
زان��ج  ال�صيني  ال��م��خ��رج  يمثل 

في  ال�صينما  �صناع  اأه��م  اأح��د  ييمو 

حافال  ت��اري��خ��ا  يمتلك  وه���و  ب����الده، 

بالإنجازات التي ر�صخته كمبدع، من 

و»الأر����ض  الحمراء«  »ل��ذرة  اأب��رزه��ا 

وكم  ج��و«،  كيو  و»ق�صة  ال�صفراء« 

اأحد  جعلته  التي  الإبداعات  من  اآخر 

من  الخام�ض«  »الجيل  عنا�صر  اأه��م 

�صناع ال�صينما ال�صينية. 

فيلم  ي��ي��م��و  اأع����م����ال  واأح�������دث 

اإلى  ياأخذنا  ال��ذي  للمنزل«  »ال��ع��ودة 

ب�صيطة،  الأولى  للوهلة  تبدو  حكاية 

يعري  اأنه  نكت�صف  ما  �صرعان  ولكن 

من خاللها مرحلة عا�صفة من تاريخ 

رواي��ة  ن�ض  على  معتمدًا  ال�صين، 

»المجرم لي يان�صي« للكاتب ال�صيني 

جلينغ يان.

اإن���ه���ا ح��ك��اي��ة دك���ت���ور ج��ام��ع��ي 

اأفكار  يعار�ض  لأن��ه  بال�صجن  به  ُزَجّ 

ال���ث���ورة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ت��ي اج��ت��اح��ت 

القرن  من  الخم�صينيات  في  ال�صين 

واأزمة  اأزمته  تبداأ  وعندها  الما�صي، 

حالة  في  زوجته  تدخل  حيث  اأ�صرته 

التعر�ض  ب��ع��د  ال���ذاك���رة  ف��ق��دان  م��ن 

موقعها  ابنته  تفقد  بينما  للتعذيب، 

ابنة  لأن��ه��ا  باليه  كراق�صة  المتقدم 

متهم مدان من قبل ال�صلطات.

يعود  ال�صجن،  من  �صنوات  بعد 

التي  اأ�صرته  اإل��ى  يان�صي  لي  البطل 

وعذابات  وي��الت  ليكت�صف  تمزقت، 

التي  ال��ك��ذب��ة  الثقافية  ال��ث��ورة  تلك 

دم�����رت ال��م��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث زوج��ت��ه 

ل���م ت��ع��د ت��ع��رف��ه وغ���رق���ت ف���ي لجة 

الن�صيان والألم بينما تعر�صت ابنته 

لالغت�صاب وانزوت تعمل في م�صنع 

للن�صيج.

وي��ت��ول��ى ب��ط��ول��ة ه����ذا ال��ع��م��ل 

النجمة ال�صينية جونج لي، والممثل 

ال�����ص��ي��ن��ي ال��ق��دي��ر ���ص��ي��ن دام���ون���ج، 

اإ�صافة للممثلة زينج هاوين.
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التذاكر
ك 

شبا

ح�سن حداد hshaddad@batelco.com.bh

من ذاكرة ال�سينما

قف�ص الحريم

في هذا الباب )من ذاكرة ال�صينما(، نحن ل نتحدث فقط عن اأفالم تمثل 

عالمة هامة وم�صرقة لل�صينما، واإنما نتحدث عن اأفالم �صابقة نالت من ال�صهرة 

اأنها  المهم  عدمها.  من  اأهميتها  مدى  عن  النظر  بغ�ض  الجماهيري،  والنجاح 

اأ�صا�صًا اأ�صحت في ذاكرة ال�صينما..!!

في  اأخفقت  قد  اعتبارها  يمكن  التي  الأف��الم  بين  من  يعد  اليوم  فيلمنا 

النموذج  تمثل  ل  اأنها  اأي  والكمال..  الجمال  من  عالية  درجات  اإلى  الو�صول 

الجيد لل�صينما التي نطمح اإليها.

قام  ك��م��ال.  ح�صين  للمخرج   ،1986 ع��ام  اإن��ت��اج  الحريم(  )قف�ض  فيلم 

للفيلم  ال�صيناريو  وكتب  وهياتم.  العاليلي  وعزت  �صيريهان  الفيلم  ببطولة 

مجيد  للكاتب  �صعرها«  ت�صبغ  »ري��م  ق�صة  عن  ال�صبان،  رفيق  ال�صيناري�صت 

طوبيا، وهو كاتب الحوار اأي�صا.

يطرح الفيلم ق�صية مثيرة ومت�صعبة ويحمل في اأحداثه م�صمونًا في غاية 

الأهمية والح�صا�صية، اإل اأن هذا الم�صمون قد جاء بروؤية اجتماعية متخلفة.

يقول الفيلم بان الرجل في اأي زمان ومكان، الأمي اأو المتعلم.. المتزمت 

ويرف�ض  حقه،  وتمار�ض  دوره  تاأخذ  بان  للمراأة  مطلقًا  يقبل  ل  المتحرر،  اأو 

ب�صكل قاطع اأن تمار�ض حقها في اختيار حتى �صريك حياتها.

ذلك،  على  للتدليل  للرجل  نماذج  ثالثة  الفيلم  يتناول  ذل��ك،  ولتج�صيد 

في  والمتخلف  القديم  الجيل  يمثل  المزواج  الرجل  هذا  ال�صعيدي  فالعمدة 

نظرته للمراأة، حيث يعتبرها تابع �صعيف لبد اأن تكون خا�صعة له، ويلح على 

باختيار عري�صها. ولأنها  اإ�صرارها  تتزوج وتترك  بان  )�صيريهان(  ريم  ابنته 

بنت متعلمة، فهي ت�صر على الختيار المتبادل الذي يتم من قبل الطرفين.

متحررة  اأفكارًا  يطرح  نراه  الذي  المتعلم  الفنان  هو  الثاني  والنموذج 

جدًا لدرجة اإعجاب ريم بهذه الأفكار وبه �صخ�صيًا، اإل انه عندما يحين الوقت 

لتطبيق هذه الأفكار، نراه يختار زوجة غير متعلمة من القرية.

الذي  الجامعة  طالب  الع�صري  ال�صاب  ذل��ك  فهو  الثالث،  النموذج  اأم��ا 

اختارته ريم ليكون زوجًا لها، حيث تفاتحه هي بحبها ورغبتها بالزواج منه. 

وفي يوم الزفاف يتركها في انتظاره ول ياأتي، فهو يفاجاأ بجراأتها وج�صارتها 

في اإعالن حبها له ومبادرتها بطلب الزواج منه.

في  وذلك  عبدالقدو�ض،  اإح�صان  ق�ص�ض  نوعية  اإلى  تنتمي  الفيلم  ق�صة 

م�صمونها الذي يدور في اإطار تحرر المراأة وا�صتقالليتها وامتالكها للمبادرة 

تجاه الرجل. وهي بالطبع من الق�ص�ض التي ت�صتهوي مخرجنا ح�صين كمال، 

والذي �صبق واأخرج العديد من ق�ص�ض وروايات اإح�صان عبدالقدو�ض.

متما�صكًا،  فيلما  باأنه  وهلة  لأول  يبدو  تقليديته  رغ��م  الفيلم  �صيناريو 

المتفاوتة  المفاهيم  من  للعديد  تناوله  هو  وال�صبب  ذل��ك.  غير  على  ان��ه  اإل 

طرحها  في  المغرية  الأفكار  من  لمجموعة  توليفة  بذلك  وليقدم  والمتناق�صة 

الرجالي والن�صائي.

والفيلم بكل ما اأتيح له من اإمكانيات مادية وفنية، لم ي�صل اإلى م�صتوى 

يتنا�صب وهذه الإمكانيات، فهو ل يمكث منه �صيء في الذاكرة.. فال محاولة 

طبيعة  فهم  في  �صروع  ول  الممثلين..  ل��دى  كامنة  اأدائ��ي��ة  طاقات  ل�صتغالل 

ال�صراع بين القديم والجديد وبين المدينة والقرية.. ول حتى ال�صتفادة من 

حيثيات وجزئيات حياتية ومعي�صية، كالتقاليد والعادات والم�صكن والملب�ض. 

هذا اإ�صافة اإلى الفكرة المتدنية والخطيرة عن نظرة الرجل للمراأة، واعتبارها 

نظرة ل تتغير مهما كانت ثقافة هذا الرجل ووعيه ودرجة تح�صره وتحرره. 

لأجل كل هذا، تحول الفيلم من مراآة للحياة اإلى �صيء زائف ل يحفل باهتمام 

المتفرج.

ان كنتم من هواة الفالم الترفيهية المبنية على ت�صويق 

مت�صاعد ل يتوقف لحظة طوال مدة العر�ض، وعلى اك�صن 

متوا�صل ل ينقطع طوال مدة المغامرة، وعلى عنف مبالغ 

يبلل المطاردات بالدم بين الحين والخر، وعلى انفعالت 

قوية وم�صاعر تربطنا بابطال الفيلم الزوجين و�صغيرتيهما 

الذين يطاردهم ثوار اآ�صيويون م�صممون على قتلهم، فانتم 

كنتم  ان  اما   .No Escape بفيلم  �صت�صتمتعون  حتمًا 

ت�صرون على حبكة منطقية و�صيناريو مقنع، فال مفر حينها 

من ك�صف ثغر ال�صريط العديدة.

جون  اخراج  من  حركة  ثريلر   No Escape بداية 

اريك دودل ومن بطولة كل من اوين ويل�صون نجم الفالم 

بعد  ل��ه  حركة  دور  ثاني  يقدم  ال��ذي  الخفيفة  الكوميدية 

وجيم�ض   ،2001 ع��ام   Behind Enemy Lines
يبدو  ما  على  ي�صعر  الذي  برو�صنان  بير�ض  ال�صابق  بوند 

ال��م��ط��اردات  اج����واء  وال���ى  ال�صخ�صية  ت��ل��ك  ال���ى  بحنين 

والخطر. الثنان يلتقيان من خالل حبكة غير مقنعة لكنها 

اآ�صيا  جنوب  في  دول��ة  الى  تحملهما  وت�صويقية،  ترفيهية 

القدر ملجاأ  ل�صخرية  التي تتحول  الفيتنام  تقع على حدود 

العائلة الميركية في نهاية ال�صريط.

الى هذه الدولة ي�صل جاك )اوين ويل�صون( المهند�ض 

الطائرة  على  ج��دي��دًا.  من�صبًا  ليت�صلم  مائية  �صركة  ف��ي 

لو�صي  و�صغيرتيه  ب��ال(  )لي��ك  اآن��ي  زوجته  مع  تقله  التي 

باأدائهما  البارعتين  جير  وكلير  جرين�ض  وبيز)�صترلينغ 

بريطانيا  رجال  جاك  يلتقي  �صنهما(،  �صغر  رغم  الطبيعي 

غام�صا وبوهيميا هو هاموند )بير�ض برو�صنان( ي�صاعدهم 

ان  ج��اك  يكت�صف  و�صولهم  ف��ور  ال��ف��ن��دق.  ال��ى  للو�صول 

واغتيال  ع�صكري  انقالب  بعد  البالد  في  اندلعت  الثورة 

ال�صلطة وم�صممون  ا�صتولوا على  الثوار  الوزراء.  رئي�ض 

رئي�ض  معها  عقد  التي  ال�صركة  ممثل  لنه  به  الم�صاك  على 

الوزراء المقتول اتفاقًا يحرم �صعبه من المنافع المائية.

مطاردة  في  وابنتيه  زوجته  مع  ج��اك  ينطلق  وهكذا 

كل  ف��ي  ال��م��وت  وام��ام��ه��م  ال��ع��دو  خلفهم  تتوقف،  ل  لهثة 

ال��ث��وار  يهاجمه  ال���ذي  ال��ف��ن��دق  �صطح  م��ن  ب����دًءا  خ��ط��وة، 

بمروحية حربية، والقفزمع ال�صغيرتين من مبنى الى اآخر، 

والتنكر بين اأرتال الرهابيين الذين يمالأون ال�صوارع على 

امل الت�صل�صل نحو ال�صفارة الميركية والحتماء من الثوار 

جيم�ض  لكن  الثوار،  يد  في  توقعهم  مغامرة  المتوح�صين. 

بوند يظهر طبعًا لينقذهم مظهرًا �صخ�صيته الحقيقية.

���ص��ي��ن��اري��و م��ت��وق��ع وح������وادث ت��خ��ل��و م���ن ال��م��ن��ط��ق 

انقالب ع�صكري  ان يح�صل  المنطقي  والواقعية. فمن غير 

للثوار.  المعار�صة  النظامية  للقوى  وج��ود  اي  ن��رى  ول 

ا�صخا�ض،   5 او   4 من  مجموعة  وتحديدًا  الثوار،  وحدهم 

�صخامة  ورغ��م  الليل.  ط��وال  الميركية  العائلة  يطاردون 

المدينة، ال ان تلك المجموعة نف�صها تظهر للعائلة في كل 

خونة  اما  تحولوا  المدينة  �صكان  حتى  يق�صدونه.  مكان 

مبررة  غير  عنفية  باعمال  يقومون  متوح�صين  ثوارا  واإما 

ا�صتغالل  على  تقت�صر  الم�صاألة  ان  وخ�صو�صًا  بمبالغاتها، 

حقهم في المياه.

No Escape عائلة �أمريكية تتعر�ض لال�ضطهاد

�ضيني  ف��ي��ل��م  ل��ل��م��ن��زل«  »�ل���ع���ودة 

�لقمع ب�����ض��ب��ب  ع��ائ��ل��ة  ت��م��زق  ع���ن 

الهبوط  طيار  كابتن  ا�صتطاع 

�صطح  على  بنجاح  المعطلة  بطائرته 

وذل��ك  منهاتن،  ف��ى  »ه��اد���ص��ون«  نهر 

يناير،   15 في  وتحديًدا   ،2009 عام 

الأمر الذي جعل منه بطاًلأ قومًيا في 

ال�صطرارى  بالهبوط  لأن��ه  اأمريكا، 

نف�ض  ف��ي  وال��ن��اج��ح  الطبيعي  غ��ي��ر 

ال��وق��ت اأن��ق��ذ ح��ي��اة رك���اب ال��ط��ائ��رة 

الأح����داث  ا،  �صخ�صً  155 وع��دده��م 

ال��م��ث��ي��رة ح����ول ال���واق���ع���ة وغ��ي��ره��ا 

ت�صي�صلى  الطيار  عنها  األ��ف  وال��ت��ي 

عليه  ي��ط��ل��ق  ك��م��ا  اأو  ���ص��ال��ي��ن��ب��رج��ر، 

يحمل  ك��ت��اب  »����ص���َال���ي«،  ال��ك��ث��ي��ري��ن 

عنوان »اأهم الواجبات: البحث عن ما 

2010، وحاز المنتج  يهم فعال«، عام 

تحويله  حقوق  فوًرا  مار�صال  فرانك 

لعمل �صينمائي ظل قيد التطوير حتى 

التح�صيرات  لتبداأ  ال��ح��ال��ي،  ال��ع��ام 

لور� ليني في فيلم كلينت 
»Sully« إي�ضتوود �لجديد�

هوليوود  نجم  اختيار  بعد  الفعلية 

عاًما(   85( اإي�صتوود  كلينت  العجوز 

لإخراج الفيلم.

هانك�ض  ت��وم  اي�صتوود،  اختار 

لدور �صَالي، وتجري الآن مفاو�صات 

مع لورا ليني لتقديم �صخ�صية زوجة 

العجوز  ال��م��خ��رج  ل��وري��ن  ال��ط��ي��ار، 

ال�����ذي تقف  ل��ل��ع��م��ل  م��ت��ف��رغ ت��م��اًم��ا 

حيث  برو�ض«،  »وارن��ر  �صركة  وراءه 

بعد  ج��دي��د  م�صروع  ب���اأي  يرتبط  ل��م 

اأو�صكار  لنيل  تر�صح  ال��ذي  فيلمه 

وهو  الما�صى  العام  فيلم  اأف�صل 

 »American Sniper«
)القنا�ض الأمريكى(.

ايكهارت،  اآرون  ور�صح 

والمقرر  الأمريكي،  الممثل 

الطيار  �صخ�صية  ي��ق��دم  اأن 

ولورا  الفيلم،  فى  الم�صاعد 

ال��ت��ي ان��ت��ه��ت ت�����ص��وي��ر كل 

هانك�ض  توم  فقط  اعمالها، 

ه�����و ����ص���اح���ب ال����ج����دول 

ال���م�������ص���غ���ول ب���م���واع���ي���د 

والتح�صيرات،  الت�صوير 

فيلم  ي�����ص��ور ح��ال��ي��ا  ح��ي��ث 

ال���م���ق���رر   »Inferno«

عر�صة اأكتوبر العام المقبل، 

وم��رت��ب��ط ب����3 اأف����الم اأخ���رى 

يجري التح�صير لها حالًيا منها 

لعبة«  حياة  »ق�صة  من  الرابع  الجزء 

.)Toy Story(

الكولومبية  النجمة  ف��اج��اأت 

اأدائ��ه��ا  ب��خ��ب��ر  معجبيها  ���ص��اك��ي��را 

���ص��وت غ����زال ف���ي ف��ي��ل��م ال��ر���ص��وم 

ال��ذي   Zootopia ال��م��ت��ح��رك��ة 

�صتنتجه �صركة ديزني الأمريكية.

و����ص���ت���ق���دم ����ص���اك���ي���را اأغ��ن��ي��ة 

 Try  خ��ا���ص��ة ب��ال��ف��ي��ل��م ب��ع��ن��وان

.Everything
الفيلم هو من اإخراج م بيرون 

�صارك  كما  م��ور،  وريت�ض  ه���اوارد 

جايرد  ال�صيناريو  كاتب  بالإخراج 

بو�ض

في  الفيلم  ي�صدر  ان  ويتوقع 

الربع الأول من عام 2016 .

�شاكريا ت�شارك يف فيلم 

 ZooTopIA
ب�شخ�شية غزال

الأع�سر

النوع: دراما/ اأك�صن 

ال���ب���ط���ول���ة: ج�����اك ج��ل��ي��ن��ه��ال، 

فوري�صت ويتكر.

الإخراج: اأنطوان فوكوا.

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

مدينة  ف��ي  يعي�ض  مالكم  ح��ول 

وابنته،  زوجته  مع  نيويورك 

ي�صق طريقه نحو القمة محطمًا 

حياته  ي��رى  لكنه  العقبات،  كل 

ت��ت��ف��ك��ك ب�����ص��ك��ل درام�����ي ح��زي��ن 

خا�صة بعد خ�صارته لزوجته في 

اأمامه  تبقى  والآن  األيم،  حادث 

اأن  وهي  حياته  في  معركة  اأهم 

يفوز مجددًا بحب ابنته.
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النوع: اأك�صن 

ال��ب��ط��ول��ة: روب����رت ف��ري��ن��د، 

�صيرين بيك

الإخراج: األك�صندر باخ

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

ح�����ول ق���ات���ل م���ح���ت���رف م��ن 

بحيث  جينيًا  معدل  النخبة 

اأ����ص���ب���ح اآل������ة ق���ت���ل م��ث��ال��ي��ة 

وم����دم����رة م���ا ي��م��ن��ح��ه ق��وة 

التحمل  على  وقدرة  و�صرعة 

ي�صعى  مثيل،  لها  ي�صبق  ل��م 

تخطط  خطيرة  منظمة  لمنع 

القتلة  م���ن  ال��م��زي��د  ل��و���ص��ع 

ال�صر�صين.

م�ضارعًا  خان  �آمر 

ف���ي »د�ن���غ���ال«

اآمر خان الذي �صيلعب دور 

فيلم  ف��ي  »ه��اري��ان��ف��ي«  م�صارع 

ال��م��اأخ��وذ ع��ن حياة  »دان���غ���ال« 

ال��م�����ص��ارع »م��اه��اف��ي��ر ف��وغ��ات« 

�صيبداأ  و   ، ُم��دّرب��ًا  ���ص��ار  ال���ذي 

�صبتمبر،  ب��داي��ة  ف��ي  الت�صوير 

في  الفيلم  عر�ض  المقرر  من  و 

.2016

�آي�������ض���و�ري���ا
تغني لأول مرة
راي  اآي�����ص��واري��ا  ال��ن��ج��م��ة 

بات�صن العائدة بعد غياِب خم�ِض 

فيلمها  مع  ال�صا�صة  اإلى  �صنوات 

�صن�صاهدها  »ج��ازب��ا«  المنتظر 

تغني  ه���ي  و  ي���ب���دو  م���ا  ع��ل��ى 

الفيلم  ه��ذا  ف��ي  ف��ع��اًل  ب�صوتها 

اأكتوبر  في  عر�صه  �صيتم  ال��ذي 

المقبل .
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ريت�ضارد ويدمارك: �لمثقف �لذي ��ضتهر باأدو�ر �ل�ضر

يتذكر  لي��زال  من  العالم،  عبر  ال�صينما  ع�صاق   من  قليل 

من  الرغم  على  ويدمارك،  ريت�صارد  العالمي  ال�صينمائي  النجم 

الأف��الم  ع�صرات  في  الإب��داع��ي��ة  وم�صاهماته  الفنية  انجازاته 

ال�صهيرة،  التلفزيونية  والم�صل�صالت  ال��خ��ال��دة  الهوليودية 

انجازات ل يعرفها اإل القلة، ول يلتفت اإليها اإل ع�صاق ال�صينما 

الحقيقيون والمهتمين ب�صير النجوم الخالدون، ومع ذلك يظل 

ال�صينما  ذاك��رة  الذاكرة،  في  حا�صرا  ال�صتثنائي  الممثل  هذا 

اأ�صا�صا منها، �صينما رعاة البقر التي ب�صمها بمي�صمه  العالمية، 

وقدم من خاللها اأهم اأدواره اإلى جانب مخرجين، اأو لنقل �صادة 

وديلمر  واي��ن  وج��ون  ه��اث��اواي  كهنري  الكبار  الأ�صرطة  ه��ذه 

فترة  على  امتدت  مثيرة  تجربة  وي��دم��ارك،  ريت�صارد  داي��ف��ز. 

زمنية جد طويلة، حوالي ن�صف قرن من الأعمال الناجحة، اأكد 

خاللها،وباعتراف معظم النقاد، اأنه فنان فوق العادة في مجمل 

الأدوار التي قدمها، يمثل وكاأنه ل يمثل، يعتمد على قوة داخلية 

�صارم،  نحو  على  عنه  يعبر  عميق  وانفعال  خا�صة 

البارزة  وجهه  مالمح  ذلك  على  ي�صاعده 

في  المتوح�ض،  ال��ه��ادئ  وجماله 

نفو�ض  في  يثير  الآن،  نف�ض 

ال��م�����ص��اه��دي��ن م�����ص��اع��ر 

م�صاعر  م��ت��ن��اق�����ص��ة، 

واطمئنان،  خوف 

رع�����ب واأم�������ان، 

ه��������زي��������م��������ة 

وانت�صار.

فـــــــــــــي 

بالغ  م�صهد 

ال���������رع���������ب 

والإث���������ارة، 

لأول  ق��دم��ه 

المخرج  مرة 

الأم�����ري�����ك�����ي 

هنري هاثاواي 

في   1947 �صنة 

الموت«  »زقاق  فيلم 

تومي  ال�����ص��ف��اح  ي��ق��ف 

ويدمارك(  ايدو)ريت�صارد 

الذي ل يرحم، اأمام جثة امراأة 

فوق  م��ن  دحرجها  اأن  بعد  م�صلولة 

نظرات  ينظر  ال�صلم،  على  المتحرك  مقعدها 

ما  ح��د  اإل��ى  ت�صبه  جنونية  �صحكات  يطلق  ث��م  واث��ق��ة  ���ص��ذراء 

قهقهات ال�صبع. كان لهذا الم�صهد، الذي اأ�صبح محفوظا كتراث 

اأ�صيل في الذاكرة ال�صينمائية الأمريكية، وقع كبير في نفو�ض 

هذا  عن  ت�صتف�صر  الر�صائل  اآلف  فانهالت  الفيلم،  �صاهدوا  من 

الممثل »المجرم« ال�صاب وعن حياته، من خالل اأ�صئلة قد تبدو 

من  اأ�صئلة  الأمريكي،  المجتمع  في  دللتها  لها  لكن  �صاذجة، 

حياة  ج��رب  وه��ل  الإ�صالحية؟  ف��ي  طفولته  ق�صى  ه��ل  قبيل: 

 .. ال�صجن؟  في  ال�صنوات  من  ق�صى  كم  والمجرمين؟  الإج��رام 

غير اأن اأغرب ر�صالة تلقاها ريت�صارد ويدمارك  اآنذاك، جاءت من 

طرف احد زعماء ع�صابات المافيا النيويوركية، يقول له فيها : 

لمنحك  م�صتعد  اإنني  التمثيل،  من  تجنيه  الذي  ما  اأدري  »ل�صت 

�صعف ما تربح من مهنتك، اإذا قبلت اأن تكون �صاعدي الأيمن..«!

 على الرغم من المالمح الخادعة لق�صمات وجهه المنحوتة 

بعناية، كان ريت�صارد ويدمارك اإن�صانا هادئا متزنا امتلك قدرة 

باإ�صم  اأ�صدقاوؤه ومعارفه  النف�ض، حتى لقبه  عجيبة على �صبط 

ذو » الأع�صاب الحديدية«.

قرية  في   1914 دي�صمبر   26 يوم  ويدمارك  ريت�صارد  ولد 

الأمريكية،  ميني�صوتا  ب��ولي��ة  راي���ز«  »���ص��ان  ا�صمها  �صغيرة 

هناك  الخام�صة،  ابن  وهو  �صيكاغو  مدينة  اإلى  اأ�صرته  هاجرت 

دراجة  على  برحلة  قام   ،1935 عام  وفي  تعليمه.  وتلقى  تربى 

الأوروب��ي��ة  ال���دول  م��ن  مجموعة  خاللها  زار  ل��ه  �صديق  رفقة 

اأث��را  نف�صه  في  تركت  التي  واألمانيا  وفرن�صا  انجلترا  خا�صة 

الحرب  نتيجة  لحقها  ال��ذي  ال��دم��ار  م��دى  معاينته  بعد  بليغا 

تقديمه  حاول  رحلتهما،  عن  وثائقيا  فيلما  اأنجز  كما  العالمية، 

في بلده بعد عودته، لكن دون جدوى، فكان ذلك اأول لقاء له مع 

و�صواهده  ثقافته  اأحالمه.  يراود  ظل  الذي  و�صحرها  ال�صينما 

العليا اأهلته للعمل كاأ�صتاذ محا�صر بالجامعة لمدة عامين، لكنه 

في  و�صارك  الإذاع���ة  في  لال�صتغال  التدري�ض  هجر  اأن  لبث  ما 

المخرج  به  اأعجب  نيويورك،  بمدينة  اإذاعية  تمثيلية 

ادوارا  له  فاأ�صند  ويلز  اأور�صون  العالمي 

في تمثيلياته الإذاعية  ال�صهيرة.

 ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة اأه��ل��ت��ه 

بع�ض  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص��ول 

الم�صرحية  الأدوار 

في  والن���غ���م���ا����ض 

لكنه  ع��وال��م��ه��ا، 

ق���رر ت���رك ه��ذه 

ال�������ع�������وال�������م 

�����ص����ري����ع����ا، 

لأن���������������ه ل���م 

يطيق  ي��ك��ن 

ليال  ال�����ص��ه��ر 

وال��ع��رو���ض 

ال��م�����ص��رح��ي��ة 

ف����ي م��ج��م��ل��ه��ا 

ت���ع���ر����ض ل��ي��ال،  

ل��ي�����ص��د ال���رح���ال 

ن������ح������و م�������ص���ن���ع 

الأح�����الم ف��ي ه��ول��ي��ود 

على  خدماته  عر�ض  حيث 

ت�صنى  اأن  الى  ال�صركات  بع�ض 

وبالتالي  عمل،  عقد  اأول  توقيع  ل��ه 

لدور  باأدائه  الأ�صطوري  العالم  هذا  اختراق 

هذه  ظلت  وقد  ذك��ره،  ال�صابق  تومي«  »اي��دو  الخطير  المجرم 

ال�صخ�صية )�صخ�صية المجرم( ل�صيقة به، فج�صدها في ع�صرات 

الأفالم، وليتحول معها لوح�ض ال�صا�صة الول بدون منازع لفترة 

طويلة. بع�ض المنتجين الذكياء انتبهوا لموهبته الخالقة في 

ال�صر،  عباءة  من  لإخراجه  مخرجين  اإلى  اأم��ره  فاأوكلوا  الأداء 

اإي��اه،  محررين  متباينة،  وب���اأدوار  مختلفة  اأف��الم  في  فقدموه 

في  اأدواره  اآخر  تقديمه  بعد  والمجرمين.  الإج��رام  معطف  من 

 ،1991 عام  رو�ض  لعربرت  حقيقية«  »األ��وان  فيلم  في  ال�صينما 

عزلة  �صبه  في  ال�صيخوخة  وط��اأة  تحت  الأخ��ي��رة  اأي��ام��ه  عا�ض 

بمزرعته، مع زوجته �صوزان بالن�صار وابنته اآنا، اإلى اأن فارق 

رفيعا  �صينمائيا  مجدا  مخلفا   ،2008 مار�ض   24 يوم  الحياة 

وجب ذكره وتذكره في كل اآن وحين، كتحية لعطاءاته وموهبته 

يمكن  باأدوار  العالمي  ال�صينمائي  الم�صهد  اأغنت  التي  المتفردة 

اعتبارها  اأكثر من خالدة.

فيلم فل�ضطيني مر�ضح لالأو�ضكار
اأو�صكار  لجوائز   »18 »المطلوبون  فيلم  تر�صيح  فل�صطين  دول��ة  ق��ررت 

2016 عن فئة الفيلم الأجنبي.. الفيلم من اإخراج عامر ال�صوملي ويقدم ق�صة 

حقيقية جرت اأحداثها في �صنوات النتفا�صة الأولى. 

اأحداثها في بيت �صاحور، ويعيد تقديم  الفيلم ق�صة فعلية دارت  ويروي 

تجربة الع�صيان المدني وحركات المقاطعة ال�صعبية للب�صائع الإ�صرائيلية.

ويتحدث الفيلم عن ما �صهدته الأر�ض الفل�صطينية في �صنوات النتفا�صة 

الأولى، حين قرر اأهالي المدينة اإن�صاء مزرعة لالأبقار ي�صتعي�صون بمنتجاتها 

ال�  البقرات  اإ�صرائيل  تعتبر  اأن  قبل  وذلك  الإ�صرائيلية،  والب�صائع  المواد  عن 

اللجنة  باختيار  الفيلم  وحظي  مطاردتها.  ويتطلب  اأمنها  يهدد  خطرا   )18(

لالأو�صكار،   88 ال��دورة  في  الأجنبي  الفيلم  فئة  عن  فل�صطين  لتمثيل  المحلية 

وهو وثائقي مكون من مقابالت ومقاطع لر�صوم متحركة، وقد ا�صتغرق العمل 

العقبات.ويعول  من  بالكثير  المخرج  خاللها  ا�صطدم  �صنوات،   5 نحو  فيه 

جمهور الفيلم من الفل�صطينيين على م�صاركته في 

الأو�صكار ويتطلعون لفوز جديد يقترن به

 ا�صم فل�صطين.

م��ازال  وفاته  من  �صنوات  اأرب��ع  بعد 

تاأ�صي�ض  ف��ي  ���ص��ارك  ال���ذي  ج��وب��ز  �صتيف 

يطرح  حيث  الجمهور  يفتن  اآب���ل  �صركة 

فيلمان جديدان في ف�صل الخريف يحلالن 

وبالن�صبة  ال��م��ه��ن��ي.   وم�����ص��واره  ح��ي��ات��ه 

لأليك�ض جيبني الحا�صل على عدة جوائز 

حان  قد  الوقت  ف��اإن  الوثائقية  اأفالمه  عن 

كان  ال���ذي  الطموح  ج��وب��ز  تقييم  لإع���ادة 

ي�صعى دوما اإلى الكمال، واأحدث ثورة في 

لأ�صدقائه  معاملته  لكن  الت�صالت،  عالم 

واأ����ص���رت���ه وزم���الئ���ه ف���ي ال��ع��م��ل زخ���رت 

يقدم  الأحيان. ول  في بع�ض  بالتناق�صات 

فيلم )�صتيف جوبز : ذا مان اإن ذا ما�صين(   

الرجل  بين  ي��ق��ارن  لكنه  ج��دي��دة.  حقائق 

اأن ي�صبح راهبا  اإلى  الذي تطلع ذات يوم 

بوذيا ورجل الأعمال الذي اأنكر ن�صب اأول 

اأجورًا زهيدة  اأبنائه وتراأ�ض �صركة دفعت 

كانت  التي  ال�صينية  بال�صركة  للعاملين 

جنى  بينما  اآي��ف��ون  هاتف  بتجميع  تقوم 

مكا�صب بمليارات الدولرات.وقال جيبني 

الذي  جوبز  �صورة  لت�صويه  ي�صع  لم  اإن��ه 

ا�صتقبل العالم وفاته ب�صرطان البنكريا�ض 

اأحد نجوم  برحيل  يليق  في 2011 بحزن 

دفعني  »م��ا  واأ���ص��اف:  ال���روك.  مو�صيقى 

من  كثير  بكى  لماذا  كان  الفيلم  هذا  ل�صنع 

ب�صتيف  عالقة  لهم  تكن  لم  الذين  النا�ض 

جوبز عندما رحل«.

���ض��ت��ي��ف ج��وب��ز 

في  قا�ض«  »عبقري 

فيلم وثائقي جديد
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