
العال!فيصألتن!افيالدنثدثاط

!وف--*-2أ-
مقارشفب!ا(يمداب"مراسلمن

انرافيارنشب

لوال!تمتحركةرسومؤيلمدكرىتقر!لاالتيالذكرياتمن

التصويرفىسونبينالفناندلكفيهزاوج(؟فاتازلم!ا"اسمهدرزتي

!"زالتهـ،فنيعملخوالىفتوصل،والموشبقىوالهسنما

التعبيوتجربة،نظنفيماالخ!سينياتمطلعمنذ،!4اكنفسض

لحئاخرابموتجربة،والالوانا!صو!باالبحتةالموسه!ىمنلحنعن

.((الكارأون"نجأسلوب((الاجردالجبلعلىليلة"،مسورسكي

(!ا!ببمب!انكثافااالتيبدت!وؤشها1الخبرةتلكتلبثوثعل

الخرامي"الكوكب"فيلبم!هيجديدمملأطةبتجرب!ة*نسارض

ب!هرجانخاصةامتيعازجافئةعلىحصالنيىالتشيكي-الغرفسي

بالرسومالعلميةالخرافةأفلاممنفيلمل)بأنهووصف،"كان)ة

منذمار-ينزلينبسانتالأوديونسينماتعرضهزالتوما،الخوكة،(

.شه!ور

عددموسيقاهواعدادوكتانجنهواخراجهالفيلمايظجفيتعاونوفد

وبريطانيافرنسافيفيلمهمح!ققهالذيالجاحمنيبدوالقنلأفينمن

يحولالنظيفللامتاعجديدوسيسطعلىآيديهموضعصاانهم

الاعلانواطلأمالاطغالافلاممجالمنالمتحركةالرسوماستخدامات

البالبنه.سينماالى

فصة:ال!جديدالادجميالنوعذلكلصاةمألوفةالفيلموقصة

بينوالتلاحممالمعالجةاسلوبحقاالناجحلكن،العلميةالحر؟فة

.والرسومالموسيقى

على"الارضتحت"تعيثىبثريةمستعممرةقصةالفيلميحكي

لكنهاش!اليشرتشبهعملاقةراقيةمخلوقاتمنجنسيممرهكوكب

المخلوقاتتلكصفاربعضويقت!.ش!ث!كلفي،حجماعنهمختمف

ا.والكلابالقططا!نالا!اليقتنيكما،(ألمستمانسين"البشرالض

لفظةكن(،ال!م"افيلمافيواسمص،منصن!نالذينمإنج!شر

ذلكجميالمتفلفالطرفيمثلون،انسهفىبمعنى،الفرنسيةهـ"*يا

الضخمةالعيونئوواللونزر!الممالق!ةيمثلببما،ميالمطائوئف

والطيرانالهواءف!التحليقيستطيعونالذين،اهبيرةوثلامعة

يمثدون،"اًلبمرم)ءالفيلمفيويدكون،،التأمل"والعربقؤة

العلميالثراءفانالحالوبطبيعة.المتقدمالمسيطرالإفوىاثغرلى

قومفالجورم.التقدمذلكفيالاساسيالعنصريمثلوالتقئي

شىورىمجلمساوعلمحلقةضالامجتمعبنتراهملا،م!تضرون

حصجدخهمكلصغارهميلقنونوهم،حيالمتهمشئونبس!انسةيتننحى

)فلبكمابل،المدارسفي،،مبكرةسنمنالمعارفمناالفمة

يروضعاليكنروفيناعقجهار!ريقعن:المستقبلفيالتطيم!ضبحان

مختلفؤ!المعارفمنمتواصلاسيلالابسهمنهويتلقىالرأسحول

التياحاديهيد)ال!وسحلقاتوفيا.والعلومواففلسغاتلفنونا

النكريةا!كلاتأمحتلفلمناقشس!ةالمتخصصينمناكباروومهإ

صورةعليغ!تظهرضخمةتليفيزهونيةشاشاتتستخ!م(والتطبيقية

يبدو،وسياسيا.ال!حديثاوالمنا!شةموضوعتجسدوصوراثحع!

41ماصر،"الديمو!اطي)ءالمجتمعالىاقرب"البمرم"يولثك
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ذلك،غيرششءولا،شورىومجلس(،وزراءرئيس"امورهميسوس

يبدوعاموبوء".الازماتفىالمجتمعبهميلوذالذينالهلمماءالااللهم

بحق.وسعيمه..مبهرةمستقبليةيبىنوبيااشبهمحتمعهم

المزعجة:الحثمراتفي!هت!رحالمجتمعذلكجسهلىانغير

حيوافات3صغارهمبعضابشورميقتنيالذيناثنخلفون"الهوم"

ويستخدمونهاصنارهممنيأخغونهاالحيواناتللككبراليفة،وع!مما

يخرجونتهما،الزصفيخاصة،+نال!فيهنستحلمفيما

بعضجئوعفيمختفينيعيشونالذيناتوحشين"اًلهوم)تلصيد

مخازنبينالحينفىالحيكلىيبرون،وعنالعمرانبعيداالضخمةالاشجار

ثمانفيمنقسمون،عامبوجه،والجورم.الطعامنويمرضالحورم

افارةاا،!تخلف"المحلوقهتلكاًبال!ررىاحد!ما:قهمينال!م

اًنيرىلاالاخروالقسم،واذأهاءثارتهامنواحدهمرةوالتخلص

فائماالجورممجتمعكانولما.ذلكعناءح!تىتس!تضخلو9"ت4اتلك

علىجزئيةابرادةبحم!القيامعلىجبرىالعرففان،التوازنعلى

المحافظينمواففبينللتوفيق،والحينالحينبين،الهوممستعمرات

والليبرا!يي!ن!

المعا-صفيقلبيحدثانيلبثماالحسمبانفيليسشيئاانالا

من"ماطون"الوزراءرئشى"ابئةاخمنتفقد.شيءكلويمير

ذلكويثب.بهايارونوهم!هاترابهابمضقتلالهوما!النال

الاش!اني!ولهيدصهلويما،وروبداالطكمفيبتالبثرياطفل

حتفت3،نوعهوصظولحسن.والتعلمالاسفحس!الىالموروى

كلبنا،اواللعبة!ج!اودعيتهاالطفل!ةتحتضنكما)الحممابنة

اصولىوبضعل.الاليكرونيجها!هامنادوية!ولسهاتلقنوهي

ئعبكلمااليها1عأمتههلهاليتيحالطفلعنق!الموضىالاليكروفي

ناثون،اليكتروفيااللررسالطفليلقن،البعيدبالن!كم،بعيدط

وتسوقهالجهوبللكيصبي!وموذات.احدذلكاري!ن

احدىلحيهكعثرالتيالقبيلهوضبر،البث!رينوعهالىالصع!ة

لهيتصدىالع!لاةهيوكما.بهاتاهمالذيالسصذلكبامربناتها

الذيلفصبيالنبايةفياممونالغلبةمن،خلهويريدالقبيلةساحو

وفنى.منهوالتطمالحافىالجمهـعباستخداميقنعانيلبثما

الذينالعورمعليثائوينويهثون!عاءسفنالمتفصنيصنعالنهاية

بالاقداموطاونهمالحثريةبالمبيدات-سشونهبم!!بعهدالىكانوا

ضارةويحابىموةهم،وتوشك،كوكبهممنويهربون،إلحثراتنطكما

على(حملاهـمهمأو)عقصبعضيتفلبانلولاالانهيهعلىالبمرم

لهم.؟ندادابلايواالذينالصممععيمصاوضدوا،صقور!عم

قيخ!اصىضة،وامتاعجمالمنالفيلم!عماولابصرهـالنظر

شىر.وابىاعفيالمحموتغيروانطلاقالهاليفنانخ!لشطعات

الليالابداعذلككاألؤافيةا!بيعيةوالمناطروا!يواتاتالنباتات

آلانوضمهاالتسيالفيلمموسيقىاحياناسبقتهوربما،واكبته

لمخبهوجهمن!ر"الخرافيالكوكب"فييكونءف،كوراجور

الىا(لانسطحهعلىيقيمونمناقسمخرافياوليسنعرفهآخربكوكب

يوممنيثضاءلونمتفغين،اهوم1او،متقدهينعمالقة(،جررما)

2والاةسياقوالتغل!والجنكلوالقر*بال!ع،!لاويبا،ون،يومالى

عهـ،"القبيلةسحرة"وراء

مي!!*

ديزنيوالتستوديو!ماتاخرجت،الخرافةدربنفيوعلى

،(ألعالمسئطحفيىجريرةلا/بعنوان،فيرنحولبحاياتاشبهفبيلما



فديموعالممتقلمعالمبينمواجهةحولالفيل!يدوراخرىومرة

ادمالرجل.بسيط!ةوالقعة.السنينمثاتمنومنسيبلفتصف

،الشمالفيطبيةمن!ةالىنعبمفامرشابابننهثريبرجماني

،،،لتموتالحيتاناليهاتلصالنني)ءالجريرةاسطورةؤراء-سعيا

عنفيبحتينعبانالشكيمةفييانثريالابويقرر.يعدلممنه

ممااك!رعليهفسافلطه،ننبمشاعريخصهفيمانراودهالذيابنه

منه.مت!ررةصسرهنيجعلهعنيتمحاولةكليجب

مقود.يتتركعزيزعنالبحثرطلاتمناخرىرحلةتيدأوه!ذا..

والمهنص6(الاب)الاعمالىرجل:مغزىنو!ثالوفىالرحلةمذه!يى

الليالكلخفيفالاقواذفريبال!فرنسي!الصناعالمبةع3المعتنى

والمالم،(المافيانكرناخر؟تض،ويصن!عظيماصمنطادايصفم

لانهالرحلةفيلك!شترالرالابيستهرجهالذي'نشجاعيمميرممي

منكلأانوالوافع.النتماليةاثسصبميثولوجحعاتفيمتضى

والثالوىللمغامرةالألاسيالمعنىيد!انلاالسيناريوركاتهبالمغدء

يميب-الشافىشنلهماممانوانهين!والنبمالمعنىوهو-بهاالتا*!

الؤبييةبالروحالا/نبهاراحساسمنكيتوه(نخبثمية،لععةعنك

التي،الشدمةوقرةوالايتكاروالمغ!لرةوالحيالبألماداةالمتصفة

ويستقبلش!ل!عزمهعنيث!نيهإلاالني"ا!ن!م"الثريالابيحنسمما

محغوماخرامياكانم!ا،(مشروعه)،انجاحسنيلفيا!ا!كل

يصنعالهذيالغرنسيالمهنمصايضاويجسدها،بالمدك

الشمال،افصىالىوالبحاروالجبرالقارةعبرويقودهدالمن!

الماضيتراثمنوقمكنهالغزيربطمهالاميركيالما!ايضاويجسمعا

واستصاراقياصلابآلمأضوعنمهالاميركيبشبهبه،فيمثل،السعش

تحد.لاآفافىالىومتطوربالستعرار-ك!واحدلتراث

،الثصمالبا!مىالمنطادبهايصالاسكمموفرىمنقىيةوفي

كاناًلاسكيمومنشابا،،(الطيبالمزحش"عكلألنصثونيعش

الأبفياخذه،منهايعدلمالتيرحلتهفيلهوث!ليل!االيودللإبنرفيق!

الطائرذلكمنخوفايموتالمسكينوالمثوحشبخديب!ةالمنبادفيم!

اجواذفيمحلقابهفانطلقاحشانهابىاستدرجالنبه!الاسكلري

.الضاء

،الشهالبأفصىدالمن!بهاي!الاسكيستجرىمنقىيةوفي

الاسكيمومنشاب،"الطيبالمتوحشا)عهـلىالثلالةالباحثونيعز

منها،يعدلمالتيرحلتهفيلهودليلاالمفقودللابنرفيقاممان

منخوفايموتالمسكينوالمنوحشبخديعةالمنطالافيمعهابرءفيا!

محلقابهفانطلقاحشائهأنىاستمرءالنبهيالاسطوريالطلايرذل!

.الفضاءاجوازفي

العالم،ممةكيالمنسيةالجزررةالىبمنطالممالاربعةويصل

عليهاغلقتاالفايكنغقبائلمن؟منسيةمنعزلةقبيلةبهاويكنشصن

منذولغنهاالقديمةبثقاقنيمحتصةالصغيرالعثجيعالمهاأنجواب

هموىفيوقعوقدمنثةالم!ودالا،بنعلىويعثرون،السنينمئات

،مغامراتوبمد.الحسنبارعابتاثقبيلةفتياتمنشتراءفنلا

يعتبرالذيالقبيلةبسساحر-اخرىمرة-واسطمامد،وفروكل

،الضارةعالمالىالابيعود،وفناءنحسونذ-رجمنمياطيراالهنطلا

الفرنسيا!هنسيوبرضته،الدسناءال!فايكنيوفتاةبأبنهمنتمرا

وراعمتاركين،الاهوالرحلتهفيراىالنبماًلمسكينالاسكيمووفتى

الفاجمنحقبيلةلديرهينة-باختياره-*ميركيالعالمنرعيلهم

واحدبقاءلأعالمهمالىالعومهفي،،المئيرين9)حريةنونجطت"لتي

،ذاكالمننرلعالم!القبيلفيوجودسراهشاءلعممضمانامنهم

فيوجدلانهبنلكالاميركيالعالمرحبوقد.العالمس!فوئ

قلكالثقافةللزاسةعالم!ي+لتاحنعبيةفرصةالقومارلئكيينبقاله

اتائيرات.كلعن--منعزلةبهـمعجزة-حيةختاثيامبرىالئابرة

ا!بهرى؟لاهة

عالهين؟بينالقسمةتلل!فيحظااسمدكان*شيناي،ولكن

77

واستقرهد؟وقدوادضابرةالتقممعالمالىايوهاعادهالذي*بن

ليوامسل"الادمالدنيا"فيينخرطبأنووعد،مغامراتهبعد

والض!ارةالتقممرزياتركالذيالاميركيانعالم!7،بيه1"رسالة"

جميبرعالمفييعيشونالذينالفايكنعاو!ثمعيبقىانواختار

الئيالعالمان،"الكبرىا!لة"فيلميقول؟ووحشيقاسمنهحقا

القسمة.تلكفيشكبغيرالرابحكانالفايكنحاختار

لكنه.ءماعيانتحارقصةهل!وول،39ءي!!ه؟فبميلميحكي

ذلكجعلىممالعله2.والجنسبالاكلانتح!ار:نوءفيفريدانتحار

ولشيمشترلثايطالي-فرنسي-ةودو/بيالفيلمانممكناالموضع

تخرجهابلاتاتيالضيلةالافلاممن!رةمتأمركااواميركيا

الغني!بسدوماوبطريقة.المحتضرةالبريطانيةالسينماستديوهيات

بجراة،النظرعلىواقصر،(تحضز)ءاكرالقارةمنالوافد

البرجمثيةالسينمافيجديدتياروهناك.وخارجاداخلا،حقيقية

الىوالنظر"الامربكافوسزة)فنضةمن"تخلا!يبأستماتةي!ل

ولقدبل.لساقينةم!غلنىول!يداصراللكنه،اودوبيةبأ!منالاشياء

جيتفوكنجهيلبحيفظهرت،ذاتهاالعوض!ورالىالمحاولةافندت

يمكنا*ماالاتص!يفلا6المحارلةقلكمواكبةكلجته!دسينما

والمستوىالاميركيالسعارمننظيفةاي،متحضرةبآن!اقوصفان

النوعلذلنكبيرجمهورشكبغروهناك.الاوروابيةلسمينماالاص

ففيثم.اكطلهةاوالمتزشةبالظيفةنحنيولا.النظيفةاًلسيمينمامن

انرفمكودفرنبسينماشهوراعرضهاستيمر"البرىاح!لة"

السينمافيالضميلةحىحامية،وايتهوسماريألفاضلةاالسش!ه

وطولت،للمحف!لهاحدعلي،(تؤ+"وهيمنهخرجتالبرطانية

عئرهس!،وايتهوسللمسزولعل.الطرقبمختلفعرفهايقاف

الصة.!وخسيتهوكلاسف،شكذلكفيماوحمثيفالفيلم

اليرجمانيالطابرذاتالبورجوازيةبأخلاقياتها،وايت!وسوالمسز

،لرطيفيالم!تمعفمي"ا!سسة"،شكبغير،تمثل،الفكنووي

!يلةاجتماعيةهدنةبعد)نهـفسهاتجدبأتتهؤسسةوهي،الهازوم

الافيمسهـةب!ينمحامرة(وا"فرةالرخاءسنيطوالامتمتومريحة

اشرببلدانكسلألربريطانيامنهاتعالياقيالطاحنةالاقتصادية

صراعاتمنبتفجيرءتهعدالازمةتلكإمستماوبين،الصناعي

بريطانيافيالمؤلسسةحلالتولقد.الانحتىاحتواؤهاامكنطبقية

وصمتها،منبرطانياتالهرتانبعدالاعدامعقوبةتعيدانمؤخوا

المواطنينالساثة"ال!احوحماية"الايرلنديينارهاب"مقيومةبحجة

!مكةلتصعضدالاخيرةالمحاولةتكونتلكانئظنولا،"الابرياء

خلا!ايطلضاريةمرحلةالى،(والنطامالقانونعلىالمحافظة"

حمإهلاثتتواكبوثهائما.جديدمنالبريطانيالمجتمععلىالجلاد

الفصيلةعلىالمحافظة"حمىمع"والنظامالقافونعلىالمحافظة"

يمورمايغفمانيريداميركيلناخبرسالةففي.،(الاخل!ومكارم

المصباحدى"ا!محررالىرسائل"بابالىبيبعث،"حوله

كاليكلرنيابولايةالاخبينجمهور"ان:اناخباذلكيقول،الاميركمة

كفسئوبأكضساحبل،ف!حسبالاعدامعقوبةباعاثهلاالانمطالبون

الئث!ء.اخروعليالمحافظةبحجةوصرامةقسوةالرظبةأنواعلاشد

ضنواًقدالليبراليينالدينورجاللألمحامينمنعدداانوالطريف

الضيلةعلىالمحا!ةفيالرغبةوراءالمتسترةالعملةتلككلمأالى

بدرجةساذجةأ،و"العقلمنخلو"بأن!فوصغوها،مخ!امرمن

وفيما.بشقيهامقاومتهاعلىا!ناخبينجمهوروحثوا"الحرج.نئير

صلي)الاورا/معقويةالىالناخبونفيهثكيالذيالشقيخص

للبلادالعلياوالمحكمة،للولاياتالعلياالم!كمةلقراراتالتحديسبيل

رئيسبوليسيقول(عاديةوغيروحثيةعقوبةبنهالاعداموصفتالتي

بالئسبةتمثلال!وبةتلكاعادةالىالميوةحملةانانجليسلوس

السيتانافنعجبطلأ!المئنبوبالحباعمالمنعملابهاللقلالمين

منالتيالافلامضدصليبيةحملهخوضوايتصسماريالفاضلة



العضوة،ناي!تجيلالسيدتخوضبينما،،،ا)!كبرىالاكل!ة،)نورم

.الموتعقوبةلاعادةضليبيةحيلمة،العمومبمجلسالمحافظة

مذدورةمؤ*سيةقضية،ي/أحدهلقضيةووجقان،متكاملتانفالحملتان

والعقولصابالرتعلىالطرقبكلفبضننهاتحكمانتحاولمهددة

.والننىس

الحورلتشجيععنالسابقمقانناديفلناهم!يبدوولقد

ا!سنمرهالشاعلهالنعخدرروعملية،انر!ببهوسائلكلوالتسيب

نفولهو!،والعنفانجنسىأكيلامباستخدام،العموانوتصيل

(،،الاخلاقألالضباهـومكارملربالىالمجسمعاعالق"حمونعنالآن

،مضضاربنتناولهلذيوالاسعانيالاجنماعيللواقع!همناانانصاما

نفسها.ا!ضوتناشخبطعنهاتتحدثالتي"الموسسة)ءطكانلىاما

الاكساهناكانالسابقالمفالفيملن!اولفد.ذاكولاهذالالغنه

الانسانيةللنوازعإ،لامتهانفدصليبيةبحملاتيوملليقومون

،،(ذلكوكلوالجنىوالعرياكتننو!(،الفني"آلات!جافيابتمتل

دي،الغارمدةالرخيصة1والنخديرالاثارةاكلامبينماشتانلكنه

لتناولاتيالع!قيةاففنيةالاعمالوبين،باوروباالعرضثور

اًنه.اعماووالىوالغوعىبتعريتهولفومبصراحةالانمسانيايواكهع

ودغدعةرةالاقالالها!د!لارخيصةجنسيه9صهبينألفرقنفس

اوجهمنينناولهمابينادجنسيتناولكنيعملوبين،انحوءس

هنريبقلماو،مثلا،لورنس.!.دبعلم،الانسانيالوافع

المؤسسهتشنروالذيالحفيقيالجديا!ومانوالمحزن.ميبلر

كفيلمافلامخىاو"ثيابهنيخلعنعنصا(ألبنات"إفلامضدلضي

19كا،ومرامةضياوةبكل،موجههومايفدر،"الليلابوابةة

المؤسسة""تضطرولقد."الكبرىاحلة"تىمنالغالافلاآ

فبحاتز!أداجتماعيةلمهـخاطرالمعرضةاولزومةالأوروبيةالمجتمطتني

العريالمحلامعلى-آسفة-قبضتهاانزالالى،ليوميوممنوحدة

"التيالمتو-طةالطبقةفيم"عندفاعهامحعرضكل،الرخيصوالجنس

غوائلتصدانكلهللمجتمعاس!اسية!يمنالاترسيخهاطريقعن(تحاولى

طريقهاعنتحولاضىاووسيلةنعدملنلكنها،الاييلتغيرا

كماوهناك.الوم!يةالتخديربجرعةالصرةالجماهرو.لزودالعدوان

الىالرياضةتم!ويلمجالفيتحدلانيات2امكاالنسابقالمقال!مافهـلنا

ايضاوهناك.القديمةال!مويةالرومانيةالالطبساحاتيشبهما

ءزرو-!المكثفةالمركزة/الحملاتفيهاتستخدمالتيالهـراهببظ،"اسابي!ع

،ارولبهاتنباالتي،الجماعي"قثقيف"اواالاعلاموساقل

،ا!تلفين،().الاهـثرار،الغربأء،آلاخرين"الىوالعموانالمقتلتحويل

اوروبابلدانمنوغيرهابرطافيافبميجريكهذاشيءبالهـفعل!هناك

رويدادولأيداالمجتممعلىفبضتها(،اؤصسةا"فيهاتشمد!تني

الان!تننرهاتنثوالتيالمخطرةللطواريةاستحدادا،وبحلو

الحيملةالىب!نيلكالشبيهةالحم!معجنبالىفجننا.واضحة

حملات،ث!نهإهافيحاترةرسالةمصتهالىالاميركيالناخبلميعث

الاخلاق"،ومكارما،نضباطمنوالمزيد،والنظامالقانونمنالمزيد"

ضسدضاريةكراهيةحملةيومالىيوممناكثربجلاوتتحدوتقوى

عنالمتقمميناموالاخنواالذينالالثراراولئك"،بالذاتالعرب

الفربأ:ياتآقتصاشراءيحاولونالان،وبددوا"النفطيالابتزاز"طريق

تلكالي!وديركبال!حالوبطبيعة."منهابتزوهاالتيالاموالبتلك

انهـساالا،منهاويفي!ون،سعاراوحزي!ونها،جذلينالموجة

باسابيعارولإسماههـاالتيالمفاعزماتميكاقبيلمن-الساسا-

الكراههية.

ليستالمتقدمةالغربمجتمعاتبهاتمرالتيالازمةانوالمشكلة

كذلك!ي.فحسباجتماعيةسياسيةاقنصادية-ن!بدوقدكما-

ازمةالراهمنةمرحلتهاقبلمنتعافيلمجتمعاتاتلكلان،اخروش!ثه

الس!والرخاء،الوفرةسني،ساع!دتوخطرةع!ميقةانسافيةثقافية
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عنكمزكاقاتعبرظلتوان،و!عهاللطيفعلىالراصنةالازمةسبقت

اليوماالشيابوحركاتالشإنينجورةعر-!صلمنوقولراتي

الانيعر!ماباتخلقكلشكبفيردورهالعبتنململاتمنذلك

بشكل-تعننبره)،المؤسسظ(2لتبالذي،،المتسطمحالمجت!روع"باسم

لظ!آ"تتهمدالغالرئيسيةالمخافرمنخطي12-افضاحايزداد

حيساةطريقة"لعنىهناوالتفاوو)اشقاميةالازمةتلك."الأنسياء

الفجوة"فياساسادمثلت،الانسانيه("شعوبمجموعةاوشعب

وبين6(والصناعيالمالني)والماديالعلميالتالدأبين"الئثاكية

علىلر!بوما،والنطمالمعتقدأتديافتمتلالانساليادلاماديالمالدم1

وفععبننعكلالمغزىوامتقادالألجاهبأكتالاداحساسمنالعجوةيلك

مواجههكيسالدينيالايمانغينه!يخاصه-الاودوبيالانسان

مغزىا!تص!ومحاولةاًلمغزىمنمونماديملفدمنقبلب!ينمهلكخيار

اقىهـالمالكيفروبمنيميحهماع!لىالالتبابحلالىمنيبررهما

للاسنمرارومبررا،(ح!ياةعرياله"اودعماسدد!،وج!لىالحسية1والمتعه

علىوبالتالي)التقثمذلكمئل!ااذ!دواما،ا!مممذتكمئلكل

ويهمهااوجدتهالتيسيةوالسبالاكتصا!رية1والأفسعهالأجماعي!هالعوى

الحياةلم!طلباتاخضياعهومحاولة(ينالطعلامطردامتواملات!لهان

القيسموتضء،غايةلأوسي!لةالتعدم/انجعلالتيالسويةالأسعانية

لنالية،وبئذاول!يكعيمهدمممة!ولىو!ثروحيكةلجماب"اء"الأخلاي

والعلاهاتوالاففنصادالسياسةواسممهادحياهطريفهتصرمحاو)ة

التبريدث!لاجههفيكلهذلكوضعسفلناكما-امكنود!الد.الاجننماعية

واحتهواًوه،،لننفنئاالمقممواضادوالو/!ةالرخاءةءابأنالعميق

البلدان!ي"المؤمسسة"فتواجهالاناما.المتغرفةاتتمردهباترغم

والسسياسيسة،الاجتمإع!يهـةمتر!باتهابكلالافتصاديةالانرم!ةالصناع!عة

وااجلتالتيالأفسانيةالتقامفيةالازمةظكتفجرايضاوتواجه

،توجدوإلانسانياتالاجتماعظواهووككل.الانحننىمواجهتهاسوفت

فيماالنطتخيروتتبادلوتداخل.لشافيحالةلمحيجميعاالاذماتلأتلك

معا.وقتميجيهةمناكرفى!المحاربةاليالمؤسم!ة،وت!ضطربينها

افلاممنالمؤسسعةتمملا!تيال!ليةموف!فدنا،!رقهماوهو

أ".الكبرىا!لة"او!ملم،،(الحذمجدودرجلمنلكيا"كفيلم

المجتمعانيقولفاليلم.فاضكة،(اتكبرىاحلة"انوالضيقة

يعرفلاالحسياتفيغارقم!ترهلبطينمجتمعالىنحولالاوروبي

ولمارسبكلانالأ(،تقمعه"وثرائهبكليععلهانلمكنش!ث!اي

واقع(تقريرامتنيؤاذلككانانتمويولا)ثمكالحيوانالجنس

فضلاته.فيغارفا/يموت

نليؤيوني،ومخرج،قاض:"الناجحين)امنجماعةالقصةابطال

الطعامحبفيتتمثلمشاربولينهمتربط،أعمال2ورجل،وطيار

جمشلريفيبيتفيوالحينالحينبينيجتمعون،والجنس

قنرارس،يمد-لكنهم.المفضلةهواياتهمفيهيشبهون،لاحدهه!

يكونانفيقررون،حياتهمسبلتلالىا!لاويرض!سربا،الملليتملكهم

.بالموتالاينتهيفلايبدا،رهيبا"اخيراعشاء"الاخيراجتماعهم

فيكسون،دفيقواتنظيمعاليةاو!بيةبكفاءةالاخيرلعشانهمولمدون

ثم،بأكملهلجيشتكنيمؤناوثلاجاتهالريفيالبيتمخازنفي

العجوز،حارس!انيصرقواابوابمكليهمبعديوصدوناليالبيتيويذهمبون

فوجده*"ء،(الصينسفارةهنمندوبا"الب!يتسا!يعرف!ان-رحد

يكونانىيدلالائهبئدبيرفضهاناثرةهديةاليهليق!مبأنتظاره

ان!رافوبعد.(،أحد،تجاهبشيءملتزما"اولاحدبفضلمدينا

ماالىجدبكلوينصرفونيستقرون،الصينيوالمبعوثالخفير

فيصنوفيتبالونعاةوالل،الكبرىالوليمةوتبدا،لاجلهجاعوا

واعثا!عا.ابتكارهافييتفتوناتياولوىواالطعام

ثميتذكرون،اياماالرومابئبوجباتالشيهةالوجبةوتستمر



.لكنالوليمةليشاركنهمالهوىبنعاتمنع!ما،!فيستقثعونالجنس

4عدر-:الحسبانميتكنلماهراهايضااليهمتسوقالصفة

برنامجهايتفمنضريةرحلةفيتعلصالذينالصغارتصحبا!يظل

امععامن،ومعمارهالثمينةبتحفه،يمنبر"لنيالريفيالبيتزيارة

الىويدحيونهامجيئهمبسببديخبرونياعينهمديالموآةوترو!.المنطفة

مينتنتهي-كادطلأ،بالدمموةالمراةوترحب.الوليهمشاركلتهم

الىاصحابنامسرعةطنيحىالمموسهالىللاميذم،ونعيدمهمنها

وعندما.عنهمالنرفيهفيبعالالىافهوىبأئعاتمموتشرك،الاربعة

غيرويخسمحبننننىلاالتيادلمةتلكمنبال!تقززالفننياتتحس

،تنفرد(ققززااحداهنوقيبل)فعلنممااكثرالبقاءعلىفالرات

تشاركهمكمااحلوتشاركهم،الاربعةبألغرسانالفاضلةالمرية

فيفيضعونه،والامراطالتضةمنالغرساناولويموت.النراش

كان4لماو.انيقهةثيابعاويلبسونهينظفونهآنبعد،ثلاجة

يروهانيستطيعونفانهم،زجاجيا،كبيرةتبريدفىفة)الثلاجةبماب

المائدةالىجلوسوهم(،يرفبهم"متغشباالزجاجوراءجالسا

يومالىيوممنأكرتحتعاتيالوحثعيةوليمتكلميساثرين

احستهالذيبالتقززالطيلريحسوفبة.النهايةيتجلونوكانهم

باجمها،ويعتعيقةالع!اليفيخربم،الانصرافويقرر،الهوىبالعد

لظتيختلسالوفتضيلةوظلبالجاراجوجدهاقدديمةسيارةويمطع

المحركم!حركها.ويديراصلاحفيويستغرقفيهاالسسيارةتلكالىينمب

توشكطانرةمحركصوتوكانهالبيتداخلمنصوتهيسمعالذي

عجلةالىجال!ى(،بالحديقةلجموفهالصباحوفي.محلقةقنطلقان

الليل،طوالالثليغطساهانبعدمتجمداماتوقد،القياده

الزجاجي.البابوراء،زميلهبجوارويجلسونهالثلاجةلىفياخنونه

وقدالتليفزيوننالمخرجيموت،تنقطعلااذيالوايمةمنآياموبصند

وهومجاةجالسافينص"الطبيعةجمال"ليشاهدالثرفةالىخربم

ويموت،بهامااحشاؤهتو3ثم،ديةاصواتداتارياحايحرج

ضباوية.ابنسامةوجههوعلىبرازهفيغارفا

حيا.هـص!هبالرارلهافيعننرف.والممرسةالقاضيالايبقىولا

طريقعناعزبابقائهمنمربيتهتمكنتكيفلهاويحكي،الحميمة

حديثميهما+شينبينيمور،ثمشاذةبطريقةالجنسيةحاجاتهقضاء

كل،ال!ديقةاسجاوهوالثلاهـ"بزملائهالقاضيويلحتى.الزواجعن

امراة.ثدييشكلعلىاًلمترجرجةالحلوىمنهائلاضبقايتناولصباحا

ست،عنالهحولالصووءمندثاراو!لف،نيابهالمدرسةلهولهـندم

لفريغكلالممالمناثنانياخذكبيرةنقلرريارةالحديقةبأبتفتح

الحديقة.ارضعلىاًللحوممناهاللةاشحنتها

اذكراانا

والاثارةالعريافلامفيالمتمثلالسينماشالبغاءمقابلففي

تيارسترىكما-يوجدالتجاريوالجشيوالئمطارةوالذبحوالقتل

بالنسبة"مشئوم"لكنه،وجنسعريوفيه،افغعع!نففيهاخر

جطمونلمنبافسبة.الاعدامعقوبةاعادةعلىنهارليليعملونلمن

."المتوسطةالطبقةف!يم))ترسيخاعادةخلكلمن"الحالبدورام))

فردرب-ث(اسبانياالى)المهاجرالبريطانيالصح!فيكتبوقمد

فيلاونبنتولدتلقد":يقول("*وديساهلف")فورسالت

،"المتوسطةالطبقة"بلاجلباسموقتئذيعرفكانمااحضان

!ء،تملماالمتوسطةالطبقةتلكمنالمركزنقطةفيبل،!سب

ذلكوكان.كنتمقدهةفي،الحوانيتاصحابمنمجتهدةاسة

رجالالمتعصبنمنايديعلى،(اتوسطةالطبقة"مصطلحيلوثانفبل

الذينالتقدميةمدمميبفضلوزريةبذيئةكلمةويصبح،الحمالذتابات

إكانهبعيدااوقتاذلكيبعوولكم.الاعلاموسلا!لكل!شلكلعقوللا

97

ولقد":فوهفضلا،فاتلا!رسايت!استطرد!مضى!رنمن

تلكاختارتالمعاييرمنسلمسلةالبريطانيةاتتولسطهللطنالهلالت

فلتزماناختارتيصجيحكبسوبغير،ب!وجبهاتعيشانالطبقة

همايخجم!انيمفنالهفميممنمجصعةعلىهامتالمعاييرتلك.بها

لاجله،مناكلخلقماهوذلكلانويممليجدءأنكلعلىةيلي

امامهسبيلولا،الحياةمنعليهيحصلماثمنيدمعآنكلوعلى

ديونه،ويسدد،بوعودهيفيوان6تمنهدفعيسشطيعلأماعلىليحصل

ا!هبألنسبة،الطفالحياةيجملذلكلانافيرامعمؤدبايفونوان

انيمخريستطيغخىدخلهمشنوىثون!ليعيشوان،الاخريئوالى

علىيضااالمعاييرتدنفهـامتوقد.ا"الاسودلليومابيضفرشا"

قصدوهيهيم،الجس!ديةللطقماتالمنثمةالاخلاديةبألقيمالتمسك

افضلانهاالا،ومتزمننةصارمةسالمنسامحالمجتمعبمعمايير-تبدو

على"يضاالمتوسطةالطبقةاخلافياتوقامت.الاكقعلىفيملامن

الحيبعينوالنظر،العنيفةالجراتمواستهجان،البولسىتأييد

الحكومةمعاميناكانمتهالمرءبانوالايمهـان..تالانتخابأالى

والعم!(،تجاههعاللبسلوكستسعتجيبلحكومة/أكان،و/لاءهواعطاهيا

وزر"الاوديساطف"المشهورانكتابوضعالذيهوهذافورسايت

ربطالصارخةالصهيونيةالدسعايةاًملاممنفيلمأالسينمااخرجيته

لى5يمعثولي2و!والعربهتلربين!يهاغرابةولابطوانيةبطريقة

بهايتغنيالتيبعيفاهذه،(المتوسطةالطبقةفيم"انحفاالظمل

عقوبةاعالةكاليفورنيابحملهالقائمونويحاول،فورسايتالسيد

كماتمام!ا،خلالهامنواحم!ربطةفيمحماالرفابةواعادةالاعصام

بريطانياواعاثةالاعدامعقوبةاعادةمؤخراالبريطانياليمينحاول

فيالمانيااليمينزح!الىهيهي،طريقهاعنالاخ!مكارملربالى

الملغومةدليارضهايزحف!ظلالثلاثينياتالعنترينياتواوال!لىاواخر!

المسشارية.مقعدءلمىهننلراجالسحتىبألنفاق

!حمابينانصرالماثلبهةاواعوناولوبأفيكثيرونوهناك

اودوبا.كلال!يوميعدتماوبيئاشحةالعثمرينياتاواخرفي

س!ممهح*"4"اذكرانا"،افلا!مهاخرففي.!للينياولمئكومن

سائركيوجمالخقيقة،"روما"و"المهرجين"فيهـعلكما-يستعيد

بنماهالذي"الهـساتيريكون"ابرزهماكانمنهاظيلةقلةخلاا!لامه

يقلبههاويظل!ياتهاحراثفللينييستعيد-بترونيوسكتابعلى

منليطرد،اساسا،افلامهيصنعانهفالوقد)فيهااننظرويمض

ويعطيذا.(شياطينمنيسكنهوماحواذاتمنديهيغنملماثاخله

المتوسطة،الطبفةمناسرةوهي.وصاهلاشدهحيةصورةفلليني

اشزاكي.(الاب)ربهاانرغم،الطنقةتلكوقيماخلاقياتتحكميا

ديقالبصباصنهبمحاولةالوفتفيلةالصبيعيشيسودالابفذلك

دسارقم!عربما،فورسايتعددهاالتيوالمعاييسرالقيمتلك

.الاشتعالسيعالايطاليوالمقأجالبريطاننالمزاجبينالتباينهوبسي!

ولا،الابسلطهةيجحدلاانهركم!فللي!)الصبيانوالمشكلة

ماكلمنيموك6القالبذلكفيصبهلمحاولانفيحقهعليهينكر

الجنسيالعموجنهـون،الحسشاءللخادمالابمطاريق)حولهيجري

تنييانيمكئلاالمحاولةتلكان(المجاذيبمس!تشفىادخلهارزي

والرياء،للاشياءالوجهصفيقةوالمسرحة،التواطو!ندرجةعلىالا

اليهيمطنلاالذيانغير.عنهاغنىلاانهالهايةفييسلم

اليه،نظرناليلفتأصاخايركيزافللينيعليهويركر،الفيلمفيالصبي

تتيحالتبمهيورياءولسرحةتواطؤمنتتطلبهوماالقيمن!لك(ن

وج!هعلىكعوبهـ3يضعواوانالعليااليدلهمت!كونانللفاشيين

هذاانيبدواجننرارادللينيفيهيجرالذيالمدارذلكوفي.الاب

امر!وافيدصارهاالفالشيةظهورجنلتالتي"الحياةطريقة))اي"نه

ام!مهافضلي!كونلافدفيلمايعطينا،فحسشهممكن!الامضنومما

الىالامربدايةمنتيموالحياةانحقيقة.ذكاءاكثرهامنانهالا

بعضهاوفي،مفهومةغيرمقا!ابعضفي"كونبمزحةاشبهنهايته



اوهامايةلتقبلمستعدايبدولافللينيانوحقيق!ة6مبكيةالاخر

المهرجين،الىاكربمال!كيع،خيرمنفيهممااوالناسجمالىفي

مواضعميخبيثةورائحتهم،الثيءبعضمننئومونمهرجونفنهم

كفيهيعلبوهوويالولكنفيهيهزكمنيبدوالنهايةفيانهالا،جم!ميبرة

بتقززلاذافهذلكومع."!الناسهموهؤلاء!"نحياةهيهذه!5ا"

يجعلهمالذىغبائهممنمغتاظةمحنةلديهتد!يغنقرهم،،بلاومني!

افكريمة.المونشيوجهوراءكالخراىينسافون-مثلا-

.الحلمبالحلموغبالهمسخ!مثلعنيعوضهمالمطافخاتمةوفي

فىنراهالذي،كبيراامكانصغيرا،منهمكلاعماق!االثيم

الناطمةالفيلممشاهداجملمنمشهدفيوجبمههمملامحوعلى؟عينهم

فيالقواربابيهابكرةعنالبلدهتخرحعث!ما،بحزرالاستاذبأمسة

الل!يلمنطوبلملاوجزءاًكاصلانهاراالجميعليقضي،:لبحرعرضالى

ذاهنةاواينمنقا!عةاحدلايدري"عابرةمحيطات"مرورافتغارفي

اأتمريناول!ئكعلىفتطلع،اخيراتهلعندما-لكنها،اينالى

،تيموسيقاهاواتغامتتآلقوانوارهتالظلمةقلبمنالممشتاقيين

القلوبكلفيتجيشاخرىحياةتبعث-حأممنكنغمةبعيدمن

الننيوالاشوايبالاحلاممليئاضفلياواحداكبافتجعلهالصةلممى

ت!حد.لأ

)إساحرةالبلدةاهلفيهيمحرق((جراماردي))بحفلالفيلميبدآ

ل3شهتضصيعزوابمبحفلوينت!،الرنجيعبمفدماحتفاء،(الشتاء

تب!وبأد"والنهايةالبدايةبينو2،رعديةعاصف!ةقبضةفيبهجة

الحينبيئتهريهصتهتقطعالثسث!بععطخلاكبرلنىمسرحبخشبة"شبه

!ميدطنيظهرالليبقا7الطاووسذلككمشهدشاعريةلمساتةوالحين

الناصسعا)ثلحيتحدىمابقدر،الرثاثةيتحدى،لرئيسيااأبأمهت

الجدمشهداو،ا!يطعابرةمشهداو،الباذخبذيلهالمتسا!ر

اضامالباكر"لمسباحءضببفيمنهومغيرل!سنبتاهالذيلعجوزا

يسابريلاالامرفان،الموتهوهذاكاناًن)ءيغمغمووففمنزله

وغتائيةوالهت!ي!ألم!مرحةالمتشابكاكسيحخلالمن"!ظغرؤلامة

فيهمجاملةلآ3الالواتاظيلواقعفيفللبجمييغمسنااـشاممريةاالمشاهه

ب!ثوارعشكلمنباكثرل!يتكرر"لألرةبيتداخللامندائرنهتتسع

ناتصيالنهايهوكل.انفاشيةوالمهرجاناتا،ثرسةونولالبلدة

يوفونلأانهممشكلتهملكن،فيهمرفركبيرلاجميهاالناس!ؤلاء

مبههة،بطريقة.،ذلكيعرفونأنهموالاث!ى2.بحياسميفعلونماذا

المجلأميةالاشياءتلككلتهياناالىارلعابهمويدشمهم،منهوررمتعبون

الطبرةؤليم"كخكاية..جميعالهموالمؤذية،الشيءبعضالمجنونة

."اتوسطة

،"ال!ثريك"و،،(الثورة")برنولوتبشيبرناردوانويبدد

(لم4لماباريسفيألاحيرالننانجو"واخيرا،((المطابقالاشسهان"و

،او"0091"الجديدبفيلمهيحاجيهاانفقرر،فللينيرؤيةتعجبه

فيالفملميعرضنحدسافيهيقول4ماوسنرى."العثمرونالقرن))

يقبمالجديدميأمهانفهوألانمنولوتشسبمبريفوأهمااًما.!دن

المأصسيفيوالسبكولوجيالسيا-!ألايالاليلأوافعماركسياتحليلا))

حقيقة--سيقدمكانانوسنرى-.والحاضر(القرنماضي)

يسعأان-كدأبه-سيحاولام،اوا"ءااذلكايديولوجياتحليلا

لوحةمجلى،ر(سهاعلىالاوا!ناييلحوالنبم،الخاصةحواذاته

يتناوله.الذكي!للواقعنظرهوءهةمنمصورةتاريخيةلإاجتماعية

لنض

ثرأغ!صهحهدرنسنئنف!بم

عبطلملكانورالدكنورتاليف

الجيل-قطاعهو،العربيالعالمفيالقراءجمهورفطأعمحددهنالىالاولىالمقامفىموجهالكتابهذاء

والعلمالانتاجشنايه،والحملالفكرشباب،الرلفوالمدنشسباب-،مكانكلفيالعربيشباينامنالحديد

اسهاما.-،القدرمعموعدعلى"كانلذيا-جيلنامنوالعملالفكررجالبعضفيهيجدربمأ.وائسلاج

النهضةعصرفيالعربيالفكرمتقبلعنالتنقيبمنهجان،اذ؟البعض"نقولب.الحضاريةتهضتنافي

والمركقبن،"91154منذ6لقائم-النظريعملناجوهر-وهوالمعرفيالاطارتغييرمنالنابعالمنهجوهو،الحضارية

وذ!المنهجان-هذانقول-لاوالغربالشروحضاراتتفاعلضوءعلىالاجتماعيةالفلسفةتجديدوهوالا

وهي،الحضاريةالبهفةوغايتهاالتقدميةالوطنيةالثورقمرحلةالىالتحديدوصهعلىيمنانالنظرىالتجديد

افلبفيالمتأفلمةالوطنيةحركتنامنالابقةللاجيالالمرروثةالفقريةوالتقاليدالمفلهيمعلىحقاجديدقعرحلة

سلفية.او!اواممية،استشراقيةفكرية-فيةثقافياًجوأءالاحيلأن

نقيمانلمكنكيف:وهوالا،المعاصرالعربيفيكحركنامركزيسؤالعلىللاجابةيتصدىكتابوهو

والهدفالاجتماعيتةالثورةالىالمتجهالتحرريالوطنيتحر!نابين،متصلة،عضوية،جذريةعلاقة

،علىأئكون،اجمعالعالمعلىنفمهفرضالذىالتحركهذاتواكبفلسفةاقامةوبين،ناحيةمنالايشتراكي
المقدعة-من--."أالعربيوالعالممصفيالحضاريةالنهضةفلسفة،التحديدوجه

لبن!سا!ثا.ء"ائمن*ط!دارمنشورات

م8


