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بشير صفير 

ب�����ي�����روت مساء  س����ت����ك����ون  م������ج������ددًا، 
ال��ي��وم على م��وع��ٍد م��ع حلقة جديدة 
ف���ي س��ل��س��ل��ة ال������������Ciné-Concert التي 
ة، 

ّ
تشهدها بيروت. بعد مواعيد عد

ي��ع��ود آخ���ره���ا إل���ى ال��ش��ه��ر املاضي، 
فرقة  راف���������ق���������ت  ح���������ن 
اللبنانية   Munma
الفيلم الصامت »عيادة 
كاليغاري«،  ال���دك���ت���ور 
اللبنانّية  املؤلفة  م 

ّ
تقد

جويل  البيانو  وعازفة 
خ������وري ت��ج��رب��ت��ه��ا في 
هذا املجال. هذا املساء، 
»متروبوليس  ص���ال���ة  ت��س��ت��ض��ي��ف 
تظاهرة  ض���م���ن  ص���وف���ي���ل«  أم���ب���ي���ر 
»األخبار«،  )راج�����ع  ث���وري���ة«  »ص����ور 
سينمائيًا  ح���دث���ًا   ،)2010  /11  /6

»البارجة  ف��ي��ل��م  ي��ج��م��ع  م��وس��ي��ق��ي��ًا، 
سيرغي  ل��ل��س��وف��ي��ات��ي  ب���وت���م���ك���ن« 
جويل  وم���وس���ي���ق���ى  آي����زن����ش����ت����اي����ن، 

خوري في عزف حّي على البيانو. 
رائعته،  آي��زن��ش��ت��اي��ن  أن��ج��ز  ع��ن��دم��ا 
سلك اآللية املعتمدة آنذاك في مسألة 
املوسيقى التصويرية. لكن في عام 
1925، لم يكن سيرغي بروكوفييف، 
امل��ؤل��ف ال��ذي ارت��ب��ط اسمه باملخرج 
إل��ى روسيا )1932(  الكبير، قد ع��اد 
الثورة  ان���������دالع  م�����ع  ت���رك���ه���ا  ال����ت����ي 
البولشفية )1917(. بروكوفييف كتب 
الحقًا موسيقى »ألكسندر نفسكي« 
 واِض���ع أّول 

ّ
و»إي��ف��ان ال��ره��ي��ب«، لكن

»البارجة بوتمكن« هو  ل� موسيقى 
إدموند مايزل، املؤلف املغمور الذي 
تذكر، ومن  أعماله شهرة  تعَرف  لم 

بينها شريط هذا الفيلم. 
الفيلم  مشاهد  لهم  أوح��ت  كثيرون 

صوتيًا/  ت������ص������ورًا  ال����س����وف����ي����ات����ي 
واملوسيقى  ال��ج��از  ط���ال  موسيقيًا، 
وغيرها.  واإللكترونية  الكالسيكية 
 Pet Shop أشهرها للفرقة البريطانية
Boys ال��ت��ي وض��ع��ت ف��ي ع���ام 2004 
إلكترونية  م��وس��ي��ق��ى  ف��ي��ه  ش��ري��ط��ًا 
كذلك  وأغ����ن����ي����ات.  وأورك����س����ت����رال����ي����ة 
اختيرت موسيقى ملؤلفن مرموقن 
رافقت  شوستاكوفيتش(،  )أب��رزه��م 
لم  لكنها  للفيلم،  الح��ق��ة  إص�����دارات 

ب خصوصًا له. 
َ
كت

ُ
ت

ك���ي���ف ع���م���ل���ت ج����وي����ل خ��������وري على 
ر 

ّ
وف لقد  ال��خ��اص؟  إن��ج��از شريطها 

ب��ي��روت للمؤلفة  ف��ي  معهد »غ��وت��ه« 
نة  املدوَّ ع������ن  ن����س����خ����ة  ال����ل����ب����ن����ان����ي����ة 
امل��وس��ي��ق��ي��ة األص��ل��ي��ة ال��ت��ي وضعها 
بتوليف  ل����ك����ن  م�������اي�������زل...  إدم������ون������د 
األوركسترا(.  )ب�����دل  ف��ق��ط  ل��ل��ب��ي��ان��و 
من  استقِدَمت  التي  امل��دّون��ة  أن  غير 

روس��ي��ا ردي���ئ���ة، إذ ت��ش��وب��ه��ا أخطاء 
ت���دوي���ن م��وس��ي��ق��ي��ة، وف����ق م���ا تقول 
ها لم تعتمد 

ّ
خ��وري التي أضافت أن

ه��ك��ذا تؤدي  ك��ل��ي.  عليها على نحو 
عازفة البيانو 60% إلى 70% من هذا 
 ب��ع��ض محطات 

ً
ال��ت��ول��ي��ف، م��ض��ي��ف��ة

االرتجال وأعمال بيانو قصيرة من 
ع��ن��د امل���ؤل���ف امل���ج���ري ال��ش��ه��ي��ر بيال 
بارتوك )مقتطفات من عمله الضخم 
»ميكروكوسموس«(. وبذلك، يكتمل 
ة 

ّ
ال��ش��ري��ط ال��ص��وت��ي ال��ت��ي ي��ط��ول مد

في  ل��ت��ل��ت��ق��ي  دق����ي����ق����ة(،   70( ال���ف���ي���ل���م 
م��ه��رج��ان »ص�����ورة ثورية«  اف��ت��ت��اح 
مايزل  بتوليف  آيزنشتاين  ص���ورة 

وارتجال خوري وتأليف بارتوك. 

أمبير  »متروبوليس  ـــــ  الــيــوم  مساء   8:00
صوفيل« )األشرفية/ بيروت(. لالستعالم: 

 01/204080

ciné - concert

يزن األشقر 

منذ والدة االتحاد السوفياتي، اتخذت 
وأصبحت  ج����دي����دًا،  م��ن��ح��ى  ال���ف���ن���ون 
الفنية  الوسائل  أه��م  إح��دى  السينما 
ب���اع���ت���ب���اره���ا وس���ي���ط���ًا م���م���ت���ازًا لنشر 
وكان  ال����س����ي����اس����ي����ة.  ال�����ب�����روب�����اغ�����ن�����دا 
فالديمير لينن من أوائل الذين وعوا 
الفن السابع في خدمة مبادئ  أهمّية 
ال���ث���ورة ال��ب��ول��ش��ف��ي��ة، م��ا أع��ط��ى زخمًا 
السوفياتية.  السينما  لصناعة  فريدًا 
 جماهيرّيًا، 

ّ
ال���ف���ن ه���ذا  ب��س��رع��ة ص���ار 

وبات  واض��ح��ة،  رس��ال��ة سياسّية  وذا 
حيث  االشتراكّية  العقيدة  خدمة  ف��ي 
أساطيرها  صناعة  مهمة  ب��ه  أنيطت 
سبقته  االزده�������������ار  ه�������ذا  ال����ج����ام����ع����ة. 
ق الدعم وتكّون 

ّ
مرحلة أولى، قبل تدف

ال��ت��ق��ن��ي��ن وامل���م���ث���ل���ن، ش���ه���دت إنتاج 
أف��الم وثائقية وتعليمية ذات طبيعة 
الجديدة  ال��ق��وان��ن  حسب  »تثقيفية« 

للواقعية االشتراكية. 
للسينما  ال�����ج�����دي�����د  امل�����ن�����ظ�����ور  ه��������ذا 
ر 

ّ
الروسية تطّور بفضل املخرج واملنظ

الوثائقية،  أفالمه  دزيغا فيرتوف في 

الخيالية  ل��ل��درام��ا  امل���ض���اد  وت��وّج��ه��ه 
من  ط����������رده  إل��������ى  الح�����ق�����ًا  أدى  ال����������ذي 
»استوديوهات سوفكينو«. ثم جاءت 
أطلقها  ال���ت���ي  ال��س��ي��ن��م��ائ��ي��ة  ال����ث����ورة 
آيزنشتاين،  الروسي سيرغي  املخرج 
ى في تحفته الصامتة »البارجة 

ّ
وتتجل

يشاهدها  ال��ت��ي   )1925  ( ب��وت��م��ك��ن« 
نسخة  في  البيروتي  الجمهور  اليوم 
حّية  موسيقّية  وبمرافقة  مستحدثة، 
)راجع  الشابة جويل خ��وري  للمؤلفة 
امل��ق��ال��ة أدن�������اه(، ف���ي اف��ت��ت��اح تظاهرة 
الفيلم  ه������ذا   

ّ
ُي����ع����د ث������ورّي������ة«.  »ص�������ور 

م���ن ال��ع��الم��ات األس���اس���ّي���ة ف���ي تاريخ 
 ال��س��اب��ع، ب��أس��ل��وب��ه امل��ب��ت��ك��ر في 

ّ
ال���ف���ن

آيزنشتاين،  نظريات  حسب  املونتاج 
وبخطابه الثوري الداعي إلى تضامن 
والفقراء،  ���ن 

ّ
وامل���س���ت���غ���ل امل���س���ح���وق���ن 

وتوّحدهم في مواجهة جالدهم. 
غ��ّي��ر وج��ه السينما  ال���ذي  الفيلم  ه��ذا 
إل���ى األب����د، ي��ق��وم ع��ل��ى ف��ك��رة بسيطة. 
ه���دف آي��زن��ش��ت��اي��ن ك���ان ك��س��ب انتباه 
ال��ج��م��ه��ور وت��ع��اط��ف��ه، وم��ح��اول��ة بناء 
وأبطاله،  ال��ف��ي��ل��م  م���ع  ع��اط��ف��ي  راب�����ط 
 ملحتواه السياسي. ومثل معلمه 

ً
خدمة

ليف كوليشوف، آمن آيزنشتاين بقوة 
السينما«.  »عصب  بوصفه  امل��ون��ت��اج 
تجارب  م��������ن  اس�����ت�����ن�����ت�����اج�����ًا  ه��������ك��������ذا، 
املونتاج،  ف���ي  ال��ش��ه��ي��رة  ك��ول��ي��ش��وف 
ف���ي ح���ل »مشكلة  آي��زن��ش��ت��اي��ن  ن��ج��ح 
التالعب  عبر  كما وصفها،  السينما« 
آيزنشتاين  آم���ن  امل��ش��اه��د.  ب��ع��واط��ف 
بطريقة  نظرياته  وع��رض  باملونتاج، 
املتوازية  السينمائية  امل��ش��اه��د  ب��ن��اء 
االنفعاالت،  ل��ت��ول��ي��د  ت��ص��ادم��ه��ا  ع��ب��ر 
ك���م���ا ف����ي م��ش��ه��د ش��ه��ي��ر ه����و مذبحة 

»درج أوديسة«. 
وتطبيقًا لنظرياته في املونتاج، أخرج 
الطويلة  أع���م���ال���ه  ث���ان���ي  آي��زن��ش��ت��اي��ن 
 إحدى 

ّ
الذي يعد »البارجة بوتمكن« 

فيلم  وأه���م  السينمائية،  التحف  أه��م 
بروباغاندا على اإلطالق. يبدأ الفيلم 
ت�����دور أح����داث����ه س��ن��ة 1905 في  ال�����ذي 
»خطة  م��ن  باقتباس  أودي��س��ة،  ميناء 
للينن  ب���ط���رس���ب���ورغ«  م���ع���رك���ة س�����ان 
بجزئه األول الذي حمل عنوان »رجال 
ب���ّح���اران ضرورة  ودي������دان«، إذ ي��ع��ل��ن 
العّمال،  إلخ���وان���ه���م���ا  م���س���ان���دت���ه���م���ا 
ال��ح��ب��ك��ة ف���ي أج������زاء الفيلم  وت��س��ت��م��ر 

ال��خ��م��س��ة، ب��اح��ت��ج��اج ال���ب���ح���ارة على 
ال��ل��ح��م الفاسد،  ح��س��اء م��ص��ن��وع م���ن 
ت��م��رده��م ع��ل��ى ض���ب���اط السفينة  إل����ى 
الجماعي  ف����ال����ح����داد  ال���ق���ي���ص���ري���ن... 
الذي يعلنه سكان أوديسة، ثم مشهد 
 إل��ى ال��ج��زء الخامس 

ً
الساللم وص���وال

واألخير من الفيلم. 
الفيلم بعنوان  ال��راب��ع م��ن  ال��ج��زء  ف��ي 
املذبحة  أح���داث  أودي��س��ة«، تقع  »درج 
 األهم واملثال األوضح 

ّ
في مشهد ُيعد

الثورية  آي���زن���ش���ت���اي���ن  ط���ري���ق���ة  ع���ل���ى 
يتصاعد  بينما  امل��ون��ت��اج.  ف��ي  وقتها 
ال���ت���وت���ر، ي���أخ���ذ س���ك���ان األودي����س����ة في 
ه��ب��وط ال��س��الل��م ف��ي��م��ا ي��ت��ح��رك جنود 
األب����ي����ض خلفهم  ب���ردائ���ه���م  ال��ق��ي��ص��ر 
ن��س��ت��ط��ي��ع رؤية  ���م���ة. 

ّ
م���ن���ظ ب���ط���ري���ق���ة 

أوجه  وال��ت��وت��ر على  ال��خ��وف  لحظات 
الجموع في لقطات مقّربة. يبدأ إطالق 
النار، ويدّب الذعر بالناس ويأخذون 
يستخدم  وال������ت������س������اق������ط...  ب�����ال�����ف�����رار 
املونتاج هنا  في  آيزنشتاين طريقته 
بشكل بارز الستدرار القدر األكبر من 
عاطفة املشاهد. تركض األم مع طفلها 
 ع��ل��ى ال������درج، فيقطع 

ً
ال��ص��غ��ي��ر ن�����زوال

يطلقون  الجنود  كتيبة  على  املشهد 
النار، ليقطع م��رة أخ��رى لنرى الطفل 
يقع مصابًا من دون أن تالحظ والدته. 
وت��س��ت��م��ر امل��ش��اه��د ع��ل��ى ه����ذا املنوال 
ال��ط��ف��ل، وذع���ر األم،  ب��ك��اء  متنقلة ب��ن 
واندفاع الناس، وعودة إلى األم حتى 
التوتر  ب��ن��اء  ب��ب��رودة.  م��أس��اة مقتلها 
والترقب هذا هو نتيجة بناء املشاهد 
ب��ط��ري��ق��ة امل��ون��ت��اج ت��ل��ك، م��ش��ه��دًا فوق 

مشهد حتى بلوغ الذروة. 

آيزنشتاين في بيروت، هّيا إلى الثورة!  

ار ال تطلق النار على أخيك 
ّ

»أيها البح
م السوفياتي يدعو 

ّ
البحار«. املعل

 جالدهم، في 
ّ

املسحوقني إلى االتحاد ضد
ي 

ّ
عمل طبع تاريخ السينما بأسلوبه الفن

املبتكر وخطابه السياسي. مساء اليوم 
يستعيد الجمهور اللبناني هذه الرائعة في 

افتتاح مهرجان »صور ثورّية«، مع مرافقة 
حّية للمؤلفة اللبنانّية جويل خوري

»البارجة بوتمكين«:
السّر في المونتاج

مذبحة »درج أوديسة« 
تمّثل ذروة درامّية 

وفكرّية وجمالّية في 
الفيلم 

توليف مايزل 
وارتجال خوري 
وتأليف بارتوك 

جويل خوري على متن »البارجة« 
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ملصق الفيلم


