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LADY     BIRD

  حني يكون الرعب

   ..مضحكاً! 

 «WINCHESTER» فيلــم 
من أفالم الرعب املســتوحاة 
من أحداث حقيقية، وقد توقع 
النجاح والتفوق  الكثيرون  له 
على األفالم املطروحة من نفس 
الفئة لهذا العام، إال أن التوقعات 
الى  املعقودة حتولت  واآلمال 
إحباط، حيث أخل النص باإلثارة 
املطلوبة في فيلم رعب يخطف 

األنفاس.
الفيلم في    تدور أحــداث 
الــذي متلكــه عائلة  املنزل 
«وينشســتر» أو باألحــرى 
القصر املشيد سنة ١٩٠٦ على 
مســاحة ممتدة شاسعة في 
مدينة سان خوسيه معروف 
عنه أنه أشهر منزل مسكون 
الهائمة  باألشــباح واألرواح 
فــي التاريخ، وتكون ســارة 
وينشســتر الوريثة الوحيدة 
للقصر التي تقع في مأزق مع 
آل وينشستر  أعمال  مديري 
الذين قــرروا احلجر عليها 
العقلي، ويقرر  بحجة املرض 
السيد اريك برايس احملقق في 
أمور الظواهر اخلارقة للطبيعة، 
الذهاب الى املنزل املســكون 
ما  للتحقق من مــدى صحة 
يشاع عنه، حتى تلك اللحظة 
نشــعر بأن هناك قصة تثير 
احلماس ونصا متماسكا، ولكن 
هناك خلال كما ذكرنا وهذا ما 
سنتناوله في السطور اآلتية.

  لقد أخفق املخرج في اعطاء 
االحســاس بالتوتــر وجعل 
من املشــاهد املخيفة مشاهد 
مضحكة، ففي أول لقطة لظهور 
أحد األرواح، يقفز الشبح أمام 
العدم  الكاميرا وكأنه جاء من 
بشكل يجعلك بني خيارين، اما 
أن تضحك أو أن تصاب بالفزع 
ولكن مع االستمرار في متابعة 
الفيلم تزداد الرغبة في الضحك.
  لقد وقع املخــرج في فخ 
التكرار ومحاولة تقليد ومزج 
 «EXORCIST» أفالم قدمية مثل
مــع أقــوى سالســل أفالم 
 THE»و «INSIDIOUS» الرعب
الى  CONJOURING» ما أدى 
الســيناريو من  تفريغ نص 
هدفه واضعافه، وأدى ايضا الى 
احساس املشاهد بعدم متاسك 
القصة، كمــا ان اخلدع كانت 
بسيطة وساذجة في كثير من 
األحيان وأحيان أخرى اتسمت 
بالكوميديا، ولم تكن الكوميديا 
متعمدة ولكن ضعف املؤثرات 
الواضحة  ومحاولة االقتباس 
جليا فيه أدتا الى إخفاقه واحباط 
كل التوقعات احمليطة به. جدير 
 «WINCHESTER» بالذكــر أن
سيناريو وكتابة واخراج مايكل 
ســبيرينغ، وبيتر سبيرينغ 
وبطولة هيلني ميرين في دور 
«سارة وينشسستر»، سارة 
سنوك، جيســون كالرك في 
«ايريك برايس»، بروس  دور 
سبينس في دور «باتلر»، اميون 
فارين في دور «مب بلوك»، ولورا 

برينت في دور «روبي». 

 حصد فيلم «Lady  رحلة شديدة النضوج 
Bird» اعجــاب كل 
عندما  من شاهده 
عرض في مهرجان 
تورونتو السينمائي الدولي، وحصد الفيلم جائزتني 
في «الغولدن غلوب» االميركية، كما رشح لثالثة جوائز 
لالكادميية البريطانية لفنــون االفالم والتلفزيون 
(البافتا)، وينافس هذا العام على خمسة جوائز أوسكار 
هي (أفضل فيلم، أفضل ممثلة في دور رئيســي، 
أفضل ممثلة في دور مساعد، أفضل مخرجة، أفضل 

نص أصلي).
  عندما كتبت املمثلة والكاتبــة غريتا غروغ النص 
األولي للفيلم وهو جتربتها األولى على مســتوى 
التأليــف واإلخراج، كانت الرواية من ٣٥٠ صفحة، 
أي ما يعادل فيلما لســت ساعات، وعندما عرضته 
على سيرشا رونان عام ٢٠١٥ وقرأت األخيرة منه 
 Lady» صفحتني علمت منذ هذه اللحظة ان شخصية

Bird» تتجسد أمامها.
  ويعتبر البعض أن الفيلم ســيرة ذاتية لكاتبته 
ومخرجته، خصوصا ان نقاط التشابه كثيرة للغاية، 
مثل األحداث التي تدور بني عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وهو 
نفس الوقت الذي تخرجت فيه غيروغ من مدرسة 
كاثوليكية ثانوية مثل بطلة الفيلم، وتدور القصة في 
سكرامنتو، املدينة التي عاشت ونشأت فيها غيروغ 
أيضا، واسم البطلة احلقيقي هو كريستني، وهو اسم 
والدة غيروغ التي تعمل ممرضة مثل والدة البطلة 

في الفيلم كذلك!
  الكثير من النقاط املشتركة التي جتعل هناك ما 
يشبه األحجية إليجاد الفروقات بني احلقيقية واخليال، 
ولم ينتقص استناد غيروغ على نقاط من احلقيقية 
من فيلمها بل زاده إحكاما، فنجد أن كل جملة وكل 
تفصيلة حقيقية للغاية، ميكن أن يقولها أفراد من 
حولنا، ما أعطى العمل مصداقية عالية، واألهم منح 
األبطال فرصة لتقدمي أداء مختلف، قد يبدو هادئا 

جدا من اخلارج لكنه عنوان للواقعية والعفوية.
  بالتأكيد مررنا على عشرات من أفالم املراهقني 
واملراهقات واملدرســة الثانوية، وقضايا النضوج 
والصراع مــع األهل، ولكن فيلم «Lady Bird» قدم 
ذلــك كله بصورة مختلفة وناضجــة للغاية، ألنها 
ركزت على ما قام من قبلها بتقدمي قشــوره فقط، 
فأتت العالقات والشــخصيات في الفيلم مرسومة 

بدقة وحقيقية للغاية.
  وال عجب أن اســم الفيلم األصلي كان «أمهات 
وبنات»، فتلــك العالقة التهمت أغلب أحداث الفيلم 
على الرغم من أنه مليء باخليوط الفرعية، فكريستني 
او «Lady Bird» التي جتسدها سيرشا رونان، فتاة 
متمردة أعطت لنفسها اسما مختلفا متاما عن ذلك 
املمنوح من أهلها، فكان من الطبيعي أن تكون العالقة 
بينها وبــني والدتها متوترة، فاألم «لورا ميتكالف» 
امرأة في منتصف العمر وحتمل عبئا كبيرا، حيث 
تعاني في عملها ومع مصاريف املنزل وزوج يفقد 
وظيفته مصاب باالكتئاب وابن يعيش مع حبيبته في 
منزل العائلة ألنه ال يوجد منزل يأويها، ال تستطيع 
حتمل مترد ابنة متطلعــة لألعلى دوما، ترغب في 
أن تطمئن على صغيرتها في جامعة تستطيع دفع 
تكاليفها بسهولة، ومبا أن الشخصيتني متضادتان 

متاما، فاحلديث دوما ما ينقلب بينهما إلى جدال.
  العالقة بني األم واالبنة معقدة للغاية، ألن في كل 
حديث بينهما يظهر- بجانب عمق الصراع- احلب 
الكبيــر الذي حتمله كل منهمــا لألخرى، والتي ال 

حتسن التعبير عنه.
  والعالقة الثانيــة األهم هي بني البطلة وبلدتها، 
فنجدها تظهر في البداية امتعاضها من سكرامنتو 
املدينة اململة البسيطة، وتشتعل غضبا عندما تعلم 
أنها ستذهب جلامعة قريبة منها، وتبحث دوما عن 
ســبيل للفرار بعيدا قدر اإلمــكان، ولكن هذا كله 
جنده قشــريا فهي من كل قلبهــا منتمية ملدينتها 

ومنزلها وعائلتها.
  رسمت غيروغ العديد من الشخصيات الفرعية 
الى جانب الشــخصيتني الرئيسيتني لألم وابنتها، 
فنجد لدينا األب الذي يبدو أمام اجلميع طوال الوقت 
متماسكا، داعما، لكن في احلقيقة هو مصاب باالكتئاب 
واخلذالن من احلياة ذاتها، والصديقة املقربة لكريستني 
التي تتفهم كل تقلباتها واضطراباتها، على الرغم من 
معانتهــا ملا هو أكثر ثقال وعناء، باإلضافة حلبيبني 
مختلفني اختالف األرض عن الســماء حظت بهما 
«Lady Bird» خالل األحداث، لكل منهما قصة منفصلة 
تصلح كفيلم كامل، وقام بدورهما لوكاس هيدجز 

وتيموثي تشالميت في أداء ممتاز بحق.
  لو قلنا إن رسم الشخصيات ونص الفيلم هما 
نقطتا قوته الوحيدتني لظلمناه بشــدة، فقد حفل 
مبميزات أخرى على رأسها األداء املميز لكل املشتركني 

في الفيلم على رأسهم سيرشا رونان ولورا ميتكالف، 
وقد حصلت األولى على الغولدن غلوب، وترشحت 
الثانية لها، ولكن فازت بها أمٌّ أخرى هي أليســون 

.«I, Tonya» جاني من فيلم
  ولو شاهدت الفيلم ولم تعرف املخرجة ملا اكتشفت 
نهائيا أن هذا هو عملهــا األول، فقد كان حتكمها 
باملمثلني، واختيار الكادرات وزوايا التصوير احترافيا 

للغاية، بل ممتع ومسٍل ايضا.
  إيقاع الفيلم لم يسقط املشاهد في فخ امللل نهائيا، 
فدوما جند حتوالت فــي احلبكة الدرامية مفهومة 
وبسيطة وجاذبة للمتفرج، لذلك كما قلنا في البداية 
«Lady Bird» ليس مثل أي فيلم مراهقني شوهد من 
قبل، بل عمل مصنوع بدقة، رمبا ليشعرك ببعض 
النوستاجليا لو كنت من محبي أفالم التسعينيات 

لكن بالتأكيد سيأخذك في رحلة شديدة النضوج. 

 غريتا غيرويغ 

 عرفت املمثلة األميركية غريتا غيرويغ بدايات 
الشهرة عام ٢٠١٣ في فيلم «فرانسز ها» الذي 
أخرجه شريك حياتها السينمائي نواه بومباك أحد أبرز العاملني 
في السينما األميركية املســتقلة البعيدة عن استديوهات 

هوليوود وشركاتها الضخمة. 
  وعملت غيرويغ حتت إدارة بومباك ثانية في فيلم «ميسترس 
أميركا»، كمــا ظهرت في أعمال ملخرجني غيره، مثل وودي 
آلن وويت ستيلمان وباري ليفينسون قبل أن تتولى بطولة 
الفيلم الرومانســي الكوميدي «خطة ماغي» الذي أخرجته 
ربيكا ميلر ابنة املؤلف األميركي الشــهير الراحل أرثر ميلر 

الذي كان في فترة ما زوج مارلني مونرو. 
  وميلر هي حاليا زوجة النجم الكبير دانيال داي لويس. 
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 تبدأ أحداث الفيلم عندما يتم اختطاف خطيبة البطل 
رومان من قبل مهربي البشر، ويجب على رومان 
وأخيه اجلندي السابق البحث عنها وانقاذها قبل 
فوات األوان. والفيلم من بطولة بروس ويليس، 
وكول هاوزر واخراج برين دونوهو، ومن املقرر 

عرضه في سينسكيب ٢٢ اجلاري. 

 بعد غياب طويل عن الساحة الفنية يعود كل من 
فاندام والنجم دولف الندغرين في هذا العمل 
الذي يجمعهما في قصــة تدور أحداثها حول 
متحر يستفيق بعد أن يجد نفسه محتجزا في 
موقع مجهول تابع لوكالة االستخبارات املركزية 
على غواصة. والعمل بطولة جنمي األكشن جان 
كلود فاندام ودولف الندغرين، واخراج باشا 
باتريكي، وسيعرض الفيلم بداية مارس املقبل. 

ACTS OF VIOLENCE 

BLACK WATER 

 هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم
   احلالية والقادمة..  وهي مقدمة للقارئ 
  بشكل مختصر  ألكبر قدر من االستفادة. 
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