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 عالء املفرجي
كالكيت

اال�سطورة يف "قتل غزال مقد�س"
بع���ود املخرج اليوناين بفيلمه )قتل غزال مقد����س( اىل الأفكار التي قامت 
عليها اأفالمه ال�شابقة، حتى لكاأننا نتخيل انه يعمل فيلمًا واحدًا وتعدد هذه 
الأف���الم هو من ب���اب التنويع يف الفك���رة وال�شل���وب واإن اختلف املو�شع 

واملمثلني.
وحتدي���دًا منذ فيلم���ه )�شرطان البحر( ال���ذي عر�س قبل عام���ني ونال عنه 
جائ���زة التحكيم يف مهرج���ان كان، ميار�س لنثيمو�س لعبت���ه الإخراجية، 
حيث تاأخذ ق�شة الفيلم وال�شيناريو مقا�س هذه اللعبة، الغمو�س، والرعب 

اأحيانًا، وعدم ات�شاح الفكرة اإل بعد اأن تقطع م�شافة من الأحداث.
يف فيلم���ه )�شرطان البحر( اأقام ماميكن ت�شميته  )الدي�شتوبيا( يف ت�شور 
م�شتقبل معتم ملجتمع يق���وم بالعزل على اأ�شا�س العاطفة، احلب، الوحدة، 
غرائبي���ة حم�شوبة و�شريالية مفهومة من جه���ة ر�شم الواقع ليبدو مفهومًا 
عل���ى ما يحمل���ه من ت�شوهات. فب���ني امل�شهد الأول لمراأة تن���زل من �شيارة 
وتطلق النار على حمري اىل امل�شهد الأخري حيث الرجل وهو يرتك حبيبته 
تنتظ���ر يف ركن من املقهى للذهاب اىل )التواليت( وهو يحمل �شكينًا، كان 
قد طلبها من عامل املقهى، ين�شج املخرج اأحداثه التي حتيلك اإىل دي�شتوبيا 

جورج اأرويل اأو اىل غرائبية كافكا.
امل���كان غري حمدد، مدينة وغاب���ة وفندق يطل على البحر وكاأنه ير�شم اطار 

احلكاية ب�شرياليتها وغرابة اأحداثها.
دافي���د كولني فاري���ل )املمثل نف�ش���ه يف فيلمنا هذا( يع���اين الوحدة نتيجة 
هجر زوجته له، ندخل معه اىل الفندق ب�شحبة اأخيه الذي عاي�س التجربة 
وحت���ول اىل كل���ب!، لنتع���رف عل���ى �ش���روط ه���ذا امل���كان الذي ي���وؤوي من 
يبحث���ون ع���ن �شريك والذي تق�ش���ي ال�شروط فيه اأن مين���ح 45 يومًا ليجد 
ه���ذا ال�شري���ك، وبخالفه �شيتح���ول اىل حيوان يختاره ه���و.. اأمام موظفة 
ال�شتقبال نعرف اإن احليوان الذي يريد دافيد ان يكونه هو جراد البحر.. 
لت�شاأله بدورها عن ال�شبب يف اختياره رغم اأن اكرث رواد الفندق يختارون 
الكل���ب يقول : لأنه معمر ويعي����س 100 عام وذو طاقة جن�شية هائلة ودمه 

اأزرق كالنبالء.
م�شرتكات كث���رية بني الفيلمني حيث يطل علينا من جديد الكاتب واملخرج 
اليون���اين يورغو����س لنثيمو�س بفيلم���ه املثري قتل الغ���زال املقد�س، الذي 
يعر����س ق�شية نف�شية معقدة ا�شتوحيث من ال�شطورة القدمية ايفيغينيا.

يرتب���ط مراهق غام�س بعالقة �شداقة مع عائل���ة يف �شواحي املدينة، يلي 
ذلك اأحداث مرعبة يف هذه الق�شة اخليالية املثرية.

فيلم "قتل غ���زال مقد�س" ي�شتمد فكرته من ماأ�ش���اة »اأجاممنون« ب�شرورة 
الت�شحية باب���ن اأو ابنة، فى الأ�شطورة الأ�شلية �شيكون ثمن قتل اإفجينيا 
ه���و اأن تر�شل الإله���ة اأرتيمي�س الرياح فتحرك �شف���ن اأجاممنون اإىل حرب 

طروادة، ي�شحى الفرد لكي تنطلق اجلماعة.
ي���وؤدي النجمان كول���ني فاريل ونيك���ول كيدمان دوري الدكت���ور وال�شيدة 
مرييف العائلة التي تنعم بحياة هادئة يف منزلها يف طرف املدينة وتعي�س 
باأمان مريح مع والديهما املراهقني لكن حياتهم ت�شطرب وت�شاب بالرعب 
عندما يقحم املراهق مارتن نف�شه يف العائلة ويبداأ مبمار�شة انتقام مروع 
�ش���د الدكتور مرييف وال�شخا�س العزيزين عل���ى قلبه ويرجع ال�شبب يف 

هذا النتقام اىل حادثة قدمية عدت يف طي الن�شيان.
يوؤكد ه���ذا العمل الفني الرائع الذي ل ين�شى عل���ى ال�شمة املميزة ل�شلوب 
يورغو����س لنثيمو����س من حيث غمو�ش���ه املميز وامللف���ت يف التعبري عما 

ي�شعر به ويف الوقت ذاته يغو�س الفيلم يف اأعماق النف�س الب�شرية.
ي���رى يورغو�س لنثيمو�س اإن الفكار الرئي�ش���ة التي ركزعليها عند تاأليف 
ق�شة فيلم "قتل الغزال املقد�س"، هي العدالة والنتقام والميان والختيار 
وكذل���ك العجز عن  التميي���ز بني ال�شواب واخلطاأ عن���د مواجهة مع�شالت 

�شديدة يف احلياة.

الفيلم ي�ستمد فكرته من ماأ�ساة 
»اأجاممنون« ب�سرورة الت�سحية 

بابن اأو ابنة، فى الأ�سطورة الأ�سلية 
�سيكون ثمن قتل اإفجينيا هو اأن تر�سل 
الإلهة اأرتيمي�س الرياح فتحرك �سفن 

اأجاممنون اإلى حرب طروادة.

حققت املخرجة �سوفيا كوبول 
العديد من الأفالم املهمة 
التي نالت بها عدة جوائز 
 The ويف اآخر اأفالمها "املخادع
الفيلم  �سنع  Beguiled" تعيد 
الكال�سيكي املنتج عام 1971 
من بطولة كلنت اإي�ستوود 
واإخراج دون �سيغال بنف�س 
العنوان لكن بروؤية ن�سوية 
اأخرى. ويف هذا اللقاء تتحدث 
عن جتربتها ال�سينمائية:

 

* ه��ل تقومني  بتدوي��ر جمموعة من 
الأف��كار التي تريدي��ن تنفيذها عند 
هذه النقطة اأم اأنك تبداأين بالكتابة 

فقط؟ 
- اأ�شمُع دائمًا باأن وودي اآلن كان لديه درٌج 
ل���كل ه���ذه املالحظ���ات.ل اأفعل ذل���ك. عادة 
اأحت���اج اإىل وقت بني امل�شاريع لكي اأ�شبط 
كل �شيء. اأ�شعر كاأّن كل فيلم هو ا�شتجابة 
للفيل���م الأخري. هناك الكث���ري من ال�شيا�شة 
لذا م���ن ال�شعب اأن ت�شعر اأن���ه من الأهمية 
اأن ت�شنع فيلمًا اإذا مل ت�شنع �شيئًا له عالقة 

بال�شيا�شة. لكن ذلك لي�س هديف.

ك���م توؤث���ر التطلع���ات عل���ى العم���ل ال���ذي 
تنتج���ه؟ ذل���ك ما اأح���اول اأن اأن�ش���اه. يجب 
فق���ط اأن توجه غرائزك ملا يرتبط �شخ�شيًا 
بك، ل���ذا اأحاول اأن اأن�ش���ى كل �شيء يتعلق 
باجلمهور. اإن���ه اأمر مدرك باحلوا�س. بعد 
فيل���م "احللق���ة ..." اأردت اأن اأعم���ل �شيئ���ًا 
جمي���اًل ورقيق���ًا على نحو ب�ش���ري. ذلك ما 
حدث حني �شنعُت فيلم "امل�شحور". �شراع 
القوة هذا باأكمله بني الرجال والن�شاء هو 
دائمًا مهم يل، منذ فيلم "انتحار العذراء".
بعد ذلك اأ�شتطيع اأن اأرى عادة كيف اأن كل 

فيلم ينا�شب كل �شيء. 
* ما هو اأ�سعب فيلم �سنعِته؟

- يختلف الأمر من فيلم اإىل اآخر. اعتقد اأن 
الأم���ر الأ�شعب هو التعامل م���ع التوزيع. 
م���ن الأ�شهل اأن تق���وم به عل���ى ح�شابك ثم 

تبيعه بعد ذلك. 
* اعتق��دُت اأنك �ستقولني فيلم "ماري 

اأنطوانيت"؟
- كال، فهذا الفيلم كان غريبًا لأنه كان ي�شبه 

حماولة حرة مبا اأنه كان مبا�شرة بعد فيلم 
اأ�شنع ذلك  "مفقود يف الرتجمة". كنت ل 
الفيلم لو مل يكن عن ذلك الزمن. اأنا متاأكدة 
اأين ل اأ�شتطي���ع اأن اأ�شنعه الآن. لكن الكل 

لديه حماولة حرة بعد كل فيلم ناجح. 
* ما هو ال�سخ���س الرئي�س الذي يلبي 

حاجاتك العملية يف �سناعة الفيلم؟
- اإن���ه وكيلي بارت ووك���ر.كان يجد دائمًا 
طريق���ة جلم���ع التموي���ل. اإنه بط���ل الفيلم 
م�ش���رق.  درع  يف  فار����س  اإن���ه  امل�شتق���ل. 
و�شاعدتن���ي اأي�ش���ًا يف فيل���م "امل�شح���ور" 
مدي���رة �شرك���ة يونيفر�شال بكت�ش���رز دونا 
لنغل���ي . لقد تكلم���ت معها ع���ن الفيلم قبل 
ع���دة �شن���وات وقدمت يل الع���ون من اأجل 

الدخول اإىل اأر�شيفهم. 
"املخ��ادع" يف  فيل��م  عر���س  �سيت��م   *
اليابان. كيف �سيكون رد الفعل هناك 

كما تعتقدين؟
- اإنهم يحبون تلك الفرتة. اأ�شعر كاأن هناك 
الكث���ري من القم���ع يف الثقافة لذا اأمتنى اأن 

اأ�شتطيع الرتب���اط بها على ذلك امل�شتوى. 
الفيلم بالن�شبة يل يدور كثريًا حول القمع 
اجلن�شي ولي�س حول احلرب. لقد جمعوا 
دمًى من تلك الف���رتة. تلك الفرتة م�شهورة 
حقًا يف الياب���ان واأعتقد اأّن هناك نوعًا من 

التعالق.
* هل ترغبني يف الع��ودة و�سنع فيلم 
�سن��ة  ع�س��رة  خم���س  بع��د  هن��اك؟ 
عل��ى الطري��ق يعث���ر ب��وب و�سارلوت 

اأحداهما على الآخر ثانية ً...
- كال. لقد و�شعت ذلك خارج نظامي. 

* يتله��ف املعجب��ون ملعرف��ة م��ا الذي 
حدث لالثنني؟ 

- ح�ش���ن. �شن���َع ريت�ش���ارد كرت����س فيلم���ًا 
ق�ش���ريًا عن لقائهما ثاني���ة بعنوان "احلب 
احلقيقي"، لكني ل اأفعل ذلك.اأحبُّ الذهاب 
هناك لكن ل اأ�شتطي���ع اأن اأ�شنع فيلمًا اآخر 

هناك.
* ما هو ال�سخ�س الذي ي�ساركك دائمًا 

يف القطع التح�سريي؟

- اأخي رومان يق���دم يل عونًا كبريًا. دائمًا 
ي�شاع���دين حتى بدون اأن اأ�ش���ع اأ�شمه يف 
لئح���ة كادر الفيل���م. لكنه دائم���ًا ال�شخ�س 
اأفالم���ي  خمطوط���ات  ي���رى  ال���ذي  الأول 

وتقطيعها. 
العك���س؟ ه��ل ق��راأِت  * ه��ل يح��دث 
"موت�س��ارت يف  خمطوط��ات م�سل�سل��ه 

الغابة"؟ 
- كال. اإن���ه اأخ كبري، ذلك دوره. واأنا جمرد 

هاوية. 
* ه��ل �سيقوم اأب��وك فران�سي�س فورد 

كوبول باإخراج فيلم مرة اأخرى؟
ال�شينم���ا  �ش���اأن  انهم���ك متام���ًا يف  لق���د   -
عنه���ا.  كتاب���ًا  كت���ب  و  اللكرتوني���ة 
ويعده���ا اأمل امل�شتقب���ل. اإنه دائم���ًا يتطلع 
للتكنولوجي���ا بحي���ث اأن فك���رة كتابة فيلم 
ل تث���ري اهتمام���ه الآن كما تث���ريه ال�شينما 
احلي���ة. اإنه اأم���ر ظري���ف لأن اأبي وجورج 
لوكا����س كان���ا كالهم���ا ي�ش���وران ب�شورة 
رقمي���ة منذ ع���دة �شن���وات لكن اأن���ا واأخي 

نحب الأفالم كثريًا.
* م��ا راأيك بفيل��م كونت��ني تارانتينو 
اجلدي��د؟ وه��ل ي�ستطي��ع اأن يحافظ 

على ا�ستقالله يف نظام الأ�ستوديو؟
- تكلمت معه قلياًل حول ذلك. ل اعتقد باأن 
اأي �شخ����س �شيخربه عّم يفع���ل. فهو لديه 
�شخ�شي���ة قوي���ة وه���و واثق م���ن �شوته. 
ل اعتق���د باأن���ه �شي�شم���ح لأي �شخ����س باأن 

يعامله بطريقة فظة. 
اأن  ت�ستطيع��ني  باأن��ك  افرت���س   *

ترتبطي بذلك الأمر.
- اعتق���د ب���اأين ق���ادرة عل���ى فع���ل م���ا اأريد 
فعل���ه. ولأين ن�ش���اأت يف حمي���ط اأب���ي فقد 
تعلمُت اأهمي���ة الكفاح من اأجل ما اعتقد به 
كفنانة. ل ميكنك اأن تثري ذلك ثم تكون بعد 
ذل���ك ممتثاًل. كونتني كانت لديه دائمًا روح 

ثائرة.

ترجمة: جناح اجلبيلي

املخرجة �سوفيا كوبوال: �سراع القوة بني الرجل 
واملراأة دائمًا مهمٌّ يل

يف 21  كانون الأول  من كل 
عام يحتفي الو�سط الثقايف 
المريكي بذكرى وفاة 
الكاتب الروائي والقا�س 
وال�سينار�ست  فران�س�س 
�سكوت فيتزجريالد  التي 
كانت يف هذا اليوم من عام 
.1940

ا�شته���ر فيتزجريال���د بروايت���ه املهم���ة 
انتجته���ا  الت���ي   ) العظي���م  )غات�شب���ي 
ب���از  باأخ���راج  الف�شي���ة  ال�شا�ش���ة 
ال�شينمائ���ي  �شريطه���ا  لورمان،وق���دم 
يف مهرج���ان كان ع���ام 2013  بنف����س 
بطول���ة  م���ن  الفيل���م  ال�ش���م،وكان 
ليوناردو دي كاري���و وكاري موليغان 
،فيم���ا كان���ت املو�شيق���ى الت�شويري���ة 

لكريغ اأرم�شرتونغ.
ق�ش�شي���ة  اأعم���ال  فيتزجريال���د  كت���ب 
كث���رية خالل حياته الق�ش���رية التي مل 
تتج���اوز الأرب���ع والأربع���ني عامًا)21 

اأيلول 1896-21 كانون الول1940( 
وقد اأطلق هو عل���ى جيله )جيل اجلاز 
(  واأطل���ق عل���ى جيل���ه اأي�ش���ًا و�ش���ف 
اجلي���ل ال�شائ���ع الذي عا����س احلربني 

العامليتني.

بنجامني بوتون
لبنجامني  امل���ح���رية  )احل���ال���ة  ق�����ش��ة 
ع��ام  ج��ريال��د  فيتز  ن�شرها  ب��وت��ون( 

مع  ذل��ك  بعد  جمعت  وق��د   1921
ق�ش�س ق�شرية 
اأخرى وطبعت 
من  كمجموعة 
����ش���ت ق�����ش�����س 
اأج���واء  تعي�س 
م����ت���������ش����اب����ه����ة 
،اأك������������رثه������������ا 
غ��������راب��������ة ه���ي 
بنجامني  ق�شة 
ب����وت����ون  ال��ت��ي 
املخرج  اختارها 
داف����ي����د ف��ي��ن�����ش��ر 
ل����ي����ق����دم����ه����ا يف 
�شينمائي  �شريط 
بنف�س  غ��رائ��ب��ي 
بطولة  ال��ع��ن��وان 
بيت  ب���راد  النجم 
بالن�شيت  وك��ي��ث 
الفيلم  انتج  ،وق��د 

عام 2009
وب������ال������رغ������م م���ن 
ال���ق�������ش�������س  اأن 
اخل��م�����س الأخ����رى 
ت���ت���ع���ل���ق ب��ن��ف�����س 
الأف������ك������ار ال���ع���ام���ة 
ل�������ش���ردي���ة)احل���ال���ة 

واحلياة  باملوت  تفكري  من  امل��ح��رية( 
اأج��ل  م��ن  الأزيل  الإن�����ش��ان  و���ش��راع 
ينتهي  اأن  ب��د  ل  ال���ذي  امل��م��ّوه  البقاء 
تختلف  املحرية(  اأن)احلالة  يومًا،اإل 
بطرحها  الأخ������رى  ال�����ش��ردي��ات  ع���ن 
الن�شاين  اجل�شد  لت�شكالت  الغريب 
ت�شكالت  �شرنى،وهي  كما  وحتولته 
�شابقة  ابداعية  تقف مبواجهة جتربة 
اأو�شكار  النكليزي   وال�شاعر  للكاتب 

�شورة   ( رائعته  لنا  ق��دم  ال��ذي  وايلد 
دوري������ان غ�����راي( ال��ت��ي مت ان��ت��اج��ه��ا 
ك�شريط �شينمائي عام 1945 باخراج 
البريت اوين ومتثيل جورج �شاندرز 
وب��ي��رت ل��وف��ورد ودون���ا ري��د،ث��م اأعيد 
انتاجها �شينمائيا عام 2009 باخراج 
اأول���ي���ف���ر ب���ارك���ر ومت��ث��ي��ل ب���ن ب��ارن��ز 
وربيكا هول وكوليت و�شت،وهو عام 
دوريان  ،لكن   ) املحرية  انتاج)احلالة 
غ����راي ال����ذي ي�����ش��ي��خ ت��دري��ج��ي��ا 
املر�شومة  اللوحة  عند)ج�شد( 
حتى  �شابًا  ،يظل  ح��ني  حتى  ل��ه 
حل��ظ��ة ط��ع��ن��ه ال��ل��وح��ة ف��ي��ع��ود 
خنجره  ارت��د  وق��د  ميتًا  �شيخًا 
اأن  اىل ���ش��دره، يف وق��ت جن��د 

كما  متعار�شة  حالة  يعي�س   ) )باتون 
�شنجد.

تق���وم فكرة احلالة املح���رية لبنجامني 
بوت���ون عل���ى مر����س ي�شي���ب ج�ش���م 
بوتون حي���ث يولد �شبي���ًا لقيطًا وهو 
يف ج�ش���د يف عم���ر الثمان���ني ، متهالكًا 
�شعيفًا،وكاأنه م�شاب مبر�س )ال�شياخ 
( اأو ال�شيخوخ���ة ،وم���ا ا�شطل���ح عليه 
طبيًا الي���وم مبتالزمةهت�شنت كلينورد 
اأو متالزم���ة بروجريي���ا ،وه���و مر�س 
ي�شي���ب جمموعة من املولودين حديثًا 
،لكنه���م ل ي�شتطيع���ون النم���و ج�شديًا 
ويظل���ون مب�شت���وى ع�شل���ي وعقل���ي 
متدٍن حتى ي�شيبهم املوت املبكر..كما 

دلت البحاث الطبية احلديثة.

متالزم���ة فيت���ز جريال���د الت���ي منحه���ا  
لبطله )بوتون ( يف ه���ذه الق�شة التي 
حولها املخرج دافيد فين�شر اىل �شريط 
�شينمائ���ي عام 2009 ل ت�شبه متالزمة 
ال�شي���اخ اأو )ال�شيخوخ���ة ( لك���ن م���ع 
تغي���ري مبدع،ذل���ك اأن بنجامني بوتون 
�شبي���ًا  ويكربفيغ���دو  �شيخ���ًا  يول���د   ،
ث���م مراهقًا ث���م رج���اًل متكام���ل ال�شكل 
واجلم���ال )مث���ل مرحلته النج���م براد 
بي���ت( ثم يعود فينح���در اىل ال�شبا ثم 
الطفولة حتى مي���وت  بح�شن حبيبته 

ر�شيعًا !
احلي���اة لدى)بنجام���ني (  ت�شري عك�س 
عقرب ال�شاعة،متاما مثل �شاعة �شانع 
ال�شاع���ات الأعم���ى غات���و )مث���ل دوره 

اأ.كوتي���ز ( ال���ذي �شن���ع �شاع���ة حمطة 
قط���ار ني���و ارلين���ز عندما ج���اءه خرب 
مقت���ل ولده يف احلرب فجع���ل عقربها 
ي���دور بالعك����س بحي���ث تغ���دو احلياة 
فيه���ا مث���ل حرك���ة احلي���اة لبنجام���ني 

بوتون.
تبداأ اأحداث  الفيلم يف اآب2005 حيث 
كانت دي���زي 81 عامًا)كي���ث بالن�شيت 
( حتت�ش���ر يف م�شت�شف���ى نيوارليان���ز 
واأمامها ابنتها كارولني  37 عامًا)مثلت 
دوره���ا جولي���ا اأرمون���د(  وهي حتكي 
لها حكاي���ة �شانع ال�شاعات،ثم عالقتها 
بحبيبه���ا بنجام���ني بوت���ون ، فقد ولد 
بنجام���ني لقيط���ًا رب���اه عام���ال اخلدمة 
وزوجه���ا  امل�شت�شفى)كوين���ي  يف 
ني���ون ( وكان �شيخ���ًا يف ج�شد ر�شيع 
تغريه دورة احلي���اة التي ر�شمها فيتز 
جريال���د اىل �شب���ي ح�ش���ن ال�شحة ثم 
اىل مراه���ق ثم اىل رج���ل يعمل بحارا 
ويخو����س احل���رب الأوىل وينجو من 
املوت ويعود اىل ح�شن حبيبته حيث 
يتهالك ج�شده من جديد وي�شغر عائدًا 

اىل مرحلة الطفولة ثم الوفاة .
للفيل���م تفا�شي���ل كث���رية ج�شده���ا اأداء 
املمثلني على وف���ق خطوط ال�شيناريو 
الت���ي ر�شمها ال�شينار�ش���ت اأريك روث 
واختيار زواي���ا العمل من قبل املخرج 
واأب���داع �شانع املوؤث���رات الت�شويرية  

للم�شور كلوديو مرياندا  .
ان �شورة احلياة املتعاك�شة التي تدور 
على عك�س املنط���ق الفيزياوي للج�شد 
الن�ش���اين �شنع���ت لن���ا ه���ذه املعجزة 
الفنية التي ر�شمها بقلمه فيتز جريالد 
بخياله اجلامح وج�شدها املخرج دافيد 
فين�شر وفريق العمل الذي �شاعده على 

جت�شيد اأحداث ال�شريط املبهر.

احل�����ال�����ة امل�����ح�����رة ل���ب���ن���ج���ام���ني ب����وت����ون
با�سم عبد احلميد حمودي

ال�شينم���ا الملانية اأ�شبح���ت ظاه���رة املهرجانات ودور 
العر����س الأوروبي���ة ، فال���كل يج���ري وراء اأي منج���ز 
جدي���د لهذه ال�شينما ال�شاحرة ، �شينما حقيقية ، جميلة 
ومهم���ة ، �شينما ع���ن ق�شاوة احلي���اة املعا�شرة وكيفية 
تقدميه���ا ب�شورة مبه���رة ، ب�شيطة وعميقة ، وباداء من 

�شخ�شيات ت�شعرك بواقعيتها احلقيقية .
فيلم املخرجة ) ماري���ن اآدي( الخري ، )توين ايردمان( 
واح���د من الف���الم التي ت�شتح���ق اأن ن�شاه���ده بروية ، 
�شن�شح���ك كثريا بق���در مافيه م���ن اأمل ، قد يب���دو الفيلم 
للبع����س كوميديًا ، لكن خمرجته طرح���ت بذكاء ق�شية 
عميق���ة ور�شالة هادفة عن كيفي���ة متتعنا باللحظة التي 

نعي�شه���ا ، كيف من�شك بال�شع���ادة يف ظل عامل بارد قبل 
اأن يت�شرب العمر كما الرمل من بني الأ�شابع ، اأحتاجت 
) ماري���ن اآدي ( يف متري���ر ر�شالته���ا ه���ذه �شيئ���ًا م���ن 

الكوميديا كي تو�شل لنا تناق�س احلياة املعا�شرة .
فمدر����س املو�شيقى املتقاع���د ، الذي يعي����س ببوهيمية 
، وياأخ���ذ احلياة بكثري م���ن ال�شح���ك والالمبالة يقرر 
زيارة ابنته الوحي���دة ، والتي هي مناق�شة ل�شخ�شيته 
، ج���ادة ، متزمت���ة ، فارغ���ة عاطفيًا ، وتعم���ل م�شت�شارة 
يف �شرك���ة اغلب العامل���ني فيها ذكورا ، حت���اول فر�س 
�شخ�شيته���ا من اأج���ل جناحات اأك���رب ، بالتاأكي���د اللقاء 
بني الأب والبنة �شيحم���ل الكثري من اجلفاء ، فهما من 
عاملني خمتلفني ومتناق�شني ، هذا الختالف والتناق�س 
هو الذي يولد حلظات الكوميديا يف ظل حياة قا�شية .
اأمام جفاء البنة يقرر الأب اأن يطاردها في�شتعري �شعرًا 
وي�شع اأ�شنانًا ب���ارزة ليفر�س نف�شه عليها يف كل مكان 

تتواجد فيه ابنته ، يتل�ش�س عليها يف عملها ، ويقتحم 
امل���كان فقط م���ن اأجل اأن ي�شعرها كم ه���و يحبها ، وانها 
يج���ب اأن تغ���ري حياته���ا ، فاحلي���اة تنتهي وم���ن اجلرم 
اأن تنته���ي ب���ال حلظ���ات �شع���ادة  ، ذكاء املخرج���ة جعل 
م���ن حكاية ب�شيطة كهذه فيلم���ًا يفي�س حيوية وم�شاعر 
موؤث���رة يف روؤيت���ه ح���ول مفه���وم ال�شع���ادة ، احل���ب ، 
والعالقات العائلي���ة ، وبتفا�شيل �شغرية ولكنها مليئة 

حيوية ، انها كينونة الطبيعة الب�شرية .
يف واح���د من اأجم���ل م�شاه���د الفيلم يجل����س الأب عند 
البيان���و ليعزف ثم يخرب اجلميع اإن ابنته مغنية رائعة 
، تغني البنة وت�شتويل على القلوب ، تذوب يف اأدائها 
م���ع ع���زف الأب ، حلظات جتان�س احلي���اة و�شط زحام 
املل���ل والروتني ، لق���د جنح الأب يف تغي���ري منط حياة 
ابنته اخريا ً ومنط حياة من يعي�شون حولها ، حلظات 
تعّرى اجلمي���ع فيها وادركوا اأهمي���ة احلياة وال�شعادة 

، فق���د ا�شتط���اع الأب ان يجع���ل اجلمي���ع يول���دون م���ن 
جديد.

مثل هذه التح���ولت احتاجت املخرجة اىل ممثل ماهر 
يدرك اهمية هذه التفا�شيل ويج�شدها مب�شداقية ، وما 
قدم���ه املمثل )بي���رت زميوني�شي���ك( كان �شادقا وعظيمًا 
و�ش���ل حل���د التماه���ي يف ال�شخ�شية بتعبريات���ه التي 
يح���اول اأن يقدم ال�شعادة لالآخرين فيما يتاأمل من داخله 
، كان فيل�شوف���ًا وبوهيميًا ، طفاًل وحكيمًا ، اأما البنة ) 
�شان���درا هولر ( فقد قدم���ت اآخر ثالث م�شاهد يف الفيلم 

اداءًا يبقى را�شخًا يف البال .
املخرج���ة ) ماري���ن اآدي ( �شبق اأن ف���ازت بجائزة الدب 
الف�ش���ي يف برل���ني ع���ن فيلمه���ا ) كل �شيء اآخ���ر( وبعد 
�شم���ت �شنوات تعود بهذا الفيلم ال�شفاف والذكي باداء 
ممثلي���ه وحوارات���ه الذكية لتنت�ش���ر يف النهاية للعائلة 

ومتا�شك الأ�شرة على عبثية احلياة وروتينها.

توين ايردمان حلظة االإم�ساك بال�سعادة
فرا�س ال�ساروط


