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تحقيق

عدة أفالم المخرج موريس بياال ،احتفاًال بسينما
في صيف  ،2021تعرض صاالت سينمائية فرنسية
ّ
تيارات وأفكارًا وتفاصيل ،صانعًا لوحده
مختلفة ،لمخرج جاء إلى الصورة من الفن التشكيلي ،وواجه
ٍ
نتاجًا أصبح مدرسة في اإلخراج والتمثيل والتقنيات

أفالم بياال في صاالت فرنسا

«سيدوم
الحزن
إلى األبد»
سعيد المزواري

ُ
ت ـعـ َـرض فــي ال ـصــاالت الفرنسية،
ف ــي دف ـع ـت ــن (تـ ـب ــدأ ال ـث ــان ـي ــة فــي
 4أغ ـس ـط ــس /آب  ،)2021نـســخ
ُمـ ّ
ـرم ـمــة م ــن األفـ ــام ال ـ ــ 10الـطــويـلـ ّـة ملــوريــس
ُ ّ
بياال ( 1925ـ  ،)2003ما يشكل مؤشرًا جديدًا
ّ
املتجدد بمنجزه ،بعد
على تواصل االهتمام
تنامي تأثيره ّ
البي على مخرجني فرنسيني،
ّ
فــي الـعـقــود األخ ـي ــرة ،أم ـثــال كــاتــريــن بــريــيــا
وكزافييه بوفوا وناومي لوفوسكي وداميان
شازال وغيرهمّ ،
ممن يعترفون أنهم يدينون
ممن ُي َ
بالكثير لرؤيته املـتـفـ ّـردة ،كما ّ
الحظ
ّ
في أفالمهم آثار تأثر واضح بلمسته (برونو
دومون ،كلير دوني).
ال للتكتالت السينمائية

ٌ
ْ
لوهلة أول ــى ،يـبــدو غريبًا أن تنشأ مــدرســة،
مـلـهـمــة وم ــزده ــرة ،ع ــن أس ـل ــوب ه ــذا املـخــرج
ّ
الهامشي ،ذي املزاج املتعكر ،الذي ال يتوانى
العنان لنوبات غضبه ،واملـنــاوئ
عــن إطــاق
ُ
ل ـل ـت ـك ـت ــات ،واملـ ـ ـع ـ ــاك ـ ــس ب ـط ـب ـي ـع ـتــه ملـعـنــى
التيارات في السينما ،وفي ّ
مقدمتها «املوجة
الجديدة» ،التي لم تسلم من انتقاداته الالذعة:
«أن ـ ــا ال أن ـت ـمــي إلـ ــى ع ــال ــم ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــن .ال
ْ
أعرف .لكن ،أكاد ال أجد ّشيئًا يجمعني بهم».
ف ـمــوريــس ّ ب ـيــاال ،رغ ــم أن ــه يـكـبــر أغ ـلــب رمــوز
املوجة سنًا ببضعة أعــوام (يكبر غــودار بـ،5
وتروفو بـ ،)7التحق بالسينما «االحترافية»
ّ
متأخرًا عنهم بعقد كامل ،بعد مروره بتجربة
بعد
م ـم ـ ّـارس ــة ال ــرس ــم الـتـشـكـيـلــي ،م ـب ــاش ــرة ّ
تخرجه من مدرسة فنون الديكور ،ما يمثل
ّ
سببًا كافيًا لتغذية ضغينة خفية إزاء كل ما
ّ
يمت للموجة الجديدة بصلة.
ُ
رغم مشاركته بلوحاته في معارض صغيرة،
ْ
التشكيل
لــم يـنـجــح ب ـيــاال فــي أن يـجـعــل مــن ّ
عن
وسيلة مللء
حياته وكسب عيشهّ ،فتوقف ً
الرسم بشكل ّ
حاد عام  ،1946ما شكل قطيعة
جــديــدة طبعت ،مــن دون شــكُ ،رؤيـتــه بطبقة
أخ ــرى مــن االح ـت ــداد والـخـيـبــة ،أضـيـفــت إلــى
ّ
القطيعة «األصـلـيــة» ،الـتــي شكلها انفصاله
عن والديه في طفولته ،وتربيته بني أحضان
ُ
ْ
ج ـ ّـدت ــه ،وال ـت ــي ت ـفـ ّـســر ك ـيــف أن ال ـط ـفــولــة ،أو
باألحرى الصبيانية لــدى البالغني أنفسهم،
ّ
ْ
تـ ـظ ــل م ــن أهـ ــم الزم ـ ـ ــات أفـ ــامـ ــه ،إن ل ــم تـكــن
ّ
محركها األول.
ّ
اشتغل بياال ألعوام زائرًا صحيًا ،ثم مندوب
ّ
مبيعات لشركة ّ «أوليفيتي» لــآالت الكاتبة،
ْ
من دون أن يتوقف عن التمثيل على خشبة
أفالم في إطار الهواية ،بفضل
املسرح ،وإنجاز
ٍ ّ
اقتناها .لــم يتمكن مــن اقتحام عالم
كاميرا
ّ
السينما ،رغم أنه اغتنم الفرصة التي أتيحت
ّ
ُ
األسطوري
له بفضل منتج السينما املستقلةّ ُ ،
ب ـيــار بــران ـب ـيــرجــي ،بــأفـضــل طــري ـقــة ،مـحــقـقــا
ّ
«الحب موجود» (ّ ،)1960أول فيلم قصير له
ُي َّ
صور في ظروف احترافية :محكية بضمير
ّ
املـتـكــلــم ،غــايــة فــي الـصــدق والـحـســاسـيــة ،عن
ضــواحــي بــاريــس أواخ ــر خمسينيات الـقــرن
الـ ــ ،20ومــا يعتمل فيها مــن مظاهر التفاوت
ْ
ال ـط ـب ـقــي ،م ــن دون أن ي ـغ ـفــل ال ـت ـق ــاط نبض
الحياة اليومية في أكثر تمظهراتها شعرية،
ُمـطـ ِّـعـمــا إيــاهــا بــذكــريــات طـفــولـتــه ،مــا أعطى
ّ
الحميمي باالجتماعي،
نغمة التقاط تمازج
التي لن تفارقه طيلة مساره.
انتظر إلى عام  43( 1968عامًا) ُلينجز فيلمه
ال ـطــويــل األول« ،ال ـط ـفــولــة ال ـع ــاري ــة» (إن ـتــاج

فرنسوا تروفو) ،عن سيناريو واقعي مستقى
دراسة ميدانية حول الرعاية االجتماعية
من
ُ ّ
لألطفال املتخلى ّعنهم :يتناول محنة فرنسوا
( 10أعـ ــوام) ،وتـنــقـلــه بــن األس ــر املستضيفة
ْ
ّ
تصرفاته ،قبل أن يجد استقرارًا
بسبب سوء
ّ ّ
نسبيًا في حضن عجوز وزوجها .لكن تقلبات
ّ
طبعه تقوده سريعًا إلى اقتراف زلة جديدة،
ُ
ت ـف ـ ّـرق بـيـنــه وب ــن أس ــرت ــه املـسـتـضـيـفــة ،رغــم
ّ
حبه لها (الزمة القسوة الظاهرة التي تخفي
هشاشة الداخل وطيبته ،مرة ّ أخرى) .ينتهي
الفيلم على إيقاع رسالة مؤثرة من فرنسوا
ُ
ملموس،
إلى ّأمه بالتبني ،تفصح عن نضج
ٍ
ووحد ٍة تعتصر القلب ،سترافق ّنهايات أفالم
بياال ،حتى املشهد ُالنهائي املؤثر من فيلمه
األخ ـي ــر  ،Le Garcuامل ـن ـجــز ع ــام ( 1995لـقـ ٌـب
ال أحــد يـعــرف معناه ،كــان بـيــاال ُيطلقه على
والده) :يلهو طفل كثير الحركة خارج الحقل
(تمثيل ابــن املـخــرج ،أن ـطــوان) ،فيما تنتحب
ٌ
(نوع من
األم املغلوبة على أمرها بجانب األب
ُ ّ
جيرار دوبارديو
أنا أخــرى لبياال ،يجسدها ُ
ّ
فــي راب ــع ت ـعــاون بـيـنـهـمــا) ،امل ـكــبــل بالتباس
املشاعر والخوف من االرتباط .يبدأ موريس

موريس بياال :آفة السينما أنّها ال تتقدّ م (ويليام كاريل)Getty/

ال وجود لفيلم
ّ
لكن النّقاد
كامل
يوهموننا دائمًا بهذا
ّ
بطفل ُمتخلى عنه،
بياال ُمنجزه السينمائي
ٍ
والــديــه إل ــى حــدٍّ
ُ
ويـنـهـيــه بـطـفـ ٍـل مـحـبــوب مــن
ُ ّ
ّ
شكل رابطًا إشكاليًا في مثلث حبٍّ
معي ،ما ي
ّ
ّ
مستحيل ،ال يفتأ املخرج يقلبه ويراه من ّكل
ٍ
عمل إلى آخر« .آفة السينما أنها
الجوانب،
من ٍ
ّ
ال تـتـقـ ّـدم .كــل شــيء كــان هـنــاك ،أو يـكــاد ،منذ
فيلمي ّ
ُ
ّ
ّ
األول» ،ي ِسر بياال بتحسر.
وتحد وصمت
عناد
ّ

«دفاتر السينما»
في عددها الصيفي (يوليو /تموز ـ
أغسطس /آب ّ ،)2021
خصصت «دفاتر
ملوريس بياال،
السينما»  54صفحة
ً
ً
احتفاال باشتغاالته ،ومواكبة لصيف
ُ
سينمائي تعرض فيه أفالمه الطويلة
مرممة حديثًا« :من دون ّ
بنسخ ّ
شك ،يبقى
ٍ
موريس بياال أحد السينمائيني األشهر
في فرنسا» ،كما في تقديم امللف ،الذي
ً
يطرح سؤاال أساسيًا« :لكن ،بأي طريقة؟».
ّ
شهرته اليوم أقل حضورًا بفضل أفالمه،
ّ
لكن اسمه مؤثر ،وعرض أفالمه الطويلة
ّ
كلها (بفضل شركة التوزيع «كابريتشي»)
محاولة للتذكير بالقيم املختلفة التي
ّ
ابتكرها فيها« :إنها مناسبة للعودة إلى
هذا النتاج نفسه ،الذي لم ُيراجع ولم ُيقرأ
ولم ُيناقش منذ  18عامًا».

بـعــد اإلش ـ ــادة الـنـقــديــة بــالـفـيـلــم األول ،يــأتــي
الـ ـنـ ـج ــاح ال ـج ـم ــاه ـي ــري الـ ـب ــاه ــر مـ ــع ال ـف ـي ـلــم
ال ـثــانــي« ،ل ــن نـشـيــخ مـعــا» ( ،)1972املقتبس
ع ــن ك ـت ــاب م ــن تــأل ـيــف ب ـي ــاال ح ــول لـعـبــة مـ ّـد
ّ
مخرج (جان يان) يتسم
وجزر ال تنتهي ،بني
ٍ
ٍ ْ
بشخصية بغيضةّ ،من دون أن يمنعه ذلك من
ّ
بالحنو والــرقــة في عالقته بالجنس
اإلتيان

اآلخ ـ ـ ــر ،ب ــن ال ـف ـي ـنــة واألخ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـســاعــد ّتــه
ّ
هباء الخجولة والهشة
(مارلني
ِ
جوبر) ،الص ُ ّ
تكوينًا وطبعًا .عالقة معقدة ،قوامها انجذاب
سيرك
ونفور يلهو بهما املخرج ببراعة العب
ٍ
ّ
يمشي على خيط الحياة الرفيع ،بتقلباتها،
ب ـ ــن لـ ـحـ ـظ ــات ال ـ ـتـ ـ ّ
ـأمـ ــل والـ ـ ـت ـ ـ ُـوت ـ ــر ،وت ـت ــاب ــع
ّ
الخيباتَ ،
ّ
ومـشــاهــد الصمت ،املـعــبــر عــن قلة
الـحـيـلــة ،فــي ال ـس ـيــارة ،أو فــي غ ــرف الـفـنــادق
البسيطة ،ولـحـظــات الـصـفــاء الـخــاطـفــة على
شاطئ البحر.
ّ
في الفيلم املوالي« ،فاغرة الفم» ( ،)1974يظل
ّ
ّ
املتأصلة
والتحدي،
املخرج وفيًا لنبرة العناد
صـيـتــه ،ف ـي ـخ ـتــار م ــوض ــوع ــا قــاسـيــا
ف ــي شـخـ ً
وحساسية «مينمالية» ،كنوع من «االنتقام»
من نجاح فيلمه السابقُ ،م ّ
تسببًا في إفالس
شــرك ـتــه األولـ ـ ــى «لـ ـي ــدو ف ـي ـل ــم» ،ب ـعــد الـفـشــل

حر ْته نظر ُتها (ويليام كاريل)Getty /
س َ
موريس بياال وساندرين بونّيرَ :

املـ ـ ّ
يغرف
ـدوي للفيلم فــي ص ــاالت الـسـيـنـمــا.
ّ
ُم ّ
ُ
ّ
جددًا من تجربته الخاصة ،مفصحًا عن أنه
مــن طينة املـخــرجــن الـقــائــل ،الــذيــن ال يمكن
فصل حياتهم عــن السينما التي يصنعون،
ْ
ّ
وأن ال سبيل لفهم ّ
أي منهما إال بإلقاء ضوء
ّ
ُ
ّ
مستمد مــن األخ ــرى ،مـنـبــريــا لـقــصــة معاناة
والـ ــدتـ ــه م ــع مـ ــرض الـ ـس ــرط ــان ،رفـ ـق ــة ابـنـهــا
ّ
(فيليب ليوتار) ،الحائر في تقلبه بني النساء،
وزوج ـ ـهـ ــا ال ـ ــذي يـ ـغ ــرق ش ـج ـنــه فـ ــي ال ـش ــرب
والشغب الجنسي العابر ،حيث تحضر ّ
مرة
أخــرى جمالية الزمن املنفلت من بني أصابع
استحالة التعبير واملشاعر الحبيسة.
مشهد الـحــوار بــن األم وابنها ،على نغمات
املوسيقى الكالسيكية ،عــن ّاخـتـيــارات اإلبــن
فــي عالقاته العاطفية ،وتعثر األم فجأة في
لحظة ضـعــف ت ــؤذن بـبــدايــة مـنـحــدر تــدهــور
صـحـتـهــا ،ثــم لـقـطــة ان ــدم ــاج اإلب ــن وأب ـيــه مع
ّ
ـاش عــن ال ــزه ــور وخصائص
امل ّـعــزيــن فــي ن ـقـ ٍ
ك ــل فـصـيـلــة مـنـهــا ،بـضــع س ــاع ــات فـقــط بعد
دفن الفقيدة ،التي تقبض على خامة الحياة
ّ
ّ
حــن تأبى إال أن تبث سحر استمرارها في
ّ
صـلــب ال ـت ـجــارب الـصـعـبــة ،ه ــذا كــلــه يــوضــح
القدرة املدهشة لبياال على اعتصار ازدواجية
ّ
الوجود بوجهيهّ ،
املر والحلو« .كل ما يمكن
ّ
الفيلم.
ل
تتخل
كاملة،
لحظات
صنعه بضع
ّ ّ
ال وج ــود لفيلم بـلــغ ال ـك ـمــال ،رغ ــم أن الــنـقــاد
يسعون دائمًا إلى إيهامنا بإمكانية العكس».
ّ
يتوجه بياال إلى «النس» ،لتصوير
عام ،1978
ً
ُ
«احصل على البكالوريا أوال» ،مشركًا شبابًا
غير محترفنيّ ،
طعموا الفيلم بتجارب حية
من معاناتهم من سوء فهم البالغني ،وضيق
األفـ ـ ــق ،وال ـب ـطــالــة ا ًمل ـن ـت ـشــرة ب ـش ـمــال فــرنـســا
آنـ ـ ــذاك .أن ـج ــز ل ــوح ــة تـعـبـيــريــة ع ــن هــواجُــس
فـتــرة ال ـش ـبــاب ،وال ـخ ــروج مــن ُمــراه ـقــة القبل
األول ــى ،ولثمات الـحـ ّـب العابر ،إلــى ّ
تحديات
كسب العيش ،على خلفية اجتماعية تشهد
أولى بوادر العوملة (الآدمية إجراءات املراقبة
فــي األس ــواق املـمـتــازة) .يـصـ ّـور الـ«جينريك»
الـخــالــد للفيلم متوالية مــن رس ــوم التالميذ
عـلــى ط ــاوالت ال ــدراس ــة ،بقلم الـحـبــر الـجــاف،
ع ـلــى خـلـفـيــة كـلـمــة م ــن ال ـ ــدرس االف ـت ـتــاحــي،
يـلـقـيـهــا أسـ ـت ــاذ الـفـلّـسـفــة ال ـ ــذي ي ـع ـبــر حكي
الـفـيـلــم ،ك ـشــاهـ ٍـد ُي ـبــشــر بــوعــد الـحـكـمــة الـتــي
يــرى فيها املـخــرجّ ،ربـمــا ،البوصلة الوحيدة
لــإبـحــار ،الكفيلة بــإنـقــاذ الـشـبــان مــن أمــواج
التيه املتالطمة.
ُي ـع ـيــد ب ـي ــاال زيـ ـ ــارة م ـث ـلــث الـ ـح ـ ّـب ،مـ ـج ـ ّ ّـددًا،
َ
بمناسبة «لولو» ( ،)1980من زاوية املمثلني
َ
العظيمني إيزابيل أوبير وجيرار دبارديو.
ُ
ّ
ّ
الحب بينهما ذروة
معهما ،تشكل لحظات
التعبير عــن ثنائية االن ـجــذاب والـنـفــور في
ال ـس ـي ـن ـمــا ،م ــن خـ ــال ال ـح ــرك ــات وال ـن ـظ ــرات
واإليـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاءات والـ ـ ـش ـ ـ ّـم والـ ـ ـض ـ ــرب املـ ـتـ ـب ّــادل.
يلتقي بـيــاال مــع روبـيــرت ألـتـمــان فــي أنهما
يعطيان أهمية لكرونولوجيا العاطفة ،أكثر
مــن كــرونــولــوجـيــا الـقـ ّـصــة ،فــا ي ـت ـ ّ
ـرددان في
َ
حذف َمشاهد أساسية لفهم توالي الحبكة،

َ
ّ
تتفجر فيها األحاسيس .لذا،
لفائدة َمشاهد
ّ
في وسطها.
يصعب التكهن بمآل أفالمهما َ َ
ّ
ك ـمــا أن ـه ـم ــا ي ـل ـت ـق ـطــان ب ــدا ّي ــة امل ــش ــاه ــد فــي
ّ
غمرة الحركة ،ويـبــدوان كأنهما يـمــدان أمد
التصوير إلــى ما بعد انتهاء لعب املمثلني.
«ال تقلقي ،فلن نشاهد األفالم العظيمة أبدًا.
ّ
جلها ّ
تحدث قبل نطق املخرج كلمة «حركة»،
وبعد صراخه «اقطع» ( ،»)...تروي أوبير ما
سمعته من بياال ذات ّ
مرة ،قبل بدء تصوير
أحد مشاهد «لولو».
هناك الكثير مــن اللطم والصفع واالشتباك
باأليدي في أفالم موريس بياال ،تبلغ ّذروتها
فــي «ن ـخــب حـ ّـب ـنــا» ( ،)1983ال ــذي يـمــثــل هو
ـراهـقــة سـ ــوزان ،التي
أب لـلـ ُـمـ ِ
نـفـســه فـيــه دور ٍ
حــب ّ
األول ،وتـشـقــى إليـجــاد
تختبر حـيــرة الـ
طريقها فــي الـحـيــاة ،والـتــي ّأدتـهــا ساندرين
بونير فــي دوره ــا ّ
األول حــن كــانــت تبلغ 15

عــامــا ،بعد اخـتـيــارهــا لـلــدور بشكل مفاجئ،
فيما كانت تحضر االختبار ُ
كمرافقة ألختها،
فــوقــع امل ـخــرج تـحــت سـحــر نـظــرتـهــا ،ال ـتــي ال
تـقـيــم وزن ــا ألي ش ــيء ،بـمــا ف ــي ذل ــك ماضيه
كمخرج مـعــروف ،وابتسامتها املشرقة التي
تـجــد انـعـكــاســا فــي ابـتـســامــة امل ـخــرج نفسه،
ف ــي م ـش ـهــد ال ـحــاف ـلــة الـ ــرائـ ــع ،ح ـيــث تختلط
ّ
بشخصية
شخصية بـيــاال امل ـخــرج ـ ال ـع ــراب ّ
األب الحنون من داخل احتداده ،ورقة بونير
املـمـثـلــة املـبـتــدئــة بـهـشــاشــة سـ ــوزان الباحثة
ّ
عــن ذات ـهــا ،فــي خلطة تشكل إح ــدى السمات
األساسية لسينما بياال.
ارتجاالت وصدمات

تنشأ الحقيقة بموجبها عن احتكاك ما يجلبه
املمثل مع صفات الشخصية في مرحلة أولى،
ّ
بمكون
قـبــل أن يـقــذف املـخــرج فــي الـتـصــويــر
ّ
ارتجالي (يعرف وحده سـ ّـره) يخل بالتوازن
ّ
األو ّل ــي ،ويحمل املشهد إلــى وجهة مجهولة،
ّ
تتكشف غالبًا عن تفاعلها مع ما تم إعــداده
سلفًا :حقيقة عملية الخلق ّ
برمتها .هــذا ما
حدث في املشهد الشهير ،عندما يعود األب ـ
املخرج بعد غياب طويل ،أثناء مأدبة عائلية،
مــن دون أن ّ
يتم إخـبــار أي مــن املمثلني بذلك
قبل بداية التصوير ،فنرى في عيونهم مزيجًا
من صدمة اقتحام املخرج لبالتوه التصوير،
وش ـع ــور شـخـصـيــاتـهــم إزاء شـخـصـيــة األب
ّ
ْ
ال ـفــظ ،قـبــل أن ينقل ه ــذا األخ ـيــر املـشـهــد إلــى
ذروة غير مسبوقة في تاريخ السينما ،حني
يشرع في تصفية حساب قديم (بالكاد يمزج
بحكي الفيلم) مع جاك (جاك
بعض تفاصيله ّ
فـيــاشــي ،ال ــذي يـمــثــل دور قــريــب األسـ ــرة في
مقال نشره في مجلة «سينما»
الفيلم) ،حول
ٍ
كان يترأس تحريرها ،يمنح كاتبه تنقيط 4
على  20ألحــد أفــام بـيــاال« .أجــد نفسي فقط
عندما تسوء األمور».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

م َ
اهدة
ش َ
ُ

«بوليس» ( )1985أكثر أفــام بياال ُم َ
اه ً
دة :مليون و 830ألفًا و970
ش َ
ُمشاهدًا في فرنسا ،ثم «لن نشيخ معًا» ( :)1972مليون و 727ألفًا و871
ُمشاهدًا ،و«فــان غــوغ» (،1995
الصورة) :مليون و 307آالف و437
ُمشاهدًا .أفالمه األخرى لم تتجاوز
شاهد:
إيراداتها عتبة المليون ُم
ٍ
«نخب حبّنا» ( 952 :)1983ألفًا و82
مــشــاهــدًا ،يليه «لــولــو» (:)1980
ّ
أقل
 943ألفًا وُ 547مشاهدًا .أما
ً
شاهدة في فرنسا ،فهو
أفالمه ُم
«فــاغــرة الــفــم» ( 26 :)1974ألفًا
وُ 954مشاهدًا فقط.
بياال (حامًال «السعفة الذهبية») بين كاترين دونوف وكريستوف المبير :أنا أيضًا ال أحب ّكم
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