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 إهداء 
 

 

 إلى الكتاب والنقاد األصدقاء...

 المشاركين في إنجاز هذا المشروع.. 

 لتكن "سينماتك" قنديالً باتحاه السينما.. 
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4 

 



 

5 

 براندو.. 
 

براندو األسطورة.. كان شديد الحساسية، إضااافة إلااى تماارده المشااروع.. 

. ساااعتها (.تهفعندما شعر بأن نهايته قد اقتربت )كان ذلك قبل عام من وفا

قرر أن يعد بنفسااه ترتيباااا وفاتااه، بعااد أن أبئااو أصاادقانه وأساارته، إنااه 

مستعد لئموا، وإنه أعااد ساايناريو تنازتااه.. ساايناريو أهااد أبطالااه الاانج  

تاك نيكئسون، الذي سيتقدم المعاانين فااي وفاااة براناادو.. وفااي الساايناريو 

اناادو برق  الذي كتبااه براناادو نفسااه، يئقااي الملنااي مايكاال تاكسااون صاادي 

المقرب كئمة في هفل التأبين.. أمااا نهايااة الساايناريو، فهااي هاار  ت مااان 

براندو ون ره بين أشجار النخيل في واهاادة ماان تاانر تاااهيتي التااي كااان 

 يمئكها براندو.

 

 براندو.. مدرسة 

 

"دون فيتاااو كورلياااوني".. "ساااتانئي كوالساااكي".. "تياااري ماااالوي".. 

ً "الدكتور مورو.. شخصياا متألقة دان  . البد أن تبقى في الااذاكرة.. ماا  .ما

الك ياار ماان الشخصااياا المركبااة التااي أداهااا مااارلون براناادو بأساائوب 

مختئف ومبتكر.. ضمن مدرسااة التم ياال التااي أنشااأها "ستانسالفسااكي".. 

وأتادهااا براناادو باال وأضاااو إليهااا وصااار راناادها وقااام بتطويرهااا 

ولتمهااد لوهااور  ..ينلتستوعب الك يرين ماان األتياااال الالهقااة ماان المم ئاا 

عوماء آخرين في مجاااال التم ياال أم اااالن بااوال نيومااان، تاااك نيكئسااون، 

براناادو مصاادر الهااام لجياال  داستن هوفمان، روباارا دي نياارو... و اال

 .كامل من المم ئين المتمردين من بينه  الشهير تيمس دين

وها هو هذا العمال  صاااهب هااذه المدرسااة يرهاال عنااا بعااد معاناااة ماا  

.. عن عماار يناااهن ال مااانين عاماااً.. ليخئااف ورانااه تاارا  قرلفالمرض وا

سينماني هام.. وتالميذ ك اار يواصاائون المشااوار الااذي باادأه.. هااذا الفنااان 
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الذي كان أهد عضماء التم يل في العااال .. والااذي أتماا  أهاا  نقاااد العااال  

 بأنه ضاهرة لن تتكرر أبداً.

 هياتااه ضاادال واالتاانم أسااطورة هوليااوود براناادوأ موقفااا أخالقيااا  اا 

العنصرية التي كانت متفشية في أميركا أثناااء خمساايناا القاارن الماضااي 

الحمر والمئااونين، فقااد و ااف ماليااين هوليااوود التااي  ضد السود والهنود

وقضايا هركاا السود فااي أميركااا.  كان يربحها في خدمة الهنود الحمر،

مااره ، أ ئىالملئوبون ع وأمام الهجمة التي كان يتعرض لها هؤالء البشر

ل  يكن أمام النج  مارلون براندو من سبيل ليعئن خالله سأمه واشاامانازه 

وخجئه من تاريخ بالده سوى أن يرفض تاننة أوسكار أفضل مم ل التي 

، وأرسل بدالً عنه فتاة هندية أعئنت في الحفاال أن 1972هازها في العام  

تعاماال بهااا ت  تاايالجاننة اهتجاتاً عئى الطريقة ال مارلون يعتذر عن قبوال

هذا أوضح موقااف رافااض لعنصاارية  هوليوود م  الهنود الحمر. لقد كان

االسااتوديوهاا  اإلعااالم، ونتيجااة لااذلك تماات مقا عااة مااارلون ماان قباال

 األميركية، وبدأا الحرب عئيه.

ضاامن مدرسااة الماانهل فااي التم ياال،  كان أوال دور سينماني يم ئه براندو 

 ئ  ''الرتاااال'' فااي أوالفااي ي هااو دور رتاال مشاائوال يشااعر بااالمرارة فاا 

الخمسينياا، ولتشخيص الشخصية، لنم براندو الفراش بااال هااراك لماادة 

 شهر كامل في مستشفى هربي هتى يعرو تماما ما هو الشئل.

كيف ال.. وهااو أسااتاذاً لعبقااري التم ياال اتخاار روباارا دي نياارو، الااذي 

 امتركيئااو  25تخرج من نفس المدرسة.. هذا الذي نجح فااي زيااادة وزنااه 

خالال شهر واهد فقط، لكي يؤدي دور المالك  الموتااا فااي فيئمااه األشااهر 

 "ال ور الهانل".

 حسن حداد

 2004يوليو  14



 

7 

 براندو.. أسطورة 
 

تعرفت عئى أداء هذا العمااال  براناادو ألوال ماارة.. ماان خااالال مشاااهدتي 

لمئحمااة كوبااوال )األب الروهااي(... هااذا الاادور الااذي كااان بم ابااة الفااتح 

سبة لي عئااى عااال  براناادو المااذهل.. هقاااً كاناات ماان بااين أهاا  لن باالعوي   

المفارقاا التي صادفتني، من خالال تعامئي م  السينما.. شاهدا لبراندو 

بعدها كل ما وق  تحت يدي من أفالم.. )في الواتهة البحرية، تماارد عئااى 

الساافينة بااونتي، إهاار ، آخاار تااانلو فااي باااريس، القيامااة اتن(. وكاناات 

ءاتااي ومتابعاااتي لتاريخااه ومشااواره الفنااي، متتابعااة ماا  هااذه راق بااالطب 

المشاهداا.. عندها اكتشاافت  بيعااة هااذا المم اال المتماارد.. الااذي أصاابح 

نموذتاً لئمراهق األمريكي لجيل كاماال، ماا  بدايااة تواتااده عئااى الساااهة 

 السينمانية.

ة ساان  ابرياال 3فهذا الشاب براندو ولد فااي واليااة نبراسااكا األميركيااة فااي 

م، ألبوين غير مئتنمين أخالقياً، وهو ما سبب لااه مشاااكل عدياادة، 1924

 هور نعرة ثانرة لديه تسببت في أن يطرد من عاادة ماادار   لعل أبرزها

األكاديمية الحربية. مما أسرع في هجرتااه لحياااة  وأال يستكمل دراسته في

المدينة الصاااخبة نيويااورك. هيااه در  هناااك فاان  والديه، والذهاب إلى

لتشخيص عئى يدي ''ستيئال آدلر و''لي ستراسبرج" فااي ''أسااتوديو ا  ئ وع

 المم ل'' الشهير.

بعااد مجموعااة ماان األدوار عئااى مسااار  باارودواي، وأوال أدواره فااي 

السااينما )الرتاااال(.. تاايقن براناادو بااأن السااينما هااي مبتلاااه.. فقاادم دور 

 ير"ستانئي كووالسكي" فااي فاايئ  "عربااة اساامها الرغبااة" لئمخاارج الشااه

اليااااف  برانااادو ألوال أوساااكاراته عااان دور  'إيئياااا كاااازان''. ورشاااح'

كبياار عئااى  "كووالسكي"، وكان براندو قد لعب دور ''كووالسكي'' بنجا 

. لكنااه اسااتطاع أن ينتاانع األوسااكار 1947خشبة مسار  برودواي عااام 

أي بعد أربعة أعوام فقط من بدايااة مشااواره الفنااي عناادما   1954في عام  

 ك  تيري مالوي “في الواتهة البحرية”.  مالالأدى شخصية  

أما ذروة التألق لدى براندو، فقد كان دوره في ثالثيااة المخاارج فرانساايس 

فورد كوبوال “األب الروهااي” التااي هققاات نجاهااا ساااهقا فااي الوالياااا 
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المتحدة والعال  ولعب فيهااا براناادو دور األب الروهااي لعصاااباا المافيااا 

قاال عنه النقاد إنه “لن يتكرر”. هذا الدور د  سي دون فيتو كورليوني في تج 

 الذي هصل عنه عئى األوسكار ال اني ألفضل مم ل.

براندو األسطورة.. كان شديد الحساسية، إضااافة إلااى تماارده المشااروع.. 

فعندما شعر بأن نهايته قد اقتربت )كان ذلك قبل عام من وفاته(.. ساااعتها 

أبئااو أصاادقانه وأساارته، إنااه ن  أ  قرر أن يعد بنفسااه ترتيباااا وفاتااه، بعااد

مستعد لئموا، وإنه أعااد ساايناريو تنازتااه.. ساايناريو أهااد أبطالااه الاانج  

تاك نيكئسون، الذي سيتقدم المعاانين فااي وفاااة براناادو.. وفااي الساايناريو 

الذي كتبااه براناادو نفسااه، يئقااي الملنااي مايكاال تاكسااون صااديق براناادو 

ناريو، فهااي هاار  ت مااان سااي الالمقرب كئمة في هفل التأبين.. أمااا نهايااة 

براندو ون ره بين أشجار النخيل في واهاادة ماان تاانر تاااهيتي التااي كااان 

 يمئكها براندو.

 حسن حداد

 2004يوليو  21
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 براندو.. الشاعر 
 

في مذكراا مارلون براندو، التي ترتمهااا عباادالنور خئياال ونشاارها فااي 

يبني تصاا ه  تريدة القاااهرة.. تعرفاات عئااى براناادو الشاااعر.. كاناات كئماتاا 

بالدهشة واإلعجاب واالستمتاع، في نفس الوقت.. كانت بالفعل اعترافاا 

 ال يجرؤ عئى فعئها سوى شاعر.

)...عندما أتجااوال بااين سااني عمااري التااي قارباات عئااي ال مااانين محاااوال 

استعادة فيما كان هذا العمر ال أتد شياا واضااحا تمامااا.... وأ اان أن أوال 

 أتذكر كيف كنت صليرا...(.ن أ  ذكري لي هي أنني كنت أصلر من

)...بعض أمت  ذكرياااا  فااولتي الباااكرة كاناات عاان وإيرمااي  وضااوء 

القمر يضاايء هجرتااي فااي ساااعاا الئياال المتااأخرة كناات فااي ال ال ااة أو 

الرابعااة عناادما تاااءا وإيرمااي ، لكااي تعاايم معنااا فااي أوماهااا كأساارة 

عشاارة، ة  مناا بديئة.. ومازلت أذكرهااا كمااا رأيتهااا عندنااذ... كاناات فااي ال ا

بعيون واسعة، ولها شااعر هريااري أسااود.. كاناات دنماركيااة لكاان بمااذا  

خاص ناب  من تذورها اإلندونيسية.. ضحكتها ال أنساااها أباادا... وعناادما 

تدخل هجرة كنت أشعر بها دون أن أراها أو أسمعها بسبب الرانحة غياار 

كاان ل ياااالعادية التي كاناات تساابقها إلااي المكااان وقااد ال أتااد تبرياارا كيماو 

أنفاسااها كاناات هئااوة كفاكهااة  ازتااة مقطعااة، كنااا نئهااو ونئعااب  يئااة 

النهار... وفي الئيل ننام معا، كانت تنام عارية وأنا أيضا، وكاناات تجربااة 

أهبها... كانت عميقة النااوم ويمكننااي أن أتخئيهااا اتن، نانمااة فااي فراشاانا 

ليمااوني ن  ئو بينما القمر ينصب من النافذة، وتحدد أشعته تسدها العاري ب 

مش ، وكنت أتئس متأمال تسدها... وأداعب ثدييها.. وألتصق بهما هتااى 

أعتئيها تماما، كانت كئها مئكي تنتمي لي ولااي وهاادي، هاال كاناات تاادرك 

شلفي بها هل كااان ماان الممكاان أن نتاانوج فااو  السااحاب ونتقاساا  هبنااا 

عربتااي السااماوية وتمعاات لهااا كاال ال لاا  التااي    ولكنت قد هميتها فو 

 ثر هوال النجوم، وعبر النمن وأبعد من الضوء إلي األبد...(.ناتت 

)...في ذلك النمان كان النا  كرماء، كااانوا عئااي اسااتعداد أن يطعمااوك 

مقاباال عماال إضااافي، ولاا  تكاان الجريمااة شااانعة.. و رقاات باااب إهاادى 

المنارع وعرضت أن أقوم بعمل مقاباال وتبااة عشاااء، وسااألني الرتاالن 
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مقاباال عشااانكو . وأتبتااه أفعاال أي شاايء، ه مئاا ومااا الااذي يمكاان أن تع

وعندما عاارو أننااي تربياات فااي منرعااة، أخااذني إلااي هويرتااه ألهئااب 

بقراته وأ ع  خنازيره، واقتادني إلي المطبخ ألتئس ماا  أساارته ألتناااوال 

عشاني، وبعد العشاء قادني إلي هجرة ابنته لكي أنام.. كانت تميئة تاادا، 

ها، لكنني ندمت النما نفسي عئااي اشفروعندما أ فات األنوار زهفت إلي  

فعل ذلك بعد أن أهسنوا إلي، ول  أعد أبدا في هياتي لم ل هااذا التصاارو 

 اللبي...(.

كيف ال.. ونحن أمام متمرد است ناني.. آثر أن يعطي لئفاان والتم ياال عئااى 

األخص كل هياته.. لذا فال بد أن تكون مذكراته )اعترافاته( است نانية إلى 

 د .لصا  أقصى درتاا

 حسن حداد

 2004سبتمبر  8
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 بروفايل 
 

Birth Name: Marlon Brando Jr. 

Birthdate: April 3, 1924 

Birthplace: Omaha, Nebraska 

Date of Death: July 1, 2004 

Occupations: Actor, Director, Producer 

Quote: "He's the most keenly aware, the most 

empathetical human being alive...He just knows. If you 

have a scar, physical or mental, he goes right to it. He 

doesn't want to, but he doesn't avoid it...He cannot be 

cheated or fooled. If you left the room, he could be 

you." --Stella Adler, Richard Schickel's Brando: A 

Life in Our Times (1991) 

Claim to Fame: Searing portrayal of Stanley Kowalski 

in Tennessee Williams'A Streetcar Named Desire 

(1947) Significant Other(s): 

Josanne Marianna Berenger, model 

Rita Moreno, actress; 12-year on-and-off relationship 

Wife: Anna Kashfi, married October 1957; divorced 

1959 

Wife: Movita, married 1960; marriage annulled 1968 

Wife: Tarita Teriipia, former waitress, actress; married 

1962 Christina Ruiz, former maid 

Family: 

Father: Marlon Brando Sr., cattle-feed, chicken-feed 

and limestone salesman; later became Brando's 

business manager 

Mother: Dorothy Pennebaker (aka Dodie Pennebaker), 
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actress; cofounder of the Omaha Community 

Playhouse; died of effects of alcoholism 1954 

Sister: Jocelyn Brando, actress; born 1920 

Sister: Frances Brando, artist; born 1922 

Son: Christian Devi Brando; born May 11, 1958; 

mother, Anna Kashfi 

Son: Miko Brando, security guard; born 1960; mother, 

Movita Castenada; security guard to Michael Jackson 

Daughter: Rebecca Brando; mother, Tarita Teriipia 

Son: Simon Tehotu Brando; mother, Tarita Teriipia 

Daughter: Tarita Cheyenne Brando (aka Cheyenne 

Brando); born 1970; mother Tarita Teriipia; commited 

suicide April 1995 

Daughter: Petra Barrett Brando; adopted; born 1970; 

birth father James Clavell, author 

Daughter: Ninna Priscilla Brando; born 1989; mother, 

Christina Ruiz 

Children: two others  

Factoids: 

Refused Best Actor Oscar for The Godfather in a 

speech delivered by a faux Native American (1972)  

Education: 

Shattuck Military School, New School for Social 

Research; Dramatic Workshop, 1943-44, Actors 

Studio 

 

 جوائز 
1952: Cannes Film Festival, Best Actor Award, Viva 

Zapata! 
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1952: British Film Academy Award, Best Foreign 

Actor, Viva Zapata! 

1953: British Film Academy Award, Best Foreign 

Actor, Julius Caesar 

1954: New York Film Critics Circle Award, Best 

Actor, On the Waterfront 

1954: Golden Globe, Best Actor, Drama, On the 

Waterfront 

1954: British Film Academy Award, Best Foreign 

Actor, On the Waterfront 

1954: Oscar, Best Actor, On the Waterfront 

1954: Cannes Film Festival, Best Actor Award, On the 

Waterfront 

1955: Golden Globe, World Film Favorite, Male 

1972: Oscar, Best Actor, The Godfather 

1972: Golden Globe, World Film Favorite, Male 

1973: Golden Globe, Best Actor in a Motion Picture 

(Drama), The Godfather 

1973: Golden Globe, World Film Favorite, Male 

1973: National Society of Film Critics Award, Best 

Actor, Last Tango in Paris 

1973: New York Film Critics Circle Award, Best 

Actor, Last Tango in Paris 

1979: Emmy, Outstanding Supporting Actor in a 

Limited Series or a Special,Roots: The Next 

Generations (1978-79) 
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 مارلون براندو 
 

 

يف    مارلون براندو رصد ألهم ما كتب عن  
 الصحافة العربية 

 مدرجة حسب تاريخ نشرها 
 

 إعداد وحترير 
 حسن حداد 
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 حيل "العراب" ر 

 وفاة املمثل االمريكي مارلون براندو 
السينمائية واملآسي   من العبقرية   عاما   80عن 

 الشخصية واالفالس املال 
 

 عااالم االميركيااة الجمعااة انالاذكاارا وسااانل  -لااو  انجئاايس 

المم ل االميركي مارلون براندو الذي يعد اهد اعو  المم ئين فااي القاارن 

  .عاما 80عن  العشرين، توفي

وتوفي براندو الفانن بجاننتي اوسكار كافضل مم اال عاان دوره فااي فاايئ  

فرونت" )عئى الواتهااة المانيااة( وفاايئ  "ذي غاااد فاااذر"   "اون ذي ووتر

انجيئيس في وقاات متاااخر ماان امااس  اهد مستشفياا لو  ي)العراب(، ف

  .الخميس

وعاش براندو لسنواا عديدة بعيدا عاان االضااواء فااي مننلااه فااي 

الى قمااة النجااا  السااينماني، فااان التقااارير  لو  انجئيس، ورغ  وصوله

  .قالت انه توفي مفئسا وغارقا في الديون

محامي براندو   ونقئت شبكاا التئفنيون االميركية عن ديفيد سيئي

  .اال انه ل  يحدد سبب الوفاة اعالنه وفاة النج ،

وعاااش براناادو هياااة هافئااة شااهدا الك ياار ماان النجاهاااا غياار 

والتااي كااان ماان بينهااا انتحااار ابنتااه شااايان  المساابوقة والميسااي القاسااية

الااذي كااان يساايء  ومحاكمااة ابنااه كريسااتيان بتهمااة قتاال خطيااب شااايان

  .1990معامئتها عام 

فااي اوماهااا بواليااة   1924براندو فااي نيسااانيابريل ماان عااام    ولد

واصبح اسطورة لجيئه كشخصية قاسااية وعميقااة  ،(نبراسكا )وسط غرب

وعناادما لعااب  (1954) "ولكن هساسااة فااي فاايئ  "عئااى الواتهااة المانيااة

 شخصية ستانئي كوالسكي في فيئ  "سااتريت كااار نيمااد ديناياار" )عربااة

يركب الدراتااة الناريااة فااي فاايئ  "ذي   ( وكمتمرد1951اسمها الرغبة( )

  .(1953) (وايئد وان" )الشر 
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وفاااز بجااانني اوسااكار عاان دوره فااي "اون ذي ووتاار فروناات" 

دوره كرتل المافيا دون كورليوني في فاايئ   )عئى الواتهة المانية( وعئى

  .1972"ذي غاد فاذر" )العراب( عام 

ماان عمااره   ةقاا اال انه فقد شااكئه الممياان والجااذاب فااي مرهئااة اله 

شااهيته وهبااه لئطعااام. واصاابح معروفااا بحبااه  وزاد وزنااه ك ياارا بساابب

  .االسطورية م  النساء لالنعناال عئى تالال لو  انجئيس وعالقاته

وفي التسعيناا قاال براندو في اهدى المقااابالا انااه انسااحب ماان 

الضلط النفسي الذي يتسببه البقاء باسااتمرار محطااا  هياة االضواء بسبب

  .لالنوار

وقاال "لقد عانيت من الك ير من الماسي في هياتي بسبب شااهرتي 

ابنا عئااى االقاال وثااال  زوتاااا سااابقاا، كمااا  11ولبراندو   ."وثروتي

  .النساء ومن بينه  مدبرة مننله عرو في هياته الك ير من

 

 2004يوليو   2ـ  ايست اونالين ميدل
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وفاة مارلون براندو أنقى  
 عمالقة هوليوود 

كان    : ربيطاني ترينس ستامب ل ا املمثل  
 براندو ماسة نادرة 

 : اجنليس   لوس   من  عالينة عارف 
 

تمااوز )يوليااو( المم اال االميركااي مااارلون  2تااوفي يااوم الجمعااة 

مم ئااي  عامااا. ومااارلون براناادو يعتباار واهاادا ماان اعواا  80براندو عن 

السينما األميركية، التنم موقفا اخالقيا  واال هياته ضااد العنصاارية التااي 

متفشااية فااي امريكااا خمساايناا القااربن الماضااي ضااد السااود. انااه  تكاناا 

هوليااود التااي كااان يربحهااا فااي خدمااة الهنااود  المم ل الذي و ااف امااواال

تخرج من معهااد "سااتوديو  الحمر، وقضايا هركاا السود في امريكا. لقد

هذه المدرسة التي كانت تنتهل أسئوبا تدياادا ونفساايا   المم ل" وصار رمن

باال غياار  تاااريخ التم ياال المساارهي والسااينماني. فااي قااة،سااميتن الطري 

العالقة الكالسيكية بين المم اال ودوره، الااى عالقااة توتريةااا تلااوص فااي 

اعمق اعما  الشخصية المطئوب تأديتها... بحركاا أصابعه عئى وتهااه 

خئااق اسااطورة البطاال  تئع مااه فااي الكااالم، و ريقااة ماا  نوااراا بعياادة

 "الببت تينيراشن". راءشع  العصري الذي سيتجسد في اعماال

لعب في عدة افالم منها "عربااة اساامها الرغبااة"، "يحيااا زاباتااا"، 

"عصيان في ساافينة البااونتي"، "األشااباال"، "يوليااو  قيصاار"، "هبااو  

"األميركي البش " و"في الميناء" الذي فاز عئى دوره تيري  أورفيو "،
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يسااي تن   هورمالون تاننة األوسكار. لقد وتااد المساارهي األميركااي المشاا 

 ليجسد شخصياته القئقة". وليمن في براندو "النموذج األسمى

تانلو في باريس"، لااوال  "آخر يمكن نسيان دوره المذهل في وهل

عادي. ورغاا   هذا الفيئ  كمجرد فيئ  بورنو  لكنا نسينا هضوره اإلشكالي،

 كل هذه األدوار، كان مارلون براندو يصر  دانما بأنه ل  يم ل فااي فاايئ 

تليياار مااا فااي   موهاتااه وأفكاااره. إذ كااان هناااك دومااا  عاانفعااالباار يع

السيناريو هتى اليصطدم بالموقف األخالقااي لئمجتماا  األمريكااي، فماا ال 

في فيئ  "الهااانل" المااأخوذ ماان واقعااة هقيقيااة عاان مجموعااة ماان ركاااب 

الدراتاا تعبه عئى نحو  انم وفجااوري فااي اهاادى الماادن االمريكيااة 

ان يؤكد ان هذه الحادثة ستق  مرة اخاارى باال يد  ير  الصليرة. كان براندو 

الحالي ل  يتلير تذريا. وهذا ما ل  توافااق  االتتماعي مراا مادام الوض 

عئيه الرقابة السينمانية وال الشركةو وهذا ما يتوضح منذ الئقطاا األولى 

هيه نرى براندو يتكئ  وهو فو  درتااة هوانيااة قااانالن "لساات انااا الااذي 

 يتكئ "!

ن فضح تاريخ امريكا في اي لقاء يُجرى معه، بل ذاا ن عتوال  ي 

ماارة قباال ان يعطااي هااوارا لمجئااة "بااالي بااوي" اشااتر  عئااى رناايس 

ان يكااون الحااوار كئااه هااوال الهنااود الحماار وهقااوقه  وهقيقااة  التحرياار

عناادما  تاريهخ  الذي لعب االعالم دورا كبيرا فااي التعتااي  عئيااه.. وهكااذا

اب"ة عاني فاز بجاننة األوسكار ال   ارساال هنديااة  ئى دوره في فاايئ  "العاار 

األوسااااكار أمااااام  عئااااى تاااااننة همااااراء لااااتعئ  الهياااااة المشاااارفة

بان براندو يرفض هذه الجاننة قارنة رسالته ياالدانة ضد  الحاضرين كل

 هوليود التي ساهمت في تشويه تاريخ الهنود الحمر.

، دهايجساا نع  ماا براندو، لكن هل تموا فعال البراءة التااي كااان 

كااان  هضوره القااوي والطاااغي هتااى لااو  الذكورية المشحونة باألن وية...

دوره مجرد بضعة دقانق كما في فاايئ  "القيامااة اتن"و كااال... كااان بطااال 

مأساويا عئى الطريقة االغريقية... عاش المأساة داخل عانئته... وهااا هااو 

 يودع العال  خالي الوفاض.

عندما قاال اثاار سااماعه  هق عئىالمم ل البريطاني تيرنس ستامب 

النبأن "كان براندو ماسة نادرة... لقد توفر له كل شيء، وم  ذلك لاا  يكاان 

يأخذ نفسه ك يرا عئى محمل الجد، ول  يكن يتعامل ماا  الحياااة بك ياار ماان 
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الجديااة... لقااد كااان ماان امتاا  االشااخاص الااذين عاارفته ، وكناات تشااعر 

 بالسعادة عندما تكون معه".

ا فقدا وريدا من أوردة شاااعريتهاأ ابتسااامةً ينمالسشيء مؤكد أن  

 من ثلر كل ما كانت تحمئه من أهالم.

 

 2004يوليو   2إيالف ـ 
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 مارلون براندو: حلم عربي آخر يتبخر يف اهلواء! 
 إبراهيم العريس  -باريس  

 

لن يعرو أهد ما هااي آخاار األفكااار والصااور التااي راودا ذهاان 

ن يرهل أمس, في لو  انجئيس بل أرة قمارلون براندو في ساعاته األخي 

في شكل غير متوق . ولكن ال شك أن اس  المخرج التونسي رضا الباااهي 

كان من بين األسماء التي مرا في خياله, ذلك ان براندو كان يريد لاادور 

رنيسي اتفق عئى ادانه تحت اخراج الباهي أن يكون دوره األخياار. هكااذا 

ابل براندو ل  يتوقف عن ابداء نذ قهي مقاال لئباهي قبل شهور. ورضا البا

 انبهاره به.

و بعاً ل  يكن المخاارج التونسااي الوهيااد الااذي تاارك براناادو لديااه 

انطباعاً مدهشاً. ذلك أن مارلون براندو كان عئااى الشاشااة هااو نفسااه فااي 

الحياةن ضخماً, تباراً, ودوداً, صااانب القااوال ويعاارو كيااف يعطااي الفاان 

 وهديه الفن كل معانيه.

يناا, يوم كانت بداياته كااان براناادو هكااذا. و اال هكااذا ربعذ األمن 

هتى النهاية, ستة عقود قضاها ذلااك األميركااي ذو األصاال االيطااالي فااي 

القمااة, مساارهاً وفناااً سااابعاً... ولكاان أيضاااً ماان ناهيااة المواقااف الفكريااة 

ال هفئة أوسااكار دعااي لتساائ   والسياسية. ويقيناً ان أهداً لن ينسى كيف هو 

أوانل السبعيناا, إلى هفئة اهتجاج ضد ابادة الهنااود الحماار, يها  ته فتانن

من دون أن يحضر الحفئة شخصياً مرسااالً مكانااه هنديااة همااراء أعئناات 

 موقفه.

هذه الحادثة رواهااا مااارلون براناادو لرضااا الباااهي هااين قابئااه... 

ولكن في معرض هدي ااه عاان الفئسااطينيين, اذ شاابه "ابااادة اساارانيل لهاا  

كا لئهنود الحمر". خالال ذلك الئقاء ل  يتوقف براندو عاان أميربيض  بإبادة  

الكااالم عاان االنتفاضااة والوئاا  الالهااق بالفئسااطينيين وعاان "محاربااة 

الصهاينة له في هوليوود". كان كمن يريااد أن يقااوال وصااية أخياارة ال بااد 

 من ايصاال فحواها.

في ال مانين من عمره رهل مااارلون براناادو. وهااو خااالال نصااف 

كااان يعتباار أكباار مم اال عرفتااه السااينما فااي  ااوال القاارن  خياارن األالقاار
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العشاارين وعرضااه. وأكاادا ذلااك اسااتفتاءاا عاادة اترياات فااي أميركااا 

وبريطانيااا وفرنسااا, ولاا  يكاان مااااا ماليااين المعجبااين فااي هاتااة الااى 

استفتاءاا ليعرفوا هذا. فبراندو, الذي بدأ هياته عامالً ث  مماا الً مساارهياً 

ل" ولمنهل الروسي ستانسالفسكي, باارز كبياارا منااذ لمم  يو اتئميذاً لا"ستد

أوال أفالمه وأوال أدواره, هتى آخرها, ومن "عربة اساامها الرغبااة" الااى 

"العراب" ومن "عند الميناء" هتى "ثورة عئااى الساافينة بااونتي" مااروراً 

بأدوار رانعة في "مشاارب الشاااي فااي ضااوء القماار" و"آخاار تااانلو فااي 

" و"انعكاساااا فااي عااين ذهبيااة" اهاادةالو  باااريس" و"تاااك ذو العااين

وعشراا من األدوار األخرى التي  وبته نج  النجوم, ناهيك بأنه تاارب 

 هوه في االخراج وفي االنتاج فئ  يوفق في هذين.

وكذلك ال بد أن نشير الى أن براندو ل  يوفااق فااي هياتااه الخاصااة 

أوالده ماان    ولد  أبداً... فما من امرأة أهبته أو أهبها استمرا معه. وما من

عاش  ويالً. ذريته قضت فااي هااواد , أو انتحاااراً. وماان هنااا كااان فااي 

الرب  القرن األخير من هياته كمن يعيم مأساة دانمة. وهااو هااين قضااى 

امس, كان يعيم وهيداً معتنالً فااي بياات صاالير عئااى  ريااق "مالهولنااد 

ال , الع    فيدرايف". لكنه ل  يكن دان  االكتااب... بل كان متابعاً لما يحد

متفانالً بمشاري  يريد خوضها أو يريد آخرون خوضها معااه, عئااى رغاا  

 كئو في السنواا األخيرة(. 160وزنه الذي ل  يعد يطا  )

 بعاً هذا كئه لنا في "الحياة" عودة اليه. وفااي انتوااار ذلااك نعااود 

ونتساءالن هل سيعرو أهد يوماً شيااً عن آخاار ماان فكاار فيااه نجاا  القاارن 

زع, فيما كان يستعد لئعب دور )هو دوره الخاااص, اذ ان منا  بال  العشرين

فيئ  رضا الباهي كان اشبه بتحية لئرتل من خااالال هكايااة شاااب تونسااي 

يشبه براندو في شاابابه ويتوتااه الااى أميركااا لئقانااه( محققاااً بااه, كمااا قاااال 

لئباهي, هئماً رادوه منذ زمن بعيدن "هئاا  ان يقااوال لئفئسااطينيين والعاارب 

 انه يقف الى تانبه ".وك   به   ك  يح 

 

 2004يوليو  3ـ  الحياة
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 رحيل األب الروحي ...  مارلون براندو 
 :حممد األنصاري

 

براندو، الااذي  توفي ليئة الجمعة الماضية أسطورة السينما مارلون

اشااتهر بااأدواره فااي أفااالم م االن عئااى رصاايف الماااء واألب الروهااي 

اب ين فااي مستشاافى بئااو   مان ن الويوليو  قيصر، عن عمر ناه ''''العر 

ماان الماارض منااذ فتاارة، يعتباار ماان  أنجئو ، وكان براندو، الااذي عااانى

مااا بعااد الحاارب  أشهر المم ئين الذين شااهدته  السااينما العالميااة فااي فتاارة

بجاااننة  فيئما، وفاااز 40العالمية ال انية، وقد لعب دور النج  في أك ر من 

عاان فاايئ  ''عئااى   ولااىة األاألوسكار كأهسن مم اال ماارتين، وكاناات الماار

والذي لعب فيه دور مالك ، أمااا الماارة ال انيااة  1954عام  ''رصيف الماء

عاان فاايئ   1972األوسااكار فكاناات فااي عااام  التي هصل فيها عئى تاننة

اب-''األب الروهي''  أدواره وهااو دور زعااي   الذي أدى فيااه أشااهر -العر 

كالساايكياا  ماان فاايئ ا الالمافيا الشهير ''دون كورليوني''، وقااد اعتباار هااذ

السينما األميركية، ولاا  يصاار  محااامي براناادو الااذي أعئاان خباار الوفاااة 

بساابب الوفاااة، وقاااالن ''إن  -ويدعى ''ديفيااد تيااه ساايئي''-اإلعالم  لوسانل

 ·''خصوصيته ألبعد هد براندو كان يحافظ عئى

 ويبدو أن اللرابة واللموض ل  تفار  الراهاال براناادو سااواء فااي

تى عند مماتهأ فقباال هااوالي ساابعة أشااهر كتباات إهاادى أو ه فنه  هياته أو  

أسطورة هوليوود كتب وصيته وساايناريو تنازتااه  الصحف األميركية أن

فااي مقدمااة المشاايعين،  و ئااب بااأن يكااون صااديقه الاانج  تاااك نيكئسااون

 وأوصااى كااذلك بااأن يئقااي كئمااة التااأبين صااديقه الملنااي الشااهير مايكاال

د فو  نخيل تنيرته ''تيتياااروا'' لرما ر اتاكسون، وأن يحر  ت مانه وين 

ر عئيهااا أهااد  30براندو قباال  التي اكتشفها عاماااً واشااتراها بعااد أن صااو 

ا وميتاااًأ باال أنااه كااان فناااً  أفالمه، ويبدو من ذلك أن براندو عاش الفن هياا 

 ·والتئفنيون  ويالً  بصورة رتل، وستفتقده صاالا السينما

 ابرياال 3يركية الساابت األمسكا ولد مارلون براندو في والية نبرا

م، ألبوين غياار مئتاانمين أخالقياااً، وهااو مااا ساابب لااه مشاااكل 1924سنة  

 هور نعرة ثانرة لديه تسببت في أن يطاارد ماان عاادة  عديدة، لعل أبرزها
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األكاديمية الحربية، وسرعان مااا يهجاار  مدار  وأال يستكمل دراسته في

لصاخبة التااي يطئااق نة المدي ا الشاب ال انر مارلون هياة أبويه ويذهب إلى

وهناااكأ در   ''نيويااورك -عئيهااا األميركيااون اساا  ''التفاهااة الكبياارة

مااارلون براناادو فاان وعئاا  التشااخيص عئااى ياادي ''سااتيئال آدلاار و''لااي 

 ·في ''ستوديو المم ل'' الشهير ''ستراسبرج

 تعاسة الشهرة

العوااي  ميسااي ك ياارةأ إذ هااوك  ابنااه  لقد شهدا هياااة هااذا الفنااان

أخته '' تشييان'' الااذي  بناء عئى تهمة قتل خطيب 1990'' عام تيانكريس''

بالقتاال  كان يسيء إليهااا، وهكاا  عئيااه بالسااجن عشاار ساانواا بعااد إدانتااه

الخطااأ وأمضااى ماان هكمااه خمااس ساانواا، وبعااد ذلااك انتحاارا ابنتااه 

ماان األبناااء  11وقد كان لدى براندو ما ال يقل عن  1995''تشييان'' عام ·

عديااداا، وقااد آثاار العنلااة فااي  اا ونساااء أخاارىسابقتاا من ثال  زو 

كان يعاني من  سنيه األخيرة، وفي مقابئة في التسعيناا قاال براندو، الذي

 مشكئة تتعئق بالوزن الناند، إنه آثر االنسحاب من الضلط الذي تفرضااه

متابعة األضواء له في كل لحوة· وقاال '' عانيت التعاسة ك يرا في هياتي 

 ·''للنىاو  رةبسبب الشه

 عربة امسها الرغبة

براناادو بالمدرسااة التااي  وفي عودة لبدايته السينمانيةأ فقااد أعجااب

وأتادهااا  أنشأها المم اال العوااي  ''ستانيسالفسااكي'' وهااي مدرسااة الماانهل

وأضاو إليها لدرتة أنه صار راندها األوال في الوالياا المتحدة، وتقااوم 

اا والئفتاااا لحركاا ياات االمنهل في تشااخيص الشخصااية عئااى ت ب  مدرسة

تقااوم بااه تئااك الشخصااية، باادال ماان  ونبرة الصوا الخاصااة بكاال موقااف

التم ياال الفعئااي· وهااي  المباللة في التعمق في اإلهسا  الداخئي بها عنااد

 مدرسااة مبنيااة عئااى الشااكل باألسااا  ومهااد براناادو الطريااق، بتطااويره

رسااة المدلئمنهل وت بيته في أميركا، لوهور عوماء آخرين يتبعااون نفااس 

نيومان'' و''دستين هوفمان'' و''روبرا دي نيرو''، وكااان أوال  م لن ''بوال

ضاامن هااذه المدرسااة هااو دور رتاال مشاائوال  دور سينماني يم ئه براناادو 

الخمسااينياا، ولتشااخيص  يشااعر بااالمرارة فااي فاايئ  ''الرتاااال'' فااي أوال

 الشخصية، لنم براندو الفراش بال هراك لمدة شهر كاماال فااي مستشاافى

رو تمامااا مااا هااو الشاائل، ثاا  م اال مااارلون براناادو دور ى يعاا ي هتاا هرب 
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تناوال المخرج الشهير ''إيئيااا كااازان'' السااينماني  ''ستانئي كووالسكي'' في

الياف  براناادو ألوال أوسااكاراته عاان  لرواية ''عربة اسمها الرغبة'' ورشح

فيفيااان لااي'' دور '' دور ''كووالسااكي'' الااذي لعباات أمامااه المخضاارمة

كبياار  ية، وكان براناادو قااد لعااب دور ''كووالسااكي'' بنجااا نسان ة الالبطول

 . 1947عئى خشبة مسار  برودواي عام ·

 بطل تايتانيك

م هااو أوال أفااالم 1950فقد كان فاايئ  ''الرتاااال'' عااام  وكما ذكرناأ

بعد ذلك لتشمل عالماا سينمانية فااي  األسطورة براندو، وتعددا ادواره

الذي يعتبر النسااخة األولااى  ''ة باونتيسفين ى التاريخه من بينهان ''تمرد عئ

اتن''،  لقصاااة غااار  السااافينة الشاااهيرة ''تايتانياااك''، وفااايئ  ''القياماااة

''سااوبرمان''، فيئمااه الراناا  ''التااانجو األخياار فااي باااريس'' ''يوليااو  

يحيا زاباتا''، أورفيو ''، ''األميركي البش ''، وكااان آخاار فاايئ  '' ،''قيصر

''إصابة الهدو'' م  المم اال العااالمي روباارا  فيئ لته ببطو  شارك براندو 

 ·فيه مبئو ثالثة ماليين دوالر دينيرو والذي تقاضى عن دوره

 الفيلم األخري

الهاادو'' آخاار أفااالم األسااطورة براناادو،  ويتعئااق فاايئ  ''إصااابة

التااي تااوفر مااادة  بموضوع سينماني قدي  هااو عمئياااا الساارقة الضااخمة

 إثااارة وتشااويق ومطااارداا، وتاادور ه منعئي  سينمانية دسمة لما تشتمل

مئيااون دوالر   30القصة هوال هاد  سرقة صااولجان مئكااي قاادي  قيمتااه  

مونترياااال الكنديااة، وقااد أدى فيااه براناادو دور  من مقاار الجمااارك بمدينااة

شااخص مساان وغريااب  المخطااط لعمئيااة الساارقة، ويوهاار فيااه بصااورة

 وماا  ذلااك فقااداًأ كبيااراأل وار اسمه ماكس، وقد نجح هذا الفاايئ  نجاهاااً 

واته إنتاتااه المشااكالا التقئيديااة التااي يتعاارض لهااا أي فاايئ  يوهاار فيااه 

براندو الذي اصطدم م  المخرج ''فرانك اوز'' فااي األيااام  المم ل مارلون

ورفض وتوده معه في نفس الموقاا  أثناااء  األولى لتصوير مشاهد الفيئ ،

ا التااي  هاار قطاالئ تصوير تئك المشاهد، مما أرغ  المخرج عئى توتيه

 فيها مارلون براندو من موق  آخر بمساعدة المم ل روبرا دينيرو الذي

ناب عنه، ورغ  ذلك فقااد اعتباار النقاااد أن دور الراهاال براناادو فااي هااذا 

األفضل في سجئه السينماني الحافل، ورغاا  كاال هااذه األدوار  الفيئ  يعتبر
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يعبر فعال عن  فيئ في  األخيرة بأنه ل  يم ل فإنه  ل يصر   هتى لحواته

 · موهاته وأفكاره

 العنصرية ضد

 التنم أسطورة هوليوود براندوأ موقفا أخالقيا  ااواال هياتااه ضااد

العنصرية التي كانت متفشية في أميركا أثناااء خمساايناا القاارن الماضااي 

الحمر والمئونين، فقد و ف أمواال هوليوود التي كان  ضد السود والهنود

وقضايا هركاا السود في أميركا، وأمام  حمر،د اليربحها في خدمة الهنو 

الملئوبااون عئااى أمااره ، لاا   الهجمة التي كان يتعرض لها هااؤالء البشاار

اشاامانازه  يكن أمام النج  مارلون براندو من سبيل لاايعئن خاللااه سااأمه و 

وخجئه من تاريخ بالده سوى أن يرفض تاننة أوسكار أفضل مم ل التي 

نااه فتاااة هنديااة أعئناات فااي الحفاال أن  عباادالً  وأرسل 1972العام ، هازها

الجاننة اهتجاتاً عئى الطريقة التااي تتعاماال بهااا  مارلون يعتذر عن قبوال

هذا أوضح موقااف رافااض لعنصاارية  هوليوود م  الهنود الحمر، لقد كان

االسااتوديوهاا  اإلعااالم، ونتيجااة لااذلك تماات مقا عااة مااارلون ماان قباال

 ·األميركية، وبدأا الحرب عئيه

  الري كينجامج برن يف

ويباادو أن إنسااانية هااذا األسااطورة السااينمانية وترأتااه وشااجاعته 

الحرية والعدالةأ تعئته يتخذ مواقف شديدة هياال العديدة  والتنامه بمبادئ

الجمي  التمئص أو التلاضي عنها في دنيااا الفاان،  من القضايا التي يحاوال

رنااامل الب  ه فاايأثناااء هااوار لاا  م أدلااى فااي1996ففي الخامس من إبرياال 

اليااف''  الري كياانل'' "CNN" األميركااي الشااهير الااذي تب ااه محطااة

بتصااريح لااه عئااى الهااواء مباشاارة، وأعئاان عئااى الجماا  قااانالًن ''اليهااود 

هوليوود، بل إنه  يمئكونها فعااالً!''، وانقئباات أميركااا كئهااا عئااى  يحكمون

ر لجاادي ، واواتهموه بالعنصرية ومعاداة السامية و···الخ! مارلون براندو،

 ·!ومقدم البرنامل هو يهودي ذكره أن ''الري كينل'' معد

 أعظم ممثل

والتااي أ ئقوهااا ضااده ألسااباب  وبعيداً عن آراء البعض المؤلمااة،

الجمياال  ذكرنا مجمئهاأ نستعرض أه  كئماا عشا  مارلون براندو وفنه

التي أترا استطالعاً سريعاً بعد تئقي نبأ  BBC أثناء رده  عئى مراسل
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بساعاان فقااد قاااال ''مايكاال ويناار'' الااذي أخاارج فاايئ  براناادو عااام  هيئهر

ال شك لاادي فااي أنااه كااان أك اار الوتااوه المحببااة '' :''''زانرو الئيل 1972

 لقد تجاوز الشهرة كمم ل، ولقد عئى الشاشة، وكان تديرا بحب معجبيه،

وكااان عطوفااا  كااان مااارلون األك اار إدهاشااا واألك اار تحئيااا بالمبااادئ،

 ·''ل شيء ذكيا وممتعا وصديقا وفيا ل  أتد م ئهبل كا وقومخئص

الناقد السينماني ''تيسون سولومنن''ن ''لقااد غياار براناادو فاان  وقاال

األفالم وعئى الشاشة، إذ ل  يضاهيه أهد فيما فعئااه ولاا   التم يل لألبد، في

كان يجرب أساليب تديدة في التم يل بجرأة  يحاوال أهد أن يضاهيه، ولقد

يوتهااه المخاارج إلااى ذلااك''·  دع تئااك األساااليب دون أنيبتاا  وكانشديدة، 

الفني بشكل  وأضاون ''أن براندو كان من الذكاء بحيه ترقى في مشواره

ق  واضح، ولقد كان يعااي تمامااا صااورته وكيااف يااروج لنفسااه''، كمااا عئاا 

في لو  أنجئو  قااانالن ''لقااد كااان أسااطورة  BBC باوز'' مراسل ''بيتر

 ·''بأنه أعو  مم ئي عصره وصفما    سينمانية، وك يرا

 

 2004يوليو  4اإلتحاد اإلماراتية ـ 
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 جنما    25النقاد اعتربوه واحدا من اهم  
 رحيل عمالق السينما العاملية مارلون براندو 

 

فقدا السينما العالمية يوم امس اهد العمالقة الكبااار برهياال الاانج  

ال مااانين   يناااهنعماار    السينماني مارلون براناادو الااذي وافتااه المنيااة عاان

عاما. وقد اتم  نقاد السينما قا بة عئى اعتبار مارلون براندو واهدا ماان 

اه  نجوم السااينما العالميااة فااي القاارن العشاارين الااى تانااب تااون واياان 

ولورنس اوليفيه وكالرك غيبل وشارلي شابئن واعتبرو فيئمه والعراب  

لمااوا ن  اال واالم ماهد اهاا  االفااالم فااي القاارن العشاارين الااى تانااب افاا 

 كين ، وولورنس العرب  ووسايكو   ريق المجد.

تمين الراهل مااارلون براناادو بادانااه العفااوي وقاادم عباار مساايرته 

الفنية عشراا االفالم المهمة م ل وعئااى الواتهااة المان ااة ، والعااراب  

 وابوكاليبس ناو ، وهو من نجوم هوليوود الحاننين عئى االوسكار.

الرغبااة  وكاناات االنباااء قااد  اساامهاعربااة وماان اشااهر افالمااه و

ذكرا قبل اسابي  عن نية الفنان مارلون براندو العااودة الااى السااينما بعااد 

سنواا من االعتناال اذ اقنعه المخرج التونسي رضا الباهي لئعب بطولة 

فيئ  وبراندو وبراندو  الذي تدور اهداثااه عاان  فاال تونسااي يسااافر الااى 

مم ل الشهير براندو وكااان مقااررا عن البح ا  الوالياا المتحدة االميركية  

لااه التصااوير خااالال هااذا الصاايف هيااه رشااح براناادو ليئعااب شخصاايته 

الحقيقية في الفيئ  وكانت اخر االعماال التي شارك في بطولتها هذا الاانج  

فيئ  وتنيرة دكتور مورو  الذي  هر فيه عئى الشاشة برفقااة مجموعااة 

 من الوهوش شبه االدمية.

ى الئقاااءاا ولاادا فااي اوماهااا بواليااة ي اهاادقاااال فاا عاان  فولتااه 

نبراسكا، هيه كان ابي يعمل مندوب مبيعاااا لمنتجاااا الحجاار الجيااري 

وكنت ثاله ا فاال االسرة والولد الوهيد فيها، وسرعان ما انتقئنااا لئعاايم 

في ليبرفيل بوالية الينوي، وهناااك اسااتقرا االساارة فااي بياات متنقاال فااي 

 منطقة ريفية.
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ه وشااقاوته قااانالن كناات  فااال انبسااا يا  فولتاا ه عاان  ويتاب  هدي اا 

مولعا بالمنافسة، وكان كل من يقترب مني يجبر عئى الدخوال في منافسااة 

 معي، كنت متمردا اهرب من البيت كل يوم اهد.

وعن ذكرياته في المدرسااة يقااوالن ذاا يااوم فااي المدرسااة اخااذا 

ثاا    لفصاال،زتاتة مئياة بدواء لئشعر وكتبت كئماا قبيحااة عئااى هااانط ا

برا منها عود ثقاب فاشتعل، واهترقت مخئفة اثرا واضحا عئى الحانط ق

وكان عقابي ان اعيد  الء الفصل من تديد وبع ني والدي الااى المدرسااة 

 العسكرية كي اتعئ  االنضبا .

وهتى في هياته السينمانية كان م ار تدال دانما، اذ كان ك ياارا مااا 

ار التااي منحاات لااه الوسااكننة ايحتل ويرفض هتى انه رفض اسااتالم تااا

ولكنه  ل عئى الدوام نجما سينمانيا رانعا عرو بيدانااه المااتقن ألصااعب 

 االدوار.

يذكر ان الفنان مارلون براندو فاز بجاننة اوسكار التم يل ماارتين 

االولى عن دوره في فيئ  عئى الواتهة المانية وال انية عاان دوره الشااهير 

  1924ليد  ن مواوهو م 1972في فيئ  العراب عام 
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 عنه ملخرج تونسي  وفاته أحبطت مشروع فيلم

 األسطورة  مارلون براندو.. النجم 
 

النج  السينماني العالمي مااارلون براناادو الااذي رهاال عاان عالمنااا 

عاماً يعتبااره الك ياارون   80أمس األوال في لو  انجئو  عن عمر يناهن  

عروو انااه هاااز تاااننة األوسااكار ماارتين لعئه متيئه و األعو  بين أبناء  

 خالال رهئته الفنية.

وأشاد وزير ال قافة الفرنسااي رينااو دونيااديو دو فااابر أمااس األوال 

 بالمم ل الراهل واصفا إياه بأنه “أسطورة سينمانية” فريدة  من نوعها.

قاال الوزير في باريسن “ ل زمنا  ويال واهاادا ماان مم ئااين قئااة 

خالال هياته . كل ما كان عئيه فعئه أن يوهاار   نما منخ السي يصنعون تاري 

أمام الكاميرا فتأخذ النا  واالشياء من هوله بعدا تديدا. كان يبعااه هياااة 

 تديدة في القصة”.

قاال دو فابر إن عااال  السااينما بأسااره ينعااى هااذا “المم اال القااوي” 

ة وشخصيته اللامضة. وتصاادرا أنباااء وفاتااه وسااانل االعااالم االمريكياا 

 هيه انهالت برقياا التعازي من زمالنه المم ئين.األوال  أمس  

وقاال المخرج فرانسيس فورد كوبوال عنه وهااو ينعيااه”مارلون ال 

يحب فكرة أن يقوم النا  بنعيه. كل ما يمكنني قوله هو أنني هاانين عئااى 

 وفاته”.

 وقاال زميئه تيمس تارنر “أمريكا فقدا نجما سينمانيا راندا”.

حيفة نيويورك تايمن واصفا االثر الااذي مان بصريك لي وقاال الناقد 

تركه براندو عئى هوليوود “ببسا ة يمكن القوال إنه فااي صااناعة السااينما 

هناااك مرهئااة مااا قباال براناادو ومرهئااة مااا بعااد براناادو. انهمااا مرهئتااان 

 مختئفتان تماما”.

وقاال عنه روبرا دوفاال الذي شاااركه فااي بطولااة االب الروهااي 

هي بالنسبة لئك يرين من المم ئين الشباب في ب الرو  ل اال“براندو كان م

أنحاء العال  وخصوصا في هااذا البئااد. لقااد تاارك بصااماا إيجابيااة عدياادة 

 عئى المم ئين الشبان”.
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وعانى براندو عئااى ماادى العشاارين عامااا االخياارة ماان مشااكالا 

تتعئاااق بوزناااه وترتااا  عئاااى ماااا يبااادو إلاااى ولعاااه الواضاااح باللاااذاء 

ا اهتقانية بالقئب العام الماضي وباادأ فااي بمشكال  وأصيب  غيرالمتوازن.

 إتراء االستعداداا لوفاته.

وتردد أن براندو عانى ماان مشااكالا ماليااة مسااتمرة بااالرغ  ماان 

إقامته في ضيعة عئى تالال لااو  أنجئااو  تقاادر قيمتهااا بااأك ر ماان مانااة 

 مئيون دوالر.

ة بمأسااا تنوج براندو ثال  مراا ولديه تسعة أوالد. ومرا هياته

التااي  1990اعتقل نجئه كريستيان لقتئه صااديق شااقيقته شاايني عااام هيه  

 .1995انتحرا هي نفسها في عام 

ويبدو أن براندو شعر أن نهايته اقتربت عناادما قاارر قباال عااام أن 

يعد بنفسه ترتيباا وفاته بعد أن أبئو أصدقاءه وأسرته أنه مسااتعد لئمااوا 

 وأنه أعد سيناريو تنازته.

ن أمئه في أن يتقاادم الاانج  تاااك نيكئسااون قتها عاندو و وأعرب بر

المعنين في وفاته وأن يئقي الملني مايكل تاكسون كئمااة فااي تأبينااه كمااا 

أبدى رغبته في أن يحر  ت مانه وأن ين ر رماده بين أشجار النخياال فااي 

 واهدة من تنر تاهيتي التي كان يمئكها.

و هياتااه يااروي سيناري ا فإن وإذا كان سيناريو وفاته يحمل  ابعا رومانسي 

هياااة هافئااة الهااد أسااا ير السااينما والمساار  فااي هوليااوود. دون فيتااو 

كورليوني .. ستانئي كوالسكي ..تيري مالوي.. الاادكتور مااورو.. وأسااماء 

 ال نهاية لها تسدها المم ل االمريكي الراهل.

ولد براندو في والية نبراسكا فااي ال الااه ماان ابرياالي نيسااان عااام 

 1950فااي السااينما فااي فاايئ  “ الرتاااال” فااي عااام  بدايتااهوكانت   1924

ولكن برز إلى االضواء عندما أدى شخصية ستانئي كوالسكي فااي رانعااة 

 المؤلف المسرهي تينسي ويئيامن “عربة اسمها الرغبة”.

أي بعااد  1954واسااتطاع براناادو أن ينتاانع االوسااكار فااي عااام 

ية المالكاا  دى شخصاا ناادما أأربعة أعوام فقط من بدايااة مشااواره الفنااي ع

 تيري مالوي “في مواتهة الماء”.

ويصل براندو إلى ذروة التألق في ثالثية المخرج فرانسيس فااورد 

كوبوال “االب الروهي” التي هققت نجاها ساااهقا فااي الوالياااا المتحاادة 

والعال  ولعب فيها براندو دور االب الروهي لعصاباا المافيااا دون فيتااو 
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نقاااد إنااه “لاان يتكاارر”.  وهصاال براناادو عنه الد قاال كورليوني في تجسي 

ولكنااه   1972عئى تاااننة االوسااكار عاان دوره فااي هااذا الفاايئ  فااي عااام  

رفضها اهتجاتا عئى معامئة الحكومة االمريكية لئهنااود الحماار فااي ذلااك 

 الوقت.

ولعل سر عبقرية مارلون براندو يرتاا  إلااى أنااه أهااد المااروتين 

استخدام المم ل لمهارتااه أك اار   مد عئىذي يعت لفكرة “التم يل المنهجي” ال

من اعتماااده عئااى التقنيااة ممااا يقربااه أك اار ماان الصااد  فااي االداء وماان 

 الجمهور خاصة عئى المسر .

وهذا سر تألقه فبراندو يسااتطي  أن يشااارك فااي فاايئ  استعراضااي 

رغ  عدم إلمامه بهذا الئون أو يااؤدي شخصااية رتاال ماان أصااوال يابانيااة 

 دخل إلى قئبك.نعك وي اد  يقولكن أداءه الص

 1996ولكن هياة هذا المم ل ل  تخل أيضا من متاعااب ففااي عااام  

ثارا الوالياا المتحدة ضااده عناادما  هاار فااي مقابئااة ماا  المااذي  الري 

كياانل فااي برنامجااه الشااهير “الري كياانل اليااف” وصاار  بااأن “اليهااود 

بأنااه يحكمون أمريكااا باال إنهاا  يمئكونهااا فعااال”. واتهاا  فااي أعقاااب ذلااك  

معاد لئسامية هتى استسئ  في النهاية وأعئن أنااه لاا  يقصااد مااا نصري و ع

 قاله.

وبوفاة براندو أهبط مشروع فيئ  كان سيقوم ببطولته وكااان ساايبدأ 

ويحماال عنااوان “براناادو وبراناادو” ماان إخااراج   2005تصويره في عام  

 التونسي رضا الباهي.

نسي رتل تو ويروي الفيئ  قصة هياة براندو الشخصية من أهالم  

شق السينما ومول  ببراندو فيسافر إلى أمريكا ويئتقي به فيدعوه براندو يع

 إلى مننله ليبدأ معه رهئته في دروب ذكرياته.

 

 2004يوليو  4الخليج اإلماراتية ـ 
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 رحيل املمثل االمريكي مارلون براندو 
 

  تااوفي المم اال األميركااي مااارلون -)د ب أ(  -لااو  انجيئاايس 

يرون أعو  مم ل بين أبناء تيئه عن عماار يناااهن ره الك  ذي يعتب ال براندو 

 .عاما 80

ديفيد سيئي محامي براناادو الجمعااة إن المم اال الحااانن عئااى  وقاال

تااوفي فااي لااو  أنجيئاايس   مشااواره الفنااي تاننة االوسكار مرتين خالال

 .مساء الخميس

االسااطورة الااذي ألهاا  أساائوبه  وأضاااو ساايئي أن مم اال السااينما

الرنااة فااي تمااام  لمم ئين االخرين توفي بقصور فااييد من اني العدالسينما

 فااي المركاان الطبااي ويااو سااي أال أيااة  فااي لااو   مساااء 30.6الساعة 

وتجم  أفراد أسرة المم ل فااي لااو  أنجيئاايس ويجااري ترتيااب   .أنجيئيس

 .له تنازة خاصة

وأشاااد وزياار ال قافااة الفرنسااي رينااو دونيااديو دو فااابر الجمعااة 

هاال مااارلو براناادو واصاافا إياااه بأنااه وأسااطورة راال يركاايبالمم اال األم

الوزير فااي باااريس و اال زمنااا  ااويال  قاال .من نوعها  سينمانية  فريدة

هياااته . كاال مااا  واهدا من مم ئين قئة يصنعون تاريخ السينما ماان خااالال

 كان عئيه فعئه أن يوهر أمام الكاميرا فتأخااذ النااا  واالشااياء ماان هولااه

 .«في القصة  ة تديدةبعه هيابعدا تديدا. كان ي 

ينعااى هااذا والمم اال القااوي   قاال دو فابر إن عال  السااينما بأسااره

األميركيااة  وتصاادرا أنباااء وفاتااه وسااانل االعااالم .وشخصيته اللامضة

 .الجمعة هيه انهالت برقياا التعازي من زمالنه المم ئين

فرانساايس فااورد كوبااوال عاان المم اال الفريااد وهااو  وقاال المخاارج

بنعيااه. كاال مااا يمكننااي قولااه  فكرة أن يقوم النا  ال يحب ومارلونينعاه 

 «.هو أنني هنين عئى وفاته

 .أميركا فقدا نجما سينمانيا راندا» وقاال زميئه تيمس تارنر

واصفا االثر الااذي  وقاال الناقد ريك ليمان بصحيفة نيويورك تايمن

 السااينماتركه براندو عئى هوليوود وببسا ة يمكن القوال إنه في صناعة 

هناااك مرهئااة مااا قباال براناادو ومرهئااة مااا بعااد براناادو. أنهمااا مرهئتااان 

 .«تماما مختئفتان
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وقاال عنه المم ل روبرا دوفاال الذي شاركه في بطولة فيئ  االب 

براندو كان م ل االب الروهي بالنساابة لئك ياارين ماان المم ئااين » الروهي

اا تاارك بصااموخصوصااا فااي هااذا البئااد. لقااد  الشباب فااي أنحاااء العااال 

 .«بية عديدة عئى المم ئين الشبانإيجا

براندو عئااى ماادى العشاارين عامااا االخياارة ماان مشااكالا  وعانى

ولعااه الواضااح باللااذاء غياار  تتعئااق بوزنااه وترتاا  عئااى مااا يباادو إلااى

وباادأ فااي  المتوازن. وأصاايب بمشااكالا اهتقانيااة بالقئااب العااام الماضااي

 .إتراء االستعداداا لوفاته

مستمرة بالرغ  ماان  مشكالا ماليةانى من راندو عوتردد أن أن ب 

 إقامته في ضيعة عئى تالال لااو  أنجيئاايس تقاادر قيمتهااا بااأك ر ماان ماااة

 .مئيون دوالر

وتاانوج براناادو ثااال  مااراا ولديااه تسااعة أ فاااال. وماارا هياااة 

هيه اعتقل نجئه كريستيان لقتئه صديق شقيقته شاايني عااام  براندو بمأساة

 .1995عام  سها فيالتي انتحرا هي نف 1990

ويبدو أن براندو شعر أن نهايته اقتربت عناادما قاارر قباال عااام أن 

ترتيباا وفاته بعد أن أبئو أصدقاءه وأسرته أنه مسااتعد لئمااوا  يعد بنفسه

 .تنازته وأنه أعد سيناريو 

وأعرب براندو وقتها عن أمئه في أن يتقاادم الاانج  تاااك نيكئسااون 

كئمااة فااي تأبينااه كمااا تاكسون مايكل  وفاته وأن يئقي الملني المعنين في

ت مانه وأن ين ر رماده بين أشجار النخياال فااي  أبدى رغبته في أن يحر 

 .يمئكها واهدة من تنر تاهيتي التي كان

وإذا كان سيناريو وفاته يحمل  ابعا رومانسيا فإن سيناريو هياتااه 

 .هياة هافئة الهد أسا ير السينما والمسر  في هوليوود يروي

ستانئي كوالسكي ..تيري مالوي.. الاادكتور  .. ليونييتو كوردون ف

األميركااي مااارلون براناادو  مورو.. وأسماء ال نهايااة لهااا تساادها المم اال

 .عاما 80الذي رهل عن عالمنا الجمعة عن عمر يناهن  

 1924براندو في والية نبراسااكا فااي ال الااه ماان نيسااان عااام  ولد

ولكاان باارز  1950ي عااام رتاااال  فاا فيئ  وال وكانت بدايته في السينما في

رانعااة المؤلااف  إلى االضواء عندما أدى شخصية سااتانئي كوالسااكي فااي

 .«المسرهي تينسي ويئيامن وعربة اسمها الرغبة
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أي بعااد  1954ينتاانع االوسااكار فااي عااام  واسااتطاع براناادو أن

أدى شخصااية المالكاا   أربعة أعوام فقط من بدايااة مشااواره الفنااي عناادما

 .«ة الماءي مواتهتيري مالوي وف

في ثالثية المخرج فرانسيس فااورد  ويصل براندو إلى ذروة التألق

الوالياااا المتحاادة  كوبوال واالب الروهي  التي هققت نجاها ساهقا فااي

فيتااو  والعال  ولعب فيها براندو دور االب الروهي لعصاباا المافيااا دون

دو صاال براناا وه    كورليوني في تجسيد قاال عنه النقاد إنااه ولاان يتكاارر .

ولكنااه  1972االوسااكار عاان دوره فااي هااذا الفاايئ  فااي عااام  تاااننةعئى 

الحكومة األميركية لئهنااود الحماار فااي ذلااك  رفضها اهتجاتا عئى معامئة

 .الوقت

يرتاا  إلااى أنااه أهااد المااروتين  ولعل سر عبقرية مارلون براندو 

أك اار لمهارته  لفكرة والتم يل المنهجي  الذي يعتمد عئى استخدام المم ل

 ه عئااى التقنيااة ممااا يقربااه أك اار ماان الصااد  فااي االداء ومااناعتماد من

 .الجمهور خاصة عئى المسر 

استعراضااي  وهذا سر تألقه فبراندو يسااتطي  أن يشااارك فااي فاايئ 

رغ  عدم إلمامه بهذا الئون أو يااؤدي شخصااية رتاال ماان أصااوال يابانيااة 

 .الصاد  يقنعك ويدخل إلى قئبك ولكن اداءه

 1996عااام  تخل أيضا من متاعااب ففاايم ل ل  هذا المولكن هياة 

ثارا الوالياا المتحدة ضااده عناادما  هاار فااي مقابئااة ماا  المااذي  الري 

برنامجااه الشااهير والري كياانل اليااف  وصاار  بااأن واليهااود  كينل فااي

فعااال . واتهاا  فااي أعقاااب ذلااك بأنااه  يحكمون أميركااا باال إنهاا  يمئكونهااا

أنااه لاا  يقصااد مااا  ئناية وأعفي النهعنصري ومعاد لئسامية هتى استسئ  

 .قاله

ساايبدأ  وبوفاة براندو أهبط مشروع فيئ  كان سيقوم ببطولته وكااان

ويحمل عنااوان وبراناادو وبراناادو  ماان إخااراج   2005تصويره في عام  

 .الباهي التونسي رضا

ويروي الفيئ  قصة هياة براندو الشخصية من أهالم رتل تونسي 

يركا ويئتقي به فيدعوه براندو إلى أم فيسافر ومول  ببراندو  يعشق السينما

 .رهئته في دروب ذكرياته إلى مننله ليبدأ معه

 

 2004يوليو  4الرأي األردنية ـ 
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 مارلون براندو: الكوكب الفاتن علي مدار الرغبة القاتلة.. 
 يتحول اسطورة يف اخلفاء والتجلي 

كان يستعد ملشروع مع املخرج التونسي رضا الباهي  
 عاما  80عن املوت  ن يطويهقبل أ

 مخيس اخلياطي 
 

واخيرا رهل... ورهئته هذه المرة عن ثمانين سنة من العماار هااي 

الصحيحة. ذلك ان رهااالا المم اال العبقااري والاانج  االمريكااي مااارلون 

براناادو عدياادة ومتبدلااة بتباادال اهوالااه المعنويااة والعا فيااة والماديااة منااذ 

والمنااتل فاارد     لئمخاارجبفاايئ  1950 هوره عئي شاشة السينما في العااام  

زينمان هكذا يكون الرتاال وباالخص في السنة الموالية بفيئ  تحاات ادارة 

مخرج ارتبط اسمه بااه وهااو ايئيااا كااازان فااي فاايئ  عربااة اساامها الرغبااة 

لتينسي ويئيامن وبمشاركة فيفيان الي هتي اخاار  هااور لااه فااي فاايئ  هااو 

ساايس كوبااوال راج فران ن من اخاا نسخة من فيئ  سابق له بعنوان القيامة ات

لئمرة ال انية وكاد ان يوهر في الفيئ  القادم لئتونسي رضا الباهي بعنااوان 

براناادو براناادو بعااد ان تاا  االتفااا  عئااي ذلااك. رهااالا عدياادة تساادية 

ونفسااانية وسااينمانية، وعانئيااة، بعضااها لاا  يكتماال والاابعض االخاار راي 

لاايس  ح عالمااااخااري لتصااب النهاية الماساوية في هين اكتمئت مراهاال ا

 بامريكا وهدها، بل في العال .

سنة بعااد ان تاانوج مااراا عدياادة   80رهل براندو وله من العمر  

وترك ا فاال تس  معترو به  او خمسة عشرة بحسب محاضاار الشاار ة 

فيئما ليساات كئهااا ماان  38او خمس وعشرين بحسب الشانعاا وعمل في 

ي فاان التشااخيص. وم آيااة فاا يعتبرالي عيون السينما ولكن العديد العديد منها 

وتعبير تشخيص ال يالنمه، الن ما اتي به هذا الشاب ال انر عئااي الوضاا  

دومااا منااذ نعومااة اضااافره هااو عاادم التم ياال وقئااة التقيااد بحااواراا 

السيناريوهاا، مما سمح له باهتواء الشخصااياا وسااحبها اليااه وتئوينهااا 

قباال. وبعااده  يال من  كية له مبطابعه الخاص الذي ل  تشاهد السينما االمري 
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اتاات موتااة التم ياال بااالفطرة التااي نجاادها لاادي روباارا دي نياارو ، آال 

باتشااينو ، روباارا دوفاااال ، هرفااي كيتاال وغيااره  ماان االمااريكيين و 

دوبارديو من الفرنسيين واهمد زكي فااي مصاار الااي غيااره  ماان صاانف 

 العمالقة.

 الرحلة االول: عنوان التمزق
ن اصااوال انكئينيااة الحاااال وماا متوسااطة  عانئااة مااارلون براناادو 

وايرلندية وفرنسية تعيم في مدينة اوماها بين هرافيم الاميدال واساات ، 

صعايدة اميريكا، عئي الحدود بين واليتي نيبراسكا و آيوها ، اي في قئب 

الوالياا المتحاادة االمريكيااة هيااه تبسااط ماانارع الااذرة الشااامية الوانهااا 

ة الشااامية والنهاار ارع الااذرري . ومنالصفراء وعئي ضفاو نهر الميسو 

هما عالمتان من عالماا السينما االمريكية سواء في افالم رعاة البقر او 

افالم الحركة، وهما نوعيتان قئما نجدهما في غير اميركااا. االب مااارلون 

برنااداو سااينيور )ولاايس براناادو كمااا هئااي لئطفاال ان يساامي( يعماال فااي 

ئهااه وراء النساااء اال بال ون هياتااهصااناعة االساامدة الكيمياويااة وال يئاا 

واالنلما  في الكحولياااا لحااد ان ابنااه مااارلون وصاافه ذاا ماارة، بعااد 

مضي سنين، بااان دمااه خئاايط ماان التستوسااتيرون )وهااو هرمااون تفاارزه 

الخصااية( والكواارين )هرمااون تفاارزه اللاادة الكوريااة(، ماان الكحااوال 

 اضااية )ماانواللضااب . امااا الوالاادة دوروثااي بااانبيكر ، فهااي مم ئااة افتر

ذ الااذين كااانوا فااي فصاائها المم اال هنااري فوناادا( عئااي هااد تعبياار التالمي 

الفرنسي فراسوا فورستيي ونشطة في تمعيااة الاادفاع عاان هقااو  المااراة 

المدنية. وتراء عالقاتها الفاشئة م  زوتها وخالنها تلاار  هااي االخااري 

وال في الكحوال واالنهيار العصبي وتقضي وقتها في غرفة النوم بين الكح 

ي دهئين مننلها هيااه تصاان  الجعااة. ممااا يعنااي ان الحياااة انر او فوالسج 

اليومية في مدينة مكونة ماان الماانارعين البسااطاء وذوي آفااا  اقتصااادية 

ومعنويااة محاادودة وتحكاا  كبااار الماانارعين فاايه ، وديااونه  ال قيئااة لاادي 

انساايس البنوك ل  تكن وردية لئولد الوهيد الذي انناد لئعانئة بعد بنتين )فر

. تراء هذا المناخ الخاااص 1924ي ال اله من آذار )ابريل(  وسئين( فوت 

والعام، مااا كااان لئطفاال اال ان يتباا  اصااحاب السااوء والبطالااة. فئاا  يكاان 

المسار الدراسي لمارلون الصلير تيدا او هتي ادني من المتوسااط بقئياال 

تجاهااه كمااا كااان ياماال الوالااد والوالاادة... وبالتااالي، ازدادا هاادة الوالااد 
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ئااه بلال ااة ونفااور... ومااا كااان لالباان امااام غطرسااة الوالااد صبح يعاموا

وانهيار اعصاب الوالدة في الخمرة واالرها  بعد البحه عن والدتااه فااي 

هاناااا المدينااة اال ال ااورة. بااين االباان واالم عالقااة عا فيااة قويااة واثاار 

 يواساايها محاولة انتحار، ل  تجد من افراد عانئتها اال ابنهااا مااارلون الااذي

ن معنوياتهااا. لاا  يكاان براناادو يمتئااك انااذاك اال قااوة المالهوااة ويرفاا  ماا 

والمحافوة عئي  بيعته من اث  القولبة والنجاة من تفتت القي  تحاات سااتار 

المحافوة. امام هذا االمر، قرر الوالااد السااكير والمحاابط ان يعطااي البنااه 

ه فااي مه، فسااجئدرسا يساعده عئي تحمل مشا  الحياة وابعاده عن تاثير ا

كاديمية العسكرية شاتوك بمدينة فاريبو بوالية مينيسوتا . اال ان الشاب اال

ل  يركن لقواعد العسكر فقد ثار بالطب  عئي الوض  وخاصة في بئد دخل 

رهي الحرب العالمية ال انية، فطرد ماان االكاديميااة لعاادم امت الااه لقواعااد 

اال ان كاديميااة نيسااة االالمعيشة العسكرية وقياال ان الساابب هااو اهاارا  ك

معئوماا اخري تقوال بسبب عالقاا مشبوهة... لقد قاال مرة لئقاضي فااي 

مسااالة اتراميااة فااي منتصااف التسااعينياا ن انااي ماان ساااللة  ويئااة ماان 

السكيرين االيرلنديين. خالي وخاال والدتي واخواتي كئهاا  ماان السااكاري. 

ماااذا هااولين. للقد هضرا ماا  الوالااد والوالاادة اتتماعاااا السااكاري المج 

 ف نجواو هذا ما ال اعرفه .وكي 

وها هو فااي ساان مااا قباال العشاارين وماان تديااد يجااوب الشااوارع 

ويختئط بانواع اتتماعية متباينة، فيقرر التوتااه الااي نيويااورك فااي العااام 

1943. 

 الرحلة الثانية: اقتناص الفرص
السااينما االمريكيااة فااي االربعينياااا فااي اوتهااا رغاا  تقئااص فااي 

عانيااة لئرفاا  ماان معنوياااا الجاايم االمريكااي فااالم الدك اارة االاالنتاااج و 

وتراء وصوال الدع  الفكري والجمالي االوروبي من سااينمانيين عمالقااة 

من ام اال رونوار ، روني كئير ، ماكس اوفولس ، هيتشكوك ، سااترنبر  

و فريتن النو الذين فر معومهاا  ماان النازيااة التااي اتتاهاات اوروبااا. ماان 

سة الا نيوديل لئرنيس ايننهاور ضمن سيا  رد ينصهرتهة اخري تون فو 

و شابئن ينجن فيئ  الدكتاتور )ساخرا من هتئر( و هور العبقري اورساان 

ولس بفيئمه االعجوبااة المااوا ن كااين اضااافة لالنطالقااة الجدياادة لالفااالم 

البوليسااية ماا  تااون هيوسنيداشااياال هامياات بفاايئ  الصااقر المااا ي ماا  
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م اللنانية بفيئ  زيلفيئد فولين لااا ي االفالتجديدا فال ناني بوغارايباكاال او 

فنشنتي مينيئئي هااذا عئااي مسااتوي السااينما، فمااا بالااك بااال ورة التحدي يااة 

القانمااة فااي الفنااون االخااري م اال الموساايقي والروايااة والشااعر والفنااون 

التشكيئية والتي بهااا اخااذا امريكااا المشااعل ماان اوروبااا القااارة العجااوز 

ال  تديااد ستسااوده الحاارب الباااردة ياال( فااي عاا ا )كمااا قلتتحمل مسؤولياته

 وصراع هاد بين القطبين.

، غئفتااه 1943هينما وصل برادنو الي مدينة نيويااورك فااي العااام  

هذه ال ورة العارمة عئااي التقاليااد. ومااا لئ ااانر عئااي الوضاا  اال ان يئتقااي 

 بال انرين من ام اله وه  ك اار اذ اللئيااان عئااي اشااده. ماان هنااا اتاات فكاارة

بااة الااا آرا سااتيودنتس ليااو التااي عرفاات فااي مااا بعااد   بااين  ئاالنخاارا

الساايدة  1935بسااتوديو المم ئااين )آكتااورز سااتوديو( الااذي اسسااته ساانة 

فالناغان عئي قاعدة ان عئي المسر  ان يتاقئ  م  الوروو الجيوسياسية 

والئلوية لجمي  االتنا  االمريكية ويتحااوال الااي خدمااة عموميااة قباال ان 

و ايئيااا كااازان ليضااعاه عئااي ماادار  ريقااة رازبير  يااه لااي ساات يتساائل ال

الروسي كونستنتان ستانيسالفسكي . تقااوم هااذه الطريقااة فااي اتداء عئااي 

اكبر درتة في التماهي بااين الشخصااية االساسااية لئمم اال ماا  مااا تتطئبااه 

الشخصية الروانية من معرفة دوافعهااا الداخئيااة وتناقضاااتها. وماان هنااا، 

العصاااب النفسااي وقئقااه وتحرياار ج هقيقااة  ي اسااتخرايتمحور العماال عئاا 

الالوعي وبالتالي ا ال  سرا  المكبوا من اللضب وال ورة والصااخب 

بما يكون ا ر الشخصية الروانيااة ومكوناتهااا المسااكوا عنهااا. والنتيجااة 

فااي اغئااب االهيااان هااي التعبياار الطبيعااي الااذي يضاافي عئااي العاارض 

قة اخااري واسس  ري يتناقض  المشهدي درتة كبيرة من الصد . وهو ما

معروفة بطريقة برخت . ذلك ان لهذا المنباات المشااهدي تفرعاااا عدياادة 

عئي مستوي المسر  والسينما والرواية، اذ ترعرع فااي  ئااه كتاااب ماان 

مقا  هنري ميئئاار ، تينيسااي ويئيااامن وغيرهمااا. وهااا براناادو يجااد فيهااا 

 اكسير هياته ومعني لوتوده.

ة عن الحقيقة الشخصااية والباه    لمتضاربةولمتابعة هذه التياراا ا

الفرياادة لالنسااان، كااان عئااي مااارلون براناادو ان يتحماال الوال ماارة فااي 

هياته، وقد تعدي سن العشرين، مسؤولية مصيره الشخصي. كونه اغاارم 

هتي النخاع بالمساار ، قااام بعديااد االعماااال الصااليرة كمناااوب فااي اهااد 

هااام ثرين دون بورشااة كاااالفناد  فااي النهااار ثاا  كطالااب فااي فاان الاارقص  
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والتم يل في ورشة سااتيال آدلاار . وفااي نيويااورك، يجااد براناادو امااا ثانيااة 

وهي سااتيال آدلاار ، ابنااة المم اال اليهااودي يعقااوب آدلاار. وبالمقاباال، تجااد 

سااتيال فااي براناادو الشاااب اللااامض ذا العضااالا الفوالذيااة والهياااة 

سمه فااي ن يسجل االذكورية. وتنشا بينهما عالقة  ويئة سمحت لبراندو با

العماال المسرهية لجيل خارج عن النمط العام المحااافظ. وهكااذا و اااا ا

قدماه الخشبة في اعماال عديدة لا شكسبير و سااتانئي كوفمااان و ماكسااويل 

اندرسون . وقيل ان له القدرة عئي تم ياال الحااب وتجساايد الااريح والئعااب 

رة ماان م  الموا وخاصة الئعب ماا  المااوا هينمااا اعئاان بنفسااه ذاا ماا 

التقااي المخاارج   1944عن وفاته. وفي تئك الفترة ماان العااام    1998عام  ال

ستانئي كرامر الذي قدمه لا فريد زينمان وكان اوال دور لااه فااي اوال فاايئ  

رواني في هياته هو هكذا يكون الرتاااال امااام تيرياانا وراياات و ايفرياات 

ته . وفي عقد واهد سيصبو مارلون براندو ببصااما1950سئوان في العام  

عشر فيئما عديدها من عيون السينما العالمية وقااد تعئاات من خمسة  اك ر  

 منه خرافة فذة وفريدة.  

 الرحلة الثالثة: النجاح املباغت
لاا  يكاان ذاك الفاايئ  االوال رغاا  اساائوبه المقتصااد وموضااوعه 

الجريء )العجن الجنسي اثر اصابة هربية واسااتحالة الاانواج( ومنااا ره 

 يااومكين ليرضااي تطئعاااا وموساايقي حقيقيااين العامااة بااين المعااوقين ال

براندو السينمانية. ولكنها فتحة ما كان له ان يسدها وهو الباهه الاادؤوب 

عن منيد من الجهد والتجارب. ومن المصادفاا السارة ان يئتقي براناادو 

باهد الذين اثااروا فااي المدرسااة التااي اصاابح ينتمااي اليهااا وباادا يشاا  ماان 

ها الرغبااة . التقااي عربااة اسااممساارهية    خاللها وعماال تحاات ادارتااه فااي

المخاارج اليااا كااازان ، المهاااتر االرمنااي الااذي اصاابح داعيااة ماان دعاااة 

مدرسة ستانيسالفسكي ، وعن نص لا تينيسي ويئيامن كان قد قدمااه عئااي 

خشبة المساار ، تفرقاا  براناادو فااي تاااادية دور العاماال الخشاان البولناادي 

عااام ار فااي الح لالوسااكاالصل سااتانئي كوفالسااكي والااذي ماان اتئااه رشاا 

عربة اسمها الرغبة من تم يل فيفيااان الي الااذي يعتباار اليااوم ماان   1952

ميثر السااينما العالميااة واعيااد اقتباسااه بااذاا النكهااة فااي عديااد السااينماا 

العالمية ومنها المصرية. هذه المراة )بالنم دوبوا( التي اتت عنااد اختهااا 

ج نس ماا  زو مااار  الجاا تقربا من رتل راشد وهادئ تااود الاانواج منااه ت 
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اختهااا )كوفالسااكي( فتصاابح مخبولااة لتهااي  بااين اروقااة شااقة بمدينااة 

نيواورليان . لقد تمكاان براناادو تحاات ادارة اسااتاذه كااازان ماان ان يتساائل 

لشخصية العامل ويعطيها خشونة تقط  م  سالسة تم يل من ساابقوه م اال 

غاري غراناات و كئياارك غيباال وغيرهمااا لحااد ان براناادو اعتاارو ماارة 

ينتنع دانمااا الحااق وال يخاااو اباادا. فهااو ال يتساااءال وال وفالسكي  قانالن ك

يشك، الن اناه انتفخت هتي تجمدا. كان يمتئك ذلك الصاانف ماان العنااف 

اللئيظ الذي اكااره. انااه يخيفنااي وال اهااب م اال هااذه الشخصااياا . اهااب 

براندو ام كره، لقد افئح في تذب كوفالسكي اليه امام العويمة فيفيان الي 

استجاب لرغبة دفينة في الشباب فااي اميركااا المحافوااة   ال ناني  وكان هذا

الي هد انه اصبح رمنا له لعقود  ويئااة. وكااان النجااا  غياار المتوقاا  اذ 

قاال براندو كما لو كنت نانما. وعند صحوتي وتدتني تالسا عئااي اكيااا  

ماان الحئااوي . ومنااذ تئااك الصااحوة اصاابح براناادو نجمااا ماان نجااوم الااا 

ها( نجوم تحسب لهاا  الشااركاا الكبااري الااف يئة وضحات )بين لاوفرناي 

هساااب امااام نشااوء التئفاانة ومنافسااتها لئسااينما وكااذلك انفتااا  السااو  

االوروبية وعطشها لنوعية تديدة من الخطاب السينماني التي تعباار عاان 

 مذا  الحرية وكسر المحضوراا.

 الرحلة الرابعة: مساء سابعة
ذي اعطي افالمااا هامااة كازان البراندوي هذه الرهئة قوامها ال ناني

منها فيفا زاباتا عن ساايناريو لااا تااون شااتاينبك وتم ياال انطااوني كااوين و 

. القصااة معروفااة تعاارض لمساايرة ال ااوري 1952تان بيترز فااي العااام  

المكسيكي اميئيو زاباتا وكيف تحوال من ثوري محرر الااي هاااك   اغيااة 

ذمتااه فيمااا ان يباارئ ننااا بكااازالي ان اغتيل في كمين كااان قااد توقعااه. وكا

اقترفه في هق زمالنه )اته  بانه وشي بعديااد السااينمانيين التقاادميين م اال 

توزيف لوزي و ستانئي دونن امام الئجنة الماكارثية لمحاربااة الشاايوعية 

وقد هاوال كااازان ان يباارئ نفسااه فااي فاايئ  المصااالحة ماان تم ياال كياارك 

الصااة ماان ف ا اارا خ دوغااال (، االماار الااذي لاا  يمنعااه ماان ان يسااتئ

السوفييتي ايننشتاين )فيفا مكسيكو(. براندو وكوين )زاباتا واخااوه( كونااا 

مئحمة درامية ل  تضمحل صورها هتي هذه الساعة. وتسااتمرالرهئة ماا  

ومن   1954كازان في فيئ  عوي  هو اتخر وهو عئي الرصيف في العام  

سااان و   يفا ماريتم يل براندو م  كوكبة من النجوم منه  كارال مالدن و ا
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ود شتاغر . القصة والمناااخ معروفااان لاادينا نحاان العاارب كونهمااا همااا ر

ذاتهمااا الئااذان بنااي عئيهمااا يوسااف شاااهين فيئمااه باااب الحديااد ن عاماال 

وصديقته فااي صااراع ماا  مجموعااة ماان المجاارمين اسااتولوا عئااي نقابااة 

الميناء. هصل براناادو عئااي اوال اوسااكار فااي هياتااه عاان دوره فااي هااذا 

ترة الخمسينياا )الفيفتين( م  افالم اخري النااا ق صبح في ف  الذي االفيئ

الرسمي بمعتقداا الشباب التحررية )تي شاايرا ودتيناان...(. ان مشاااهد 

براندو بقميصه االبيض تعئت المؤرخ السينماني روتي بوسااينو يكتاابن 

يم ل براندو وبقوة  ريقة تديدة في التواتد والشااعور. تحاات تبااين ثااور 

  عينين يصعب الت بت ماان بريقهمااا. انااف اعمة تحرصة شعر ن محدد بق

مالك  اهتفظ برسمه الكالسيكي، شفتان شهيتان شحيحتان فااي االبتسااامة. 

كل العناصر ترس  وتها منلئقااا. وكااان براناادو مسااتاء ماان ثقاال اثاا  مااا. 

ولكن تحت موهر الرتل المتعناات الااذي يحركااه لفتااراا غئيااان عنيااف، 

لنانيااة خالصااة بااالتعبير عاان ة تساامح لومااة خالصاا توهر لفتراا قئيئة نع

نفسااها . وبالتااالي وماا  صااور ومشاااهد ماان افااالم اخااري كااا المجموعااة 

المتوهشة او يوليو  قيصر اصبح براناادو رماانا تنساايا )ساااكس ابياال( 

يكهاارب االفااالم والمشاااهدين )وخاصااة المشاااهداا( وباااا الشاااب ماان 

قااي بعااض الرصاايف ليئ  عئي  اشهر نجوم الفن الساب  في العال . اال ان ف

الصد من  رو التقدميين االمريكيين كون كازان تعل من نقابااة الميناااء 

عشا لئمجرمين، وهو امر قياال انااه غياار صااحيح. ممااا تعاال   1954سنة  

هنري ميئئر يتهمااه بالوشاااية والتعاماال ماا  الشاار ة. وعنااه يكتااب الناقااد 

ريو فااي ل الساايناالفرنسي اندري بازان ن ما اعرفه عن ايئيااا كااازان يجعاا 

يني ثقيال نوعا ما. ويبقي من الفاايئ  االداء العوااي  لبراناادو فااي مشااهدي ع

الحب. االوال عند الخروج من الكنيسة وال اني عند كسر الباب لئعودة الي 

 صديقته .

من هذه االفالم، لاا  تعااد التفرقااة بااين براناادو وشخوصااه ممكنااة، 

 لبراناادو   ي اسااتجابوبين شخوصه وموهره   الما ان الشااارع االمريكاا 

 ورفعه عاليا في خانة النجوم الجدد...

 الرحلة اخلامسة: التشتت جراء النكران
منذ فاايئ  عئااي الرصاايف اصاابح براناادو عمئااة ثابتااة القيمااة لاادي 

المخاارتين والشااركاا االمريكيااة. وتتالاات اعمالااه ماا  اهاا  المخاارتين 
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س المشااهورين ماان بياانه  عئااي ساابيل الم اااال ن توزيااف لااي مااانكيفيك

الحمااام الباايض والرتاااال السااياون(، ساايدني لوماااا   قيصاار و )يوليااو 

)الرتل ذو الجئد ال عبان( شابئين )الكونتيسااا الحافيااة(، ادوارد ديميتريااك 

)هفل المالعين( ارثر بان )المالهقة القاتئة(، تون هيوستن )انعكا  في 

عين ذهبية ( تيئااو بوتيكورفااو )كيمااادا(. وم اال صااحبة اهاا  كوكبااة ماان 

نها منتلومري كئيفت ، سوفيا لورن ، فرانك ساايناترا ، العال  منجوم في  ال

الينابيه تايئور ، دين مارتن ، انا مانياني ، يااوال برينااار ، تااين فوناادا و 

 تون غيئلود والقانمة  ويئة...  

وفي اقل ماان عقااد، تباادال ذو  الجمهااور وغاانا التئفاانة بعئكتهااا 

تعاال نقابااة نيااة ممااا  مل التئفالبيوا وبااداا شااركاا السااينما تنااتل الباارا

المم ئين تشن اضرابا ضد االستوديوهاا الكبااري، وذلااك الوال ماارة فااي 

تاريخها اضافة الي الهدوء النسبي في الحاارب الباااردة وتحوياال االنتاااج، 

خاصة الضخ  منه، خارج امريكا م  امكانيااة رفاا  ثئااه الضاارانب عاان 

  ينياا، ضاا تصااف الساات االربا  اتتية منها. وتمت في تئك الفتاارة، اي من 

 ارب  شركاا كبري في شركة واهدة...

وهنا بداا صورة مارلون براندو تتفتاات نوعااا مااا وكااان صااورة 

ال انر ل  تعد تستهوي الشااباب وافالمااه لاا  تعااد تجااذب الجمهااور بمااا فيااه 

الكفاية. بدا براندو يسام من الصورة التي الصقتها اياه الشااركاا الكبااري 

عمل فيها ودخل في دوامة النيجاااا م التي ي ن االفالوبالتالي بدا ينسحب م

المتعددة والطال  المحتوم ومقاااالا الصااحف الساايارة واهماااال مواعيااده 

وعدم هفظ هواراته لحد انه اصبح كابو  المنتجين. ومااا كااان لااه اال ان 

ينلئق عئي نفسه. وبمناسبة تصوير فيئ  ثوار البونتي لا لااويس مايئسااتون 

هاااريس وبعااد ذلااك فاايئ  كيمااادا ريتشااارد  هااوارد و  ومن تم ياال تريفااور  

لاليطالي تيئو بونتيكورفو )الذي وق  فيئ  هرب الجنانر(، انتقاال اهتمااام 

مارلون براندو من االنلال  عئي النفس الي الدفاع عاان القضااايا المدنيااة 

وبالنسبة اليه قضية هنااود امريكااا، معتباارا بااان السااينما وامريكااا بالااذاا 

ا تعئه يرسل لتساائ  االوسااكار لئماارة ض. وهو مئة انقراقامتا ضده  بحم

ال انية عن دوره في فيئ  العراب لكوبوال هندية الستالم الجاااننة واعطاااء 

الدر  لئحاضاارين فااي هااق الهنااود الحماار وذلااك قباال عقاادين ماان فاايئ  

 الرقص م  الذناب لكيفن كوستنر.  
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دو ماان لئمرة االولي ولفترة دامت ثال  ساانواا، انطفااأ اساا  براناا 

فااالم ولاا  يعااد المنتجااون يطئبونااه لصااعوبة التعاماال معااه صااقاا االمئ

واسعاره الباهضة رغاا  ان العديااد ماان المخاارتين يرغبااون فااي التعاماال 

معه. اال ان براندو هئق ذقنه بنفسه كما يقوال الم ل الشااعبي واناانوي فااي 

تنيرة بولينينية بعيدا عن الصخب والقضاء ومشاااكل عانالتااه المتعااددة 

 ا.ك ر عدد فاله االوا

 الرحلة السادسة: العودة املباغتة
في خئوته بجنيرته النانية وم ل دودة الحرياار، باادا براناادو يتلياار 

بعيدا عن االنوار. وفي عودة مدروسة كخبطااة القاادر، يعااود براناادو فااي 

صورة هي نقيض صورة الفيفتين ومكاتب االتصاال بالشااركاا الكبااري. 

وما بقي اال بريق عينيه. ماان د وترهل  تفخ الجسلقد تبدال الوته وتجعد وان 

بين اك اار ماان اربعااة آالو مرشااح تقاادم براناادو الختباااراا اختيااار دور 

( لمخرج تديد هو فورد كوبوال. تقدم امام المنتل بعااد ان 1972العراب )

وض  في فمه القطن وغير مالمح وتهه... اختفي براندو و في العراب. 

لااذي واروه قباال وفاتااه. ماات ذاك اوز. لاا  ي ولمعت في عينيااه اسااارير الفاا 

وهكذا تسئل براندو في شخص العراب وابهر بحركاتااه وخاصااة بصااوته 

في تجسيد عال  المافيااا. بهااذا الفاايئ  تحااوال المم اال ماان نجاا  الااي خرافااة. 

اعجوبة وراءها مخرج مهوو  بالسينما. ول  يكفه هذا الفيئ  الذي استعاد 

يقاادم   1972ساانة، اي  ي ذاا الينما، وفاا به موقعه وقيمته بين عوماء الساا 

براندو فيئما من اخراج االيطالي برناردو برتولوتشي بعنوان آخاار تااانلو 

في باريس صحبة الفرنسية ماريا شنايدر. وكانت الصاعقة. فاايئ  متحاارر 

من كل العقد االيديولوتية والجنسية واالخالقية يبحه عن االنسان الميت 

ة. فااي هااذا الفاايئ  الفردانياا هااا  ااالم فااي عاصاامة النااور وان  فااي عئي 

المصنوع من ماء النار والذي اعتبر خطا فيئما اباهيا، يبين براناادو وماان 

وراءه برتولوتشي ان السااينما هقيقااة امااام وهاا  التئفاانة. ويقاااال ان عديااد 

مقا   الحوار هي ماان منباا  براناادو وكااان الاارأي فيااه وصااية وانعكاسااا 

د في نوره. وم  هااذا ما الجامل  السين لقضاياه الشخصية م  نسانه وم  عا

الفيئ  واذا اعتبرنا  هوره في فيئ  آخر لفااورد كوبااوال القيامااة اتن وفاايئ  

الرثر بان )ذي ميسوري بريكاان( لاا  يكاان وتااوده فااي االفااالم االخااري، 

وهي عشرة افالم لمخرتين مختئفين، اال برغبااة عارمااة ماان المخاارتين 
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يااين دوالر لتسااجيل ربعااة مالبمبئااو ا واهماال تام من  رفه لحد انه  الب

صوته فقط في فيئ  سوبرمان لااا ريتشااارد دوناار . ورغاا  هااذا، لاا  يبخاال 

براندو بالعمل م  افالم تداف  عن قضااايا العااال  االفريقااي والعااال  ال الااه 

م ل فصل ابيض وتاو لئمخرتااة الفرنسااية اوزان بالسااي والفاايئ  الااذي 

و براناادو . اال ان هي براناادرضا الباقبل بالعمل فيه م  المخرج التونسي  

 الموا ل  يمهئه.

 الرحلة السابعة: عود علي بدء
ان ياتي الموا لينقذ براندو من تالبيب براندو، ففي ذلك محافوااة 

عئي عديد الصور التي ورثناهااا وخنناهااا عاان بطاال عئااي الرصاايف او 

ناادو العااراب او سااايونارا او ثااوار البااونتي والقانمااة  ويئااة. ذلااك ان برا

تذلة لبراندو التم اال اليوناني و الذي بدا ينشرخ تراء مااا صورة مب   اصبح

عاشه في هياته الشخصااية والعانئيااة والعا فيااة ماان مااي  قااد تهااد تباااال 

 الهمااليا.  

م ل الشخصياا الدرامية اليونانية، عاش براندو وضعية نفسااانية 

ال . والرتااا اهنة ل  تمنعه لمرة واهدة بااان يكااون عويمااا امااام الكاااميرا

ء ه  في قرارة انفسه  انا  مشروخو الشخصية في ناهية ما ماان العوما

ماضيه . ال  تكن هذه هصيئة فيئ  المااوا ن كااين لااولسو وشاارخ براناادو 

يتم ل في صور الوالد السكير والمفئس دوما، رغاا  ان االباان اشااتري لااه 

مرة منج  ذهااب باادون ذهااب . والااد ور  عاان والااده ووتااد لديااه ميااوال 

قئااة االبتسااامة وك اارة اللضااب. االم ورثاات عاان الخماارة و ضية نحااو  مر

عانئتها هي االخري هب الكحوال والئذة الجساادية هتااي قياال انااه اكتشاافها 

مرة نانمة بجانااب وهيااد السااا و وكااان المصااير المشااؤوم انصااب عئااي 

براندو بئعنة اتلهة. وها هو ذاته يعيد ذاا الئعبااةن الكحااوال والبحااه عاان 

قراءة البعض ممااا كتااب فااي هااذا الجانااب ل. وعند  هي ما ه   الئذة الجسدية

ماان هياااة عبقااري السااينما وخاصااة المقاااال الااذي نشاار بمجئااة لونوفياال 

اوبسرفاتور الفرنسااية بقئاا  الناقد والرواني فرنسااوا فورسااتيي، نتعجااب 

كيف ل  ينتاحر براندو قبل مااوته الطبيعي هينمااا راي ابنااااااه كريسااتيان 

ذي كان ابنا لصديق براندو ايام كر  عمئه يان، والاخته شاايقتل خااائيل  

 لجم  التبرعاا لا ارغون االسرانيئي.  
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شاااايان انتحااارا بعاااد ان وضاااعت رضااايعا هاااو اتخااار معباااا 

بالمخاادراا... خئاايالا فااي ميااادين التصااوير ينتحاارن، عالقاااا عدياادة 

ومشبوهة اعطت اوالدا وبناا منه  من اعترو بهاا  وماانه  ماان لاا  ياابن 

.. لقد كتبت عنه اهدي زوتاته آنا كشاافي براناادو رتاال وته له .لقضاء اب ا

عصااابي، متعاادد الميااوال الجنسااية، عشاايق فاشاال، فاارد باادون اشااعاع، 

متعصب وال يمتئك اية مؤهالا التواصاال . الاايس هااذا الكااالم ناااتل عاان 

 مرارة تخئي عبقري االهاسيس عمن صن و

لشخصية امراته اورغ  ما قيل وكتب عن مارلون براندو وعن مل

فراغاته العا فية، يبقي انااه عالمااة بااارزة ماان عالماااا القاارن السااابق و 

وقرننا الحالي م ل الكوكا. انهما ليسا امريكيين بقدر مااا همااا مئااك لئعااال . 

اعطي براناادو لمخيئااة الماليااين ماان النااا  الاابعض ماان الحئاا  الااذي بااه 

ون عئي منها يطئيفرغون عصابه  اليومي ليرتفعوا نحو اعئي المراتب و 

 نفسه  كما كان يفعل الراهل دانما.  ا

رهاال براناادو وبقياات شخوصااه تصاااهبنا فااي نومنااا وصااحوتنا، 

 ذكري  يبة بين االنسان وذاته. هل وتد براندو هقاو

 ناقد سينمائي من تونس*

 

 2004 يوليو  5القدس العربي ـ 



 

46 

اب السينما العاملية
ّ
 وداعا   ..عر

 

ماا ال فااي االداء   المتمااردة  ر و بيعتااهضرب براندو بأنفه المكسااو 

كما ترسخ كنموذج امريكي لئرتولة عئى ماادى تياال بكامئااه ماان  التئقاني

و )ذي  ١٩٥١عربااة اساامها الرغبااة( عااام ) خالال ادواره في افااالم م اال

 .٤٥٩١ و )عند الضفة( عام  ١٩٥٣وايئد وان( عام 

تااة وانطبعاات لاادى العديااد ماان النااا  صااورة براناادو قانااد الدرا

 .(وهو الدور الذي لعبه في )ذي وايئد وان ة المتمردالناري 

فااي فاايئ  )عنااد  وهصاال براناادو عئااى تاااننة اوسااكار عاان دوره

الضفة( وعئى اوسكار اخرى عن دور الاانعي  الروهااي لئمافيااا فااي فاايئ  

 ١٩٧٢.الروهي( عام  )االب

 وفيما بعد هات  براندو هوليوود وصب تام غضبه عئى مواااهر

تساائ  تاااننة  ١٩٧٣فني. ورفض فااي عااام مشواره العئى مدى    النجومية

اهتجاتا عئى معامئة الهنود الحمر ول  يئبه ان اكد فيمااا  االوسكار ال انية

 .الجاننة بعد انه اليعرو شياا عن مصير

 

 وفي السنواا التالية  لت العنلة اللريبة التي فرضها عئى نفسه

 .كمم ل    براندو عئى نبو  واالضطراباا االسرية والنناعاا المالية

١٩٩٠  هكاا  عئااى ابنااه كريسااتيان براناادو ماان زوتتااه ففي عام 

االولى المم ئة انا كاشفي بالسجن عشر سنواا  فااي تريمااة قتاال صااديق 

اخته غير الشقيقة شيين. وفي عام ١٩٩٥ انتحرا شاايين وهااي بعااد فااي  

 الخامسة والعشرين من عمرها.

دور ثانوي في  والر عنمئيون د ١٤وبراندو الذي تئقى اترا بئو 

 وكان هيناذ مبئلا هانال  اال متور ااا فااي ١٩٧٨فيئ   سوبر مانو عام 

 .نناعاا قانونية بسبب الماال هتى االسابي  االخيرة من هياته

 

من ماله في تنيرة تتياروا في ساو  سين  وضخ براندو الماليين

ا وهيااه  مانينااوقاته في ال هيه عاش معو  ١٩٦٦والتي اشتراها عام 

 .(ت  تصوير مشاهد فيئ  )تمرد عئى السفينة باونتي
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براندو يقوال انااه يم اال ماان اتاال الماااال وان  التم ياال مهنااة  وكان

 ».توفاء وغير مجدية

براندو مصدر الهام لجيل كامل من المم ئين المتمااردين ماان  و ل

 .بينه  تيمس دين

 يويااوركرفة ذا ن عنه الناقدة السينمانية بولين كايل في صحي  وكتبت

ماان االثااارة والخطااورة لكاان ربمااا كاناات  تقوال  كان هضوره يشي  توا

غاارور اللئمااان  تاذبيته تنب  بشكل خاص من شعور بسيط باللرور وهو 

 االشداءو. واضافت  كان براندو بم ابة نسااخة معاصاارة ماان االمريكااي

 .»الحر

 

عااام ولد براندو في اوماها بوالية نبراسكا فااي ال الااه ماان ابرياال  

كان يبي  كربوناا الكالسيوم وام كانت تعمل بالتم يل وتقااوم  الب ١٩٢٤

محئيااة. وارساال لئدراسااة باكاديميااة مينيسااوتا  بتاادريب فرقااة مساارهية

 .منها العسكرية لكنه مالبه ان  رد

وتوتااه براناادو الااى نيويااورك هيااه كاناات ابنتاااه تدرسااان الفاان 

هيرة هااي درسااة شاا ى يااد معكف عئى دراسة الدراما عئ والدراما. وهناك

 .ستيال ادلر

ل  يكن مارلون في الواقاا  فااي هاتااة الااى « وقالت ادلر ذاا مرة

 .تعئ  التم يل

منذ البداية مم ال عالميااا.ل  يكاان هناااك  فقد كان يعرفه بالفعل. كان

 .»شيء انساني غريب عنه

النقاااد لصااالح براناادو كااأك ر المم ئااين  صااوا ١٩٤٦فااي عااام 

المقهااى المتنقاال( التااي ) ه في مسرهيةضل دورواي بفالواعدين في برود

 .ال انية ادى فيها دور محارب قدي  عاند من الحرب العالمية

وكسر براندو انفااه اثناااء مداعبااة خشاانة وراء الكااواليس واشااتهر 

 .المناتية بتقئباته

اقاار الكاتااب المساارهي تينيسااي وليااامن اختيااار  ١٩٤٧فااي عااام 

فااي مساارهية )عربااة اساامها الفااظ  اليسااكيدور سااتانئي كو  براندو لئعااب

 .(الرغبة
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ثاا  مالبااه ان لعااب  ١٩٥٠هوليوود هتى عااام  و ل براندو يقاوم

عربااة اساامها الرغبااةو التااي « ادوارا التنسى في النسخة السااينمانية ماان

 .٢٥٩١ وفيئ   فيفا زباتاو عام  ١٩٩٥١اخرتها ايئيا كازان عام 

فعاا  بالعااداء اخئااه مماارة  دوقاال عنااه المخاارج ايئيااا كااازان ذاا  

 .»والحنين الى القدي  وانعدام ال قة اال ان واتهته لطيفة وودودة العميق

 

 2004يوليو  6األيام البحرينية ـ 
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 براندو ألــــــف وجــــه أللــــف عـــــام 
 

خسرا هوليوود اهد اكبر نجومها المم اال مااارلون براناادو الااذي 

يم فااي عنلااة تامااة كااان يعاا  يس، هيهالخميس في لو  انجئ توفي مساء

 .نتيجة اصابته بمرض رنوي عاما 80وم قال بالديون، عن  

 وكان براندو يعاني من مرض رنوي وتاادهورا هالتااه الصااحية

فجأة في االيام االخيرة لكنه رهل بهدوء محا ا باقاربااه هسااب مااا اعئاان 

اصاادقانه لوكالااة فاارانس باار . واضاااو ان اقاارب  تاااي كااانتر اهااد

 .اعطاء تفاصيل اضافية ضرون تنازته رافضاندو سيح ين لبراالمقرب 

شااهرة  وبعد هياة مهنية تكئئت بالنجا  م ل خاللها في افااالم نالاات

منها فيئ   ستريت كار نيمااد ديناياارو )عربااة اساامها الرغبااة( و الساات 

باريسو )آخر تانلو في باااريس( و ذي غاااد فاااذرو )العااراب(  تانلو ان

براناادو فااي مستشاافى  يااو سااي اال تااوفي  االن(، و ابوكاليبسو )القيامة

 .ايو في لو  انجئيس مفئسا

باساا  المستشاافى روكسااان موسااتر لوكالااة فاارانس  وقالت متحدثة

هسب ا بانه. وقاااال كااانتر  بر  انه توفي نتيجة اصابته بجئطة في الرنة

الساانواا  ان براندو نقل الى المستشاافى مساااء االربعاااء... عاااش براناادو 

شبه تامة وتوفي مفئسااا وغارقااا فااي الااديون. ي عنلة  هياته فاالخيرة من  

براناادو يعاايم فااي مناانال صاالير متواضاا  فااي مولوالنااد درايااف  وكااان

شخصياا من عال  الفن الساب  م ل صااوفيا  )كاليفورنيا غرب(. واشادا

ووصاافاه بانااه اهااد  لااورين وفرانساايس فااورد كوبااوال بالمم اال الراهاال

عئااى   الكل يتداف  لئتعئيق كوبوال ا. وقاالالمم ئين االك ر غموضا وابداع

وفاته. كل ما اريد ان اقوله هو انني هنين تدا لنبأ وفاتهو... وهاال رتاال 

كيئوغراما مكان الرتاال الجااذاب الااذي تااألق فااي  160وزنه  مريض بئو

 .(1951) »فيئ   ستريت كار نيمد ديناير

 الدوارقرر ان يعتنال التم يل رغ  تأدية بعض ا  1989وفي العام 

فااي فاايئ    2001ال انوية بين الحين واالخر وكااان آخاار ادواره فااي العااام  

 .»سكور  ذي
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وفي مقابئة اتريت معه اكد براندو انه اراد االفالا من االرهااا  

الناتمين عن شهرته الكبيرة قانال  لقد عانيت ك يرا ماان الشااهرة  والتوتر

 .»هياتي التي الهقتني  واال

عااال  هوليااوود   فااي شااؤونخصاااني  وذكر روباارا اوزبااورن اال

المم ئين عئى اال ال و مضيفا  لكنني اعتقد انه سبب   لقد كان اهد اه 

 .النه هدرو موهبته كمم ل (...) ايضا اهدى اكبر الخيباا

دور المم ل  وهياال االنتقاداا التي كانت توته اليه قاال براندو ان

 .»بالنسبة اليه مجرد  و يفة

عانئااة متواضااعة ماان  فااي 1924يل من ابر ولد براندو في ال اله

 اوماها )نيبراسكا( من والدة مم ئة مدمنااة عئااى الكحااوال ووالااد معااروو

 .لكونه  زير نساءو يعمل في التجارة

فااي نيويااورك  وانتقل براندو وهو في العشرين ماان العماار ليعاايم

 .هيه التحق بمعهد  اكتورز ستويدوو لئفنون

فااي  1947العام ندو في نج  براولم   واكتشف اليا كازان موهبته

 .»فيئ   ستريت كار نيمد ديناير

تاننة اوسكار كافضل مم ل عن دوره في فيئ   اون  وناال براندو 

 .المانية( الليا كازان ذي ووتر فرونتو )عئى الواتهة

نجمااه  وبعد سئسئة من االفالم التي ل  تئق نجاها في الستيناا لم 

فاايئ   ذي غاااد  يااوني فاايون كورلبفضاال دور د 1972مجددا فااي العااام  

 .فورد كوبوال وناال تاننة اوسكار ثانية فاذرو لفرانسيس

فيئ   الساات تااانلو  تألق مجددا بفضل دوره في 1972وفي العام 

 .ان باريسو لبرناردو برتولوتشي

ولداً من عدة عالقاااا  ١١ورز  ب .وشهدا هياته العانئية ميسي

خطيب اهاادى بناتااه  ه البكريان ابن قتل كريست  1990وزيجاا. وفي العام 

 شايان. ومضى كريستيان خمس سنواا في السجن واقدمت شايان عئااى

 .1995االنتحار في العام 

سيناريو هياتااه  وإذا كان سيناريو وفاته يحمل  ابعا رومانسيا فإن

 .يروي هياة هافئة الهد أسا ير السينما والمسر  في هوليوود

مااالوي.. الاادكتور  ..تيري كوالسكيفيتو كورليوني.. ستانئي  دون

تساادها المم اال االمريكااي مااارلون براناادو  مورو.. وأسماء ال نهايااة لهااا

 .عاما 80 الذي رهل عن عالمنا اليوم الجمعة عن عمر يناهن
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 1924ولد براندو في والية نبراسااكا فااي ال الااه ماان أبرياال عااام  

رز ولكاان باا  1950بدايته في السينما في فيئ   الرتاااالو فااي عااام  وكانت

شخصية سااتانئي كوالسااكي فااي رانعااة المؤلااف  االضواء عندما أدىإلى 

 .»الرغبة المسرهي تينسي ويئيامن  عربة اسمها

أي بعااد  1954واسااتطاع براناادو أن ينتاانع االوسااكار فااي عااام 

فقط من بدايااة مشااواره الفنااي عناادما أدى شخصااية المالكاا   أربعة أعوام

 .»الماء تيري مالوي  في مواتهة

ى ذروة التألق في ثالثية المخرج فرانسيس فااورد اندو إلويصل بر

االب الروهيو التي هققت نجاها ساهقا فااي الوالياااا المتحاادة « كوبوال

دور االب الروهي لعصاباا المافيااا دون فيتااو  والعال  ولعب فيها براندو 

لاان يتكااررو. وهصاال براناادو « كورليوني في تجسيد قاال عنه النقاااد إنااه

ولكنااه  1972دوره فااي هااذا الفاايئ  فااي عااام كار عاان ة االوساا عئى تااانن

 رفضها اهتجاتا عئى معامئة الحكومة االمريكية لئهنود الحمر فااي ذلااك

 .الوقت

ولعل سر عبقرية مارلون براندو يرتاا  إلااى أنااه أهااد المااروتين 

المنهجيو الذي يعتمد عئى استخدام المم ل لمهارته أك اار  لفكرة  التم يل

يقربااه أك اار ماان الصااد  فااي االداء وماان  يااة مماااى التقن من اعتماااده عئاا 

 .الجمهور خاصة عئى المسر 

فبراندو يسااتطي  أن يشااارك فااي فاايئ  استعراضااي  وهذا سر تألقه

رتاال ماان أصااوال يابانيااة  رغ  عدم إلمامه بهذا الئون أو يااؤدي شخصااية

 .ولكن أدانه الصاد  يقنعك ويدخل إلى قئبك

 1996ففااي عااام متاعااب  أيضا منالمم ل ل  تخل  ولكن هياة هذا

فااي مقابئااة ماا  المااذي  الري  ثارا الوالياا المتحدة ضااده عناادما  هاار

اليهااود « كينل فااي برنامجااه الشااهير  الري كياانل الياافو وصاار  بااأن

يحكمون أمريكااا باال إنهاا  يمئكونهااا فعااالو. واتهاا  فااي أعقاااب ذلااك بأنااه 

قصااد مااا نااه لاا  ي ومعاد لئسامية هتى استسئ  في النهاية وأعئن أ عنصري

 .قاله

أهبط مشروع فيئ  كان سيقوم ببطولته وكااان ساايبدأ  وبوفاة براندو 

براناادو وبراناادوو ماان إخااراج « ويحمل عنااوان 2005تصويره في عام 

 .التونسي رضا الباهي
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الشخصية من أهالم رتل تونسي  ويروي الفيئ  قصة هياة براندو 

به فيدعوه براندو  ويئتقي يعشق السينما ومول  ببراندو فيسافر إلى أمريكا

 .إلى مننله ليبدأ معه رهئته في دروب ذكرياته

 2004يوليو  6األيام البحرينية ـ 
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من الصهيونية اىل فلسطني    مارلون براندو: 
 ومن اليسار اىل النرجسية 

 إبراهيم العريس 
 

تاارى, هااين كااان مااارلون براناادو يتحااد  عاان الفئساااطينيين 

هاا , وعاان اضااطهاد دولااة ل  صااوال عئااىوانتفاضته  وعاان هقهاا  فااي الح 

اسرانيل لهذا الشعب الموئوم, هل كان يفكر في دور مسرهي قام بااه فااي 

في مسرهية عنوانهااا "مولااد عئاا ", كتبهااا باان هشاات ولحاان  1946العام  

موسيقاها كورا فايلو الذي يدفعنا الى هذا السؤاال هو أن تئك المسرهية 

نت تقف الى رضت, كار هين عالدعانية الفجة والتي ل  تئق أي نجا  يذك

تانااب "النضاااال" الصااهيوني الساااعي الااى تأساايس دولااة لئيهااود فااي 

فئسطين, بلض النواار عاان وتااود شااعب عربااي فيهااا. كاناات المساارهية 

تتبنى تماماً وتهة نور اليمين الصهيوني المتطرو. وفي ذلك الحين كااان 

هابيااة. مارلون براندو نفسه من غالة المناصرين لمنومااة "شااتيرن" اإلر

ير مارلون براندو خالال نصف قرن من النمنو كيف تلياار الااى فكيف تل

درتااة انااه, وبحسااب مااا قاااال هااو نفسااه, صااار هاادفاً لئااوبي الصااهيوني 

المهيمن عئى هوليوود, والذي را  يحاربه خالال العقاادين األخياارين ماان 

  السنينو

 "جنم النجوم"
معان ينور بإمن الصعب  بعاً االتابة عن هذا السؤاال... لكن من  

ى مسيرة هذا الذي صار فااي نهايااة األماار "نجاا  النجااوم" وواهااداً ماان ال

كبار فناني السينما في  وال القرن العشارين وعرضااه, ساايجد انااه, عئااى 

الشاشة وخارتها, كان دانماً متماارداً مشاكساااً, غاضااباً... وهااو دانماااً مااا 

ناااوج تبناااى قضاااايا الشاااعوب الموئوماااة ماااروراً باااالهنود الحمااار والن

وغيره ن دانماً ما وقف عكس التيار. ول  يكن فااي وساا  فنااان   ميركييناأل

يساري كان فااي األربعيناااا مهيمناااً عئااى   -تربى في وسط مناخ ليبرالي  

المسر  األميركي الذي كان مقفنه الى الفن والسينما والحياة, ل  يكن فااي 
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 وسااعه إال أن يتخااذ م اال تئااك المواقااف. ومااا هااد  فااي أواسااط ساانواا

ن اليهود قدموا أنفسه  بعيد الحرب العالمية ال انية بصااورة ين هو أاألربع

الضحية... وقدموا صراعه  في فئسطين عئى انه صراع ضد االسااتعمار 

البريطاااني ال أك اار وال أقاال. وماان هنااا هااين وقااف براناادو مناصااراً 

الصهيونية اليمينية المتطرفة كان مؤمناً بأنه يساند هركااة تحاارر و نااي, 

ً   وصاً أنخص يسارياً أميركياً معيناً كان يقف الموقااف نفسااه. الهقاااً   مناخا

بعد سنواا  ويئة, سيتنبه براناادو الااى خطياتااه وساايعئن ذلااك... وساايدف  

 ال من  بعاً.

وال من كان تنءاً منه, ذلك الحقد الذي به تعامئاات هوليااوود معااه 

ئااه هورهااا ي دانماً. فهوليوود ل  تحااب براناادو أبااداً... هتااى وإن كااان تم ج 

نماً واعتبره من البداية الى النهاية أعو  ما عرفه فاان التم ياال الرتااالي دا

فااي تاااريخ السااينما. عئااى مضااض كاناات هوليااوود تتعاقااد ماا  مااارلون 

براندو. وعئى مضض كانت ترضااى هااين كااان يفرضااه مخرتااون لهاا  

كئمته , من أم اال ايئيا كازان وفرانسيس فورد كوبااوال. أو هااذا مااا باتاات 

ذ نهاية الستيناا, هين بدأ ذلك الصراع الخفي, ث  العئنااي, مور من عئيه األ

بين مارلون براندو و"المؤسسة الهوليوودية". وقبل ذلك كان براندو نجاا  

هوليوود وفتاها المدلل. الهقاً سيقوال هو انه لوال الدع  األوروبااي الكبياار 

عراب" من "ال  له, ولوال اصرار كوبوال عئى اعطانه بطولة الجنء األوال

ماا من الجوع. وعئى ضوء هذا قد يمكننا فه  ذلك التصعيد الذي تابااه ل

به براندو هوليوود, وكان من معالمه عدم هضوره هفئااة األوسااكار التااي 

مفضااالً ارساااال هنديااة   1972منحته تاننة أفضل تم يل رتالي في العام  

وفااي الحماار.  همراء ألقت خطاباً باسمه واسمها هوال ابادة البيض لئهنود  

الوقت نفسه نعرو ان مارلون براندو كان معارضاااً شرساااً لئحاارب   ذلك

األميركية في فييتنام, كما انه كان مناضالً من أتل هصوال الننااوج عئااى 

هقوقه  المدنية. ول  يكن, بالطب , مهتماً, في أن يؤثر ذلك كئه ساائباً عئااى 

همايااة   يااوفر لااهموقعه الفني. كان يرى انه بنى ماان المجااد مااا يمكاان أن  

 كبرى. لكنه هنا كان مخطااً تماماً م ئما أخطأ مراا ك يرة في هياته.

والحقيقااة ان هياااة مااارلون براناادو كاناات سئساائة ماان األخطاااء 

والميسي, الشخصية والعانئية... وهتى الفنيااة أيضاااً, إذ هااا هااو برناااردو 

فااي   برتولوتشي يروي لنا كيااف ان براناادو بعااد أن انتهااى ماان اداء دوره

ر أفالمه الكبرى "آخر تانلو في باريس", وشاااهد الفاايئ  فااي د من آخ واه 
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عرض خاص التفت الى برتولوتشي وقاال لهن "أنا لن أقاادم أبااداً بعااد اتن 

عئااى العماال فااي فاايئ  ماان هااذا النااوع, أنااا عااادة ال أهااب أن ألعااب دور 

المم ل... ولكن هذه المرة كان األمر أسوأ. لقااد أهسساات اننااي اغتصاابت 

ئ  الى نهايتااه, اغتصاابت فااي هياااتي وفااي أعمااق هميميتااي, ية الفي منذ بدا

وهتى في أ فالي... لقد انتنعت مني كل شيء". يومها بعااد أن قاااال هااذا 

غاضباً أعئن لصديقه المخاارج انااه يااود أال يتحااد  اليااه بعااد ذلااك أبااداً... 

 سنة كامئة. 12وبالفعل ابتعد براندو عن برتولوتشي  واال  

 وحمن داخل الر
ود هذا الى انها كانت المرة األولى التي يجد فيها براناادو ا يعوربم

نفسه أمام مخرج قوي الشخصية ال يسمح له بأن يتدخل في الاادور أبااداً... 

قبل ذلك, وأهياناً ك يرة بعد ذلك, كان مارلون براندو اعتاد أن يتدخل فااي 

قااي ج الحقي أدواره وفي هواراته, إذ انه في مراا ك يرة كاد يكون المخاار

ء الذي يم ل فيااه فااي الفاايئ . ولقااد كااان ايئيااا كااازان أوال المخاارتين لئجن

الذين أعطوا براناادو هااذا الحااق و... لاا  يناادموا. ونحاان نعاارو  بعاااً ان 

كازان, عئى المسر  قباال شاشااة السااينما, كااان هااو ماان أعطااى مااارلون 

 -  ثاا  فاايئ -براندو الفرصة األولى الكبرىن دور كوفالسكي في مساارهية 

, هااين أخاارج 1947ا الرغبااة". كااان ذلااك باادءاً ماان العااام  بة اساامه"عر

كااازان, المبتاادئ هااو اتخاار, مساارهية تينسااي ويئيااامن عئااى مساار  

باريمور... وكان براندو العشااريني, قااد  هاار فااي مساارهياا قئيئااة قباال 

ذلك, معومها ل  يحقق نجاهاً, لكن أداء براندو كان الفتاً فيها, إذ ان الفتى 

مم ل" همل الى فاان التم ياال تديااداً نابعاااً ماان الاارو  تديو الي من "ساتت 

هااوال اداء براناادو فااي مساارهية   -عبر عنه الناقد هارولد كالرمن بقولااه  

(ن "انا ل  يسبق لي منااذ اداء تااون 1946"المقهى" لماكسويل اندرسون )

ه, باريمور ان شاهدا م ل هذا التم يل. لقد كان رانعاً. كان نابعاً من داخئ

ار نفسااي". والحاااال ان ماان يراقااب اداء براناادو منااذ أدانااه ه بانفجاا وأشااب 

( ثاا  1950  -البطولة السينمانية في فيئمه األوال "الرتاال" )فريد زينمااان  

( وصااوالً الااى 1951  -فيئمه ال اني "عربة اسمها الرغبة" )ايئيااا كااازان  

ل, ( عئااى األقاا 1979 -( و"القيامااة... اتن" )كوبااوال 1971"العااراب" )

قاله كالرماان  اال صااحيحاً... ولاايس فقااط فااي أفااالم براناادو ان ما    سيجد

 الكبيرة.
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إذاً منااذ بدايتااه اعتباار براناادو مفجاار نااوع تديااد ماان التم ياال 

السينماني. وهو في هذا اال ااار كااان البدايااة التااي راهاات تتساا  دانرتهااا 

الهقاًن هارفي كيتل, آال باتشينو, تاك نيكئسون, روبرا دي نياارو. كئهاا  

تئااك المدرسااة ويمكننااا ان نضاايف الاايه  كئيناات ايسااتوود   ن أبناااءكانوا م

وشين بن. وكان يمكن لجيمس دين أن يكون منه  لااو انااه أكماال الطريااق. 

الاانج , دميااة فااي يااد  -ماا  براناادو, وماا  خئفانااه هااؤالء, لاا  يعااد المم اال 

المخرج, وال اسطورة هية تتصرو عئى هواها لتول هي نفسها من فاايئ  

لنج  عئى هساااب الاادور وصاادقيته. فاان براناادو هضور ا    ممجدةالى فيئ

السااينماني كااان يقااوم عئااى تئاابس الاادور تماماااً, وامحاااء المم اال أمااام 

الشخصية, بوصف المم اال "شااريحة ماان الطبيعااة", بحسااب تعبياار فاارد 

زينمان, "تتحرك كما تتحرك الطبيعة, في شكل بركاني أهياناً وكالجاادوال 

 ...".الرقرا  في أهيان أخرى

 داء اجلواني بامتيازالا
هضور مارلون براندو في عال  السينما تواصل أك ر ماان نصااف 

 قرن, وكان يمكنه أن 

يتواصل أك ر لو لاا  يقااض عئيااه المااوا المباغاات فااي االساابوع الفاناات. 

ولكاان هاال كااان فااي وسااعنا هقاااً أن نقااوال ان مااارلون براناادو ال مااانيني, 

تقدر بالماليين, مسااتذكراً ي ديون  ارقاً فوالذي كان يعيم وهيداً مكتاباً, غ

بحنن ولوعة مصير أبنانه الدامي ومصير النساااء الئااواتي أهااب وخساار 

في هياته, كان هو نفسااه. ذلااك الشاااب الراناا  الجمياال الااى هااد الدهشااة, 

والذي كانه في الخمسيناا يوم را  الجمهور العريض يكتشفه فيئماااً بعااد 

تئااك الحقبااةو لقااد كااان مخرتااي    هااا كبااارفيئ , وفي أدوار رانعة اختاره ل

"عربة اسمها الرغبة" العمل الذي نقل براندو الااى ساااهة النجوميااة, فااي 

الوقت نفسه الذي تعل فيه التم يل أمراً أك ر خطورة وتدية من ذي قباال. 

ي كااازان فااي تعاونااه ماا   وكان من الطبيعي, اثر نجا  ذلك الفيئ , أن ي ناا 

عن هياة ونضاااال ال ااانر المكساايكي   (1952)  براندو, فحقق "فيفا زاباتا"

الكبير... وهنا أيضاً في اداء تواني امتاانج فيااه العاانم بااالقئق, ولحواااا 

التردد بئحواا المجد فااي هياااة مناضاال كبياار, باادا براناادو وكأنااه يفجاار 

الشاشااة, هتااى وإن كااان ماكياااج الاادور قئاال ماان تماااال قسااماته التااي 

 -مااالكفتم )تااوزو    قيصاار"سيسااتعيدها فااي الفاايئ  التااالي "يوليااو 
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(, إذ صااار هنااا معبااود النساااء, بعاادما كااان فااي األفااالم األولااى, 1953

موض  تقدير هواة الفن الخالص. أما في الفيئ  التالي "المتوهم" )الزلو 

بينديك( فإنه قام بذلك الدور الذي سيصبح عالمة ويؤدي الى خئق تيمس 

الية. فهااو هنااا قود الت الال العدين, وتصبح سماته شعار الشبيبة المتمردة خ 

بقبضااته المشاكسااة, وسااترته الجئديااة وساارواله الضاايق أباادع شخصااية 

األزعر الحنون, التي مهدا لئشخصية التبريرية التي ساايئعبها فااي فيئمااه 

التالي )عند البناء( والذي سجل ثاله لقاااء لااه ماا  ايئيااا كااازان, واألخياار 

انااب النقااادن ئ  ماان ت ره الفااي ألسباب غامضة قد تكون ذاا عالقة بما اعتب 

تبريااراً ذاتياااً قااام بااه كااازان لخيانتااه رفاقااه الهوليااووديين امااام الئجنااة 

الماكارثية, متهماً اياه  بالشيوعية متبرءاً ماانه . والحاااال ان براناادو كااان 

في ذلك الحين قد بدأ يتلير, ويتفر  أك ر في األفالم التي يقوم ببطولتهااا, 

ل كاال الخياار لااه. صااحيح ان لاا  يحماا   لكاان هااذاوليس فقط في دوره فيها.  

الفترة التالية ستكون واهدة من أخصب فتراا هياته الفنية, إذ را  يم اال 

فيئماً بعد اتخر, وصارا هصته ماان النجااا  الجماااهيري كبياارة... لكاان 

مجده الكبير كفنان هقيقي كان قد صار وراءه. ففي افالم م ل "دينيريااه" 

اي في ضااوء القماار" شرب الش( و"م1955( و"صبيان ودمى" )1954)

( كان ماان الواضااح ان براناادو صااار فااي 1957( و"سايونارا" )1956)

خضاا  العااال  التجاااري. صااحيح ان اياااً ماان هااذه األفااالم لاا  يكاان سااخيفاً 

وتجارياااً خالصاااً, لكاان األدوار التااي أُعطياات الااى براناادو فيهااا, لاا  تكاان 

داً... وربمااا ضااحى بعياا ان قد اتضاهي, قيمةً, أدواره السابقة. هنا كان كاز

كانت اميركا وهوليوود كئها في هاال استرخاء تام. لكن ذلك ل  يدم اذ فااي 

, عاد براندو ليقدم تديداً درامياً وقوياً في "األسود الصليرة" 1958العام  

من اخراج ادوارد دمتريك, الذي كان بدوره, م ل مالكفتم, وم ل كااازان 

هوليوود... في هذا الفيئ  عاد اري في  ار اليس)قبل الخيانة( من اقطاب التي 

براندو سيرته في دور الضابط األلماني, ممهداً من تديد لسئسئة ادوار ال 

تنسى )"النوع الهااارب" هيااه ال تااناال سااترته ذاا تئااد األفعااى عالمااة 

اتتماعيااة هتااى يومنااا هااذا, ثاا  "ثااورة فااو  الساافينة بااونتي" لئااويس 

ك الفيئ  اللاضب والذي كان بيح" ذلركي القمايئستون, وصوالً الى "األمي 

اوال مساااهمة ماان براناادو فااي نقااد اإليديولوتيااة األميركيااة الشااعبوية 

الساندة(... والالفت هنا هو ان براندو وسط عمئه عئى تئااك األدوار التااي 

استعاد فيها مجده القدي , خاض تجربة إخراتية اساات نانية فااي فاايئ  رعاااة 
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... ولاا  يكاان توفيقااه فيااه, لواهاادة"العااين ابقاار ال ينسااى هااو "تاااك ذو 

كمخرج, موازياً لتوفيقه كمم ل, هتى وإن كان كااارال مالاادن شااريكه فااي 

 الفيئ  قد غطى عئيه في مشاهد ك يرة.

 عند شابلن
منذ اواسط السااتيناا راهاات ادوار مااارلون براناادو تتنااوع اك اار, 

الااى (,  1964فمن دور كوميدي رومانطيقي فااي "هكايااة ساااعة النااوم" )

 -عئى الاانمط الهتشااكوكي )فااي "المخاارب" لبرنااارد فيكااي  تجسسي    دور

( بدا واضحاً ان مارلون براندو دخل مرهئة الحياارة والبحااه عاان 1965

ادوار يعيد عبرها تأكيد ذاتااه. والحاااال ان "المطاااردة" ماان اخااراج آرثاار 

بن, اتا  له ذلك, هتى وإن كان اضطر في هذا الفيئ  الى مشا رة نجاهه 

يقي روباارا ردفااورد. بعااد "المطاااردة" عااادا فتاارة ئ  الحقطل الفي م  ب 

( ث  خاصته "كونتيسة من هونو 1966الركود عبر افالم م ل "آبالوزا" )

آخر وأسوأ افالم تشارلي شابئن, إذ ادى براندو واهداً ماان اك اار   -كونو"  

ادواره سطحية... لكنه ابداً ل  يندم عئى ذلك  الما ان الفرصة اتاهاات لااه 

-ورة السينما شابئن. وأن يم ل الى تانب صوفيا لااورين من اسط  ان يدنو 

... وأيضاً  الما ان التعويض سرعان ما تاءه تحاات عنااوان "انعكاساااا 

في عين ذهبيااة" ماان اخااراج تااون هسااتون... إذ هنااا لعااب براناادو, فااي 

مواتهة الينابيااه تااايئور واهااداً ماان ادواره الكباارىن الكولونياال العاااتن 

سااتحيل. فهاال كفاااه ذلااك الاادور, فنياااً وإنسااانياً هبه الميم مرض  الذي يع

هتى يرضى بأن يئعب بعده, فااي افااالم عاادة, لاان يااذكر فيهااا المتفرتااون 

سوى ماكياته اللريب فااي بعضااها, وإصاارار المخاارتين عئااى التعاماال 

 -معه كرمن تنسااي فااي بعضااها اتخاار )"القااادمون لاايالً" لمايكاال ويناار 

لن يتخئى في المرهئة التالية عاان المجد    اب, فإن(و مهما كان الجو 1971

براندو. إذ ها هو المخرج اإليطالي األصاال م ئااه يحماال إليااه ذلااك الاادور 

الذي سيصل به الى الااذروةن دور فيتوكااور ليااوني فااي الجاانء األوال ماان 

"العراب". ترى من يمكنه ان ينسى لحواااا اداء براناادو فااي ذلااك الفاايئ  

دناااً محايااداً فااي هديقتااهو ماان موتااه هاى مشهد  لحوة بئحوة... وصوالً ال

في تجربة سيكررها الهقاً في تئك   -يمكنه ان ينسى روعة ادانه الصوتي  

 الدقانق الهانئة التي اعطيت له في "القيامة... اتن"و
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الحقيقة ان براندو ولو انه في هياتااه لاا  يم اال سااوى دور العااراب 

صااحيح ان دوره المجد.  يئة من  في ذلك الفيئ , لكان هذا كافياً لسنواا  و 

التالي سيكون في اتجاه آخر تماماً. بل في اتجاه متناااقض كئياااً, وفااي فاايئ  

سيقوال براندو انه واهد من افااالم قئيئااة هطمتااه تماماااًن "آخاار تااانلو فااي 

باريس". وم  هذا, وعئى رغ  كل ما قاله براندو وقاله آخرون هوال هذا 

فنيااة واإلنسااانية وأدى برتااه اليااه كاال خ الفيئ , يمكننا ان نقااوال انااه ضااخ ف

دوراً ال سابق وال الهق له في تاريخ الفاان السااينماني. صااحيح انااه, هااو, 

ادى الدور, كمنهة في اوال األمر, نور إليه ككارثة بعد ذلااك, ولكاان بااين 

المنهة والكارثة كان هناك ذلك الحضور المتألق, وذلااك الشااباب الباااهر 

ئااى رغاا  قااوة المخاارج هنااا, وعخمسااين.  الذي اخفى وصوال بطئنا الى ال

برناردو برتولوتشي وقوة موضوعه, يمكننا ان نقوال انه ل  يكن ثمة, فااي 

الفيئ , شيء آخر سوى براندو نفسه... كل ما عااداه باادا اكسسااواراً يحاايط 

به. ترى أفال يمكننا قوال الشيء نفسه عن الدور الذي ساايعود ويئعبااه بعااد 

فرانساايس فااورد كوبااوال اتن" لامااة... ذلااك بساانواا عاادة فااي فاايئ  "القي 

 (و1979)

 ربع ساعة فقط
بااين "آخاار تااانلو" و"القيامااة" كاناات هناااك افااالم قئيئااة وأدوار 

متنوعة قبل بها براندو من اتل لقمة العاايم, هااو الااذي كاناات هياتااه فااي 

ذلك الحااين قااد تئخبطاات تماماااًن مااي  عانئيااة, صااراعاا ماا  هوليااوود, 

زمااة ماا  زيااادة فااي الااوزن قااوة متالتقتاارب ب تقئباا سياسية, وشاايخوخة  

مرضية. ومن تئك األوار  هوره العابر في "سوبرمان" )هيااه ناااال اوال 

مئيون دوالر اعطيت لمم ل في تاريخ هوليوود عن دور قصير الااى ذلااك 

(. امااا فااي 1976الحااد( وبطولتااه فاايئ  "ميسااوري بريكاان" ترثاار باان )

ئيااه فااي غيابااه كمااا هيمن ع  تماماًن"القيامة... اتن" فإنه هيمن عئى الفيئ   

الذي يعتبر ماان اعواا  األفااالم الحربيااة   -في هضوره. ذلك ان هذا الفيئ   

لاا  يكاان عاان   -في تاريخ السينما, كمااا ماان اك اار أفااالم "فييتنااام" التباساااً  

الحرب وال عن فييتنام, بقدر ما كان عاان الشاار  اإلنساااني, عاان الساائطة 

يم ئااه مااارلون براناادو   كئه كااان. وهذا  والجبروا, عن الطبيعة وانتقامها

الذي لعب دور الكولونيل كورتن )المنتنع كما الفيئ  ماان روايااة تااوزو 

كونراد "قئب الوئماااا"(. والفاايئ  كئااه مبنااي ماان خااالال مهمااة يقااوم بهااا 
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الضابط األميركااي ويااالرد لئع ااور عئااى كااورتن الااذي كااان تماارد عئااى 

عند الحاادود ماا  اصة به  ممئكة خ الجيم األميركي في فييتنام وأقام لنفسه  

األدغاال. ل  يوهر براندو في هذا الفيئ  سوى خالال رب  ساعة... وإال فااي 

لقطاا مكبرة. وهو  هر لكي يُقتل عئااى ياادي ويااالرد... ولكاان اي رباا  

 ساعةو! وأي لقطاا مكبرةو! وأي قتلو!

هنا في هذا الدور لخص براندو فنااه التم يئااي كئااه... لخااص الفاان 

ن... لخص الحياة والموا... الااى درتااة انااه لاا  اإلنسا  ي وعومةالسينمان 

يعد في هاتة من بعد الى لعب اي ادوار تديدة. كان ذلك الدور من نااوع 

 تئك التي يختت  بها الفنان هياته ويفتح الباب لخئود اسطورته.

لئقمااة -وبالفعل ما م ئه براندو بعد ذلك كان مجرد  هور عارض  

منهااة, فارضاااً عئااى المخاارتين معهااا ك  يتعاماال  في افااالم را   -العيم  

والمتفرتين ان يتعامئوا م  الدور عئااى انااه دور لمااارلون براناادو, مهمااا 

ابتعدا الشخصية عن شخصيته. وهذا ما تعاال هضااوره فااي افااالم م اال 

(, و"الخاااريل 1989( و"فصااال ابااايض وتااااو" )1980"المعادلاااة" )

 كريسااتوووهتى " (1990( و"دون توان دي ماركو )1990ال انوي" )

 (, يبدو كحضور ضيف شرو ال اك ر.1992االكتشاو" )  -كولومبو   

وفي يقيننا ان مارلون براناادو, هااين وافااق قباال اسااابي  عئااى اداء 

دور فااي مشااروع المخاارج التونسااي رضااا الباااهي وعنوانااه "براناادو 

وبراندو" وافق ألسباب سياسااية )"اهااب ان اقااوال لئعاارب والفئسااطينيين 

هاابه " قاااال لئباااهي(, لكنااه وافااق ايضاااً ألسااباب انني ا  فيئ  ك عبر هذا ال

شخصيةن لقد وتد في لعب دور براندو في فيئ  يتحد  عن مم ل تونسااي 

شاب يشبهه تماماً الى درتة انه لقب نفسه ببراندو, فرصااة لتكااري  نفسااه 

وفنه مرة اخيرة, والختصار مجمل األدوار التي لعبها في اتونة األخياارة 

ة مااان اساااطورته اك ااار مااان فناااه التم يئاااي اإلفااااد ان همهااااوالتاااي كااا 

)"الصولجان" م الً(... هنا, في فيئ  براندو كااان يمكاان لئفنااان ان يوصاال 

الى ذروتها... لكن القدر ل  يمهئااهن   -المشروعة عئى اي هاال    -نرتسيته  

 القدر تاءه عئى شكل موا مفات  غدر به.

 

 2004يوليو  9ـ  الحياة
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 األعظم" يف القرن العشرين ملمثل  ندو "ا رحيل مارلون برا 

صورة معاصرة لألمريكي املتمرد  
 واهلامشي واحلر 

 رميا املسمار 
 

تخيَّئاات دانماااً أن خباار مااوا مااارلون براناادو ساايأتيني مشااهداً 

سينمانياً ماان فيئمااه "العااراب". تصااورته وقتااذاك، فااي هااذا الفاايئ ، يقااوم 

دانماااً لمم ئين ي هسدا ابا"بروفه" مبكرة لموا رتل عوي . وأهسب أنن 

عئى ما  ننته "تيلفاً" م  الموا. فه ، فكرا، إذ يئعبون ميتاا ك يرة في 

السينما إنما يضاعفون من اهتماالا لقاء وتااه مااألوو لئمااوا الحقيقااي. 

تخيئاات براناادو فااي آخاار أيامااه، تالساااً فااي باهااة مننلااه، يراقااب هفيااداً 

وإذ  ه الئعااب.ى مشاااركت صااليراً لااه يئهااو بمسااد  ماااني، داعياااً تااده الاا 

يضعف العوي  أمام رغبة هفيده، ينهض بت اقل راكضاً خئفه بااين أشااجار 

البرتقاال، خاتماً هياته هناك عند كعب إهاادى الشااجراا. ولكاان الحااق أن 

فرانسيس فورد كوبوال، ل  يستساائ  لرومنسااية المشااهد عنااد كتابتااه، كأنااه 

ه بدالالتاا  والمشااهد يقااوال إن ثمااة وتهاااً آخاار لئمااوا مهمااا أتاااك هادناااً.

البصرية )أرض شاسعة قاهئة، وهده دون كورليااوني، تسااده المنحنااي.. 

مقاباال الحفيااد رماان التجاادد واألشااجار رماان الحياااة..( اهتماال الااوتهينن 

الرومنسي والواقعي الخشن. مهما يكن من أمر، الموا نهاية وكاال نهايااة 

 محننة فكيف بنهاية رتل اختنال معنى العومةو

ه بل في مستشفى. ول  يساائ  الاارو  يقة مننلدو في هدل  يمت بران 

بين أيٍد أهبها أو أهبتااه، وإن تكاان ياادي  فاال. فالرتاال عااانى ماا  أوالده 

)محاكمة ابنه بتهمة قتل صديق اخته أي ابنة براندو وإقدام األخياارة عئااى 

ه الحياااة فرصااة الااذهاب بعيااداً  االنتحار( قبل أن نسم  بأهفاااده. ولاا  تحبااي

"أمضاايت هياااتي كئهااا محاااوالً إال أكااون   " األوالنكورليونيبمبدأ "دون  

غير مبااٍل. يمكاان النساااء واأل فاااال أن يكونااوا غياار مبااالين. ولكاان لاايس 

 الرتاال."
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عئى الرغ  من أن المااوا يااوازي اإلنسااان بالعاديااة، إال أنااه فااي 

ق الئلاان ويضاااعف اللمااوض. ال  هاالا نادرة، كما هي م  براندو، يعماا 

الرتل أو األهكام الجاهنة. أفئ  نقل بعااد في هياة  القا عة  مكان لإلتاباا  

إنه عصي عئى التحئيالا وأكبر من مجرد "فأر" فااي مصاايدة التجااارب 

 والتكهنااو

لقد امتئك مارلون براندو خااالال مساايرة سااينمانية امتاادا لنصااف 

قرن ما يجم  ك يرون عئى أنه "العومة". ولااان يتئكااأ بعضااه  فااي نعتااه 

ما مراعاااةً لئموضااوعية النقديااة أمااام يخ السااين " فااي تااار"المم ل األعواا 

تاريخ ما زاال يُكتب، إال أنه فااي العمااق يحتاال تئااك المكانااة باادون منااازع 

هتى لدى منتقديه من مناصري "األهكام األخالقية". فالرتل اثر في كاال 

من أتى بعده أو عاصره وتس د نموذج المراهق األميركي المتماارد لجياال 

اصر المكونااة ل قافتااه. هااو ماان تئااك الطينااة أهد العن أنه كان  كامل، يُعتقَد  

اإلنسااانية المتفااردة التااي تفااو  وصاافها بااا"الكارينماتية" وتتعااداه الااى 

"المئهمة" أو "الطاقة الشاهنة"، كحقل ملنا يسي واساا  التااأثير. أرسااى 

براندو مقوماااا تدياادة لئمم اال وألدانااه، توهاار آثارهااا اليااوم فااي أم اااال 

تاااك نيكئسااون الااذي ردد قااانالًن "لقااد اتشااينو و رو وآال ب روباارا دي نياا 

َرنا". بينما يكتسب هذا التأثير هياااة "الواااهرة البراندونيااة"، إذا تاااز  هرَّ

التعبير، م  الجيل الحالي ماان المم ئااين الشااباب ماان  ااراز راساال كاارو 

وبراد بيت، هيه يتجسد براندو "هالة" شكئية وتعبيريااة متكامئااة. باارغ  

اليااة ماان التناقضاااا. فهااو المم اال األوهااد ى درتة عهياته عئذلك، تقوم  

ربما الذي يتجاوز أفالمه وأدواره أهمية بينما يسط  كاال دور ماان أدواره 

القئيئة نسبياً هياةً كامئة. إذ تكمن المفارقة فااي قيااام إرثااه السااينماني عئااى 

ودون هفنة قئيئة من األدوار المتمينة والك ير الك ير ماان األفااالم العاديااة  

 ي قاومت السقو  في ذاكرة النسيان بفضل  هوره فيها.ادية الت الع

 املالك ـ الوحش
عئااى مساار  باارودواي فااي   1947كان  هااوره األوال فااي العااام  

مسرهية تينيسي ويئيامن "عربة اسمها الرغبة". م  إقفاااال السااتارة عئااى 

العرض األوال في ال اله ماان كااانون األوال وقااف الجمهااور تحيااةً لئعماال 

نصااف ساااعة. نالاات تيساايكا تاناادي دور "بالناام دو الت الى  مم ئيه  و 

بوا" تقديراً عالمياً. أما براندو ابن ال ال ة والعشرين فبد ال الى األبد مفاهي  
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التم يل ومواصفاا البطل. هناك  هاار فااي شخصااية "سااتانئي" بقميصااه 

القطني الممن ، تفو  من تسده رانحة الرتولة والجاانس، وماان نوراتااه 

من هدي ه الجهل والالمباالة ومن مالمحه تماااالً غياار زدراء، و  قة واالال

مألوو عند مم ئي تئك المرهئة، يضرب عرض الحانط بمالمح الرتولة 

التقئيدية المتجساادة فااي أم اااال غاااري كااوبر وهمفااري بوغااارا وكاااري 

غرانت وآخرين. باختصار، كااان "سااتانئي" براناادو تعبيااراً عاان صااورة 

الصورة من تهديد لكل مفاااهي  التهااذيب كئه هذه  كل ما تشالرتل العادي ب 

والئطف والتأنق التي تحاوال السااينما الساااندة هتااى يومنااا هااذا تصااديرها 

عن مجتمعاتها. باارغ  ذلااك، لاا  يكاان براناادو خيااار المنتجااين األوال. لقااد 

فكرا المنتجة ايرين سيئننيك وقتذاك بجون غارفيئد أو بورا النكاسااتر 

ثرها ببراندو لدى رؤيته. ولكن الشاااب غ  من تأعئى الر  لدور "ستانئي"،

كان من خارج النو  المكرسة. غير أن إصرار المخرج ايئيا كازان عئيه 

معتبراً أن أهداً غيره لن يتمكن من "همل شخصية ستانئي الااى أبعااد ماان 

شرير" ومعئقاً الهقاً بعد العرض عئى قدرته الفريدة عئى تم  "الااوهم 

ل رأي ثالااه ماان الطبيعااي أن يكااون توتب تاادخ دانااه، اساا والمالك" في أ

لئكاتب ويئيامن. عندما وصل الشاب الااى موعااده فااي بياات األخياار، كااان 

هناك عطل في الكهرباء كما فااي مواسااير المياااه، قااام بإصااالهه قباال أن 

يقاارأ أمااام الكاتااب مقااا   ماان المساارهية. لقااد كااان ذلااك بم ابااة عاارض 

رع والااذي يشاابه ماان الشااا  دي اتتاايمسرهي هي لمواصفاا الرتل العا

 ستانئي الى هد بعيد.

الهقاً، كتب ويئيامنن "ل  يخطر في بالي ماان قباال أي قيمااة عاليااة 

سيأتي بها اختيار مم ل شاب لئدور. إن ذلك يؤنسن ستانئي إذ يجعل عنفه 

وقسوته متجااذرين فااي صااباه ولاايس فااي متاهااة الرتولااة... قيمااة فوريااة 

خئااق لئتااو شخصااية متعااددة ا كأنااه ي ئاادور، باادخرتت من قراءة براناادو ل

األبعاد من النوع الذي أفرزته الحرب بين الشباب." أبعد ماان ذلااك، وبمااا 

يمكن وصفه با"السيناريو" الخفي لئحكاية، تم  براندو في شااكئه وأدانااه 

ميوال المخرج والكاتب معاً. بين م ئية تينيسي ويئيامن الجنسية وتنسااانية 

موذج الصاهر. فااي مكااان مااا، ذكاار اندو الن ، بدا بركازان لئجنس الملاير

كازان ثنانيااة الفتااى ا الرتاال التااي تساادها براناادو وألمااح الااى "الجانااب 

االن وي الرقيق" فيه المتجسد بأوضح ما يكون ربما فااي صااوته وبدرتااة 

أقل بمالمحه الجماليااة. ويعتقااد بعضااه  أن هااذا التناااقض بااين "ان ويتااه" 
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هااو أهااد العواماال الااذي هاااال   ار ك ياارةا في أدو و"الحيوانية" التي تسده

دون أسره في صااورة الشاارير ودون رفااض الجمهااور لااه باال قربااه ماان 

اإلنسان الحقيقي. منذ تئك الئحوة، بدا العال  متأهباً الستقباال موهبة بحج  

أسطورة. لقد بدا واضحاً أن براندو يأتي من خارج عباءة المصنفين كبار 

سااية لئبطاال "المتماارد" الااذي ة الرومن يس الصااورالمم ئين وقتذاك. فهو لاا 

يعيم بموتب نوامه الخاص إنما من دون الخروج عئى النو  األخالقيااة 

الساندة. هتى تئك معادلة من نوع آخر. أما براندو فئاا  يعماال بموتااب أي 

معادلة، هتى انه يصعب القااوال إنااه أوتااد معادلتااه الخاصااة. فهااو متباادال 

سية وانطالقاً ماان عاادم اكتفاااء ته النفنه ولحاالباستمرار، يعمل وفقاً للران 

وشك ذاتيين. من هنااا كااان قااوال نيكئسااون إنااه هاارر المم اال رامااناً الااى 

أسئوب تم يئي من مالمحه تخطي التشخيص الى قراءة ذاتية وشخصااية، 

تضفي عئى الدور  ناتة وعفوية وتردداً بدالً من ال باا وال قااة الساااندة 

 ومجازفاً، يحمل المشاهد الااى اً وخطراً دو متمردوقتذاك. بذلك اعتُبر بران 

تجربة هسية وعا فية غير محسوبة النتانل. وفي شكل ما، اعتُباارا تئااك 

المواصفاا تسير في عكس المناج العام الذي ساد بدايااة النصااف ال اااني 

من القرن العشرين قبيل الحرب العالمية ال انية، أي المااناج لكاال مااا هااو 

يومنااا هااذا والمتم اال فااي انتاتاااا ان  الااى مااناج القاا آمن ومؤكد، ولعئه ال

هوليوود الساندة. في أدواره السينمانية الالهقة، عمق براندو الفجااوة بينااه 

وبين النو  الساندة مؤسساً لصورة بطل تديد، وصفها كااازان بااالقوال إن 

براندو بأسئوب أدانه "يتحدى نوااام التهااذيب والطبيعااة اإلنسااانية الطيبااة 

 ساند."  كل ما هو واألخال  و 

 بطل أمريكي
فااي السااينما وفااي عقااد الخمساايناا، قاادم براناادو تنويعاااا عئااى 

The Men (1950 ،)شخصااية واهاادة هااي المتماارد فااين "الرتاااال" 

 A Streetcar Namedالنسخة السينمانية ماان "عربااة اساامها الرغبااة"

Desire (1951 ،"ماا  كااازان وفيفااان الي فااي دور "بالناام )Viva 

Zapata (1952يول" ،) ر" يااو  قيصااJulius Caesar (1953 ،)

 ( هيه نع ر عئااى تمئتااه الشااهيرة1953) The Wild One"الشر " 

 On The"ماااذا لااديكو"،  رداً عئااى سااؤاال "عئااى ماااذا تتمااردو"

Waterfront (1954 الااذي تئااب لااه االوسااكار األوال بعااد أربعااة )
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الجااودة. ن عالية  ترشيحاا متتالية الى أفالم أخرى في تئك المرهئة ل  تك

في تئك األفالم، برز براندو بطالً ماان  ااراز خاااص. إنااه البطاال المنفااي 

اتتماعياً ألنه يرفض زيف هذا المجتم . بهذا المعنااى، كااان بطااالً لئجياال 

الجديد من موق  رفضه لئنو  الساااندة ال تماثئااه معهااا. وكاا  ماان مراهااق 

 وضاالط نواا وتد فااي أفالمااه قصااته ولمااس فيهااا وهدتااه إزاء المجتماا  

مجئااة "اتالنتيااك  1966عئااى هريتااه. فااي دراسااة نشاارتها العااام األخياار 

الشهرية"، كتباات بااولين كاياال محئئااة تااأثير براناادون "...لاا  يهاات  بمركاان 

اتتماااعي أو بمهنااة أو باكتساااب اهتاارام اتخاارين. وألنااه لاا  يهاات ، كااان 

هواتسااه رتالً كبيراً. إذ ما الذي يجعل الرتل أقل تاذبية وتااأثيراً سااوى  

 قدم براندو، بهذا المعنى، صورة معاصرة لألميركي الحر."لماديةو  ا

لقد كان براندو الشاب اللاضب المتحد  بئسان ك يرين ماان أبناااء 

تيئه والمدرك هقيقته كما يأتي عئى لسان تيري مالوي، الشخصااية التااي 

ن "تشااارلي، تشااارلي أناات ال تفهاا . On The Waterfrontتسدها فااي 

ة اتتماعية. كان يمكن أن أكون مناضالً. عئى درت   ي الحصوالكان يمكنن 

كان يمكن أن أكون إنساناً آخاار غياار هااذا السااكير المعربااد الااذي هااو أنااا 

 اتن."

منذ بداية الستيناا، بدأ التحوال في هياة براناادو وباادأا التكهناااا 

المستمرة الى يومنا هذا هوال أسبابها. وغالااب الواان أن أهااداً لاان يااتمكن 

ماتااه بعااد أن فشاال فااي هياتااه. معومهاا  مااا زاال ته بعااد مللن هيا  من فك

يعتبر مناته وسئوكه االتتماعي النافر ا هما في هقيقة األمر مااا اعتُباارا 

في البداية مصدر تمياانه ا مسااؤولين عاان تاادهور هياتااه المهنيااة. ويعئاال 

اا أولاك هكمه  بمقابالا براندو القئيئة وتعئيقاته العئنية منذ بداية السااتين 

ماان تعبيااره فااي غياار مناساابة عاان اهتقاااره مهنااة التم ياال   رة لئجاادالالم ي 

واعتبارها عمل الذين ال عمل له  الى االعتراو بأنه يفضل مسح الاابال  

عئى التم ياال إذا وفاار لااه الماااال نفسااه. فااي المقاباال، يسااقط أولاااك أقااواالً 

ه أخرى لئمم ل، ربما تقود الااى زاويااة تحئيئيااة أخاارى. فهااو يكماال كالماا 

م يل متسانالًن "التصفيق واإل راءو من يهت  بهماو هل أنااا عئى الت   النقدي

بحاتااة اليهمااا ألشااعر بالرضااى عاان نفساايو" وفااي مكاااٍن آخاار يصااف 

هوليااوود بااالقوالن "هااذا المكااان يحكمااه الخااوو وهااب الماااال. ولكنااه ال 

يستطي  أن يحكمني ألنني لست خانفاً من شاايء وال أهااب الماااال". هناااك 

م األخير بالتذكير بطئب براندو ثالثة ماليااين ئى الكالسيعئق ع  بالطب  من
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دوالر مقابل  هوره في "سوبرمان" لمدة عشر دقانق. ولكن ثمة إمكانيااة 

لوض  هذه التناقضاا في سيا  يمكن استنتاته من مصاادرين أساساايينن 

دراسة كايل آنفة الذكر وكتاب ريتشارد شيكل "براندون هياة في أوقاتنا". 

ة، األوال من زاوية تاريخ السااينما األميركيااة رؤية خاصكل مصدر  يوفر  

وال اااني ماان منوااار مخالفااة براناادو لئتوقعاااا وهياااده عاان لعااب الاادور 

 المرسوم له. وكالهما يشكل مصدراً لحكاية أخرى.

 السائد والتوقعات
م  تألق براندو في الخمساايناا، كاناات هوليااوود قااد اننلقاات الااى 

ماا  التئفنيااون وإدخاااال األلااوان   ي منافسااةالدخوال فمفاهيمها الجديدة من  

الى األفالم واهتضااان قيمااة تدياادة فااي األفااالم هااي االسااتعراض... فااي 

سبيل ذلك، كانت تبحه عن بطل شجاع، غير معقد ليمأل فرا  مساااهاتها 

الكبرى، أي عن نقيض براندو الذي كااان تناقضااه الااداخئي وشااكه الاادان  

 هتااى عئااى نفسااه، إذ أن ر متماارداً باسااتمرا وعدم اكتفانه بالعااادي يحولااه

االرتكان الى صيلة البطل المتمرد كانت ستتحوال بدورها معادلة ساااندة. 

بهااذا المعنااى، كااان براناادو يصاابح عصااياً أك اار فااأك ر عئااى نوااام 

االستديواا. وترى كايل فااي دراسااتها أن ماان العاااداا المتبعااة فااي هااذه 

ا إذا كباارا لتااي صاانعهلموهبااة االصناعة أن يعمل االستديو عئى تدمير ا

عن هاتته  واستبدالها بأخرى، ممهدين لذلك بشانعاا يطئقها مو فااوه  

في الصحف هوال ترات  تماااهيريته  واإلعااراض عاان نصااانح متنفااذي 

االستديواا العالمين بأمور المهنة وشجونها. هكذا، تقوال كايل، اسااتُبدلت 

نيااة الااى الرمر بعضااه   ليئيان غيم بلريتا غاربو. وبالمعنى عينااه، يشااي 

في تنامن ترات  براندو م   هور تايمس دين عئى الساهة بالفيئ  الااذي 

. هكااذا ماا  بدايااة East of Edenكااان يُفتاارض ببراناادو تم يئااه اي 

الستيناا، عئت هدة الهجااوم عئااى براناادو، تنتقااده عئااى مااا اعتبرتااه فااي 

ه بدليل ه وموهبت البداية أسباب تمينه وتتهمه بحب الماال واالستئشاء بمهنت 

ابتعاده من المسر . تتساءال كايلن أل  يكن براندو محقاً في اهساسااه بااأن 

السينما أقرب الى هياتنا من المسر و ألاا  يكاان باسااتطاعته باادالً ماان نقااد 

نفسه وعمئه االنتقاال من فيئ  سخيف الى آخاار أسااخف لااو أنااه كااان محباااً 

م بااه تماارد ن ما يقااو  يرين بأبالفعل لئماالو أل  يكن يمكنه االدعاء وإقناع ك

 ونضاال لو ل  يكن ساخراً ومراتعاً نفسه باستمرارو
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تعتبر كاياال أن براناادو، كليااره ماان الفنااانين الكبااار، عااانى، إنمااا 

بدرتة أعئى، من سياسة تفريو المعنى من السااينما فااي هوليااوود. بمعنااى 

أو   آخر، ي بت تاريخ السينما الهوليوودية هقيقااة واهاادة هااي أن أي فكاارة

تنعم الوسط تُستَنسخ وتُتستَهئك سااريعاً قباال أن تااتمكن ماان ة تديدة  موهب 

أن تطور نفسها. براندو، هاوال ببسا ة الحؤوال دون اسااتهالكه ولكنااه لاا  

ياانُل فااي نهايااة المطاااو ماان السااقو  فااي الباروديااا الذاتيااة، أي التحااوال 

ايااةً صورة ساخرة أو هنلية عن ذاته. نئمس ذلك التحوال فااي السااتيناا بد

( الذي يبدو فيااه براناادو فااي 1963) Mutiny On The Bountyئ  بفي 

دور االرستقرا ي أقرب الى نكتة ويباادو أداؤه محاكاااة ساااخرة لمدرسااة 

التم يل المنهجي. إنه يصطن  التم يل ويعيه تماماً بدالً من أن يبدو تعبيااراً 

ولكاان عن استحضار دواخئه وتجاربه اإلنسانية كمااا فااي أفالمااه األولااى. 

لى اختالو تااذري بااين براناادو واتخاارين يكماان فااي وعااي ل تشير اكاي 

الجمهور التام لحقيقة أن براندو هو أكبر من األدوار التافهة التي تسدها. 

من هنا، ل  تنشأ عالقة التمئااق أو الااوه  بينااه وبااين الجمهااور، باال كاناات 

يل، أقرب الى منهة، كالهما  رو فيها. كذلك يختئف براندو، بحسب كا

لمتمردين بمقاومتااه منوومااة هوليااوود هتااى النهايااة. ففااي يره من اعن غ

هين تحاوال األخيرة "ترويض" الشخصااياا ا النجااوم وتحويئهااا نموذتاااً 

ال براندو عوض ذلك شخصية غريبة األ ااوارن "هااين يكااون  سانداً، تحو 

)أي براندو( أكبر من الحياة، يصعب إنناله الى مستوى العاديااة ويصاابح 

 أو مجنوناااً". كمئاات المرهئااة بااأدوار ماان نفااس ريكاااتوراً تحوله كاأسهل  

 The Ugly American ،Bedtime Story ،Aالااانمط فاااي 

Countess from Hong kong .وسواها 

أما شيكل، فيشير الى قيام هالة براناادو وقاات  هااوره عئااى شاايٍء 

ماان مواصاافاا "المساايح المنتواار" ال ساايما بالنساابة الااى ال ااانرين ضااد 

اصاارين لماانهل ستانيسالفسااكي. يقااوال المم اال هي والمن ياال المساارالتم  

ريدفيئد عن براندون "آمن ا به ليس كمم ل فقااط وإنمااا كقانااد فنااي وروهااي 

أميركي". ولكن براندو كان بعيداً من هذا الاادور ألنااه كااان ببسااا ة ضااد 

التصنيف. وكما قاال شيكلن "كان يمئك ما يكفي من التناقضاااا واألسااائة 

لدور القاند أو البطل ال قافي" الااذي هاادده لااه لمناقضة  والشلف االداخئية  

ك يرون. الى أنه كان، كما وصفه أهده ، "مراقباً دقيقاً لئحياااة ول خاارين 

أك ر مما كان مستكشفاً ألعماقه". كان ذلك الدور "القيااادي" بالنساابة الااى 
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 براندو يعنااي تحااوال هياتااه الااى دور واهاادن إ هااار عومااة التم ياال كأنااه

ك يرون ما زالوا يأخذون عئيه عدم تجساايده لئشخصااياا المطئق.  المم ل  

التراتيدية الشهيرة م ل هامئت وتساؤله  صاد  ألنه بالنساابة الاايه ، قاادم 

م االً صليراً عئى عومة المم اال واكتفااى بااه. بينمااا هااو كااان فااي هقيقااة 

ر األمر يقامر في كل دور يجسده عئى هياتااه وأهاسيسااه. "التااانلو األخياا 

( الذي يعتبره بعضه  أهد أفضل أدواره وأفضل فيئ  1972يس" )في بار

لمخرتااه برتولوتشااي عئااى اال ااال ، شااكل، الااى "العااراب" و"القيامااة 

اتن"، عودته السينمانية في السبعيناا وتئب له أوسكاره ال اني )رفضه 

عئااى لسااان إماارأة مااا همئاات رسااالته هااوال سااوء معامئااة األميااركيين 

يعتاارو براناادو بأنااه كااان تجربااة ماادمرة . بعااده،  ألصاائيين(لألميركيين ا

عا فياً. إذ أن الدور قام عئااى ارتجاااالا هواريااة لبراناادو هااوال الجاانس 

وعالقته بالمرأة، مستحضراً  فولته بااين أبااوين سااكيرين، وموهااراً عاان 

الطبيعة اإلنسانية ما ل  تئمح اليه السينما من قبل. ينسااج  ذلااك ماا  تحئياال 

( كوساايئة إلخااراج method acting) المنهجااي التم ياال بعضه  لطريقة

الشيا ين الداخئية عند المم ل. في مكان ما، يُسااجل قااوال براناادون "هااين 

تكون  فالً غير مرغوب أو مرهب به، وتشعر بأن هقيقتك غير مقبولااة، 

 فإنك ستبحه عن هوية أخرى تئقى القبوال."  

د ولاا  م هوليااوو في المحصئة، كان ذنب براندو أنه ل  يااذعن لنوااا

تضي التحوال "نبياااً" أو رسااوالً كمااا أراده مجااايئوه ألنااه ببسااا ة غياار ير

مؤمن بالفضانل المطئقة. كان في هقيقة األمر متمرداً أك ر من "سااتانئي" 

ومن "توني" ومن كل الشخصياا التي لعبها. ولعل ذلك ما تعئه إنساااناً 

ال شاالف. يقااو ئق وشااك و بالدرتة األولى بكل ما تقوم عئيه اإلنسانية من ق

أهااد المقااربين منااه إن الحياااة بلموضااها كاناات تشاالئه أك اار ماان األفااالم 

والسينما. ربما يفسر ذلك ازدراءه لاابعض المخاارتين النابعااة أهياناااً ماان 

مرارة الحاتة ا المادية ا اليه . ال أهد ينسى "استعراضه" الشااهير خااالال 

رفااض أخااذ لئمخاارج فرانااك اوز عناادما  THE SCOREتصااوير فاايئ  

ا من المخرج و رده من االستديو،  الباً من روباارا دي نياارو التعئيما

شريكه في التم يل أن يديره في المشهد! تئك من الحاااالا القصااوى التااي 

تعبر بشكل أو باايخر عاان شخصااية هديااة متطرفااة ماان دون شااك. ولكاان 

 تطرفها ذاك هو تنء من سحرها.
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 بداية ونهاية
فااي مجموعااة   ر براناادو خيرة،  هاا في السنواا الخمس عشرة األ

 Don Juan De( و 1990) The Freshmanأفااالم أبرزهااا اثنااانن 

Marco (1995 الذي بدا فيااه يجسااد دوره الحقيقااي قبالااة تااوني ديااب )

الذي يدعي أنه "دون توان" كأنااه يحاااكي شخصااية براناادو فااي شاابابها. 

واارة مذكراتااه بعنااوان "براناادو"، يقاادم فيهااا ن   1994كذلك أصدر العااام  

 1924الااى  فولتااه هيااه ُولااد فااي "نيبراسااكا" عااام  ة وغامضااة ازتاا 

وعالقتااه بمعئمتااه سااتيئال آدلاار التااي اكتشاافت موهبتااه االساات نانية مبكااراً 

( "  touchوتنبأا بعالقته بالتم يل هين وصفتها بااالقوال "إلمااس وإمااضي

and go كأنها فعل سري  إنما ساهر. ولو أن الحياة أمهئتااه قئاايالً، كااان )

نماني لئمخرج التونسي رضااا الباااهي فااي عنااوان مشروع سي يوهر في  س

"براندو براندو"، هيه كان ساايئعب دوره الحقيقااي لئماارة لئماارة األولااى 

 عئى الشاشة أو ربما لئمرة الماة.

 2004يوليو  9المستقبل اللبنانية ـ 
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 مارلون براندو قبل آخر فيلم له  رحيل 

 .. ومات العراب 

 رضا   هوليوود ـ حممد 
 

كااان  ...كم اال أعئااي دانمااا مااا نواارا إليااك ...ي الكبياارشقيقأنت 

 .عوض أن أتحوال إلي صعئوك  ...عئيك أن ترعاني

براندو في لقطة من عئي رصيف الميناء إليئيااا كااازان  هكذا نطق

براندو شابا وكان في ذلااك المشااهد يجئااس فااي  كان .سنة 55قبل أك ر من

األخ األصاالر يطئااب  .شااتايلر داه رودخيااه كمااا أالمقعد الخئفي شاااكيا أل

شااق  ريقااه إلااي  باال ,ال يه  كيف وم  من ,معونة أخيه الذي شق  ريقه

صار لديه سيارة وسانق بينمااا الشااقيق األصاالر اليااناال عااامال   .الوتاهة

الميناء يواته عصبة المنتفعين عئي  هر العماال كما فااي أهااد أفضاال  في

 .كازان أفالم المخرج

 .ماذا لو أنني استخدمت ذلك المشهد بطريقة مختئفااة  نفسيسألت ن 

لو أن الشاب التونسي الذي هط رهاله في هوليوود هو الااذي يجئااس  ماذا

الجديااد وبراناادو مكااان رود شااتايلر والشاااب  مكااان براناادو فااي الفاايئ 

كناات أتوقاا  أن  ...كم اال أعئااي لقااد نواارا إليااك دانمااا نالتونسي يقوال له

 .بانسا  أن تتركني  ترعاني عوض

فيئ  تديد بعنوان براندو وبراناادو تاايء بااي  وكان ذلك مشهدا من

 .يكون آخر فيئ  لمااارلون براناادو  وكان هذا الفيئ  متوقعا له أن .إلصالهه

ويقااص هكايااة شاااب  كتبه وانطئق لتمويئه المخرج التونسي رضا الباهي

 فريااقعندما وصل ة في تونس تونسي كان يعيم هنياا في بئدته الصلير

تصوير أمريكي والهظ بعضه  التشابه الكبير بين وته هذا الشاب وبااين 

وأوهااي إلااي الشاااب باادخوال التم ياال والمجاايء الااي  براناادو فااي صااباه

صااوب هااذا الهاادو يتاارك  .بانتوااارك هوليوود ألن هناك مستقبال كبياارا

فسااه وقااد هيه يجااد ن  9ي11الشاب هياته الهاناة ويقبل عئي أميركا ما بعد

بعاادما  إلي المطع  يدخل براندو  .نتهي إلي مطع  يطبخ فيه صحنا تونسياا

أرسئه أهد المم ئين األمريكيين في الفيئ  الذي ت  تصويره في تونس لعئااه 
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وما يحد  بعد ذلك بين الشاب الذي يعيم عئااي  .مساعدة الشاب يستطي 

يم كاال شاايء كاال شاايء وعاااالخبير الذي عرو  ريح الحئ  وبين المم ل

 .والوقان  عئي األرض يئخص وضعا تصطدم فيه األهالم بالحقانق

ثااال   اسااتقبل المخاارج التونسااي .براندو كان متحمسا تدا لئفكرة

أوال مرة ألرب  ساعاا ث  لساعتين ونصف الساعة فااي كاال ماارة   .مراا

ي المم ل إلاا  تحادثا  ويال في ربي  هذا العام عن المشروع ث  دلف .الهقة

 نلرضا الباهي قاال .فكارههياته وأ

 فااي .أمضيت ليئااة منهكااة .كنت في الملرب ذاا مرة أيام شبابي

الفجر صعدا إلي سطح الفند  الذي كنت أننال فيه وفجأة صعد آذان من 

 .وع  صوا اتذان من كل تانااب وشااعرا بالرهبااة هنا وآذان من هناك

 .بعد والل  أشعر بم ئها ال قبل ذلك 

 نوقاال له

 تأتي إلي هوليوود ماان بئااد عربااي وماان دون مساااعدة ماان منااتل

 .هذه شجاعة وأريد أن أعمل معك بسببها  ...أمريكي

 نوقاال له أيضا

زرا مخيماا الالتاين الفئسطينيين في بيروا فااي مطئاا   عندما

يااا  قئاات ...التبرعاااا اإلساارانيئية الستينياا أدركت خطأ مساااهماتي فااي

أدركاات ماان  .المساااعداا وانقطعت عن تقدي  تئك .علواذا كنت أفإلهي م

 .الفئسطينيين الضحية واعتبرا نفسي أهد المساولين عن نكبة

 قناعة
الخماايس قباال الماضااي  هكذا كان مارلون براندو الذي رهاال يااوم

ألنااه  رضا الباهي استقبل النبااأ بصاادمة ذلااك .وهو في ال مانين من العمر

س اليااوم إلباارام اإلتفااا  ماا  شااركة اإلنتاااج لناادن فااي نفاا ن وصل إلي  كا

نورمااا  )اعتقااد أن رنيسااة الشااركة .أوال ما دخل وتد وتومااا .البريطانية

بعااد ذلااك  نيقااوال .النبأ وصئه فئ  يصد  مااا ساامعه لكن ,مريضة (هايمان

 .أغمي عئي

ن وهااو كااا ,لئفيئ  ألنه عمل يناصر الضااعيف براندو كان متحمسا

الذي ال يناال يتراءي لنا وهااو  والمشهد .لوال بمناصرة الضعفاءدانما مش

إنه أهد أوسااكارين  .يرسل فتاة من الهنود الحمر لكي تأخذ األوسكار عنه
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لعشاارين  لكن هياته السينمانية زاخاارة بمااا يكفااي .نالهما في هياته كمم ل

 .االتردد او تدين بال أي مارلون براندو كان عميد المم ئ  .أوسكارا

الخمسينياا هوال المم ل براندو التم يل إلي تجسيد فني بااارع  من

ينتمااي إلااي  .دور لااه بتئااك القناعااة واإلتااادة سنة مااار  كاال 50و واال

عباار تااذب الشخصااية إلااي  مدرسة النوام وهي مدرسااة تعنااي بالتجساايد

دو براناا  ا عباار ريقااة تركاات أثرهااا فااي السااينم .واق  المم اال ومعايشااته

 .مونتلمري كئيفت وروبرا دي نيرو وداستين هوفمان من بين آخاارينو 

عندما  ئبه المخاارج سااتانئي كراماار لبطولااة  1950ورد سنة أوال فيئ  له

بالنسبة إلي هذا المم ل الكبير كانت مئكا لفيئمين  الرتاال لكن الخمسينياا

 .ناااءرصاايف المي  اساامها الرغبااة وعئااي من أعماال إيئيا كازان هما عربة

عئااي هاادود  ب براناادو فيهمااا وتمعاان كيااف يمضااي إلااي آخاار نقطااةراقاا 

 .المعايشة العميقة م  الدور الغيا تذكرة العودة

 من املسرح إل السينما

واليااة  ,فااي مدينااة أوماهااا 3ي4ي1924فااي ولااد مااارلون براناادو 

هية كيماوية ومم ئة مساار نبرساكا ابنا لمو ف مبيعاا في شركة أعالو

ورموزهمااا باادأا  متاعبه م  السئطة والنوااام .رة ذاتهادينة الصلي في الم

هين أرسئه والده الااي مدرسااة عسااكرية فطردتااه هااذه بعااد أشااهر بساابب 

قئب براندو وروهه ل  يكونا هناك بل في التم ياال فانتقاال  .المتمردة روهه

مااا  .مرالتم يل وهو ال يناال في التاسعة عشر من الع إلي نيويورك ودخل

نفسااه وقااد أصاابح نجمااا مساارهيا مجساادا  هتااي وتااد 1947من بدأ العاااإ

 ,اساامها الرغبااة شخصية بطل أهدا  الكاتااب تنيسااي ويئيااامن فااي عربااة

شخصية كان من المفترض أن يم ئهااا قبئااه تااون غارفيئااد لكنااه انسااحب 

عد وهذه هي المسرهية التي انتقئت ب  .إلي براندو األك ر شبابا هينها وآلت

 .السينما ذلك إلي

موهبته مماا ال وشخصاايته المتمااردة ساااعدتاه عئااي أن ينتقاال إلااي 

بعد الرتاال وعربااة اساامها الرغبااة وتااد نفسااه فااي  .بنجا  أيضا الشاشة

وتوليو  سينر والمتوهم وكئهااا تشااترك فااي تطعااي   بطولة فيفا زاباتا

كاان ال ل .لدرتااة التماارد ذهن المشاهد بصورة رتل خارج عاان المااألوو

رصاايف  عندما م اال عئااي 1954مما كان بانتواره سنة أك ر تمرداشيء 
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شاب فقير يعمل عئي رصيف ميناء نيويورك وياادعو العااامئين   ....الميناء

 .التضامن ضد مستلئي النقابة الذين يودون اإلثراء عئي هسابه  إلي

 صور خاصة

 .فااةشخصااية غياار مألو  سريعا إذن  ب  براندو في ذهن المشاااهد

تااون  ,غرانت م ئي تئك الفترة من كالرك غايبل الي غاريقارنتها بمإذا 

 ,همفااري بوغااارا ,آالن الد ,تيمس سااتيوارا ,راندولف سكوا ,واين

هنري فوندا وسواه  الك يرين وتدته مختئفااا عاانه  لاايس فقااط بأدانااه باال 

 .األفالم باختياراته من

ناك نوعااان ماان كان ه .و بيه ببراندفي الخمسينياا ل  يكن هناك ش

القوي والمتكبر كمااا يعكسااه تااون واياان  نعئي الشاشة األمريكية الرتاال

عئااي أي  ,وبساابب ضااعفه ,المنفااتح دون رغبتااه والرتاال ,أفضل انعكا 

الجااام  الوهيااد بااين الشخصاايتين  براناادو كااان .عارض قد يصاايبه بااأذي

فاااالنتينو فااي السااينما  مماان أيااا ,كااان المم اال الوهيااد ,وأك اار ماان ذلااك

أو  الااذي تسااد الصااورة الفحوليااة لئمم اال ماان دون أي خالعااة ,الصامتة

وسامته الداكنة كان كاال مااا يحتاااج إليااه لتجساايد  ,شخصيته ,دوره  .إباهية

 واال الخمسينياا ملء الشاشة بحضوره في أدوار متعددة  .الصورة هذه

يون فااي نااابئيون وكااان كااان نااابئ .واألنااواعالمواضااي   في أفااالم متباينااة

عئااي  )وداعااة اليابانياااا فااي سااايونارا الجندي األمريكي الواق  في هااب

هربيااة تصااور معااارك  عكس ما امتألا بااه تئااك الحقبااة ماان أفااالم كااره

 (.األمريكيين ضد اليابانيين في األربعيناا

عااين أقاادم عئااي إخااراج أوال أفالمااه تاااك ذو ال 1961فااي العااام

إلااي بئاادة يرأسااها شااريف  قصة أمريكي من اللرب البعيد يصاال ,ةالواهد

 المشاااهد التااي .كااان فااي شاابابه عضااوا فااي عصااابة وبراناادو سيكشاافه

شاايء  .يتعرض فيها براندو لئتعذيب قياال عنهااا آنااذاك إنهااا كاناات هقيقيااة

فاايئ  آالم المساايح هااين انهالاات الساايا  عئااي المم اال  قريب مما ورد فااي

هااين قااام براناادو ببطولااة  ,ذلااك بعااد .يحي دور المساا كافااايينال فاا تااون 

 .بواقعيااة المطاااردة لئمخاارج الراناا  آرثاار باان تعاماال المم اال ماا  تسااده

 وهو يقوم بدور شريف بئدة يحاوال من  ,الئكماا التي انهالت عئي وتهه

روباارا ردفااورد فااي أهااد   )أبنانها من التعرض لشاب هارب من السجن

 .نت هقيقيةاك (ألوليأدواره ا
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 هو نفسه يؤكااد أن أسااوأ فاايئ  م ئااه .كانت لبراندو سقطاته بالطب 

لكاان  .ويتمني لو أنه يمحي من الوتود فيئ  عا في فانتازي عنوانه كاندي

كااان  (النصف ال اني من الستينياا )براندو في زمن كاندي الحاال هي أن

قدراتااه   اسااتيعاب التي تسااتطي تعل األدوار  قد أصبح في نضل كامل ما

كاندي شوهد في فيئ  عادي آخر  بعد .أقل عددا مما كانت عئيه في السابق

ذي شااأن عنوانااه  ث  في فاايئ  بريطاااني غياار (1969)هو ليئة اليوم التالي

 (.1971)زوار الئيل

 مواقف سياسية

ففااي  .هتااي متواصااال لكاان الحاااال لاا  يسااتمر  ااويال ولاا  يكاان

تيئااو  هميااة الرسااالة السياسااية التااي فاايئ اناادو إلااي أانتبااه بر 1969العام

ماان مخاارج إيطااالي  )فهااو فاايئ  يساااري النباارة ,بونتوكورفيااو أهاار 

هوال القم  العنصري الذي ساد القارة األفريقية في مطئ   يدور (معروو

وبونتوكورفيااو هااو الااذي أخاارج واهاادا ماان  (.العشرون )القرن الماضي

الجنانريااة وهااو معركااة  ن ال ااورةإنجازهااا عاا  م التااي تاا أفضاال األفااال

 .الجنانر

لااه ماان فاايئ  مااذهل  ويااا .الفيئ  الكبير التالي لبراندو كااان العااراب

 .اليااوم تتحسس كل دقيقة فيه إخراتا وتم يال وكتابة وتصمي  منااا ر إلااي

الفذ فرنسيس فااورد كوبااوال كااان مئحمااة   1972كما أخرته سنة  ,العراب

الم العصاباا قبل ذلك إما تعا فت م  البوليس أو م  أف .امن نوعه ليأو 

لكاان  (,العشاارينياا وال الثينياااا امااتألا بهااا )شاارو  المجرمين ضاامن

وتسدها وصور الخارتين عئي القااانون  العراب كان األوال الذي عايشها

فاز باألوسكار عن  1972في العام .بضونين واهد متعا ف وآخر مضاد

مفضااال  كنه استهان بقيمتها وما ترمن إليه هوليوودياااا الفيئ  لدوره في هذ

 .استلالال المناسبة لسوء معامئة الهنود الحمر

فااي فاايئ  برناااردو برتولوتشااي آخاار   هر براناادو  1973في العام

 )الفيئ  قدم أداء تااديرا براندو في .تانلو في باريس ورشح لألوسكار عنه

والفنااون  أكاديميااة العئااوم لكاان أعضاااء (ل بأساارهأفضاال مااا فااي العماا 

 ل  يرغبوا في المخا رة مرة أخري بإيااداع ,مانحة األوسكار ,السينمانية

 .األوسكار مم ال كان قبل سنة واهدة قد رده  خانبين
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يمكن تسميته بايخر دور ران  لااه وذلااك   هر فيما 1979في العام

فااورد كوبااوال م اال  ساايسإدارة فرن  في سفر الرؤيا اتن مرة أخري تحت

براندو شخصية الجنااراال األمريكااي الااذي أصااابه تنااون العومااة فحااوال 

الي مستعمرة تحكاا  بأمرهااا  (خالال الحرب هناك )في عمق فيتنام هاميته

دور داكن في فيئ  داكن  .واألمريكيين إذا ما هاولوا إيقافه تقتل الفيتناميين

 .ا قئااب الوااالمالممتعااة معاا د الصااعبة و كااونرا وران  عن رواية توزيف

 .بصاارو النواار عمااا يؤديااه براندو كان مماا ال شااامخا وم ياارا لالهتمااام

 .وذلك تئي في فيئمه األخير الضربة

 نالباهي في واهد من مقابئتهما يقوال براندو لرضا

نياارو فااي  أنااا الااذي أدرا إضاااءة المشااهد الااذي يجمعنااي ودي

وأنااا الااذي أدرا إضاااءة  (الفاايئ فضاال مشاااهد وهو واهااد ماان أ  )المسبح

 )فرنساايس .الذي أ هر فيه ألوال ماارة فااي فاايئ  ساافر الرؤيااا اتن المشهد

 .لكني ل  أرد عئيه  ,تدخئي استاء من  (كوبوال

 املشروع يستمر

لاا  يعاام لكااي  ,وتاريخااا وتساادا قيمة ,براندو الكبير في كل شيء

 .همطاردته ل  يحقق فيئما تحمس إليه لدرتة

مشروع براندو وبراندو لرضا الباهي ال ينوي التوقف بموا  لكن

 نركنه

تلييااراا بحيااه نسااتعيض عاان  هااور براناادو  نفكاار اتن فااي

 .األهواال ونحافظ عئي تحية الفيئ  إليه في كل

هنناات عئااي رهياال هااذا العمااال  أك اار هينمااا عئماات  ,شخصاايا

بين عاادد متنايااد  غير منتشر ألنه موقف ليس .لئفئسطينيين بموقفه المؤيد

لكن براندو كان الوهيد الذي تاهر به إذ وضااعه  ,من الفنانين األمريكيين

 *في كتابه عن قصة هياته

 

 2004يوليو  10األهرام العربي ـ 
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 ! األوسكار؟  ملاذا رفض الوحش املهيب جائزة

 

فض مدير ور  ,رهل مارلون براندو عن عمر يناهن ال مانين عاما

بعااد قضااانه لفتاارة فااي  ,تفاصاايل عاان  ااروو وفاتااه ء بأيماله اإلدالأع

هافئااة بالمباااهل  ,بعااد هياااة صاااخبة ,المركن الطبي في تامعة كاليفورنيا

 !والميسي

أنااه أزمااة صاادرية ألنااه  عئي ,اتتهد البعض في تشخيص مرضه

ة خاصاا  ,انااهوتباااري الجمياا  فااي رث  .عاني قبل ذلك من مشاكل في الرنة

ويعتبر النقاااد مااارلون براناادو عئااي رأ  قانمااة نجااوم   .لذين عمئوا معها

وغااالبيته  مماان  ,العباقرة الذين يحمئون لقااب الوهااوش المهيبااة هوليوود

ديفاااال وهااارفي كيتاال وروباارا دي نياارو وآال  تااأثروا بااه م اال روباارا

 وهااو يتمتاا  ,السااينماني وهاا  يعدونااه أعواا  مم اال فااي التاااريخ .باتشااينو 

ملنا يسااية ورو   فئه صوا مت اقل ونورة ,وأداء متفرد ,بحضور  ا 

والحااد  الااذي أبهاار الجمياا  عناادما رفااض  .,متمااردة وأساائوب تهكمااي

استالم ثاني تاننة أوسكار له عاان دوره كأهساان مم اال فااي األب  براندو 

منه عئي سوء معامئة السااكان األصاائيين  كاعتراض ,1973الروهي عام

عن دوره كأهسن مم ل فااي  كان قد فاز بها ألوال مرةو  .الحمرمن الهنود 

 باإلضااافة لفااوزه وترشاايحه لجااوانن ,1955عئااي رصاايف الميناااء عااام

فئاا    ,ورغ  المجد الذي هوي به ول  ينئه أهد غيااره  .أخري عديدة عالمية

 ,اءبل عئي العكس كااان داناا  الترفاا  واالسااتلن  ,عئي الشهرة يتكالب يوما

عئااي إيجاااد  ,كنت هريصا دانما منذ بدايتينقانال لمراافي إهدي ا وعئق

 !!هتي ال أعمل أك ر من الالزم  ,اإلمكان وسيئة لتصلير دوري بقدر

النااا  لااي لااو كناات عاماال  هل كان سيصفقنويقوال أيضا ضاهكا

تقااد ويع ,أهيانااا أنا ال أتيد التصاارونسباكةو ويتحد  عن شخصيته قانال

ألننااي  الحقيقة أنا استخدم ذلااك كاادرع لحمااايتي .الشعور أنني متبئدالنا  

وإذا وتد مانتي شخص فااي هجاارة وماان بياانه  شااخص   ,شديد الحساسية

 .سوو أخرج فورا  ,وتودي واهد ال يرغب في
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 عباس بيضون عن مارلون براندو 
 انـــه السينـمـا 

 

حنة ماااارلون برانااادو فاااي ب كوباااوال بسااا رو لمااااذا لعااا ال اعااا 

>>العراب<<. ل  يعد براندو نفسااه. وهااين لاا  يسااتط  كوبااوال ان يلياار 

صوته. بدا هذا الصوا وكأنااه يخاارج ماان رأ  آخاار. ازاال كوبااوال ماان 

وته براندو شياا من سحره شاااء هنكااه مشاادودا اك اار وخااداه معومتااين. 

لااك الاادالال قئاايال ماان ذ   في عينيااه.كان يريد ان يطف  قئيال من ذلك النن

في هياته وصوته، شيء في هياااة براناادو كااان يناسااب زاباتااا اك اار ممااا 

يناسب العراب غالبااا. اهتماال براناادو ان يشاادوا وتهااه لكاان صااوته بقااي 

اء. ماا  ذلااك لاا  يكاان بااين الوتااه والصااوا اي اخااتالال. لاابس  متهدال غناا 

نتااذكر  وهااا نحاان ال الصوا الوته بساارعة، لاابس الوتااه القاادي  الجديااد.

ون براناادو بااوتهين وال ب الثااة. وتااه براناادو يبقااى نفسااه ولااو مااارل

بصورتين او ثال ، وته براندو يطفو فو  صوره العديدة. وتااه براناادو 

وصااوته يطفااوان فااو  ادواره كئهااا، ال يتعارضااان ماا  أي صااوا وأي 

دور. ولكنهما ايضا يتحرران من كل صورة وكل دور. ال يم اال مااارلون 

ه ال يم ل اساسا. هذا الصااوا يناسااب كاال كااالم. بالطب ، لكن راندو نفسه  ب 

الكالم لعبته وأيا كان فهو يعطيه نبرته. هذا الوتااه يناسااب كاال دور وايااا 

كان فهو يعطيه هياته. ال يم ل مارلون براندو، انه تقريبا التم ياال، هاتااان 

لوتااه العينااان الناعسااتان تمنحااان لمعانااا لكاال دور وكاال كااالم. هااذا ا

ى قدر من دل  وقدر من تصاامي  يماانح للتااه لكاال دور خي قئيال عئالمستر

  .ويعطيه من فتوره وتصميمه

هااذه القامااة المشاادودة سااتبقى هااي نفسااها لكنهااا تصاان  االدوار. 

مارلون براندو هو السينما، والدور الذي يحوااى بعينيااه وهياتااه وصااوته 

لسااينما، بااه ا. هااو سااحر اسينجح بالتأكيد، ما عند براندو هو السينما نفسه

وبمجاارد ان يحضاار تحضاار السااينما، يحضاار سااحر الصااورة وسااحر 

الخروج من  ئمة الشاشة وسحر الكادر وسحر الحركة والكالم. اذا لكاال 

امرئ هضوراته العديدة فمارلون براندو هو الحضور السااينماني، وهااذا 
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 الحضور يكفي ليخئق السينما ويخئق الدور من ال شيء وماان كاال شاايء،

اناادو فنقااوال كاا  كااان رانعااا فااي زاباتااا والتااانلو ر مااارلون برنفكر بااأدوا

االخير في باريس والعراب و...، نقوال ك  كان عويما في ادواره قباال ان 

ننتبه باستلرب الى انه اعطى ادواره اك ر مما اعطته، قباال ان ننتبااه الااى 

اب هااو انها كانت عويمة فيه، وان زاباتا هو ايضا مارلون براندو والعاار

دو ومااا الشخصياا هي ايضا مااارلون براناادو، لقااد مارلون بران ايضا  

لعب هذه الشخصياا بقدر ما لعبته، كانت ادوارا له لكنه كان ايضا م اااال 

لهااا، وال نحتاااج الن نتااذكر هااذا الاادور او ذاك. مااارلون براناادو صااان  

  .ادواره. مارلون براندو هو السينما

و لتلاادو مااارلين مااونربعااد انتحااار كااان عئينااا ان ننتواار  ااويال 

اسطورة، لقد صن  النمن ذلك كما صنعته هاتااة السااينما الااى اسااطورة. 

لكن مارلون براندو لن ينتور في البرزخ انه موتود فااي السااماء قباال ان 

يصعد اليها اسمه، يحئق قبل وفاته، صورته تحئق قبل وفاتااه. لاان يحتاااج 

ا الى انه السينم  هة والنجوم.الى وقت، هو منذ زمن  ويل في مصاو اتل

درتة ان ك يرين لن يروه وهده. في الواق  مارلون براندو من زماان فااي 

السماء. هناك تجئياته عئى االرض، لنفكر بدي نيرو ماا ال، براناادو نفسااه 

كان تجئي ذاته من وقت  ويل. اننا نعامئه من سنين عئى انااه  اال نفسااه. 

 هذا وهده يكفي. )عن السفير(.

abaydoun@assafir.com 

 2004 يوليو 16اللبنانية ـ  كيكا ـ عن السفير

mailto:abaydoun@assafir.com
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 شاشة الفن السابع  ترك فراغا  كبريا  على

اب" السينما اجلادة  "مارلون براندو "أستاذ
ّ
 التمثيل و"عر

 حممد رضا 
 

وعن مشاااهدة مااارلون براناادو اليااوم، عئااى أي ماان الشاشاااا، تاا 

ا كان التم يل عئيه في ذلااك الحااين ومااا هااو عئيااه الكبير بين م  باالختالو

اليوم. هناك شيء مفقود من كل السينما األمريكية الحدي ااة، وبراناادو هااو 

تنء من هذا الشيء. إذ ما يتبي ن أن براندو كااان التم ياال السااينماني، كمااا 

يااه تاركوفسااكي يمكن أن يُقاال أن ويئيام شكسبير كان المساار  او أن أندر

 نما.كان شاعر السي 

. والااده 1924ولد براندو في مدينة أوماها في والية نبراسكا ساانة 

كان رتل أعماال، وهسب رواية براندو نفسه في سيرته الذاتية المنشورة 

 Songs Myتحت عنوان “أغاني عئمتني أمي إياها” “  1994كتاباً سنة  

Mother Taught Me ًوااة عاماال ابنااه بلئ”، كان أيضااا رتااال سااكيرا

ياا تيداً يقوله عني أبااداً”. والدتااه كاناات، عئااى مااا يباادو لنااا، و”ل  يجد ش

مشروع مم ئة أبعدها عن ناصية العمل إدمانها الكحوال أيضااا. فااي العااام 

انفصل والداه وبراندو وشقيقتاه األكبر منه سناً رهئوا م  والاادته    1935

دداً نئااة لئناانو  مجاا ممااا دفاا  العا  الى كاليفورنيا. لكن األبوين عادا فالتأما

 هذه المرة الى شيكاغو.

ل  يكن براندو  ي عاً. هين هاوال أبااوه الااتخئص منااه بإرساااله الااى 

ده وعاادم تنفيااذه األواماار  مدرسة عسكرية، فُصل من المدرسة بسبب تماار 

لئخدمة العسكرية )وكانت إتبارية آنااذاك( خاارج   1943وهين ُ ئب سنة  

ت ذويه لفترة ماان براندو الى بي ركبته.. عاد    من الخدمة بسبب ضعف في

الوقت قبل أن يئحق بشقيقتيه الئتين كانتا توتهتا الى نيويااورك  معاااً فااي 

شق  ريق في التم يل. والتم يل كان غاية براندو أيضا. وهو انخر  فااي 

مدرسة اسمها “نيو سااكوال لألبحااا  االتتماعيااة” التااي كااان لااديها فاارع 

ذكرياتااه وخصوصااياته يفية استرتاع  البداية فه  كلتدريس الدراما. ومنذ  

 لسكبها في الطريقة التي يؤدي بها الشخصية.  
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ونه ب “مي ااود” وبراناادو باادأ ماان البدايااة وقااد  هذا األسئوب يساام 

عاما واهداً فقط بعد لجونااه الااى نيويااورك،   1944استئهمه بكامئه. سنة ،

صية المساايح، شوهد في مسرهية “هانيل” لجرهارا هوبتمان العباً شخ 

مي” التي كانت مقدمة لمرهئة مسرهية شاامئت “كاندياادا”   في “أتذكر أث 

لجورج برنارد شو و”مقهى خااط الشاااهناا” لماكسااويل أندرسااون. وقااد 

ز براندو تئك المرهئااة بدراسااة التم ياال فااي “أكتااورز سااتديو” هيااه  عن 

وصفه بعض أساتذتها بأنه ل  يكن بحاتة ألن يدر  أي شيء. كاال شاايء 

 ه.ن موتوداً عندكا

امتن  براندو عن قبوال دعواا هوليوود بعدما كتبت عنه صااحافة 

نيويااورك إثاار قيامااه بتم ياال “عربااة اساامها الرغبااة” لتنيسااي ويئيااامن 

قبل الدعوة التي وتهها إليه المنتل كااارال  1950بإعجاب بالو. وفي العام 

والنجا    فورمان لتم يل بطولة فيئ  عنوانه “الرتاال” إخراج فرد زنمان.

د الااذي عاااد ماان الحاارب ه أك ر مما هاهالف لف الفيئ  تجارياً. قصة المجناا 

اد، لكاان تم ياال  العالمية ال انية مقعداً ل  تكن الدراما التي يتطئ  اليهااا الاارو 

د الااذي فقااد القاادرة عئااى  براندو في الدور كان ذكياً في تم ياال دور المجناا 

 الحركة ومعها فقد شلفه بالحياة.  

بااة اساامها الرغبااة” “إيئيااا ندو بطولة “عررتاال” لعب برابعد “ال

” هيه تاارك البصاامة ذاتهااا التااي تركهااا هااين أد ى الاادور 1951كازان   

عئى المسر . “توليو  سينار” كان الفيئ  ال الهن اقتبا  مسرهي عن 

( وم ئها براندو م  1953رانعة ويئيام شكسبير هققه توزو مانكوفيتن )

ينما والمسر  فااي بار مم ئي السن، اثنان من كتون تيئجد وتيمس ماسو 

 بريطانيا.

عاد إيئيا كااازان الااى تئميااذه  الباااً منااه أن يئعااب   1954في العام  

دور تيري مالوي في فيئ  “عئى رصيف الميناء”، الفيئ  الذي تمعااه ماا  

رود شتايجر وكارال مالدن ولي ج. كوب )كئه  رهئااوا باساات ناء مالاادن(. 

ألوال  بعدها امتناا  براناادو ندو أوسكاره اي ناال عنه براوهذا الفيئ  هو الذ

” كمااا 1954عن تأدية بطولة فاايئ  اساامه “المصااري” “مايكاال كااورتين  

كان اتفق م  فوكس عئى ذلك، وقام بئعب الاادور فيكتااور ماااتيور وهسااناً 

فعل براندو ألن الفيئ  ل  يبئو شأناً فنياً او تاريخياً يذكر، إنما هتااى ال يقاا  

صااية نااابئيون بونااابرا فااي عئااى تم ياال شخ   ى قضانية وافقضحية دعو 

” وكااان ذلااك بدايااة سئساائة ماان 1955فاايئ  “رغبااة” “هنااري كوسااتر  
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التراتعاا وإخفا  االختياراا. استمرا هتااى منتصااف السااتيناا. لكاان 

( الااى “األسااود الشااابة” 1957االساات ناءاا موتااودة ماان “سااايونارا” )

ً   وال الااى فيئمااه( وصاا 1959( و”النوع الالتاا ” )1958)  األوال مخرتااا

ض براناادو نفسااه فيااه الااى  “تاك ذو العين الواهدة”ن وسترن خاص يعاار 

 الضرب عئى يدي الشريف السادي كارال مالدن.

د عئااى الساافينة بااونتي” نسااخة  بعد ذلك، دخل تصوير فاايئ  “تماار 

مئيااون  20التي أخرتها لويس مايئستون الذي انتفخت كئفتااه الااى   1962

مئيااون دوالر(  80للااالء ار  التضااخ  واازي اتن ماا  فاا دوالر )مااا يااو 

شهرا. االنتفاخ ل  يكن ماان نصاايب الفاايئ  فقااط، باال   13واستلر  إنجازه  

أيضا من نصيب براندو الذي عانى ألوال ماارة ماان وزنااه النانااد. مشااكئة 

 الزمته مدى الحياة.

لعب دوراً تيداً في فيئ  آخر لاا  يُسااتقبل بالحفاااوة   1966في العام  

ة” هيه هو شااريف البئاادة التااي تشااتعل وهو “المطارد  ي كان يستحقهاالت 

غياارة وغضااباً واضااطراباً بعاادما هاارب شاااب )روباارا ردفااورد( ماان 

اإلصالهية وتوته الى البئدة ليئتقي بحبيبته تين فوندا. بعد ساانواا قئيئااة 

كان براندو يم ل فيئما سياسياً آخر هو “إهر ” لئمخاارج اإليطااالي تيئااو 

كان عئى براناادو االنتوااار   1969،  ذا الفيئ  سنةيو. وإذ ورد هبونتوكورف

اب”  ثال  سنواا قبل أن يعود رانعا كما عهدناه في “العر 

الفااذ فرنساايس فااورد كوبااوال   1972“العراب”، كما أخرته سنة  

كان مئحمة أولى من نوعها. أفالم العصاباا قباال ذلااك إمااا تعا فاات ماا  

تألا ال الثيناااا اماا )العشريناا و   البوليس او م  المجرمين ضمن شرو 

ر الخارتين  بها(، لكن “العراب” كان األوال الذي عايشها وتس دها وصو 

عئى القانون بضوءين واهد متعا ف وآخر مضاااد. وشااركة باراماوناات 

لاا  تكاان ترغااب فااي أن يقااوم براناادو بالاادور ورشااحت عاادداً كبياارا ماان 

رج تااال  لكاان المخاا المم ئين اتخرين بينه  بيرا النكاسااتر وكياارك دو 

عركته ضد الشااركة التااي اسااتجابت بعاادما شاااهدا شااريط أصر وربح م

ع به براندو وفيه تس د الشخصية التااي قااام بهااا الهقاااً. براناادو  تجربة تبر 

الااف دوالر فقااط لقاااء دوره وذلااك ألتاال أن يعااود الااى  250رضااي ب 

 الشاشة في دور يحب ه.  
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كنااه هااذا الفاايئ  ل فاااز باألوسااكار عاان دوره فااي 1972فااي العااام 

يمتها وما ترمن إليه هوليوودياً مفضال استلالال المناساابة لسااوء استهان بق

 معامئة الهنود الحمر.  

 هر براندو في فيئ  برناردو برتولوتشااي “آخاار   1973في العام  

تانجو فااي باااريس” ورشااح لألوسااكار عنااه. براناادو فااي الفاايئ  قااد م أداء 

والفنااون   اديمية العئااوملكن أعضاء أك  تديراً )أفضل ما في العمل بأسره(

السينمانية، مانحة األوسكار، ل  يرغبوا في المخا رة مرة أخاارى بإيااداع 

 األوسكار مم الً كان قبل سنة واهدة رد ه  خانبين.

 هر فيما يمكن تسميته بيخر دور ران  لااه وذلااك   1979في العام  

د كوبااوال في “سفر الرؤيا اتن” ماارة أخاارى تحاات إدارة فرنساايس فااور

ال   براندو شخصية  م  ل الجنراال األمريكي الذي أصابه تنون العومة فحو 

هاميته في عمق فيتنام )خالال الحرب هناك( الى مستعمرة تحكاا  بأمرهااا 

تقتاال الفيتناااميين واألمااريكيين اذا مااا هاااولوا إيقافااه.  كوبااوال عاااد الااى 

الحاارب مااارلون براناادو فااي فاايئ  “ساافر الرؤيااا... اتن”ن درامااا عاان 

روايااة لجااوزو كااونراد لعااب فيهااا براناادو دور  ميااة مااأخوذة عاانالفيتنا

تنراال تطئب الحكومة األمريكية رأسه كونه استقل عن همئتها العسكرية 

 وأخذ يشي  العنف بدوره عئى الحدود الفيتنامية  الكمبودية.  

( الذي تمعااه ماا  2001آخر ما شاهدناه لبراندو فيئ  “الضربة” )

خاارج التونسااي رضااا ياارو. وكااان المهااو روباارا دي ن معجب آخاار بااه  

الباهي قد كتااب ساايناريو ياانص عئااى دور لبراناادو وقاباال المم اال الكبياار 

الذي أهب المشروع لكنه ل  يستط  القيام به إذ واتته المنية بينمااا اإلنتاااج 

ل  يكن تاهنا بعد. براندو أم  القضايا اليهودية فااي مطئاا  أعمالااه وساااعد 

عاا ث  الباهي، مخيماااا الالتاااين ال لئمخرج رضا    زار، كما قافي التبر 

 في بيروا في مطئ  الستيناان

“قئت لنفسااي وأنااا أشاااهد المأساااةن يااا إلهااي... مااا الااذي فعئتااهو” 

 وأضاون 

“ماان يومهااا ابتعاادا عاان تأييااد “إساارانيل” وامتنعاات عاان دفاا  

 التبرعاا. اعتبرا أنني كنت مسؤوال عن نكبة الفئسطينيين”.

ليوود هااين ذكاار أن اليهااود لصهيوني في هو واته الئوبي ابراندو  

يسيطرون عئى هوليوود داعياً له  ممارسة قاادر ماان الحساسااية تجاااه مااا 
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يعانيه الفئسطينيون. تحت الضاالط والتهديااد بمنعااه )كمااا اسااتئ  تهديااداا 

 بقتئه( اضطر لالعتذار.  

 مليون دوالر تركة براندو  21.6
كيااة لسااينما االمري اناادو اسااطورة اترك الفنان الراهاال مااارلون بر

مئيون دوالر مما بدد تكهناا واسعة النطا  بأن   20ارثا ينيد قيمته عئى  

المم ل توفي مفئسا. وكان قد ت  تقدي   ئب الثباااا صااحة وصااية براناادو 

بالفعل امام المحكمة العئيا في لو  انجئيس وهي العمئية التي بناااء عئيهااا 

ماان التركااة هاا  ن المسااتفيدين  اء عئى هذا فايت  توزي  تركة المتوفى. وبن 

 الى عشر سنواا. 46االبناء العشرة وتتراو  اعماره  من  
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 الفنان .. واملتمرد .. واألسطورة 
 نبيل زكي   بقلم: 

 

 ..بعض الفنانين يجدون انفسه ، م  مرور الوقت، ضحية لئنسيان

صااورته   له  معهاا ، تتااواريذاكرة وتمااوا اعماااتتالشي اسماؤه  من ال

خرساء.. وال تقااوال شااياا، وتمحااو األيااام مااا تبقااي  بسرعة مخيفة وتصبح

 .ما منه .. اذا كان قد بقي شيء

 .ولكن الفنان مارلون براندو.. هالة مختئفة

أ واره ومناتااه المتقئااب وولعااه  فرغ  تصرفاته العجيبة وغرابة

تنطااوي عئااي قاادر  التاايلشاردة والعنيدة بالمشاكسة والصدام وشخصيته ا

 كبياار ماان االللاااز .. إال ان عااددا محاادودا ماان االدوار التااي قاادمها فااي

السينما اثااارا تاايال بأكمئااه واهاادثت صاادمة كهربانيااة وتحااوال فااي فاان 

 .الي االبد التم يل السينماني

يقوال روبرا اوزبورن، مؤرخ هوليااوود، 'انااه واهااد ماان أعواا  

 .'والعصور  ية في كل األزمنةالفض مم ئي الشاشة

انفعاااالتي.. وانااا اشاااهد  ..اتذكر انطباعاتي واسااتعيد ماان ذاكرتااي

 .افالم مارلون براندو في سنواا الصبا

خمسة ادوار كبااري ان تجعاال ماان االنسااان..  هل يمكن ألربعة او 

 'الفنان االعجوبة' و'المعجنة المتمردة'و

*** 

 هاي فاايئ  'عربااة اساامأتذكره اتن فااي دور سااتانئي كوفالسااكي فاا 

الرغبة' المأخوذ عن مسرهية الكاتب الكبياار 'تينيسااي وليااامن' وفااي دور 

اميئيانو زاباتا' في فيئ  'فيفااا زاباتااا' المااأخوذ عاان قصااة ' ال انر المكسيكي

دور 'تيري مالوني' المالك  السااابق فااي فاايئ   الكاتب تون شتاينبك.. وفي

ي دور مااذهل '.. وف1954سكار 'األو  'رصيف الميناء' الحانن عئي تاننة

 .'كورليوني ئ  'األب الروهي'، هو دور 'دون فيتو في في 

واتذكره اتن في مشهد واهااد ال ينسااي فااي فاايئ  'القيامااة.. اتن'.. 

نتاب  الرهئة الطويئة لئضابط األمريكي 'ويااالرد' عباار اهااد أنهااار  ونحن
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'كيرتاان'  هناااك، بح ااا عاان الكولونياال األمريكااي فيتنااام، اثناااء الحاارب

الحاارب ضااد الشااعب  ض المشاااركة فاايبراناادو' الااذي رفاا  'مااارلون

 الفيتنامي.. والمهمة التي كئف بها الضابط 'ويااالرد' هااي قتاال الكولونياال

كيرتن.. ونري مارلون براندو في المشهد يبدو امامنا كما لو كااان 'بااوذا'، 

ويرتف  صوته وهو يئفظ آخاار كئماتااه عاان الحاارب قااانالن  ..أو نصف إله

 .''الرعب.. الرعب

*** 

وعئااي  .هذه األدوار المحدودة تجعل من مارلون براندو ..األعواا 

هد تعبير الناقد السينماني 'ريااك ليمااان'، فإنااه ماان المؤكااد ان هااذا الفنااان 

هفنة من مم ئي السينما األمريكية الخالاادين.. باال يااري الاابعض  واهد من

 .بينه  'انه 'األعو 

قباال نماني.. هناك مااا  فن التم يل السي   ويمكن القوال ببسا ة انه في

 .براندو وما بعد مارلون براندو  مارلون

المسااافة بااين كااوكبين  والمسافة بين 'ما قبل' و'ما بعااد' اقاارب الااي

 .مختئفين

واداء  نحاان بااازاء هضااور عبقااري فااذ، وقامااة تراتيديااة مهيبااة،

 .عمال  اهد  ثورة في اسئوب االداء

 هااور ويحتضاانهيسااتقطب الجم قبااوالانه نوع من 'الكارينمااا' او ال

 .في دوء وهنان

عصااره، وعئااي ان  ويتفااق الجمياا  عئااي انااه رانااد  ئيعااي ساابق

تااأثروا  الك يرين قاموا بتقئيااده ومحاكاتااه.. باال ان الك ياارين ماان المم ئااين

بأسئوبه، واصبح كل منه  يحتوي في ادانه عئي صاادي لنمااوذج براناادو، 

ا ليوناااردو دي نياارو.. واخياار نيومان ووارين بيتي وروباارا ومنه  بوال

 .بريو دي كا

وهو يااؤدي  1947كانت مسر  برودواي في عام  بداية االنطال 

ساانة، ثاا  قااام  23عمااره  دور كوفالسكي في 'عربة اسمها الرغبة'، وكان

 وعناادما هقااق نجاهااا كبياارا فااي 1951باانفس الاادور فااي السااينما عااام 

ئااوي'!. تالسا فو  قالااب ه المسرهية، قاالن 'كما لو انني، بعد النوم، أفيق 

 نالهااظ ان اسااطورة براناادو تعتمااد عئااي عاادد صاالير ماان ومرة أخري

السينما من يماثئه في هجمااه.. وال  االدوار التي تعئت منه نجما ل  تعرو

 .من هو اشد بريقا وتألقا
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*** 

 فااي ورشااة الاادراما بالمعهااد الجديااد لألبحااا  االتتماعيااة فااي

ابتدعااه فااي روساايا ل المنهجااي' الااذي نيويااورك تعئاا  براناادو فاان 'التم ياا 

ستانسالفسكي في العشااريناا ماان القاارن الماضااي، واشااتهر  كونستانتين

االربعينياااا عئااي يااد مجموعااة ماان االساااتذة  هذا الفن في نيويااورك فااي

 .براندو عئي يديها بينه  'ستيال آدلر'، التي تعئ  مارلون

 :يقوال براندو عن ستيال آدلر

ع او افتعاااال ال اصااطناال اهاااو  دقا، وانلقد عئمتني ان اكااون صااا

 .عا فة ل  اشعر بها شخصيا اثناء األدوار

التم يل المنهجي تعتمد عئي استخدام المم ل لمهارتااه اك اار  وفكرة

يقربه من الصااد  فااي االداء.. وكااان براناادو  من اعتماده عئي التقنية مما

ناقد واكاديمي ابعاد الدور.. انه  يتمت  بنفاذ بصيرة وبالقدرة عئي اكتشاو

منااه فااي التقااا   عينا ول  يكاان هناااك ماان هااو افضاالدما يناقم دورا معن 

 .الئمساا الذكية التي تجعل الشخصية نابضة بالحياة

*** 

امااار   في سيرته الذاتية.. يكتب المخرج 'ايئيا كازان' قااانالن 'لاا 

االخراج في مشهد التاكسي في فيئ  'عئي الرصاايف'.. ومااا هااد  هااو ان 

فعاال فااي معواا  االهيااان الكيفيااة التااي ما كان ي شر  لي ك براندو  مارلون

انااه يفاااتاني دانمااا بم اال هااذه المعجااناا  ..ينبلي بواسطتها اداء المشااهد

وكااان شااعوري نحااوه  ..الصليرة.. وفي اهيان ك يرة، وتدته افضل مني

 .'هو االمتنان

الروهااي' هاارص  وفي ادانه لدور دون فيتو كورليااوني فااي 'األب

عماال انتقااادي 'لئبيااننس' الشخصااي لئفاايئ  ك عئااي تقاادي  تصااوره براناادو 

وشراهة االهتكاراا، بينما كان تصور المؤلف 'ماااريو بااوزو'  االمريكي

االداء لشخصية كورليوني هااو الااذي بقااي فااي  لئشخصية.. مختئفا.. وهذا

كاال ماارة يقااف فيهااا امااام  ذاكرة االتياال، وال يستطي  اهد إزالتااه.. وفااي

الااذين  هااا المخرتااونير تئك التي ارادتكر شخصية اخري غالكاميرا.. يب 

 .كانوا مفتونين بأدانه المتمين.. بقدر ما كانوا يمقتون تصرفاته

المم ل ترتبط بنورتااه ال اقبااة والمرهفااة والواعيااة لئساائوك  مهارة

يجب ان يعاارو العااال  ويشااعر بشاايء ازاءه..  االنساني.. والمم ل العوي 

 .فيها   لئبشرية ويشاركوبالهموم األشمل واألوس
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بعد خالفاا هادة ماا  المخاارج األمريكااي لااويس مايئسااتون اثناااء 

'.. زعاا  المخاارج ان 1962عئااي الساافينة باااونتي' ' تصااوير فاايئ  'ثااورة

القطاان 'هتااي ال يساام  تعئيماااا  براندو اعتاااد ان يسااد أذنيااه بقطعااة ماان

 .!'المخرج

 .'المرا  وبدأ الترويل لإلدعاء بأن الفنان 'صعب

ن براندو ل  يجد امامه سوي لسبب في ان مارلو فهل كان هذا هو ا

لئعمل الفني في أدوار تادة خالال االربعين سنة الماضااية..  فرص ضايئة

هياتااه بعااد النضاالو لقااد تئباات أفكاااره  اي عباار الجاانء األكباار ماان

 .أدوار ال ترضي ميوله االتتماعية عئيه التعاسة بعد أن أخذا تطارده

بأنهااا  مريكيااةصااناعة السااينما األالنقاد االتهااام لاتن يوته بعض 

تجاهئاات براناادو تحاات سااتار أقاوياال تاارددا بأنااه يباادد موهبتااه، وانااه 

 .ذاته' ويصعب توتيهه نرتسي 'يعشق

 غياار ان المخاارج االيطااالي تيئااو بونتيكورفااو، الااذي عماال ماا 

براندو في فيئمااي 'تااأمالا فااي عااين ذهبيااة' و'اهاار !' يشااهد بأنااه عئااي 

 ااة وصااعوبة العماال معااه، إال انااه عئااي المفر براندو  من هساسيةالرغ  

فااي النهايااة يفعاال مااا هااو مطئااوب  مستوي عاال من المهارة الحرفية وانه

 .منه

فااي الشخصااية  ام ان محاولة براندو التوغل عئي نحو اك اار عمقااا

 االنسانية و روو الحياة.. تعئته يشعر بأنه في بياة غياار مواتيااة وغياار

ة فااي االهقاااب عة السااينما، وخاصاا صبح غريبا عاان صاانامريحة وبأنه ا

 األخيرةو

من عدم الوفا  بين براندو والعال  الذي ينتمااي اليااه.. او  ثمة هالة

التكيف م  السينما التجارية، وهو امر ال عالقة  هالة من عدم القدرة عئي

العصاابي.. ولكاان قااد تكااون لااه عالقااة  له بعيوبه الشخصية او اضااطرابه

االمانة.. تمامااا كمااا كااان  دامساد والنفا  وانعبيعي لديه من الفبالنفور الط

فتاارة  هاال شخصياا فنية اخري م ل اورسون ويئن ومارلين مونرو فااي

 .ما بعد الحرب العالمية

لمااارلون براناادو  ام ان مئوك صناعة السينما اتخذوا موقفا رافضا

 بسبب توتهاته الفكرية والسياسيةو

*** 



 

88 

 يااوني  المااذي  التئيفناندو فااي مقابئااة ماا ،  هر بر1996في عام 

الشهير 'الري كنل' في شبكة 'سي.ان.ان' ليصاار  بااأن 'اليهااود يحكمااون 

يمئكونها فعال'.. وقامت القيامة.. واتهمااوه بأنااه عنصااري  أمريكا، بل انه 

 .ومعاد لئسامية

شارك براندو فااي اتتماااع لتأساايس فاارع هوليااوود ماان  وقبل ذلك

فوناادا' و'مااارلين مااونرو'  لنوويااة ماا  'هنااريلجنااة مناهضااة األساائحة ا

مااايو عااام  والكاتب المسرهي الكبير 'آرثر ميئر' و'هاري بالفوناات' وفااي

، شارك م  الفنانة 'شيرلي ماكئين' وآخرين في اتتماع امام سااجن 1960

فااي واشاانطن  1963وشارك فااي مساايرة شااعبية فااي اغسااطس  كوينتين،

الاانعي  األسااود  ة التي ألقي فيهاااالمسير لئدفاع عن الحقو  المدنية، وهي

 .مارتن لوثر كنل' خطابا مدويا'

، شااارك براناادو فااي اعتصااام 1964زيارة لئندن في عام  وخالال

العنصاارية لئمطالبااة بااا ال  ساارا   امام ساافارة هكومااة تنااوب افريقيااا

والمنتجااين والمخاارتين  المسجونين السياسيين، ووته نداء الااي المم ئااين

المسااتقبل  فااياي عقااد يبرمونااه  ن لكااي يشااتر وا فاايوالكتاب السينمانيي 

هور عرض افالمه  عئي مشاهدين من انصار التفرقة العنصرية. ومنااذ 

الستينياا، ارتبط براندو بحركة هقو  الهنااود االمااريكيين، وألقااي  اوانل

بواليااة واشاانطن لمساااندته هقااو  الصاايد  1963 القاابض عئيااه فااي عااام

فرانسيسااكو فااي سااان براندو  لقبض عئي، القي ا1976لئهنود.. وفي عام 

وساند الهنااود  ..بسبب تأييده لنعي  هركة الهنود االمريكيين دنيس بانكس

داكوتااا  بعد المواتهة الدموية بينه  وبين الشر ة الفيدرالية األمريكية في

 .الجنوبية

ويقااوال القااس االمريكااي االسااود وزعااي  هركااة الحقااو  المدنيااة 

 .'اي سنواا الستينياا براندو ك يرا فتاكسونن 'لقد ساعدن  تيسي

الفهااود السااود' االمريكيااة الشااهيرة، ' ودافاا  براناادو عاان هركااة

تااورج تاكسااون، الااذي  وساعده  ماليا وشارك في تأبين النعي  االسود

 اغتيل في داخاال السااجن.. ودافاا  عاان 'هااوي نيااوتن' زعااي  الفهااود بعااد

 1968القبض عئيه في اوكالند عام .

القهاار، كمااا  د كاال اشااكاالد هاارب فيتنااام، وضاا ووقف براندو ضاا 

 .وقف الي تانب المجتمعاا الموئومة
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تاادار هجااري لكااي  كان يقوالن لو اضطررا لضرب رأسي فااي

 .ابقي صادقا م  نفسي.. لفعئت ذلك

اال فاااال ماان خااالال منومااة  وبااذال براناادو.. تهااودا كبياارة لاادع 

 .''اليونيسيف

*** 

واهااد  جب ان يئتنم بشاايءكان مارلون براندو يقوالن 'ان المم ل ي 

تجاه تمهوره، هو أال يجعئه يشعر بالمئل'. وتاء وقت اعرب فيه براناادو 

اشاامانازه بصااورة متناياادة ماان صااناعة السااينما.. ولكاان النااا   عاان

يقبل المساااومة، وألنااه آخاار عمالقااة الجياال  سيتذكرونه كمتمرد هقيقي ال

فااة م ماان نوعيااة مختئتقاادي  افااال الذهبي في السينما األمريكية، وألنه اتقن

وألنااه اهااد   ،..بسهولة ويسر.. لاا  يضااارعه فيهمااا اهااد وادوار مختئفة

ثورة في السينما األمريكية، وفااتح عصاارا تدياادا فااي األداء، وألنااه كااان 

لئرأسمالية األمريكية المتوهشة وألنه رفض االوسكار تعبيرا عن  خصما

 .يينواالضطهاد لسكان امريكا األصئ رفضه لئتعسف والوئ 

 10لماادة  يااين دوالر مقاباال  هااورهمال 3ل عئااي ورغ  أنه هصاا 

 سوبر مان' .. إال أنااه ماااا مفئسااا بعااد أن تراكماات عئيااه' دقانق في فيئ 

 .الديون بسبب كوار  عانئيه

 

 2004يوليو   10أخبار اليوم ـ 
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 زعـيـم الـجـريـمـة الـمـحـبـوبـة 
 عـقـل الـعـويـط 

 

ا  هجسااه تحاات اً متوهشاااً، أن يئتاا كان ينبلي لااه أن يكااون هصااان 

 ، تحت هواء رنتيه، وتحت عصفور قئبه. الصهيل

ه تحاات قااو  قاان ، وأن يكااون قااو   كان ينبلي له أن يجتم  كئاا 

 القن  كي يخئب ألباب السحرة ويهد يىء روع المسحورين.  

كان ينبلي له أن يكون مالكاً فاسقاً، أن يكون رنيساً زمنياً لئعشق، 

 ً  لمحبوبة.   روهياً لئجريمة اوأن يكون زعيما

كان ينبلي له أن يكون مالَهقاااً فااي كاال مكااان، مطااروداً ماان كاال 

 مكان، كي يفوز باألمكنة كئها.  

كااان ينبلااي لااه أن يكماان لئصااي اد، أن يسااطو عئااى السااار ، وأن 

ينتنع الفرانس من بين أضالع المقامرين، كي يُرسي قانوناً ضد  القااانون 

 قط اع الطر .    واألمير الشرعي لويكون راعي رعيان الحئ

ر الرتاال،  كان ينبلي لااه أن يكااون العشاايق مكااان العشاايق، ليحاار 

فوا ااة تماسااكه ونبااو  انهياااره، ماان  مأنينااة النسااق وهماقااة األغااال  

 القاتئة. 

كااان ينبلااي لااه أن يئتحااق بلرينتااه، أن يقتفااي أثاار الحااد  عئااى 

ر وقت الحياة تحاات ساانابك القئااق، أن ن ياارم  ، أن ينكااأ، أ صهوة، أن يدم 

 حاً أمئس، وأن يحمر  ويدم  كشمٍس خجولة.  يدمل، أن يكون سط

كان ينبلي له أن يرى بعينَي صقر، أن يتكسر تحت أنااين أتفانااه، 

أن يكون كاسراً مكسااوراً، وأن يتساارب كالخاادر الناااع ، كخماارةٍ معتَّقااة، 

 العميق هذا.  كي يستطي  أن ينام. عئى غرار نومه  

 *** 

ىَمن م   أعصااابه، كااي ء العاصاافة تحاات ثئاال  ئااه يسااتطي  أن يخباا 

يكون له أن يحااتفظ بأساارار المااناج اللااامض عئااى غاارار شااجرة ساارو 

 يتيمةو  
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َمن م ئه راقصاً عئى هافة تساار، فااو  هاويااة، راكعاااً أمااام تئااك 

المرأة، وراء تئك النافذة، في تئك المدينة، وُمسئيساااً قياااده لخنجاار المااالك 

 النسانيو  

ن م ئاا  ً ه شااارباً كحااوال انتحاا مااَ بنااوك الئااذة  اره البطاايء، سااارقا

 والملامرة والماال، ومقامراً بالبرو  المهرقةو  

داً خارتاااً  اتة النن ، ضاهكاً هالماً ماتناً متمر  َمن م ئه سانقاً لدر 

عئى النوام، خفيفاً كالهواء، وأنيقاً كرتٍل يتأبط ذراع فتاته تحت منتصف 

 الئيلو  

 الهو  والحريةو    ة الحياة الى روابيَمن م ئه يرف  رهين 

ن م ئااه سئساااً كضااربة قماار، صااعباً كئعنااة صاااعقة، وناتحاااً  مااَ

 كضربة نردو  

ن م ئااه تجرهااه نشااواا الليااوم واألمطااار، لااو لاا  يكاان عئااى  مااَ

ة بااأهالم آخاار النااوم، وخاسااراً كاايخر  غرارهااا، مااأخوذاً عئااى هااين غاار 

 المطرودين من الجحي و  

ن م ئااه يسااتطي  أن يخساا  َب تاادارمااَ قئبااه، وأن يتهاااوى  ر، أن يُ قااَ

 كم ل مئٍك مخئوعو  

 *** 

 كنُت أريد أن أكونه في باريس.  

كنُت أريد أن أكونه كي أنض   الى  ااالال أصااابعه ورنااين الشاافاه. 

كااي أكااون األرض، أرض اللرفااة السااكرى، هااين اسااتئقت عئيهااا تئااك 

 المالك الشافية. 

ة بقهما، هااديل اللواياا كنُت أريد آنذاك أن أكااون أوتاااع عينيااه، شاا 

لجامحااة، وشااهوتهما التااي سااتول تسااتحق أن تُشااَرب فيهمااا، رغبتهمااا ا

 ثمالتها هتى ال مالة.  

كنُت أريد أن أكون لصوَصه وأعداءه. كنُت أريااد أن أكااون تمياا  

الذين يلارون، هااين ساايروهون ينهبااون تااوع تئااك الماارأة ويسااد ون بااه 

 . رمقه  الجان  الى قبئٍة رعناء، وإن قاتئة

عينيااه. وهاا  يديااه وشاافتيه. كنااُت  ون ثيابه. غاللااةكنُت أريد أن أك

 أريد أن أكونه فحسب.  

كنااُت أريااد أن أكااون وتااَ  تئااك الكااأ ، ر وبتهااا الدانخااة، كااي 

 أرتشف نقطةً مستوهشةً كانت ترشح من غيوم ذاك التانلو األخير.  
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ده،  شااه، عدوانيتااه، تماار  كنااُت أيضاااً أريااد أن أكااون ننقااه، توه 

ه، صاامته، تروهااه، وهشااته، ته، تبااد ده، مجانيتاا اشته، شبابه، شيخوخ هش

 صوته الصارخ في براري هوليوود الفوة، وخساراته األبدية.  

كنُت أريد أن أكونه في صقئية وفي إيطاليا تميعهااا. وربمااا أيضاااً 

اباااً، زعيماااً،  في نيويورك. رنيساااً لتئااك العانئااة. زوتاااً، والااداً، تااد اً، عر 

اً، مرهمتقاعااداً،  اً، باكياااً، رابااَط الجااأش، وباااً، هنوناااً، قاسااي خطيااراً، هشاا 

ر ماااال.  خانفاً، رانياً، محنَّكاً، هكيماً، لي ناااً، مراوغاااً، مختاارَع أهااالم، مبااذ ي

ويداً من هديد. الى أن يتساقط فااي تئااك الجنينااة تاركاااً وراءه  فااالً باكياااً 

 وغيمةً ترأو بأهداب العين.  

 اك وهنالك.  كنُت أريد أن أكونه هن 

أكونه كي أفوز بقماار المقااامراا وأضاا  ياادي عئااى   ريد أنكنُت أ

العصاباا تميعها. فأصادر البنوك، وأكت  المئااوك، وأركاا ي  الطلاااة آلهااة 

الماااال والمسدساااا، وأرفاا  الهنااود الحماار الااى الساادة، وأعئااي شااأن 

 الصعاليك ليكونوا الشارع وهواءه وأهالم األزقة اللامضة.  

ي األلاا  رأسي خصوصاً. كااي أ  د أن أكونه هنا. فيك  كنُت أري  رباا 

واليااأ  والحئاا  والماااال والساائطة والعنااف والخااوو والجنااون والشاابق 

والتبد د. كنُت أريد أن أكونه هنا، عشبةً عشاابة. الااى أن أصااير غابااةَ ثااأٍر 

 وانتقام لمجد التمرد والحب  والحرية المهيضة الجنا . 

ٍو لقصاايدة.   أن أكون شجرةَ سرك  كنُت أريد أن أكونه كي أستطي 

 ةً لشجرة سرو.  أو قصيد

وك  كنُت أريد أن أكونه كي أستطي  أن أكون قا َ   ريٍق المرأةٍ 

هي تريمة الشبق الهاذية. كي أسااتطي  أن أكااون قصاايدتها. أو أن أصااير 

 قتيل سراهها.  

 

 2004يوليو  11النهار اللبنانية ـ 
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 ـك يـمـــوت الـمــلـ ..  مارلـــون احلـبـيــب 
 
ّ
 د د سـويـ مـحـمـ

 

يك مارلون الحبيب. أعرو أن اك ما كناات  م ل يوهن اا الحبيب، أسم 

لتعود إلى بيروا عابر سبيل وننيالً في فنادقها الفاخرة. لست أدري ماان 

نصح لك بحجن غرفااة فااي فنااد  فينيساايا. لااو رتعاات اتن إلااى غرفتااك 

مة لراهة زبون تديد. زبانن اليو   م غير زبااانن األمااس. شاايلوتدتها مرم 

  عااا نك، و ااات قاادماك أرض بيااروا متوق فاااً تكتك شي تيعة. في مطئاا 

 بض  ساعاا في  ريق سفرك إلى  هران.

ين ماان التاارو  اهتضاان الفنااد  أنسااباء مئااوك مخئااوعين ومنفياا 

والعطف واللنل، أبناء ماال يحو ه  كسيرو القئب وأليفو الوهدة واللربااة 

 اتفئة في كيبة الشمس.  

ً م . أنت أيضااا رسااون ويئاان، ، وعئااى نحااو الموئااوم أو ن هب  ودب 

هجاارا شاابابك وتركاات مجاادك مسااترخياً فااي  ئمااة قماار مكسااوو فااي 

هيانه. هالك هاله، آثرا األكل عئى السينما. قئاات إن  ساابب بقانااك، عاادم 

امتالكك الشجاعة الكافية لرفض الماال. كسوال. ترغااب فااي تنااي الااوفير 

االً فاايئ  ا خرتت صورتك عئااى الشامن عمل قئيل. أهب اك. عندم شااة مم اا 

اان الخمساايناا وهساانواتها. تااركته  مااأخوذين "الم اك شباا  ام"، أهباا  توه 

اتتك الناري ة. ما باار  ارتااداء سااترة الجئااد وركااوب  بسترتك الجئدي ة ودر 

د والشباب. أيا ليت الشباب يعود يوماً.   اتة الناري ة زينة التمر   الدر 

د فااي عينياا   ما أتمل شاابابك وماااآه،   ة ك اللااانرتين ألماااً ورقاا  أروع التماار 

ج المشاهير بالعف ة النانفة والتحف ظ عن المعاصااي.  وننقاً. سخرا من تبر 

قبل عشرة أعوام، استقبئك الري كينو فااي برنامجااه. فجااأة، قفاانا عئيااه 

د عئااى مااتن ساافينة  وقب ائته في شفتيه. أثرا فضيحة. أثناء تصااوير "تماار 

ر الم وتشااك ى لعاادم إعطانااه  خاارج لااويس مايئسااتون منااكبااونتي"، تااذم 

ة واهدة لتوتيه تعئيماته. ل  تتوان عاان هشااو القطاان فااي ا لفرصة غير مر 

أذنيك كي ال تتئق ى أوامره. هرام لويس. انهار. هبذا لو كااان تاايمس دياان 
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اا أناات ف ااانر كاال   هي ااً. ما أشبهكما. الفر  بينكما أن اه ثانر بااال قضااي ة. أماا 

. ماا شاب ااً. أيا ليت لمناسباا. هرام تيمس.  القضايا وا  شبابه يعود إلي 

ى لااو  اك زياان الشااباب. ال تريااد أن تكااون إال  نفسااك هتاا  عناني أناا 

را لحياااة  أرغمت عئى ضرب رأسك بالحانط م ااائما رد دا مااراراً. تنكاا 

النجوم. تنازلت عن لباقااة معشااره  وأناقااة مئبسااه . هااام بااك المراهقااون 

هاً بالجي  ااراا ا، سانقاً آخر  رز ماان  شير  -نن األزر  والتي  متنن  السياا 

ة برمح ُ عناات بااه.  المكشوفة. نهبت  ر  سانسيت بوليافاار موهماً المار 

أتدا ربط الرمح هوال رأسك. ل  تكن تسخر من الهنود الحمر. ول  يكاان 

إرسالك امرأة في زي  فولكئوري هندي إلى هفل توزي  توانن األوسااكار 

ة  ر من إخراج تي د لدفاعأك    1972عام   واإلنساااني ة ك عن الحقااو  المدنياا 

دتها خطاباً في خمس عشاارة صاافحة. ادعاات أن اساامها  لئهنود الحمر. زو 

ساشااين ليتاال فيااذر. نقئاات عنااك غضاابك ماان أميركااا وغبنهااا لسااك انها 

ال عاان إدانااك  األصئيي ن. عئى لسانها، رفضت تسئ   أوسااكار أفضاال مم اا 

اب" فايتو ك ة َ  أن  رسااولتك ليساات هن ورليااوني. الهقاااً، ُعئااي لدور "العر  دياا 

وال تدعى ساشين، بل مم  ئة اساامها الحقيقااي ماريااا كااروز، فااازا سااابقاً 

ااصي الدماء في أميركا   ! ال أرمي ماان ساارد 1970بتاج مئكة تماال مص 

ة إلااى ات هامااك بالكااذب. أبااداً يااا هبيااب   رفة الرمح وقص ة الماارأة الهندياا 

ائت مخا بااةروهي. كنت مرهاً ي  ئااين. المم  ئااين بئلااة المم     ا روهي. فض 

ااصي الاادماء وتركتهااا تئقااي كالمااك الساااخط فااي  أتيت بمئكة تماال مصاا 

االً ال تعااوزه الخاادع السااينماني ة. عمئاات  وتااوهه . أهساانت. كناات مم اا 

عتك وأستاذتك في التم يلن "امأل فراغااك بااأي   بنصيحة ستيئ ال أدلر، مشج 

االً" ي ة ال عالقااة لئبياارة المصاار. أهساادك عئااى سااتيئ ال.  شيء. ال تكن مماا 

المعروفااة بهااا. ال. أعنااي زماان سااتيئ ال ولااي ستراساابر  وناااقئي ماانهل 

إلااى "اسااتديو  ستانيسالفسكي من عشريناا روساايا فااي القاارن الماضااي 

المم  ال" في أربعيناااا نيويااورك. أتياات ماان أوماهااا. فااي رعايااة سااتيئ ال 

اك . ابتعدا من عذاب  فولكبرا يا ابن نبراسكا وتعئ مت تااك وميسااي أماا 

أثناء تم يئك شخصي ة اللريب األميركي فااي "التااانلو األخياار فااي   وأبيك.

باريس" لبرناردو برتولوتشي، ذكرا عئااى لسااان بااوال، بطاال الفاايئ ، أن  

ة  اك أدمنت الخمر. ل  يعرو المشاهدون أن  قااو  أباك عاشر المومساا وأم 

ك راتك ا ماان ارتجاااال نتااف ماان مااذأدانااك فااي فاايئ  برتولوتشااي تاااء

في هاتة إلى مخرج إيطالي يصحبك لتصااوير فاايئ  فااي الشخصي ة. كنت  
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فااي األلاانا ، كااي    Bardeauxفرنسا، مسقط أبيك المتحد ر ماان عانئااة  

 تصف ي هسابك م  هياتك العامرة باألسى.  

اا فضاائي عئيااك،  لبرتولوتشي فضئه ولستيئ ال أدلر كل  الفضاال. أماا 

ي أهباا   ي فهو أناا  اك ك أخااي. رب  أخ لااك لاا  ت اك. اساامح لااي أن أساام  ئااده أماا 

دوروثي. دعنا من الل   وتعاال نضحك م ئما ضااحك معئ مااوك هااين قااالوا 

عنك إن  دخولك مدرسة التم يل يشبه دخوال نمر مدرسة أدغاااال. مااا كااان 

من ستيئ ال إال  أن ضحكت في دورها عندما  ئبت منك ومن رفا  صف اك 

اء ك  دتاتاا أصابها الذععك  أن تتخي ائوا أنفسفي تمرينها األوال م ر تاار 

انفجار قنبئة نووي اة. دب  الصخب في القاعة. بقيت وهدك هادناااً. اتخااذا 

وض  دتاتة تبيض. نورا إليك ستيئ ال وصف قت. لاا  أسااألك مااا إذا كااان 

تيمس دين معك في هذا الدر  أو هل أهب ته ستيئ ال م ئمااا أهبتااك. هاارام 

ة   ل أوانه. هت ى أنت مت  تيمس. ماا قب  ألااف وغااد فااي يا أخي. لماذاو ثماا 

البنتاغون ال يعرو الموا  ريقاً إليه . أراه  شاابه "القيامااة اتن". كااان 

فرنسيس فورد كوبوال سابقاً ألوانه عندما أسند إليك دور الكولونيل والتاار 

كورتن المصاب بئوثة تنون الحرب في فايتنام، هئق شعره، نص ب نفسه 

 ً اعااه عئااى تقطياا  ورته بقتئااه وتناااوب أتب  وساادال السااتار عئااى أسااطإلهااا

أعضانه. بين الذعر النووي واللرور العسااكري، عشاات هكايااة أميركااا، 

بدأا هكايتك ماا  التم ياال وانتهاات. اهتقاارا هوليااوود. أمضاايت هياتااك 

مندرياً نجومها. نكايةً به ، نبذا الشااقراواا. أشااي  أن  ماااريئين مااونرو 

بك من المتذم را من إهما كاشفي. أضااحت م  ائة الخالسي ة آنا  لك لها وتقر 

تت من موفايتاااا كاسااتينادا وتاريتااا  آنا زوتتك األولى. بعد  القكما، تنو 

السمراواا وذواا الشااعر األسااود  ترياباايا وتطئ قت منهما تباعاً. أهببت  

المتمايل عئى مد  عينك. أهسنت يا ابن دوروثي ويااا ساائيل أهاال األلاانا  

ً مهاترين إلى نبراسكا.  ال مااا يَري كان ذلااك ساائوكاً محر   غياار مااأثور فااي سااي

النجوم المفتونين بمصاهبة الشقراواا. ال أفه  هل فعئاات ذلااك سااأماً ماان 

اك   اا أهببتهااا. البارهااة، عاااودا  شهرتك أو أناا  كرهاات السااينما أك اار مماا 

مشاهدتك منتحالً دور الشااريف كالاادر فااي "المطاااردة" ترثاار بااان. فااي 

يئ ، ساامعتك تتحااد   ديكنسون، زوتتك في الفاا ارك المتبادال م  أنجي  هو 

ر ناسه بالكذب. أتذكر هين قئت إن  التم يل هو الحرفة األقل   عن عال  يعم 

غموضاًو أهسب أن ك سامت التم يل قدر ما أهببته. عشااقته ألنااه اكتشاااو 

لعااال  يحكااي نفسااه بالكااذب، وكرهتااه ألنااه ال يمكاان ممارسااته ماان دون 
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ينما. يحي رنااي أماارك. ك أن ك سي د مم ئي الساا كاة البشر. أينعجك وصفمحا

عومة أعمالااك ال تتجاااوز هفنااة ماان األفااالم. ماان بااين عشااراا األفااالم 

(، وأفااالم 1954الساقطة، ال أهصي غياار "المتااوه م" لالزلااو بنيااديك )

اا كاااازان "عرباااة تااادعى الرغباااة") ( و"عئاااى رصااايف 1951إيئيااا 

يئمااي فرنساايس فااورد (، وف1952ا زابااااتا!")( و"فايافااا1954الميناااء")

اب")كوبا -(، "هريق!" لجيئااو  1979( و"القيامة اتن")1972وال "العر 

(، و"التاااانلو 1966(، و"المطااااردة" ترثااار باااان )1970و)-ونتيكاااور

(، وتقم صااك شخصااي ة 1972األخير في باريس" لبرناردو برتولوتشااي )

(. عشاارة 1953ين )مارك أنطوني في "يوليو  قيصر" لجااوزو مااانكو 

الحياااء لحااذفت منهااا "فايافاااا زابااااتا!" ال غياار. لااوال العيااب و  أفااالم

و"يوليو  قيصر". نع  النحتي المفضئة من أفالمك ال تنيد عئى ثمانيااة. 

ال أفالمااك "الرتاااال" لفريااد زينمااان  لعئااك تحااب  أن تُضاايُف إليهااا أو 

(، أو 1957(، ولئصحافة أن تنيد "سااايونارا" لجوشااوا لوغااان )1950)

فه التااذكير باادورك فااي ي تااورج دبئيااو بااوش وأسااالقااد يحئااو لكاااره

(، إال  أن نااي أكتفااي بالنحتااي 1963"األميركااي  البشاا " لجااورج إنلالنااد )

متسانالً كيف استتبت شهرتك وصرا مالىء الدنيا وشاغل الباااال ب مانيااة 

أو عشاارة أدوار فحسااب. فااي بااداياتك، ضااحك الاابعض ماان تئع مااك فااي 

اا تتكئ  . أنت نفسكموا أن ك تتمت  أك ر مالئفظ. زع خفت من عجنك عاان   م 

هفظ الحواراا. كانت تكتب بأهرو كبيرة وتعئ ق أمامك قاارب الكاااميرا. 

. نصااح لااك باسااتعماال يااديك  صديقك الملفور له إيئاي اا كازان وتااد الحاال 

كئ ما خانتااك الااذاكرة. عمئاات بنصاايحته ونجحاات. بيااديك صاانعت مجاادك 

. مااا ماا وغي را وتااه الت  ال اسااتلل  قاادرة  م ياال السااينماني  يديااه فااي ن مم اا 

ة أو  التعبير م ئك. اللريب أن ي هين أعود إلى أفالمااك وأراك تااداعب قطاا 

ك قماات بهااذه  باً إليك، أنسى أناا  اك وتهك بلئيون أو تنيح مسد ساً مصو  تح 

الحركاا إخفاء لضعفك وعجنك عن النطق والتذك ر. لاان تعطااي السااينما 

اته لقانااك مشااهد هااب  يفااو  "عئااى بإيافاااا ماااري سااانت فااي   فااي شاعرياا 

رصاايف الميناااء"ن فااي متناانه عااام، مشاايتما معاااً. تاارد دك فااي اسااتوهار 

الكئماا وتئع مااك بهااا كانااا أشاابه بخجاال رتاال يوشااك عئااى الوقااوع فااي 

اا هاولت إيافاا لبس قف ازيها األبيضين ووقاا  أهاادهما أرضاااً،  اللرام، ولم 

، إذ انحنياات ولممتااهاختصرا يااداك كاال  صااور ال ورهاات تالمسااه   حااب 

نامئك. عوضاً عن رد ه إلى إيافاا، أدخئت يدك فيه، ارتديته كمااا بأ راو أ
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. بأنامئك أعطيت مااا فاااا كاتااب الساايناريو وصاافه.  لو أن اك ترتدي الحب 

  .  أعطيت الحب 

ة بالخشااونة. نصااف رتاال ونصااف آه يا حنون،   اسااتهواني منتااك الرقاا 

اك كااي ك. دعني أنحاز إلى أن اا ئقك هللاو يا لهفي عئي امرأة. في أي  هيرة خ 

اك لاا  تماات. هااد   أهب اك أك ر. ال أنور إليك اتن مفارقاً الحياة. هد  أناا 

أن اك أغمضاات عينيااك عئااى هنانااك. مااا أهااوج أهاال بيااروا ومحاربيهااا 

اد سينما بيبئو  وكئيمنصااو وكومااودور إلااى لمعااة هنااان  القدامى من رو 

ر لحنااان تننباااوم، ال أك اا بيروا مطر  لئحنان. ا  من نور عينيك. ليس في

  .  وال أقل 

 مارلون،  

ال أعرو من هجن لك غرفة في فنااد  فينيساايا. يا حبيبي ويا نور عيني، 

اب" في شارع الباراا المجاورة لسااينما كومااودور  أذكر أن  مطع  "العر 

اب". عب اااً هاااوال أصااحابه  افتتح بعد أقل  من عام عئى  هورك في "العر 

وا إلاا ستلالال اسمك واس  الفااي ا ى قفاال المطعاا  قباال أن ئ . فشاائوا. اضااطر 

ل بأن  الحرب تسب بت بخراب بيوته . لو قااي ض لااك تئبيااة  يتسن ى له  التحج 

ف عاان  را فااي التخئاا  دعوة المشاركة الفخري ة في افتتا  المطع ، لما تأخ 

ضان الحضور وارتياد أقرب بار منتشياً بالضياع بين أضوانه الحمر وأه 

ين هاناااا الئياال وأرصاافة ننااه السااكارى. برافااو. باا مومساااته وسااعاال زبا

النيتونااة ومساابح السااان تااورج، مااررا خئسااة بااين أوكااار الجواساايس 

ة ووهشااها الحنااون.  ادين. كنت م ئمااا كناات، فتااى السااينما األميركياا  والقو 

برضه بحب اك يا وهم! لطالما أدهشااتني. خدشاات هياااء الماليااين عناادما 

َرا مشاا  األخياار فااي ا شاانايدر فااي "التااانلو اهدك الجنسااي ة ماا  مارياا نُشااي

باريس". داخل عتمة سينما كئيمنصااو، رأياات المشاااهدين يمضااون وقاات 

العاارض متئص صااين عئااى تسااد ماريااا شاانايدر المرتعشااة فااي سااكراا 

عاات  ي توت  هننااك. كاناات ماريااا غربااة ألمااك. أعتاارو أيهااا اللريااب أناا 

ى بااين الااو لوتعك هين انهرا فو  زوتتك الميتااة و  رود تساادها المسااج 

اك يا تحفة روهااي. وندبتها باكياً، " اك". أعئ  أن اك تذك را أم  أنت تحفة أم 

ي"   1944غريب. بدأا هياتااك عئااى الخشاابة عااام   بمساارهي ة "أذكاار أماا 

وبعد ذلك بخمسين عاماً نشرا مذك راتك تحت عنوان "أغان تعئ متها ماان 

ي" وكتبااتن "أفتاارض أن  هياااتي كئ هااا ك " و أم  عاان اناات بح اااً عاان الحااب 

اك وسيئة لئشفاء من عذ اك لاا  تعاام لتقاارأ هباا  اب الطفولة. هسرتي أن  أماا 
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لها. كانت تميئة. غرامها التم يل. مسكينة. خاب أمئها. أ فأا هننها فااي 

الكحوال وانطفأا. أي ها العال  صل  من أتئها. أراك شبه أمك. بدال الخمر، 

اك لاا  تكاان يو نافسااتها فااي شااراهة األكاال. ازددا وز ماااً ساااهراً ناااً وكأناا 

دا في أهد أدوارك الوهااور بقماايص مماان   ووسيماً. ل ن أنساك هين تعم 

وهرصاات عئااى عاادم ارتااداء لبااا  داخئااي تحاات الجيناان موهياااً غئيااان 

كه  الجنس في تسدك المتصب ب عرقاً. كانت لك عاداتك. كنت هيواناً تحر 

تساايء تااو أال   حو رغبته في لذ ة األكاال. أرغراننه. ال أفه  نبذ الجنس وم

ي. ليس قصدي الحط  من قدرك أو القوال إن اك ازددا دمامة في سمنة فهم

تسدك. عئى العكس، باادوا فااي باادانتك وكااأن  الحياااة، مهمااا كباارا، ال 

تتس   لنهمك وعشقك لها. نع  أي هااا الحبيااب. كئ مااا نواارا إليااك، عاااودني 

يلر عن زيادة الوزن وفقد الجماااال فااي الشو  وراودتني خا رة رود ستا

لميناء". كان اسمه شارلي وكان هواركما الشهير في فيئ  "عئى رصيف ا

اسمك تيري. هد ثك عن زيادة وزنااك وخسااارة تمالااك منااذ ابتعااادك عاان 

هئباا الرياضة. كئ مك كأخ يعرو مصئحة أخيه الصاالير وتاوبتااه كااأخ 

ه غير شعوره بفقد رعاية أخيه الكبي  ر. "كااان فااي وسااعك أن تفعاال ال يهم 

 ن  له، و"كان في وسعي أن أكون ذا شأن" أك ر"، قئت

I couldصve been a contender   

سأترك الجمئة عئى نحو إلقانك لها في االنكئيني ة. لن أترتمها. ما 

ك الجمئااة نفسااها. كناات شاايخ  ريقااة فااي  أتمئها. ما أتمئك. لفوتها وكأناا 

س مسااد   أخيااه فااي التم يل. بيدك، عب ر تيري عاان هباا   ه لشااارلي، تحساا 

ال. وأبعده عن وتهه. فعئت ما أوصتك بااه    رفق معئ متااك سااتيئ ال، "ال تم اا 

و". إذا عاااد ستانيسالفاااسكي إلااى الحياااة، لاان  ال  تصر  يطئااب إال  أن يقباا 

ل فااي السااينما كاللريااب فااي بااالد يجهاال للتهااا، عئااى قااوال  ياادك. المم اا 

 بريسون.  السينماني  الفرنسي  الراهل روبير  

ب. م  االعتذار بَ  أسميك أي ها اللريبو م ل يوهن اا، سمي اتك الحبي 

 من نجوى فؤاد، لك من ي ألف بوسة وبوسة. أنت هبيبي.  

 

 2004يوليو  11النهار اللبنانية ـ 
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 مليئة باملفارقات  رجل التناقضات عاش حياة 

العبقري اجملنون وصف حياته برحلة البحث ..  مارلون براندو
 صالح ما أفسده اجملتمع يف روحهوسيلة إلعن  

 أمحد يوسف 
 

 ل مارلون براندو خالال سنواا هياته األخيرة يعاايم هالااة ماان 

العنلة االختيارية، ال يكاد يذكره أهد بعد أن استمت   ويال بشااهرة هانئااة 

تمنج بين اإلعجاب به وكراهيتااه معااا، وبعااد أن كااان موضااوعا رنيساايا 

نه غير الشرعيين، وشااراهته تجاااه ثت عن أبنالصحف الفضانح التي تحد

الطعام والماال والنساء، لكاان المفارقااة المرياارة بحااق هااي أن ذلااك الاانج  

السا  ، الذي هصل عئى أربعة ماليين دوالر لئوهااور دقااانق قئيئااة فااي 

عاااش ساانواته األخياارة معتماادا عئااى المعاااش   1978فيئ  “سوبر مان” ،

ه فااي بدايااة الشااهر الجاااري ن هتى وفاتاا الضايل الذي تمنحه نقابة المم ئي 

 عن ثمانين عاماً.

هل كان مارلون براندو للنا أم أن تأمل هياته يمنحنا اإلتابة عاان 

هذا الئلنو وهل كان براندو فنانا عبقريااا بحااق أم انااه كااان فنانااا موهوبااا 

أضاع موهبته سدىو هناك العديد من اإلتاباا عئى هذه األسائة تكاااد أن 

لنقيض فااي الحااديه عاان مااارلون براناادو، الااذي نقيض إلى اتتباين من ال

يمكن أن تختئف هوله إلى آخر المدى، لكن ما نتفق عئيه  دون شااك  هااو 

انه يمكنك أن تؤرخ لفن التم يل السينماني فيما قبل براندو وما بعااده، وان 

كنت في شك من ذلك أرتااو أن تقااارن الجياال الااذي ساابقه، م اال همفااري 

وتاااري كااوبر وكاااري تراناات،  وروك هدسااونبااوتراا وتااون وياان 

والجيل الذي تاله م ل روباارا دي نياارو واال باتشااينو وداسااتين هوفمااان 

 وتاك نيكولسون، هتى تيل شون بين واي ان هوك.

تمتئاا  هياااة براناادو بالمفارقاااا، ولعاال المفارقااة األولااى الم ياارة 

ماني، لئدهشااة هااي أن ذلااك التااأثير الفنااي العميااق فااي فاان التم ياال السااين 

اع براندو أن يحققه من خالال عدد قئيل من األفالم ماان بااين هااوالي استط
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أربعين فيئما قام ببطولتها أو التم ياال فيهااا، باادءا باادوره فااي فاايئ  “عربااة 

عن مسرهية تينسي ويئيامن وإخراج ايئيااا كااازان    1951اسمها الرغبة”  

يئ  “يحيااا كان براندو آنذاك في السابعة والعشرين من عمره  وماارورا بفاا 

عن ذلك ال وري المكسيكي قانااد هاارب العصاااباا الااذي   1952زاباتا!”  

فااي دور قانااد عصااابة   1954يتس  بالنبل المأساوي، وفاايئ  “المتااوهم”  

الدراتاا النارية المتمرد، ث  فيئ  “عئى رصيف الميناء” في نفااس العااام 

ر في دور المالك  الضان  في زهااام الصااراعاا االتتماعيااة  وهااو الاادو 

عنه بجاننة األوسااكار األولااى لااه  وسااوو تماار أعااوام  ويئااة   الذي فاز

هتى يئم  مرة أخاارى فااي الاادور الااذي ناااال عنااه تاااننة األوسااكار ماارة 

ث  يقوم ببطولة فيئ  بيرتولوتشي   1972أخرى في فيئ  “األب الروهي” ،

وأخياارا دور قصااير   1973الم ير لئجدال “التانجو األخير فااي باااريس” ،

يئ  الذي يحكي عن مأساااة الحاارب الفيتناميااة  وال قافااة ثير في الفشديد التأ

 .1979اللربية كئها  “نهاية العال  اتن” 

إليك المفارقة ال انية األك ر غرابةن لقد كان براندو يعئن دانمااا فااي 

مقابالته الصحفية والتئفنيونية عن اهتقاره وازدرانه لمهنة التم يل!! انااه 

لكي تدرك سر هذه المفارقة، فهو يعكس من التأمل  أمر يحتاج إلى الك ير  

نورة انتقادية شديدة السااخرية ماان التناقضاااا االتتماعيااة، التااي تعئتااه 

يسأال ذاا مرةن “إنااي أتمتاا  بالشااهرة ألننااي مم اال تيااد، لماااذا ال أتمتاا  

بنفس الشهرة إذا كااان القاادر قااد رتااب لااي أن أكااون سااباكا تيااداو” وفااي 

م كل البديهياا التي نأخااذها ونصاادقها ال يضعك أماالحقيقة انه بهذا السؤا

دون تفكير، وهو يضعك مرة أخرى في موقف التساؤال عن العالقااة بااين 

الفن والحياة عندما يقوالن “التم ياال هااو اك اار الحاارو غموضااا وإبهامااا، 

فنحن تميعا نقوم بالتم يل عئى بعضنا البعض  واال الوقت، عناادما نريااد 

ما أو نتواهر بموهر ال نمئكه..   نخفي هقيقةشياا من شخص ما أو عندما  

ولااو  ئبااوا منااي أن ام اال دور شااخص يمسااح الاابال  لفعئاات إذا كااانوا 

 سيدفعون مقابال تيدا”.

اللريب في األمر أن هااذا العبقااري المجنااون، الااذي يتحااد  عاان 

“مهنته” بهذا القدر من االزدراء كان من اك اار المم ئااين بااذال لئجهااد فااي 

ئب األمر ذلك، ففي كل األدوار المهمة التااي عندما يتط  عال  “االهتراو”

قام بها كان يقضي شهورا  ويئة م  كاتب السيناريو والمخرج ليناقشااهما 

في تفاصيل الشخصية، لكنه عندما كااان يقااف أمااام الكاااميرا يتاارك نفسااه 
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فجأة لنوع من االرتجاال، ألنه عند تئك النقطة قااد اصاابح هااو والشخصااية 

أن تشااعر لحوااة واهاادة أن إيماءاتااه  ه ال يمكنااكشخصااا واهاادا، بحياا 

وهركاتااه وسااكناته تنباا  ماان “الحرفااة” أو “المهنااة” وإنمااا ماان ذلااك 

“اإلنسااان” الااذي تااراه أمامااك عئااى الشاشااة، وقااد تجساادا الشخصااية 

الدرامية من خالله فأصبحت لحما ودما ومشاعر، ويمكن أن تتأماال عئااى 

فاايئ  “عئااى رصاايف  وم بها بطاالسبيل الم اال تئك الحركة العفوية التي يق

الميناااء” وهااو يلااازال اماارأة ويتحااد  إليهااا بينمااا يرتاادي  فااي نعومااة  

قفازهااا، أو فئتنواار إلااى هركااة اإلصااب  المرفوعااة لئبطاال العجااوز فااي 

“األب الروهااي” وهااو يحااد  أتباعااه، فكااأن اإلصااب  قااد تحولاات إلااى 

 ة لذاتها.صولجان السئطة، دون أن تشعر أبدا أنها هركة مفتعئة مقصود

لقد كانت “ ريقة” مارلون براندو في فن التم ياال السااينماني هااي 

النمااوذج المجسااد الااذي بحااه عنااه رتاال المساار  الروسااي األشااهر 

ستانسالفسكي، وهاولت مجموعة “اسااتوديو المم اال” األمريكيااة تحقيقااه 

عئى خشبة المسر  في أربعيناا القاارن العشاارين، لكاان براناادو اكتشااف  

هي األصاائح لئسااينما ألن السااينما هااي الفاان دسي  أنها  بشكل غريني وه 

الذي يمئك وهده “الئقطة المكبرة” أو بكئماااا براناادو نفسااهن “إن الئقطااة 

المكبرة تجعئك عئى بعد بوصاا قئيئة ماان المتفاارج، الااذي سااوو يشااعر 

إذا كاناات إيماءاتااك مفتعئااة قااد أتاات ماان تمريناتااك أم أنهااا تنباا  هقااا ماان 

ل وته المم ل هو خشاابة المساار  ذاتهااا”. لمكبرة تجعداخئك، إن الئقطة ا

إن هذه “الطريقة” في األداء التم يئي ال تعتمد مطئقا عئااى “أكئيشاايهاا” 

التم يل التقئيدية  إيماءة لئحنن، وأخاارى لئفاار .. وهكااذا  باال إنهااا تعتمااد 

تماما عئى “المخنون” النفسي والعا في لئمم اال وقدرتااه عئااى اسااتدعاء 

ئوك شخصية درامية فااي موقااف محاادد، لااذلك كي يوان  سهذا المخنون ل

فإن المم ل قد يأتي بإيماءاا عفوية  قد يهمه  أو تتحرك عيناه في قئق أو 

تتشنل عضالا وتهااه  عئااى نحااو لاا  يكاان مقبااوال فااي ماادار  التم ياال 

السابقة، لكنااك إذا قارناات براناادو هتااى باابعض أبناااء تيئااه  مااونتجمري 

أن براندو يمئك “هيئااة” هرفيااة   فسوو تكتشفكئيفت عئى سبيل الم اال   

أخرى، هي انااه ينقاال تااوتره إلااى المتفاارج، لاايس فقااط عناادما يتحااد  أو 

يحرك ذراعيه، ولكن أيضا في لحواا الصمت والسكون، التااي تكتسااب 

أهمية قصوى  تأمل عئى سبيل الم اااال “المونولااوج” االفتتاااهي فااي فاايئ  
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العوا ااف   ن تشااعر بكاال“األب الروهي”  فخئااف هااذا الصاامت والسااكو 

 والعواصف التي تعتمل داخل الشخصية الدرامية.

في هذا “المنهل” أو تئك “الطريقة” لألداء التم يئي تكمن عبقريااة 

براندو، التي نقئها إلى األتياال التالية، التي ال تقاال عنااه عبقريااة، وأرتااو 

أن تالهااظ فااي هااذا الساايا  أن براناادو كااان فااي “األب الروهااي” يم اال 

يااا ألبنانااه “المم ئااين” م اال آال باتشااينو وروباارا دوفاااال عل أبااا روه بالف

وتيس  كان، وكأنه   داخل دراما الفيئ  وفي واقاا  الحياااة معااا  يسااتمدون 

من هذا “األب الروهي” بعضا من رهيق خبرتااه. وفااي الحقيقااة أن هااذا 

التوهد الوتداني بين الشخصية والمم ل يؤدي  بقاادر العبقريااة وتوهجهااا  

بقرية والجنون، فكما أن الشخصية الدرامية تستعير ماان نيل من العإلى م

المم ل بعض خبراته الحياتية فإنها تترك عئى المم ل اإلنسااان بصااماتها، 

وإذا كااان براناادو قااد م اال فااي بدايااة هياتااه شخصااية المتماارد  التااي ردد 

أصداءها تيمس دين في أفالمه القئيئااة خااالال هياتااه القصاايرة  فقااد كااان 

” بدوره متمااردا عئااى ال قافااة األمريكيااة التااي نشااأ فيهااا  و “اإلنسانبراند

ناهيك عن خبرته اإلنسانية كطفل يعيم في أسرة يلاار  فيهااا األب واألم 

في اإلدمان والضياع  فبراندو ينتمي إلى تيل الشباب األمريكي في فتاارة 

ما بعد الحرب العالمية ال انيااة، الااذي وتااد نفسااه هااانرا بااين “هوادياات” 

ال الحاارب، وأهااالم االزدهااار االقتصااادي النانفااة، والواقاا  البطولة خال

ال قافي الذي يبشر بأن هناك أمال هقيقيا في نهاية النفق، وهو واقاا  يشاابه 

 إلى هد كبير ما آلت إليه ال قافة األمريكية المعاصرة.

“لقااد كاناات رهئااة هياااتي كئهااا هااي رهئااة البحااه عاان الحااب، 

المجتماا  داخاال روهااي”، وهااي    مااا أفساادهوالبحه عن الوسيئة إلصال

الرهئة التي يمكنك أن تراها بوضو  في العديد من أفالم براندو المهمااة، 

وال تسااتلرب أن هوليااوود قابئاات هااذا السااعي الجاااد ماان تانااب براناادو 

وموهبته التي ال يمكن إنكارها، بالتجاهاال فااي أفالمااه األولااى، فقااد فاتتااه 

غبة” بينما ذهبت إلى “تمياا ” اسمها الر  تاننة األوسكار في فيئ  “عربة

كما فاتته أيضااا فااي “يحيااا زاباتااا!” بينمااا هصاال   -!!-المم ئين اتخرين  

عئيهااا المم اال ال اااني، ثاا  فاتتااه ماارة ثال ااة فااي دوره فااي فاايئ  “يوليااو  

الااذي أعطااى فيااه مااذاقا تدياادا لئتم ياال فااي مساارهياا  1953قيصاار” 

تااون تيئجااوود، قااة ماان هجاا  شكساابير، بينمااا تااوارى إلااى تانبااه عمال

وتاايمس ميسااون. أخياارا سااوو ياانجح مسااعاه فااي فاايئ  “عئااى رصاايف 
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الميناء” وال ندري إن كان تقدير هوليوود له يااأتي ماان براعااة تم يئيااة أم 

اهتفانها بدور “المخبر” عن زمالنه في فترة المكارثية التي كانت تشااج  

نقااة ء” تمئااة فاعئى الوشاية باألصدقاء!! في فاايئ  “عئااى رصاايف المينااا

الشهرة، يقاال إنها من إضافاا براندو نفسهن “يمكنني أن أنااافس، إنكاا  ال 

تفهمونني، يمكنني أن اصبح من أبناء الطبقة الراقيااة، أن اصاابح شخصااا 

يشار له بالبنان بدال من هذه الح الة التي أكونها اتن”، وفي تمئة أخاارى 

لى أي ت متماارد فااإمن فيئ  “المتوهم”، تسأله إهاادى الشخصااياان “أناا 

شيء توته تمردكو” فيجيبها براندو “كل شيء”. هااذا هااو براناادو الااذي 

انخر  منذ بداية هياتااه فااي هركاااا مناهضااة العنصاارية، واشااترك فااي 

مساايرة مااارتن لااوثر كياانل، ورفااض تساائ  تاااننة األوسااكار عاان “األب 

الروهي” بسبب الممارساا األمريكية ضد الهنااود الحماار، وهااو براناادو 

ثاا  عاااد ليااته  اليهااود   -!!-رعاا إلنشاء دولة “إساارانيل”  ي تم  التب الذ

بالسيطرة عئى مقاليد السينما األمريكيااة، ليعااود عااودا عئااى باادء ليجتماا  

بالحاخاماا اليهود ويبكي ويعئن عن أساافه لمااا باادر منااه!! وهااو براناادو 

اتال الذي اته  أبويه باإلساءة إليه، ليصبح هو نفسه أبا سياا فيصبح ابنااه قاا 

أختااه، بينمااا تنتهااي االبنااة إلااى االنتحااار! هاال كااان براناادو إذن  لصااديق

عبقريااا أم مجنوناااو! لقااد كااان فااي الحقيقااة هااو النمااوذج المجسااد لئ قافااة 

 األمريكية، بكل عبقريتها، وكل تنونها!

 

 ك.ص:

 براندو “األب الروهي”

 هركة ابتكرها لألب الروهي فمينا الشخصية

 باريس”  في “التانجو األخير في

 لمتوهم” في عن الشباب“ا

 “عئى رصيف الميناء” الذي ناال عنه األوسكار

 مشهد من “عربة اسمها الرغبة”

 مارلون الجريء في “نهاية العال  اتن”

 

 2004يوليو  14الخليج اإلماراتية ـ 
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 مارلون براندو: املخـرجون تافـهون 

 !آخـر أعمـاله يدعـو إىل الكــذب
 

عنوان آخر اعماال عمال  السااينما لتعم،  اكذب :خاص -االتحاد 

الكئمااة·· باال سئساائة درو   العالمية مارلون براندو ليس فيئما بكل معنى

 مساارهية فااي فاان التم ياال لاان نراهااا عئااى الشاشاااا باال عباار البريااد

االلكتروني فقط·· ض فريااد ماان نوعااه يطئااق براناادو فيااه العنااان لنفسااه 

مكاان ماان الماااال لااى كسااب مااا أالااى·· الكااذب·· وا باادون رتااوش، داعيااا

 ··الك ير

هشد من النجوم، يش  عئى الفااور  ··هوليوود االستديو رق  خمسة

فاايئ  العاارابن  من بينهااا وتااه نجاا  النجااومن دون كورليااوني زعااي  مافيااا

 مارلون براندو وبصوته المتهدج الذي يستحيل تقئيده، يقوال مرهبان لدينا

  ·ضيف ممين تدا هذا الصبا ن مايكل تاكسون

المهمئااة عنااد ثالثااة  ه المعهااودة، وقبعااة الباسااكت بااوالوبفوضويت 

ارباااع رأسااه ونصااف عينيااه، يتقاادم مايكاال ويجئااس فااي مقاعااد الصااف 

 ·عاما( هفيد مارلون براندو  13الى تانب شاين ) األوال،

لمعانه في الفيئ  الشهير قطار اساامه  نج  النجوم، الذي كانت بداية

درو  الكوميااديا  ة ماانب لااتعم سئساائالرغبة يقدم ض تديد عنوانه اكااذ

 بادارة نخبااة ماان كبااار اساااتذة المساار  االميركااين غولاادبر ، وليااامن،

أولمو ، نيك نولت وغيره ·· وبمشاااركة نخبااة ماان كبااار ديناصااوراا 

رود سااتيلر و الينابياات تااايئور·· وبمقا عااة  هوليااوودن تاااك نكسااونو 

ا الااذي ن ال اعاارو ماا بسااا ة ليوناردو دي كابريو الذي قاال لا براندو بكل

 !يجعئك تعتقد نفسك مهما الى هذه الدرتةو

الخمسااين ماان مم ئااين وتالمااذة تم ياال واصاادقاء  الجمهور هوالى

 وني كاي من لندن الخااراج  براندو ابن ال امنة والسبعين، الذي استدعى

كاااي  وانتاج فيئمه المسرهي اكذب لتعم·· كااان براناادو معجبااا باااخراج

ن كاي بدوره متئهفا لئعمل م  الرتاال ركي اكس وكامنذ فيئمه قصة االمي 



 

105 

لكن براندو افهمه منذ البداية بأن الهدو االساسي لهذا العماال  االسطورة،

 ·بالدرتة األولى الفني هو الكسب المادي

 وكان براندو منذ فيئمه الشااهير التااانلو األخياار فااي باااريس عااام

لاايس ر·· براناادو قد رف  شعاره الشهيرن عمل أقل مقابل ماال أك اا  1972،

موتباته العانئية وتبذيره الخيالي يجعئااه بحاتااة دانمااة  تشعا بطبعه، لكن

 ·الى الك ير من الماال

اهد عشر ولدا من عدة زوتاا·· واهدى زوتاتااه السااابقاا  لديه

بنفقاا اعالة غذانيااة قيمتهااا ماااة مئيااون  ماريا كرستينا روين م ال  البته

شتري تنيرتااه تاتياااورا فااي ي  انتوار مندوالر· اضافة الى انه ما يناال ب 

 · ويئة هاييتي المعروضة لئبي  منذ سنواا

 مامبو

 بعااد الك ياار ماان التحضاايراا، باادأ أخياارا تصااوير اكااذب لااتعم

و ئب براندو ماان فريااق العماال ان يرتاادي كاال واهااد ماانه  الااني الااذي 

عناادما هضاار  ااوني كاااي بااني أسااامة باان  يشاااء، وقااد غضااب براناادو 

كيئااو وقنمااان  200 ئين مصارع ياباني وزنهعداد المم   الدن·· وكان في

 اثنان والعامل الميكانيكي الفرنسي فيئيب باتي الذي مشى عئى هباال بااين

 ·برتي مركن التجارة العالمي في نيويورك قبل تفجيرهما

افريقية كوبية اساامها مااامبو ماان اختيااار  الموسيقى المرافقة خئطة

الضااحك، ويباادأ هااو  هن هان وقااتمارلون براندو  بعا·· قطعتها صرخت 

 بتقدي  وصالا تهريجية يقئد فيها نفسه، في الشخصااياا التااي لعبهااا فااي

افالمه، بطريقة كاريكاتورية ساخرة· لكن، ليطئ  من قئب هااذه السااخرية 

بسيطة بقدر ما هي هقيقية، هيااه يقااوالن التم ياال لاايس  بحك  فئسفية مرة،

نحن تميعنا نقضي  ريخ البشر··في تا فنا معاصرا، التم يل هو اقدم مهنة

فعاال اتتماااعي  كل هياتنا في الكذب وفااي اصااطناع االدوار· الكااذب هااو 

مربح ال مجاال لئنجا  بدونه، أنا محترو كذب في كل هياااتي، م ئااي فااي 

م ل كل البشر، وما يميننااي عاان غيااري هااو أننااي اتقاان فاان الكااذب  ذلك

 ·بطريقة ممتازة

ى الطئااب ماان ل براناادو الاا محاضرة فئسفة الكذب هااذه، ينتقاا  ومن

الااداخئي الااذاتي النفسااه ن منقااوا االكفااان  تالمذته السعي الى اتراء النقد
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في داخئهااا· اذا عجاانت  عاان  المئفوفة عئى اتسادك  وانوروا تيدا الى ما

 !ذلك لن تصبحوا مم ئين

فرنساايس كوبااوال لبطولااة فاايئ   ث  يروي له  كيف اختاره المخرج

وكيااف ان  المنتجااة بارامونااترضااة الشااركة العراب عئى الرغ  من معا

كاال مااا تقاضاااه عاان دوره فااي هااذا الفاايئ  الااذي هصااد مااااا ماليااين 

 ·يتجاوز الخمسة وخمسين ألف دوالر فقط الدوالراا ل 

براندو تعئيماا غريبةن  في اليوم الراب  لئتصوير، يصدر مارلون

دور  بعئى المم ئين البيض لعب دور السود، وعئااى المم ئااين السااود لعاا 

 ·التالمذة عئى الفور وبدون ادنى اعتراض  -·· ويمت ل المم ئون  البيض

من االستاذ براندون في فيئ  القيامة اتن، لاا  يكاان لاادي  در  آخر

وتركاات األمااور تسااير عئااى هواهااا·· لاا   ما أفعئه·· استسئمت لئسيناريو 

عئااى روعااة  ابااذال تهاادا كبياارا فااي لعااب دوري·· وكااان هناااك اتماااع

 !ان كل شيء هو مجرد كذب بكذبول  أقل لك   أداني·· أ

دانما عئااى هااق· اذا كااان الساايناريو مكتوبااا  در  آخرن الجمهور

المم ئين·· األفالم موتهة الااى  تيدا فان المشاهدين ه  الذين يكمئون أداء

 !مشاهدينو المشاهدين· هل يمكن ان نتصور تم يال بدون

اميرا أو فت امااام الكاا در  آخر يئقيه براندو بحيوية ممينةن اذا وق

في الماة من قدراتك، فال توهاار امااام  100خشبة المسر  وأنت في  عئى

فااي الماااة  80الماااة منهااا فقااط·· واذا كناات فااي  فااي 80الجمهور سااوى 

في الماااة فاالفضاال لااك ان  40 في الماة فقط·· اما اذا كنت في 60ا هر 

 !تدع شخصا آخر يؤدي دورك

مذته وزمالنه من وقاات ن القوال لتالع خالال ذلك ال يتوانى براندو 

 !هراء تخرن التصدقوا ما أقوله لك ·· هذا مجرد

وم  ذلك، يول التالمااذة والجمهااور مشاادودين مبهااورين بكاال مااا 

يفعئه أمامه ·· يهتفون له ويطالبونه بالمنيدن المخرتااون  يقوله براندو أو 

  اعجابك  مواهب لديه  وال مخيئة·· ا هروا له ه  مجرد أنا  تافهين ال

اعجاااب هقيقااي يساايطر عئااى  هاا ، لكاان هاااذروا أال يتحااوال ذلااك الااىب 

مكتوبااا  درو  في فن التم يل، ل  يكاان -عقولك !·· سيناريو اكذب لتعم 

بل كان مفتوها ولا مارلون براندو هرية االرتجاال كيفما يشاء، والى متى 

نهاااء لكنه في اليوم الراب  عشر من التصوير اعئن انه مضااطر ال ··يشاء

باادواعي الضااجر والتعااب والماارض· وسااارع  عنااد هااذا الحااد الشااريط
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ليضاا  يختااه نيفرلنااد  صديقه مايكل تاكسون الى القوال بأنه عئى استعداد

 في تصرفه لمتابعة تصوير هئقاا أخرى من هااذه السئساائة الشاايقة متااى

 ·يشاء

ورد عئيه براناادو ضاااهكان كفاااك كااذبا ونفاقااا ياااميكي·· فئننتواار 

المسااكين  ااوني كاااي الااذي ساايلر  فااي تنساايق سيحصل لهذا  أوال ماذا

التي تعئناه يصورها في هذا الستوديو  مااا الساعاا من اشر ة الفيديو 

 !القذر الرق  خمسة

 النورو متى سيبصر هذا الشريط

مااارلون براناادو نفسااه اليعاارو موعاادا محااددا، لكنااه اعئاان ان 

تركين عئااى لئشاشاا، بل ساايكتفي بعرضااه لئمشاا  الشريط غير مخصص

 · وقعه عئى االنترنتم

 برس  أورينت
 

 2004يوليو  15اإلتحاد اإلماراتية ـ 
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 أمل ختلف احلرب فعال جمانني مثل العقيد والرت كريتز؟ 

 اجملاز متماهيا باحلقيقة .  .مارلون براندو

 حممد فاضل -املنامة 

 

فيئمااا او ان مااا يجااري  ثمااة مم ئااون يجعئونااك تنسااى انااك تشاااهد

هااؤالء إن  حياة نفسها... مارلون براندو واهااد ماانم يل، بل الامامك هو ت 

 .ل  يكن اهمه 

 هاال لمحاات  براناادو يبتساا  فااي افالمااهو قئيئااة هااي ابتساااماته فااي

االفالم، ربما في افالمه االولى، لكاان ذلااك لاايس عالمااة امتياااز بالتأكيااد، 

الناع   ل يخفي وراءه مشاعر غامضة ومتداخئة. كأن وتهه  فهذا الوته

مااا بااين السااخرية والااتهك  "اقاارأوا  شاااعر تتااراو  دوماااناااع محكاا  لمق

مجاارد و يفااة" ومااا بااين  تعئيقاته المئياة بالتهك  ونورته لئتم يل باعتباره

أم  دراما تستمتد نفسها من هياته الفعئيااةن  فولااة غياار عاديااة فااي هضاان

  .مدمنة عئى الكحوال وأب عرو بأنه زير نساء

مه وافااالم هوليااوود نفسااهان افال ة تماثلالهقا، سيواته براندو هيا

هو اس  واهدة ماان  ابنه كريستيان يقتل صديق ابنته بالتبني شايان "اسمها

 اكبر قبانل الهنود الحمر في اميركا الشمالية" ويقضي كريستيان ساانواا

 .بالسجن قبل أن تقدم شايان نفسها عئى االنتحار

ض ى هقيقااةن رفاا والمجاااز يتحااوال الاا  ال فاصل بين افالمه وهياته

العااراب" فااي " براناادو اسااتالم تاااننة االوسااكار عاان دوره فااي فاايئ 

 السبعيناا اهتجاتا عئى معامئااة الحكومااة االميركيااة لئهنااود الحماار. أال

يباادو انتحااار "شااايان" االبنااة المتبناااة لبراناادو مجااازا عاان مصااير قبيئااة 

 ومصير الهنود الحمر في اميركا الشماليةو "الشايان" نفسها

عناادما يمااوا براناادو  مسة رمنية اخاارى لئاادرامايف الحياة لتض

النحااو  مفئسا وهو الذي كان يتقاضى اعئى االتور في هوليوود. عئى هذا

يتداخل التم يل باعتباره مجازا م  الواق  عئى نحااو قاادري لكأنمااا يصاابح 

البصااري والحكايااة التااي يااراد بهااا امتاااع ماليااين المشاااهدين هااو  السرد

 ، لكن أي مم لوالمم ل نتورالمصير الذي ي 
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 ال تكفااي الطفولااة البانسااة أو غياار العاديااة لكااي تصاان  مماا ال

است نانيا. هناك الك ير من العصاميين اتتين ماان اهضااان الفقاار والبااؤ  

الاايه ، تاااك نيكئسااون ماا ال. هااذا مااذهل أو هتااى تئااك  يمكاان االشااارة

 هذه االخياارةاالشهر "مارلين مونرو".  االسطورةن نورما تين او باسمها

صاانعتها هوليااوودن  وتاايمس دياان ساايذكرون الجمهااور دومااا بإيقوناااا

عاان  الجماال الباهر، التهور واالندفاع نحو الحياة بال هساب والرهيل فااي

الشباب والنضارة، وفي النهايةن اسطورة باقية، هتى لو كاناات مصاانوعة 

 .فنهايتها المأسوية ستدفعنا دوما لوصفها بالمسكينة م ل مونرو،

في فيئ  مااا، تشااعر بااأن هضااوره  ئف تماما. هين يطلبراندو مخت 

بل ومعنااى  ضروري، وأن هذا الحضور هو الذي يعطي الفيئ  امتيازا ما

ما يتجاوز التسئية والمتعااة البصاارية وهساااباا المنتجااين، وربمااا كاناات 

الحساباا تصاابح اك اار دقااة عناادما ياات  اختيااار براناادو ضاامن  اااق   هذه

هذا النحو، بل كان يطااور هااذا الحضااور وهااذا  عئى براندو  الفيئ . ل  يبدأ

هااذا النحااو ال يتااذكر  المعنااى ويراكمااه ماان تجربااة إلااى اخاارى. عئااى

الااذروة  الك يرون من المشاهدين افالمه االولااى اال كفتااى وسااي ، أمااا اوال

 ."فهو سئسئة افالم "العراب

الكالساايكية، لكاان  دوره فااي "العااراب"، يبقااى اهااد اهاا  اداوره

 ئى الدوام فنانااا يقااف بالنااد ماا  صاااهب الرؤيااة االصاائية،اندو يبدو عبر

أعني المخاارج، مخاارج "العااراب" عبقااري آخاار اساامه فرانساايس فااورد 

متمردي هوليوود والمجنااون االوال فيهااا بامتياااز.  كابوال. متمرد آخر من

يشعرك بأن هااذا الرتاال ال يم اال، باال  اداؤه هو دوما من ذلك النوع الذي

تسده، هذا كئااه بعياادا عاان  ته وايماءاا وتهه وللةرؤاه بعبارايتئو عئينا 

 .االفتعاال

اهاا  ادواره  ساايقدم براناادو واهاادا ماان 1972في العام نفسااه أي ،

تحت ادارة المخرج االيطالي برناردو برتئوتشي في فيئ  "التانلو االخياار 

باااريس". لقااد اثااار الفاايئ  هفيوااة الجمياا  وعئااى رأسااه  الكنيسااة  فااي

فرنسا باهتفانها الراسخ بحرية التعبياار أن تتجاااوز  ط كية ول  تست الكاثولي 

الااذي صااور عئااى اراضاايها، لكاان  العاصفة، فأخرا قئيال عرض الفاايئ 

مااارلون  الجهمور هوي اخيرا بفرصة مشاهدة ذورة اخاارى ماان ذرواا

 .براندو 
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 عندما اراد برتولتشي أن يقدم فيئما عاان الضااياع والحياااة الكايبااة

لكبت، اختار براندو لهذا الاادور. هتااى اليااوم يشااك لة مئياة باالم قئة بطفو 

نجا  هذا الفيئ  لوال أن براندو كان بطئه. لقد ادى شخصااية  الك يرون في

يئتقااي فتاااة باريسااية صااليرة ومرهااة ومقبئااة  "بوال" التانه، المحط  وهو 

فااي هااذا الفاايئ  وال سااببية  عئى الحياة "ماريا شنايدر". ال سرد كالساايكيا

واللاارو  ا باقي االفالم، بل عب ية وال منطق. الجاادرانطة م ل هبكابسي 

عارية من االثا  او االكسسواراا واالضاءة المرسومة بعناية واالماكن 

وزوايا التصوير ترس  لوهة لا "بوال" وهااو يصااارع بااين ماااض  الضيقة

كباااقي اال فاااال وبااين االماال الااذي يم ئااه  م قل بالكبت و فولة ل  يعشااها

الئقاء، أقل الكئماااا لئحااديه  ال اسماء.. يخبرها في بدايةفتاة شابة. لقاؤه ب 

ضااياع ايضااان  وللة غير المتعارو عئيهااا بااين النااا . امااا النهايااة فهااي

 .تهجره الفتاة عندما بدأ يستعيد االمل ويتعئق بها

العراب" مرورا با "التانلو االخير في باااريس"، " بدءا من سئسئة

التم يل بالجسد كئه. إنه واهد ماان  ل،ه في التم ي يوهر براندو افضل قدرات 

تو يف الجسد فااي التم ياال،  اولاك الفنانين الذين يتمينون بقدرة فانفة في

العااراب  اك ر ما برع فيه هو تو يف  بقاا "الصوا". ا هر ذلااك فااي

لكي يعطي شخصية "العراب" ابعادها الكامئةن الئكنة،  بقة هادنااة غالبااا 

ى باتخرين وغضب محسوب في لحواااا اليقاع االذميال متأصال  تخفي

القمااة فااي دور قصااير تاادا ال يكاااد يااذكرن العقيااد  معينة، لكن براندو بئو

وماان تديااد تحاات ادارة مخاارج  "المتمرد كيرتاان فااي فاايئ  "القيامااة اتن

 .العراب نفسه، فرانسيس فورد كابوال

ب مطئق يحاكي الجنااون الااذي ا ئقتااه الحاار القيامة اتن" تنون"

بهذا الفيئ . لقد كتااب كااابوال  ة وعب يتها كئها. ال شيء عاديا يتعئقالفيتنامي 

الوئماااا"، لكاان  السيناريو مستئهما رواية توزيف كااونراد االهاا  "قئااب

 الجمهور هوي بفيئ  كالسيكي من  راز آخر، ثال  ساعاا واك ر ماان

لمنتجااة الهذيان. ثال  سنواا لتصوير الفيئ  في غاباا الفئبين. الشااركة ا

فقام كابوال بوض  ثروته الشخصية النجاز الفيئ . استأتر  ت افالسهااعئن 

مئيون دوالر، غالبيااة زوتاااا  اااق   20بقيمة  اسحئة من الجيم الفئبيني

االدغاال، وبالنهاية فيئ  اساات ناني  الفيئ  انفصئن عن ازواتهن اللانبين في

 .يةوهاا سيرياللئ في تاريخ السينمان هوار اقرب لئشعر ومنا ر اقرب
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 يتسمر المشاهدون ثال  ساعاا واك ر لمتابعااة الكااابتن بنجااامين

ويااالرد "مااارتن شااين" المكئااف ماان قباال قيااادة الجاايم االميركااي فااي 

العقيد المتمرد والتر كيرتن "براندو" وقتئه. الفاايئ   سايلون بالوصوال الى

دود بين الى معقل العقيد كيرتن عئى الح  هو رهئة الكابتن ويالرد وصوال

الجلرافيااا وعاان المنطااق  نااام والو  وكمبوديااا، منطقااة خارتااة عاانفيت 

ال تتعاادى  ايضا. ال يوهر براندو اال في المشاهد االخيرة لئفيئ  في مشاهد

خمااس دقااانق، لكاان صااورته تواال فااي ذهاان المشاااهد  يئااة الفاايئ ، منااذ 

في المئفاا التي يتصفحها شين وهااو يقاارأ عاان الشااخص  ا اللته االولى

وشين كااان اشاابه بالمباااراة بااين االثنااين  الحوار بين براندو  مكئف بقتئه.ال

االثنااان أنااه قااادم.  تتوج ثال  ساعاا من الرعب انتوااارا لمااوا يعاارو

 شين يقف امام ضابط نموذتي وم الي لكن الحرب دفعته لئتمرد. براناادو 

يحاور شخصا يدرك أنه مرساال لقتئااه، يو ااف  بقاااا صااوته وقسااماا 

تعدى ثااال  دقااانق، يتحااد  بهاادوء ماان ادنااى ي  ر قصير الوتهه في هوا

مشاااعر المشاااهدين   بقاااا الحنجاارة، لكنهااا  بقااة صااوا قاتئااة تاادف 

 القصى درتاا التوتر والتشوش الذهني. هدوء عقل متمرد اشاد ممئكااة

متمردة تستقبل النوار بج ه معئقااة و قااو  وثنيااة، لكننااا بالنهايااة وفااي 

بقى تحت استحواذ براناادو كئمااا فيئما، وسن  أننا نشاهد لحواا ما، سننسى

عقئنا البا ن فيها عمااا اذا كاناات الحاارب  تداعت مشاهده في اذهاننا يسأال

  .فعال ل  تخئف مجانين م ل العقيد والتر كيرتن

 

 2004يوليو  11الوسط البحرينية ـ 
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 عاما من العطاء  مثانون 

 براندو... رجل التناقضات والواقعية 

 يسون إنكني ج  - لوس أجنليس 

 

براندو واهد من أشهر مم ئي الشاشة والمسر  ماان تياال  مارلون

الحاارب العالميااة ال انيااة، وإليااه يعااود  المم ئين الذين  هااروا فااي أعقاااب

األهااواال منااذ دخولااه  الفضل في إعادة صو  قواعااد التم ياال، إذ تلياارا

  .عال  التم يل وتألقه فيه

ياشااة ي العا فااة الج أعواا  إنجااازاا هااذا األب الحنااون ذ وكاناات

 ر  التم يل، بأدانااه التحئيئااي الااذي كااان  والمفع  بالحيوية قيامه بتبسيط

مهنااة التم ياال. وبالمقارنااة  يستحضر من خالله كل أبعاد القوة والعمق في

وربمااا  م  براندو باادا معواا  عمالقااة الشاشااة فااي تئااك الفتاارة سااطحيين،

 .يقدمون أداء سخيفا

التي ال  ر من األدواررفض لعب الك ي رتل متناقض يميل لئقتاال و 

تهدو سوى لتحقيق شيء من خطط هوليااوود، كمااا انااه كااان يعباار دانمااا 

اشاامانازه ماان صااناعة األفااالم فااي هوليااوود وماان هياااة  وبصراهة عن

ليئفت االنتباه لئقضااايا السياسااية ولكنااه  مشاهيرها، كما أنه استلل شهرته

با. كااان أهااد ال من مناساا  ونبعدها كان يقبل أي دور يعرض عئيه هين يك

  .أكبر أللاز الشاشة، وال يبدو أنه سيكون هناك شخص م ئه تماما

فااي مدينااة أوماهااا   1924ولد في ال اله من ابرياالي نيسااان العااام  

وتجئت ننعة براندو ال ورية في وقت مبكاار ماان هياتااه،  بوالية نبراسكا،

ه فهااو هفااار العسااكرية. أمااا أوال عماال لاا  ما أدى إلى  رده من المدرسااة

من االهبا  لوالااده  صارو المجاري وقنواا المياه، وسبب ذلك الك يرلم

واضحا  الذي كان غاضبا من عدم امتالك ابنه ألي  مو  األمر الذي بدا

من مسئكه فااي الحياااة، ولااذلك عاارض عئيااه والااده أن يدعمااه ماليااا فيمااا 

  . ريق لمستقبئه، فقرر براندو أن يصبح مم ال يختاره من
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محئية، وأرسئه والااده إلااى مدينااة  فرقة مسرهية ت والدته تديركان 

ماا  سااتيال ادلاار.  نيويورك ليدر  الطريقة الستانيسالفسااكية فااي التم ياال

 بعدها عمل في استوديو المم ئين تحت إرشاد لي ستراسبير ، الذي وتد

فيه التناما بمبادئ  ريقة التم يل التي درسها بطريقة ل  يسبق لهااا م ياال. 

ترك براناادو المساار   1943في العام ، Bobino مالهأوال أع أن قدمبعد 

 1946ث  في العااام  I Remember Mama ليعود بعد عام في مسرهية

 Truckline Caf   بمسرهية

هصوله عئى ثناء النقاد الااذين اعتبااروه  وكانت ثمرة هذه األعماال

  .اك ر الوتوه الواعدة عئى المسر 

بعماال ماان انتاااج  1947ي في العااام براندو كمم ل تجديد لم  نج 

 هر فيااه  A Streetcar Named Desir تينسي ويئيامن تاء تحت اس 

رانعا يتناسااب ماا   براندو في دور المتوهم ستانئي كوالسكي، وقدم أداء

 آراء الناقد فيه. أذهل براندو تمهااور المشاااهدين بااأداء صاااد  وممياان،

ن عشااية الااذي هولااه بااي  وبقااوة فااي التم ياال وقاادرة عئااى االثااارة، األماار

مسرهية. ولذلك سارعت هوليااوود الختطافااه، ولكنااه  وضحاها إلى ثورة

ممياان. كااان يم اال تاايال تدياادا  قاوم مفاوضاااا االسااتوديوهاا بااازدراء

النقاااد،  ومختئفااا تمامااا ماان النجااوم، رفااض االغااراءاا، وتجاهاال اكباار

ليااوود وتنازال عن سحر هوليوود وبريقها. وزاد تمنعه ذلك من رغبااة هو 

الااذي  The Man وافق براناادو عئااى بطولااة فاايئ  1950العام  يفيه. وف

فيااه براناادو فااي دور ضااحية الحاارب  انتجه ستانئي كريمر، والذي  هاار

مشااافي عااالج  المشئوال، وهو أيضا الدور الذي تطئب منه البقاء في أهااد

  .تنود الحرب لمدة شهر واهد استعدادا لئدور

ي نجااا  تجاااري، فقااد هااذا الفاايئ  أ فيااه وفي الوقت الذي ل  يحقق

تاا   1951وفااي العااام  أخطأ النقاد في محاااوالته  اإلشااادة بااأداء براناادو،

 اإلعالن عن نية بطاال الفاايئ  براناادو ومخرتااه ايئيااا كااازان تقاادي  عماال

Streetcar  لئتئفنيون. هقق العمل نجاها هانال، وفاااز بجاااننة األوسااكار

ألوسااكار ألفضاال رشاايح لجاااننة اأكسااب براناادو أوال ت  ألفضل فيئ ، كما

ماان الحصااوال عئااى أي ترشاايح،  تم يل، ولكن نجومه اتخرين ل  يتمكنوا

  .من بين هؤالء النجوم فيفيان لي، وكارال مالدين، وكي  هنتر

 Viva 1952مرة أخرى اشترك براندو م  كازان، في فيئ  العام 

Zapataانسحب من الفاايئ  الفرنسااي اإلنتاااج ، وبعد أن Le Rouge et 
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le Noir اوتان الرا قام براناادو بتجساايد  بسبب خالو م  المخرج كالود

الذي كااان  Julius Ceasar 1953شخصية مارك انطوني في فيئ  العام 

من انتاج شركة "ام تي ام"، وأثار هااذا الفاايئ  الك ياار ماان الجاادال بساابب 

براناادو المتمياان كمااا أكساابه تاااننة أوسااكار لئساانة ال ال ااة عئااى  أساائوب

  .تواليال

منعطفااا آخاار،  The Wild One شااكل فاايئ  1954، عااامفااي ال

لعصابة دراتاا نارية، وقاادم  و هر فيه براندو في دور الرنيس المتمرد

واهدا من أفضاال  أداء ال م يل له. وفي العام نفسه قدم دورا يمكن اعتباره

 ما قدم براندو عئى الشاشة، هين  هر في دور مالك  فااي فاايئ  المخاارج

 . On the Waterfront كازان

الفاايئ   في راب  أفالمه فاز براندو أخياارا باألوسااكار، كمااا هصاال

شااكل أوال نقااا   Desiree عئى تاننة أفضل مشاهد. ولكن فيئمااه التااالي

فعئى رغ  هصوال الفاايئ  عئااى دعايااة كافيااة لتجساايد براناادو  خيبة آماله،

ا كبيرا سااواء فإن المشروع ل  يحقق نجاه  شخصية نابئيون في هذا الفيئ ،

  .من الناهية الفنية أو من ناهية األربا 

 Gays and واصاال براناادو اثباااا مواهبااه بتقاساا  بطولااة فاايئ 

Dolls ساايناترا، واقتاابس هااذا الفاايئ  ماان المساارهية  ماا  المم اال فرانااك

نجاهااا كبياارا. وماان أفالمااه  الموسيقية التي تحمل االس  ذاته والتي هققت

 The Teahouse of ياا ناتحااة فاايئاألخرى التااي أخااذا ماان مسااره 

the August Moon  قباال أن يباادأ براناادو  1956الااذي قاادم فااي العااام

وهو الفيئ  الذي  Sayonara عرض في العام التالي العمل في فيئمه الذي

  .أكسبه ترشيحا آخر لألوسكار

تقاس  براناادو بطولااة  The Young Lions 1958فيئ  العام  في

ت، الذي كان من أفضل المم ئين فااي كئيف مونتلمريهذا الفيئ  م  المم ل 

نجاهااا ضااخما. بعاادها أعئاان  تئك الفترة الى تانب براناادو، وهقااق الفاايئ 

كاال  براندو عن خططه النشاء شركة انتاج خاصااة بااه. وبعااد ان انسااحب

من ستانئي كبريك وسام بيكينباه من المشروع قام براناادو بنفسااه بااانتناع 

 1961رعاة بقر ممياان فااي العااام  تيجة أوال فيئ االخراج، وكانت الن  لجام

وهقق نجاها ال بااأ  بااه عئااى  One-Eyed Jacks الذي تاء تحت اس 

 Mutiny on the Bounty ماار فاايئ  1962شباك التااذاكر. فااي العااام 

ك ياارة  بعمئية والدة متعسرة مشابهة، فقد رفض براندو عمئياااا مراتعااة
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لنقاال العماال مئيااون دوالر  19عئى الشاشة، وأنفقاات شااركة "ام تااي ام" 

وعناادما فشاال العماال ماا  وضاا  شااباك التااذاكر المااتقئص،  .إلااى الشاشااة

هدفا لالزدراء لئمرة األولى منااذ  وسئوكه المناتي بشكل مستمر ما تعئه

  .دخوله عال  التم يل

براناادو مراقبااا، ولكاان فجااأة باادا  استمر مسااار االنحاادار، و اال

 The Ugly  ياار م اال أفااالماألعماااال التااي يقاادمها تفااو  قدراتااه بك

American "1963"،The Chase "1966"،A Countess From 

Hong Kong "1967". العماال اللامضااة التااي يحصاال عئيهااا  فاارص

الشخصااية إذ أدى  وسئوكه غير الواضح سااواء ماان الناهيااة الو يفيااة أو 

بعض األدوار غير المهمة، كل ذلك أصبح عنوانا لئك ياار ماان المناقشاااا 

فااي هوليااوود. واصاال براناادو دفاا  نفسااه فااي  صااناعة السااينماعااال   فااي

 eflections in a Golden Eye فاايئ  مشروعاا غير مضاامونة م اال

ماااكيولرز، وقاادم فيهااا  وهذا الفيئ  مأخوذ من روايااة لكارسااون "1967"

 براندو في دور شخص لديااه انحرافاااا تنسااية، وافتقااد الفاايئ  بصااورته

ل يقااوم بااه. فااي الوقاات ناادو عئااى أي عماا النهانية السحر الذي يضفيه برا

براندو عئى اهترام وسانل االعالم وزمالنه من المم ئااين  الذي هصل فيه

هوليااوود باادأا تنواار اليااه عئااى أسااا  أنااه  فإن الك ير من األ راو في

الك ياار ماان أفالمااه  مجازفة سياة وغير ضرورية، وهي نورة ل  تسااتط 

 يئ ، وفااا  1968andyتلييرهاااا اال بشاااكل بسااايط م ااال فااايئ  العاااام 

Queimada! "1969"  وقسب The Nightcomers "1971" . 

، "The Godfather "1972 ان الحركة التجديدية بدأا م  فيئ 

فااي مقاباال اعتراضاااا شااركة باراماوناات، واعطاااه المخاارج فرانساايس 

كوبوال دور النعي  المسن الهدى عوانل المافيا، و بقا لئك ياار ماان  فورد

تصوير كان م اليا. عئى الشاشة، كااان براناادو أثناء ال ئوكهالتقارير فإن س

ما قدم عبر عقد من النمان. فاااز ب اااني  رانعا وقدم أفضل أدواره من بين

رفااض تساائ  الجاااننة،  توانن األوسكار ولكنه أصبح مااادة لئجاادال عناادما

 وبدال من ذلك أرسل اهدى المتحدثاا باسمه وهي ساشين ليتئفيااذر التااي

كنه كشااف فيمااا بعااد أنهااا مم ئااة التينيااة، إذ رض أميركية ولكانت كما يفت 

 وألقت خطبة هاتمت فيها تاريخ الحكومة األميركيااة وقفت عئى المنصة

األصاائيين. واسااتمر هااذا الجاادال فااي تعقااب  المئيء بالجران  ضد السااكان

، رانعااة "Last Tango in Paris "1973 براناادو ماا  عاارض فاايئ 
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 ل م ير العالقااة اللراميااةتعرض فيها بشكبيرناردو بيرتولوشي، التي اس

التااي نشااأا بااين أرمئااة أميركيااة وشااابة فرنسااية، وعئااى رغاا  ان النقاااد 

  .الك يرين اعتبروا مشاهد الفيئ  فاهشة أشادوا بالفيئ  فإن

يوهر ماارة أخاارى عئااى  وعئى رغ  عودته القوية، فإن براندو ل 

 ماا  تاااك The Missouri Breaks الشاشة إال بعد ثالثااة أعااوام بفاايئ 

نيكئسون. وعئى رغ  أنه اثبت أنه ال يم ل إال من أتل الماااال فااإن غرابااة 

الك ير من المعجبين ال يبالون باصااراره ذلااك، ولكاان لاا   اختياراته تعئت

تجاري بشكل صريح كما هد  فااي فاايئ   يحد  ان  هر براندو في عمل

و قياسااي وهو مبئاا  ماليين دوالر 3,7إذ اكسبه  Superman 1978العام 

 بق ان هصل عئيه مم ل آخر لم ل الدور الصلير الذي أداه براناادو ل  يس

في الفيئ . بعدها  هر في مئحمة المخرج كوبوال التي تاادور هااوال هاارب 

 1980، ول  يكن أداؤه فيها مقنعا وفي العام Apocalypse Now فيتنام

دها مشاهد من الفاايئ  فقااط. بعاا  وفي ثالثة The Formula  هر في الفيئ 

نفسااها  ل اختفى براندو واصبح يعيم فااي عنلااة فرضااها عئااىولعقد كام

في تنيرته بالمحيط الباسفيكي، أصبح سمينا وبدأ يرفض كاال محاااوالا 

  .هوليوود اعادته إلى

اتتذبه أهد المشروعاا التي تتناسب ماا    1989أخيرا وفي العام  

 A لعنصااريالسياسية، فشارك فااي الاادراما التااي تاادين التميياان ا قناعاته

Dry White Season دوره في هذا الفيئ  ترشاايحا لألوسااكار،  وأكسبه

 The قااام ببطولااة فاايئ  وكان دوره ثانويا في الفيئ . وبعد عام ماان ذلااك،

Freshman  الذي يسخر بئباقة من أدانه في فيئThe Godfather . 

عندما قام ابنه كريستيان بقتاال  1990بدأا ميسي براندو في العام 

ل شيني، األمر الذي تئته معركة قانونية مريرة، ادين الحام شقيقته صديق

عئيه بالسجن. واألماار األك اار مأسااوية هااد   عئى اثرها كريستيان وهك 

براناادو ماليااا، فعاااد بعااد  بعدها هينما انتحرا شيني، وانهكاات المحاكمااة

 Christopher Columbus: The تردد إلى التم يل، إذ  هر في فاايئ 

Discovery . كما انه قام بكتابة سيرته الذاتية في كتاااب  1992في العام

 . Songs My Mother Taught Me همل اس 

شارك  إذ Don Juan DeMarco  هر في فيئ  1995في العام 

توني ديب بطولته، بعدها بعام واهد قدم أوال فيئ  من اخااراج ديااب وهااو 

 Free مون هاار فااي فاايئ  ايااف سااي  1998في العام  . The Braveفيئ 
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Money ،وشاااركه الفاايئ  الك ياار ماان المم ئااين  بحيه قام بدور البطولااة

  .تشارلي شين م ل دونالد سذرالند، ميرا سورفينو، مارتين شين،

واختفى براناادو ماارة أخاارى عاان األعااين فااي أوال أعااوام األلفيااة 

 2001ولكنه عاد لتتصدر اخباره العناوين مرة أخرى في العااام  الجديدة،

الصحية عئى االنسحاب من دور صلير فااي فاايئ   رته المشكالاهين أتب 

ولااذلك تاا   Scary Movie .2 لئمخرج كينان ايفوري وهو فاايئ  الرعااب

 استبداله بمم ل آخر هو تيمس وودز، وم  بعض التعديالا عئى الاانص

ليتناسب م  المم ل الجديد، انتهى العماال فااي الفاايئ  فااي الوقاات المناسااب 

  2001. ليعرض في العام

قت قصير، عاد براندو بعد غياب دام سنواا  هر فااي بعد ذلك بو 

، وعئااى رغاا  ان إنتاااج "The Score "2001 فرانااك اوز فيئ  المخرج

الشااانعاا بشااأن ساائوك براناادو العنيااف  الفيئ  تعرقاال بساابب الك ياار ماان

متئهفااين لمشاااهدة هااذا  والمتطفل أثناء التصوير، فإن محبي الفنااان  ئااوا

 ماا  روباارا دي نياارو وادوارد Godfather عود فيه بطاالالفيئ  الذي ي 

 .نورتون وانجيال باسيت
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 :مارلون براندو الذي رحل قبل فيلمه التونسي 

 أردت أن أعرب يف هذا الفيلم عن حبي للعرب 
 امساعيل  ربيع   -بريوت 

 

الااوالدة،   عئى رغ  أن مارلون براند كان إيطالي األصل أميركااي

المذهب، فإننا نعرو انه في بداياته، هين كااان يخطااو خطواتااه   ليكيكاثو 

المحتاال" وعئااى خشاابة المساار ، كااان ذا توتااه  االولااى فااي "اسااتدويو 

هااذا كمااا نعاارو كااان  مناصر لئصهيونية ولقيااام دولااة "اساارانيل"، لكاان

باار تعت  التوته العام لبعض القوى اليسارية في اميركا وفي العال  إذ كاناات

ود القامة دولة عبرية في فئسطين "هركة تحرر و نااي ضااد "كفا " اليه

البريطاني" يومها لاا  يكاان أهااد فااي اللاارب يعاارو شااياا عاان  االستعمار

كئما اوغل بعض اليساريين فااي ناانعته   الشعب الفئسطيني، ويومها كان

المتطرفااة. وماان هنااا عئينااا أال  اليسارية، كانوا اك ر ميال إلى الصااهيونية

لمنومااة  مااا عرفنااا ان براناادو كااان مناصاارا متحمسااااتااأ اليااوم اذا نف

 "شتيرن" االرهابية. في ذلك الحين ل  يكن براندو يعرو ان هذه المنومة

المساااولة عاان قتاال وتشااريد آالو الفئسااطينيين وعاان عمئياااا اغتياااال 

تحارب االنجئين لحساب اليمين النازي المتطرو في   اولت الك ير، إنما

المتطاارو. كااان يطربااه فقااط، أن  الصااهيونيله ماا  اليمااين  تحالف خفي

االنجئياان  معو  عمئياا "شتيرن" توته ضد االنجئين، وكااان يلضاابه ان

ردوا عئى بعض تئك العمئياا بإعدام وتصفية عدد من اعضاااء المنومااة 

سيتلير مارلون براندو ك يرا وسيعترو بخطاااه قااانالن "عنانااي  بعد ذلك

يساااريين كبااار"، فالحاااال ان  ماا  فنااانين واهاادانني كنت يومها فااي خااط 

وكااان فااي الخامسااة  واهدة من اولى المسرهياا التي م اال فيهااا براناادو،

 والعشاارين، هققاات لتمجااد عئااى مسااار  باارودواي فكاارة تأساايس دولااة

اسرانيل". وهي مسرهية كتبها المؤلف اليساري المرمااو  هينااذاك باان "

اغاارب  كورا فاياال. وماانرفيق بريخت وموسيقية  هشت، ولحن اغانيها

 .الئجنة الماكارثية االمور أن االثنين سيكونان من ضحايا
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 حكاية براندو اآلخر
من تديد، قبل اسابي  ماان  المه  ان براندو اهب ان يروي هذا كئه

الماضااي  موته امام المخرج التونسي رضا الباهي، معئنا ندمه عئااى ذلااك

العادلااة ى تانااب الحقااو   المبه  والكايااب، مؤكاادا ان تليااره، ووقوفااه الاا 

الفئسطيني، تسببا في الحاارب الشااعواء التااي شاانتها عئيااه اوسااا   لئشعب

وبراناادو بعااد أن قاااال لرضااا الباااهي هااذا الكااالم،  .هوليااوود الصااهيونية

تهمة في نور هوليوود وال تأماال  أضاون انتبه يا صديقي ان كونك عربيا

 .هناك خيرا

رضااا الباااهي التي قام بهااا  كانت مناسبة هذا الحديه، تئك النيارة

 دارة براناادو فااي لااو  انجئاايس، بناااء عئااى  ئااب هااذا االخياار. وكااان

الموضااوع فيئمااا عربيااا تونساايا، اراد الباااهي ان يجعاال فيااه لاانج  نجااوم 

دورا اساسيا. فما هااو هااذا الاادور الااذي لاا  يكتماال اباادا  السينما االميركية

 و وبالذااوالمفات و ولماذا براند بسبب رهيل مارلون براندو 

الفاايئ  دور مااارلون  قيقة ان براندو كان عئيه ان يئعب في ذلكالح 

 براندو نفسه، أي أن هكايااة الفاايئ  كاناات متمحااورة هااوال شخصااية ذلااك

الفنان الكبير. ومن هنا كان اس  الفيئ  براندو. وبراندو هو عئااى أيااة هاااال 

وض  هقيقي. إذ هناااك فااي تااونس مم اال شاااب ياادعى اناايس،  مقتبس من

بمااارلون براناادو، هااين كااان هااذا  تميعااا بماادى شاابهه اش، فاتأ النا ع

الى درتة ان اناايس  االخير اليناال شابا وفي قمة نجوميته ولقد كان الشبه

 لقب دانما با "براندو" ومن هنا هورا عئى باال رضا الباهي فكرة فاايئ 

ن يكون في نهاية االمر تكريما عربيا لمارلون براندو يدور هوال الئقاء بااي 

ونسي وبراندو العالمي. فعال كتب الباهي السيناريو وبعه به الت  ""براندو 

الااذي قاارأة فأعجبتااه الفكاارة ماان دون ان يعجبااه  الااى مااارلون براناادو 

رسالة  ئااب إليااه فيهااا الحضااور  السيناريو وعئى الفور بعه إلى الباهي

موافقتااه المبدنيااة  الى لو  انجئيس فورا لئتناقم بشااأن الموضااوع مبااديا

 "دور المطئوب منه. شر  تعديل "هذا الساايناريو السااخيفعئى القيام بال

 .هسبما تاء في رسالته

 وهكذا سافر الباهي إلى لو  انجئيس واتتماا  ماا  براناادو الااذي

اقتر  عئيه تمئة تعديالا مهمااة وتاا  االتفااا  بعااد الع ااور بسااهولة عئااى 

بدءا ماان  ماليين دوالر في المشروع، 5,5است مار  منتل انجئيني رضى
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من كالمااه عاان المشااروع، را   لصيف، يومها وبعد أن فر  براندو هذا ا

لئفئسااطينيين أسااوة  بحااد  الباااهي عاان مواقفااه السياسااية وتأييااده الحااالي

 بتأييده في الماضي لئهنود الحمر والننوج. وقاال له إنااه ضااد ممارساااا

ا كناات اسرانيل" وم  انتفاضة الشعب الفئسطيني خاتما كالواعظن "أنا اذ"

في فيئمك ما هذا إال ألنني وتدتها فرصة ألعبر من خاللك  ام لقبئت ان 

لئفئسااطينيين"، مضاايفا انااه يقااف ضااد تااورج  عن هبي لئعرب وتأيياادي

 .بوش وضد هربه السخيفة في العرا 

رهل مارلون براندو قبل ان يفي با "وعااده العربااي" هاال  اليوم إذ

 سيئلى المشروعو

سنكمئه من هيه وصاائنا،  لا "الوسط". بلرضا الباهي  أبدا، قاال"

فااي اسااتقباال براناادو التونسااي فااي  وسيحل شين بن مكان مارلون براناادو 

وصااوله لئقاااء  لو  أنجئيس، ألنه هو الذي سيفات  الفتى العربي، لحوة

 النج  العمال ، بأن معبوده قد ماا". وقاال الباهي ان براناادو نفسااه كااان

أي الباااهي   -لعربية". وانااه  دعما لئسينما ااقن  شين بن بالعمل في الفيئ  "

صدد إعادة كتابة دور شين بن فااي الفاايئ  لتوساايعه... عئااى ان  اتن في -

 .يبدأ التصوير قريبا

 

 2004يوليو  11الوسط البحرينية ـ 
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 رغم احتقاره ملهنة التمثيل 

 مارلون براندو.. موهبة فذة وشخصية مليئة بالتناقضات 
 كتب حممود الزواوي: 

 

عامااا افضاال  80لون براندو الذي رهل اخيرا عن يعد المم ل مار

مم ل اميركي في النصف ال اني من القرن العشرين، فقد اصاابح نموذتااا 

يحتذى في التم يل بعد ان قدم الى الشاشة اسئوب التم ياال المنهجااي الااذي 

يقتضى من المم ل ان ويعيم  الحياة الداخئية لئشخصية بدال من التم يل 

براندو لجاااننة االوسااكار ثماااني مااراا وفاااز   ارتي، ورشح مارلونالخ 

بها مرتين.كما فاز بجاننة الكراا الذهبيااة ارباا  مااراا وبجاااننة رابطااة 

نقاد نيويورك مرتين وبجاااننة اكاديميااة االفااالم البريطانيااة ثااال  مااراا 

 وبجاننة مهرتان كان مرة واهدة وبجاننة ايمي التئفنيونية مرة واهدة.  

ية لمارلون براندو يجد امامه شخصااية باللااة يتتب  الحياة الفن ومن  

التعقيد تجم  بين موهبة فذة ونادرة فااي التم ياال وشخصااية ننويااة ماديااة 

وفنان مستهتر الى هد كبير، وهو باختصااار شخصااية تجماا  بااين الك ياار 

من التناقضاا.ومما الشك فيه ان مااارلون براناادو كااان صاااهب  اقاااا 

، ويتفااق معواا  المخاارتين  اال مساارهي وسااينمانيومواهااب نااادرة كمم

والنقاد عئى انه افضل مم ئي تيئه، وقد وصفه اك ر من مخاارج اميركااي 

مرمو  بأنه مم اال عبقااري اثباات مكانتااه عئااى خشاابة المساار  والشاشااة 

السينمانية، وأله  بفضل اسئوبه الجديد في التم ياال السااينماني العديااد ماان 

 المم ئين االخرين.  

مانيين المعجبااين بمواهبااه التم يئيااة   المخرتين والسين اال ان معو

اشار ايضا الى عيوبه الك يرة كفنان وكإنسان، وقد قاااال المخاارج توشااوا 

لوتان الراهل وان مارلون براندو هو اعواا  مم اال مساارهي وسااينماني 

في زمانه، ولكنه اهتفظ بمواهبااه لنفسااه، وذلااك فااي اشااارة الااى عاانوو 

سااوة بمااا يفعئااه المم ئااون مالنااه المم ئااين، ابراناادو عاان التعاااون ماا  ز

 المخضرمون عادة. 
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اما المخرج الشهير الراهل تون هيوستن فقد وصف براندو بأنااه 

اعو  مم ئي تيئه، مضيفا انه يأخذ عمئه مأخذ الجد رغاا  اهتقاااره لمهنااة 

عامااا وان   30التم يل، وممااا قالااه مااارلون براناادو نفسااه قباال اك اار ماان  

عئى المأل انه يم ل فااي السااينما   ي وغير مه   واعئنالتم يل عمل عصاب 

 من اتل الحصوال عئى الماال. 

 50وعند استعراض افالم مااارلون براناادو عئااى ماادى اك اار ماان  

بعد تفوقااه   1950عاما، ابتداء بفيئ  والرتاال  الذي قام ببطولته في العام  

عئى مسار  برودواي في نيويورك فااي مساارهياا م اال وعربااة اساامها 

نجد انه قدم الجنء االكبر من افالمااه المتمياانة   ،1947ة  في العام  الرغب 

 خالال السنواا الخمس االولى من مشواره السينماني.  

، و ويحيااا زاباتااا  1951والتي شاامئت وعربااة اساامها الرغبااة   

، وقااد 1954، و ورصيف الميناااء   1953، و ويوليو  قيصر   1952

وفاااز  ل ماان هااذه االفااالم،رشح مارلون براندو لجاننة االوسااكار عاان كاا 

بالجاننة عاان فاايئ  ورصاايف الميناااء  فااي واهااد ماان اقااوى االدوار فااي 

 تاريخ السينما.  

اال انه  هر بعد ذلك في عشااراا االفااالم الضااعيفة قباال ان يعااود 

في ثالثيااة افااالم والعااراب  وفاايئ  والتااانلو االخياار فااي باااريس  وفاايئ  

ربعااة نسااس فااورد كوبااوال اوسفر الرؤيا اتن  التي اخاارج المخاارج فرا

 منها.  

ونتيجة لوهور براندو في عدد كبير من االفالم الضعيفة ورد فااي 

الكتاب المرتعي ومن هو في السينماو  ان وبراندو يعد في نور البعض 

ابرع مم ئي تيئه، ولكنااه عجاان عاان تحقيااق اتماااال التااي كاناات معقااودة 

 عئيه .  

 خمسااين ساانة الماضاايةويوهر الرصيد السينماني لبراندو خالال ال

افوال نجمه في فتاارة السااتينياا بفضاال سئساائة ماان االفااالم التااي تسااتحق 

النسيان والتي تشمل فيئ  وتمرد عئى السفينة باونتي  في صيلته المعااادة 

والذي سجل اكبر خسارة ماديااة فااي تاااريخ هوليااوود هتااى صاادوره فااي 

 . 1962العام 

صاال متااأخرا عاادة ويعنى سبب ذلك الى ان مارلون براندو كان ي 

اا الى موق  التصوير بعد قضاء الئيالي بين فاتناااا تنياارة تاااهيتي ساع

وبسبب تدخئه السافر في سيناريو الفيئ  وتليير نصه كما يشاء بالنور لما 
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كان يتمت  به من نفوذ في ذروة نجوميته، وذلك رغاا  معارضااة المخاارج 

لفاايئ  بساابب المعروو لويس مايئسااتون الااذي فقااد الساايطرة عئااى زمااام ا

راندو الى درتة انه قرر التوقف عن االخراج السااينماني، اضااف تدخل ب 

الى ذلك ان اداء براندو في الفيئ  بالئهجة البريطانية المصطنعة كااان ماان 

 اضعف ادواره السينمانية.  

وقد اضطر براندو بعد عشر ساانواا ماان تقاادي  االفااالم الضااعيفة 

صااوال عئااى ي مم اال مبتااديء لئح وأفوال نجمه الى ان يتقاادم لالختبااار كااأ

دوره في فيئ  والعراب  وهو امر مهين بالنساابة لئم اال فااي مكانتااه، وقااد 

اتاد دوره في ذلك الفيئ  وهصل عنه عئااى تاااننة االوسااكار ال انيااة، اال 

انه انتدب شابة قاال انهااا ماان الهنااود الحماار نيابااة عنااه الااى هفئااة توزياا  

الحماار فااي ية السااياة لئهنااود  توانن االوسكار لئتحديه عن الصور النمط

االفالم االميركية ولاارفض قبااوال الجاااننة اهتجاتااا عئااى صااورة الهنااود 

الحمر في السينما االميركية، ث  تبين ان تئااك الشااابة هااي مم ئااة متحاادرة 

 من اصل اسباني.  

ول  يكن العمل م  مارلون براناادو تجربااة سااعيدة بالنساابة لمعواا  

الى االندماج التااام فااي ين، فقد كان يئجأ  مخرتي افالمه او لنمالنه المم ئ

ادانه دون التفاعل م  غيره من المم ئين، وعئى سبيل الم اااال، كااان اثناااء 

اداء دوره في فيئ  وانعكاساا في عين ذهبية  يضاا  سااداداا فااي أذنيااه 

مما هاال دون سماعة لتوتيهاااا المخاارج تااون هيوسااتن او سااماعه لمااا 

ا، وكااان ماان بياانه  جوا وانسااحبوا مااراريقوال زمالؤه المم ئون الذين اهت 

 الينابيه تيئور وبريان كيه.  

كما كان براندو معروفا بإهماله الماانمن فااي المواعيااد وبسااهراته 

الصاخبة التي وصئت الااى هااد االسااتهتار وازعاااج اللياار اثناااء تصااوير 

افالمه، وبمطارداته المستمرة لئنساء ماان هولااه ويقااوال مساااعد المخاارج 

ينام م  كل امرأة شاهدها اثناء تصوير ن براندو هاوال ان  بيل هاميئتون ا

فيئ  وانعكاساا في عين ذهبية  عئما بأنااه كااان يصااطحب معااه عشاايقته 

تاريتا التي  هرا معااه فااي فاايئ  و تماارد عئااى الساافينة باااونتي  والتااي 

 كانت خئفت منه ابنا.  

وتدد مارلون براندو في اخر افالمه، وهو فيئ  وإصابة الهاادو  

في مناكفة وتنليص هياة المخرتين وغيره  ماان   اسئوبه التقئيدي  2001

العامئين معه بمطالبااه المسااتحيئة وساائوكه اللريااب واساااليبه التهريجيااة، 
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وقد اصطدم م  مخرج الفيئ  فرانك اوز في االيام االولى لتصوير مشاهد 

فيئ  واصابة الهدو  ورفض وتوده في نفس الموق  اثناااء تصااوير تئااك 

الى توتيه الئقطاا التي  هر فيها مارلون   ، مما اضطر المخرجالمشاهد

براندو من موق  اخر باالستعانة ببطل الفاايئ  روباارا دينياارو الااذي ناااب 

 عنه.  

ولكن رغ  السئوك غير الالنق لمارلون براندو، فإن اداءه في فيئ  

واصابة الهدو  يعد واهدا من افضاال مااا قدمااه فااي مشااواره السااينماني 

لموهبة الفااذة لمااارلون براناادو فااي التم ياال د نصف قرن، ولعل االذي امت 

وكونااه اعواا  مم ئااي عصااره تعئاال ساابب عااودة المخاارتين والمنتجااين 

الستخدامه في افالمه  رغ  صعوبة التعاماال معااه ورغاا  مااا كااان يسااببه 

ذلك من مشاكل، وقد شمئت افالمه بالفعل مجموعة ماان االفااالم المتمياانة 

 العالمية.   كالسيكياا السينماالتي تدخل ضمن روان   

 

 2004يوليو  14البيان اإلماراتية ـ 



 

126 

 

 



 

127 

 "ثورة على السفينة باونتي": 

 جمابهة بني عمالقني
 ابراهيم العريس 

 

كان رهيل الفنان مارلون براناادو قباال اساابوعين مناساابة لئحااديه 

التااي لعبهااا  ااواال هياتااه المهنيااة   -والعديدة    -مجدداً عن األدوار الكبيرة  

ولقد كان فيئ  "ثااورة عئااى الساافينة باااونتي" واهااداً ى الشاشة الكبيرة.  عئ

من األفالم التي ذكرا باستفاضة فااي هااذه المناساابة... وذلااك ألنااه كااان, 

عئى األرتح, الفيئ  األك ر شعبية الذي م اال فيااه براناادو اواناال السااتيناا 

باااً ماان من القرن الماضي, ث  ألن دور براندو فيه كااان دوراً بطولياااً مرك

يستهوي الجمهور العريض. ومن المرتح ان هذا الفيئ  ساااه  النوع الذي 

الى هد كبير في بناء سمعة مارلون براندو كفنان شعبي منذ ذلااك الحااين. 

وم  هذا قد يكون من الضااروري ان نشااير هنااا الااى ان هااذا الفاايئ  الااذي 

ر في اعالي البحار, ل  يكن ابداً من أفالمه   الكبيرة فنياااً. م ئه براندو وصو 

ا نسااخة   وال تئااك )وهااي نسااخة مئونااة( بالنسااخة  1961سيما اذا مااا قارناا 

األصئية األولى )باألسود واألباايض( التااي كااان فرانااك لويااد هققهااا عاان 

, عئماااً أن نسااخة اخاارى 1935الحادثة نفسها والموضوع نفسه في العااام 

يااة. لكاان , وبدا سياة لئلا1984ثال ة هققت عن ذلك الموضوع في العام  

ليس موضوعنا هنا. ما يهمنا فااي هااذا الساايا  هااو العااودة الااى هذا األمر  

التذكير بالمرة األولى التي نقئت فيها تئك الحادثااة الااى الشاشااة. وواضااح 

ان ذلك كان بتأثير مباشر من فيئ  "الدارعة بااوتمكين" لئسااوفياتي الكبياار 

ومنااذ وقاات (. فالحاال ان الجمهااور العااريض 1925سيرغاي ايننشتاين )

ك يراً األفالم التي يكون البحر والبحارة محورهااا... ثاا  اهااب مبكر اهب  

اك ر تئك األفالم التي تحمل ثورة مااا, او تماارداً عنيفاااً, يخااتئط فيااه عنااف 

المتمردين بعنف البحر بعنااف المشاااعر التااي تنتقاال الااى المتفاارتين فااي 

در هقاااً, عئااى عتمة الصاالا, وبخاصة اذا كان المم ئون ماان النااوع القااا
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شاعر مقنعة, ويقيناً ان "ثورة عئى السفينة باونتي" كما هققه فرانك نقل م

لويد لئمرة األولى في ذلك الفيئ  الذي ال يُنسااى, تماال كاال تئااك العناصاار 

معاااً... ولكاان, بخاصااة عنصاار األداء التم يئااي الراناا , هيااه تجابااه فيااه 

ئااه يين. فكااان الفاايئ  كتشارلن لوتون م  كالرك غايبل في الدورين الرنيس

 في تئك المجابهة.

في ذلك الحين كان كالرك غايبل في قمة نجوميتااه وكااان شااارباه 

الشهيران يشكالن تنءاً من تئك النجومية, وم  هااذا رضااي الرتاال بااأن 

ينتنع شاربيه. اما تشارلن لوتون فكان واهااداً ماان قماا  التم ياال, واشااتهر 

هنااا نااراه, هااين ستديو المم اال. وماان  بأدانه الطبيعي الداخئي, قبل والدة ا

قبيل ان يئعب دور القبطان "بئو" في الفيئ , يعود الااى المراتاا  التاريخيااة 

وإلى ارشيفاا وزارة البحرية البريطانية كي يشااكل شخصاايته فااي شااكل 

 دقيق.

ذلااك ان الفاايئ  اتااى مااأخوذاً, اصااالً, ماان هاااد  هقيقااي ذكرتااه 

رساً. والحاد  ى الدوام مرتعاً ودسجالا البحرية اإلنكئينية, واعتبر عئ

, هين تركت سفينة تابعة لئبحريااة اإلنكئينيااة هااي 1787هصل في العام  

السفينة "باااونتي" ميناااء بورتسااماو  فااي  ريقهااا الااى تاااهيتي. وكاناات 

مهمة تئك السفينة ان تحضر الى بريطانيا نباتاا معينااة تدياادة ومفياادة ال 

ن القبطااان "بئااو" ا قانااد الساافينة فكاااتنبت إال في المنا ق االسااتوانية. اماا 

اللامض المشاعر والمشهور بقسوته وعدوانيتااه, وقيادتااه رتالااه وعتاااده 

بيد من هديد. والحاال ان قسوة ذلك الرتل, عمئياً ولفوياً, وعاادم اهترامااه 

تهود اتخرين, وإصراره عئى التعامل م  النا  وكأنه  عبيد له, انتهاات 

اد عنفاً ساعة بعااد ساااعة. ون عئيه تمرداً ازدكئها الى تعل البحارة يتمرد

واألدهى من هذا ان مساعد القبطان كريستيان فئتشر )قام بالاادور كئااه آال 

غايبل( وقف في صف المتمااردين باادالً ماان ان يقااف فااي صااف رنيسااه. 

وهكذا سارا األمور هتى الئحوة التااي وضاا  فيهااا القبطااان "بئااو" فااي 

اونتي" من ذ تمكنت السفينة "ب قارب صلير وترك في عرض المحيط. وإ

مواصئة  ريقها الى تاهيتي, قدر لئقبطان "بئو", ان يعود الى إنكئترا من 

دون ان يصاب بأذى. وهناك قرر ان ي أر لما هد  له. في البداية, ترا 

األمور من  ريق المحكمة العسكرية التااي قضاات اوال األماار بأنااه عئااى 

فعاااً المحكمااة اا, عاااد ليتجماا   داهق... ولكن الك ير من القرانن والشااهاد

الى تبديل نورتها. غير ان فئتشاار والبحااارة المتمااردين لاا  يعرفااوا بااأمر 
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ذلك التبديل, وبأن الحك  النهاني لئمحكمااة تاااء فااي مصاائحته ... إذ انهاا  

كانوا لجأوا معاً الى تنيرة بيتسكارن النانية هيه اختبأوا في منجااى ماان 

ماان تئااك الجنياارة   ده . وه  لاان يعااودوااألهكام التي يمكن ان تصدر ض

ابداً... ألنه  فااي ذلااك المكااان البعيااد فااي الجاانر البولينينيااة لاا  يكاان فااي 

 مقدوره  ان يسمعوا آخر األخبار.

اذاً انطالقاً من هاد  تمرد بحري هقيقااي, بنااى فرانااك لويااد هااذا 

الفيئ , الذي اضاو لبنة في صر  تئك السينما التي عرفت, باااكراً, كيااف 

رة والاادر  األخالقااي والبعااد الفكااري ماان خااالال جم  بين هسن الملامت 

إضفاء  اب   بقي واضح عئى الصراع, هتااى وإن كااان البعااد الساائوكي 

لئقبطان هو السبب األوال في ما يحد , ال التفاوا الطبقي... غير ان هااذا 

العنصر األخير ما كان له, إال ان يطل برأسه, إذ ابتداء من الئحوااة التااي 

عة بوتمكين" اليننشااتاين, مااا عاااد فااي إمكااان هااذا د فيها فيئ  "الدارشوه

النااوع ماان األفااالم ان يحصاار خئفياااا ال ااورة والتماارد فااي التصاارفاا 

السئوكية. إذ هتى هين تكون هذه هااي الااداف  الواضااح, فماان البااديهي ان 

د عئيه, يشكل العنصاار األسااا   الوض  الطبقي والسئطوي بالتالي لئمتمرَّ

 حد .في ما ي 

ألمر, فإن ما ال بد من اإلشارة إليه هنا, هو ان هااذا مهما يكن من ا

الجانب الفكري في الفيئ  يول عفوياً وعرضياً, وهتى وإن كاناات اواسااط 

وبالتااالين  -ال الثيناا التااي هقااق فيهااا الفاايئ , كاناات باادأا تفاااق  الااوعي 

ماان هااوال مسااانل م اال الساائطة وهقااو  المتساائط, وهااق  -التساااؤال 

انفسه , كما عن األسس االقتصااادية لئتفاااوا   طهدين في الدفاع عنالمض

ر والمساايَطر عئاايه . ويقيناااً ان هااذه الرسااانل كئهااا  الطبقي, بااين المساايطي

وصئت الى الجمهور الذي كان من شيمه, في ذلااك الحااين, التعااا ف ماا  

د. ومن هنا نور الى هذا الفاايئ   الضعيف والمضَطَهد ضد القوي المضَطهي

 الكبير والصراعاا الكبيرة التي تدور فيه.ه كناية عن العال  عئى ان 

وم  هذا ل  يكن مخرج "ثورة عئى الساافينة باااونتي" فرانااك لويااد 

ماان  ينااة الفنااانين اصااحاب الرسااانل. كااان باااألهرى مباادعاً فااي افااالم 

الملامراا. وكان متميناً خاصاً فااي مجاااال تحقيااق األفااالم البحريااة, هااو 

فيئ  ملامراا بحري صااامت   1924ن هقق منذ العام  الذي كان سبق له ا

هقق نجاهاً وصيتاً كبيرين في ذلك الحين هو "نسر البحار", هيااه هياااة 

الملامر تان الفيت. اما النجا  الهانل الذي هققه له "ثورة عئااى الساافينة 
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باونتي" فمك نه من ان يحقق بعد ارب  سنواا فيئماً بحرياً كبيااراً آخاار هااو 

( في هياته مااا يقااارب 1960  -1887د )ر". وهقق فرانك لوي "سادة البحا

الماة فيئ , معومها من افالم الملااامراا, لكاان الك ياار منهااا لاا  يخااُل ماان 

ابعاد سياسية, انما من دون ضااجيل كبياار. امااا بالنساابة الااى "ثااورة عئااى 

السفينة باونتي" فإنه اعتبر, دانماااً, فاايئَ  تم يااٍل اك اار منااه فاايئ  اخااراج او 

بااين الوتااون وغايباال, اتخااذا فيااه  ابعاااً  ع, ذلااك ان المجابهااةموضااو 

است نانياً, هيه كان من الواضح ان كالً من الفنااانين الكبياارين كااان يريااد 

ان يجعل من هذا الفيئ  وموضوعه عمئه الخاص. العماال الااذي يااذكر بااه 

الى أبد اتبدين... ويقيناً ان االثنين نجحا في هااذا, مااا وضاا  الوتااون فااي 

 غايبل يعتبر مم الً كبيراً الى تانب كونه نجماً.  النجوم, بينما تعل  خانة

 

 2004يوليو  15الحياة اللبنانية ـ 
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ضادة 
ُ
 مارلون براندو.. األسطورة امل

 نديم جرجوره 

 

شك ل رهيل المم ل األميركي مارلون براندو، في األوال من تموز 

ل ى منذ وقت بعيااد. الجاري، محطة نقدية الستعادة زمن سينماني وثقافي و 

ال 1924نيسااان    3الرتل المولود في نيبراسكا قبل ثمانين عاما )ف (، تحااو 

إلى إيقونة في عال  الفن الساب ، بارتكازها عئى أداء قا  في التعبير عن 

مكنوناا نفس بشرية تواته، يوميا، أسائة الوتود والقدر والحياة، م  أنه 

أمااي<<   التااي لق نتنااي إياهااا  كتب فااي مذك راتااه المعنونااة ب>>األغنياااا

(، أن >>عئى الماارء 1994)الطبعة الفرنسية، منشوراا >>قرأُا<<،  

أن يكااون نابلااة كااي يُجيااب عاان أسااائة هااذا العااال ، بطريقااة بساايطة 

وتازمة<<. والمم ل المتااأل ق فااي السااينما منااذ مطئاا  خمسااينياا القاارن 

الساااب  بعااض الفانت، إثر اختباره تجربة مسرهية متواضااعة، قااد م لئفاان  

وينه ال ابتة في الذاكرة الجماعية. عئى الرغ  من هذا كئ ه، فإني أتمل عنا

ر  أميل إلى فكرة مفادها أن مااارلون براناادو لاا  يجااد فااي التم ياال أي ُمباار 

ل مناخااا  لوض  نورية نقدية ما، تحد د أساائوب تقاادي  الشخصااية، أو تُفصاا 

را تم يئ ى يااا يااؤد ي بمريديااه إلاا عاما في السئوك األدانااي، أو تعاااين تصااو 

خئااق >>مدرسااة<< فنيااة معي نااة. فالتم ياال، كمااا يااراه براناادو نفسااه، 

>>تعبير عن تحريض عصبي <<، وأن يكون المرء مم ال، >>يعنااي أن 

يعيم هياة تسك  <<. لذا، فإن >>التوق ف عن التم ياال إشااارة نضاال<<. 

يكية، أن من ناهية أخرى، فإن براندو ل  يستط ، في بعض أفالمه الكالس

د في األداء، قبل أن يبئور شكئه النهاني في أفااالم يقد م هذا   النموذج المتفر 

( 1953أخرى. فحين ُ ئب منه أن يُشااارك فااي >>يوليااو  قيصاار<< )

ك  لجوزو ال. مانكيافيكس، نصحه زميئه اإلنكئيني تون غيئلااود أن يُفكاا 

والااذين الكئماا، كي يتوص ل إلااى نُطااق هواراتااه بأساائ   ريقااة ممكنااة.  

( لفرنساايس فااورد 1979ة الكامئة من >>الرؤيااا اتن<< )شاهدوا النسخ 

ئة عئى أشر ة >>دي في دي<< قبل أعااوام  كوبوال، التي صدرا مسج 

نة المشاهد كئ ها التي اقتُطعت سابقا، أدركوا >>سبب تلييبها  قئيئة، ُمتضم 
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<، عن النسخة المتداولة والمعروفااة<<، إذ اكتشاافوا >>براناادو السااي <

لئناقد الفرنسي فرنسوا فوريستييه، منشورة فااي المجئااة   كما تاء في مقالة

تماااوز  14ي8األسااابوعية الفرنساااية >>لاااو نوفيااال أوبسااارفاتور<< )

الجاري(، الذي أضاو أنه >>كان يقرأ الجريدة، ويتحد   إلااى األ فاااال، 

 لكن القئب غير موتود<<. وتساءالن >>تُرى، أين كان القئبو<< 

هااوال التم ياال والتسااك   والنضاال   تبار ما قاله براناادو هل يُمكن اع

رفضااا لتحديااد أسااس تنويريااة معي نااة لفاان التم ياالو هاال >>النضاال<< 

المذكور أعاله >>إشارة<< لموا المم اال فااي الدوريالشخصااية، أم إنااه 

>>أداة<< لمواتهة قسوة الحياة في خارج التم ياالو هاال اختباار مااارلون 

ارهيشخصااياته ساااني والفنااي، فااي أدو براناادو أقصااى >>التسااك  << اإلن 

السينمانية، أم أنه مار  التم يل ألنااه ال يعاارو مهنااة أخاارىو وبالتااالي، 

هل هناك >>مدار << فنيااة فااي السااينما أو فااي غيرهااا، أم أن القناعااة 

الذاتية في أداء هذا الدور أو تئااك الشخصااية تماانح المم اال هريااة مااا فااي 

هوااة أوردهااا يراو أسااتعيد هنااا مالإعادة رس  مالمحه الخاصة أمام الكام

المخرج الفرنسي كئود شابروال في كتابه األخير >>كيف تصن  فيئما<< 

)منشوراا >>بايو وريفاج<<، سئسئة >>المكتبة الصليرة<<، الطبعااة 

(ن >>ال يُمكننااا، فااي أي شااكل ماان األشااكاال، القااوالن هكااذا 2004ال انية  

ن  فاايئ <<، وهااو يجااب أن نعماال، ألن لكاال واهااد أساائوبه الخاااص بصاا 

ق هااذا الوصااف عئااى أسئو  ب ال يشاابه أساائوب أي مخاارج آخاار. أال يُطباا 

 التم يل أيضاو أليس أسئوب مارلون براندو في التم يل خاص به لوهدهو  

من ناهية أخرى، هل وعااى مااارلون براناادو قدرتااه عئااى ابتكااار 

هالااة أسااطورية فااي األداء التم يئااي، هااين وتااد نفسااه، فااي منتصااف 

فا إلااى التم ياالو أم أن الحكايااة كئ هااا القاارن الفاناات، منصاار أربعينياااا

تُختصر بئقطة واهدة ال تتعد ى ال ااواني القئيئااة، قااد مها فااي العشاارين ماان 

،  ئباات سااتيال أدلاار 1944عمره، هي >>لقطة الدتاتة<<و ففي العااام  

من المنتسبين إلى هئقاتهااا التدريبيااة تأديااة دور الدتاتااة، ممااا دفاا  بكاال 

ركاتها وصوتها، باست ناء براندو الذي هااافظ إلى أن يُقئ دها بح   واهد منه 

عئى صمته وهو تالس عئى كرسيه، من دون هراك. وهااين سااألته أدلاار 

ا يفعئه، أتاب بهدوءن >>إني أهضن بيضة<<.    عم 

لاا  يكاان هاادوء مااارلون براناادو هااذا إال  البدايااة الفعئيااة لئلضااب 

د الئااذين اعااتمال فااي داخئااه  ااواال  للضااب هياتااه. ولعاال  هااذين اوالتماار 
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د انب قا، أوال، من لحوة والدتهن >>إذا ل  أولااد بطريقااة قيصاارية،  والتمر 

فإن والدتي ال تمئك شياا خاصا<<، كما قاال في مذك راته. تاُارى، مااا هااو 

هذا >>الشيء الخاص<< الااذي ربطااه براناادو بوالدتااه القيصااريةو هاال 

ادتااهو هاال هااو تأساايس هي رغبة في االختالو، أم مسعى إلى إعااالن فر

د المصاانوع ماان غضاابه، أم لحوااة عاديااة أراد، فااي مذك راتااه ل فعل التمر 

ئهااا ويضاافي عئيهااا مسااحة  المكتوبة وهو في السبعين من عمااره، أن يُجم 

>>ألوهيااة<< ملااايرة لئساااندو أيااا يكاان، فااإن غضااب براناادو مماانوج 

ده مصنوع من آلية النسق الحياتي واال تتماعي بمرارة وقرو وأل ، وتمر 

ك الذي هاصره م نذ نعومة أ افره، ورافقه  ويالن فالمناخ العااانئي المفكااَّ

، وإلااى اللاار  فااي  ره ودفعه إلى كسر هذا الحصااار المننلااي الماادوي  دم 

متاهة الحياة والبحه عن أفق ما، وهيدا في بؤرة االضطراباا المختئفة، 

م الهوليااوودي وُمنعنال في دانرة ضي قة من المشاعر والتناقضاا. والنوااا

تعئه ينفر من عاصمة الفن  الساااب ، ُمعئنااا عاادم اهترامااه إياهااا،   الصارم

بسبب >>تشعها وبُخئها وريانها وهماقتها القذرة<<. غضاابه  ااال  ماان 

عمق البشاعة التي عرفها  فال فتح عينيه عئى امرأة )أمه( أدمنت الخمر 

اراا إلعادتها إلى المننال، و>>سَ  ق بها إلى الخم  َحبها<< مرارا ماان )لَحي

ده رد ة فعاال ضااد كاال شاايء، وربمااا ضااد ال أ ة عش ا  عابرين(. وتمر  سر 

ب األماار منااي  شيء. إنه، ببسا ة، >>أنا<<، كما قاالن >>هتى لااو تطئاا 

أن أنطح الجدران، كي أبقى هكذا، فإني لن أترد د عن فعل هذا األمر<<. 

مااا، هااو فااي خااالال ثمااانين عامااا ماان عمااره، تساان ى لااه أن يكااون، دان 

عئى األقل  >>ما أراده لنفسه<<ن أي، باختصااار شااديد،   >>نفسه<<، أو 

أن يكون مارلون براندو. رتل ال يستسئ  إال  لمشياته، ومم ل ال يرى فااي 

التم يل أك ر من و يفة لئحصوال عئى الماال. ولعئ ه أدرك، في خض  هااذا 

الحافااة، أو المسار الحياتي القان  عئى رغبة قوية فااي العاايم الاادان  عنااد  

له إلى >>إيقونة<< قد يُئلي عشقه لذاتااه مخترقا ه  دود كل شيء، أن تحو 

المقد سة، فانقئب عئى المفهوم التقئيدي ال>>األسطورة<<، التااي صاانعها 

لنفسه بنفسه )بإرادته أم غصبا عنه(، ُمعياادا بئورتهااا فااي إ ااار مختئااف، 

وتحااد  عوااي .   بجعئها مالذا أخيرا أ اال  منااه عئااى العااال  بتشاااوو باادي ،

، أن هذا كئ ه مرتبط بما وصاافته آنااا كاشاافي )إهاادى زوتاتااه غالب ا لون 

أ تمئ صااا  العديداا(، بقولها إن لديه >>سااماا رتاال صااخبه الااداخئي هياا 

داً<<.    ُمتعمَّ
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رأى البعض أن مارلون براندو ور  سماته األدانيااة ماان ُمم ئااين 

عشاارين، همااا كبياارين ساايطرا عئااى سااينما ال ئااه األوال ماان القاارن ال

ا لئشاابق دوغال  ف د م اااال هياا  يربانكس ورودولف فاالنتينو. فاااألوال تساا 

الجنسي الرتولي والمري  والُمفاار  الحيويااة، فااي هااين أن ال اااني رتاال 

غامض ومحبوب من النساء والرتاااال معااا. أمااا مااارلون براناادو فااابتكر 

نئي إغراء قويا، وأعئاان نفسااه وري ااا لإلثنااين، بتأديتااه دوريشخصااية سااتا

عة إيئيا كازانيتينيسي ويئيامن >>عربة تُدعى الئذ ة<< كوفالسكي في ران 

قا، صانحا، بعضالته المنفوخااة. 1951) (، مرتديا >>تي شيرا<< ُممن 

هذه >>الئذ ة<< هي التي أصابت الجمي  بالقشعريرة. ولعئ ها هااي نفسااها 

ختباااره التي عاش براندو هياته كئ ها محاوال أن يصن  منها نمط عيم، با

ان نجومية وعالقاااا نسااانية ورتاليااة، وإدمااان عئااى األكاال، أنواعها كئ ه

والتنام قضايا إنسااانية وسياسااية واتتماعيااة، وتخااب ط فااي األلاا  والحاانن 

 والالمباالة والعنلة.  
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عرض عام  
ُ
 2006آخر أدوار براندو يف فيلم حتريك ي

 كة شقراء! مباكياج كامل وبارو  جسد "السيدة ساور" 
 

اذا كان مارلون براندو بدأ مسيرته السينمانية باادور شاااب تااذاب 

مفتوال العضالا، فإنه ختمها كااإمرأة مساانة. فقااد كاناات مشاااركة براناادو 

السينمانية االخيرة قبل وفاته في االوال من تموز الجاري في فيئ  تحريااك 

  هوال عامل في مصن  . يدور الفيئBig Bun Manكوميدي في عنوان 

هئوياا، يكتسب قاادراا خارقااة بعااد ان يتعاارض لعضااة هشاارة سااامة. 

بينما يؤدي صوا الرتل المم اال براناادن فراياانر، يماانح براناادو صااوته 

لشخصية "السيدة ساااور" صاااهبة المعماال. غياار ان المم اال الااذي تمياان 

 بقدراا تم يئية نادرة وأساليب خاصة، ل  يكن ليكتفااي بالتالعااب بصااوته

الصاال. باال انااه ذهااب أبعااد، بحسااب كاتااب الفاايئ  االن ااوي البحااة فااي ا

ومخرته بوب بيديتسن، بأن سجل الحوار مرتاادياً شااعراً مسااتعاراً أشااقر 

 وفستاناً وقفازاا بيضاء وبماكياج كامل!

"كان مذهالً" يقوال بيديتسن مضيفاً "أعتقد انااه تاانء ماان اساائوبه 

بعااد لشخصية واهااد. ولكنااه  المنهجي ان يربك نفسه الى هد يصبح هو وا

 مرور وقت، خئ  الباروكة الهساسه المتصاعد بالحر."

لعئهااا ليساات الماارة االولااى التااي اسااتعان المم اال فيهااا بالماكياااج 

 The Missouri Breaksواالكسسوار لتجسيد الشخصااية. فماان شاااهد 

، يتااذكر ارتااداءه لئمريئااة والقئنسااوة النسااانية. وفااي "تنياارة 1976عااام 

الشخصااية تحاات  بقاااا سااميكة ماان   ، لعااب1996مورو" عام  الدكتور  

الماكياااج عئااى غاارار  ااالء الوتااه االباايض المسااتخدم فااي مساار  

"الكابوكي". يشير المخرج بيديستن الااى ان اساائوب براناادو ذاك لاا  يكاان 

فقط من اتل مساعدته عئى استحضار الشخصية "بل ثمة تانب آخر هااو 

 ميئه الى الئعب والئهو م  اتخرين."

، انااه فااي البدايااة The Simpsonsيكشااف المخاارج، صاااهب 

عرض عئى براندو ان يئعب دور الرتل الذي يدير المعمل. ولكاان الاانج  

انجذب اك ر الى شخصية السيدة المسنة عئى الرغ  من انهااا ال توهاار اال 

في ثالثة مشاهد فقااط. انتهااى براناادو ماان تسااجيل هااوار الساايدة الساامينة 

، كما تخيئهااا براناادو، فااي يااوم ا النهدين المترهئينوالقصيرة الشقراء ذا
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واهد. ويقوال المخرج انه عئ  الهقاً من وكيل براناادو وماادير أعمالااه انااه 

كان هئمه ان يجسد دور إمرأة في فيئ  تحريك، بما يذكر بكالم السااينماني 

 ايئيا كازان عنه هين قاال انه يمئك في شخصيته "تانباً ان وياً".

لعاشاار ماان هنيااران "الساايدة ساااور" يااوم اسجل براندو صااوا  

الماضي، اي قبل عشرين يوماً من وفاته، بينما كااان مسااتئقياً فااي سااريره 

ببيته، هيه كان بحاتة الى منود اوكسيجين لست ساعاا فااي اليااوم. لاا  

يشأ المخرج ان يكشف عن االتر الذي تقاضاه براندو باال اكتفااى بااالقوال 

خا ااب كرتاال قونااة. كااان يفضاال ان يُ ان االخياار "لاا  يشااأ ان يُعاماال كأي 

عادي وكان بهذا المعنى النقيض التام لنجوم هوليوود. ثمااة امتياااز وهيااد 

أهب ان يُعامل به هو توفير  عامه المفضاالن الكافيااار الفارسااي، الجبنااة 

 المستوردة والنبيذ االهمر."

لن يكون تاهناً لئعرض  Big Bun Manالجدير ذكره ان الفيئ  

 . 2006قبل العام 
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 "عربة امسها رغبة" لويليامز: 
 مرآة اكتشاف الذات 

 ابراهيم العريس 
 

تق  مرهئااة نشااا  تنيسااي ويئيااامن فااي مجاااال الكتابااة المساارهية, 

زمنياً, بين يوتين اونيل وآرثر ميئر. وهذان يشااكالن معااه ال الثااي الااذي 

ركااي فااي القاارن لئمساار  الااواقعي األمي اعتباار دانماااً القاعاادة األساسااية 

اب ال يقاال  العشاارين. صااحيح ان هااذه القاعاادة تضاا  اسااماء اخاارى لكتاا 

بعضه  مكانة وشهرة عن ويئيااامن وميئاار وأونياال, غياار ان هااذا ال الثااي 

اعتبر دانماااً عئااى هاادة, واعتباار دانماااً خياار معباار عاان هياارة المباادعين 

ماان   لذي ما فتاا  منااذ قاارنيناألصيئين تجاه ذلك الحئ  األميركي الشهير ا

يمأل الدنيا ويشلل النا . وبين اعضاء هذا ال الثي,   -عئى األقل    -النمن  

قد يكون من الصااعب المفاضاائة  المااا ان لكاال واهااد مميناتااه وعوالمااه 

الخاصااة... وماا  هااذا لاان يليااب عاان مالهوااة ماان يقااوم بالمقارنااة بااين 

ف الااداخئي وعاان خيباااا اعماله , ان ويئيامن هو األك ر تعبيراً عن العناا 

األمل... ث  بخاصة عن ذلك الصراع األبدي بين رغباا الماارء وواقعااه, 

ناهيك بكونه األك ر توقفاً عند الصااراعاا بااين األفااراد, هااين تتخااذ هااذه 

الصراعاا فااي  اهرهااا سااماا قااد ال تكااون هااي, بالضاارورة, سااماتها 

بقسااوة  الحقيقيااة. وماان هنااا يااأتي مساار  ويئيااامن عااادة ليضاا  االصااب 

يقااة تئااك الصااراعاا الخفيااة. وهااذا مااا يجعاال متفاارج وصراهة عئى هق

مسرهياته او قارنها يشعر ان المؤلف يوقفه دانماً عئى هبل مشدود, إزاء 

شخصياا تمأل هشاشتها الخشبة. وماان المؤكااد ان هااذا التوصاايف الااذي 

يكاد يشمل معو  اعماال تنيسي ويئيامن, ينطبق بخاصااة عئااى اثنتااين ماان 

شهرته الى ذروتها اواسط سنواا األربعااين مسرهياته التي اوصئت  اوال  

من القاارن العشاارينن "الحيواناااا النتاتيااة", و"عربااة اساامها رغبااة". 

ونتوقف هنا عند هذه المسرهية األخيرة,  الما ان فيئ  بياادرو المودوفااار 

"كل شيء عن امي" اعادها الى واتهة الحياة الفنية اذ قدم لها تحية هارة 
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يل المم ل الكبياار مااارلون براناادو قباال اسااابي  عامين, و الما ان ره   قبل

قئيئة, اعاد الحديه اك اار وأك اار عاان تئااك المساارهية التااي كاناات عالمااة 

 بداياته األساسية, مسرهاً وفناً سابعاً.

, بعااد 1947كتب تنيسي ويئيامن "عربة اسمها رغبااة" فااي العااام  

مساارهية "الحيواناااا  ثااال  ساانواا ماان النجااا  الكبياار الااذي هققتااه

لنتاتية" هيه قدمت لئمرة األولى... وكان نجاهاً تماهيرياااً ونقاادياً, اذ ا

ان "الحيواناا النتاتية" اعطيت تاننة هئقة نقاد الدراما فااي نيويااورك 

التي كانت تعتبر من اه  توانن الكتابة المسرهية في ذلك الحين. صااحيح 

تاااننة ن عدة, بما فيهااا اوال  ان "عربة اسمها رغبة" فازا بدورها بجوان 

"بوليتنر" نالها ويئيامن, لكن نجاهها الجماهيري ل  يواز نجاهها النقدي. 

وكان عئى المسرهية التي اخرتها ايئيا كازان لئمسر  ان تنتور تحولهااا 

الى فيئ  عئااى يااد كااازان نفسااه, وفااي الحااالين ماان بطولااة الفتااى الناشاا  

ياتها شفة ولسااان, وتاادخل شخصاا مارلون براندو, قبل ان تصبح عئى كل  

الرنيساايتان "بالناام دوبااوا" و"سااتانئي كوالسااكي" روا  الشخصااياا 

األدبية الكبرى في القاارن العشاارين. المهاا  ان المساارهية راهاات تعاارو 

 ريقها الى الشهرة والتأثير بالتدريل, هتى صارا مااا هااي عئيااه اليااومن 

رها عنااافاً داخئياااً واهاااطودة من اشهر النصوص األميركيااة ومن اك ااا

صاادقاً, وماان اشاادها تعبيااراً عاان ذلااك الرعااب الااداخئي الااذي تعيشااه و 

الشخصية األساسية بالنم, اذ تكتشف ان الصااراعاا الحقيقيااة موتااودة 

في داخئها, وأن موقفها الرافض  اهرياً لحيوانية صهرها كوالسكي, انما 

مر هشاشااتها... هو ناتل عن شعور في داخئها مبه , لكنه يرعبها ويكاد يد

 ا بالتالي.وهياته

ولكي ال نستبق األمور, نعود الى بداية المساارهية, هيااه تطالعنااا 

الفتاة األرستقرا ية الحسناء بالنم دوبوا, وهااي تصاال بعربااة تاارام فااي 

نيو اورلينن, هي عربة هقيقية ورمنية فااي آن معاااً, وماان هنااا ازدواتيااة 

ي تقااي  فتاارة ماان الاانمن فاا داللة اسمها "رغبة". وبالنم تصل هنااا لكااي  

مننال شقيقتها ستيال المتنوتة من ستانئي كوالسكي... ومنذ البدايااة تئااو  

لنا بالنم فتاة ارستقرا ية وديعة لطيفة تحاوال ان تقبل الدنيا كما هي من 

دون اهتجاج ومن دون تمرد. والحاال اننااا ساارعان مااا سنكتشااف ان هااذا 

الحقيقااة   نم نفسها ال تعرو فيكئه ليس إال في  اهر األمور... إذ ان بال

ان في داخئها روهاً متفجرة متمردة قئقة وأدنى الى ان تكون ممنقة. وأن 



 

139 

سماا الهدوء والوداعة التي توهرها, إنما هي في هقيقااة األماار, صااورة 

الهدنة التي اقامتها م  نفسها, ضاامنياً. امااا العاماال الااذي يفجاار هااذا كئااه, 

نئي كوالسااكي, اذ بوا الداخئي, فهو ستاويكشف الى العئن تمن  بالنم دو 

فااي مقاباال  -منااذ البدايااة يئااو  لنااا هااذا الشااخص العااادي, واباان الشااعب 

يئو  لنا فاسقاً هيوانياً, شاابقاً, ال يراعااي هرمااة وال   -ارستقرا ية بالنم  

يحترم اي مي ا  اتتماعي. وهكذا اذ يبدأ الصااراع بااين  بيعااة كوالسااكي 

اقض بااين الطبيعتااين ذه اوال األماار ان التناا و" بيعة" بالنم, يخيل الى ه

الكباارى تكااون  -الداخئية  -هو ما ينف رها من صهرها... غير ان مفاتأتها 

فااي هقيقتهااا, تكاااد تكااون صااورة  -هااي  -هين تكتشف في اعماقها, انهااا 

خفية لكوالسكي نفسه. انها تشبهه, وفي اعماقهااا شاابق تنسااي هيااواني ال 

لى رغبة فيه, ويتحااوال يتحوال نفورها منه, ا  يقل هجماً عما لديه. ومن هنا

الصراع من صراع بينها وبين كوالسكي, الى صراع فااي داخئهااا. وذاا 

لحوة تحاوال بالناام ان "تنقااذ" روههااا بااإغراء ميااتم, صااديق سااتانئي 

كوالسكي ورفيقه في لعب "البوكر" لكي يتنوج بها... وفي البدايااة ياانجح 

خبااره عاان ميااتم بصااراهتها, إذ ت   اإلغراء, وال سيما هين تجتذب بالنم

الوهدة التي تعيشها منااذ انتحاار زوتهااا السااابق هااين اكتشاافت انااه م ئااي 

الجنس, وتابهته باكتشافها لحقيقته. وهنا يقوال لهااا ميااتم انااه هااو باادوره 

يخشى الوهدة, وال يريد ان يعيشها وأن خشيته منها تاانداد هاادة فااي هااذه 

وهكااذا,  ضة وتوشك عئااى الرهياال.األيام, اذ ان امه التي يعيم معها مري 

يسااري تيااار التفاااه  بااين االثنااين ويعاارض ميااتم الاانواج عئااى بالناام 

بالفعل... وتبدو األمور وكأنهااا تسااير فااي درب  بيعيااة. ولكاان هنااا يااأتي 

تدخل ستانئي كوالسااكي, الااذي لاا  ياارد ان تعاايم بالناام ايااة سااعادة ماا  

جااذاب تنسااي نحوهااا. ميتم  الما انه هو ايضاااً يشااعر, ومنااذ البدايااة بان 

ذا ينتحي سااتانئي بميااتم تانباااً ليخبااره ان بالناام لاا  تااأا الااى نيااو وهك

اورلينن اال بعد ان اتبرا عئى مبارهة مسااقطها فااي ميسيساايبي اثاار مااا 

اتهمت به هناك من فجور وإدمااان عئااى الكحااوال. وهنااا اذ تكااون سااتيال, 

تشاافى زوتة كوالسكي وشقيقه بالنم عئى وشك الوض  تذهب الااى المس

جابااه بااه زوتهااا مدينااة قسااوته وموقفااه. وإزاء تئااك فااي الوقاات الااذي ت 

المجابهة يبدو عئى ستانئي شيء من الئين, وينور زوتته في المستشاافى. 

اما في البيت فإن ميتم يالقي بالنم ليئومها بعنف عئااى كااذبها عئيااه ثاا  

يحاوال, وقد ثمل, ان يلتصاابها. وإذ يعااود سااتانئي الااى البياات يكتشااف ان 
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غريبة وتلني مدعيااة انهااا ماادعوة الااى رهئااة...   بالنم قد ارتدا مالبس

وهنا ينفجر عداء ستانئي لبالنم, رغبة تنسية تمئي عئيه اغتصابها, ماان 

دون ان ندري هقاً ما اذا كانت هي تقاوم او تدعي المقاومة. وبعد اسااابي  

 اذ تبدو بالنم وقااد تناات تماماااً, ياات  نقئهااا ماان مناانال اختهااا الااى مصااح

 لألمراض العقئية.

( الااذي كااان 1983  -  1911الواضح هنا ان تنيسي ويئيااامن )  من

هين كتابة هذه المسرهية, في السادسة وال الثين وقد بئو اوج نضجه, قااد 

هاااوال ان يعباار ماان خاللهااا عاان تئااك الصااراعاا االتتماعيااة والنفسااية 

 -  الااذي يعرفااه تيااداً   -واألخالقية التااي كااان مجتماا  الجنااوب األميركااي  

يقدم, عبر مساارهيته, ماارآة تشاااهد فيهااا قطاعاااا ماان يعيشها. كان كمن  

النا  دواخئها... بل كان من الواضح ان ستانئي كوالسكي ليس هنا سوى 

المرآة التي كشاافت لاابالنم هقيقااة مااا ياادور فااي داخئهااا. وماان هنااا فااإن 

ر "تنونها" في آخر المسرهية انما كان سببه اكتشافها لحقيقة داخئها, اك اا 

قسوة العال  الخااارتي. والحاااال ان هااذا انمااا يئخااص من اكتشافها لعنف و 

هواتس سيطرا عئى ويئيامن في معو  اعماله, وال سيما في مسرهياته 

( و"صااايف ودخاااان" 1944الدرامياااة م ااال "الحيوانااااا النتاتياااة" )

( و"معركاااة المالنكاااة" )التاااي اعااااد كتابتهاااا بعناااوان "هباااو  1947)

فجااأة فااي الصاايف ( و"1955سااطح ساااخن" )  اورفيو "( و"قطة عئااى

( وغيرهااا ماان 1959( و" ااانر الشااباب الجمياال" )1958الماضااي" )

 عالماا في تاريخ المسر  األميركي. -اعماال  

 

 2004أغسطس  5الحياة اللبنانية ـ 
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عبدالنور خليل يكتب عن األضواء والنساء يف  
 حياة مارلون براندو

 اعرتافات األب الروحي للمافيا 
 

.. وال مجاارد متااوهم متماارد ثااانر يكاان مجاارد مم اال عبقااري لاا 

يناهض التفرقة العنصرية ويطالب بااالحقو  المدنيااة لئسااود وياادين إبااادة 

أمريكا لئهنود الحمر.... بل كااان منااذ  فولتااه عاشااقا ترتمااي عنااد أقدامااه 

أتمل وأشهر نساء عصره.. وهو فااي اعترافاتااه التااي نشاارا ألوال ماارة 

تنقيحهااا وتحقيقهااا ليعيااد   نوان وبراناادو ، وأعااادفي كتاب بع  1996عام  

نشاارها فااي بدايااة هااذا العااام.. تااريء وم ياار... صااريح يقااوده إهسااا  

 إنساني غير مسبو .  

عندما أتجوال بين سني عمري التي قاربت عئااي ال مااانين محاااوال 

استعادة فيما كان هذا العمر ال أتد شياا واضااحا تمامااا.... وأ اان أن أوال 

تذكر كيااف كناات صااليرا.. أفااتح نني كنت أصلر من أن أذكري لي هي أ

عيني في ضوء مئون وأدرك أن وإيرمي  مازالت نانمة، وأقوم فأرتاادي 

ثيابي.. بأفضل ما أستطي  وأهبط الاادرج، بقاادمي اليسااري أوال عئااي كاال 

درتة... أتئس عئي الدرتة األولي فااي الشاامس، عنااد النهايااة المساادودة 

 لئشارع ال اني وال الثين.  

هااذه الااذكرياا التااي تلاانو الااذهن كصااور أتئس في بيتي أ ارد  

متنافرة تنتهي بضباب غير واضح.. تاانك  أنفااي رانحااة هقاال والئيئااي ، 

في الحديقة التااي غالبااا مااا غئبنااي النااوم فيهااا فااي األمسااياا الحااارة فااي 

وأوماها ، كنت دانما أعاني من شااعور بأننااا فقااراء وعناادما كاناات أمااي 

عشااة هئااوة رغاا  كراهيتااي كاناات أنفاسااها تصاابح من تفاار  فااي الشااراب 

 إلدمانها الشراب.. 

وعندما تقدمت بي السن، كنت أهيانا أتد نفسي م  امرأة لها نفس 

 المذا ، وكنت دانما ت يرني تنسيا هذه الرانحة.  
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أبرياال  3لقد أخبروني أنني ولدا قبل منتصااف الئياال بساااعة فااي 

اال فااي عانئتي قد عاشت ألتياا  في مستشفي أوماها لئوالدة، وكانت  1924

والية نبراسكا، وكانت بااالطب  تنحاادر ماان أصااوال أيرلنديااة وكاناات أمااي 

ودورتي بين يكر براندو في السابعة والعشرين ووالدي مارلون األب في 

التاسااعة والعشاارين، وكناات االباان الوسااط فااي األساارة وتكبرنااي أختااي 

رني بعااامين تاكئين بخمس سنواا بينما أختي الصلري فرانساايس تصاال

فاارد فااي األساارة اساا  دلاا ... أمااي كاناات ودودي ، وأبااي وكااان لكاال 

 وبودي  وأختاي وتيدي ، ووفراني  وأنا وباد . 

وعندما بئلت السابعة كنا نعيم في بيت كبياار مبنااي ماان الخشااب 

في شارع واس  في وأوماها ، عئااي صاافيه بيااوا م اال بيتنااا وشااجراا 

مفرهااة..   كرياتي في تئك الفترةعمالقةمن شجراا الئبخ، وكانت بعض ذ

في البداية ل  أكن ألتفت إلي النتاتااة التااي تعااب منهااا أبااي شاارابها، وال 

تعاسة والاادي الااذي كااان سااكيرا هااو اتخاار وك ياارا مااا كااان يختفااي فااي 

ملااامرة يشاارب فيهااا هتااي ال مالااة ويصاااهب عاااهرة... وعناادما كناات 

نها عناادما صااليرا تاادا اعتاادا أن أهماال وسااادة فااي كاال مكااان، أهتضاا 

لنوم في أي مكان وكئمااا كباارا أصاابحت أهماال وسااادتي هااذه يفاتاني  ا

وأصااعد ألتااد مااأوي بااين فااروع األشااجار التااي اتخااذا منهااا ممئكتااي 

 الخاصة. 

أك اار ذكرياااا  فااولتي عاان والاادي أنااه يتجاااهئني تمامااا.. كااان 

سمسارا متجوال يبي  أدواا المنازال، وعئي استعداد دان  أن يد  فااي يااد 

راا لكي يعود إليه بنتاتة شااراب فااي يااد راش  ورقة بخمسة دوالوالف

وعاهرة في اليد األخري، ويئقي إلي مو ف األمن في الفند  بدوالر كي 

يسمح لها بالبقاء معه في الحجاارة، وكااان يسااتمت  بااأن يقااوال لااي إننااي ال 

أستطي  أن أفعاال أي شاايء صااحيح... وكااان محبطااا عا فيااا إلااي درتااة 

ة وال نواارة محبااة وال هتااي هضاان منه أبدا بكئمة ودود  مخيفة.. ول  أهظ

هان.. كنت أهبه وأكرهه فااي نفااس الوقاات لكننااي أفهاا   روفااه وعقدتااه 

النفسية عندما هربت أمه وهو في الخامسة من عمره وتركته لتربيه عمااة 

عجوز، وكان قد أهااب أمااي وبادلتااه الحااب وهمااا تئميااذان فااي المدرسااة 

عشااق الموساايقي مخئوقااة رقيقااة مرهااة ت  ال انويااة وتنوتااا. وكاناات أمااي

والتعئي  لكنها ل  تكن أك ر اهتماما من والدي وهتي اليوم ل  أفهاا  الاادواف  

النفسية وال اإلهبا اا التااي تعئاات منهااا سااكيرة مدمنااة. بااالطب  عناادي 
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بعض الذكرياا الطيبة عندما كنت أنام بجوارها في الفراش، وخصااالا 

تابا ونحن نتقاساا  وقد راهت تقرأ لي ك   شعرها البني تنسدال فو  المخدة  

زتاتة لبن وبعض البسكويت أو عناادما كنااا نتجماا  لنلنااي وهااي تعاانو 

عئي البيانو وكانت لسبب ال أدريه تعنو كل أغنية كتبت وذاعاات وعئااي 

الرغ  من أنني ال أذكر ك  رخصة  قيادة هصئت عئيهااا إال أننااي مازلاات 

لحاان   قادرا عئااي اسااتعادة كاالأذكر كل أغنية هفوتها عن أمي، ومازلت  

 صيني أو إفريقي، أو سواهما ألك ر من ألف أغنية سمعتها منها.  

بعض أمت  ذكرياا  فولتي الباكرة كانت عن وإيرمااي  وضااوء 

القمر يضاايء هجرتااي فااي ساااعاا الئياال المتااأخرة كناات فااي ال ال ااة أو 

الرابعااة عناادما تاااءا وإيرمااي ، لكااي تعاايم معنااا فااي أوماهااا كأساارة 

مااا رأيتهااا عندنااذ... كاناات فااي ال امنااة عشاارة، ئة.. ومازلت أذكرهااا كبدي 

بعيون واسعة، ولها شااعر هريااري أسااود.. كاناات دنماركيااة لكاان بمااذا  

خاص ناب  من تذورها اإلندونيسية.. ضحكتها ال أنساااها أباادا... وعناادما 

تدخل هجرة كنت أشعر بها دون أن أراها أو أسمعها بسبب الرانحة غياار 

المكااان وقااد ال أتااد تبرياارا كيماويااا لكاان لتي كاناات تساابقها إلااي العاديااةا

أنفاسااها كاناات هئااوة كفاكهااة  ازتااة مقطعااة، كنااا نئهااو ونئعااب  يئااة 

النهار... وفي الئيل ننام معا، كانت تنام عارية وأنا أيضا، وكاناات تجربااة 

أهبها... كانت عميقة النااوم ويمكننااي أن أتخئيهااا اتن، نانمااة فااي فراشاانا 

ذة، وتحدد أشعته تسدها العاري بئون ليمااوني القمر ينصب من الناف  بينما

مش ، وكنت أتئس متأمال تسدها... وأداعب ثدييها.. وألتصق بهما هتااي 

أعتيئها تماما، كانت كئها مئكي تنتمي لي ولااي وهاادي، هاال كاناات تاادرك 

شلفي بها هل كااان ماان الممكاان أن نتاانوج فااو  السااحاب ونتقاساا  هبنااا 

اوية وتمعاات لهااا كاال ال لاا  التااي يتها فو   عربتااي الساامولكنت قد هم

 تتناثر هوال النجوم، وعبر النمن وأبعد من الضوء إلي األبد.  

وكان إليرمي صديق يدعي والااي.. وعناادما كناات فااي السااابعة... 

ألعب متفردا رأيتهما يتبادالن القبل فااي ساايارة لكننااي لاا  أع وقتهااا هجاا  

تاانوج بعااد وقاات تركتنااي  إيرمااي لكااي ت   الكارثة التي أصابتني.. وعندما

قئيل، ل  يكن صديقها  والااي هااو الاانوج باال كااان فتااي غيااره يحماال اساا   

إريك وأهسست باإلهبا .. فهااي لاا  تخبرنااي أباادا بأنهااا سااترهل أو أنهااا 

سااتتنوج لكنهااا أخبرتنااي أنهااا سااتقوم برهئااة ثاا  تعااود مساارعة... وفااي 

 .  ل أن أراها مرة ثانيةالحقيقة فقد دامت هذه الرهئة عشرين عاما قب 
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وفي الئيئة التي أدركت فيها أن إيرمي قد ذهبت إلي األبااد، أرقاات 

وأنا أراقب سماء مألها النبد، وقمرا كامال يطل من خئف السااحب، وباادا 

أن أهالمي قد ماتاات إلااي األبااد... ومضاات أسااابي  عئااي رهياال إيرمااي، 

بالفعاال لاان   وكنت قااد رهاات أنتواار وأنتواار أن تعااود قباال أن أتأكااد أنهااا

عرا أنني مهجور تماما.. وكانت أمااي قااد هجرتنااي فعااال منااذ تعود.. وش

فترة  ويئة إلي زتاتة شرابها... وهجرتني إيرمااي أيضااا.. وربمااا كااان 

هذا  اإلهسا  هو الذي كان ياادفعني دانمااا  ااواال هياااتي أن أبحااه عاان 

 ل . نساء سيهرتنني هتما... ومنذ ذلك اليوم أصبحت متمردا عئي هذا العا

انتقئنااا ماان أوماهااا إلااي إيفانسااتون بواليااة ألينااوا   وأنا في السادسة

قرب شيكاغو هيه كون أبي شركته الخاصة وفكرا أنني تاااهن بالفعاال  

لهذه التلييراا وخالال المدرسة في أوماها وألسباب ال أدريها كنت الولااد 

السي  في المدرسة وكان عئي أن أتئس تحاات ترابياانة المدرسااة وكاناات 

ة هااي النواار تحاات مالبسااها ومنااذ تئااك الساان ربتي األولااي فااي الحياااتج 

أصبحت أتوه في األرقام وأنسي تمل الكالم بل إننااي هتااي اليااوم أخطاا  

 في أرقام مكالمة تئيفونية لو هاولت أن أنور إلي الرق  الذي أ ئبه. 

وزاد  إدمااان أمااي الشااراب فااي إيفانسااتون وأهيانااا كااان اإلدمااان 

ضااا يجئااب لهااا السااعادة والماار ، اء هادة، لكنه كان أي يصيبها بنوباا بك

إلي هد أنها تجئس إلي البيانو لتلني لنفسها ونحن غالبا مااا نصاااهبها فااي 

اللناء... وبرهيل إيرمي كنت أقضااي فتااراا  ويئااة وهياادا، وبعااد فتاارة 

قصيرة بدأا أالهظ أنني أتخذ سئوكا ملايرا كنت فااي المدرسااة فاشااال... 

راا.. وأثقااب إ اااراا اد الطيااور وأهاار  الحشاا أصبحت متشردا أصااط

السياراا وأساار  النقااود.. وأعاااني الشااعور الجااارو بعاادم الرغبااة فااي 

العودة إلي البيت، وأقضي معو  وقتي م  زميل الدراسة وصديق العماار 

فيما بعد، تيمي فيرتسون أو فااي بياات العانئااة اليونانيااة التااي تقطاان بيتااا 

تباارا عئااي ورا باللباااء إلااي هااد أعئي قمة الشارع، وقد أصبحت مشااه

الذهاب إلي تامعة نورثوسترن  لكي أتااري اختباااراا ذكاااء، وعومئاات 

بال نجا ، وببندقية الرش التي تالزمني.. أصاابت سااانقا وهطماات زتاااج 

أهد  نوافذ بيتنا، مما تاء برد فعل غاضب ماان والاادي.. وفااي دقيقااة ماان 

ة ماان المرتنيتيااك أخااف أوقاااا الماار  التااي أتااذكرها كاناات عناادنا اماارأ

دنا في البيت ولكي تاادخل الساارور عئااي والاادي أفرغاات وتياارك  تساع

ماء ومألتااه بشااراب  والجاان ، وفااي صاابا  اليااوم التااالي عناادما تئااس 
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يتناوال األفكار رفاا  الجياارك لكااي يشاارب منااه عاادة ترعاااا، ثاا  غااادر 

 البيت إلي المكتب وهو يترنح.  

صاابح أهساان هاااال، إذا كنت دانما وأبدا أ ن أنني كان يمكاان أن أ

در لي أن أنشأ في بيت لأليتام.. كان والدي يتحاشيا الشااجار أمامنااا لكاان ق

كان يطلي عئي البيت تو من  اللضب وقااد زاد هااذا بعااد أن انتقئنااا إلااي 

إيفانستون وأصبح الشقا  والتوتر وعدم الرضا هو الساند في بيتنا لماذاو 

تي أصاابحت أك اار ضاايقا لست أدري لكنني أ اان أن الساابب هااو أن والااد

سئوك والدي هياال العاهراا وغضب أبي من إفاارا  أمااي فااي اإلدمااان ب 

 عئي الشراب. 

كانت كاروال هيكوك تعاني من مرض غريااب يجعئهااا تسااقط فااي 

النوم فجأة، ففي لحوة هي مستيقوة وفي لحوة بعدها تنام هتي لااو كاناات 

قظ دون أن تاادرك واقفة، وبعد دقيقة أو دقيقتين تفااتح عينيهااا باابطء وتسااتي 

كانت نانمة، وعندما هدثنا عنهااا أهااد مدرسااينا فااي مدرسااة لينكااولن أنها  

عاان مرضااها و ئااب منااا أن نعتنااي بهااا شااعرا أننااي يجااب أن أوليهااا 

اهتمااامي وبالفعاال قااررا أننااي سااوو أتنوتهااا كناات أصااطحبها ماان 

المدرسااة إلااي البياات وخااالال ساايرنا معااا  ئباات موعاادا لئخااروج معهااا 

اء في مطعاا  كااولي، ثاا  ذهبنااا معااا وأنا أدعوها إلي العشوشعرا براهة  

إلي السينما لنشاهد فيئ  والمومياء ، لبااوريس كااارلوو، وعناادما تاااءا 

المشاهد المخيفة من الفيئ  أخبرتها أنني سأذهب إلي دورة المياه ث  أعااود 

وخرتت إلي الممر هتي انتهت المشاهد ث  عدا ثانية، وعندما بدأ تاانء 

رة ثانيااة ثاا  ماارة ثال ااة، وال أدري المشاهد عدا أختفي م مخيف آخر من

 ماذا  نت كاروال بعادة ذهابي إلي دورة المياه. 

وذاا مساء كنت أزور كاااروال وكنااا نجئااس عئااي أريكااة، عناادما 

وتدتها فجأة تسقط  ملمي عئيها ومئت عئيها وقبئتها أوال قبئااة منااي لفتاااة 

ا إلااي كيف أنتو ولاا  أشاار أباادوبعد دقيقة عندما استعادا يقوتها سألتهان  

القبئة التي سرقتها منها.. ربما كانت هي الفتاااة التااي كااان يجااب عئااي أن 

 أتنوتها.  

كان في مدرسة لينكولن تئميذان فقط من السود.. وكانااا صااديقي.. 

خاصة آسالي.. وكنت في مننله ذاا يااوم عناادما اتخااذا أنااا وهااو واباان 

نااب خاااب رناايس النااادي، وناعمه أن نكااون ناديااا وعناادما هااان وقاات انت 

الرنيس والسكرتير.. وتدنا صعوبة في اختيار من يكون رناايس النااادي.. 
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وقئت ببسا ةن ايني.. مينااي.. امسااك زنجااي ماان كعبااه وإذا عااوي اتركااه 

يذهب... ايني.. ميني.. مو، وفااي تئااك الئحوااة أهسساات بيااد تسااقط عئااي 

ا كئمة زنجااي فااي كتفي كانت أم آسا انحنت وهي تقوالن وإننا ال ننطق أبد

لبيت ، ل  أكن أعرو معني الكئمة لكن من تعبياار وتههااا أهسساات هذا ا

أنها تريمة.. ول  تئبه أن وضااعت فااي فمااي قضاايب لبااان هئااو وقالااتن 

 وانت شيء هئو ، وكانت تئك أوال تجربة لي م  التفرقة العنصرية.  

 

  وإلي الحلقة القادمة

 2004يوليو  27جريدة القاهرة ـ 
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احر  خليل يستعرض مذكرات سعبدالنور 
 هوليوود مارلون براندو:

 عندما فقدت عذريتي ألول مرة 
 

يقوال روبرا ليندساي الذي اختاره وعااراب المافيااا  األسااطورة 

مارلون براندون وإنني ل  أكتب الاانص الااذي تحاادثنا فيااه لئوهئااة األولااي، 

  يعااد خاصة وقد أخبرني أنه بدأ يري األمور بنورة مختئفة تماما، وأنه لاا 

 النتقام من أعدانه .  لديه رغبة في ا

خالال سنواتي األرب  في مدرسة لنكولن، بعااض المدرسااين كااانوا 

يحبونني، لكن بسبب أنني ل  أكن متجاوبا، ومياال لئتمرد، كانت األك ريااة 

تري أنه ال أمل في صالهي.. وبين هذه األك رية كانت مس مااايئن، التااي 

فاسااتدعتنا ماان   صااديقي الننجااي آسااا، الهوت أنني أنفق وقتا  ويال ماا 

الفصل، وأوقفتنا في الممر وسألتن وهسنا.. أنتما االثنااين، أخبرانااي بمااا 

يحد  هنا . ول  أكن عئي بينااة عمااا تقصااده فقئااتن وال شاايء يحااد  . 

وقالت بحدةن ال تقل لااي هااذا. وإال فيمااا تتسااكعان معااا  ااوال الوقااتو! . 

األنديااة   سااه، سااألتني أي نااوع ماانوعندما قئت إننا عضوان في النادي نف

هذاو.. وعندما ل  يجب أهدنا بشيء، تذبتني من ذراعي وهنتني بعنااف، 

وبدأا أبكي، وربما فعل آسا أيضا، وعادا قانئة في هدة أك رن واتن قل 

لي الحقيقة أي نوع من النااوادي أناات  فيااهو . وأتبتهااان وإنااه نادينااا.. هااو 

تحااذرا ممااا   قانئااةن وماان الخياار أن  رنيسه وأنا نانااب الاارنيس . وتركتنااا

 تفعالنه .  

عندما بئلت الحادية عشرة، انفصل والداي، وذهباات أنااا وأختاااي 

في صحبة أمي لكي نعيم م  تدتي ألمي، عرابة األساارة وكنااا ناادعوها 

بيس أو نانا، في كاليفورنيا.. كانت الجدة ضخمة الجسد، ضخمة الصدر، 

مساائية.. ايرلنديااة كاناات مرهااة و بيضاء الشعر أرستقرا ية الساائوك.. وك

ول  نكن ندري أبدا ماذا يمكن أن يخرج من ف  الجدة.. كاناات لهااا ضااحكة 

ممينة ولكنها تمتئك إهساسا نادرا بكل ما هو إنساااني. ودرساات بالفصاال 
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الساب  وال امن في مدرسااة توليااو  الثااروب العئيااا فااي سااانتا آنااا التااي 

برتقاااال تنااوب لااو  يعاايم فيهااا مجتماا  ماان الماانارعين وهاادانق ال

 يو .  أنجئ

وفي تئك الفترة، أدمنت أمي الشراب أك ر، وكانت تعااد بااالتوقف، 

لكن تختفي في مكان آخر ألربعااة أو خمسااة أيااام.. كاناات أباادا تحاااوال أن 

تدلل عئي هبها لنا عندما تكااون فااي البياات.. لكاان نااادرا مااا كاناات تركاان 

دمن الخمر، لكن، م اال اهتمامها عئينا.. ول  أكن بالطب  أدرك سئوكياا م

أختي كان عئي أن أتعايم م  هذا برغمي، وألوذ بالوهدة. وكنت أقضااي 

أغئب الوقت في فراشي، محمئقا في سقف الحجرة، متخيال أن كل النااا  

المهمين في هياتي قد رهئوا عن الدنيا، وهذا إهسااا  صااعب عئااي فتااي 

 في ال انية عشرة.  

فياال وانتقئنااا إلااي ليبرتااي وبعد عامين، قررا أمي أن تعود ألبااي 

في والية الينوا، وهي مدينة صليرة في شماال شيكاغو بالقرب من بحيرة 

 ميتشجان.. ومرة ثانية داعبنا تميعا األمل في بداية تديدة م مرة.  

 أين انت يا أمي 
مراا عديدة.. كانت أمي يلئبها السكر ويخرتها عن صوابها إلي 

، أو نبحااه يبااا يحضاارها إلااي البيااتهد أن زميال لها في بار أو هتي غر

نحن عنها، أو يد  التئيفااون فااي البياات ويقااوال لنااا أهااد رتاااال البااوليسن 

ولدينا هنا السيدة دروثي بيباكر براندو، هل يمكن أن تحضروا إلي القساا  

الصطحابهاو! ، وكانت أختااي تاااكولين هااي التااي تتااولي شاااون البياات 

ئااة. كاناات فراني إال بساانواا قئي عئي الرغ  من أنها ال تكبرني أنا وأختي 

تشرو عئي تربيتنا مما يجعئني دانما أهماال لهااا شااعورا بالعرفااان، وفااي 

غيبة أمي كنت أعتمد عئيها في توتيهي إلي ما أفعئه. كانت أباادا تحاارص 

عئي أن أتد شياا آكئه وثيابا نويفة ارتااديها.. كااان ثالثتنااا، ومعنااا والاادي 

شارب شيكاغو، مي.. كنت أتجوال بين مأهيانا، ننفق وقتا في البحه عن أ

وهاناتها الموئمة، أدف  أبوابها المتحركة وأنور داخئها لعئي أتدها عئااي 

أهد المقاعد أمام البار.. وأنا في الرابعة عشرة، أهضرها أبي إلااي البياات 

ذاا مرة، وصعد بها إلي الطابق ال اني إلي هجرة النااوم. وبقياات أنااا فااي 

عاا والضاارباا، تسقط، وسمعت صوا الصفهجرة المعيشة، وسمعتها  

وترياات صاااعدا، ووتاادتها مئقاااة فااو  الفااراش تبكااي وهااو يقااف فااو  
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رأسها، وتننت من اللضب، وغرزا أسناني فااي تسااده وكااأنني أمتئااك 

قوة توليا ، وصرخت فااي صااوا واضااحن وإذا ضااربتها ماارة ثانيااة.. 

لفااه فااي سوو أقتئك . ونور في عيني مهتنا، وعرو أنه يري شياا ل  يأ

ن أبي يخاااو ماان أي شاايء، وكااان ماان المحتماال أن نتقاتاال هياته.. ل  يك

هتي الموا ما ل  يمأله إهسا  بالذنب. وخرج ماان الحجاارة تاركااا أمااي 

 فو  الفراش. 

### 

وأنا في الخامسة عشرة، قررا أن أكسب عيشي من الئعااب عئااي 

بانااد  الطبئة، وكونت فريقا سااميته والطباااال براناادو وزمالنااه  وكونااا و

مر  ويال ول  ياادر أيااة نقااود.. وعوضااا عاان هااذا عمئاات لكن ذلك ل  يست 

وبالسيه  في إهاادي دور العاارض السااينماني.. وفااي ليااالي الساابت كااان 

أغئب الفالهين يصطحبون عانالته  إلااي السااينما، وكناات اسااتمت  بقيااادة 

الرواد إلي مقاعااده  المشاالولة مساابقا، وفااي الوااالم كاناات صاانوو ماان 

لئعناااا وعباااراا السااباب. وكااان ماان فااو  آخاارين وتتعااالي ا  النا  تق 

المفروض أن ارتاادي ويونيفااورم  خاصااا بالاادار، وكاناات هاارارة الجااو 

داخل دار العرض تجعئني أضيق به وأخئعه، ووشي به زمالني لصاهب 

الدار ففصئني، وذاا يوم أهضرا هيوانااا ميتااا تفااو  منااه رانحااة عفنااة 

يعرو صاهب الدار أبدا ا  هاربين منها، ول   والقيته في الدار واندف  الن 

 من الفاعل، لكنني كنت سعيدا بانتقامي منه.  

كنت تئميذا سياا فاشااال فااي مدرسااة ليبرتااي فياال ال انويااة.. ولهااذا 

كنت معاقبا أغئااب األوقاااا باإلبعاااد عاان الفصاال، أو التكئيااف بواتباااا 

نااف إضافية، وكان مدرسي الساايد رساال يخاارج عاان صااوابه ويهننااي بع

البااا منااي أن أبااذال كاال الجهااد إذا أردا االسااتمرار، أمام  ئبة الفصاال  

وكان أولياء أمور الطالبة يبعدونه  عن  ريقااي ويعااامئونني كااأني أفعااي 

سامة، وكان الحل الذي لجأ إليه أبي لكي ينهااي متاااعبي فااي ليبرتااي فياال 

ي ال انوية، هو أن يرسئني إلي المدرسة التااي ساابق لااه الدراسااة فيهااا وهاا 

سكرية  فااي مدينااة فيربولاات بواليااة مينسااوتا، كااان وشاتون أكاديمي الع

يون أن اعتياد النوام سيفيدني ك يرا. لكاان وتااودي فااي وشاااتوك  كااان 

مقضيا عئيه منذ البداية، ففااي ذلااك الوقاات كناات ثااانرا متمااردا عئااي ماان 

 يتولونني وعئي الجمي .  
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صاايف.. وبعد فصئين دراسيين في وشاتوك  انطئقت فااي إتااازة  

ي القطاراا، وأصاااهب العاااهراا وارتاااد معسااكراا اختئس الركوب ف

المتشردين ممن يطئقون عئيه  لقب والهوبااو .. وكااان زمالنااي ماان كاال 

نوع وركن في أمريكا وعرفت أن له  عاداا اتتماعية معينة وسئوكياا 

متعارفا عئيها. وأوال ما تعئمت أال أسأال غريبا عن أوضاااعه السااابقة فااي 

اربين من زوتاته ، أو ماان البااوليس أو ماان ك يرون منه  كانوا ه  هياته،

هياة سابقة ال يرغبون فيها وشعاره ن وفقط نحن نقط  الوقت .. وكاناات 

هناك قواعد تحك  الحياة في معسكراا والهوبو  هذه، كأن يض  كل منااا 

أي  عام يحضره في صفيحة كبيرة، نأكل منهااا تميعااا، وأن تعااد القهااوة 

ي أكااواب ماان صاافيح باادون سااكر أو ي قاادر كبياار لنشااربها فاا السوداء فاا 

 كري .. ومرضت في المعسكر وقررا أن أتركه.  

فااي ذلااك النمااان كااان النااا  كرماااء، كااانوا عئااي اسااتعداد أن 

يطعموك مقابل عمل إضافي، ولاا  تكاان الجريمااة شااانعة.. و رقاات باااب 

إهدي الماانارع وعرضاات أن أقااوم بعماال مقاباال وتبااة عشاااء، وسااألني 

أن تعمئااه مقاباال عشااانكو . وأتبتااه أفعاال أي لرتاالن ومااا الااذي يمكاان ا

شاايء، وعناادما عاارو أننااي تربياات فااي منرعااة، أخااذني إلااي هويرتااه 

ألهئب بقراته وأ ع  خنازيره، واقتادني إلي المطاابخ ألتئااس ماا  أساارته 

ألتناوال عشاني، وبعد العشاء قااادني إلااي هجاارة ابنتااه لكااي أنااام.. كاناات 

إلااي فراشااها، لكننااي ناادمت   ا أ فااات األنااوار زهفااتتميئة تدا، وعناادم

النما نفسي عئي فعل ذلك بعد أن أهسنوا إلااي، ولاا  أعااد أباادا فااي هياااتي 

 لم ل هذا التصرو اللبي.  

 أصبحت ممثال  
بعد إتازة الصاايف هااذه والعااودة إلااي وشاااتوك  أدركاات أن ماان 

أريااد المستحيل عئي االستمرار في هذه المدرسة العسكرية، قررا أننااي  

خاصة وقد كان رنيس فريق التم يل في وشاتوك  يري أن أصبح مم ال،  

فااي موهبااة التم ياال بعااد أن أعطاااني دورا فااي مساارهيته ورسااالة إلااي 

خوفو  ونجحت في أدانه. كناات قااد زرا أختااي فرانااي، هيااه تقااي  فااي 

نيويورك في إتااازة عيااد الماايالد، وكتباات لهااا رسااالةن أهبباات نيويااورك 

عمئيااة .. وعناادما تجمعاات هااولي عندما أبدأ هياااتي ال  وسوو أعيم فيها

األسرة، و ئبت أمي و ئب أبي أن أهدد العمل الذي أريده وأشااعر أننااي 
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سأنجح عندما أمارسه قئت له ن ولماذا ال أذهب إلي نيويورك وأهاوال أن 

 أكون مم الو! .  

عندما غادرا سيارة األترة التي أقئتني من محطة بنساائفانيا إلااي 

كناات ارتاادي سااترة   1943فااي ربياا   تااي فااي وترينااوش فئاايل   شقة أخ 

رياضية همراء أنيقة إلي درتة أن أسااقط ماان يرانااي ميتااا.. إننااي أشااحذ 

ذاكرتي ألسااتعيد تئااك األيااام األولااي ماان الحريااة فااي نيويااورك، خاصااة 

إهساسي بالحرية من مالهقااة أي مساااوال عنااي وإدراكااي أننااي أسااتطي  

كرهاات المدرسااة شيء في أي وقت.. لقد الذهاب إلي أي مكان وأفعل أي 

بنومهااا ومساااءالتها واتن أنااا هاار. ذاا ليئااة ذهباات إلااي وواشاانطن 

سااكوير  فااي نيويااورك، وشااربت هتااي ال مالااة ألوال ماارة فااي هياااتي. 

وسقطت نانما فو  أريكة ولاا  يضااايقني أهااد، وعناادما شااعرا بالحاتااة 

قااة.. النااوم تبولت خئف شجرة ول  ينهرني أهد. كان كاال ذلااك رغبااة هار

سااكوير دون اإلهسااا  بالمساااولية هياااال أي فعاال أو أي  فااي واشاانطن

شخص. وإذا كنت أريد أال أنااام فااي فراشااي.. أفعاال. باال فااي هااذه الفتاارة 

وضعت قاعدة لئنوم فيما توالي من ساانين.. أسااتيقظ هتااي منتصااف الئياال 

 وأنام هتي العاشرة أو الحادية عشرة من الصبا  التالي. 

 أول امرأة 
ة أختي كانت تعيم امرأة اساامها اسااترليتا ي الشقة المجاورة لشقف

روزاماريا كونسئو كروز.. كنت اختصر اسمها إلي ولوك .. كاناات ماان 

كولومبيا، وتكبرني بعشر أو خمااس عشاارة ساانة، لهااا بشاارة بئااون زياات 

النيتااون ناعمااة وذاا ذو  فنااي عاااال، وكاناات  باخااة عويمااة.. كااان 

تني لئعشاء.. ثمااة ماادفأة لبحار.. وذاا ليئة دعزوتها بحارا مسافرا عبر ا

 وأضواء شموع ونبيذ.. وفقدا عذريتي.  

كانت لوك م يرة إلي هد ال يعقل، ملرمة بالجنس بال تحفااظ، ولاا  

تكن ترتدي أية سااراويل، وك ياارا مااا كنااا ونحاان نسااير فااي أهااد شااوارع 

ليااه نيويورك، ننعطف إلي أهد المداخل، ونفعئها.. وفي إهدي هفااالا البا

تالمسنا باأليدي، وبئلنا إلي هااد اإلثااارة التااي تعئتهااا  التي كنا نحضرها،

تصدر ضجة، تعئت بقيااة الجمهااور ينواار إلينااا فااي غضااب واسااتنكار.. 

وعندما عاد زوتها من أعالي البحار، عئ  بعالقتنا واكتشفها. ورغاا  هااذا 
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ت، استمرا صداقتنا لسنواا عديدة، فقد كانت مهمة تدا لي في ذلك الوق

 ت هناك نساء أخرياا عديداا في هياتي.  لكن بعد ولوك  كان 

أفضل فر  العازفين في العال ، كاناات دانمااا متنقئااة بااين مانهاااتن 

وهي هارل  وخئف أضواء النيون والعالماا الحمراء لنوادي الجاااز فااي 

غرب الشارع ال اني والخمسين.. وغرقت فااي هااذا العااال .. وفااي ليبرتااي 

محصااورة فااي تيااد كروبااا وبااادي لعئيا في دنيا الجاااز  فيل، كانت م ئي ا

ريتم، لكن ذاا ليئة ذهبت إلي بادليوم وهي صالة رقص في باارود واي 

لكي أرقص.. لكنني كدا أفقد عقئي ماان اإلثااارة وأنااا اكتشااف الموساايقي 

اإلفريقية الكوبية.. وليئة كاال خماايس كاناات تعقااد مسااابقة فااي والمااامبو  

نيويورك يقااذو بنفسااه ن بورتريكو موتود في وكان يبدو أن كل إنسان م

إلي هئبة الرقص ليلسل عناء أسبوع من العمل الشا .. كانت الئيئة عااادة 

تتحوال إلي مهرتان اشتا  لئمشاركة فيااه، وكااان المكااان يتفجاار بااالمر  

واإلثارة والملامرة خاصة، وأفضل فر  الموسيقي اإلفريقية الكوبية م ل 

لرهئة في بادليوم قااررا تعنو فيه. وبعد هذه اتيتونيتي وتيتورود ريجن  

االهتراو كطباال، واشتريت والطبئة  الخاصااة بااي وتعاقاادا لكااي آخااذ 

الدرو  في فصل كاترين دونهام، وهي راقصااة سااوداء بارعااة،  افاات 

العال  لتدر  ما يسمي الرقص البداني، وقااد خيرتنااي بااين أن أعاانو أو 

 أرقص وكنت أفضل العنو.  

ين لاادي دونهااام، والبقيااة ماان من البيض بين الدراس  كنا فقط اثنين

السمر وبينه  ممرضة من تمايكا اسمها فئوريتا في عيونها نواارة م ياارة 

ثاقبة، تسقط رموشها الطويئة فو  عينيهااا فتباادوان ملئقتااين، ولساابب مااا 

كنت أتد في ذلك إثارة تنسااية، وبعااد أن تبادلنااا الحااب اكتشاافت أنهااا لاا  

عاشرا امرأة سوداء ماان   يض، وأنني ل  يحد  أنتحب من قبل رتال أب 

قبل، وعئي هذا تشاركنا ذلك النوع من الفضااوال الااذي يحسااه النااا  ماان 

عنصاارين مختئفااين، كاال تجاااه اتخاار.. وال أتااد مبااررا لدهشااتي عناادما 

 وتدا أنه ليس هناك أي فر  في مبادلة الحب المرأة ما غير لونها.  

ن اتخااذ لكاان بااالطب  لاا  يئبااه أونعمنا بأوقاا سعيدة هافئة معا، و 

 كل منا  ريقه، فقد تركت فئوريتا المدرسة ول  أرها مرة ثانية.  

 

 2004أغسطس  3جريدة القاهرة ـ 
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اعرتافات النجم  عبدالنور خليل يكتب
 األسطورة مارلون براندو 

 عشقت نساء اليهود ممن يكربنني يف السن!! 
 

هر، يااأبي الاانج  في األسبوع الماضي، ول  يكتمل عئااي رهيئااه شاا 

ورة مااارلون براناادو إال أن ياانداد تألقااا وسااحرا.. ففااي مسااابقة األسااط

الختيار أهسن فيئ  تريمة في المانة سنة الماضية من عمر السينما اهتاال 

فيئمه واألب الروهي  القمة في المسابقة واهتل هااو قمااة النجااوم باادوره 

رني تانبااا أك اار ودون كورلوني  في الفيئ .. ولألساابوع ال الااه أقاادم لقااا

 من اعترافاا أشهر النجومن براندو   إثارة

التحقاات بالمدرسااة الحدي ااة لئبحااه االتتماااعي لعااام واهااد ومااا 

أروعه ماان عااام. كاناات المدرسااة باال ونيويااورك كئهااا مئجااأ لمااااا ماان 

الالتاين اليهود األوروبيين الذين هربوا من ألمانيا وبااالد أخااري، خااالال 

رون الحياااة ال قافيااة وأعتاارو أنهاا  كااانوا ي اا الحاارب العالميااة ال انيااة 

لئمدينة... لقد ترعرعت وكبرا عئي اتساع بواسطته .. كااانوا مدرساايني 

ومن وهبوني العمل... قاادموني إلااي عااال  ماان الكتااب واألفكااار لاا   أكاان 

أعاارو بوتودهااا.. قضاايت ليااالي معهاا  أوتااه األسااائة وأناااقم وأقتاار  

ئاا  أكاان ي، وتاادني مااا تعئمتااه فواكتشفت ضحالة ما أعرفه وضخامة تهئ

هتي قد أنهيت دراسااتي ال انويااة، بينمااا ك ياارون ماانه  يحمئااون درتاااا 

وشهاداا عئيا من أكبر وأضخ  الجامعاااا األوروبيااة... شااعرا باللباااء 

 والخجل، لكنه  فتحوا شهيتي لكي أتعئ .  

صدقت أنني إذا وسعت دانرة معااارفي فسااوو أصاابح أذكااي وإن 

كانت وروسو ونيتشه ولوك ذلك غير صحيح.. قرأا  كنت أدرك اتن أن  

وميئفيل وتولستوي وفولكنر وديستويفسكي وكتب عشااراا ماان المااؤلفين 

اتخرين، وإن ل  أفه  أغئاابه ... وإن كناات قااد اكتساابت إهسااا  الم قااف 

 الذي صاهبني  يئة العمر.  
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 * عشقت بنات اليهود 
بااا الشاارقية وعئي شاااكئة هااؤالء األكاااديميين واألساااتذة فااي أورو 

ا اليهود كن أك ر تعئيما  وأك ر مرونة وأك ر خباارة منااي ولكاان كانت بنا

معئماتي في تئك الفترة المبكرة في نيويورك كان من المعتاد لبناا األسر 

اليهودية اللنية في نيويااورك أن تااؤتر الواهاادة ماانهن شااقة صااليرة فااي 

أو تتاانوج بعااد   المدينة، وتناال تانبا من المر  قبل أن تحتاارو عمااالً مااا

ا في الكئية، وكنت بالنسبة لهن ككانن هبط من كوكااب آخاار كااانن تخرته

قئيل الخبرة قئيل المعرفة، يركااب دراتااة ناريااة.. شاااب تااذاب إلااي هااد 

معقوال مئيء بالحيوية واإلثارة مختئف تماما عن الشباب التي ترعرعاات 

يعتاارو   معه هؤالء البناا... ل  أكن أعترو بأي من أساااليبهن ولاا  يكاان

أثيرهن كمااا كاان ي رننااي.. وكاان أك اار خباارة فااي األمااور   بوسانئي وكنت

 الجنسية أك ر مني.  

وأتذكر بصفة خاصة كارولين بااورك الماارأة الجميئااة التااي كاناات 

تكبرني بعشر سنواا التي ندمت عئي أنني ل  أست مر عالقتي بها أك ر... 

بل تتفجاار بالرقااة   ل  تكن فقط م يرة تسديا وعئي درتة كبيرة من التعئ ،

لحالوة والتذو  لألشياء  الجميئة، كانت تعيم فااي شااقة مئياااة بااالتحف وا

النااادرة وتضاا  عااادة عطااورا فاااخرة وم ياارة وبالنساابة لهااا كناات م اال 

 التفاهة.. فتي فال  في التاسعة من عمره ل  ينضل بعد وقد لقنتني الك ير.  

الخمسااين ذاا يوم كنت أسير م  كااارولين فااي الشااارع الساااب  و 

اءةن وألاايس مضااحكا أن يااري الماارء كاال هااذه النسااوة وتساااءلت بباار

الشقراواا الئواتي يرتدين معا ف الفاارو وكاناات أمامنااا اماارأة ماان هااذا 

النوع وكنا نتحد  عنها عندما قالت كارولينن إنها يهودية وسااألتها كيااف 

عرفت فأتابتن اسم ... أنا يهودية وأستطي  وأعرو كيااف أمياان اليهااود 

 ة .  ورة مباشرة أو تانبي بن 

وبعااد عاادة شااهور فااي نيويااورك كناات مازلاات مهتمااا بااأن أكااون 

راقصا لئرقص الحديه، لكن وقتها التحقت بفصااوال التم ياال فااي مدرسااة 

الدراما الحدي ة، وتلير كل شيء كان يدير مدرسة الدراما الحدي ة أروياان 

ن بسكاتور وهو رتل كانت لااه ساامعة ضااخمة فااي المساار  األلماااني لكاا 

و  المدرسة وعنصرها النشااط هااي سااتيال أدلاار التااي بالنسبة لي كانت ر

كانت في بدايااة ال الثينياااا قااد ذهباات إلااي أوروبااا ودرساات عئااي أياادي 
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كونسااتنتين ستانالفسااكي فااي المساار  الروسااي، وتئباات معهااا أساااليبه 

و رقه وهرفيته لكي تنقئها إلي تماعة المساار  ماان مم ئااين ومخاارتين 

التجاااري فااي باارود واي الااذين كرون في غنو المساار   وكتاب، الذين يف

يحاولون أن يفرضااوا لونااا مختااارا   1931بدأوا لعقد من النمان بدءاً من  

 من المسر  يونون أنه يحد  تلييرا اتتماعيا.  

 * ستيال وعيناها اخلضراوان 
عندما قابئت ستيال كانت في الواهدة واألربعين... فارعة الطااوال، 

قر ك يااف  وياال، تتمتاا  ا خضااراوان وشااعرها أشاا تميئااة تاادا، عيناهاا 

بحضور كبير، لكنها كااامرأة غياار راضااية بمااا هققتااه فااي هياتهااا كاناات 

مم ئة كبيرة لكنها لألسف ل  تنجح  في أن تكون نجمااة كبياارة وهااذا عئااي 

ما أعتقد كان سبب إهبا ها.. كانت بنتاً  ألسرة شهيرة تاادا فااي المساار  

ثالثااين عامااا  انتي مسرهية عئي ماادياألمريكي، و هرا في أك ر من م

لكنها تعرضت لنورة قاسية تطبقها هوليوود ومنتجوهااا الااذين ال يعطااون 

الفرصة لمم ئة أو مم ل يبدو ألوال وهئة أنه يهودي.. عئي الاارغ  ماان أن 

هوليوود هي مجتم  يهودي، بدأها اليهود وهتي اليوم يديرها اليهااود.. إذا 

فااي هوليااوود..   ي دور ولن تكسااب ماااالكان شكئك يهودياً فئن تحصل عئ

يجب أن يكون لك شكل كيرك دوتال  وتااوني كياارتس ولااوال مااوني أو 

يولياات تااودار وتلياار اساامك هتااي تشااق  ريقااك إلااي النجوميااة  فااي 

هوليااوود.. توليااو  تارفنكاال اليهااودي هماال اساا  وتااون تارفيئااد 

ر وماريون ليفي أصبحت بوليت تودار وإيمانويل تولدنبرج أصاابح إدوا

بت ستيال إلي هوليوود وم ئت ثالثااة أفااالم وغياارا ج. روبنسون وقد ذه

اسمها إلي وأبئر  عئي أمل أن ينفعها هذا، لكن أنفها الكبياار المحاادد كااان 

يفضااحها ويعئاان يهوديتهااا رغاا  أنهااا أتاارا عمئيااة تجمياال لكاان  اال 

 المنتجون عئي رأيه  تجاهها.  

فما من نج  اليااوم عئي أن ستيال أدلر تركت وراءها أسطورة هية 

السينما األمريكية إال ويدين لها بنجاهه، وعن  ريقها تلياارا مبااادئ   في

وأساليب التم ياال فااي الخمسااينياا والسااتينياا وإليمااان سااتيال بمااوهبتي 

أتاهت لي فرصة البدايااة فااي المساار  باادور رشااحتني لااه فااي مساارهية 

.. سااوو وأتذكر ماما ، وكاناات تقااوال عنااي ألصاادقانهان وهااذا المتماارد  

 ل شاب في المسر  األمريكي .. كنت ضيفا دانمااا عئااي يكون أفضل مم
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بيتها وما أك ر الذين كانوا يترددون عئي البياات وتااربطه  عالقاااا بهااا.. 

وكنت عادة أرتاادي سااويتر تئاادي وبنطئااون تيناان، وكناات أزرع نفسااي 

كنهرة الئوتس عئي األرض، وأرو  أداعب ستيال بما كنا نسميه أسئوب 

فظ بكااأ  أمامهااا وساايجارة فااي ياادها تسااقط اء، وكاناات دانمااا تحاات الببلاا 

رمادها عئي السجادة وأرو  أراقبها وهي ترتشف قطراا من الكأ  ثاا  

تعيدها مكانها وكانت دانما ترتدي ثوبا فضفاضا يكشااف نصااف صاادرها 

وال ترتاادي شااياا أساافئه.. وتضاا  ساااقا فااو  سااا ، وساااقاها كانتااا دانمااا 

وكناات أخئاا  الجيناان وأبقااي   ينفرج عنهما ال ااوب..م يرتين خاصة عندما  

بالشااورا الااذي أمااار  بااه رياضااة المالكمااة، وأكشااف عاان ساااقي أنااا 

 اتخر.  

 وتقوال لين وساقاي ت يرانك.. أليس كذلكو  

 وأردن ووساقاي أيضا تميئتان .  

 * فتاة  لكل ليلة 
أثناء عمئي في مسرهية وأتذكر ماما ، عادا أمي إلااي بيتنااا فااي 

أبي مرة ثانية.. كنت أم ل كل ليئااة، لكننااي كناات رتي فيل  لئحياة م   وليب 

أعاني من اضطراب عااا في، لاا  أنقطاا  عاان أي عاارض ماان عااروض 

المسرهية لكن الحياااة أصاابحت بااال معنااي لااي... وانتقئاات إلااي شااقة ماان 

هجرة واهدة عئي ناهية الشااارع ال ااامن والخمسااين والشااارع الساااد ، 

اعااي فتاااة أقضااي الئياال أعود كل ليئة وفي ذروعئي الرغ  من أنني كنت  

 معها، كنت أعاني عذاب اإلهسا  بالوهدة.  

كنت أنفق الك ير من الوقت وسط عانئة سااتيال أدلاار، التااي تبنتنااي 

بعد رهيل أمي عاندة إلي ليبرتي فيل، كانت سااتيال ابنااة لسااارا وتاااكوب 

ان أدلر، وهما نجمااان ماان نجااوم المساار  وكااان زوتهااا هارولااد كئيرماا 

مساارهي تيااد الساامعة، وم ئنااا تميعااا كاناات سااتيال  كاتااب ومنااتل وناقااد

شخصية غير متكامئة وكانت تقئباتها أهيانا تنعل البعض الذين يعتقاادون 

أنها مهنوزة وخالال تئك الفترة المضطربة ماان هياااتي عئمتنااي سااتيال ال 

التم يل فقط لكن الحياة نفسها وألسباب ال أدريها كاناات ملرمااة بااي تاادا، 

ا دانمااا عئااي ماناادة اللااداء وتواال  ااوال الوقاات وكانت تجئسااني بجوارهاا 

ممسااكة بياادي... أهيانااا كناات أدخاال إلااي مخاادعها وهااي ترتاادي ثيابهااا 

اسااتعدادا لئخااروج لاادعوة العشاااء.. وكاناات تجئااس أمااام الماارآة ب يابهااا 
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الداخئيااة وتحاااوال أن تلطااي نفسااها قانئااةن وأوه مااارلون ماان فضاائك 

مسااك ثاادييها براهااة ياادي، بسي  وأهيانا كنت أعنيني، إنني أرتدي مال

وكاناات تقااوال نصااف مبتساامةن ومااارلون.. ال تفعاال هااذا وإال صاافعتك  

 وكنت أدي  ا لنور إليها وأقوالن وتعئمين أنك ال ترغبين في صفعي .  

وعندما كانت تشتد بي المعاناة واإلهسا  بالصدماا العا فية أو 

تهااا كمدرسااة، باال أيضااا بي  الجساادية كاناات تقاادم لااي لاايس مهارتهااا فقااط

وعانئتها ودوء شخصيتها وإدراكها الواساا  وهبهااا.... وقاادمتني البنتهااا 

الااين، وكاناات م اال أمهااا بارعااة الجماااال، ذكيااة، آساارة، تشااعر بفرديتهااا 

واسااتقاللها فااي هضااور أمهااا.... وقااد كااان ماان الممكاان أن تصاابح الااين 

أ أن تنخر  فااي شخصية سينمانية فذة، لكن بسبب الصراع م  أمها ل  تش

 التم يل..  مهنة  

وبعد أن لقيت الين تطور األماار وارتبطاات بهااا فااي عالقااة كاناات 

 تقوي ث  تضعف لتعود فتقوي من تديد، لكنها دامت لسنواا عديدة.  

 

  وإلي الحلقة القادمة

 

 2004أغسطس  10جريدة القاهرة ـ 
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 عبدالنور خليل يكتب اعرتافات النجم األسطورة »براندو« 

ه« وجماري  اة جنمة امسها »تالوال مأس 
 تينسي وليامز التي أصلحتها 

 

عندما رشحه الياكازان لدور ستانئي في مساارهية تينسااي وليااامن 

وعربااة اساامها الرغبااة  أتمعااوا كئهاا  عئااي أنااه يصاالر الاادور ساانا، 

دوالرا لينور تينسي في بيته الريفي ليراه ويقرر مااا   20وأقرضه كازان  

اال قباال أن يلااادر نيويااورك كان مفئسا، فأنفق الماا إذا كان يصئح لئدور، و 

وذهااب بطريقااة واألوتوسااتوب  ليجااد تينسااي وليااامن وقااد انفجاارا 

المجاري في بيته. فأصئحها وقرأ معه الدور لي بت أنه تدير بااه.. وباادأا 

 األسطورة التي همئت اس  مارلون براندو.  

 واشنطن ضد الزنوج 
واشنطن ضااد الننااوج   في رسالة لوالدي من واشنطن كتبتن وإن

طبق التفرقة العنصرية بكل قسوة إلي هااد أننااي أكاااد أتاان وأتمنااي أن وت 

نلادرها بسرعة. وفي إهدي نشراا األخبار رأيت تماعة والكوكئااوكس 

كالن  وهي تعاود هشد أفرادها في زرافاا ضخمة، والتفكير فيها ياادف  

ف فااي إلي اإلهسا  باااألل ، وفااي  ريااق عااودتي إلااي شاايكاغو، سااأتوق

أتحد  في مجتمعاا المطاع .. ليس لدي برنااامل العماال ليبرتي فيل لكي  

في الصيف بعد، لكن هناك آالو االهتماالا من بينها تم يل مسرهية م  

 وتالواله بانكهيد .  

كاناات إياادي فااانكئيف أن المشاااركة فااي مشااروع تقاادي  مساارهية 

قااوم ببطولتهااا الكاتب الفرنسي الشهير تان كوكتو ولئنسر رأسان  التي ت 

التي كانت صديقة مقربااة ماان إياادي. ولقااد كناات ألفعاال أي شاايء   تالواله

تطئبه مني إيدين فقد كانت عطوفة وكريمااة معااي وتبعااه عناادي األمااان 

 في سنواا الكفا  تئك، ولسبب أك ر أهمية هو أنني أهتاج الماال. 

وقبل أن ترسل بي وإيدي  إلي بيت وتالواله  فااي وويستشيسااتر 

ق أنها وامرأة شاذة .. لكننااي وبساارعة لئتعارو، أخبرني صدي   كئونتي 
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اكتشاافت العكااس. كاناات تااالواله م اااال لئفنانااة الكامئااة، ولاا  تكاان مم ئااة 

متفردة، لكنها أصبحت نجمة بسبب عوامل بارزة في شخصاايتها.. كاناات 

تتمت  بصوا عميااق، يفااو  منهااا عبااق الااروانح الروسااية وتاادخن التبااو 

مر لتضعه فااي مبساا  فضااي قطه عادة من صندو  أه اإلنجئيني الذي تئت 

و ويل وتشعل لفافتها ببطء وكأنها تؤدي هركة مسرهية. كااان لهااا أنااف 

هاد مدبب وذقن عريض فيه ف  واس  يؤهالنهااا لاادور الساااهرة الشااريرة 

فاااي مسااارهية وسااااهر أوز  وبصاااوتها المخماااور المااانخفض كانااات 

 ية.  وتالواله  ممتعة، ذكية إباهية تحكي قصصا مسئ

 الرجال الصغار »تالواله« تفضل 
هالمااا انتهياات ماان قااراءة المساارهية،  ئباات منااي وتااالواله  

المشاركة في المسرهية، إال أنني أعتقد أنها كانت تهت  بي أك اار كشااريك 

تنسااي أك اار ماان اهتمامهااا بااي فااي در وستانسااال  .. وعناادما باادأنا 

، تقضااي بقيااة البروفاا اكتشفت أنها تتناوال ترعة من خماار كاال صاابا 

ي الشرب أك ر، وبدأا تخترع لي األسباب كي أزورها في فنااد  النهار ف

الينيه، وبحجة مراتعة النص، وكنت أخافها، لكنها كانت نجمة العاارض 

وكنت أهتاج األتر، كانت تنفق الدقانق األولي، وهي تدور بئسااانها فااو  

عئااي  شاافتيها وهااي تحاااوال أن تباادو مبتساارة، ثاا  تباادأ هركاااا اإلغااراء

ي هري  عربي. كانت في ال ال ة واألربعين، وكنت فااي  ريقة الجواري ف

ال انية والعشرين، وكاناات بطبيعااة الحاااال تفضاال الرتاااال األصاالر ساانا، 

ولعئي اتن أشعر برغبة فيها أك ر ممااا كناات وقتهااا.. والحقيقااة أن أغئااب 

بو النجماا عندما يتقدمن في السن، يشعرن بأن فتنتهن وتمالهن يقل ويخ 

قة بصعوبة وكما تفعل وتالواله  بعضااهن يتحااولن إلااي ويتقبئن هذه الحقي 

 الرتاال األصلر سنا في محاولة الستعادة الشباب المفقود.  

افتتحاات المساارهية فااي ونيااو انجئنااد  وأنااا ألعااب دور عاشااق 

وتالواله  الشاب.. ول  أعتقااد أننااي كناات أؤديااه تياادا.. فبااين الك ياار ماان 

أسااوأ ماان هااذا، عناادما أكااون ئك الئكنة الصحيحة، و النواقص، ل  أكن امت 

معها عئي المسر .. وتقترب الئحوة التي يجب أن أقبئهااا فيهااا ال أهتماال 

هذا.. وألسباب عاادة كاناات تمتئااك فماااً بااارداً ولسااانا أك اار باارودة.. عئااي 

المسر  تدفعه في فمااي دون هتااي اسااتاذان.. وفااي البدايااة أصاابح شاالئي 

نها دون أغضاابها، أن أتحاشااي هركاااا لسااا الشاغل تحت هذه الوروو،
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مفكرا أن أبدو كرتل رومانسي، لكن هذا كان ال يعجبها ومن ثاا  تخفااض 

رأسها باه ة عن فمي بشفتيها.. هاولت أن آكل كمية كبياارة ماان البصاال، 

 لكن هتي هذا ل  يوقفها.  

لقد عانت وتالواله  الك ياار ماان اتالم وقئااة السااعادة فااي هياتهااا، 

  أكاان أسااتطي  أن أمناا  تعااا في أن تتحااد  عاان هااذا، ولاا   وكان يعجبهااا

معها، ذلك التعا ف الذي تأخذه بخشونة، ولقد أعتقدا دانمااا أنهااا لااو لاا  

تكن محبطااة عا فيااا هكااذا، لكاناات مم ئااة عويمااة وشخصااية تذابااة بااال 

 هدود.  

أعتقد أن وتالواله  كانت في الحقيقة تهاات  بااالجنس والسااكر أك اار 

تاسو  من النمالء، وقاااال لهااا ، ولقد وشي بي عندها من األداء التم يئي

إنني أتمضمض بمطهر في هجرتي كل ليئة بعد أن أقبئهااا عئااي المساار  

إلي تانب أنني ل  أعااد أزورهااا فااي هجرتهااا بالمساار .. ولهااذا أخباارا 

منتل المسرهية أنني ال أصئح لئدور، ففصئني من الفرقة بعد ستة أسااابي  

 من العمل.  

 ي وليامز بدأت من عربة تينس
شهور، قبل أن تخبرني إيدي فانكئيف، راعيااة مااوهبتي.. ومضت  

أن المخرج الياكازان يخطط.. لتقدي  مسرهية لاواتينسي وليامن  بعنااوان 

وليئة البوكر ، وأن أعيد تسااميتها إلااي وعربااة اساامها الرغبااة  وكاناات 

ه  لكنه  المم ئة تيسكا تاندي قد اختيرا بالفعل لتم ل دور وبالنم ديبوا

 في اختيار المم ل الذي يعئب دور ستانئي كواسكي.    يجدون صعوبة

كان تون تارفيئد هو المرشح األساسي لئدور، لكنه ل  يستط  أن 

يصل إلي اتفا  مرض م  المنتجااة اياارين ساائننيك ا ابنااة رناايس شااركة 

متاارو لااويس. ب. ماااير وزوتااة المنااتل السااينماني دافيااد ساائننيك ا وقااد 

بياارا النكسااتر، لكنااه لاا  يسااتط  أن   ا بعااد ا وبعاادها رشااحواانفصال فيم

يفئت من عقد االهتكار فااي هوليااوود. ورشااحني هارولااد كئرمااان، زوج 

ستيال أدلر، لئدور، لكنهما في البداية تركا القرار لئمؤلف تينسي وليااامن، 

واقتر  عئي كازان أن أذهب لمقابئته هيه كان يقضي إتازة صيفية فااي 

دوالرا ماان أتاال  20كااازان   بيتااه الصاايفي، وأقرضاانيورا  كود  في  

تااذكرة القطااار، لكننااي كناات مفئسااا وصاارفت أك رهااا قباال أن أغااادر 

نيويورك إلي المدينة الريفية، واضطررا أن أصل إليهااا بوساايئة إيقاااو 
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السياراا في الطريق، واستلر  هذا وقتا أك ر ممااا توقعاات، هتااي إننااي 

وتاادا بياات   ولي لئمسرهية. وعندماتأخرا يومين عن موعد القراءة األ

تينسااي وليااامن، اعتااذر لااي أن مجاااري البياات قااد تفجاارا، وتطوعاات 

إلصال  المجاري، وقرأا الدور أمامه، وتحاادثنا ساااعة وبعااض ساااعة، 

 ث   ئب كازان تئيفونيا وأخبره أنه يريد منه أن يعطيني الدور.  

افتتحت وعربة اساامها الرغبااة  فااي مساار  اي ياال باااريمور فااي 

، بعااد عااروض تجريبيااة فااي 1947ديساامبر  نيويااورك فااي ال الااه ماان

نيوهافن وبوسطن وفالدليفيا. وفي نهاية ليئة االفتتا  في نيويورك، ذهبنااا 

إلي قاعة الشاي الروسية لننتور آراء النقاد. وتاارك لاااونيويورك تااايمن  

 متابعة اتراء واسترخي كل فرد إلي الحقيقة بأننا قدمنا مسرهية قمة.  

اد إلااي أنااه فااي أداء سااتانئي كوالسااكي شارا كتاباا بعااض النقاا أ

الوهشي الحسا  سر النجا ، وفي الحقيقة كنت أؤدي نفسي واسااتفرض 

ما بداخئي، وبكئماا أخري، نجح العرض ألنني كنت سااتانئي كوالسااكي. 

ومنذ هذا الدور تعئمت أن الك ياار ماان األدوار البااارزة يجااب أن يصاانعها 

يديااه رؤيااة ناتحااة، فكاال مااا لشاشة. فإذا كااان بااين  المم ل، خاصة عئي ا

عئيه أن يخترع الشخصية التي تجعئه مصدقا، لكاان إذا وتااد المم اال بااين 

يديه مسرهية تيدة وم ل عربة اسمها الئذة  فئيس عئيه أن يفعل الك ياار، 

إن عئيه أن يتنحي عن الطريق ويتاارك الاادور يااؤدي نفسااه، فالتحسااين ال 

لحاااال ماا  مساارهية سي وليااامن ، كمااا هااي ايجاادي ماا  مساارهية لاااوتين 

 لاوشكسبير .  

ل  أقتن  أبدا بأنني نجحت في أداء دور ستانئي.. وأعتقد أن أهساان 

نقد قرأته عن المسرهية هو الذي قاال إنني االختيار األسوأ لئدور، وكذلك 

قاال عن تيسكا في دور وبالنم  فااي الوقاات الااذي أثنااي فيااه عئااي كااي  

ن أيضا.. لقد كانت تيسااكا وأثني عئي كارال وبئداهنتر في دور وستيال   

مم ئة موهوبة تاادا، لكننااي لاا  أفكاار يومااا فااي أنهااا مقنعااة فااي شخصااية 

وبالنم  وال أنها تمئك ذلك الك  ماان األنوثااة التااي يتطئبهااا الاادور، ففااي 

رأي تينسي وليامن كانت وبالنم ديبواه فراشة تحوم هوال النااار، ناعمااة 

نسااان. كاناات وبالناام   اال الجانااب الوهشااي لإلورقيقة بينما سااتانئي يم

كذابة ومتلطرسة، لكنها كانت تكذب ماان أتاال هياتهااا، ولكااي تبقااي ماااء 

وتهها هيا وعناادما تقااوالن وال أنطااق بالحقيقااة لكنااي أنطااق مااا يجااب أن 

تكون عئيه الحقيقة. إنني ال أكذب من قئبااي . كااان تينسااي وليااامن يقصااد 
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ور أن يعطف عئي ن وإنه يريد من الجمههذا بعينه إلي هد أنه قاال لكازان

 بالنم .  

وبالطب  هناك ثمرة لئنجا  كبطل لمساارهية فااي باارودواي، أك اار 

دوالرا في األسبوع، ولاا  يكاان هااذا الماااال  550من مجرد أتر يصل إلي 

يعنيني بقدر ما كان يعنيني ما صنعه نجا  وعربة اسمها الرغبة .. فبعااد 

في هجرتي،   اني فتياا في انتواريكل ليئة عرض، كنت أهد سب  أو ثم

كناات أتفحااص بعنايااة واختااار ماانهن رفيقااة الئيئااة، فكشاااب فااي الرابعااة 

والعشرين من عمره كانت رغباتي شياا مهما تدا لااي اتركهااا تااتحك  فااي 

وك  كان ذلك رانعا. أك ر من هذا، كنت أعشق القدرة عئي اصطحاب أية 

والنااوم فااي أهضااان   امرأة، وأهب الحفالا وأرقص وأعاانو الكونجاااز

 أة.. أي امرأة. امر

كنت أقطن الطابق الحااادي عشاار فااي مناانال لئشااقق فااي الشااارع 

ال اني والسبعين، أقمت هفال ذاا ليئة وبئو كل فاارد فااي الحفاال، بمااا فااي 

ذلك أنا، الذروة في كل شيء، واتجهت إلااي نافااذة فتحتهااا وصاارخت فااي 

إننااي ال أسااتطي  أن كل ضيوفهن وأنني ضااقت بهااذا العااال  بكاال مااا فيااه، 

همك  يااا نااا .. لقااد ضااقت بهااذه الحياااة .. ووقفاات عئااي افرياان تحاات أف

النافذة، وتمددا عئي الحااانط وأمسااكت بالشااراع بياادي.. وبينمااا اختفياات 

تحاات النافااذة ضاااهكا، أراقااب كاال ضاايوفي يصاارخون، إال فتاااة واهاادة 

، ترا إلي النافذة، ونورا إلي الشارع تبحه عن تسدي قبل أن ترانااي

 قط.. والهظ إذا كنت أبالي . ث  قالتن وهيا.. أس

 وزهفت عاندا ألدخل من النافذة وأنا أضحك مأل فمي.  

 

  وإلي الحلقة القادمة

 

 2004أغسطس  24جريدة القاهرة ـ 
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 مارلون براندو سرية حياة لن تطوى... يف حلقات 

 جـرعة مــن كأس... براندو 
 )احللقة االوىل( 

 

ور بكرمه االنساااني، صحافة، فكان، هو المشهل  يخف كراهيته لئ

بخيال في اهادي ه الصااحافية. وماا  هااذا، وبعااد مضااي اشااهر عئااى موتااه 

)والهقا بعد عقااود  ويئااة(، لاان تسااتطي  الصااحافة مبادلتااه التجاهاال، اذ 

يصعب اخفاء االعجاب الذي ي يره ذلااك المم اال الطاااب  القاارن العشاارين 

المهنااي اقض الواضااح بااين ادانااه بعبقريااة مهنيااة، ماا  االعتااراو بالتناا 

 المتماسك وأدانه االنساني المشتت في هياته الخاصة. 

في االوال من تموز، وفااي مننلااه فااي لااو  انجئااس، اقفاال عينيااه 

لئمرة االخيرة بعدما خانته رنتاه وما عااادا آلااة التاانفس تنفاا . عاان عماار 

 ال مانين انطفأ مارلون براندو من دون ان يأفل نجمه!  

المساارهي اوال عئااى المباالتااه الطويئة، غئااب التم ياال  في سيرته  

في اختيار مهنة و ريقة عيم، ث  تلئبت مهنة السينما السهئة عئى خيااار 

المسر  المتعب قبل ان يأتي العمل السياسي المئتنم ليحتل المكااان االوال 

ضاامن اهتماماتااه. فااي الحقبااة االخياارة ماان هياتااه، اسااتيقظ عنااده الحااس 

ي عئى قبيئااة اكباار ماان ان تكااون يقوم بدور االب العاد  العانئي فحاوال ان

 عانئة عادية.  

مااارلون براناادو المم اال النابلااة، مااارلون براناادو الااا دون تااوان 

االبدي، مارلون براناادو الساااخر ماان قااوانين هوليااوود، مااارلون براناادو 

المناضل المداف  عن االقئياا والساايما عاان الهنااود االميااركيين، براناادو 

فااي تاااهيتي مجتمعااا مكتفيااا بذاتااه لاااال الحال  بتحويل تنيرة    الرومانسي

تئوثه المدنية. براندو المخئف وراءه نساابة كبياارة ماان النساااء المنتحااراا 

ونسبة اكبر ماان اوالد شاارعيين وغيااره ... كئهاا  مااارلون براناادو واهااد 

نحاوال ان نشربه كأسا سئسا في مئف متشااابك م اال هياتااه ومااوزع عئااى 

 تقا عة.  اك ر من هئقة م

   ليل خ ينا  ل
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 طفولة مهملة 
فااي نبراسااكا فااي  1924نيسااان عااام  3ولااد مااارلون براناادو فااي 

الوالياا المتحدة. وهو الولد ال اله بعد شااقيقتين. تربااى فااي كنااف عانئااة 

ج تسااويقي فااي شااركة  غريبة عجيبة، والده )ويدعى ايضا مارلون( ماارو 

ا(، نيااة )قباال ان يصااير مااديرلئمواد الكيميانية المستعمئة فااي المااواد اللذا

يمضي ايامه عئى الطر  لتسويق المنتجاااا ملتنمااا الفاارص فااي الوقاات 

نفسااه القتناااص الملااامراا النسااانية. عاارو كيااف يااؤمن هياااة رغياادة 

لعانئته، لكن من تهة ثانية كان ذا  ب  قا  وشر  يضرب زوتته هين 

والده. عنااه قاااال تئومه عئى خياناته المتعددة وال يعطي االهمية الكبياارة أل

براندو في مذكراته التااي كتبهااا فااي عماار الساابعينن كناات اهماال   مارلون

اسمه لكن ل  انجح يوما في استدرار عا فته او انواره. كان يجد لااذة فااي 

تحطيمي مرددا بأني سأكون دوما عدي  النف . كنت اهبه واكرهااه فااي آن 

اء االواماار. واهد. كان رتال مخيفا غاضبا مستعدا دانما لئضرب والعطاا 

 تل هذا ل  اتحمل كل ما يم ل السئطة  واال هياتي .  ربما من ا

والدته دوروثي امرأة تميئة ديناميااة وهيويااة باادأا مهنااة التم ياال 

ولعبت امام المم ل هنري فوندا في اهاادى الفاار  الدراميااة المحئيااة. فااي 

محاولة لمداواة هسرة تحط  اهالمها المهنية وخياناااا زوتهااا المتكااررة 

كاناات تلاار  خيبتهااا بمعاااقرة الخماارة هتااى  وتعرضااها الاادان  لئضاارب،

االغماء. منها اخذ مارلون هساسااية مفر ااة و بيعااة معقاادة فأهبهااا تاادا 

رغ  هضااورها اللانااب. فااي ساايرة هياتااه قاااال عنهااان تنقصااني الكئماااا 

لوصف رانحة امي هااين كاناات تشاارب. ماانيل غريااب كااان دلاايال عئااى 

تجااذبني الااى نساااء ذا، كاناات هااذه الرانحااة ادمانهااا لااذا كرهتااه. وماا  هاا 

التقيتهن  الهقا في هياتي... اعتقد اني اخااذا ماان امااي سااماتي اللرينيااة 

وهبي لئموسيقى. ومن المؤكد اني ورثت من ابااي قااوتي البدنيااة وقاادرتي 

عئى التحمل وميئي الى التحك  في اتخاارين ... ونسااي ان يقااوال شااجاعة 

ينهاااال ضااربا عة عشرة هين ضبطه ماارة تعئته يواته اباه وكان في الراب 

عئى الوالدة متحديا اياه بالكئماا اتتيةن اذا ضربتها مرة بعد سوو اقتئك 

 . فكانت المرة االولى التي يترات  فيها ابوه امام تحد تسدي.  
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 براندو واملربية 
من االشخاص الذين  بعوا كااذلك  فولااة براناادو مربيتااه ايرنااي. 

لتقطن في المننال كمربية   عة من عمره هين انتقئتكان في ال ال ة او الراب 

خاصة له. في كتابه وصف بعا فة عارمة االوقاا التااي كانااا يمضاايانها 

معا ليال ونهارا. كانت في ال امنة عشرة وكانت تنااام بجانبااه فكااان يشااعر 

كأنها مئك خاص له، هتى تاء ذلك اليااوم الااذي  ااردا فيااه ماان المناانال 

دما ادرك براناادو ال ماان شاااب تعاشااره(. عناا الوالاادي )النهااا كاناات هااام

الصلير انها ذهبت الى االبد، شعر بأهالمه تمااوا عئااى مااا وصااف فااي 

كتابه. كانت امي تركتني منااذ زماان  وياال ماان اتاال الكحااوال، وهااا هااي 

ايرني ترهل.  واال هياتي سوو اعيااد خئااق وضاا  مماثاال وابحااه عاان 

 انسحب من العال  . نساء يتركنني. ومنذ هذاليوم بالتحديد شعرا بنفسي  

عا ال يوافق الجمي  رأي براندو بان النساء هن  من كن  يتركنااه.  ب 

الحري انه كان يتركهن اوال ربما خوفااا ماان ان يساابقنه عئااى اتخاااذ هااذه 

الخطوة تحاشيا الهياء شعور الماضي نفسه. وهتى العدد المرتف  لئنساااء 

اته الحافل، لاا  يدفعااه المنتحراا والئواتي هاولن االنتحار في تاريخ عالق

الى االعتراو باالمر. بل اك اار، تجاهاال ذكاارهن فااي كتابااه.  بعااا قااد ال 

تكون له صئة مباشرة بدواف  انتحارهن لكن تماايعهن شااك ئن فااي يااوم مااا 

تنءا ماان هياتااه. بااين الئااواتي نجحاات محاااوالتهن نااذكر المم ئتااينن تااا 

وشااريكته فااي  سكاال وبير انجيئااي، وسااكرتيرته السااابقة سااوزان ساااليد،

بينااا بيئئيسااير. الااى هااذه الالنحااة تضاااو  One eyed Jacks  تم يل فيئ

اسماء ل  تاانجح محاااوالتهن فااي االنتحااار وماانهن صااديقته السااابقة التااي 

ارتبط معها بعالقة  ويئة ريتا مورينااو وايضااا فاارانس نااويين باالضااافة 

 الى زوتته السابقة آنا كاشفي.  

 املستقل املشاغب 
ناادو الااى واليااة الينااوي. هناااك ادسة انتقئت عانئة برافي عمر الس

عاش بوهيمية المبالية من دون اي قواعد رادعة او نوام. في تئك الحقبااة 

كان، وبحسب شهادة اختيه، صبياً صليرا تديا شديد العاانم . كااان يحااب 

اختراع المقالب تانحا بقوة الى االستقاللية. اعتاد تئب اغراض متنوعااة 

اياااا. تعا فااه ماا  المعااوزين باارز عئيهااا بااين النف يع ر    الى المننال كان

واضحا منذ صلره. فكان يصطحب الى المننال مشردين. وفي اهد االيام 
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اتى الى المننال بامرأة سااكيرة. اهااب كااذلك الحيواناااا الضااانعة فكاناات 

هديقااة البياات تلااص باادواتن وكااالب وارانااب وهصااان وبقاارة وهااررة 

 وعصافير وكأنها مأوى ومنرعة.  

ذا فاشال صعب الماارا  غياار مسااؤوال. لاا  من تهة ثانية كان تئمي 

ياانجح شاايء فااي اثااارة اهتمامااه ولاا  يشااترك فااي اي ماان النشااا اا 

المدرسية، والسبب وتيهن كان يمضي معو  ايام بعد الوهاار معاقبااا! فااي 

يوم من االيام قرر والده ان االوان قد آن لوض  هد لسئوكه غير المنااتو  

يها. لكن مارلون االباان كااان كرية كان بدوره تعئ  ففسجئه في مدرسة عس

كارثااة. لاا  يهااو الحياااة العسااكرية وال الحياااة النواميااة. كااان اصاابح فااي 

السادسة عشرة من العمر و رد سابقا ماان اك اار ماان مدرسااة. واك اار مااا 

كان ينعل براندو في الحياة العسكرية هو ضرورة انصياعه لدوام محاادد 

شااياا . لااذا عمااد ذاا  ياة هيه الوقاات ال يعناايهو القانل اهب اسئوب الح 

ليئة الى فك الجر  الذي كان يوقوه في المدرسة ودفنااه، الهقااا اعتاارو 

في قرارة نفسه بأنه ارتكب خطأ بعدما اسااتبدلت ادارة المدرسااة الجاار  

 ببو  ينفخ كل ساعة! 

هصاال المحاات  و اارد ماان المدرسااة العسااكرية  1994فااي ربياا  

صاال التيااار الكهرباااني الااى خريبية قام بهااا منهااا و نتيجة لسئسئة اعماال ت 

قبضاا االبااواب! لكاان الساابب المباشاار كااان وضااعه قنبئااة صاانعها ماان 

المفرقعاا امام باب غرفة استاذ. هار والده المستشا  غضاابا ماااذا يفعاال 

بابنه العا  فوتد له و يفة في شركة تصريف. بعد ستة اسااابي ، وبعاادما 

ال الى نيويااورك هيااه ر، قرر براندو االنتقاتعب من مد القسا ل في الحف

 كانت تدر  شقيقتاه.  

 

 في الحلقة المقبلة الى قطار الشهوة... والشهرة 

كان وهشا ومالكا و اغيا بحضااوره، شاافافا وماادمرا. وماان كااان 

م ئه ال يمكن الموا ان يأتيه قاضيا بل مااذكرا بااأن لئحياااة دورهااا 

 وقد هان وقت تأمئها.  

بالحياااة ال تعااود ماان كااان يسااخر ماان المااوا براناادو ال يمااوا ف

 سخافاا الموا الجسدي تعنيه.  

وال يموا براندو ألنااه بااين القالناال الااذين ال يفعاال المااوا سااوى 

التااذكير بوتااوده . وألنااه يكتفااي فااي هضاارة المااوا بابتسااامة 
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ساخرة، وألنه من النوع الذي ينتحر عندما يولد فااال يعااود المااوا 

 تافه.    هينذاك سوى تحوال فينياني

وا ألن هياتااه كاناات انتقامااا صااريحا ماان فعاال وبراناادو ال يماا 

 الوالدة.  

واذ يفاارد الاادليل صاافحاته فااي هئقاااا لحياااة مااارلون براناادو 

واعماله، يدعو الى اعادة اكتشاااو اهااد العباااقرة فااي مجاااال الفاان 

 الدرامي.  

 جوزف بو نصار  

 

 2004أكتوبر  29دليل النهار اللبنانية ـ 
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 ... يف حلقات سرية حياة لن تطوى :ندوبرا مارلون 

 املـال والليـل والنساء 
 (3احللقة )
 خليل  إعداد: لينا

 

ل  ينكر مارلون براندو يوماً هب ه الثنينن الماال والنساء. ورغاا  أن 

الشهرة هي من أتا  له الوصوال الى اإلثنين، فقد كااره الشااهرة أك اار ماان 

 أي  شيء في هياته!  

الذي يفصاال بااين لعشرين اتتاز براندو الخط  م  بئوغه الرابعة وا

الوض  الملمور والشهرة. بالنسبة الى النقاد والعامئين في المساار  أثباات 

 Aموهبة متمينة ومهارة مقرونة بحسن الطال . هتى قبل نجا  مسرهية  

streetcar named desire كانت عروض المنتجين الك يرة قااد باادأا ،

كااازان الااذي   اد بالماادانح. المخاارج أيئياااتنهاال عئيه. وبعاادها أغرقااه النقاا 

يتعامل معه فااي أك اار ماان فاايئ  قاااال عنااه فااي تئااك الحقبااةن هااا هااو عئااى 

 بيعتهن هقود،  مو ، هذر، مئيء بالتوقعاا. أمااا فااي الواااهر فئطيااف 

ومهذ ب. أفكاره تكون دوما أفضل مما يخطر عئى بالي. وم  هااذا يوافااق 

. وكتااب  اء بطريقة أفضل مما تمنيت  عئى كل ما أقوال ث  يقوم بتنفيذ األشي 

عنه صحافيونن شاب محي ر قئب منذ أوال  هااور لااه فااي هااذه المساارهية 

كل المعايير وأثر في كل النا . في ليئة واهدة تفو  عئى سانر السااابقين 

 وغي ر وته الفن الحديه الى األبد... .  

دوالراً في األسبوع عاان   550في تئك الفترة كان براندو يتقاضى  

. A Streetcar named desireفااي  عبااه شخصااية كوالسااكي العنيفااةل

دوالراً فااي   23وكان يشلل في هااي  شااعبي فااي نيويااورك شااقة إيجارهااا  

الشهر. بعدها انتقل الى شقق أخرى قاسمها المشترك الوضاعة غير آبااه  

 ما دامت المعجباا كن يعرفن دوماً أين يجدنه!  
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 اإلنفالت من القيود 
ه يقتطاا  تاانءاً ماان دون هساااب. وكااان والااد  كان يصاارو الماااال

ويبقي له ما يكفي من الماااال  مهماً من مدخوله ليدخره له في است ماراا،  

ليبذر ويسخو عئى االخرين. كان تني الماال أمراً مهماً بالنساابة اليااه فقااط 

كي يحسن تبذيره! التقى مرة في أثناء تننهه فااي أهااد شااوارع نيويااورك 

فه عنه وقدمه اليااه ان الفصل شتاء، فننع معطبمم ل عا ل عن العمل وك

مبرراً ذلك انه كان متوتهاً الى أهد المتاتر لشراء معطااف تديااد. وهااذا 

ما سوو يشتهر به براندو دوماًن السخاء الدان  والعفااوي الااذي ال يتطئااب 

 التفكير الطويل.  

من تهة أخرى عرو با سخاء عااا في المااس الماارض. لاا  ياادع 

ً اماارأة تفئاات ماان براث   تنساايا. ذلااك كااان نااه. الاابعض يساامي هااذا هوسااا

اختصاص براندو! فإذا كان التم يل اختصاصاً مارسه في هياتااه مرغماااً 

لتحصيل لقمة العيم )الباهوة ال من لديه(، فااإن إغااواء النساااء والرتاااال 

في تئااك الحقبااة ماان هياتااه هااو اإلختصاااص الااذي كااان يمارسااه  وعاااً 

نحااو عنااه فااي ساايرة هياتااه بعااد  وبسرور عااارم، لاا  يتااردد فااي الحااديه

خمسين عاماً هين قاالن الماال الذي كان يقدمه لي نجا  المسرهية ل  يكاان 

مهما مقارنة بالباقي. فبعد كل عرض كنت أتد في انتواااري سااب  فتياااا 

أو ثماني في هجرتي. كنت استعرضااهن سااريعاً واختااار واهاادة لتمضااية 

ماان اب في الرابعة والعشاارين  الئيل معها، كان األمر رانعاً بالنسبة الى ش

عمره ل  يكن لديه سوى ه   واهدن مالهقة رغباته الجنسية الى أي  مكااان. 

كان أمراً مسكراً أن تكون لي فرصة الحصوال عئى أي  امرأة أشاء. كنت 

 ملرماً بالسهراا، أرقص، أعنو الموسيقى، وأسر  نساء من أريد... . 

 إقامة مدفوعة 
ناادو فااي ساايرته في تئك الحقبة، أخباار براوعن انفالته الالمحدود  

كيف اضطر يوماً الى الهرب من زوج بعاادما باغتااه فااي ساارير زوتتااه. 

ووصف كذلك تأثير الكحوال عئيه راوياً كيف قفن مرة من شباك شقته في 

يااه يعتقاادون أنااه انتحاار فيمااا كااان  الطبقااة الحاديااة عشاارة تاااعال مدعو 

ؤيته  نياً من الشباك ضاهكا لاارمتعمشقاً عئى هافة خطرة ليعود ويوهر ثا

 هئعين.  
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وألن  براندو كان مئكاً في االستفناز، فقد نجح مرة في إقناااع أهااد 

العامئين معه، وكان قوي  البنية، بمجاراته في المالكمة وذلك بين فصاائين 

ماان المساارهية. وبعاادما امت اال الخصاا  ذو الطباا  المسااال ، بقااي براناادو 

ه هتى تئقى منه ضربة قا ً يستفن   بأنااه لاايس قوياااً ضية عئى أنفه لقنته درسا

بقدر ما كان يعتقد! من تهة أخرى، ورغ  إصابته العميقة والاادم النااازو 

ال األلاا  الشااديد، فاعتقااد  هتى قدميه، ل  يتخئف عن إنهاء المسرهية مااتحم 

الجمهور ان االصابة من صئب المؤثراا التااي يفرضااها دور كوالسااكي 

لسئساائة ماال الااى المستشاافى لئخضااوع العنيااف. وماا  نهايااة العاارض ه 

 عمئياا...  

ول  تنته الحكاية بعد. ففي المستشفى  ابت لااه اإلقامااة بعااد تماثئااه 

الى الشفاء ألنه كان يمضي وقته مستميال الممرضاا الااى السااطح. ولمااا 

عرو بنيارة مااديرة المساار  لااه،  ئااب ماان صااديق لااه تئااب مساااهيق 

ج المسرهي واست  ماان   قبئها بوته مخيف ماا  أنااينالتجميل الخاصة بالتبر 

تحت اللطاءن متى أستطي  الخروج من هناو ومن عالقاااا الخااوو التااي 

ارتسمت عئى وته النانرة عرو أن خطته قد نجحت وأن مدة إقامته فااي 

المستشفى قد مددا. ويخت  بالقوالن أتمل ما فااي تئااك اإلقامااة أنهااا كاناات 

 مدفوعة !  

 و وإن لاا  ياانجح فااي التعئااقأما عئى الصعيد العا في، فااإن برانااد

بشخص واهد معين، فإنه ل  يخف عشقه لئنساااء، وأهياناااً لئرتاااال. امااتأل 

سجئه باسماء ارتاابط بهااا موساامياً، تاانوج ماان ثالثااة وأنجااب ماان أك اار، 

رفض ان يعترو ببعض من أوالده وتبنى بعضاً ممن ليسوا أوالده! وفااي 

تعاارو كيااف   اال ذلااك التئخاايص المعقااد الااذي يعكااس هياااة عا فيااة لاا 

، ل  يم ين براندو بين مم ئة شهيرة او سكرتيرة مجهولة، بااين اماارأة تستقر 

 متنوتة او زوتة زميل، بين امرأة تكبره أو فتاة تصلره.  

كانت كل امرأة تعجبه هالال له. وم  هذا برهن فااي مذكراتااه أنااه 

تنتئمان هقيقااي هااين غياار أسااماء  ريداتااه اهتراماااً لحياااتهن الخاصااة. 

م عن زوتاته هااو ماان أبااى  ااواال عمااره اك ر من الالزم عن الكالوتكت   

التحد  عن هياته الخاصة. ول  يفض في سيرته إال عما اعتبااره معئومااة 

 تبي  من دون ان يور  اهدا وخصوصا نفسه!  

لقد عرفت الصحافة ببعض األسااماء وماان الالنحااة الطويئااة ذكاار 

لنااادراا الئااواتي خصوصاااًن هبااه األوال كارميئيتااا و وهااي ماان النساااء ا
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ئى صداقته. الفرنسية توزيان مارياني التي كانت لمدة قصاايرة هافون ع

خطيبتااه. الراقصااة تيااري غااراي. النجمااة فاارانس نااوين. المم ئااة ريتااا 

مورينو. عارضة األزياء آنا كاشفي التي صارا زوتته األولى وأنجباات 

ماريااا لااوين منه صبيا تصارعا من أتئه امام المحاك . المم ئة المكساايكية 

تي تنوج منها وأنجب صبياً وفتاة واتفقا عئااى الطااال  الحبااي كاستينادا ال

قبل أن تعئ  الصحافة أنهما متنوتااان)!( تاريتااا التاهيتيااة التااي أصاابحت 

زوتته ال ال ة وأنجب منها ثالثة أوالد... عاادا عالقاااا أخاارى مهمااة فااي 

 هياته وأخرى عابرة نسي أسماءها في الئيئة التالية. 

 

 هوليوود م  كرهي الشديد  في الحئقة المقبئة الى

 

 2004نوفمبر  12دليل النهار اللبنانية ـ 
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 : مارلون براندو: سرية حياة لن تطوى... يف حلقات

 اىل هوليوود “مع كرهي الشديد”! 
 (4احللقة )

 

غااادر مااارلون براناادو نيويااورك الااى هوليااوود فااي الخامسااة 

أك ر ماان عقااد   ر  الى االبد. وبعد رفضهوالعشرين من عمره تاركاً المس

روا يوماااً فااي هياااته  فيئماااً  آخذاً عئى محترفي مهنة السينما أنه  ل  يصااو 

شااركة  1949مقبوالً ، رف  المنتل ستانئي كرايماار التحاادي مؤسساااً عااام 

إنتاج خاصة بااه تعنااى بمعالجااة موضااوعاا آنيااة مسااتوهاة ماان أهاادا  

بتم ياال دور   براندو الذي رضااي اخيااراً   الواق . وارسل يوماً سيناريو الى

 .The Menالبطولة في فيئ  اوال  

 

من اتل تجسيد شخصية ذلك الرتل المعو   في مستشاافى العااادة 

التأهيل، كان كرايمر ينوي الطئب من براناادو تمضااية بعااض الوقاات فااي 

مركن خاص ماان اتاال التاايلف ماا  الاادور عناادما ساابقه هااذا االخياار الااى 

قين خاضااعاً عئااى ماادى اساابوعين هياااة ا اقتاارا  الفكاارة. فعاااش لمعااو 

ك مشااتركاً فااي سااانر  لئعالتاااا نفسااها. كااان يتنقاال عئااى كرسااي متحاار 

نشا اته  االتتماعية. وعندما سال عن السبب الذي دعاه الى تم يل الفيئ  

قين مأسوياً. ال يدرك الماارء  شر ن شعرا ك  يمكن ان يكون وض  المعو 

هااذا اال متااى واليأ  المتولد ماان وضاا  كهج  المشكئة والحرمان الفوي   

 عاشها بنفسه .

رغ  تئك التصريحاا كان القيمون عئااى الفاايئ  قئقااين. ففااي اثناااء 

التمارين كان براندو يتمت  دوره غير آبه بطريقة أداء اتخرين. لكاان فااي 

اليوم االوال من التصوير نجح في إبكاء المم ئة ترينا رايت الالعبااة دور 

لتقني. ماان دون أي خباارة فااي صفيق المم ئين والفريق اخطيبته فاستحق ت 

السينما، ل  يفعل براندو سوى تطبيق مبدأ ساند في المسر ن تأمين الطاقة 

 القصوى لئعرض االوال.
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 األعجوبة املضحكة 
اثناء اقامته في المستشفى نجح براندو في إضحاك ال الثااين مقعااداً 

اء تقئيد فااي تصرفاته . كان يخرج معه     الذين تقاس  معه  اللرفة من تر 

المساء لئسهر مستعمالً بدوره الكرسي المتحرك. وقد باااا واضااحاً لديااه 

ان زمالءه يضيقون ذرعاً باالشااخاص الااذين تاادفعه  الشاافقة الااى التااود د 

رة  الاايه . ذاا ماارة، وكااانوا فااي أهااد الباااراا تقاادمت ماانه  اماارأة مبشاا 

والرتاااء. اسااتوى براناادو  شرعت تشر  فواند الصااالة وفاعئيااة االيمااان

ب كئماتهااا ثاا ، وباابطء عئ ى كرسيه المتحرك، وبدأ يتقدم منها مدعياً تشاار 

شااديد، وقااف عئااى قدميااه وقااام بخطااواا هااذرة قباال أن يكماال العاارض 

برقصة كالكيت! وزع  المقهقهون الشاهدون عئى هذا الحااد  ان الماارأة 

 غابت عن الوعي امام تئك االعجوبة !

سااتطاع ماان . لكاان براناادو اThe Menيئ  نجا  نساابي أصاااب فاا 

ترانااه إثباااا الجاذبيااة التااي يمارسااها عئااى الجمهااور. بعااض اوسااا  

المسر  اعتقد أنه سيرت  الى الخشبة لكن سريعاً مااا أعئاان رفضااه رغاا  

أهل المسر  الذين رغبااوا فااي أن يصااير أهاا  مم اال مساارهي فااي  خيبة  

الصراهة مكرراً أنه ل    اميركا. وعب ر براندو عن قرار اعتناله بأك ر من

أ يوماً التفر   لئمساار  الكالساايكي وأن الئعااب عئااى الخشاابة لاا  ياانجح يش

يوماً في إعطانه الرضى الذاتي. ويضيف وهذا ما استهجنه ك يرون ألنااه 

صدر عن مم ل موهوب االشااياء التااي تسااعدني هااي مسااانل شخصااية ال 

 تمت الى مهنتي بصئة !

 النجاح الالمبال 
بااٍل بالسينما م ئه! خنانتااه اً الى هوليوود مم ل غير مل  يصل يوم

تألفت من بضااعة تينااناا )والمعااروو أنااه ماان أ ئااق الجيناان كموضااة 

اا  عامة بعدما كان مقتصراً عئااى العماااال( وقمصااان قطنيااة ماان دون قباا 

يرتديها هتى في هفالا االستقباال الخاصة لئمبتدنين. كااان يطاارد معئقااي 

هاً الساابب الو الصحافة رافضاً إعطاء ال هيااد الااذي دفعنااي مقابالا مصاار 

 الى التم يل هو عدم امتالك الجرأة لرفض ما عرض عئي  من الماال .

في تئك الحقبة كان يقطن لدى خالته م  تدته الينابيت وينام عئااى 

كنبة في الصالون عئماً أن مدخوله كان اك ر من كاااو ليسااتقل فااي شااقة. 

رد عئااى ذين كانوا يمضون وقااته  بااالأهئه ال   ريقة لباسه وعيشه هي را
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ين عئااى مقابئتااه. وماارة رضااي المشاااركة فااي  اسائة الصحافيين المصاار 

 اهدى الجئساا الصحافية فحضر مرتدياً روب النوم الخاص بجدته!

ف مااارلون تااأثيراً كبيااراً فااي السااينما. ساارعان مااا  وماا  هااذا خئاا 

و هااذا الفاان أنهاا  أمااام مم اال عبقااري ذي شخصااية تذابااة  اكتشااف هرفياا 

ده تخدمه  عئى الصعيد   ال تمر  التجاري. وعى براندو هذا الموضوع فتحو 

كرهاً واضحاً لا أصااحاب الساائطة فااي هوليااوود . ولهااذا، عناادما رضااي 

باعادة إهياء شخصية كوالسكي ذاتها التي أ ئقته في المسر  ونقئها الااى 

 !السينما رغ  كرهه الشديد لها، كان المستفيد والضحية في آن واهد

تقاضااى  A Streetcar Named Desireماان أتاال تم ياال فاايئ  

ألااف دوالر. هقااق الفاايئ  أك اار ماان النجااا  المتوقاا   75براناادو مبئااو 

وخصوصاً ان المم ئين ذاته  الذين لعبوا أدواره  عئااى خشاابة نيويااورك 

تكف ئوا إهياء الشخصياا باالضافة الى المم ئة ييان لي التي كاناات لعباات 

عئى المسرهية التي همئاات خشبة لندن. تفو   الفيئ     شخصية بالنم عئى

 العنوان نفسه م  المخرج ايئيا كازان ذاته، وتكر   براندو نجماً عالمياً.

 يشرب من البئر و... 
ز قاارار براناادو بعاادم العااودة الااى  بعد تصااوير فيئمااه ال اااني تعاان 

. المسر . ويقوال في سيرتهن سمعت بعد هذا أني بعت نفسي الى هوليوود

أدرك تماماااً ماااذا أفعاال. لاا  أكاان  يوماااً أدنااى وهذا أمر صحيح لكني كنت  

اهترام لهوليوود. بالنسبة الااي  هااي البخاال والسااطحية والنقاقيااة والااذو  

السي . لكن أن أم  ل في فيئ  يعني أال  أعمل سوى ثالثة أشهر فااي الساانة، 

 وأن اقوم بما اشاء في الوقت الباقي .

ة التااي قاادمتها هقة وغرفه ماان الاانع  الك ياارهتى بعد نجاهاته الال

اليه هوليوود، بقي مارلون براندو عدواً فكرياً لها وهئيفاااً تجارياااً يسااتفيد 

منها وتستفيد منه! ل  يخااف التناااقض الواضااح بااين افكاااره وتطبيقهااا باال 

فس رها يوماً في هديه نادر أتراه م  تريدة التايمن ن عندما وصئت الااى 

لئمبااادئ المقتناا  بهااا.   مفهوم را  وساذج عن وفاااني  هوليوود كان عندي

كنت أبئه بعض الشيء هين فكرا أنااي اسااتطي  مقاومااة فكاارة ان الماااال 

دانماً عئى هق... أغرب ما في هوليااوود أن ناسااها يباادون  بيعيااين فيمااا 

 أبدو أنا غريباً! .



 

175 

وألن براندو انسان غير تقئيدي بامتياز، تيلف تدريجاً ماا  الشااهرة 

ليته، وماان دون المشاااركة فااي هياااة ن ان يخساار شاايااً ماان اسااتقالمن دو 

 هوليوود االتتماعية او الرضوخ لئعبتها االعالمية.

 في الحلقة المقبلة النجاح والفشل ودائماً النساء  

 

 2004نوفمبر  19دليل النهار اللبنانية ـ 
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 مارلون براندو: سرية حياة لن تطوى... يف حلقات 

 النجاح والفشل 
 (5لقة )احل

 

تناقضة التي تجعل هياة براناادو المهنيااة مختئفااة من المفارقاا الم

عن غيره من المم ئين العااالميين، ان شااهرته مبنيااة عئااى عاادد قئياال ماان 

النجاهاا. عدا ان المم ئين من عياره عرفوا عاادداً أكباار ماان النجاهاااا، 

رياااً. اختبر هو في المقابل عاادداً غياار اعتيااادي ماان االعماااال الفاشاائة تجا

، ثمااة ماان يعتبااره افضاال مم اال عرفتااه السااينما وماا  هااذا، وهتااى اليااوم

 االميركية.

الااذي تقاضااى  A streetcar named desireبعد فيئمااه ال اااني 

الااف دوالر وترشااح فيااه لجاااننة االوسااكار، تقاضااى عاان فيئااه  75عنااه 

ماة ألف )وترشيح ثااان الااى االوسااكار(،  Viva Zapata  1952ال اله 

لمشاااركته فااي فاايئ    1960عااام    الى المئيون دوالر اميركااي  ليصل اتره

The fugitive kind  الااذي صااوره ماان دون رغبااة فعئيااة. وبااين

وفيااه  Julius Caesar 1953التاريخين سئسئة ماان العناااوين الناتحااةن 

أسكت القانئين بعدم قدرتااه عئااى خااوض أدوار تتطئااب الفصاااهة وهفااظ 

 The wildة ثال ة لالوسكار. بعده الخطاباا الطويئة مترشحاً كذلك لمر

one 1953  الفيئ  الذي لعب فيااه شخصااية تااوني الشاااب المتماارد عئااى

رأ  فرقة دراتين وهي شخصية سئبية أتت داعمااة لئصااورة الحاضاارة 

فااي رأ  الجمهااور عاان براناادو المحطاا   ولاا  يكاان نسااي بعااد تقم صااه 

، وهااذه صااورة A streetcar named desireشخصية كوالسااكي فااي 

ن النا  رأياً مساابقاً عنه ل  يحبها براندو وكان  يقوال بعد هذين الفيئمين كو 

عني. صرا ذلك الشخص القاسااي الاابال شاافقة. صاارا أينمااا كااان ذلااك 

الشاب ذا السترة السوداء عئااى دراتااة، هااذا الااوهم الاابال رهمااة. هتااى 

 بعدما أشيخ سوو يسألني النا ن أين رشاشك ! .

 On the حااة بفاايئ  هااو الساااد  لااه وتتوتاات تئااك االفااالم النات 

waterfront   تعئه هذه المرة يستحق تاننة االوسكار الفضل مم ل عام
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بعدما كان ترشح لها سابقاً من دون هظ. عالل الفيئ  عااال  العماااال   1954

والنقاباا ومنوماا العمل ولعب فيه براندو دور تيري مالو ذلااك الشاااب 

تااه بااين دأ مهنة المالكمة ويمضي وقالمتوسط الذكاء وعدي  الخبرة الذي ب 

عمل وآخر عئى الرصيف مربياً الحمام الى هااين اقحامااه واسااتلالله فااي 

 أمور نقابية.

 احلظ باملقلوب 
بعااد هااذا التكااريس انعطااف براناادو فااي مفتاار  آخاار ماان هياتااه 

المهنية. فأفالمه الستة األولى كانت أفالماً غير مصنفة هققت نجاهاااً فنياااً 

يسمح لنفسه بااالوهور فااي أفااالم وبعدما فاز باالوسكار صار وتماهيرياً.  

كبياارة منصاااعاً لاارأي الباااه ين عاان أفااالم ضااخمة ترتكاان اساساااً عئااى 

النجوم.  هوره األوال في انتاج تجاري كااان فااي دور نااابوليون فااي فاايئ  

Desirée تاااله ،Guys and Doll  و 1955عااام ،The Teahouse 

of the august moon  و  1956عااامSayonara  رشااح  1957عااام(

. 1958عااام  The young Lionsدوره فيااه لجاااننة االوسااكار(، و  عن

نجا  تئك االفالم كان مشكوكاً فيه والجمهور بدأ يتساءال لماذا تهاادر م اال 

 هذه الموهبة.

تقاعد المخرج ستانئي كوبريك فتااولى براناادو مهمااة   1958وعام  

لموازنة األساسية لئفيئ  متجاوزاً ثال  مراا ا One eyed Jaksاخراج 

ر وزيااادة ا ئتااه مسااؤولية التااأخ  مااام غضااب شااركة باراماوناات التااي هم 

النفقاا. تئك كانت الشرارة األساسية التااي وضااعت براناادو فااي مواتهااة 

صانعي السينما في هوليوود. وزادها تأزماً مشاركته في النسااخة الجدياادة 

لتصوير شركة هين كئف ا 1962عام  Mutiny on the Bountyلفيئ  

عشاارة ماليااين دوالر اك اار ممااا كااان مقاارراً، فقاارر متاارو غولاادوين 

 المسؤولون ان يكون براندو كبم المحرقة !

األفالم التي صورها براندو في الستيناا انتهاات تميعهااا خاساارة 

وشكل معومها كارثااة سااواء عئااى الصااعيد الفنااي أم التجاااري. هتااى ان 

 Theوينن والً. يااذكر منهااا بعااض العنااابعض هذه االفالم ل  يكن أبداً مقب 

ugly American, Bedtime story ,Morituri, The chase, 

The countess from Hong Kong و ,Candy... 
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في تئك الحقبة ناال براندو نصاايبه ماان االنتقاااداا الفنيااة. هتااى ان 

معجبيه أسفوا لئمنعطااف الااذي اتخذتااه مهنااة ماان بقياات الصااحافة تسااميه 

. وساااه  براناادو ك يااراً فااي  مم اال فااي السااينما االميركيااةتهكماااً أفضاال 

اننالقته هذه عبر سوء تميينه في اختيااار الساايناريواا ورفضااه التم ياال 

، وعاان Lawrence of Arabiaفااي أفااالم عرفاات نجاهاااً كبيااراً م اال 

 ريق ارادته السياة التي أ هرها في التعا ي م  المخرتين والمنتجااين. 

ه الضاارباا ! وفااي فاايئ  يتئقى في  ان يضيف مشهداً   في كل فيئ  م ئه أراد

Reflection in a golden eye تولاات الينابياات تااايئو تئااده عئااى ،

الوته في ماكان منتجو هوليوود يرغبون القيام بالم اال بعاادما عااانوا منااه 

ين ! أما ا باء النفس، فوتدوا في تصاارو براناادو هااذا دلاايالً عئااى  األمر 

كئااه االهسااا  بالااذنب فير المسيحانية، هو ماان يتيانه يعاني من عقدة التك

من تراء وصوال الشهرة وال راء اليه في سهولة من دون ان يبذال الجهااد 

 الك ير وفي مهنة ل  يكن لها االهترام الكبير !

 

 يتبع في الحلقة المقبلة

 العودة الى القمة وحربه مع الصحافة .

 

 2004نوفمبر  26دليل النهار اللبنانية ـ 
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 تطوى... يف حلقات  ارلون براندو: سرية حياة لنم

 العودة اىل القمة وحرب الصحافة 
 (6احللقة )

 

بعد سئسئة أفالم ناتحة قذفته الى لقب "أفضل مم ل اميركي عئااى 

اال ال "، أتت الستيناا اليه بسئسئة من االفالم الفاشئة. ول  يسه ل  بعه 

ب االمااور فعاارو فااي أوسااا  السااينما بااالم ناتي الااذي يك اار ماان المتقئاا 

ل سااانر العئاالن فهااو مم اال تصااعب ادارتااه، الطئباااا  واالنتقاااداا وُهماا 

وانسان ال يرتدع، ووقح، بحيه لاا  يجاارؤ أهااد عئااى تااولي الاادفاع عنااه! 

باا المنتجون والممولون في هوليوود يعتبرونه "وباااء" هقيقياااً لئمااردود 

هون بأن اسمه وهده كفيل تجفيل رؤو  اال مااواال! وفااي التجاري ويصر 

عاماً عئى اختبااار آخاار نجااا    12وبعد مضي أك ر من    بداية السبعيناا،

له، كان براندو في هاتة فعئيااة الااى دور يعيااده الااى القمااة عناادما  اار  

اب   Theاسااامه ليئعاااب دور دون فيتاااو كورلياااوني فاااي فااايئ  العااار 

Godfather. 

اقتر  المخرج فرانساايس فااورد كوبااوال عئااى شااركة باراماوناات 

والجازم! عناادها اعتمااد  ريقاااً مئتوياااً براندو فواته الرفض المطئق اس   

القناع الشركةن قصد النج  في مننلااه فااي بيفرلااي هيئاان ماا  فريااق تقنااي 

، مئتحفاااً "روب" 47وهمئه عئى تسجيل شريط يااديو كإختبااار. بعماار الااا

يابانياً، في فمه ساايجار، ممشااطاً شااعره الااى الااوراء بواسااطة الااا"تيل"، 

ذاً صااوا مصاااب سااابق فااي ندو محااارم ورقيااة فااي فمااه متخاا وض  برا

الحنجرة... تاث ر مديرو باراماونت تااداً بتئااك الئقطااة المقنعااة لئشخصااية، 

هذا قبل أن يعئمااوا اساا  المم اال! وتحاات إلحااا  كوبااوال رضااخوا لالماار 

 معربين عن عدم استعداده  لدف  أك ر من ماة ألف دوالر.

 الى االمواال ماان اتاال االعماااالبراندو، الذي كان في هاتة ماسة  

)االبدية( الجارية في تنيرته في تاهيتي، والذي لاا  يكاان يقباال بأقاال ماان 

مئيااون دوالر لتم ياال اعمالااه االخياارة )الفاشاائة(، رضااي بهااذا األتاار 

"النهيد" شر  اقتطاع هصة ماوية ماان االربااا  العامااة. وفااي النتيجااة، 
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ه الفاايئ  فااي تاااريخ السااينما النجا  المنقط  النوير الااذي هققاا  ونوراً الى 

االميركيااة، ارتااد  العقااد عئااى براناادو ببضااعة ماليااين ماان الاادوالراا 

مئيوناً قبل اقتطاع الضريبة( وبجاننة أوسكار تديدة أعادته   16)وتحديداً  

 الى موق  القمة التي كانت مئكاً دانماً له منذ بداياته المهنية!

 عداوة الصحافة 
مااا لمااادي تااذرياً والااى االبااد. أنجاهااه الجديااد بااد ال وضااعه ا

ر رأيااه بالمهنااة او  الصحافيون الذين اعتقدوا أن نجاهه هااذا ساايجعئه يلياا 

يقبل االتابة في شكل أك ر ديبئوماسااية عئااى اسااائته  فمااا لبااه  اانه  أن 

خاب. "قد تتعجبون ألنني أمضاايت نصااف هياااتي المهنيااة متسااانالً عمااا 

 لتحصاايل لقمااة العاايم أهب أن أعمل. صحيح أني وتدا نفسي مضطراً 

 نة التم يل ل  تكن يوماً من ميولي االساسية".لكن مه

كان براندو ينصاع مرغماً لالدالء باالهاديه الصااحافية فقااط ألن 

العقد يئنمه الترويل لئفيئ  الذي يعمل عئيه. وكااان دانماااً ياارفض التحااد   

الً عن هياته الشخصية. وفااي البااداياا، هااين كااان ال يااناال مماا الً مجهااو 

ا وهمية متضاربة عاان هياتااه. فالمئخصاااا عئى المسر ، أعطى روايا

أ هرته اهياناً مولااوداً فااي   1946و   1944االعالنية الموزعة بين عامي  

كالكوتا واهياناً اخرى في رانلون او بانكوك. أما والااده فكااان فااي رهئااة 

 عن هيواناا غريبة! استكشاو بح اً  

ما  يراً تضئيل الصحافة. فئطالامتئك براندو رو  الدعابة وأهب ك

اعتبر الدعاية الذاتيااة امااراً سااخيفاً وعب ياااً مؤمناااً بااأن هياتااه الخاصااة ال 

هاًن  تعني الجمهور. وتئك نقطة ل  يترات  عنها  واال هياته المهنية مصر 

"الشيء الوهيد الذي يدينه مم ل لجمهوره هو عدم إضجاره". سؤاال آخر 

لتم ياال. وكااان ئيه، نورته الخاصة الى فن ال  يكن براندو يحب االتابة ع

به بالحجااة اتتيااة "آخاار هاا   الجمهااور هااو معرفااة رأيااي بااالفن  يدع  تهر 

ه أك ر بك ير".  المسرهي. الملامراا العا فية المنسوبة الي  تهم 

برفضه التحد   عن فن ه وهياته الخاصة يكااون فشاال فااي ارضاااء 

ب في الحديهو فقااط عناادما اثنينن الصحافيين والجمهور. ومتى كان يسه

ه م ل مسألة الحقو  المدنية في اميركا وبعااض   كان يتحد  عن أمور تهم 

المسانل السياسية وعئ  النفس والسفر والفئسفة والكتب ما خال منها كتااب 

المساار  والسااينما! اضااطالعه فااي هااذه المجاااالا أدهاام الصااحافيين 
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ب ماان الصااحافيين  ماان دون إخفاااء مااراراً. لكاان فااي اللالااب كااان يتهاار 

  .عدانيته تجاهه

ن  أك اار ماان ماارة شاار  لئصااحافة كرهااه الصااحافة! هااذا ممااا مياا 

براندو عن غيره من النجوم. فهو صاااد  هتااى فااي كرهااه، يقااوال كئمتااه 

ويمشي غير مباال بيراء اتخرين. ومن أقواله عن الصحافة "م  الشااهرة 

االمااور   يأتي  ابور منعل من الصحافيين الااذين ال هاادود لشااهيته  الااى

ال تكره شيااً أك ر من أن تمن  من االقتراب ماان أهااد   النقاقية. والصحافة

ادين في الشوارع وصوالً الااى رناايس  معين. عئى سئطتها أن تبدأ من القو 

البالد. وعندما تحقد ألنها ل  تستط  الحصوال منك عئى ما كاناات متوقعااة 

أ ماان سماعه، ال تترد د في تااأليف االمااور عنااك، ألن هااذا تاانء   ال يتجاان 

 القيتها بقبوال أي شيء  الما كان مربحاً".هضارة تقضي اخ 

أتى هذا "الشعور" المفص ل في سيرة هياته. وفي أهاديااه اخاارى 

سال فيها عن اسباب عدانيته لئصحافيين شر ن "ألن النا  الذين يكتبون 

ه  بال مسؤولية وال رهمة، هقودون وغير مجااردين ماان المصاائحة. ألن 

را بما لست عئيه. فأنااا وهاام اصة ال تعني أهداً، وألنني هياتي الخ  صو 

وفاشل ومضحك. أنا انسان وال يحق لي سؤاال أهد عاان هياتااه الخاصااة. 

بأي هق اذاً، وبحجة أنني مم ل يحق لك  سؤالي عن هياتي الخاصةو فااي 

هوليوود ليست االمور بسيطة. فال يتكب د أهد عناء السؤاال... بل يكتب أي 

 . أكرهه  ويضجرونني...". أهب التعا ي م  الصحافيينشيء كان. ال

 التناقض الغريب 
في كل االهواال ل  ينجح براندو فااي إعطاااء هاال مناسااب لمشااكئة 

االنسان المقد ر مصيره بأن يصير مم الً. بمعنى آخر، ماذا يفعل االنسااان 

كي يصيبه النجا  ويبقى محترماً ومحبوباً من الجمهور وفي الوقت نفسه 

ديه له هذا الجمهورو! وماا  هااذا، وبتناااقض ن مقاوماً لالهتمام الذي يب يكو 

غريب، زادا تئك االعتراضاا تلذية شعبيته! وكما شر  بعض النقاااد، 

فإن ثورته هذه، اك ر من موهبته كمم ل، هي التي تعئته نقطة اسااتقطاب 

 في عصر فيه االنسان عبد لئتقئيد والتبعية.

أك اار ممااا   ت تأتي دانماً ابنااة اللرياانةوالالفت ان آراء براندو كان 

تنتل عاان دراسااة وبحااه عميقااين. تصاارفاته كااذلك كاناات ابنااة الساااعة، 

متمردة وصادقة لكن ال تخدم دانماً اللاياا النبيئة التااي وراءهااا. وتمن عااه 
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اب"  عاان تساائ   تاااننة االوسااكار ال ال ااة التااي اسااتحقها عاان فاايئ  "العاار 

ة ابناااء يين لئتحااد  باساامه نصاارة لقضااي وإرساال فتاة من الهنود االمياارك

عرقها واعتراضاً عئى السياسة االميركية المتبعة هي م اال عاان خطواتااه 

 المتمردة لكن "الناقصة".

 

 في الحلقة المقبلة : استبدل االوسكار بالسياسة والشهرة بجزيرة 

 

 2004ديسمبر   3دليل النهار اللبنانية ـ 
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 ى... يف حلقات مارلون براندو: سرية حياة لن تطو
 كار بالسياسة والشهرة جبزيرة استبدل األوس 

 (7حللقة )ا
 

بعدما كادا هوليوود تنسى مارلون براندو وتعتبره رهاناً خاسااراً 

عاان دوره فااي فاايئ    1973من ماض مجيد، عاد ترشيحه لالوسكار عااام  

"العراب" ليقذفه ثانية الى واتهة العبقرية والشهرة. فبعد التصاافيق الااذي 

لمنصة هندية من االباااش لئتحااد  باساامه إعالن اسمه فانناً، اعتئت اتئى  

ر  وتعئن تمنعه عن تسئ   الجاننة نواارا الااى الصااورة المهينااة التااي تصااو 

 فيها هوليوود الهنود.

أدياان موقااف براناادو هااذا بقساااوة. لاايس لتبنيااه قضااية سياسااية 

ماان كااان  والترويل لها، بل لتصرفه غير الالنق وغير المفيد لئهنود. فقااط

د بيرانه والبريء من األهكااام المساابقة والمتصاارو يعرو براندو المتفر

 عئى سجيته ل  يفاتأوا بل اكتفوا بهن اكتافه  مبتسمين "انه براندو"!

 "العراب" والسبب السخيف 
وبهذا يكون "العراب" أعرب عن أن التنامه السياسي واالنساااني 

طااه فيهااا إال المصاائحة أقااوى ماان األواصاار التااي تربطااه بمهنااة ال ترب 

دلة وهو في كل هاال ل  يخف يوماااً اعتناقااه التم ياال عئااى مضااض، المتبا

فقط بليااة المنفعااة الماديااة، وان اتقاان المهنااة بكاال توارهااه. وهااين قباال 

بتم يل دور العراب كان في هاتة ماسااة الااى الماااال لئمضااي فااي تحقيااق 

وعة تاانر فااي "هئ " آخر استحك  به في بداية الستيناا هين أغرم بمجم

وبقااي هتااى  Mutiny of the bounty  تصويره فاايئ   تاهيتي في أثناء

يدف  المبالو الطانئة الستمالكها. هااذا ماان دون ذكاار األمااواال   1973عام  

سيستمر في تو يفها )هتى نهاية هياتااه تقريباااً( تااارة لتحوياال قساا   التي  

ثروة ساامكية من الجنيرة محمية بياية ذاا اكتفاء ذاتي )عن  ريق تربية 

 أخر منتجعاً سياهياً بعيداً عن فساد الحضارة! حويل قس  فيها( و وراً لت 

وربمااا الموقااف االك اار اباارازاً تعئقااه بقضاايتيه السياسااية والبيايااة 

وعااال  الشااهرة،  الخاصااة بااا"تنيرته"، وال مباالتااه تجاااه مهنااة التم ياال 
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ة "الجنياارة" يتئخص بجمئة قالها معتذراً لمحام بعدما اضطر الااى ملااادر

د سابق معهن "يجب ان اقصد باريس لساابب سااخيف". والتخئف عن موع

 اما ذلك السبب "السخيف" فكان هضور العرض األوال لفيئ  "العراب"!

وفااي كاال ماارة كااان الجمهااور يعااذر وال ينفااك معجبااا. فاايراء براناادو 

 السياسية، وليس فقط أداؤه كمم ل، ساهمت ايضاً في بناء "اسطوريته".

 .. حيب الناس كاهن.
د براندو ان يكون مرتبطاً بالتنام مااا. فااي مذكراتااه منذ صلره ارا

يصير كاهناً لتكون له "رسالة" فااي الحياااة. لكاان باادالً ماان  كان يحئ  بأن  

اختيار هللا آثر اختيار االنسان. لذلك ربما هاوال التنام قضايا عامااة تخاادم 

فااي اليونيسااف،   االنسان ماان دون ان يسااو  نفسااه سياسااياً. و ااف نفسااه

رب في يتنام، عارض التسئح النووي. امااا الكفااا  االكباار تواهر ضد الح 

هين شااارك   1963المدنية في آب   الذي خاضه فكان الدفاع عن الحقو   

في المسيرة التاريخية الى واشنطن قبل ان يقصد الجنااوب لئتواااهر ضااد 

ر فااي الت  خئااي عاان التميين العنصري. وبعد اغتياال مارتن لااوثر كينااو فكاا 

القضية لكنه عاد واكتفى بتمويئها. وماان دون التخئااي السينما وتولي زمام  

عن "هربه" هذه، أفاد من شهرته من اتل مساندة الهنود االميركيين وقااد 

قاده ذلااك الااى رفااض تاااننة االوسااكار ألن "السااينما والتئفنيااون اساااءا 

 معامئة الهنود الحمر".

ب اً عئى اعطاااء تبريااراا ألساائو ل  يكن براندو انساناً مفكراً قادر

هياته. لذلك كان يو ف  اقته البااراز تماارده وخصوصاايته عاان  ريااق 

اختيار بعااض األدوار وعباار أدانااه المتماارد. إال انااه كااان يسااتلل بعااض 

المناسباا لإلعااالن عاان بعااض معتقداتااه كمااا هصاال اثناااء عقااد مااؤتمر 

ذا الفاايئ  صحافي في برلين لئاادفاع عاان فاايئ  شااارك فااي تم يئااه. قاااال "هاا 

زية كموقف اخالقي وليس كعقيدة محصااورة بجلرافيااا. يحاوال إ هار النا

هناك نااازيون وآخاارون هساانو االرادة فااي سااانر البئاادان. ماان العقااي  ان 

مناااو  نمضي وقتنا نا رين الى الوراء ملااذ ين أهقاااداً عقيمااة. انااه اماار  

قن "يتحااد  براناادو  كرتاال ألي تقاادم". ممااا تعاال صااحافياً المانياااً يعئاا 

 سينماني".سياسي اك ر منه كمم ل  
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 سياسي... غري سياسي 
ناً فكاارة  رب ما نجح براندو في ان يكون رتل سياسة لو ل  يكن مكو 

دونية عن نفسه. ففي مرهئااة معينااة ماان هياتااه هاااوال ان يحساان ساائوكه 

ساااً   وقتاااً لئقااراءة والدراسااة. لكاان ان اردنااا تصااديق  و ريقة لباسااه مكر 

ولوتية التااي كااان يعانيهااا وال أن اك ر المشااكالا الساايكاصدقانه يجب الق

وبااين مقدراتااه  تكمن بالهوة القانمااة بااين الاانقص فااي ال قافااة الكالساايكية  

الذكانية. وقد هاوال في بداياته الئجوء الااى اختصاصاايين فااي عئاا  الاانفس 

لردم هذه الهوة. من هنا نفه  ايضاً سبب عدانه لئصحافةن فهو كان يخشى 

 يعجن عن االتابة عنه. ان تسأله ما

وهيدة قبل بتدوين البعض من آرانه الفئسفية والسياسية. كان    مرة

تالساً قرب صحافي كندي في  انرة و ئب منه إشعاال سيجارة. استأذنه 

الصحافي )أدلمان( بدردشة صليرة فقبل عئى مضض. وبعدما شاار  لااه 

يقه ماا  المخاارج صااد  The  Arrangementسبب عدم قبوله تم يل فاايئ   

مااارتن لااوثر كينااو، ففااي  مخضوضاً بعد اغتياااال    ايئيا كازان "ألني كنت

اتونااة االخياارة فهماات كاا  ماان الصااعب مصااالحة الطبيعااة البشاارية ماا  

التي تاادفعها الااى العدانيااة"، ألااح  براناادو عئااى رفيااق الرهئااة ان  الميوال  

ن ألقوالااه. وتاااب  الدردشااة متحاادثاً عاا  كي يكون وفياااً   يحمل ورقة وقئماً  

  والاادياناا المختئفااة وال ساايما عاان معامئااة ابادة الشااعوب ذاا األعاارا

الهنود االميركيين. وخت  "هتى وإن أعيد تنوي  العااال  غااداً فااي شااكل لاا  

يبق فيه سوى لون بشرة واهاادة ونوااام اقتصااادي واهااد ومعتقااد سياسااي 

واهد، وهتى ان تحد  النا  للااة واهاادة، ساايجد ماان كااان رأيااه مختئفاااً 

تاااج النااا  الااى عاادو. يحتاااتون الااى  الضطهاد الاارأي اتخاار. يح سبيالً 

هدو، يحتاتون الى شر لمكافحته. ان افال  الدين باارهن عئااى اسااتحالة 

سااا   الااى ان كاال  تعئي  محبة القريب. وأهياااء نيويااورك الجميئااة دلياال  

 شيء قابل لئبي  باست ناء محبة اتخرين".

ليس الموا ااب فكاال ذلااك براندو السياسي والفيئسووو ربما. لكن  

السياسي ما لبه ان استبدله بشلف بياي عئى تنيرة ماان دون ان   الشلف

يحافظ عل أي صئة م  الهنود الحمر وماا  هركااة المساااواة فااي الحقااو  

 المدنية.
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الجنياارة ليفيااق متااأخراً عئااى االهتمااام  تماماً كمااا سينسااى الهقااا 

 بعانئة أكبر من أن تحب كما يجب!

 نثور على جزيرة". لة : "نساء وأبناء ورماد مفي الحلقة المقب
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 مارلون براندو: سرية حياة لن تطوى... يف حلقات 

 ساء وابناء ورماد منثور على جزيرة ن 
 

"كانت الشهرة لعنااة هياااتي ولكاان تخئياات عنهااا بسااهولة. فعناادما 

 ي كنته... اك ر ما الااوم نفسااياصبحت ملمورا ود عت نهانيا الشخص الذ

عئيه هااو كااون مهنتااي اتبرتنااي عئااى عاايم هياااة خا اااة، وان الشااهرة 

اساءا الى كل الذين عرفته  ما عدا است ناءاا... ال يعود النااا  يرونااك 

عئااى مااا اناات عئيااه، باال يعتبرونااك شخصااا اسااطوريا، لكاان هتااى ذلااك 

 الشخص يخطىء".

ونصف ميسيه لاا  تكاان   كتب هذا مارلون براندو في عمر السبعين

! اذ ال يكفااي االعتااراو بارتكاااب االخطاااء لئتكفياار عنهااا. هصاائت بعااد

 واك ر، ليس الندم ضمانا لعدم تكرار المنيد منها!

عرو براندو نجاهاا ك يرة في هياته المهنية التي كرههااا، وفااي 

المقابل اختبر فشال ذريعا في هياته العانئية التي هاااوال هضاانها متااأخرا. 

لكن من الصااعب هصاار اسااماء نه ل  يتنوج سوى ثال  مراا، صحيح ا

النساء الئواتي ارتبطت اسماؤهن باسمه في عالقاا تااارة عااابرة و ااورا 

 ويئااة ومتداخئااة ماا  عالقاااا اخاارى. ماان اورسااوال اناادرو  المم ئااة 

وعارضة االزياء العالمية، الى مارلين مونرو... وسااانر نجماااا السااينما 

سااه بممارسااة مااانين عامااا! لاا  ينكاار يومااا هو التي عاصرها عئى ماادى ث 

الجنس ول  يعف بحسب اقواله اال اسما واهدا من النجماا آنذاك، المم ئة 

 A streetcar named desireفيفيان لي التي شاركها البطولة في فاايئ  

وليس عاان عفااة باال لساابب شاارهه فااي مذكراتااه معترفااان "كاناات تميئااة 

لجمي  بطئة الفيئ  كانت تنام م  ا  خجولة وسريعة العطب وم ل "بالنم" 

تقريبااا. كناات اسااتمئتها بكاال ساارور لااوال وتااود لااورانس اوليفييااه. كااان 

يعرو انها تخونه لكن كما الك ير من االزواج الذين عاارفته  كااان يلااض 

 النور، وانا كنت اقد ره تدا لذا ل  اشأ ان اؤذيه...".

 



 

188 

 هو ومارلني مونرو 
ن لقااى بااين يديااه المم ئااة مااارلي ووفاؤه لئصداقة ايضااا هااو الااذي ا

مونرو! وتقوال الخبرية فيما ينع  فااي ساايرة هياتااه بااأن لقاااءه االوال بهااا 

كان في "اكتور ستوديو" ان لقاءهما االوال هصاال فااي اثناااء تم يئااه فاايئ  

هااين اتاات مااارلين الااى موقاا  التصااوير فااي  1952"فيفااا زاباتااا" عااام 

ازان. وهصاال ان زوتااة تكسا  لمالقاة عشاايقها آنااذاك المخاارج ايئيااا كاا 

اوالده وصئوا مباغتة، فطئب من براندو مسااتنجدا ايااواء مااونرو كازان و 

 في مقطورته وااليهام بأنها عشيقته. فأت  براندو المهمة عئى اكمل وته.

ذلك الئقاء كان االوال بين لقاءاا تالية وبداية لصداقة ستدوم لحين 

يومين او ثالثة ماان موتهااا وفاة النجمة. ويخبر براندو انها اتصئت به قبل 

لكنه اعتذر الرتبا ه بموعد سابق متفقااا معهااا عئااى  دعوه الى العشاء،  لت 

االتصاال في االسبوع المقبل لتحديد موعد آخر. وهو الوهيد بين معارفهااا 

الذي بقي مصرا بأنااه لاا  يالهااظ اي اكتااااب او اهسااا  باالهبااا  لااديها 

 تعرضها لئقتل.مشككاً في نورية انتحارها، داعما نورية  

نفيااه هااذا  ريقااة لئتحاارر ماان ذكاارى انتحااار  ياارى الاابعض فااي

ومحاولااة انتحااار نساااء اخرياااا كاان فااي يااوم مااا عشاايقاته، والالنحااة 

 ويئة... اال انه مرة اخرى ل  يذكر ايا منهن في مذكراتااه! كمااا لاا  يااذكر 

لئتحااد  عاان النفقاااا الماليااة المتوتبااة عئيااه ماان  ايااا ماان زوتاتااه إال 

ى النساء السريعاا العطب، واالفضاال ن! والمؤكد انه كان يميل الترانه

من عر  مئون. اما بالنسبة الى عدد النساااء الئااواتي عاارفهن فهااو بنفسااه 

ا هانال من الملامراا لااذا ال اسااتطي  ان اعتباار نفسااي  يقوالن "عرفت كم 

هااين  1961رتال  بيعيا وعاقال"! وقد بئلت شهيته الجنسية اوتها عااام 

، فااأغوى Mutiny on the bountyى تاااهيتي لتصااوير فاايئ  ذهااب الاا 

سااانر هسااناواا الجنياارة، بالجمئااة والمفاار ، مخئفااا وراءه ابناااء غياار 

!  شرعيين كان من الصعب عئيه التعرو الهقا عئى امهاتهن 

 زوجات وابناء 
ولاادا لاايس بالضاارورة   15تنوج براندو ثال  مااراا، ولااه نحااو  

ة عشرة،  منه  ثالثة بالتبني. منهن، وهو يعترو بأبو 

عئااى   1990المأساة هين اقدم ابنااه البكاار كريسااتيان عااام    وكانت

ا ال  النار عئى خطيب شااايان ووالااد تنينهااا فااي مناانال براناادو. وبعااد 
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فضيحة المحاكمة العئنية التي اتباار فيهااا براناادو عئااى الم ااوال لئشااهادة، 

الخفيااة وذرو دمااوع الوتاا  امااام عدساااا  وكشااف شخصااية براناادو 

نه بعشر سنين ماان السااجن، اعتقااد مااارلون الصحافة، وبعد الحك  عئى اب 

انه لن يشهد مأساة أكبر من هذه. اال ان ابنته المحبوبة شايان، التي هاااوال 

ان يستبعدها عن الشهادة فااي المحاكمااة بادخالهااا اك اار ماان ماارة مصااحا 

ئاات والاادها مسااؤولية قتاال خطيبهااا، وبعااد ثااال   عقئيا، والتااي  المااا هم 

عئى محاولة ناتحة في عيد الفصااح عااام   حاوالا انتحار فاشئة، اقدمتم

1995... 

وبهذا يكون براندو الذي كان يتسئى، تااارة بإفساااد عانئتااه بمحبتااه 

العارمة، و ورا بنسيانها وهجرها ليعود اليها اك ر شلفا وتطئبا، قااد دفاا  

و ثمن مناتيتااه غاليااا، فاسااحا امااام الصااحافة والعااال  مشاااهدة ضااعفه هاا 

ويال ماان اتاال ابقاااء هياتااه )ومشاااعره( عمااال  الشاشااة الااذي كااافح  اا 

 الخاصة بعيدا من االضواء.

 حىت النفس االخري 
وبعد تئوعه من فقدان ابنته وعجنه هتى عن هضور دفنها، صار 

يمضي معو  اوقاته في غرفته متحدثا عئى الالسئكي م  بحارة مسااتعمال 

هااالم التي تربطااه بالعااال . لكاان ا  اسماء وهمية. تئك كانت الصئة الوهيدة

عمال  الشاشة االميركية ل  تكن خباات بعااد. فهااو لاا  يكاان ياااس بعااد ماان 

تحقيق هئ  تنيرته المستحيل الذي كان يودي به الى االفااال  اك اار ماان 

مرة، وكانت السينما، التي ل  يشأ اعالن هبااه لهااا وان ماارة، تاانجح عئااى 

ن انين، ل  يكن اساادال السااتار عاا تعويمه في كل مرة. هتى انه، وبعمر ال م

مهنته السينمانية. فقد كان اعطى موافقته عئى مشروعينن اهياء شخصية 

وتم ياال شخصاايته الخاصااة  Big Bug Manفي فيئ  الصور المتحركااة 

في فيئ  لئسينماني التونسي رضااا بهااي بعنااوان "براناادو وبراناادو" الااذي 

ليااوود لئتعاارو يتحد  عن هئ  رتل اميركي يقصد بياات براناادو فااي هو 

 اليه...

ن المفروض ان يت  التصوير بعد بضعة اشااهر. لكاان رنتااي كان م

براندو خانتا نفسه المقبئة عئى الحياة. هتى زوتته تاريتااا القادمااة سااريعا 

س نبضاااته االخياارة. فلاااب  من الجنيرة في اتصاال عاتل ل  تسااتط  تئماا 

ن ابنانااه كبيااره  براندو تاركا وراءه ممتئكاا ك يرة بال امواال، وورثة ماا 
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اما وصليره  في العاشرة يعاني مرض التوهد كان رز  بااه ع  46في الا

م  اثنين آخرين من خادمته ماريااا كريسااتينا روز...هياااة غريبااة عاشااها 

مم ل بطل هتى آخر انفاسااه. وتحققاات وصاايته االخياارة بن اار رماااده فااي 

تنوب تنيرته عئى المحاايط الهااادىء فااي منطقااة يعاايم فيهااا شخصااان 

قة. ابى اقامة دفن النق ألنه لاا  يشااأ ان تكااون فقطن اهد ابنانه وعشيقة ساب 

فيه مجموعة ارامل يبكين! كمااا أبااى ان ياادفن ماا  المشاااهير هااو الحااانن 

محباااة معجباااين عاااااااااارمة باالضاااااااااافة الاااى سااابعة ترشااايحاا 

 واوسكارين، لاال يتحوال قبره هدفا سياهيا!

 الخير! متمرد براندو، هتى بعد النفس ا
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    إهداء ❖

 براندو   ❖

 براندو.. المدرسة  ❖

 براندو.. األسطورة   ❖

 براندو.. الشاعر   ❖

 براندو.. بروفايل   ❖

 رافيا  براندو.. فيئموغ ❖

 براندو.. توانن  ❖

 ن آالم السيح.. رصد أله  ما كتب عنه ❖

 السؤاال رهيل "العراب"  .1

 وفاة مارلون براندو أنقى عمالقة هوليوود )عالينة عارو( .2

 براندون هئ  عربي آخر يتبخر في الهواء! )إبراهي  العريس( مارلون   .3

 مارلون براندو·· رهيل األب الروهي )محمد األنصاري(  .4

ً   25ه واهدا من اه  النقاد اعتبرو .5  )ووو(  نجما

 )ووو(  مارلون براندو.. النج  األسطورة .6

 )ووو(  رهيل المم ل االميركي مارلون براندو .7

 )خميس الخيا ي( يتحوال اسطورة في الخفاء والتجئي  .8

9.  ً اب السينما العالمية.. وداعا  )ووو(  عر 

 )ووو(  براندو ألااااااف وتااااه أللااااف عاااااام .10

الصه .11 من  )إبراهي   براندون  النرتسية  الى  اليسار  ومن  فئسطين  الى  يونية 

 العريس( 

 صورة معاصرة لألميركي المتمرد والهامشي والحر )ريما المسمار( .12
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 )محمد رضا( ..العراب وماا  .13

 )ووو(  ! لماذا رفض الوهم المهيب تاننة األوسكارو  .14

 اناااه السيناماا )عبا  بيضون(  .15

 ساب  )محمد رضا( ترك فراغاً كبيراً عئى شاشة الفن ال .16

 الفنان .. والمتمرد .. واألسطورة )نبيل زكي(  .17

 زعايا  الاجارياماة الاماحاباوباة )عقل العويط(  .18

 ااب.. الاماائااك ياماااوا )محمد سويد(مارلاااون الحاباي .19

 رتل التناقضاا عاش هياة مئياة بالمفارقاا )أهمد يوسف( .20

 )ووو(  مارلون براندون المخارتون تافاهون .21

 ن براندو.. المجاز متماهيا بالحقيقة )محمد فاضل( مارلو .22

 براندو... رتل التناقضاا والواقعية )تيسون أنكني(  .23

 الفيئ  عن هبي لئعرب )ربي  اسماعيل(  براندون أردا أن أعبر في هذا .24

)محمود   .25 بالتناقضاا  مئياة  وشخصية  فذة  موهبة  براندو..  مارلون 

 النواوي( 

 ة بين عمالقين )إبراهي  العريس( "ثورة عئى السفينة باونتي"ن مجابه .26

 مارلون براندو.. األسطورة الُمضادة )ندي  ترتورة(  .27

 )ووو(  2006آخر أدوار براندو في فيئ  تحريك يُعرض عام   .28

 "عربة اسمها رغبة" لويئيامنن مرآة اكتشاو الذاا )إبراهي  العريس(  .29

 )عبدالنور خئيل(  1اعترافاا األب الروهي لئمافيا ا  .30

 )عبدالنور خئيل(  2الروهي لئمافيا ا  اعترافاا األب  .31

 )عبدالنور خئيل(  3اعترافاا األب الروهي لئمافيا ا  .32

 النور خئيل( )عبد  4اعترافاا األب الروهي لئمافيا ا  .33

 )لينا خئيل(  1مارلون براندو سيرة هياة لن تطوى...  .34

 )لينا خئيل(  3مارلون براندو سيرة هياة لن تطوى...  .35
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 )لينا خئيل(  4لن تطوى... مارلون براندو سيرة هياة  .36

 )لينا خئيل(  5مارلون براندو سيرة هياة لن تطوى...  .37

 خئيل( )لينا  6مارلون براندو سيرة هياة لن تطوى...  .38

 )لينا خئيل(  7مارلون براندو سيرة هياة لن تطوى...  .39

 )لينا خئيل(  8مارلون براندو سيرة هياة لن تطوى...  .40
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