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Fikrun wa Fann/ نفو فكٌر No. 88 - 1968 

Amin Farzanefar 
 

 أمين فارزانفار
  مم35الثورة على شريط 

 68رحلة في عالم سينما 
 

ربما اعتبرت السينما، مقارنة بالتحوالت السياسية واالجتماعية التي شهدها العالم في عام 
لكن .  فاعال في الثورة، مجرد ظاهرة ثانوية أو باألحرى مرآة أآثر منها عنصرا1968

 . السينما آانت حاضرة منذ بداية األحداث
 

ربما أصبح هذا األمر منسيا اليوم، لكن المظاهرات الباريسية انطلقت من مرآز الفيلم 
، فوزير الثقافة أندريه مالرو قرر إلغاء الدعم للمرآز، La Cinémathèque françaiseالفرنسي

بالنسبة لهؤالء آانت مجموعة .  آبار إلى الشوارع للتظاهرما أدى إلى خروج فنانين ومثقفين
وآان . ، بمثابة ذاآرة ثقافية1935األفالم الضخمة التي حافظ عليها هنري النغلواه منذ عام 

" Nouvelle Vagueالموجة الجديدة "من بين المتظاهرين الخمسة آالف، رواد حرآة 
 ن بيير لود وآلود جيدفرانسوا تروفو وأالن رينيه وجون لوك غودار وجو

هي قلب السينما الفرنسية الحديثة وقد دعت في العقد الخمسينات " الموجة الجديدة"آانت 
إلى سينما جديدة وقدمت سينما تتميز بالطابع الشخصي الحر والمقالي في مقابل سينما ما بعد 

 .الحرب بحواراتها التي يصعب فهمها وصورها القاتمة وتمجيدها لنجومها
 

سير جان بول سارتر في صفوف المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب على أيدي رجال إن 
الشرطة، يشهد بالتضامن بين السينمائيين والمثقفين، الذين لم يعودوا ينظرون إلى السينما 
باعتبارها وسيلة إليهام الجماهير والسيطرة عليهم، بل أدرآوا الجانب التأملي فيها، وآيفية 

 .رشح ووسيلة للتعبير ومسرع للعمليات االجتماعيةاالستعانة بها آم
 

 أوروبا
 

إذا ما تتبعنا فيما يلي األعمال السينمائية المهمة التي ُأنتجت في الفترة الزمنية المحمومة ما 
، فسنجد أن االزدهار السينمائي قد جاء آاستمرار لتيار سائد من فترة 1972 إلى 1968بين 

 . 1968رة ما قبل أو بعد أطول وقد شهد ذروته فقط في فت
في فرنسا آان محتلو مرآز الفيلم الفرنسية هم نواة الحرآة الجديدة، جون بيير لود آان 
يعتبر من وجوه السينما الجديدة، نراه بشكل منتظم في أفالم غودار وآتب له تروفو خصيصا 

 Quatre صفعة أربعمائة"سلسلة أفالم، فرأيناه يمثل دور المراهق أنطوان دوانيل في فيلم 
Cents Coups " وهو فيلم من أفالم ما بعد الحرب المتأثرة بسينما 1959من إنتاج عام ،
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Baiser Voles " من إنتاج عام
 وُيظهر آيف يستمتع أنطوان - يبدأ فعال باحتالل مبنى مكتبة السينما الفرنسية1968

آان لود هو الوجه السينمائي لهذه الفترة لكن غودار آان . حريات الجديدة وخصوصا الحببال
عقل السينما في ذاك الحين وفنانها الرئيسي الذي يلم بالتحوالت االجتماعية ويطبق األفكار 

 .السينمائية الجديدة ويعلق عليها
 

بة جديدة تماما مع لغة اليسار، والحب الحر والطرق الجديدة في التعامل مع الصورة، لع
أظهر فيلم .  آل ذلك آان حاضرا في الستينات وله تأثيره إلى يومنا هذا-السينما وتقاليدها

–" أبناء مارآس وآوآا آوال"آيف يدخل ) Maculin-féminin) "1966 أنثى -ذآر"
 Laالصينية"في صراع بين االستهالك والمثالية، وفيلم  -هذا هو العنوان اآلخر للفيلم

Chinoise  " تجري أحداثه في آومونة 1967من إنتاج Kommune . 1968وفي عام 
وهما " آورين وروالن"الذي يحكي عن " Weekendعطلة نهاية األسبوع "خرج فيلم 

تتحول الرحلة التي يسعى آال منهما خاللها . زوجان محبان للشجار يقومان بنزهة بالسيارة
واشتهر الفيلم . ائعة وقاسية داخل مجتمع متداعإلى قتل اآلخر غدرا، إلى رحلة فنية ر

بالمشهد الطويل الذي ترافق فيه الكاميرا سيارتهم خالل تعطل حرآة السير لفترة طويلة جدا 
وآثيرا ما يعتبر هذا المشهد بنشازه وانهيار منطق الحكي به . بسبب حادث تصادم دموي

في هذا الفيلم وأفالم . حرب فيتنام صورة استعارية ل- آما الفيلم بمجمله أيضا-وهستيريته
أخرى لغودار تتخلل طريقة الحكي التقليدية التي تسحر المشاهد وتجعله يغفو، مشاهد 

في وسط الفيلم . سوريالية ومؤثرات لكسر اإليهام، آما تظهر نصوص مكتوبة بشكل مفاجئ
ج السيئ في وعندما يلتقي الزوجان ذوا المزا!"  فيلم وسخ وحوارات عفنة"ينادي روالن 

إنها مجرد : "يقوم روالن بحرقها ويعتذر عن خشونته قائال" أليس في بالد العجائب"الغابة بـ 
 !".شخصية روائية

 
يفزعنا غودار ويسلينا ويجعل األمور تختلط علينا وعندما يبدو أن آل شيء انتهى، 

في أآل لحوم يختطف ماويون فجأة الزوجين ذوي األفق الضيق، ويطلقون العنان لرغباتهم 
وينتهى الفيلم بالفتة عليها .  أي أن اليسار المؤدلج ليس أفضل حاال من آل اآلخرين-البشر

: وبالفعل آانت تلك مبدئيا نهاية غودار آمخرج" Fin du Cinemaنهاية السينما "عبارة 
فبعد أن صفع أحد منتجي أفالمه في مكان عام، ترك الساحة السينمائية التي اعتبرها 

وهكذا ُأنتجت بعد ذلك مباشرة أفالم ال تحمل اسم مؤلف وال يوجد لها . يالية وتجاريةإمبر
هنا وفي مكان آخر "، عادة ما تكون نتاج عمل جماعي مثل فيلم "أفالم خفية"موزع رسمي، 

Ici et Ailuers " ويناقش وضعية الفلسطينيين1974من إنتاج عام  . 
 طالبت 1968، ففي عام 1968دة بوادر سبقت حرآة وفي ألمانيا أيضا، آان للسينما المتمر

 في بيانها  Alexander Klugeالتي أسس لها ألكسندر آلوغه" أوبرهاوزن"مجموعة 
، وهو شعار يولي ظهره لسينما ما بعد الحرب "بابا مات"بعمل سينما جديدة تحمل شعار 

 . والفنيالتي تناست التاريخ، ويطالب ببداية جديدة على المستويين السياسي 
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لقد .  متقادمة ومعقدة فكريا68بدت لكثيرين من جيل " السينما األلمانية الشابة"لكن هذه 
مجموعة "أراد الجيل الجديد تواصال وتقاربا مع الشارع ومع روح العصر، وهكذا تأسست 

نظرا -)1968" (أدخل في الموضوع يا حبي "May Spils يعد فيلم ماي سبيلز ". ميونيخ
 فيلما عبقريا لم ينل حظه - Uschi Glasللقيمة المتوسطة لبطلته أوشي غالسلعنوانه و
سبيلز التي آانت تعمل سابقا آصحفية وموديل للتصوير ومخرجة لألفالم . من التقدير

الوثائقية، التقطت أجواء صيف خفيف ومليء بالحب، وبذا قدمت نوعا جديدا من األفالم وهو 
 ".التلقائي"الفيلم 

ليال : بطل الفيلم الالمنتمي رائعا في مواقفه)  Werner Enkeفيرنر إنكه (يبدو مارتن
يراقب من نافذته عملية سطو، لكن بدال من أن يتصرف آمواطن محترم ويبلغ الشرطة، 

أآره أن أصحو : "وعندما يوقظه صديقه في يوم آخر يقول له بجفاء. يعود ليرقد في السرير
يتسكع مارتين وصديقه ويفزعان ". شمس في وجهيفي مثل هذا الوقت المبكر فأجد ال

المواطنين المطيعين ويتعرفان في حمام السباحة المفتوح على باربرا اللعوب التي تشارآهما 
شخصية ومواقف مارتين هي البرنامج المضاد للعفن العام، والحذق . في تدبير المقالب

بر غالبية المجتمع هذه الشخصية تعت. المرتبط بأخالق العمل في سنوات المعجزة االقتصادية
وحتى في نهاية الفيلم عندما . غير منتجة وفاسدة، ويظهرها الفيلم جذابة ومشاآسة وذآية

تعتقله الشرطة بسبب حكاية السطو، يجد أيضا تعليقا حاذقا على طريقة جون بول بلموندو في 
 .لغودار" آلخر نفس"نهاية فيلم 

 
 الذي يعد االآتشاف الثاني في ذاك العام، أيضا ،Rudolf Thomeاستند رودولف تومه 

إلى مبدأ غودار في استخدام خصائص آالسيكيات السينما األمريكية آمجرد أداة يلهو بها، 
فالقصة والحبكة عبارة عن سطح شفاف تترنح فوقه نماذج شخصيات لم يألف المرء رؤيتها 

م بالسينما األمريكية في الثالثينيات نشيد هيا" المخبران السريان"يعتبر فيلم تومه . قبل ذلك
واألربعينيات وبأمريكا التي آان من الممكن أن يولع المرء بأسلوب الحياة فيها في ذاك 

قام بدور .  أي قبل اإلفالس األخالقي الذي جاء مع حرب فيتنام-الوقت بدون تحفظات
وهما Marquard Bohm  ومارآارد بوم Uli Lommel المخبرين أولي لوميل

المالمح الرقيقة والوجه الشاحب  لوميل الجميل ذي : يقتبسان بدوريهما سمات أبطال آبار
 أما -آان هو باألحرى النسخة األلمانية من آالن ديلون، أو التجسيد األوروبي لجيمس دين

بوم فاستعان في دوره بنموذج بلموندو، الذي آان يعتبر لدى غودار اقتباسا هوليووديا 
وبرز من خالل هذا الوعي على وجه . صابات من طراز همفري بوغارتلنموذج رجل الع

الخصوص إعجاب آبير بأميرآا سواء على مستوى أداء الشخصيات أو اإلخراج أو تمجيد 
 ".آنا نريد أن نلعب لعبة صنع األفالم: "وعلى هذا األساس قال بطل الفيلم لوميل. النجوم

 
 Cutting up Menاجتثاث الرجال 

 
 يعتبر من األفالم المفضلة لجيل 1970من إنتاج "الشمس الحمراء" تومه الثاني لكن فيلم

تقرر .  في ألمانيا وال يزال يتمتع ليومنا هذا بجماعة من المعجبين في آل أنحاء العالم68
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تتحول لغته الفظة إلى أسلوب دارج، فمثال عندما يتورط مع بيجي في المشكلة يقول لها 
أنت تعرفينني بالطبع، التكتيك لم يكن أبدا موضع قوتي، لكنني أمتلك جاذبية : "باقتضاب

ومثل هذه العبارات خلقت تلك المكانة المميزة لفيلم " اَوممحطمة تجعل مني شخصا ال ُيق
تومه وآل من رأى الفيلم آنذاك قال إنه آان لبلموندو أن يلعب هذا الدور، وبوغارت قد مثله 

 أن تولد حتى 68لم تكد حرآة . ال تختلف نساء تومه السفاحات عن الرجال آثيرا. من قبل
وانتهت حرآة الهيبيز بموت مؤسسيها بالمخدرات  فتمردات باريس فشلت -تعثرت في أزمتها

 .أو بالقتل
 

: تبدو شخصية توماس منهكة من المدنية والحضارة" الشمس الحمراء"وأيضا في فيلم 
سنسافر إلى : "ويقوم مع بيغي بتخيل أماآن رومانسية للهروب". هذا الكوآب يثير أعصابي"

 ".علنا بشرا أفضلالمغرب، حيث تشرق الشمس وتجعلنا أجمل وأسعد، ستج
 

 أميرآا
 

حدث في الواليات المتحدة ما ال يمكن تصوره في يومنا هذا، إذ أن ثقافة شبابية شعبية 
ولم تتمكن هوليوود أيضا من تجنب . بدأت في محاسبة المظاهر اإلمبريالية لحكومتها

 أنحاء المواجهة والجدال حول هيمنة أفالمها التي ظلت مسيطرة على شاشات السينما في آل
آان غودار قد قام في أوروبا بتفكيك الفيلم الهوليوودي الكالسيكي، وقام . العالم لفترة طويلة

وعموما آان لهذا . معجبوه من أمثال تومه باالقتباس منه وطبقوا نهجه على الطريقة األلمانية
 .التجريب السينمائي انعكاسات أخرى على هوليوود

 الجنس في الصحراء
 

 بمثابة أآثر رد فعل مباشر 1970من إنتاج عام " نقطة زابريسكي"ونيوني آان فيلم أنط
مارك (من بداية الفيلم مباشرة نرى بطله مارك . على التحوالت التي شهدتها تلك الفترة

يغادر نقاشا ال آخر له حول حرآة الفهد . متمردا ومتفردا) Mark Frechetteفريشيت 
وُيشتبه ". يضا مستعد للموت ولكن ليس بسبب المللأنا أ: " قائالBlack Pantherاألسود 

في مارك عندما ُيقتل شرطي في إحدى المداهمات العنيفة، فيسرق طائرة بموتور واحد 
وهي تعمل ) Daria Halprinداريا هالبرين (وهناك يلتقي بداريا . ويهرب إلى الصحراء

آالهما يتعرف على . نكسسكرتيرة بدون وظيفة ثابتة وآانت في طريقها إلى مؤتمر في فوي
الطبيعة الصحراوية الغريبة، بإيحاءاتها السوريالية، ثم يتعرفان على جسد بعضهما البعض 
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ويتميز مشهد االنفجار الختامي المصور بالحرآة البطيئة والمصحوب بموسيقى بينك فلويد 
مروع، وهو شاهد على الخياالت الالمحدودة لهذه الفترة ويرمز للتمرد على القديم بجمال 

 .ويرسم نهاية مناسبة لمجتمع يفشل بسبب هوسه بالنمو التكنوقراطي
 

باعتباره مانفيستو سينمائي لفترته " نقطة زابريسكي"وحتى اآلن ال يزال ُينظر لفيلم 
 آان لها تاريخ سابق 68لكن سينما . صر الهيبيزالزمنية، وباعتباره عمال يجسد تماما روح ع

 أن حكاياتها القديمة تحتاج 1960أيضا في الواليات المتحدة، فقد أدرآت هوليوود في عام 
إلى تغيير، ولم يكن ذلك بدون وازع من أوروبا، إذ أنه إزاء الشلل الذي أصاب مصنع 

" آلخر نفس"وخصوصا فيلم غودار األحالم آان هناك التجديد الذي أتت به الموجة الجديدة، 
 ". Blow Upتكبير "أو طريقة الحكي الجديدة لدى أنطونيوني في فيلم 

من إخراج وتمثيل دينيس هوبر وبيتر فوندا ) Easy Rider) "1969"يعتبر فيلم 
وقد ُرشح للسعفة الذهبية  Hollywood  New انطالقة لما يسمى بهوليوود الجديدة

منذ ذاك الحين أتاح المنتجون للمواهب الشابة حرية فنية ومالية لم ُيعرف لها . بمهرجان آان
وخضعت أشكال الفيلم الكالسيكية آأفالم الويسترن أو األفالم . مثيل من قبل وال من بعد

إلعادة تقييم وجرت إعادة البوليسية أو ميلودراما الحب أو أفالم المغامرات أو الكوميديا، إما 
 . النظر أيضا في تصوراتها األخالقية، أو تم التخلي عنها تماما

جلبت هذه الفترة معها أيضا مراجعة للتاريخ الرسمي، مراجعة للصورة البطولية التي 
أصبحت السينما تصور الوحشية في االستيالء على : ترسمها الواليات المتحدة لنفسها

مريكي دون أية مواربة وبقدر أو بآخر تقارن ذلك بشكل غير مباشر األراضي في الغرب األ
لقد ُأنزل أبطال الويسترن النبالء من فوق مطياتهم وحل محلهم أبطال . مع ما يحدث في فيتنام

مثال آأشخاص غير : إشكاليون جدد ينظرون لألحداث التاريخية من منظور غير مألوف
 . أو هنود مخلطينمتورطين في الصراع أو آقتلة مأجورين 

 
وانقلب شكل آخر من أشكال السينما ذات الطابع الوطني، وهو أفالم الحرب األمريكية إلى 

وتجري أحداث هذه األفالم أثناء الحرب العالمية الثانية أو في آوريا . الطابع الهزلي الساخر
ربون من الواقع يفقد أبطال األفالم أي إيمان برسالتهم ويه. لكن المقصود دائما آان فيتنام

بالتهكم أو يلجئون إلى المخدرات أو إلى الفكاهة الفوضوية المستهزئة بقيم المجتمع أو 
 . الجنون
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  Beyond the Horizonما وراء األفق

 
 وبولندا واليابان وأستراليا ا تأثير عالمي وشملت إيطاليا وتشيكوسلوفاآي68آان لحرآة 

ذآر أسماء البعض .  الثقافة السينمائية في هذه البلدانوالمكسيك والمجر وآان لها تأثير  على
 :يعني أننا سنغفل البعض اآلخر، ولكن فلنحاول أن نلقي نظرة عامة على زخم هذه السنوات

العائلة الصغيرة، وينتزع البريطاني ليندساي " Teorema"يهدم بازوليني بفيلمه 
ذهبية من فيلم دينيس هوبر السعفة ال" …If" أندرسون بفيلمه عن المدرسة الداخلية

"Easy Rider" ويخرج ستيفن فريرز فيلم ،"Kes " في إنجلترا ويخرج إريك رومر
وفي شرق أوروبا يظهر أثر أندريه وايدا وميلوس فورمان . في فرنسا" ليالي عند مو"فيلم 

بيبي "وفي السويد تتيح أوله هيلبورن لـ . وستفان تسابو وبيفوفسكي وماآافييف
بطلة آتاب األطفال الشهير أن تعبر عن تلك الفترة، فهي فتاة صغيرة تعيش " مفالنغشترو

وحدها وهي أقوى من أي رجل ولديها صندوق آنز ببيتها، لذا فهي ال تحتاج لمن يطعمها 
ويواصل السوريالي لوي بونويل الذي . وليست رهينة لسوق العمل، وتصنع عالمها بنفسها

ووودي أالن ومونتي بايتون إزعاجه ومهاجمته للبرجوازية آان له تأثير أآيد على غودار 
أما اليوناني آونستانتين آوستا غافراس فيخرج ". جاذبيتها الخفية"المستقرة المنعمة، ولـ 

ويدين جيل . عن انتفاضة شعب التوبامارو في أوروغواي" الثورة الخفية"فيلما بعنوان 
ان قد أخرج قبل ذلك بعامين فيلمه الشهير وآ، "Queimda"بونتكورفو االستعمار في فيلمه 

وبالمناسبة ماذا آان يجري في . الذي تناول حرب التحرير الجزائرية" معرآة الجزائر"
 العالم اإلسالمي في ذلك الحين؟

. آانت حرآة التحرر في المغرب العربي هي بعينها، ما أعاق تطور حرآة سينمائية حرة
ي الجمعي العربي، وال ُينكر أن هذا التنميط اإليديولوجي احتفت السينما الثورية بتحرر الوع

قد دعم ظهور أفالم واقعية لكنه لم يسمح إال في حاالت منفردة، بوجود لمسة فنية خاصة 
 .ومتميزة

 
أما ترآيا فكان لها وضع خاص في تلك الفترة، فإن آانت المنطقة آلها تقريبا في مرحلة 

، فإن السينما األمريكية وجدت في اسطنبول نقطة "افيةاإلمبريالية الثق"الرفض الحاسم لـ
منذ نهاية الستينات تجري في ترآيا عملية نقل مكثفة لألفالم . تالقي مع السينما المحلية

الفك "فهناك نسخة ترآية مقلدة لكل ما يخطر على البال من األفالم األمريكية مثل : األمريكية
وقد ُأنتجت هذه ... إلخ" رامبو"و" طرزان"و" تي. إي"و " حرب الكواآب"و " المفترس

األفالم الهزيلة المستوى في فترة العوز االقتصادي والقمع السياسي بأقل تكلفة ممكنة، ولكنها 
ومع احتماء وطيس اإلنتاج آان يجري نسخ مشاهد . آانت تنتج بسرعة وحماس شديدين

م األصلي، وآان هذا آله في بأآملها من األصل األمريكي أو يتم السطو على موسيقى الفيل
، ينشأ سوبرمان "سوبرمان ينقذ اسطنبول"في فيلم آونت تولغار . صالح سرعة اإلنتاج

وآان يلماز غونيه . الترآي في بيت أمه المحجبة قبل أن يبدأ رحلته الطويلة إلى قلب المدينة
ب من عشرين من بين نجوم السينما المشاهير في ذاك الوقت وآان يشارك سنويا في ما يقر
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في إيران انطلقت الشرارة األولى بعد مقتل الطالب األلماني بينو أونزورغ في المظاهرات 

، والتي دخلتها عناصر إيرانية موالية 1967ا في برلين عام المناهضة لزيارة الشاه إلى ألماني
للشاه وتشاجرت مع الطلبة المحتجين، وآانت تلك بداية لحرآة انشقاقية من المفترض أن 

في السينما الفرنسية " الموجة الجديدة"ووجدت . تؤدي بشكل غير مباشر إلى سقوط الشاه
، وآان رواد هذه الحرآة السينمائية "موج نو "نظيرة لها في السينما اإليرانية وباالسم نفسه

يقومون بتبني تقاليد الحكي األمريكية لقصص اإلثارة والقصص البوليسية األمريكية 
يعرض لمعرآة الثأر " قيصر"فمثال فيلم مسعود آيميائي : ويحولونها لقصص إيرانية أصيلة

وُيظهر مشهد القتل . التي يخوضها فتوة إحدى الضواحي من أجل االنتقام لشرف أخته
الرئيسي الصامت في الحمام والذي يستمر لدقائق، بمونتاجه المتميز التأثير الواضح 
لهيتشكوك، لكنه يحفظ في الوقت ذاته األسلوب الخاص لمخرجه، فطوال الفيلم هناك إشارات 

 . لصور ورموز بصرية إيرانية قديمة
 

لدرويش مرجوي، فهو عمل ) 1969" (ةالبقر"لكن العمل األبرز في تلك الفترة آان فيلم 
ويعرض مرجوي الذي يعد ليومنا . فني متميز وملغز، يحكي عن فالح يقع في غرام بقرته

هذا من أغزر المخرجين اإليرانيين إنتاجا، في هذا الفيلم مشاهد واقعية من حياة الفالحين 
يحاول جيل آامل من . ليةويربطها بلغة رمزية ستحدد مسار السينما اإليرانية في السنوات التا

 .المخرجين الجدد، آل على طريقته، أن يقدم مضمونا نقديا بوسائل بصرية وسردية جديدة
 

أما في مصر فلم تشهد السينما بعد التجديد الذي أدخله يوسف شاهين وصالح أبوسيف على 
آان شادي عبد السالم هو المخرج الوحيد المهتم . مستوى الشكل قبل عقود أي تطور

يتميز . بالصورة وآان التحديث مرتبط لديه بالرجوع إلى الماضي، إلى اإلرث الفرعوني
ببراعة غير معهودة على مستوى الصورة " المومياء"فيلمه الروائي الطويل الوحيد 

ويحكي الفيلم عن ونيس الشاب الصعيدي الذي يكتشف أن عشيرته تكسب . ومضمون متفجر
وبعد تردد طويل يقرر الوقوف .  آنوز المقابر الفرعونيةقوتها منذ عشرات السنين من بيع

في وجه القبيلة ويعارض بيع اآلثار وفي نهاية المطاف ُيبلغ علماء اآلثار بالمكان، فهم على 
وتعتبر قصة لصوص المقابر حكاية . أية حال القادرون على فك طالسم النقوش القديمة
وتشيع المشاهد . التاريخ المصري القديمرمزية رائعة عن العالقة بالغرب وباإلسالم وب
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" ثرثرة فوق النيل"فمثال . مع ذلك تعتمد جودة معظم األفالم المصرية على الجانب السردي

ة لنجيب محفوظ آما هو حال العديد من أفالم تلك لحسين آمال مأخوذ عن رواي)1971(
الفترة، وتتخلل الفيلم نبرة محافظة تشبه تماما تلك اللحظة التي آان المجتمع المصري 

 محامي -ففي إحدى العوامات على النيل تصنع نماذج من الطبقة الوسطى المصرية. يعيشها
يجعل التحشيش : ى أخرSwinging London جنتها الخاصة وآأنها -وآاتب وممثل

آلخر نفس ممكن والرقص المجنون وتبديل العالقات من هذا العالم الصغير مالذا من الحياة 
 .اليومية الكئيبة المفرغة من معناها

 
المشهد الوحيد الملون في الفيلم الذي ُصور آامله باألبيض واألسود، عبارة عن مشهد من 

، وهو مشهد مسل لكنه "الطشت قال لي"فيلم غنائي يصوره الممثل رجب ويتضمن أغنية 
ويصور آمال . يتضمن أيضا انتقادا قويا لصناعة السينما االستهالآية الخاوية من المضمون

لكنهم رغم ذلك يعتبرون خائنين . رذائل ونزوات شلة العوامة بمرح، وبعين المراقب
 بنزهة بالسيارة للجماعة، ويفيقون من انغماسهم في الشهوات بشكل مفاجئ، فأثناء قيامهم

ويحاول الجميع نسيان موت الفالحة، لكن هذا الحادث يؤدي في . يدهس رجب فالحة ويهرب
 . النهاية إلى انهيار آومونة الهامشيين تلك

وتوضع هذه الثقافة المضادة أي الحياة الغارقة في الملذات في مواجهة الحرب الدائرة مع 
 شبان واقفين ع النواصي ببنطلونات محزقة أنا شفت"ويقول عائد من الجبهة . إسرائيل

ومربيين سوالف ومعلقين سالسل دهب واال الستات بقى، حصل لهم تطور، آل ما أجي 
ناس تقعد تهزر وتهرج وتربي سوالف وترقص، ...أالقي فساتينهم بتكش لفوق عشرة سنتي

 ممارسة في سينما الغرب سار الكفاح من أجل الحصول على حرية". وناس تحارب وتموت 
الرغبات، أي الجنس وتعاطي المخدرات والموسيقى والفكاهةالمستهزئة بقيم المجتمع، جنبا 

في حين تعد هذه الحريات لدى حسين آمال . إلى جنب مع حرآة السلم ورفض الحرب
 .ال متعة بال ندم: انهيارا أخالقيا وخيانة للوطن، والخالصة التي يريد أن يصل إليها الفيلم هي

 
عد ذلك فترة طويلة حتى أدخل يوسف شاهين نوعا سينمائيا يتميز بالفردية والرؤية مرت ب

ويطور شاهين في ثالثيته ). 1978" (اسكندرية ليه"المبنية على السيرة الذاتية، وذلك بفيلمه 
السكندرية مبدأ غودار الرافض لإليهام، فهو يحطم نماذج السرد القديمة وينظر إلى ما وراء 

.  األحالم ويجسد نفسه في أفالمه آمخرج يدخن بشراهة ويعمل تحت ضغطآواليس مصنع
هنا تتحول صناعة الفيلم إلى شيء ملموس وتلقائي وشفاف ويصبح الفيلم عمال قيد الصنع 

Work in Progressومرتبطا بشكل وثيق بالحياة الخاصة لمخرجه وما يجري فيها  .
ما المؤلف ذات الصبغة الذاتية الراديكالية وإلى ذاك الحين لم يعرف العالم اإلسالمي سين

، بمعنى آخر فإن إعطاء المخرج أهمية لذاته بهذا القدر يشكل على 68والتي أسس لها جيل 
هذا ولم ينسخ شاهين األساليب السينمائية الغربية نسخا . ما يبدو خطرا على الوعي الجمعي
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 68وفي العموم يبدو أن المشرق قد تفاعل بشكل متأخر مع التجديدات التي أدخلتها حرآة 

الذي يضيف " عمر قتلته الرجولة" قدم مرزاق علواش فيلمه 1976ففي عام . على السينما
ريح "ملمحا جديدا للسينما الجزائرية، وبعد ذلك بعقد تقريبا نشاهد فيلم التونسي نوري بوزيد 

بشخوصه المثليين الهامشيين، أو نشاهد التجارب الشكلية لناصر خمير آانعكاسات " السد
 السينما اإليرانية على وجه الخصوص هي التي ونستطيع القول إن. 68متأخرة لسينما 

وليس من فراغ أن تكون أآبر جماعة من . تواصل السير على نهج إنجازات تلك الفترة
 . المعجبين بمخرج الجوائز اإليراني عباس آيرواستامي ومقلديه، من عشاق السينما الفرنسية

غير محترفين في مناطق يقدم آيرواستامي وأتباع مدرسته قصصهم باالستعانة بممثلين 
ريفية، وتتميز القصص بالبساطة والسذاجة لكن لها أيضا طابعا ما بعد حداثي وهي قابلة 

ويجعلنا التشكيك في حقيقة ما يجري على الشاشة، واللعب بهوية . للتفسير بأوجه شتى
 نتذآر الشخصيات واختالفاتها وبالصدق والكذب والعالقة بين الفيلم والواقع، يجعلنا آل ذلك

ومع أن آيرواستامي يذآر لنا مناهل أخرى أثرت عليه آمسرح التعزية الشيعي . غودار
والشعر اإليراني والموسيقى الصوفية، فيمكننا القول إن مثل هذه األشياء آانت ستروق أيضا 

 .للهيبيز
 

 ترجمة أحمد فاروق
صدر له مؤخرا آتاب . يامن أشهر نقاد السينما في ألمانيا ويعيش في آولون: أمين فارزانفار

 Kino des Orients. Stimmen .بدعم من معهد غوته األلماني" أصوات منطقة: سينما الشرق"
aus einer Region. Schüren Verlag, Marburg 2005. 

 


