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دوروف وخنزيـره ينتظـران مديـر التصـوير
وهـو يضع االنـارة .اجملمـوعـة السـينمـائيـة
كله ــا مت ــوثبــة ب ــانتـظــار بــداي ــة التـصــويــر
ومـدير االنتاج يضع حـبة الفاليدول حتت
لسـانه مـن شدة تـوتر أعـصابـه .أما دوروف
فيـتنـاول مـن حقيـبته انـاء املـربــى فيلـطخ
األرضيـة الـتي سـيمــر بهــا اخلنـزيـر تـاركـا
بــني كل ل ــطخـ ــة ول ــطخـ ــة مـتـ ــرا أو مـتـ ــرا
ونصفا .وبعد ذلك يلطخ جزءا من الورقة
الـرسـميـة ويـضعهـا علـى املـنضـدة .ويقـول
بعد ذلك:
نحن جاهزون.اخلنــزي ــر يتــوت ــر ،ويب ــدأ انفه بــاالرجتــاف
ويحاول التحرر من يد دوروف.
اخملرج يصدر أمره :كاميرا ..ابدأ.
دوروف يح ـ ــرر اخلـن ـ ــزي ـ ــر ،ال ـ ــذي يـن ـطـلق
راكـضا يف املـمر العقـا املربـى من األرضـية،
يقتـرب من املـوظف الـذي ميسـك بالـورقة
الـرسـميــة املهمــة فيلـتهمهـا ويهـرب راجعـا
ادراجه .وهكذا مت تصوير املشهد.
هل ميكنـنا أن نـصور اعـادة ثانـية؟ يـسألاخملرج.
ميكنك تـصوير عشر اعادات ان أردت قبلأن يـشـبع اخلنـزيــر .يجيـبه دوروف .وهنـا
يـنفجـر مـديــر االنتـاج :أانـت محتــال ،ولم
تكن بحـاجة خلمـسة خنـازير أو لكـونياك.
ولن أعطيك هذا املبلغ اخليالي لقاء هذه
احليلة البسيطة.
وداع ــا .لق ــد رأيـتــم كل العـملـي ــة ،فه ــاكـماخلنــزيــر وه ــاكم املــربــى وصــوروا أنـتم مــا
تشاءون من االعادات.
يـت ـ ــرك دوروف املـك ـ ــان .اخلـن ـ ــزي ـ ــر يــنع ـ ــر.
اجملمـوعـة الـسيـنمـائيـة تـضطـرب .اخملـرج
يصرخ:
أعيــدوا دوروف ،فالبـد أن لــديه ســرا! فالميكن أن تكون العملية بهذه البساطة.
أع ـ ـ ــادوا دوروف ودفع ـ ـ ــوا له امل ـبـلغ ك ـ ـ ــامال،
فصور لهم خمس اعادات كاملة.
ان جــذب املتفـرج الـى عـالـم قصـتنــا مبثل
ه ــذا احلل ال ــسهل .لــطخ الـط ــريق ال ــذي
يـنــبغـي لـلخـنـ ــزيـ ــر أن يـ ــسلـكه بـ ــاملـ ــربـ ــى،
وسيذهب الـى حيث تريد .واملـربى هنا هي

مشهد من احد االفالم االمريكية

املـعلـ ــومـ ــة الـتـي تـ ـشــبع ف ـضـ ــول املــتفـ ــرج.
ويـنبغي تقسيمهـا الى جرعـات صغيرة ،ثم
الـ ـشـ ــروع يف العــمل .قـ ــد يـت ـضـ ــايـق بعــض
املـثقفـني من هــذه املــزحــة اخلــشنــة .لـكن
اسـألـوا زيغمـونـد فـرويـد أو كـارل غـوستـاف
يــونـغ ،هنــاك حـيث يـتكـلمــان عـن املكــافــأة
التـي يجـب أن يحـصل علـيهــا املـشــاهــد أو
القارئ لقاء جهده العاطفي.
ينـبغي لنا تقسيم كل املعلومات الى أجزاء
صغيـرة ،كل جـزء يسـاوي نقطـة معلـومات
تستثير الفعل.
ان هـ ـ ــذا ل ـي ـ ــس صع ـب ـ ـ ــا علـ ـ ــى امل ـ ـس ـتـ ـ ــوى
الـسـطحي .فـأي بـرنـامج تلفـزيـونـي مهمـا
كــان غـبيــا يــستـطـيع أســر انـتبــاه املـاليني،
وال ـسـبـب؟ ان االن ـســان فـضــولـي ،وميـتـلك
شعــور الـتـنــاظــر ،وي ــود أن يع ــرف احللــول
لكل األحاجي.
الفضـول أول درجات االهتمـام .فمن الذي
قـتل ه ــذه ال ـسـي ــدة الغـنـي ــة؟ مل ــاذا ي ــرتع ــد
خـادمهــا ويتعــرق عنـد الـتحقـيق معه؟ مـا
الـذي كانـت تعمله ابنـة أخيهـا الفاتـنة مع
صديقهـا يف غرفة النـوم يف العلية يف ذلك
الوقت؟ ملاذا لم ينبح الكلب؟
الـفيـلم يـطــرح األسـئلــة علــى املـتف ــرجني،
ونحـن نقطـر لهم املعلـومات قـطرة قـطرة.
ويف كل جـواب هناك سـؤال جديـد .وهكذا،
مـا دمنـا نـتحكم بـاملعلـومـات فـنحن نـدَعِّم
اهـتمــام املتفـرج .سـؤال ..جـواب ..سـؤال ..

جـواب ..فالـقاعـة يعجبهـا أن تشكـل صورة
تامة من أجزاء من املعلومات.
الفـضــول يـجبــرنــا كـلنــا علــى الـبحـث عن
كـيفيـة الـكشف عـن شيء مجهـول .وهنـاك
قـ ــواعـ ــد غـيـ ــر مـعقـ ــدة لـتـ ــأجــيج اهـتـمـ ــام
املتفرج حني نروي له القصة:
 -1قدم املعلومات بجرعات صغيرة.
 -2يف كل مـ ــرة قـ ــدم مـعلـ ــوم ـ ــات أقل ممـ ــا
ت ـ ـش ــته ــي القـ ـ ــاعـ ـ ــة .ف ـمـ ـ ــا دمــت ت ــتحـكــم
باملعلومات فأنت تسيطر على الوضع.
 -3اح ــتف ــظ ب ـ ــالـلق ـم ـ ــة ال ـ ـس ـم ـي ـن ـ ــة مــن
املعلومات للنهاية.
-4ال تق ــدم أي ــة مـعل ــومـ ــة مج ــان ــا ،اجـعل
األبـطــال يـتـصــارعــون مـن أجل كل قـطــرة
مـعل ــوم ــات .فـكل م ــا كـبـ ــر اجلهـ ــد املق ــدم
لـلحصـول علـى املعلـومـة ،عظـمت قيـمتهـا
عند القاعة.
يف فـيلـم "ال ــوبـ ــاء" يهـ ــدد الفـنـ ــاء الكـ ــامل
املدينـة املوبـوءة .فرئـيس الواليـات املتحدة
نفسه أمـر بالقـاء قنبلـة ذرية علـى املديـنة
ليـسـتبـق انتـشــار امل ــرض من امل ــدينــة الــى
الـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة كـلهـ ــا .لـكـن الـعلـمـ ــاء
يف ـطـن ــون يف الـلح ـظـ ــة ذاته ــا ال ــى وج ــود
حـيــوان مــا يف اجلــوار ي ــشكـل دمه لقــاحــا
لل ـ ــوب ـ ــاء .الـعل ـم ـ ــاء يــبح ـث ـ ــون عــن ط ـ ــرق
النجاة.
اخلـط ــوة األول ــى :العـمـي ــد دانـي ــال (ميـثل
دوره داسـنت هوفـمان) يـسيطـر على طـائرة

(مركز التجارة العاملي)

النقاد يغدقون الثناء عىل فيلم
اوليفر ستون اجلديد
لــــوس اجنلـيـــس /اف ب

قــبل عـ ــش ـ ــرة اي ـ ــام مــن ع ـ ــرض فــيلــم
"وورلـد تـريـد سـنتـر" (مـركـز الـتجـارة
العـ ـ ــاملــي) لـلج ــمهـ ـ ــور اغـ ـ ــدق ــت اقالم
النقـاد الثـناء عـلى هـذه الفيلـم الذي
اخــرجه اوليفــر ستــون عن احـداث 11
ايلــول يف نيـويــورك رغم مـا اثــارته يف
الـب ــداي ــة "املع ــاجل ــة الق ــاسـي ــة" الـتـي
اشتهر بها مخرجه من شكوك.
ي ـ ــروي الفــيلـم ال ـ ــذي يعـ ــرض يف دور
ال ـسـيـنـم ــا يف امـي ــرك ــا ال ـشـم ــالـي ــة يف
الـت ــاسع مـن آب املقـبل قـبل شهــر مـن
الـذكـرى اخلـامـسـة لهــذه االعتـداءات
قصة حقيقية لـشرطيني حوصرا بني
انقاض برجي نيويورك التوأمني.
وكان اوليـفر ستـون اوضح لدى اعالن
شـركة بـاراماونـت املنتجـة عن املـشروع
يف متــوز " 2005مع ان الـفيـلم يـتنـاول
قصـة بطـولـة يف بلـدنـا اال انهـا عـامليـة
يف بعدهـا االنساني .انه عمل جماعي

مفعم العـواطف وتـأمل جـاد ملـا حـدث
يح ــمل يف طــيـ ـ ــاتـه تع ـ ـ ــاطفـ ـ ــا ي ـت ــيح
الشفاء".
ويـب ــدو ان اخـتـي ــار سـت ــون لـت ــسجــيل
وقـائع حـادث جلل يف تـاريخ الـواليـات
املــتحـ ــدة ج ـ ــاء يف محـله حـيـث ســبق
لهذا اخملـرج ان عالج حـرب فيتـنام يف
"بالتـ ــون" (كـتـيـبـ ــة) واغـتـيـ ــال جـ ــون
كيـنيـدي يف "جـاي.اف.كـي" واستقـالـة
ريـت ـش ــارد نــيك ـس ــون يف "نــيك ـس ــون" او
مـ ـ ــوجـ ـ ــة ثـ ـ ــورة الـ ـ ـشــبـ ـ ــاب م ــن خالل
املــوسـيقــى يف نهــايــة الـسـتيـنيــات مع
"ذي دورز" على اسم الفرقة املوسيقية
الشهيرة انذاك.
ل ـك ــن س ــتـ ـ ـ ــون ال ــبـ ـ ـ ــالـغ ال ــتـ ـ ـ ــاسـعـ ـ ـ ــة
واخلـمسني مـن العمر واحلـاصل على
ثالث جوائـز اوسكار من بينهـا جائزتا
افـضل مخـرج عن "بالتـون" عـام 1987
و(مـ ــولـ ــود يف الـ ــرابع مـن متـ ــوز) عـ ــام
 1990تعـ ــرض ايــض ـ ــا للــنقـ ــد بـ ـسـبـب
القـســوة الـشــديــدة الـتي اتــسمـت بهــا
بعـض اعمــاله مثـل (قتلـة بــالفـطـرة)
املفرط يف العنف.
وي ــوضح ن ــاق ــد االفالم ل ــوي ه ــاريــس
امل ـ ــسـ ـ ــؤول ال ــتحـ ـ ــريـ ـ ــري عــن م ـ ـ ــوقع
"م ــوفـي ــز.كـ ــوم" االلكـت ــرونـي ل ــوك ــال ــة
فـرانـس بـرس ان ستـون "معـروف بـانه

اخملرج اوليفر ستون

مخــرج جيـد جــدا لكنـه ايضـا يـتعمـد
صـ ــدم م ــشـ ــاعـ ــر امل ــشـ ــاهـ ــد لـتـمـ ــريـ ــر
رســالته" مــشيـرا ايـضـا الــى ان ستـون
معـ ــروف بـ ــانـه مهـ ــووس بـ"نــظـ ــريـ ــات
املؤامرة".
لكـن ه ــاريــس ال ــذي ك ــان مـن الـنق ــاد
القـالئل الـ ــذيـن شـ ــاه ـ ــدوا العــمل يف
ع ـ ــرض خ ـ ــاص اول يق ـ ــول ان م ـ ــرك ـ ــز
التجارة العـاملية جتنب الوقوع يف هذا
الـفخ .واوضـح "انه فــيلــم يحـكـي عـن
ابـطال ويثـير حقـا مشـاعرنـا ...ستون
ي ـ ــروي ق ــص ـ ــة م ـثــي ـ ــرة ي ـ ــؤدي ف ــيه ـ ــا
نيكـوالس كيـدج دوره ببـراعـة ال مـثيل
لها".
ويـ ـض ــيف "يـ ــظهـ ـ ــر كــيـ ـ ــدج يف نـ ــصف
الفيلم مطمـورا حتت االنقاض ويكاد
ال يـ ـس ـت ـطــيع ال ـن ــطق  ..ن ـ ــرى فقــط
عيـنيه تعبـران باقـتدار فـريد يـستحق
عليه االوسكـار وستكون صـدمة لي ان
لم يـرشح" لهـذه اجلـائـزة معتبـرا ان "
م ــرك ــز الـتجـ ــارة الع ــاملـيـ ــة " ميكـن ان
يكون الفيلم الذي سيخلد ستون.
هـذا الـرأي يـشـاركه فـيه ايضـا النـاقـد
رودجيــر فــريــدمــان يف شـبكــة فــوكـس
نيـوز التلفـزيونـية احملـافظـة املتـشددة
التي ال يفتـرض ان تظهر تعاطفا مع
مخ ـ ــرج ي ـصــنف كــيـ ــسـ ـ ــاري اذ يق ـ ــول
"سـتـ ــون اخـ ــرج فــيلـمـ ــا راقـيـ ــا وقـ ــويـ ــا
ومؤثرا وشخصيا حقا".
من جانـبه يقول الناقد ديفيد بوالند
يف نشـرته االلكترونيـة ان "الفيلم كان
علـى حــد سيف .والـسـؤال لـم يكن مـا
اذا ك ــان سـيف ــشل بل مـت ــى سـيحــصل
ذلك .لـكن ولــسع ــادتي الـكبــرى متـكن
سـت ــون وف ــريـقه مـن الـنج ــاح وارى ان
الفـيلـم هــو اول مـنــافــس ج ــدي علــى
اوسكار افضل فيلم لهذا العام".
ومن اسـرار جناح هذا العـمل كما يرى
هـ ــاري ــس هـ ــو ان سـت ـ ــون تفـ ــادى ملـ ــرة
واحدة اي تلـميحات سياسـية "ما عدا
يف الـبــدايــة عـنــدمــا عــرض م ـشــاهــد
نـشــرات اخبـاريـة (اخـذهـا مـن ارشيف
التلفـزيـونـات) تظهـر انـاسـا يف جـميع
الع ـ ــالــم يـ ــش ـ ــاه ـ ــدون الـهجـ ـ ــوم عل ـ ــى
البرجني وهم يبكون".
واعـتبــر انـه من الــواضح ان الــرســالــة
هـي ان "الع ــالم لـم يع ــد ينـظــر الـينــا
االن بهذه النظرة".

سـمـتـيـ ــة بـ ــاحلــيلـ ــة .ويـ ــذهـب الـ ــى سـ ــان
فــران ـسـيــسك ــو علــى الــرغـم مـن الـتهــديــد
بــالـقتـل .وهن ــاك ورغم الـصعــاب يجــد يف
قوائـم البواخر باخرة لم يتم تدقيقها كما
يـنــبغــي .لكـن الـب ــاخ ــرة اآلن م ــوج ــودة يف
البحر.
دانيال يعـرف مكان وجود السفـينة فيطير
اليها .لكن الضباب يخيم على البحر مما
يصعب العـثور علـى السفيـنة .لكـن دانيال
يجــازف بحيـاته ويقفـز من الـسمـتيـة الـى
سطح السفينة.
دانيـال يجـد رغـم الصعـوبـات صـورة القـرد
الـ ــذي دخل ال ــوالي ــات املــتح ــدة مـن غـي ــر
املرور بالكرانتني.
الح ـظـ ــوا أن كل عــملـيـ ــة احل ـصـ ــول علـ ــى
املعلومات مقسمة الى أجزاء صغيرة جدا،
ال ــى قـط ــرات .وكل قـط ــرة يحــصل علـيه ــا
البـطل يحصل عليهـا بصعوبـة بالغـة .فما
الذي يـريد املـؤلفـون احلصـول عليه بـهذه
الـط ــريق ــة؟ ي ــري ــدون أن يـجعل ــوا املـتف ــرج
يتسـرب داخل القصـة ويود أن يعـرف كيف
سـيـتـم احلـ ــدث .وجتـ ــري ه ـ ــذه العــملـيـ ــة
بدراماتيكية متصاعدة.
دانيـال يدخل محطـة التلفزيـون عنوة عن
طريق التهديد بالسالح ويطلب أن ينقلوا
ما يريـد نقال مباشرا .يعرض صورة القرد
ليتعرفها من رأى احليوان سابقا.
اآلن ،يجـب العثــور علــى القــرد يف الغـابـة.
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وهـذا مـا يـضع صعـوبـات جـديــدة ،يف حني
يحـاول أعـداء دانيـال قتله .وحـني يحصل
عل ــى القــرد أخـيــرا لـيحـمله يف الـطــوافــة
الـصـغيــرة الــى اخملـتبــر تالحقه طــوافتــان
حربيتان عمالقتان.
انظروا:
 مشاهد يف اخملتبر، يف القاعدة العسكرية، يف الطوافة، يف ادارة البحرية، يف الضباب فوق البحر، على الباخرة، يف التلفزيون، يف الغابة، يف اجل ـبـ ـ ــال ،ح ـي ــث يجـ ـ ــري ال ــبحــثالصطياد طوافة دانيال.
كل ذلـك لغ ــرض ايج ــاد القــرد ونـقله الــى
اخملتبر فقط.
معلــومــة كل مــشهــد مـختـصــرة ،بـصــريــة،
وصلــت بجه ــد جهـي ــد مـن خالل الـص ــراع
واألخطـار .وهـذا كله يـؤجـج فضــولنـا الـى
احلد األقصى.
أهم حلظـات توصـيل املعلومـات هي نقاط
االنعطـافات ،حـني توجه جـرعة املعلـومات
القـص ــة كلهــا ال ــى مجــرى جــديــد ب ـشـكل
مفــاجئ .وحتـدد هـذه االنـعطـافــات صنف
القـص ــة .وكلـمــا كــانـت االنعـطــافــات أكـثــر
فـرادة وابـتكـارا كـانـت القـصــة أكثـر مـتعـة
وجاذبية.
وال عجــب يف ان تـلعــب أفـالم املغـ ـ ــامـ ـ ــرات
بالغموض مع املعلومات .لكنكم ستقولون
أن األفالم اجل ــادة ال تـن ــزل ال ــى م ـسـت ــوى
األسـرار الـصغيــرة والتــأخيـرات اجملهـولـة.
هل تظنون األمر كذلك؟
مـاك ميريف ،بـطل جاك نيكلـسون يف فيلم
"أح ــدهم طــار فــوق عـش الــوط ــواط" يقع
سجـن م ـسـتــشف ــى نف ـسـي ــة .خالل نــصف
سـاعــة يف الفـيلم ميــضي شهــر من الــزمن
احلقيقي .كان يجب أن يعرف ماك ميريف
عن املـستـشفـى مـائـة مـرة أكثـر ممـا نعـرف
نحــن .لـك ــن ال صحـ ـ ــة لـ ـ ـشــيء مــن هـ ـ ــذا
القـبـيل .ملــاذا؟ ألن اخمل ــرج أراد أن يحـصل
املتـفرجـون علـى املعـلومـات بالـتقطـير وأن
يبـذلـوا أقصـى جهـد يف التـركيـز ليـوجهـوا
كل اهتمامهم على مـا يجري .ماك ميريف
يعـ ــرف –فجـ ــأة -أنه أسـي ــر أب ــدي يف ه ــذا
املستـشفى :الـزمن االجبـاري لعالجه غـير
محدود .وهـذا يعني :وداعـا أيتها احلـرية.
انـه يتـسـلم هــذه الـنبــأ املــريـع قبـل أسبــوع
واحـد من مـوعـد انتهـاء مـدة محكـومـيته.
اخملـ ــرج يعـص ــر مــن املعل ــوم ــة أقـص ــى م ــا
يـستـطيع مـن املشـاعر .املـؤلف الـسيـئ كان
سيـتعـجل ابالغ ه ــذه املعلــومــة يف قـصـته.
لكـن ال ــراوي املـتـمكـن يحـتفـظ ب ــاللقـم ــة
ال ــدسـم ــة لـي ـسـتـطـيع ب ــواسـطـته ــا حت ــول

يف كـ ـتـ ـ ـ ــابـه املـه ــم (أحـ ـ ـ ــادي ــث حـ ـ ـ ــول
االخراج الـسينمائي) يـورد لنا اخملرج
الروسـي الكبيـر ميخـائيل روم جتـربة
لـه تـ ـتـعـلـق بـعـ ـمـل املـ ـمـ ـثـل وضـ ـ ـ ــرورة
اسـتـيع ــابـه ابع ــاد ال ــشخ ـصـي ــة امل ــراد
جتـسيـدهـا ،خـاصـة اذا كـانت شخـصيـة واقعيـة
ولهـا آثـارهــا التـي تنـطق بهـا والـشـواهـد الـتي
تدل عليها ،لـتوفير قدر من االقـناع والصدقية
لدى املشاهد ،ويتحدث روم يف كتابه عن املمثل
الف ــذ ب ــوري ــس ش ــوكـني ال ــذي اسـن ــد الــيه دور
شخـصية (لـينني) ،وكيـف ان شوكني كـان يعمل
علـى منـوذج هـذه الـشخـصيـة بــاالستعـداد لهـا
قبل اكثـر من عـام علـى بـدء الـتصـويـر ،وبـشكل
تفصيلـي من قراءة كتابـاته ،ومشاهـدة الوثائق
ال ـسـيـنـم ــائـي ــة عـنه ،واالشـتغـ ــال عل ــى الـنــص
باقـصى درجـة من العنـاية ،لـدرجة ان اسـتقدم
جـراحا مجـربا لـدراسة حـالة الـشخصيـة وهي
م ـ ـص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة بـج ـ ـ ــرح ،بـل انـه ال ـتـق ـ ـ ــى يف اح ـ ـ ــد
املــستـشـفيــات بــاالشخــاص ال ــذين يـتعــرضــون
لالصابة نفسها.
اســوق هــذه املقــدمــة وانــا اتــابع تــوجه شــركــات
االنـت ــاج الــتلف ــزي ــونـي النـت ــاج اعـم ــال درامـي ــة
تـتـن ــاول ج ــوانـب مـن الـت ــاريـخ املع ــاص ــر ،وهـي
االعمــال الـتي لـم يج ــرؤ صنــاع الــدرامــا علــى
اخلــوض فيهـا يف زمن االسـتبـداد الـدكتـاتـوري
حلـسـاسـيتهــا ،واقتـرابهـا مـن املنـاطق احملـرمـة
ال ـتــي ميـكــن له ـ ــا ان ت ـث ـي ـ ــر لهــم الـك ـث ـي ـ ــر مــن
املشكالت مع سلطة الرقيب.
واح ـسـب ان ارتـي ــاد ه ــذه املـنــطق ــة الــبك ــر مـن
املــوضــوعــات الــدرامـيــة ،ي ـسـتل ــزم الكـثـيــر مـن
العنـاصـر املهمــة ،التي يـجب ان تتـوفـر لـصنـاع
هــذا النــوع من الـدرامـا ،خـاصـة ان هــذا النـوع
من االعمـال غالبـا ما يسـتقطب اهتمـام قطاع
واسع من املشاهدين ،السباب كثيرة ،ليس هذا
مجال اخلوض فيها.
ولعل االهـتمــام بــاخـتيــار املمـثل الـشخـصيــات
املـراد جتــسيـدهـا يف مـثل هــذه االعمـال واحـد
مـن اهم اسبـاب جنـاح هـذه االعمـال بـافتـراض
ان املـمـثل الــذي يـقع علـيه االخـتـي ــار يجـب ان
يكـون مبستـوى اهتـمام كـاتب الـنص بتفـاصيل
هذه الشخصيـة او تلك ،وان يكون ملمـا بابعاد
هذه الشخصية باحلد االدنى الملام ممثل مثل
شوكني بشخصية مثل شخصية (لينني).
واملـت ــابع للـبعـض مـن هــذه االعـمــال ،ال ب ــد له
من ان يقف امـام القـصور الـواضح ملـمثليـنا يف
جتـ ـسـيـ ــد ال ــشخ ـصـيـ ــات املـ ـسـنـ ــدة إلــيهـم ،وان
يـك ـتـ ـ ـشـف الـفـق ـ ـ ــر يف املـعـل ـ ـ ــوم ـ ـ ــات عــن ه ـ ـ ــذه
الـشخصـيات بـاقتفـاء آثارهـا ،ودراستهـا وجمع
املعلـومات عـنها ،علـى الرغـم من قصـر املسـافة
الـ ــزمـنـيـ ــة عــنهـ ــا ،ووجـ ــود االشخـ ــاص الـ ــذيـن
عــاصــروه ــا علــى قـيــد احلـيــاة ..وهـي م ـشـكلــة
ي ــتح ــمل اخملـ ـ ــرجـ ـ ــون ق ـ ـسـ ـطـ ـ ــا وافـ ـ ــرا م ــنهـ ـ ــا
بـاعتمـادهم املـواصفـات العـامـة يف اختيـاراتهم
ومــن اس ـت ـبـ ـط ـ ــان ق ـ ــدرات امل ـمــثل وامـك ـ ــانـ ـ ــاته
االدائية على التصدي ملثل هذه االدوار.
يف االفق اكثـر مـن مشـروع من هـذا النـوع ،وهـو
امــر يتـطلب الـدقـة يف االخـتيـار ان كــان هنـاك
حـرص على استـيفاء كل عنـاصر النجـاح لهذه
االعمال.

اجتاه القصة حتوال مفاجئا.

(شكر ًا للتدخني )
براعة يف التمثيل والكشف عن التضليل االعالمي

لقطة من الفيلم

تـرجمـة  /عـادل العـامل

يحـول تـدخني الـسجـائـر الكـثيـر منـا
الـ ـ ــى اخالق ـيــني ش ـ ــديـ ـ ــدي الغـ ـضــب
واالستياء ،بطبيعـة احلال ،كما يقول
كــاتب هــذا املقــال جمللـة الـنيـويـوركـر،
ديـفــي ـ ـ ــد دي ـن ـبــي .اذ ك ـيـف ميـك ـنــن ـ ـ ــا
الـتسـامح مع صنـاعة جتـمل السـم يا
ترى؟
ذلك هو نـوع الشعور الـوجداني الذي
يــنحــته اجـ ــزاء صغـي ــرة املـمــثل نــيك
نـيلــور (ويقــوم ب ــدوره ارون ايكهــارت)،
ب ـطـل فلــم "شكـ ــرا للـت ــدخـني" ونــيك
هـنا ،وهـو متحـدث رسمي بـاسم لـوبي
التـبغ يف واشنـطن ،مــزيج من الـزهـو
والـصــراحــة الــوقحــة .فهــو يعــرف ان

حـججه دفــاعــا عـن التــدخـني مجــرد
هـراء ،لـكنه يـستـمتع بـلعبــة التلـفيق
كـثيــراً الــى حــد عــدم الـتخـلي عـنهــا.
وكمــا يفـســر البـنه الـشــاب ،جــوي ،يف
الفـلم (وميثله كـاميـرون برايـت) ،فان
الهــدف ،يف هــذا الـصـنف مـن العـمل،
ال يـتطـلب من الـواحـد ان يكـون علـى
حـق ،بـل ان يـك ـ ـ ــون مـه ـي ـمــن ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى
احملــادثــة .فــاذا انت وضـعت خـصـمك
يف موقف الـدفاع ،اذا اغرقت ادعاءاته
بـ "حقـ ـ ــائقـك" ،ف ـ ــانـك امل ـن ـت ــص ـ ــر يف
املعركة االعالمية!
وإذ يـك ــيف جـ ـ ــاسـ ـ ــون ري ـتــمـ ـ ــان (ابــن
اخمل ــرج واملـنــتج ايف ــان ريـتـم ــان) هـن ــا
رواية كريـستوفر بكلي الهـجائية لعام
 1994للــسيـنمــا ،ف ــانه يحــافـظ علــى
سمـة طمـوحـة بشـكل معطـاء .فنجـد
نــيك هـن ــا يـبـيع مـتع ــة ادم ــانـيـ ــة مع
اغـراءات بحريـة اخليار ،وقـد يكون له
قصـده بـشـأن املـســؤوليـة الـشخـصيـة
(وهل بقـي هـن ــاك اح ــد حل ــد االن ال
يعرف اخطـار التدخني؟) ،لكنه ايضا
سـي ــد ملـثل هـ ــذه االلعـ ــاب القـ ــوقعـي ــة
Shellالبـالغيــة .ونـيك هــو املــرادف

املفكـرللـرجـال االقـويـاء ذوي االبـدان
الضخمـة يف املصـارعة االحـترافـية –
فهو وغد بطريقة فاتنة.
ويعـتـب ــر "شك ــرا للـت ــدخـني Thank
you for smokingفلـمــا يـت ـسـم
بـالـذكــاء ولكن بـاخلفـة ايضـا .وبنـاؤه
ال ـ ــدرامــي رقــيق ،ان لــم يـكــن كــيفــي ـ ــا
بصـراحـة .غيـر ان ايكهـارت يـستـطيع
ب ـ ـ ـ ــادائـه املـ ـتـ ـم ـك ــن ،جـعـل ال ـ ــص ـ ـ ـ ــورة
مـتـمـ ــاسـكـ ــة فقـبـل عقـ ــد مــضـ ــى مـن
الــزمـن تق ــريبــا ،ويف فـلم نـيل البــوت،
"يف صحـب ــة ال ــرج ــال" ،ك ــان ايـكه ــارت
التـشــادي اخلــارق للعــادة ،الــذي كــان
ميارس حيال قـذرة على امرأة طرشاء
كــوسـيل ــة للـثــأر لـنفــسه مـن اجلـنــس
االنــثـ ـ ــوي ،وقـ ـ ــد جـعل ايــكهـ ـ ــارت مــن
التـشــادي خــسيـســا علــى نحــو ث ــابت
بحيث اني تصورت انه ميكن ان يكون
واحدا من املمـثلني املبجلني النادرين
الـذين يـرفضـون ان يفصلـوا انفـسهم
عن الـشخصيـة التي يعـرضونـها لـنا.
وانـي ال ت ــسـ ــاءل الـ ــى ايـن سـيـ ــذهـب
ايــكهـ ـ ــارت .فلـكـ ـ ــونه راكــب ال ـ ــدراج ـ ــة

امللـتحي الـورع الـذي ميـتص مـوجـات
صــدمــة جــوليــا روبيــرتـس يف "ايــرين
بـروكـوفـتش" ( ،)2000كـان عـاجـزا عن
اظهـ ــار أي مـن سـم ـ ــاته املـمـيـ ــزة مـن
الـسحــر الـســاخـط ،وبعــدهــا ،يف آخــر
مـ ــشـ ـ ــاريع اخمل ـ ــرج الب ـ ــوت ،ل ــم يفـلح
ب ـ ــالقـ ــوة الـتــي افلـح به ـ ــا يف فلـم "يف
صحـبـ ــة الـ ــرجـ ــال" .لـكــنه االن حـقق
دورا خـارقـا للمـألـوف .فـايكهـارت هنـا
يتسم بـابتسامة عـريضة ،وفك مربع،
وغـط ــاء مـن شع ــر اشق ــر ري ــدف ــوردي
الـنـ ــوع ،لـكــنه احـ ــول العـيـنــني قلــيال،
وعـندمـا تنـتشـر االبتـسامـة العريـضة
عـلى وجهـه تتسـاءل ان كان سعـيدا ام
انه يحدق يف رضا او حبور.
ان السـينمـا بحاجـة شديـدة االن الى
جن ــوم ،فنـظــراته اللـطـيفــة وشخـصه
البـغيـض علــى نحــو يتــسم بــاللـطف
متأل الشاشة.
ورحـت وان ــا اراه ي ــؤرجح ج ـسـمه هـن ــا
وهناك يف فلم "شكـرا للتدخني" هذا،
ويفـند حـجج نيك املعقـولة الـباطـلة،
اســتـ ـ ــرجع يف ذه ـنــي ص ـ ــورة الـ ــش ـ ــاب
املشـاغب تونـي كيرتـس وكذلـك كيرك
دوغـالس ،الـل ـ ـ ــذيــن م ـثـال دور اوغ ـ ـ ــاد
يــبعــث عل ـ ــى االنــبه ـ ــار يف افالم مــثل
"الـسيئ واجلـميل The Bad and
the Beautifulوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دوغــالس
دائماً مـشدودا ومفتقرا الـى الدعابة.
وميـ ـتـلــك اي ـكـه ـ ـ ـ ــارت زه ـ ـ ـ ــوه (وذقـ ـنـه
امل ــشقـ ــوق) ،لكــنه يع ــرف ايـض ــا كـيف
يسترخي على الشاشة .ولو تهيأت له
النـصوص التـي يستحقـها ،الستـطاع
ان يـن ــافــس ج ــورج كل ــونـي عل ــى ادوار
الفتيان البارعني.
ان هناك اجتاها حتاول صناعات فيه
ان تسبق نقـادها بتقدمي نـفسها على
انهــا تعـمل للـصــالح الع ــام اكثــر ممــا
يفـعل هـ ــؤالء الــنقـ ــاد ،مــثلـمـ ــا تفـعل
شـركـات املشـروبـات الكحـوليـة عنـدمـا
حتـ ـ ــذر زبـ ـ ــائ ــنهـ ـ ــا بـ ـ ــان ال يـ ــشـ ـ ــربـ ـ ــوا
ويـ ــس ـ ــوق ـ ــوا! وي ـ ــأخ ـ ــذ ري ـتــم ـ ــان ذلـك
االجتاه خطـوة ابعد فيعلن نيك على
التلفـزيــون حملـة اعالنــات بخمـسني
مليـون دوالر القنـاع االوالد بـالـتخلي
عن التدخني ،وهذا التخلي ،بالطبع،
اخ ــر م ــا ت ــري ــده ش ــرك ــات الـتــبغ مـن
االوالد لـكـن الب ـ ــد لهـ ــا مـن ال ــظهـ ــور
بانها تريد ذلك!.

