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كوينتن تارانتينو يواصل إحياء الويسترن

أميركا األلوان واألعراق تحت سقف واحد

ب ــال ـث ـل ــج ،ي ـف ـت ـتــح ك ــوي ـن ــن تــاران ـت ـي ـنــو
جــديــده الويسترن The Hateful Eight
«ال ـب ـغ ـي ـض ــون ال ـث ـم ــان ـي ــة» ( 187د.).
ت ــدخ ــل م ــوس ـي ـق ــى إنـ ـي ــو م ــوري ـك ــون ــي
ّ
لتشحن األع ـصــاب وتـبــث القشعريرة،
على وقــع حوافر الخيول التي تسابق
عــاص ـفــة ق ـ ّـادم ــة .األسـ ـط ــورة اإلي ـطــالــي
خبير محنك في هذا الجنر ،منذ عمله
م ــع س ـيــرج ـيــو ل ـيــونــي ف ــي «وي ـس ـتــرن
س ـبــاغ ـي ـتــي» ال ـس ـت ـي ـن ــات« .ح ـف ـن ــة مــن
ّ
و«الطيب والشرير
ال ــدوالرات» ()1964
وال ـق ـب ـيــح» ( )1966وس ــواه ــا ،أص ــوات
ّ
السينيفيلية .التأكيد
باقية في الذاكرة
ّ
عـلــى ال ـنــوع يكتمل بـخــط الـتـتــر ،الــذي
ّ ّ
يــؤكــد أن كاميرا «ألـتــرا بانافيجن »70
ّ
سـ ّـجـلــت ال ـك ــوادر لـلـمــرة  11فــي تــاريــخ
ال ـس ـي ـن ـمــا .وح ـ ــش م ـي ـكــان ـي ـكــي الـتـقــط
«بني هور» ( )1959لوليام وايلر ،وبقي
ً
عاطال عن العمل منذ «خرطوم» ()1966
ل ـبــاس ـلــي دردن وإلـ ـي ــوت إل ـي ـســوفــون.
في أيــام العرض األول ــى ،تــواتــرت أنباء
عــن مشاكل ّ
تقنية فــي بعض الصاالت
األم ـيــركـ ّـيــة والـبــريـطــانـيــة ،قـبــل أن يتم
ح ـل ـه ــا .ه ـ ـكـ ــذا ،يـ ــواصـ ــل ال ـس ـي ـن ـمــائــي
األم ـي ــرك ــي امل ـشــاكــس ( )1963م ــا ب ــدأه
ف ــي «دج ــانـ ـغ ــو ال ـط ـل ـي ــق» ( )2012في
ّ
إحياء الويسترن بشتى أنماطه .يعمل
عـلــى تحميل سينما ال ــدرج ــة الثانية
ً
 B-Moviesأب ـع ــادًا كـبـيــرة واشـتـغــاالت
عميقة ،كما في  Death Proofعام .2007
يرى ّأن سبر أغــوار أميركا ككيان ّ
وأمة
ح ـض ــر دائ ـ ـمـ ــا فـ ــي أف ـ ـ ــام ال ــوي ـس ـت ــرن،
خصوصًا خــال السبعينات إثــر حرب
ّ
فييتنام وفضيحة ّ «واترغيت» .غير أن
الرجل اآلتي من جنة السينما املستقلة
في البدايات ،قادر على اللعب وتطويع
ً
الـجـنــس السينمائي ،مستغال هوسه
بــالـتــاريــخ والـنـقــد الـسـيـنـمــائــي .فعلها
األخـ ـ ــوان كــويــن ســابـقــا ف ــي True Grit
 .2010ه ــذا ال ـعــام ،يـشــاطــره املكسيكي
أليخاندرو غونزاليس إيناريتو الهم
وال ـت ـ ّ
ـوج ــه نفسيهما ف ــي ع ـن ــوان كبير

آخر هو ( The Revenantراجع املقال في
مكان آخر من الصفحة).
بــالـعــودة إلــى «البغيضون الثمانية»،
ي ـبــدأ تــاران ـت ـي ـنــو طــرحــه ال ـش ــرس منذ
ّ
البداية .ثلج يغطي صليبًا خشبيًا آخذًا
َ
في التداعي .لننس الرب في هذه البقعة
ّ
األهلية
النائية من «وايومنغ» .الحرب
بـ ــن ات ـ ـحـ ــاد الـ ـشـ ـم ــال وك ــون ـف ــدرال ـي ــي
الجنوب وضعت أوزارها للتو .النفوس
مكلومة ،والقلوب ما زالت تغلي .وسط
هـ ــذا ال ـع ـص ــف الـ ـخ ــارج ــي وال ــداخـ ـل ــي،
ّ
يضطر ثمانية أشخاص إلى االحتماء
بمأوى جبلي «محل ميني للخردوات»:
ّ
ص ـ ـ ــائ ـ ـ ــد جـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــز أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ،وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد،
وج ـنــرال كــونـفــدرالــي ،وشــريــف جــديــد،
وع ــام ــل مـكـسـيـكــي ،وبــري ـطــانــي أن ـيــق،
وكـ ــاوبـ ــوي م ــري ــب ،وس ـج ـي ـنــة ش ـق ــراء.
ه ــم «ت ــارانـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــون» :ي ـب ـط ـنــون أك ـثــر
مـ ّـمــا ي ـظ ـهــرون ،وال يـمــانـعــون الــذهــاب
إلــى العنف املطلق ،مــع رائـحــة الـبــارود
امل ـح ـتــرق ،ول ـي ـتــرات دم ــاء عـلــى األرض
وال ـ ـ ـجـ ـ ــدران .إل ـ ــى ح ـ ـ ّـد م ـ ــا ،ه ــم «سـفـلــة
م ـج ـهــولــون» ( ،)2009مـجـتـمـعــون في
«مستودع الكالب» ( .)1992نعم ،يرجع
كويننت إلى الجذور األولــى ،مصطحبًا
تيم روث ومايكل مادسن إلــى بيتهما
القديم .ينهل من تراث سيرجيو ليوني
وإمل ـ ــور ل ـيــونــارد ف ــي الــوي ـس ـتــرن ،ومــن
فــرضـيــات أغــاثــا كريستي فــي الــروايــة.
ّ
ّ
ال ـفــارق أن الجميع يتحكم بــاألحــداث،
ولـ ـي ــس ش ـخ ـصــا واحـ ـ ـ ـ ـدًا .ال ب ـ ــأس مــن
ال ــرج ــوع إل ــى شــريــط ال ـخ ـيــال العلمي
«الشيء» ( )1992لجون كاربنتر.
ال ــرائ ــد أس ــود الـبـشــرة «مــارك ـيــز وارن»
(ص ــام ــوي ــل ل .ج ــاك ـس ــون) ج ـن ــدي في
ـان ســابـقــا ،صــائــد جوائز
ســاح الـفــرسـ ّ
حــالـيــا .يفخر أن ــه كــان صــديــق مراسلة
للينكولن نفسه .بعد جريمة حــرب ال
يـجــد ض ـي ـرًا ف ــي الـتـفــاخــر ب ـهــا ،اكتفت
ّ
ّ
الخيالة بطرده ،نظرًا إلى سجله الذهبي
ّ
فـ ــي سـ ـف ــك دمـ ـ ـ ــاء ال ـ ـسـ ــكـ ــان األص ـل ـي ــن
ُ(ي ـع ـ ّـرف ــون بــالـهـنــود ال ـح ـمــر) .م ــع ذل ــك،

صامويل ل.
جاكسون
وكيرت راسل
في مشهد
من «البغيضون
الثمانية»

يحاول ّ
تدبر أمره في بلد يلعق جراحه.
«ليس لديك فكرة عــن كونك أســود في
مواجهة أميركا» .يقول مبتسمًا .ال ّبد
من حضور جاكسون ّ
للمرة السادسة
في فيلموغرافيا كويننت .هو هارب من
«بالب فيكشن» ( )1994بعض الشيء،
خصوصًا فــي لحظات غضبه« .جــون
ّ
روث» (كيرت راسل) جلد يقتاد «ديزي
دوميرغو» (جينيفر جاسون لــي) إلى

ّ ّ
«عشاء ّأخير» يؤكد أن
ّ
األمة تأسست على العنف
والقتل والدماء
حبل املشنقة فــي بلدة «ريـ ــدروك» .هي
مجرمة ّ
مشكلة
حادة الطباع كالفلفل .ال
ّ
لديها في البصاق على األرض ،وتلقي
ب ـع ــض الـ ـلـ ـكـ ـم ــات .ج ـي ـن ـي ـفــر ج ــاس ــون
ل ــي ت ـل ـعــب أحـ ــد أدوار ع ـم ــره ــا بـبـهــاء
سيمنحها ترشيحًا لألوسكار القريب
على األرج ــح« .وارن» يجلب املجرمني
جـثـثــا ،فيما «روث» يــوصـلـهــم أح ـيـ ً
ـاء،
ّ
ألنه ّ
يحب منظرهم مع املشنقة« :ال أحد
ً
ّ
يقول إن العمل يجب أن يكون سهال».
ي ـن ـضـ ّـم لـهـمــا ش ــري ــف ال ـب ـل ــدة الـجــديــد

«كــريــس مــانـيـكــس» (وال ـت ــون غوغينز
ف ــي أداء ي ــرف ــع ال ـق ـب ـعــة) ،أص ـغ ــر أب ـنــاء
املنشق الجنوبي «أرسـكــن مانيكس».
ّ
تحرشية
هو مثير للمشاكل ،مع نزعة
بشؤون اآلخرين .يخلط األوراق بكشف
املزيد عن رفــاق الرحلة .عائلته قاتلت
االتحاد ،وسلخت بعض جلود ّ
ملوني
البشرة ،من أجل «هزيمة ّ
مشرفة» .داخل
ّ
نتعرف إلى الجنرال «سانفورد
املحل،
س ـم ـي ـث ــرز» الـ ـ ــذي ي ـل ـع ـبــه األوس ـ ـكـ ــاري
العجوز «ب ــروس دي ــرن» .الــرجــل فخور
بقتل الشماليني وال ـسـ ًـود كما فعل آل
ً
«مانيكس» .قطع مسافة كبيرة لوضع
حـجــر عـلــى قـبــر ابـنــه ال ــذي قـضــى هنا.
ّ
متعص ّب ملعتقداته كما املتوقع من
هو
رجل في سنه« .تلك مشكلة كبار السن.
يمكنك ّأن تــركـلـهــم لـيـقـعــوا ع ــن ال ــدرج
وتقول إنه حادث ،لكن ال يمكنك إطالق
ال ـنــار عـلـيـهــم» .لــديـنــا أيـضــا بريطاني
أنـيــق ُيـ َ
ـدعــى «أوزوال ـ ــدو مــوبــري» (تيم
ّ
روث) .ينظر عــن أن ــواع الـعــدالــة ،وعــدم
ح ـض ــوره ــا ف ــي شــري ـعــة الـ ـغ ــاب ،فيما
يشرف على تنفيذ أحكام اإلعــدام« .جو
غايج» (مايكل مادسن) كاوبوي ينوي
ق ـض ــاء ال ـكــري ـس ـمــاس م ــع ّأم ـ ــه« .ب ــوب»
(دمـيــان بشير) عامل مكسيكي خشن،
يدير املكان في غياب أصحابه .أميركا

ال ـش ـمــال وال ـج ـن ــوب ،األع ـ ــراق واأللـ ــوان
ً
واألصـ ـ ــول امل ـت ـنـ ّـوعــة ،تـجـتـمــع مـجـبــرة
ّ
تحت سقف واحد« .عشاء أخير» يؤكد
ّأن ّ
األم ــة تـ ّ
ـأسـســت على العنف والقتل
والدماء .ال مجال للمهادنة في اختراع
شخصيات مختلفة .الكل في الكل .الكل
يقتل الكل.
«الـبـغـيـضــون الـثـمــانـيــة» تــأكـيــد جديد
ع ـلــى تــاران ـت ـي ـنــو الـ ـغ ــول ف ــي الـكـتــابــة
(ت ــرش ـي ــح أوسـ ـك ــار س ـي ّـنــاريــو أصـلــي
متوقع قريبًا) .املفارقة أنه يدين بفضل
الجوائز الكبيرة (أوس ـكــاران ،جائزتا
غ ــول ــدن غ ـل ــوب ومـثـلـهـمــا بــاف ـتــا) إلــى
ُ
السيناريو ولـيــس اإلخ ــراج .تستثنى
سعفة كان عن  Pulp Fictionعام .1994
هـ ـن ــا ،ي ـق ـت ــرح ب ـن ـيــة م ـت ـمــاس ـكــة ،عـلــى
امتداد ستة فصول .ينسج حوار «بينغ
بونغ» حامي الوطيس .ال أحد في مثل
بــراعـتــه بـخـلــق إيـقــاعــا ي ـخــدم ال ـحــوار،
وي ـع ـيــد ل ــه االع ـت ـب ــار ،مـعــاكـســا بعض
السينمائيني الــذيــن يـتــرفـعــون (أو ال
يجرؤون) على لعبة كهذه .هو بهلوان
ّ
بالشخصي ّات،
شيطاني في التالعب
وغ ــزلـ ـه ــا حـ ـس ــب م ـش ـي ـئ ـت ــه .ي ـت ــدخ ــل
ب ـصــوتــه ل ــدف ــع الـ ـس ــرد إلـ ــى األمـ ـ ــام أو
الخلف( Cameo .ظهور صغير) صوتي
ملخرج اعـتــاد لعب أدوار مـحـ ّـدودة في
أف ــام ــه .ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـف ــن ــي ،تيمة
ُ
م ــوري ـك ــون ــي ال ت ـ ـقـ ـ ّـدر ب ـث ـم ــن .شــريــط
الـ ـص ــوت مـ ـت ـ ّـوج ب ـخ ـل ـف ـيــة م ــن ص ــراخ
ال ـس ــائ ــس وركـ ــض ال ـخ ـي ــول واش ـت ــداد
ال ـعــاص ـف ــة .ك ــل ذلـ ــك مـ ـ ــوزون كــالــذهــب
في «ميزانسني» مدهش في ّ
تكيفه مع
حدود املكان .كاميرا تنتقل عرضيًا أو
تراوح مكانها في مواقع متقابلة (180
درج ــة) .مــاذا عن النهاية؟ بالتأكيد ال
مجال لكشفها ،سوى بانطباع صغير:
«وااااو».
علي...
 :The Hateful Eightبدءًا من الخميس املقبل
في الصاالت اللبنانية

في الصاالت

توم هوبر مفككًا مفهوم الجندر :االلتباس الساحر
بانة بيضون
كما في أفالمه السابقة مثل «خطاب
امل ـلــك» ( ،)2010و«ال ـب ــؤس ــاء» ()٢٠١٢
الـ ـف ــائ ــزة بـ ـج ــوائ ــز أوس ـ ـك ـ ــار ،يـتـمـيــز
«ال ـ ـف ـ ـت ـ ــاة ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــاركـ ـ ـي ـ ــة» ل ـل ـم ـخ ــرج
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي تـ ـ ـ ــوم ه ـ ــوب ـ ــر الـ ـج ــدي ــد
ب ــال ـح ـس ــاس ـي ــة ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ذاتـ ـه ــا
ال ـتــي تـعـنــى ب ــأدق تـفــاصـيــل ال ـصــورة
والـحــوار ،وتشبه مقطوعة موسيقية
في إيقاعها االنسيابي املتكامل الذي
ّ
يصور
يعيد نفسه في ذهن املشاهد.
«الفتاة الدنماركية» سيرة ليلي ألبي
( )١٩٣١-١٨٨٢امل ـت ـحــولــة الـجـنـسـيــة
الشهيرة التي عرفت سابقًا بشخص
الــرســام إيـنــار ويغنر .كانت ليلي من
أوائـ ـ ــل األشـ ـخ ــاص امل ـع ــروف ــن الــذيــن
خ ـض ـعــوا لـعـمـلـيــة جــراح ـيــة لتغيير
جـنـسـهــم .يـشـكــل ال ــرس ــام الــدنـمــاركــي
امل ـعــروف إي ـنــار ويـغـنــر (املـمـثــل إيــدي
ردمـ ــايـ ــن) وزوج ـ ـتـ ــه ال ــرس ــام ــة أي ـضــا
غ ـ ـ ـيـ ـ ــردا وي ـ ـغ ـ ـنـ ــر (امل ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة أل ـي ـس ـي ــا
فـيـكــانــدر) ثنائيًا متناغمًا كـمــا نــرى
في بداية الفيلم .شغوفان ببعضهما
وبفن الرسم باستثناء اإلحباط الذي
تـعــانـيــه غ ـيــردا حــن ال تـجــد غــالـيــري
ت ـق ـب ــل بـ ـع ــرض الـ ـب ــورت ــريـ ـه ــات ال ـتــي
تــرسـمـهــا .أم ــا إي ـن ــار املـتـخـصــص في
رس ــم امل ـن ــاظ ــر الـطـبـيـعـيــة ،ف ـهــو أكـثــر
ّ
نجاحًا ،لكنه يعيد ذلك إلى أن غيردا
لم تجد بعد موضوعًا يلهمها .غيردا

س ـت ـجــد أخـ ـيـ ـرًا مـلـهـمـتـهــا امل ـن ـت ـظــرة.
لـســوء أو حـســن حـظـهــا ،يتضح أنها
لـيـســت س ــوى زوجـ ـه ــا! تـطـلــب غ ـيــردا
ذات يوم من إينار أن يتموضع مكان
املوديل راقصة الباليه التي ترسمها
ويـ ـلـ ـب ــس جـ ــورب ـ ـهـ ــا وحـ ـ ـ ــذاء هـ ـ ـ ــا ك ّــي
تستطيع إكمال لوحتها بسبب تأخر
املوديل .دور املرأة الذي ّ
يتقمصه إينار
بالصدفة ،يتضح له تدريجًا أنه يعبر
ع ــن هــوي ـتــه الـحـقـيـقـيــة أك ـثــر م ــن دور
الرجل إينار الــذي أجبر على تقمصه
كــل هــذه الـسـنــوات .مــا يـبــدأ كلعبة أو
كتجريب بني الثنائي حني يخترعان
شخصية «لـيـلــي» الـتــي هــي «إي ـنــار»
ّ
املتنكر على هيئة امــرأة ُ
ويفترض أن
«ليلي» ابنة عمه ،يتحول إلى حقيقة
بالنسبة إلى إينار لن يستطيع الهرب
مـنـهــا .فــي امل ـقــابــل ،تـصـ ّـر غ ـيــردا على
أن ـه ــا ل ـع ـبــة ب ــال ــرغ ــم م ــن أن ـه ــا بــوعــي
أو مــن غـيــر وع ــي مـنـهــا ،ت ـشــاركــه في
اس ـت ـك ـشــاف شـخـصـيــة «ل ـي ـل ــي» الـتــي
تـصـبــح مـهــووســة ّبــرسـمـهــا ،وتحقق
لها الشهرة .غير أنـهــا ضمنًا مغرمة
باالثنني «ليلي» كملهمتها و»إينار»
كزوجها الــذي تتوقع أن يعود إليها
بعد انتهاء اللوحة .إال أن إينار يجد
ّ
أن ليلي املــرأة املسجونة بداخله منذ
سـنــوات ،تـتــوق للخروج إلــى الحياة.
عـ ـب ــر كـ ــل تـ ـل ــك امل ـ ـفـ ــارقـ ــات ال ـغ ــري ـب ــة،
ينجح الفيلم ببراعة في نقل كل ذلك
االل ـت ـب ــاس الـ ــذي يـ ــدور ح ــول الـهــويــة

أداء رائع
للممثل
إيدي ردماين
في «الفتاة
الدنمركية»

الجنسية وهشاشة مفهوم أنها ثابتة
أو أن الجندر مرتبط حصرًا بالتكوين
الـفـيــزيــائــي .هـكــذا ،يضع املـشــاهــد في
حالة االرتـبــاك نفسها والبحث الــذي

يبتعد عن الميلودراما
رغم قسوة حالة التشتت التي
يعيشها االثنان
يعيشه األبطال .الحوارات في أغلبها
م ـق ـت ـض ـبــة ال ت ـب ــال ــغ ف ــي ال ـ ـشـ ــرح ،بــل
تطرح التساؤالت .يعزز من ذلك األداء
ال ــرائ ــع لـلـمـمـثــل إيـ ــدي ردم ــاي ــن ال ــذي
يـعـكــس ب ـبــراعــة ال ـت ـحــول الـتــدريـجــي

ال ـ ــذي ي ـع ـي ـشــه إي ـ ـنـ ــار ح ـت ــى ي ـت ـحــول
إل ــى لـيـلــي ف ــي ال ـن ـهــايــة ،مـجـسـدًا ذلــك
ع ـبــر أدق تـفــاصـيــل وت ـعــاب ـيــر وجـهــه
ً
وجـســده .مثال في مشهد استثنائي
ً
بحق ،يدفع اينار مــاال لرؤية عارضة
تـتـعــرى م ــن خـلــف ال ــزج ــاج .يتماهى
ً
م ـع ـهــا مـ ـح ــاوال تـقـلـيــد ح ــرك ــة يــديـهــا
وج ـس ــده ــا .ع ـبــر ال ـل ـغــة الـسـيـنـمــائـيــة،
ن ـ ــرى االث ـ ـنـ ــن ي ـن ــدم ـج ــان وت ـت ــداخ ــل
أجسادهما ونظراتهما حتى يصبحا
واح ـ ـ ـ ـ ـدًا .إي ـ ـ ــدي ردم ـ ــاي ـ ــن أدى أي ـض ــا
بــال ـبــراعــة نـفـسـهــا دور ال ـب ـطــولــة في
فيلم «نـظــريــة كــل ش ــيء» عــن ستيفن
هــوكـيـنــغ ،مـجـسـدًا األخ ـي ــر املـسـجــون
داخــل جسده .ينجح ردماين في نقل
كل ذلك االلتباس الساحر الذي يحيط

بشخص ليلي .من خالل عني املخرج
وعبر جسد املمثل ،تتحول ليلي من
رجــل إلــى ام ــرأة مــن دون الـلـجــوء إلى
املبالغة في املاكياج أو االفتعال قبل
أن تخضع لعملية لتغيير جنسها.
ك ــذل ــك ت ـس ـه ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ــوارات املـقـتـضـبــة
التي تتسم بالطرافة الذكية في طرح
التساؤالت وتحطيم املفاهيم النمطية
عــن الجندر .على سبيل املـثــال ،يقول
ـت ك ــأي
أحـ ــد امل ـع ـج ـبــن ب ـل ـي ـلــي« :لـ ـس ـ ِ
فتاة عرفتها» ،فتجيبه« :ال بد من أنك
تقول ذلك لكل فتاة تقابلها» .كذلك ،ال
يضع املـخــرج شخصية إيـنــار /ليلي
أو غيردا في دور البطل أو الضحية.
يـبـتـعــد ع ــن امل ـي ـل ــودرام ــا ب ــال ــرغ ــم من
قـســوة حــالــة التشتت وال ـت ـنــازع التي
يعيشها االثنان ،فليلي تقرر أن تقتل
«إينار» .وفي سبيل ذلك ،هي مستعدة
للتضحية بحياتها ،وغيردا ما زالت
تبحث عــن إيـنــار زوجـهــا داخ ــل ليلي
التي ال تعترف بكل حياتها السابقة
الـ ـت ــي ع ــاش ـت ـه ــا ك ــإيـ ـن ــار .يـسـتـكـشــف
تــوم هــوبــر فــي فيلمه مفهوم الجندر
سـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــا ،ط ـ ــارح ـ ــا ال ـ ـعـ ــاقـ ــة بــن
الصورة والجندر ،وكيف يمكن تفكيك
االثنني ،واعادة بنائهما ،فكله يخضع
لسلطة املتخيل كما السينما ،مصورًا
ع ـب ــر ل ـغ ـتــه ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ،مـ ــا يـمـكــن
وصفه بااللتباس الساحر.
«الفتاة الدنمركية»« :غراند سينما»« ،أمبير»

