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يتهاوى في سماء الفن السابع
نجم آخر ّ
وانسحب المعلم اإليطالي فيتوريو تافياني
باريس ــ عثمان تزغارت
عــن  88عــامــا ،غـ ّـيــب امل ــوت السينمائي االيـطــالــي
الكبير فيتوريو تافياني ( 1929ـ ـ  ،)2018الذي
ّ
شكل مع شقيقه باولو (يصغره بعامني) توأمًا
سينمائيًا ّ
عد من أبرز أقطاب «الواقعية الجديدة»
في السينما اإليطالية ،بدءًا من عقد السبعينيات
م ــن الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي .ت ـجــرب ـت ـه ـمــا الـسـيـنـمــائـيــة،
التي ّخرجت مــن معطف املعلم الكبير روبيرتو
روسيليني ،اتسمت بخلطة فريدة من الشاعرية
والنفس االجتماعي ذي الخلفية اليسارية املعادية
للفاشية.
كان املنحى النضالي غالبًا على أفالمهما االولى.
باكورتهما الروائية «رجل يجب حرقه» (أخرجاه
باالشتراك مع رفيق شبابهما فالنتينو أورسيني
– ّ )1961ثمن سيرة املناضل النقابي الصقلي
الـشـهـيــر ســالـفــاتــوري كــارنـيـفـلـلــي ،ال ــذي اغتالته
املافيا عام  .1955وبعد انفصالهما عن أورسيني،
قـ ّـدمــا عــام  1967فيلمهما الشهير «املـخــربــون»،
ال ــذي تـنـبــأ بــانـتـفــاضــة مــايــو  ،1968وكـ ّـرسـهـمــا
كـسـيـنـمــائـيــن طـلـيـعـيــن ع ــدت أعـمــالـهـمــا ردي ـفــا
إيطاليًا لـ «املوجة الجديدة» الفرنسية .انطباع تعمق
أكـثــر مــن خــال فيلمهما املــوالــي «ب ــرج الـعـقــرب»
( ،)1969الذي حمل تأثيرات أسلوبية واضحة من
ّ
«العراب» جان لوك غــودار ،وحظي بحفاوة نقدية
ونجاح شعبي منقطع النظير في كامل أوروبا.
ّ
لكن األخوين االيطاليني املشاكني ،لم يلبثا أن ّ
غيرا
الوجهة نحو سينما تأملية ذات نفس شاعري،
بداية من فيلمهما «ســان ميشال كان لديه ديك»
(مقتبس ّعن قصة لتولستوي  .)1972 -في العام
 ،1974حطا الرحال للمرة األولى على الكروازيت،
ّ
ليفجرا قنبلة مدوية في «أسبوعي املخرجني» ،من
خالل فيلمهما الجسور ( Allonsanfànتحوير
ساخر لكلمات النشيد الوطني الفرنسيallons :
 .)enfants de la patrieحمل الشريط نبرة نقدية
غير مسبوقة للثورة الفرنسية ،منطلقًا من ذلك
البــراز وشجب التناقضات التي اتسمت بها كل
ال ـث ــورات الــاح ـقــة ال ـتــي شـهــدهــا مــوطــن فيكتور

خلطة فريدة من الشاعرية والنفس االجتماعي ذي الخلفية اليسارية المعادية للفاشية
(في مهرجان برلين عام )2012

هوغو ،حتى نهاية القرن التاسع عشر .وقد وجه
كــويـنــن تــارنـتـيـنــو تـحـيــة عــرفــان ال ــى ه ــذا الفيلم
الفريد ،من خالل استعادة مقاطع من موسيقاه
التصويرية (تأليف أنيو موريكوني) فــي فيلمه
امل ـث ـي ــر ل ـل ـج ــدل ه ــو اآلخـ ـ ــر «أوغـ ـ ـ ــاد م ـج ـهــولــون»
(.)2009
في سنة  ،1977عاد األخوان تافياني الى «كان»
ليخطفا «السعفة الذهبية» برائعتهما Padre
( Padroneاألب الـسـيــد) ،املقتبسة عــن الــروايــة
األتوبيوغرافية الشهيرة ملواطنهما غافينو ّ
ليدا،
ال ـتــي ت ــروي قـصــة ت ـمــرده عـلــى والـ ــده املتسلط
ّ
ال ــذي منعه مــن الـتـعـلـيــم ،وســخــره كــراعــي غنم
في مسقط رأســه في صقلية ،فبقي ّ
أميًا لغاية
سن العشرين ،قبل أن يتمرد على ذلك املصير
ال ـبــائــس ،وي ـعــود مـتــأخـرًا ال ــى مـقــاعــد الــدراســة،

ليصبح الحقًا روائيًا وشاعرًا مرموقًا.
في عام ّ ،1982قدم األخــوان تافياني فيلم سيرة
آخـ ــر ،ب ـع ـنــوان «ل ـي ـلــة ال ـقــديــس ل ــورن ــزو» (جــائــزة
لجنة التحكيم في «كــان») ،استعادا فيه ذكريات
طفولتهما في مسقط رأسهما «سانت مينياتو»،
فــي ريــف تــوسـكــانــا ،فــي خضم فــرحــة الساعات
االول ـ ــى امل ــوال ـي ــة لـنـهــايــة ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة الـثــانـيــة،
واندحار كابوس الفاشية الذي ّ
خيم على إيطاليا
وع ـ ّـرض عائلتهما لسلسلة طــويـلــة مــن القالقل
وامل ـط ــاردات ،ألن والــدهـمــا كــان محاميًا شيوعيًا
شهيرًا بمعاداته للفاشية .وكان األخوان تافياني
قــد ّ
خصصا لـهــذا املــوضــوع ذات ــه فيلمًا توثيقيًا
قصيرًا ،عام  ،1954بعنوان «سانت مينياتو ،تموز
.»44
بعد تجربة هوليوودية يتيمة ،من خالل «صباح

 110أعوام...
على قاموس المنجد
تحت شعار «املنجد ...املعاصر
دومًا» ،تدعو «دار املشرق»
ّ
ّ
ّ
اليسوعية
اللبنانية
و«املؤسسة
للنشر املكتبي واإللكتروني»
ّ ّ
كلية اللغات في
بالتعاون مع
«جامعة القديس يوسف» و«مكتبة
ّ
إسطفان موزعون» ،اليوم إلى
حضور احتفالية الـ 110أعوام على
صدور قاموس املنجد ،وإطالق
املنجد اإللكتروني ،واملنجد املفصل
َ
لعام  2018بنسخت ْيه «عربي ـ
فرنسي» و«عربي ـ إنكليزي»
في مسرح «بيار أبو خاطر» في
الجامعة املذكورة .يشارك في
املوعد أكاديميون وخبراء لغويون
ومشرفون على إعداد املنجد ،على
أن يتخلله إلقاء كلمات ،وعرض
ملناجد أصلية ومقاالت صادرة منذ
.1940
اليوم ـ  17:00ـ مسرح «بيار أبو خاطر»
(كلية العلوم اإلنسانية ـ  USJـ طريق
الشام) .الدعوة عامة.
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الخير يا بابل» ( ،)1987الذي ّ
عد أقرب أعمالهما
الى السينما التجارية ،عاد األخــوان تافياني إلى
أحضان السينما التأملية الحميمة ،التي اتخذت
ف ــي ال ـف ـتــرة امل ـتــأخــرة م ــن مـســارهـمــا املـخـضــرم،
م ـن ـحــى فـلـسـفـيــا وت ـح ـل ـي ـل ـيــا ن ـف ـس ـيــا .وقـ ــد ب ــرز
ذل ــك ب ــاألخ ــص ف ــي األف ـ ــام ال ـتــي اقـتـبـســاهــا من
الكالسيكيات األدب ـيــة :بيرانديللو فــي «ك ــاوس»
( )1984و«ك ـ ــاوس  ،)1996( »2تــولـسـتــوي في
ً
«الـشـمــس ل ـيــا» ( ،)1990غــوتــه فــي «االن ـت ـمــاءات
االخ ـت ـيــاريــة» ( ،)1996وشكسبير فــي «قيصر
يجب أن يموت» (الدب الذهبي في مهرجان برلني
 .)2012ب ـعــد ان ـق ـط ــاع دام خ ـم ـســة أع ـ ـ ــوام ،عـ ــاد األخ ـ ــوان
ً
تــافـيــانــي ،وقـ َّـدمــا فــي الـعــام املــاضــي ،عـمــا أخيرًا
بعنوان «قضية شخصية» غرفا فيه مجددًا من
الروائع األدبية ،إذ أنهما اقتبسا قصته من رواية
شهيرة تحمل العنوان ذاته للروائي االيطالي بيبي
فونيغليو (.)1963 – 1922
بــرحـيــل فـيـتــوريــو تــافـيــانــي ،يـســدل الـسـتــار على
تجربة ثنائي فريد في تاريخ السينما ،ال تعادلها
ســوى تجربة األخــويــن داردي ــن في بلجيكا .فقد
كــانــت فـيـتــوريــو وشـقـيـقــه ب ــاول ــو يـشـتــركــان في
ك ــل خ ـط ــوة م ــن خـ ـط ــوات انـ ـج ــاز أع ـمــال ـه ـمــا ،من
تأليف السيناريو حتى آخر اللمسات اإلخراجية
واإلن ـتــاج ـيــة ،بـحـيــث يـصـعــب تـحــديــد الـ ــدور الــذي
يلعبه كل واحد منهما في هذه التجارب اإلبداعية
املنجزة.
ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ي ـخ ــال ــف ب ــاق ــي تـ ـج ــارب «الـ ـش ــراك ــة»
الـسـيـنـمــائـيــة ،كـتـجــربــة األخ ــوي ــن جــويــل وإي ـثــان
ك ــوي ــن ،ال ـلــذيــن يـتــولــى ك ــل واح ــد مـنـهـمــا مهمات
محددة .إذ أنهما يكتبان سيناريوهات أفالمهما
معًا ،ثم يتولى جويل اإلخراج ،بينما يكتفي إيثان
باملهام اإلنتاجية .أما في تجربة األخوين تافياني،
فيصعب الفصل بــن مــا يـقــوم بــه فيتوريو وما
يقوم بــه بــاولــو .وقــد كــان يحلو لفيتوريو القول،
بروح الفكاهة املعروفة عنه« :أنا وباولو مثل القهوة
بالحليب :تعال أنت ّ
وحدد أين تنتهي القهوة ،وأين
يبدأ الحليب!».

