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طائر على الطريق »1981«

في فيلمه الرابع )طائر على الطريق(، يبداأ المخرج محمد خان مرحلة جديدة في 

�سعيه لتقديم �سينما مختلفة، فهو هنا يحاول ك�سر بع�ض التقاليد القديمة والم�ستهلكة 

واأنماط  �سخ�سيات  عن  الدائم  بحثه  ثمرات  اأول��ى  اأم��ام  وي�سعنا  الم�سرية،  لل�سينما 

جديدة للفيلم الم�سري.

لينتقي منه �سخ�سية  التاك�سي،  �سائقي  اإلى عالم  يلجاأ محمد خان  الفيلم  في هذا 

فار�ض )اأحمد زكي(.. �سخ�سية تج�سدت فيها �سفات النقاء والتردد والخجل والجراأة 

لأية  وراف�سة  ال�سكلي،  النتماء  على  ق��ادرة  غير  �سخ�سية  والن��دف��اع..  والتوا�سع 

ت�سكيالت اأو تكوينات جاهزة.. �سخ�سية يعتمل في داخلها تكتل رهيب من القلق والألم 

والكتئاب، رغم اإنها ل تعاني من اأية �سغوطات مادية في حياتها اليومية.

لممار�سة  والمنف�سل  الخا�ض  عالمه  ويعي�ض  يملك  اأن  يحب  منطلق  �ساب  فار�ض 

حريته ال�سخ�سية. فهو غير متزوج، ويحاول اأن ل يربط نف�سه باأحد. لذا نراه يتهرب 

يرتبط  لكنه  زوجها.  مع  م�ساكل  اأية  بتفادي  متحججًا  متزوجة،  ب�سيدة  الرتباط  من 

في  يلتقيان  الحكيم(.  )اآث��ار  ع�سمت  الذكية  الب�سيطة  بالفتاة  عميقة  وجدانية  بعالقة 

اأ�سياء كثيرة، اإل اأنه يتردد كثيرًا عندما تفاتحه في الزواج. بالرغم من اأنه ل يجد نف�سه 

اإل معها، اإل اأن لديه �سعور باأنه مجرد طائر محلق ومنطلق بالن�سبة لها، وراف�ض لأي 

بهذا  تربطه  اأن  وتريد  به،  وملتزمة  الواقع  تعي�ض  فتاة  هي  القيود.  اأ�سكال  من  �سكل 

الواقع، وهو يرف�ض هذا الرتباط باعتباره اأحد القيود. لذا يكتفي باأن تكون له الأخت 

بالرغم  ات�سال بها حتى بعد خطوبتها. ولكن،  الوفية، ويظل على  الحنون وال�سديقة 

ويعي�ض  موجود  فهو  النهاية.  في  له  اأ�سيرًا  يقع  اأنه  اإل  الواقع،  على  فار�ض  تمرد  من 

الفار�ض  لهذا  )اآن  فقد  عليه،  تمرده  درجة  كانت  مهما  له  يخ�سع  اأن  ولبد  الواقع،  هذا 

اأن يترجل(.

التي  المراأة  الحميد(،  عبد  )فردو�ض  فوزية  على   - عمله  بحكم   - فار�ض  يتعرف 

�سوقي(.  )فريد  الإقطاعي جاد  الجانب وغير مخ�سبة مع  اأحادية  تعي�ض حياة زوجية 

ربما  ال��م��راأة.  ه��ذه  نحو  خفي  انجذاب  داخله  في  ويتحرك  غريب،  اإح�سا�ض  فيدفعه 

لمعرفة �سر ذلك الحزن وم�سحة الأ�سى التي تعلو جبينها، اأو ربما للدخول في ما وراء 

وهو  المراأة،  هذه  اإلى  ي�سده  ما  �سيئًا  اإن  العالم.  تعا�سة  كل  تعك�ض  التي  العيون  تلك 

بعد  فيه،  ت�ساركه هي  اإلى ع�سق مجنون  بعد  فيما  البداية، ولكنه يتحول  ل يعرفه في 

مقاومة عابرة منها. اأوًل، لأنها ل ت�ستطيع مقاومة �سخ�سية جريئة ومتمردة ك�سخ�سية 

فار�ض، وثانيًا، لأنها وجدت في فار�ض نظيرها الحقيقي في عالم الرجال، والذي � ح�سب 

ت�سورها � �سيخل�سها من كل هذه التعا�سة والهموم التي تعي�سها.

تتطور العالقة بين الثنين ب�سرعة، وتثمر جنينًا في اأح�ساء فوزية، رغم معرفتهما 

وال�سر�ض.  القا�سي  الزوج  ذلك  في ظل وجود  م�ستحياًل  اأمرًا  تعتبر  باأن عالقتهما هذه 

اأر�ض الواقع، ويجد نف�سه �سلبيًا  اإلى  ليجد فار�ض نف�سه في موقف جديد عليه، ي�سده 

لأقرب  يذهب  فنراه  هذا.  الجديد  و�سعه  طبيعة  اإزاء  ت�سرف  باأي  القيام  عن  وعاجزًا 

النا�ض اإلى قلبه � اإلى ع�سمت � ليحكي لها عن همومه ويطلب منها الم�ساعدة في محنته 

تتكلم  عندما  مجتمعها،  لواقع  خا�سعة  واأ�سبحت  كثيرًا،  تغيرت  قد  يجدها  لكنه  هذه. 

عن هذا الواقع وت�سفه كونه �سجنًا كبيرًا من ال�سعب الخروج منه، والموت هو م�سير 

كل من يحاول الخروج منه. يعي�ض فار�ض حالة من التردد والقلق والتحفز ، ويحاول 

للواقع. وعندما يتخلى عن �سلبيته وتهربه من  التي ت�سده  القوى الخفية  مقاومة تلك 

ونهاية  بانتحارها،  فوزية  نهاية  تكون   .. انتهى  قد  �سيء  كل  يكون  الواقع،  مواجهة 

فار�ض الالمنتمي تحت عجلة �سيارة.

يجب  فار�ض  اأن  على  تمامًا  يوؤكد   - الديك  ب�سير  كتبه  الذي   - الأخير  الم�سهد  في 

اأن يترك  اأن يموت، لأن طبيعته المتمردة تطلب الم�ستحيل، عندما يريد من الإقطاعي 

�سيارته  بين  الت�سادم  ح��ادث  من  فار�ض  ينجو  عندما  التاأكيد  هذا  وياأتي  زوجته.  له 

وال�ساحنة - في لقطة ذكية ت�ساف لر�سيد المخرج - لكنه بعد ذلك مبا�سرة ي�سيع في 

حادث اآخر، وكاأن هذا هو قدره المحتوم.

في فيلم )طائر على الطريق(، نالحظ بروز بوادر �سينما جديدة، تحاول التخل�ض 

من الأنماط وال�سخ�سيات التقليدية الم�ستهلكة، حيث ي�سر محمد خان على اإبراز مكانة 

ال�سورة ال�سينمائية في التعبير عن الحدث الدرامي، والكتفاء بحوار مركز وعميق اإذا 

لزم ذلك. هنا تكون لقطة �سقوط البرتقالة � بعد ن�سوجها � من الغ�سن كتج�سيد معبر ذو 

دللة درامية عن بروز ثمرة العالقة بين فار�ض وفوزية. ونحن نفهم ذلك دون الحاجة 

م�سهد  اأما  للتكرار.  داعي  ول  المعنى  هذا  ج�سدت  فال�سورة  واح��دة،  حوار  كلمة  اإلى 

فار�ض وهو يلهو بالطائرة الورقية، ومحاولته العقيمة لالإم�ساك بها، فهو تعبير عميق 

وموحي يمثل رغبة فار�ض بالنطالق في الأجواء الرحبة، والو�سول اإلى الم�ستحيل.

اأنا،  بدايتي  هو  الطريق  على  )طائر  فيقول:  هذا،  فيلمه  عن  خان  محمد  يتحدث 

تاأملت  حين  جاءت  الفيلم  فكرة  خا�ض.  �سكل  عن  فيهم  اأبحث  كنت  ال�سابقون  الثالثة 

هنا  لكن  ال��ف��رد،  �سينما  اأح��ب  واأن���ا  �سم�ض  �سربة  منذ  ب��ه.  واأح�س�ست  معينًا  �سائقًا 

الم�سمون اأقوى، اأق�سد فهمًا وتاأماًل اأعمق لل�سخ�سية !!(.

ال�سينما،  باأ�سلوبه وفهمه لمفهوم وماهية  اأكثر  الفيلم يرتقي  اإن محمد خان بهذا 

الك�سول  المتفرج  ومزاج  ذوق  عن  بعيدًا  كفنان،  عنه  تعبر  التي  ال�سينما  اإلى  متو�ساًل 

والتقليدي.

تتحدث  التي  الأف��الم  هي  كثيرٌة 

ع��ام،  ب�سكل  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��ي��ادة  ع��ن 

ريت�سارد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  ولكن 

التي  ال�سخ�سيات  اأكثر  كان  نيك�سون 

ع��ول��ج��ت ب��اإن��ت��اج��ات ه��ول��ي��وودي��ة، 

جيت(  )وت����ر  التج�س�ض  فف�سيحة 

في  الرئا�سة  ع��ن  نيك�سون  وتنحي 

الأم��ي��رك��ي  ال��ت��اري��خ  �سهدها  ظ��اه��رة 

لأول مرة، كانت مادة د�سمة لمخرجي 

ال�سينما، وقّدمت لنا لوحة �سينمائية 

 Frost/Nixon فيلم  هي  هائلة 

عام 2008.

الن  ال���م���خ���رج  ب��ف��ي��ل��م  ب����داي����ًة 

 All the President’s( باكوك 

 Secret( عام 1976، وفيلم )Men
للمخرج   1984 ع��ام   )Honour
روبرت األتمان ولعب بطولته الممثل 

المخرج  ل��ي��اأت��ي  ه���ول،  بيكر  فيليب 

اأوليفر �ستون بفيلم )Nixon( عام 

الممثل  ببطولته  ق��ام  وال��ذي   1995

هذه  واآخ��ر  هوبكنز،  انتوني  الكبير 

Frost/ فيلم  ه��و  واأهمها  الأف���الم 

Nixon عام 2008 من اإخراج رون 
هاورد ومن تاأليف الكاتب البريطاني 

لخم�سة  الفيلم  تر�سح  مورغان،  بيتر 

مخرج  اأف�سل  منها  اأو�سكار  جوائز 

منها  يح�سد  اأن  دون  ممثل  واأف�سل 

المقابلة  حول  ويتمحور  جائزة،  اأي 

الإع��الم��ي  م��ع  لنيك�سون  ال�����س��ه��ي��رة 

ثالث  بعد  فور�ست  ديفيد  البريطاني 

�سنوات من ا�ستقالته.

ف�سيحة الوتر غيت التي اأطاحت 

بالرئي�ض الأميركي )من الم�سرح اإلى 

ال�سينما(

الأمريكي  الممثل  الثنائي  ق��ّدم 

ن��ي��ك�����س��ون(،  )دور  لن��غ��ي��ال  ف���ران���ك 

م��اي��ك��ل �سين  ال��ب��ري��ط��ان��ي  وال��م��م��ث��ل 

)دور فور�ست( م�سرحية تحمل نف�ض 

على  مورغان  بيتر  للموؤلف  العنوان 

م�سرح  على  ث��م  وم��ن  ل��ن��دن،  م�سرح 

ب�����رودوي، وح�����س��د ف��ي ذل���ك ال��وق��ت 

جائزة  عامًا  ال���71  �ساحب  )لنغيال( 

ممثل،  ك��اأف�����س��ل  الم�سرحية  ت��ون��ي 

لتقديم  )لنغيال/�سين(  الثنائي  وعاد 

ال�سينما  ف���ي  ول���ك���ن  ال��ع��م��ل  ن��ف�����ض 

ه���اورد  رون  ال��م��خ��رج  اإدارة  ت��ح��ت 

ال�سكالي  الفيلم  �سابقًا  ق��ّدم  وال��ذي 

 ،)The Da Vinci Code(

فيلم  اإخ��راج  خطف  قد  )رون(  وك��ان 

م���ارت���ن  م����ن   Frost/Nixon
�سكور�سيزي و�سام مندي�ض وجورج 

ال�سيناريو  ب��اإع��داد  ليقوم  ك��ل��ون��ي، 

ن��ف�����ض م���وؤل���ف ال��م�����س��رح��ي��ة ال��ك��ات��ب 

ال��ب��ري��ط��ان��ي ب��ي��ت��ر م���ورغ���ان ال���ذي 

تقديم  في  بالجراأة  ن�سو�سه  ات�سمت 

اأفالمه  ومن  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

 The Last( و )The Queen(

.)King of Scotland
بين )وتر غيت( والمقابلة 

�ساعتين،  في  الفيلم  اأحداث  تقع 

وهو   1974 ع��ام  اآب   8 ي��وم  وي��ب��داأ 

لنيك�سون  التاريخية  ال�ستقالة  يوم 

في  وان��ع��زال��ه  الرئا�سية  ال�سدة  م��ن 

حول  �سحفي  حديث  اأي  دون  بيته 

تبرير  اأو  اعتذار  اأي  ودون  الواقعة 

غيت(  )الوتر  ف�سيحة  في  ح��دث  لما 

اأو في المجازر في فيتنام وكامبوديا، 

ل���ي���ح���اول ف���ي ال��م��ق��اب��ل الإع���الم���ي 

الح�سول  فور�ست  ديفيد  البريطاني 

نيك�سون  م��ن  ح�سرية  مقابلة  على 

من  �سنوات  ثالثة  بعد  بذلك  لينجح 

اأن  بعد   1977 ع��ام  وذل��ك  ا�ستقالته 

لتكون  لقاءها،  دولر  األ��ف   600 دفع 

عن  تزيد  ل  منها  كل  جل�سات  باأربعة 

الكالم  ي��ك��ون  اأن  وب�سرط  �ساعتين 

عن ف�سيحة التج�س�ض )وتر جيت( ل 

يتجاوز خم�ض الوقت الكلي.

اآذار   23 ف��ي  ال��م��ق��اب��الت  ت��ب��داأ 

نيك�سون  فوري�ست  ويفاجئ   1977

تتلف  ل���م  )ل���م���اذا  الأول  ب�����س��وؤال��ه 

الأ�سرطة الخا�سة بالتج�س�ض؟( ولكن 

ويعتمد  ال�سوؤال  من  يفلت  نيك�سون 

ال�����س��رد والإط���ال���ة والل��ت��ف��اف ح��ول 

 25 الثانية  المقابلة  لتكون  ال�سوؤال، 

وكامبوديا  فيتنام  محور  حول  اآذار 

والمجازر التي ارتكبت اآن ذاك.

المقابلة  ف��ي  نيك�سون  ي��ت��اب��ع 

ت���ف���وق���ه ع���ل���ى م�����ح�����اورة وي���ج���ره 

ال�سالة  عن  الحديث  في  ل�ستفا�سة 

)الم�سيحي(  نيك�سون  بها  ق��ام  التي 

م����ع وزي������ر خ���ارج���ي���ت���ه ك��ا���س��ي��ن��ج��ر 

فور�ست  اإح�سا�ض  وقبل  )اليهودي(، 

نيك�سون  من  ات�سال  ياأتيه  بالهزيمة 

ال�����س��رب( وراح  ف���ي  اأف�����رط  )ال�����ذي 

و�سعه  طفولته،  عن  بغ�سب  يتحدث 

اأ�سحاب  حيال  م�ساعره  ال�سيا�سي، 

المتياز، لتكون الجل�سة الأخيرة في 

22 ني�سان والتي اأ�سقط فور�ست فيها 

اأن  بعد  القا�سية  بال�سربة  نيك�سون 

ليعترف  الجهات  جميع  من  حا�سره 

ارتكبها  ال��ت��ي  ب��الأخ��ط��اء  نيك�سون 

ويقدم اعتذاره.

بين ال�سيناريو والإخراج

اأن المو�سوع الذي يعالجه  رغم 

ولكن  ب��ال��ج��م��ود  يت�سف  ق��د  الفيلم 

ذلك،  عن  ج��دًا  بعيدًا  كان  ال�سيناريو 

ف��ك��ان ُم��ح��ك��م��ًا ف��ي ���س��ي��اغ��ت��ه ب��ع��ي��دًا 

ع���ن ال��ت��ن��م��ي��ق وال��ت��زي��ي��ن، وت��ع��ام��ل 

بق�سد  لي�ض  نيك�سون  �سخ�سية  مع 

الإيديولوجية  الإدان���ة  اأو  التمجيد 

)كما تعامل معها الأفالم ال�سابقة( بل 

�سخ�سية  على  ال�سوء  ت�سليط  اعتمد 

القرارات  واتخذت  ال�سلطة  مار�ست 

ف��ي ف��ت��رة م��ن اأه���م ف��ت��رات ال��ت��اري��خ 

الأمريكي والعالمي، وحاول تقديمها 

وفرحها  و�سعفها،  بقوتها  ع��اري��ة 

وحزنها، منطلقًا من الواقع التاريخي 

واإعادة �سياغته ليتحول لكلمات على 

درام��ا  لين�سج  ال�سخ�سيات،  ل�سان 

مليئة بالرونق والمتعة.

ه��ذا  )رون(  ال���م���خ���رج  ح�����ّول 

بين  حقيقية  ل��م��ب��ارزة  ال�سيناريو 

منهما  كاًل  حمل  وفور�ست،  نيك�سون 

وا�سحًا  وك��ان  حلبة،  ف��ي  لم�سارع 

مما  زواي��اه��ا  وتعدد  اللقطات  كثرة 

اأ����س���اف ب��ع��دًا ح��ق��ي��ق��ي��ًا خ��ا���س��ة في 

بين  المقابلة  �سّورت  التي  الم�ساهد 

لم�سة  ذل��ك  على  واأ���س��اف  الث��ن��ي��ن، 

وثائقية مميزة عبر تحدث ال�سخو�ض 

حول المقابلة وردود اأفعال نيك�سون 

وفور�ست.

در�ض في ا�ستخدام الأدوات

)لنغيال/�سين(  ال��ث��ن��ائ��ي  ك���ان 

متميزان في اأدائهما، وظهرت حرفية 

مما  العمل  في  بارز  ب�سكل  )لنغيال( 

الأو�سكار عن  لتر�سيحه لجائزة  اأدى 

يح�سدها  لم  واإن  ممثل  اأف�سل  فئة 

اإذ �سنع  اأوج عطاءه،  في  كان  ولكنه 

ي�ستن�سخها  ولم  نيك�سون  �سخ�سية 

بمحاكاته  يكتفي  ف��ل��م  ي��ق��ل��ده��ا،  اأو 

ال�سخ�سية بل اأ�ساف اإلى ذلك تج�سيد 

لها ووعيه  مالمحها منطلقًا من فهمه 

ومنطقية  بر�ساقة  متنقاًل  لجوانبها، 

من الهدوء اإلى النفعال ومن ال�سكينة 

اإلى التحدي ومن الغ�سب اإلى المرح 

ومن القلق والتوتر اإلى الثقة بالنف�ض 

اأي��ًا  )لن��غ��ي��ال(  يهمل  فلم  وال��ت��ح��ك��م، 

عينيه  نظرات  من  كممثل  اأدوات��ه  من 

بطريقة  وم�����رورًا  ي��دي��ه،  وح��رك��ات 

ل�سوته  وو�سوًل  وحركته،  جلو�سه 

وا���س��ت��خ��دام��ه ل��ع�����س��الت وج��ه��ه في 

منولوجًا  ذلك  اإلى  واأ�ساف  التعبير، 

داخليًا محكمًا عّبر عن مكنوناته دون 

اأن يقول كلمة.

ل��ع��ل اأك���ث���ر ال��م�����س��اه��د اإث�����ارة 

به  ق��ام  ال��ذي  الم�سهد  ذل��ك  وحيوية 

حيث  فندقه  في  بفور�ست  بالت�سال 

متكاماًل  م��ون��ول��وج��ًا  )لن��غ��ي��ال(  ق��دم 

در�سًا  يعتبر  وربما  بالحياة  مفعمًا 

الممثل  وا�ستخدام  الأداء  في  مهمًا 

الم�سهد  لهذا  متابعتك  فعند  لأدوات��ه، 

اأن  دون  حوا�سك  )لن��غ��ي��ال(  �سي�سد 

ي�سعرك باأنه يبذل جهدًا في ذلك.

فيلم Frost/Nixon والمقابلة التاريخية التي اأ�سقطت ورقة التوت!

ميلي�سا ماكارثي جا�سو�سة مبتدئة
يقدم فيلم »الجا�سو�سة« ق�سة �سوزان كوبر، وهي موظفة عادية في مكتب 

وتبدو  جا�سو�سة.  اإلى  فجاأة  تتحول  اإي«  اأي  »�سي  الأميركي  ال�ستخبارات 

مهمة البطلة المبتدئة غير هينة، حيث عليها تفكيك �سبكة دولية للتجارة في 

الأ�سلحة واإنقاذ العالم.

في  �سكرير  بالل�سي�ستر  له  عالمي  عر�ض  اأول  في  تقديمه  تّم  الفيلم 

تقديم  في  رغبته  على  فيغ  بول  الإنكليزي  المخرج  اأك��د  وقد  لندن، 

اأفالم  عادة  لها  ت��رّوج  التي  النمطية  ال�سورة  عن  بعيد  ن�سائي  دور 

التج�س�ض. ويقول فيغ »اأ�سبح في هوليوود عدد اأكبر من الأدوار التي 

بجعلهن  وذلك  تافهة؛  غير  لكنها  طريفة،  �سخ�سيات  في  الن�ساء  تقّدم 

وفي  رج��ل،  عن  بالبحث  خاللها  يكتفين  التي  تلك  غير  ق�س�ض  داخ��ل 

عملهن،  يع�سقن  اللواتي  الن�ساء  عن  تتحدث  التي  الق�س�ض  اأف�سل 

في  نحن  ما  هذا  مبررات،  عن  يبحثن  ل  اللواتي  القويات  والن�ساء 

حاجة اإليه، علينا اأن نوظف المزيد من الن�ساء المرحات«. ومن هناك 

اأّدت ملي�سا ماكارثي دور نان�سي كوبر، حيث خا�ست الممثلة الكوميدية 

لأول مرة في حياتها تجربة الأدوار الحركية، وعن الدور تقول »كان ذلك 

خيالي،  ب�سكل  ع�سالتي  مّد  وحاولت  ع�سلية  بت�سنجات  اأ�سبت  مذهال، 

ومع هذا اأعجبني حقا فعل ذلك، اأريد تكراره حال لو ا�ستطعت، اأعجبني 

القيام بدور حركي و�سعدت برفع هذا التحّدي ال�سعب«.

 Mad Max: Fury Road دور الممثلة الجميلة ت�سارليز ثيرون في فيلم

�ستقوم   ،Deadline ل�سحيفة  فطبقًا  لها.  القادم  الوحيد  القوي  ال��دور  يكون  لن 

الكاتب  رواية  على  المبني  الفيلم   The Coldest City فيلم  ببطولة  ت�سارليز 

اأنتوني جون�سون ال�سهيرة التي تحمل نف�ض العنوان.

للعمل  مهاراتها  ت�ستغل  )ثيرون(،  �سرية  جا�سو�سة  حول  الفيلم  ق�سة  تتمحور 

في المخابرات عندما ُيقتل �سابط �سري من المخابرات البريطانية قبل وقوع حائط 

بكتابة  �سيقوم  جون�ستاد  وكيرت  بالإنتاج،  �ستقوم  اأي�سًا  ثيرون  مبا�سرًة.  برلين 

�سيناريو الفيلم الذي �سيدخل مرحلة الإنتاج اأكتوبر القادم على ان تكون اأغلب مواقع 

الت�سوير في األمانيا.

ثيرون جا�سو�سة �سرية في فيلم

The Coldest City

نجوم ال�سينما... �سداقة وم�سالح واأ�سياء اأخرى
على  تقت�سر  ال�سينما  ن��ج��وم  بين  ال��ع��الق��ة  اأن  البع�ض  يظن 

اأو  الأف��الم  اأح��د  في  معًا  العمل  اأو  والمناف�سة  والغيرة  المواعدات 

ولكن  العر�ض؛  اأو  العمل  بانتهاء  ت��زول  اأن  تلبث  ول  الم�سل�سالت، 

ببع�سهم  يرتبطون  العالميين  النجوم  من  فكثير  ذلك،  غير  الحقيقة 

العمر،  طيلة  وربما  طويلة،  ل�سنين  ت�ستمر  قوية  �سداقة  بعالقات 

وج��ورج  بيت  ب���راد  النجمين  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال�سداقة  عليها  وم��ث��ال 

�سلمان خان  بوليوود  نجما  كروز،  كلوني، و�سلمى حايك وبينلوبي 

عن  الأمثلة  بع�ض  التقرير  هذا  تطول.في  والقائمة  و�ساروخان... 

عالقة ال�سداقةالحقيقية التي تربط بين نجوم الفن ال�سابع.

وجورج  بيت  ب��راد  النجمين  تربط  التي  ال�سداقة  عالقة   

كلوني تعود اإلى اأكثر من 14عامًا، وبرغم الظروف والرتباطات 

دائمًا  الوقت  يجدان  كانا  اأنهما  اإل  الكثيرة،  والعائلية  الفنية 

ليجتمعا معًا، ويتبادل ال�سحك والمزاح الذي ا�ستهر عنهما. وقد 

اجتمع النجمان لأول مرة في الفيلم الأمريكي »اأو�سن 11« عام 

2001، وا�ستركا معًا في بطولته، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن 

�ساهدًا  يكون  اأن  بيت  كلوني طلب من  اإن  اأبدًا، حتى  يفترقا  لم 

على عقد زواجه من اأمل علم الدين.

ولم تثبت حتى الآن �سحة المعلومات التي ن�سرتها اإحدى 

اإلى  افترقا  النجمين  اإن  التي تقول  الأمريكية  الف�سائح  مجالت 

للمرح  الكبير  وحبه  »ال�سبيانّية«  كلوني  ت�سرفات  ب�سبب  الأبد 

الآخ��ر  ال�سبب  اأن  المجلة  ذك��رت  كما  ن�سج،  عن  تنم  ل  والتي 

لخالفهما يعود اإلى اأن كلوني �سوهد مع جنيفر اأني�ستون »زوجة 

بيت ال�سابقة«، في كابو �سان لوكا�ض خالل عطلة الأعياد.

قوية  �سداقة  بعالقة  و�ساروخان  خان  �سلمان  بوليوود  نجما  ارتبط 

تعود اإلى ت�سعينات القرن الما�سي، وقدما معًا مجموعة من اأنجح اأفالمهما، 

 ،Hum Tumare Hai sanam ،Kuch Hota Hai :نذكر منها

ممثل،  اأف�سل  لجائزة   1998 �سنة  في  معًا  وتر�سحا   ،Karan Arjun و 

و�ساروخان عن فيلم   Pyar Kya Toh Darna Kya سلمان عن فيلم�

احتفل  ذلك  ومع  حينها،  �ساروخان  فاز  وقد   ،Dil Toh Bagal Hai
البطالن معًا و�سربا مثاًل في المحبة وال�سداقة والمناف�سة.

بين  لها  مكانًا  تجد  الخالفات  ب��داأت  حيث  كثيرًا،  ت��دم  لم  ال��ود  عالقة 

اإلى  راي  اإي�سورايا  النجمة  دخلت  عندما  وبالتحديد  العزيزين،  ال�سديقين 

في  كبير  دور  خ��ان  �سلمان  للنجم  ك��ان  معروف  هو  وكما  بوليوود،  عالم 

مع   Devdas فيلم  ف��ي  ت�سارك  لأن  اختارها  حيث  و�سهرتها،  ظهورها 

�ساروخان.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم بداأت الغيرة تت�سل�سل اإلى قلب 

فيلم  في   Ishq Kameena اأغنية  بعد  ال�سائعات  وزادت  خان،  �سلمان 

2002. اإل اأن العالقة بين النجمين كانت اأقوى من هذه  في عام   Shakti
الخالفات وال�سائعات الكثيرة التي تناولتها ال�سحافة الهندية، وت�سارك فيما 

بعد بع�ض اأعمالهما ال�سينمائية. وكانا كلما التقيا في مكان اأو حفل ي�ستقبالن 

بع�سهما بالبت�سامات والأح�سان.

 عالقة النجمتين �سلمى حايك وبينلوبي كروز لم تكن عادية اأبدًا، حيث 

ت�ساركتا الأفراح والأحزان والأفالم، وحتى اإنهما عا�ستا معًا بع�ض الوقت، 

Huevos. وتعاونت النجمتان  وكانت �سلمى تنادي بينلوبي با�سم »الدلع« 

في فيلم Bandidas عام 2006، وكثيرًا ما تحدثت كروز عن عالقة ال�سداقة 

القوية التي تجمعها بحايك، وو�سفتها باأنها من اأقرب ال�سديقات اإلى قلبها .

وكان ل�سلمى دور كبير في تخطي كروز لتبعات انف�سالها عن النجم توم 

 Vanilla Sky كروز، وعالقة الحب التي دامت ثالث �سنوات وبداأت بعد فيلم

�سنة 2001، وقيل وقتها اإن النجمين ا�سطرتهما ظروف عملهما ال�سينمائي 

اإلى البقاء بعيدين عن بع�سهما لفترات طويلة، وقد اتخذا القرار ب�سكل ودي 

والبقاء �سديقين فقط. وبعدها �سافرت بينلوبي لتق�سي اإجازة الأعياد اإلى 

جوار �سديقتها �سلمى حايك في منزلها في النورماندي في فرن�سا. بدورها 

�ساندت بينلوبي �سديقتها المقربة حايك ووقفت اإلى جوارها عند عملها في 

هوليوود، وتظل �سلمى تذكر تجربتها الكبيرة في فيلم »فريدا« الذي ج�سدت 

خالله حياة و�سخ�سية الفنانة الت�سكيلية المك�سيكية فريدا كحلو، وتر�سحت 

هذه  خالل  وقعت  �سلمى  اإل  غلوب.  والغولدن  لالأو�سكار  ال��دور  عن  وقتها 

الفترة في م�سكلة كبيرة ومنيت بخ�سائر مالية �سخمة وا�سطرت لالقترا�ض 

من البنك، ولم توف القر�ض اإل بعد خم�ض �سنوات، وبدعم كبير من �سديقتها 

بينلوبي التي وقفت اإلى جوارها ور�سحتها للعمل في اأكثر من فيلم.

 قطبا بوليوود تحالف الجمال�سديق و�ساهد زواج

الناجي

ميال  برو�سنان،  بير�ض  بطولة: 

جوفوفيت�ض،اآنجيال با�سيت. 

اإخراج: جيم�ض ماك تيج.

ت�����دور اأح�������داث ال��ف��ي��ل��م 

حول امراأة اأمريكية تعمل في 

اإحدى مقار الخدمات التابعة 

بالعا�سمة  المتحدة  للوليات 

البريطانية لندن، وعندما يتم 

الذي  المقر  وتفجير  تفخيخ 

النجاة  من  تتمكن  به،  تعمل 

الوحيدة  الناجية  هي  لتكون 

في  ي�سعها  مما  الحادث،  من 

دائرة ال�سك اأن تكون متورطة 

في�سبح  التفجير،  ه���ذا  ف��ي 

ال��خ��ي��ار ال��وح��ي��د اأم��ام��ه��ا اأن 

اأن تجد فاعل  تهرب وتحاول 

هذه الجريمة وحدها.

�أ�سمح لقلبي باخلفقان

اأنيل  �سوبرا،  بريانكا  بطولة: 

�سيفالي  �سينج،  رانفير  كابور، 

�سيتي.

اإخراج: زويا اأخطار.

ك����م����ال ون���ي���الم  ي���ع���د   

كابور و�سيفالي  )اأنيل  ميهرا 

الأزواج  اأك��ث��ر  م��ن  ���س��ي��ت��ي( 

���س��ع��ب��ي��ة ف���ي م��دي��ن��ة دل��ه��ي، 

وال���ل���ذان ي��ك��م��الن م��ًع��ا ه��ذا 

على  الثالثين  الذكرى  العام 

المنا�سبة  وه���ى  زواج��ه��م��ا، 

ال���ت���ي ت�����س��ت��دع��ي ب��ال��ت��اك��ي��د 

مع  يتالئم  بما  لئ��ق  احتفال 

بها  يحظيان  التي  ال�سعبية 

ذاتها،  المنا�سبة  طبيعة  ومع 

مجموعة  بدعوة  يقومان  لذا 

العائلة  واأفراد  الأ�سدقاء  من 

10 اأيام في  المقربين لق�ساء 

اأوروبا.

اأع��ل��ن��ت ال��م��خ��رج��ة ك��اث��ري��ن 

اأخيرًا، عن نيتها اإخراج  هاردويك 

الميت«  اإل���ى  ح��ب  »ر���س��ائ��ل  فيلم 

الكاتبة  رواي����ة  ع��ن  وال��م��ق��ت��ب�����ض 

ذاته،  العنوان  تحمل  دياليرا  اآف��ا 

وت�����دور ح����ول ���س��خ�����س��ي��ة ت��دع��ى 

بكتابة  تكليفها  يتم  والتي  لوريل 

ر����س���ال���ة ل�����س��خ�����ض م���ي���ت ك���اأح���د 

واجبات اللغة الإنجليزية، وحينها 

تختار كتابة الر�سالة لمغني الروك 

الراحل كيرت كوباين.

حتى  طوياًل  وقتًا  وتم�سي   

لم�ساهير  بر�سائل  دفترها  يمتلئ 

�سمنهم  م��ن  ال��ح��ي��اة  ع��ن  رح��ل��وا 

جوبلين،  جاني�ض  ال���روك  مغنية 

واينهاو�ض،  اآم��ي  الجاز  ومغينة 

ال��ط��ي��ران  ف��ي  المتفوقة  ال���رائ���دة 

اأم���ي���ل���ي���ا اإي������ره������ارت، وال��م��م��ث��ل 

العبقري هيث ليدجر.

 وفي تلك الر�سائل، ت�ساركنا 

المدر�سة  حول  الخا�سة  بخبرتها 

لل�سداقات،  واكت�سافها  الثانوية، 

والعثور على الحب. 

ال�ستغالل  عن  اأي�سًا  وتكتب 

اأختها  وفاة  وعن  منه  عانت  الذي 

ماي، التي كانت من المفتر�ض اأن 

تقوم برعايتها. ومن خالل كتابتها 

ال�سخ�سية،  تجاربها  عن  للحقيقة 

تبداأ في تقبل حقيقة موت اأختها.

اإلى  حب  »ر�سائل 

الميت« بتوقيع هاردويك
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