
سينما

سعيد المزواري

السينمائيني  كــبــيــٌر   
ٌ
حــــزن ــك 

ّ
ــمــل

َ
ت

»معهد  نعى   
ْ
أن منذ  واملتتبعني 

لوميير« في ليون )فرنسا( رحيل 
فــي 25  تافرنييه،  بــرتــران  الفرنسي  املــخــرج 
ذات  مقتضبة  بــرســالــة   ،2021 آذار  مـــارس/ 
العملي  امــتــزاج  مــدى  طابع عائلي، يوضح 
ــٍل، كــــّرس حياته  ــ بــالــحــمــيــمــي فـــي حــيــاة رجـ
وغير  األولــــي  باملعنى  بالسينما،  للشغف 
والوسائل  الطرق  ى 

ّ
وبشت للتعبير،  املبتذل 

ر«  و»ُممرِّ ومنتج  وكاتب  له. مخرج  املتاحة 
»ســيــنــفــيــلــيــا«، نـــقـــدًا وخــطــابــًا وحـــــوارات  لــلـــ
مــع مخرجني آخــريــن: تــعــّددت الــزوايــا التي 
 جوهر عمله ونشاطه 

ّ
قارب بها الخلق، لكن

الــدؤوب كان، دائما، فضول اكتشاف املزيد، 
 
ً
أفامًا وكتابة العالم،  بقية  مع  اقتسامه  ثم 
شاركات 

ُ
امل مئات  )هناك  ُمصّورة  ات 

ّ
وتدخ

ــج الـــســـيـــنـــمـــا، واملـــــــــواد اإلضـــافـــيـــة  ــرامــ ــي بــ فــ
 ،

ً
»دي. فــي. دي.«(، ُمــزيــا ـــ ألقـــراص األفـــام الــ

 مـــــّرة، بــمــنــتــهــى الــســخــاء والـــصـــدق، 
ّ

ــل فـــي كــ
ــــود عـــــن قــصــص  ــــحـ ــــجـ غــــبــــار الــــنــــســــيــــان والـ
وعوالم وأعمال غبنها الزمن، وعن مخرجني 
ــشــاهــدة 

ُ
ــون أكــثــر مــمــا نـــالـــوا مـــن امل

ّ
يــســتــحــق

خليد.
ّ
والت

فّن الحياة
بــرتــران  اســتــرســال  إلــى  أن تستمع  ُيمكن  ال 
ــّم والـــــعـــــارف، ُمـــتـــحـــّدثـــًا عــن  ــلــ تـــافـــرنـــيـــيـــه، املــ
أفــاٍم،  أن تخرج بائحة  دون  مــن  السينما، 
ذاك،  أو  الــســبــب  لـــهـــذا  ــاَهـــد  ـــشـ

ُ
ت أن  يــنــبــغــي 

باكتشافهم،  يــوصــيــك  مــخــرجــني  وبــأســمــاء 
تـــســـمـــع عـــنـــهـــم غـــالـــبـــًا لـــلـــمـــّرة األولـــــــــى. كـــان 
ــّي يـــمـــتـــلـــك الــــعــــبــــارة املـــنـــاســـبـــة  ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
لهمة لوصف اإلحساس الدقيق، 

ُ
والكلمات امل

الذي ينتابه أمام فكرة إخراجية متفّردة، أو 
أو جملة  املــشــاعــر،  يــؤّجــج  مقطع موسيقّي 
قت عنها موهبة كاتب سيناريو، 

ّ
حوار تفت

ل.
ّ
أو أداء فارٍق ملمث

أبـــريـــل/   25( لـــيـــون  فـــي  الـــنـــور   رأى 
ْ
أن مــنــذ 

نيسان 1941(، من أٍب كاتب وُمقاِوم )روني 
)جنفياف  وأمٍّ   ،)1989 ـ   1915 تــافــيــرنــيــيــه، 
الــطــبــخ،  فـــي  بـــارعـــة  ـ 2002(   1918 ــــون،  دومــ
 الـــحـــيـــاة، وبــــراعــــة الــتــرحــيــب، 

ّ
ــن ــ ـــمـــتـــه فـ

ّ
»عـــل

ــة اآلخــــــــريــــــــن«، تــــرعــــرع  ــافــ ــتــــضــ ــــن اســ ــــسـ وحـ
تافرنييه في بيئة مشبعة بــاألدب، مكتشفًا 
إمــيــل زوال وفــكــتــور هوغو  أعــمــال  بفضلها 
ــا، الــتــي طبعت بشكل دامــغ  وألــكــســنــدر دومـ
تــؤّدي   

ْ
أن قبل  الفنية،  ومستدام حساسيته 

 بـــاكـــر إلــى 
ّ
 فـــي ســــن

ّ
إصــابــتــه بـــمـــرض الـــســـل

»ســانــاتــوريــوم«  قلب  فــي  السينما  اكتشاف 
والتشّبث  الحلم  ملكة  منها  م 

ّ
فتعل الــعــاج، 

بالحياة رغم صعوباتها. 
بفضل  اكتشف  حيث  بــاريــس،  إلــى  انتقاله 
زمـــيـــلـــه فــــي الـــثـــانـــويـــة فـــولـــكـــر شـــلـــونـــدورف 
ـــح أمـــامـــه آفـــاق 

َ
ـــت

َ
الــســيــنــمــاتــيــك الــفــرنــســيــة، ف

بفضل  مــتــيــنــة،  سينمائية  ثــقــافــة  اكــتــســاب 
ــقـــاش الــغــنــي  ــنـ ُمـــشـــاهـــداتـــه الـــســـجـــالـــّيـــة، والـ
»نيكيلوديون«،  نــادي سينما  واملحتدم في 
الـــذي ســاهــم فــي إنــشــائــه، أو على صفحات 
فيها  ينشر  بــدأ  التي  املتخّصصة،  املــجــات 

مقاالته النقدية. 
سعيه إلى االستقال املــادي، رغم معارضة 
والده، الذي كان ُيعّده باألحرى ملسار مسؤول 
مــمــارســة  إلــــى  بـــه  أّدى  ســيــاســي،  أو  إداري 

ــن زاويــــــــة املـــلـــحـــق الـــصـــحـــافـــي،  الــســيــنــمــا مــ
ــى عن 

ّ
 يــتــخــل

ْ
الــضــيــقــة نــوعــًا مـــا، مــن دون أن

املتفّردة،  للسينما  رؤيته  الدفاع عن  واجــب 
 

ّ
»كل وفق شعار  املعرفة  اكتساب  ومواصلة 
 

ّ
م«، الــذي ال يكل

ّ
ما أنجزته كان بدافع التعل

عــن تــرديــده عــن املــخــرج الــبــريــطــانــي مايكل 
له العليا، باإلضافة إلى جان 

ُ
بــاول، أحد ُمث

ـ بيار ملفيل، الــذي فتح له أبــواب االحتكاك 
ــن قـــــرب بــصــنــعــة الــســيــنــمــا وبـــاتـــوهـــات  عــ

التصوير، كمساعد مخرج.
مـــا ُيــمــّيــز أفــــام بـــرتـــران تــافــيــرنــيــيــه )لـــه 24 
، إلــــى أفــــــاٍم قــصــيــرة 

ً
ــًا طــــويــــا ــيــ فــيــلــمــًا روائــ

تــلــفــزيــونــيــة مختلفة(،  وأعـــمـــال  ووثــائــقــيــة، 
إلـــى سينما تولي  إلـــى رّد االعــتــبــار  نــزعــتــه 
االهــتــمــام بــالــســرد وفـــق مــقــاربــة كاسيكية 
فــي الــعــمــق. هـــذا ظــهــر مــنــذ أفــامــه الطويلة 
 )1974( بـــــــول«  ســــــان  »ســــاعــــاتــــي  الــتــي القــت األولــــــــــى،   ،)1976( والـــقـــاتـــل«  و»الـــقـــاضـــي 

نجاحًا جماهيريًا نسبيًا، واستحسانًا لدى 
 
ً
ــهــا جــــّرت عــلــيــه ضغينة دفــيــنــة

ّ
ــاد، لــكــن

ّ
الــنــق

فـــي قــلــوب أغــلــب رّواد »املـــوجـــة الــجــديــدة«، 
ه لم يجد غضاضة في التعاون مع 

ّ
بحكم أن

ككاتَبي  الفرنسية«،  »الجودة  رمــوز سينما 
السيناريو جــان أورنـــش وبــيــار بــوســت، ما 
بر تحّديًا غير مباشر ألطروحة القطيعة 

ُ
اعت

 تافيرنييه ينفي هذا 
ّ

مع سينما املاضي. ظل
 »املــرء ال 

ّ
ما سنحت له الفرصة، مؤّكدًا أن

ّ
كل

 ُيفني 3 سنوات من عمره في إنجاز 
ْ
يمكن أن

 شخصًا آخر لم يكن 
ّ
فيلٍم، فقط كي ُيثبت أن

ُمصيبًا في آرائه«.

أقواس وتوّقعات
بـــالـــتـــاريـــخ واألدب،  املــــــــزدوج  لـــولـــعـــه  وفـــــــاًء 
اهتمامًا خاصًا بكتابة سيناريوهات  أولى 
ــــي: »فــلــتــبــدأ  ــاضـ ــ رة فــــي املـ

ّ
ــتــــجــــذ أصـــلـــيـــة، مــ

ـ  السلطة  دسائس  حــول   ،)1975( الحفلة...« 
في فترة الوصاية ـ على لويس الـــ15، بداية 
القرن الـ18؛ و»أميرة مونبونسييه« )2010(، 
بالعنوان  الفاييت  مــدام  قصة  عــن  املقتبس 

نفسه )1662(. 
ذهــب إلــى حــّد تغيير معالم روايـــات أخــرى 
غــيــر مــعــروفــة، وفـــق مــقــاربــة تــاريــخــيــة، كما 
فــعــل بــاســتــبــدالــه أجــــواء الــجــنــوب األمــيــركــي 
في الرواية البوليسية »1275 روحًا« )1964( 
لــجــيــم تــومــســون بــفــضــاء الـــغـــرب األفــريــقــي 
 Coup تحت سطوة االستعمار الفرنسي، في

ويــبــقــى   .1981 عــــام  ـــنـــجـــز 
ُ
امل  ،De Torchon

 )1989( ســواهــا«  وال شــيء  »الحياة  فيلماه 
و»كابن كونان« )1996(، عن الحرب العاملية 
األولى وانعكاساتها املأسوية، من أروع ما 
مقاربة  بفضل  التاريخي،  اإلطـــار  فــي  أنجز 
ــذه من  ــ الـــنـــوع، الـــحـــاضـــرة فـــي كــلــيــهــمــا، وهـ
أبرز نقاط قوة رؤية تافيرنييه، املنبثقة من 
حب  قــّصــة  بــاعــتــبــاره  األول،  »سينفيلّيته«. 
مستحيل بني قائد وأرملة عسكري مختٍف، 
ــيـــة حـــول  ــانـ ــرق فــــي اإلنـــسـ ــغــ رغـــــم طـــرحـــه املــ
مــعــنــى الــــذاكــــرة، ورفــــض حــصــر تضحيات 
الرخام،  الجنود في تماثيل من  آالف  مئات 
تزوير  يتّم  بينما  بائسة،  تذكارية  ومعالم 
الحقائق التاريخية بإخفاء العدد الحقيقّي 
الذين  الفرنسيني،  غير  الجنود  مــن  للقتلى 
الــحــرب؛ والــثــانــي، لكونه مرافعة  قضوا فــي 
ني زمن  بليغة، في قّصة صداقة بني عسكريَّ
البنيات السلطوية  الحرب، فّرقتهما عبثية 
الــعــســكــريــة فـــي أزمـــنـــة الــســلــم، حـــني تــســارع 
ــلـــم( فـــي أكــــل أفـــضـــل أبــنــائــهــا بــمــجــّرد  )الـــسـ

استغالهم لتحقيق االنتصار.
خذ 

ّ
ــر بــــأدب ســيــلــني(، يت ــذّكـ ـ

ُ
نــظــرة قــاتــمــة )ت

مــنــهــا املــــخــــرج وســـيـــلـــة لــفــتــح األعــــــني عــلــى 
عبثية الحروب، ومآسي االستعمار، وغياب 
ــة، والــتــمــيــيــز الـــعـــرقـــي، وغـــيـــرهـــا من  ــدالـ ــعـ الـ
االخــتــاالت املجتمعية، بما في ذلــك نظرته 
ــائـــل  ــر تــــغــــّول وسـ ــول مـــخـــاطـ ــ الــــرؤيــــويــــة حــ
التي استشرفت مجتمع »تلفزيون  اإلعــام، 
ــبــاشــر« )1980(، 

ُ
الــواقــع« فــي »املـــوت على امل

استشرفت،  التي  التفاصيل  إلــى  باإلضافة 
بــشــكــل مــدهــش وُمــحــّيــر، املــصــيــر املــأســاوي 
لبطلة الفيلم، رومي شنايدر، ومعاناتها من 
 

ّ
أقل بعد  »باباراتزي«،  الـ صحافة  تجاوزات 

من عامني على إطاق عروضه.
فتح برتران تافرنييه أيضًا أقواسًا حميمية 
فـــي ُمـــنـــجـــزه، لـــم تــحــضــر فــيــهــا نــزعــتــه إلــى 
بشكل  الطبيعة  الحشود، وتصوير  تحريك 
مــفــتــوح عــلــى الـــســـهـــول الــشــاســعــة والـــتـــال 
الوسترن  جهابذة  أفــام  فــي  )كما  املترامية 
ــهــا لــم 

ّ
ـــلـــني لــــديــــه(. لــكــن

ّ
ـــفـــض

ُ
ــيـــني، امل ــركـ ــيـ األمـ

 مـــن تــســامــي األحـــاســـيـــس املــتــمــاهــيــة 
ُ

تـــخـــل
»يوم  رائعته  في  كما  اإلنساني،  الشرط  مع 
الريف« )1984(، عن فنان تشكيلي  أحد في 
فـــي خـــريـــف الـــعـــمـــر، ال تــــــؤّدي زيــــــارة ابـــنـــه ـ 
ــال )رفـــقـــة  ــثــ ــتــ ــعـــن فــــي الــســطــحــيــة واالمــ ــمـ ـ

ُ
امل

أسرته الصغيرة(، وعبور خاطف وعاصف 
ــن فـــرط  ــّردة عـــلـــى األعــــــــراف مــ ــمــ ــتــ البـــنـــتـــه املــ
تشّبعها بالحياة ـ سوى إلى تأجيج عزلته، 
ــة، تــمــتــزج  ــ ــوديـ ــ وانـــــزوائـــــه فــــي تــــأّمــــات وجـ
ــّو الــرحــيــل،   بـــدنـ

ً
ــغــــروب، مــوحــيــة بـــأجـــواء الــ

عبقري،  بضربة  ألوانها،  املخرج  استوحى 
من اللوحات االنطباعية ألوغوست رونوار.

الكبيرة  مهارته  تافرنييه  برتران  عن  ُعــرف 
فــي إدارة املــمــثــلــني، واعــتــمــاده املــتــكــرر على 
االشتغال  بنمط  ــره 

ّ
لــتــأث تصديقًا  بعضهم، 

ــائـــم عـــلـــى الـــفـــرقـــة، وأهــمــيــة  ــقـ ــّي، الـ املــــســــرحــ
ــوارات فـــي الــبــنــاء الــــدرامــــي والــجــمــالــي  ــحــ الــ

ــاهــد. هــنــا تــذكــيــٌر بــتــعــاونــه املــثــمــر مع 
َ

لــلــَمــش
فيليب نواري وجاك غامبان وسابني آزيما 

وفيليب توّرتون. 
لني ُمتعاونني معه انسحب على 

ّ
وفاؤه ملمث

ــفــي املــوســيــقــى أيـــضـــًا، أمـــثـــال األخــويــن 
ّ
مــؤل

فيليب وآالن سارد، وأوزفالد داندريا، الذين 
املوسيقى  بمكانة  االقتناع  معه  يقتسمون 
كــداعــم لإيقاع  الجمالية،  املــعــادلــة  فــي قلب 
الشروع في  بالتالي  م 

ّ
ُيحت واإلحــســاس، ما 

تــصــّورهــا واالشــتــغــال عليها مــنــذ املــراحــل 
 هــذا 

ّ
الــبــاكــرة لــســيــرورة إنــجــاز الــفــيــلــم. لــعــل

ــوارات  ــ ــــحـ ــتـــمـــامـــه بــمــوســيــقــيــة الـ ُيـــفـــّســـر اهـ
على  أفامه تحتوي   

ّ
ُجــل  

ّ
أن نفسها، وكيف 

 الــغــنــاء يجّسد 
ّ
أغــنــيــة أو أكــثــر، بــاعــتــبــار أن

التناغم املطلق، والحلقة الرابطة بني الحوار 
واملوسيقى.

عن الكتابة والموسيقى
ولع تافرنييه باملوسيقى، خصوصًا الجاز، 
شّكل رافدًا ألفام محورية في مساره، أبرزها 
لَهم 

َ
املست  ،)1986( الليل«  منتصف  »حوالي 

يونغ،  ليستر  الساكسفون  تينور  من حياة 
ــــود بـــــــاول؛ والـــوثـــائـــقـــي  وعـــــــازف الـــبـــيـــانـــو بـ
بــــإخــــراٍج   ،)1983( بــــلــــوز«  »مــيــســيــســيــبــي 
 
ّ
مشترك مــع األمــيــركــي روبـــرت بــاّريــش. لكن

يبقى  ووقــعــًا   
ً
أهمية الوثائقية  أفــامــه  أكثر 

ــر، وربـــمـــا األكـــثـــر طــمــوحــًا  ــيــ مـــشـــروعـــه األخــ
)اشتغل، في السنوات األخيرة، على جزء ثاٍن 
طلق عروضه قريبًا(: 

ُ
 ت

ْ
منه، كان من املقّرر أن

»رحــلــة عــبــر الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة« )2016(، 
كّرس القتسام شغفه بالسينما الفرنسية، 

ُ
امل

 مــعــرفــتــه املـــوســـوعـــيـــة بــعــصــرهــا 
ً
ُمـــســـتـــغـــا

الذهبي، لتعريف الجمهور بأهّم مخرجيها، 
جيل  أمــثــال  متفّردين،  بمبدعني  أيضًا   

ْ
لكن

غــرانــجــي وجـــان غــريــمــيــون، طــاولــهــم حيف 
ســـوء الــتــقــديــر الــنــقــدي، أو حــالــت اعــتــبــارات 
االحتفاء  أفــامــهــم  لقى 

َ
ت  

ْ
أن دون  ية 

ّ
فن غير 

واالنتشار الائقني بها.
ه من دون نسيان إسهاماته ككاتب، 

ّ
هذا كل

رة في مجال التأليف النقدي، وأبرزها 
ّ
املؤث

ــعــلــمــة »50 عـــامـــًا مـــن الــســيــنــمــا 
َ
ـ امل ــــف 

ّ
ــؤل املــ

ُمقّررًا إصدار  كان  الذي   ،)1991( األميركية« 
ــًا مــن  ــنـــوان »70 عـــامـ ــه بـــعـ طــبــعــة جــــديــــدة لــ
الــســيــنــمــا األمـــيـــركـــيـــة«، فـــي الـــعـــام الـــجـــاري؛ 
ــّي مــــع ُمــخــرجــني  ــعـ ــرجـ ــه املـ ــ ــــواراتـ وكــــتــــاب حـ
ــاء أمــيــركــيــون:  أمــيــركــيــني، بــعــنــوان »أصــــدقــ
في هوليوود« )1993(، 

ّ
حوارات مع كبار مؤل

وكــتــاب حـــوارات نويل سيمسولو معه، ذو 
العنوان الدال: »السينما في الدم« )2011(.

ــروق بـــرتـــران  ــ ـــَرت الــســيــنــمــا فــعــلــيــًا فـــي عـ ــ َسـ
تــافــرنــيــيــه بــمــثــابــة الــــدم، وحـــّركـــت جــوارحــه 
ــــي الـــحـــيـــاة.  ــه فـ ــاراتــ ــيــ ــتــ  اخــ

ّ
ومــــواقــــفــــه وكـــــــل

ى«، 
ّ
، بــل لــم يمِض حت

ّ
»املــاضــي لــم يمت قــط

كان ال يفتأ يكّرر، ُمستشهدًا بويليام فوكنر، 
لني لديه.

ّ
فض

ُ
اب امل

ّ
أحد الكت

لم يمت من ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا بعظمة 
إرث برتران تافرنييه... ولن يمضي.

»الحياة 
وال شيء 

سواها«

رحيل برتران تافرنييه

 عن التفكير 
ّ

عندما أصنع فيلمًا، أكف
كشغوف باألفالم. لست الوحيد من 
هذه الطينة. هناك مخرجون يحّبون 

السينما بشغف، ويرغبون في خوض 
صراع في سبيل أن توجد سينما 

هاب 
ّ
اآلخرين، ألّن في ذلك وسيلة للذ

عكس نزعة التركيز على الذات أيضًا. 
نميل جميعنا إلى االعتقاد أّن أفالمنا 

 لالهتمام، وهي األفالم 
ً
هي األكثر إثارة

اَهد. رأيُت مواهب كثيرة 
َ

ش
ُ
التي يجب أن ت

تخبو وتنكمش بسبب االعتداد بالنفس 
والتركيز املفرط على الذات. هناك عبارة 
أحّبها لفيكتور هوغو تقول إّن اإلعجاب 

يقّوي. أعتقد أن اإلعجاب بأعمال اآلخرين 
 إلى سّرتك«، وتكون 

ّ
يجعلك »تنظر أقل

بالتالي أكثر حرية عندما تصنع فيلمًا 
)»العربي الجديد«، 26 يونيو 2020(.

مقتطف

في 25 مارس 2021، توفي الفرنسي برتران تافرنييه، قبل شهر على احتفاله بعيد ميالده الـ80، والذي 
بالسينما  المتخّصصين  الفرنسيين  أبرز  أحد  يونيو 2020(.   26( الجديد« في مراكش  »العربي  حاورته 

األميركية، بكتاباته وحواراته مع مخرجين وعاملين فيها

)Getty/برتران تافرنييه في مراكش 2019 )ستفان كاردينالي

26

السينما حّركت جوارحه 
ومواقفة وكّل خياراته 

في الحياة

بورتريه

)Getty/لة لتافرنييه )باتريس بيكو جان ـ بيار ملفيل: ُمعلّم الصنعة )تويتر(سابين آزيما: الممثّلة الُمفضَّ

تافرنييه وميالني تييري، بطلة »أميرة مونبونسييه«، في »كاّن« 2010 )توني آّن بارسون/ وايرإيماج(

يلتهم  الذي  الجيّد«،  ليون وال ُتحّب »الطعام  أْن تكون من  يُمكنك  »ال 
نفسه بشهيّة الغول. تافرنييه )الصورة(، السينمائّي الحاصل على جوائز 
العهد  يخن  لــم  عـــّدة،  ــزار«  ــي »س
معها، ُمكرِّمً هذا »الُقوت« الذي 
واألفالم.  الحياة  كابتالعه  ابتلعه، 
ر  صــوَّ التي  لمدينته،  وفــيـّـً  ــّل  ظ
فيها أول طويل له، »ساعاتّي سان 
لألصول  كوفائه   ،)1974( بــول«  ـ 
وللثقافات الموروثة من األجداد. 
الشبع،  مرتبة  بلغ  كأنّه  بدا  بهذا، 
)»لــو  ق«  ــدِّ ُــص ن أْن  لنا  يحلو  كما 

موند«، 25 مارس/ آذار 2021(.

ساعاتّي سان ـ بول
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