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سينما

فعال جيمس بوند؟
 Skyfallهل هذا
ً
ال سيارات خارقة وال أسلحة ثورية وال مهمات
مستحيلة! القيمة الدرامية جاءت على حساب القيمة
البوليسية هذه ّ
املرة .بعد طول انتظار ،نزل أخيرًا الشريط
الذي حمل توقيع سام منديز إلى الصاالت في مناسبة مرور
خمسني عامًا على السلسلة الشهيرة
فريد قمر
ً
هل فعال  Skyfallهو الفيلم النسخة
األف �ض��ل م��ن س�ل�س�ل��ة ج�ي�م��س ب��ون��د
منذ م��دة ط��وي�ل��ة؟ ه��ذه ه��ي ال�ص��ورة
التي تسعى حملة الترويج للشريط
ال��ى تسويقها ،فيدخل امل�ش��اه��د الى
ال�ص��ال��ة م��أخ��وذًا ب��وه��ج العمل ال��ذي
ّ
ك ��ل ��ف إن� �ت ��اج ��ه  150م� �ل� �ي ��ون دوالر
ذه��ب ريعها إل��ى حملة تسويقه .أما
ّ
ال�ن�ت�ي�ج��ة ف �ه��ي اع� �ت ��راف ج��دي��د ب ��أن
سلسلة األف�لام التي انطلقت قبل 50
عامًا ال تزال قادرة على إبهار املشاهد
ّ
وكسب اعجابه ...رغم أن ما شاهدناه
أخيرًا بعيد عن صورة جيمس بوند
كما اعتدناها في األفالم السابقة.
العميل السري «( »007دانيال كريغ)
ي� �ع ��ود ال� �ي ��وم ف ��ي م� ��ؤام� ��رة م ��ن ن��وع
جديد تستهدف مركز االستخبارات
البريطانية  MI6وم��دي��رة العمليات
«أم» (ج � � ��ودي دي � �ن ��ش) ب �ع��د س��رق��ة
الئ � �ح � ��ة ب� ��أس � �م� ��اء ج� �م� �ي ��ع ال� �ع� �م�ل�اء
ال� � �س � ��ري �ي��ن ح� � � ��ول ال� � �ع � ��ال � ��م وال� � �ب � ��دء
بفضحها .ي�ع��ود جيمس ب��ون��د إل��ى
ال�خ��دم��ة ف��ي م�ح��اول��ة إلن�ق��اذ الوكالة
التي تواجه حربًا سياسية باإلضافة
الى استهدافها أمنيًا.
ل �ك��ن أب� ��رز م��ا ف��ي ه ��ذه ال�ن�س�خ��ة هو
منح القيمة الدرامية أهمية أكبر من

امل �ع �ت��اد ول ��و ك ��ان ذل ��ك ع �ل��ى ح�س��اب
ال�ق�ي�م��ة ال�ب��ول�ي�س�ي��ة ال �ت��ي اع�ت��دن��اه��ا
ف ��ي ال �س �ل �س �ل��ة وم �ع �ه��ا اإلب � � � ��داع ف��ي
االب� �ت� �ك ��ار ،ف�ل�ا س � �ي ��ارات خ ��ارق ��ة وال
أس� �ل� �ح ��ة ث� ��وري� ��ة وال م� �ه� �م ��ات ش�ب��ه
ّ
م�س�ت�ح�ي�ل��ة .ل �ق��د رك� ��ز ال �ش��ري��ط على
ال � �ع �ل�اق� ��ة االن � �س ��ان � �ي ��ة ب �ي��ن ج �ي �م��س
ب��ون��د و«أم» ال �ت��ي ي�ت��م اس�ت�ه��داف�ه��ا،
فتظهر ل�ل�م��رة األول ��ى ف��ي دور امل��رأة
ال �ض �ع �ي �ف��ة ال� �ع ��اج ��زة ع� ��ن اإلم� �س ��اك
ب��زم��ام األم ��ور .كما ت�ب��رز كشخصية
متناقضة مثيرة للجدل ،فمرة نراها
تضحي بعمالئها وتؤذيهم من أجل
املصلحة العليا ،ومرة نجدها تتعلق
ب�ه��م ب�ش�ك��ل ع��اط�ف��ي غ�ي��ر م�ه�ن��ي ،ما
جعل شخصيتها أقرب الى الواقعية،
وق� � ّ�رب ال�ج�م�ه��ور م�ن�ه��ا ب�ع��دم��ا بقي
دوره � ��ا ل �س �ن��وات ط��وي �ل��ة م�ن�ح�ص�رًا
ب�ص��ورة امل ��رأة ال�ق��اس�ي��ة .وي��أت��ي ذل��ك
في تمهيد درامي إلسقاط دورها في
ً
أفالم السلسلة مستقبال واستبدالها
ب�ش�خ�ص�ي��ة غ ��اري ��ث م ��ال ��وري (رال ��ف
فينس) الذي لعب دور «أم» في نهاية
ال �ش��ري��ط ب �ع��د م ��وت ج� ��ودي دي �ن��ش.
ّ
مع العلم أن «أم» ليس اسمًا بل لقب
مل��دي��ر ال �ع �م �ل �ي��ات .وه� �ك ��ذا ل ��ن ي�ك��ون
دانيال كريغ الغائب الوحيد في أفالم
ج�ي�م��س ب��ون��د امل�ق�ب�ل��ة ب��ل س�ت��راف�ق��ه
جودي دينش أيضًا.

دانيال كريغ في مشهد من الفيلم
في املقابل ،أعادنا الفيلم الى الصراع
الكالسيكي بني البطل والشرير ،بعد
ت��وق��ف دام ن�س�خ��ًا ع ��دة ،ف�ن�ع��ود ال��ى

يعيدنا الشريط إلى الصراع
الكالسيكي بين البطل والشرير
املطاردة بني بوند والبوليسي راوول
س�ي�ل�ف��ا (خ��اف �ي �ي��ر ب� ��اردي� ��م) ال�ع�م�ي��ل
املنشق الذي يود االنتقام من الوكالة
وم��دي��رت�ه��ا ب�ع��دم��ا ت��م ال�ت�خ�ل��ي عنه،

فنعيش ال �ص��راع االس�ت�ث�ن��ائ��ي ال��ذي
يضفي على القصة صراعًا شخصيًا
ّ
يمنحه نكهة ج��دي��دة ،خ�ص��وص��ًا أن
بارديم قدم أداء رائعًا أسهم أيضًا في
صقل أداء كريغ الذي قدم أفضل أداء
له في السلسلة التي شارك في ثالثة
من أفالمها.
املشكلة ف��ي  Skyfallه��ي التشعبات
ال �ك �ث �ي��رة ل�ل�ش�خ�ص�ي��ات ال �ت��ي تظهر
ف � ��ي ال� �ف� �ي� �ل ��م م � ��ن دون ق �ي �م ��ة ت��ذك��ر
وم�ن�ه��ا شخصية «إي ��ف مانيبيني»
التي تلعب دوره��ا نعومي هاريس.

ّ ّ
ج��اء دوره��ا هامشيًا ج�دًا ك��أن كتاب
السلسلة (نيل بورفيس ،روبرت ويد،
جون لوغان) أرادوا احياء شخصية
 Miss Moneypennyاالثيرة على قلب
م�خ�ت��رع ال�س�ل�س�ل��ة ال�ب��ري�ط��ان��ي اي��ان
فليمينغ ( 1908ـــ  )1964بعدما غابت
في الفيلمني األخيرين .وكذلك األمر
ب��ال�ن�س�ب��ة ال ��ى ك �ي��و (م ��دي ��ر ع�م�ل�ي��ات
األب � �ح� ��اث وال �ت �ع �ق ��ب) ح �ي��ث اخ �ت �ي��ر
امل �م �ث ��ل ال � �ش� ��اب ب �ي�ن وي � �ش� ��او ل�ل�ع��ب
دوره ف��ي ك�س��ر لنمطية الشخصية
ّ
ال��ذك �ي��ة وال� �ج ��دي ��ة ،ل �ك��ن ال� � ��دور ج��اء
ً
ث��ان��وي��ًا أي�ض��ًا ،ف�ض�لا ع��ن الكثير من
التشعبات في القصة التي تستكمل
ب�ط��ري�ق��ة ع��رض �ي��ة وت �ب��دو ف��ي ب��داي��ة
ال �ف �ي �ل��م ال �ق �ض �ي��ة األس � � � ��اس ك �ح��دث
اغ�ت�ي��ال إح ��دى ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ه��ام��ة
ف ��ي ش��ان �غ �ه��اي م ��ن دون أن ي��دخ��ل
الحدث في السيرورة الدرامية.
ح �ت��ى ل �ح �ظ��ة ك �ت��اب��ة ه� ��ذه ال �س �ط��ور،
ك��ان  Skyfallبعيدًا  50مليون دوالر
الكثيف
عن كلفة انتاجه .لكن اإلقبال
ّ
ع �ل �ي��ه ح� ��ول ال �ع ��ال ��م ي �ش �ي��ر ال� ��ى أن ��ه
ُس�ي�ت�خ�ط��ى ك �ل �ف �ت��ه ق��ري �ب��ًا .ال �ش��ري��ط
ش�غ��ل ب��أس�ل��وب ف�ن��ي رائ ��ع ،فاملخرج
ّالبريطاني سام منديز أراد أن يثبت
أن � ��ه ج ��دي ��ر ب �ت��ول��ي أف �ل��ام ال�س�ل�س�ل��ة
األشهر في تاريخ السينما ،لذا رأينا
ق �ي �م��ة اخ��راج �ي��ة ت � ��ردم ال �ث �غ��رات في
ال�ح�ب�ك��ة وت�ق�ل��ص اإلب � ��داع ف��ي العقد
ال��درام �ي��ة .وإذا ل��م ي�ك��ن «س�ك��اي�ف��ال»
أف� �ض ��ل أف �ل��ام س �ل �س �ل��ة ب ��ون ��د (وه ��و
ح�ت�م��ًا ل�ي��س ك��ذل��ك) ،ف�ه��و ع�ل��ى األق��ل
حافظ على الجودة املتوقعة منه.
 :Skyfallصاالت «أمبير» ()01/616600
و «بالنيت» ( 01/292192ـ ـ )06/442471
و«غراند سينما» ()01/209109

