
سينما

محمد هاشم عبد السالم

ــة اإليــــطــــالــــيــــة  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ـــت املــ ــبــ ــ ــجـ ــ أنـ
ــي، ســـابـــقـــا،  ــ ــولـ ــ ــابـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة نـ
الكوميدي،  التمثيل  فــي  عباقرة 
كــــــــــــإدواردو ســـكـــاربـــيـــتـــا وتـــــوتـــــو. درامــــيــــا، 
ـــرًا 

ّ
ـــق فــيــهــا مـــؤخ

ّ
تـــطـــول الـــائـــحـــة، الـــتـــي تـــأل

ــــو وســـيـــلـــفـــيـــو أورالنـــــــــــدو، 
ّ
تــــونــــي ِســــْرفــــيــــل

بــاولــو ســوّرنــتــيــنــو وإدواردو  واملــخــرجــون 
دي كونستانزو وماريو مارتوني. املشترك 
 في تمّرسهم املسرحي، 

ٌ
بينهم جميعا كامن

الكثير  يثير  مــا  وكــتــابــة،  وإخــراجــا   
ً
تمثيا

بخصوص أهمية املسرح للسينما، وقّوته 
وقـــدرتـــه الــبــالــغــتــني عــلــى تــخــريــج ممثلني 
ى هـــذا، بــشــّدة، عند 

ّ
أقــويــاء تــحــديــدًا. يتجل

اشتغالهم في السينما، في أفاٍم مناسبة.
الــتــأثــيــر الــكــبــيــر لــنــابــولــي عــلــى الــســيــنــمــا 
ى اللحظة، فاملدينة 

ّ
اإليطالية لم ينقطع حت

ـ مشاهير موهوبني  ـ في عقوٍد عــّدة  قّدمت 
أيضا،  وإنــتــاجــا  وإخــراجــا،   

ً
تمثيا للغاية، 

ـــرز مــنــتــجــني اثــنــني مـــن نــابــولــي   أبـ
ْ
عــلــمــا أن

هما دينو دي لورنتس، الذي له أدوار عّدة 
ُينتج  أن  قــبــل  مــهــنــتــه،  بـــدايـــات  فــي  كممثل 
ـ نــحــو 500 فــيــلــم؛  بـــمـــفـــرده ومــــع شـــركـــاء  ـ 
والــســيــنــاريــســت واملــخــرج جــوزيــّبــي أمــاتــو، 
ومكتشف مخرجني  األفـــام،  عشرات  ُمنتج 

عديدين.
في التمثيل النسائي، لم تستطع أي ممثلة 
صوفيا  اســم  على  تــتــفــّوق   

ْ
أن نابوليتانية 

تتجاوز  أو   تظغى 
ْ
أن أو  لورين وشهرتها، 

ِحـــْرفـــتـــهـــا الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة. مــــصــــادر إيــطــالــيــة 
نابولي  ابنة  لــوريــن  أن  تــؤّكــد  نابوليتانية 
أساسا، ال روما كما هو شائع. في اإلخراج، 
ظــهــرت ـ فــي العقد الــثــانــي مــن الــقــرن الــــ20 ـ 
ــــي وجــابــريــلــي  ــّدة، كــفــرانــكــو روّسـ ــ أســـمـــاء عـ

سالفاتوريس.

أداء متألّق
ــوٌر الفــــت لــانــتــبــاه  ـــو حـــضـ

ّ
لــتــونــي ِســـْرفـــيـــل

ــرًا، بفضل تأديته 3 أدوار فــي 3 أفــام 
ّ

مــؤخ
قـــراءة  تــســتــدعــي   ،)2021( ــتـــاج  اإلنـ حــديــثــة 

نقدية له وألفامه تلك.
ــروزه الـــافـــت لــانــتــبــاه فـــي »تــبــعــات  ــ مــنــذ بـ
مؤّديا  سوّرنتينو،  لباولو   )2004( الحب« 
عــاملــيــا في  ثـــم  تــيــتــا دي جـــيـــروالمـــو،  دور 
ــورا« )2008(  ــ ــوّمـ ــ شــخــصــيــة فــرنــكــو فـــي »غـ
قه الاحق في »الجمال 

ّ
يو غاّروني، وتأل

ّ
ملات

الباهر« )2013( لسوّرنتينو أيضا، في دور 
، ال يـــزال املــمــثــل واملــخــرج 

ّ
َجـــْب غــامــبــارديــا

 )1959( و 
ّ
ِسْرفيل توني  اإليطالي  املسرحي 

ق بكثرة، ويفرض نفسه على الساحات 
ّ
يتأل

القليلة  أعماله  رغــم  الدولية،  واملهرجانات 
نسبيا في السينما اإليطالية والعاملية.

أفــــام   3 فــــي  مــوهــبــتــه  ـــت 
ّ
تـــجـــل عـــــام 2021، 

ـــ78 )1 ـ 11  إيــطــالــيــة، شــاركــت فــي الــــدورة الــ
»مهرجان فينيسيا  سبتمبر/ أيلول 2021( لـ
ّكل فرصة نادرة 

َ
السينمائي الدولي«، ما ش

، وقــدرتــه على 
ّ
لــقــراءة طاقة هــذا املمثل الــفــذ

املــســتــويــات،  مــتــفــاوتــة  أدوار  بـــني  ــل 
ّ
الــتــنــق

تراوحت براعته التمثيلية فيها، بناء على 
إلـــى تجسيد   دور، مــن أداء جــيــد 

ّ
حــجــم كـــل

بارع، وصواًل إلى تقّمص مذهل.
الله« لباولو سوّرنتينو )املسابقة  في »يد 
أداًء  ــو  ــ

ّ
ــل ــيــ ــْرفــ ِســ ــي  ــونــ تــ قـــــــّدم  ــة(،  ــيــ ــمــ ــرســ الــ

جـــيـــدًا، فـــي حـــــدود الــــــدور املــــرســــوم لـــه فــي 
ْسكيسا،  ســاِفــريــو  لشخصية  الــســيــنــاريــو، 

بالطاقة وحّب  املفعم  الشيوعي واملصرفي 
ــو )فــيــلــيــّبــو 

ّ
الــحــيــاة، ووالــــد املـــراهـــق فــابــَيــت

ي(، الذي كان التركيز الرئيسي على 
ّ
ْسكوت

شــخــصــيــتــه، فــالــفــيــلــم يــســرد أســـاســـا قــّصــة 
من  املرحلة  تلك  فــي  سوّرنتينو،  و/ 

ّ
فابَيت

حياته، في إطار دراما عائلية، فيها الكثير 
من الخلطة املعروفة لسوّرنتينو في أفاٍم 

كهذه.
ــو أكــثــر فــي »القفص 

ّ
بـــرزت مــوهــبــة ِســْرفــيــل

ــة لـــلـــعـــنـــوان  ــيــ ــربــ ــة عــ ــ ــمـ ــ ــــرجـ ــي« )تـ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
 ،)Ariaferma اإلنكليزي، والعنوان اإليطالي
)خـــــــارج  ــانــــزو  ــتــ ــونــــســ كــ دي  ــاردو  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـ
غايتانو  دور  الــرائــعــة  بتأديته  املــســابــقــة(، 
غـــارجـــيـــولـــو، الـــضـــابـــط الــــهــــادئ والــحــكــيــم 
والصارم والكاريزمي. جزء من هذا البروز 
و وتمّكنه من تجسيد 

ّ
مرّده موهبة ِسْرفيل

الــــشــــخــــصــــيــــة، واإلمـــــــســـــــاك بـــمـــفـــاتـــيـــحـــهـــا، 
الوجه  بتعبيرات  مستعينا  بها،  واإلقــنــاع 
والــــجــــســــد والــــــصــــــوت؛ وجـــــــزء آخــــــر مــــــرّده 
شــخــصــيــة املــــافــــيــــاوي الـــغـــامـــض كـــارمـــني 
الُجــويــا، التي أّداهـــا بشكٍل رائــع أحــد أبــرز 
سيلفيو  املــعــاصــريــن،  اإليطاليني  املمثلني 

ــؤّدي شــخــصــيــة الـــكـــارديـــنـــال  ــ أورالنــــــــدو، مــ
الشاب« )2016(  »البابا  و في 

ّ
أنجيلو فوِيل

لــســوّرنــتــيــنــو   )2020( الـــجـــديـــد«  و»الـــبـــابـــا 
نفسه.

مبارزة تمثيلية
ــا  ــ ــــى درامــ يــنــتــمــي »الــــقــــفــــص الــــداخــــلــــي« إلــ
يتّم  حيث  الحديثة،  إيطاليا  فــي  السجون، 
ــاف تــشــغــيــل ســـجـــن قـــديـــم فــــي جـــزيـــرة  ــقــ إيــ
ــربـــون نــخــب  ــشـ ــه يـ ــ ــّراسـ ــ ــا. كـــــان حـ ــيـ ــنـ ســـرديـ
عــودتــهــم الــوشــيــكــة إلــــى مــنــازلــهــم، عــنــدمــا 
 هناك 10 سجناء 

ّ
أبلغتهم إدارة السجن أن

أخــــرى، بسبب مشكلة  أيــامــا  فــيــه  سيبقون 
مفاجئة في السجن الــذي كان مقّررًا نقلهم 
 قــائــل 

ٌ
ــذا، يـــجـــب أن يــبــقــى ضــــبــــاط ــ إلــــيــــه. لــ

فـــي املــبــنــى، بــقــيــادة غــارجــيــولــو، لــحــراســة 
السجناء. الجانبان ليسا متجانسني تماما. 
ــا. لـــم يـــركـــن املـــخـــرج إلــى  ـــد صــــراعــ

ّ
هــــذا يـــول

نوبات العنف الشديد، أو الفوضى املعتادة 
فــي أفـــاٍم كــهــذه. على العكس، ُيــصــّور بيئة 
أكــثــر احــتــواًء وواقــعــيــة، قــوامــهــا لعبة ذكــاء 
بــني الــجــانــبــني، فــي مــكــان لــيــس فــيــه الكثير 

ليفعله املرء.
ــــول تــكــســيــر  ــــدور حـ ــار فــــي الــفــيــلــم يــ ــ  إطــ

ّ
ــل ــ كـ

والسجناء، وكشف  الــحــّراس  الفروقات بني 
نــظــام أي سجن.  فــي  التناقضات والــقــســوة 
 ،

ْ
ُيـــجـــّرب الــســجــنــاء كــلــمــا اســـتـــطـــاعـــوا، لــكــن

ُيرّحب بهم بهدوء وعقانية غالبا، خاصة 
يمتّص غضبهم،  الــذي  و، 

ّ
ِسْرفيل توني  من 

بإنسانية ال مكان لها في القواعد الصارمة 
يبلغ  ُيحَسد عليه.  للسجن، وبضبط نفس 
ــه فـــي تسلسل  ــ عـــدم وضــــوح الـــحـــدود ذروتـ

ســـحـــري النـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء فــــي الــســجــن، 
الــطــعــام معا  الــجــانــبــان على تــنــاول  فُيجبر 
ــلـــي بـــني الــــزنــــازيــــن، على  فـــي الـــفـــنـــاء الـــداخـ
ضوء البطاريات والشموع. ال يهّم من هم، 
ومـــا يــفــعــلــون. فــي هـــذه الــلــحــظــة، جميعهم 
ــــون تـــمـــضـــيـــة لــيــلــتــهــم،  ــاولـ ــ ــــحـ أشـــــخـــــاص يـ
ــذة مــطــبــوخــة  ــ ــذيـ ــ واالســــتــــمــــتــــاع بـــوجـــبـــة لـ
، بيدّي كارِمن الُجويا.

ّ
باحتراف وذوق وفن

ــيـــة  ــــى مـــنـــهـــِج دراســــــــٍة درامـ ــرب إلـ ــ الــفــيــلــم أقــ
ــلــــيــــة، عـــمـــيـــقـــة وثـــــريـــــة،  ــيــــة وتــــمــــثــــيــ ــفــــســ ونــ
 

ّ
ــتــــني«. يــحــتــل ــ ــّي ــاتــ ــزمــ ــاريــ لــشــخــصــيــتــني »كــ

غايتانو غارجيولو وكارِمن الُجويا مركزي 
الــــصــــدارة. يــكــتــشــفــان، بــعــد تــجــربــة وحــيــاة 
مختلفة بينهما إلى حّد النقيض، أن هناك 
قواسم مشتركة بينهما أكثر مما يعتقدان، 
هما بالكاد يتحدث أحدهما مع اآلخر. 

ّ
رغم أن

مــع ذلـــك، هــنــاك مــبــارزة تمثيلية بــني توني 
و وسيلفيو أورالندو، اللذين ُيقّدمان 

ّ
ِسْرفيل

فيها »الكثير جدًا« عبر »القليل جدًا«، غالبا. 
االستعانة بالصمت وتبادل النظرات قاسم 
تفهمان  الشخصيتني  أن  لــو  كــمــا  مــشــتــرك. 
 ال فائدة من االنغماس في متاعب حياٍة 

ْ
أن

ــر 
ّ
تــوشــك عــلــى االنــتــهــاء. هــنــاك مــشــهــد مــؤث

بينهما، عندما يتوّجهان إلى خارج السجن 
فيه،  املساء.  لتناول وجبة  الخضار،  لقطف 
قرية  من  متقاِعَدين،  هما 

ّ
أن لو  كما  يبدوان 

واحدة، يستعيدان ذكريات، ويمضيان معا 
لحظات هادئة تحت الشمس.

يتناول »أنا هنا أضحك«، ملاريو مارتوني 
)املـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة(، األعــــــــوام األخـــيـــرة 
ــاة الــــكــــاتــــب واملــــمــــثــــل املـــســـرحـــي  ــ ــيـ ــ ــن حـ ــ مــ
إدواردو  األســــــــطــــــــوري  ــانــــي  ــتــ ــيــ ــولــ ــابــ ــنــ الــ
يتاخم  الــفــيــلــم   .)1925 ـ   1853( ســكــاربــيــتــا 
حــــــــدود الــــســــخــــريــــة الـــــذاتـــــيـــــة، فـــاملـــحـــاكـــاة 
في  لسكاربيتا  لة 

ّ
املفض الطريقة  الساخرة 

األداء املسرحي. جذبت مسرحياته )أعمال 
ــاة ســــاخــــرة( حـــشـــودًا  ــاكـ ــحـ ُمــقــتــبــســة أو مـ
الــفــاْرِســّيــة  بــكــومــيــديــاه  استمتعت  كــبــيــرة، 
الفيلم،  يرّكز  ة. 

َ
نِعش

ُ
وامل الطازجة   ،)Farce(

الغارق في إيطاليته، على كواليس الحياة 
الـــخـــاّصـــة والــعــمــلــيــة لــشــخــصــيــة أكـــبـــر من 

الحياة.
ــذه الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة مــنــفــتــحــة بشكل  هــ
كبير، وغير مقيدة وغير ملتزمة كحضوره 
إلـــى درجـــة يصعب تقديمها  عــلــى املــســرح، 
عائلته  شجرة  الشاشة.  على  شامل  بشكل 
ــتـــرف بــهــم  ــعـ ــاد، املـ ــ ــفــ ــ تـــعـــّج بــــاألبــــنــــاء واألحــ
وغير الشرعيني على حّد سواء. ورغم عدم 
التفرقة بينهم في املعاملة، رفض سكاربيتا 
االعتراف ببعضهم رسميا. الكاتب املسرحي 
املسرح  عمالقة  أحــد  فيليبو،  دي  إدواردو 
ــــذي يــظــهــر فـــي الــفــيــلــم صبيا  ــالـــي، الـ اإليـــطـ
مولعا بالكتابة والتمثيل، يرغب في السير 
ــم مــعــارضــة والــدتــه،  عــلــى خــطــى والـــــده، رغـ
لـــذا، يهتم الفيلم بــالــوالدة  الــفــرقــة.  خــّيــاطــة 
والترابط والتآخي والتشاحن الداخلي في 
 

ّ
 كل

ّ
أن العائلية. ذلك  املليء بالدراما  املنزل، 

أفراده يعملون في فرقة سكاربيتا وشركته 
املسرحيتني.

محاكمة األدب
ـــف الـــفـــرقـــة فـــي رومـــا 

ّ
فـــي جـــولـــة لـــهـــا، تـــتـــوق

ملشاهدة مأساة جديدة ألكبر شاعر إيطالي 
»ابنة  بعنوان  دانونزيو،  ي 

ّ
غابريل حينها، 

إيــــوريــــو«. الــعــمــل الـــجـــاد ُيــلــهــم ســكــاربــيــتــا، 
ــه يـــؤّديـــه عــلــى خــشــبــة املــســرح،  ــ

ّ
فــيــتــخــّيــل أن

ــا لــــه، يـــزور  ــرامـ ــتـ ــرة. احـ ــاخــ فـــي مـــحـــاكـــاة ســ
محاكاة  فــي  اإلذن  منه  ويطلب  دانــونــزيــو، 
له  ويؤّكد  زعج، 

ُ
امل الفنان  يوافق  املسرحية. 

عــدم  إثــارتــه أي مشكلة، إذا قــام سكاربيتا 
 
ّ
ــضــح أن

ّ
، يــت

ْ
بــمــحــاكــاة ســاخــرة لعمله. لــكــن

ــذه كــــذبــــة. لــيــلــة افـــتـــتـــاح املــــحــــاكــــاة، يـــرى  ــ هـ
ــــدد عـــمـــل دانـــونـــزيـــو  كــــتــــاٌب إيـــطـــالـــيـــون جــ
ُمــــقــــّدســــا، ُمــطــلــقــني صـــيـــحـــات االســتــهــجــان 
نــهــايــة فصلها األول.  قــبــل  املــســرحــيــة  عــلــى 
تــرفــع »جمعية  املــهــيــنــة،  اللحظة  بــعــد هـــذه 
فني اإليطاليني« دعوى قضائية بتهمة 

ّ
املؤل

االنتحال، ما ُيهّدد بتدمير سمعة سكاربيتا 
وعائلته وتاريخهما.

يرصد الفيلم أول محاكمة إيطالية لحقوق 
ــر، والــــحــــدود بـــني املــحــاكــاة  ــنـــشـ الــطــبــع والـ
ــة أو االنــتــحــال،  ــيـ الــســاخــرة والــســرقــة األدبـ
األدبي  والناقد  الفيلسوف  ضد سكاربيتا. 
ــى جـــانـــب  ــ ــ ــي يــــقــــف إلـ ــروتــــشــ بـــيـــنـــيـــديـــتـــو كــ
ــة، يــكــتــســب  ــلـــحـــظـ ــذه الـ ــ ــا. فــــي هــ ــتـ ــيـ ــاربـ ــكـ سـ
 

ّ
الفيلم زخــمــا، وُيــصــبــح دراســــة مــثــيــرة لكل
مــا ُيـــهـــّدد بــتــدمــيــر حــيــاة الــرجــل وتــاريــخــه. 
ـــرات الــداخــلــيــة 

ّ
يـــــزداد الــتــركــيــز عــلــى الـــتـــوت

للكاتب واملمثل والقائد، وعزلته الشخصية 
ــه، وكــفــاحــه  ــ املـــتـــزايـــدة، وانــغــمــاســه فـــي ذاتــ
إلى حّد ال  املقبلة،  لتحديد موقعه وحياته 
 عائلته وفــرقــتــه تــنــهــاران، وال 

ّ
يـــرى فــيــه أن

نابولي  في  الثقافي  املجتمع  ازدراء  يلمس 
 تلك الشخصية األســطــوريــة تفيق 

ّ
لــكــن لــه. 

مـــن كــبــوتــهــا، فـــي مــشــهــد املـــحـــاكـــمـــة، املــهــّم 
ــه أحــد أبــرع 

ّ
وشــديــد السخرية والــجــّديــة. إن

اإليطالية  السينما  فــي  الكوميديا  َمشاهد 
الحديثة.

في »أنا هنا أضحك«، تظهر القّوة الحقيقية 
لتوني  املذهل  التمثيل  بفضل  لسكاربيتا، 
ــو، الــــــــذي تــــعــــامــــل مـــــع شــخــصــيــة  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــيـ ــ ــْرفـ ــ ِسـ

املسرحي الساخر كتحدٍّ تمثيلي فريد: في 
األداء الــجــســدي، ونـــبـــرات الـــصـــوت، وإبـــراز 
الكاريزما والقيادة، وزيادة الوزن للتطابق 
مـــع الــشــخــصــيــة األصـــلـــيـــة. الــفــيــلــم نـــمـــوذٌج 
ـــق، ُمـــنـــح فـــرصـــة كــبــيــرة 

ّ
مــثــالــي ملــمــثــل مـــتـــأل

قــّوتــه وجــاذبــيــتــه كممثل كوميدي  إلظــهــار 
قه التراجيدي.

ّ
مهّم، إضافة إلى تأل

 تأدية شخصيات عّدة متنّوعة، 
ً
ليس سها

وإقــنــاع الــجــمــهــور بــهــا، فــي أكــثــر مــن فيلم، 
و 

ّ
وفــي وقــٍت واحــد. هــذا فعله توني ِسْرفيل

لانتباه،  الفتة  وحرفية  ملحوظة،  بسالة 
ر، ُمبرزًا مدى صدق وعمق 

ّ
وأداء ُمرّكب ومؤث

لها.
ّ
تفاعاته مع الشخصيات التي مث

عبقرية 
أداء 

صادق

3 أدوار لتوني ِسْرفيلّو

لنابولي، عاصمة إقليم كامبانيا، دور مهّم 
في التاريخ الثقافي اإليطالي، موسيقيا 

ومسرحيا وسينمائيا. ساهمت في تاريخ 
املوسيقى الشعبية والفنية، األوبرالية 
تحديدًا، في أوروبا الغربية لـ4 قرون. 

رة، أّسس 
ّ
مثال، في الفترة الباروكية املتأخ

أليساندرو سكارالتي، والد دومينيكو، 
مدرسة األوبرا العريقة. ابتكرت نابولي 
»أوبرا بافا«، نوع من األوبرا الكوميدية 
ألهم كثيرين، من روّسيني إلى موزار. 

عام 1737، ُبِنَي »تياترو دي سان 
كارلو« املهيب، الذي ُيعّد أقدم مسرح ال 
يزال يعمل في أوروبا إلى اليوم، واملركز 
األوبرالي الرئيسي للمدينة، التي قّدمت 
أحد أعظم األوبراليني التينور، إنريكو 

كاروزو.

فنون نابولي

دورته  في  السينمائي«  فينيسيا  »مهرجان  في  ُعرضت  ِسْرفيلّو  توني  اإليطالي  فيها  مثّل  أفالم   3
الشخصيات  مقاربة  في  وأسلوبه  وحضوره  أدائه  عن  نقدية  قراءة  إلى  تدفع   ،)2021( األخيرة 

المختلفة فيما بينها إلى حّد التناقض أحيانًا، الذي يؤّكد شغفه وصدقه

)Getty /ب ومؤثّر وصادق )إيفان رومانو توني ِسْرفيلّو: أداء ُمركَّ
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مؤثِّرة

تحقيق

»القفص الداخلي« لدي كونستانزو: ال فرق بين سجين وسّجان )الملف الصحافي(
توني ِسْرفيلّو في »ال موسترا« 2021: »يد اهلل« 

)فيليبّو مونتِفورتي/ فرانس برس(

»أنا هنا أضحك« لمارتوني: أول محاكمة إيطالية لحقوق الطبع والنشر )الملف الصحافي(

مواليد 1959، مثّل توني ِسْرفيلّو في المسرح والسينما معًا، كما كان 
في  باكرًا  خطا  بالمسرح،  شغوفة  عائلة  ابن  وأوبراليًا.  مسرحيًا  مخرجًا 
طريق الفنون، كوالده الموسيقّي 
بيبّي ِسْرفيلّو. أول فيلٍم له كممثل 
يحمل عنوان »موت عالم رياضيات 
نابوليتاني« )1992( لماريو مارتوني، 
مهرجان  في  حضر   ،2008 وعام 
»غوّمورا«  اثنين:  بفيلمين  »كــاّن« 
الكبرى  )الجائزة  غــارّونــي  لماتِّيو 
ديفو«  و»إل  التحكيم(  للجنة 
)جائزة  سورّنتينو  لباولو  )الصورة( 

لجنة التحكيم(.
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