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سينما

رون وودروف ...مريض اإليدز الذي ّروض الموت

اقتبس املخرج الكندي جان مارك فاليه
«نادي داالس للمشترين» عن سيرة مصاب
بفيروس نقص املناعة املكتسبة .العمل
الذي تدور أحداثه في الثمانينيات ،ملحمة
في ّ
تحدي القدر ومصارعته حتى الرمق
األخير .ورغم مأسوية الحالة التي يتناولها،
إال أنه أبعد ما يكون عن امليلودراما

بانة بيضون
اق � �ت � �ب� ��س امل � � �خ� � ��رج ال� � �ك� � �ن � ��دي ج� ��ان
م� ��ارك ف��ال �ي��ه ف�ي�ل�م��ه «ن � ��ادي داالس
للمشترين» (سيناريو كريغ بورتن
ومليسا واالك) عن السيرة الذاتية
مل��ري��ض اإلي� ��دز رون وودروف .إث��ر
اكتشافه ع��دم فعالية األدوي ��ة التي
ت��وف��ره��ا امل�س�ت �ش�ف��ى ،ب ��ل ف �س��اده��ا،
ّ
ق��رر رون أن يشن ب��دوره حربًا على
«إدارة الغذاء وال��دواء» ( )FDAعبر
اس� �ت� �ي ��راد األدوي � � ��ة ال �ت ��ي ح�ظ��رت�ه��ا
وب�ي�ع�ه��ا ل�غ�ي��ره م��ن م��رض��ى اإلي ��دز
ّ
ف� ��ي داالس .امل � �ف ��اج ��أة أن ال� �ع�ل�اج
أط��ال حياته لثماني س �ن��وات ،رغم
توقعات االطباء الذين أخبروه في
ال�ب��داي��ة أن��ه ل��ن يعيش أك�ث��ر م��ن 30
ي��وم��ًا .األم �ي��رك��ي م��اث�ي��و م��اك��ون�ه��ي
الحائز جائزة األوسكار هذه السنة
عن أفضل ممثل عن دوره في الفيلم،
ي �ت �ق� ّ�م��ص ش �خ �ص �ي��ة رون ف ��ي أداء
فريد من نوعه ،ترتكز عليه قوة هذا
ال�ع�م��ل ال�س�ي�ن�م��ائ��ي .امل�ش��اه��د ق��د ال
يتعرف للوهلة األولى إلى ماكونهي
ال�ه��زي��ل ال ��ذي خ�س��ر  21كيلوغرامًا

خسر ماثيو
ماكونهي 21
كيلوغرامًا
ليالئم
الشخصية

إيرادات وحفاوة نقدية
جاء العرض األول لفيلم «نادي داالس
للمشترين» للمخرج جان مارك فاليه ضمن
«مهرجان تورنتو السينمائي» في عام
ُ
 ،2013وأطلق في الصاالت في تشرين الثاني
(نوفمبر)  ،2013حاصدًا حفاوة نقدية كبيرة،
والكثير من الجوائز بما فيها جوائز عن األداء
املذهل الذي ّ
قدمه كل من ماثيو ماكونهي
ّ
الشريط
وجارد ليتو .ورغم أن كلفة إنتاج ّ ّ
لم تتجاوز خمسة ماليني دوالر ،إال أنه حقق
إيرادات وصلت إلى ثالثني مليون دوالر في
شباك التذاكر .علمًا ّأنه ِّ
صور أيضًا في مدة
زمنية ال تتجاوز خمسة وعشرين يومًا.

ل � ّي�لائ��م ش�خ�ص�ي��ة وودروف ،حتى
إن��ه وص��ل إل��ى مرحلة أص�ب��ح فيها
مشوشًا جراء ضعفه الشديد.
نظره ّ
وي�ق��ال إن��ه سجن نفسه ستة أشهر
في املنزل ليصبح لونه شاحبًا كما
يظهر ف��ي ال�ف�ي�ل��م .ب��راع��ة ماكونهي
تكمن ف��ي ق��درت��ه على تجسيد رون
ب�ش�ف��اف�ي��ة م��ذه�ل��ة ب�م��ا ت�ح�م�ل��ه ه� ّ�ذه
الشخصية من عنف وت�ط� ّ�رف ورق��ة
ف��ي آن واح ��د .شخصية ممزقة بني
الرفض والتقبل ملرضها في البداية،
وث� � ��م ص� ��راع � �ه� ��ا ال � �ي� ��وم� ��ي ل �ل �ب �ق��اء.
ينجح ماكونهي ،مشهدًا تلو آخ��ر،
ف��ي ت�ص��وي��ر ثنائية األم ��ل وال�ي��أس
ال� �ت ��ي ت �ح �ك��م ع ��ال ��م رون ال��داخ �ل��ي
عبر التمثيل الصامت ف��ي الغالب.
رون الكاوبوي هو م� ّ
�روض الثيران
والنساء في آن واحد كما يظهر لنا
ع�ب��ر امل�ش�ه��د االف�ت�ت��اح��ي وه��و يقيم
ع�لاق��ة م��ع ام��رأت�ين معًا خلف حلبة
الروديو ،بينما يراقب العب الروديو
يمتطي الثور ،ومن ثم يسقط أرضًا.

اس� �ت� �ع ��ارة ُي �ه� ّ�ي �ن��ا ع �ب��ره��ا امل �خ��رج
للمعركة األخ��رى التي سيخوضها
رون ضد امل��وت وص��راع��ه لترويض
املرض الذي يفتك بجسمه .الشتائم
التي يكيلها للجميع ،ع��دم اكتراثه
ال �ظ��اه��ري ،إص � ��راره وت �ح��دي��ه على
م��واج �ه��ة امل � ��رض وإي � �ج ��اد ع �ل��اج...
ك� �ل� �ه ��ا ص� � �ف � ��ات ت� �ش� �ه ��د ع � �ل� ��ى ق� ��وة
ش �خ �ص �ي��ة رون .وح ��ده� �م ��ا ع�ي�ن��ا

يرتكز الفيلم في كامل
المشاهد على الضوء
الطبيعي ،ما جعله
يتمتع بجمالية خاصة

م��اث�ي��و م��اك��ون�ه��ي ت �ع� ّ�ب��ران ع��ن ذل��ك
ال� � �خ � ��وف ال � �ه� ��ائ� ��ل ال� � � ��ذي ي �ت �ك��اث��ف
وي �ع �ت �م��ل داخ � �ل� ��ه .ورغ� � ��م م��أس��وي��ة
ال �ح��ال��ة ال �ت��ي ي�ت�ن��اول�ه��ا ال�ف�ي�ل��م ،إال
أن��ه أب�ع��د م��ا ي�ك��ون ع��ن امل�ي�ل��ودرام��ا.
ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى ال��واق �ع �ي ��ة ال �ف �ج��ة أو
الساخرة ف��ي ت�ن��اول شخصية رون
التي هي نقيض املثالية .ن��رى ذلك
عندما يشتم الطبيب ح�ين يخبره
بإصابته باإليدز .يحتال رون على
املرض كما على املراهنني في حلبة
الروديو مثلما نرى في أول الفيلم،
ويصارع املوت كما يفعل مع الثور
ّ
حتى الرمق األخير .ال يمنع ذلك أن
رون ي� ّ
�روض املرض أيضًا من خالل
ّ
معركته معه .يروضه املرض أيضًا،
فتنشأ عالقة صداقة ثم شراكة عمل
بني رون وبني راين املتحول جنسيًا
وامل�ص��اب ب��اإلي��دز .ي��ؤدي دور راي��ن
امل�م�ث��ل ج ��ارد ل�ي�ت��و ال ��ذي ح ��از عنه
جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد.
ّ
امل�ض�ح��ك أن رون ي�ظ�ه��ر ف��ي ب��داي��ة

ّ
ال�ف�ي�ل��م ع�ل��ى أن� ��ه ي�ع��ان��ي م��ن ره��اب
امل �ث �ل �ي��ة وي� �خ ��اف ح �ت��ى أن ي�ل�م�س��ه
راي� ��ن ،م�ع�ت�ق�دًا ك�م��ا ك ��ان س��ائ �دًا في
تلك الفترة ،أي أوائ��ل الثمانينيات،
أن اإلي� ��دز ال ي�ص�ي��ب غ�ي��ر امل�ث�ل�ي�ين.
ي �ع �ت �م��د امل � �خ� ��رج إي� �ق ��اع ��ًا ح� �ي ��ًا ف��ي
تقطيع املشاهد كما ف��ي التصوير.
ي��رت �ك��ز ال �ف �ي �ل��م ف ��ي ك ��ام ��ل امل �ش��اه��د
ع �ل��ى ال �ض ��وء ال �ط �ب �ي �ع��ي ،م ��ا جعله
يتمتع بجمالية خاصة غير متكلفة
ت� �ح ��اك ��ي ح� ��ال� ��ة االض � � �ط� � ��راب ال �ت��ي
ي�ع�ي�ش�ه��ا رون .ال �ص ��ورة وال �ص��وت
ي �ت �م��اش �ي��ان م �ع��ًا ل �ي �ن �ق�لا ض �ي��اع��ه.
ي�ت�ج�س��د ذل ��ك ع�ب��ر ال�ض�ج�ي��ج ال��ذي
يعلو ،وم��ن ث��م يخفت ،أو عبر بناء
املشاهد التي تحاكي أيضًا تشوش
ال��رؤي��ة ع�ب��ر ال�ت�ن��اق��ض ب�ين األج ��زاء
الواضحة واملبهمة من ال�ص��ورة أو
الزوايا غير االعتيادية للكاميرا.
 :Dallas Buyers Clubصاالت «أمبير»
(« ،)1269فوكس» ()01/285582

في الصاالت

غيوم غاليان
الهوية الجنسية «على مائدة» ّ
«ال� �ص� �ب � ّ�ي ��ان وغ� � ّ�ي� ��وم إل� ��ى امل ��ائ ��دة»
ال� �ح ��ائ ��ز خ �م��س ج� ��وائ� ��ز «س � �ي� ��زار»
ه��و الفيلم األول للممثل املسرحي
الكوميدي الفرنسي غ� ّ�ي��وم غاليان
املقتبس عن عرضه املسرحي املنفرد
الذي يسرد فيه سيرته .الفيلم الذي
ي� �ت� �ن ��اول أزم � � ��ة ال� �ه ��وي ��ة ال �ج �ن �س �ي��ة
مزيج بني املسرح والسينما .ننتقل
ت�ب��اع��ًا م��ن امل �س��رح إل��ى ح�ي��اة غيوم
ال �ف �ع �ل �ي��ة ،ح �ي��ث ي� � ��ؤدي ه ��و ن�ف�س��ه
دوره ف��ي مختلف مراحله العمرية
م��ن ال �ط �ف��ول��ة ّإل ��ى امل��راه �ق��ة .م��ا هو
أك �ث��ر ط��راف��ة أن� ��ه ي� ��ؤدي أي �ض��ًا دور
أمه.
ّ
رغ ��م غ��راب��ة ع �ن��وان ال �ف �ي �ل��م ،إال أن��ه
ليس عبثيًا أيضًا؛ فهو يجسد أزمة
الهوية التي يعانيها ّ
غيوم .عندما

ً
تناديه أم��ه مع أخويه داعية إياهم
إلى مائدة الطعام تستخدم عبارة:
«ال �ص �ب � ّ�ي ��ان وغ� �ي ��وم إل� ��ى امل ��ائ ��دة».
ب�ي�ن�م��ا أخ� � ��واه ه ��م ال �ص �ب� ّ�ي��ان ،يقع
غ �ي��وم خ� ��ارج ال�ت�ص�ن�ي��ف ب��ال�ن�س�ب��ة
إلى أمه التي تعامله على أنه فتاة،
وي��رف��ض أب� ��وه ذل ��ك ب�ي�ن�م��ا ي �ح��اول
ّ
غيوم استكشاف هويته الجنسية.
الفيلم كوميديًا في طريقة
وإذا كان
ّ
تقديمه ،إال أن��ه أشبه بكابوس في
تجسداته وإسقاطاته النفسية.
ال�ت�م��اه��ي ب�ي�ن األم واالب� ��ن يتجسد
الشخص نفسه
كونهما
حرفيًا عبر ّ
ّ
ف��ي الفيلم ،لكنه أيضًا يتمثل حني
تخطئ الجدة بينهما أحيانًا حتى
األب .في مشهد من الفيلم ،ال يميز
األب ب �ي��ن ص � � ��وت غ � �ي� ��وم وص � ��وت

يسرد سيرته الذاتية
بشفافية ،مازجًا بين
المسرح والسينما

زوج �ت��ه .هنا تشعر األم بالتهديد،
فيقرر غيوم تقليد ّغيرها من نساء
العائلة ،ظنًا منه أن��ه قد يعثر على
ّ
هويته املفقودة .لعل أجمل مشاهد
ال �ف �ي �ل��م ح�ي�ن ي �ب��دأ غ � ّ�ي ��وم ب�م��راق�ب��ة

تفاصيل ال�ن�س��اء الصغيرة ،وكيف
تختلف ضحكاتهن ،وكيف يتنفسن
بطريقة مختلفة حسب الحالة التي
يعشنها .يكبر غيوم ّ ويعتقد مثله
مثل أم��ه واآلخ��ري��ن أن��ه مثلي ،حتى
إن ��ه ي �غ��رم ب�ص��دي�ق��ه ف��ي م��راه�ق�ت��ه...
ح� � � ّ�ب ي �ن �ت �ه��ي ب �خ �ي �ب��ة ح�ي��ن ي �غ��رم
صديقه بفتاة .الحقًا ،يحاول غيوم
االق�ت��راب من ش��اب آخ��ر ،لكنه يذعر
ويظل ينتقل من طبيب نفسي إلى
ويكتشف
بامرأة ّ
آخ��ر ،إلى أن يغرم ّ
أن ��ه ل �ي��س م�ث�ل�ي��ًا ،ل �ك��ن��ه ت �ب��ن��ى فقط
صورة أمه عنه .يسرد املخرج سيرته
الذاتية بشفافية ،مضيئًا على زاوية
م��ن مشكلة ال�ه��وي��ة الجنسية قلما
تناولها فيلم آخ��ر ب�ه��ذا ال��وض��وح.
خصوصية العمل تكمن في اقترابه

م ��ن امل� �س ��رح ف ��ي ط��ري �ق��ة إخ ��راج ��ه،
حيث للحوار أفضلية على الصورة.
تواكب أغلبية اللقطات النص فقط،
وال تقدم طرحًا مختلفًا بحد ذاتها
باستثناء بعض امل�ش��اه��د كمشهد
غ ��رق غ � ّ�ي ��وم ف ��ي امل �س �ب��ح .غ �ي��ر ذل��ك
تبدو رمزية الصور وامل��واق��ف التي
ي �ع �ت �م��د ع �ل �ي �ه��ا امل � �خ� ��رج ب��دي �ه �ي��ة،
وخ �ص��وص��ًا أن ��ه ي �ب��اش��ر إل ��ى ش��رح
األح��داث قبل حدوثها ،فنسمع عن
ال�ح��دث كما ف��ي امل�س��رح م��ن ث��م ن��راه
فعليًا على الشاشة مرة أخرى.
بانة...
Les Garçons et Guillaume à ta :bleص ��االت «أم �ب �ي��ر»« ،غ��ران��د سينما»
()01/209109

