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في الصاالت

جيمس بوند يعرف من أين تؤكل الكتف
يأتي «طيف» بصفته الفيلم الرابع لدانيال كريغ
في شخصية العميل السري .وقد يكون األخير في حال
اعتذار النجم البريطاني عن الجزء المقبل ،نظرًا إلى اإلنهاك
الجسدي الشديد الذي َّ
تعرض له خالل تصوير الجزء الحالي
الذي يعرض حاليًا في الصاالت
عبد الرحمن جاسم
يـ ـ ـع ـ ــرف الـ ـجـ ـمـ ـي ــع الـ ـعـ ـمـ ـي ــل ال ـ ـسـ ــري
 007أو جـيـمــس ب ــون ــد .ه ــو رب ـمــا من
ً
الشخصيات البريطانية األكثر شهرة
بعد ملكة بريطانيا ،وبالتأكيد أكثر
ش ـهــرة مــن ديـفـيــد بـيـكـهــام الع ــب كــرة
الـ ـق ــدم ال ـش ـه ـيــر (ب ـح ـس ــب إح ـصــائ ـيــة
أجــرتـهــا جــامـعــة إنكليزية قـبــل ثالثة
ّ
أع ـ ـ ـ ــوام) .ورغ ـ ــم أن ال ـش ـخ ـص ـيــة الـتــي
ابتكرها إيــان فلمينغ تعود إلــى عام
( 1953فــي روايـتــه «كــازيـنــو روي ًــال»)،
ّ
إال أنها ال تــزال حتى اليوم فتية رغم
أن ع ــدي ــد أف ــام ـه ــا ق ــد ب ـلــغ  24حتى
ٌ
اللحظة ،والعدد قابل لالزدياد ،نظرًا
إلـ ــى ن ـج ــاح ال ـس ـل ـس ـل ــة« .طـ ـي ــف» هــو
ع ـنــوان الـفـيـلــم ال ـجــديــد مــن السلسلة
األشهر في عالم الجاسوسية .العمل
ال ـ ــذي طـ ــرح ف ــي الـ ـص ــاالت الـلـبـنــانـيــة
أخـ ـيـ ـرًا ،تـ ــدور رحـ ــاه ه ــذه املـ ــرة حــول
مـنـظـمــة جــاســوس ـيــة «خ ــاص ــة» تــريــد
الـقـضــاء على الـعــالــم كــاملـعـتــاد ،وعلى
بــونــد أن ي ـ ّ
ـدم ــره ــا وي ـن ـت ـصــر ،وي ـفــوز
كما جرت العادة أيضًا.
بالفتاة ٌ
َّ
هــي ثـيـمــة بالتأكيد م ـعــادة ،حـتــى إن
الـجـمـهــور سيعتقد أن ــه ي ـعــرف قصة
الفيلم حتى قبل مشاهدته .لكن هذا لم
ولــن يمنعه ،ال في السابق وال الحقًا،
م ــن االس ـت ـم ـتــاع بــالـفـيـلــم ك ـمــا ل ــو أنــه
جزء من السلسلة .حكاية
يشاهد أول ٍ
البطل ال ــذي ينتصر على الخير هي
ٌ
جزء من «لعبة» هوليوود السينمائية
وحبكتها الــدرامـيــة (وإن كــان الفيلم
ب ــري ـط ــان ـي ــا ،إال أن ـ ــه ي ـن ـس ــج أس ـل ــوب
هــول ـيــوود املـطـلــق ويـقـلــده بالحرفية
ذات ـ ـهـ ــا)ّ .
أي م ـشــاهــد ل ـســاســل أف ــام

أخ ــرى مهمة ونــاجـحــة (هــولـيــووديــا)
م ـثــل «روك ـ ـ ــي»« ،رامـ ـب ــو» لسيلفستر
سـ ـت ــال ــون ،و«م ـه ـم ــة م ـس ـت ـح ـي ـلــة» مــع
ت ـ ــوم كـ ـ ـ ــروز« ،الـ ـح ــام ــي» م ــع أرن ــول ــد
شوارزينغر« ،مــت بعنف» مع بروس
وي ـل ـيــس وسـ ــواهـ ــا ،يـمـكـنــه بـسـهــولــة
ف ـهــم لـعـبــة الـسـيـنـمــا ه ــذه وس ـحــرهــا.
إذًا ،ال ـســؤال هـنــا :مل ــاذا يــدخــل الـنــاس
مل ـشــاهــدة ه ــذا ال ـن ــوع م ــن األف ـ ــام؟ ما
هــو الحافز الــذي يدفعهم إلــى دخــول
فيلم يـعــرفــون نهايته؟ تبلغ اإلجــابــة
مــداهــا بـعــد مـشــاهــدة الـفـيـلــم ،أو على
األقــل خــال توقعك ملشاهده إذا كنت
ق ــد ش ــاه ــدت إع ــان ــه .إن ـه ــا امل ــؤث ــرات
الضخمة ،البطلة (أو فتاة بوند كما
يسمونها) ،وبالتأكيد طبيعة القصة
ّ
وال ـص ـعــوبــات ال ـتــي سـيـتـغــلــب عليها
الـبـطــل .بالتأكيد هــي لعبة التماهي
ّ
مــع البطل الــذي يتغلب على الجميع
وي ـن ـت ـص ــر ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ع ـل ــى ك ــل مــا
يـضــايـقــه .ف ــي اإلطـ ــار عـيـنــه ،ال يمكن
ت ـج ــاه ــل ال ـ ـكـ ـ ّـم الـ ـه ــائ ــل مـ ــن األبـ ـط ــال
األوروبيني الذين ّ
يقدمهم الفيلم (عبر
مـخـتـلــف أج ــزائ ــه) ،فـغــالـبـيــة األب ـطــال
(إذا ل ــم ن ـقــل  90ف ــي امل ـئ ــة م ـن ـهــم) هم
نجوم أوروب ـيــون يكون فيلم «بوند»
ً
ع ــادة فاتحة خير عليهم ،وبوابتهم
للنجومية والشهرة ،وكثيرون منهم
ال يكونون قــد غ ــادروا ً حــدود بالدهم
ً
(تـ ـمـ ـثـ ـي ــا ونـ ـج ــومـ ـي ــة) قـ ـب ــل أدائـ ـه ــم
أدوارهم في هذه السلسلة.
تـ ــدور ق ـصــة ال ـف ـي ـلــم إبـ ــان مـهـمــة غير
رس ـم ـيــةٍ لـبــونــد فــي املـكـسـيــك ،وطبعًا
ك ـعــادتــهً ،يـفـ ّـجــر ك ــل ش ــيء ،م ــا يسبب
ل ــه مـشـكـلــة م ــع َرئ ـي ـســه تـتـعـقــد كـثـيـرًا
في ما بعد ليوقف رسميًا عن العمل.

ل ـك ـنــه ال ي ـتــوقــف ع ــن م ـتــاب ـعــة املـهـمــة
الـتــي كــانــت أوك ـلــت إلـيــه مــن «الـسـيــدة
م» (رئيسته السابقة الـتــي قتلت في
الـ ـج ــزء ال ـس ــاب ــق م ــن ال ـف ـي ـل ــم) .تتعقد
األح ـ ــداث كـثـيـرًا م ــع ظ ـهــور شخصية
أرن ـ ـس ـ ـت ـ ــو ب ـ ـلـ ــوف ـ ـي ـ ـلـ ــد ،ال ـش ـخ ـص ـي ــة
الـغــامـضــة املــرتـبـطــة بـمــاضــي جيمس
بوند ،وكذلك بالصراعات السياسية
التي تفرضها شخصية «السيد سي»
على جهاز االستخبارات البريطاني

استعمل منديز كاميرا كوداك
 35مم خالل التصوير
الذي ينضوي بوند تحت لوائه .وكي
ال ت ـحــرق أحـ ــداث الـفـيـلــم ،يـمـكــن فقط
َّ
اإلشــارة إلــى أن املشاهدين أمــام سيل
من املفاجآت الكثيرة في هذا الجزء.
يــأتــي «ط ـيــف» بصفته الـفـيـلــم الــرابــع
للنجم الـبــريـطــانــي دان ـي ــال كــريــغ في
شخصية بوند ،وقد يكون األخير في
حال اعتذار كريغ عن الجزء املقبل منه،

فنون مشهدية

فرقة «منوال»« ...برزخ» غير مكتمل
جنى نخال
انطالقًا من حادثة شخصية ،حاولت
فرقة «منوال» الصيداوية أخذنا عبر
«برزخ» الذي اختتم عروضه أمس في
«مـســرح دوار الـشـمــس» ،نحو تجربة
أكثر تعميمًا ملدينة تخنقنا وتبقينا
مدى
منتظرين بني
األنا واآلخـ ّـر .على ّ
أربعني دقيقةّ ،
قدمت املؤلفة واملمثلة
رؤى بــزيــع م ــون ــودرام ــا مـتـفــاعـلــة مع
التجهيز الـبـصــري املـتـعــدد الوسائط
 multimediaالــذي ظهر كجزء أساسي
من العرض ،لتشارك الجمهور الجالس
عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدرج خـ ـشـ ـب ــي عـ ـل ــى املـ ـس ــرح
تجربة الـ «كوما» أو الغيبوبة واملوت
مرت به ّ
السريري الذي ّ
ملدة  35دقيقة.
أخذتنا املمثلة (إخراج جاد حكواتي)
إل ــى ح ــادث ــة اإلص ــاب ــة ال ـت ــي تـعــرضــت
لـهــا فــي رأس ـهــا وظـهــرهــا ثــم تـمـ ّـددهــا
على سرير املستشفى وابتعادها عن
جـســدهــا وال ـح ـيــاة م ــن حــول ـهــا ،حتى
قــراءة ًالقرآن عليها ورؤيتها لبيروت
ّ
مـســاحــة مـغــطــاة بــالـبـحــص .وتنتهي
َ
الـ ـق ـ ّـص ــة ه ـن ــا ت ـق ــري ـب ــا :سـ ـ ــرد ِح ــرف ــي
للحادثة ،وأداء ال يسمح بالخروج من
إطار الشخصي وال بالتماهي معه.
لـعــل املـشـكـلــة ت ـبــدأ مـنــذ املـشـهــد األول
حني وقفت املمثلة أمام الجمهور بلغة
جـســد غـيــر واث ـقــة و»تـلـقــن» علمي لم
نفهم املغزى منهً .
بناء عليه ،لم تستطع
بزيع أن ّ
تقربنا من شخصيتها ،أو أن
ّ
تلعب بني خطوات القصة وتأويالتها
امل ـم ـك ـنــة .م ـنــذ امل ـش ـهــد األول ،تــواجــه
ال ـج ـم ـهــور ب ـخ ـطــاب «ع ـل ـمــي» أبـعــدنــا

ّ
كمتلقني عنها منذ الدقيقة األولى.
وق ـ ـف ـ ــت ب ـ ـف ـ ـس ـ ـتـ ــان أبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،ويـ ــديـ ــن
ت ـت ـح ـ ّـرك ــان بـمـيـكــانـيـكـيــة ،وتـقـ ّـمـصــت
ّ
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة م ـ ـعـ ــل ـ ـمـ ــة تـ ـ ـف ـ ـ ّـس ـ ــر درس
ب ـيــولــوج ـيــا ال ـق ـلــب بــال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة.
ّ
ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى أن شـكــل الـعــرض
ف ــي ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن م ــدت ــه ،ال يتبع
بــالـضــرورة التسلسل الكرونولوجي
الواقعي ،بل ينقلنا باستعمال ناجح
للملتيميديا عـبــر مــا م ـ ّـرت بــه بــزيــع.
ّ
إل أن امل ـخــرج ب ــدا م ـصـ ّـرًا فــي آخ ــر 10
دقائق على «تفسير» ما جــرى بطرح
مــواج ـهــة م ـبــاشــرة ب ــن جـســد املمثلة
ونـ ـظ ــرتـ ـه ــا وال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،ف ـت ـخــاط ـبــه
«موضحة» ما جرى وتسلسله .يضيع
ّ
املفصل
العمل بــن التفسير وال ـشــرح
مل ـج ــري ــات واق ـع ـي ــة ،وب ــن ان ـع ـكــاســات
م ـث ـي ــرة وم ـم ـت ـع ــة ل ـل ـم ـل ـت ـي ـم ـيــديــا عــن
ح ــاالت الجسد وانـفـصــال ال ــروح عنه.
ويـ ـصـ ـط ــدم ذاك ب ـح ــاج ــة تـ ـب ــدو عـنــد
املؤلفة لنقل أحــداث الحادثة من دون
الخروج من تفاصيلها التقنية.
ويقع املخرج أيضًا في خطأ قيادة عني
وتركيز املشاهدين إلى زوايا مختلفة
ّ
من املكان من دون سبب .يتجه جسد
ّ
املمثلة من الوسط إلى اليمني ،يتوجه
ـور ،ي ـج ـلــس ع ـل ــى ســريــر
إلـ ــى ال ـج ـم ـه ـ ّ
املستشفى ،يتوقف عن الكالم ليفسح
امل ـج ــال للتجهيز ال ـب ـصــري ،م ــن دون
داع .ي ـبــدو الـعـمــل
أن ّ ي ـكــون لـحــركـتــه ٍ
بكليته محاولة لتفسير تجربة ومن
ثم الخروج منها نحو واقع ّ
أعم يسمح
بـتــواصــل أكـبــر مــع الجمهور األوس ــع.
ّ
ّ
فامتد
إل أنــه وقــع فــي فــخ التسطيح،

ال ـ ـعـ ــرض مـ ــن دون ت ـغ ـي ـيــر ي ــذك ــر فــي
إيقاعه أو نمط ّ
تطوره .وقد أسهم هذا
التسطيح في قطع أي تواصل عاطفي
كان ممكنًا أن يخلق بيننا وبني بزيع.
شـ ّـد الـعــرض مــداه ليصل إلــى املدينة،
ّ
بـ ـ ـي ـ ــروت .ت ـت ـك ــل ــم ب ــزي ــع عـ ــن رؤي ـت ـه ــا
ل ـب ـي ــروت امل ـقـ ّـس ـمــة كـكـتـلــة ك ـب ـيــرة من
«البحص» تقف هي فيها على «دوار
ال ـط ـي ــون ــة» .لـكـنـنــا ال ن ـجــد ش ـي ـئــا من
هــذه املدينة البحصية نتماهى معه.
ّ
كذلك فإن هذا التوصيف ضمن مشهد
قصير ،ال يسمح بالغوص فــي عالقة
بـ ـ ــن مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض األس ـ ــاس ـ ــي
«ال ـ ـبـ ــرزخ» ،وح ــال ــة بــزيــع ب ــن الـحـيــاة
وامل ـ ـ ـ ـ ــوت ،وب ـ ـ ـيـ ـ ــروت .أت ـ ـكـ ــون بـ ـي ــروت
ّ
ال ـ ـ ـبـ ـ ــرزخ؟ أم ت ـت ـخ ــط ــى ت ـق ـس ـي ـمــات ـهــا
الحاجة إلــى بــرزخ  -حــام ّ
ينبئنا بما
ٍ
ينتظرنا ،يبقينا عـلــى تـمــاس مــع ما
كان ويبدأ بوصلنا مع ما سيكون؟
حـ ـ ــاول املـ ـخ ــرج أن ي ـح ـ ّـم ــل امل ــوض ــوع
ـود أســاســا فــي تجربة
أكـثــر مــن ّ املــوجـ ّ
رؤى .لكنه واملـمــثـلــة مـعــه ،لــم ينجحا
ف ــي ج ـعــل ح ــال ــة الـ ـب ــرزخ ه ـ ــذه ،مـكــانــا
سياسيًا وتكوينًا زمــانـيــا ملــا نعيشه
في املدينة ومــن خــال تقسيمها .لكن
ُيـحـســب لـهــذا ال ـعــرض معالجته أحــد
ال ـت ــاب ــوه ــات االج ـت ـمــاع ـيــة أي تـجــربــة
الغيبوبة واملوت السريري ،إلى جانب
توسيع الـخــاص ليشمل الـعــام .إال أن
أعضاء فرقة «منوال» لم يستطيعوا أن
ّ
يطوروا ما كان ممكنًا أن يكون عرضًا
حميميًا وحقيقيًا في تقديم سرديات
لــذلــك امل ـك ــان/ال ــزم ــان الـ ــذي ال نـعــرف،
ولكننا نعيشه أحيانًا.

نـظـرًا إل ــى اإلن ـه ــاك الـجـســدي الـشــديــد
الذي َّ
تعرض له خالل تصويره الجزء
ال ـحــالــي .وت ـش ـتــرك مـعــه ف ــي الـبـطــولــة
النجمة اإليطالية مونيكا بيلوتشي
ال ـت ــي تـبـلــغ ال ـخ ـم ـســن ،ل ـت ـكــون بــذلــك
أكبر فتيات بوند عمرًا ،لكن ما تفتقده
اإلي ـطــال ـ ًيــة ال ـح ـس ـنــاء ع ـم ـرًا ،تـعـ ّـوضــه
ً
شخصية وجـمــاال ،إذ ال يمكن النظر
إلى بيلوتشي من دون الركون إلى ما
تعطيه الـنـجـمــة مــن س ـحـ ٍـر وجــاذبـيــةٍ
خاصة للفيلم .أيضًا هناك فتاة بوند
أخرى على عادة السلسلة ،وهذه املرة
هي املمثلة الفرنسية ليا سيدو التي
تلعب دورًا مبهمًا إلــى حـ ٍّـد مــا .سيدو
حازت جائزة «سيزار» ألفضل ممثلة
عام  2012عن الفيلم الفرنسي «وداعًا
ي ــا مـلـكـتــي» .وألن الـفـيـلــم ال يـنـفــع أن
يـكــون بغير «ش ــري ــره» ،كــان االعتماد
ه ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ّـرة ع ـل ــى ع ـق ــل وأداء ال ـن ـجــم
األملــانــي كريستوفر فــالـتــز وعـضــات
ن ـ ـجـ ــم امل ـ ـص ـ ــارع ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق دي ـف ـي ــد
بــاوتـيـسـتــا (ي ـع ــرف ف ــي  WWEبلقب
ديفيد باتيستا أي بدون حرف الواو)

األم ـيــركــي ذي األصـ ــول الفيليبينية.
باوتيستا كان أكثر السعداء باختياره
فيلم بهذا الحجم الذي يعتبر
لبطولة ٍ
ربـ ـم ــا مـ ــن أهـ ـ ــم تـ ـج ــارب ــه وأشـ ـه ــره ــا
حـ ـت ــى الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة .أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
فالتز الــذي يجيد حرفة التمثيل بكل
مقتضياتها (ال يمكن نـسـيــان إدائ ــه
األك ـث ــر م ــن رائـ ــع ف ــي فـيـلــم «دجــان ـغــو
الـطـلـيــق» لـكــويـنــن تــارانـتـيـنــو) ،فهو
يلعب شخصية الـشــريــر كـمــا الطيب
باملهارة والـقــدرة نفسيهما ،وال يفتر
أداؤه في أي شخصية نهائيًا .تشارك
فــي الفيلم أيـضــا كوكبة مــن النجوم،
يكمل بعضهم األدوار الـتــي ّ
قدموها
فــي السابق فــي السلسلة (خصوصًا
مع دانيال كريغ) مثل رالف فينز أحد
أه ــم املـمـثـلــن الـبــريـطــانـيــن ،وه ــو ما
ينطبق عـلــى نـعــومــي ه ــاري ــس ،وبــن
وي ـشــو ،وروري كـيـنــار .أخ ــرج الفيلم
الـبــريـطــانــي الـشـهـيــر س ــام مـنــديــز (ال
ي ـن ـس ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور رائـ ـعـ ـت ــه «جـ ـم ــال
أميركي»  American Beautyمع النجم
ك ـي ـف ــن س ـب ــاي ـس ــي عـ ـ ــام  .)1999ب ــدأ
التصوير في  8كانون األول (ديسمبر)
 ،2014واستمر أكثر من سبعة أشهر،
وصـ ّـوره في أماكن عدة بدءًا من لندن
ً
إلـ ـ ــى روم ـ ـ ـ ــا ،وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى مـكـسـيـكــو
س ـي ـت ــي وامل ـ ـ ـغـ ـ ــرب .م ـن ــدي ــز اس ـت ـع ـمــل
ك ــام ـي ــرا ك ـ ـ ــوداك  35م ــم ف ــي ت ـصــويــر
الفيلم ،واعتمد أسلوبه كعادته على
الـحــركــة الـكـثـيــرة وتـثـبـيــت الـلـقـطــة إن
كانت هناك حاجة لذلك ،هذه التقنية
الـتــي اسـتـخــدمـهــا فــي ال ـجــزء السابق
الذي أخرجه أيضًا.
ختامًا ،فيلم جيمس بوند هو لعشاق
الـنــوع :املــؤثــرات الضخمة ،املـطــاردات
العنيفة ،النساء الـحـسـنــاوات ،البطل
الـخــارق الــذي ال يقهر ،وأكـثــر مــن هذا
كاميرا جيدة ومخرج متمكن بحيث ال
تشعر أبدًا بأن ما يحدث هو «مجرد»
فيلم.
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