
المتحدة  ال��والي��ات  في  الجدل  ازداد 

التي  االأكاديمية  ج��ائ��زة  ح��ول  االأمريكية 

تمنحها  والتي  »االأو�سكار«  با�سم  ا�ستهرت 

ال�سور  وع��ل��وم  ف��ن��ون  اأك��ادي��م��ي��ة  �سنويا 

اأثمن  االأو�سكار  جوائز  تعتبر  المتحركة. 

الواليات  في  ال�سينمائية  الجوائز  واأفخم 

المتحدة كما يعتبرها    البع�ض اأهم جائزة 

على  ب��ذل��ك  للتفوق  العالم  ف��ي  �سينمائية 

جائزة »ال�سعفية الذهبية« في مهرجان كان 

برلين  مهرجان  في  و»ال���دب«  ال�سينمائي 

وجائزة مهرجان البندقية »االأ�سد الذهبي«.

وجه  على  ال�سنة  ه��ذه  الجدل  ا�ستد 

االنتقادات  واحتدت  الخ�سو�ض 

و�سط اتهامات موجهة الأكاديمية 

المتحركة  ال�سور  وعلوم  فنون 

�سد  وال��ت��م��ي��ي��ز  ب��ال��ع��ن�����س��ري��ة 

ال�سينمائيين  والنجوم  الفنانين 

القائمة  ع��ن  االع���ان  اإث��ر  ال�سود 

والنجوم  ل��اأف��ام  الر�سمية 

جوائز  لنيل  المر�سحين 

ه����ذه ال�����س��ن��ة االأم����ر 

ال�������ذي ح������دا ب���ع���دة 

ن��ج��وم��م��ن اأق���ط���اب 

ال�سينمائية  ال�سناعة 

االآعان  اإلى  االأمريكية 

بمقاطعة  ق���راره���م  ع���ن 

الحفل ال�سنوي لهذا العام 

هذا  نهاية  �سيقام  وال���ذي 

على  ه���وؤالء  م��ن  ن��ذك��ر  ال�سهر. 

�سميث  وي��ل  الخ�سو�ض  وج��ه 

بينكث  ج���ادا  الممثلة  وزوج��ت��ه 

ال�سيناري�ست  جانب  اإلى  �سميث 

المعروف  االأم��ري��ك��ي  وال��م��خ��رج 

وبينكت  و�سميث  ول��ي  لي  �سبايك 

مخرج  معهم  ت�سامن  وق��د  �سميث 

االأفام الوثائقية مايكل مور  الحائز 

في  الذهبية  ال�سعفة  جائزة  عل 

الفرن�سي  ال�سينمائي  مهرجان 

�سقطاع  اأن  ق��ال  اأن���ه  حيث 

�ستقام  التي  الكبرى  الليلة 

يوم 28 فبراير 2016.  ازدادت االنتقادات 

�سميث  وي��ل  ظهر  اأن  بعد  ال��ج��دل  وا�ستد 

في برنامج »�سباح الخير« الذي يبث على 

االأمريكية  التلفزيونية  المحطات  اإح��دى 

ناق�سنا  تح�سر…  لن  “زوجتي  ليقول: 

في  لكن  المجتمع،  م��ن  ج��زء  نحن  االأم���ر. 

الوقت الحا�سر ال ن�سعر باالرتياح للوقوف 

يرام...لقد  ما  على  االأمور  اإن  وقول  هناك 

جوائز  اإح��دى  لنيل  مرتين  تر�سيحي  تم 

�سخ�ض  اأم��ام  اأب��دا  اأخ�سر  ول��م  االأو���س��ك��ار 

اأما  م��رة  اأول  خ�سرت  بل  الب�سرة  اأبي�ض 

فور�ست  اأم��ام  خ�سرت  ثم  وا�سنطن   دنزل 

لهذه  التر�سيحات  قائمة  وقال..تاأملت 

ال�سنة وقد اأ�سعرتني اأن االأمور ت�سير 

ه��وؤالء  اعتبر  ت��ج��اه خ���اط���ىء«.   ف��ي 

ال��ن��ج��وم م�����س��األ��ة غ��ي��اب م��ا اأ���س��م��وه 

ال�سبب قلة التنوع العرقي في جوائز 

االأو�سكار التي تمنح باعداد كبيرة 

للمثلين البي�ض دون ال�سود. 

قد  االنتقادات  اإن طائلة  بل 

ات�سعت ولم تعد تركز فقط 

ع��ل��ى ت��ر���س��ي��ح��ات ج��وائ��ز 

االأو���س��ك��ار وت��وزي��ع��ه��ا بل 

ت�سمل  اأ���س��ب��ح��ت��ت  اإن���ه���ا 

حتى المقايي�ض المعتمدة 

اأدوار  اأغ���ل���ب  م��ن��ح  ف���ي 

البي�ض  للممثلين  البطولة 

الميزانيات  ذات  االأف���ام  في 

الكبيرة  والق�سايا  ال�سخمة 

يمثل  وه��وم��ا  تطرحها  ال��ت��ي 

ال��م��م��ث��ل��ي��ن  ي����ط����ال  ال  ظ���ل���م���ا 

ال�������س���ود ف���ق���ط ب����ل ال��ف��ن��ان��ي��ن 

ال����ذي����ن ي���ن���ح���درون م����ن ع���دة 

الجن�سية  تحمل  اأخ��رى  عرقيات 

االأمريكية. 

قد  االخ��ت��ي��ار  اأن  رغ��م   

على  ال�سنة  ه���ذه  وق���ع 

ال���ن���ج���م االأم���ري���ك���ي 

االأ��������س�������ول  ذي 

االف������ري������ق������ي������ة، 

تقديم  اأج��ل  م��ن  روك،  كري�ض  الكوميدي 

حفل توزيع جوائز االأو�سكار اإال اأن عا�سفة 

ت�سيل  الت��زال  اإنها  بل  تهداأ  لم  االنتقادات 

اإلى  امتد  الجدل  واأن  خا�سة  كثيرا  حبرا 

ياأتي  االأمريكية.  المتحدة  الواليات  خارج 

رجال  تورط  خلفية  على  اأي�سا  الجدل  هذا 

خالها  اأطلقوا  ح��وادث  ع��دة  في  ال�سرطة 

قتلى  واأردوه��م  ال�سود  ال�سباب  على  النار 

في  غا�سبة  اأف��ع��ال  ردود  فجر  ال��ذي  االأم��ر 

���س��ف��وف ال�����س��ود ف��ي االأح���ي���اء ال��ف��ق��ي��رة.  

وعلماء  المحللين  بع�ض  جعل  االأم��ر  ه��ذا 

فنون  اأك��ادي��م��ي��ة  اأن  يعتبرون  االج��ت��م��اع 

وعلوم ال�سور المتحركة موؤ�س�سة متجذرة 

بالتالي  تعك�ض  وهي  االأمريكية  البيئة  في 

التي  العرقية  للم�ساألة  وروؤي��ت��ه��ا  ثقافتها 

التاريخ  في  الح�سا�سة  الم�سائل  من  تعتبر 

الطبيعي  وم���ن  ال��م��ع��ا���س��ر.   االأم���ري���ك���ي 

ال�سور  وع��ل��وم  فنون  اأكاديمية  تجد  اأن 

هذه  اأن  حيث  ح��رج  موقف  في  المتحركة 

تهز  اأن  �ساأنها  من  واالتهامت  االنتقادات 

العرقية  الم�ساالأة  واأن  خا�سة  �سورتها، 

المتحدة  الواليات  في  بقوة  تثار  ت��زال  ال 

الذي طال  الجذري  التغيير  االأمريكية رغم 

القوانين االأمريكية في ال�ستينات من القرن 

من  ال�سود  ال�سكان  منحت  والتي  الما�سي 

�سارعت  المدنية.   حقوقهم  افريقية  جذور 

المتحركة  ال�سور  وعلوم  فنون  اأكاديمية 

موؤ�س�سة اإلى االعان عن اعتزامها م�ساعفة 

عدد اأفرادها من الن�ساء الائي ينحدرن من 

االأمريكية  الجن�سية  تحمل  التي  االأقليات 

بحلول  وذل��ك  المواطنة  بحقوق  وتتمتع 

اأنها  اأي�سا  االأكاديمية  اأعلنت   .2020 �سنة 

ق��رارات  وتتخذ  مراجعة  بعملية  �ستقوم 

قوائم  في  التنوع  من  مزيدا  تكر�ض  هامة 

اأع�سائها. 

الرئا�سية  االنتخابات  م�سرح  دخ��ل   

فبعد  الخط.  على  ترمب  دونالد  االأمريكية 

الفعل  وردود  ال�سخط  من  موجة  اأث��ار  اأن 

الاذعة  عندما دعى  الغا�سبة واالنتقادات 

الم�سلمين  دخ���ول  حظيرعلى  ف��ر���ض  اإل���ى 

االأمريكية،  المتحدة  الواليات  اأرا�سي  اإلى 

اأكاديمية  عن  ليدافع  الكرة  يعيد  اأنه  وقال 

وجوائز  المتحركة  ال�سور  وعلوم  فنون 

يوجها  ال��ت��ي  االن��ت��ق��ادات  �سد  االأو���س��ك��ار 

تعتبر  ال�����س��ود.  ال�سينمائيون  ال��ن��ج��وم 

الممثلة القديرة �سارلوت راملينج من اأهم 

وهي  هوليود  عرفتهمن  الائي  الفنانات 

الرائع  واأدائ��ه��ا  القوية  ب��اأدوره��ا  معروفة 

في عديد االأعمال ال�سينمائية المهمية التي 

راملينج  �سارلوت  ب��ارزة.  ق�سايا  طرحت 

ج��ائ��زة  لنيا  ال�سنة  ه���ذه  ب��ق��وة  مر�سحة 

اأو�سكار اف�سل ممثلة وقد ان�سمت بدورها 

التر�سيحات  ح���ول  ال���دائ���ر  ال��ج��دل  اإل����ى 

والجوائر وحتى االأدوار ال�سينمائية التي 

�سارولت  ردت  لقد  البي�ض.   منها  ي�ستثنى 

وعلوم  فنون  اأكاديمية  اتهام  على  رملينج 

ل�سيا�سة  ب��اف��ت��ق��اره��ا  المتحركة  ال�����س��ور 

»االأو�سكار«  جوائز  ت�سنيف  في  التنوع 

المقاطعة  اإل���ى  ال��داع��ي��ن  اأن   واع��ت��ب��ر 

�سد  العن�سرية  المواقف  يكر�سون 

ع�سوة  راملنج  �سارلوت  البي�ض.  

بدورها في اأكاديمية فنون وعلوم 

تعتبر  وه��ي  المتحركة  ال�سور 

اأن  اأحيانا  الي�ستحقوا  الممثلين  بع�ض  اأن 

تدرج اأ�سماوؤهم في قوائم المر�سحين لنيل 

جوائز االأو�سكار وقد اأ�سافت اأنها تعار�ض 

االأعمال  الأن  الكوتا  ب�سيغة  العمل  فكرة 

با�سم  منها  تت�سرب  قد  ال�سيئة  ال�سينمئاية 

ن�سر  اإن  ما  الفر�ض.   تكافوؤ  على  الحر�ض 

النجمة  ل�سان  على  ج��اء  ال��ذي  الكام  ه��ذا 

انهالت  حتى  راملنج  �سارلوت  البريطانية 

الغا�سبة  االأفعال  وردود  االنتقادات  عليها 

التا�سعة  راملنج  تبلغ  اأحيانا.  وال��اذع��ة 

لنيل  مر�سحة  وه��ي  عمرها  من  وال�ستين 

فيلم  في  دوره��ا  عن  ممثلة  اأف�سل  جائزة 

زوجين  ح��ول  اأح��داث��ه  وت��دور  �سنة«   45«

يحتفان  بعيد زواجهما 

الخام�ض واالأربعين 

و����س���ط اأخ���ب���ار 

اآت��������ي��������ة م���ن 

ال����م����ا�����س����ي 

ل���ت���ن���غ�������ض 

ع���ل���ي���ه���م���ا 

ف�������رح�������ة 

الحا�سر. 

العدد )13835( � ال�سنة االأربعون � االأثنين 29 ربيع الثاني  1437 ه� �  8 فبراير 2016م.21

ح�سن حداد hshaddad@batelco.com.bh

من ذاكرة ال�سينما

نور ال�شريف.. هرم العطاء »15«
ال�شعاليك )1984(

التذاكر
ك 

شبا

في باكورة اأفامه الروائية )ال�سعاليك � 1984(، يقدم المخرج داود عبدال�سيد 

�سعلوكين،  بين  �سداقة  وحزينة..  اآ�سرة  بل  جدًا،  و�ساخنة  حميمية  �سداقة  ق�سة 

الامباالة  حياة  يعي�سان  ال�سريف(..  )نور  ومر�سي  العزيز(  عبد  )محمود  �ساح 

وال�سعلكة، ويمران بمراحل ت�ساعدية في ال�سلم االجتماعي اإلى اأن ي�سا اإلى عالم 

تغيرات  من  �ساحبها  وما  الم�سري  المجتمع  حركة  م�ستعر�سًا  والمال.  ال�سفقات 

اقت�سادية واجتماعية، حولت البع�ض من �سعاليك اإلى اأ�سحاب مايين.

ال�سفقات  مجتمع  ل��م��واج��ه��ة  ك��ط��ري��ق  ال�����س��داق��ة  عبدال�سيد  علينا  ي��ق��ت��رح 

ت�سرفات  ف��ي  واالجتماعي  النف�سي  المنطق  ع��ن  البحث  وي��ح��اول  وال��م��اي��ي��ن.. 

واال�ستهاء  الحب  من  داخلها  في  يعتمل  ما  عن  الك�سف  ا�ستطاع  كما  �سخ�سياته.. 

والندم اأو الخيانة والج�سع. كل ذلك من خال عر�ض واقعي �سادق لحياة �سعلوكيه، 

في محاولتهما تاأمين احتياجاتهما المعي�سية، التي تبقيهما اأحياء بوا�سطة اأي عمل 

اأو  الركاب(،  على  والمناداة  وتنظيفها  ال�سيارات  م�سح  ال�سياقة،  )ال�سيالة،  �سريف 

غير �سريف )الن�سب، ال�سرقة، اأو العي�ض بقوة الذراع(.

في الن�سف االأول من الفيلم، نجح عبد ال�سيد في تج�سيد معنى تلك ال�سداقة 

الفقر والت�سرد وال�سعلكة، وذلك من خال م�ساهد  بين �ساح ومر�سي، في مرحلة 

ال�سينما  في  تناوله  ندر  وواقعي  عفوي  وب�سكل  �سريع،  اإيقاع  ذات  وق�سيرة  قوية 

اأ�سلوب الطرح  الثاني من )ال�سعاليك(، فقد جاء مختلفًا في  الن�سف  اأما  الم�سرية. 

م�سار  ال�سيد  عبد  يتابع  هنا  والجمال.  التاأثير  ق��وة  لبع�ض  وف��اق��دًا  والمعالجة، 

فتورًا  يعي�سان  االآن  فال�سديقان  ومعقدة.  كثيرة  تفا�سيل  لنا  مقدمًا  �سخ�سياته، 

وتوترًا في عاقتهما، تلك العاقة التي بداأت تفقد بريقها االأول. فقد و�سل عبد ال�سيد 

ثنائية  اإلى  باالأحرى  اأو  مر�سي،  مع  �ساح  عاقة  في  الحرجة  المنطقة  اإلى  بالفيلم 

العقل والقلب اأو العقل والم�ساعر.

االثنين..  بين  الحميمية  العاقة  نهاية  الماأ�ساوية،  النهاية  اإلى  الفيلم  ي�سل 

بالطبع  وه��ي  االنفتاح.  مافيا  البتزاز  الخ�سوع  رف�ض  ال��ذي  �ساح  لحياة  نهاية 

ثمنًا غاليًا الحتفاظ مر�سي بكل ما و�سل اإليه. اإنها نهاية للفيلم، لكنها بداية جديدة 

دنيا  في  ال�سراع  عالم  اإنه  قائمًا..  الكثير وتنقل واقعًا  تعني  نهاية  اآخر..  ل�سعلوك 

المال. وعبدال�سيد هنا ال يعبر عن هذه الثنائية )العاقة( كاأمر طبيعي ال مفر منه، 

واإنما يعتبر اأن الطبيعي هو عدم وجود هذه الثنائية وا�ستمرارها، حيث اأن نهاية 

الفيلم هي النتيجة الوحيدة لهذه الثنائية على اأر�ض الواقع.

في  �سائد  هو  ما  عن  للجن�ض  مختلفة  نظر  وجهة  لنا  تبرز  )ال�سعاليك(  وفي 

مكللة  وال�سخ�سيات  الخطيئة،  بفكرة  ل  يحمَّ ال  هنا  فالجن�ض  الم�سرية.  ال�سينما 

� على اخت�سار  � اأي�سًا  اإن�سانية.. وقد كان عبد ال�سيد حري�سًا  ببراءة اأولية تجعلها 

الدرامية  االأح���داث  وم�سار  يتعار�ض  ال  بحيث  ممكنة،  درج��ة  اأق�سى  اإل��ى  الزمان 

التقليدية، خ�سو�سًا في  وتكوين �سخ�سياته. فا�ستطاع بذلك التخل�ض من الزوائد 

في  ب�سفية وزواجهما،  مر�سي  مثًا، عاقة  لنا  يقدم  فهو  الفيلم.  من  االأول  الن�سف 

وفاة  عن  ومقحمة  مطولة  ق�سة  لنا  ي�سرد  ال  اأنه  كما  جدًا.  ق�سيرة  معدودة  م�ساهد 

والد �سفية، بل يكتفي بلقطة واحدة ق�سيرة ل�سفية وهي بثياب الحداد ال�سوداء. 

ثم ال نن�سى االإ�سارة اإلى اأن ال�سيناريو كان موفقًا اإلى درجة كبيرة في ر�سم و�سياغة 

انتباه  ل�سد  المفاجاآت،  اأ�سلوب  من  م�ستفيدًا  الميناء.  من  المخدرات  تهريب  م�سهد 

المتفرج والتاعب بمخيلته.

لم ي�ستطع عبد ال�سيد - في فيلمه الروائي االأول - التخل�ض من ماآخذ العمل 

خ�سو�سًا  االأفكار  في  والد�سامة  التطويل  على  )ال�سعاليك(  احتوى  حيث  االأول، 

بنف�ض  فيلمه  لو وا�سل  اأنه  مع  �سيء،  بكل  باالإحاطة  منه  الثاني، رغبة  الن�سف  في 

وبالرغم  كثيرة.  �سلبيات  تخطي  في  فعًا  لنجح  االأول،  الن�سف  في  التي  الوتيرة 

مخرج  مياد  عن  الك�سف  ا�ستطاع  اأنه  اإال  الفيلم،  احتواها  التي  ال�سلبيات  تلك  من 

متمكن من اأدواته ال�سينمائية ومتوا�سل مع مجتمعه. فقد اأثبت باأنه قادر على كتابة 

بالم�ساعر واالأحا�سي�ض  اإلى نب�ض متدفق  المعبرة، وتحويلها  ال�سينمائية  ال�سورة 

الجيا�سة. كذلك نجح بالتخل�ض من قيود االأ�ستوديو الجامدة، مقدمًا نظرة جديدة 

لاإ�سكندرية ب�سوارعها واأزقتها، خ�سو�سًا واأن تجربته في مجال الفيلم الت�سجيلي 

غنيًا  االأول  الروائي  فيلمه  جاء  لهذا  والواقع.  بالطبيعة  غنيًا  اإح�سا�سًا  وهبته  قد 

اأ�سفى على  مما  ب�سكل موحي وموؤثر،  الت�سوير  اأماكن  الحية، م�ستغًا  بالتفا�سيل 

طابعًا واقعيًا �سادقًا.

�سينمائي  فنان  مولد  ي�سكل  ال  )ال�سعاليك(،  فيلم  اأن  اإلى  االإ�سارة  نن�سى  ال  ثم 

داود”،  “راجح  الفنان  هو  مبدع،  مو�سيقي  فنان  مولد   � اأي�سًا   � ي�سكل  بل  فح�سب، 

حيث عبرت مو�سيقاه عن م�سار اأحداث الفيلم ودواخل �سخ�سياته، وا�ستطاع تقديم 

ال�سورة  من  فت�سبح جزءًا  الفيلم  في  تندمج  التعبيرية،  للمو�سيقى  نموذج حقيقي 

ال�سينمائية.

ال�سخ�سية..  للعاقات  جديدة  نظرة  يقدم  واإخراجًا،  كتابة  )ال�سعاليك(،  فيلم 

ال  اأنها  بمعنى  اأخاقية،  غير  نظرة  م�سبقة..  واأف��ك��ار  حكم  كل  من  متحررة  نظرة 

الدوافع.  وتتفهم  تبحث  بل  الب�سري،  ال�سلوك  على  االأخاقية  االأحكام  وراء  تنجر 

فال�سخ�سيات التي يقدمها عبدال�سيد، يلفها بالحنان دون التقا�سي عن نقاط �سعفها. 

بقوة..  م�ساعرها  تحيا  �سفافة  نماذج  يلتقط  الخطيئة،  فكرة  ثقل  عن  مناأى  وفي 

بتطرف، تحترق من رك�سها الاهث وراء �سعاع �سعادة ورفاهية.

ويل �سميث وزوجته �سارلوت راملنج �سبايك لي

اخليول الربية

النوع: دراما، جريمة

الزمن: 100 دقيقة 

ال��ب��ط��ول��ة: روب������رت دوف�����ال، 

جيم�ض فرانكو

االإخراج: روبرت دوفال

R :الت�سنيف

حول  الفيلم  اأحداث  تدور 

ق�سية �سبي  ملف  يفتح  محقق 

منذ  عليه  التحفظ  ت��م  مفقود 

ت�ساوره  وبداأ  عامًا،   15 قرابة 

بع�ض ال�سكوك باأن هذا ال�سبي 

ُقتل،  ولكنه  فح�سب  يفقد  ل��م 

اأ�سحاب  اأح���د  ماحقة  وي��ب��داأ 

ال��م��ا���س��ي��ة ال��م��ح��ل��ي��ي��ن. ي��ع��ود 

ال��م��م��ث��ل ال��م��خ�����س��رم روب���رت 

اإلى  الميلودراما  بهذه  دوف��ال 

)اغتيال  بعد  االإخ���راج  كر�سي 

ويوؤدي   ،2003 عام  التانجو( 

في الفيلم دور مربي ما�سية.

جني لديها بندقية

النوع: دراما، اأك�سن 

الزمن: 98 دقيقة

بورتمان،  ناتالي  البطولة: 

جويل اإدجرتون

االإخراج: جافن اأوكونور

R :الت�سنيف

الفيلم  اأح������داث  ت����دور 

ف��ي ال��غ��رب االأم��ي��رك��ي حيث 

م��ن زوجين  اأ���س��رة  ت��ح��اول 

اأن  بعد  ج��دي��دة  ح��ي��اة  ب��ن��اء 

ل��ل��م�����س��اي��ق��ات من  ت��ع��ر���س��ا 

ق���ب���ل اإح�������دى ال��ع�����س��اب��ات 

المحلية، تلجاأ االأ�سرة لطلب 

�سابق  �سديق  من  الم�ساعدة 

للدفاع عنهم.

» مومياء« توم كروز اإلى يونيو 2017
فاجاأ الممثل االأميركي توم كروز، اأخيرًا، معجبيه، بموافقته على الم�ساركة بن�سخة فيلم 

»المومياء« )The Mummy(، الجديدة الذي اأعلنت �سركة يونيفر�سال بيكت�سرز اأخيرًا 

وبررت   ،2017 مار�ض  في  مقررًا  كان  اأن  بعد   ،2017 يونيو  اإلى  عر�سه  لموعد  تاأجيلها  عن 

ال�سركة ذلك، اإلى تاأجيل فيلم )Star Wars: Episode VIII( لموعد اآخر.

كورتزمان،  األيك�ض  للمخرج  «المومياء»،  من  جديدة  ن�سخة  اإ�سدار  يونيفر�سال  قرار 

ال�سينمائية  اإنتاجاتها  اليك�ض كورتزمان وكري�ض مورغان، بتطوير  جاء بعد تكليفها كل من 

�سل�سلة  على  اختيارهم  ليقع  الكا�سيكية،  «المون�ستيرز»  اأف���ام  مكتبة  م��ن  الم�ستوحاة 

»المومياء«، التي تعد من اأبرز ال�سا�سل الكا�سيكية.

الخام�ض من »مهمه م�ستحيلة«، نجح بجمع  الجزء  الما�سي  العام  الذي قدم  توم كروز 

تمكن،  كروز   ،2017 في  المقرر �سدوره  »مينا«  بفيلم  ليمان،  دوغ  المخرج  مع  �سمله مجددًا 

برغم ذلك، من ترك م�ساحة جيدة لت�سوير فيلمه »المومياء« في منت�سف فبراير المقبل.

واأ�سارت اإلى اإن كروز �سيعود بعد االنتهاء من »المومياء« اإلى �سل�سلته »مهمة م�ستحيلة« 

لت�سوير الجزء ال�ساد�ض منها، في اأغ�سط�ض المقبل.

2016 على موعد مع  الجمهور �سيكون خال  اأن  اإلى  اأي�سًا  اأ�سارت  هوليوود ريبورتر 

كروز، في جزء ثان من فيلم »جاك ريت�سر«، للمخرج اإدوارد زويك، علمًا باأن الجزء االأول �سدر 

في 2012، وهو من كتابة واإخراج كري�ستوفر ماكويرى.

بريدج  »كنايت�ض  �سركة  تبداأ 

ال�سينمائية  لل�سناعة  انترتيمنت« 

ق��ري��ب��ا، ب��ت�����س��وي��ر ف��ي��ل��م روائ����ي 

فاديمير  الرو�سي  الرئي�ض  بطله 

بوتين.

يقع  التي  ال�سركة  تعلن  ولم 

م��ق��ره��ا ف���ي ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة 

االأم��ري��ك��ي��ة، ا���س��م ال��م��م��ث��ل ال��ذي 

ه��ذا  ف��ي  ال��ب��ط��ول��ة  ب���دور  �سيقوم 

هنالك  اأن  اإل���ى  م�����س��ي��رة  ال��ف��ي��ل��م، 

يتمتع  م��ن��ه��م  ك���ل  م��ر���س��ح��ي��ن   4

في  االأول��ى  الدرجة  من  بنجومية 

فيلم  في  بوتين  دور  للعب  العالم 

ينتجه مخرج يحوز على جائزتي 

الفنان  ك��ان  اإذا  وعما  »اأو���س��ك��ار«. 

هوؤالء  اأحد  كابريو  دي  ليوناردو 

مديري  كبير  اأج���اب  المر�سحين 

�ساريان،  فاليري  ال�سركة،  اأعمال 

تر�سيح  ع��ن  تعلن  ل��م  ال�سركة  اأن 

دي كابريو، واأنه ال يعرف من اأين 

هذه المعلومات. وكان دي كابريو 

زونتاغ«  ام  »ويلت  ل�سحيفة  قال 

االألمانية في يناير2016 اإنه يريد 

اأن يوؤدي دور بوتين.

واأ�����س����اف ����س���اري���ان اأن��ه��م 

الفيلم  ���س��ي��ن��اري��و  ي��ن��اق�����س��وا  ل���م 

اإلى  م�سيرا  بوتين،  الرئي�ض  مع 

يحتاج  ال  ال���روائ���ي  ال��ف��ي��ل��م  اأن 

اإل����ى م��واف��ق��ة م��ن ال ي�����س��ت��رك في 

ت�سويره.

من يلعب دور البطولة 

يف فيلم اأمريكي بطله 

بوتني؟

ووث��ق  حقيقية  وق��ائ��ع  اإل���ى  ا�ستند 

االأميركي  التاريخ  في  اإج��اء  عملية  الأكبر 

لي�ض من المبالغة القول اإن فيلم »اإيرليفت« 

من  ق�سته  م��ن  بع�سًا  ا�ستن�سخ  الهندي، 

ي��دور  الفيلمين  فكا  »اآرغ����و«،  االأم��ي��رك��ي 

اإج����اء االأ���س��خ��ا���ض م��ن مناطق  ف��ل��ك  ف��ي 

ي��دور  االأول  اأن  اخ��ت��اف  م��ع  ال��ن��زاع��ات، 

في  تدور  وق�سته  مدنيين  اأ�سخا�ض  حول 

الكويت، والثاني يدور حول دبلوما�سيين 

اأن  الفارق  ومع  اإي��ران،  في  ت��دور  وق�سته 

كتلك  االإنتاج  �سخامة  يمتلك  لم  »اإيرليفت« 

التي امتلكها »اآرغو«.

»اإي��رل��ي��ف��ت« ال��ه��ن��دي، اأط���ل ف��ي دور 

ال�سينما مت�سلحًا ب�سعار »170.000 الجئ، 

واح���د«،  ورج���ل  ي��وم��ًا،   59 رح��ل��ة،   488

حقيقية  وق��ائ��ع  اإل��ى  اأح��داث��ه  ف��ي  م�ستندًا 

حول اأكبر عملية اإجاء في التاريخ، وتدور 

ق�سته حول رجل اأعمال قوي وثري، يدعى 

كومار(،  اأك�ساي  )الممثل  كاتيال  رانجيت 

كويتي  اأن��ه  على  نف�سه  روؤي��ة  دوم��ًا  اعتاد 

ولي�ض هنديًا. وي�سهد مع عائلته عملية غزو 

االأم��ر   ،1990 ف��ي  الكويت  ل��دول��ة  ال��ع��راق 

يحاول  الذي  كاتيال  في  كثيرًا  يوؤثر  الذي 

بال�سفر  وعائلته  نف�سه  يخل�ض  اأن  جاهدًا 

من  يتمكن  لم  اأن��ه  اإال  الكويت،  خ��ارج  اإل��ى 

ذلك ب�سبب اإغاق المطار، واإخاء ال�سفارة 

م�سوؤواًل  نف�سه  ليجد  الكويت.  في  الهندية 

الكويت،  في  عالقين  هندي   170.000 عن 

الهند �سالمين،  اإلى  اإعادتهم  ليتولى بنف�سه 

مع  التفاو�ض  في  مهاراته  بذلك  م�ستخدمًا 

العراقيين مرة، ومع الحكومة الهندية تارة 

اأخرى، ويبقى كذلك حتى يتمكن من نقلهم 

تطلب  حيث  الهند،  اإلى  ومنها  االأردن  اإلى 

ذلك القيام بنحو 488 رحلة جوية.

بالت�سابه  �سي�سعر  للفيلم  المتابع 

ال��ك��ب��ي��ر م���ن ح��ي��ث ال��ق�����س��ة، م���ع »اآرغ�����و« 

االأميركي الذي ا�ستند هو االآخر اإلى وقائع 

حقيقية جرت في الثمانينات، والتي عرفت 

اآنذاك باأزمة »الرهائن االأميركيين«، وكذلك 

االأمر من حيث التنفيذ في بع�ض الم�ساهد، 

في  ط���رح  ح��ي��ث  م���ث���ًا،  االإج�����اء  كم�سهد 

البداية  في  االإخ��اء  عملية  تتم  اأن  »اآرغ��و« 

نقل  اإل��ى  تحولت  ما  �سرعان  ولكنها  ب��رًا، 

جوي، واالأمر ذاته تم في »اإيرليفت«، حيث 

تمت العملية برًا ثم جوًا.حالة الت�سابه تلك 

ان�سحبت اأي�سًا على عملية اإ�سدار جوازات 

ال�سفر، مع الفارق اأنهم في »اآرغو« ا�سطروا 

للح�سول على جوازات �سفر كندية، بينما 

ج��وازات  على  ح�سلوا  فقد  »اإيرليفت«  في 

الت�سابه  اأن  اإال  جن�سيتهم،  بحكم  هندية 

الذي تظهر فيه فتاة  الم�سهد  ظهر جليًا في 

»كويتية« يتم اإ�سدار جواز �سفر هندي لها، 

بعد تبني »اإبراهيم دورني« لها.

ال���خ���روج ع��ن طابع  رغ���م م��ح��اول��ت��ه 

ال�سينما الهندية، اإال اأن »اإيرليفت« ا�سطدم 

ا�ستخدامه  عبر  ال��ط��وي��ل،  ال�سرد  بمطب 

ب��االإم��ك��ان  ال��ت��ي  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  م���ن  للكثير 

اال�ستغناء عنها، في حين لم يوفق المخرج 

للجنود  منا�سبة  م�ساهد  تقديم  في  كثيرًا 

االأردن  بين  الحدود  حتى  اأو  العراقيين، 

والعراق، والتي فتحت ب�سرعة كبيرة اأمام 

الح�سود، اإال اأنه نجح في المقابل، في تقديم 

البيروقراطية  طبيعة  عن  وا�سحة  �سورة 

بع�ض  في  الحكومية  الدوائر  تغلف  التي 

حياة  ع��ن  فيها  تتنازل  ق��د  ل��درج��ة  ال���دول، 

م�ساهد  ف���ي  ن��اح��ظ��ه  م���ا  وه���و  ال��ن��ا���ض، 

م��ح��اوالت وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ه��رب من 

الم�سوؤولية، ليظهر في النهاية حامًا بيرق 

الن�سر.

اختلف »اإيرليفت« الذي ي�سنف �سمن 

التاريخ، في  خانة االإثارة والدراما وحتى 

اأف��ام  بقية  عن  واإنتاجه  ت�سويره  عملية 

بوليوود، فمن جهة لم يتاأثر كثيرًا بالطابع 

االأف��ام  يغلف  م��ا  دائ��م��ًا  ال��ذي  المو�سيقي 

ا�ستعرا�سات  اأي  فيه  ن�سهد  ولم  الهندية، 

اإال في م�سهد واحد فقط في بدايته، وم�سهد 

المغاالة  تتم  لم  ذلك  ن�سفه، ورغم  في  اآخر 

الدرامي  الطابع  اأن  نجد  حين  في  فيهما، 

جاء غالبًا على م�ساهده، مبتعدًا عن م�ساهد 

في  البطل  ق��وة  تبرز  ع��ادت  التي  االآك�سن 

االأفام الهندية.

ك��وم��ار،  اأك�����س��اي  الممثل  اأداء  ج���اء 

وقفت  التي  كور  نيمرات  من  بكثير  اأف�سل 

ب�سبب  ذل��ك  يكون  وق��د  الفيلم،  ف��ي  اأم��ام��ه 

المخرج  منحها  التي  الوا�سعة  الم�ساحة 

راجا مينون له.

ا�ستند اإىل وقائع حقيقية ووثق لأكرب عملية اإجالء يف التاريخ 

»اإيرليفت« الهندي ي�شتن�شخ »اآرغو«

المك�سيكية �سلمى حايك  الممثلة  قالت 

فى  لرغبتها  االإن��ت��اج  تجربة  خا�ست  اإن��ه��ا 

الفنية،  االأع��م��ال  فى  والثقافة  الفكر  تقديم 

تقديمه فى حال كانت  تقدر على  ما ال  وهو 

�سلمى  خال  واأ�سارت  ما،  لعمل  فقط  بطلة 

فى   The Prophet ف��ي��ل��م��ه��ا  ع��ر���ض 

اأنها  اإل��ى  المك�سيكية،   بن�سخته  المك�سيك 

لتقديم  وال��م��راه��ق��ي��ن  ال�����س��ب��اب  ت�ستهدف 

ت�سجع  والتى  بالفكر  الغنية  االأع��م��ال  تلك 

اأفام  اإنتاج  راف�سة  والتاأمل،  الثقافة  على 

فقط،  ال��رب��ح  ت�ستهدف  بالتافهة  و�سفتها 

وقالت اإنها كارثة وت�سّر بالجيل الجديد.

ر���س��وم   The Prophet ف��ي��ل��م 

ال�سهيرة  ال��رواي��ة  م��ن  مقتب�ض  متحركة، 

خليل  جبران  اللبنانى،  وال�ساعر  للكاتب 

»النبى«،  اال�سم  نف�ض  جبران، والتى حملت 

الت�سامح  اإل���ى  ي��دع��و  اأن���ه  اإل���ى  واأ����س���ارت 

»المهمة«  القيم  من  وهما  التعبير،  وحرية 

اليوم، ال�سيما بعد ما �سهدته عدد من الباد 

واالأحداث التى تعبر عن العنف واالإرهاب، 

واآخرها اعتداءات باري�ض.

اأث��ار  جبران  خليل  جبران  وتابعت: 

مراًرا وتكراًرا م�ساألة الت�سامح، ومن خال 

التى  الحياة  فى  الجميلة  باالأمور  تذكيرنا 

تجمعنا، وهذا مهم اليوم.

يكون  اأن  فكرة  تعجبنى  واأ���س��اف��ت: 

كتاب   1923 العام  فى  اأّلف  قد  عربًيا  كاتًبا 

فل�سفة يجمع كل الديانات، واأظن اأن العالم 

بحاجة اإلى ذلك.

ابنتها  م�ساركة  اإل��ى  �سلمى  واأ���س��ارت 

الن�سخة  فى  �سنوات«   7« فالنتينيا 

الفرن�سية من الفيلم.

�سلمى حايك: 

اأحاول �شناعة الأفالم التى تحمل فكًرا

ه����ل ت��ن��ج��ح ج��ن��ي��ف��ر ل���وران�������س 

ف���ي اغ��ت��ي��ال ف��ي��دي��ل ك��ا���ش��ت��رو !
ر�سح الموؤلف االأميركي ايريك �سينجر الممثلة ال�سابة جنيفر لوران�ض، لتج�سيد 

�سخ�سية حبيبة الرئي�ض الكوبي فيديل كا�سترو ماريتا لورينزا.

قابلت  عندما  عمرها  من  ال���19  في  كانت  التي  لورينزا،  ق�سة  الفيلم  ويحكي 

جحيم  اإل��ى  الحياة  انقلبت  حتى  بجنون،  اأحبته  حيث   ،1959 العام  في  كا�سترو 

هاربة  كوبا  ذلك  بعد  لورينزا  وتترك  اإجها�سها.  على  الكوبي  الزعيم  اإ�سرار  ب�سبب 

يتزعمه  الذي  ال�سيوعي  للحزب  مناه�سة  حركة  اإلى  وتن�سم  المتحدة،  الواليات  اإلى 

الغتيال  محاولة  في  االأميركية   المخابرات  جهاز  ليجندها  ب��اده��ا،  في  كا�سترو 

قابلت  عندما  اأنها  اإال  المهمة،  تنفيذ  وحاولت  بادها  اإلى  لورينزا  كا�سترو.وعادت 

كا�سترو ثانية تجددت م�ساعر الحب وف�سلت في مهمتها. ويعتبر هذا الدور تتويجًا 

 ،2012 العام   في  االأو�سكار   جائزة  تنالت  التي  للممثلة  م�ستمرة  نجاح  لم�سيرة 

اأمريكية  اأن ماريتا لورينز هى  ور�سحت بعدها مرتين لنيل الجائزة المرموقة.يذكر 

الحرب  خ��ال  النازى  بيل�سن  برجين  معتقل  فى  �سجينة  وكانت  األمانى  اأ�سل  من 

كلفتها  وقد  كا�سترو،  فيدل  الكوبى  الزعيم  مع  حب  عاقة  اأقامت  الثانية،  العالمية 

اال�ستخبارات االأمريكية بقتله، فك�سف اأمرها، ورغم ذلك فقد ا�ستمر فى العاقة اإلى اأن 

تراجعت هى عن قرارها وهربت.
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