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أفريقيا قارتنا -العدد 29 مايو2019أدباء وفنانني أفارقة

ال أبغ���ض العال���م ولك���ن أش���عر بأنن���ى متضام���ن م���ع الذي���ن يتعذب���ون في���ه.. مهمت���ى ليس���ت أن أغي���ر ه���ذا العالم، 
فأن���ا ل���م أع���ط م���ن الفضائ���ل م���ا يس���مح ل���ى ببل���وغ ه���ذه الغاي���ة، ولكنن���ى أح���اول أن أداف���ع ع���ن بع���ض القي���م الت���ى 
بدونه���ا تصب���ح الحي���اة غي���ر جدي���رة ب���أن نحياه���ا"... إح���دى المق���والت الش���هيرة ذات الدالل���ة الفلس���فية والفكرية 
التى تكش���ف الكثير عن قناعات صاحبها؛ وهو "ألبير كامو" الكاتب المس���رحى والفيلس���وف الوجودى الفرنس���ى 
الجنس���ية وجزائ���رى النش���أة، ال���ذى ُيع���د أحد أش���هر ُكّتاب القرن العش���رين، وأول أفريقى أبي���ض يحصد جائزة 
نوب���ل ل���آداب، وكذل���ك ثان���ي أصغ���ر م���ن ناله���ا من األدباء، فقد حص���ل عليها عام 1957 تتويجًا لمس���يرته األدبية.

"ألبير كامو".. وٌمعِضلة الَهوية والَهوى
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وأص���در م���ع رفاق���ه ف���ى خلي���ة الكف���اح نش���رة باس���مها 
تحول���ت بع���د تحري���ر باري���س إل���ى صحيف���ة »الكف���اح« 
اليومي���ة الت���ي تتح���دث باس���م المقاوم���ة الش���عبية. 
وأول مجل���ة كت���ب فيه���ا كام���و كانت مجلة "س���ود" 

األدبي���ة، حي���ث كان ذل���ك أثن���اء دراس���ته.
ورغ���م أن "كام���و" ُيع���د روائًي���ا وكاتًب���ا مس���رحًيا 
ف���ى المق���ام األول، إال أن���ه أيض���ًا فيلس���وف وصاح���ب 
أغلبي���ة مس���رحياته  رؤى عميق���ة، حي���ث عكس���ت 
الوج���ود والح���ب والم���وت  وروايات���ه فلس���فته ف���ى 
والث���ورة، والمقاوم���ة والحري���ة، فيما عب���رت كتاباته 

  كامو .. النشأة والخلفية الثورية
ول���د "كام���و" ف���ى 7 نوفمب���ر ع���ام 
بالجزائ���ر  "موندوف���ى"  بقري���ة   1913
ألب فرنس���ى وأم أس���بانية، حي���ث كان 
إبن���ًا لعائل���ة فقي���رة م���ن المس���توطنين 
الفرنس���يين بالجزائ���ر. فق���د "كام���و" 
وال���ده أثن���اء الح���رب العالمي���ة األول���ى، 
وع���اش م���ع والدت���ه المصاب���ة بالصم���م 
الجزئ���ي، و ال تجي���د الق���راءة والكتاب���ة 
وتعم���ل فى تنظيف المنازل بمنطقة 

لمح���دودي الدخ���ل ف���ى الجزائ���ر.
ل���م يك���ن "ألبي���ر كام���و" عل���ى 
األدب���اء  م���ن  معاصري���ه  خ���اف 
الفرنس���يين م���ن خريج���ي جامع���ات 
باري���س، ول���م تك���ن خلفيت���ه ثقافي���ة 
ُمتَرف���ة، كم���ا ل���م يك���ن ف���ى منزل���ه 
كتاب���ًا أو مجل���ة، لكن���ه كان طالبًا 
نجيب���ًا، حي���ث درس ف���ى مدرس���ة 
"البلدي���ة" المحلي���ة، وحص���ل عل���ى 
منحة دراس���ية الستكمال دراسته 
الثانوي���ة، ث���م التح���ق ع���ام 1923 
بمدرس���ة "ل���ي س���ي بوج���و" الت���ي 
ضّم���ت تامي���ذ م���ن جنس���يات 
مختلف���ة، وبعده���ا ت���م قبول���ه ف���ى 

جامع���ة الجزائ���ر. وبحل���ول ع���ام 1936 
حصل على الدراسات العليا فى قسم الفلسفة، كما 
حص���ل أيض���ًا عل���ى ش���هادتين ف���ى علم االجتم���اع وعلم 

النف���س.
دخل "كامو" عالم السياس���ة أثناء س���نوات دراس���ته 
بالجامع���ة، فانض���م للح���زب الش���يوعي ث���م لح���زب 
الش���عب الجزائ���ري، وكان م���ن أب���رز المدافعي���ن ع���ن 
الحق���وق الفردي���ة، فوق���ف ض���د االس���تعمار الفرنس���ي 
وكان يداف���ع ع���ن ح���ق الجزائريي���ن ف���ى دخ���ول 
السياس���ة وف���ي العم���ل، كم���ا كان أح���د المؤسس���ين 
لجري���دة "الجزائ���ر" الجمهوري���ة. كذل���ك انخ���رط 
ف���ى المقاوم���ة الفرنس���ية أثن���اء االحت���ال األلمان���ي، 
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أعمال���ه الروائي���ة، الغري���ب والطاع���ون، والس���قوط، 
والم���وت الس���عيد، والمقصل���ة. وم���ن أه���م مس���رحياته 

»كاليغ���وال« و»س���وء تفاه���م«.
 تتجل���ى فلس���فة "كام���و" الفكري���ة عب���ر روايتي���ن 
هما »أسطورة سيزيف« الصادرة عام 1942، و»الغريب« 
الص���ادرة ع���ام 1951، حي���ث يحم���ان بي���ن طياتهم���ا 
فكرتين رئيستين هما »العبثية« و»التمرد«، فقد ِاتخذ 
"كامو" من أس���طورة "س���يزيف" رمًزا لوضع اإلنسان 
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ع���ن مش���كات عص���ره آن���ذاك، وه���و م���ا أهل���ه 
لني���ل جائ���زة رفيعة مث���ل جائزة نوبل.

  وعلى الرغم من هويته الفرنسية، إال 
أنه كان جزائرى الهوى، ولم يخِف ذلك 
الجان���ب األفريق���ى م���ن تكوين���ه الروح���ى 
والفكرى، ففى خضم الثورة الجزائرية، 
أعلن أمام األكاديمية الس���ويدية وملك 
الس���ويد نفس���ه، أثناء تس���ّلمه جائزة نوبل 
ل���آداب ع���ام 1957، أّن أكث���ر م���ا ُيمّي���زه 

كونه "فرنس���ّي م���ن الجزائر".
ل���م يت���واَن "كام���و" أب���ًدا ع���ن دع���م 
الجزائريي���ن  المناضلي���ن  بع���ض 
الذي���ن حاكمته���م العدال���ة الفرنس���ية 
عل���ى أس���اس أّنه���م م���ن المخربي���ن 

اإلرهابيي���ن.
 ف���كان يرف���ض القم���ع الفرنس���ي 
بق���در رفض���ه لعن���ف الث���ورة، ورف���ع 
دوًم���ا ش���عار األخ���اق ض���ّد العن���ف 
مهم���ا كانت دوافع���ه. توفي »كامو« 
ف���ى 4 يناي���ر 1960 ف���ى بيرغن���دي ف���ى 
فرنس���ا عل���ى إث���ر ح���ادث س���ير وق���د 
كان ف���ى السادس���ة واألربعي���ن م���ن 

عم���ره.
مسيرته األدبية وأهم أعماله 

إس���هامات  معظ���م  تنتم���ى 
"كام���و" الفلس���فية إل���ى المدرس���ة 

العبثي���ة، فف���ي حي���ن أن���ه غالب���ًا م���ا يت���م 
رب���ط أعمال���ه بالفلس���فة الوجودي���ة، إال أن���ه تتواج���د 
عناص���ر كل م���ن العبثي���ة والوجودي���ة ف���ى أكث���ر 
كتابات���ه انتش���اراً. كذل���ك جل���ب "كام���و" إل���ى األدب 
الفرنس���ي ف���ى عص���ره- بوصف���ه جزائري���ًا- نظ���رة 
خارجي���ة جدي���دة ترتب���ط ب���األدب الحض���ري ف���ى 
باري���س، لكنه���ا مغاي���رة ف���ى الواق���ع ع���ن حقيقت���ه. 
وإل���ى جان���ب الرواي���ات كت���ب "كامو" أيضًا ع���دداً من 
المس���رحيات، حي���ث لع���ب دوراً فاعًا فى فن المس���رح 
أثن���اء فت���رة األربعينات والخمس���ينات. وم���ن بين أبرز 



49

ف���ى الوج���ود، بحي���ث يجس���د ذل���ك الفت���ى اإلغريق���ي 
األس���طوري وضعية اإلنس���ان الذي قدر عليه الش���قاء 
با جدوى، وُقّدرت عليه الحياة با طائل, فيلجأ إلى 
الف���رار م���ن الحي���اة بالتمرد على الامعق���ول، بوصف 

ه���ذا التم���رد ه���و م���ا يضفى للحي���اة قيمتها.
أم���ا روايت���ه الش���هيرة "الغري���ب" تعك���س معضل���ة 
هويت���ه المركب���ة الت���ى كان له���ا دوراً مهّم���ا ف���ى 
إنتاجه األدبي والفلس���في والسياس���ي، فهو نفس���ه نشأ 
ك�"غري���ب" ف���ى محي���ط جزائري، حي���ث يتجلى ذلك 
المنح���ى العبث���ى بوضوح  فى روايته، جاِعًا من بطل 
روايت���ه المث���ال األفض���ل عل���ى حتمي���ة الاج���دوى ف���ى 
الحي���اة، كم���ا يتضح جليًا فى العمل مدى االنفصال 
الواضح بين بطل الرواية وبين عالمه المحيط، مما 
يؤك���د الفك���رة التى طرحها "كامو" مليًا فى أعماله 
وتتلخ���ص ف���ى ذل���ك الش���عور االنس���انى بالعدمي���ة 

والعبث.
كذل���ك م���ن رواي���ات "كام���و" الت���ى اتخ���ذت بع���داً 
مغاي���راً بع���ض الش���ىء ع���ن كتاباته الفلس���فية روايته 
الشهيرة "الطاعون"، التى كتبها عندما غزا النازيون 

الجن���وب الفرنس���ي ف���ى ع���ام 1943 وس���يطروا عل���ى م���ا 
يسمى "بالمنطقة الحرة" ووصف غزوهم بأنه "أشبه 
ما يكون بغزو الفئران"، حيث تقع أحداث الرواية فى 
مدين���ة "وه���ران"، وه���ي مدين���ة جزائري���ة على ش���اطئ 
البح���ر األبي���ض المتوس���ط، فجعله���ا أيقون���ة لفرنس���ا 
المحتل���ة، الت���ى  يغزوه���ا الطاع���ون - ف���ى إس���قاط 
ضمنى "للحكم النازى" - ليحول بينها وبين الحياة، 
فيصب���ح ه���ذا هو االختبار النهائي للتضامن البش���ري، 
لمواجهة الموت الجمعي. يحاول "كامو" فى روايته 
إنع���اش أم���ل التح���رر، حي���ث يختف���ي الطاع���ون كم���ا 
ظه���ر فج���أة. وتعود وه���ران إلى الحياة الطبيعة كما 

فرنس���ا الت���ي تح���ّررت من قبض���ة النازيين. 
والواق���ع أن "كام���و" ق���د ق���رأ المس���تقبل ف���ى العالم 
ورأى العبث فى الكرة األرضية قبل أن يقع، فهو أبن 
الش���مال والجن���وب مع���ًا، كم���ا رص���د ش���عور االغت���راب 
ورص���د مع���ه رعون���ة الس���لطة ف���ى عال���م الاج���دوى 
حي���ن يصب���ح الطاع���ون فكري���ًا أو ديني���ًا أو سياس���يًا 

ُمتِخ���ذاً أش���كااًل ال حص���ر له���ا. 
إعداد: شريين ماهر 
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عثمان سمبين 
أبو السينما 

السنغالية

فق���ري  أن  أعتق���د  أك���ن  "ل���م 
س���يحول دون دخول���ي الجامع���ة، ولك���ن 
ه���ذا م���ا ح���دث، لكنن���ى وج���دت ضاّلت���ى 
ف���ي األدب، لكون���ه الوس���يلة الت���ي حققت 
غايت���ى ف���ى التواص���ل م���ع الجماهي���ر 
األفريقي���ة الت���ي انتم���ى إليه���ا، وأع���رف 
جيداً ما تعانيه، وكذلك ما تتطلع إليه 
ف���ي المس���تقبل..." عب���ارة تعك���س الكثي���ر 
م���ن اإلرادة ونف���اذ البصيرة األدبية التى 
تحل���ى به���ا المخ���رج الس���نغالى الش���هير 
"عثمان سمبين"، الذى عكست كلماته 
كي���ف يمك���ن لإلب���داع أن يك���ون ط���وق 
النج���اة له���ؤالء الكادحي���ن ِمَم���ن امتلك���وا 
أصوات���ًا يري���دون إيصالها لألخرين، وال 

يدرك���ون الس���بيل إل���ى ذل���ك.
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"عثم���ان س���مبين".. رج���ل الثقاف���ة األفريقي���ة الب���ارز 
الُملَق���ب ع���ن ج���دارة ب���� "أب���و الس���ينما  الس���نغالية" وأح���د 
أهم المخرجين الس���ينمائيين في أفريقيا، اس���تطاع أن 
يق���دم تص���وراً ش���امًا لحرك���ة االنتاج الثقاف���ي والفني 
بأفريقي���ا الس���مراء عب���ر أكث���ر م���ن س���تة عق���ود م���ن 
اإلبداع األدبي والفني.. لم يكتف "سمبين" بطرق أبواب 
اإلب���داع م���ن زاوية واح���دة، بينما كان متعدد المواهب، 
غزي���ر ال���رؤى. وبمج���رد أن دخل عالم الكتابة الروائية، 
حت���ى استس���لمت حواس���ه لفكرة تحوي���ل "المكتوب" إلى 
مرئى ومنطوق عبر بوابة الفن الس���ابع "الس���ينما" التى 
تزخ���ر بوس���ائط بصري���ة وصوتي���ة، بإمكانه���ا النف���اذ 
أكث���ر إل���ى ش���رائح كبي���رة ف���ى صف���وف المجتمع���ات 
األفريقية على اختاف ثقافاتهم وتعليمهم، ومن ثم 
أصب���ح أح���د أه���م أعم���دة الس���ينما األفريقي���ة بمنجزه���ا 

اإلبداع���ى واإلنس���انى.

دخل "سمبين" بوابة الفن السابع في فترة متأخرة 
م���ن حيات���ه، حي���ث درس الس���ينما وهو ف���ي األربعين من 
عم���ره، واس���تطاع أن يصب���ح كاتب���ًا واقعي���ًا للرواي���ة، 
فأمكنه االنتقال بها عبر أجواء الغرب األكثر انفصااًل 

عن الكوكب األفريقى، ليجعله منغمسًا - شاء أم آبى- 
داخ���ل الكينون���ة األفريقي���ة .. كذل���ك كان ل���ه باع���ًا فى 
الكتاب���ات الش���عرية، وأخ���رج العدي���د من األف���ام الهامة 

الت���ى حصدت جوائز س���ينمائية ُكبرى.
ُوِل���د "س���مبين" ع���ام 1923 ف���ي قري���ة "زنيقينش���ور" 
عل���ى ضف���اف نه���ر كازم���اس في الس���نغال. وه���و ينتمى 
ألسرة فقيرة متواضعة الحال، لكن اهلل حاباه بذاكرة 
رقمي���ة اختزن���ت كافة األس���اطير والطقوس القديمة 
الت���ى ترب���ى عليه���ا، كم���ا نه���ل م���ن مناب���ع الفلكل���ور 
األفريق���ي من���ذ نعوم���ة أظف���اره، األم���ر ال���ذى جعل���ه ف���ي 
طليع���ة األدب���اء والفناني���ن األفارق���ة الذي���ن اس���تثمروا 
الت���راث والفلكل���ور األفريق���ي وجعل���وه ف���ي خدم���ة 
القضاي���ا الثقافي���ة واالجتماعي���ة، س���عيًا إل���ى تأكي���د 
الهوي���ة األفريقي���ة ف���ي مواجه���ة الوج���ود االس���تعمارى 

داخ���ل الق���ارة.
 التح���ق "س���مبين" بالمدرس���ة القرآني���ة وعم���ره 
ل���م يتج���اوز الس���ابعة، ث���م انتق���ل بعده���ا  للدراس���ة ف���ي 
التجرب���ة  ه���ذه  نت���اج  وكان  الفرنس���ية،  المدرس���ة 
باللغتي���ن  عم���ر صغي���ر  ف���ي  تح���دث  أن  المتقابل���ة 

صفية بولي
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العربي���ة والفرنس���ية إضاف���ة للغت���ه المحلي���ة "وول���ف". 
ف���ي ع���ام 1942 ُجِن���د "س���مبين" في قوات الدرك الفرنس���ي 
المس���تعمرة، ولّم���ا كان���ت روح���ه تواق���ًة لانط���اق 
واالنعت���اق، تخل���ى ع���ن عمله في الدرك س���ريعًا، لترس���و 
س���فينته ه���ذه الم���رة عل���ي ش���واطيء فرنس���ا، وهن���اك 
عركت���ه الحي���اة وعركه���ا، وعم���ل َحّم���ااًل لألمتع���ة في 
رصي���ف مين���اء "مرس���يليا"، ليلهم���ه عمله الش���اق كتابة 
تحفت���ه الروائي���ة الرائع���ة "الحّمال األس���ود" وكأنه أراد 
أن يق���ول "أن للمعان���ة أوج���ه أخ���رى، اختلط���ت فيه���ا - 
عل���ي نح���و غاي���ة في االتس���اق-  حياة الحّم���ال الُمجَهد ب� 
"صخ���ب" اليس���اري الثائ���ر وتراجيدي���ا الجش���ع االنس���اني 

واألن���ا العلي���ا" .
ف���ي ع���ام 1957 ُنِش���رت ل���ه روايت���ه "ي���ا ب���ادي وش���عبي 
الطي���ب" والت���ي عب���ر م���ن خاله���ا ع���ن مكنون���ات اإلنتم���اء 
والوف���اء ل���ألرض الت���ي ش���هدت والدته ونش���أته. وفي عام 
1960 نش���رت ل���ه رواي���ة "م���ن عل���ي تخ���وم الغاب���ة اإللهي���ة" 
الت���ي اس���توحى أحداثه���ا م���ن إض���راب ُعمال���ي ش���هير 
ل���� "ُعم���ال" الس���كة الحدي���د، إذ  ُع���ِرف بعزم���ه الق���وى 
ومواجهت���ه الشرس���ة م���ن أج���ل انت���زاع حق���وق المس���اواة 

لش���عبه ف���ي مواجه���ة الُمس���تعمرين المس���توطنين. 
والواق���ع اس���تأثرت القص���ة القصي���رة ف���ي أعم���ال 
"سمبين" بمكانة متميزة في مجمل إبداعاته، بل أهلته 
أن يصب���ح أح���د أه���م ُكت���اب القص���ة القصي���رة ب���األدب 
األفريق���ى المكت���وب بالفرنس���ية، نظراً لم���ا تمتع به من 
سمات فنية تمثلت فى بساطة السرد، وتماسك البنيان 
الروائى، وهو ما كان سببًا فى تحويل عدد ليس قليل 

م���ن قصص���ه القصي���رة إلى أعمال س���ينمائية.
ع���اد "س���مبين" إل���ى موطن���ه ف���ي ع���ام 1960م وه���و الع���ام 
ال���ذي ش���هد اس���تقال "الس���ودان الفرنس���ي" "مال���ي + 
الس���نغال"، ليتواج���د بعده���ا ف���ي مال���ي وغيني���ا والكونغ���و، 
ليب���دأ ف���ى تل���ك األثناء التفكير في خ���وض غمار تجربة 
اإلخراج السينمائى بهدف إعطاء صورة مغايرة للقارة 
السمراء بعيون أبنائها، لنزع القناع عن الواقع األفريقى 
الُمع���اش وكش���ف كل م���ا ي���دور داخ���ل المجتمع���ات 

األفريقي���ة.
عال���م  دخ���ول  قرر"س���مبين"  األربعي���ن  س���ن  ف���ى 

الس���ينما، الس���تكمال مس���يرته االبداعي���ة ك���� "روائ���ي"    
و"ق���اص"، حي���ث درس مبادئه���ا ف���ى س���تينيات الق���رن 
الماض���ى في موس���كو باس���توديو "غورك���ي" على يد أحد 
أس���اطين الس���ينما الس���وفيتية، وه���و المخ���رج ""م���ارك 
دونس���كوي".. أخ���رج س���مبين ف���ي ع���ام 1963 أول أفام���ه، 
وه���و الفيل���م الروائ���ي القصي���ر "رج���ل العرب���ة". وفي عام 
1964 أخ���رج فيلم���ه الثان���ي، وكان أيض���ًا فيلم���ًا روائي���ًا 
قصي���راً تح���ت عنوان "الحق���ول". وبعد عامين من العمل 
الس���ينمائى أخ���رج "س���مبين" أول فيل���م روائ���ي طوي���ل له 
بعنوان "السوداء المجهولة" الذي فاز بالجائزة الكبري 

ف���ي مهرج���ان قرط���اج األول ع���ام 1966. 
مهارات���ه  اس���تعراض  بعده���ا  "س���مبين"  اس���تطاع   
الجدي���دة ف���ى مجال اإلخراج الس���ينمائى، وهو ما اتضح 
جليًا فى فيلمه الوثائقي )الحوذي(، حيث تميز الفيلم 
بتن���وع مضامين���ه داخ���ل س���ياق إنس���انى ُمغ���َرق ف���ى أجواء 
قاسية تكتنفها األحام المستحيلة.. وهى التيمة التى 
تبناه���ا ف���ي فيلم���ه الثان���ي )ني���اي( ولك���ن عب���ر معالج���ة 
مختلفة، حيث ركز فيه على التقاليد الصارمة داخل 
المجتمع���ات الريفي���ة، كم���ا اعتب���ره النق���اد بمثاب���ة أحد 
أش���كال االقتب���اس الُمتَق���ن م���ن موضوع���ات التراجيدي���ا 

اإلغريقي���ة القديم���ة.
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ه���ذه التجرب���ة الس���ينمائية كان���ت كافي���ة لمن���ح 
"س���مبين"- كس���ينمائي- امتي���از الري���ادة ب���ل األب���وة ف���ي 
ه���ذا الحق���ل الفن���ى ف���ي أفريقي���ا، فه���و صاح���ب أول فيلم 
روائ���ي أفريق���ي طوي���ل ص���در ف���ى الس���تينيات بعن���وان 
"س���وداء الس���يد فيغ���و"، حي���ث كث���ف بحرفي���ة واضح���ة 
األس���اليب اإلخراجي���ة الت���ى تمي���ل للرم���ز واإلس���قاط، 
وذلك بحسب الناقدة والباحثة الروسية "إلينا كوليغ". 
كذل���ك ُيع���د صان���ع أول فيل���م أفريق���ي مل���ون في تاريخ 
س���ينما أفريقيا اإلس���توائية بفيلمه )الحوالة البريدية( 
م���ن انت���اج ع���ام 1968، وهو مقتبس ع���ن أحد أهم قصصه 
القصي���رة، وج���رى اعتب���ار الفيل���م وق���ت عرض���ه حدث���ًا 
ثقافي���ًا مهم���ًا ف���ي الس���نغال ونقط���ة انعط���اف مهم���ة ف���ي 
تاري���خ تط���ور س���ينما أفريقي���ا اإلس���توائية، كذل���ك ُتع���د 
قص���ة الفيل���م واح���دة م���ن أفض���ل رواي���ات "س���مبين" على 
اإلطاق، فقد حصدت جائزة النقد الدولية بمهرجان 
"فيني���س"، وج���رى تصنيفه���ا كأح���د أش���كال الكوميدي���ا 
الروائية الس���اخرة المفعمة بالنقد فى مواجهة  تنامى 
البرجوازي���ة الت���ي بدأت في التش���كل داخل المجتمع في 

مراح���ل م���ا بعد االس���تقال.

ف���ي ع���ام 1973 أخ���رج "س���مبين" فيلم���ًا بعن���وان )خ���اال( 
وه���و فيل���م روائ���ي طوي���ل، تاه كل من فيل���م )الهروب( 
وفيل���م )س���يدو(، فيم���ا كان الفيل���م الروائ���ي )م���والد( 
أخ���ر أعمال���ه، وه���و الج���زء الثان���ي بعد فيلم "ف���ات كين" 
م���ن انت���اج ع���ام 2001 ضم���ن ثاثي���ة تمج���د حي���اة النس���اء 
األفريقي���ات )بط���ات الحي���اة اليومي���ة( كم���ا يصفه���ن، 
فق���د عم���د "س���مبين" ف���ي أغل���ب أفام���ه إل���ى إب���راز دور 
النس���اء وأهميته���ن ف���ي الحي���اة. والواق���ع انت���زع فيل���م 
)م���والد( ع���دداً من الجوائز، أهمها جائزة )نظرة ما( في 
مهرج���ان كان 2004، وجائ���زة الجمعي���ة الوطني���ة لنق���اد 

الس���ينما األمريكي���ة. 
خ���اف الكثي���ر من األدباء الذين اجتذبتهم الس���ينما، 
فق���د ت���ازم األدب���ي والس���ينمائي ف���ي إب���داع "س���مبين" 
بش���كل ال انفص���ام في���ه.. فاذا كان ل���دى اآلخرين ميدان 
تجري���ب، ف���إن اإلب���داع األدب���ي ل���دى "س���مبين" كان 
اختب���اراً أولي���ًا لتجربت���ه ف���ي الس���رد والتعبير واس���تبطان 
لدواخ���ل الش���خصيات التي تعاطى معه���ا. كذلك يغلب 
عل���ى النص���وص األدبي���ة ل���� "س���مبين" مس���حة مش���حونة 
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بأفعال الحركة، إلى جانب الصور البصرية الكثيفة، 
وه���و الش���يء ال���ذي يش���عر ب���ه الق���ارئ أثن���اء قراءت���ه لتل���ك 
األعم���ال، ث���م رؤيته���ا س���ينمائيًا وكأن "س���مبين" قد قام 
بكتابتها فى األصل بغرض تحويلها في المستقبل الى 

أعم���ال س���ينمائية.
اقتحم "س���مبين" ميدان اإلبداع الس���ينمائي في وقت 
صن���ع ل���ه ِنتاج���ه اإلبداع���ي ف���ي مجالى الرواي���ة والقصة 
القصي���رة إس���مًا المع���ًا ف���ي األدب األفريق���ى والعالم���ي، 
وتكف���ي روايت���ه )آله���ة األخش���اب( الت���ي حظي���ت باهتم���ام 
ومبارك���ة م���ن أه���م أدب���اء ومثقف���ي فرنس���ا م���ن أمث���ال 
"لوي اراغون"، و "سيمون دي يوفو"، و"جان بول سارتر".
ويذه���ب الكثي���ر م���ن دارس���ي الس���يرة الذاتي���ة ل���� " 
س���مبين" ال���ى أن انتقال���ه م���ن األدب ال���ى الس���ينما كان 
لقناعت���ه الش���ديدة بمحدودي���ة تأثي���ر األدب ف���ي بل���دان 
الق���ارة األفريقي���ة، نظ���راً الرتف���اع نس���بة األمي���ة باللغ���ة 
الفرنس���ية، مم���ا ُيش���كل عائق���ًا ف���ى االط���اع عل���ى األدب 
األفريق���ى المكت���وب بالفرنس���ية، فض���ًا ع���ن طبيع���ة 
بالص���ور  يمتل���ىء  ال���ذى  األدب���ي،  "س���مبين"  حص���اد 
والمعالج���ات البصري���ة، مم���ا  س���هل أفلمته���ا خاص���ة 

برؤي���ة ومعالج���ة صاغه���ا "س���مبين" نفس���ه.
وبرحي���ل "عثم���ان س���امبين" ف���ى ع���ام 2007  تك���ون 
الثقاف���ة األفريقي���ة ق���د فق���دت أحد أه���م قاماتها، وتكون 
السينما األفريقية قد فقدت آباها الشرعي الذي نقلها 
ال���ى العالمي���ة. كذل���ك س���تحتفظ ذاك���رة الس���ينما في 
أفريقي���ا الس���مراء ألزمن���ة طويل���ة بتل���ك المأث���ر الكبرى 
الت���ي اس���تطاع تحقيقه���ا "س���مبين" ف���ي تاري���خ الس���ينما 
العالمي���ة، كم���ا وصف���ه الم���ؤرخ الس���ينمائي الش���هير 

"ج���ورج س���ادول". 
 وف���ى ع���ام 2015 ق���ام المخ���رج الس���نغالى "س���امبا 
جادجيجو" باالشتراك مع المخرج األمريكي "جيسون 
سيلفرمان" فى عمل فيلم وثائقى عن مسيرة "سمبين" 
الفني���ة واالبداعي���ة.. والواق���ع أن "جادجيج���و" ه���و أفض���ل 
م���ن يس���تطيع س���رد مس���يرة المخ���رج الس���نغالى الكبي���ر 
"عثم���ان س���مبين"، فلدي���ه خلفي���ة كبي���رة ع���ن مؤلف���ات 
"س���مبين".. أم���ا أفام���ه، فق���د درس���ها وقام بتدريس���ها فى 
جامعة "هولويتى" األمريكية باعتباره أستاذ للدراسات 

األفريقي���ة واللغ���ة الفرنس���ية.. كم���ا كان "جادجيجو" 
صديق���ًا ل���� "س���مبين" عل���ى م���دار 17 عام���ًا ف���ى مهرجان���ات 
وجامع���ات ح���ول العال���م لتقدي���م أفام���ه وترجم���ة 
المناقشات والحوارات اإلعامية عقب عروض أفامه.
يش���رح "جادجيج���و" ف���ى فيلمه الوثائق���ى كيف عبر 
"س���مبين" الحدود الجغرافية لبلده الس���نغال من خال 
أفام���ه الس���ينمائية، وكي���ف أرخ ألفريقي���ا م���ن خ���ال 
كتابات���ه وش���خصياته، فاس���تحق لق���ب "أب���و الس���ينما 
األفريقي���ة".. ويأخذن���ا الفيل���م بص���وت "جادجيج���و" ف���ى 
رجل���ة اكتش���اف لحي���اة "س���مبين" الت���ى ترق���ى بالفع���ل 
لتقدي���م فيل���م درام���ى ملحم���ى كبي���ر، خلفيت���ه تاري���خ 

أفريقي���ا السياس���ى واالجتماع���ى والس���ينمائى.
والُمتتِب���ع لحص���اد "س���مبين" الفن���ى وم���ا أبدع���ه م���ن 
مش���اهدات روائي���ة، ال يش���هد ل���ه س���وى بالق���درة الفائق���ة 
عل���ى الماحظ���ة واس���تخاص الص���ور الجمالي���ة م���ن 
األح���داث اليومي���ة الرتيب���ة الت���ى ال تحرك س���اكنًا لدى 
الكثيرين، وكأنه كان ُيحيل كل ما تقع عليه عيناه 
إل���ى حبك���ة درامي���ة روائي���ة متناهي���ة الجم���ال والواقعية 
ف���ى آن واح���د، فاس���تطاع بمنتهى الساس���ة واالنس���يابية 
وض���ع األدب األفريق���ى عل���ى أعت���اب صناع���ة الس���ينما 
برؤي���ة أفريقي���ة خالص���ة، ص���ارت تناف���س الي���وم بق���وة 

جلي���ة وس���ط خصوصي���ة أكس���بتها تمي���زاً واضح���ًا.


