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ثقافة وناس

ثقافة وناس

سينما

َ
فيلم يستعيد سؤال :من كتب «المواطن كين»؟

15

إعداد شفيق طبارة

ّ
«مانك» ديفيد فينشر :لوحة أخالقية تعري هوليــوود الثالثينيات
ّ
ل ـكــل مّ ـخ ــرج ،ك ــات ــب ،أو ف ـنــان عــانــى
وت ـ ـ ّعـ ــذب فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه اإلب ــداعـ ـي ــة،
الحق في لحظة مجد يتيمة قبل أن
يختفي .إذا كانت السينما هي الفن
ّ
يتردد فيه اإلحساس بالوقت،
الذي
ّ ّ
فـ ـ ـ ــإن كـ ـ ــل م ـ ـهـ ــووس ف ـي ـه ــا يـ ـح ــارب
ل ـل ــوص ــول وإلدراك ال ــوع ــي الـكــامــل
باللحظة األخ ـيــرة ال ـتــي ،ل ـ َـم ال ،هي
أيـضــا الـبــدايــة .هــذه اللحظة ليست
وع ـي ــا ب ــاألل ــم امل ــراف ــق ل ـ ــوالدة فـيـلــم،
هناك فــارق بسيط بــن النهاية في
آخر الشريط ،و«النهاية» النهائية،
ّ
التي ال يشعر فيها إل الفنان نفسه.
«م ــان ــك» ه ــو وصـ ــف مـبـهــر ومـمـتــع
وّم ـن ـ ّـم ــق لـ ـع ــذاب ص ــان ــع الـسـيـنـمــا.
إنـ ــه إع ـ ــادة ق ـ ــراءة آل ـيــة الـسـلـطــة في
«الــدي ـم ـقــراط ـيــات»« .مــانــك» ()2020
عمل كبير للمخرج األميركي ديڤيد
ف ـي ـن ـشــر ال ـ ـ ــذي سـ ـك ـ َـب وقـ ـ ـ ــودًا عـلــى
النار ،وجلب املزيد من الخشب في
زم ــن الـجــائـحــة الـتــي تـضــرب العالم
ّ
والـسـيـنـمــا .وقـبــل ك ــل ه ــذا« ،مــانــك»
ه ـ ـ ــو وص ـ ـ ـ ــف دق ـ ـي ـ ــق لـ ـ ـ ــواحـ ـ ـ ــدة م ــن
أك ـثــر ال ـجــدلـ ّـيــات عـبـثـيــة ف ــي تــاريــخ
الـسـيـنـمــا :م ــن كـتــب «امل ــواط ــن كــن»
()1941؟ أورس ــون ويلز أو هيرمان
جــاي ـكــوب مــانـكـيــويــز؟ الـفـيـلــم ال ــذي
كان البداية لألول ،والنهاية لألخير.

من كتب «المواطن كين»؟

لـ ــم ي ـك ــن الـ ـظـ ـه ــور ّ
األول ل ـل ـم ـخــرج
الشاب أورسون ويلز ظهورًا عاديًا.
كــان بعبقريته اإلخــراجـيــة ،مناسبًا
للمراجعات والخالفات واملناقشات.
َ
هو الذي بدأ في هوليوود ثم سخط
عليها وأص ـبــح ّ
مهمشًا فـيـهــا .أحــد
ال ـخ ــاف ــات ال ـت ــي ت ـ ــدور حـ ــول ويـلــز
تتعلق بكتابة فيلم «املــواطــن كني».
منذ إصدار الفيلم ،نوقش ما إذا كان
السيناريو كتبه هيرمان جايكوب
مانكيويز ،ومــا إذا كــانــت مساهمة

وي ـل ــز يـمـكــن اع ـت ـب ــاره ــا ك ـمــا يظهر
فــي تـتــرات الفيلم ككتابة مشاركة.
وقع الجدل في أوائــل السبعينيات.
الناقدة بولني كايل كتبت في مجلة
ً
«نـيــويــوركــور» مـقــاال كبيرًا بعنوان
 ،Raising Kaneحيث حاولت إثبات
أن العبقرية الحقيقية وراء الفيلم
لــم تكن ويـلــز ،بــل كــاتــب السيناريو
هيرمان جايكوب مانكيويز ،الــذي
طغت بصمة املخرج الساحقة على
ش ـخ ـص ـي ـتــه .وفـ ـق ــا لـ ـه ــا ،ويـ ـل ــز «ل ــم
يكتب سطرًا واحدًا» ،بل اعتمد على
سـيـنــاريــو لـيــس مــن كـتــابـتــه ،وعلى
امل ـص ـ ّـور الـسـيـنـمــائــي غــريــغ تــوالنــد
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى الـ ـص ــورة املــذه ـلــة،
وعلى بيرنارد هيرمان للموسيقى،
م ـ ــا ح ـ ـ ّـول ـ ــه إلـ ـ ــى «مـ ـ ـص ـ ــاص دمـ ـ ــاء»
املــواهــب األخ ــرى .ويـلــز ومانكيويز
ك ــاهـ ـم ــا ك ـ ـ ــان لـ ـهـ ـم ــا ن ـ ـ ـ ــزاع ع ـل ـن ـ ّـي
حــول الفضل فــي السيناريو ،حتى
تقاسما جائزة األوسـكــار الوحيدة
عن «أفضل سيناريو أصلي» حصل
عـلـيـهــا الـفـيـلــم م ــن ب ــن تــرشـيـحــاتــه
التسعة .بعد فترة على مقال كايل،
ّ
رد الـنــاقــد وامل ـخ ــرج وصــديــق ويلز
ـش
ال ـش ـخ ـصــي بـيـتــر بــواغــدانــوڤ ـي ـتـ ً
عـلــى كــايــل بــوحـشـيــة .أورد نسخة
أخ ــرى مــن ال ــرواي ــة وأع ـطــى الفضل
ّ
ك ــل ــه ل ــوي ـل ــز م ــع م ـســاه ـمــة صـغـيــرة
ملــانـكـيــويــز .ه ــذا ال ـخ ــاف الـ ــذي بــدأ
مــع ع ــرض الـفـيـلــم ،وص ــل إل ــى كايل
وب ــواغ ــدان ــوڤـ ـيـ ـت ــش ،والـ ـ ـي ـ ــوم بـعــد
حــوالــى ثـمــانــن عــامــا عـلــى الـعــرض
األول و 50ع ــام ــا ع ـلــى م ـق ــال كــايــل،
وصــل ال ـجــدال إلينا مــن خــال فيلم
«مانك».

من فيلم
«مانك»

كولومبيا قبل عيد ميالده التاسع
ع ـش ــر .واس ـت ـح ــوذ ع ـلــى هــول ـيــوود.
ع ـنــدمـ ّـا وصـ ــل عـ ــام  ،1926ســرعــان
ما شــق طريقة في صفوف شركات
اإلن ـ ـتـ ــاج الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة .أصـ ـب ــح رئ ـي ـســا
لقسم السيناريو ،وانتقل في عصر
الـ ـص ــوت ل ـي ـص ـبــح واحـ ـ ـ ـدًا م ــن أه ـ ّـم
ّ
الكتاب في هوليوودّ .أدت غطرسة
مــانـكـيــويــز وإدم ــان ــه ع ـلــى الـكـحــول
وال ـق ـمــار ،إل ــى ط ــرده م ــرات ع ــدة ّمن
اس ـت ــودي ــوه ــات ه ــولـ ـي ــوود .ول ـكــنــه
كــان يعود ويسعد بإهانة املديرين
ّ
ى أي شخص
الـتـنـفـيــذيــن وي ـت ـح ــد ّ
ألنه كان يعرف تمامًا أنه أذكى رجل
في هوليوود ،أعاد كتابة وتصحيح
م ـئ ــات األف ـ ـ ــام .وك ـ ــان م ـح ـبــوبــا من
ِقبل أقــرانــه ،الذين وجــدوه مضحكًا

وصاحب كاريزما .كان يعيش حياة
م ـض ـط ــرب ــة ،ي ـه ــاج ــم ال ـج ـم ـي ــع .ك ــان
ب ـه ـلــوان ـيــا ي ـح ـ ّـب امل ـخ ــاط ــرة وإثـ ــارة
املشاكل ،وخاصة املشاكل اللفظية.
على وشك االحتراق في
شرارته
دائمًا ّ
ً
وجهه أوال ولكنه ال يبالي .عالقاته
م ـ ــع أبـ ـ ــاطـ ـ ــرة هـ ــول ـ ـيـ ــوود أوص ـل ـت ــه
إل ـ ــى ويـ ـلـ ـي ــام ران ـ ــدول ـ ــف ه ـي ــرس ــت،
إمبراطور الصحافة في ذلك الوقت.
تـسـلــل م ــان ــك ف ــي الـثــاثـيـنـيــات إلــى
الــدائــرة الصغيرة لهيرست بفضل
زمـ ـيـ ـل ــه تـ ـش ــارل ــز ل ـ ـيـ ــدريـ ــر ،ابـ ـ ــن أخ
عـشـيـقــة ه ـيــرســت امل ـم ـث ـلــة م ــاري ــون
دي ـڤ ـيــس .أص ـبــح صــديـقــا للممثلة،
ت ـبــادل معها الـقـيــل وال ـقــال ولـتــرات
من الكحول ،املــادة التي كــان مدمنًا
عـلـيـهــا وأغ ـل ـق ــت شـفـتـيــه إلـ ــى األب ــد

فــي ســن الخامسة والخمسني .كان
مانكيويز دائم الحضور في حفالت
الـ ـ ــدائـ ـ ــرة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـح ـص ــري ــة
ّ
لـقـطــب ال ـص ـحــافــة .ع ــرف ك ــل ش ــيء،
عـ ــرف ت ـ ـجـ ــاوزات ال ــرج ــل الـخـطـيــرة
ّ
ّ
والعامة في الصحافة وفي
الخاصة
ه ــولـ ـي ــوود ،ح ـت ــى ط ـ ــرده ه ـيــرســت.
ّ
الحاد وقلمه
أطلق مانكيويز لسانه
لالنتقام ،تقيأ كل شيء ليكشف عار
هيرست في سيناريو فيلم «املواطن
كني».

«مانك» كالسيكيات 2020
ف ــي رب ـيــع ع ــام  ،1940وب ـعــد ح ــادث
س ـ ـيـ ــارة كـ ـس ــر هـ ـي ــرم ــان ج ــاي ـك ــوب
مانكيويز «مانك» (غــاري أولدمان)
ساقه ،ثم نقل إلى مزرعة في صحراء

هيرمان جايكوب مانكيويز
وويليام راندولف هيرست
ك ـ ـ ــان م ــانـ ـكـ ـي ــوي ــز م ـ ـع ـ ـجـ ــزة ،الم ـع ــا
وس ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ـرًا .تـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ّـرج م ـ ـ ــن ج ــامـ ـع ــة

م ــوه ــاف ــي ل ـك ـتــابــة س ـي ـن ــاري ــو فـيـلــم
«املـ ــواطـ ــن كـ ــن» ف ــي غ ـض ــون ستني
يــومــا .تحت عناية مـمـ ّـرضــة أملانية
وب ـم ـســاعــدة سـكــريـتـيــرة بريطانية
ُ
تدعى ريتا ألكسندر (ليلي كولنز)،
ّ
ّ
يـكـتــب مــانــك وي ـت ــذكــر م ـحــطــات من
ح ـي ــات ــه :عــاق ـتــه بـشـقـيـقــة جــوزيــف
مــانـكـيــويــز (ت ــوم بـيـلـفــري) ،عالقته
بـلــويــس ب ــي .مــايــر (أرل ـيــس ه ــوارد)
مــ ّ
ـؤس ـ ــس شـ ــركـ ــة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج «مـ ـت ــرو
غــولــدويــن مــايــر» ،واملـنـتــج إيفرينغ
ثــال ـب ـيــرغ (ف ـي ــردن ــان ــت كـيـنـغـسـلــي).
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة «سـ ـ ــانـ ـ ــت
سـيـمـيــون» ،قلعة ويـلـيــام رانــدولــف
هـيــرســت (ت ـشــارلــز دانـ ــس) وعــاقــة
الصداقة مع املمثلة ماريون ديڤيس
(أماندا سيفريد).
ب ـ ــال ـ ـل ـ ــون ـ ــن األب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــض واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــود
الضبابي ،مع صوت أحــادي وسرد
مليء بالفالش بــاك ،كما فعل ويلز
نفسه واستنادًا إلى سيناريو كتبه
ال ـص ـح ــاف ــي وال ـس ـي ـن ــاري ـس ــت ج ــاك
فينشر (والد املخرج ديفيد فينشر)
قـبــل ثــاثــن عــامــا ،يــأخــذنــا «مــانــك»
إلى املخرج األميركي ديڤيد فينشر،
ّ
مبنية على هيكل سـ ّ
ـردي
في رحلة
يتنقل ذهــابــا وإي ــاب ــا بــن الـحــاضــر
واملاضي .شريط مهذب وثمني ،وفي
ّ
الــوقــت نـفـســه خـ ــادع ،إل ــى درج ــة أن
قصة كتابة سيناريو فيلم «املواطن
ك ــن» ال يـمـكــن اع ـت ـبــارهــا أك ـث ــر من
عملية احتيال على املشاهد أو أداة
إل ـه ــاء بـسـيـطــة اسـتـخــدمـهــا فينشر
ملعالجة املوضوع الحقيقي للفيلم:
صـ ـ ـ ــورة ص ـ ــارخ ـ ــة ت ـ ـ ّ
ـدم ـ ــر ال ـ ـصـ ــورة
امل ـثــال ـيــة ل ـهــول ـي ــوود الـثــاثـيـنـيــات.
ّ
يتحول الفيلم من خاللها إلى فيلم
ّ
«ن ـ ـ ـ ــوار» مـ ـق ــدم ــا أفـ ـض ــل س ـ ــاح ل ــه:
الـنـظــرة الـســاخــرة والــواضـحــة التي
يرى فيها مانكيويز هوليوود .مانك
ك ــان يـســاريــا ،ســاخ ـرًا ج ـ ّـدًا ال يؤمن

ّ
بالثورات .يفضل الشرب ،والتجول
ف ــي حـ ـف ــات وق ـ ـصـ ــور ،وال ـس ـخــريــة
لفظيًا مــن ماسكي زمــام األم ــور في
هوليوود.
ّ
م ـث ـل ـم ــا أن «املـ ـ ــواطـ ـ ــن كـ ـ ــن» جـعــل
ال ـس ـي ـن ـمــا ت ــدخ ــل م ــرح ـل ــة ال ـب ـل ــوغ،
ّ
وال ـت ـف ــك ــك م ــن ال ـل ـغ ــة ال ـكــاس ـي ـك ـيــة،
ففينشر هنا يعيد صياغة السينما
ويبعدها عن حداثتهاّ .
ُ
يفجر الرموز
الـ ـس ــردي ــة ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ال ـكــاس ـي ـك ـيــة
وي ـع ـي ــد ال ـ ـظـ ــال مـ ــن جـ ــديـ ــد .يـعـيــد
نسج القصة نفسها من وجهة نظر
معاكسة ،أو أش ـ ّـد ظــامــا .إذا كانت
قـصــة كــن هــي قـصــة أق ــوى الــرجــال
وغ ـط ــرس ـت ـه ــم فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـق ــوة
اإلعــامـيــة املـسـيـطــرة الـتــي صنعها
ّ
بـنـفـســه ،ف ــإن قـصــة مــانــك هــي قصة
أصغر البشر الــذيــن يـحــاربــون هذه
الـقــوة الـتــي تحكم عليه باالختفاء.
فـيـنـشــر ال ي ـح ــرم ن ـف ـســه ّ
أي ش ــيء.
ّ
وفي هذه املتاهة ّ
التأملية ،فإن النقد
ال ـق ــاس ــي ن ـف ـســه ال ـ ــذي وج ـه ــه ويـلــز
فــي ع ــام  1941إل ــى وســائــل اإلع ــام
بـشـكــل خ ــاص والــرأس ـمــال ـيــة بشكل
عامّ ،
يوجهها فينشر إلى ما يحدث
اآلن .ول ـقــدرة السينما على تعديل
ال ــواق ــع نـفـســه ،ي ـق ـ ّـدم فـيـنـشــر شيئًا
أك ـثــر مــن م ـجــرد تعليق اجـتـمــاعــي.
فـيـلــم كــأح ـج ـيــة ،يـعـيــد ب ـنــاء الـقـطــع
املـكـســورة لتلك امل ــرآة الغريبة التي
كانت هوليوود تقف خلفها لفترة
طويلة.
إذا ك ــان فـيـلــم وي ـلــز ان ـت ـقــادًا شــديـدًا
ل ـه ـي ــرس ــت وع ــال ــم امـ ـتـ ـي ــاز وس ــائ ــل
اإلع ــام والسيطرة الـتــي تمارسها،
ففيلم فينشر عــن مانكيويز ينتقد
بصوت أعلى .أمضى فينشر نصف
الفيلم تقريبًا ينتقد الجانب املظلم
والرأسمالي من هوليوود ،بخاصة
عندما أوضــح كيف جعلت وسائل
إع ــام هـيــرســت الـكــاتــب االشـتــراكــي

إب ـتــاون سنكلير يخسر انتخابات
ح ــاك ــم والي ـ ــة كــال ـي ـفــورن ـيــا ف ــي عــام
 1934من خالل آليات مشكوك فيها
أخالقيًا يمكن مقارنتها بما ّ
نسميه
اليوم األخبار الزائفة.
«مـ ــانـ ــك» ف ـي ـلــم ع ــن األحـ ـ ـش ـ ــاء ،عـمــا
ّ
سمعي
وراء الـكــوالـيــس .هــو تكريم
ّ
بصري ،لطريقة صنع أفالم اختفت

ّ
ّ
السردية
يفجر فينشر الرموز
ّ
الكالسيكية ويعيد
للسينما
الظالل من جديد
ّ
إل ــى األب ـ ــد .إنـ ــه ان ـع ـكــاس للسينما
ّ
التي تتطلب تعاونًا بني العديد من
األطراف ولكن يجب أيضًا أن تتعامل
ّ
ّمع غرور كل املعنيني .على الرغم من
أنــه ُي ــروى بطريقة يسهل الوصول
ّ ّ
إلـيـهــا إل ــى ح ـ ّـد م ــا ،إل أن املـشــاهــد
ّ
الــذي يتمتع بخلفية معرفية ليس

فقط بتاريخ هوليوود ،ولكن أيضًا
بــأن ـمــاط الـتـمـثـيــل الـسـيـنـمــائــي في
ذل ــك ال ــوق ــت ،س ــوف يستمتع أكـثــر.
فــي النصف ســاعــة األول ــى وحــدهــا،
يـ ـحـ ـت ــوي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم عـ ـل ــى م ـل ـص ـقــات
وعبارات وجمل قصيرة في الحوار
ّ
تشير إلى ما ال يقل عن عشرة أفالم
من بدايات األفالم الناطقة .يخاطب
ديـ ـفـ ـي ــد ف ـي ـن ـش ــر مـ ـح ـ ّـب ــي ال ـس ـي ـن ـمــا
بـ ـشـ ـك ــل أسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،ص ــانـ ـع ــا ت ـح ـفــة
لـلـسـيـنـفـيـلـيــن« .م ــان ــك» ه ــو لــوحــة
أخ ــاق ـي ــة ل ـه ــول ـي ــوود الـثــاثـيـنـيــات
وأوائـ ـ ـ ـ ـ ــل األرب ـ ـع ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــات ،ال ـل ـم ـس ــة
ال ـع ــاط ـف ـي ــة وال ـح ـن ــن إل ـ ــى امل ــاض ــي
يـنــاسـبــان فينشر وغ ــاري أولــدمــان
تمامًا .األخير أظهر شخصية مانك
بـطــريـقــة أص ـي ـلــة ،م ـجـ ّـس ـدًا شخصًا
غامضًا ال يظهر كثيرًا للعامة ،حتى
ّ
جــائــزة األوس ـك ــار لــم يتسلمها في
الحفل ألنــه لــم يــذهــب .أولــدمــان قدم
م ــان ــك ب ـحــزنــه وغ ـض ـبــه وسـخــريـتــه
وبـ ــدواف ـ ـعـ ــه اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .أداء ح ــاد
م ـث ــل ال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات الـ ـت ــي تـ ـج ــري بــن

دخان السجائر وكؤوس الويسكي.
أول ـ ـ ــدم ـ ـ ــان غ ــالـ ـب ــا ف ـ ــي حـ ــالـ ــة س ـكــر
واستثنائي دائمًا ،ولكنه ترك شيئًا
غ ــام ـض ــا وخ ـف ـي ــا عـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــة،
بـحـيــث تــرك ـنــا ن ـتــوق مل ـعــرفــة املــزيــد
عنه.
فطنة سينمائية تحتضن الــروعــة
الالذعة والبراعة املتميزة للحوارات.
ّ
فيلم ّ
يقدر كتاب السيناريو ،هؤالء
ال ـفـنــانــن ال ــذي ــن تـسـقـطـهــم صـنــاعــة
السينما .والدة جديدة ملقال بولني
كايل .وثيقة تاريخية ال تزعزع ّ
بأي
شـكــل مــن األش ـكــال أهـمـيــة أورس ــون
وي ـل ــز ف ــي ت ــاري ــخ ال ـس ـي ـن ـمــا .هــديــة
قدمها لنا ديفيد فينشر في موسم
األعياد ،واألهم هدية ملوسم الجوائز
باستحقاق .في النهايةّ ،
سر الفيلم
م ـك ـشــوف ،وال ـج ــوائ ــز تـعـشــق شيئًا
واح ـدًا أكثر من ّ
أي شــيء آخــر :أفالم
عن صناعة السينما.

Mank
على نتفليكس

ُ
عودة إلى أورسون ويلز و«المواطن كين» :عن السلطة واإلعالم وانهيار المثل

أورسون ويلز
وهيرمان
جايكوب
مانكيويز

م ـنــذ مـنـتـصــف خـمـسـيـنـيــات ال ـقــرن
امل ــاض ــي ،ول ـيــس م ـنــذ عــرضــه األول
ّ
عـ ـ ـ ــام  ،1941اع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـجـ ـمـ ـي ــع أن
«امل ــواط ــن ك ــن» هــو أفـضــل فيلم في
ّ
يتصدر
تاريخ السينما .هو غالبًا ما
ّ
ال ـقــوائــم ف ــي امل ـج ــات الـسـيـنـمــائـيــة.
لـسـ ُـت مــن مـ ّ
ـؤيــدي اإلج ـم ــاع ،فغالبًا
م ــا ي ـك ــون ف ــي ال ـ ـقـ ــرارات املـنـسـجـمــة
ش ـ ــيء م ــن ال ـغ ـم ــوض واالس ـت ـس ــام
ال ـف ـك ــري .اخ ـت ـي ــار ال ـف ـي ـلــم أن يـكــون
أع ـظ ــم أفـ ــام ال ـت ــاري ــخ ي ـب ــدو جــريـئــا
بـعــض ال ـش ــيء .ول ـكــن ه ـنــاك الـعــديــد
من العوامل التي اجتمعت في وضع
هذه التحفة من السيلولويدّ ،
خاصة
تـبـلــور مـخـتـلــف االب ـت ـك ــارات الفنية
وال ـســرديــة والـتـصــويــريــة والـتــاريــخ
املهم الــذي صنعت فيها .فيلم بقوة
سـ ّ
ـرديــة مـســرحـ ّـيــة ،وص ــورة شديدة
ّ
التباين تـقــدر التفاصيل الصغيرة.
اإلص ــرار على عمق املـجــال والــزوايــا
الــواس ـعــة ف ــي الـتـصــويــر والـلـقـطــات
املتسلسلة الطويلة ،تحرك الكاميرا
خــارج اإلطــار واملــونـتــاج واستخدام
ال ـصــوت ك ــأداة ســرديــة ،كــانــت ثــورة
ف ــي ج ـمــال ـيــات ال ـف ــن ال ـس ــاب ــع .ليس
ال ـف ـي ـل ــم سـ ـي ــرة ذات ـ ـيـ ــة «ل ـش ـخ ـص ـيــة
خيالية» فـقــط ،ولـكــن أيـضــا ملجتمع

وعـ ـص ــر .ت ـع ـق ـي ــده ال ـع ـم ـي ــق وك ـم ــال
تكوينه يجعالنه تحفة سينمائية ال
جدال فيها.
ُسمح ألورسون ويلز بإنتاج الفيلم،
وإخ ــراج ــه ،ول ـعــب الـ ــدور الــرئـيـســي،
ّ
وك ـتــابــة ال ـس ـي ـنــاريــو ،واتـ ـخ ــاذ ق ــرار
م ـس ـت ـق ــل ب ـ ـشـ ــأن الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل أم ـ ــام
الكاميرا وخلفها ،كما بشأن النسخة
النهائية ،وكيف يجب أن تنقل إلى
السينما .كان لويلز ظهور ونضوج
تـ ـعـ ـبـ ـي ـ ّ
ـري غـ ـي ــر عـ ـ ـ ــادي ف ـ ــي ت ــاري ــخ
الـسـيـنـمــا .ك ــان يـبـلــغ  26عــامــا فقط
عندما قدم قوة العالقة بني السلطة
واإلع ــام ،وأظـهــر اسـتـخــدام تشارلز
فوستر كني (أورسون ويلز) جريدته
ألغـ ــراض دعــائـيــة ولـصــالــح حمالت
ومصالح شخصية وك ــأداة لتدمير
األعداء .يبدأ الفيلم مع موت كني في
قصره الهائل «زانادو» وسط جنائن
ش ــاسـ ـع ــة ،حـ ـي ــث أم ـ ـضـ ــى س ـن ــوات ــه
األخ ـي ــرة وح ـي ـدًا فــي ق ـصــره محاطًا
بــأعـمــال فنية والـتـمــاثـيــل .كــان لكني
ّ
ك ــل م ـقــومــات ال ـق ــوة :املـ ــال ،الـشـهــرة،
السلطة واإلعالم .وعلى بعد لحظات
م ــن م ــاق ــاة امل ـ ــوت ،ي ـن ـطــق م ــع آخــر
أنـفــاســه كـلـمــة «روزب ـ ـ ــاد» .وم ــن هنا
يبدأ الفيلم في «فــاش بــاك» لحياة

ّ
ك ــن الـ ـت ــي ش ــك ـل ــت لـ ـغـ ـزًا ل ـك ـث ـيــريــن،
ّ
وموته الذي أثار التساؤالت .فيقرر
الصحافي جيري طومسون (ويليام
أالن ــد) البحث واالسـتـقـصــاء لكشف
ّ
سر كلمته األخيرة.
بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن ن ـ ّـص ــه ال ـ ــذي ال
تـ ـش ــوب ــه شـ ــائ ـ ـبـ ــة ،والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـن ــاول
موضوعات مثل العبث ،الحنني إلى
امل ــاض ــي ،قـيـمــة الـبـســاطــة والـطـمــوح
وال ـح ــب والـ ـغ ــرور ،يـعـتـبــر «امل ــواط ــن
ك ـ ـ ـ ــن» ن ـ ـق ـ ـدًا لـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة،
وال ـت ــأث ـي ــر ال ـه ــائ ــل ل ـل ـص ـحــافــة عـلــى
امل ــواط ـن ــن وال ـس ـي ــاس ــة .الـفـيـلــم قبل
ّ
أي شـ ـ ــيء هـ ــو رسـ ـ ــم ك ــاريـ ـك ــات ــوري
ل ــرج ــل األعـ ـم ــال وال ـس ـيــاســي ومــالــك
أك ـب ــر سـلـسـلــة ص ـحــاف ـيــة ف ــي ال ـقــرن
العشرين ويليام راندولف هيرست.
كــان األخير يسيطر على الصحافة،
ع ـ ّـج ــل ع ـ ــام  1898فـ ــي إع ـ ــان ح ــرب
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ض ــد اس ـب ــان ـي ــا.
فــي ذلــك ال ـعــام ،غــرقــت بــارجــة تابعة
للبحرية األميركية في خليج هافانا.
أرس ـ ــل ه ـي ــرس ــت ال ـص ـح ــاف ــي رسـ ــام
ال ـكــاري ـكــاتــور فــريــدريــك ريمنجتون
إلى املكان ،الذي تأكد بمجرد وصوله
ّ
ّ
بأنه ال يوجد شيء غريب ،وأن الغرق
ال يستدعي الحرب .أرسل برقية إلى

هيرست ،قال فيها« :كل شيء هادئ،
ال م ـش ــاك ــل ،ل ــن ت ـك ــون ه ـن ــاك ح ــرب،
أتمنى العودة» .لكن جاءه ّ
الرد« :من
َ ُ
ف ـض ـلــك اب ـ ــق .قـ ــم بـتـجـهـيــز ال ـص ــور،
وســأقــوم أنــا بتجهيز ال ـحــرب» .مثل
هيرست ،كان طموح كني الصحافي
يعتمد فقط على كمية الصحف التي
يـمـكـنــه ب ـي ـع ـهــا .ذهـ ــب ك ــا الــرج ـلــن
إل ــى ّ
االدعـ ـ ـ ــاءات واخ ـت ــاق القصص
املثيرة للنجاح أكثر من نقل األخبار
الواقعيةّ .أدت نتيجة هذه املمارسات
إل ــى خـلــق ن ــوع جــديــد مــن الصحافة
يـسـ ّـمــى «ال ـص ـحــافــة ال ـص ـف ــراء» .قــوة
هيرست انعكست على الفيلم .لم يكن
التصوير ّ
مهمة سهلة .حاول توقيف
ال ـت ـصــويــر ون ـجــح بــالـفـعــل أك ـثــر من
مــرة ،ثــم تـ ّ
ـأجــل الـعــرض األول بسبب
ضـغــوط مــن قـطــب الـصـحــافــة الـقــوي
الــذي كــان يهاجم الفيلم فــي وسائل
اإلعــام ويـحــاول منع توزيع الفيلم.
ُّ
اتهم ويلز بأنه شيوعي .وعند عرض
الفيلم ،لم ينجح تجاريًا.
«املـ ــواطـ ــن كـ ــن» ه ــو ك ــل ش ـ ــيء ،هــو
جــوهــر ال ـح ـي ــاة ،وت ـق ـل ـبــات الـسـنــن.
صنع الشاب كني اسمًا لنفسه عندما
اغتنم
تولى إدارة صحيفة متعثرةُ .
فرصة إلحــداث فــرق ،بدافع من املثل

االش ـتــراك ـيــة ،أراد أن يـكــون مواطنًا
مثل ّ
أي شخص آخ ــرُ .يظهر الفيلم
تــأث ـيــر الــرأس ـمــال ـيــة ع ـلــى ك ــل ش ــيء.
قوة كني دفعته إلى السياسة وبناء
إمبراطورتيه بال ضمير .خان ُمثله
الـعـلـيــا وعـ ــزل نـفـســه ع ــن أصــدقــائــه.
كان شخصًا يحتاج إلى الحب ،لكنه
ـطــع م ـنــح الـ ـح ــب« .امل ــواط ــن
ل ــم ي ـس ـتـ ِ
ّ
مجرد تاريخ سينمائي.
كــن» ليس
السينما في أميركا قبل  1941ليست
ك ـمــا ب ـعــدهــا .ال يـمـكــن ت ـجــاهــل قــوة
ال ـصــور ال ـعــديــدة فــي الـفـيـلــم .ق ــوة ال
ّ
ت ـق ــل ع ـلــى م ــر ال ـس ـنــن ،ب ــل تكتسب
كـثــافــة وغ ـمــوضــا .عــالــم ك ــن وويـلــز
ال ـب ــاروك ــي امل ـف ــرط م ـثــالــي لـلـحــديــث
ع ـ ــن ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن امل ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع .ق ــوة
الـصـحــافــة ،الـبـحــث ،ال ـب ــراءة ،النفاق
السياسي األميركي ،جشع البنوك،
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام األم ـ ـ ـ ـ ــوال ف ـ ــي ال ـن ـظ ــام
الرأسمالي الشره ...وكل هذا من دون
فـقــدان البعد اإلنساني كاألصدقاء،
والـ ـخـ ـي ــان ــة ،وال ـ ـحـ ــب ،وكـ ـف ــاح رج ــل
واحــد لتغيير العالم وكيف هزمته
الحياة بال رحمة .وما يبدو للوهلة
األولى كأنه محاكاة ساخرة لوحش
صحافي ،يتحول الحقًا إلى أسطورة
أخ ــاق ـي ــة ،ث ــم م ـي ـل ــودرام ــا ســاح ـقــة،

يظهر الفيلم تأثير الرأسمالية
على كل شيء
وأخ ـي ـرًا سينما بـكــل مــا فــي الكلمة
مــن معنى ،مثل الحلم .أحــام القوة
ماض بعيد
والطموح ،والعودة إلى
ٍ
م ـس ـت ـح ـيــل ،ح ـي ــث ك ــان ــت ال ـس ـع ــادة
ممكنة بفضل زالجة خشبية فقط.
ل ــم ي ـظ ـهــر ويـ ـل ــز أب ـ ـ ـدًا ك ـم ـب ـتــدئ فــي

ال ـس ـي ـن ـمــا فـ ــي ف ـي ـل ـمــه األول .ع ــرف
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـس ـي ـن ـم ــا وك ـ ـ ــل ن ـق ـطــة
ضـ ــوء .ف ــي ك ــل م ـش ـهــد ،ه ـن ــاك شــيء
مرئي مبكر يقلب مفهوم التسلسل
ال ــدرام ــي رأس ــا عـلــى عـقــب ويحتوي
عـلــى أف ـكــار أو أحــاسـيــس ذات عمق
ّ
ّ
ّ
نفسي .فــي الفيلم ،الظل
عاطفي أو
أهـ ــم م ــن ال ـ ـضـ ــوء .امل ـش ــاه ــد كـثـيـفــة،
ال ـق ـصــر ال ـك ـب ـيــر ب ـج ــدران ــه وأب ــواب ــه
الضخمةّ ،
يعمق املجال ويعود إلى

ال ـجــذور الــدرام ـيــة لـلـمـســرح .يسمح
ّ
للحياة بـكــل تعقيداتها أن تخترق
ش ـق ــوق ــه .م ـش ــاه ــدة «املـ ــواطـ ــن ك ــن»
الـيــوم ال يعطي انطباعًا بــأن تسعة
وس ـب ـعــن ع ــام ــا مـ ــرت ع ـلــى ظ ـهــوره
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ،بـ ــل ال ي ـ ـ ــزال ه ـنــاك
تسعة وسبعون عامًا أخــرى قبل أن
ّ
يتم فهمه واستيعابه بـكــل عظمته
ال ـج ـم ــال ـي ــة واألخـ ــاق ـ ـيـ ــة وال ـف ـك ــري ــة
والفلسفية.

