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الراعي والن�ساء »1«

)ال��راع��ي  فيلمه   ،1991 ع���ام  ف��ي  ب��درخ��ان  ع��ل��ي  ال��م��خ��رج  ق���دم 

في  به  ليدخل  ح�سني..  �سعاد  الأ�سطورة  اأفالم  اآخر  وهو  والن�ساء(، 

لموؤلف  رواي��ة  على  بدرخان  عثر  �سنوات  خم�س  فقبل  فنية..  معركة 

اأ�سباني مغمور با�سم )جزيرة الماعز(، وبداأ ي�ستعد منذ تلك اللحظة 

مع  تتفق  لم  لل�سيناريو  كتابة  من  اأكثر  وبعد  ال�سا�سة.  على  لتقديمها 

حامد.  وحيد  ال�سيناريو  كاتب  مع  اتفق  ب��درخ��ان،  علي  نظر  وجهة 

اأ�سر  حامد،  وحيد  بها  يقتنع  لم  خا�سة  روؤية  له  كانت  بدرخان  ولأن 

نظره.  وجهة  م��ن  الماعز(  )ج��زي��رة  بتقديم  اأحقيته  على  منهما  ك��ل 

)رغبة  الأول  بفيلمين:  انتهت  والتي  الطرفين،  بين  المعركة  وب��داأت 

والثاني  ب�سارة،  خيري  واإخ���راج  حامد  وحيد  �سيناريو  متوح�سة( 

)الراعي والن�ساء( اأخرجه بدرخان و�سارك اأي�سًا في كتابة ال�سيناريو 

مع محمد �سر�سر وع�سام علي.

 � تعي�س  والتي  ح�سني(،  )�سعاد  وفاء  الأرملة  عن  الفيلم  يتحدث 

مع ابنتها �سلمى )ميرنا( واأخت زوجها عزة )ي�سرا( � في مكان منعزل، 

وفاء  زوج  عن  ورثنها  اأر���س  قطعة  ي�ست�سلحن  الثالث  يعي�س  حيث 

زميل  زكي(  )اأحمد  ح�سن  المكان  اإلى  ي�سل  ال�سجن.  في  توفي  الذي 

زوجها في الزنزانة، والذي يبدي ا�ستعدادا طيبًا في م�ساركتهما العمل 

اأنه لم يكن مرغوبًا فيه من الثالث ن�ساء في  في الأر�س. وبالرغم من 

من  ال��زواج  فيعر�س  بعد.  فيما  حبه  على  تتناف�سن  اأنهن  اإل  البداية، 

وفاء، وتختفي �سلمى ليبداأ الجميع البحث عنها حتى يعثرون عليها. 

وفاء  من  عزة  فتطلب   . ح�سن  على  النار  �سلمى  تطلق  ق�سد  وب��دون 

النهاية  في  تنهار  ولكنها  بح�سن،  تنفرد  حتى  ف��ورًا  الرحيل  وابنتها 

عندما تكت�سف وفاته.

هذه باخت�سار الخطوط العامة لإحداث فيلم )الراعي والن�ساء(، 

اإل اأن الفيلم ل تكمن قوته وجماله في تلك الأحداث، اإنما تكمن في ذلك 

ال�سالل الملتهب من الم�ساعر والأحا�سي�س الجيا�سة.. تكمن في قدرة 

بمناطقها  �سخ�سية،  لكل  المتعددة  الجوانب  اإب��راز  على  ال�سيناريو 

العالقات  لتباين  الموفق  الر�سد  ذلك  في  تكمن  الغام�سة والم�سيئة.. 

لتوه من �سجن  الخارج   � يت�سلل ح�سن  فعندما  بينها.  فيما  واختالفها 

دام ع�سر �سنوات � اإلى عالم الن�سوة الثالث، تتفتح اأبوابًا ظلت مو�سدة 

لفترة طويلة، ونفو�سًا قاربت على الجدب، واأج�سادًا ت�سققت من الظماأ 

ت�سعى اإلى الرتواء، �ساأنها �ساأن الأر�س التي يحيون عليها.

العالم  عن  والعزلة  البتعاد  اآث��رن  ن�ساء  ث��الث  اأم��ام  هنا  فنحن 

الخارجي لظروف خارجة عن اإرادتهن. واإنكفاأن في و�سط قطعة اأر�س 

اأغنامهن..  فيها  ويرعون  يرعونها  الختياري..  ال�سجن  اإل��ى  اأق��رب 

المالحة  مياهها  تركت  بحيرة �سغيرة،  من  قريبة  الأر�س  من  م�ساحة 

الخارج  من  يبدو  عالمًا  يع�سن  ن�ساء  ثالث  علىها.  المدمرة  اآثارها 

متما�سكًا قويًا، اإل اأنه مليء بلحظات من الحب والكراهية، وتتنازعهن 

م�ساعر متناق�سة.. فوفاء تعي�س اأ�سيرة للما�سي، والحب الذي ما اأن 

يبداأ حتى قتل، تكره المكان وتتمنى اأن تغادره. على عك�س عزة التي 

ت�سعر باأن الأر�س جزء من كيانها.. فهي لها ولأخيها الذي فقد حياته 

في  ال�سبب  باأنها  دومًا  وتذكرها  تكرهها  لذلك  بوفاء..  تم�سكه  ب�سبب 

الفتاة ال�سغيرة �سلمى،  اأما  فقدانها له، فقد كان كل �سيء في حياتها. 

الذكريات  من  مجموعة  �سوى  لها  بالن�سبة  المفقود  الأب  يكن  فلم 

اأزمة  تعي�س  وهي  وعمتها،  اأمها  حكايات  خالل  من  تحبه  الغام�سة.. 

نف�سية نتيجة ق�سوة زميالتها في المدر�سة، في محاولتهن لخد�س تلك 

ال�سورة المثالية التي كونتها عن والدها.

اأع����ل����ن ال���م���خ���رج ك��ري�����س��ت��وف 

اإكماله  بعد  �سيعتزل  اأنه  كي�سلوف�سكي 

الجزء  وه��و   ،1994 ع��ام   Red فيلم 

 Three Colors الأخير من ثالثية

ب��داع��ي  ذل���ك  ي��ك��ن  ول���م   ،Trilogy
التعب، فهو لم يكن من هوؤلء الرجال. 

�ساحر،  اع��ت��زال  بمثابة  ك��ان  اع��ت��زال��ه 

الذي بات را�سيًا اأن يترك فنه من اأجل 

تعبيره.  ح�سب  والتدخين.  ال��ق��راءة 

لم  ب�سنتين،  ذل��ك  بعد  ت��وف��ي  وعندما 

والخم�سين  ال�ساد�سة  تجاوز  قد  يكن 

من عمره.

كي�سلوف�سكي  كري�ستوف  ينل  لم   

جانب  اإل���ى  ي�ستحقه  ال���ذي  ال��ت��ق��دي��ر 

واأوزو  ب��ي��رغ��م��ان  م��ث��ل  م��خ��رج��ي��ن 

وف��ي��ل��ل��ي��ن��ي وك��ي��ت��ن وب���ون���وي���ل لأن���ه 

خالل  بولندا  في  اأعماله  معظم  �سنع 

 The تحفته  ولأن  ال��ب��اردة  ال��ح��رب 

 10 ع��ل��ى  ت��ح��ت��وي   Decalogue
منا�سبة  ت��ك��ن  ل��م  �سينمائية  ���س��اع��ات 

من  ك��ان  لقد  ال�����س��الت.  ف��ي  لعر�سها 

األجاأ  اأن  يمكن  الذين  الأف��الم  �سانعي 

لهم لموا�ساتي اإذا علمت اأنني �ساأموت 

اكت�سفت  اإذا  معه  لأ�سحك  اأو  قريبًا، 

على  و�ساأبقى  الموت  من  نجوت  اأنني 

قيد الحياة.

 يتعامل المخرج عادة مع المر�س 

وال��خ�����س��ارة وال����م����وت، ل��ك��ن اأف��الم��ه 

لمن  الفكاهة  م��ن  عميق  ق��در  تت�سمن 

موا�سيعه.  م�سمون  في  عنها  يبحث 

ع��ام   White ف��ي��ل��م  ف��ي  م��ق��ط��ع  ث��م��ة 

ق  حالاّ وه��و  البطل،  فيه  ي�سعر   1994

بولندي، بالحنين ال�سديد للوطن وهو 

عودته  يرتب  اأن��ه  ل��درج��ة  باري�س  ف��ي 

اإلى وار�سو بالجلو�س مثل كرة لولبية 

داخل حقيبة �سفر. يراقب �سديقه الذي 

الأمتعة  �سريط  المطار  ف��ي  ي�ستقبله 

موجودة،  غير  الحقيبة  مرعوب:  وهو 

ق��ام��وا  الل�سو�س  م��ن  مجموعة  لأن 

ف��وج��دوا  ال��ق��ف��ل  وك�����س��روا  ب�سرقتها 

ال����رج����ل ال�����س��غ��ي��ر ه������ذا، ف�����س��رب��وه 

بوح�سية ورموه في كومة من القمامة. 

قدميه  على  ويقف  نف�سه  الرجل  يلملم 

وينظر من حوله وهو مغطى بالدماء، 

»و�سلت  النت�سار  بن�سوة  وي�سرخ 

وطني اأخيرًا«.

 ت�����وؤدي ج��ول��ي��ي��ت ب��ي��ن��و���س في 

يموت  ام��راأة  دور   1993 ع��ام   Blue

زوجها وطفلها في حادث �سيارة، وبعد 

العاطفي،  ال�سلل  م��ن  بفترة  م��روره��ا 

كان  لطالما  لها  قديم  ب�سديق  تت�سل 

قد  معها  فر�سته  اأن  وت��خ��ب��ره  يحبها 

حانت واأخيرًا. فيبداآن عالقة لأنها تريد 

في  �سي�ساعدها  ذلك  كان  اإن  تعرف  اأن 

نف�س  على  تبقى  لكنها  ه��ذه،  محنتها 

حي  في  للعي�س  بعدها  تنتقل  ال��ح��ال. 

باري�سي قاتم، وتتعمد اأن ل تقابل اأحدًا 

اأحد جديد.  على  تتعرف  ل  واأن  تعرفه 

ميعاد،  األ��ف  من  خير  ال�سدفة  اأن  بيد 

لأنها تقابل ع�سيقة زوجها الراحل.

ببطولة  ج��اي��ك��وب  اآي��ري��ن  ت��ق��وم   

ه��ذه،  المميزة  الثالثية  اأف���الم  اأف�سل 

 ،1994 ع���ام   Red ع��ن��وان  وي��ح��م��ل 

فالنتاين  ا�سمها  امراأة  دور  فيه  وتلعب 

ب�سيارتها  ت�سدم  جنيف،  ف��ي  تعي�س 

حتى  فيه  فتعتني  ال�سكل،  جميل  كلبًا 

�ساحبه،  اإلى  وتعيده  �سحته  تتح�سن 

وه�����و ق����ا�����سٍ م��ت��ق��اع��د )ج����ان-ل����وي 

باإمكانها  اأن  ي��خ��ب��ره��ا  ت��رن��ت��ي��ن��ي��ان(، 

الحتفاظ بالكلب، فلديه م�ساكل اأهم من 

عناية الكالب. يم�سي اأيامه باعترا�س 

بجيرانه  الخا�سة  الهاتفية  المكالمات 

لأنهم  بف�سول،  نافذته  عبر  ويراقبهم 

واختيار طبيعة  الإرادة  يملكون حرية 

اأفعالهم. يود اأن يلعب دور المراقب من 

بعيد بعد عمر عا�سه في اإطالق الأحكام 

على النا�س.

بالحب  وق���ع  ق��د  ال��ق��ا���س��ي  ك���ان   

يعي�س  وب��ات  خ�سره  لكنه  �سبابه،  في 

مداويًا لجراحه العاطفية بانتظار حب 

اآخر في حياته. ومع اأنه يرف�س التعامل 

مع فالنتاين في البداية، اإل اأنه يخبرها 

ق�سته ب�سكل تدريجي لحقًا. ثمة لحظة 

في الفيلم تقوم بها فالنتاين بال�ستماع 

ونعلم  و�سفقة.  انتباه  بكل  ق�سته  اإلى 

وحبه  القا�سي  ق�سة  اأن  ف�سيئًا  �سيئًا 

ق�سة  مع  �سبه  اأوج��ه  تك�سف  المفقود 

ومع  دائمًا  الغائب  وع�سيقها  فالنتاين 

الحقوق  كلية  ف��ي  ي��در���س  �ساب  ق�سة 

ال��م��دي��ن��ة،  ف��ي  �سقتها  م��ق��اب��ل  يعي�س 

حياتها.  ف��ي  ت��ق��اب��ل��ه  ل��م  ط��ال��ٌب  وه���و 

 The Decalogue �سل�سلة  ُكتبت 

محاٍم  م��ع  بال�ستراك  الثالثية  وه��ذه 

 Krzysztof Piesiewicz ا�سمه 

محاكمات  خ��الل  كي�سلوف�سكي  قابله 

معه  العمل  المخرج  الت�سامن. ويتذكر 

بالقول: »لم يكن يعرف كيف يكتب لكنه 

بتح�سير  فقاما  بالحديث«  بارعًا  ك��ان 

ومع  �سويًا.  محادثتهما  خ��الل  الفيلم 

اإل  دائ��م��ًا  معه  يكتب  ك��ان  المخرج  اأن 

اأن الغريب هو ا�ستخدام كي�سلوف�سكي 

من  فيلم  لكل  مختلف  ت�سوير  لمدير 

�سكاًل  اأراد  اأن��ه  ذل��ك  مف�سرًا  الثالثية؛ 

اأن  ي��ب��دو  م��ن��ه��ا.  واح����ٍد  ل��ك��ل  مختلفًا 

ل���الآراء  م��وؤي��دًا  ك��ان   Piesiewicz
بمجملها  ال��ث��الث��ي��ة  لأن  ال��م��ت�����س��ارب��ة 

مقدمة بطريقة غير تقليدية اأبدًا.

 Three تاأتي الأفالم في ثالثية 

النحو  على   Colors Trilogy
و للماأ�ساة  مناق�س   Blue ال��ت��ال��ي: 

 Redو للكوميديا  مناق�س   White
ت�سدنا  للرومان�سية، وجميعها  مناق�س 

ال�سردي.  باأ�سلوبها  لالهتمام  ف���ورًا 

وجودية  موا�سيعًا  الثالثية  تعر�س 

النظريات،  ولي�س  الأمثلة  با�ستخدام 

الق�سة  ب�����س��رد  ال��م��خ��رج  ي��ق��وم  ح��ي��ث 

واع��ظ��ًا  ي��ك��ون  اأن  دون  لكن  ال��رم��زي��ة 

الطريقة  الق�سة،  وبنف�س  لمغزى هذه 

ال�����س��م��ن��ي��ة وب���ا����س���ت���خ���دام ال��رم��زي��ة 

 Three ثالثية  اأف��الم  ترمز  المفيدة، 

الأل���وان  اإل��ى   Colors Trilogy

الحرية  وت��م��ث��ل  ال��ث��الث��ة،  الفرن�سية 

جولييت  تح�سل  والإخاء.  والم�ساواة 

بعد  الحرية  على   Blue في  بينو�س 

خ�سارة زوجها وطفلها لبدء الحياة من 

وزبيغنيو  بها.  تبداأ  ل  اأن  اأو  جديد، 

ت��ت��رك��ه   White ف���ي  زم�����س��و���س��ك��ي 

بعد  ديلبي(  )جولي  الجميلة  �سديقته 

اأن عانى الأمرين لالنتقال اإلى باري�س. 

يجني  اأن  يريد  بولندا،  موطنه  وف��ي 

وينتقم  معها  يت�ساوى  ك��ي  الماليين 

العجوز  والقا�سي  فالنتاين  اأما  منها. 

يجتاز  اإخاء روحي  فلديهما   Red في 

حواجز الزمن والجن�س لأنهما يملكان 

المخيلة لتقدير ما كان يمكن اأن يح�سل 

بينهما.

 هناك اأي�سًا خبايا تبقى خفية مثل 

جدًا  م�سمم  المخرج  هذا  اأن  احتمالية 

دون  جيرانه  �سخ�سيات  درا���س��ة  على 

ا�سراك نف�سه بم�ساكلهم، وهو قد يكون 

الدافع وراء الق�سم الأخير الذي يجمع 

الذي يقطن  ال�ساب  فالنتاين وذلك  بين 

هذا  فربما  منها.  المقابل  المبنى  في 

ال�ساب هو المخرج نف�سه، لأن جداوله 

الخا�سة  وتفا�سيله  متداخلة  الزمنية 

تتغير طبعًا مع الظروف.

بافترا�س  الأف����الم  معظم  ت��ق��وم 

�سمني اأن �سخ�سياتها محددة بالحبكة 

الحياة  اأن  ب��ي��د  ق�ستهم،  ت��ق��دم  ال��ت��ي 

لي�ست عن الق�س�س. 

ق�����س�����س الأف��������الم ت������دور ح���ول 

الأف��الم  بين  الفرق  هو  وه��ذا  الحياة، 

الموجهة  تلك  عن  لأطفال  المخ�س�سة 

بالخطوط  المخرج  احتفى  لقد  للكبار. 

الحياة،  و�سرايين  المتقاطعة  الزمنية 

وما يقوم به الب�سر من اإتخاذ اأو تجنب 

عن  ت�ساأل  اأفالمه  جميع  اإن  للخيارات. 

ب�سلب  الأف����الم  م��خ��رج��ي  ق��ي��ام  �سبب 

الخالق  اأن  م��ع  الختيار  على  قدرتنا 

وهبنا حرية الإرادة.

 The ف���ي���ل���م  ف����ي  ل���ح���ظ���ة  ث���م���ة 

 Double Life of Veronique
البطلة  اإذا قامت فيها  1991 كانت  عام 

ثانية  قبل  الحافلة  نافذة  عبر  بالنظر 

�ساحة  في  نف�سها  لمحت  لربما  واح��دة 

ذلك؟  يح�سل  اأن  يمكن  كيف  المدينة. 

هل هي لحظة من�سقة عن ن�سيج الزمن؟ 

ا���س��ت��رج��اٌع م��ن ع��ال��م م����واٍز؟ ل��م يحلم 

ذلك  بتف�سير  يبوح  اأن  كي�سلوف�سكي 

ي��ع��رف الإج��اب��ة ع��ن هذه  ل��م  اأو رب��م��ا 

الأ�سئلة.

ثالثية Three Colors Trilogy .. متحف للكنوز ال�سينمائية

ب��ع��د اإث��ن��ي��ن وع�����س��ري��ن ع��ام��ا م���ن اإف��ت��ت��اح ال��ح��دي��ق��ة 

الزائرين  ع��دد  ت�سائل  ام��ام  و  نوبا،  بجزيرة  الجورا�سية 

دينا�سورات  ابطالها  ت�سلية جديدة  الم�سوؤولون خلق  يقرر 

لكن  جديد.  من  جذبها  و  الجماهير  حلم  لتحقيق  �سخمة 

الحلم يتحول الي كابو�س عندما يخرج »اإدومنو�س ريك�س« 

�سكان  جميع  ويهاجم  ال�سيطرة  عن  جينيا،  معدل  دين�سور 

الجزيرة. 

»ال��ع��ال��م  ل��ف��ي��ل��م  الأول  ال���ع���ر����س  ق��ب��ل  ب���اري�������س  ف���ي 

عن  ب���رات  كري�س  الأم��ري��ك��ي،  الممثل  عبر  ال��ج��ورا���س��ي«، 

الجزء  هذا  في  بالم�ساركة  الطاقم  اأف��راد  و�سعادة  �سعادته 

الثاني لفيلم الحديقة الجورا�سية، قائال :»اإنه فيلم من �سنع 

الفيلم. مخرجنا،  اع�سق هذا  الأول.  بالجزء  اأنا�س معجبين 

دال�س هووارد، جميعنا من جيل  كولين تريفورو و بري�س 

اده�س بالفيلم الأ�سلي«.

لهذا  :»كهواة  ه��ووارد  دال�س  بري�س  الممثلة  وت�سيف 

الفيلم نحن ن�سعر ب�سغط كبير. كل ما نتمناه هو ان ينجح 

الفيلم ويكون جديرا باإرث »الحديقة الجورا�سية«٫

انه  اأكد  هوليود،  في  العهد  الحديث  تريفورو،  كولين   

يقدر م�سوؤولية اإخراج الجزء الثاني من هذا الفيلم وا�ساف 

اأنه واثق من اأن المعجبين �سي�سعدون بالنتيجة.  حيث قال 

:»اإنه فيلم مختلف عن الحديقة الجورا�سية. اإيقاعه مختلف، 

حيث  الأول  الجزء  تاأثير  نف�س  له  �سيكون  النهاية  في  لكنه 

�سيجعلكم ت�سعرون كما كنتم اطفال من جديد«. 

م�سروع  على  العمل  في  تريفورو  كولين  ب��داأ  حينما 

فقام  ل��ه،  كتبت  التي  الن�سو�س  من  اأي  له  ت��رق  لم  الفيلم، 

كونولي.  ديريك  مع  بال�ستراك  بنف�سه  ال�سيناريو  بكتابة 

ميزانية الفيلم تخطت ال� 200 مليون دولر.

»العالم الجورا�سي« : عودة الدين�سورات اإلى �ساالت ال�سينما

�حلياة �أف�ضل مع 

الكيمياء

النوع: دراما.

ال��ب��ط��ول��ة: ����س���ام روك���وي���ل، 

فوند،  جين  واي��ل��در،  اأوليفيا 

كين هيوار.

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

اأ���س��رة  ورب  ���س��ي��دل��ي  ح���ول 

الزوجية  حياته  ف��ي  مخل�س 

اإلى اأن يلتقي بامراأة متزوجة 

وم��دم��ن��ة ك��ح��ول وم���خ���درات 

ت���ق���وده ف���ي رح���ل���ة م��ح��ف��وف��ة 

ب��ال��م��خ��اط��ر وت��ج��ع��ل��ه ي��دم��ن 

العقاقير كما تدفعه لم�ساعدتها 

في التخل�س من زوجها وقتله 

الأدوي��ة  ا�ستخدام  طريق  عن 

على  م�����ادي  اأث�����ر  ت����رك  دون 

الجريمة.

حكاية �لفاأر

النوع: ر�سوم متحركة.

البطولة: ميرندا كو�سغروف، 

ديرك بيل.

 

تدور اأحداث الفيلم حول 

وهما  و���س��ام��ن��ث��ا  �سب�ستيان 

)ف��������اأران( ل��ط��ي��ف��ان ي��ق��وم��ان 

ب���رح���ل���ة ���س��ي��ق��ة اإل�������ى ع��ال��م 

اأ�سطوري للعثور على البلورة 

اأن  بمقدورها  التي  ال�سحرية 

القوار�س  من  مملكتهم  تنقذ 

من  عليها  والحفاظ  ال�سريرة 

وا�ستعادة  يهددها  الذي  ال�سر 

النظام اإلى المملكة.

ج��وه��ان�����س��ون: »ك��اب��ت��ن 

اأميركا« المقبل اأكثر قتامة 

ق����ال����ت ال���م���م���ث���ل���ة ����س���ك���ارل���ي���ت 

جوهان�سون اإن الفيلم القادم من �سل�سلة 

من  قتامة  اأكثر  �سيكون  اأميركا«  »كابتن 

الأ���س��ط��وري  للبطل  ال�سابقة  الأج����زاء 

الخارق. 

دور  لتاأدية  جوهان�سون  وتعود 

الجديد  الفيلم  في  ال�سوداء«  »الأرم��ل��ة 

المقرر  وور«  �سيفيل  اأميركا:  »كابتن 

ي�ساركها  وال����ذي   ،2016 ف��ي  ط��رح��ه 

ب��ط��ول��ت��ه ك��ري�����س اإي���ف���ان���ز وروب�����رت 

جوهان�سون  وق��ال��ت  جونيار.  داون���ي 

»ذي  لفيلم  باأوروبا  الأول  العر�س  في 

افينجرز: اإيدج اأوف الترون« في لندن: 

»ل اأ�ستطيع التحدث كثيرًا عنه«.

الكوميديانة  م��ع  الت��ف��اق  ت��م 

اآمي �سومر، على القيام ببطولة فيلم 

كوميدي يبحث العالقة بين الأمهات 

»هوليوود  موقع  ذكر  كما  وبناتهن، 

ريبورتر«.

ي��ت��م الإف�����س��اح ع��ن ا�سم  ول���م 

تقوم  �سوف  التي  الأخ���رى  البطلة 

والتي  �سومر  اأم��ام  البطولة  ب��دور 

كيم  ���س��ق��ي��ق��ت��ه��ا،  ت�������س���ارك  ����س���وف 

ا في كتابة ال�سيناريو.  كاراميل، اأي�سً

عنها  الإف�ساح  يتم  لم  الفيلم  ق�سة 

حتى الآن ولكن الخطوط العري�سة 

في  وابنتها  اأم  ح��ول  ت��دور  للفيلم 

فيها  تت�ساعد  التي  العطالت  اأح��د 

الأحداث على نحو غير متوقع.

اآم�ي �س�وم�ر تتع�اق�د ع�لى 

بطولة فيلم كوميدي جديد
»ان�سايديو�س 3« يدخل �ستيفاني �سكوت �سينما الرعب

ت��م��ك��ن��ت ���س��ل�����س��ل��ة اأف��������الم ال���رع���ب 

»ان�سايديو�س« من فر�س نف�سها على �سباك 

الثالث  الجزء  واآخرها  الأميركي،  التذاكر 

دولر  مليون   34 الآن  حتى  جمع  ال���ذي 

لي  المخرج  توقيع  يحمل  الفيلم  عالميًا. 

ال�سيناريو،  كتابة  مهمة  تولى  الذي  وانيل 

�ستيفاني  الأم��ي��رك��ي��ة  الممثلة  تطل  وف��ي��ه 

»كوين  دور  لتلعب  الأول��ى،  للمرة  �سكوت 

ت�ستهدفها  التي  المراهقة  الفتاة  برينير« 

لخبيرة  الأب  فيلجاأ  اآخ��ر،  عالم  من  اأرواح 

لين  )الممثلة  »األي�س رينيير«  الأرواح  طرد 

مقابلة  وفي  �سكوت  ابنته.   لإنقاذ  �ساي( 

للفيلم،  المنتجة  ال�سركة  معها  اأج��رت��ه��ا 

�سخ�سية  في  اإلهامًا  لم�ست  اأنها  اعترفت 

التي  الأول���ى  المرة  اأنها  م��وؤك��دة  »ك��وي��ن«، 

واإنها  الرعب،  اأف��الم  تجربة  فيها  تخو�س 

عا�ست اأجواء رعب حقيقية عند م�ساهدتها 

الجزء الثاني من ال�سل�سلة.

ال�سيناريو  ن�س  قراأت  »عندما  بارد    

ب��ارد وخ��ال من  اأن��ه  للمرة الأول��ى، �سعرت 

الدماء، وهذا ما اأعجبني فيه«، بهذا التعبير 

ت�سرح �ستيفاني �سبب قبولها لدور »كوين«.  

وقالت: »لم ي�سبق اأن قدمت قباًل فيلم رعب، 

مختلفة  ت��ج��رب��ة  يمنحني  اأن���ه  و���س��ع��رت 

اأف��الم  اأن  �سيما  ل  ال�سابقة،  اأدواري  ع��ن 

الرعب تحتاج اإلى تدريب خا�س على اأداء 

قراءتي  وبعد  مقنعة،  لتكون  ال�سخ�سية 

الرئي�سية  الخطوط  بو�سع  ب��داأت  الن�س، 

لل�سخ�سية التي �ساألعبها بالفيلم«.

للمرة  تطل  التي  �ستيفاني  خ��وف    

اأنها  اإلى  اأ�سارت  الأولى في هذه ال�سل�سلة، 

قبل  ال�سل�سلة  من  الثاني  الجزء  �ساهدت 

الجزء  ���س��اه��دت  »ع��ن��دم��ا  وق��ال��ت:  الأول، 

واأح�س�ست  �سديد،  بخوف  �سعرت  الثاني، 

كل  ف��ي  ت��الح��ق��ن��ي  ك��ان��ت  �سخ�سياته  اأن 

م���ك���ان، م���ا ح��ف��زن��ي ع��ل��ى ق��ب��ول ال����دور، 

التي  ال�سخ�سية  فهم  على  و�ساعدني 

اأقدمها في الجزء الثالث«. واأ�سارت اإلى 

»كوين«  �سخ�سية  في  اأعجبها  ما  اأن 

اأنها  رغم  بالأمل  الدائم  تم�سكها  هو 

ل��م تفهم م��ا ح���دث، وق��ال��ت: »خ��الل 

�سخ�سية  تقم�س  على  تدريباتي 

بما  ملهمة  اأنها  وج��دت  )ك��وي��ن(، 

اإيقاعًا  �سكل  ما  اأم��ل،  من  تمتلكه 

ال�سخ�سية،  حياة  ف��ي  حقيقيًا 

ال��ه��ادئ«.  اأ�سلوبها  ع��ن  ف�ساًل 

عندما  اأن��ن��ي  »اأذك����ر  وت��اب��ع��ت: 

بموقع  غرفتها  في  اأم�سي  كنت 

الحالة  اأعي�س  اأنني  الت�سوير، 

ب�سكل واقعي بعيدًا عن التمثيل«. ورغم 

ذلك اأكدت �ستيفاني اأن الفريق الذي عملت 

بالمرح  م��الأى  »�سعيدة«  بيئة  خلق  معه، 

تجري  الفيلم  اأح����داث  اأن  رغ��م  والأم����ل، 

»اأعتقد  وقالت:  ومخيف.  مظلم  اإط��ار  في 

التي  العاطفية  الم�ساهد  طبيعة  م��رده  اأن 

تت�سمنها الأحداث«.

 في �سطور  لم تقدم �ستيفاني �سكوت 

خالل م�سيرتها الكثير من الأفالم التي بداأت 

»بيتهوفن  لفيلم  بتقديمها   2008 عام  فيها 

لتقدم  نجوميتها،  اأطلق  والذي  بريك«  بيغ 

من بعده فيلم »فليبد« في 2010، كما قدمت 

اأي�سًا هذا العام اإلى جانب »ان�سايدو�س 3«، 

فيلم »نو جام اآند ذا هولوغرامز« والذي لم 

يعر�س بعد.

�سبايك لي: هدفنا هو ال�سالم! 
Chiraq متحدثًا عن �جلدل �لذي �أثاره فيلم

 

ك�سر �سبايك لي �سمته للمرة الأولى منذ انت�سار الأنباء عن ا�ستعداده لت�سوير فيلم عن 

ح�سروا  الذين  ال�سحافيين  اأمام  ح  ف�سراّ الما�سي،  ال�سهر  في  �سيكاغو  في  المتف�سي  العنف 

الموؤتمر ال�سحافي باأن »اأمورًا كثيرة قيلت عن هذا الفيلم من اأ�سخا�س ل يعرفون �سيئًا عنه«.

الكثيرون  »يبدي  �سيكاغو:  في  ت�سويره  يبداأ  الذي   Chiraq فيلم  عن  لي  �سبايك  قال 

اآراءهم ب�ساأن عنوان الفيلم. لذا ارتاأينا اأن نك�سف نحن )اأي �سانعو الفيلم والم�سوؤولون عنه( 

عن حقيقة الق�سة بدل النا�س الذين ي�سدرون اأحكامهم عن ُبعد ول يعرفون ما يتحدثون عنه«.

نزعة  وجود  اأخيرًا  التقارير  بع�س  ذكر  لكن  اأم��ازون،  �سركة  اإنتاج  من  الفيلم  �سيكون   

الكاثوليكي  الكاهن  لي  �سبايك  جانب  اإلى  وقف  ا�ستعرا�سية.  بطريقة  للفيلم  الترويج  اإلى 

مايكل فليغر من رعية �سانت �سابينا، والكاتب كيفن ويلموت، والممثل جون كيوزاك، فرفعوا 

�سورًا لأولدهم الذين ُقتلوا ب�سبب العنف الم�سلاّح. كذلك رفعوا مل�سقات ُكتب عليها »اأوقفوا 

على  عنه  الخبر  �سدور  منذ  الآراء  في  حاد  انق�سام  اإلى  الم�سروع  اأدى  الأ�سلحة«.  ا�ستعمال 

المواقع الإلكترونية في �سهر اأبريل الفائت. بعد فترة ق�سيرة، قال رئي�س البلدية رام اإيمانويل 

ه العنف ال�سائد في مناطق معينة  اإنه اأخبر لي �سخ�سيًا عن انزعاجه من عنوان الفيلم لأنه ي�سباّ

ه  د �سبايك لي على حباّ من المدينة بم�ستوى الخطر القائم في منطقة الحرب في العراق. لكن اأكاّ

لمدينة �سيكاغو وحث النا�س على منح الم�سروع فر�سة: »انتظروا حتى �سدور الفيلم. واإذا 

لم تحبوه، فهذا من حقكم. لكن �ساهدوه اأوًل!«.
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