
 ِبني سيوبيس 

ولدت ِبني سيوبيس يف العام ١٩٥٣ يف فرايبورغ يف جنوب أفريقيا لعائلة 

يونانية وجنوب أفريقية وبريطانية وتقيم حاليًا يف كيب تاون. فنانة تشكيليّة 

وتشتغل باألفالم منذ العام ١٩٩٧. تُعنى سيوبيس يف أفالمها برتكيب مشاهد 

من لُقيات من تسجيالت فيديو وأفالم منزلية.

»يومي الجميل« فيلم تركًب فيه سيوبيس مقتطفات من أفالم منزليّة صامتة 

مصّورة بكامريا ٨ ملم التقتطها والدتها يف الخمسينات والستينات من 

ا  القرن املايض يف جنوب أفريقيا، وأضافت إليها مقاطع موسيقيّة ونصًّ

برصيًا )عىل شكل حواٍش( تروي من خاللها قّصة االنتقال والهجرة. 

تكتب سيوبيس يف هذا السياق: 

النص الذي أستخدمه يف العمل النهايئ منقول من مصادر مختلفة وقعُت 

عليها أثناء بحثي التاريخي حول أحداث معيًنة، أدهشتني قًوتها وتخطًيها 

للحظتها التاريخيًة. يحايك النص من حيث الشكل الحوايش النصيًة إال 

أن وظيفته تختلف عن تلك يف األفالم األجنبيًة. إنها ال ترتجم فعليًّا اللغة 

األجنبية, غري أين مهتًمة خصوًصا بفكرة الرتجمة لكونها تتصل مبفهوم 

االزدواجيًة الذي ذكرته سابًقا. بينام يحمل شكل النص داللة عىل ما هو  

»أجنبًي« يف الصورة، يبقى األهًم بالنسبة إيًل كيف أن النص يرُتجم إىل 

صوت يف رأس املشاهد ويف وعيه. 

األفالم  لتشمل  املرئية  للصورة  استخدامها  تتوّسع سيوبيس يف أسلوب 

غامض«   أبيض  »رسول  فيلمي  يف  كام  التاريخيّة  والوثائقيّات  املنزليّة 

يد يغرق« )20١2(، مازجة مقاطع من أفالم خاصة وأخرى  )20١0( و »السِّ

عاّمة البتكار مفارقة رسديّة تجمع الخيايل والواقعي مًعا. يعالج الفيلامن 

محاولتي اغتيال هندريك فرنش فريفورد، رئيس وزراء جنوب أفريقيا 

األسبق ومهندس نظام الفصل العنرصي. محاولة االغتيال األوىل قام بها 

دافيد برسفورد برات ونجا منها فريفورد رغم إصابته بطلقني ناريني يف 

وجهه، واملحاولة الثانية التي أردته كانت عىل يد دمييرتيوس تسافنداس. 

يروي فيلم »قربان« )20١١( قصة الراهبة اإليرلنديّة، األخت أيدان،التي 

قتلتها الحشود الغاضبة يف رشق كايب أثناء »حملة التحّدي« التي نظّمت 

العصيان املديّن يف عام ١٩٥2 يف جنوب أفريقيا. األخت أيدان املعروفة 

واملحبوبة لدى الكثريين ممن شاركوا يف العصيان ُوجدت يف  املكان الخطأ 

يف اللحظة الخطأ. يف سياق الفيلم، تروي الراهبة املقتولة حدوث الجرمية 

من وراء القرب.  

تضع أفالم بني سيوبيس الكالم عىل لسان شخصيات غري متوقّعة تنتمي 

تاريخيًّا إىل حقبة نظام الفصل العنرصي، متحّدية بها الثنائية التي تحكم 

هذا النظام من خالل نبش االستحالة الكالمية أو تصوير حوارات مل تجِر 

قط.


