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الراعي والن�ساء »2«

بدخول �سخ�سية ح�سن )اأحمد زكي( ـ في فيلم )الراعي والن�ساء( 

ـ عالم الثالث ن�ساء المعزول، تتغير الكثير من معالم الفيلم. فهو يعمل 

يلقي  يغ�سلها..  منها..  البرية  الح�سائ�ش  ينتزع  يقلبها..  الأر�ش..  في 

فيها بالبذور لتنمو وتك�سي تلك التربة القاحلة باللون الأخ�سر. وكما 

في  اأي�سًا  ينجح  الأر�ــش،  ولون  المكان  معالم  تغيير  في  ح�سن  ينجح 

المكان  هذا  اإلى  ح�سن  اأتى  فقد  �سكلهن.  وتغيير  الثالث  الن�ساء  تغيير 

مقومات  يملك  فهو  حياته.  في  افتقده  الذي  والحب  الأمــان  عن  باحثًا 

الراعي، وهن يفتقدن اإلى ذلك الراعي.. يدلف حياتهن ويطرق حياتهن 

لعائلة  والحنان،  الحب  من  دافئة  �سحنات  داخله  في  حاماًل  وجل،  في 

�سديقه  حياة  محور  هن  وعــزة  و�سلمى  وفــاء  كانت  حيث  �سديقه.. 

اأن يكون جزءًا من هذه العائلة..  اأحاديثه، حتى كاد ح�سن  ومو�سوع 

يعرف اأدق التفا�سيل عن حياة واأحالم الن�ساء الثالث .

اأرملة  وفــاء،  بحب  يخفق  وقلبه  ن�ساء  الثالث  عالم  ح�سن  يدخل 

الق�س�ش  اأنها عا�ست في خياله من خالل ع�سرات  الزنزانة، ذلك  زميل 

اأمامه  يراها  بها وهو  يهيم  اأن  الطبيعي  فمن  �سمعها من زوجها.  التي 

باأنه كان مر�سحًا  اأكثر من مرة،  يعلن  اأنه  كما  الآن بروحها وج�سدها. 

من قبل رب الأ�سرة باأن يكون اأحد اأفرادها، اأي اأنه كان مر�سحًا للزواج 

تحقيقها.  اإلــى  وت�سعى  الآن  الأمنية  بهذه  عزة  تتعلق  لذلك  عــزة.  من 

القادم بم�ساعر  اأما �سلمى ال�سغيرة ال�سائعة نف�سيًا، فت�سعر نحو هذا 

فتجده  تعي�سها،  التي  النف�سية  الأزمــة  تلك  نتيجة  وغام�سة  مختلطة 

تت�سور  الأقل  على  اأو  تحبه،  كمراهقة  ولكنها  وال�سديق،  والأخ  الأب 

باأنها تحبه.

وتتجه الدراما اإلى مرحلة الت�سابك، وذلك عندما يجد ح�سن نف�سه 

عندما  وفاء  اأمام  الأمل  نافذة  يفتح  فهو  الثالث.  الن�ساء  بحب  محاطًا 

�سعادتها  عن  تعبر  بالتالي  وهي  منها،  بالزواج  رغبته  عن  لها  يعلن 

تبداأ  اأن  باإمكانية  ـ  الهائمة  ونظراتها  المتهدج  ب�سوتها  ـ  واإح�سا�سها 

تبادله  بها وهي  وفاء ويهيم  اأنه يحب  من  وبالرغم  حياتها من جديد. 

هذا ال�سعور، اإل اأن عزة كانت قد قررت اأن ت�ستحوذ عليه كبديل للزوج 

الح�سية  طاقاتها  حياتها  في  وجوده  فجر  فقد  المفقود،  والأخ  المفتقد 

اأما �سلمي، فهي  والج�سدية، واندفعت ترتوي منه رغمًا عن م�ساعره. 

تدخل حلبة هذا ال�سراع على ح�سن، كارهة اندفاع عمتها وع�سق اأمها 

لتهيم على وجهها  اأمها في غ�سب عارم عندما ت�ستثيرها،  له. ت�سفعها 

منهارة والرتباك م�سيطرًا على م�ساعرها.

من  ن�سيج  تقديم  في  بدرخان  على  نجح  الأخـــاذ،  الفيلم  هــذا  في 

ال�سغيرة  بالتفا�سيل  كبير  بقدر  غلفها  التي  والأحا�سي�ش  الم�ساعر 

براثن  في  ال�سقوط  غير  من  الــدرامــا،  تطور  في  كثيرًا  �ساهمت  التي 

الميلودراما الفجة. هذا اإ�سافة اإلى اأن ال�سيناريو لم ينزلق اإلى التف�سير 

�سخ�سياته  ت�سرفات  تابع  واإنما  اأبطاله،  ل�سلوك  الغرائزي  الجن�سي 

وعالقاتهم وهي تنمو على مهل وعلى نحو �ساعري يميل اإلى الواقعية. 

عليهم  يحنو  ما  بقدر  فيلمه  �سخ�سيات  يدين  ل  هنا  بــدرخــان  فعلي 

ويتفهم دوافعهم ويترفق بم�سائرهم ويتعاطف مع �سلوكياتهم ويبرر 

خالل  من  �سخ�سياته  م�ساعر  عن  بدرخان  علي  عبر  هكذا  ت�سرفاتهم. 

�ساعرية  روح  خلق  في  كبيرًا  دورًا  للكاميرا  كان  اأخــاذ،  ب�سري  بناء 

المتميز  والمونتاج  الــدرامــي  التعبير  ذات  المو�سيقى  مع  تناغمت 

بالإيقاع الحيوي والمزج الناعم الذي حافظ على وحدة الإيقاع داخل 

اللقطة والم�سهد. كما نجح علي بدرخان اإلى حد كبير في اإدارة ممثليه 

الذين قدموا طاقات اإبداعية هائلة في الأداء.

 The« المهمات«  »رجــل  فيلم  عر�ش 

الأولــــى  ــلــمــرة  ل  »Homesman
ــي  ــائ ــم ــن ــي ــس ــ� فـــــي مــــهــــرجــــان كــــــان ال

الفيلمين  ثــالــث  ــــان  وك ـــعـــام،  ال لــهــذا 

 »F o x c a t c h e r » يكيين مر لأ ا

 »Map of The Stars»و

كــان  واإذا  الــر�ــســمــيــة.  الم�سابقة  فــي 

على  حــ�ــســل  قــد   »Foxcatcher«

لجنة  عــنــه  عــبــرت  نــقــدي  ا�ستح�سان 

اإخراج،  اأف�سل  جائزة  بمنحه  التحكيم 

من  حيث  م�ستمرة؛  لزالــت  فم�سيرته 

في  ح�سوره  ن�سهد  اأن  جــدًا  المتوقع 

الأو�ــســكــار  تر�سيحات  فــي  فــئــات  عــدة 

واأفــ�ــســل  مقتب�ش  نــ�ــش  اأفــ�ــســل  مــنــهــا 

ممثل  واأفــ�ــســل  كــاريــل  �ستيف  ممثل 

فيلم.  ــل  واأفــ�ــس رفــالــو  مــ�ــســاعــدمــارك 

 Maps of the« اأن  ــن  حــي ـــي  ف

كبرى  �سجة  على  ح�سل  قد   »Stars
في المهرجان، تالها فوز جوليان مور 

بعد  نجمه  وخبا  ن�سائي،  اأداء  باأف�سل 

ذلك. اإل اأن ثالث الم�ساركات الأمريكية، 

يح�سل  لم  المهمات«  »رجــل  فيلم  وهو 

على �سيء في كان، رغم اأنه كان اأف�سل 

فنيًا من »خارطة النجوم«، واإن لم يكن 

الأفـــالم  مــن  اأي  عــلــى  الــفــوز  ي�ستحق 

كما  الجوائز.  اأهم  نالت  التي  الأخــرى 

العام،  نهاية  لمح�سلة  النظر  عند  اأنــه 

فال يبدو اأبدًا اأنه من الأف�سل، واإن كان 

تنويهًا  ي�ستحق  �سوانك  هيالري  اأداء 

تر�سيح  اأي  تنل  لم  �سوانك  ولكن  مــا، 

للفيلم  اأو  لها  اأن  يبدو  ول  الآن،  حتى 

نظرنا  ما  اإذا  ولكن  الجوائز.  في  حظًا 

اإليه على م�ستوى اأفالم الغرب، فيمكن 

في  ومتميز  مختلف  فيلم  اإنـــه  الــقــول 

اإليه.  ينتمي  الذي  ال�سينمائي  ال�سنف 

ـــم فــي  ـــل ـــي ـــف تــــــــدور اأحــــــــــــداث ال

ع�سر،  التا�سع  القرن  من  الخم�سينات 

نف�ش  تحمل  روايـــة  مــن  مقتب�ش  وهــو 

�سوارثهوت.  غليندون  للروائي  ال�سم 

ــاإخــراجــه  ــز ب وقـــد قـــام تـــوم لـــي جــون

مع  كتابته  فــي  والم�ساركة  واإنــتــاجــه 

اأولــيــفــر.  ـــي  ووزل فيتزجيرالد  كــيــران 

ــى  وتــ�ــســيــر كــلــمــة »رجــــل الــمــهــمــات« اإل

المهاجرين  اإعــادة  يتولى  الذي  الرجل 

اإلى بيوتهم. ويحكي الفيلم ق�سة ماري 

بــي كـــادي )هــيــالري �ــســوانــك( والــتــي 

نزحت  ثم  �سابقًا،  معلمة  تعمل  كانت 

لتحظى  الو�سطى  الغرب  مناطق  اإلــى 

تمتلك  وهي  الحياة.  في  اأكبر  بفر�ش 

مجتمعها  في  ون�سيطة  زراعية  اأر�سًا 

الريفي حيث تعي�ش، ولكنها تعاني من 

تجد  اأن  دون  للزواج  الوحدة، وتطمح 

من يقبل بها. وبعد مرور �ستاء قار�ش، 

تــ�ــســاب ثـــالث نــ�ــســاء بــالــجــنــون، من 

تتبرع  بها.  مررن  جراء ظروف �سعبة 

في  كني�سة  اإلى  الثالثة  باأخذ  بي  ماري 

بالم�سابين  تعتني  هــيــبــرون  منطقة 

البحث عن  القرية  عقليًا. يحاول عمدة 

�سخ�ش اآخر، خا�سة اأن الرحلة طويلة، 

عن  تبحث  لأنها  ت�سر  بي  ماري  ولكن 

مــخــرج لــهــا مــن الـــوحـــدة، واإحــ�ــســا�ــســًا 

رعاية  في  ورغبة  بالم�سوؤولية،  منها 

في  بي  ماري  ت�سادف  الن�سوة.  هوؤلء 

طريقها جورج بريجز )توم لي جونز( 

على  العــتــداء  في  مانعًا  يجد  ل  الــذي 

بع�ش  قــام  والـــذي  الآخــريــن  ممتلكات 

ال�سكان نتيجة لتطاوله على الممتلكات 

الخا�سة، بتعليقه من رقبته في �سجرة، 

يتم  مــن  قتل  بها  يق�سد  عقوبة  وهــي 

تعليقه بتركه معلقًا حتى الموت. تقوم 

يترجاها  اأن  بعد  بتحريره  لــي  مــاري 

كثيرًا لإنقاذه، ولكن في المقابل تطلب 

منه اأن ي�ساعدها في رحلتها، ومعها تبداأ 

لق�سوة  الفيلم  يتعر�ش  معًا.   ق�ستهما 

الم�ستوطنون  منها  عانى  التي  الحياة 

هو  الجميل  ولكن  اأمريكا،  في  الأوائــل 

في  الن�ساء  حياة  على  ال�سوء  ت�سليطه 

بطلة  اأن  كما  ومعاناتهن.  الفترة  تلك 

الق�سة، ماري بي، مثلت نموذج المراأة 

في  تحمل  ولكنها  والم�ستقلة،  القوية 

داخلها �سعفًا كبيرًا. وهذا ال�سعف هو 

ما تجد نف�سها غير قادرة على احتماله 

في نهاية المطاف، وتقرر اأن ت�سع حدًا 

ممثلة  تخيل  ال�سعب  ومــن  لــه.  نهائيًا 

على  �سوانك  من  اقــتــدارًا  اأكثر  اأخــرى 

كان  كما  الــنــوع.  هــذا  مــن  دور  تمثيل 

اأدائــه،  في  ممتعًا  اأي�سًا  جونز  لي  توم 

بريجز  ل�سخ�سية  ا�ستعرا�سه  وعــدم 

البطلة  لتكون  نوع،  اأي  من  بريق  باأي 

بي  مـــاري  هــي  الفيلم  فــي  الأ�ــســا�ــســيــة 

كــــادي.  وقــد كــان مــن اأجــمــل مــا تميز 

ال�سينمائي  الت�سوير  هــو  الفيلم  بــه 

�سبق  الــذي  بريتو،  رودريجو  للمبدع 

ت�سوير  اأف�سل  لأو�سكار  تر�سح  اأن  له 

 Brokeback  « فيلم  عن  �سينمائي 

فقد حر�ش   .)2005(  »Mountain
حيث  ال�سا�سعة  ال�سحاري  اإظهار  على 

ت�سيع  اأن  ال�سغيرة  القافلة  لتلك  يمكن 

اأ�سفى لم�سة �ساعرية حزينة  فيها. كما 

تعك�ش  ال�سورة،  جماليات  عنها  عبرت 

ــحــزن  اأجـــــواء الــطــقــ�ــش الــقــا�ــســيــة وال

بي  مــاري  منها  تعاني  التي  والــوحــدة 

وكانت  معها.  الــمــوجــودات  والن�ساء 

اإطاللة ميريل �ستريب ال�سرفية في اآخر 

الفيلم، اإطاللة موفقة وجميلة.

»رجل المهمات«..توم لي جونز وهيالري �ضوانك في اأف�ضل اأفالم »الغرب«

بع�ش النا�ش ل تعرف الممثل كري�ستوفر لي الذي ترك عالمنا منذ اأيام قليلة اإل بدوره 

ال�سهير »�سارومان« في ثالثية ملك الخواتم، ولكن م�سيرته الفنية تمتد قبل ذلك ب�سنوات 

عديدة، فهو من �سنع ال�سكل اليقوني ل�سخ�سية الكونت دراكيول، بالإ�سافة لتاأديته الكثير 

ال�سخ�سية  في جيله، وكذلك حياته  الممثلين  اأف�سل  اأحد  التي جعلته  الأخرى  الأدوار  من 

تحتوي على العديد من ال�سرار التي قد ل يعلمها محبوه.

 1. ا�سترك في القوات الخا�سة

ومثل  الثانية،  العالمية  الحرب  اندلعت  عندما  �سابا  لي  كري�ستوفر  كان 

بدايات  ففي  روعــة.  اأكثر  ق�سته  ولكن  ليحارب،  ذهب  جيله،  من  الكثيرين 

اأي معركة  في  ي�سترك  لم  لكن  فنلندا وتطوع  لوقت في  لي  الحرب عا�ش 

في  وا�سترك  ر�سميًا،  الجي�ش  مع  اندمج  لإنجلترا  عودته  وبعد  خطرة، 

في  ولكن  اخبارك،  »اأ�ستطيع  �سوؤاله  عند  عنها  يقول  كان  �سرية  مهمات 

هذه الحالة �ساأ�سطر لقتلك«. وعمل بعد ذلك في واحدة من اأوائل وحدات 

القوات الخا�سة في الحرب الحديثة، والمهام التي اأداها خالل هذه الفترة لم 

ي�سرح بن�سرها حتى الن.

 2.التقى بالكاتب تولكين

ل  ما  ولكن  الخواتم«،  »ملك  في  �سارومان  ال�ساحر  لدور  باأدائه  لي  ا�ستهر  

قابل  الذي  الأفــالم  هذه  في  مثلوا  الذين  من  الوحيد  انه  الكثيرون  يعرفه 

من  مجموعة  مع  لي  كان  الرائعة،  الروايات  تلك  مبدع  تولكين  الكاتب 

دم من مقابلة بطله المحبوب. ولي  اأ�سدقائه عندما قابلوا الكاتب، و�سُ

�ساحر  مالب�ش  مرتدي  وهو  �سورته  اأر�سل  تولكين  لق�س�ش  كمحب 

الأدوار،  لأداء  الممثلين  طلب  اثناء  الأفــالم،  مخرج  جاك�سون  لبيتر 

وكان المر بالن�سبة له ي�سبه الدعابة فقد تمني لزمن طويل ان يلعب 

دور ال�ساحر جاندالف، وعندما قراأ جزء من ال�سيناريو امام بيتر 

جاك�سون اختار م�سهد لجاندالف، ولكن جاك�سون اختاره لدور �سارومان، واعتقد لي ان 

ذلك الختيار ب�سبب كبر �سنه، ولكون دور جاندالف يتطلب بع�ش م�ساهد الحركة وامتطاء 

في  م�سهده  ُحذف  عندما  الإحباط  اأ�سابه  ولكن  المخرج،  اختيار  على  وافق  وقد  الخيول. 

الجزء الثالث »عودة الملك«، وللتغيرات التي حدثت في الق�سة.

 3.�سجل األبومات من مو�سيقى الهيفي ميتال

عك�ش  وعلى  ميتال،  الهيفي  مو�سيقى  من  األبومات  لي  كري�ستوفر  الممثل  �سجل   

فهو  ال�سهرة  من  المزيد  لإحراز  المو�سيقى  مجال  في  يدخلون  الذين  الممثلين  من  الكثير 

كان يريد ال�ستمتاع ب�سيء جديد، والبوماته ذات جودة عالية وملهمة لمحبي مو�سيقى 

 My« �سيناترا  فرانك  اغنية  من  ميتال  هيفي  ن�سخة  ا�سدر   2014 في  ميتال.  الهيفي 

 2010 عــام  الأول  األبومه  واأ�ــســدر  كبيرا،  نجاحا  الغنية  هــذه  واأحـــرزت   ،»way
Charlemagne: By The Sword And The Cross، ثم البوم ثاني 
بجائزة  عنه  فاز  والــذي   ،Charlemagne: Omens Of Death با�سم 

..Spirit of Metal award
 4.كان من اأطول واأكثر نجوم هوليود غزارة في الإنتاج

من  والقليل  �سم،   196 لي  كري�ستوفر  الراحل  طول  بلغ   

الغلب  وعلى  الطول،  في  يفوقوه  هوليود  في  الممثلين 

يبدون  الممثلين  لجعل  حيل  ي�ستخدمون  المخرجون 

الــذي يحدث.  هــو  العك�ش  لــي  مــع   لكن  قــامــة،  اأطـــول 

ممثلي  اأغــزر  من  لي  كــون  لالأعجاب  اثــارة  والأكــثــر 

اإلــى  الــمــ�ــســادر  ت�سير  حــيــث  انــتــاجــًا،  هــولــيــيــود 

ا�ستراكه في اكثر من 350 عمل فني.

دور  تمثيل  فــي  ال�ستمرار  يــرد  5.لــم    

الكونت دراكيول

من  الأفــالم  من  �سل�سلة  في  داركيول  الكونت  دور  لعب  الفنية،  م�سيرته  بداية  في   

�سعف  ب�سبب  يتراجع  الأفــالم  هذه  م�ستوى  اخذ  وقد  البريطانية،  »هامر«  �سركة  انتاج 

ال�سيناريوهات، وا�ستعجب الكثيرون، لماذا ممثل عظيم مثله يظهر في اأفالم تزداد �سوءًا 

لهذه  المكتوبة  بال�سيناريوهات  معجبًا  يكن  لم  اي�سًا  هو  الحقيقة  في  الخــر؟   بعد  الفيلم 

الأفالم، ولم يرغب في ال�ستمرار في تمثيلها، وقال ذلك للمنتج، ولكن تم ابتزازه عاطفيًا 

لكون هذه الأفالم ا�ستهرت ب�سبب ا�ستراكه بها، واإن توقف �سيخ�سر الكثيرون عملهم، وعلى 

الرغم من �سيقه اإل اإنه اأكمل تمثيلها.

  6.الأوبرا

 ي�سري في دماء عائلته فن الوبرا، وجده بداأ اول �سركة لالأوبرا في ا�ستراليا، وقد 

 Jussi ال�سهير  والتينور  �سبابه،  منذ  والغناء  المو�سيقي  في  طبيعية  موهبة  لي  امتلك 

الوبرا وح�سن  ول�سوء حظ  لالأوبرا.  لالن�سمام  فنيا ودعاه  تبنيه  في  رغب   Bjorling
حظ ال�سا�سة الف�سية، قرر لي احتراف التمثيل، ولكن ظل على حبه للغناء.

  7.قابل قاتل را�سبوتين

 تن�ش الأ�سطورة المعروفة على ان را�سبوتين تم اطالق النار عليه، وت�سميمه وطعنه 

من  الكثير  على  تحتوي  الق�سة  هذه  ولكن  الحياة،  قيد  على  ظل  ولكنه  واغراقه  و�سربه 

المبالغة بالطبع، وهناك بعد الحقائق التاريخية التي تدل على مقتل را�سبوتين على ايدي 

الق�س�ش،  األف هذه  Yusopov هو من  الأمير يو�سوبوف  بريطانيين، وان  جوا�سي�ش 

ليظهر را�سبوتين في �سكل ال�ساحر ال�سيطاني، ويعطي لنف�سه دافع لخيانته. وفي منت�سف 

الأمير  يقابل �سيف غريب، وهو  ابنها، وجعلته  لي  كري�ستوفر  والدة  ايقظت  الليالي  اأحد 

يو�سوبوف و�سديق له، وعلى الرغم من عدم تذكره الكثير من تفا�سيل هذه الزيارة اإلى انه 

كون انطباع قوي عن هذا الرجل، اثر به عند اأدائه دور را�سبوتين بعد الكثير من ال�سنوات.

  8.كان يمتلك مكتبة متخ�س�سة في اأمور ما وراء الطبيعة

دراكيول  الكونت  مثل  ال�سر  �سديدة  �سخ�سيات  تقديم  في  الطويل  لتاريخه  ربما 

ورا�سبوتين و�سارومان والكونت دوكو وحبه لمو�سيقي الهيفي ميتال، الكثير من النا�ش 

اأكبر  الطبيعية وال�سحر، و�سرت �سائعات حول امتالكه  باأمور ما وراء  انه يوؤمن  اقتنعوا 

احدى  في  المر  هذا  حول  �سوؤاله  وعند  والغمو�ش،   ال�سرية  �سديدة  الكتب  من  مجموعة 

المقابالت، قال ان هذه ال�سائعات لي�ست �سحيحة بالكامل. حيث اعترف باهتمامه بما وراء 

الطبيعة، وامتالكه تقريبًا خم�سة كتب حول هذا المو�سوع، ولكن بهدف الطالع ولي�ست 

�سنع مكتبة.

  9.كان يعرف تماما �سوت المطعون بالظهر

الحرب  خالل  خا�سها  التي  الأ�سياء  تخمين  �سوى  ن�ستطيع  ل  اننا  من  الرغم  على 

العالمية الثانية، هناك حادثة خالل ت�سوير فيلم ملك الخواتم تعطي لمحة عما عا�سه خالل 

بيتر  المخرج  كان  الملك،  عودة  فيلم  من  حذفها  تم  التي  الم�ساهد  اأحد  فعند  الفترة.  هذه 

�سيكون  كيف  يعرف  هل  كري�ستوفر  �ساأله  عندما  الم�سهد،  على  الممثلين  يدرب  جاك�سون 

ذلك  بعد  قام  جاك�سون،  لبيتر  وتبعًا  اأعــرف«.  »لأنــي  واأكمل  الخلف؟  من  المطعون  �سوت 

بالحديث حول الحرب العالمية الثانية، لكن بدون الكثير من التفا�سيل، واأخبره عن �سوت 

المطعون وكيف اأنه ل ي�ستطيع التنف�ش.

  10.كانت ت�سري في عروقه دماء ملكية

تعود اأ�سول ال�سير كري�ستوفر لي اإلى الجنرال روبرت لي احد قواد الحرب الهلية 

في  ال�سهير  ال�سم  ذي  فليمنج  اإيان  الي  قرابة  ب�سلة  يت�سل  وكذلك  ال�سهيرين،  المريكية 

عمليات الحرب العالمية الثانية وكاتب روايات ـ»جيم�ش بوند«، ويعتقد الكثيرون اأن هذه 

واأراد    .SAS ال  وحدة  مع  لي  كري�ستوفر  مغامرات  من  اأجــزاء  على  تحتوي  الروايات 

باأداء دور بوند في الأفالم المقتب�سة عن رواياته، حيث امن بقدراته  فيلمنج ان يقوم لي 

لقرابته  اختاره  فيلمنج  ان  لعتقادهم  ذلك  رف�سوا  الإنتاج  على  القائمين  ولكن  التمثيلية، 

 The Man With the وهــو  بوند  اأفــالم  من  واحــدة  تمثيل  في  ا�سترك  ولكن  لــه، 

وقدم اأحد اأروع الأدوار ال�سريرة في هذه ال�سل�سلة.  .Golden Gun

ع�ضرة معلومات قد ال تعرفها عن الممثل كري�ضتوفر ليع�ضرة معلومات قد ال تعرفها عن الممثل كري�ضتوفر لي

»�سوفرجيت« 

فيلم االفتتاح في مهرجان لندن ال�ضينمائي

تفتتح الدورة التا�سعة والخم�سون من مهرجان لندن ال�سينمائي بالفيلم 

عر�سه  و�سيكون  غافرون،  �ساره  للمخرجة  »�سوفرجيت«  الجديد  البريطاني 

يوم ال�سابع من اأكتوبر في �سينما اأوديون ب�ساحة لي�ستر �سكوير ال�سهيرة في 

و�سط العا�سمة البريطانية، هو العر�ش الأوروبي الأول للفيلم الذي يقووم 

ببطولته كل من ميريل �ستريب وهيلينا بونام كارتر وكاري موليجان الذين 

�سيح�سرون العر�ش الفتتاحي.

كتب �سيناريو الفيلم اأبي مورغان كاتب �سيناريو فيلم »ال�سيدة الحديدية«، 

وهو الفيلم الثالث لمخرجته الذي يعر�سه المهرجان العريق.

في  الأولـــى  الن�سائية  الحركة  اأو�ــســاط  فــي  ــدور  ت ق�سة  الفيلم  ويـــروي 

اأوائل القرن الع�سرين، و�سعي الن�ساء من الطبقة العاملة، ولي�ش من اأو�ساط 

ف�سل  بعد  للعنف  واتجاههم  المدنية  حقوقهن  على  للح�سول  المثقفين، 

تظاهراتهم ال�سلمية، وهو ما عر�سهن وقتذاك للكثير من الم�ساكل بل ولفقدان 

اأزواجهن واأطفالهن واأعمالهن بل وحياتهن اأي�سا.

ك�سفت نجمة هوليوود �ساندرا بولوك اأنها ا�ستمتعت بلعب دور 

ال�سر في اأول ظهور لها ك�سخ�سية �سريرة في فيلم الر�سوم المتحركة 

ال�سرير«،  »اأنا  اأفالم  �سل�سلة  عن  المنبثق  الفيلم،  ويركز   . »مينيونز« 

على ق�سة المخلوقات ال�سفراء ال�سغيرة، قبل اأن تلتقي ال�سرير غرو 

المخلوقات  هذه  وت�سعر  ال�سل�سلة.  في  الرئي�سية  ال�سخ�سية  وهو 

في  منهم  ثالثة  وينطلق  حــادث.  في  �سيدهم  قتلوا  بعدما  بال�سياع 

اأوفركيل،  �سكارليت  ال�سريرة  قبل  من  تجنيدهم  خاللها  يتم  رحلة 

التي ت�سعى للح�سول على مجوهرات التاج البريطاني، والتي قامت 

)50 عاما( عن �سخ�سية  لها. وقالت بولوك  ال�سوتي  بالأداء  بولوك 

�سكارليت »اإنها رائعة لأنها بريئة واأُ�سيء فهمها«. واأ�سافت »هي فتاة 

�سغيرة عمرها 8 �سنوات تجتاحها نوبات غ�سب لأنها تريد الح�سول 

اأداء ال�سخ�سية كان ممتعا«. ورغم الم�سيرة  على ما ترغب فيه. لكن 

واجهت  اأنها  اإل  اأو�سكار  بجائزة  الفائزة  للنجمة  الطويلة  الفنية 

اأثناء الت�سجيل في  �سعوبة في الحفاظ على م�ستويات الطاقة لديها 

ممثلين  اأحب وجود  لأني  »الأمر �سعب  واأ�سافت  المغلق.  ال�ستديو 

مــوجــودا«.  اأحــظ  لــم  مــا  وهــو  معهم  للتجاوب  مينيونز  اأو  اآخــريــن 

وا�ستطردت قائلة »بالتالي تكت�سف حقيقة الكثير مما لم تكن تعرفه. 

هذا  وراء  يقف  الذي  باأكمله  والفريق  المخرج  على  فعليا  تعتمد  اإنك 

الحاجز الزجاجي )لال�ستديو( للم�ساعدة في توجيهك«. واأ�سارت اإلى 

اأن الفيلم قد يكون اآخر اأداء �سوتي لها في م�سيرتها، قائلة »لقد كان 

الأمر �سعبا، ول اعتقد اأن هذا موطن قوتي«.

�ضاندرا بولوك: ا�ضتمتعت بدور ال�ضريرة في فيلم »مينيونز«

مانغلهورن

النوع: دراما.

هولي  با�سينو،  اآل  البطولة: 

هنتر.

الإخـــــــراج: ديــفــيــد غــــوردون 

غرين.

تدور اأحداث الفيلم حول 

الأطـــــوار يعمل  غــريــب  رجـــل 

مع  يعي�ش  الأقفال  �سناعة  في 

محدد  هــدف  يوجد  ول  قطته 

في حياته، ولكن )مانغلهورن( 

تم  حيث  حافال؛  ما�سيا  يملك 

بتكليف  اتــهــامــه  بــعــد  �سجنه 

للقيام  حياته  وحــب  زوجــتــه 

بمهمة كبيرة لتقوم بها قبل اأن 

تفارق الحياة.

الأموات 2.. الهند

 النوع: رعب.

ميل�سون،  جوزيف  البطولة: 

مينو مي�سارا.

وجونثان  هــيــوارد  الإخـــراج: 

فورد.

 تـــــدور اأحــــــداث الــفــيــلــم 

قادمة  �سفينة  تر�سو  اأن  بعد 

مـــن �ــســحــراء غـــرب اإفــريــقــيــا 

وعليها  مومباي  اأر�سفة  على 

قاتل  بفيرو�ش  م�ساب  رجــل 

)زومــبــي(،  اإلــى  الب�سر  يحول 

وبعد اأن يختفي العامل و�سط 

المدينة  في  الهائلة  الح�سود 

ـــوبـــاء فـــي النــتــ�ــســار  يـــبـــداأ ال

و�سط ال�سكان، ويقرر مهند�ش 

في  يعمل  اأمــيــركــي  كــهــربــائــي 

مــديــنــة راجــ�ــســتــان الــو�ــســول 

ــــى �ــســديــقــتــه فـــي مــومــبــاي  اإل

واإنقاذها.
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