
سينما

مــهــرجــان  فــي  ســتــالــون  سيلفستر 
«. مشاركته فــي دورتـــه الـــ72 

ّ
»كــــان

)14 ـ 25 مايو/ أيار 2019( مرتبطة 
ــزٍء جـــديـــد مــــن الــســلــســلــة األشـــهـــر  ــ بــــإطــــاق جــ
فــي ســيــرتــه املــهــنــّيــة، »رامـــبـــو«، هــو الــخــامــس 
بعنوان »دم أخير« )2019( ألدريان غرونِبرغ؛ 
»دم  األول،  الجزء  مة من  ُمرمَّ وبعرض نسخة 
الجمعة،  )مساء  كوتشيف  ْد 

َ
لت  ،)1982( أول« 

24 مايو/ أيار 2019، في »قصر املهرجانات«(. 
سلسلة سينمائية منبثقة من كتاب »رامبو« 
 ،)1943( مـــــوّريـــــل  ــيـــد  ــفـ ديـ لـــلـــكـــنـــدي   )1972(
ا من عام  بــدًء الدولية  الــصــاالت  ومنطلقة في 
ثــابــتــتــان:  فــيــهــا وظــيــفــتــان  لــســتــالــون   .1982
ى 

ّ
التمثيل، وكتابة السيناريو مع آخرين. يتول

إخـــــراج جـــزء واحــــد فــقــط، هـــو الـــرابـــع: »جـــون 
رامبو« )2008(.

ــخــتــصــر بــشــخــصــيــة جــــون رامــبــو 
ُ
الــحــكــايــة ت

)ســـتـــالـــون(. جــنــدي أمــيــركــي يــعــود إلـــى بلده 
ـ 1975(،  فــيــتــنــام )1955  بــآثــار حـــرب   

ً
ُمــحــّمــا

ا عن آخر 
ً
وينتقل من مدينة إلــى أخــرى، بحث

رفــيــق مــن رفـــاق الــســاح. يكتشف أنـــه مــتــوٍف 
ــاتـــج عــن  ــمــــرٍض ســـرطـــانـــي، نـ ــتـــه بــ ــابـ ــر إصـ ــ إثـ
مواد ساّمة مستخدمة في الجيش األميركي. 
ـــى. يـــواجـــه أشــبــاحــه 

ّ
يــتــعــّرض لــتــحــّديــات شـــت

وماضيه عبر صراع مع شرطة إحدى البلدات 
ا 

ً
تعكس شيئ وآالم. صــورة  الريفية. مصائب 

مــن بــــؤٍس مــتــأٍت مــن حــــرٍب، يــدفــع أمــيــركــيــون 
قَبل الفيلم 

َ
كثيرون ثمنها أعواًما طويلة. ُيست

ــنــجــز بــعــد أعــــوام عــلــى رائــعــتــن 
ُ
جـــيـــًدا، هــو امل

من روائــع أفام تلك الحرب: »صائد الغزالن« 
 ،)2016 ـ   1939( تــشــيــمــيــنــو  ملــايــكــل   )1978(
فــــورد  لــفــرنــســيــس   )1979( اآلن«  و»الـــــرؤيـــــا 
ا متنّوًعا 

ً
كوبوال )1939(. فيلمان يبدأان نقاش

عـــن الـــحـــرب والــســيــنــمــا والـــفـــرد والــتــداعــيــات 

والصورة، بلغة سجالية رافضة وحــاّدة. »دم 
ا 

ً
أول« يحاول إكمال هذا بلغة أخرى، مستعين

بـــــفـــــرٍد يـــــواجـــــه مــــاضــــيــــه ومــــــآزقــــــه الــنــفــســيــة 
ــق إيـــــرادات 

ِّ
والـــروحـــيـــة واالجــتــمــاعــيــة، فــُيــحــق

ــا و904 
ً
ألــف ا و212 

ً
دولــيــة تــســاوي 125 مليون

دوالرات أميركية، مقابل ميزانية إنتاج تبلغ 
15 مليون دوالر أميركي فقط. املزج بن الذاتي 
والـــعـــام أســـاســـّي. تفكيك الــُبــنــى االجــتــمــاعــيــة 
 مــهــّم فــي بناء 

ٌ
والــنــفــســيــة واالنــفــعــالــيــة عــامــل

شخصية جــون رامــبــو. الــصــدام الحاصل بن 
رامبو، العائد إلى بلده كمن يبقى في متاهات 
ــراب، والــبــيــئــة  ــ ــخــ ــ ــنـــف والـــــــدم والــ ــعـ املــــــوت والـ
االجــتــمــاعــيــة الـــقـــادم إلــيــهــا، يــنــتــج مــن أسئلة 
مـــطـــروحـــة عــلــى االجـــتـــمـــاع األمـــيـــركـــي لحظة 
والقيادة  السياسية  لــإدارة  ي 

ّ
الكل االنغماس 

العسكرية واآللة االقتصادية في تلك الحرب. 
روايــة »رامبو« مكتوبة قبل أعــوام قليلة على 
انتهائها. ُينجز الفيلم بعد 7 أعوام فقط على 
نهايتها. األسئلة تعصف بالبنيان األميركي. 
بمرايا  أشــبــه  أول«  دم  »رامــبــو:  لــهــذا، ُيصبح 
تــعــكــس غـــلـــيـــان الــــنــــاس واملـــجـــتـــمـــع واألفــــكــــار 

والصناعة والسياسة. 
ــذه بــــدايــــة درٍب ســيــنــمــائــي  ــ ــه. هـ ــ ــيـــزة لـ ــذه مـ ــ هـ
ملمثل يــنــخــرط فــي صــنــاعــة الــفــن الــســابــع، من 
دون أن يعثر على ألــٍق تمثيلي يريده فيعجز 
ملــاًمــا. األفـــام الاحقة  عــن الحصول عليه، إال 
ــســرف فــي الــعــنــف والــتــشــويــق 

ُ
فــي السلسلة ت

واملبالغة. تحاول أن تواكب تحّوالت السياسة 
في العالم. تريد أن ترافق الحرب الباردة قبل 
فها إثــر ســقــوط جـــدار بــرلــن )9 نوفمبر/ 

ّ
توق

البريسترويكا  وزمـــن   )1989 الــثــانــي  تــشــريــن 
 )1988( لبيتر 

ً
)1985ـ  1991(. الجزء الثالث مثا

حربها  في  أفغانستان،  إلــى  يذهب  ماكونالد 
 

ٌ
ضــد غــزو واحــتــال سوفياتين. هــذا حاصل

بعد عــودتــه إلــى فيتنام، فــي »رامــبــو: دم أول، 
الجزء الثاني« )1985( لجورج بان كوزماتوس، 
ا عن أسرى أميركين متروكن في سجون 

ً
بحث

الــذي ُيخرجه،  الــجــزء  فــي  فيتنامية شيوعية. 

ــا الــحــرب 
ً

ــا رافــض
ً
م ســتــالــون نفسه إنــســان ــقــدِّ ُي

والــعــنــف والــــدم، وُمــقــيــًمــا فــي عــزلــة تايلندية. 
تتعّرض لوحشية  دينية مسيحية  بعثة  لكن 
إرهابين من بورما، ما يدفع جون رامبو إلى 

إنقاذها، بوحشيته املعتادة.
4 أجزاء في 26 عاًما، بتكلفة إنتاجية تساوي 
أميركي، تتمّكن من حصد  168 مليون دوالر 
ا 

ً
ألف و873  ا 

ً
مليون  727 تبلغ  دولــيــة  إيــــرادات 

سيلفستر  شهرة  هــذه  أميركيا.  دوالرا  و237 
ستالون )1946(. الئحة أفامه مليئة بعناوين 
مــخــتــلــفــة، يــغــلــب عــلــيــهــا الـــتـــشـــويـــق والــقــتــل 
والعنف، وبعضها يحاول أن يكون كوميدًيا. 
نادًرا ما يكون له فيلٌم يكشف براعته األدائية، 
»كوباند« )1997( لجيمس مانغولد. الئحة  كـ
 ومــخــرًجــا 

ً
ــا

ّ
تــتــضــّمــن أعــمــالــه املــتــنــّوعــة: مــمــث

ــر  ــ ــبــــدأ أواخــ ــا وكــــاتــــب ســـيـــنـــاريـــو، تــ ــًجـ ــتـ ــنـ ومـ
إلـــى لحظة  ـــ20، وتــســتــمــّر  ــ الـ الــقــرن  ستينيات 
عـــرضـــه مــقــتــطــفــات مـــن الـــجـــزء الـــخـــامـــس في 
 2019«، إلى جانب تلك النسخة 

ّ
مهرجان »كان

مة من فيلم افتتاح السلسلة. رمَّ
ُ
امل

في صنع شهرٍة  ساهم 
ُ
ت ثانية  هناك سلسلة 

وحــضــور وتــفــاعــل. تبتعد عــن عنف الــحــروب 
ــة  ــيـــويـ ــــقــــة، وحـ

ّ
ــكــــة واملــــعــــل ــائــ ــة الــــشــ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ واألسـ

ــب لـــدى ُمشاهدين  ــحــبَّ
ُ
الــتــشــويــق الــتــجــاري امل

كثيرين. تبتعد عن الصورة املثالية لألميركي 
الوطني الذي، بطرحه أسئلة الحرب والخراب 
النفسي والـــدمـــار الــروحــي عــلــى بــلــده، يــدافــع 
عنه دائًما، وعن رفاق الساح، وعن مواطنن 
ــاب والــقــتــل  ــ ــ ــراد يـــواجـــهـــون تــنــانــن اإلرهـ ــ ــ وأفـ
والنهب. سلسلة ثانية تعتمد على شخصية 
ا من تلك البذرة 

ً
ا، شيئ

ً
ُماكم يحمل، هو أيض

يمتلك حساسية  لــكــنــه  األمــيــركــيــة،  الــوطــنــيــة 
ــــدام  انـــفـــعـــالـــيـــة أقـــــــوى وأعـــــمـــــق، ويـــــواجـــــه صـ
مــســألــتــن يــعــيــشــهــمــا ويــعــانــي تــداعــيــاتــهــمــا: 
خطواته الثابتة باتجاه االنتصار في حلبات 
ا من موت  املاكمة، وتداعي الحياة حوله، بدًء
مـــدّربـــه الــعــجــوز مــيــكــي غــولــدمــيــل )بـــورغـــس 
)تاليا  ينو 

ّ
بين أدريـــان  زوجته  ثم  ميريديث(، 

ــايـــر( وصـــديـــقـــه/ مــنــافــســه الـــســـابـــق أبــولــو  شـ
كريد )كارل ويثرس(، وصواًل إلى شيخوخته 

ومرضه السرطانّي.
نديم...

26

من جندي ُمصاب 
بأعطاب الحرب إلى مقاتل 

يسفك الدماء

في 24 مايو 2019، 
يُقّدم سيلفستر ستالون 

مقتطفات من 
»روكي 5« في »قصر 

المهرجانات« في »كاّن«، 
ثم يعرض نسخة مرّممة 

من »دم أول« )1982(

نديم جرجوره

في  تكشف،  صحافية  أو  نقدية  كتابة  مــن  عــديــدون  مخرجون  يستاء 
تحليلها أفالًما لهم، جوانب كثيرة من القّصة أو الحبكة. يرون في هذا 
ون 

ّ
ا لن يستسيغوه، ألنه ـ بالنسبة إليهم ـ يفضح املضمون. يظن

ً
استباق

شاهدة، وُيفّرغها من مفاجآتها 
ُ
ل امل

ِّ
أن سرًدا ملسار القّصة/ الحبكة ُيعط

من  أكبر  السينما  أّن  يتناسون   .
ً
تفاعال أو  أو صدمة  دهشة  وإثــارتــهــا 

وأن  أعمق من حبكة،  الكبيرة  الشاشة  املبثوثة على  الــُصــَور  وأن  قّصة، 
ه، 

ّ
 يستحيل نقل هذا كل

ْ
إذ املعالجة والتمثيل والتقنيات أهّم من كشٍف، 

بما ُيثيره من انفعاالت، إلى كلماٍت. يعتقدون أن القّصة/ الحبكة أساسية، 
 كتابة، نقدية 

ّ
وهذا صحيح لكنه لن يكون األساسّي. يتغاضون عن أّن كل

ــراد 
ُ
امل أو تفكيكية، لن تحول دون ُمشاهدٍة، فهي  أو تحليلية  أو سردية 

شغف  ل 
ِّ
عط

ُ
ت لن  فقراءاتهم  يــقــرأوا  وإْن  ويتابعون،  يهتّمون  شاهدين 

ُ
مل

شاهدة لديهم.
ُ
امل

شاهدة. 
ُ
لون عدم القراءة قبل امل

ّ
ا، ُيفض

ً
هذا ينسحب على ُمشاهدين أيض

يكتفون بمعلومات عامة، فأسماء عاملني في األفالم تكفيهم الختيارها، 
 بتحريضهم 

ٌ
من دون التغاضي عن أن مواضيع وأساليب اشتغال كفيلة

 بعضهم 
ّ

ون عن قراءة نقد أو تحليل، ولعل
ّ

شاهدة املطلوبة. ينفض
ُ
على امل

يختار حواًرا مع مخرج أو ممثل أو فنان صورة أو توليف أو موسيقى 
شاهدة، ويختارون بناًء عليها. ال عالقة لهذا 

ُ
إلخ. آخرون يقرأون قبل امل

ا أن املكتوب عن األفالم يتناقض 
ً
 يكتشفون الحق

ْ
بنتيجة خياراتهم، إذ

مع ما يرونه فيها، أو العكس. هذا جزٌء من لعبة خفّية بني ثالثة أطراف: 
تقع   

ْ
إذ فيها،  ر يحصل 

ّ
توت رغــم  لعبة جميلة  ونــاقــده.  الفيلم وُمشاهده 

ا، أو يتوافق أحدهم مع اآلخر، أو مع الطرفني 
ً
خالفات بني الجميع أحيان

اآلخرين.
شاهدة 

ُ
استياء مخرجني من »فضح« أفالمهم أمام قــّراء يرغبون في امل

 يفرض 
ْ
ًيا، عن آلية عمل يعتمده بعضهم أثناء التصوير، إذ

ّ
يختلف، كل

ا على العاملني جميعهم، مانًعا أحًدا منهم من التفّوه 
ً
البعض حصاًرا خانق

بكلمة واحدة عما يحصل في االستديو أو موقع التصوير، وعما تقوله 
يوسف  بهذا.  مشهوٌر  كوبريك  ستانلي  العمل.  يوميات  وعــن  الحكاية، 
املستور«  »كشف  مختلفة.  والصحافية  النقدية  الكتابة  ا. 

ً
أيض شاهني 

االنتهاء من  قبل  حــوار  إجــراء  عــدم  ل 
ّ

ُيفض ُمخرجني، وبعضهم  ُيزعج 
 يشعرون 

ْ
ون إلى حّد ما، إذ

ّ
الفيلم، أو قبل عرضه. هــؤالء ُمحق تحقيق 

لن  اإلبـــداع«  »عبقرية  يفعلون، ألن  وبما  بالنفس  الثقة  في  بنقٍص  ربما 
يكسرها سرد قّصة، إْن تكن األفالم مرتكزة على قّصة محّددة، رغم أن 
اهد وُصــَوًرا وتقنيات، 

َ
 وأحاسيس وَمش

ً
انفعاال السينما  كثيرين يرون 

يصنعون حصاًرا  مخرجون  أهميتها.  رغــم  ا 
ً
الحق تأتي  القّصة  بينما 

على عاملني معهم، وهذا جزٌء من اشتغالهم مهّم وضروري. التسريبات 
نة من معطياتها الكاملة، وأي قول تبوح به لن يكون 

ّ
قاتلة، فهي غير متمك

ا 
ً
ر سلًبا على العمل برّمته. التسريبات تكون أحيان

ّ
 أو وافًيا، ما يؤث

ً
كامال

نتاج »نمائم« تريدها صحافية فنية.
هــنــاك اســتــثــنــاءات. مــنــتــجــون ومـــوّزعـــون وصــانــعــو أفــــالٍم يــطــلــبــون من 
معّينة آلخرين  تفاصيل  أو  الخاتمة  أو  الحكاية  شاهدين عدم كشف 

ُ
امل

ــشــاهــدة. هــذا جـــزٌء مــن تــرويــج إعــالمــي، ومــن إثـــارة حماسة 
ُ
يــريــدون امل

اد وصحافيون يلتزمون 
ّ
. نق

ٌّ
شاهدة، ومن االحتفاظ باملفاجأة. هذا حق

ُ
امل

أخالقّي،  التزامهم  شاهدة. 
ُ
امل ر سلًبا على 

ّ
يؤث أنــه  يــرون  بما  البوح  عــدم 

فبعض األفالم تحتاج إلى صمٍت مطبق قبل وصولها إلى مشاهديها. 

أخبار
◆ يلتقي تييري فريمو، املندوب 
العام ملهرجان »كاّن« السينمائي 

اًدا 
ّ
الدولي، صحافيني ونق

فرنسيني وأجانب، ظهر اليوم 
اإلثنني، 13 مايو/ أيار 2019، في 

»قصر املهرجانات«، للتحّدث 
فتتح 

ُ
عن الدورة الـ72 التي ت

مساء غٍد الثالثاء 14 مايو/ 
أيار الجاري، بفيلم »األموات 
ال يموتون« لجيم جارموش، 

شارك في املسابقة الرسمية 
ُ
امل

مع 20 فيلًما آخر، تتنافس 
على »السعفة الذهبية« و6 

جوائز أخرى، تمنحها لجنة 
تحكيم دولية برئاسة املكسيكي 

إيناريتو. أليخاندرو غونزاليس 

◆ في إطار برنامج سينمائي 
عربي في فرنسا، تعرض 

»شاشات أفالم« في مدينة 
ق فّي« 

ّ
ليون، »مادة سحرية تتدف

اع، 
ّ
)فلسطني، 2015( لجومانا من
مساء الخميس 16 مايو/ أيار 

2019، و»فالفل« )لبنان، 2006( 
مليشال كّمون. علًما أن »شاشات 

أفالم« كّرمت أمس األحد، اللبنانية 
الراحلة جوسلني صعب )1948 ـ 
2019(، بعرض أفالم وثائقية لها.

اد العرب« في 
ّ
علن »جائزة النق

ُ
◆ ت

نسختها الثالثة، بعد ظهر السبت 
18 مايو/ أيار 2019، في »بالج 
غوِوالن« في »كاّن«، في احتفال 

يحضره مخرجون وفنانون 
وصحافيون ومشاركون في لجنة 

مي 
ّ
التحكيم، باإلضافة إلى منظ

الجائزة، »مركز السينما العربية«.

◆ ذكرت معلومات صحافية 
أن املمثلة املصرية ُيسرا، بدأت 

تصوير مشاهدها في فيلم 
سينمائي جديد بعنوان »صاحب 
املقام«، الذي ُيخرجه ماندو العدل 
)ابن املنتج جمال العدل(، وُينتجه 
أحمد السبكي. أضافت املعلومات 

أن املشاهد األولى تلك جمعتها 
مع املمثل آسر ياسني، ونقلت 
لعني قولهم إن الفيلم 

ّ
عن مط

ا لُيسرا عن 
ً

»سيكون تعويض

غيابها التلفزيوني الرمضاني«. 
ُيذكر أن »صاحب املقام« ثالث 

عمل سينمائي للصحافي إبراهيم 
عيسى، بعد »موالنا« )2016( 
ملجدي أحمد علي و»الضيف« 

)2018( لهادي الباجوري.

◆ بدأت »ناشيونال 
جيوغرافيك« تصوير فيلم 

وثائقي بعنوان »إنقاذ أطفال 
الكهف«، عن قصة حقيقية جرت 

وقائعها في تايالند، مع وقوع 
ا ومدّربهم في حصار 

ً
12 مراهق

داخل كهف ملدة 17 يوًما، بدًءا 
من 23 يونيو/ حزيران 2018، 

بعد هطول أمطار غزيرة.

لعبة المشاهدة

عودة البطل
ستالون في »كاّن 2019«

)Getty( سيلفستر ستالون: بطوالت ال تنضب

ها، يستحّث املونتاج السيناريو. في املقابل، السرد 
ّ
في أفالمي كل

خذ شكله فعلًيا أثناء املونتاج. أعشق التوليف الذي 
ّ
القصصي يت

تج يومًيا. هذه طريقة ألجأ إليها 
ْ
َمن

ُ
أشتغله أثناء التصوير، فأنا أ

أبــدأ  التصوير، حتى  ينتهي  إْن  مــا  أفعله.  مــا  إزاء  واعــًيــا  ألبقى 
توليف ما صّورته في اليوم السابق. ال أستطيع االنتظار 3 أشهر 

كي أشاهد النتيجة.
بدرو ألمودوفار

ر العائلة، أكثر فأكثر.  قدِّ
ُ
أعتقد أننا مع دخولنا سّن الشيخوخة ن

ــا، والــجــمــيــع حــولــنــا يــنــمــون ويــكــبــرون في  عــنــدمــا نــكــون شــبــاًب
ُيفرض  أن  يحّب  الــشــاب ال  ا. 

ً
األمــر مختلف يكون  نفسه،  الــوقــت 

عليه االتصال بوالديه دائًما، لكن عندما يتصل بك أوالدك، فإنك 
رهم أكثر فأكثر. قدِّ

ُ
ت

كلينت إيستوود

ذكية  للتمثيل  البعض  التمثيل. مقاربة هذا  إزاء  للبعض حــدٌس 
وواضحة وحّساسة. لكن ليس إلى درجة امتالك أو معرفة تقنية 
التمثيل للغرق فيه. لم ألتِق أحًدا من هؤالء. غالًبا ما يترك املخرج 

 في هذا.
ّ

للممثل حرية أن يفعل ما يريد، ومعه حق
جولييت بينوش

يعود تيرينس ماليك، في »حياة خفّية« )ُيشارك في املسابقة 
الرسمية ملهرجان »كاّن« السينمائي، 2019(، إلى عام 1938، 
مع وصول قوات هتلر إلى النمسا. في إحدى البلدات، يرفض 
النازيني إلغاء بلده عن الخارطة، فُيحاربهم، قبل  فرانتز قرار 

إلقاء القبض عليه ونقله إلى برلني.

في »عذًرا نحن مشتاقون لكم« )ُيشارك في املسابقة الرسمية 
 لوتش حكاية 

ْ
ملهرجان »كاّن« السينمائي، 2019(، يتابع ِكن

عــائــلــة مقيمة فــي نــيــوكــاســل. الـــوالـــدان يــخــدمــان عــجــائــز في 
نا من الراحة إْن لم يستقال 

ّ
منازلهم، وُيدركان أنهما لن يتمك

تــمــاًمــا، مــا يدفعهما إلــى مــواجــهــة تــحــّديــات جــّمــة لتحقيق ما 
يطمحون إليه.

ا أساسًيا يتبلور مصيره 
ً
يواجه املراهق أحمد )13 عاًما( مأزق

 بني املثل العليا للنقاء 
ٌ

بناء على كيفية الخالص منه، فهو عالق
ي فيه، ومتطلبات الحياة 

ّ
التي يتمتع بها إمام املسجد الذي ُيصل

ه في فيلم »أحمد الشاب« 
ّ
العصرية في بلجيكا حالًيا. هذا كل

الرسمية  املسابقة  )ُيــشــارك في  ــ بيار داردن  للوك وجــان 
ملهرجان »كاّن« السينمائي، 2019(.

أقوالهم

أفعالهم

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
Monday 13 May 2019

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


