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إن آثار الثورة ال تزال عالقة في أذىان السينمائيين الجزائريين حتى يومنا ىذا، ولكن ليست دراسة لمخمفات 
نما تصوير لشخصيات تاريخية تفخر بيا الجزائر ساىمت في  المستعمر المادية والمعنوية التي تستفز الذاكرة وا 

 لممخرج (2011) زبانا وفيمم أحمد راشديلمخرجو ( 2008) مصطفى بن  بولعيدتحرير الوطن عمى غرار فيمم 
. (2010) رشيد بوشارب لمخرجو خارجون عن القانون وكذلك فيمم سعيد ولد خميفة
الجزائر  إلى سينما السيرة الذاتية بخمفية تاريخية، حيث أنجز في إطار تظاىرة كارتوش غولوازينتمي فيمم 

في السنة ذاتيا لكن خارج المسابقة  مهرجان كان السينمائي مشاركا في (2007) عاصمة الثقافة العربية
محمد لخضر  مميون أورو، وىو المبمغ الذي وصفو المخرج 1.8حيث رصدت لو وزارة الثقافة الجزائرية  الرسمية،

.  (1) بالخرافيحمينة
 بائع الجرائد صاحب العشر سنوات من خالل تصوير عالم عمي المتأرجح بين عمييحكي الفيمم قصة الطفل 

وطفولة – 1962في آخر سنة لالحتالل بالجزائر أي سنة – الطفولة والحرب، حرب كانت في آخر انتصاراتيا 
.  ( الييوديدافيدو ، اإلسبانيجينو، و الفرنسينيكوالس ):تقاسميا رفقة أصدقائو الثالثة

كان اىتمامي كمو :"... ، الذي عبر عن فيممو قائالمهدي شارفالفيمم مستوحى من ذاكرة طفولة المخرج 
 (2).."لقد سرقت مني طفولتي مرة وال أريد ألحد أن يسرقيا من جديد، جرح واحد يكفي. منصبا عمى شيء واحد

  .كما يقدم نظرة بانورامية عن مشاىد لم نعيد مثيالتيا في تاريخ السينما الجزائرية الثورية
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 الذي كان شاىدا عمى المجازر عمي: بنيت أحداث الفيمم عمى عدة قصص مختمفة رابطيا الوحيد ىو الطفل

الدموية لالستعمار الفرنسي وشاىدا أيضا عمى التصفيات الجسدية لممعمرين عمى حد سواء، كما كان شاىدا 
 . عمى رحيل أعز أصدقائيم رفقة عائمتيم األوربية غداة إعالن استقالل البالد

يعرض الفيمم تناقضات جمة في تمك الفترة وينتقل بين محطة القطار التي يرأسيا مواطن فرنسي مسالم وقاعة 
مع صديقو الفرنسي الذي كان يعرض لو أفالما خالدة، الكوخ الذي بناه  عميالسينما التي أصبح مدمنا عمييا 

األطفال األربعة تحت معبر القطار والذي أسسوا عبره لحياتيم، وطفولتيم وعبروا فيو عن انشغاالتيم التي ال 
تشبو انشغاالت عالم الكبار الذي بنظرىم عالم أىمميم، وظمميم كما يعرض طفولة عمي المبنية عمى حب كرة 

 والذين أىدوه قميصا باسم الممعب في ريمسالقدم التي كان يمعبيا رفقة أصدقائو في ممعبيم الوىمي األسطوري 
.  عيد ميالده العاشر

 الذي يمقى حتفو عمى يد أبرز لوراناختزل المخرج عنجيية فرنسا االستعمارية في شخص الضابط الفرنسي  
 الذي نجده في كل عممية قتل وبطش وعنف جمول الحركيفي شخص  (الحركى)المعاونين لو، كما اختزل فئة 

 الذي يتحسر عمى برناليوالذي قتل عمى يد الفالحين، وبالمقابل قدم شخوصا مسالمين مثل مدير محطة القطار 
 الييودية التي راشيل، كما يقدم شخصية (3)"ال تنسونا ألنكم وحدكم أنتم الذين تعرفتم إلينا:"مغادرتو لمجزائر بقولو
، كما نسجل غياب فئة (4)"أفضل الموت عمى يد العرب عمى عيش الميانة في فرنسا"ترفض الرحيل بقوليا 

 الذي عميالمجاىدين في الفيمم، والذي اقتصر عمى بعض شخصيات الفيمم التي تعد عمى األصابع، مثل أب 
، ضف إلى ذلك مشيد التعذيب الذي الحظنا فيو ثالثة مجاىدين فقط في مركز "إرىابيا "عمياعتبره أصدقاء 

. عميالشرطة أين يتم تحويميم إلى السجن ومعيم أبو 
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 العمم عمي بسبب تعميق نيكو وعمي وخصومة جينو ودافيدتتصدع الصداقة التي بني عمييا الفيمم برحيل 

الجزائري في واجية الكوخ غداة االستقالل، وىنا تتضح استحالة الصداقة الجزائرية الفرنسية بسبب ما حدث في 
 في داللة (5)"كمكم أوغاد ىذا الكوخ ىو أيضا ممك لي:" ويقول لو عمي الفرنسي من نيكو الماضي، وىكذا يغضب

واضحة عمى تمسك فرنسا بالجزائر حتى النخاع، وينتيي الفيمم بمشاىد الفرح الذي جمبو االستقالل والتحرر من 
. فرنسا االستعمارية ومن طغيانيا األعمى
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 شيادة ألحد المخرجين الجزائريين لجوانب منسية في تاريخ الثورة التحريرية، كارتوش غولوازيعد فيمم 
فالفيمم قدم بوجية نظر صاحبو سرد فيو حقيقة تاريخية مفادىا أن فرنسا استعمرت الجزائر وبطشت فييا، 

 مهدي بأعين عميوأما الحقيقة الفردية مفادىا أن ميدي الطفل البريء أصبح مخرجا سينمائيا وقدم لنا 
.  من مآسي وكيف تمقاىا وىو طفل صغير1962الذي صور فيمما عن ما حدث في ربيع 

نجد ىذا التاريخ الحازم والمر والعنيف في حكاية سينمائية شجاعة وغير متحيزة لفريق ما رغم ما أثير 
ضفاء  حول الفيمم من اتيامات قاسية وغير موضوعية كتجميل الفترة االستعمارية، وأنسنة المعمرين وا 

بصمة نوستالجية عمى ذات الفترة ،لكن ما نشاىده في الفيمم ىو أقرب إلى السيرة الذاتية لطفل شاىد عيان 
، غير أن المشكل الواضح، والجمي في (6)عمى آخر أيام الكولونيالية وال عالقة لو بتصفية حساب مع الثورة

 أن ىناك ىفوات تاريخية ال تغتفر، وتعتبر خيانة في حق الجزائر عند -بغض النظر عن ما قيل- الفيمم 
بمعنى أن جميع  المساواة بين الجالد والضحية ألن القضية المطروحة في الفيمم ىي حرب الجزائر،

ذا أردنا أن نتوخى الموضوعية فميس في مسألة  الحقائق التاريخية تدين فرنسا بدون جدال أو نقاش، وا 
ألن المخرج قدم فيمما سينمائيا، فيو ليس مطالب بتوخي الموضوعية كما في - حرب الجزائر– كيتو 

يديولوجية معينة، وعميو فإن أي حديث عن  نما عرض عمل مبدع وفق نظرة فنية وا  البحث العممي وا 
. موقف المخرج الموازي بين المجاىدين والمغتصبين لمجزائر ال مبرر لو

 قنابل بالجممة غداة عرضو األول في الجزائر، حيث اتيمو قطاع واسع من كارتوش غولوازفّجر فيمم 
الجزائريين بطعن ذاكرة ورموز ىذا البمد، والجنوح نحو تمجيد االستعمار، رغم أنو استنزف أموال الحكومة 

 تصويره فرنسا كمالك، وارتضائو دور مهدي شارفالجزائرية، فالمنتقدون أعابوا عمى المخرج المغترب 
.  المشاىد المحايد دونما تبني موقف واضح مع أنو ابن الجزائر

 
 تعدت ف من بين أسوأ أنواع االحتالل،الذيأن االستعمار الفرنسي يصنوكما ال يخفى عمى أحد 

وحادثة الظهرة  محرقةفمن إبادات جماعية بالحرق ك ،جرائمو كل الخطوط الحمراء التي تفرضيا اإلنسانية
 باألغواط إلى ممارسة كل أساليب القير والتجييل والتجويع ضمن سياسة األرض المحروقة الشكاير

وقوانين األىمي المحتقر وصوال إلى  تجريب  القنبمة الذرية بجنوب الجزائر واستعمال األسمحة المحظورة ،
 .إبان ثورة التحرير 
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 عمى بشاعة شيادة العسكري عمار وأحمد راشدي ، سّجل كل منمهدي شارفعمى عكس المخرج 
 تاالقرية  ىذا األخير الذي صور والعصا األفيون و دورية نحو الشرق  ماهيالمستعمر الفرنسي بفيمم

. لذي اقترفو المستعمر الفرنسي بيابمنطقة القبائل ومعاناة أىميا جَراء العنف والدَمار ا
 الحدود الجزائرية  حقائق تاريخية في قصة خيالية تدور أحداثيا عمى ،فقد سردعمار العسكريوأما فيمم 
واقعية يصور تونس، وبطريقة  إلى دورية تابعة لجيش التحرير الوطني تيريب سجين تحاولالتونسية أين 

إنو ليس " المخرج يوميات المجاىدين، وما يعانونو في رحمتيم نحو االستشياد حيث يقول عنو مخرجو 
نما ىو فيمم عن الحرب كما عشتيا  إنو فيمم يصور أشياء عشتيا وأخرى .... فيمما حربيا كما تعتقدون وا 

بالبسالة والصمود ما يميز ىذا الفيمم أن شخصياتو طبعت ، (7)"ذكريات رواىا لي أشخاص عايشوا الحرب
فقد قام مخرجو بسرد األحداث بطريقة صورت عمق العالقة  كارتوش غولوازأما في فيمم حتى االستشياد، 

، وفي رد (8)اإلنسانية بين الفرنسيين المدنيين والمواطنين الجزائريين دونما تبني لموقف جزائري أو فرنسي
إنيا قراءة سينمائية ال غير لما عايشو في :"لو عمى موجة االستياء واالنتقادات التي وجيت لو قال المخرج

 لكن ىذا الرد غير مبرر بدليل أنو أىان العمم الجزائري في مشيد يسأل فيو (9)"خمسينيات القرن الماضي
األبيض، األحمر، :  أمو عن ألوان العمم الجزائري ،فتجيب وىي تضعو أرضا بأنيا ثالثةعمي

فكان حريا بو أن يضع العمم فوق طاولة، أو غير ذلك ألن العمم مقدس وسيميائية وضعو . (10)األخضر
:" أرضا تعني الشيء الكثير، وردا عمى ىذه الحادثة أجاب المخرج أن وضع العمم عمى األرض يعبر عن

 .(11)"مدى التعمق باألرض والجذور
 الفيمم عمامش جمال  نفسو في مواقف حرجة تثير الجدل، فقد اعتبر الناقدمهدي شارفوضع المخرج 

فضيحة ألنيا ساوت بين الجالد والضحية من جية، وألنيا أفغنت الجزائر وىذا غير صحيح بدليل أن في 
 ولعل تصوير المجاىدين بالزي األفغاني والمحي في محطة (12)الجزائر ماليين الشرفاء الرافضين لإلرىاب

القطار لدليل عمى ذلك، وىذا يعد مغالطة كبيرة، واتيام صريح في حق مجاىدي وشيداء ىذا البمد، وفي 
. حق تضحيات شيداء الجزائر ومجاىديدىا

 عمى تصوير المجاىدين بتمك الطريقة أنو لم يقصد إىانة الجزائر، وصنف كل ىذا مهدي شارفعمق 
في خانة الرؤية اإلخراجية، كما اعترف أن عدم تبنيو ألي موقف في الفيمم  مرده لكونو أخرج  الفيمم 

ببراءة  طفل في العاشرة من عمره، مضيفا أنو لم يكن وقتيا مؤىال إلصدار أي أحكام في مثل سنو وعميو 
اكتفى بدور الشاىد، وأضاف أن فيممو جاء حامال لممصداقية المطموبة مع تمكنو من مقاربة األحداث 

التاريخية بدون انحياز بدليل تصويره عمميات القتل الجماعي التي اقترفتيا فرنسا بجانب مداىمات 
، لكنو رد غير مقنع تماما وىو تبرير لشيء غير مبرر ألنو (13)المجاىدين لمنازل المعمرين وتصفيتيم

 ألنيم ىم المغتصبون، وىذه األرض ىي أرض  نفسيايستحيل وضع الجزائريين والفرنسيين في الكفة
جزائرية، وعميو فإن الكفة ستميل حتما لصالح المجاىدين الجزائريين الذين دافعوا عن ىذه األرض شاء 

 .المخرج أم أبى ذلك
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 انتظر عشرين عاما لكي يخرج فيمم شاي في حريم أرخميديس  صاحب فيمممهدي شارفيقال أن 
 وأخرج ىذا الفيمم 2007 آمال أن تتحسن العالقات الفرنسية الجزائرية، غير أنو غامر عام كارتوش غولواز

الذي زج بو في أرض ممغومة، وفي مغامرة غير محمودة العواقب خاصة وأنو تناول حرب الجزائر 
سينمائيا التي تحمل حساسيات عدة عمى المخرج المعب عمى أوتارىا وتوخي الحذر من المس برموز 

. الجزائر ألنيا تنحوا نحو القدسية
فمفظ كارتوش قد : ، وىذا يحيمنا إلى معنيين اثنينكارتوش غولوازننطمق في تحميمنا نحو عنوان الفيمم 

وأما الغولواز فيي ماركة سجائر فرنسية والغولوا ىو  يعني خراطيش، أي ذخيرة رصاص أو عمبة سجائر،
الكائن الفرنسي، إذا ربطنا عمب الغولواز بفحوى الفيمم ومعنى الكممتين فسنجد أن الغولواز ىم الفرنسيون 

والكارتوش أو العمب ىم الجزائريون وعميو فإن ما يربط بين ذخيرة الرصاص والسجائر ىو الدخان 
. المتصاعد في كمتا الحالتين والمنذر بالحرب

 البائع المتجول من مشيد إلى آخر حامال من خالل نظراتو البريئة عميالفيمم يجول بنا بعيني الطفل 
عدة اتيامات 

لجميع األطراف 
في الفيمم من 

فرنسيين وحركى 
ومجاىدين، ال 

يتحدث الفيمم عن 
السياسة وال عن 

نما يصور وقائع حدثت في جزائر ما قبل االستقالل مع تسجيل عنف كبير تخمل   أحداث تاريخية وا 
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نياية النزاع من عمميات المجاىدين ضد المدنيين الفرنسيين، وعائالتيم ففرنسا ليست الشريرة دائما 
. حسب أحداث الفيمم  فيناك شر اقترفو المجاىدون أيضا

قيل لي أن الفيمم :" مصورة جرائم فرنسا بصورة سطحية جدا، يقول المخرجعميتنتقل الكاميرا بعين 
نممس فيو أشكال العنف األفقي "، غير أنو يحمل في طياتو عنفا رمزيا ومعنويا (14)"عنيف ولم أنتبو لذلك

في عيد -  الذين أىدوه قميصا رياضيا عمي فأصدقاء .(15)"والعمودي الذي يطغى عمى أحداث الفيمم
بادة عائمة أقاربو واغتصاب قريبتو يوم زفافيا من طرف الضابط - ميالده  يرحمون كميم، إعدام خالو، وا 
الذي تعرض لمتعذيب، تفجيرات المنظمة السرية، القتل العشوائي من طرف الضابط  (عمي)، أب لوران
.  الذي سجل أبشع الجرائم بأم عينيوعمي  الذي يرمز لفرنسا االستعمارية بأعين الطفل البريءلوران

 الذي اقترف عديد جمول الحركي أثناء الثورة من خالل شخص" الحركى"ضف إلى ذلك تناولو لقضية 
. الجرائم ،فنبذتو عائمتو في النياية

من نقاط القوة في الفيمم المقاربة اإلنسانية المؤثرة التي قدم : " أنوعثمان تزغارتيرى الناقد والصحفي 
 كان يثير الرعب والخوف في نفس الحركي جمول؛ ف(16)"بيا الموضوع األكثر إشكاال في حرب الجزائر

، ويتصبب عرقا كمما شاىده ألنو يعمم بأنو يقود حممة قتل شرسة ضد أبناء جمدتو، حيث يخبر عمي
. الفالحين في نياية الفيمم عن مكان اختبائو

حضر العنف في الفيمم ولون الدم القاني بقوة وبإقناع ولسان حالو يقول بأن التاريخ تأسس عمى العنف 
؛ فالمخرج قرأ تاريخ الجزائر من زاوية رؤية شخصية وبأعين طفل بريء لم (17) ويختمو أيضا ىذا العنف

. ير في ىتو الفترة غير العنف مختزال في االغتصاب، والقتل، والتعذيب، وعنفا معنويا تمثل في الحرمان
 يا والد ىو فيمم  كارتوش غولوازإن تاريخ السينما الجزائرية يستدعينا لمتوقف عند فيمم مشابو لفيمم 

والذي يحكي قصة مجموعة من األطفال الذين  ،1990  الذي أنتج عامرشيد بن عالللمخرجو الجزائري 
 مهدي شارفيقومون بمغامرات متكررة، وذلك في آخر سنة من استعمار الجزائر، فحتى الكوخ الذي بناه 

 لكن كوخو رشيد بن عالل بناه  ،من أبناء المعمرين ( وأصدقائو األوروبيينعمي)في فيممو وجمع فيو بين 
كان ممكا ألطفال الجزائر فقط، الذين كانوا ينطمقون منو لمحاربة  أبناء المعمرين بمسدسات خشبية، 
وبالحجارة التي كانوا يتفننون في إلقائيا، وذلك في المنطقة المخصصة لممعمرين وقد كان األطفال 

. الجزائريون ىم المتفوقون دائما
كما يحكي الفيمم أيضا عن مشاركة الطفل الجزائري في تحرير الجزائر من خالل تكتميم عمى 

. ووعييم بضرورة التضحية في سبيل تحرير البالد واستقالليا المجاىدين،
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 كان يقف موقف كارتوش غولواز إن الفرق بين الفيممين واضح وجمي عمى اعتبار أن بطل فيمم
جمول المتفرج، والمشاىد ألحداث عنف دامي يمر من أمامو دونما تحرك منو ما عدا إخباره عن مكان 

 فأبطالو عايشوا العنف الفرنسي، وتصرفوا تصرف الكبار، يا والد  في نياية الفيمم، وأما فيممالحركي
.  وشاركوىم في انتزاع االستقالل

 بشكل خاص أن شارف  مهديما يمكن استخالصو عند دراسة وتحميل األفالم الثورية بشكل عام وفيمم
التمثل البصري لمعنف ىو أحد السمات المميزة لمفيمم الثوري الجزائر الذي استمد شرعيتو من شرعية 

. الدفاع عن سيادة وعقيدة ىذا الوطن
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