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"لس���ت مثقف���ًا بالمعن���ى الكالس���يكي 
للكلم���ة.. فأن���ا ل���م أدرس ف���ي الجامعات 
الالج���ىء  م���رارة  امتل���ك  لكنن���ى   ،
األفريق���ى ال���ذى ت���رك وطن���ه قه���راً 
وت���ذوق لذوع���ة االغت���راب .. و عش���قت 
الس���ينما باعتباره���ا وس���يلة الس���تنطاق 
العالم بغرض تغييره ال وصفه فقط.. 
وأفالم���ي كله���ا بمثاب���ة ح���وار مفت���وح 
م���ع الجمه���ور يك���ون فيه الُمش���اِهد على 

نف���س ق���دم المس���اواة مع���ى تمام���ًا ..."
الموريتان���ى  المخ���رج  كلم���ات 
الشهير "عبيد محمد هوندو" الشهير ب� 
"مي���د هوندو" ال���ذي حافظ على أفكاره 
وعل���ى اس���تقامته األيديولوجي���ة رغ���م 
س���نوات االغتراب، وحفر لنفسه أسلوبًا 
خاص���ًا يتميز بالرون���ق والجمال، حيث 
اتخ���ذ م���ن الس���ينما س���بياًل للص���راع 
الش���فيف، حي���ث َزه���د األض���واء وتف���رغ 
فحس���ب لمش���روعه الس���ينمائى القائ���م 
عل���ى مناهض���ة االس���تعمار ودحضه فى 
عق���ر داره. وعل���ى الرغ���م م���ن قض���اءه 
أغل���ب س���نوات عم���رة فى فرنس���ا، إال أنه 
ل���م ينفص���ل ع���ن هويت���ه االفريقية ولم 
يك���ف ع���ن انتق���اد االس���تعمار الفرنس���ى 
دائم���ًا  يزه���و  كان  أعمال���ه..  ف���ى 
بجنس���يته الموريتاني���ة، وي���ردد بفخ���ر 
عب���ارة "أن���ا مورتيان���ى"، كم���ا ل���و كان 
يحم���ى كينونت���ه الس���مراء م���ن غي���وم 
ب���اردة فرضته���ا علي���ه س���نوات اللج���وء 

بعي���داً ع���ن الوط���ن.
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 المخرج الُموريتانى 

الُمناِهض لالستعمار

 

ميد هوندو.....
أفريقيا قارتنا -العدد 30 ديسمرب 2019من أدباء وفنانني  أفريقيا 
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المخرجي���ن  أكث���ر  أح���د  "هون���دو"  يع���د 
أفالم���ه  أحدث���ت  حي���ث  موهب���ة،  الموريتانيي���ن 
ضج���ة واس���عة لي���س عل���ى نط���اق الس���ينما العربي���ة 
واألفريقي���ة فحس���ب، وإنم���ا عل���ى مس���توى الس���ينما 
العالمي���ة عندم���ا ن���ال كثي���راً م���ن الجوائ���ز ف���ي 
المهرجان���ات الدولي���ة. ك���رس "هون���دو" أعمال���ه 
لتحلي���ل قضاي���ا االس���تغالل االس���تعماري والهج���رة 
إل���ى أوروب���ا . كم���ا قض���ى س���نواته  األخي���رة بالعم���ل 
ف���ي مج���ال الدوب���الج الصوت���ي لألف���الم العالمي���ة. 
كان يحم���ل ف���ى اعماق���ه تقدي���راً الفت���ًا للس���ينما 
الق���ارة  ف���ي  األم  الس���ينما  واعتبره���ا  المصري���ة، 
األفريقي���ة، وأب���دى رغبت���ه، ف���ي أكث���ر من مناس���بة، 
أن تفت���ح مص���ر أس���تديوهاتها الس���ينمائية أم���ام 
الس���ينمائيين األفارق���ة، إلنت���اج أف���الم مش���تركة. 
كذل���ك كان يخط���ط لتحقي���ق مش���روعه الكبي���ر 
المتعل���ق بعم���ل فيل���م ع���ن قائ���د االس���تقالل الوطني 
ف���ي جزي���رة هاييت���ي "توس���ان لوفيرتور"، لك���ن القدر 
ل���م يمهل���ه الوق���ت، وتوف���ي ع���ن عم���ر يناه���ز 82 عام���ًا 
بالعاصم���ة الفرنس���ية باري���س الت���ي قض���ى فيه���ا 

الش���طر األكب���ر م���ن حيات���ه. 

مسيرته األولى وأهم محطاته الفنية 
بالمج���ال  والمهتمي���ن  المتتبعي���ن  أغل���ب 
أول���ى  أن  يعتب���رون  موريتاني���ا  ف���ي  الس���ينمائي 
إرهاصات وتطورات المشهد السينمائي الموريتاني 
ق���د بدأت فى فترة الخمس���ينات م���ن خالل "البعثات 
الرحال���ة" الت���ي قام���ت به���ا ف���رق فرنس���ية ومصري���ة 
على شاش���ات س���ينمائية محمولة جابت العديد من 
البوادي الموريتانية فى محاولة تجسيد ونقل هذا 
الفن لمجتمع صحراوي بمنأى عن فهم واستقراء 
مكام���ن ه���ذه الق���وة الناعمة. وفى مطلع الس���تينيات 
ظه���ر المخ���رج الس���ينمائي "هم���ام اف���ال " مح���اواًل 
خل���ق قاع���دة بش���رية تس���توعب أو تقت���رب ف���ي تل���ك 
الرحل���ة م���ن التعم���ق ف���ي فه���م الص���ورة الس���ينمائية 
وقراءته���ا، حي���ث اس���همت جه���وده ف���ى خل���ق جيل من 
المخرجي���ن الش���باب الموهوبيي���ن ف���ى موريتاني���ا، 
كان م���ن أبرزه���م "مي���د هون���دو"، ال���ذى انتم���ى إل���ى 
حرك���ة الس���ينما األفريقي���ة الجدي���دة فيم���ا بع���د 
الكولونيالية التي ظهرت في الستينيات من القرن 

الماض���ي. 
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كان "هون���دو" م���ن أب���رز  أبن���اء جيل���ه، وه���و م���ن 
موالي���د ع���ام 1936 ف���ي نواكش���وط. كان وال���ده 
س���نغاليًا، وأم���ه موريتاني���ة، فيما انحدر أس���الفه من 
الس���ودان، له���ذا فه���و يتمت���ع بج���ذور أثني���ة متع���ددة 
وكان يتح���دث العربي���ة بطالق���ة، إضاف���ة إل���ى 
اإلنجليزي���ة والفرنس���ية. تلق���ى "هون���دو" تعليم���ه 
األول بالرب���اط، ث���م هاج���ر إل���ى فرنس���ا وعم���ره 25 
عام���ا، حي���ث تنق���ل بي���ن مه���ن عدي���دة. ب���دأ حيات���ه 
طباخ���ًا ، ث���م هاجر إلى مرس���يليا الكتس���اب المزيد 
م���ن المعرف���ة، ف���ي ه���ذا المج���ال ، وهن���اك اش���تغل 
عام���اًل ف���ي المين���اء ، ث���م َعِم���ل ف���ي قط���ف الفواك���ه 
م���ن الحق���ول الفرنس���ية ، قب���ل أن يج���د عم���اًل ف���ي 

إح���دى المطاع���م . 
يتذك���ر هين���دو س���نواته األول���ى قائ���اًل : )لق���د 
كان العم���ل ف���ي المطع���م ش���اقًا ، ولك���ن عالقتي مع 
بع���ض األش���خاص الذي���ن عمل���ت معه���م كان���ت هي 
االمتح���ان الحقيق���ي ل���ي ، فق���د كان رئيس���ي ال���ذي 
اس���تأجرني بأق���ل م���ن األج���ر المعت���اد، يخج���ل مني ، 
فأرس���لني ركنًا قصيًا في المطبخ ، ولما اكتش���ف 
، أنن���ي أضف���ي نكه���ة غرائبي���ة خاصة على مؤسس���ته 

س���مح ل���ي بالظه���ور العلني(.
أتاح���ت ل���ه األعم���ال المختلف���ة الت���ي أمتهنه���ا 
أن يتع���رف عل���ى حي���اة الطبق���ات العلي���ا والُدني���ا م���ن 
المجتم���ع الفرنس���ي ع���ن كث���ب. وبعد 6 س���نوات من 

هجرت���ه تلق���ى دروس���ًا ف���ي 
ف���ن التمثي���ل المس���رحى 
وب���دأ العم���ل بالتمثي���ل 
الف���رق  إح���دى  ف���ي 
الصغي���رة  المس���رحية 
الت���ي أسس���ها أبن���اء ج���زر 
وكان���ت  المارتني���ك. 
متخصص���ة  الفرق���ة 
األعم���ال  تقدي���م  ف���ي 
لمؤلفي���ن  المس���رحية 
أفريقيين، ولكن سرعان 
م���ا أدرك "هون���دو" أن���ه 
م���ن الصعوب���ة أن يعب���ر 
أفريق���ي داك���ن البش���رة 
ع���ن نفس���ه عل���ى خش���بة 
المس���رح الفرنس���ي، فأل���ف، م���ع ع���دد م���ن أصدقائ���ه 
من أفريقيا وأمريكا الالتينية، مجموعة مسرحية 
ألداء بع���ض المس���رحيات الت���ي كتبه���ا مؤلف���ون 

أفروأمريكيي���ن.
ش���خصية   "هون�����������دو"  ك����������ان  والواق�����������ع 
متع��������������ددة المواه���ب الس���ينمائية فه���و :ممث���ل – 
عم���ل  كم���ا   ، منت���ج   – مخ���رج   – سيناريس���ت 
ف���ي المج���ال الس���ينمائي من���ذ البداي���ة ف���ي الدبلج���ة 
لألف���الم األمريكي���ة وكان معروف���ًا ف���ي أوس���اط 
الدبلج���ة عل���ى أن���ه ص���وت ممثلي���ن فرنس���يين م���ن 
أص���ول أفريقي���ة مث���ل إي���دي مورف���ي ومورغ���ان 
فريمان وريتشارد برايور. ومن مشاركاته المميزة 
أيض���ا في أفالم الرس���وم المتحرك���ة، تأديته صوت 
 "Lion King" رفيقي" في فيلم "ديزني" الشهير"
والحم���ار ف���ي سلس���لة أف���الم "Shreck" الش���هيرة. 
واعتب���ر "هون���دو" الدبلج���ة "مهنة تمثيلي���ة" بامتياز، 
كما كان يمارس���ها ليتكس���ب المال الذى يس���اعده 

ف���ى انج���از س���ينما خاص���ة ب���ه. 
اتج���ه "هون���دو " إل���ى التمثي���ل وق���ام ب���أداء بع���ض 
األدوار ف���ي أف���الم للمخرجي���ن كوس���تا غاف���راس، 
ج���ون هيوس���تون، و روب���رت أيك���ر يك���و، ث���م تح���ول 
إل���ى اإلخ���راج، فق���دم فيلمي���ن قصيرين هم���ا »أغنية 
للجن���دول« و»جيران���ي«. وف���ي عام 1969 ب���دأ "هوندو" 
إخ���راج فيلم���ه الروائ���ي الطوي���ل األول )أوه أيته���ا 
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الش���مس( / )SOLEIL- O( ال���ذي أنتج���ه بمس���اعدة 
عدد من أصدقائه اعتماداً على المكافآت التي كان 
يتقاضاه���ا ع���ن التمثي���ل. ينتم���ى الفيل���م إل���ى أف���الم 
الس���يرة الذاتي���ة، إذ ي���روى "هون���دو" خالل���ه تجربت���ه 
الش���خصية المري���رة كالج���ىء ف���ى ب���الد المهج���ر، 
حي���ث تن���اول اإلحباط���ات الت���ي يعيش���ها مهاج���ر 
موريتان���ي ف���ي باري���س تح���ت وط���أة العنصري���ة 
الفرنس���ية والتهمي���ش واالس���تبعاد، إل���ى أن وص���ل 
إل���ى مرحل���ة الجنون المطل���ق، كما تعرض الفيلم 
أيض���ا إل���ى موض���وع االضطه���اد الطبق���ي ال���ذي يق���ع 

عل���ى عات���ق العم���ال الملوني���ن ف���ي فرنس���ا. 
 تبل���ورت مالم���ح الخ���ط الس���ينمائى الخ���اص 
ب����ه أكث���ر وأكث���ر  ف���ى فيلم���ه الثان���ي ال���ذى حم���ل 
عن���وان »عم���ال عبي���د � ه���ؤالء العرب جيرانك���م« إنتاج 
ع���ام )1973(، حي���ث نضج���ت محاوالت���ه ف���ى البح���ث 
ع���ن أس���لوب س���ينمائي جدي���د مس���تمد م���ن الثقاف���ة 
األفريقية، خاصة وأنه استخدم األسلوب التعليمي 
ال���ذي يم���زج بي���ن الواق���ع واألرق���ام واإلحصائي���ات 
والمعلوم���ات التس���جيلية. وق���د حص���ل ه���ذا الفيل���م 
عل���ى جائ���زة التاني���ت الذهب���ي ف���ي مهرج���ان قرط���اج 

الس���ينمائي )1974(.
" معالج���ة  "هون���دو  واص���ل  الفيل���م  ه���ذا  ف���ي 
موضوع االضطهاد االس���تعماري، وتناول بالتحليل 
حياة العرب والزنوج في فرنسا . تعمد "هوندو" فى 
ه���ذا الفيل���م االعتم���اد عل���ى ُعم���ال حقيقيي���ن كم���ا 
تبنى أسلوب االرتجال في أداء المشاهد التمثيلية . 
يقول هوندو: " هدفي هو إخراج فيلم يعكس هموم 
وقضايا الُعمال المهاجرين، فقد رأيت أن أشاركهم 
اإلبداعي���ة  الطرائ���ق  اس���تخدام  م���ن  ب���داًل  مع���ي 
التقليدي���ة. ال أري���د الق���ول إن���ه عمل جماع���ي، ولكنه 
باألحرى فيلم واقعى قام الناس الذين ساهموا في 
تحقيق���ه بتقيي���م مراحل���ه المختلف���ة . ان���ه بمثاب���ة 
تجربة سينمائية تأتى من العالم الثالث وتخاطب 
سينما العالم الثالث . سينما أجد أنها من الضرورة 
أن تأتي مختلفة بمضامينها وأشكالها عن السينما 

األوروبي���ة.."
ط���ور "هون���دو" فيم���ا بع���د أس���لوبه الس���ينمائى ف���ي 
فيلم���ه »ويس���ت إندي���ز« م���ن إنت���اج ع���ام )1980( ال���ذي 

كان بمثابة باليه أفريقي، حيث استخدم الرقص 
والموس���يقى واألغان���ي م���ع التعليق���ات الصوتي���ة 
والرسوم المتحركة داخل ديكور مصنوع لسفينة 
مركب���ة باألس���تديو عل���ى ديك���ور مصن���ع قدي���م، إذ 
يروي الفيلم قصة العبودية خالل القرون الثالثة 
الماضي���ة م���ن خ���الل س���ياق درام���ى جدل���ي يب���رز 
المتناقض���ات باس���تخدام إيق���اع خ���اص مس���تمد م���ن 

اإليقاع���ات األفريقي���ة التقليدي���ة.
الفيل���م مأخ���وذ ع���ن مس���رحية “العبي���د” للكات���ب 
"دانيي���ل بوكم���ان"، الت���ي س���بق أن أخرجه���ا "هوندو" 
للمس���رح. وق���د ُاعتب���ر أكث���ر األف���الم األفريقي���ة 
طموحًا وأول فيلم موس���يقي أفريقي، حيث ُش���يَدت 
ل���ه ديك���ورات خاص���ة وش���ارك في���ه ع���دد كبي���ر م���ن 
الممثلي���ن الثانويي���ن والراقصي���ن، وبلغ���ت تكلف���ة 
إنتاج���ه ملي���ون و300 أل���ف دوالر، وه���ي ميزاني���ة 
ضخم���ة بمقايي���س عص���ره. وكان���ت بالتع���اون بي���ن 
الحكوم���ة الموريتاني���ة، وهيئة اإلذاع���ة والتلفزيون 
الجزائري���ة ومس���اهمات م���ن الس���نغال والكامي���رون 

وس���احل الع���اج.
والواق���ع قض���ى "هون���دو" س���بع س���نوات ف���ي إع���داد 
وتصوي���ر ه���ذا الفيل���م مدفوع���ًا بطموح���ه لتحقي���ق 
عم���ل ملحم���ي كبير عل���ى غرار أفالم كيروس���اوا، 
وفي���ه يتج���اوز كل م���ا حقق���ه ف���ي أفالم���ه الس���ابقة. 
إن���ه يب���دو أق���ل اهتمام���ًا بالتجري���ب الش���كلي وأكث���ر 
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امت���الكًا لعناص���ر األس���لوب م���ع التمك���ن الت���ام م���ن 
قي���ادة الممثلي���ن وإدارة التصوي���ر مس���تعينًا بالمئات 
م���ن الممثلي���ن الثانويي���ن، حي���ث نج���ح "هون���دو" ف���ى 
إدارة أح���داث فيلم���ه وفق���ًا لخ���ط قصص���ي أكث���ر 
سالس���ة وإن كان ق���د أخضع���ه ببراع���ة ألس���لوبه 
الجدل���ي م���ع االهتم���ام ف���ي نف���س الوق���ت بكاف���ة 

عناص���ر ومكون���ات الص���ورة.
فيل���م "س���اراوونيا" .. ملحم���ة "هون���دو" 

الس���ينمائية ع���ن الم���رأة األفريقي���ة
ف���ى الثمانيني���ات أعلن���ت الس���ينما األفريقي���ة 
التم���رد عل���ى صورتها القديمة التى كرس���ها النقاد 
الفرنس���يون باعتباره���ا س���ينما الفولكل���ور والفق���ر، 
وأتم "هوندو" أهم وأفضل أفالمه وأكثرها كمااًل 
واكتمااًل، وهو فيلم "س���اراوونيا" الذى حصل على 
الجائ���زة الذهبي���ة ف���ى مهرجان موس���كو الس���ينمائى 

ع���ام 1987.
ج���رى ع���رض الفيل���م ف���ي س���بع دول أفريقي���ة 
وحق���ق نجاح���ا هائ���اًل، والواق���ع أراد "هون���دو" به���ذا 
العم���ل المتمي���ز أن يثب���ت أن ال���دول األفريقي���ة 
أفالم���ا  تنت���ج  أن  أرادت،  إذا  تس���تطيع  الفقي���رة 
س���ينمائية كبي���رة. وأنت���ج ه���ذا الفيل���م بتموي���ل م���ن 
وزارة الثقاف���ة ف���ي بوركين���ا فاس���و، وتكل���ف إنتاج���ه 
3 ماليي���ن دوالر. وي���روى "هون���دو" بع���ض الكواليس 
ع���ن فيلم���ه قائ���اًل :  “س���اراونيا” كان اصع���ب فيل���م 

اقوم بعمله في حياتي، إس���تغرق مني عش���ر س���نوات 
م���ن المح���اوالت المضني���ة، يمك���ن ان أق���ول بأن���ي 
نج���وت م���ن ه���ذا الفيل���م بأعجوب���ة، فق���د تس���بب ل���ي 
الجه���د المضن���ي والقل���ق بس���كتتين قلبيتي���ن أثن���اء 

عمل���ه"
تناول الفيلم قصة الغزو األوروبي االستعماري 
للق���ارة األفريقي���ة ف���ي أواخ���ر الق���رن التاس���ع عش���ر، 
ُمرِكزاً على قصة صمود »س���اراوونيا« ملكة قبائل 
األزن���اس ف���ي غ���رب أفريقي���ا الت���ي قاوم���ت ببس���الة 
م���ع جيش���ها، الغ���زاة الفرنس���يين وانتص���رت عليه���م، 
وتحول���ت قص���ة صموده���ا فيم���ا بعد إلى أس���طورة ال 

ت���زال قائم���ة حت���ى اليوم.
اس���تغرقت كتاب���ة س���يناريو الفيلم فت���رة طويلة 
س���بقتها ش���هور م���ن البح���ث المضن���ي ف���ي إرش���يف 
وزارة المس���تعمرات الفرنس���ية والبريطاني���ة ع���ن 
حمل���ة القائ���د الفرنس���ى "فولي���ه" وهجوم���ه عل���ى 
مملك���ة "س���اراوونيا" ومقاومته���ا للفرنس���يين. بع���د 
ذل���ك التق���ي "هون���دو"  بالروائ���ي النيج���ري عب���د اهلل 
مامان���ي، ال���ذي كت���ب رواية ع���ن س���اراوونيا، وعمال 
سويًا على كتابة نسخ كثيرة من السيناريو، لكن 
كان ينقصها القوة البصرية، لذلك سعيا معًا إلى 
جم���ع المواد الش���فهية ع���ن هذه الحكاي���ة المعروفة 
ف���ي النيج���ر ومال���ي ، حت���ى ج���رى إتم���ام النس���خة 

النهائي���ة م���ن الس���يناريو.
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ُيتاب���ع  هائ���ل  بانورام���ى  بمش���هد  الفيل���م  يب���دأ 
صف���وف الجن���ود االفارق���ة ف���ي الجي���ش االس���تعماري 
الفرنس���ي خالل تقدمهم في الصحراء. والمش���هد هو 
مش���هد التت���ر ون���زول أس���ماء المش���اركين ف���ى العمل، 
لك���ن ج���رى تنفي���ذه وتصويره بجمالية ش���ديدة حيث 
تتطاير الرمال فى الخلفية بفعل الريح على جانبي 
الطري���ق ف���ي حرك���ة ناعم���ة، وتتعام���د  عليه���ا أش���عة 
الش���مس، فتتش���كل انعكاس���ات ذهبية رائعة تمزج بين 

اللوني���ن األحم���ر القان���ي واألصف���ر.
يظه���ر بع���د ذل���ك مل���ك قبائ���ل األزن���اس، فى مش���هد 
البداي���ة، وه���و ُيكِل���ف أحد أتباعه من حكم���اء المملكة، 
بتعلي���م ابنت���ه »س���اراوونيا« فن���ون الح���رب والقت���ال 
والس���حر والع���الج حس���ب الم���وروث األفريق���ي، وبع���د 
س���نوات ن���رى س���اراوونيا وه���ي تحتف���ل م���ع ش���عبها 
بانتصاره���ا عل���ى جي���ش مملك���ة س���وكوتو المجاورة، 

الت���ي ق���ام ملكه���ا بغ���زو مملك���ة س���اراوونيا.
ف���ى تل���ك األثن���اء، تتوال���ى لقط���ات مذهل���ة للغ���زاة 
االس���تعماريين وه���م ينتش���رون ف���ي غ���رب أفريقي���ا، 
مس���تعينين بجن���ود مرتزق���ة بع���د إغرائه���م باقتس���ام 
الغنائ���م والنس���اء زوج���ات رج���ال القبائ���ل المهزومي���ن، 
بينما يس���تخدم "هوندو" الحركة الطويلة للكاميرا 
ب���داًل م���ن االنتق���ال م���ن لقط���ة إل���ى أخ���رى، فيح���ول 
اللقطة إلى مشهد كامل مكون من لقطات متجاورة 
يجمعه���ا الم���كان والزم���ان. كم���ا يس���تخدم األس���لوب 
التعليم���ي ال���ذي اش���تهر ب���ه، كأن يقط���ع مث���اًل، عل���ى 
خارط���ة أفريقي���ا بينم���ا تش���ير األس���هم الحم���راء إل���ى 
خط���وط الغ���زو األوروب���ي، ث���م فج���أة تغم���ر الخارط���ة 
بالدم األحمر وتتحول إلى ما يشبه القلب المنفطر، 
مع توظيف عاملى اإلس���قاط والترميز مع اس���تنباط 
ال���دالالت الخاص���ة بظ���الل الحرك���ة والص���ورة مع���ًا.

 يرب���ط "هون���دو" بي���ن أح���داث فيلم���ه بواس���طة 
توظي���ف دور "ال���راوي" ال���ذي يعل���ق عل���ى األحداث من 
خ���ارج الص���ورة ويمث���ل وجه���ة نظ���ر المخ���رج نفس���ه، 
حي���ث رغ���ب "هون���دو"  ف���ي أن يجع���ل فيلم���ه بمثاب���ة 
إع���ادة ق���راءة للتاري���خ، موجه���ًا دع���وة إل���ى جمه���وره، 
ك���ى يتأم���ل الماض���ي به���دف اس���تلهام دروس���ه. وف���ي 
الثل���ث األخي���ر م���ن الفيل���م، يصب���ح التعلي���ق عل���ى 
األح���داث بص���وت قائ���د الجي���ش الفرنس���ي الكولوني���ل 
"فولي���ه" ال���ذي يص���ف حال���ة التخب���ط واالنهي���ار الت���ي 

وص���ل إليه���ا جيش���ه م���ع ب���روز التناقض���ات ف���ي داخل���ه، 
وهك���ذا ترتب���ط جدلي���ة الص���ورة بجدلي���ة الص���وت.

يرتك���ز الفيل���م أيض���ًا عل���ى ع���دة مح���اور ف���ي بنائ���ه 
الدرام���ي، م���ن أهمه���ا إب���راز دور الم���رأة ف���ي التاري���خ 
األفريقي ونضوج الوعي لدى النساء الالتي اتخذهن 
الضب���اط الفرنس���يون أدوات للهو والتس���لية والمتعة، 
حت���ى يصل���ن بع���د ذلك  إلى إرس���ال إحداه���ن لتحذير 
"س���اراوونيا" م���ن الغ���زو المنتظ���ر. وف���ي نهاي���ة الفيلم، 
تق���وم ام���رأة منه���ن، بتوجي���ه الضرب���ة األول���ى، وتنجح 
فى طعن الضابط الفرنس���ي بالس���كين، وبذلك تفتح 
الطري���ق أم���ام تم���رد الجن���ود األفارقة الذي���ن يطلقون 
الن���ار عل���ى باق���ي الضب���اط، ويقتل���ون القائ���د الطاغي���ة 
»فولي���ه« ال���ذي يص���ل ب���ه جنونه وش���بقه للس���لطة، إلى 
درج���ة رف���ض أوام���ر قيادت���ه ورغبت���ه الخاص���ة ف���ي 

إقام���ة إمبراطوري���ة مس���تقلة ف���ي أفريقي���ا الغربي���ة.
تس���تعد  عندم���ا  الفيل���م،  مش���اهد  أه���م  وم���ن 
"س���اراوونيا" م���ع رجاله���ا للدف���اع ع���ن قصره���ا المق���ام 
عل���ى ش���كل قلع���ة أفريقي���ة قديم���ة، وم���ع اقت���راب 
الفرنس���يين وعمالئه���م، ث���م ب���دء إط���الق قذائ���ف 
المدفعي���ة باتج���اه القص���ر، تنه���ار بع���ض الج���دران، 
ويب���دأ االنس���حاب المنظ���م لرج���ال "س���اراوونيا" م���ن 
القص���ر إل���ى الغاب���ة المج���اورة. وعندما يدخ���ل الغزاة، 
يج���دون القلع���ة خالي���ة تمام���ًا، فيج���ن جنونه���م. وف���ي 
الغاب���ة يتص���دى جيش "س���اراوونيا" للغ���زاة، ويهزمون 
الفرنسيين هزيمة منكرة.. فى هذا المشهد استخدم 
لتصوي���ر  المنخفض���ة  التصوي���ر  زواي���ا  "هون���دو" 
"س���اراوونيا" وس���ط جنودها، وهي زوايا تبرز العظمة 

والق���وة والهيب���ة.
وف���ي اللقط���ة األخي���رة تط���ل الكامي���را م���ن زاوي���ة 
مرتفع���ة عل���ى جي���ش "س���اراوونيا" وه���و ف���ي طريق���ه 
إل���ى داخ���ل القلع���ة، ويفاج���أ المتف���رج بظه���ور أع���داد 
م���ن الش���باب والرج���ال ف���ي مؤخ���رة الجي���ش يرت���دون 
المالب���س العصري���ة. وه���و اس���تخدام مقص���ود للرب���ط 
بي���ن الماض���ي والحاض���ر، كم���ا ينتق���ل "هون���دو" م���ن 
الموس���يقى األفريقي���ة التقليدي���ة إل���ى الموس���يقى 
عل���ى  تأكي���دا  المش���هد،  نف���س  ف���ي  الحديث���ة 

االس���تمرارية ومواصل���ة الدف���اع ع���ن األرض.
إعداد: شرين ماهر 


