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ذه               . الدورادو االسم معروف لمن يقصد شارع الحمراء، ولكن من يقّدر حجم االساطير التي شحنتها ه
ن       اع م ذا القط ى ه ق عل ذي يطل م ال روت؟ االس ى رأس بي بانية ال ة االس ن اللغ ا م ي انتقاله ة ف الكلم

ام  ينما افتتحت ع ة للس اء من دار انيق راء ج ل ان تت١٩٦٧الحم ا الحرب قب رة  واغلقته ي الفت حول ف
اً  زًا تجاري رة مرآ وم     . االخي ات الي ها، ب ة نفس ن الحقب يلم م وان ف تعاد عن ان اس ينما آ م صالة الس اس

رت           ن وروب ون واي ة ج وآس وبطول وارد ه راج ه ن اخ ترن، م واة الوس ى ه بة ال طوريًا بالنس اس
.ميتشوم

رس شجاع هِرم في البحث       من جهته، آان عنوان الفيلم ُأخذ من قصيدة الدغار آلن بو تتحدث عن فا              
ال القمر وفي                        زم وراء جب ه بالسير بع عن ارض الدورادو، فلما خارت قواه الح امامه شبح اشار الي

دورادو التي    . قاع وادي الظل اذ آان يسعى وراء الدورادو  اما خيال القصيدة، فيحيلنا على اساطير ال
زها، فكانت للعصر الحديث في الغرب           سكنت المخيلة االوروبية بعد اآتشاف اميرآا ومعادنها وآنو       

رون الوسطى            " غرال"بمثابة البحث عن ال    وان دم المسيح في الق دورادو    . المقدس، او اي واساطير ال
راء          ن الحم يًال ع اد قل ب االبتع واب، يج ة الج ت؟ لمعرف ن ات ن اي ي، م كنت االدب االوروب ي س الت

دورادو في متح              ت مناخات ال ون التي يمكن        . ف سرسق  والتوجه الى االشرفية حيث حّل القطع الثالث
التمتع بها في متحف سرسق، في اطار معرض نظمته سفارة آولومبيا، ليست سوى غيض من فيض                

.في بوغوتا" متحف الذهب"
اتحين االسبان االرض                    ه في نفوس المستكشفين والف ذي اثارت ار ال ر االنبه تعيد الزائ  لكنها تكفي ليس

ادة الشعوب االصلية               المجهولة المنفتحة امامهم، حي     ة في طقوس عب اد تكون عادي ادة تك ذهب م ث ال
ة  دها االجتماعي ي       . وتقالي ي تعن دورادو، وه ة ال ي لكلم ي االصل الحرف ادات ه ذه الع ن ه دة م واح

بانية  ذّهب"باالس بات    "الم دى المناس ي اح ذهب ف ار ال مه بغب اب جس ي الش ت تقضي ان يطل ، اذ آان
ا سراباً      وآيف ال تشتعل االطما   . الموسمية . ع بعد ذلك، وتلتهب الخياالت؟ لم تكن ارض الدورادو آله

ن     رنين م بانيا عاشت ق ان اس امرين، ف ن المغ اة اآلالف م د اودى بحي ذهب ق ى ال ان السعي ال اذا آ ف
ا عن                   د اّخرته الزمن على تخليص االبريز االميرآي، وان تكن هذه الثروة التي بدت آأنها ال تنقطع ق

.اما اهل االرض، فهم صاروا خياًال، ولو من ذهب. سماليةموافاة القفزة الرأ
II                   ة؟ ال  ماذا لو شاهد هيغل القناع الذهبي المعروض في متحف سرسق ضمن المجموعة الكولومبي

ي،               ن االوروب ة الف ى منظوم ة ال تنتمي ال ة قديم اًال فني ا شاهدت اعم ادري لماذا يحضرني هيغل آلم
 تمامًا مثل التماثيل والمجوهرات الكولومبية ما قبل العصر االسباني          سواء أآانت آتية من آفاق مغايرة     

ذه        وم، ه ل وجوه الفّي ن مث والتماثيل االفريقية، أم انها لم تكن ُتدرج في الخط البياني لصيرورة هذا الف
أخر، في معرض                          افها المت د اآتش ار، بع ا االعتب د اليه ة والتي اعي الرسوم العائدة الى مصر الروماني

رين     ضخم   ا       . جال على اهم المتاحف العالمية في العامين االخي ه بم ذورًا الن جهل ان هيغل مع ا آ ربم
ذي صاغه في                 ه ال رط في عقالنيت ل المف ي، ب اء العقالن ليس اوروبيًا اسقط حضارات باآملها من البن

اته مغروسة فقط في ال                    ". الجمالية"آتاب   ا اساس دعي الشمولية، فيم اء ي ى بن ة  ولكن االصرار عل ترب
االوروبية، آيف يمكن تجنب وضعه في خانة المرآزية االوروبية، هذه النزعة العنصرية العادية؟ 
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III                 تخرج من آولومبيا الذهب وتقع مصادفة، وانت تقلب قنوات التلفزيون، على فيلم تدور قصته في 
ة   ا الحديث ى Romancing the Stone(آولومبي ى   " سي. بي . ام" عل اة عل ذه القن د دأبت ه وق

ة       ل المقبول ى االق دة او عل الم الجي اثلين         ). برمجة االف ا آ وَبين، هم ين محب ٍل، مع ممثَل ًا مس يلم قطع الف
الس    ل دوغ ر ومايك اء (ترن يبه االدع ل ان يص ن   )قب ن اي حكة، ولك ة مض ريع والقص بض س ، الن

ي        آولومبيا؟ ديكورات طبيعية خالبة، والكثير م      د الفعل ار لوجود البل ن الكليشيهات، من دون اي اعتب
اريبي التي تشّكل اطار عدد من المشاهد، ال                   . الذي تدور فيه احداث الفيلم     ؤة الك حتى آارتاهينا، لؤل

الظاهرة ليست فريدة، فكم من االفالم االميرآية، وبعضها تحف،          . يظهر شيء من روعتها المعمارية    
دان التي تصّور       ى تستحق االستهجان              تتجاهل البل د حت م تع ألة ل ا؟ المس ة  . فقط الرصد   .  فيه المرآزي

؟"العنصري"هل نضيف ". الثقافي"االميرآية السينمائية، او الوجه اللطيف للتفوق 
 IV                     ز العنصري ؤتمر مكافحة التميي ات المتحدة في م  اخذتنا المواجهة السياسة مع اسرائيل والوالي

ببها،            في دوربان، ففاتتنا المواجهة ا     وب من الغرب بس ذار المطل الخرى حول مسألة العبودية، واالعت
ًا شيء يمكن تلمسه                  ... والتعويضات التي لن تدفع    ة التي استمرت قرون وراء هذه الفضيحة التاريخي

ي متحف سرسق دورادو: ف ي . ال ة ف اطق آامل راغ من م اف ة، ت دنًا وزراع تهاة، مع روة المش م الث فباس
. ة بعدما قضي على معظم الشعوب االصلية في االميرآيتينافريقيا من قواها الحي

V  ى واحد                 .  المطعم مرموق ود ال ا تع حول احدى الطاوالت امرأتان مع زوجيهما وطفلة يفترض انه
ا        من الثنائيين، وفتاة يستدل من سحنتها وتقاسيم وجهها انها من جنوب آسيا، ومن تصرف الباقين معه

ة،   . حدى العائلتين، الطفلة ذاتها على االرجحانها تعمل خادمة منزلية عند ا    ستة اشخاص حول الطاول
ق          !)احزروا من يكون     (اما الشخص السادس      . خمسة منهم يأآلون   ديل االني ه المن رج، وفي يدي ، فيتف

حبوه    ي الصحن، والصحن س ان ف ذي آ ذا  . ال اعة هك اة  . تمضي نصف س اَول الفت أة، ُتن ن (فج وم
دما  . وال حتى ذلك ! يعطونها الفضالت ! هاه. تزا، فتبدأ في تقطيعها   صحنًا فيه قطعة من بي    ) غيرها؟ عن

ة       ام الطفل ك في السادس     . انتهت من عملها، تناولت واحدة من االمرأتين الصحن ووضعته ام ان ذل آ
 .، قبل يومين من انتهاء مؤتمر دوربان لمكافحة التمييز العنصري والعداء لالجانب٢٠٠١من ايلول 

 
سمير قصير



 
 
 
٠ ١/٩/٢٠٠١

 
Id-Reference 01-Pr-000717  
Media (Support) HC 

Title  الدورادو
Subtitle   
Section   
Language  عربي
Source  النهار
Page   
Date  ١٠/٩/٢٠٠١
Author  سمير قصير
Co-Author   
Keywords   

 Persons ميتشوم . روبرت–واين . جون–هوآس .هوارد– 
السدوغ. مايكل–ترنر .آاثلين

 Locations  اسبانيا –بيروت . رأس– لبنان – حمرا –الدورادو – 
متحدة. واليات– اسرائيل –آولومبيا 

 Dates ١٩٦٧

 Themes 

 –حمرا . شارع– حمرا – لبنان –الدورادو 
 –سرسق . متحف– سينما –عنصري .تمييز.مكافحة
 – آولومبيا –جمالية . آتاب– هيغل –اسبانيا 

Romancing.the.Stone.. سي .بي. أم–فيلم– 
عنصري. تمييز–متحدة . واليات–أميرآية .أفالم

Subject   
 
 


