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ذكرى

...Three billboards

نجم األوسكار وفيلم العام!
ّ
املتمثلة برئيسها «ويلوبي» (وودي
هارلسون) وأحد أفرادها «ديكسون»
(سـ ــام روكـ ــويـ ــل) ،بــاس ـت ـئ ـجــار ثــاث
لـ ــوحـ ــات إع ــان ـ ّـي ــة ش ـب ــه م ـه ـج ــورة،
وكـ ـت ــاب ــة اسـ ـتـ ـفـ ـس ــار عـ ـلـ ـن ـ ّـي صـ ــادم
ع ـل ـي ـه ــاّ .
األول رج ـ ــل ع ــائ ـل ــة ودود،
ي ـح ـظــى ب ــاح ـت ــرام ّال ـج ـم ـيــع .ال ـثــانــي
ّ
عنصري أرعن ،يمثل كل ما يجب أال
يـ ّكــون عليه رجــل الـقــانــون .ال ننسى
أنـنــا فــي بـلــدة نــائـيــة ،حـيــث الجميع
ي ـعــرف ال ـج ـم ـيــع .ه ـك ــذا ،ي ـبــدأ مـســار
يبدو للوهلة األولى صعب التصعيد
ّ
والتعقيد .غير أن ورق ماكدونا ماكر
ّ
أكثر ّ
مما يمكن ألحد أن يتخيل ،مهما
وضع من احتماالت .عدم القدرة على
التوقع من صفات السيناريو الرفيع،
ّ
وهو ما يتجلى بأفضل شكل ممكن.
األس ـب ــاب ع ــدي ــدة .أغ ـلــب الـشـخــوص
جاثمة على إرث متراكم مــن شعور
ب ــال ــذن ــب ،وغ ـض ــب داخ ـ ـلـ ـ ّـي مـكـبــوت
ت ـجـ ّـاه أمـ ــور مـخـتـلـفــة .ه ــذا يجعلها
ت ـت ّــخ ــذ ق ـ ـ ـ ــرارات ص ــادم ــة وع ـج ـي ـبــة،
لكنها مفهومة ومقنعة بشكل غريب.

علي وجيه
م ـ ــن غـ ـي ــر الـ ـسـ ـه ــل ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
تـمــويــل ألف ــام ك ـهــذه ف ــي هــولـيــوود
ّ
إعالنية خارج
اليوم« .ثالث لوحات
إيبنغ ،ميسوري» Three Billboards
 Outside Ebbing, Missouriليس
ب ـل ــوك ـب ــاس ـت ــر عـ ــن ب ـط ــل خـ ـ ـ ــارق ،أو
كـ ــارثـ ــة م ـ ـ ّ
ـدم ـ ــرة ،أو غ ـ ــزو ف ـض ــائ ــي،
أو سـ ــواهـ ــا ّمـ ــن خ ـل ـط ــات ال ـب ــوك ــس
أوف ـي ــس امل ـفــض ـلــة .االس ـتــوديــوهــات
لم تعد تخاطر كثيرًا ،وسط تراجع
ن ـس ـب ــي ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد ّ
رواد ال ـ ـصـ ــاالت
ّ
األم ـي ــرك ـ ّـيــة ،ل ـح ـســاب م ـنــصــات مثل
«نتفليكس» ومتاجر سينما املنزل
امل ــدف ــوع ــة .ولـ ـك ــن م ــن ح ـس ــن ال ـحــظ
ّ
أن هــامــش الـسـيـنـمــا امل ـغــايـ ّـرة ليس
معدومًا تمامًا ،بوجود صناع مثل
مــارتــن مــاكــدونــا ( ،)1970قــادر على
اف ـت ـك ــاك  12م ـل ـي ــون دوالر إلن ـج ــاز
جديده .ميزانية مضحكة بمعايير
ّ
ه ـ ــولـ ـ ـي ـ ــوود ،إال أن عـ ـ ـب ـ ــارة ت ـي ــري
ّ
الذهبية تعبير مثالي عن
زويغوف
ه ــذا ال ـشــريــط امل ــده ــش« :سـيـنــاريــو
جـ ـ ّـيـ ــد ،وك ــاسـ ـتـ ـن ــغ ص ـح ـي ــح يـعـنــي
ّ
املتبقية
 %90مــن ال ـع ـمــل» .الـ ـ %10
هــي إخ ــراج مــاكــدونــا العميق وغير
ّ
املتكلف في آن.
ف ـ ـ ـ ــي ف ـ ـي ـ ـل ـ ـمـ ــه الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــق «س ـ ـب ـ ـعـ ــة
ّ
س ــايـ ـك ــوب ــاث ـ ّـي ــون» ( ،)2012ت ـعــلــم
ّ
السينمائي اللندني أن االستعراض
اإلخ ــراج ــي ال ــزائ ــد ع ــبء وع ـيــب ،مع
ال ـن ـت ـي ـج ــة املـ ـت ــوسـ ـط ــة ال ـ ـتـ ــي خ ــرج
ع ـل ـي ـه ــا .لـ ــم ي ـك ــن تـ ـ ـط ـ ـ ّـورًا إي ـجــاب ـيــا
عــن بــاكــورتــه الجميلة فــي الــروائــي
ّ
الطويل «في بروج» ( .)2008أدرك أن
ّ
القوة تكمن في البساطة ،والتخديم
ع ـلــى الـ ــدرامـ ــا ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن الــزخــرفــة
والتحذلق .موسم الجوائز لم يشح
ب ــوج ـه ــه ،ك ـمــا ف ـعــل م ــع «ق ـت ــل غ ــزال
م ـ ـقـ ـ ّـدس» لـ ـي ــورغ ــوس الن ـث ـي ـم ــوس،
و«آخـ ـ ـ ــر عـ ـل ــم ي ـ ــرف ـ ــرف» ل ــري ـت ـش ــارد
لينكالتر .جاء كريمًا بـ  7ترشيحات
أوسـكــار ضمن الفئات الكبيرة ،و4
ج ــوائ ــز غ ــول ــدن غ ـل ــوب ــز ،و 5بــافـتــا
وغيرها...
لنقفز إل ــى الفيلم نـفـســه« .مـلــدريــد»
(فــران ـسـيــس م ـكــدورمــانــد) ّأم تنشد
ال ـعــدالــة ف ــي قـضـيــة اغ ـت ـصــاب وقـتــل
اب ـن ـت ـهــا ،إثـ ــر ف ـشــل ال ـت ـح ـق ـي ـقــات في
ّ
تتحدى الشرطة
الوصول إلى املجرم.

تناغم الفت ّبين طرافة ّمظلمة،
وعنف لفظي وجسدي

فرانسيس
مكدورماند
في مشهد
من الفيلم

ُيـ ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك ت ـنـ ّـوع ـهــا ال ـف ـكــري
والـعــرقــي وحـتــى الشكلي ،فــي إبــراز
م ـق ـصــود لـشـتــى أش ـك ــال االخ ـت ــاف.
ارتـبــاطـهــا بشبكة شــائـكــة وخصبة
م ــن ال ـع ــاق ــات ال ـقــاب ـلــة لـلـتـفـجـيــر أو
ّ
الجواني .مراوحتها
اإلخماد .غناها
الـ ـسـ ـلـ ـس ــة بـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاعـ ــر وم ـ ــواق ـ ــف
م ـت ـبــاي ـنــة ف ــي وقـ ــت واح ـ ـ ــد .ك ــل ذل ّــك
ّ
مـغــلــف ب ـحــوار أق ــل مــا ُي ـقــال فـيــه أنــه
ّ
قنبلة موقوتة مــن العبقرية .تناغم
الفـ ـ ــت بـ ــن طـ ــرافـ ــة م ـظ ـل ـم ــة ،وع ـن ــف
لـفـظـ ّـي وج ـس ـ ّ
ـدي .دي ــال ــوغ ال ي ـتـ ّ
ـورع
ّ
عن تسمية ما يتجنب كثيرون ذكره
ً
م ـب ــاش ــرة .م ـكــاش ـفــات «وق ـح ــة» على
ّ
عفوي،
مدى ساعتني ،ضمن مجتمع
ّ
ّ
عنصرية
قطيعي ،بال غطاء.
غرائزي،
ّ
متأصلة .عنف معتاد .هشاشة بناء
ّ
ال ـف ــرد وال ـع ـق ــد االج ـت ـمــاعــي بــرم ـتــه.
ّ
إستابلشمنت متهالك يولد أخطر ما
يمكن داخل الفرد :الغضب األعمى.
لطاملا حضرت بعض هــذه األسباب
ف ــي سـيـنـمــا م ــارت ــن م ــاك ــدون ــا ،ال ــذي

ً
ي ـ ـ ـ ـ ــراوح ع ـ ـ ـ ـ ــادة بـ ـ ــن سـ ـك ــورسـ ـي ــزي
وتارانتينو ولينش وديفيد ماميت.
ّ
ّ
هنا ،يحلق خــارج كل شــيء .يجترح
بـ ــدايـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة .يـ ـنـ ـح ــاز لـلـطـبـيـعــة
ال ـب ـش ـ ّ
ـري ــة م ــن دون ت ـج ـم ـيــل .يـنـهــل
مــن خلفيته املـســرحـ ّـيــة الــرفـيـعــة ،في
ق ــول الـكـثـيــر بــا تـلـقــن أو مـبــاشــرة.
يبلسم ال ـج ــراح بــاالنـتـصــار لجمال
شخصياته في أصفى حاالتهاّ .
ثمة
تـقــديــر رق ـيــق لـلـضـعــف والـهـشــاشــة،
ّ
م ـ ــع ت ـ ــراك ـ ــم خـ ـ ـ ــاب نـ ـح ــو الـ ـخ ــاص
والتطهير« .العبرة في الرحلة» كما
ُيـقــال عــن ذلــك التفاعل املعقد داخــل
ّ
البشرية ،عــن قـ ّـوة الحب في
النفس
وجه الغضب واليأس ،عن االختالف
ّ
والتقبل ،عن اإلنسان الهش الــذي ال
ّ
ّ
يدرك أن نواة قوته تكمن في مواطن
ّ
ض ـع ـفــه .األجـ ـم ــل أن هـ ــذا «ال ـب ــاك ــج»
ّ
ّ
بـكــل مــا فيه مــن شـخــوص وتفرعات
عـ ــن ال ّـح ـك ــاي ــة ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ،ال ي ـنــزلــق
م ــن كــفــي م ــاك ــدون ــا .ب ــدراي ــة مــذهـلــة،
يبقى ممسكًا بإيقاع صعب ومرهق
ودقيق للغاية.
ّ
إعالنية خارج
سينال «ثالث لوحات
إيبنغ ،ميسوري» تقديرًا أوسكاريًا
مـسـتـحـقــا ع ــن ال ـس ـي ـ ّنــاريــو األص ـلــي
ملاكدونا ،وأفضل ممثلة ملكدورماند
(ال مـ ـ ـن ـ ــازع ّ لـ ـه ــا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـئ ــة)،
ثان لروكويل.
وأفضل ممثل في دور ٍ
ه ــذا األخ ـي ــر «ف ــدائ ــي» راق ـ ــص .ألـقــى
ّ
بنفسه في أفالم مستقلة عديدة ،بقي
ً
بعضها مجهوال .دوره في «مــوون»
ُ
( )2009ل ــدن ـك ــان ج ــون ــز ،ال يـنـســى
بــالـفـعــل .يـتـنــافــس عـلــى الـتـمـثــال مع
ّوودي هــارلـ ّســون ،الــذي يثبت دائمًا
أنه خلق ليمثل.
ف ــي امل ـح ـص ـل ــة ،ه ـ ــذا ش ــري ــط الـ ـع ــام،
«شكل املياه» لغييرمو
بالتجاور مع
ّ
ديـ ــل ت ـ ـ ـ ًـورو ،ب ــل إن ـ ــه أفـ ـض ــل ،وأك ـث ــر
حميمية وقربًا .عميق في بساطته.
حاد في رهافته .مظلم في سخريته.
ح ـ ـ ـ ــارق ف ـ ــي ع ـ ــذوبـ ـ ـت ـ ــه .مـ ـتـ ـع ــدد فــي
م ـس ـتــويــات إح ــال ـت ــه .طـ ــازج وطــويــل
األم ــد ف ــي تــأث ـيــره ،وه ــذا م ــن جــوهــر
السينما الرفيعة.
Three Billboards Outside Ebb :ing, Missouriص ـ ـ ـ ــاالت «أمـ ـبـ ـي ــر»
(« ،)1269غراند سينما» (،)01/209109
«فوكس» (« ،)01/285582سينما سيتي»
()01995195

صلحي الوادي
وصية المايسترو!
دمشق ــــ خليل صويلح
مــاذا لــو أنـصــت صلحي ال ــوادي ( )2007 -1934إلى
ً
وصية أبيه بدراسة الزراعة بدال من املوسيقى؟ ثم ماذا
لو وافق االبن على وراثة مشيخة عشيرة الدليم العراقية
بــرحـيــل والـ ــده؟ رحـلــة طــويـلــة قطعها ه ــذا املوسيقار
بـجــذوره املتعددة ،هو املــولــود ألب عراقي وأم أردنية،
ونشأة دمشقية .شخصية إشكالية تركت وشمًا ال
يمحى في الحياة املوسيقية السورية .فهذا املمسوس
ّ
باملوسيقى منذ صباه األول ،تمكن بشغفه وصبره
وإصــراره أن يؤسس أول معهد أكاديمي للموسيقى
في دمشق ،مراهنًا على جيل جديد في تربية الذائقة
املوسيقية النظيفة ،بعيدًا عن املزاج الشعبوي.
ً
ه ـك ــذا درس املــوس ـي ـقــى أوال ،ف ــي امل ــدرس ــة املـلـكـيــة
ف ــي االس ـك ـنــدريــة ،لـيـجـمــع حــولــه ف ــي دم ـشــق ثـلــة من
ّ ً
محبي املوسيقى الكالسيكية ،مشكال فرقة خاصة،
تعزف بيتهوفن وشوبان وبــاخ ،منتصرًا على فكرة
«امل ــزي ـك ــات ــي» ال ـتــي ك ــان يــوصــم ب ـهــا أي صــاحــب آلــة
موسيقية .وفي لندن التي سافر إليها لدراسة الزراعة
بإصرار من والده الذي كان يمتلك مزرعة كبيرة على
ضفاف دجلة في بغدادّ ،
تمرد على اختصاصه واتجه
دراسة املوسيقى.
إلى
ّ
ّ
سنتعرف عليها في كتاب
هــذه املحطات من حياته،
«صـلـحــي الـ ــوادي املــوسـيـقــار واإلن ـس ــان» ال ــذي صــدر
أخيرًا بمبادرة من «املركز الوطني للفنون البصرية»
فــي دم ـشــق ،مــواكـبــا الــذكــرى الـعــاشــرة لـغـيــابــه .هكذا
استعاد رفاق دربه سيرته حياتيًا وموسيقيًا بوصفه
شخصية استثنائية ،مرهفة وصارمة ،ذلك أن صرامته
كانت نوعًا من حراسة املوسيقى من العبث واإلهمال،
ً
فـ ّ
ـربــى أج ـي ــاال مــن املــوسـيـقـيــن املــوهــوبــن أكــاديـمـيــا،
خصوصًا بعد تأسيسه املعهد الـعــالــي للموسيقى،
ً
السورية» التي
وصوال إلى إطالق «الفرقة السيمفونية ّ
كانت حلمًا قديمًا لطاملا راوده إلى أن تحقق.
ف ــي ال ـك ـت ــاب ،سـنـقــع ع ـلــى شـ ـه ــادات م ــؤث ــرة بـتــواقـيــع
غ ـيــاث األخ ـ ــرس ،وهـمـســة ال ـ ــوادي ،وصـ ــادق فــرعــون،
وصـمـيــم ال ـشــريــف ،وع ـمــاد مـصـطـفــى ،ورع ــد خلف،
وطاهر ما مللي ،وسعد القاسم ،وآخرين ،باإلضافة
إلــى أقــوال صلحي الــوادي في الفن واملوسيقى .أنهى
صلحي الوادي حياته ،في لحظة تشبهه ،إذ وقع على
خشبة املسرح أثناء قيادته لحفلة موسيقية للفرقة
السيمفونية السورية ،ثم ترك عصا املايسترو لجيل
من تالميذه.

