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نور ال�شريف.. هرم العطاء »8«
زمن حاتم زهران )1986(

فيلم )زمن حاتم زهران( هو من اإنتاج وبطولة الفنان نور ال�شريف، في 

�شاد�س تجربة اإنتاجية له، بعد اأفالم: دائرة االنتقام ـ 1976، قطة على نار ـ 

1977، �شربة �شم�س ـ 1978، حبيبي دائمًا ـ 1979، اآخر الرجال المحترمين ـ 

1984. وتعتبر تجربة الفنان المنتج لدى نور ال�شريف خطوة جريئة لتقديم 

�شينما نظيفة وجادة. فهو في تجربة فيلم )زمن حاتم زهران( يقدم مخرجًا 

جديدًا هو محمد النجار، اإيمانا منه ب�شرورة اإعطاء الفر�شة للجيل الجديد، 

حيث قدم من قبل المخرجين �شمير �شيف و محمد خان.

�شمن  يندرج  فهو  جديدًا،  لي�س  زهــران(  حاتم  )زمــن  فيلمنا  مو�شوع 

موجة االأفالم الكثيرة التي تناولت مرحلة االنفتاح االقت�شادي في المجتمع 

ر�شم  وفي  الجيدة،  الدرامية  المعالجة  في  يكمن  الجديد  اأن  اإال  الم�شري. 

ال�شخ�شية المحورية، اإال وهي �شخ�شية الراأ�شمالي االنفتاحي حاتم زهران 

في  ال�شريع  المادي  والك�شب  اللعبة  الأ�شول  تمامًا  الواعي  ال�شريف(،  )نور 

هذا الزمن. فنحن نراه يواجه كل ما يعتر�س طريقه بقوة وحكمة واأع�شاب 

باردة تنم عن ثقة زائدة بالنف�س.. كما ي�شاعد في نجاح هذه ال�شخ�شية ذلك 

الحوار العميق والمتدفق، هذا اإ�شافة اإلى االأداء الجيد لنور ال�شريف.

اإدانة ع�شر االنفتاح ورموزه المتمثلة  اأراد  اإن الفيلم  من الوا�شح جدًا 

ووقع  ذلك،  في  اأخفق  قد  ال�شيناريو  ولكن  المتطفلة.  الراأ�شمالية  طبقة  في 

في خطاأ اأثر تاأثيرًا �شلبيًا على الم�شمون. فالمفتر�س ـ الإدانة ع�شر االنفتاح 

ـ تقديم نموذج لرجل االنفتاح اال�شتهالكي، الذي ي�شع في اعتباره  ورموزه 

اإلى نهب خيرات  ذلك  اأدى  ال�شريع فقط، حتى ولو  المادي  الربح والمك�شب 

وال  متخلفة  جديدة  قيم  واإبـــراز  المجتمع  تخلف  في  والم�شاهمة  الوطن، 

للراأ�شمالي  اإن�شانية مترتبة على ذلك. بداًل من كل ذلك، فقد �شاهدنا نموذجًا 

والذي  االإدارة،  في  الدكتوراه  على  والحا�شل  اأمريكا  من  القادم  الم�شري 

التجميل.  م�شتح�شرات  الإنتاج  م�شنع  اإن�شاء  م�شروع  لتنفيذ  جاهدًا  ي�شعى 

م�شاريع  في  ي�شاهم  الوقت  نف�س  في  انــه  اإال  خا�س،  م�شروع  انــه  �شحيح 

التنمية المحلية، بل ويوؤكد على مبداأ تكري�س االإنتاج المحلي وقيمته، وهذا 

في حد ذاته ال يدين �شاحبه بل ي�شاند موقفه. وبالتالي فان الفيلم لم ي�شتطع 

اأن يدين حاتم زهران الراأ�شمالي واإنما اأدان ممار�شاته ال�شخ�شية تجاه اأخيه 

اأن يكره حاتم  اأو يطلب منه  اأن يقنع المتفرج  واالآخرين. وبذلك لم ي�شتطع 

زهران االنفتاحي. فالمتفرج بعك�س ذلك قد اأعجب بهذه ال�شخ�شية المتطلعة 

والناجحة والذكية، بغ�س النظر عن ت�شرفاتها االجتماعية ال�شخ�شية.

انه  نجد  االنــفــتــاح،  ع�شر  يدين  ال  اأو  يدين  الفيلم  كــون  عــن  وبــعــيــدًا 

اأدى  ــذي  ال االأمــر  فائقة،  بعناية  ومر�شومة  مدرو�شة  قوية  �شخ�شية  قــدم 

ك�شخ�شية  ال�شخ�شيات،  بقية  ر�شم  في  الوا�شح  الق�شور  ذلــك  لمالحظة 

اإيجابي في  الفيلم كبطل  الذي يظهره  ال�شعدني(  المحارب )�شالح  ال�شديق 

مقابل �شخ�شية حاتم زهران، وذلك الكت�شاب تعاطف المتفرج معها. اإال اأننا 

نراه يتحول اإلى �شخ�شية �شعيفة و�شلبية، تتحدث بلغة اإن�شائية مبا�شرة في 

الدفاع عما توؤمن به من مبادئ وقيم. كذلك ال�شخ�شيات االأخرى، نراها مثالية 

تردد كالمًا مبا�شرًا عن القيم واالأخالق والوطنية.

اأدواته  على  ي�شيطر  اأن  ا�شتطاع  فقد  النجار  محمد  ال�شاب  المخرج  اأما 

الفنية والتقنية، واإعطاء الفيلم اإيقاعا ت�شاعديًا �شريعًا قد اأ�شفى على الفيلم 

اآخر دون  اإلى  االنتقال من م�شهد  االإثارة والت�شويق. كما وفق في  نوعًا من 

في  الموفق  الت�شوير  اإلى  اإ�شافة  الجيد،  المونتاج  ذلك  في  �شاعده  افتعال. 

اأما  ومعبرة.  قوية  ت�شوير  وزوايا  لكادرات  واختياره  لالإ�شاءة  ا�شتخدامه 

المو�شيقى الت�شويرية فلم في الم�شتوى المتوقع من فنان مثل كمال بكير. 

واأخيرا، فان فيلم )زمن حاتم زهران( كان م�شروعًا ناجحًا لمخرج جديد.

The Hunger Games؛  �شل�شلة  اأجــزاء  اآخر  عر�س  موؤخًرا  بداأ  اأن  بعد 

غياب  ليعو�شوا  االأفــالم  من  النوعية  هذه  ع�شاق  اأمــام  �شانحة  الفر�شة  مازالت 

ال�شل�شلة ال�شهيرة عنهم لعامين قادمين؛ وذلك عن طريقة �شل�شلة اأخرى محبوبة. 

ال�شابق  العامين  خــالل  �شاهدنا  والتي  Divergent؛  هي  االأخـــرى  ال�شل�شلة 

 Insurgent و   Divergent عناوين  حمال  واللذان  منها  جزءين  اأول  والحالي 

ال�شل�شلة  هذه  نهاية  ن�شهد  اأن  قبل  اأخيران  اأمامنا جزءان  ومازال  التوالي،  على 

 The في  حدث  وكما  روث.  فيرونيكا  كتبتها  روايــات  �شل�شلة  من  الم�شتوحاة 

اإلى   Divergent �شل�شلة  من  االأخير  الكتاب  تق�شيم  تم  Hunger Games؛ 
االأخر  ي�شدر  بينما  Allegiant؛  بعنوان  المقبل  العام  اأحدهما  ي�شدر  فيلمين؛ 

تقوم  لل�شل�شلة  المنتجة  ال�شركة  ذي  هي  ها   .Ascendant بعنوان   2017 عام 

بطرح فيديو دعائي جديد لـ Allegiant؛ ظهر فيه اأغلب اأبطال االأجزاء ال�شابقة 

وعلى راأ�شهم النجمة الجميلة �شايلين وودلي. الجزء الجديد من اإخراج روبرت 

�شوينتكي، وي�شارك في بطولته كل من ثيو جيم�س ومايلز تيلر واأن�شيل اإلجورت 

ونايومي وات�س، ومن المقرر عر�شه خالل مار�س 2016.

 Now You والغمو�س  االإثــارة  لفيلم  المتوقع  غير  الكبير  النجاح  بعد 

طريقة  في  �شناعه  يفكر  اأن  الطبيعي  من  كــان  2013؛  عــام  في   See Me
اأن  خا�شة  الماليين،  من  المزيد  لتحقيق  منه  واال�شتفادة  االأمــر؛  هذا  ال�شتثمار 

الـ75 مليوًنا. 350 مليون دوالر؛ بميزانية لم تتجاوز  الفيلم حقق ما يقرب من 

بداأ  فقد  االأجـــزاء؛  من  المزيد  هو�شنع  هذا  لفعل  المنطقية  الخطوة  والأن 

الت�شويقي  الفيديو  يطرحون  وهاهم  بالفعل،  لذلك  التح�شير  في  الفيلم  �شناع 

Now You See Me 2. الفيديو ق�شيًرا؛  االأول للفيلم الذي يحمل عنوان 

خدع  من  االأول  الجزء  في  اأعجبهم  بما  الجمهور  تذكير  هو  منه  االأول  الهدف 

الذي  الجديد؛  الجزء  المزيد منها في  اأجل  �شحرية متقنة، والإثارة حما�شهم من 

في  ظهر  المبهرة.  ال�شحرية  وخدعهم  األعابهم  االأربعة«  »الفر�شان  فيه  يوا�شل 

الفيديو الت�شويقي االأول العديد من اأبطال الجزء االأول الذين يعودون الأدوارهم 

وداف  اأيزنبيرج  وجي�شي  روفالو  ومــارك  هارل�شون  وودي  واأبــرزهــم  مجدًدا 

دانيال  واأبرزهم  الجزء  هذا  في  الجدد  النجوم  من  عدد  ا  اأي�شً ظهر  كما  فرانك. 

في  الجديدة  الن�شائية  البطلة  كابلن  وليزي  بوتر،  هاري  �شل�شلة  نجم  رادكليف 

الفيلم، بعد اعتذار بطلة الجزء ال�شابق اإي�شال في�شر عن الم�شاركة في هذا الجزء. 

جدير بالذكر اأن الجزء الجديد من اإخراج جون اإم �شو، وي�شارك في بطولته كال 

من النجمين الكبيرين مايكل كين ومورجان فريمان.

وهم�شورث  وكوبر  وكلوني  دي��ب  اأع��م��ال 

2015 قائمة الأفالم الأكثر ف�شاًل في  �شمن 

للممثلين برادلي كوبر، وجوني ديب، وكر�س هم�شورث، وجورج كلوني  اأفالم  جاءت 

في قائمة اأكثر االفالم ف�شال في تحقيق ايرادات خالل العام الحالي 2015 التي ن�شرتها مجلة 

القائمة. وجاء فيلما  فورب�س. وحّل فيلم »روك ذا ق�شبة« للممثل »بل موري« على راأ�س تلك 

االأفالم  بين  �شتون  واإيمي  كوبر  برادلي  بطولة  و»اآلوها«  ديب  جوني  بطولة  »مورتديكاي« 

حول  يــدور  الــذي  هم�شورث،  كر�س  بطولة  »بالكهات«  ــارة  االإث فيلم  اأمــا  ف�شاًل.  االأكثر  الـــ10 

جرائم االنترنت فجاء في المركز الثالث، بينما جاء فيلم الخيال العلمي للممثل جورج كلوني 

»توموروالند« في المركز الرابع. وقدرت مجلة فورب�س اأن الفيلم حقق دخال بلغ 2.87 مليون 

15 مليون دوالر. وتبواأ المركز الثاني فيلم »ذا غنمان« بطولة  دوالر، في حين بلغت تكلفته 

�شين بن الذي �شارك اأي�شا في كتابته، وتدور ق�شته حول قاتل محترف. وحقق الفيلم اإيرادات 

اأفالما ذات  40 مليون دوالر. و�شملت القائمة  10.7 ماليين دوالر بينما تكلف انتاجه  بلغت 

�شركة  وفيلم  »بان«  االأ�شطورية  الق�شة  فيلم  اأما  التكاليف.  قليلة  واأخــرى  �شخمة  ميزانيات 

ديزني »توموروالند« فكان كالهما بمثابة خيبة اأمل كبيرة فيما حققاه من اإيرادات. ولم يتمكن 

الممثل جورج كلوني من انقاذ فيلم ديزني الذي لم يحقق اإال 126.1 مليون دوالر، في حين 

اأكبر  يحقق  اأن  في  فف�شل  »بان«  االأبعاد  الثالثي  الفيلم  اأما  دوالر.  ماليين   209 تكلفته  بلغت 

االإيرادات في اأميركا على الرغم من الترويج الهائل للفيلم.

ــي »الــقــاتــلــة  ــوان ــاي ــت خــتــيــر الــفــيــلــم ال

في   2015 عام  في  فيلم  كاأف�شل  المحترفة« 

ا�شتفتاء �شارك فيه 168 ناقدا �شينمائيا.

وتــجــري اأحـــــداث الــفــيــلــم فــي الــقــرن 

مخرجه  اإلــى  جلب  وقــد  الميالدي،  التا�شع 

هو ه�شياو-ه�شين جائزة اأح�شن مخرج في 

مهرجان كان االأخير في مايو الما�شي.

اأف�شل  ا�شتفتاء  قائمة  الفيلم  وت�شدر 

اأند  »�شايت  مجلة  اأجرتها  التي  العام  اأفالم 

كــارول  اأمــثــال:  اأفــالم  على  متفوقا  �شاوند« 

وماد ماك�س: فيوري رود.

ميغيل  البرتغالي  المخرج  فيلم  وجاء 

»مقبرة  فيلم  بعد  الرابعة،  بالمرتبة  غوميز 

اأبي�شاتبونغ  التايالندي  للمخرج  الروعة« 

ويرا�شيثاكول.

ـــى  االأول الــعــ�ــشــرة  االأفــــالم  مــن  �شبعة 

الن�شائية  ب�شخ�شياتها  الــنــظــر  »تــلــفــت 

البريطاني  الفيم  معهد  بح�شب  الرئي�شية« 

الذي ي�شدر مجلة »�شايت اأند �شاوند«، ومن 

التي  المحترفة«،  »القاتلة  فيلم  بطلة  بينهن 

اأدتها الممثلة �شو كي، وهي طفلة تختطفها 

راهبة وتدربها على فنون القتال ثم تر�شلها 

الإغتيال ابن عمها القائد الع�شكري.

ــم الـــمـــخـــرج تـــــود هــايــنــز  ــل ــي وحـــــل ف

الفيلم  ويقدم  الثانية،  المرتبة  في  »كارول« 

بين  مثلية  عالقة  عــن  ميلودرامية  حكاية 

خم�شينيات  فــي  نــيــويــورك  فــي  امــراأتــيــن 

ماك�س:  »مــاد  فيلم  واحتل  الما�شي.  القرن 

الــثــالــثــة، وو�ــشــف  الــمــرتــبــة  فــيــوري رود« 

رئي�س تحرير مجلة »�شايت اأند �شاوند«، نك 

العديد  اأن  بيد  »مفاجاأة،  باأنه  ذلك  جيم�س، 

العمل  هذا  لمثل  طويال  انتظروا  النقاد  من 

)الــذي  الــخــيــال  ومفعم  والــمــ�ــشــرق  الــقــوي 

يحظى باإقبال جماهيري(«.

قائمة  في  بريطاني  فيلم  اأعلى  وكــان 

تاألقت  الـــذي  عــامــا،   45 فيلم  االخــتــيــارات 

جانب  الى  رامبلينغ  �شارلوت  الممثلة  فيه 

الفيلم  عن  ف�شال  كورتيناي،  تــوم  الممثل 

الوثائقي للمخرج اآ�شف كاباديا عن المغنية 

حمل  الــذي  وينيهاو�س  اأيمي  البريطانية 

عنوان »اأيمي«.

الع�شرين  االأفـــالم  قائمة  �شمن  ومــن 

الـــمـــخـــتـــارة، فــيــلــم الـــر�ـــشـــوم الــمــتــحــركــة 

كوفمان  ت�شارلي  للمخرج  »اأنــومــالــيــ�ــشــا« 

في  فيلوز«  »اإت  الرعب  فيلم  مع  وت�شارك 

المرتبة 11.

�شور  الــذي  »تانغيرين«  فيلم  واحتل 

في  فــون  اآي  تلفون  كــامــيــرا  عبر  بالكامل 

المخرج  فيلم  مــع  مت�شاويا   ،14 المرتبة 

طهران«،  »تاك�شي  بناهي  جعفر  االإيــرانــي 

لمهرجان  الذهبي  بالدب  فاز  اأن  �شبق  الذي 

في  العام،  مطلع  الدولي  ال�شينمائي  برلين 

المرتبة ذاتها.

االأفالم الع�شرة االأولى

هو  )المخرج  المحترفة  القاتلة   -  1

ه�شياو-ه�شين(

2 - كارول )تود هاينز(

3 - ماد ماك�س: فيوري رود

4 - الف ليلة وليلة )ميغيل غوميز(

)اأبــيــ�ــشــاتــبــونــغ  الـــروعـــة  مــقــبــرة   -  5

ويرا�شيثاكول(

6 - نو هوم موفي )�شانتال اأكرمان(

7 - 45 عاما )اندرو هاي(

8 - ابن �شاوؤول )الزلو نيمي�س(

9 - اأيمي )اآ�شف كاباديا(

10 - انهرنت فاي�س )بول توما�س(

على الرغم من اأنه قد اأُعِلن في �شهر �شبتمبر الما�شي اأن 

اإيما �شتون  النجمة بري الر�شون �شوف تحل محل النجمة 

اإلى جانب   Battle of the Sexes فيلم  في بطولة 

�شوف  �شتون  النجمة  اأن  اإال  كـــارل،  �شتيف  النجم 

تعود لبطولة الفلم من جديد بعد اأن اأ�شبح جدول 

الفلم  ت�شوير  فترة  مع  يتنا�شب  القادمة  اأعمالها 

اأحداث مباراة التن�س مابين بوبي  الذي يتناول 

الفلم  اأحــداث  وتــدور  كينج.  جين  وبيلي  ريجز 

القادم حول واحدة من اأكثر المباريات م�شاهدة 

بين  دارت  التي  االأميركية،  الريا�شة  تاريخ  في 

عاما   55 يبلغ  كان  الذي  كارل(  )�شتيف  ريجز 

العمر  من  تبلغ  كانت  التي  وكينج،  اآنـــذاك، 

معروفا  كان  ريجز  �شتون(.  )اإيما  عاما   29

يعتبره  لما  االإنــاث  الالعبات  من  ب�شخريته 

تقبل  لذلك  الذكور،  من  اأقــل  مرتبة  في  اأنهم 

كينج التحدي في هزيمته.

ج�سر اجلوا�سي�س

يـــتـــنـــاول الــفــيــلــم قــ�ــشــيــة 

جــا�ــشــو�ــشــيــة بــــــداأت وقــائــعــهــا 

من  مـــحـــام  حــــول   1957 عــــام 

ــ�ــس فــي  ــخــ�ــش ــت ــــورك م ــــوي ــــي ن

بالتاأمنيات  المتعلقة  الق�شايا 

يج�شد  دونوفان   جيم�س  يدعى 

�شخ�شيته توم هانك�س  تختاره 

المركزية  اال�شتخبارات  وكالة 

�شخ�س  عــن  للدفاع  االأمــريــكــيــة 

ُي�شتبه في اأنه جا�شو�س لالتحاد 

ـــدعـــى رودولـــــف  الــ�ــشــوفــيــتــي ُي

مــارك  �شخ�شيته  يج�شد  اآيــبــل، 

اإخـــراج  مــن  الفيلم  رايــالنــ�ــس.. 

�شتيفن �شبيلبرغ.

م�شتاقه لك بالفعل

بطولة  مــن  رومان�شي  درامـــا 

كــولــيــت  ـــي  ـــون وت بـــاريـــمـــور  درو 

ودومــيــنــيــك كــوبــر، تـــدور اأحــداثــه 

�شديقتان  وهما  ميليوجي�س،  حول 

�شيء  كل  مقربتان جدًا وتت�شاركان 

ميلي  �شعيدة.  ولحظات  اأ�شرار  من 

االآن تعمل بوظيفة ممتازة، وتعي�س 

في منزل جميل مع زوجها وولديها 

مخططة  فتعمل  جي�س  اأما  االإثنين، 

في  �شديقها  مع  وتعي�س  للمدينة، 

تبداأ  اأن  اإلى  لندن،  قناة  على  مركب 

الطفل  على  للح�شول  المكافحة  في 

الذي تتوق له منذ مدة كبيرة. ميلي 

فت�شاندها  الثدي،  ب�شرطان  ُت�شاب 

االأخرى وتظالن ملتحمتين معًا.

الــجــزء  عــلــى  �ــشــنــوات  ع�شر  بــعــد 

»روكــــي«،  ـــالم  اف �شل�شلة  مــن  االخــيــر 

كوغلر  رايــن  ال�شاب  المخرج  ينف�س 

الغبار عن �شخ�شية المالكم ال�شهير مع 

فيلم »كريد« الذي يقدم �شورة ع�شرية 

�شيلف�شتر  ا�ــشــتــحــدثــه  ــــذي  ال لــلــعــالــم 

�شتالون في ال�شابق.

وكان �شيل�شف�شتر �شتالون الممثل 

ال�شتة  االجــزاء  في  ال�شيناريو  وكاتب 

منها،  اربعة  اخــرج  فيما  ال�شل�شلة  من 

يرف�س فكرة جزء جديدة من »روكي«.

وعــنــدمــا عــر�ــس عــلــيــه الــمــخــرج 

ال�شاب البالغ 25 عاما الذي لم ي�شبق له 

ان انجز فيلما طويال ان يمثل �شخ�شيا 

رف�شا  �شتالون  رف�س  جديد  جــزء  في 

قاطعا.

واو�شح �شيل�شفتر �شتالون خالل 

فيالدلفيا  فــي  عــقــد  �ــشــحــافــي  مــوؤتــمــر 

)�ــشــمــال �ــشــرق( حــيــث جـــرت احـــداث 

الــجــزء  ــجــاز  »ان ال�شل�شلة  اجــــزاء  كــل 

�شعيدا  وكنت  جــدا  متعبا  كــان  االخير 

العام  الذي �شدر  بالبوا«  »بروكي  جدا 

2006. اال ان �شتالون اقر مبت�شما بان 

راين كوغلر »كان �شديد العزم«.

االول  فيلمه  نجاح  لــه  فتح  وقــد   

»فروتفايل �شتاي�شن« الدرامي الذي فاز 

كان و�شاندان�س  في مهرجاني  بجائزة 

المنتج  مــن  كـــان  فــمــا  كــثــيــرة.  ابــوابــا 

ــــــي« ايـــرويـــن  ـــخـــي الفـــــالم »روك االري

ان  اال  �شتالون  و�شيلفي�شتر  وينكلر 

اقتنعا في نهاية المطاف.

ــد«  ــري ويــحــيــي فــيــلــم »ك

ــــــذي يــــبــــداأ عـــر�ـــشـــه هـــذه  ال

بع�س  عــانــت  الــتــي  الملحمة 

عاما  ثالثين  خــالل  فــي  ال�شيء 

الفيلم االول »روكي « والفيلم  بين 

االخير »روكي بالبوا«.

بيئة  نــفــ�ــشــهــا  هـــي  الــفــيــلــم  بــيــئــة 

»روكــــــي« وتــتــمــحــور حــــول او�ــشــاط 

طويلة  بتح�شيرات  وتنتهي  المالكمة 

ومباراة مالكمة مع كل ما يت�شمن ذلك 

من مبالغات.

رايــن  بثها  الــتــي  الــطــاقــة  ان  اال 

الواردة  بتلك  �شبيهة  الفيلم  في  كوغلر 

في الجزء االول من »روكي«.

ــاب  ــ�ــش ــفــ�ــس الـــمـــخـــرج ال وقـــــد ن

يجنح  ان  دون  مــن  الفيلم  عــن  الغبار 

احترام  �شمن  بل  خا�شة  موؤثرات  الى 

روحــيــة »روكــــــي«. وهـــو يــلــعــب على 

ان  دون  من  ال�شل�شلة  مميزات  بع�س 

يتجاوزها. فقد حل �شباب على دراجات 

يتم�شكون  الذين  االطفال  مكان  نارية 

بروكي بالباو وهو يهرول في �شوارع 

فيالدلفيا في م�شهد �شهير جدا. وتخلط 

روكي  انغام  بين  بنجاح  المو�شيقى 

المعهودة وال و�شيما »غونا فالي ناو« 

الع�شرية  والمو�شيقى  كونتي  لبيل 

وقال  هوب.  الهيب  مثل  اكثر 

�ــشــتــالــون »مـــا يــقــوم به 

اعجز  ال�شباب  هوؤالء 

انـــا عــن الــقــيــام به 

في  ــم  ــه ان االن. 

الراهن  الوقت 

فاعي�س  انا  اما 

في الما�شي«.

و»كــريــد« 

لي�س »روكي« 

ـــــــــــــــل هـــــو  ب

ي�شكل  ال  االولى  وللمرة  منه.  ا�شتقاق 

الرئي�شية  ال�شخ�شية  ال�شهير  المالكم 

في الفيلم.

مايكل  الرئي�شي  الــدور  ويتولى 

ب�شخ�شية  ي�شطلع  الذي  جــوردان  ب. 

كريد  ابولو  ابــن  جون�شون  ادوني�س 

الخ�شم الراحل لروكي بالبوا و�شديقه 

كذلك في االجزاء االربعة االولى.

 28( ال�شاب  الممثل  لهذا  و�شبق 

عاما( ان مثل في »فروتفايل �شتاي�شن« 

وقد برز في �شن الخام�شة ع�شرة فقط 

وايـــر«.  »ذي  ال�شهير  الم�شل�شل  فــي 

يقدم  المت�شنع  غــيــر  ادائــــه  وبف�شل 

في  لها  مكان  ايجاد  تحاول  �شخ�شية 

ظل �شخ�شيات كبيرة في بيئة »روكي«.

عظيم  ل�شرف  »انه  جوردان  وقال 

المتواجدة  البيئة  اقبل في هذه  لي ان 

»مــع هذا  قبل والدتـــي«. واو�ــشــح  منذ 

ا�شعر  لم  بقيادة راين )كوغلر(  الفريق 

من قبل براحة اكبر من اجل المخاطرة 

واختبار ا�شياء جديدة«.

)�شيلف�شتر  �شالي  »امــا  وا�شاف   

اجــل  مــن  الكثير  بـــذل  فــقــد  �ــشــتــالــون( 

تخفيف الثقل عني طالبا مني ان اكون 

عند م�شتوى افالم روكي مع المحافظة 

على �شخ�شيتي«.

�شتالون  وقــال 

»انها  ال�شتيني 

بداية �شل�شلة 

جديدة«.

»كريد« ينف�ض الغبار عن »روكي«

األقت موهبة العديد من االأطفال في االأفالم ال�شينمائية، وعادلت �شهرة البع�س منهم 

كبار النجوم، وتركوا ب�شمتهم في تاريخ �شناعة االأفالم، ومنهم من ا�شتمرت �شهرته مع 

تقدمه اأو تقدمها في العمر كاإليزابيث تايلور، ومايكي روني، ومنهم من ان�شحب اأو اأفل 

نجمه، بعدما تجاوز مرحلة الطفولة مثل الطفلة االأميركية �شيرلي تمبل من الزمن القديم، 

وماكولي كولكين من الزمن الحديث.

3 �شنوات

�شيرلي تمبل

1928

اأ�شهر اأفالمها: االأميرة ال�شغيرة

�شكلت االأميركية �شيرلي تمبل ظاهرة ا�شتثنائية في عالم ال�شينما، حيث تمكنت من 

اإجادة التمثيل مع الغناء والرق�س، وهي في الخام�شة من عمره، وت�شدرت االأفالم االأعلى 

دخاًل من عام 1935 وحتى 1938.

6 �شنوات

مايكي روني

2014 – 1920

اأ�شهر اأفالمه: مايكي ماغواير

اأ�شهر،  و�شبعة  �شنة  عمره  كان  حينما  روني،  مايكي  االأميركي  فيه  ظهر  فيلم  اأول 

وذلك مع والديه الممثلين، وكان عمره في اأول فيلم يمثل فيه دور البطولة �شت �شنوات، 

وامتدت �شيرته الفنية لما يقرب من 88 عامًا.

4 �شنوات

ماكولي كولكين

1980

اأ�شهر اأفالمه: وحيدًا في البيت

ظهر االأميركي ماكولي كولكين في عرو�س برودواي وهو في الرابعة، وفي الثامنة 

من عمره مّثل في فيلم »روكيت غيبرالتار« ولفتت موهبته انتباه النقاد، ليحقق �شهرته 

العالمية عام 1990.

7 �شنوات

جودي غارالند

1969 - 1922

اأ�شهر اأفالمها: ال�شاحر اأوز

دخلت جودي غارالند عالم الفن اال�شتعرا�شي وهي في ال�شاد�شة من عمرها، وكان 

والتمثيل  ال�شينما  عالم  لتدخل  ق�شير،  �شينمائي  فيلم  اأول  مثلت  حينما  �شنة،   7 عمرها 

والغناء وعمرها 13 عامًا.

3 �شنوات

جودي فو�شتر

1962

اأ�شهر اأفالمها: �شمت الحمالن

من  الثالثة  في  كانت  حينما  الدعايات،  اأفــالم  في  بالتمثيل  فو�شتر  جــودي  بــداأت 

دخولها  وبعد  تلفزيوني،  فيلم  اأول  في  �شاركت  حينما  الخام�شة،  في  وكانت  عمرها، 

ال�شينما حققت �شهرتها بعد فيلم »المتهمة« عام 1988.

9 �شنوات

اإليزابيث تايلور

2011 - 1932

اأ�شهر اأفالمها: العمالق

وقعت اإليزابيث تايلور اأول عقد لها مع �شينما هوليوود، حينما كانت في التا�شعة 

من عمرها، والعامل االأول الذي جذب �شناع ال�شينما جمال عينيها، وبعد عام األغي العقد، 

لتتعاقد مع �شركة اأخرى، وتحقق نجاحها االأ�شطوري.

اأطفال نجوم.. تاألقوا في تاريخ ال�شينما

يـــحـــل الــمــمــثــل االأمــــريــــكــــي جــايــك 

كاترين  الفرن�شية  والممثلة  جيلينهال 

ــافــة اإلــــى الــمــمــثــل الــهــنــدي  دونـــــوف، اإ�ــش

الدورة  على  العام  هذا  �شيوفا  �شاروخان 

ال�شينمائي،  دبــي  لمهرجان  ع�شر  الثانية 

برنامجه  عن  االأربــعــاء  اليوم  اأعلن  الــذي 

النجوم  واأبــرز  الجوائز،  وفئات  الكامل، 

الذيم �شيتم تكريمهم في دورة هذا العام.

ك�شف  �ــشــحــفــي،  مـــوؤتـــمـــر  وخـــــالل 

لمهرجان  الفني  المدير  الله،  اأمر  م�شعود 

فيلما   134 م�شاركة  عن  ال�شينمائي،  دبي 

من مختلف دول العالم، من بينها اأكثر من 

70 فيلما من المنطقة العربية.

وت�شهد ليلة االفتتاح، التي تقام يوم 

 Room فيلم  عر�س  دي�شمبرالمقبل،   9

اإلى  وي�شتند  اأبراهام�شون،  ليني  للمخرج 

قوائم  ت�شدرت  ذاتــه،  اال�شم  تحمل  روايــة 

الفيلم  ويــحــكــي   .2010 عـــام  الــمــبــيــعــات 

ق�شة اأم وابنها جاك ومحاولتهما للت�شبث 

بالحياة والنجاة معا.

 The Big هــو  الــخــتــام  فيلم  اأمـــا 

لــالأزمــة  يــتــطــرق  ـــذي  ال  ،Short
�شربت  الــتــي  العالمية  المالية 

ويــوؤدي   ،2008 عام  االقت�شاد 

من  كـــل  فــيــه  ــة  ــبــطــول ال دور 

كاريل،  و�شتيف  بيت،  براد 

ورايــان  بيل،  وكر�شتيان 

غو�شلينغ.

ايك جيلينهال وكاترين دونوف و�شاروخان اأبرز �شيوف »دبي ال�شينمائي«

نقاد يختارون الفيلم التايواني »القاتلة« كاأف�شل فيلم عام 2015

هاري بوتر يتحدى »الفر�شان الأربعة« 

عودة احل�شناء �شايلني ووديل

اإيما �شتون تقوم  بدور لعبة التن�ض
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