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سينما

خليل صويلح

ل��ي��س��ت ال��رق��اب��ة وح��ده��ا م��ن َيجهض 
أسباب  ه��ن��اك  السينمائية،  امل��ش��اري��ع 
اإلنتاجية،  ب��ال��ظ��روف  تتعلق  أخ���رى 
شركات  وم���زاج  السيناريو،  وطبيعة 
 معظم 

ّ
اإلن�����ت�����اج. ع���ل���ى األرج��������ح، ف������إن

يواجهون  الشباب،  السيناريو  اب 
ّ
كت

م���ش���ك���ات ح��ق��ي��ق��ي��ة ف����ي ت���س���وي���ق ما 
يكتبونه. لكن ماذا بخصوص الكبار؟ 
مخرجني   

ّ
أن ال�����ي�����وم  ق 

ّ
ن�����ص�����د ال  ق�����د 

م��رم��وق��ني ك��ت��ب��وا س��ي��ن��اري��وه��ات كان 
فيديريكو  أم��ث��ال  األدراج،  م��ص��ي��ره��ا 
وآكيرا  ري�����ن�����ي�����ه،  وآالن  ف���ي���ل���ل���ي���ن���ي، 

كيروساوا وآخرين.
اإلسباني  السيناريو  وكاتب  املخرج 
ك��ال��وس كناب واج��ه م��أزق��ًا ف��ي تنفيذ 
أف������ام������ه كما  أح��������د س����ي����ن����اري����وه����ات 
يشتهي، فلمعت في رأسه فكرة إنجاز 
السيناريوهات  مصير  يرصد  كتاب 
كتابه  ف��ك��ان  امل��ج��ه��ض��ة،  السينمائية 

»أفام لن نشاهدها«.
ف��ي ال��ك��ت��اب ال���ذي ع��ّرب��ه م����روان حداد 
دمشق(،   ���������� ال��س��وري��ة  ال��ث��ق��اف��ة  )وزارة 
مكابدات  إل��������ى  ك����ث����ب  ع������ن  ن����ت����ع����رف 
نصوصهم  ت���ع���ّرض���ت  س��ي��ن��م��ائ��ي��ني 
والتأجيل.  للمنع والشطب واإلقصاء 
هكذا، انتظر جان رينوار ثاث سنوات 
ي��ق��ب��ل بتمويل  م��ن��ت��ج  ع���ل���ى  ل��ل��ع��ث��ور 
فيلمه »الوهم الكبير«. أما كيروساوا، 
ف��ق��د أم��ض��ى خ��م��س س��ن��وات م��ن دون 
أن يحقق أي عمل. وعندما تمكن من 
تمويل فيلمه »دوديسكادين« )1971(، 
حاول االنتحار بسبب فشله التجاري. 
»نابليون«  فيلم  غ��ان��س ص��اح��ب  آب��ل 
 ،

ً
اإلن����ت����اج طويا ش���رك���ات  ت��ج��اه��ل��ت��ه 

في الوقت ال��ذي كان لديه نحو مئتي 

م����ات روسيلليني  ت��ت��ح��ق��ق.  ل���م  ف��ك��رة 
من دون أن يحقق حلمه بإنجاز فيلم 
الذي  فيسكونتي  وكذلك  »كاليغوال« 
لم يتمكن من تحقيق رائعة مارسيل 
املفقود«.  الزمن  عن  »البحث  بروست 
حتى ج��ان تروفو ال��ذي يعتز ب��أن أيًا 
ُيرفض،  ل��م  أف��ام��ه  م��ن سيناريوهات 
كان عليه االنتظار خمس سنوات كي 
»فهرنهايت451«.  من تصوير  ن 

ّ
يتمك

وي��ش��ي��ر ك��ال��وس ك��ن��اب إل���ى أن معظم 
ن����ش����اه����ده����ا، تخضع  ال����ت����ي  األف����������ام 
ال���ت���ج���اري ف����ي امل����ق����ام األول،  ل���ل���ش���رط 
ف��ش��رك��ات اإلن���ت���اج ال��ك��ب��رى ت��ف��ك��ر في 
. أما السيناريوهات الفنية، 

ً
الربح أوال

 م��ص��ي��ره��ا إدراج م��ؤل��ف��ي��ه��ا، وفي 
ّ

ف���إن
أحسن األح��وال، يصار إلى بتر أجزاء 
منها أو إحداث تغييرات في صيغتها 
 

ّ
فإن تروفو،  يقول  ملا  ووفقًا  األصلية. 

»سيناريو الفيلم ليس هو الفيلم«.
املخرجني  أك���ث���ر  م����ن  ف��ي��ل��ل��ي��ن��ي   

ّ
ل���ع���ل

الذين واجهت سيناريوهات أفامهم 
ص���ع���وب���ات ف���ي ت��م��وي��ل��ه��ا، ف��ق��د كابد 
الحلوة«  »الحياة  يحقق  ك��ي  س��ن��وات 
��ن م���ن إن���ه���اء فيلمه 

ّ
����ه ل���م ي��ت��م��ك

ّ
ك��م��ا أن

املنتج  أوق�������ف  ب���ع���دم���ا  »ك������ازان������وف������ا« 
ظل  هناك سيناريو مجهول  تمويله. 
امل��خ��رج اإلي��ط��ال��ي املعروف  ف��ي أدراج 
ماغليانو  »ن�����س�����اء  ع�����ن�����وان  ي���ح���م���ل 
ال���ح���رائ���ر«. ف��ي ه���ذا ال��س��ي��ن��اري��و الذي 
للمجانني،  ف��ي مشفى  أح��داث��ه  تجري 
املستشفى  ف��ي  أش��ه��رًا  فيلليني  أه���در 
للتعرف على حاالت مرضية حقيقية، 
لم يجد من يتحمس  الواقع  لكنه في 
»ليالي  ص���������ّور  أن  ف�����ك�����ان  ل����ل����ف����ك����رة، 
كابيريا« وبقي حلمه في تحقيق هذا 
الهواء. حينها،  في  قًا 

ّ
معل السيناريو 

نصحه أحدهم بكتابة فيلم عن الناس 

فيلليني ظل مهووسًا  لكن  العاديني، 
بالقصص االستثنائية.

غارسيا  ل���وي���س  اإلس���ب���ان���ي  امل����خ����رج 
ب���ي���رالن���غ���ا ه����و ص���اح���ب أك���ب���ر قائمة 
وصلت  إذ  امل���وءودة.  للسيناريوهات 
 
ً
»أها ف���ص���اح���ب  م����ش����روع����ًا،   36 إل�����ى 

نفسه  وج��������د  م���������ارش���������ال«،  ب����ال����س����ي����د 
محاصرًا في ظل الشروط التي كانت 
س��ائ��دة خ��ال حكم فرانكو. يقول »لم 
يتمكن الضغط املستمر واالقتطاعات 
ال��ج��ائ��رة م���ن أف���ام���ي، م���ن دف��ع��ي إلى 
الذاتية،  ال��رق��اب��ة  م��ن أش��ك��ال  أي شكل 
حرية«.  بكل  الكتابة  ف��ي  واس��ت��م��ررت 
ل��ك��ن س��ي��ن��اري��و »ال��ع��ي��د ال���وط���ن���ي« لم 
ينجز على اإلط��اق، فقد ك��ان يتناول 
ال��ح��رب األه��ل��ي��ة اإلس��ب��ان��ي��ة، وه���و ما 
دع���ا ف��ران��ك��و نفسه إل���ى م��ن��ع تصوير 

ثقب أسود في 
ذاكرة الفّن السابع

من فيلليني إلى كيروساوا، مخرجون مرموقون 
كتبوا سيناريوهات بقيت في األدراج. »أفالم لن 

نشاهدها« )وزارة الثقافة السورية ــ دمشق( يذهب 
باحثًا عن هذه املشاريع املجهضة

لديه حكاية  ك��ي��روس��اوا  آك��ي��را  الفيلم. 
مؤجلة أيضًا، فقد كتب سيناريوهات 
ع����دة، خ���ال ع��م��ل��ه م��س��اع��دًا لإلخراج، 
��ن م���ن ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا، م���ن بينها 

ّ
ل���م ي��ت��م��ك

س��ي��ن��اري��و ب��ع��ن��وان »ث���ل���ج« ع���ن حياة 
الحقًا  ����ل 

ّ
ف����ض ل���ك���ن���ه  األرز،  م�����زارع�����ي 

»سانشيرو  األول  ف��ي��ل��م��ه  ي���ك���ون  أن 
عن  يعلن  ب��ه  وإذا   ،)1943( س��وغ��ات��ا« 
م��ول��د م��خ��رج عبقري ي��ت��ج��اوز حدود 
ب������اده. ص��ح��ي��ح أن ال��س��ي��ن��اري��و، هو 
الرتجاالت  يخضع  عمل  دليل  مجرد 
امل����خ����رج أث����ن����اء ال���ت���ص���وي���ر، ل��ك��ن��ه في 
 
ً
ك��ل األح�����وال ي��ب��ق��ى ن��ص��ًا أدب��ي��ًا قابا

ال��ت��ي يحيلنا إليها  امل��ف��ارق��ة  ة.  ل��ل��ق��راء
ك��ت��اب »أف����ام ل��ن ن��ش��اه��ده��ا«، تتعلق 
هذه  فبعض  أصحابها،  م��زاج  بتغّير 
ممنوعة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  السيناريوهات 
في وقتها، لم تشجع مخرجيها على 
منعها،  أس��ب��اب  انتفاء  بعد  إنجازها 
الحكومات  ان���دح���ار  إث���ر  وخ��ص��وص��ًا 
بخصوص  م���������اذا  ل����ك����ن  امل����س����ت����ب����دة. 
ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ني ال���ع���رب؟ ال ش���ك ف���ي أن 
ق��ائ��م��ة ط��وي��ل��ة ت��ق��ف ف���ي ط���اب���ور أمام 
أب�����واب ال���رق���اب���ة، وه����ذا ال���واق���ع وحده 
إلى  وربما  مماثل،  كتاب  إل��ى  يحتاج 
»موسوعة  ب����ع����ن����وان  ض���خ���م  م���ج���ل���د 

السيناريوهات العربية املمنوعة«.

روسيلليني مات
وفي نفسه شيء 

من »كاليغوال«

◄ يعود حميد زناز إلى سؤال 
اإلسالم والحداثة من خالل كتابه 
ف���ي مواجهة  ال���ك���ام  »ف���ص���ل 
 ����� )ال����س����اق����ي  ال�����ظ�����ام«  أه������ل 
العرب(.  ال��ع��ق��ان��ي��ني  راب���ط���ة 
انطالقًا من تجربته الذاتية، ومن 
ن���س���اء ورج������ال عانوا  ش���ه���ادات 
أوطانهم،  ف����ي  ال���غ���رب���ة  ش����ع����ور 
يخلص الباحث الجزائري إلى أّن 
االجتهاد ما هو في حقيقة األمر 

سوى إعادة جدولة لألصولّية...

واملسيحية،  اإلس�����الم  ف���ي  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة  ح����ول   ◄
التي  األب��ح��اث  تتمحور  الفلسطينّية  امل���رأة  وق��ض��اي��ا 
ال��ع��دد األخ��ي��ر )39( م��ن مجلة »ع��ود الند«  يضّمها 
الهواري،  تحريرها عدلي  يرأس  التي  املجلة  الثقافية. 
اليمني  الشاعر  ع��ن   

ً
م��ط��ّوال أي��ض��ًا موضوعًا  ض��ّم��ت 

السنوية  ال��ذك��رى  ملناسبة  البردوني  الله  عبد  ال��راح��ل 
السوري  الفنان  العاشرة لرحيله. ونماذج من رسوم 
في  معرض  إقامة  ملناسبة  كركوتلي  برهان  ال��راح��ل 
جامعة بير زيت لرسوم كانت في بيروت أثناء الغزو 

www.oudnad.net .1982 اإلسرائيلي للبنان عام

◄ بعد دي���وان »مل���اذا أح��ّب��ك أو 
أكرهك«، صدر ل�عبد الله سعد 
صالح اللحيدان ديوانه الثاني 
يعبث«  ال�������ذي  »م������ن  ب����ع����ن����وان 
كتبها  ال���ق���ص���ائ���د  )ب����ي����س����ان(. 
السعودي،  وال����ك����ات����ب  ال���ش���اع���ر 
ونشرها في الصحف واملجالت 
بني 1999 و2002. اللحيدان الذي 
من  للعديد  محورًا  أعماله  لت 

ّ
مث

بالده،  في  األكاديمّية  ال��دراس��ات 
يعّد من بني الشعراء املجددين في القصيدة السعودّية، 

حبث يمزج أصالة التراث بالرؤيا املعاصرة.

◄ تسافر مرتا حداد، شابة فقيرة وجميلة، من جبل 
لبنان إلى نيويورك في سنة 1913 بحثًا عن زوجها، 
وبعد ذلك بسنوات طويلة، نراها في كاليفورنيا، ثرية 
ومحاطة بأبناء وبنات وأح��ف��اد. ه��ذا ج��زٌء من عوالم 
ل�ربيع جابر.  األخ��ي��رة  ال��رواي��ة  )اآلداب(  »أم��ي��رك��ا« 
أخ��ي��رة على  ال��ع��ت��م��ة« )1992( و»ن��ظ��رة  ��د  فبعد »س��يِّ
 ،)1998( اإلنكليزي«  )1998(، و»يوسف  كني س��اي« 
يتابع   ،)2007  �����  2006( ال���ع���ال���م«  م��دي��ن��ة  و»ب����ي����روت 
في  اإلن��س��ان  ال��ش��اب حكاية سفر  اللبناني  ال��روائ��ي 

الزمان واملكان.

أحداث  ت������دور  دم����ش����ق،  ف����ي   ◄
)الكوكب  الوحشة«  »سموات 
��� رياض الريس(، رواية الكاتب 
السوري  وال�����روائ�����ي  امل���س���رح���ي 
األخيرة.  العلي  غ��ازي حسني 
متشابكة  ع����الق����ات  ن���ق���رأ  ه���ن���ا، 
ناجح،  صحافي  ب��ني  ومتقاطعة 
ومشّردة  ت���ش���ك���ي���ل���ي،  وف�����ن�����ان 
عراقّية، وراق��ص شرقي. يسرق 
هؤالء لحظات من السعادة واللذة 

مقابل س��اع��ات وأي���ام طويلة م��ن ال��ش��ق��اء واألل����م، في 
مجتمع تقليدي عينه على حضارة الغرب.

 �� ◄ ف���ي ك��ت��اب »أزم�����ة ال���وع���ي األوروب�������ي 1680 
1715« )مركز دراس��ات الوحدة العربّية؛ ترجمة 
الفرنسي  امل��ؤرخ والباحث  يوسف عاصي(، يشّرح 
في  مفصلّية   

ً
مرحلة  ،)1944  ����  1878( ه���ازار  ب��ول 

التاريخ األوروب��ي، حني بدأ اإلنسان يناقش ويحاجج 
التفكير يحاربون  أح���رار  وب���دأ  امل��ق��دس��ة،  ال��ن��ص��وص 
ويحلمون  الطبيعي،  ال��ح��ق  على  ويتكلمون  التقليد، 
بعصر من السعادة املبنّية على العقل والعلم. في هذا 
الكتاب الذي أصبح كالسيكيًا، يعيد عضو األكاديمية 

الفرنسّية كتابة تاريخ أصول أوروبا املعاصرة.
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