقه اإىل قلب اأوروبا يف 

هزمية روحه وه�سا�ستها االإن�سانية.
اأراد برتولوت�س���ي يف ه���ذا الفيل���م اأن يقول 
اإن بطله مل يك���ن بطًا اإغريقيًا ممجدًا، يقود 
جي�سًا اأو ي�سن���ع هزمية اأو انت�سارًا، ولكنه 
نا�سل على جبهة روح���ه لكي يكون اإن�سانًا، 
ولي�س فك���رة جمردة. وكان علي���ه اأن يتملى 
يف التقالي���د واالأعراف اململ���ة البطيئة التي 
ت�ّسوره ليكت�سف اأميا ثغرة للنفاذ منها. ويف 
بحثه ع���ن خا�سه ال�سخ�س���ي، ويف اأحيان 
عن خا�س باده، مل يجد �سوى يف �سخ�س 
اأ�ستاذه الربيطاين معربًا للو�سول اإىل العامل 
االأر�سي، بعيدًا عن »املدينة املحرمة«. وهي 
مو�سوعة نظر اإليها برتولوت�سي من زاوية 
ا�ست�سراقية بحتة، فالرجل االأبي�س هنا هو 
احل�س���ارة، واحلري���ة االإن�ساني���ة وع���ادات 
احلي���اة اجلميل���ة، متنا�سي���ًا وجهه���ا االآخر، 
اال�ستعم���اري. ومل يغم���ز بطل���ه الربيطاين 

�س���وى بلقط���ة واحدة كان ترميزه���ا املتكرر 
يف اأف���ام وم�سرحي���ات عدي���دة عام���ًا ع���ن 
عوام���ل ا�سعافها. فهو يعتلي كر�سيًا مرتفعًا 
لي�سه���د هزمية االأمرباط���ور باأع�ساب باردة 
بعد اأن اأ�سرف على مبارياته يف لعبة التن�س 

االأوروبية.
مل يك���ن دور االأوروب���ي هن���ا دورًا تنويريًا، 
ب���ل كان���ت مقا�س���ده، ترق���ى اإىل م�ست���وى 
ك�س���ف مفا�سد الطغمة الت���ي تدير املدينة يف 
اخلف���اء. من خال ه���ذا الدور، ال���ذي اأراده 
برتولوت�سي للرجل االأبي�س، حاول اأن يعيد 
ترتي���ب اعتقاداتنا ع���ن مطام���ح اال�ستعمار 
م���ن  البقع���ة  ه���ذه  التاريخي���ة يف  الغرب���ي 
العامل، والتي اأثبتتها وقائع تاريخية كثرة 

غر نية االأ�ستاذ الطيبة تلك.

احلب هو الفقدان
نّقب برتولت�س���ي يف �سرة هذا االأمرباطور 
عن التف�سي���ات االإن�ساني���ة ال�سغرة، لكي 
يخل���ق منها عاملًا ال يتوغ���ل يف روح ال�سعب 
ال�سين���ي، ولكن���ه يت�سل ب���ه بروابط خفية 
هي من �سل���ب تراثه وطقو�سه املتوارثة من 
اأجي���ال، والتي تركت ب�سماته���ا على تاريخ 
ال�سن احلديث بعد الثورة، ومتثلت بن ما 
متثل���ت بفكرة عبادة الف���رد التي تولت مهمة 

ته�سيم الثورة العظيمة من الداخل.
اإن حي���اة ه���ذا االأمرباط���ور امل�ستلب���ة تب���داأ 
بانتزاع���ه م���ن اأح�س���ان اأمه، وترك���ه للوعة 
الفق���دان االأوىل، لك���ي تتوج���ه اأمرباطورًا، 
فكرة مطلقة، فوق م�ساعر الب�سر ونوازعهم، 
وبعي���دًا ع���ن عي���ون الرقب���اء ين�س���ج عاقة 
اأمومية بديلة مبربيته، عاقة فائقة العذوبة 
�سعريت���ن  لقطت���ن  يف  املخ���رج  ي�سوغه���ا 
هامت���ن يف الفيلم، ي�ستع���ن فيها بالت�سكيل 
واالإ�ساءة واحلوار الهام�س. االأوىل عندما 
تق����س عليه وه���ي تر�سعه، ق�س���ة ال�سجرة 

الت���ي عندم���ا ته���اوت تفرق���ت عنه���ا القردة، 
وه���ي حكاي���ة ذات دالل���ة. والثاني���ة تتمث���ل 
بحركته���ا وهي تهده���ده بع���د اأن التجاأ اإىل 
�سدره���ا لر�س���ع وه���و �سبي جت���اوز �سن 
الر�ساعة بكثر. اأن حركة االأ�سابع املوحية 
التي ي�ستخدمها املخرج كدليل للتوا�سل يف 
اأكرث من لقطة يف الفيلم، ومنها هذه اللقطة، 
الت�سيكلي���ة  احلرك���ة  �س���كل  م���ن  م�ستم���دة 
للرق����س ال�سين���ي. ه���ذه العاق���ات احلبية 
الت���ي تربطه مبربيته يفقدها بق���رار بعد اأن 
اكت�س���ف احلرا�س اإن�سانيتها، فرك�س وراء 
العرب���ة التي تق���ل مربيت���ه اإىل املجهول. ثم 
يتاب���ع رك�سة وراء العربة الت���ي تنتزع منه 
زوجت���ه يف زمن الحق. اأم���ام بوابة مدينته 
املحرمة تته���اوى اأحامه يف احل���ب واحدًا 

بعد االآخر.
الفيلم يقول لنا اأن لي�ست االأقدار وحدها من 
�سن���ع عزلة االإن�س���ان، وال البعد اجلغرايف، 
ب���ل تركيب���ة االإن�س���ان ذاتها الت���ي هي مزيج 
الت���ي  املتوارث���ة  والتقالي���د  الع���ادات  م���ن 
ت�سك���ن اأعماق���ه دون اإرادة من���ه. لعل طموح 
االمرباط���ور للخ���روج من اأكذوب���ة ال�سلطة 
املزيف���ة ينقل���ب اإىل ال�سد عندم���ا يذهب اإىل 
اأوروب���ا، ويعي�س على ه���واء... »لقد حلمت 
اأن اأكون دون جوان!«، ولكنه يعود عند اأول 
فر�سة يّلوح له بها اليابانيون. ويظل �ساكتًا 
حت���ى عندم���ا يجتاح���ون من�سوري���ا، اأر�س 
اأجداده، ويقيمون مذابحهم فيها: »اأتعرفن 
معن���ى اأن اأك���ون اأمرباطورًا م���رة اأخرى؟«، 

يخاط���ب زوجته التي ترثي ه���وان �سلطته، 
يف ظل ح���راب اليابانين، تاركًا اإياها خلدر 
االأفيون ال���ذي يهرب ال�سيني���ون بوا�سطته 
وامل���وت.  االأح���ام،  ع���امل  اإىل  واقعه���م  يف 
وال يك���رتث للعاق���ة ال�ساذة الت���ي تن�سجها 
اجلا�سو�سة اليابانية م���ع زوجته، واملخرج 
ح���ول  الفني���ة  باإ�سارات���ه  جدي���دًا  ياأت���ي  ال 
فق���دان االأمرباط���ور قدرات���ه عل���ى ممار�سة 
احلب م���ع زوجته، وا�سطراره���ا االن�سياع 
تكرهه���ا  الت���ي  الياباني���ة  اجلا�سو�س���ة  اإىل 
تعوي�س���ًا، ولكنه يرتكنا متاأملن يف العاقة 
بن زوجتي���ه االأوىل والثاني���ة وم�سائر كل 

واحدة منهن على حدة.

داللة املكان ومهارة ال�شنعة
بطل���ه  متابعت���ه م�س���ر  الفيل���م يف  اعتم���د 
اال�سرتج���اع  اأ�سل���وب  عل���ى  الرتاجي���دي 
والتداع���ي، حن عاد املخرج ب���ه من املعتقل 
ال���ذي زج ال�سيوعي���ون االأمرباطور فيه اإىل 
�ساع���ة تتويج���ه االأوىل. وم���ر �سراع���ًا على 
ال�سخ�سي���ات الكاريكاترية للثوار! لقد بدا 
�سجانوه عل���ى درجة الق�س���وة واال�ستبداد، 
االأمرباط���ور  خطاي���ا  مقابله���ا  انكم�س���ت 
الوطنية. ومل يكن بينهم من ميكن اأن ين�سج 
مع���ه ج�سرًا م���ن التوا�س���ل االإن�س���اين، عدا 
ال�سخ�سية التي انقذت حياته من االنتحار. 
والتي ذهبت اإىل املق�سلة اأيام ح�ساد الثورة 
الثقافي���ة الاحق���ة. كان ح���وار االأمرباطور 
م���ع ه���ذه املرحلة من عم���ر ال�س���ن، مرحلة 
الثورة، ح���وارًا مقطوعًا، فه���و من املا�سي، 
م���ن االأح���ام وال���روؤى، والث���ورة اأر�سي���ة 

بخرها و�سرها.
امل���كان هنا هو ب���وؤرة التجمع الت���ي ال تبقى 
دونه���ا اأي���ة قيم���ة للفع���ل اأو ال�سخ�سي���ة اأو 
اأراد  الت���ي  ال�س���ن  اأر����س  ه���ي  الزم���ن.. 
رطانته���ا  طا�س���م  يف���ك  اأن  برتولوت�س���ي 
الع�سي���ة عل���ى الفه���م ع���رب متل���ي �سورتها 
الربانية االأخاذة، فكان �سيد �سنعته يف فيلم 
هادئ، ع���ذب، ا�ستخدام يف اإ�ساءته االأ�سفر 
املبهر يف تنويع ت�سكيلي، م�ستفيدًا من طرز 
البناء واالأثاث ال�سيني لي�سيد ديكورًا اأنفق 
علي���ه مبالغ �سخم���ة، ومل ي�ستخدم احل�سود 
الكب���رة على ما يتوقع املرء من هكذا اأفام، 
بل اعتم���د على ال�س���ور الوثائقية للحرب.. 
ومل يظه���ر حلظ���ات ال�س���دام ب���ن احلاك���م 
وال�سع���ب، وانتفا�س���ات النا�س ومترداتهم، 
فاالأمرباط���ور يتح���دث عنها يف ح���واره مع 
اأ�ست���اذه كلعب���ة ي���رى نف�س���ه �سدي���د ال�سوق 

ملمار�ساتها.

حركة الفيلم يف الغالب تعتمد على الرتتيب 
اله���دوء يف  م���ن  ا�ستم���ده  ال���ذي  والنظ���ام 
الطقو����س البوذي���ة ومو�سيقاه���ا الرتيب���ة، 
وعل���ى عك����س اأفام���ه االأخ���رى، وباالأخ�س 
واملج���ازر  العن���ف  ي�س���ور  مل   ،»1900«
والدم���اء، بل تابعت كامرته ب�سوق وتذوق 
جم���ايل، وج���وه اأبطال���ه، واأب���رزت �سجايا 
اجلم���ال االأ�سف���ر، و�سربت عل���ى حوارات 
عميقة هادئة ممتع���ة تاأخذ بها اللقطة مداها 

دون اأن يتدخل املونتاج.
الفيل���م مل يتج���ول يف �س���ارع �سيني واحد، 
ومل يدخلن���ا غاب���ة اأو م�ستنقع���ًا اأو حديق���ة 
عامة اأو بيتًا لعامة النا�س. لقد كانت الظال 
الدقيق���ة لق�س���ر االأمرباط���ور حتك���م حرك���ة 
حا�سيته، وان�سداههم يف عامل بدا م�سحورًا 

خارج الواقع والتاريخ.
ولكن���ه االآن، وبعد م�سرات ال�سن الطويلة 
يف دروب اآالمه���ا يعني �سيئًا اآخر.. انتبه له 
املخ���رج يف خامته فيلمه االأخ���ادة التي تزن 
وحدها �سنعة اأ�ستاذ يف االإخراج، ال يعادلها 

ذهب االأو�سكار وحده.

اأو�شكار عام 1988
فاز فيلم »االأمرباطور االأخر«، الذي اأخرجه 
االإيط���ايل برن���اردو برتولوت�سي � ولكنه من 
اإنت���اج اأمركي )مب�ساهم���ة �سينية ر�سمية، 
ّور الفيلم يف ال�سن مب�ساعدة اآالف  حيث �سُ
املمثلن والكومبار�س والفنين ال�سينين(، 
فاز يت�سع جوائز اأو�سكار لهذا العام، اأعلنت 
عنه���ا االأكادميي���ة االأمركي���ة للفن���ون )م���ع 
اجلوائز االأخ���رى( يف اأوا�سط �سهر ني�سان 
املا�س���ي. وبذلك ياأتي ه���ذا الفيلم، من حيث 
حج���م االأو�س���كارات الت���ي ح�س���ل عليها يف 
املرتب���ة الثالثة يف تاريخ ه���ذه اجلائزة منذ 
تاأ�سي�سها، بعد فيلم »بن هور"الذي حاز عام 
1960 على 11 اأو�سكارًا وفيلم »ق�سة احلي 
الغرب���ي" و�س���ت �سايد �ست���وري � الذي حاز 

عام 1963 على 10 اأو�سكارات.
اأما جوائز »االأمرباطور االأخر"فكانت:

� جائزة اأف�سل فيلم لهذا العام.
� جائزة اأف�سل خمرج.

� جائزة اأف�سل مونتاج.

� جائزة اأف�سل ت�سوير.
� جائزة اأف�سل �سوت.

� جائزة اأف�سل مو�سيقى فيلم.
� جائزة اأف�سل اأزياء.

عن �سفحة الكاتبة فاطمة املح�سن
 يف موقع في�س بوك

 قال رئي�س مهرجان كان ال�سينمائي �سابقا جيل جاكوب الذي �سّلم برتولوت�سي �سعفة 
ذهبي���ة �سرفية عن جممل م�سرته يف 2011،"لقد كان اآخر اأباطرة ال�سينما االإيطالية 

)...( العيد انتهى، رق�س التانغو يتطلب وجود �سخ�سن".
كان التانغ���و االأخ���ر.. ال���ذي �سق���ط منه راق����س اآخر.. فق���د رحل عن عاملن���ا املخرج 
االيط���ايل برن���اردو برتولوت�س���ي، تاركا خلف���ه اإرثا �سينمائي���ا ثريًا، واأث���را باقيًا يف 
اجي���ال الحقة.. كان برتولوت�سي يريد اأن ي�سبح عل���ى خطى والده ال�ساعر االإيطايل 
»اأتيلي���و برتولوت�س���ي«، لك���ن لقاء مع »بي���ر باول���و بازوليني« ال�ساع���ر، والروائي، 
واملخ���رج االإيط���ايل االأك���رث ج���داًل، تبدل م�س���اره اإىل االأب���د، فيخربه ه���ذا االأخر اأن 
»ال�سينم���ا قد تك���ون هي ال�سعر نف�سه«. لي����س هذا فقط فقد ازداد ع�سق���ه لل�سينما بعد 
م�ساهدت���ه فيلم"ال دولت�س���ه فيتا"لفيديريكو فيلين���ي.. ليكمل وال���ده ال�ساعر واأ�ستاذ 
التاري���خ والناقد ال�سينمائي، الت�سجيع وامل�ساعدة بتقدمي اآالت الت�سوير ال�سينمائي 

له عندما كان يف �سن اخلام�سة ع�سرة.
فقرر اآنذاك اأن يجد لغته »كان علي اإذن اأن اأجد لغتي وكانت لغتي هي ال�سينما«.

خم�س���ة عق���ود يف ال�سينما ه���ي الرحلة التي خا�سه���ا برتولوت�سي من���ذ فيلمه االأول، 
وحت���ى اآخ���ر اأعمال���ه )اأنا واأن���ت( ع���ام 2012، والذي يعود في���ه اإىل لغت���ه االيطالية 
ومو�سوعات���ه بع���د غياب اأكرث م���ن ثاثن عامًا. و�سه���دت م�سرته فيلم���ه املهم )قبل 
الثورة( الذي كان اأ�سبه بال�سرة الذاتية، اأما يف ال�سبعينيات التي تعد من ال�سنوات 
املهمة يف اإنتاجه ال�سينمائي حيث اأ�سهمت يف �سياغة جمده ال�سينمائي والتي بداأها 
بفيل���م »امللتزم« ع���ام 1970، وهو الفيلم الذي انحاز اليه نق���اد ال�سينما، وهو ماأخوذ 

عن رواية اللربتو مورافيا.
بعده���ا فيلم���ه االأ�سهر والذي مازال يث���ر جداًل كبرا يف االو�س���اط ال�سينمائية )اآخر 
تانغ���و يف باري����س( واأدى يف ه���ذا الفيل���م املمثل مارل���ون براندو اأحد اأه���م اأدواره. 
و�ساركت���ه املمثل���ة ماريا �سني���در وروى يف ال�سنوات االأخرة اأنه���ا مل تكن على بينة 

متامًا من م�سمون هذه امل�ساهد اجلن�سية.
ث���م ق���دم اأفامًا ات�سمت بال�ساعرية، ف���كان فيلم )1900( الذي متي���ز بتكلفته ال�سخمة 
والت���ي و�سلت اىل 10 ماين دوالر ويعد اأط���ول االأفام يف تاريخ ال�سينما )اىل حد 
1976( اإذ يبل���غ زم���ن الفيلم خم�س �ساعات و15 دقيق���ة.. يقول برتولو ت�سي عن هذا 

الفيلم:
اأ�سا�س كل االأ�سياء، وهذا  التناق�س يكمن يف  اأن  "حقيقة مر علي زمن اعتقدت فيه 
يف�س���ر ذهابي الإخراج فيلم ع���ن مولد اال�سرتاكية ممواًل ب���دوالرات اأمركية، يف هذا 
الفيل���م جمعت بن ممثلي هوليود وفاحن من »وادي اإل بو« مل ي�سبق الأحد منهم اأن 

�ساهد كامرا من قبل."
و�سهدت �سنوات الثمانينيات فيلم���ه االأهم )االمرباطور االأخر( الفائز بت�سع جوائز 

اأو�سكار منها اأف�سل اإخراج، واأف�سل �سيناريو مقتب�س.
يقول عنه املخرج مارتن �سكور �سيزي:

"ما زلت اأنحني اأمام برتولوت�سي واأنا اأفعل ذلك منذ اأول فيلم له »قبل الثورة"عام 
1964، ولطامل���ا رغب���ت بعمل مثل هذا الفيل���م وقد فهمت يف اأكرث م���ن منا�سبة باأنني 
ل���ن اأجن���ح اأبدًا يف مقارن���ة معه، فاأن���ا دائمًا ما قبلت به���ذا املخرج بو�سف���ه جزءًا من 

الرتاث الكبر للفن االإيطايل."
ويكف���ي اأن برتولوت�س���ي ق���د �سّنف �سمن عمالقة الف���ن ال�سابع يف الق���رن الع�سرين، 

وبرحيله فقد هذا الفن اأحد اأعمدته اال�سا�سية.

برتلوتشي الرائع 

ان��ر ماديت التي كتبتها عن فيل��م برتولوتيش الع��ام 19٨٨ يف مجلة "الحرية" 

الفلس��طينية عندما حاز عىل االوس��كار. فاملخ��رج الذي تابعت��ه وحلمت بلقاء 

صح��ايف احققه مع��ه خابت االيام مس��عاي.، ولكن ملحمت��ه "19٠٠" عن صعود 

الفاشية يف ايطاليا وهي تكاد تشبه الوضع العراقي او هكذا رأيناها نحن الهاربني 

من جحيم صدام، واحدة من اهم مالحم الس��ينام االيطالية بل العاملية.. رمبا 

يوازيها فيلم سريجي ليوين العظيم عن اسطورة الغرب االمرييك الذي يهشمها 

يف فيلم��ه "حدث م��رة يف الغرب" وفيلم كوب��وال "العراب"ورمبا "الطريق اىل 

الهن��د". اطلت عليكم لدي الكثري عن برتلوتيش، ولكني االن متعبة ومايل مهجة 

بالعراق��ي يك اتحدث عن املزي��د واخصص موضوعا جدي��دا عنه. رمبا تلخص 

تغطيتي هذه عن فوزه االوس��كار،رس اعجايب، فاعذروين عىل الحديث املطول 

فقد شغلتني وفاته هذا اليوم رغم مشاغيل الكثرية.

فاطمة المحسن 

فيلم برتولوتشي الحائز على تسع جوائز أوسكار لهذا العام

برتولوتشي 
اإلمبراطور األخير
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محمد ُرضا

ا�ستقب���ل النق���اد الفرن�سي���ون اأف���ام املخ���رج ال�سينمائ���ي 
االإيط���ايل برن���اردو برتولوت�س���ي االأوىل بحف���اوة بالغة، 
رمب���ا اأكرث م���ن النق���اد االإيطالين. لقد وج���دوا يف اأعماله 
اأ�سداًء م���ن املوجة الفرن�سية اجلديدة، وذلك عرب توظيفه 
لكام���را قلق���ة، غر م�ستق���رة، ومواق���ع خارجي���ة ناب�سة 
باحلي���اة، وق�س�س �سخ�سية ب�سيط���ة، وجماليات ب�سرية 

تتناغم مع امل�سامن الثورية.
االأ�سا����س االأدب���ي الأعم���ال برتولوت�سي ين�ساأ م���ن بداياته 
ح م���رًة باأن���ه كان عل���ى و�س���ك اأن يتوج���ه  ك�ساع���ر. �س���رَّ
اإىل كتاب���ة الرواي���ة، لكن���ه ب���داًل من ذل���ك اخت���ار ال�سينما، 
حم���اواًل اأن يحاف���ظ على احلرية ذاتها الت���ي كان ميكن اأن 
يتمت���ع بها ل���و كت���ب رواي���ات. اهتمامات���ه االأ�سا�سية هي 
باالأمكن���ة، وبامل�ساحات التي �سمنه���ا »يكتب"امل�ساهد يف 

اأ�س���كال تلقائية، وباالإ�س���اءة التي ت�ساعده يف خلق تلك 
االأ�سكال، وبتفاعل ال�سخ�سيات �سمن تلك االأمكنة اأو 

امل�ساحات.
د برتولوت�س���ي الوعي ال�سيا�سي  يف اأفام���ه، يوحِّ
ا، املتقن واملدرو�س من  واالأ�سل���وب املغوي ب�سريًّ

اأجل اإدها�س املتفرج.
���ز بتوظيف���ه الغنائي  اأ�سلوب���ه ال�سينمائ���ي يتميَّ
حلركات الكامرا الر�سيق���ة، املتموجة، املديدة. 
الكام���را غالًب���ا م���ا تك���ون يف حرك���ة م�ستمرة، 
وذات ح�س���ور متوا�س���ل، ال يه���داأ. اإ�ساف���ة اإىل 
واأ�سلوب���ه  لاأل���وان،  التعب���ري  ا�ستخدام���ه 
ال�س���ردي الذي يتاعب بالزم���ن يف �سبيل خلق 
حا�سر �سبيه باحللم. ولد برناردو برتولوت�سي 

يف 16 مار����س 1940م، يف مدين���ة بارما باإيطاليا. مار�س 
كتاب���ة ال�سع���ر منذ �سب���اه. وق���د ازداد ولًع���ا بال�سينما مع 
انتقال���ه اإىل روما وا�ستقراره فيه���ا اأواخر اخلم�سينيات. 
و�سع���ى اإىل االنخراط عمليًّا يف ه���ذا العامل الذي �سحره، 
ر اأفام���ه  وبح�سول���ه عل���ى كام���را 16 مل���ي، راح ي�س���وِّ
الق�س���رة. اأول فلم ل���ه كان بعنوان: »م���وت خنزير"وهو 

�سامت.
كان يف الع�سري���ن من عمره عندما �سنحت له فر�سة العمل 
كم�ساع���د خمرج م���ع بازولين���ي يف اأول اأفام���ه: اأكاتونه 
يق���ول:  التجرب���ة  ه���ذه  ع���ن  )1961م(..   Acatone
»كان���ت امل���رة االأوىل الت���ي اأدخل فيه���ا موقًع���ا للت�سوير. 
قل���ت لبازولين���ي: اأنا مل اأعمل يف ال�سينم���ا من قبل، فكيف 
���ا. اإنه���ا املرة  ميكنن���ي اأن اأ�ساع���دك؟« رد قائ���ًا: »اأن���ا اأي�سً
االأوىل لكلين���ا«. كاهم���ا كان يتعام���ل م���ع ال�سينم���ا للمرة 
االأوىل.. ب���ا خربة وال جتربة. بعد اأن جنح الفلم، عر�س 
اأح���د املنتج���ن عل���ى برتولوت�سي ث���اث �سفح���ات كتبها 
ل هذه ال�سفحات  بازوليني ومل يكملها، وطلب منه اأن يحوِّ
ر اأن ينِجز الفلم خمرج  اإىل �سيناريو كامل.. »كان من املقرَّ
اآخ���ر، لكن ح���ن قراأ املنت���ج ال�سيناريو ال���ذي كتبته، طلب 
من���ي اأن اأخرجه بنف�سي.. كان ذل���ك اأول اأفامي: احلا�سد 

املتجهم )1962م(«.
العن���وان ي�س���ر اإىل امل���وت. م���ن خال ه���ذا الفل���م يوطد 
م لغًة  ���ا.. اإنه يقدِّ برتولوت�س���ي هويته: اأ�سلوبيًّا و�سخ�سيًّ
ا يجعله  ���ا ديناميكيًّ �سينمائي���ة م�سقول���ة واأ�سلوًب���ا ب�سريًّ
ا ق�سيدة  يت�سل بال�سينما احلديثة العاملي���ة. الفلم جوهريًّ
انطباعية ع���ن روما كما يراها فتي���ان الربوليتاريا الرثة، 
الذي���ن ي�ستمتع���ون باحلي���اة رغ���م فقره���م وافتقارهم اإىل 
ا، تبدو الق�سة بولي�سية اإثارية:  الروؤية الوا�سحة. ظاهريًّ
جرمي���ة قتل موم����س، يف منت�سف العم���ر، حدثت ليًا يف 
املتن���زه، والتحري���ات الت���ي جُت���َرى للك�س���ف ع���ن القاتل، 
وا�ستج���واب ع���دد كب���ر م���ن امل�ستبه به���م الذي���ن يروون 
ق�س�سهم مع اهتمام دقيق بالتفا�سيل. كبناء درامي، الفلم 
قريب من فل���م كورو�ساوا »را�سومون«، حيث عرب �سل�سلة 

م���ن الفا����س باك، الت���ي تعربِّ ع���ن وجهات نظ���ر خمتلفة، 
ومتباينة، بع�سه���ا حقيقّي وبع�سها زائ���ف )اأحياًنا يقول 
ال�ساه���د �سيًئ���ا يف ح���ن نرى، ع���رب الفا����س ب���اك، �سيًئا 
يناق����س م���ا يقوله(، نتاب���ع حتركات عدد م���ن امل�ستبه بهم 
وق���ت حدوث اجلرمية. كل �سه���ادة، يف حتريات ال�سرطة، 
ت�سب���ح عن�س���ًرا يف لوحة عري�س���ة. هنا ثمة ت���وازن بن 

احل�سا�سية جتاه الق�سايا االجتماعية والرثاء الب�سري.
هنا، وكما يف اأفامه الاحقة، يوؤكد برتولوت�سي على فكرة 
تدف���ق الزم���ن، وهي الفك���رة التي ت�ستحوذ علي���ه، ويقول 
عنه���ا: »هذه الفكرة، االإح�سا�س مبرور الزمن، هي ب�سيطة 
ا. لكن الفك���رة ذاتها هي اأ�سا����س اأو منطلق الكثر من  ج���دًّ
ال�سع���ر«. الفلم ا�سُتقبل بردود اأفعال مت�ساربة. ومل ينجح 
���ا؛ لذلك بق���ي برتولوت�س���ي عاطًا ع���ن العمل نحو  جتاريًّ
�سنتن. ح���ن �سرع يف اإخ���راج »قبل الث���ورة")1964م(، 
يقول برتولوت�س���ي: »عنوان فلمي -قب���ل الثورة- يت�سل 
بالت�سم���ن املقتب�س من تالران يف بداي���ة الفلم.. )اأولئك 
الذين عا�س���وا قبل الثورة، وحدهم يعرف���ون مدى عذوبة 
احلي���اة(. الفلم هو اأكرث من جمرد �سرة ذاتية، كان عملية 
تطّهر.. حماولة لتخلي����س نف�سي من خماويف اخلا�سة«. 
البط���ل، فابريزي���و، يعج���ز ع���ن االنف�س���ال ع���ن روابط���ه 
العائلية التقليدية؛ ب�سب���ب تربيته االجتماعية والثقافية. 
اإنه���ا ق�سة ن�سال خا�سر. هنا يحلِّل برتولوت�سي ال جدوى 
اًل املفاهيم املعقدة ب�ساأن  معتقداته ال�سيا�سية الثورية، حموِّ
الهوي���ة الطبقية اإىل دراما �سخ�سي���ة اأخاذة. ومع اأن الفلم 
ي�ستعر موقع االأح���داث )يف بارما( واأ�سماء ال�سخ�سيات 
وبع�س العنا�س���ر ال�سردية من رواية �ستن���دال، ال�سادرة 

عام 1838م، فاإن التفا�سيل خمتلفة متاًما.

الوقوع حتت �شحر االأيديولوجيا
الفل���م عبارة ع���ن �سورة ذاتي���ة ل�ساب �سدي���د احل�سا�سية، 
االأيديولوجي���ة  �سح���ر  حت���ت  يق���ع  فابريزي���و،  ُيدَع���ى 
املارك�سي���ة، فيق���وم مبحاولة، فاترة وتعوزه���ا احلما�سة، 
ق بن رفاهية  لرّج خلفيت���ه البورجوازية. اإنه ال�ساب املمزَّ

حياته وتوقه اإىل التح���رر منها، بن الراديكالية والنزوع 
مة و�سرورة ارتباطه  املحافظ، بن العاقة العاطفية املحرَّ
باملر�سح���ة الأن تكون زوجت���ه. اإن حالة الرتدُّد لديه ظاهرة 
نا�سئ���ة عن حميط���ه التاريخي، والتاأث���ر املتنامي للي�سار 
االإيطايل، وعن اخلوف من الثورة.. هذا اخلوف املطمور 
عميًقا يف البورجوازي���ة االأوربية. يف هذا الفلم ا�ستخدم 
برتولوت�س���ي التقنيات والعنا�س���ر االأ�سلوبية التي كانت 
���ز حقبة ال�ستينيات، مع بح���ث ال�سينمائين اآنذاك عن  متيِّ
لغة جديدة، وجتديد ال�سرد ال�سينمائي، وابتكار تكوينات 

مغايرة.
ب النقاد بالفلم، وو�سفوه باالإجناز املهّم والبارز  وق���د رحَّ
لل�سينم���ا االإيطالية اجلديدة، كم���ا حاز جوائز، لكنه اأخفق 
���ا. بعد هذا الفل���م كان على برتولوت�س���ي اأن ينتظر  جتاريًّ
ا ع���ن البرتول  اأرب���ع �سنوات )خاله���ا اأخرج فلًم���ا وثائقيًّ
م���ن ثاثة اأج���زاء ل�سالح التلفزيون االإيط���ايل )1964م(، 
واأخ���رج فلًما ق�س���ًرا بعن���وان: »اأمل« )1967م( كجزء من 
فل���م »حب وغ�سب«. كما �ساهم يف كتاب���ة �سيناريو »حدث 
ذات مرة يف الغرب« ل�سرجيو ليوين.. وذلك قبل اأن يحقِّق 
فلمه الت���ايل »ال�سريك")1968م(. وه���و معد بت�سرُّف عن 

ق�سة دو�ستويف�سكي »البديل«.
اأو  مزدوج���ة  ل�سخ�سي���ة  دوري���ن  ي���وؤدي  كليمن���ت  بي���ر 
�س يف معهد الدرام���ا، وهو مرتدد وحائر  ف�سامي���ة.. املدرِّ
يف ع���امل م���ن ال�سغوطات املادي���ة والف���وارق االجتماعية 
الت���ي حتيل���ه اإىل حالة من ال�سلوك العقي���م. اإنه حذر، غر 
ا. بينما االآخر، اجلانب  واثق من نف�سه.. �سيا�سيًّا وجن�سيًّ
����س الط���اب  الرادي���كايل العني���ف، ه���و رج���ل فع���ل يحرِّ
ا. فيما االثن���ان يتمازجان،  ���ا واجتماعيًّ عل���ى الثورة.. فنيًّ
ا، والفل���م ي�سبح رحلة  تت�سب���ب االأحداث وت���زداد غمو�سً

نحو عامل ال�سوريال )ما فوق الواقع(.
الفلم �سعب وا�ستفزازي، يك���ون مفهوًما على نحو اأف�سل 
بو�سف���ه نتاج حلم. الفلم يّتخذ م�س���اره املتعّرج، امللتوي، 
ب���دون قواعد �سردية قابلة للتمييز، قافًزا من م�سهد �سعب 
ومبه���م اإىل اآخر مماثل يف ال�سعوب���ة. االنتقاالت مفاجئة 

بن م�ساهد حلمية، غر مرتابطة، ال تلتزم بنظام منطقي، 
ومن غ���ر اأي اإح�سا����س بالتما�سك والتاح���م. ال�سرد هنا 
يخ�س���ع للتكثيف والت�سظ���ي. يق���ول برتولوت�سي: »الفلم 
حل���م، واملخرج هو احل���امل. كل �سخ�سي���ات احللم تعك�س 
اأو تع���رّب ع���ن ذات احل���امل«. اإن���ه اأول اأف���ام برتولوت�سي 
بالق���وة  ���ا  ب�سريًّ يتمّي���ز  �سك���وب.  وال�سينم���ا  باالأل���وان 
وبالتاع���ب بال�س���وء والظ���ل، وتوظيف ال�س���وت ب�سكل 
مغاير، م���ع حركات كامرا متقنة لك���ن م�سرفة. مو�سوعه 
من  واالنتقال  ���ا،  مراوًغا وغام�سً –رغ���م حيويته– ب���دا 

ال�سخ�سية اإىل البديل بدا مربًكا.

التغريب الربي�شتي
ع���ن فلم���ه ه���ذا يق���ول برتولوت�سي:»ه���و فلم���ي امللعون. 
ا، ال اأدري.  ا، رمبا ج���اء متاأخًرا ج���دًّ رمب���ا ج���اء مبكًرا ج���دًّ
���ا. القليل���ون اأعجب���وا ب���ه، وقد  الفل���م مل ينج���ح جماهريًّ
جعلن���ي اأعاين الكثر. رمب���ا مل اأكن اأفهم نف�س���ي. اإن فكرة 
التغري���ب الربي�ست���ي، الت���ي يتبناه���ا الفل���م ويح���اول اأن 
يفر�سها، هي ملتب�سة وغر حا�سمة على امل�ستوى الثقايف 
ب�سبب القراءة ال�سيئة لربي�س���ت«. فلمه التايل كان »خدعة 
العنكب���وت")1970م( املبن���ي عل���ى ق�س���ة ق�س���رة كتبه���ا 
خورخي لوي�س بورخي�س بعنوان: »مو�سوع عن اخلائن 
والبط���ل«، تدور يف اأيرلندا ع���ام 1824م، وميكن اأن تدور 
–كما قال بورخي�س– يف »اأي باد مقموعة«. برتولوت�سي 
جع���ل االأحداث تدور يف بلدة �سغرة. بنية الفلم ت�ستدعي 
درج���ة كب���رة م���ن التماه���ي اأو التطاب���ق م���ع ال�سخ�سي���ة 
الرئي�س���ة، ال�ساب الذي يع���ود اإىل بلدته، ويتحرى جرمية 
قت���ل اأبي���ه قبل ثاثن �سن���ة الذي رمبا قتل���ه الفا�سيون كما 
ي�ساع، اأو ق���د يكون خائًنا للق�سية امل�س���ادة للفا�سية فقتله 
زم���اوؤه يف املقاوم���ة، وحتى تتك�سف احلقيق���ة يظل االأب 
الراح���ل يف مو�سع التوق���ر والتبجيل عن���د اأهايل البلدة 
بو�سفه بطًا و�سهيًدا معادًيا للفا�سين؛ لذلك فاإن الغمو�س 
الذي يحيط بتفا�سيل موته من ال�سعب، بل من اخلطورة، 

اخرتاقه.
يف النهاي���ة تت�س���ح ل���ه احلقيق���ة؛ اإذ يكت�س���ف اأن اأباه، يف 
الواق���ع، ق���د خ���ان رفاق���ه والق�سي���ة –يف حلظ���ة �سعف- 
واأف�سى باملوؤام���رة املخطط لها الغتيال الزعيم مو�سوليني 
عام 1936م، يف اأثناء زيارته للبلدة. هذا ما يعرتف به رفاق 
اأبيه املتقدمون يف ال�سن، حن التقاهم يف دار االأوبرا، كما 
يذك���رون له ع���ن االتفاق الذي عق���ده اأبوه معه���م؛ اأن ينال 
عقاب���ه على خيانته لكن من دون تلوي���ث الق�سية واإفقادها 
نقاءها وبريقها اأمام املوؤمنن بها، اأي اأن ُيعَدم جزاء فعلته 
لكن م���ن دون اإف�س���اء ال�سبب، بل يجب اأن يب���دو االأمر كما 
ل���و اأن الفا�سين ه���م الذين قاموا باغتيال���ه. وهم ل�سنوات 
طويلة اأخف���وا احلقيقة؛ ليبقى اأبوه بط���ًا �سهيًدا يف نظر 
اأه���ايل البلدة. يف النهاية، حن ع���رف االبن احلقيقة، كان 
عليه اأن يختار بن ك�سف احلقيقة اأو اإخفائها. يف الفلم كما 
يف الق�سة، االبن ال يف�سي ال�سر، ال يك�سف احلقيقة الأحد.. 
رمبا الأن �سورة االأب تظل قوية ومهيمنة اإىل درجة جتعله 
يعج���ز عن ك�سف حقيقتها، عن حتطيمها، عن التحّرر منها. 
االب���ن يهّم مبغادرة البل���دة، بالهرب م���ن االأب، من املا�سي 
املفرت�س، من القدر. يذه���ب اإىل حمطة القطار نف�سها التي 
و�س���ل اإليها يف بداية الفل���م، لكن ي�سمع من يعلن عن تاأخر 
القط���ار مل���دة 40 دقيقة، ثم مل���دة �ساعتن، ث���م يخربه مدير 

املحطة: »اأحياًنا ين�سوننا متاًما«.
بينم���ا ي�سر ال�ساب يف موازاة خ���ط ال�سكة احلديدية، مع 
حرك���ة كامرا م�ساحبة عل���ى طول الق�سب���ان، يكت�سف اأن 
ال�سك���ة، عند مو�س���ع ما ت�سر مطم���ورة يف االأر�س حتت 
ة باالأع�ساب، داللة عل���ى اأن اأي  �سج���رات نامي���ة، ومك�س���وَّ
قط���ار مل مير عل���ى هذه ال�سك���ة منذ زمن طوي���ل، ولن ميّر 
اأي قط���ار على االإطاق. اإنها اإ�سارة �سمنية اإىل اأن املا�سي 
ا�ستط���اع اأخ���ًرا اأن يغم���ر احلا�س���ر، اأو رمب���ا ه���و جماز 
ب�سرّي لثيمة الفلم: حج���ب اأي اأثر للما�سي، وللتعبر عن 
�سَرك الزمن. عل���ى اأية حال، هو يجد نف�سه عالًقا يف �سبكة 
العنكب���وت، عارًف���ا اأن لي�س باإمكان���ه اأبًدا مغ���ادرة البلدة. 
ا م���ع املا�سي، م���ع اأبي���ه، يف كينونة  اإن���ه ين�سه���ر تدريجيًّ
ل �سدمة �سديدة للبطل  واح���دة. يف هذه النهاية، التي ت�سكِّ
وللمتفرج على حد �سواء، تختلط احلقيقة بالوهم، ال�سدق 

بالزيف.
بع���د اإخفاق اأفامه ال�سابقة، على ال�سعيد التجاري، حاول 
برتولوت�س���ي اأن يغ���رِّ طريقت���ه يف �سن���ع الفل���م متبنًي���ا 
اأ�سل���وب �س���رد خمتلف ق���ادر عل���ى اأن ي�س���ل اإىل اجلمهور 
العري����س. يق���ول برتولوت�سي: »مع فل���م خدعة العنكبوت 
بداأت يف قبول فكرة اجلمهور، بداأت بات�سايل باجلمهور، 

هذا االت�سال الذي كان مفقوًدا يف ال�سابق«.
عن جملة الفي�سل

فارق���ت املخرج برن���اردو برتولوت�سي الروح 
قب���ل اأي���ام، بذل���ك اأ�سدل امل���وت ال�ست���ار على 
خم���رج اعت���ربه البع����س »اأعظ���م املخرج���ن 
املوؤلفن االإيطالين من جيله«، وبالتاأكيد كان 
اأحد اأهم من اأجنبتهم ال�سينما االإيطالية، واإن 

كان ذلك ال يعني اأنه كان اأف�سلهم بالطبع.
اأجنل���و  وماي���كل  فيللين���ي،  فديريك���و  م���ع 
اأنطوني���وين، وفران�س�سكو روزي، ولوكينو 
في�سكون���ن وروبرت���و رو�سيلليني واآخرين، 
عك�س برتولوت�سي �سمات ال�سينما االإيطالية 
وج�ّس���د جمالياتها وتعدد وث���راء اجتاهاتها. 
ه���و بالتاأكيد اأحد ال�سينمائي���ن االأكرث �سهرة 
عل���ى م�ست���وى اأوروب���ا واملخرج ال���ذي اأثار 
بع����س اأفام���ه اهتمام���ات نقدي���ة وح�سورًا 

اإعاميًا كبرين.
ُول���د يف �سن���ة 1941 يف ح�س���ن عائل���ة ثرية 
ت�سك���ن مدينة بارم���ا �سمايل اإيطالي���ا. والده 
�ساعر وكاتب معروف هو اأتيليو برتولوت�سي 
ال���ذي كان قد ربح جائزت���ه االأوىل يف اإحدى 
احلادي���ة  يف  كان  بينم���ا  ال�سع���ر  م�سابق���ات 

والع�سرين من عمره.
برن���اردو ن�س���اأ يف ج���و ثق���ايف �سجع���ه عل���ى 
مزاولة �سغف���ه بال�سينم���ا وكان يف الع�سرين 
من عمره عندما ب���داأ العمل م�ساعدًا يف اأفام 
الغ���ر، فا�ستغل مع بير باولو بازوليني قبل 
اأن ُيخ���رج اأول فيلم له بعن���وان »ريرب القامت« 
م���ن  الثاني���ة والع�سري���ن  )1963( وكان يف 
عمره اأي�س���ًا. بعد عامن �سط���ا على االهتمام 
النقدي عندما ُعر�س يف مهرجان »كان"فيلمه 

القائم على �سرة حياته »قبل الثورة«.
يف ذل���ك الفيلم عك����س بع�س ما مّر ب���ه اآنذاك 
م���ن نزاع داخل���ي: جاء من عائل���ة برجوازية 
لك���ّن ميول���ه كان���ت ي�ساري���ة، والفيل���م يحكي 
جوانب وتبعات هذا النزاع واإْن كان ال ينتهي 
بتف�سيل جانب على اآخر. يف ذلك الفيلم ين�سم 
ال�س���اب بط���ل الفيل���م اإىل احل���زب ال�سيوعي 
لكنه يكت�سف �سلبيات���ه فيرتكه. ومن الغريب 
اأن جن���د اأن العدي���د م���ن اأف���ام برتولوت�س���ي 
ال ت�ستطي���ع اأن تتخ���ذ موقف���ًا وا�سح���ًا حيال 

اآيديولوجيات احلياة ال�سيا�سية.
يف »ا�سرتاتيجي���ة العنكب���وت")1970( يجد 
بط���ل الفيل���م نف�سه م�س���دودًا اإىل لغ���ز يحيط 
مبقت���ل اأبي���ه ال���ذي اغتالته ق���وى فا�سية، كما 
اأوح���ت االأح���داث منذ البداي���ة. هن���ا، يتعّلق 
االأمر اأ�سا�سًا مبواقف غر وا�سحة اأو نهائية 
لربتولوت�س���ي، فنج���د اأن االب���ن يتح���ّول اإىل 
�س���ورة الأبي���ه. يف »امللت���زم« )1970 اأي�س���ًا( 
ي�سع���ى البطل جاه���دًا اإىل اخلروج من تبعية 
اأبي���ه، مع منحى جدي���د متمّث���ل يف اأن الوالد 
مم�سو����ٌس، اأو اأق���رب اإىل اجلن���ون. اإنهما من 
اأف�س���ل م���ا حققه م���ن اأعمال، كذل���ك احلال مع 
فيلم���ه الاح���ق »1900"ال���ذي اأجن���زه �سن���ة 
1976، اأي بعد اأربع �سنوات من حتقيقه اأحد 
اأك���رث اأفام���ه اإث���ارة للجدل حت���ى اليوم وهو 

»اآخر تانغو يف باري�س«.
اإىل جانب �س���راع الهوية واالأزمات الداخلية 
والنف�سي���ة، مال املخ���رج اإىل و�سع بطله بن 
املطرقة وال�سندان، فهو هارب من �سلطة االأب 
ليج���د نف�سه حت���ت �سلط���ة املعّلم. لك���ّن »اآخر 
تانغو يف باري�س"ج���اء خمتلفًا. �سخ�سياته، 

على عك�س ملحمته الاحقة »1900"حمدودة 
ج���دًا وحم���وره قائ���م عل���ى ي���وم عاطف���ي يف 

�سقة.
بع���د »1900«، ال���ذي ا�ستعر����س في���ه احلياة 
يف  اإيطالي���ا  يف  وال�سيا�سي���ة  االجتماعي���ة 
تل���ك احلقبة م�ستعين���ًا فيه بنخب���ة كبرة من 
املمثل���ن بينهم برت النكا�سرت، وروبرت دي 
نرو، وجرار ديبارديو، ودومونيك �ساندا، 
واأليدا فايل، اجته �سوب الدراما النف�سية يف 
»لون���ا« )1979(، والكوميدي���ا يف »تراجيديا 
رج���ل �سخي���ف« )1981(، ث���م انطل���ق جمددًا 
�س���وب املاحم الكبرة ليحق���ق »االإمرباطور 

االأخر"�سنة 1989.
عل���ى جماليات���ه ه���و فيل���م يرف����س اخل�سوع 
الجت���اه �سيا�س���ي واحد. يدور ع���ن )حياة بو 
يي، اآخر اإمرباطور �سين���ي( متثيل ال�سيني 
- االأمرك���ي ج���ون ل���ون( ال���ذي انتق���ل م���ن 
رئي�س قوي لل�س���ن اإىل رجل تكرهه ال�سلطة 
ال�سيوعي���ة وجت���ربه احلرك���ة الثقافي���ة على 
العي����س مع���وزًا. برتولوت�سي ينتق���د النظام 
ال�سيوعي طبعًا، لكّن هذا مل يغّر راأي العديد 
م���ن النق���اد الغربي���ن في���ه الذي���ن راأوه )وما 

زالوا( خمرجًا ي�ساريًا ملتزمًا!
بعد ذلك اأجنز »ال�سماء ال�ساترة"ثم بحث عن 

مو�س���وع يحمل اإنتاج���ًا كبرًا اآخ���ر ووجده 
يف »ب���وذا ال�سغ���ر«. كاهما من ب���ن اأعماله 
ال�سعيفة فنًا وم�سمونًا وناال �سهادات غربية 

خمتلفة ومتناق�سة.
االإع���ام  �سفح���ات  اإىل  برتولوت�س���ي  ع���اد 
املطبوعة واملبثوثة من جديد ب�سبب ما ك�سفت 
عنه املمثلة ماريا �سنايدر من اأن برتولوت�سي 
خدعه���ا عندما طلب منه���ا تنفيذ م�سهد مل يكن 
واردًا يف ال�سيناري���و، وه���و م�سه���د قالت اإنه 
ُح�س���ر وُفر����س عليه���ا ومل تك���ن ذات خ���ربة 
بحي���ث ا�سط���رت اإىل اال�ستجابة له: »رغم اأن 
امل�سه���د كان مفربكًا اإال اأنن���ي �سعرت باالإهانة 

وبكيت فعًا«.
وقبل اأ�سه���ر قليلة هاجم برتولوت�سي املخرج 
االأمرك���ي ري���ديل �سك���وت عندم���ا ق���ام ه���ذا 
با�ستب���دال ممث���ل اآخ���ر )كري�ستوف���ر بام���ر( 
باملمث���ل كيف���ن �سباي�سي، نتيج���ة الك�سف عن 
اأن �سباي�سي تعر�س ملمثلن �سبان يف اأفامه. 
ق���ال برتولوت�سي دفاعًا ع���ن �سباي�سي اإنه لو 
كان م���كان �سكوت ملا �سحبه م���ن الفيلم، واإنه 
ل���و كان ال ي���زال ق���ادرًا عل���ى حتقي���ق االأفام 

ال�ستعان به لبطولة اأحد اأعماله.

عن ال�سرق االو�سط

برناردو برتولوتش��ي... مخرج 
االتجاهات المتعددة

المفاهي��م  تحوي��ل  برتولوتش��ي.. 
المعقدة بش��أن الطبقي��ة إلى دراما 

اذة شخصية أخَّ
أمين صالح



نديم جرجوره

يبق���ى رثاء "لوموند" يف رحيل���ه اأهّم تعبر عنه: 
اآخر:"�سينمائي  االخرتاق" )بتعب���ر  "�سينمائّي 
االإث���م"(. بع���د �ساعات قليلة عل���ى رحيله، مل تعرث 
ال�سحيف���ة اليومي���ة الفرن�سي���ة على و�س���ف اأدّق 
من ه���ذا، يخت���زل ال�سينمائّي االإيط���ايل برناردو 
اإْذ  والتعب���ر،   .)2018  �  1941( برتولوت�س���ي 
يعك����س جوه���ر ا�ستغاله ال�سينمائ���ي يف اأكرث من 
ن�س���ف ق���رن، يذهب اإىل م���ا هو اأبع���د من حتطيم 
قيم، واإىل ما ه���و اأجمل من توثيق ب�سري ملكامن 
الَعَط���ب الفردي يف ع���امل يتحّول يوم���ًا تلو اآخر، 

واإْن يف اجتاهات متناق�سة غالبًا. 
اأما جيل جاكوب، الرئي�س ال�سابق ملهرجان "كاّن" 
ال�سينمائي الدويل، الذي ُي�سّلمه"ال�سعفة الذهبية 
ال�سرفية"تكرمي���ًا ل���ه والأعمال���ه ع���ام 2011، فل���ه 
تعبر اآخر:"اإنه اآخر اأباطرة ال�سينما االإيطالية"، 
و"�سّي���د اللوح���ات اجلداري���ة واملغام���رات كّلها"، 
احلفل���ة"،  �"انته���اء  نف�س���ه  الوق���ت  يف   � ُمعلن���ًا 

الأن"رق�سة التانغو حمتاجة اإىل اثنن". 
لك���ن رحي���ل خمرج"التانغ���و االأخ���ر يف باري�س" 
 )1987( االأخ���ر"  و"االإمرباط���ور   )1972(
و"اجلم���ال امل�س���روق")1996( ل���ن ي�ستدع���ي تلك 
املفردة فقط، بل يدفع اإىل ا�ستعادة نتاٍج قليل العدد 
)بالن�سب���ة اإىل خمرجن اآخرين ينتم���ون اإىل جيله 
اأو اإىل زمن���ه اأو اإىل الع���امل املُقيم في���ه وقتًا مديدًا( 
ميتلك ح�سا�سية باهرة يف مقاربة البواطن املخّباأة 
يف ال���روح والنف�س الفردي���ن. وهذا غر حم�سور 
يف متّكن���ه ال�سينمائ���ّي من اإثارة �سدم���ات اأخاقية 
واجتماعي���ة واإن�ساني���ة فقط، الأن بع�س���ًا من نتاجه 
يتن���اول الع���ادّي يف م�س���ارات النا����س وعاقاته���م 
املعّطلة اأو املت�سادمة اأو املتوافقة ورغبات لن تقف 

عند حّد. 
املاأزق كامٌن يف اأن غالبية الطاحمن اإىل رثائه يقفون 
عن����د رائعته"التانغو االأخر يف باري�س"، خ�سو�سًا 
�سج����ة  ُتث����ر   )2011  �  1952( �سناي����در  ماري����ا  اأن 
اإعامي����ة باإعانه����ا، قب����ل رحيله����ا باأعوام قليل����ة، اأّن 
امل�سهد االأ�سهر يف الفيلم اأ�سبه باغت�ساب تتعّر�س له 
بتوافق �سمني بن مارل����ون براندو وبرتولوت�سي. 
لك���ّن للمخرج ح�سورًا ميتزج به���ذا الفيلم، من دون 
اأن ُيخت���زل ب���ه. ل���ه روائع عدي���دة، منه���ا"1900"، 
الفيلم املُنج���ز عام 1976، واملتوّغ���ل يف التفا�سيل 
الدقيقة ليوميات �سبي���ن اثنن مولودين يف اليوم 
نف�س���ه يف ُملكية تابعة ملقاطعة اإيطالية، مطلع القرن 
الع�سرين )ُيحِدث هذا الفيلم اإ�سكالية متعّلقة برتجمة 
 ،Novecento االإيطالي���ة  فاملف���ردة  العن���وان. 
املختارة للعنوان االأ�سل���ي، تعني"القرن الع�سرين، 
بينم���ا الرتجمة املعتمدة اإىل الفرن�سية هي 1900(. 
فيلم���ه هذا يج���ول يف قرن من الزم���ن ي�سهد �سراعًا 

حاّدًا بن طبقات اجتماعية متناق�سة. 
ا:"ا�سرتاتيجي���ة  اأي�سً الروائ���ع  تل���ك  م���ن 
العنكب���وت")1970(، ال���ذي يعترب فيلم���ًا بولي�سيًا، 
ب�سبب حتقيقات اآتو����س مانياين )جوليو ْبروجي( 
يف مقت���ل اأبي���ه قب���ل �سن���ن ك���رث، م���ع اأن �سرديت���ه 
مفتوحة على تفا�سيل متعّلقة بت�ساوؤالت عن احلياة 
والقت���ل والعنف والعاق���ات، خ�سو�سًا اأن �سهادات 
مقّربن من القتيل، باالإ�سافة اإىل ع�سيقته، متناق�سة 

كّليًا، ما يوؤّدي اإىل م�سارات حادة لك�سف املخّباأ. 
برن����اردو  عل����ى  ُتطل����ق  خمتلف����ة  نقدي����ة  اأو�س����اٌف 
برتولوت�سي ُبعيد رحيله �سباح اأم�س، 26 نوفمرب/ 
ت�سرين الث����اين 2018، بعد معان����اة املر�س:"موؤّلف 
فرويدي����ة"،  ب�سيناريوه����ات  م�سكون����ة  ن�سو�����س 
و"بحٌث دوؤوٌب عن التحّرر املطلق من طغيان االأبّوة 
يف حياته"، و"ال�سينمائّي العا�سق ال�سابق لل�سينما 
الهوليوودي����ة، املنتقل من �سط����وة االأب البيولوجي 
اإىل االأب الروح����ي، بي����ار باول����و بازولين����ي"، الذي 
ُي�سب����ح م�ساع����ده يف �س����ّن باك����رة، وغره����ا. لكنه����ا 
اأو�س����اٌف منبثقة من ا�ستغال����ه، ومتاأتية من �سرته، 

ومنفل�سة على ال�سا�سة الكبرة انطاقًا من تاأثراتها 
وحراكها. 

مزاج  اأو  هّم  اأو  ببيئة  حم�سوٍر  غر  االإيطايل  هذا 
يف  باري�س،  الطاب"يف  اإىل"ثورة  يعود  واح���د. 
مايو/ اأيار 1968، يف"اأبرياء: احلاملون")2003(، 
بالعناوين  ث��رّي��ة  حقبة  ا�ستعادة  اإىل  ي�سعى  كمن 

وال��ت��ف��ا���س��ي��ل، يف ال�����س��ي��ا���س��ة واالج��ت��م��اع 
والتمّرد  والتاأّمل  والثقافة  وال�سينما 

يختار  وال�سدامات.  والع�سق 
���س��خ�����س��ي��ة االإم�����رباط�����ور 

 1906( "ت�سي"  ال�سيني 
ف�سول  لقراءة   ،)1967  �

احلا�سلة  النزاعات  من 
يف اآ�سيا منت�سف القرن 
املا�سي )"االإمرباطور 
االأخر"، 1987، ت�سع 
جوائز "اأو�س��كار"(. 
 ،1990 ع������������ام 
يف  ُيحقِّق"�ساي 
 ، " ء ا ل�سحر ا
حكاية  فيه  راوي��ًا 
ث�����اث�����ة ف���ن���ان���ن 
اأثرياء  اأمركين 
اإىل  ي�����س��اف��رون 
اأفريقيا الأ�سباب 
خم�����ت�����ل�����ف�����ة، 
وي��خ��و���س��ون 
م��ع��ًا جت��ارب 
ق����ل����ب  يف 

ال�سحراء. 
ف�������ي�������ل�������م�������ه 

قبل  " ، ين لثا ا
ال�������������ث�������������ورة" 

 P r i m a (
 D e l l a

 ،)Rivoluzione
 ،1968 ع����ام  املُ���ن���ج���ز 

ر ل��دى ال��ن��ّق��اد ال��ذي  ُم��ق��دَّ
اأ�سيًا  جتديدًا  يعتربونه 

يف  االإي��ط��ال��ي��ة  ال�سينما  يف 
فيه،  املا�سي.  القرن  �ستينيات 

وجن�سي  �سيا�سي  غمو�س  ي��ربز 
تعقيدات  متتلك  باأنا�سيد  ح  يتو�سّ

م�سطربة  حقبة  مامح  ر�سمها  يف  ب�سرية 
يتابع  اإْذ  الفائتة،  ال�ستينيات  مطلع  اإيطاليا  يف 
ال�سينمائي االإيطايل م�سار فابريزيو امل�سطرب 
ب��ن ح��ي��ات��ه ال��ربج��وازي��ة وت��ط��ّل��ع��ات��ه ب��ال��ت��زام 
حينها  ت�سري  التي  املارك�سية  لاأفكار  عقائدي 

يف العامل. 
النم���اذج تل���ك مرايا تعك����س �سيئًا م���ن هواج�س 

ُيراف���ق  اجلغرافي���ا  يف  جتوال���ه  االإيط���ايل. 
جتوال���ه يف التاري���خ بحث���ًا ع���ن اأ�سئل���ة احلياة 
وامل���وت والعاقات."ع�سقه"ال�سينم���ا مت���اأٍت من 

م�ساهدت���ه"ال دولت�س���ي فيت���ا")1960( لفيديركو 
فيّلين���ي. قبله���ا باأع���وام، يح�س���ل املراه���ق، ابن ال� 
15 �سن���ة، على كام���را 16 ملم من وال���ده، ال�ساعر 
اآتيّل���و  ال�سينمائ���ي،  والناق���د  التاري���خ  واأ�ست���اذ 
برتولوت�سي. يعمل باإدارة �سرجيو ليوين وداريو 
اآرجنت���و. مع هذا، تذهب �سينم���اه، الحقًا، اإىل قول 
�سيا�سي، عاك�سًا روؤية ملحمية ورومان�سية للتاريخ 

االإيطايل. 
ق���دره اأنه �سان���ع حقب���ة، وموؤ�ّس�س تي���ار جتديدي 
يف �سينم���ا بلده، قبل خروج���ه اإىل العامل الكت�ساف 
غرائزه���ا  ولفه���م  وم�ساعبه���ا،  واأحواله���ا  الدني���ا 

وم�سائرها وهواج�سها.
عن العربي اجلديد

برناردو برتولوتشي.. العالم 
حين يدخل إلى الكواليس


