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أنتوني هوبكنز ..إعجاز في األداء
عالء المفرجي
وكان الفيل ��م ال ��ذي �أخرج ��ه املخ ��رج فلوريان
زيل ��ر ،فعالي ��ات ال ��دورة  42ملهرج ��ان القاهرة
ال�سينمائي ،ونال هذا الفيلم واملمثل املخ�ضرم
هوبكن ��ز ع ��ن �أدائ ��ه دور البطول ��ة العدي ��د من
اجلوائ ��ز منها جائ ��زة امليدالي ��ة الف�ضية
يف مهرج ��ان تيلوراي ��د ال�سينمائ ��ي
(�أنتوين هوبكنز) وجائزة التقدير
يف مهرج ��ان تورونتو ال�سينمائي
الدويل (�أنتوين هوبكنز)  ،جائزة
العي ��ون الذهبي ��ة يف مهرج ��ان
زي ��ورخ ال�سينمائ ��ي (�أوليفي ��ا
كومل ��ان)  ،وجائ ��زة اجلمه ��ور
يف مهرج ��ان �س ��ان �سبا�ستي ��ان
ال�سينمائ ��ي ال ��دويل و ,جائزة
الفيلم الذي حصل جوائز الغولدن غلوب وعلى
اختي ��ار اجلمه ��ور يف مهرجان
�ساي ��ن يف �سادب ��ري  ،جائ ��زة
جائزة االوسكار الفضل ممثل النتوني هوكنز
اختيار اجلمه ��ور من م�ؤ�س�سة
�صن ��دوق ا�ستثم ��ار الأطف ��ال
ستة ترشيحات لجائزة االوسكار التي أُعلنت
ّ
وتر�ش ��ح الفيل ��م لنيل
،CIFF
جائزة اجلمه ��ور يف مهرجان
مؤخراً ..
تورونتو ال�سينمائي الدويل،
ومت اختي ��اره ر�س ��مي ًا يف �أهم
املهرجانات ال�سينمائية.
الفيل ��م م ��ن �إنت ��اج اململك ��ة

املتح ��دة وفرن�س ��ا ،ويع ��د التجرب ��ة الأوىل يف
ال�س ��ينما ملخرجه الكاتب الروائي وامل�س ��رحي
الفرن�س ��ي فلوريان زيل ��ر ،والذي حتولت كثري
من م�سرحياته �إىل �أفالم �سينمائية ،ومن بينها
“الأب” الذي كتب له ال�س ��يناريو كري�س ��توفر
هامت ��ون احلا�ص ��ل على الأو�س ��كار ع ��ن فيلمه
“عالق ��ات خط ��رة “ -ويت ��م تكرمي ��ه �أي�ض� � ًا
بجائزة املهرجان التقديرية.
وت ��دور �أحداث الفيلم ،حول �أب م�س ��ن يرف�ض
االع�ت�راف بتقدم ��ه يف العم ��ر ،وال يقب ��ل
امل�س ��اعدات الت ��ي تقدمه ��ا ل ��ه ابنت ��ه ،وتك ��ون
املع�ض ��لة الأك�ب�ر عندم ��ا يب ��د�أ �ش ��عوره يهت ��ز
بالأ�شخا�ص والعامل من حوله.
الفيل ��م ال ��ذي ي�ض ��عه املتابع ��ون لل�س ��ينما يف
�ص ��دارة الأعم ��ال التي �س ��تناف�س عل ��ى جوائز
الأو�س ��كار املقبل ��ة ،يقدم في ��ه دور الأب ،النجم
العامل ��ي �أنتوين هوبكن ��ز الذي يع ��د �أحد �أبرز
املمثل�ي�ن يف الع ��امل ،واحلا�ص ��ل عل ��ى �أرف ��ع
اجلوائ ��ز ،ومنه ��ا؛ الأو�س ��كار والبافتا و�إميي
و�سي�س ��ل ب ��ي دومي ��ل ،وت�ش ��اركه البطولة يف
دور االبن ��ة املمثلة الإجنليزية احلا�ص ��لة على
الأو�س ��كار �أوليفيا كوملان ،كما ي�ش ��ارك �أي�ض ��ا
املمثل الإجنليزي رو َف�س �س ��يوَ ل يف دور زوج
االبنة.
�أث ��ار الفيلم �ص ��دى وا�س ��ع ًا لدى نقاد ال�س ��ينما
واجلمهور �أينما عر�ض وخا�ص ��ة �أداء �أنتوين
هوبكن ��ز ال ��ذي �أك ��د يف ه ��ذا الفيلم �أن ��ه مازال

معط ��اء يف التمثي ��ل وق ��ادر عل ��ى مناف�س ��ة
ال�شباب يف احل�ص ��ول على اجلوائز ،فقد كتب
�أوي ��ن غليربمان يف جملة فارايت ��ي�“ :أن الأب
يقدم �ش ��ي ًئا مل ت�أت به �أف�ل�ام قليلة عن التدهور
العقلي يف �س ��ن ال�شيخوخة بهذه الطريقة� ،إنه
ي�ضعنا يف ذهن �شخ�ص يفقد عقله ،ويفعل ذلك
من خالل الك�ش ��ف عن هذا العق ��ل ليكون مكا ًنا
للتجرب ��ة املنطقية واملتما�س ��كة على ما يبدو”،
بالن�س ��بة ل�ص ��حيفة الغارديان ،كت ��ب بنجامني
يل عن �أداء هوبكنز�“ :إنه عمل مذهل ومفجع،
م�ش ��اهدته وه ��و يح ��اول �أن ي�ش ��رح بعقالني ��ة
لنف�س ��ه وم ��ن حوله ما مير ب ��ه ،يف بع�ض �أكرث
حلظ ��ات الفيلم �إزعاجً ا بهدوء ،يتغري عامله مرة
�أخرى لكنه يظل �ص ��امت ًا ،مدرك ًا �أن �أي حماولة
للت�س ��ا�ؤل عم ��ا ا�س ��تيقظ عليه لن تق ��ع �إال على
�آذان �ص ��ماء ،يق ��دم هوبكنز �سل�س ��لة كاملة من
الغ�ض ��ب �إىل الغ�ض ��ب للإزعاج وعدم ال�شعور
به �أبد ًا”.
كت ��ب ت ��ود مكارث ��ي م ��ن هولي ��وود ريبورتر:
“�أف�ض ��ل فيلم عن ال�شيخوخة منذ فيلم “�آمور
“ قبل ثماين �س ��نوات ،الأب قدم نظرة ثاقبة
ودقيق ��ة يف الزح ��ف عل ��ى اخلرف والأ�ض ��رار
الت ��ي تلحق مبن هم على مقربة من امل�ص ��ابني،
�أم ��ام �أداء مذه ��ل م ��ن �أنتوين هوبكن ��ز كرجل
�إجنلي ��زي فخور ينكر حالت ��ه ،ميثل هذا العمل
الق ��وي �أول ظه ��ور �إخراج ��ي رائ ��ع مل�ؤل ��ف
امل�سرحية الفرن�سي فلوريان زيلر”.

أوسكار انتونى هوبكنز" ..األب" هواجس عجوز فى مخاوف طفل
أكرم القصاص
كل من �ش ��اهد فيلم «الأب»  the fatherتوقع �أن يح�ص ��ل
العبق ��رى �أنتونى هوبكنز على جائزة �أو�س ��كار �أح�س ��ن
ممث ��ل ،والفيلم نف�س ��ه يعال ��ج واحدة من �أكرث الق�ض ��ايا
النف�س ��ية والعقلية ،ال�ش ��يخوخة واخلرف ،حيث ت�سقط
احلواجز الزمني ��ة واملكانية داخل عقل الإن�س ��ان ،ليجد
نف�س ��ه غارق ��ا فى حال ��ة من اله�ل�ام ،ال ي�س ��تطيع التفرقة
ب�ي�ن اليوم والأم�س وال ما ذا كان ما يراه واقعا �أم جمرد
تهاومي وخرافات.
ويق ��دم هوبكن ��ز ف ��ى فيل ��م «الأب» دور عج ��وز مري� ��ض
ج�س ��د فيه ��ا
باخل ��رف ،بع ��د ر�ص ��يد غن ��ى م ��ن الأدوار ّ
�شخ�صيات متنوعة ومعقدة ،بينها البابا ورئي�س �أمريكا
وقاتل من �آكلى حلوم الب�شر وغريها من الأدوار املعقدة
التى ج�سدها برباعة �شديدة االتقان وموهبة فذة.
فيل ��م «الأب» يعال ��ج ظاه ��رة اخل ��رف م ��ع ال�ش ��يخوخة،
يج�س ��ده انتونى هوبكنز مع �أوليفيا كوملن  ،حيث جنح
فى نقل اخلرف وال�ش ��يخوخة من وجه ��ة نظر العجوز،
حيث تتداخل عوامله ،وحتى امل�شاهد نف�سه يعي�ش نف�س
حال ��ة التداخ ��ل واالرتباك واحلرية واخل ��وف ونوبات
م ��ن الطم�أنين ��ة والقل ��ق ،يكاد امل�ش ��اهد يدخ ��ل اىل عقل
الأب امل�ص ��اب بال�ش ��يخوخة ،ال يعرف ما �إذا كانت ابنته
تزوجت و�س ��افرت �أم انها تعي�ش معه� ،أو �أن زوج ابنته
ي�ض ��ربه� ،أم �أنه مهدد وفى دار امل�س ��نني ،وهل هذا العامل
حقيق ��ى �أم �أنه متداخل فى �أحداث من املا�ض ��ى البعيد �أم
القريب؟
ينجح �أنتونى هوبكنز ،فى نقل م�شاعر احلرية واخلوف
واالرتباك للم�ش ��اهد متام ��ا والذى يغرق ف ��ى عامل الأب
وغرف ر�أ�س ��ه املظلم ��ة واملعلوم ��ات املتداخل ��ة ،هل هو
يعي�ش فى منزله الذى �ص ��ممه بنف�سه كمهند�س معمارى
كبري ،ويتحدث مع ابنته التى تخربه �أنها �س ��وف ت�سافر

لل ��زواج واال�س ��تقرار ،ث ��م يجد الأب نف�س ��ه مه ��ددا بفقد
منزله مع عدوان وتهديد ،وظهور �شخ�صيات من ما�ضيه
وما�ض ��ى ابنت ��ه متتزج م ��ع م�ش ��اعره الآن ،وه ��ل ابنته
ت�س ��عى حلمايته من اخلرف ب�إدخاله اىل دار امل�سنني �أما
�أنها تغادر لتعي�ش حياتها متخل�صة من عبئه.
انتونى هوبكنز ينجح فى جت�س ��يد حياة الأب العجوز،
ال ��ذى يتح ��ول �إىل طفل يبك ��ى وينتظر ابنت ��ه ك�أنها �أمه
يبحث ع ��ن طم�أنينة و�س ��ط قلق وتداخ ��ل ،االب يرف�ض
امل�س ��اعدات املقدم ��ة له من ابنت ��ه التى ت�س ��عى للوقوف
بجانب ��ه ب�س ��بب التق ��دم فى العم ��ر ،ويعي� ��ش دوامة من
ال�ش ��ك حول ح ��ب النا� ��س له ،وال�ش ��ك فى عقل ��ه والعامل
م ��ن حول ��ه .فيل ��م الأب م ��ن �ﺇﺧﺮاﺝ الفرن�س ��ى فلوريان
زيلر ،عن م�س ��رحية له باال�سم نف�س ��ه� ،شارك كري�ستوفر
هامبت ��ون الت�ألي ��ف ،قدم هوبكن ��ز دوره برباعة مذهلة،
لأب يت�أرجح بني الغ�ض ��ب والت�شو�ش والعجز والتحدى
ك�أنه داخل متاهة ي�ش ��اهدها وي�ش ��ارك فيها امل�ش ��اهد من
داخ ��ل وعى الأب امل�ش ��و�ش؛ حي ��ث ال�شخ�ص ��يات تظهر
وتختف ��ى وتتقاطع وتتخذ ت�ص ��رفات عدوانية �أو طيبة،
رج ��ل عجوز يعان ��ى اخلرف ،وهو عالق ب�ي�ن العدوانية
والت�ش ��و�ش ،راف�ض ��ا حم ��اوالت ابنته «�أوليفي ��ا كوملان»
لرعايت ��ه واحتوائ ��ه .ال�س�ي�ر �أنتون ��ى هوبكنز تر�ش ��ح
جلائ ��زة الأو�س ��كار عن دوره فى فيل ��م « الباباوان» ،قدم
دور البابا برباعة ،و�أن يح�ص ��ل على �أو�سكار فى الثالثة
والثمانني من عمره ،و�أول جائزة �أو�س ��كار ح�صل عليها
 1992ع ��ن فيل ��م «�ص ��مت احلم�ل�ان» the silence of
 ،the lambsع ��ن دور هانيب ��ال ليك�ت�ر ،القات ��ل املرعب
ب ��ل انه اعت�ب�ر �أحد �أعظم م ��ن قدموا دور ال�ش ��رير ،لكنه
ف ��ى فيلم الأب ينقل امل�ش ��اهد اىل عامل �إن�س ��انى ونف�س ��ى
يبع ��ث الكثري من م�ش ��اعر التعاطف واخل ��وف مع الآباء
واالمهات فى �شيخوخة تعيدهم �أطفاال من جديد.
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أنتوني هوبكنز :ألنني ما زلت هنا
ال يشك أحد في أن أنتوني هوبكنز هو أحد أكبر وأهم الممثلين األحياء الذين عرفتهم السينما العالمية
حتى يومنا هذا .السبب ليس فقط الكاريزما السحرية التي يتمتع بها الرجل الويلزي أمام الكاميرا،
وجعلت منه وحشاً مخيفاً يبتلع أي ممثل يشاركه الكادر ،ويجعله يختفي عن عين المشاهد فال يرى
سوى عيني أنتوني هوبكنز المؤثرتين ،بل أيضاً بفضل نوعية األدوار المركبة التي قدمها هوبكنز طوال
حياته .وهو ما ظهر منذ منتصف ستينيات القرن الماضي ،حين بدأ يقدم أدواراً صغيرة على المسارح
اإلنكليزية ،إلى أن التقطته السينما في أول أدواره في فيلم  The Lion in Winterعام  ،1968وصو ً
ال إلى
أدواره المهمة والبارزة في أفالم باتت تعد اليوم من كالسيكيات السينما العالمية.

عماد فؤاد
ولعل �أهمها على الإطالق جت�سيده لدور �آكل حلوم الب�شر،
هانيب ��ال ليك�ت�ر ،يف فيلم "�ص ��مت احلمالن" ع ��ام ،1991
ون ��ال عنه �أول جائزة �أو�س ��كار يف م�ش ��واره ال�س ��ينمائي
عام .1992
رمبا �س ��ينده�ش البع�ض حني ي�سمع �أنتوين هوبكنز وهو
يتحدث بتوا�ض ��ع �ش ��ديد يف حواراته التلفزيونية القليلة
�أ�ص�ل ً�ا ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن �إجنازاته الب ��ارزة يف م�ش ��واره
ال�س ��ينمائي وامل�س ��رحي .فالرجل البالغ م ��ن العمر اليوم
 82عام� � ًا ،ال يزال يعترب نف�س ��ه ممث ًال هاوي� � ًا ،مل يقدم بعد
ما يحلم به من �أدوار و�شخ�صيات ال تزال تراود خياله.
�إال �أن ��ه يف ال�س ��نوات الأخ�ي�رة فاج�أ جمه ��وره يف جميع
�أنحاء العامل ب�شغفه بالر�سم والت�أليف املو�سيقي والعزف
عل ��ى البيانو ،وه ��و ما دفعه �إىل �إن�ش ��اء ح�س ��ابه اخلا�ص
عل ��ى تطبي ��ق �إن�س ��تغرام لي�س ��تعر�ض من خالل ��ه لوحاته
اجلدي ��دة ،كما �أن�ش� ��أ ح�س ��اب ًا �آخ ��ر على تطبي ��ق تيك توك
ال�ش ��هري ،ك�أنه عاد طف ًال من جديد ،يرق�ص ويغني ويالعب
قطته ،يف فيديوهات تقدم �صورة مغايرة عن ال�شخ�صيات
ال�س ��ينمائية الت ��ي ال ت ��زال عالق ��ة يف �أذه ��ان املاليني من
حمبيه حول العامل.
عزلة كورونا

ب�س ��بب خوف ��ه م ��ن الإ�ص ��ابة بفريو� ��س كورونا ،ا�ض ��طر
�أنت ��وين هوبكن ��ز م�ؤخر ًا �إىل رف� ��ض دور مهم يف فيلم من
بطول ��ة � ،Kenneth Branaghأح ��د املمثل�ي�ن املف�ض ��لني
لدي ��ه ،لكن ��ه ال يزال ي�ش ��عر ب�س ��عادة غامرة بعد تر�ش ��يحه
جلائزة الأو�س ��كار ك�أف�ضل ممثل م�ساعد عن دوره يف فيلم
 The Two Popesللمخرج الربازيلي فرناندو مرييل�س،
كما ينتظر ب�شغف عر�ض فيلمه اجلديد  Elyseالذي قامت
زوجت ��ه الثالث ��ة� ،س ��تيال �أروياي ��ف ،ب�إخراج ��ه ،واملنتظر
عر�ضه يف الرابع من دي�سمرب/كانون الأول املقبل.
يع�ت�رف هوبكن ��ز يف حوار �ص ��حايف ،ن�ش ��رته العديد من
ال�ص ��حف الغربي ��ة م�ؤخ ��ر ًا� ،أن ��ه مل يكن "رج�ل ً�ا لطيف ًا يف
�شبابه ،ال ،بل كان لئيم ًا حق ًا" ،وجاء احلوار مزين ًا ب�صور
هوبكن ��ز وهو ير�س ��م لوحاته ذات الأل ��وان الزاهية ،التي
بد�أ يعر�ض ��ها للبيع م�ؤخر ًا يف معر�ضني خمتلفني يف ال�س
فيغا�س ،وو�صل �سعر بع�ضها �إىل �أكرث من � 80ألف دوالر،
وفق ًا ل�ص ��حيفة لو�س �أجنلي�س تاميز التي نقلت عنه �أي�ض ًا
قوله �إنه تخلى عن خماوفه التقليدية القدمية من الف�ش ��ل،

وبد�أ ي�س ��مح ملواهبه املو�سيقية والت�شكيلية باخلروج كما
ه ��ي ،وكان ذلك بف�ض ��ل زوجته الثالث ��ة الكولومبية املولد
�س ��تيال �أرويايف ،ذات الـ  64عام ًا التي حملت ا�س ��م �ستيال
هوبكنز منذ زواجها منه ،و�شجعته على معاودة املواظبة
على الريا�ض ��ة والتو�س ��ع يف الر�س ��م وت�أليف املقطوعات
املو�سيقية الكال�سيكية.
ح�س ��اب �إن�س ��تغرام اخلا� ��ص بهوبكنز عب ��ارة عن معر�ض
ت�ش ��كيلي �ض ��خم للوحات ��ه ذات الأل ��وان الزاهي ��ة� ،أغلبها
وجوه ير�س ��مها هوبكنز على حد قوله "ب�أ�سلوب بدائي"،
ون ��رى عربها �ص ��ور ًا لوج ��وه ذات مالمح ح ��ادة مقرتنة
بتعليق ��ات ملهمة من قبي ��ل" :قل نعم للحي ��اة� ،أعظم هدية
ميكننا تقدميها لأنف�س ��نا"� .صار الر�س ��م بالن�سبة لهوبكنز
خ�ل�ال عزل ��ة كورون ��ا الأخرية ولع� � ًا خال�ص� � ًا ،مثل ��ه مثل
القبعات وال�ساعات الأنيقة وت�أليفه املقطوعات املو�سيقية
على البيانو.
طاقة عدم االنتماء

�أ�ص ��بح هوبكن ��ز يف عقده التا�س ��ع �أك�ث�ر ه ��دوء ًا و�إقبا ًال
عل ��ى احلياة ،هو الذي يق ��ارن حياته الآن بف�ت�رة طفولته
و�ش ��بابه املبك ��ر فيق ��ول" :عندما كن ��ت طف ًال مل �أك ��ن ذكي ًا،
بل كنت مت�أخر ًا يف املدر�س ��ة ،و�ش ��عرت بالغ�ض ��ب ال�شديد
واالرتب ��اك خالل فرتة املراهقة ،مل �أك ��ن �أعرف ماذا �أفعل،
ومل يكن لديّ ذرة من الأمل .ولكن على الرغم من تقاريري
املدر�س ��ية الكارثي ��ة ،قل ��ت ذات ي ��وم لوال ��دي ،ال ��ذي كان
ي�ش ��جعني دائم ًا :يوم ًا ما �س� ��أريك ما ميكنني فعله� .أتذكر
ذل ��ك الآن جي ��د ًا ،لقد كان عيد الف�ص ��ح ع ��ام  ،1955وقلت
ذل ��ك باقتناع تام .يف نهاية ذلك العام ،ح�ص ��لت على منحة
درا�س ��ية للكلي ��ة امللكي ��ة الويلزي ��ة للمو�س ��يقى والدراما،
ويف ال�س ��نوات الع�شر التي تلت ذلك ،حدثت �أ�شياء غريت
جم ��رى حياتي ،حت ��ى �أنني ما زل ��ت �أت�س ��اءل كيف ميكن
�أن يح ��دث كل هذا ،تلك اللحظة احلا�س ��مة م ��ع والدي كان
له ��ا عالقة كب�ي�رة به ��ذا التغري" .ق ��ال الكاتب امل�س ��رحي
الإنكلي ��زي ديفي ��د ه�ي�ر ذات ي ��وم �إن هوبكن ��ز كان "�أكرث
�ش ��خ�ص قابلته �ش ��غف ًا بعمل ��ه كممث ��ل" .ويف فيلم وثائقي
�آخ ��ر ،ق ��ال هوبكنز �ش ��ارح ًا تقم�ص ��ه ل�شخ�ص ��ية امللك لري
على امل�س ��رح الربيطاين" :غ�ض ��ب امللك لري مثل الربكان،
غ�ض ��به ميزقه متام ًا ،وكان لدي على الدوام الغ�ض ��ب ذاته
بداخلي".
وحني ي�س� ��أله ال�ص ��حايف يف احلوار امل�ش ��ار �إليه �س ��ابق ًا:
"من �أين �أتى هذا الغ�ضب الداخلي وكيف تعلمت ال�سيطرة
علي ��ه؟" ،يجيب ��ه�" :أعتق ��د �أن ��ه كان يع ��ود �إىل ذل ��ك الطفل

ال�صغري الذي كنته ذات يوم ،كنت طف ًال غري م�ستقر� ،أ�شعر
وك�أين غريب ،مل يكن غ�ض ��ب ًا متفجر ًا متام ًا ،لقد كان نوع ًا
م ��ن الديناميكية ،لق ��د �أطلقت على هذا النوع من الغ�ض ��ب
"طاقة عدم االنتماء" ،ال ميكنك �أن ت�ضيع وقتك يف حالة
من الغ�ض ��ب امل�ستمر ،لأن احلياة ق�ص�ي�رة جد ًا ،لذلك كنت
حمظوظ� � ًا لأنن ��ي جن ��وت كل هذه ال�س ��نوات ،ونع ��م ،لقد
ع�شت حياتني" .ي�ضيف" :عندما �أنظر �إىل حياتي قبل 40
عام ًا �أفكر :يا �إلهي ،كم كانت فو�ضاي مريعة ،ل�ستُ فخور ًا
مبا�ض � ّ�ي ،لقد فعلت بع�ض الأ�ش ��ياء التي ل�ست فخور ًا بها،
وت�سببت يف قدر كبري من ال�ضرر ،هناك بع�ض الأ�شخا�ص
الذي ��ن عملت معهم ماتوا م�ؤخر ًا ،وق ��د ماتوا لأنهم دمروا
حياته ��م ،كنت يف الطريق ذاتها وفك ��رت :احلمد لله �أنني
جنوت من هذه النهاية� .أنا �سعيد لأنني حررت نف�سي من
ه ��ذا الكابو�س ،لأن ذلك مل يكن ممتع ًا .مل �أكن رج ًال لطيف ًا،
ال ،لق ��د كنت رج ًال لئيم ًا حق ًا .لذلك كنت �أقول لنف�س ��ي على
مر ال�س ��نني :اهد�أ ..اهد�أ ،الآن �أ�ش ��عر �أين حمظوظ لأنني
ما زلت هنا".
روتين المسرح

كما كان على �أنتوين هوبكنز التعامل �أي�ض� � ًا مع العديد من
النك�سات ال�شخ�ص ��ية والعاطفية والعملية طوال م�شواره
الفن ��ي ،مثل �إدمانه الطويل عل ��ى الكحول ،يف هذا احلوار
ي ��روي كيف �س ��افر يف ع ��ام  1960من ويل ��ز �إىل �أولد فيك
 ، Old Vicلإج ��راء جترب ��ة �أداء يف م�س ��رح لن ��دن الالمع
وكيف قال له املخرج �آنذاك" :يا �إلهي ،رمبا يوم ًا ما ،لكنني
ال �أعتقد �أنك متلك الآن �شيئ ًا".
بعد ع�شرين عام ًا ،ويف امل�سرح الوطني ،جاء املخرج نف�سه
ب�ساقني مرتع�ش ��تني �إىل غرفة مالب�س هوبكنز لريحب به،
يقول هوبكنز �ضاحك ًا" :هكذا ت�سري الأمور"!
يف ع ��ام  1965دع ��اه املمثل واملخ ��رج لوران� ��س �أوليفييه
�إىل االن�ض ��مام �إىل امل�س ��رح الوطني امللك ��ي يف لندن ،كان
�ش ��اب ًا طموح ًا ،و�سرعان ما �س ��رق العر�ض .يقول �أوليفييه
يف �س�ي�رته الذاتي ��ة �إنه كان علي ��ه �أن ينق ��ل دور �إدغار يف
م�س ��رحية رق�ص ��ة امل ��وت �إىل هوبكن ��ز لأنه هو نف�س ��ه كان
م�ص ��اب ًا بالته ��اب الزائدة الدودية" :كان هناك ممثل �ش ��اب
جديد واعد ب�ش ��كل ا�س ��تثنائي يدعى �أنتوين هوبكنز ،كان
ه ��و البدي ��ل اجلاهز عن ��ي ،ومع ذل ��ك �أخ ��ذ دور �إدغار مثل
قطة �أم�س ��كت ف�أر ًا بني �أ�سنانها" .لذلك يرد على �س�ؤال :هل
�أن ��ت نادم على ترك امل�س ��رح؟ بال تردد بكلم ��ة "ال" ،يقولها
بح ��زم م�ض ��يف ًا�" :ش ��عرت فقط �أنن ��ي ال �أ�س ��تطيع التعامل
مع روتني امل�س ��رح ،مل �أ�س ��تطع �إدارة ه ��ذا الروتني وكانت

مهاراتي االجتماعية �ضعيفة� .أعتقد �أنني ال �أنتمي �إىل هذا
الع ��امل بعد الآن ،ث ��م تغريت الظروف وذهب ��ت �إىل �أمريكا
وقدمت فيلم "�ص ��مت احلمالن" ،الذي غيرّ م�سار حياتي.
وعندها قلت يف نف�س ��ي" :رمبا يجب عليك اال�س ��تمرار يف
فعل ه ��ذا" .وهكذا ذهب هوبكنز لي�ص ��بح �أحد �أكرث جنوم
هوليود �إنتاج ًا و�أهمية ،حيث ح�صل على �أربعة تر�شيحات
�أخرى جلوائز الأو�س ��كار عن �أفالمهThe Remains of :
 the Dayع ��ام  ،1993و Nixon 1995و Amistadع ��ام
 ،1997وهذا العام عن دوره يف فيلم .The Two popes
عندما كنت طف ًال بالن�س ��بة لأي �شخ�ص يتطلع �إىل �سنوات
�ش ��يخوخته الأخ�ي�رة بخوف ،ف� ��إن �أنت ��وين هوبكنز الذي
يبل ��غ اليوم  82عام ًا ،خري مثال عل ��ى �أن العمر جمرد رقم،
وهو �أ�سعد مما كان عليه يف �أي وقت م�ضى ،بف�ضل زوجته
الثالث ��ة �س ��تيال الت ��ي فتح ��ت عين ��ه م ��ن جديد عل ��ى جمال
احلياة ،ودفعته �إىل معاودة ممار�س ��ة الريا�ضة واالهتمام
بلياقته اجل�سمانية من جديد ،بعدما كان �ضائع ًا ل�سنوات.
ولذل ��ك يق ��ول هوبكنز �إنه اعتاد �أال يع ��رف �أبد ًا ما الذي
يج ��ب �أن ي�ؤمن ب ��ه يف حياته ،ولكن يب ��دو �أنه بات الآن
مقتنع� � ًا بوج ��ود ق ��وة ما ت�أتي م ��ن داخل ��ه" :لقد جنوت
حتى و�ص ��لت �إىل ه ��ذا العم ��ر ،على الرغم من �ش ��كوكي
وما�ض � ّ�ي� ،إال �أنن ��ي كنت دائم ًا منده�ش� � ًا� ،أعتق ��د �أن هذا
يرج ��ع �إىل ن ��وع م ��ن الثق ��ة �أو الإمي ��ان ببع�ض �أ�ش ��كال
الطاق ��ة املوجودة يف �أعماق كل واحد منا .ل�س ��تُ طبيب ًا
نف�س ��ي ًا �أو فيل�س ��وف ًا ،عل ��ى العك�س من ذلك ،لكنها �ش ��يء
رمبا كنت ا�س ��تمد قوتي منه بالفع ��ل عندما كنت طف ًال".
لكل هذه الأ�س ��باب� ،أطلق هوبكنز للتو جمموعة �أنتوين
هوبكنز من ال�ش ��موع املعطرة واملبخرات وماء العطور،
م�س ��توحي ًا امل�ش ��روع م ��ن روائح الريف الت ��ي كرب بينها
ح�ي�ن كان طف ًال يف �ض ��احية مارغام جن ��وب ويلز ،داعم ًا
م ��ن خالله ��ا حلملة "ال طفل جائ ��ع" No Kid Hungry
الت ��ي تقوم به ��ا منظم ��ة "�ش ��ارك قوتن ��ا" Share Our
 Strengthاخلريي ��ة الأمريكية .يق ��ول" :لقد عملنا على
ذلك ملدة عام ثم �أدى الإغالق ب�سبب فريو�س كورونا �إىل
تغي�ي�ر كل �ش ��يء� .أدركن ��ا �أن العائ�ل�ات يف جميع �أنحاء
العامل يجب �أن تتحمل حمن ًا �ش ��ديدة ،وخا�ص ��ة الأطفال
الذين مل يتمكنوا من العودة �إىل املدر�س ��ة .حدثت �أ�شياء
كارثي ��ة ه ��ذا الع ��ام ،وكل ما ميكنن ��ي فعله ه ��و حماولة
ا�س ��تخدام �إيجابيتي مل�س ��اعدة النا�س عل ��ى التغلب على
هذا الفريو�س اللعني"
عن القدس العربي
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عمل الممثل البريطاني أنتوني هوبكنز ألول مرة مع الممثل براد بيت في

فيلم سنة  ،1994واجتمعا مرة أخرى في فيلم  Meet Joe Blackسنة .1998

في أكتوبر/تشرين األول الماضي ،التقى الممثلين المخضرمين في فندق في

بيفرلي هيلز ،للتحاور حول الحياة والسينما ،وكان هذا الحوار بينهما..

أنتوني هوبكنز في حوار مع براد بيت :مع تقدمك
في السن ستجد أنك تريد البكاء فقط
ترجمة :عبد هللا الحيمر
■ هل ت�ؤمن بالقدر؟ وال �أق�ص ��د يف امل�ص�ي�ر �أو ال�ش ��هرة،
امنا يف م�صري الأ�شياء؟
نعم� ،أومن بذلك.
■ بي ��ت :لق ��د تو�ص ��لت �إىل ت�ص ��ديق ذلك يف ال�س ��نوات
القليلة املا�ضية .كيف ت�صف ذلك؟

كنت �أحلم بالفيلة ،ال اعرف ملاذا ،كان هناك فيلم �ش ��اهدته
عندما كنت طف ًال ا�سمه «فيل الطفل»  .Éléphant Boyكان
الفيل ي�أخذ الطفل �سابو ،ال�شخ�صية الرئي�سية عرب الغابة،
و�أذكر �أنني جل�ست هناك مع جدي ن�شاهده .كان انطباعي
�أنني جل�ست على هذا الوح�ش ال�ضخم ،مهما كانت ظروف
واع للجلو�س
احلي ��اة يف مرحلة ما ،واتخذت خي ��ا ًرا غري ٍ
عل ��ى ظهر هذا ال�ش ��يء اجلميل والقوي .و�أن ��ا فقط �أذهب
حيث ي�أخذين� .أعتقد �أن ما يحدث لأ�شخا�ص مثلك ومثلي.
نح ��ن ال نع ��رف حتى ملاذا؟ رمبا هي رغب ��ة يف الهروب من
�ش ��يء ما .لك ��ن ما �أ�ؤم ��ن به الآن ه ��و �أننا ال ن�س ��تطيع �أن

نتحمل هذا اال�ستحقاق.
■ كل �شيء ن�سبي� ،ألي�س كذلك؟
لقد تعر�ضت ملثل هذه الر�صا�صة يف حياتي ،وال �أ�ستطيع
�أن �أ�صدق �أنني هنا.
■ �أنت �ش ��ر�س كالعادة .ت�ش ��عر �أنك قوي �أكرث من �أي وقت
م�ضى .انت ناب�ض باحلياة �أكرث.
و�أنت تعي�ش ب�سهولة بحياتك.
�إىل ح ��د كب�ي�ر� ،إنه ��ا �س ��رعة االن ��زالق �أحيان ��ا يف دوامة
احلي ��اة .لكنن ��ي �أفقدها يف بع� ��ض الأحي ��ان .انغم�س يف
�ش ��يء م ��ا ،وميكن �أن �أفق ��ده� .أحيانا �أرفع ي ��دي عن عجلة
القيادة يف حياتي.
■ �أنت �إن�سان.
�أنا �إن�سان ،لديّ امتياز الدخول �أحيا ًنا �إىل جل�سة درد�شة
ع�ب�ر النت مع فران ��ك جريي ،لقد بلغ الت�س ��عني من عمره،
وه ��و مبدع �أكرث م ��ن �أي وقت م�ض ��ى ،حيث �أن�ش� ��أ بع�ض
املب ��اين العظيمة يف ع�ص ��رنا .وهذا يجعلن ��ي �أفكر «نحن
الب�ش ��ر ،نريد هد ًفا ،نريد معنى يف حياتنا» ولكن لتحقيق
ذل ��ك ،ف�إن املفتاح هو �ش ��يئان :البقاء مبدعً ��ا والتواجد مع
الأ�شخا�ص الذين نحبهم.
■ هذا كل �ش ��يء .ي�ش ��رفني جدًا �أنك تفعل هذا ،لأنك متتلك
ق ��وة احلي ��اة الطبيعي ��ة بدواخل ��ك .يف فيل ��م Meet Joe
 ،Blackكن ��ت هاد ًئا جدًا ومل ت�س ��بب �أي م�ش ��كلة .كنت انا
الوحيد م�سبب امل�شاكل يف تلك املجموعة.
كن ��ت يف الواق ��ع �أم ��ر بوقت ع�ص ��يب خالل ذل ��ك الفيلم.
�شعرت ب�أنني مكبل للغاية .مل �أ�شعر باحلرية ابدا.
■ ملا؟
عفوً ا .مع فيلم ا�س ��طورة الو�س�ت�رن فعلت� .شعرت بحالة
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جيدة هناك .كانت ق�ص ��ة فيل ��م  The Two Popesرائعة.
كانت م�ش ��اهدتك �أنت وجوناثان براي�س �أ�ش ��به مب�شاهدة
ديوكوفيت� ��ش وفيدري ��ر يف النهائي ��ات دوي التن�س� .إنها
م�ش ��اهد مذهلة .لقد �شعرت بخ�صو�ص� �ـــية كبرية ،ما كنتم
تفعلونه يا رفاق.
ح�س� � ًنا ،كان كذل ��ك .مل �أكن �أع ��رف جوناثان م ��ن قبل .لقد
�ض ��حكتنا كث�ي ً�را ،لأنه كان رقم واحد على ورقة االت�ص ��ال
بالفيلم.
■ قتل حواء كان جيدًا بالفيلم.
ي�س� ��ألني النا�س �أ�سئلة حول املواقف احلالية يف احلياة،
و�أق ��ول« ،ال �أعرف� ،أنا جم ��رد ممثل ،لي�س ل ��دي �أي �آراء.
املمثلون �أغبياء جدا .ر�أيي ال ي�س ��تحق �أي �شيء .ال يوجد
جدل بالن�سبة يل ،لذا ال ت�شاركني فيه ،لأنني لن �أ�شارك.
�أ�ش ��عر باملث ��ل ،ال يهمن ��ي� .أنا �س ��عيد لأن الأ�ش ��ياء تتطور
وتتغ�ي�ر دائمًا ،والتذمر من ذلك لن يف ��دين� .أنت تعمل كل
م ��ا يف جهدك وكل ما لديك .مثل الأف�ل�ام الرقمية احلالية،
ف�إنه ��م يقومون ب�أ�ش ��ياء مذهل ��ة با�س ��تخدام التكنولوجيا
الرقمية ،لذلك ال �أ�ش ��عر بالأ�س ��ف لأن الفيلم يتم ا�ستخدامه
ب�شكل �أقل و�أقل.
■ ماذا عن امل�س�ؤولية التي ت�شعر بها عند لعب �شخ�صية
حقيقي ��ة؟ ال توجد طريقة للح�ص ��ول على احلي ��اة الفعلية
ل�شخ�ص ما ،ولكنك تهدف �إىل اجلوهر� ،ألي�س كذلك؟
�أعط ��اين �أوليفر �س ��تون دور الرئي�س الأمريكي ال�س ��ابق
نيك�س ��ون ،و�أتذك ��ر �أنن ��ي كنت �أفك ��ر« ،مل ��اذا يعطيني هذا
ال ��دور ال�سيا�س ��ي؟» وق ��ال يل« ،لأنني ق ��ر�أت مقابالت عن
كون ��ك وحيدًا .كان نيك�س ��ون كذلك» لذلك �ش ��اهدت الكثري
م ��ن الأفالم عن الرئي�س نيك�س ��ون .نزلت �إىل يوربا ليندا،
كاليفورني ��ا ،لر�ؤي ��ة املن ��زل ال ��ذي ولد في ��ه� .أخربين بيل
كلينتون �أنه عندما �أ�ص ��بح رئي�سً ��ا ،كان يهاتف نيك�س ��ون
كل �أ�سبوع.
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■ بطريقة ما ،يعود الأمر �إىل القدر.
نع ��م .مل ��اذا نفعل الأ�ش ��ياء التي نق ��وم بها؟ لي�س ��ت لدينا
فكرة .ال �أعرف ملاذا �ش ��ربت طوال حيات ��ي .لقد فعلت ذلك
لأن ��ه كان ال�ش ��يء الوحيد ال ��ذي �أعرفه� .أنظ ��ر �إىل الوراء
الآن و�أعتق ��د« ،ح�س� � ًنا ،مل يكن الأمر �س ��ي ًئا ،لكنني ال �أريد
�أن �أفع ��ل ذلك مرة �أخرى» .لقد ت�س ��ببت يف بع�ض ال�ض ��رر
بع ��د ذلك ،لكنني قدمت اعتذاري للنا�س عما فعلت .كل هذا
ج ��زء من احلياة .ومهما كانت الق ��وة املوجودة فينا ،فهي
أن�س ذلك فقط ،وحترك من جديد.
مت�ساحمةَ � .

■ عندم ��ا تق ��ول ذلك ،ال �أعتق ��د �أنك تتحدث ع ��ن النجاح
الدنيوي.
بالطبع ال.

■ �أج ��د ذل ��ك جميلاً  .وهذا يجعلني �أفك ��ر يف مدى ميلنا
لأن نرغب يف ر�ؤية الأ�ش ��ياء بالأبي�ض والأ�س ��ود ،ولي�س
التحقيق يف الرمادي.
هن ��اك فيل ��م وثائقي رائع ملارلون براندو ،وهناك م�ش ��هد
واح ��د له مع وال ��ده� .إنه �أعظ ��م ممثل عل ��ى الإطالق ،لكن
وال ��ده مل يعط ��ه �أي تقدي ��ر .هن ��اك لقط ��ة لوالده جال�سً ��ا
بجان ��ب ابن ��ه ،وي�س� ��أل مايك واال� ��س�« ،إذن ،م ��ا ر�أيك يف
جن ��اح ابنك؟» ويقول والده« ،نع ��م ،ال ب�أ�س» وترى الأذى
يف براندو� .أنا بكيت ،ال�ش ��يء اخلا�ص بي هو �أنني �أبكي
عند �س ��قوط القبعة ،لأن كل �ش ��يء يحركن ��ي ،لأنني �أتقدم
يف ال�س ��ن .يف الداخ ��ل ،مت ن ��زع كل �أوراق احلائ ��ط م ��ن
جميع دفاعاتنا� ،شي ًئا ف�شي ًئا ،بعيدًا .هل تبكي كثريا؟

■ �أعتقد �أنك تتحدث عن لعبة �أن تكون �إن�سا ًنا.
ح�س� � ًنا� ،إنه لغز عندما ن�ص ��نع ذكرياتنا الأوىل� .أ�ستطيع
�أن �أتذك ��ر ذلك اليوم على ال�ش ��اطئ مع والدي .كنت �أبكي،
لأنني فق ��دت القليل من احللوى الت ��ي �أعطاين �إياها على
الرم ��ال .وذل ��ك ال�ص ��بي ال�ص ��غري املرع ��وب – ال ��ذي كان
مق ��درا ل ��ه �أن يكرب ويك ��ون �أحم ��ق يف املدر�س ��ة ،جاهال،
وحي ��دا ،غا�ض ��با ،كل هذه الأ�ش ��ياء – نظ ��رت �إليه وقلت،
«لق ��د فعلنا ما ي ��رام» واحلقيقة هي �أننا �س ��نذهب يف يوم
م ��ن الأيام .رحل �آبا�ؤنا .لقد رحل معظم �أ�ص ��دقائي الذين
�أعرفهم .كنت �أقود �س ��يارتي يف �أنحاء البندقية قبل �أيام،
وفك ��رت« ،كل ه ��ذا حل ��م .يا له م ��ن �ص ��راع ،كل هذا جمرد
وه ��م ،لكنه جمد احلياة ،واملجد املطلق للبحث عنه يف كل
�ش ��يء» .وقد �أ�ص ��بحت على دراية بذلك الآن� ،أكرث من �أي
وقت م�ض ��ى� .إنه هن ��اك� .إنه يف قطتي� ،إن ��ه يف كلبي� ،إنه
فيك .كيف ميكن �أن يكون خالف ذلك؟ �أ�ش ��اهد قطتي تقفز
�إىل مكان �صغري على املدف�أة .ال ت�ستطيع ت�أليف كتاب ،وال
تعرف �ش ��ي ًئا عن الفل�س ��فة �أو الريا�ضيات .لكن كيف فعلت
ذلك بحق اجلحيم؟ هذا مذهل متامًا.

■ من املعروف �أنني ال �أبكي .مل �أبكِ منذ  20عامًا ،والآن
�أجد نف�س ��ي ،يف هذه املرحلة الأخرية� ،أكرث ت�أث ًرا ،ت�أثرت
ب�أطفايل ،وت�أثرت ب�أ�ص ��دقائي ،وت�أث ��رت بالأخبار� .أعتقد
�أنه ��ا عالمة جي ��دة .ال �أعرف �إىل �أين تتج ��ه ،لكنني �أعتقد
�أنها عالمة جيدة.

■ ما �أ�س ��معك تقوله هو �أنه مع تقدمنايف ال�س ��ن ،نخرج
من ر�ؤيتنا ال�ض ��يقة ،وميكننا �أن ن�ص ��اب بده�ش ��ة وجمال
امل ��كان ال ��ذي يحيط بن ��ا يف كل التفا�ص ��يل الدقيقة .نحن
نفتقد ذلك عندما كنا �صغا ًرا.
نحن م�شغولون جدًا.

�سوف جتد ،مع تقدمك يف ال�سن� ،أنك تريد البكاء فقط.
■ ح ًقا؟
نع ��م .الأم ��ر ال يتعل ��ق حتى بالتظل ��م� .إن ��ه يتعلق مبجد
احلياة.

■ مع كربيائنا ال�شخ�صي.
لكن هذا جزء �ض ��روري من النمو .هل ت�شعر بهذه القوة
ال�صاعدة للحياة؟

■ �أرى الكث�ي�ر م ��ن الف ��رح يف وجهك كم ��ا يف اليوم الذي
قابلت ��ك فيه� ،إن مل يكن �أكرث .كنت تر�س ��م يف مر�س ��مك يف
ال�س ��نوات القليلة املا�ض ��ية ،وقال �ص ��ديقنا امل�ش�ت�رك �إنك
كنت تر�س ��م مثل ال�ش ��رير .ماذا عن ذلك؟ بالن�سبة يل ،هذا
�ش ��كل �آخر من �أ�ش ��كال الإبداع ،ولكن ما �س ��بب �أهمية ذلك
بالن�سبة لك؟
�إنه مفيد بالن�س ��بة يل لأنه يبعدين عن امل�ش ��اكل ،يبقيني
بعي� �دًا عن ال�ش ��وارع .قبل �أن �أتزوج �أنا و�س ��تيال ،وجدت
ن�صو�ص ��ا خا�ص ��ة بي فيه ��ا ر�س ��ومات .قال ��ت�« ،أريدك �أن
تق ��وم ببع� ��ض ال�ص ��ور م ��ن �أج ��ل العر� ��س ،هدي ��ة حفل ��ة
الزف ��اف» .قلت« ،ال �أ�س ��تطيع» .قالت« ،ح�س� � ًنا ،ما ه�ؤالء؟
فق ��ط �أفعله ��م» .لقد قام ��ت بت�أط�ي�ر اللوح ��ات وتوزيعها.
ث ��م قالت« ،ح�س� � ًنا ،الآن �أري ��دك �أن تبد�أ الر�س ��م» قلت« ،ال
�أ�س ��تطيع الر�س ��م» .قال ��ت :هل �سي�ض ��عونك يف ال�س ��جن؟
�إر�س ��م» .لذلك ح�ص ��لت على مر�س ��م فيه اللوح ��ات وبد�أت
الر�س ��م ،وب ��د�أت يف بيعه ��ا .ويف مر�س ��مي ،يف مدين ��ة
ماليب ��و ،كان ل ��ديّ بع� ��ض اللوحات معلقة هن ��اك ،بجانب
امل�س ��بح ،وجاء �س ��تان وين�س ��تون ،الذي كان فنا ًنا رائعًا،
حل�ض ��ور حفل �شواء� .ص ��ادف وجودي هناك ،وقالَ « ،من
ر�س ��م كل هذه اللوحات؟» قلت�« ،أنا من ر�سمها» .قال :ملاذا
ت�ش ��د وجهك هكذا؟ قلت« ،ح�س ًنا ،لي�س لديّ تدريب» .قال:
«ال ت�أخذ در�س� � ًا واحد ًا .لقد ح�صلت على ر�ؤيتك الت�شكيلية
اخلا�ص ��ة بك� .أنت فنان ميكنك الر�سم .مل �أ�ستطع فعل ذلك
لأنني ر�س ��ام �أكادمي ��ي ،لكنك �أنت حر م ��ن كل هذه القيود
الفنية».
■ �ألي�س من املثري �أن تدرك �أن هناك الكثري لتكت�شفه ،و�أن
هناك �أ�شياء جديدة حتب القيام بها؟
يق ��ول النا� ��س «ما هي ر�ؤيت ��ك بالفن؟» �أق ��ول «لي�س لديّ
�أي ر�ؤية� .ألقي نظرة على بيا�ض اللوحة ،و�أ�ض ��ع الطالء
عليها فقط».
■ ب�ص ��فتنا ممثل�ي�ن ،م ��ا نق ��وم به ه ��و ريا�ض ��ة جماعية.
�ص ��نع فيل ��م ي�أخ ��ذ اجلميع .ون�س ��اهم مبا ن�س ��اهم به .يف
بع�ض الأحيان �سيكون �أف�ضل مما قدمناه يف اليوم .ويف
البع�ض الآخر يكون �أ�ض ��عف مما قدمن ��اه يف اليوم .لكنه
جهد جماعي .لقد �أده�ش ��ني هذا ال�شوق ح ًقا ،هذه احلاجة
�إىل القيام ب�شيء م�ستقل� .أ�شعر ب�أن فيها مل�سات روحانية.
م ��ن امله ��م �أن تفعل ذل ��ك من �أجل ال�ش ��غف واملتعة املطلقة
وقوة احلياة ،لكن ال ت�أخذ الأمر على حممل اجلد.
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■ كثريًا جدًا.
هذا يتجلى فيك.
■ �أ�ش ��عر به ح ًقا يف اخلارج� .أ�ش ��عر به يف الطبيعة ،وقد
م ��ررت بلحظات عندما كن ��ت طف ًال .لكنني �أك�ث�ر وعيًا بها
الآن ،و�أك�ث�ر ان�س ��جامًا معها .هناك الكث�ي�ر من الغمو�ض
واالنبهار ،و�أنا �سعيد.
■ رائع� ،ألي�س كذلك؟
حوار ُنشر في مجلة  Interviewعدد شتاء .2019

ال يمكن لغير السير انتوني هوبكنز ان يؤدي هذا الدور

بالمستوى االستثنائي الذي اداه هوبكنز ،وكأنه وهو

يتجاوز الثمانين من عمره يريد ان يقول ألكاديمية السينما
االمريكية :هل من مبارز على األوسكار غيري ؟

فيلم األب رحلة
في عقل ضبابي
ابراهيم البهرزي
ه ��ذا الفيلم (انت ��اج  2021و�إخراج فلوريان زيلر عن م�س ��رحية بنف�س اال�س ��م قدمت
قبل ثماين �س ��نوات و�ش ��ارك م�ؤلفها كري�س ��تيان هامبتون مع املخرج زيلر يف كتابة
ال�س ��يناريو لها ) هذا الفيلم لي�س دراما طبية عن مر�ض ��ى الزهامير تقوم با�ستعرا�ض
م�شاهد املفارقات والب�ؤ�س والإ�شفاق الذي ترتكه مثل هذه االعمال بقدر ما هي رحلة
فولكرنية (ن�س ��بة للروائي االمريكي وليم فولكرن و�أ�س ��اليبه الروائية يف ا�س ��تبطان
عق ��ول �شخ�ص ��ياته امل�شو�ش ��ة �/شخ�ص ��ية بنجي مث�ل�ا يف رواية ال�ص ��خب والعنف /
م ��ع اختالف منط ال�شخ�ص ��ية عن �شخ�ص ��ية الأب يف هذا الفيل ��م ) يحاول املخرج من
خالله ��ا ان (يرينا ) حجم الت�ش ��و�ش املدم ��ر الذي يعانيه (عقل ) امل�ص ��اب بهذا املر�ض
ان الذين لديهم جتارب معاي�ش ��ة مع امل�ص ��ابني بهذا املر�ض �س ��يعانون ا�ش ��د م�ش ��اعر
االمل وه ��م يتابع ��ون االختالط والت�ش ��و�ش يف الر�ؤية وفهم �س ��ياقات الواقع (رحلت
والدتي بعد معاناة لب�ض ��ع �س ��نوات مع الزهامير ما ا�ضطرين مل�ش ��اهدة الفيلم لثالث
مرات ب�سبب انقطاعات البكاء ) رمبا لي�س ل�سارد الفيلم غري م�شهدين حقيقيني فقط
(م�ش ��هد انتوين هوبكنز حني تخربه ابنته املمثلة �أوليفيا كوملان بنيتها ال�س ��فر اىل
باري�س وحاجتها للبحث عن ممر�ضة ترعاه بدال عنها ،وامل�شهد الأخري لهوبكنز وهو
يريد امه يف دار الرعاية االجتماعية ،وما بني هذا وذاك هي م�شاهد يتخيلها هوبكنز
وعقله امل�ش ��و�ش ا�س ��تنادا لعواطفه املكتومة جتاه ابنته وزوجها وممر�ض ��ة الرعاية
،م�ش ��اهد يتم التالعب فيها بعقولنا اي�ض ��ا حني نفاج�أ ب�ص ��ورة االبنة نف�س ��ها باداء
ممثلة اخرى (�أوليفيا ويليامز ) او ن�ش ��اهد �ص ��ورة زوجها جيم�س (املمثل روفو�س
�س ��يويل) وهي يظهر حتت ا�س ��م اخر هو بول و يف �شخ�ص ��ية ممثل اخر (هو مارك
جات�س ) و�سيظهر كالهما اي�ضا يف امل�شهد الأخري بدور املمر�ض واملمر�ضة !
وكذلك �سن�ش ��اهد املمر�ض ��ة التي ارتاح اليها تعود مرة اخرى ب�ص ��ورة ممثلة اخرى
يرف� ��ض التعام ��ل معه ��ا ان ما اراده املخ ��رج زيلر القول هو  :ال نح ��ن الذين نتعاي�ش
مع مر�ض ��ى الزهامير والهم  ،يدركون امل�س ��افة بني ماهو حقيقي يف افكارهم وما هو
خمتلق او نتاج ذاكرة م�ض ��روبة بخالط ٍ عنيف ان االداء التدمريي املرعب لأنتوين
هوبكن ��ز وهو يك�ش ��ف لنا عن اال�ض ��محالل التدريجي للعقل الب�ش ��ري امل�ص ��اب بهذا
املر�ض والذي يبدو �ص ��ارما دقيقا حينا وهائما م�شو�ش ��ا حينا اخر �،س ��عيدا راق�ص ��ا
تارة  ،وغا�ض ��با منفعال تارة اخرى ،هذا االداء �س ��يعترب نوعا من الإعجاز ملن عاي�ش
مر�ض ��ى الزهامي ��ر عن قرب ،عمليات النكو�ص مابني ذاك ��رة طفولية وبني اوهام رمبا
كانت اماين او رغبات يف حوار متقن وحم�س ��وب دون هذيانات كما هو ال�س ��ائد يف
الأفالم التي تعالج هكذا حاالت مر�ض ��ية  ،مينح للمخرج وكاتب ال�س ��يناريو امل�شارك
زيلر وم�ؤلف امل�س ��رحية كري�س ��تون هامبتون ن�صيب العبقرية نف�سه الذي كر�س فيه
ال�س�ي�ر انتوين هوبكن ��ز موهبته الفذة يف ه ��ذا الدور ا�ض ��افة اىل جمموعة املمثلني
امل�س ��اعدين �أوليفي ��ا كومل ��ان واوليفيا ويليامز بالذات ا�ض ��افة للظهور امل ��رح للممثلة
اجلميلة اميوتي بوت�س يف دور املمر�ض ��ة املرحة التي ك�س ��رت ح ��دة التوتر الذهني
الذي هيمن على الفيلم  ،كما ان املو�سيقى الت�صويرية التي و�ضعها لودفيكو اناودي
بهيبتها االوبرالية املخيفة واملوجعة كانت ا�شد تعبريا عن حجم الروح املدمرة التي
ع�ب�ر عنها هوبكن ��ز والتي جتاوز يف امل�ش ��اهد االخرية من الفيلم فيه ��ا حتى عبقرية
هوبكنز نف�سها .
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أنتوني هوبكنز :

ً
ً
غنيا "
مشهورا  ،أردت أن أكون
" أردت أن أكون
كتابة  /كايل بوكانان
ترجمة  /أحمد فاضل

ه ��ل ر�أيت كي ��ف يبدو �أنت ��وين هوبكن ��ز الآن وهو يعي�ش
ف ��وق عقوده الثمانية  ،ثالث �س ��نوات ؟  ،كن ��ا نتحدث عن
�شيء مل يبدو �سه ًال على الإطالق � :أدائه القـوي يف الفيـلم
الدرام ��ي اجلديد " الأب "  ،حيث يلعب هوبكنز دور رجـل
يعاين من اخلـرف  ،ونظر ًا لأن ال�شخ�صية تكافح من �أجـل
فه ��م حميطها  ،يتنق ��ل هوبكنز ذهاب ًا و�إياب� � ًا بنعمة مذهلة
�س ��تعيده بالت�أكيـد �إىل �سباق الأو�س ��كار � ،إذن كيف تعامل
عم�ل�اق امل�س ��رح وال�شا�ش ��ة م ��ع ه ��ذا ال ��دور الثقي ��ل ؟ هز
هوبكنز كتفيه حني فوجئ بهذا ال�س� ��ؤال  ،قال  " :لقد كـان
دور ًا �سه ًال  ،لأنه كان ن�ص ًا جيد ًا "  ،وقد �أ�صبح الأمر �أكرث
�سهولة عندما مت اختيار �أوليفيا كوملان "  " ،عندما ت�شاهد
�أوليفيا  ،وهذا الوجه ينهار  ،والدموع تنهمر  ،تعتقد �أوه
� ،إنه ��ا ال متثل  ،بل تعي�ش ال ��دور بكل واقعية "  .يجب �أن
�أ�شري �إىل �أن هذا لي�س هو ال�شيء الذي �سيخربك به املمثل
ع ��اد ًة  ،لأن املمث ��ل الذي لديه �أدنى ق ��در من اجلوائز مييل
�إىل ارت ��داء معانات ��ه مثل �س�ت�رة جلدية متعبة � ،س ��يغمغم
املمثل �أنه مل يك�س ��ر ال�شخ�ص ��ية �أبد ًا  ،و�أن الظروف كانت
�شاقة و�أنه كان من املمـكن �أن ميوت  .يف الثالثة والثمانني
م ��ن العم ��ر  ،يُطل ��ب م ��ن هوبكنز �أحيان� � ًا تقدمي امل�ش ��ورة
لفنانني �شباب  ،وي�سعده �أن يعقد جل�سة حمكمة يف مكاملة
فيديوي ��ة  ،ويخربهم بق�ص ���ص من حيات ��ه املهنية بكفاءة
�س ��ريعة ورائع ��ة  ،يق ��ول  " :ال�ش ��يء ه ��و �أن تتعر� ��ض ،
بطريقة ما  ،لإ�س ��قاط جميع الأقنعة  ،لكن الأمر ي�س ��تغرق
بع�ض الوقت لتق�شري ذلك بعيد ًا لأننا جميع ًا نريد االختباء
� ،س� ��أخربك ق�صة �س ��معتها  ،وهي �أن �سبن�سر تري�سي كان
يف لندن م ��ع كاثرين هيب ��ورن  ،ور�أوا لوران�س �أوليفييه
عل ��ى امل�س ��رح وهو ي� ��ؤدي تيتو� ��س �أندرونيكو� ��س  ،كان
�أوليفييه يرتدي مكياج ًا ثقي�ل ً�ا و�أنف ًا مزيف ًا للدور  ،ووفق ًا
لهوبكنز  ،نظر الزوجان الأمريكيان الزائران بارتياب �إىل
�أطرافه اال�ص ��طناعية قال تري�سي لأوليفييه � :أخربين من
تعتقد �أيهما يعرف �أنك �أنت "  .لكن هوبكنز �س ��وف يعرفه
اجلمه ��ور بالت�أكيـد وهو ي�ؤدي دور �أنتوين يف " الأب " ،
الذي يجعل حمنة �شخ�صيته �أكرث �إثارة للم�شاعر  ،مع ذلك
 ،ال يجب �أن تفهم الفكرة اخلاطئة  ،عندما قال هوبكنز �إنه
كان م ��ن ال�س ��هل لعب ال ��دور بهذه الكهرب ��ة  ،فهـذا ال يعني
�إهمال الذات  ،بل على العك�س نت�شبث بها  .كطفل ن�ش�أ يف
�ض ��احية رمادية وقامتة من ب ��ورت تالبوت يف ويلز  ،كان
هوبكنز غري مميز على الإطالق  ،مل يكن لديه �أي ا�ستعداد
للمدر�س ��ة �أو الريا�ض ��ة  ،وكان والده القا�س ��ي من الطبقة
العامل ��ة ينظ ��ر �إليه بريبة  ،يقول هوبكن ��ز  " :باركه الله ،
لكنن ��ي �أتذكره وهو يقول �أوه � ،أن ��ت مي�ؤو�س منه " � .أما
لقائه �ص ��دفة مع املمثل ريت�شارد بريتون  ،الذي ن�ش�أ �أي�ض ًا
بالق ��رب من بورت تالبوت و�أ�ص ��بح بطريقة ما �أحد نخب
هولي ��وود  ،من �ش� ��أنـه �أن ي�س ��اعد على دف ��ع هوبكنز نحو
الأداء ال ��ذي يطم ��ح ب ��ه كل ممثل موه ��وب  ،ر�أى هوبكنز
الكثري يف م�سار بريتون الذي كان يائ�س ًا ملحاكاته � .أردت
�أن �أكون م�شهور ًا يقول هوبكنز �" :أردت �أن �أ�صبح غني ًا "
ما�ض
�أردت �أن �أك ��ون ناجح ًا  ،و�أن �أعو�ض ما اعتقدت �أنه ٍ
ف ��ارغ  ،حتققـت بعدها كل هذه الأ�ش ��ياء "  .حدث بع�ض ��ها
ب�س ��رعة �أكرب م ��ن غريها  ،بع ��د فرتات ق�ض ��اها يف الكلية
امللكي ��ة الويلزي ��ة للمو�س ��يقى والدرام ��ا يف كاردي ��ف
والأكادميي ��ة امللكي ��ة للفن ��ون امل�س ��رحية يف لن ��دن  ،متت
دع ��وة هوبكنز يف ع ��ام  1967من قبل لورن� ��س �أوليفييه
لالن�ضمام �إىل امل�س ��رح الوطني  ،حيث �أ�صبح بدي ًال لنجم
فيل ��م �س�ت�ريندبرج " رق�ص ��ة امل ��وت "  ،عندم ��ا ُطل ��ب م ��ن
هوبكنز اال�س ��تمرار ب� ��أداء الدور عندما �أ�ص ��يب �أوليفييه
بالتهـاب الزائدة الدودية  .وعندما منر على فيلمه " �صمت
احلم�ل�ان " ع ��ام  ، 1991ال ��ذي جلب النجومي ��ة التي كان
يت ��وق �إليـه ��ا من ��ذ ف�ت�رة طويل ��ة ( وكذل ��ك ح�ص ��وله على

الأو�س ��كار ب�س ��ببه ك�أح�س ��ن ممث ��ل ) كان ��ت هن ��اك بعـ�ض
العرو� ��ض الرائع ��ة يف الت�س ��عينيات  ،لك ��ن عل ��ى م ��دى
ال�سنوات القليلة املا�ضية �شهد هوبكنز �شيئ ًا من النه�ضة ،
ي�ص ��ف " الأب " �أف�ض ��ل ج ��زء لديه من ��ذ " البابوات "  ،و "
امللك لري "  ،لكنه مل يعد ين�س ��ب مثل هذه االنت�صارات �إىل
املوهبة والطموح  ،الآن يبدو كل �ش ��يء مثـل احلظ اجليد
� .س ��يبلغ هوبكن ��ز من العم ��ر  83عام ًا ليلة ر�أ�س ال�س ��نة ،
يقول � " :أعلم �أنني �أتقدم يف ال�سن" � " ،أنا �أعتني بنف�سي
� ،أن ��ا الئ ��ق وق ��وي  ،ولكن ال توج ��د �ض ��مانات  ،انظر �إىل
�ش ��ون كون ��ري "  ،هل دفعت ��ه املالمح امل�أ�س ��اوية �إىل �إعادة
التفك�ي�ر يف حيات ��ه �أو التفكري يف كيفية اختالط املا�ض ��ي
باحلا�ض ��ر؟ نوعا م ��ا  ،عندما �أعاد هوبكنز م�ش ��اهدة الفيلم
م�ؤخ ��ر ًا  ،كان كل م ��ا ميكن �أن ي ��راه يف �أدائه ه ��و والده ،
اخلباز العجوز القا�سي الذي تويف عام  . 1981يف الواقع
� ،أثناء ت�ص ��وير م�ش ��هد عاطفي ب�ش ��كل خا� ��ص بالقرب من
نهاي ��ة الفيلم  ،ب ��د�أ هوبكن ��ز يف البكاء  ،طل ��ب من املخرج
فلوري ��ان زيل ��ر منحه بع� ��ض الوقت للتعايف قبل ت�ص ��وير
اللقط ��ة التالي ��ة  ،كان يعل ��م �أن ��ه بال ��غ يف الأم ��ر  ،لكن ��ه مل
ي�س ��تطع م�س ��اعدة نف�س ��ه � ،أ�ض ��اءت نظرته عل ��ى زوج من
نظارات القراءة  ،تذكره بوالده الراحل  ،يقول �" :س�أ�صاب
باالختن ��اق عند التفكري يف الأمر"  ،كما يقول عندما تويف
والده  ،وجد هوبكنز يف غرفته زوج ًا مماث ًال من النظارات
جال�س� � ًا بج ��وار خريط ��ة طري ��ق لأمري ��كا  ،خط ��ط اخلباز
لل�س ��فر لن ت�ؤتي ثمارها �أبد ًا  ،يقول � " :إنه مفجع "  " ،لقد
عم ��ل بجد ط ��وال حياته  ،و�أخ�ي�ر ًا  ،يف النهاي ��ة  ،تعتقد "
ح�س ��ن ًا  ،ه ��ذا كل �ش ��يء " � ،أتذك ��ر �أنن ��ي وقف ��ت هناك على
�سريره و�أفكر يف نف�سي " �أنت ل�ست حار ًا �أي�ض ًا  ،ها هو ذا
وذات ي ��وم �س ��تكون �أنت "  .ي�ؤمن هوبكنز ب�ش ��دة بالزخم
�إىل الأم ��ام  ،ويف النهو�ض وامل�ض ��ي قدم ًا  ،ومل يتطرق �إال
لفرتة وجيزة �إىل امل�آ�س ��ي املا�ضية من �أجل التقاط الدر�س
امل�س ��تفاد و�أخ ��ذه �أينما ذهب � ،س� ��ألت هوبكن ��ز " :ما الذي
ي�أمل يف حتقيقه �أكرث من ذلك وهو يف الثمانيات من عمره
؟ هو ي�ضحك  ،كان هناك �شيء واحد � ،شيء ب�سيط  ،حق ًا ،
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يقول� " :أن ت�س ��تمر ملدة  20عام ًا �أخرى " Irish Times .

تابة  /كايل بوكانان ترجمة � /أحمد فا�ض ��ل هل ر�أيت كيف
يب ��دو �أنت ��وين هوبكن ��ز الآن وه ��و يعي� ��ش ف ��وق عق ��وده
الثمانية  ،ثالث �س ��نوات ؟  ،كنا نتحدث عن �ش ��يء مل يبدو
�س ��ه ًال عل ��ى الإط�ل�اق � :أدائ ��ه القـ ��وي يف الفيـل ��م الدرامي
اجلديد " الأب "  ،حيث يلعب هوبكنز دور رجـل يعاين من
اخلـ ��رف  ،ونظ ��ر ًا لأن ال�شخ�ص ��ية تكاف ��ح م ��ن �أجـ ��ل فه ��م
حميطه ��ا  ،يتنق ��ل هوبكن ��ز ذهاب� � ًا و�إياب� � ًا بنعم ��ة مذهل ��ة
�س ��تعيده بالت�أكيـد �إىل �س ��باق الأو�س ��كار � ،إذن كيف تعامل
عم�ل�اق امل�س ��رح وال�شا�ش ��ة م ��ع ه ��ذا ال ��دور الثقي ��ل ؟ هز
هوبكن ��ز كتفيه حني فوجئ بهذا ال�س� ��ؤال  ،قال  " :لقد كـان
دور ًا �س ��ه ًال  ،لأنه كان ن�ص� � ًا جيد ًا "  ،وقد �أ�صبح الأمر �أكرث
�سهولة عندما مت اختيار �أوليفيا كوملان "  " ،عندما ت�شاهد
�أوليفي ��ا  ،وهذا الوجه ينهار  ،والدموع تنهمر  ،تعتقد �أوه
� ،إنه ��ا ال متث ��ل  ،بل تعي�ش الدور ب ��كل واقعية "  .يجب �أن
�أ�شري �إىل �أن هذا لي�س هو ال�شيء الذي �سيخربك به املمثل
ع ��اد ًة  ،لأن املمثل ال ��ذي لديه �أدنى قدر م ��ن اجلوائز مييل
�إىل ارت ��داء معانات ��ه مثل �س�ت�رة جلدية متعبة � ،س ��يغمغم
املمثل �أنه مل يك�س ��ر ال�شخ�ص ��ية �أبد ًا  ،و�أن الظروف كانت
�شاقة و�أنه كان من املمـكن �أن ميوت  .يف الثالثة والثمانني
م ��ن العم ��ر  ،يُطلب م ��ن هوبكن ��ز �أحيان� � ًا تقدمي امل�ش ��ورة
لفنانني �ش ��باب  ،وي�سعده �أن يعقد جل�سة حمكمة يف مكاملة
فيديوي ��ة  ،ويخربهم بق�ص ���ص م ��ن حياته املهني ��ة بكفاءة
�سريعة ورائعة  ،يقول  " :ال�شيء هو �أن تتعر�ض  ،بطريقة
ما  ،لإ�س ��قاط جمي ��ع الأقنع ��ة  ،لكن الأمر ي�س ��تغرق بع�ض
الوق ��ت لتق�ش�ي�ر ذلك بعي ��د ًا لأننا جميع� � ًا نري ��د االختباء ،
�س� ��أخربك ق�صة �سمعتها  ،وهي �أن �سبن�سر تري�سي كان يف
لن ��دن مع كاثرين هيب ��ورن  ،ور�أوا لوران�س �أوليفييه على
امل�س ��رح وهو ي�ؤدي تيتو�س �أندرونيكو�س  ،كان �أوليفييه
يرت ��دي مكياج ًا ثقي ًال و�أنف ًا مزيف ًا للدور  ،ووفق ًا لهوبكنز ،
نظ ��ر الزوجان الأمريكي ��ان الزائران بارتي ��اب �إىل �أطرافه
اال�ص ��طناعية قال تري�س ��ي لأوليفييه � :أخ�ب�رين من تعتقد
�أيهم ��ا يع ��رف �أن ��ك �أن ��ت "  .لك ��ن هوبكن ��ز �س ��وف يعرف ��ه

اجلمه ��ور بالت�أكيـد وهو ي�ؤدي دور �أنتوين يف " الأب " ،
الذي يجعل حمنة �شخ�صيته �أكرث �إثارة للم�شاعر  ،مع ذلك
 ،ال يجب �أن تفهم الفكرة اخلاطئة  ،عندما قال هوبكنز �إنه
كان من ال�س ��هل لع ��ب الدور بهذه الكهرب ��ة  ،فهـذا ال يعني
�إهمال الذات  ،بل على العك�س نت�شبث بها  .كطفل ن�ش�أ يف
�ض ��احية رمادية وقامتة من بورت تالبوت يف ويلز  ،كان
هوبكنز غري مميز على الإطالق  ،مل يكن لديه �أي ا�ستعداد
للمدر�س ��ة �أو الريا�ض ��ة  ،وكان والده القا�س ��ي من الطبقة
العامل ��ة ينظر �إليه بريبة  ،يق ��ول هوبكنز  " :باركه الله ،
لكنن ��ي �أتذكره وهو يق ��ول �أوه � ،أنت مي�ؤو�س منه " � .أما
لقائه �صدفة مع املمثل ريت�شارد بريتون  ،الذي ن�ش�أ �أي�ض ًا
بالق ��رب من بورت تالبوت و�أ�ص ��بح بطريقة ما �أحد نخب
هوليوود  ،من �ش� ��أنـه �أن ي�س ��اعد على دف ��ع هوبكنز نحو
الأداء ال ��ذي يطمح ب ��ه كل ممثل موه ��وب  ،ر�أى هوبكنز
الكثري يف م�سار بريتون الذي كان يائ�س ًا ملحاكاته � .أردت
�أن �أكون م�ش ��هور ًا يقول هوبكنز �" :أردت �أن �أ�ص ��بح غني ًا
" �أردت �أن �أك ��ون ناجح� � ًا  ،و�أن �أعو� ��ض م ��ا اعتقدت �أنه
ما� ٍ��ض ف ��ارغ  ،حتققـت بعده ��ا كل هذه الأ�ش ��ياء "  .حدث
بع�ض ��ها ب�س ��رعة �أكرب من غريها  ،بعد فرتات ق�ض ��اها يف
الكلي ��ة امللكية الويلزية للمو�س ��يقى والدراما يف كارديف
والأكادميي ��ة امللكي ��ة للفنون امل�س ��رحية يف لن ��دن  ،متت
دع ��وة هوبكنز يف ع ��ام  1967من قبل لورن� ��س �أوليفييه
لالن�ض ��مام �إىل امل�سرح الوطني  ،حيث �أ�صبح بدي ًال لنجم
فيل ��م �س�ت�ريندبرج " رق�ص ��ة امل ��وت "  ،عندم ��ا ُطل ��ب من
هوبكنز اال�س ��تمرار ب� ��أداء الدور عندما �أ�ص ��يب �أوليفييه
بالتهـ ��اب الزائ ��دة الدودي ��ة  .وعندم ��ا من ��ر عل ��ى فيلمه "
�ص ��مت احلمالن " عام  ، 1991الذي جلب النجومية التي
كان يت ��وق �إليـه ��ا منذ فرتة طويلة ( وكذلك ح�ص ��وله على
الأو�س ��كار ب�س ��ببه ك�أح�س ��ن ممث ��ل ) كان ��ت هن ��اك بعـ�ض
العرو� ��ض الرائع ��ة يف الت�س ��عينيات  ،لك ��ن عل ��ى م ��دى
ال�س ��نوات القليلة املا�ضية �شهد هوبكنز �شيئ ًا من النه�ضة
 ،ي�ص ��ف " الأب " �أف�ض ��ل جزء لديه منذ " البابوات "  ،و "
امللك لري "  ،لكنه مل يعد ين�سب مثل هذه االنت�صارات �إىل
املوهبة والطموح  ،الآن يبدو كل �شيء مثـل احلظ اجليد
� .س ��يبلغ هوبكن ��ز من العم ��ر  83عام ًا ليلة ر�أ�س ال�س ��نة ،
يقول � " :أعلم �أنني �أتقدم يف ال�سن" � " ،أنا �أعتني بنف�سي
� ،أن ��ا الئق وق ��وي  ،ولك ��ن ال توجد �ض ��مانات  ،انظر �إىل
�ش ��ون كونري "  ،هل دفعته املالمح امل�أ�س ��اوية �إىل �إعادة
التفك�ي�ر يف حياته �أو التفكري يف كيفية اختالط املا�ض ��ي
باحلا�ض ��ر؟ نوعا ما  ،عندما �أعاد هوبكنز م�ش ��اهدة الفيلم
م�ؤخ ��ر ًا  ،كان كل م ��ا ميكن �أن يراه يف �أدائ ��ه هو والده ،
اخلب ��از العج ��وز القا�س ��ي الذي ت ��ويف ع ��ام  . 1981يف
الواقع � ،أثناء ت�صوير م�شهد عاطفي ب�شكل خا�ص بالقرب
من نهاية الفيلم  ،بد�أ هوبكنز يف البكاء  ،طلب من املخرج
فلوري ��ان زيلر منح ��ه بع�ض الوقت للتعايف قبل ت�ص ��وير
اللقط ��ة التالي ��ة  ،كان يعل ��م �أن ��ه بال ��غ يف الأم ��ر  ،لكنه مل
ي�س ��تطع م�س ��اعدة نف�س ��ه � ،أ�ض ��اءت نظرته على زوج من
نظ ��ارات الق ��راءة  ،تذك ��ره بوال ��ده الراح ��ل  ،يق ��ول :
"�س�أ�ص ��اب باالختناق عند التفكري يف الأمر"  ،كما يقول
عندما تويف والده  ،وجد هوبكنز يف غرفته زوج ًا مماث ًال
م ��ن النظ ��ارات جال�س� � ًا بجوار خريط ��ة طري ��ق لأمريكا ،
خطط اخلباز لل�س ��فر لن ت�ؤتي ثمارها �أبد ًا  ،يقول � " :إنه
مفج ��ع "  " ،لق ��د عم ��ل بجد ط ��وال حياته  ،و�أخ�ي�ر ًا  ،يف
النهاي ��ة  ،تعتقد " ح�س ��ن ًا  ،ه ��ذا كل �ش ��يء " � ،أتذكر �أنني
وقف ��ت هناك على �س ��ريره و�أفكر يف نف�س ��ي " �أنت ل�س ��ت
حار ًا �أي�ض� � ًا  ،ها هو ذا وذات يوم �س ��تكون �أنت "  .ي�ؤمن
هوبكنز ب�شدة بالزخم �إىل الأمام  ،ويف النهو�ض وامل�ضي
قدم ًا  ،ومل يتطرق �إال لفرتة وجيزة �إىل امل�آ�س ��ي املا�ض ��ية
م ��ن �أج ��ل التقاط الدر� ��س امل�س ��تفاد و�أخذه �أينم ��ا ذهب ،
�س� ��ألت هوبكنز " :ما ال ��ذي ي�أمل يف حتقيقه �أكرث من ذلك
وه ��و يف الثماني ��ات من عم ��ره ؟ هو ي�ض ��حك  ،كان هناك
�شيء واحد � ،شيء ب�سيط  ،حق ًا ،
يقول :
" �أن ت�ستمر ملدة  20عام ًا �أخرى
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فيلم األب :أوبرا الـتـالشي
علي الياسري
مث ��ل �ش ��جرةٍ هَ ِر َم ��ة تت�س ��اقط �أوراقه ��ا و�أغ�ص ��انها بفعل
الري ��اح واملط ��ر تع�ص ��ف ال�ش ��يخوخة بالإن�س ��ان .حقيقة
قا�س ��ية يدركها �أنت ��وين يف حلظة رثاء لل ��ذات بفيلم االب
للمخ ��رج الفرن�س ��ي فلوري ��ان زيل ��ر ،والذي ب ��دا ك�إطاللة
�س ��ينمائية مُب�صرة بتفرد يف تراتيل ال�شعور ملرثية رحيل
الذاك ��رة العاطفية بفعل اخلرف والزهامير وما يُلحقه من
�ضرر نف�سي ومعنوي يثقل �أ�ساه على املري�ض وذويه.
قب ��ل عقد م ��ن الزمن كت ��ب زيل ��ر م�س ��رحية (االب) ،وبعد
الكثري من اال�ش ��ادات النقدي ��ة واجلماهريية حيث اقيمت
عرو�ض ��ها يف اك�ث�ر م ��ن  45دولة غ ��دت مع كاتبه ��ا االكرث
�ش ��هرة وجناح� � ًا فني ًا خالل عقدين م�ض ��ت م ��ن القرن ،21
فلوري ��ان العاب ��ر لعتبة االربعني م ��ن عمره ا�س ��تمد فكرة
امل�س ��رحية م ��ن جتربته ال�شخ�ص ��ية مع جدت ��ه التي تولت
رعايت ��ه وتن�ش ��ئته ،كان يف اخلام�س ��ة ع�ش ��رة ح�ي�ن بد�أت
تعاين من اخلرف ،بكتابته للأب �أراد ا�س ��تعادة التوا�صل
مع تلك الأحا�س ��ي�س ،لذلك هي اكرث من ق�ص ��ة بل م�شاركة
وجدانية يواجه فيها املُتلقي �شعور ال�شخ�صية حني يدلف
اىل ر�أ�س ��ها ليدرك اىل �أي مدى ميكن للمر�ض �أن يت�س ��بب
بفقدان الذاكرة و�ض ��ياع االجتاهات ،وما يولده من توتر
و�ض ��غوط ع�ص ��بية ونف�س ��ية مريرة� .أمر ي�ض ��ع اجلمهور
مبوقع تفاعلي ولي�س فقط م�ستلم للأفكار وت�أديتها ،ومنذ
فيلم ت�ش ��اريل كوفمان (�إ�ش ��راقة �أبدية للعق ��ل النظيف) مل
مي�س فيل ��م منطقة الذاكرة والوجدان مبث ��ل ما فعله زيلر
يف الأب.
ال �ش ��ك �إن الكات ��ب الربيطاين كري�س ��توفر هامبتون �أدرك
كل ذلك حني �ش ��ارك فلوريان م�س ��عاه لتحويل امل�س ��رحية
اىل فيل ��م �س ��ينمائي .فمعرفتن ��ا بالعدي ��د م ��ن التج ��ارب
ال�سابقة التي خا�ض ��ت بنف�س هذا امل�ضمار يجعل التحدي
يف �إلتما� ��س االختالف بالط ��رح واملعاجلة هدف� � ًا معياري ًا
لتقدمي االب ب�شكل مميز �سينمائي ًا .لقد جنح ُ�ص ّناع العمل
يف مالم�سة الدرجة الأعلى من التحفيز ال�سردي وجاذبية
الأداء بفاعلي ��ة التكيي ��ف الت ��ي خرقت �ش ��رنقة املعتاد يف
النقل مل�س ��رحية ناجح ��ة وهدف ��وا اِلكت�س ��اب الديناميكية
الب�ص ��رية خللق ال�س ��تايل اخلا� ��ص بروح الفيل ��م ،والذي
رغم ك�س ��ره ملحدودي ��ة املكان بالن�ص امل�س ��رحي ب�إ�ض ��افة
امل�ش ��اهد اخلارجي ��ة �إال �أن ��ه مل يدف ��ع ال�س ��يناريو نح ��و
تهمي� ��ش ال�ش ��قة –املكان -حي ��ث بقيت عن�ص ��ر ًا فاع ًال يف
البناء الدرامي ،بل وح�ضرت ك�شخ�صية معنوية حمورية
نتلم� ��س تداع ��ي روحه ��ا امل�ؤتلف ��ة م ��ع �س ��اكينها بامتي ��از
ت�ص ��ميم الإنتاج الرائع املو�ضوع من قبل بيرت فران�سي�س
برباعة حني خلق ف�ض ��اء م�ش ��هدي يت�س ��م بعمق عنا�صره
الت�أثيثي ��ة املوحي ��ة و�أل ��وان م�ؤث ��رة و�إ�ض ��اءة منا�س ��بة
كوجه ��ة نظر موازية تتغري طبق ًا لالرتباك احلا�ص ��ل بعقل
ال�شخ�ص ��ية مع ما يوفره كل ذل ��ك من معرفة بذائقة ومنط
�سلوك وطبيعة اخليارات احلياتية ل�ساكني املكان.

ما يجعل فيلم (الأب) حتفة �س ��ينمائية لي�س فقط الق�ص ��ة
ون�س ��قها ال�س ��ردي واالداء الع ��ايل للممثل�ي�ن ب ��ل ذل ��ك
التكامل النادر بني تفا�ص ��يل فنية عديدة ت�صب يف البناء
العام للم�ؤلف ال�س ��ينمائي لي�ض ��عه مبرتبة �أ�شبه مبلحمة
وجود �أوبرالية ،مثل خي ��ارات اغاين الأوبرا واللوحات
الت�ش ��كيلية واملنحوت ��ات .فف ��ي �سل�س ��لة م�ش ��هد االفتتاح
يرتاف ��ق م ��ع ال�ص ��ورة اغنية م ��ن احلرك ��ة الثالثة ل�ش ��به
االوب ��را املل ��ك �آرث ��ر ( )1691للم�ؤل ��ف املو�س ��يقي هرني
بر�س ��ل يتوح ��د فيه ��ا ر�ؤي ��ة مو�س ��يقية مرتع�ش ��ة لربودة
ال�ش ��تاء م ��ع كلم ��ات ال�ش ��اعر االنكلي ��زي ج ��ون دراي ��دن
�س ��تغدو مدخلنا ل�ص ��قيع الذاك ��رة املُكتنف ع ��امل �أنتوين
�ش ��يئ ًا ف�شيئ ًا .فيما مثلت احدى اغاين �أوبرا �صياد الل�ؤل�ؤ
( )1863للم�ؤل ��ف املو�س ��يقي جورج بيزيه رث ��اء عاطفي
عذب مل�ش ��اعر الذات وحديث �ص ��مت موج ��ع للروح حيث
ظهرت مب�ش ��هدين مف�ص ��ليني ميثالن نقطة حتول كا�ش ��ف
مل�س ��ار ال�شخ�ص ��يات ،الأول عندم ��ا يتلق ��ى انت ��وين خرب
مر�ض ��ه بعي ��ادة الطبيب ��ة ،والثاين حني تخ ��رج ابنته من
دار رعاية امل�س ��نني بع ��د �إيداعه فيها .لقد كان اختيار هذه
(الآري ��ا) تلبي ��ة لرغبة هوبكنز ال�شخ�ص ��ية وال ��ذي لطاملا
حلم بر�ؤيتها ت�ص ��دح يف �أحد �أفالمه� ،أمر حققه له املخرج
زيل ��ر معت�ب�ر ًا �إياها عربون حمب ��ة وتقدي ��ر ،وتعبري عن
�سعادته لقبوله متثيل الدور.
يف ناحي ��ة �أخ ��رى كان اختي ��ار لوحات ر�س ��مها الفنانون
فيليب فا�س ��ور وجي�س ��ون الي ��ن وديزموند م ��اك ماهون،
والأخ�ي�ر �إن ا�ش ��تهرا ب�أعمالهم ��ا املر�س ��ومة خ�صي�ص� � ًا
لل�س ��ينما والتلفزي ��ون ،لتعك� ��س الكث�ي�ر م ��ن مالم ��ح
ال�شخو�ص وم�سار حياتها وطبيعتها واللحظات العاطفية
املمي ��زة لذكرياتها واملرتبط ��ة بكيان العائلة وهي �أي�ض� � ًا
جزء مهم من ال�ث�راء الروحي للمكان .لكن كل ذلك يحتاج
اىل توقيت ��ات واعية يف �إظهارها املتكرر ب�ش ��كل تراكمي
وه ��و ما يفعله املخ ��رج وفريق عمل الفيل ��م حني يخلقون
م ��ن خالل الأ�ش ��كال املتنوع ��ة للفن هارموين تن�ض ��ج من
خالل ��ه ر�ؤية ب�ص ��رية تنعك� ��س بلمح ��ات مونتاجية ذكية
عل ��ى امل ��زاج الع ��ام للحكاي ��ة ،وجري ًا عل ��ى هذا ال�س ��ياق
متث ��ل منحوتة (�ض ��وء القم ��ر) للنحات البولن ��دي ايغور
ميتوراج توهج تعبريي ين�س ��جم مع تناق�ض ��ات التال�شي
التي يعي�شها �أنتوين بفعل ذاكرته املعطوبة .ر�أ�س مت�آكلة
النهايات واجلوانب متيل اىل ال�سقوط احلر يف الف�ضاء،
�أف ��كار خالقة ي�س ��تدعيها العمل النحتي ت�س�ي�ر بالتوازي
مع مقا�ص ��د فيلم الأب و�شخ�صياته يلتقي معها عند نقطة
دميومة االنهي ��ار التدريجي والتداع ��ي اىل عامل جمهول
وقا�س ��يُ .يع ��رف ميت ��وراج بتماثيل ��ه املجت ��ز�أة جل�س ��م
االن�سان حيث تت�صهر �ضمن �أ�سلوبه التقاليد الكال�سيكية
مع �أف ��كار ما بعد حداثية يجتمع فيه ��ا اجلمال والدقة مع
اله�شا�شة واملعاناة.
�س ��عى ال�س ��يناريو املكتوب بعناية اىل تر�ص�ي�ن احلكاية
وال�شخ�ص ��يات عل ��ى ال�شا�ش ��ة خ�صو�ص� � ًا م ��ع وج ��ود
هامبت ��ون بخربت ��ه الكب�ي�رة رفق ��ة زيل ��ر بالكتاب ��ة ت�ؤكد
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ذلك م�س�ي�رته احلافلة حيث نال �س ��ابق ًا جائزة االو�سكار
لأف�ض ��ل �س ��يناريو مُعد عن فيلم عالق ��ات خطرة ،فقبل �أن
نغط� ��س يف عق ��ل �أنتوين مل�ش ��اركته �س ��عيه امل�ض ��ني يف
الفهم والإدراك و�س ��ط غابة م�ش ��اعر ال�ش ��كوك والغ�ضب
والت�ش ��تت واخل ��وف م ��ع نقي�ض ��اتها من حلظ ��ات بهجة
وفرح حني تنك�ش ��ف ب�سبب املر�ض تقلبات الزمن واملكان
وال�شخو�ص ،تبدو �سل�سلة م�شاهد االفتتاح مثابات مهمة
لتو�ض ��يح طبيعة �شخ�ص ��ية االبن ��ة احلقيقي ��ة بعيد ًا عن
خياالت الأب املجحفة الالحقة ،وبلفتات ب�ص ��رية مُعربة
تظه ��ر حمام ��ة تتق ��رب منه ��ا عند مدخ ��ل البناي ��ة الواقع
فيه ��ا املن ��زل ،م ��ا يُعي ��د اىل ذاكرتن ��ا حمامة فيل ��م (حب)
ملايكل هانيكه الذي ينحدر �أي�ض� � ًا ملو�ض ��وعة ال�شيخوخة
وتداعياته ��ا ،رمزي ��ة ه ��ذا الطائ ��ر يف الثقاف ��ات القدمية
�أن الإن�س ��ان بامتالك ��ه ل ��روح حمامة فتلك ا�ش ��ارة لكونه
�شخ�ص ��ية لطيفة مليئة بالعطف ومن النادر قيامه ب�شيء
م�ؤذي والأهم لديه م�س ��عى دائم ملن ��ح االهتمام والرعاية
للآخري ��ن من حول ��ه .مرجعي ��ة تعبريية ا�س ��تخدمت كل
طاقة ال�صورة يف منح امل�شاهد التمهيد الواعي ل�شخ�صية
�س ��يتم التنكيل بها كثري ًا فيما بعد� ،أما امل�شهد التايل فهو
العتب ��ة لعق ��ل �أنتوين ح�ي�ن تلتقط كام�ي�را علوي ��ة (�آن)
ترتق ��ي متاهة ال�س�ل�امل امل�ؤدية لدوامة الت�ش ��ظي بذاكرة
الأب -امل ��كان .-ينزل ��ق هوبكن ��ز بتمثيله املفع ��م حيوية
و�ش ��غف بكل �سال�س ��ة ليغدو �أنتوين امل�ض ��طرب واملُنكِ ر
ملر�ض ��ه ،فيعي�ش تناق�ض ��ات ال�ض ��عف والق ��وة واخلوف
وال�ش ��جاعة والق�س ��وة والعط ��ف ،يرتاق� ��ص برباعة بني
احلزن والفرح ،كا�شف ًا �أ�سرار وعيه بتداعيات �صحته يف
تلك اللحظات الطفولية التي ال يجد فيها �سالح ًا يدافع به
ع ��ن حياته وذكرياته �س ��وى البكاء .لكنن ��ا مل نكن لندرك
عظمة �أداء هوبكنز لوال بريق اللمعان لدور االبنة الوفية
وال�ص ��بورة ال ��ذي قدمت ��ه بتوه ��ج �أوليفي ��ا كوملان حني
جنح ��ت يف �إظه ��ار عوامل االنك�س ��ار الداخلي و�ش ��روخ
القل ��ب املفط ��ور على �أبيها والأحا�س ��ي�س الت ��ي تتنازعها
بني �ألتزامها نحوه وهي ترى اخلوف واالرتباك بعيونه
وب�ي�ن رغبته ��ا بعي� ��ش حياتها ك�أي �إن�س ��ان طبيع ��ي ،لقد
خا�ض ��ت كومل ��ان جتربة ه ��ذا ال�ش ��عور بطفولته ��ا عندما
كانت ترافق والدتها املمر�ضة التي ت�صفها ب�سفرية رعاية
مر�ضى اخلرف يف جوالتها اىل منازل ه�ؤالء اال�شخا�ص
املُهمل�ي�ن م ��ن عوائله ��م يعانون وط� ��أة الوح ��دة املريرة،
بنظراته ��ا املُ�ش ��بعة بالعط ��ف واحلزن وتقا�س ��يم وجهها
النقية ا�ض ��حت �أبعد من جمرد ممثلة و�أقرب حلالة مُهجة
انهكها تراكم الأمل الروحي ،لقد بدت و�أبيها وكل حياتهم
العائلية احلافلة بامل�سرات والأوجاع �أقرب لبقايا الكوب
الذي �س ��قط م ��ن يدها فتحول ل�ش ��ظايا متناثرة ي�ص ��عب
جمعها.
فيل ��م (الأب) رحلة احلياة مب�س ��ارها املتنقل بني ف�ص ��ول
الزمن الإن�س ��اين يف �أمكن ��ة الألفة .يتنام ��ى طريقها بني
�ص ��ور ًة رمزية حاملة �أو واقعية ملمو�سة زادها الذكريات
املحت�ش ��دة التي التهمتها بال رحمة �أمرا�ض ال�ش ��يخوخة
وتركتها تتال�شى اىل الأبد.
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ُيظهر اقتباس المخرج وكاتب الس��يناريو فلوريان زيلر لمس��رحيته عن الشيخوخة ،
كيف أن أنتوني هوبكنز هو في قمة قواه المخيفة .

فمفارق��ة كبي��رة أن نجد أنتوني بطل فيل��م " األب " رجل عجوز  ،يلع��ب دوره أنتوني

هوبكنز  ،ويش��ترك االثنان  ،الخيالي والحقيقي في تاريخ الميالد في اليوم األخير من

عام . 1937

أنتوني هوبكنز يبهر عشاق الشاشة الكبيرة
ترجمة أحمد فاضل
عندم ��ا التقين ��ا ب�أنت ��وين لأول مرة  ،كان يرتدي �س ��ماعات
الر�أ� ��س وي�س ��تمع �إىل املو�س ��يقى  ،ال يوج ��د دلي ��ل �أف�ض ��ل
ملحن ��ة �أنط ��وين  ،ال ��ذي حـل مو�س ��م اخلرف علي ��ه  ،الفيلم
م ��ن �إخ ��راج الفرن�س ��ي فلوري ��ان زيل ��ر � ،إن ��ه اقتبا� ��س مـن
م�س ��رحيته التي تـحمل اال�سم نف�س ��ه  ،والتي قـام بتكييفها
مع كري�س ��توفر هامبتون من عـلى ال�شا�ش ��ة الكبرية  ،حيث
تتك�ش ��ف معظم الأحداث فـي �شقة بلندن التي حتتفظ بجو
امل�س ��رح  ،لينحدر �ض ��وء جميل م ��ن جانب واح ��د  ،كما لو
كن ��ا موجودي ��ن يف وقت مت�أخر من بع ��د الظهر  ،فمـن حني
لآخر تبد�أ ال�شخ�ص ��يات بالظه ��ور �إىل العامل اخلارجي بني
الفين ��ة والفينة وك�أنه ��م فـي دولة �أجنبي ��ة  ،يحدق �أنتوين
م ��ن النافذة فريى طف ًال يف ال�ش ��ارع  ،يقذف ويـركل كي�س� � ًا
بال�س ��تيكي ًا  ،هـذا هو احل�س ��د اللطيف الذي ينظر به العمر
�إىل ك�سل ال�شباب .
وم ��ع �أن ل ��دى �أنتوين مـن ترع ��اه  ،فقد ا�س ��تقالت م�ؤخر ًا ،
مدعية �أنه �أ�س ��اء معاملتها  ،هنا ابنته �آن ( �أوليفيا كوملان )
الـتي ت�أتي لر�ؤيته غا�ض ��بة م ��ن املوقف  ،لكن �أنتوين الغري
مت�أث ��ر بذلك  ،يقول  " :ل�س ��ت بحاج ��ة �إىل �أحد "  ،ومع ذلك
مل مي�ض وقت طويل قبل �أن يف�سح هذا االعتماد على الذات
الطريق ل�ص ��رخة �ص ��اخبة  ،عندما �أعلنت �آن �أنها قد تنتقل
�إىل باري�س � ،أجاب :
" �أنت تتخلني عني  ،ماذا �س ��يحل بـي ؟ " وبخجل  ،و�ض ��ع

يده على جانب وجهه  ،فـي هـذه املرحلة  ،نـحن م�س ��تعدون
اللتقاط �ص ��ورة قا�س ��ية وواقعية لعقل فـا�ش ��ل �إىل حد ما ،
" الأب " يحق ��ق ه ��ذا املوجز  ،لكن �ش ��يئ ًا �آخ ��ر يظهر هنا ،
لغ ��ز مقلق �أكرث لكونه �أمر ًا واقع ًا  ،يدخل �أنتوين �إىل غرفة
جماورة  ،ويجد رج ًال جال�س� � ًا هناك  ،وي�س� ��أل  " ،مـن �أنت ؟
" يو�ضح الرجل �أنه بول (مارك جاتي�س) � ،شريك �آن  ،و�أنه
يعي�ش �أي�ض� � ًا يف ال�ش ��قة  ،عندما نرى بول بعد ذلك  ،يلعبه
( روفو� ��س �س ��يويل ) بد ًال من جاتي�س  ،وهو �أكرث �س ��خط ًا
من التج�س ��د ال�س ��ابق � ،أما بالن�س ��بة لآن  ،فلم تلعب دورها
كوملان فح�سب  ،بل لعبت �أي�ض ًا �أوليفيا ويليامز  ،التي مثل
جاتي�س � ،ستظهر الحق ًا يف دور �آخر  ،ماذا يحدث هنا ؟
زيل ��ر لي� ��س �أول خمرج يخل ��ط ب�ي�ن �شخ�ص ��ياته الدرامية
ويحاف ��ظ عل ��ى رباطة ج�أ�ش ��ه يف ه ��ذه العملي ��ة � ،أن يكون
هن ��اك زوج م ��ن املمث�ل�ات بالتن ��اوب يلعب ��ان دور البطلة ،
احليلة تتكرر يف " الآب "  ،ولكن لأ�سباب حزينة � ،أنتوين
مدفوع باالرتباك ولي�س العاطفة  ،و�إذا ا�س ��تمر الأ�شخا�ص
من حوله فـي تبديل الأماكن  ،فذلك لأن قـدرته على التعرف
على الب�ش ��ر قد تقل�صت  ،باخت�صار  ،نحن ننظر �إلـى العامل
م ��ن خالل عيني ��ه احلائرتني  ،فمن ��ذ فرتة  ،ر�أي ��ت " الأب "
على خ�ش ��بة امل�س ��رح بطاقم خمتلف وبحلول �صباح اليوم
التايل  ،كنت قد ن�س ��يت كل �ش ��يء عنها  ،ملاذا �إذن يـجب �أن
يرتك الفيلم انطباع ًا قوي ًا ؟ يعود ذلك جزئي ًا �إىل املنظورات
املكاني ��ة العميق ��ة الـت ��ي توفره ��ا ال�س ��ينما والتكت ��م الذي
ي�ش ��جعونه  ،عـلى عك�س جمهور امل�سرح  ،ميكننا التحديق
يف الردهة الطويلة يف �شقة �أنتوين  ،وهو ينزلق عرب باب

يف نهايته وينظر �إلينا يف الظالم من خالل ال�ش ��ق  ،ولنكن
�ص ��ادقني �أن الدور الرئي�س لفيلم " الأب " على ال�شا�شة هو
وجود هوبكنز  ،ممثل يف قمة قوته املخيفة  ،ي�ص ��ور رج ًال
منبوذ ًا ب�ش ��كل مثري لل�ش ��فقة  ،املفارقة ن ��ادرة جد ًا بحيث ال
ميكن مقاومتها .
ال�ش ��يء الوحي ��د ال ��ذي ميي ��ز املمثلني م ��ن �أعل ��ى رتبة هو
االنبه ��ار الذي يولدون ��ه فينا �أثن ��اء قيامهم ب�أعم ��ال عادية
متام� � ًا  ،كم ��ا �أن م�ش ��هد هوبكن ��ز  ،فـ ��ي فيل ��م " الأب " ،
وه ��و يتج ��ول يف املطب ��خ ومي�ل��أ الغالية ويف ��رغ �أغرا�ض
البقال ��ة  ،يلق ��ي تعوي ��ذة مماثلة  ،ميك ��ن �أن ن�ش ��اهد كاهن ًا
ي�س ��تعد للقدا�س  ،يزداد جو املداوالت ه ��ذا مع تقدمي لورا
(�إميوج�ي�ن بوت� ��س)  ،وهي �ش ��ابة ودودة تتقدم ب�ش ��جاعة
لتكون مقدم الرعاية القادم لأنتوين الذي يُحييها  ،مبنديل
حريري مد�س ��و�س بخفة فـي جيب �صدر رداءه  ،كان ميزح
معه ��ا  ،توم�ض ابت�س ��امته  ،ويلمح �إىل �أن ��ه اعتاد �أن يكون
راق�ص� � ًا وك�أنها مهنته  ( ،بينما مـهنته الأ�ص ��لية مهند�س ) ،
ي�س�ي�ر حول غرفة املعي�ش ��ة ويدور حولها تتبعه الكامريا ،
�إنه ت�سل�سل
مذهل  ،تـم ت�ش ��ديده بخليطه من الدعابة والدن�س  ،والقوة
الت ��ي ي ��دق بـه ��ا هوبكن ��ز خطوط ��ه  ،وي�ض ��رب احل ��روف
ال�س ��اكنة حتى تت�ألق  ،ك�أنه يعيد م�شهد امللك لري يف امل�سرح
الوطني  ،يف عام  ، 1986ويف عام  ، 2018عـاد �إليه يف
�إنت ��اج تلفزيوين من �إخراج ريت�ش ��ارد �آير  ،كان هـذا الأداء
مكتوم ��ا ب�ش ��كل غريب يف ت�أثريه � ،ش ��عر غ�ض ��ب امللك ب�أنه
حمدد �س ��لف ًا  ،كما لو كان م�س ��لح ًا لل�صراع م�سبق ًا  ،يف حني

�أن حنق �أنطوين يف الفيلم اجلديد  ،ينفجر من العدم  ،مثل
الرعد � ،أن يتم �إر�ساله �إىل دار لرعاية امل�سنني  -وهو رعبه
قا�س :
الأ�سا�سي � -سيكون مثل طرده يف طق�س ٍ
" �أنا �أفقد كل �أ�ش ��يائي  ،اجلـميع ي�س ��اعدون �أنف�سهم فقط ،
�إذا ا�س ��تمر هذا لفرتة �أطول  ،ف�س� ��أكون عاري ًا متام ًا "  ،كما
يقول بن�صف �ضحكة  ،وهو يت�شبث ب�شقته بجنون .
" الأب " ه ��و عم ��ل من الوح ��دة املروع ��ة  ،هوبكنز يحكم
ال�شا�ش ��ة  ،يت�أرجح بني العظمة وال�ض ��جة ال�ص ��عبة  ،ويف
انح ��دار �أنت ��وين نرى نذير  " ،من �أنا بال�ض ��بط ؟ " �س� ��أل ،
وكم عدد الأرواح التي يجب �أن تنتهي  ،مثل حياته ؟
ي�س ��تيقظ �أنتوين يف غرفته ويخرج من ال�شقة ليجد نف�سه
يف ردهة امل�ست�ش ��فى  ،يتذكر وفـاة ابنته لو�س ��ي (�إميوجني
بوت� ��س) يف حادث �س ��يارة فـي امل�ست�ش ��فى  ،يرى ج�س ��دها
امللط ��خ بالدماء يف غرفة امل�ست�ش ��فى ثم ي�س ��تيقظ يف غرفة
ن ��وم خمتلف ��ة متام� � ًا  ،الآن يف دار لرعاية امل�س ��نني  ،تقوم
ممر�ض ��ته  ،كاثري ��ن (�أوليفيا ويليامز)  ،بفح�ص ��ه و�إبالغه
بـ� ��أن �آن انتقل ��ت �إىل باري� ��س وتزوره ��ا يف عط�ل�ات نهاية
الأ�س ��بوع م ��ن ح�ي�ن لآخر  ،ممر�ض ��ة �أخ ��رى  ،بي ��ل (مارك
جاتي�س)  ،تزور �أي�ض� � ًا �أثناء تفاعله ��م  ،يعاين �أنتوين من
انهيار عاطفي ب�س ��بب عدم قدرته على فه ��م العامل بعد الآن
واختف ��اء �آن ويذكر �أنه يري ��د والدته  ،تريحه كاثرين وهو
يبك ��ي وتخربه �أنها �س ��ت�أخذه �إىل اخلارج �إىل احلديقة يف
وقت الحق من ذلك اليوم .
عن  /مجلة نيويوركر األميركية

