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من ذاكرة ال�سينما

نور ال�شريف.. هرم العطاء »18«
الكرنك - 2 )1975( 

التذاكر
ك 

شبا

يبقى اأن نقف وقفة تاأملية لما قدمه المخرج علي بدرخان من لمحات 

اإبداعية ومميزات فنية، جعلت من فيلم )الكرنك - 1975( عالمة بارزة 

ومهمة، بغ�ض النظر عن مو�سوعه الجريء وال�سريح. ففي )الكرنك( 

اإلى حد كبير، ف�سعاد ح�سني ونور  يوفق بدرخان في اختيار ممثليه 

اأدوارهم  بل وتعتبر  اأدائهم،  قمة  في  كانوا  ال�سناوي  ال�سريف وكمال 

في هذا الفيلم من بين اأهم اأدوارهم على مدى تاريخهم الفني باأكمله. 

ومو�سيقى  ومونتاج  ت�سوير  من  الأخــرى،  الفنية  العنا�سر  بقية  اأما 

وغيرها، فهي لم تتجاوز الدور الوظيفي اإلى الدور التعبيري، اإل في 

م�ساهد قليلة. وذلك لعتماد الفيلم ـ ب�سكل وا�سح ـ على الحوار الكثيف 

وال�ساخن والمتدفق، والذي �ساهم اإلى حد كبير في الإ�سعاف من لغة 

التعبيرية. فمثاًل نجد بدرخان ينجح  ال�سينمائية ووظيفتها  ال�سورة 

العتقال  م�سهد  مثل  م�ساهد،  في  والمونتاج  الإ�ساءة  ا�ستخدام  في 

الأول للثالثة، وكان لالإ�ساءة دورًا هامًا في خلق الجو المنا�سب لزوار 

اأنه يثبت مقدرته في �سحن المتفرج  الفجر في البيوت والحارة. كما 

قوي وغير  م�سهد  وذلك من خالل  والإرهــاب،  القهر  واإدانــة  بالغ�سب 

مبا�سر لإ�سماعيل وزينب وهما يتم�سيان في ال�سوارع لياًل، وقد تحتم 

الذي عقد  ال�سري  التبليغ عن �سديقهما حلمي وعن الجتماع  عليهما 

في منزله. ثم الم�سهد الذي يليه في بيت زميلهما الفنان، ذلك الم�سهد 

في  الماأ�ساة  ليكت�سف  الفرا�ض،  في  لحبيبها  زينب  فيه  ت�ست�سلم  الذي 

ينجح  هنا  الكبرى.  الخدعة  بتلك  وي�سدم  المعتقل،  داخل  ت�سحيته 

بدرخان في تج�سيد كل تلك الأحا�سي�ض والم�ساعر، بم�ساعدة الإ�ساءة 

المعبرة والمونتاج الخالق، بالإ�سافة ل�ستغالله لإمكانيات  الدرامية 

في �سبط  كبير  اإلى حد  فيوفق  ال�سيخ،  �سعيد  المونتير  اأما  الديكور. 

اللقطات بين وجه زينب وبين ورقة ملقاة في  الدرامي في  الت�ساعد 

وفي  انتحارها.  محاولة  عند  الم�سرعة  ال�سيارات  تتقاذفها  ال�سارع 

مقتل  م�سهد  في  الفني  الم�ستوى  نف�ض  ال�سيخ  يحقق  لم  الوقت  نف�ض 

حلمي، حيث ف�سل في تحقيق التقطيع المنا�سب وا�ستخدام الأحجام 

المنا�سبة للقطات، مما اأدى اإلى هبوط م�ستوى هذا الم�سهد.

مدى  فنالحظ  )ال�سيناريو(  الــدرامــيــة  الكتابة  ناحية  مــن  اأمـــا 

اأو حتى  الليثي وعلي بدرخان،  التجارية لدى ممدوح  النظرة  اإلحاح 

مواقف  لح�سر  دفعتهما  والتي  الأحــداث،  ماأ�ساوية  من  التخفيف  نية 

واأحداث بق�سد الإ�سحاك والتقليل من �سدمة المتفرج، متجاهلين باأن 

ذلك قد يهدد باختالل البناء الدرامي في فيلم يناق�ض الثورة والإرهاب. 

على  خا�ض  ب�سكل  اهتم  قد  ال�سيناريو  اأن  من  ينفي  ل  بالطبع  وهذا 

ا�ستعرا�ض التفا�سيل الدقيقة في تج�سيد اأدوات وطرق التعذيب، من 

جلد و�سلب وتعذيب بالكهرباء، حتى ي�سل المتهان الإن�ساني ذروته 

في م�سهد اغت�ساب زينب، وهو م�سهد قوي وموؤثر ومتقن، يحقق فيه 

بدرخان م�ستوى جيد في الإخراج. 

اإل  الفيلم،  هذا  عن  �سجلناها  التي  ال�سلبيات  بع�ض  من  وبالرغم 

ق�سية  لتبنيه  وذلك  والجادة،  الهامة  الأفالم  بين  من  واحدًا  يظل  اأنه 

ح�سا�سة في الواقع الجتماعي وال�سيا�سي، ونجاحه في ك�سب تعاطف 

المتفرج مع ق�سيته هذه.

مجددًا  يلتقيان  وروبرت�س  كلوني 

في فيلم عن الأزمة المالية العالمية

من المنتظر اأن يجتمع الممثل الأميركي جورج كلوني بمواطنته جوليا 

 Money فيلم يحمل عنوان  في  غياٍب طويل  بعد  في عمٍل جديد  روبرت�ض 

Monster، وهو من �سمن موجٍة جديدٍة من الأفالم التي اأنتجتها هوليوود 
اأخيرًا عن الأزمَة المالية العالمية.

وكان اآخر لقاء جمع كلوني بروبرت�ض في فيلم Ocean 13 الذي طرح 

في ال�سالت في العام 2007.

 theو The Big Short وكان اأنجح هذه الموجة من الأفالم فيلَمي

Wolf of Wall Street واللذان عالجا ق�ستين حقيقيتين عن الجوانب 
ال في الدولة الراأ�سمالية الأكبر في العالم. المظلمة لمجتمع المال والأعمَّ

من  ك���ان  ت��ع��ت��رف:  وين�شليت  ك��ي��ت 

Titanic في  جاك  اأنقذ  اأن  الممكن 

كان  اأنــه   ،Titanic فيلم  بطلة  وين�سليت  كيت  البريطانية  الممثلة  اعترفت 

عر�ض  الذي  الفيلم  في  غرقًا،  الموت  من  كابريو(  دي  )ليوناردو  جاك  اإنقاذ  باإمكانها 

قبل 20 عامًا.

فاللقطة ال�سهيرة التي غرق فيها جاك ونجت فيها ع�سيقته، اأطلقت العنان لنظريات 

وتحليالت حول الم�سهد، وما اإذا كانت روز قتلت جاك باأنانيتها، وتركته يغرق متجمدًا 

بدًل من اأن ت�ساعده في ال�سعود اإلى اللوح الخ�سبي الذي حملها لينجَوا معًا.

اإذ   ،Jimmy Kimmel برنامج  في  ا�ست�سافتها  اأثناء  جاء  الممثلة  اعتراف 

لم يفوت مقدم البرنامج الكوميدي الفر�سة و�ساأل كيت عما يدور في خلد الم�ساهدين 

حول اإمكانية اإنقاذ )جاك( فاأجابت، »نعم.. اأنا اأتفق معك، كان هناك مت�سع ليكون اإلى 

جانبي على نف�ض اللوح الخ�سبي«.

كافة  محاكاة  لمحاولة  الفيلم،  م�ساهدي  مــن  اثنين  األهمت  جــاك  اإنــقــاذ  ظرية 

عليها  ال�سخ�سان  يكون  اأن  الممكن  كان من  التي  الأو�ساع  الممكنة، حول  الت�سورات 

في حال �ساعدت روز حبيبها، من بينها لقطة طريفة لإمكانية جلو�سهما القرف�ساء بل 

ولعب الكروت اأي�سًا.

 The �سحيفة  ذكرتها  اأخــرى  نظرية  له  الفيلم  مخرج  كاميرون  جيم�ض  لكن 

غير  برمتها  جاك  نجاة  م�ساألة  باأن   2012 العام  في  عنها  عّبر   Independent
ممكنة؛ لأن الم�ساألة لي�ست م�ساألة المت�سع اأو الم�ساحة، بل م�ساألة تتعلق بالطفو على 

الماء ح�سب تف�سيره. وقال كاميرون عندما اأنقذ جاك روز وو�سعها على اللوح وحاول 

اللوح  لو �سعد معها لنقلب  لكنه  اأن يموت،  يريد  لي�ض غبيًا ول  »فهو  ال�سعود معها، 

وغرقا معًا، وهو اختار لها اأن تعي�ض واختار لنف�سه الت�سحية«.

اليوم  ي�سهد  الــذي  فبراير  �سهر  في 

الــذاكــرة  اإلـــى  يــعــود  لل�سرطان،  العالمي 

كتبه  الــذي   The Bucket List فيلم 

في  راينر  روب  واأخــرجــه  زاكــام  جا�ستن 

منظمة  اإعــالن  مع  بالتزامن   ،2007 العام 

عن   ACS الأميركي  ال�سرطان  مجتمع 

في  بال�سرطان  مري�ض  مليون   7.6 وفــاة 

العالم.

�سينمائيًة  ــًة  ــون ــق اأي الــفــيــلــم  اعــُتــبــر 

جاك  العالميان  النجمان  فيها  تاألق  نــادرًة 

عمل  فــي  فــريــمــان،  ومــورغــان  نيكل�سون 

التراجيديا  بين  بمزيج  الأمــل  ي�ستخل�ض 

الحياة  والــواقــع،  الفل�سفة  والكوميديا، 

والموت، وال�سحك حتى البكاء.

يجمعهما  ل  مت�سادان  العمل  بطال 

)جــــاك  كـــــول  ادوارد  فــــــــالأول  �ــــســــيء؛ 

لم   ،80 ـــ  ال تــجــاوز  ملياردير  نيكل�سون( 

 16 الـ  في  كان  اأن  منذ  العمل  عن  يتوقف 

من عمره، ُملحد لم يكن ي�سغله فى الحياة 

الإيمان  اأما  المف�سلة،  وقهوته  ماليينه  اإل 

َمعاٍن  فهي  والقيمة  والإن�سان  والحقيقة 

اأعماقه. وهو  قد غا�ست َبعيدًا فى غياهب 

ما يجعله على النقي�ض تماما من الثاني.

اأمـــــا كـــارتـــر تــ�ــســامــبــرز )مـــورغـــان 

العقد  يــكــمــل  لــم  فميكانيكي  فــريــمــان(، 

اإيمانه  يطفو  اإن�سان،  عمره،  من  ال�ساد�ض 

مثقف  �سخ�سيته،  �سطح  على  واإن�سانيته 

الأ�سرية  الحياة  ُيقد�ض  تعليمه،  ُيتم  لــم 

المف�سلة،  كول  قهوة  حتى  والجتماعية، 

لم ي�سرب منها كارتر فنجانًا واحدًا!

ــة  ــــي غــرف ـــرطـــان ف ـــس ـــ� ــمــا ال جــمــعــه

لهما  ليكتب  الأول،  يملكها  بم�ست�سفى 

الرحلة،  نهاية  فى  الأخيرة  الم�ساهد  َمعًا 

اأنه  يبدو  فيما  تكمن  البداية  اأن  ويكت�سفا 

النهاية  حقًا  ال�سرطان  كان  واإن  النهاية، 

فلتكن نهاية جميلة تعدل ما فات من العمر 

اإعالن موعد  اأن يفيقا من �سدمة  كله. بعد 

الرحيل، ويتجاوزان ع�سة اآلم الكيماوي، 

بها  »خــربــ�ــض«  التي  القائمة  كــول  يلتقط 

المهمالت،  �سلة  من  اأمنياته  اأجمل  كارتر 

حتى  عليها  وي�سيفان  منها  في�سطبان 

يتوافقان. ينطلق الثنان بعدها اإلى رحلة 

حول العالم يبحث كل منهما فيها عن ذاته 

ال�سرطان،  على  ويتحايل  البهجة  ويجد 

فيعو�ض  الوقت  من  المزيد  منه  لي�سرق 

الفاقد من حالوة العمر.

الألــم،  وطــاأة  �سدة  رغم  الرحلة  تبداأ 

من  يح�سد  كــول  الملياردير  جعل  الـــذي 

يموتون بنوبة قلبية، بل وي�سارح كارتر 

النتحار  مــراحــل  مــن  مرحلة  يعي�ض  اأنــه 

الم�ساومة،  الغ�سب،  )الإنــكــار،  الخم�سة 

تو�سيف  ــرد  ي كما  والــقــبــول(.  الكــتــئــاب 

رهيب من كارتر لآلم الكيماوي فيقول »اأن 

للون الأ�سود،  ترى �سرايينك وقد تحولت 

وعظامك كاأنها نابالم«.

توقيت  معرفة  يقرران  اأنهما  ورغــم 

ح�سب  ــا�ــض،  ــن ال مـــن   %96 فــــاإن  مــوتــهــا، 

توقيت  معرفة  يحبون  ل  ــاءات،  الإحــ�ــس

موتهم. عندها يقرر الثنان األ يجل�سا بين 

على  يبكيا  واأل  والحزن،  ال�سفقة  جــدران 

فالوقت  بقي،  فيما  ينغم�سا  واأن  فــات،  ما 

ل ينتظر احدًا.

ي�سافر الثنان في رحلة حول العالم 

البرق  �سربه  كلب  اأول  اأن  ويكت�سفان 

مع  الجنة  تدخل  لن  واأنــك  م�سر،  فى  كان 

لغيرك،  البهجة  تمنح  اأن  قبل  الم�سريين 

بــالإيــمــان  تقا�ض  ل  الإنــ�ــســان  حــيــاة  واأن 

يقي�سون  الذين  بالنا�ض  بل  فقط،  والحب 

ما  واأجمل  اأف�سل  يكون  واأن  بك،  اأنف�سهم 

فى حياتك هو اآخر ما فى حياتك.

الإيمان  الملياردير كول  تعلم  وهكذا 

َل اأجمل فتاة  ووجد البهجة فى حياته، وَقبَّ

غيوم،  بال  ظهيرة  في  وم�سى  العالم،  فى 

عيناه مغلقتان وقلبه مفتوح، و�سحك مع 

�سديقه كارتر واأ�سحكانا حتى البكاء!.

 The Bucket List فيلم  األهم  كيف 

مر�شى ال�شرطان وبّث فيهم اأماًل جديدًا؟

النجمة  في خبر �سار لمحبي 

يتم  مـــور،  جــولــيــان  المخ�سرمة 

تداول اأخبار على نطاق وا�سع ان 

الثاني  للجزء  تن�سم  قد  جوليان 

الذي  الفيلم   Kingsman من 

في  الجا�سو�سية  عالم  حول  يدور 

جوليان  ان  والــمــثــيــر  بــريــطــانــيــا 

Kingsman جوليان مور مفاجاأة

في  �سريرة  �سخ�سية  دور  �ستلعب 

العمل.

�سيحمل  الـــجـــديـــد  ـــجـــزء  ال  

 Kingsman: The ا�ـــســـم 

الفائزة   .2  Secret Service
في  الرائع  دورهــا  عن  بالأو�سكار 

مفاو�سات  تجري   Still Alice
العمل  مــخــرج  مــع  حــالــيــة  مكثفة 

النهائي  التفاق  لكن  ميالر  مــارك 

المزدحم  الجدول  لأن  بعد  يتم  لم 

ب�سبب  م�سكلة  يــكــون  قــد  ــمــور  ل

مور  ان  يذكر  المواعيد.  ت�سارب 

دور  لعب  فــي  كبيرة  خبرة  لديها 

المخططات ال�سريرة على ال�سا�سة 

موؤخرًا  بدورها  �سيما  ل  الكبيرة 

و  Hunger Games فـــي 

ومـــن   .Seventh Son
الجزء  بــاإنــتــاج  الــبــدء  المتوقع 

الجديد في الربيع المقبل.

هوليوود  مغالطات  ب�ساأن  الغ�سب  يثير  م�سر«  »ملوك 

فيما يتعلق بالفراعنة

اختيار  طريقة  والمتابعين،  الــنــقــاد  مــن  الكثير  دان 

الفيلم  في  الرئي�سية  الأدوار  بتمثيل  قاموا  الذين  النجوم 

جميعا  باعتبارهم  وذلــك  م�سر«  »ملوك  الجديد  الأمريكي 

البي�ساء  الــبــ�ــســرة  ذوي  مــن 

وخا�سة  الملونة،  والعيون 

ــر وجــيــفــري  ــل ــات جــــيــــرارد ب

ثويت�ض  وبــريــنــتــون  را�ـــض 

 ، ــدو  وال كو�ستر  ونيكولي 

البطولة  ادوار  ادوا  والذين 

في الفيلم.

�سعار  المنتقدون  ورفع 

»اعـــيـــدوا لأفــريــقــيــا لــونــهــا« 

كنوع من الحتجاج على هذا 

العتذار  ينجح  ولــم  الأمـــر، 

الفيلم  مــخــرج  قــدمــه  الــــذي 

ار�ــســاء  فــي  بــرويــا�ــض  األيك�ض 

تاريخ  ويحفل  ــدول.  ال في  الفيلم  عر�ض  بوقف  المطالبين 

ال�سينما في هوليوود بال�سور المغلوطة التي تقدمها الأفالم 

التاريخية،  الحقبات  مختلف  فــي  والم�سريين  م�سر  عــن 

يتم  لم  م�سر  تخ�ض  احــداث  على  الم�ستملة  الأفــالم  فبع�ض 

 Raiders ت�سوير اي م�ساهد منها في داخل م�سر مثل فيلم

of the lost، ا�سافة الى العديد من الفالم التي �سورت 
الم�سريين كبدو يعي�سون في ال�سحراء، ولم تظهر فيها اي 

موؤ�سرات للمدنية الحديثة والمدن الم�سرية.

بالحقبة  الهــتــمــام  عــلــى  ــيــوود  هــول افــــالم  واعـــتـــادت 

في  اخــرى  حقب  من  �سواها  ما  وتجنيب  فقط،  الفرعونية 

تاريخ م�سر، فالع�سر الفرعوني ي�سترعي انتباه المخرجين 

عالية  افالم  عمل  في  �سروعهم  وعند  خ�سو�سا  والمنتجين 

النتاج.

 ،1963 عــام  فــي  انــتــج  الـــذي  »كــلــيــوبــاتــرا«  فيلم  ويــعــد 

وقامت فيه الفنانة ال�ساحرة اليزابيث تايلور بدور البطولة، 

وحبها  �سهرة،  الأكثر  الفرعونية  الملكة  هذه  حياة  وج�سدت 

لحياتها  وانهاءها  انطونيو  مارك  الروماني  الحربي  للقائد 

بالنتحار، من اف�سل الفالم العالقة بالذاكرة والتي ج�سدت 

عدم  من  بالرغم  التــقــان  من  ب�سئ  التاريخية  الحقبة  تلك 

المغالطات  بع�ض  ووجود  التاريخي،  بال�سياق  كليا  التزام 

وت�ستمر  الأفالم،  هذه  قائمة  راأ�ض  على  يظل  ولكنه  بالفيلم، 

مدة عر�سه لثالثة �ساعات متوا�سلة واكثر.

 kings فيلم  ويــــروي 

بــنــي  خــــــــروج  قـــ�ـــســـة   20

نبي  مع  م�سر  من  ا�سرائيل 

ما جاء  الله مو�سى، بح�سب 

الـــتـــوراة، ولــكــن يحمل  فــي 

الأخــطــاء  مــن  العديد  الفيلم 

الــــتــــي تـــخـــ�ـــض الــمــالبــ�ــض 

والأدوات وت�ساميم المعابد 

والـــقـــ�ـــســـور الــفــرعــونــيــة، 

الله  لنبي  الى جعلهم  ا�سافة 

مو�سى قائد في معركة قاد�ض 

يثبته  لم  ما  وهــو  الحربية، 

التاريخ او الن�سو�ض المقد�سة، وت�سببت النتقادات الكثيرة 

العر�ض في  الفيلم في منع عر�سه في دور  الى  التي وجهت 

م�سر.

وتناولت افالم اخرى ق�سة مو�سى وبني ا�سرائيل ومن 

انتبه  والـــذي   prince of the Egypt فيلم  �سمنهم 

وا�ستعان  والأدوات  المالب�ض  الــى  كبير  وب�سكل  منتجوه 

فريق العداد بالفنان هاني الم�سري، لتحقيق اكبر قدر من 

الم�سداقية للفيلم.

الجديد  الجزء  عن  العــالن  تم  الما�سية  الفترة  وفــي 

�سنجر،  برايان  اخراج  من   X-Men المعروف  الفيلم  من 

و�سط  الفيلم  عن  بــالعــالن  خا�سة  �سور  في  يظهر  ــذي  وال

�ست  لالآله  تمثال  وامامه  الفرعونية  بالمقابر  ا�سبه  ديكور 

في  المتعلقة  الأحـــداث  عن  المخرج  يعلن  ولــم  الفرعوني، 

 the mummy فيلمه بالتاريخ الفرعوني. وعر�ض فيلم

لمحات من التاريخ الفرعوني في جو من الإثارة والمغامرة 

من  ا�ستيقظت  فرعونية  لمومياء  الفيلم  بطل  يتعر�ض  حيث 

موتها في جو ل يخلو من الكوميديا.

»ملوك م�شر« يثير الغ�شب ب�شاأن مغالطات
 هوليوود فيما يتعلق بالفراعنة

هيو  الأ�سترالي  الممثل  بذله  الــذي  البدني  والجهد  التعب  يثِن  لم 

جاكمان خالل ت�سويره للجزء الثاني من �سل�سلة »ولفرين«، والذي عر�ض 

في 2013، وجمع اأكثر من 414 مليون دولر على �سباك التذاكر العالمي، 

الجزء  في  مجددًا  المخالب«،  ذو  »الرجل  دور  لعب  نحو  قدمًا  الم�سي  عن 

الثالث، والمقرر �سدوره في 2017.

بجاكمان  ع�سويًا  مرتبطة  باتت  »وليفرن«  �سخ�سية  اأن  ذلك  ليبدو 

الذي طار في الجزء الثاني اإلى اليابان، بعد محاولته الهروب من ما�سيه، 

العودة  اإلــى  الظروف  لتجبره  غ�سب،  لحظة  في  لزوجته  قتله  وكابو�ض 

لإطالق العنان لمخالبه، بعد اأن كاد يفقدها في نهاية الفيلم.

المجمل  في  يتغير  لن  الثالث  الجزء  في  »ولفرين«  �سكل  وبالطبع، 

على  الح�سول  له  كفل  الذي  الأمــر  عنفًا،  اأكثر  �سي�سبح  اأنه  �سوى  العام، 

اأي »للكبار فقط«، تلبية لرغبة الماليين من محبي  ت�سنيف )للكبار فقط(، 

»ولفرين« .ومتابعي جاكمان على تويتر، والذين اأجمعوا على هذه الرغبة، 

في  يروه  اأن  يودون  ما  طبيعة  حول  ب�سوؤال  جاكمان  اإليهم  توجه  اأن  بعد 

على  »ولفرين«  بروؤية  يرغبون  باأنهم  القــتــراحــات،  لتاأتي   ،»3 »ولفرين 

حقيقته، كما جاءت في كتب الكوميك�ض، وتحديدًا في ق�سة »الرجل العجوز 

يرغبون في تج�سيده على  ما  بالعنف والدماء، وهو  تفي�ض  التي  لوغان« 

اأر�ض الواقع. �سركة فوك�ض تونتي �سنت�سري المنتجة للفيلم، اأكدت اأخيرًا، 

المواقع  من  العديد  الخبر  واأكد  الفيلم،  لهذا  فقط(  )للكبار  ت�سنيف  اإقرار 

ال�سينمائية المتخ�س�سة من بينها »كمنغ �سون«، التي قالت اإن الفيلم ي�ستند 

على ق�سة »الرجل العجوز لوغان«.

الوقت  في  وم�ستعر�سة  والعنف،  بالدماء  مــالآى  الق�سة  اأن  مبينة 

من  الفترة  خالل  ن�سرتها  مارفيل  اإن  قالت  التي  الق�سة  هذه  تاريخ  ذاتــه، 

في  تجري  برمتها  الحكاية  واأن   ،2009 �سبتمبر  وحتى   2008 يونيو 

الم�ستقبل، حيث تتعر�ض الوليات المتحدة اإلى هجوم قا�ض من الأ�سرار، 

تنتهي فيه اأ�سطورة اأبطال »اإك�ض  مين«، ويبقى »ولفرين« لينتقم لزمالئه، 

على  وبناًء  لفقدانهم.  بالذنب  �سعوره  بعد  لمخالبه،  العنان  يطلق  حيث 

طبيعة  حول  لتوقعاتها،  العنان  ال�سينمائية  المواقع  اأطلقت  الخبر،  هذا 

بع�سها  اأ�سار  حين  ففي   ،2017 في  »ولفرين«  عليه  �سيظهر  الذي  ال�سكل 

اإلى اأن الق�سة �ستركز على »لوغان العجوز«، وتقدمه ب�سكل بائ�ض، توقعت 

لـ »ولفرين«، لم يتعود عليه محبو  اأن يك�سف الفيلم عن وجه جديد  اأخرى 

و�سم  وبرغم  ملحوظة.  ب�سورة  عنيفًا  �سيكون  اإنــه  قائلة  ال�سل�سلة،  هذه 

كتابته  يتولى  الذي  ن�سه  اأن مالمح  اإل  فقط«،  »للكبار  بعبارة   »3 »ولفرين 

ديفيد جيم�ض كيلي لم تت�سح بعد، ولم تظهر للعلن، لتكتفي كافة التقارير 

الإخــراج،  دفة  �سيتولى  الذي  هو  مونغولد،  جيم�ض  المخرج  اأن  بالتاأكيد 

لعب بطولة  الذي  »ولفرين«. هيو جاكمان  الثانية مع  لتكون هذه تجربته 

الجزاأين الأول والثاني، اأكد اأخيرًا، بح�سب موقع كوليدر الإلكتروني، اأنه 

قراأ ال�سيناريو بالكامل، مبديًا في الوقت نف�سه اإعجابه بالزخم الذي تمتلكه 

�سخ�سية »ولفرين« في الفيلم، كما اأكد اأن الجزء الثالث �سيكون الأخير في 

هذه  في  الأخير  �سيكون  الفيلم  فهذا  تعلمون،  »كما  وقال:  ال�سل�سلة،  هذه 

ال�سل�سلة، واأتطلع لأن اأقدمه بال�سكل المطلوب والمثالي«.

جاكمان »الرجل ذو المخالب« 

يرفع لفتة »للكبار فقط«

زوالندر

النوع: دراما، كوميديا 

الزمن: 100دقيقة 

اأويــن  �ستيللر،  بــن  البطولة: 

ويل�سون

الإخراج: بن �ستيللر

بعد  الفيلم  اأحــداث  تــدور 

مرور 10 �سنوات على اأحداث 

كل  يعود  حيث  الأول  الــجــزء 

من )زولندر وهان�سل( للعمل 

عرو�ض  مجال  فــي  جديد  مــن 

ي�سبح  العمل  ولكن  ـــاء،  الأزي

وجــود  ب�سبب  تــعــقــيــدا  ــر  ــث اأك

م�سالحها  تــتــعــار�ــض  �ــســركــة 

لإزاحتهم  وت�سعى  عملهم  مع 

خارج العمل تماما.

كولونيا

النوع: دراما، تاريخي

الزمن: 110 دقيقة

ــون،  ــس ــ� ــة: اإيـــمـــا وات ــطــول ــب ال

دانيال برول

ـــــوريـــــان  الإخـــــــــــــــــــــراج: فـــــل

جالينبيرجر

الفيلم حول  اأحداث  تدور 

النقالب الع�سكري في ت�سيلي 

اإلـــى  اأدى  الــــذي   1973 عـــام 

الأمنية  الأحـــوال  فــي  انــفــالت 

حيث  المعار�سين،  ومالحقة 

ي�سعى )دانيال( للهروب خارج 

منطقة  اإلــــى  ويــ�ــســل  الـــبـــالد، 

ت�سمي  الــجــنــون  فــي  مــعــزولــة 

لها  طائفة  ت�سكنها  )كولونيا( 

عقائد وممار�سات مختلفة.

ليلى علوي 

ت�شور مل�شق 

فيلمها الجديد

ليلى  الــفــنــانــة  �ـــســـورت 

عــــلــــوي اأفـــيـــ�ـــض الــمــلــ�ــســق 

بفيلمها  الــخــا�ــض  ــدعــائــي  ال

الــجــديــد »الـــمـــاء والــخــ�ــســرة 

ــــوجــــه الـــحـــ�ـــســـن« الــــذي  وال

منة  مــع  بطولته  فــي  ت�سارك 

�سلبي وبا�سم �سمرة.

الفيلم  عمل  فريق  �سور 

ومل�سقًا  مــنــفــردة  مل�سقات 

جــمــاعــيــًا �ــســيــطــرحــان  مع 

ال�سالت،  في  الفيلم  عر�ض 

المنتجة  ال�سركة  بـــاأن  علمًا 

موعد  الآن  حــتــى  تــحــدد  لــم 

انطالق العر�ض.
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