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ثقافة وناس
وثائقي
ّ
الفتوة (مــادة التربية
طفل يقف ببدلة
العسكرية) ذات اللون الخاكي املرافق
لـلـعـسـكــر وطـ ـ ـ ّـاب امل ـ ـ ــدارس ال ـس ـ ّ
ـوري ــة
حـتــى ع ــام  .2003ي ـح ـ ّـدق ف ــي الـعــدســة
ً
م ـب ــاش ــرة ،غ ـيــر آب ــه بــامل ـطــر املـتـســاقــط
ّ
فوقه .يتحول املــاء إلــى دم لــدى مــروره
به نحو أرض املدرسة املهجورة ،التي
يقف في ساحتها .فجأة ،يدوي صوت
رصاصة قبل اإلعتام .بهذا التأسيس
الصريح ،يفتتح الفوز طنجور ()1975
جــديــده غـيــر ال ــروائ ــي «ذاك ـ ــرة بــالـلــون
ال ـ ـخـ ــاكـ ــي» ( 110د ،).م ـن ــاف ـس ــا عـلــى
«امل ـه ــر ال ـط ــوي ــل» ف ــي «م ـه ــرج ــان دبــي
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـ ــدول ـ ــي» ،ال ـ ــذي اخـتـتــم
أخ ـي ـرًا .طــالــب املــرح ـلــة اإلعـ ـ ّ
ـداديـ ــة هو
«أنــا» السينمائي السوري نفسه alter
ّ
 ،egoالــذي تفتح وعيه في أوج سطوة
ح ــزب ال ـب ـعــث ،إث ــر ح ـســم الـ ـص ــراع مع
ح ــرك ــة اإلخـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن .ط ـن ـجــور
فعلها سابقًا في التسجيلي «بــارودة
خـ ـ ـش ـ ــب» ( 64 ،2013د - .جـ ــائـ ــزة
«الـحــريــات الـعــامــة وحـقــوق اإلن ـســان»،
في «مهرجان الجزيرة الدولي التاسع
لــأفــام التسجيلية»  ،2013وجــائــزة
«ال ـ ـبـ ــانـ ــدا ال ــذهـ ـب ــي» فـ ــي «املـ ـه ــرج ــان
اآلس ـيــوي الــدولــي لــأفــام الوثائقية»
فــي ال ـصــن  .)2014إذ ع ــادل الـحــديــث
ّ
ّ
اللبنانية
األهلية
عن تداعيات الحرب
بطفل لـبـنــانــي ،يلهو بــألـعــاب القنص
والـ ـت ــدمـ ـي ــر .م ـن ــذ «شـ ـم ــس ص ـغ ـي ــرة»
( 18 ،2007د - .التانيت البرونزي في
«مهرجان قرطاج السينمائي» ،2008
وجــائــزة لجنة التحكيم الـخــاصــة في
«مهرجان مونس» في بلجيكا) ،جعل

في الصاالت
سعيد محمد
في مقطع من فيلم داميان شازيل «ال ال
الند» ،تجلس البطلة ميا (إيما ستون)
ف ــي حـفـلــة صــاخ ـبــة ل ـفــرقــة مــوسـيـقـيــة
يـ ـع ــزف م ـع ـهــا ب ـط ــل ال ـف ـي ـلــم امل ـج ـنــون
بالجاز سيباستيان (راين غوسلينغ).
املكان ّ
يغص بالجمهور ،والفرقة  -بني
ع ــزف وغ ـن ــاء ورقـ ــص  -ت ـبــدو شــديــدة
االس ـت ـغ ــراق ف ــي م ــا يـظـهــر كــأنــه متعة
خالصة .لكن ميا تتطلع حول نفسها
بحيرة ،كأنها تتساءل :الجميع حولي
في غاية االستمتاع ،أربما كان يجدر
بي أن أستمتع أنا أيضًا؟
ت ـلــك الـلـحـظــة م ــن الـفـيـلــم رب ـمــا أفـضــل
تـصــويــر ل ـحــال األق ـلـ ّـيــة ال ـتــي شــاهــدت
ه ــذا ال ـف ـي ـلــم ال ـغ ـنــائــي األم ـي ــرك ــي ،فلم
ت ـج ــد ف ـي ــه م ــا ي ـس ـت ـحــق الـ ـه ــال ــة ال ـتــي
بنيت حوله .العمل الشديد السذاجة،
حــاز سبع جوائز «غــولــدن غلوب» في
ســاب ـقــة تــاري ـخ ـيــة ،وه ــو م ــرش ــح فــوق
الـ ـع ــادة لـتـحـقـيــق ن ـتــائــج م ـمــاث ـلــة في
جــوائــز األوس ـكــار األمـيــركـ ّـيــة والبافتا
ّ
أسابيع قليلة من
البريطانية .وخــال
ّ
عرضه في دور السينما ،حقق أكثر من
 ١٠٠مليون دوالر في مبيعات شبابيك
ال ـتــذاكــر ،وق ــد منحته أغ ـلــب الصحف
الكبرى خمس نجوم كاملة!
«ال ال النــد» كأنه فيلم بــولـيــوودي في
سينوغرافيا أميركية :شابان فقيران
يـ ـقـ ـع ــان فـ ــي ال ـ ـحـ ـ ّـب بـ ـع ــد مـ ـص ــادف ــات
ع ـب ـث ـ ّـي ــة ،ي ــواجـ ـه ــان تـ ـح ــدي ــات هــائ ـلــة
ل ـت ـح ـق ـيــق أح ــام ـه ـم ــا ال ــذاتـ ـي ــة .م ـنــاخ
رق ـ ــص وغ ـ ـنـ ــاء فـ ــي مـ ــواقـ ــف م ـف ـت ـع ـلــة،
ش ـخ ـص ـيــات مـسـطـحــة ف ــي ح ــوارات ـه ــا
وغــايــاتـهــا ،عــواطــف مـفــروضــة إلكـمــال
الـ ـقـ ـص ــة ،ثـ ــم ن ـه ــاي ــة ت ـت ـض ـمــن تـحـقــق
األح ــام فــي الـبــاد الجميلة السعيدة
حيث تقلبات األق ــدار مرتبطة بالحظ
وامل ـص ــادف ــات .ال ـف ــرق الــوح ـيــد هـنــا أن
الـتـصــويــر لـيــس ف ــي بــوم ـبــاي ،ب ــل في
لوس أنجلوس ،املدينة التي تحتضن
هوليوود ومسرحها األساس .بالطبع
معظمنا فــي ظــل الــرأسـمــالـ ّـيــة الـتــي ال
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الفوز طنجور يتلو نبوءات الخراب (السوري)
من األطفال أبطاله الخارقني .هم حماة
ال ـ ــذاك ـ ــرة ،وأه ـ ــل امل ـس ـت ـق ـبــل ،و«أرواح
ّ
متمردة» ( )2014بشكل فطري.
ّ
هكذا ،يشغل الوثائقي غير املهادن آلة
الــزمــن منذ الثمانينيات حتى الـيــوم،
م ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـم ــراح ــل وح ـ ـكـ ــومـ ــات وس ـفــر
ّ
ومتغيرات ،لــم يكن مــن ضمنها نظام
ّ
الحكم أو مؤسساته الراسخة .يعرض
لـ ـت ــراك ــم شـ ـم ــول ــي وتـ ـع ـ ّـسـ ـف ــي أف ـض ــى
النفجار عام  ،2011بعد استقاء األمل
م ــن ث ــورت ــي «ال ـيــاس ـمــن» ف ــي تــونــس،
و«يناير» في مصر .بتعليق ذاتي مائل
إل ــى ال ـش ـعـ ّ
ـريــة ،يـخـبــر طـنـجــور ّ
قصته
ً
ّ
ابتداء من نشأته في مدينة «السلمية».
ّ
ّ
يتذكر هروبه من حصص القومية إلى
سينما الزهراء ،وكتابة الوظائف أمام
«نــوسـتــالـجـيــا» ( )1983تاركوفسكي.
يسترجع سفره إلى مولدافيا للدراسة
ً
نهاية التسعينيات ،حامال في حقيبته
م ـج ـمــوعــة «رائ ـ ـحـ ــة ال ـخ ـط ــو ال ـث ـق ـيــل»
( )1988إلب ــراه ـي ــم صـمــوئـيــل (حـصــل
على دبلوم في اإلخراج السينمائي من
«أكاديمية املوسيقى واملسرح والفنون
الـتـشـكـيـلـيــة ،ق ـســم ال ـف ـن ــون الـبـصــريــة
ّ
والــدرامـيــة» عــام  .)2004يتألم لرحيله
ال ـق ـس ــري إلـ ــى بـ ـي ــروت ب ـس ـبــب مــوقـفــه
بعد ال ـحــرب ،ثـ ّـم هجرته إلــى النمسا،
ليصبح «بعيد قريب من تخوم الوطن»
( .)2014بني سوريا واألردن والنمسا
وفـنـلـنــدا وفــرن ـســا وال ـي ــون ــان ،ترتحل
ّ
إجبارية .يبحث
الكاميرا خلف تغريبة
الفوز عن أشباهه ،راويًا تاريخ معرفته
بـهــم .يـحـ ّـرض ذاك ــرة الخاكي داخلهم،
فـ ـيـ ـش ــرح ــون مـ ــا ي ــرافـ ـق ــه مـ ــن ت ــدج ــن

ّ
وقمع وهلع م ــوروث .إنــه «يليق بنا»،
ّ
و«م ـت ـجــذر فـيـنــا» ،و«ف ــي دم ال ـســوري،
مـ ـ ــع ال ـ ـك ـ ــري ـ ــات ال ـ ـح ـ ـمـ ــر والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــض».
يـسـتـحـضــر ك ــل م ــن ال ـك ــات ــب إبــراه ـيــم
ص ـمــوئ ـيــل وال ـس ـي ـن ـمــائــي ش ـ ــادي أبــو

ّ
متفرد عن وثائقيات ما بعد
الحرب ،ببحثه في الجذور الفكرية
والعقائدية لما حصل

مشهد من
«ذاكرة باللون
الخاكي»

فخر تفاصيل االعتقال القاسية .يتلو
ً
التشكيلي خــالــد الـخــانــي ش ـهــادة عن
أح ــداث حـمــاة .تسترجع خــالــة املخرج
ّ
أماثل ياغي سنوات التخفي واألسماء
املستعارة في حي الشيخ محي الدين،
بسبب انتسابها إلــى حــزب مـعــارض.
األحـ ـم ــر م ــراف ــق ل ـب ــوح ـه ــم ،س ـ ـ ـ ً
ـواء فــي
اللباس أو األكل ،في تالزم بني العسف
ّ
و«الثورة» .ال ننسى أن طنجور اعتمد

ّ
ّ
واستمر به عبر
اللون الثوري مبكرًا،
ّ
الفيلموغرافيا (السيارة والبالون في
«شمس صغيرة»).
الـ ـسـ ـي ــرة ال ــذاتـ ـي ــة ت ـت ـق ــاط ــع مـ ــع سـيــر
آخ ــري ــن (ال ـس ـي ـن ــاري ــو ل ـل ـفــوز طـنـجــور
ّ
مــع ل ــؤي ح ــف ــار)ُ .يـفـتــح الـسـجــال على
م ـف ــاه ـي ــم ك ـب ـي ــرة ب ـت ـفــاص ـيــل شــائ ـكــة:
ّ
ّ
وتفرد
الدكتاتورية والحكم الشمولي،
الحزب الواحد ،وقناع األيديولوجيا،
ومساحة املعتقل األصغر من إسطبل
األب ـق ــار ،ومـصـيــر «ال ـث ــورة ال ـسـ ّ
ـوريــة»
ّ
ّ
ومــآلـهــا وتــأثــرهــا بــاملـصــالــح الــدولــيــة.
ّ
ف ــي ت ـص ـ ّـد ن ــاج ــح ل ـل ـم ـهــمــة ال ـص ـع ـبــة،
ي ـعــادل ال ـفــوز ذل ــك بـب ـصـ ّ
ـريــات تـنــوس
ّ
بــن ال ـبــانــورامــا واملـنـمـنـمــات ،مسخرًا
«س ـي ـن ـمــاتــوغــراف ـيــا ال ـق ـبــح» (تـصــويــر
أح ـم ــد دكـ ـ ـ ــروب) ف ــي ال ـت ـق ــاط ال ــدم ــار،
ورهافة التفاصيل في تصوير «دمشق
سيمفونية مدينة» ( – 2009يستعير
من هذا الشريط) والشوارع والغابات

وامل ـطــارات واملـخـ ّـيـمــات .ينجذب خلف
«ن ـ ـهـ ــايـ ــة ب ـ ــال ـ ــون أح ـ ـم ـ ــر» ف ـ ــي س ــوق
ال ـح ـم ـيــديــة وسـ ـم ــاء الـ ـش ــام ،وأس ـم ــاك
ّ
ّ
مـعــلـقــة ف ــي طــريــق ال ـل ـجــوء .وس ــط كــل
ّ
ذلـ ــك ،ال يـنـســى ت ــرك م ـســاحــة لـلـتــأمــل
الصامت ،أو على وقع موسيقى كنان
الـعـظـمــة .ال ب ـ ّـد م ــن ال ـش ــام ف ــي شــريــط
لطنجور .دائمًا ما يلعب على التفاعل
بــن حـ ّـب املدينة وكــرهـهــا ،بــن دمشق
املشتهاة واملكان املنتهك .هذا وثائقي
حـ ــاد ،م ـغــامــر ،م ـض ـ ّـاد ل ـس ـطــوة ال ـلــون
ال ــواح ــد ّأي ـ ــا ي ـك ــن .ي ـت ـف ـ ّـرد ع ــن مــوجــة
الوثائقيات الـسـ ّ
ـوريــة مــا بعد الحرب،
ّ
ّ
ببحثه في الجذور الفكرية والعقائدية
ملا حصل .يتعالى على الشتم والعويل
ل ـح ـســاب األف ـل ـم ــة .ي ـس ـيــر ع ـلــى خطى
ً
الـعـنــاويــن الـهـ ّـامــة ع ــام  2014اشـتـغــاال
ً
وج ــودة« :ال ـعــودة إلــى حـمــص» لطالل
ديركي ،و«مــاء الفضة» ألسامة محمد
ووئ ــام سيماف بــدرخــان .يــؤخــذ عليه
ّ
جانبية،
بعض االنجرار خلف ثرثرات
ّ
ّ
تصب في خدمة
وتفرعات مـكــرورة ال
اختالفه (تخاذل املجتمع الدولي ،مبدأ
حمل السالح .)...كذلك ،يركن إلى تكرار
ألسنة الرواة
أفكار حول الخاكي ،على
ّ
(تــول ـيــف ال ـف ــوز ط ـن ـج ــور)« .ك ــن ــا نشم
ّ
يتحدث طنجور عن
رائـحــة ال ـخــراب».
نـبــوءات الثمانينيات والتسعينيات،
ـض فــي
ق ـب ــل أن ي ـت ـل ـقــى ال ـط ـف ــل الـ ــراكـ ـ ّ
امل ـ ــروج الـ ـخـ ـض ــراء ،رص ــاص ــة ق ــن ــاص
مـتـ ّ
ـربــص .م ـجـ ّـددًا ،صــوت رصــاصــة ما
قـبــل إع ـتــام أخ ـيــر ،يـغـلــق ال ـقــوس على
تاريخ من اغتراب الفرد داخل بلده.
علي...

ّ
«ال ال الند» :بوليوود بطبعة أميركية أنيقة
تــرحــم  -م ـثــل مــايــن ال ـع ـمــال األم ـيــن
الهنود  -بحاجة إلــى فيلم رومانسي
بـسـيــط ،ينسينا ه ـمــوم ال ــواق ــع املــريــر
ويـ ـجـ ـعـ ـلـ ـن ــا نـ ـحـ ـل ــق لـ ـبـ ـع ــض الـ ــوقـ ــت
ف ــي أجـ ـ ــواء الـ ـف ــرح وال ــرق ــص وال ـغ ـنــاء
والعواطف امللتهبة .حتى اســم الفيلم
الذي يلمح للوس أنجلوس ،هو أيضًا
كـنــايــة (ف ــي اإلن ـك ـل ـيـ ّ
ـزيــة ال ــدارج ــة) عن
أرض الـخـيــال ،حيث يمكن أن تتحقق
أحالم الحمقى واملغفلني!
تـبــدأ املـبــالـغــات فــي الـفـيـلــم مــن مشهد
ال ـبــدايــة ،حـيــث مـيــا (ن ــادل ــة مـقـهــى في
اسـ ـت ــودي ــوه ــات ت ـص ــوي ــر سـيـنـمــائــي
تطمح ألن تكون ممثلة ،لكنها تفشل
فــي كــل تـجــارب األداء) تقود سيارتها
الـ ـت ــوي ــوت ــا ال ـش ـع ـب ـ ّـي ــة ال ـص ـغ ـي ــرة فــي
أزم ــة سـيــر خــانـقــة عـلــى طــرقــات لــوس
أنجلوس السريعة .بعد مشهد رقص
غـنــائــي ش ــارك فـيــه ع ـشــرات السائقني
بــن وف ــوق ال ـس ـيــارات (أي ـض ــا) ،تلتقي
م ـيــا ب ـس ـي ـبــاس ـت ـيــان ،ال ـش ــاب الـجـمـيــل
املــولــع بموسيقى الـجــاز والـحــالــم أبـدًا
بــإنـشــاء نــاديــه ال ـخــاص لـيـمــارس فيه
هــواي ـتــه ف ــي ال ـع ــزف (امل ـن ـف ــرد) لـلـجــاز
ال ـك ــاس ـي ـك ــي الـ ـ ـ ــذي لـ ــم يـ ـع ــد يـحـظــى
ّ
بشعبية .ميا املشغولة بترداد دورها
ّ
فــي تـجــربــة أداء مقبلة ،تـســد الطريق
أمــام سيباستيان بسيارته املكشوفة
القديمة ،فتحدث مصادفة اللقاء األول
قبل أن تكر سبحة املصادفات الالحقة
لتجعل مــن وق ــوع البطلني فــي الـغــرام
أمرًا محتومًا.
ّ
بقية األح ــداث تصاعد درام ــي معتمد
ع ـلــى ال ـش ـكــل (الـ ـج ــذاب ب ـصــريــا) دون
املضمون ،يلهينا بالزخارف واأللــوان
لـ ـنـ ـقـ ـب ــل ض ـ ـعـ ــف الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرد ،وضـ ـح ــال ــة
ال ـش ـخ ـص ـيــات لـيـنـتـهــي ال ـب ـط ــان بعد
مصادفات املدينة الساحرة وتقاطعات
األقدار غير املفهومة فيها ،إلى تحقيق
ّ
ّ
املهنية إنما على
الشخصية
أحالمهما
حساب عالقتهما معًا.
ً
مـثــا ،فميا ـ البطلة األهــم فــي الفيلم ـ
بالكاد تقول عدة كلمات في الحوارات،
ولـقــاءاتـهــا املشتركة مــع سيباستيان

ايما ستون
وراين
غوسلينغ في
مشهد من
الشريط

بمثابة مــونـتــاجــات صــامـتــة تستبدل
الـ ـح ــدي ــث ب ــال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـل ـم ـســات
الجسدية وح ــوارات األي ــدي العاشقة،
وهي ال تقنعنا ملاذا تريد تحدي العالم
والتحول إلى ممثلة رغم فشلها املتكرر
سـ ــوى أن ـه ــا ت ــأث ــرت ب ـع ـمــة ل ـهــا كــانــت
مـمـثـلــة ،ال ن ـعــرف أي ــن أو ك ـيــف .هـكــذا،
شاهدت بضعة أفالم ،فتركت الجامعة

وطعمًا
ايما ستون
أعطت لونًا ً
ّ
وإحساسًا رومانسيًا جميال
لـ ـتـ ـط ــارد «حـ ـلـ ـمـ ـه ــا» .ع ـل ــى ال ـن ـق ـيــض،
ن ــرى سـيـبــاسـتـيــان ال ـش ـغــوف بــالـجــاز
ال ـكــاس ـي ـكــي ـ ـ ال ـت ــي ل ـل ـم ـفــارقــة كــانــت
مــوس ـي ـقــى غ ـل ــب ع ـل ـي ـهــا األم ـي ــرك ـي ــون
األفريقيون السود ـ يثرثر دون انقطاع
عــن الـتـجــارب الـثــوريــة فــي املوسيقى،
لكنه توقف عند جاز الخمسينيات من

ً
القرن املاضي ،مهمال عشرات التجارب
ّ
الثورية الــرائــدة التي طــورت هــذا الفن
وأخ ـ ــذت ـ ــه فـ ــي اتـ ـج ــاه ــات ج ــري ـئ ــة فــي
النصف الثاني من القرن ذاته.
فــي املـقــابــل ،فــإن األغـنـيــات والرقصات
واألزيـ ـ ــاء واأللـ ـ ــوان الــزاه ـيــة كــانــت في
غــال ـب ـهــا م ـس ـل ـ ّـي ــة ،ت ـس ــاع ــد ف ــي زيـ ــادة
التوتر العاطفي للقصة .يبدو الفيلم
فــي تـصــويــره ال ـخــارجــي كــأنــه احتفاء
ب ــال ــوج ــه ال ـج ـم ـيــل ل ـل ــوس أن ـج ـل ــوس -
ّ
األميركية الــرمــز  -وبأجوائها
املدينة
وألــوانـهــا وحـتــى زرق ــة سمائها .يبذل
دام ـي ــان ج ـه ـدًا لـيـبـهــرنــا ب ـهــا ،لـكــن مع
كــل تـقــدم تكنولوجيا الـتـصــويــر التي
تمتلكها هــولـيــوود ،لــم يصل إلــى قوة
ال ـص ــورة أو ال ـخ ـيــال كـمــا فــي األع ـمــال
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ـ ّـي ــة ال ـ ـتـ ــي ص ـ ـ ـ ــورت ل ــوس
أنـجـلــوس (فـيـلــم صــوفـيــا كــوبــوال «فــي
ً
مكان ما» مثال).
ّ
إذن كيف يمكن أن نفسر هــذا النجاح
ال ـش ـع ـبــي واإلعـ ــامـ ــي ل ـ ـ «ال ال النـ ــد»؟
ثــاثــة ع ــوام ــل أس ــاس ـ ّـي ــة :م ــن الــواضــح

ً
أوال أن مــزاج الجمهور األميركي اآلن
م ـت ـش ــوق ل ــأعـ ـم ــال ال ـغ ـن ــائ ـ ّـي ــة سـ ــواء
ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا أو املـ ـس ــرح ب ـعــد غـيــاب
ع ـقــود م ـنــذ كــاسـيـكـيــات الـسـتـيـنـيــات
وال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات ،وه ـ ــي الـ ـت ــي ح ــاول
املـ ـخ ــرج دام ـ ـيـ ــان اسـ ـتـ ـع ــادة أج ــوائ ـه ــا
ال ـســاحــرة مــن خ ــال إشـ ــارات مـتـعــددة
ه ـن ــا وه ـ ـنـ ــاك .الـ ـنـ ـج ــاح غ ـي ــر الـ ـع ــادي
ّ
ّ
الغنائية «هاميلتون» كان
للمسرحية
تـتــويـجــا ل ـه ــذا االتـ ـج ــاه الـ ــذي ي ـحــاول
«ال ال الند» االلتحاق به .ثانيًا ،الفيلم
احـتـفــاء بـهــولـيــوود ذاتـهــا فــي ملعبها
وبــن جـمـهــورهــا ،ومــن امل ـعــروف عــادة
أن األف ـ ــام ف ــي ه ــذه امل ـس ــاح ــة تحظى
دوم ــا بتقريض الـصـحــافـيــن والـنـقــاد
الـ ــذيـ ــن يـ ـ ـ ـ ــدورون فـ ــي ف ـل ــك امل ـن ـظــومــة
الـهــولـيــووديــة .وأخ ـي ـرًا ،رســالــة الفيلم
أننا هنا في لوس أنجلوس ،األميركا
ّ
الخفية للمنظومة
املصغرة ،حيث اليد
ال ــرأسـ ـم ــال ـ ّـي ــة ،ت ـج ـعــل أحـ ـ ــام األفـ ـ ــراد
العنيدين ممكنة!
غـيــر ذل ــك ،وع ـلــى صـعـيــد الـفـيـلــم ذات ــه،
فــإن املـخــرج دام ـيــان مــديــن أســاســا في
ن ـج ــاح فـيـلـمــه لـلـمـمـثـلــة امل ـتــأل ـقــة ايـمــا
ستون ،التي بذلت جهدًا خارقًا في ملء
ّ
ّ
زخرفية فارغة من املضمون
شخصية
ال ـح ـق ـي ـقــي ،وإع ـط ــائ ـه ــا ل ــون ــا وطـعـمــا
ً
ّ
رومانسيًا جميال ،وأيضًا
وإحساسًا
للكيمياء املبهرة التي نجحت ستون
فــي نسجها أمــامـنــا عـلــى الـشــاشــة مع
بطل الفيلم املجتهد راين غوسلينغ.
فــي الـنـهــايــة ،ال يــريــد أحــدنــا أن يفوته
فيلم يتحدث عنه الجميع وإال شعرنا
بأننا نعيش فــي فقاعة مـعــزولــن عن
اآلخ ــري ــن .لــذلــك رب ـمــا م ــن األف ـض ــل أن
تقتنعوا بنصيحة الـعـمــة هــولـيــوود،
وتـ ـس ــارع ــوا ب ــدف ــع ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدوالرات
ّ
املسلية
ملـشــاهــدة آخــر أف ــام بــولـيــوود
ّ
أميركية أنيقة! أهال بكم إلى
في طبعة
أرض «ال ال الند».
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