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من ذاكرة ال�سينما

�إنقاذ ما يمكن �إنقاذه..!!  »1«

التذاكر
ك 

شبا

العدد )13918( ـ ال�سنة الحادية والأربعون ــ  الأحد 24 رجب 1437هـ ـ 1 مايو 2016م

عندما عر�ض فيلم )�إنقاذ ما يمكن �إنقاذه( عام 1983، كان قد جلب 

�ل�سينما  تاريخ  في  �سينمائي  فيلم  لها  تعر�ض  رقابية  �سجة  �أكبر  معه 

وح�سين  �أمين  وميرفت  يا�سين  محمود  بطولة  من  �لفيلم  �لم�سرية. 

فهمي، ومن �إخر�ج �سعيد مرزوق.

لقد �أ�سبح مقدرً� للمخرج �سعيد مرزوق ـ دون ق�سد طبعًا ـ �أن يقوم 

�إليه  و�سلت  �لــذي  �لمحدود  و�لفكري  �لعقلي  �لم�ستوى  ذلــك  بف�سح 

هذ�  في  عديدة  �سلبية  �إد�ريــة  جو�نب  �إلى  و�لتنبيه  �لم�سرية،  �لرقابة 

�لجهاز �لخطير. فتجربة �سعيد مرزوق مع �لرقابة في فيلميه )�لخوف، 

�لمذنبون، �إنقاذ ما يمكن �إنقاذه(، لي�ض �إال دليل على قولنا هذ�.

�لنقاد  �أعلن  �إنقاذه(،  يمكن  ما  )�إنقاذ  لفيلم  �لخا�ض  �لعر�ض  فبعد 

�لفيلم  علي  �سخطهم  ـ  بعد  فيما  �ل�سحافة  وفــي  �لعر�ض  قــاعــة  فــي  ـ 

و�سانعوه وطالبو� بمنع عر�سه ومحاكمتهم، كما طالبو� بتدخل �للجنة 

�لفيلم جماهيريًا. علمًا بان  �لنظر في عر�ض هذ�  للرقابة و�إعادة  �لعليا 

�لمخرج و�لمنتج قد ح�سال على كل �لمو�فقات �لقانونية �لم�سبقة على 

�ل�سيناريو وتعديالته ومن ثم �لمو�فقة على عر�سه �لجماهيري.

ومن  �لرقابة  من  كان  ما  �لفيلم،  على  �ل�سر�ض  �لهجوم  هذ�  و�أمــام 

�أخرى في ت�سريح �الإجازة  �إعادة �لنظر مرة  �إال  �لثقافة �سخ�سيًا  وزير 

للفيلم بالعر�ض. وبد�أت رحلة مريرة للفيلم، بتنقله بين ردهات �لرقابة 

ما  �لرحلة  هذه  و��ستمرت  �لتظلمات.  ولجنة  للرقابة  �لعليا  و�للجنة 

له  و�ل�سماح  �لفيلم  �إنتاج  بين  ما  �لفترة  وهي  �سنو�ت،  �لثالث  يقارب 

بالعر�ض �لجماهيري.

تج�سيد  بمثابة  هي  �لرقابية،  �إنقاذه(  يمكن  ما  )�إنقاذ  فيلم  ق�سية 

و�لمبدع،  �لفنان  له  يتعر�ض  �لذي  و�لظلم  �الإجحاف  مدى  عن  �سارخ 

و�الإد�رية  �لفكرية  �لتناق�سات  هذه  مع  للتعامل  �إبد�عه  ي�سطره  و�لذي 

�ل�سكلية.

فهذ� �لفيلم �لذي كتب له �ل�سيناريو و�لحو�ر �لمخرج نف�سه، يطرح 

نماذج كثيرة للف�ساد و�النحر�ف، كما يطرح فكره �ل�سيا�سي و�الجتماعي 

�لمتعلق بالو�قع �القت�سادي و�إفر�ز�ته. وهو بذلك يفتر�ض �نهيار �لقيم 

بذلك  وهو  �الأمــور.  مجريات  على  �النفتاح  رجــال  و�سيطرة  �الأخالقية 

قبل  �إنقاذه  يمكن  ما  و�إنقاذ  �الأمــر  وتــد�رك  �لف�ساد  هذ�  لمحاربة  يدعو 

كما  مــرزوق.  �سعيد  قدمه  �إيجابي  هــدف  بالطبع  وهــذ�  �الأو�ن.  فــو�ت 

كاأحد  علمي  �أ�سلوب  هو  ذلك  لتج�سيد  �ختاره  �لذي  �لفني  �أ�سلوبه  �إن 

مناهج �لفن �ل�سينمائي، وهو تعرية �ل�سلبيات و�لتنبوؤ باالأخطار �لتي 

تهدد كيان �لمجتمع. وهذ� �أي�سا من حقه كفنان يقدم وجهة نظره فيما 

يدور من حوله. وعلينا نحن كمتلقين �حتر�م وجهة �لنظر هذه حتى لو 

�ختلفنا معها. فمجمل �التهامات �لتي وجهت للمخرج وفيلمه هذ� و�لتي 

مفادها بان �لفيلم ي�سيء �إلى م�سر و�لى �لثورة، جميعها �تهامات باطلة. 

جاء  حيث  �لتعميم،  عدم  على  و�أكــد  موقفه  �أو�سح  قد  مــرزوق  ف�سعيد 

ذلك على ل�سان �إحدى �سخ�سياته في �لفيلم. ثم �أن مقولة )�الإ�ساءة �إلى 

م�سر( �أ�سبحت متد�ولة كثيرً� في تلك �لفترة، بل و�تخذت ك�سالح فكري 

و�إرهابي ��ستخدمه �لبع�ض لمحاربة �لمختلفين معهم في وجهة �لنظر.

عيد الأم

�لنوع: در�ما، كوميديا

�لزمن: 110 دقيقة

�لــبــطــولــة: جــولــيــا روبــرتــ�ــض، 

وجنيفر �أني�ستون

�الإخر�ج: غاري مار�سال

)13 PG( : لت�سنيف�

حول  �لفيلم  �أحــد�ث  تدور 

تتقاطع  �الأمــهــات  من  مجموعة 

قــ�ــســ�ــســهــن جــمــيــعــا فــــي يـــوم 

نهاية  فــي  ليكت�سفن  �الأم،  عيد 

لهذ�  �لحقيقي  �لجوهر  �لمطاف 

�ليوم �لخا�ض لكل �لعائالت.

اأنا الغ�ضب

�لنوع: در�ما، �أك�سن

�لزمن: 92 دقيقة 

ــا،  ــت ــول ــر�ف �لــبــطــولــة: جــــون ت

ريبيكا دي مورني

�الإخر�ج: ت�ساك ر��سيل 

 R :لت�سنيف�

حول  �لفيلم  �أحــد�ث  تدور 

ي�سهد  ومــكــافــح  �ــســادق  رجـــل 

بع�ض  �أيــدي  على  زوجته  مقتل 

رجــــال عــ�ــســابــات �لـــ�ـــســـو�رع، 

وعندما تف�سل �ل�سرطة �لمحلية 

ــدة فـــي تــعــقــب �لــجــنــاة  ــس ــا� ــف �ل

قديم  �سالح  رفيق  مــع  يتعاون 

به  �لخا�سة  �لعد�لة  تنفيذ  في 

�سد من قام بتلك �لجريمة.

ممثل  نجومية  �أجل  من  فيلم  لم�ساهدة  �ل�سينما  �إلى  تذهب  �لنا�ض  كانت  عامًا   20 منذ 

معين تثق بجودة �أفالمه، فلم يكن مهمًا نوع �لفيلم و�لق�سة بقدر �الهتمام بوجود ذلك �لنجم 

�الأمر  �نقلب  �ليوم  �لجمهور.  �ل�سمان لجذب  �لفيلم وعلى مل�سقه حيث كان هو  في بطولة 

�أي نجم من نجوم عهد �لت�سعينات عالمة تاأكيد على �سوء �لمنتج با�ستثناء قلة ال  و�أ�سبح 

تتجاوز �أ�سابع �ليد �لو�حدة.

وهو  �سيرته  في  مجددة  قــر�ءة  ي�ستحق  �لت�سعينات  عقد  من  و�حــد  نجم  هناك  لكن 

�لممثل �الأميركي جون تر�فولتا �لذي �أ�سبحت �أفالمه �ليوم ال ت�سمد �أ�سبوعًا و�حدً� في دور 

�لعر�ض مقابل �سهر كامل في �لت�سعينات.

�نطالقة

نطلق تر�فولتا �إلى �ل�سهرة �سينمائيًا من فيلم Carrie لبر�يان دي بالما عام 1976 

�أن  ورغم  �ليوم،  �إلى  �سينمائي  �قتبا�ض  �أف�سل  وهو  كينغ  ل�ستيفين  رو�ية  من  و�لمقتب�ض 

ذروة  كان  كال�سيكي  بم�سهد  �قترن  الأنه  جدً�  مهمًا  كان  �أنه  �إال  ثانوي  بدور  حظي  تر�فولتا 

�إال  �لفيلم  عن  �لنا�ض  يتحدث  وال  �لفيلم 

�لحيو�ن  )ذبــح  �لم�سهد  ذلــك  يــذكــرو�  �أن 

وو�ــســع دمــه فــي جـــردل و�إ�ــســقــاطــه على 

محاولة  م�سهد  ثم  �لتخرج،  حفل  م�سرح 

قتل بطلة �لفيلم(.

فــي �لــعــام �لــتــالــي دخـــل تــر�فــولــتــا 

بفيلم  �الأمــيــركــيــة  ــبــوب  �ل ثــقــافــة  ــاريــخ  ت

بتلك   Saturday Night Fever
بدلة  فيها  يرتدي  �لتي  �ل�سهيرة  �ل�سورة 

على  �ل�سهيرة  رق�سته  ويــــوؤدي  بي�ساء 

�ل�سورة  وهــي  »�لبيجيز«،  �أغنية  �أنــغــام 

�لتي كانت رمزً� �سينمائيًا لعقد �ل�سبعينات 

من �لقرن �لما�سي. �ل�سورة في حد ذ�تها ��ستهرت �أكثر من �لفيلم �لميلودر�مي �لذي عرف 

باأغانيه فقط، و�لتي �حتلت �لمركز �الأول الأكثر �أغاني فيلم مبيعًا �إلى �ليوم.

�أحب تر�فولتا �لتجربة و�أر�د تكر�رها فظهر في فيلم Grease عام 1978 و�لنجاح 

�لرق�ض  وم�ساهد  �الأغــانــي  على  �عتمد  �لفيلم  الأن  فقط  �لجمهور  �أو�ــســاط  في  كبيرً�  كــان 

�لطويلة، لكن لم يكن هناك جديد. على �إثر ذلك �لنجاح قررت �سركة بار�ماونت �إعادة �إ�سد�ر 

تر�فولتا  تعثر  نف�سه  �لعام  في  �لعائلة.  �أفر�د  لجميع  ن�سخة ت�سلح  فيفر في  نايت  �ساتردي 

في فيلم Moment By Moment و�سقط �سقوطًا مدويًا �سبب �إحر�جًا له، و�ل�سبب 

�أن �لفيلم عن ق�سة حب بين �ساب و�مر�أة ثرية تكبره �سنًا، حيث �إن �لق�سة لم تكن مرغوبة 

وال مقنعة.

تجديد تعاون

�لظهور   1980 عام  فقرر  يعرفه  ما  �إلى  �للجوء  وقرر  �لعثرة  تلك  �إلى  تر�فولتا  تنبه 

Urban Cowboy وهو مثل �ساتردي نايت فيفر، لكنه في قالب رعاة �لبقر.  في فيلم 

حقق �لفيلم �إير�د�ت متو��سعة �أن�ست �لجمهور �إخفاق �لفيلم �ل�سابق. جدد تر�فولتا تعاونه 

مع �لمخرج بر�يان دي بالما في فيلم Blow out عام 1981، وهو فيلم بولي�سي بطابع 

�سوت  مهند�ض  عن  �لخم�سينات  �آخر  باأفالم  بالما  دي  تاأثر  بو�سوح  يعك�ض  »هيت�سكوكي« 

يكت�سف حادث �سيارة و�سيئًا ف�سيئًا يدخل �لفيلم �أجو�ء �لموؤ�مر�ت �ل�سيا�سية.

حقق �لفيلم نجاحًا كبيرً� �إال �أن معجبي تر�فولتا �ن�سرفو� عنه اللت�ساق �سورته في 

لهم و�لظهور  باال�ستجابة  فادحًا  تر�فولتا يرتكب خطاأ  �لر�ق�سة، ما جعل  باالأفالم  �أذهانهم 

في فيلم Staying Alive عام 1983 وهو جزء ثاٍن من �ساتردي نايت فيفر. �أ�سا�سًا لم 

حيث  ثــاٍن،  جــزء  لعمل  مو�تية  �لــظــروف  تكن 

�نتفت  �ل�سبعينات  في  �الأول  نجاح  �أ�سباب  �إن 

للق�سة.  تكملة  هناك  تكن  ولم  �لتالي  �لعقد  في 

�لن�ض  في  تعديالت  �إلى و�سع  �ل�سركة  فعمدت 

وفي قر�ر غريب عينت �سلف�ستر �ستالون ليتولى 

�الإخر�ج )�ستالون كان �لفتى �لمدلل في هوليوود �آنذ�ك ب�سبب نجاحات �أفالم روكي(.

�أفالم  �لجمهور مزيجًا من  �لفيلم غريبًا كقر�ر تعيين �ستالون مخرجًا، و�ساهد  وظهر 

روكي في قالب ر�ق�ض! و�سقط �لفيلم.

�لعودة �الأولى

بعدها دخل تر�فولتا في فيلمين �الأولTwo of a Kind و�لثاني Perfect، �الأول 

�أخفق لبالهة ق�سته و�لثاني كان محاولة �أخرى حمقاء لتكر�ر �ساتردي نايت فيفر في قالب 

�أندية ريا�سية �أو ما يعرف بـGym، و�بتد�ء من عام 1985 دخل تر�فولتا مرحلة �ل�سقوط 

وكان   1989 عام   The Experts في  ظهر  ثم  �أعــو�م  �أربعة  �الأنظار  عن  و�ختفى  �لحر 

هذ� �لفيلم بمثابة �لم�سمار �الأخير في نع�ض مهنة تر�فولتا، لكن حدث ما لم يكن متوقعًا في 

 Look �لعائلية  �لكوميديا  خالل  من  �ل�سد�رة  �إلى  فجاأة  تر�فولتا  عاد  عندما  نف�سه  �لعام 

.Who’s Talking
ودخل  �الأول،  بزخم  يكن  لم  لكنه  نجاحًا  حقق  للفيلم  ثاٍن  جزء  �سنع  �ل�سركة  قــّررت 

�سوى  �أمامه  يجد  فلم  �لتالي،  فيلمه  �أخفق  �إذ  تخبط  مرحلة  �لت�سعينات  �أول  في  تر�فولتا 

لحظة  �سقط  لكنه  نف�سها،  �لعائلية  �لكوميديا  من  �لثالث  �لجزء  في  �لظهور  على  �لمو�فقة 

�لما�سي  �أخطاء  كرر  تر�فولتا  �أن  و�ل�سبب   1993 عام  �لتذ�كر  �سباك  في  عرو�سه  �نطالق 

بالظهور في فيلم �فتقد �أ�سباب وجوده ودخلت م�سيرته �لفنية مرحلة �الإنعا�ض.

�لعودة �لثانية

يبحث  تار�نتينو  كوينتن  �آنذ�ك  �ل�ساعد  �الأميركي  �الأفالم  �سانع  كان   1994 عام  في 

عن ممثل لدور معين في فيلمه Pulp Fiction - رجل ع�سابة بليد حائر يدعى فن�سنت 

مايكل  �لممثل  �سديقه  �ن�سحاب  بعد  وجهه  على  �لهائم  تر�فولتا  في  �سالته  ووجد   - فيغا 

�سبيه  كممثل  و�سعه  باأن  لتر�فولتا  �ختياره  �سبب  علل  تار�نتينو  �لم�سروع.  من  ماد�سن 

جدً� بحالة �ل�سخ�سية، لكن �الأول ��سطدم برف�ض هارفي و�ين�ستاين مالك �ل�سركة �لمنتجة 

جملته  تار�نتينو  قال  وعندها  لوي�ض.  د�ي  د�نيال  �لبريطاني  هو  بدياًل  و�قترح  لتر�فولتا 

�ل�سهيرة في مكالمة هاتفية دخلت تاريخ �ل�سينما: »�أمامك 10 ثو�ٍن يا هارفي، �إما تر�فولتا 

بربع  �لدور  على  �لجريح  تر�فولتا  وو�فق  فــورً�.  هارفي  فو�فق  �لم�سروع«  عن  �أتخلى  �أو 

�أجره �لذي تقا�ساه في �الأفالم �ل�سابقة، و�ل�سبب �أن تار�نتينو �سانع �أفالم م�ستقل ال تتدخل 

�ال�ستوديوهات �لكبيرة في �أفالمه وبالتالي ميز�نيات �أفالمه محدودة.

روؤيــة  وفر�ض  �لنظير  منقطع  نجاحًا  محققًا  �لعالمية  �لعر�ض  دور  �لفيلم  �كت�سح 

�سناعة  وهي  كوبريك  �ستانلي  �لر�حل  �الأفالم  �سانع  من  �لم�ستلهمة  �الإخر�جية  تار�نتينو 

فيلم باأحد�ث غير مرتبة زمنيًا، وفاز بجائزة �أف�سل فيلم في مهرجان كان �ل�سينمائي وتر�سح 

لالأو�سكار )خ�سر لم�سلحة Forrest Gump( وو�سل �الأمر �إلى �إحد�ثه ثورة �جتماعية 

 Cult في ثقافة �لبوب �الأميركية وتكوين جماعات من �الأتباع �لمتاأثرين ب�سخ�سيات �لفيلم

Following من خالل حو�ر�ته ذ�ت �لمغازي �لعميقة، و�حتوى على �أحد �أكثر �لم�ساهد 
ر�سوخًا في �لذ�كرة �ل�سينمائية و�إ�سقاط و��سح على �ساتردي نايت فيفر، وهو م�سهد يوؤدي 

فيه تر�فولتا مع �لممثلة �أوما ثيرمان رق�سة �ساخرة. و�لنتيجة عودة تر�فولتا �إلى �لقمة مرة 

 Pulp أخرى وتعتبر و�حدة من �أقوى �لعود�ت في تاريخ هوليوود.ترتب على نجاح فيلم�

Fiction نتائج عدة �أهمها تجديد �سورة تر�فولتا �أمام �لجمهور و�زدياد �لطلب عليه ما 
�أ�سهم في ت�ساعف �أجره �إلى �أن بلغ 20 مليون دوالر للفيلم �لو�حد، ف�ساًل عن تحول �لن�سف 

�لثاني من �لت�سعينات �إلى حقبة ذهبية بامتياز لهذ� �لممثل �لذي بلغ حدً� غريبًا من �لمز�جية 

دفعه الإح�سار طباخه �لخا�ض ل�سنع �أطباقه �لمف�سلة �أثناء ��ستر�حات �لت�سوير.

�لكوميدي  في  فظهر  �لفترة  تلك  في  بحرية  �أدو�ره  تنويع  من  كذلك  تر�فولتا  تمكن 

 ،Phenomenon والدراما Broken Arrow و�الأك�سن �ل�سيا�سي Get Shorty
و�أ�سبح �أحد نجوم �ل�سف �الأول بال منازع.

�لر�سمية«  »�لنهائية  بـ  يفوز  »حجاب« 

ــم �لأمــيــركــي ــل ــي ــف ـــز �ل ـــو�ئ ـــي ج ف
فاز �لفيلم �لوثائقي �الإمار�تي �لعالمي »حجاب« بجائزة »�لنهائية �لر�سمية« 

في جو�ئز �لفيلم �الأميركي و�لتي تاأ�س�ست في عام 1980 بهدف ت�سجيع �سناع 

�ل�سينما �لم�ستقلة، وتكريم �لمتميزين في جميع �أنحاء �لعالم.

ويجري �ختيار �الأفالم �لفائزة في جو�ئز �لفيلم �الأميركي وفقًا لمقايي�ض 

غير نمطية في �تجاه جديد وبروح متجددة، حيث تق�سم �لجو�ئز لثالث فئات 

هي: جائزة �لفائزين وجائزة �لمر�سحين وجائزة �لنهائية �لر�سمية.

حيث يعد �ختيار�لفيلم لجائزة »�لنهائية �لر�سمية« �نجازً� كبيرً� باعتبارها 

خا�سة،  تحكيم  لمعايير  وتخ�سع  �لتحكيم،  لجنة  �ختيار�ت  �أف�سل  من  و�حــدً� 

كما �أنها �سهادة على �أن �لفيلم يعد من بين �أف�سل �الأعمال �لمتميزة في �سناعة 

�الأفالم.

�أم�سترد�م  في  �لعربية  �ل�سينما  مهرجان  في  �أخيرً�  �سارك  قد  �لفيلم  وكان 

�لدورة �لثامنة، �لذي يعر�ض �أف�سل �أفالم �ل�سينما �لعربية �لمعا�سرة من دول 

مثل م�سر و�الإمار�ت و�لمغرب وفل�سطين ولبنان، الفتًا �النتباه �إلى �لتطور�ت 

�لر�هنة، ويقدم نظرة جديدة �إلى �لحياة في �لعالم �لعربي.

وت�سمن برنامج �لمهرجان عرو�ض �أفالم وثائقية وق�سيرة، جنبًا �إلى جنب 

مع جل�سات �الأ�سئلة و�الأجوبة و�لمناق�سات مع �سانعي �الأفالم و�ل�سيوف.

وقدم مازن �لخير�ت، �أحد مخرجي �لفيلم، عقب عر�سه في �لمهرجان حلقة 

نقا�سية قدم خاللها تجربته مع �لفيلم، كما فتح باب �الأ�سئلة للح�سور من �سناع 

�ل�سينما وع�ساق �لفن �ل�سابع.

ويتناول �لفيلم �لذي �أنتجته موؤ�س�سة �أنا�سي لالإعالم، في 78 دقيقة، ق�سية 

غطاء �لر�أ�ض للمر�أة و�أ�سباب �الإقبال عليه �أو عدم و�سعه، و»ي�سلط �ل�سوء على 

مو�سوع �لحجاب من خالل �الإ�سارة �إلى وجوده بين �لن�ساء منذ قديم �الأزل 

قبل ظهور �الإ�سالم، ويقدم �سيغة تحليلية عميقة عن �لحجاب، ويطرح �أ�سئلة 

حول ماهية �لحجاب ب�سكل عام«.

نهيان، و�سارك  �آل  نهيان بن مبارك  �ليازية بنت  �ل�سيخة  فكرة  �لفيلم 

نهلة  و�الإمار�تية  �لخير�ت  مازن  �ل�سوري  هم  مخرجين،  ثالثة  �إخر�جه  في 

�لفهد و�لبريطاني �أوفيديو �ساالز�ر، ويعد �الأخير من �أ�سهر مخرجي �الأفالم 

�لوثائقية.

بريطانيا،  هي  قــار�ت  ثــالث  في  دول  ت�سع  في  »حجاب«  ت�سوير  وتــم 

فرن�سا، هولند�، �لدنمارك، تركيا، م�سر، �سورية، �لمغرب، و�الإمار�ت.

ويت�سمن �لفيلم مقابالت مع �سخ�سيات عدة في �أوروبا و�ل�سرق �الأو�سط، 

و�لتي تناق�ض �أ�سبابها الختيار �رتد�ء �أو عدم �رتد�ء �لحجاب.

عن  تحدثو�  �لبارزين  و�لمخت�سين  �لعلماء  من  �لعديد  �آر�ء  يت�سمن  كما 

وكذلك  �لثالثة،  �ل�سماوية  �الأديان  في  و�لديني  �لتاريخي  �لجانب  من  �لحجاب 

حول  نظرهم  ووجهات  �ل�سيا�سيين  �آر�ء  طرح  �إلى  باالإ�سافة  �لثقافي،  �لجانب 

بالمجتمع  �لنا�ض  مفهوم  في  �لمتعلق  �لرمز  هذ�  ظهور  �إلى  �أدت  �لتي  �الأ�سباب 

�الإ�سالمي.

يحفل فيلم �لرعب و�الإثارة �الأمريكي »�لغرفة �لخ�سر�ء«  

�أجل  من  �لم�ستميت  �ل�سر�ع  ر  ت�سوِّ �لتي  �لعنف  بم�ساهد 

�لبقاء.

تعزف  غنائية  فرقة  تــورط  حــول  �لفيلم  �أحـــد�ث  ــدور  ت

مو�سيقى �لروك، م�سادفة، ب�سد�م عنيف مع ع�سابة �إجر�مية 

متع�سبة من حليقي �لروؤو�ض.

ولدى محاولة �لع�سابة �إخفاء �آثار جر�ئمهم �لتي �سهدت 

�الأدلة؛ ما  �لفرقة الإخفاء  �أع�ساء  �لفرقة، تقوم بمالحقة  عليها 

من  و�لعمل  �أرو�حهم.  على  للحفاظ  م�سٍن  تحٍد  �أمام  ي�سعهم 

كل  بطولته؛  في  وي�سارك  �سولنيه،  جيرمي  وتاأليف  �إخــر�ج 

�أنطون  �ستيو�رت،  باتريك  ويبر،  مــارك  �إدل�ستن،  �إيريك  من 

�إيموجين بوت�ض، ماكون بلير، وبرنت  يل�سن، عالية �سوكت، 

�الأمريكية،  �لنجمة  �لفيلم،  بطولة  في  ت�سارك  كما  ويرزنير. 

حت  �لعر�قية �الأ�سل، علياء �سوكت )26 عامًا( �لتي �سبق وُر�سِّ

�ل�سا�سة الأف�سل مجموعة ممثلين  نقابة ممثلي  للفوز بجائزة 

في م�سل�سل كوميدي.

تاأجج �ل�سر�ع لأجل �لبقاء في فيلم »�لغرفة �لخ�سر�ء«

غلبة �لممثلين على ت�سكيل لجنة تحكيم 

م�سابقة مهرجان كان

تحكيم  للجنة  �لنهائي  �لت�سكيل  �ل�سينمائي  كان  مهرجان  �إد�رة  �أعلنت 

�لحادي  في  �ستفتتح  �لتي   69 �لـ  للدورة  �لطويلة  لالأفالم  �لرئي�سية  �لم�سابقة 

ع�سر من مايو بفيلم وودي �ألين �لجديد »مقهى �لمجتمع«.

 ير�أ�ض �للجنة �لمخرج �ال�ستر�لي جورج ميللر، وت�سم ثمانية �أع�ساء هم 

د�ن�سيت،  كري�ستين  �الأمريكية  و�لممثلة  دي�سبال�سن،  �أرنو  �لفرن�سي  �لمخرج 

ميكل�سون،  ماد�ض  �لدنماركي  و�لممثل  غولينو،  فاليريا  �اليطالية  و�لممثلة 

�الأو�سكار  بجائزة  �لفائز  �لفيلم  )�ساحب  نيميت�ض  الزلة  �لمجري  و�لمخرج 

الأح�سن فيلم �أجنبي »�بن �ساوؤول«( و�لممثلة �لفرن�سية فاني�سا باردي، و�لممثل 

�لكندي جونالد �سوذرالند، و�لمنتجة �الإير�نية كاتيون �سهابي. 

يوجد  بينما  �أع�ساء(،   5( �للجنة  في  و�لممثالت  �لممثلين  غلبة  يالحظ   

و�لم�سورون  �ل�سيناريو  كتاب  تاما  غيابا  ويغيب  ومنتجة،  مخرجين،   3

�ل�سينمائيون ونقاد �ل�سينما بالطبع �لذين �أ�سبحت معظم �لمهرجانات تكتفي 

بوجودهم �سمن �للجان �لخا�سة بالنقاد فقط!

�أنجلينا  �ل�سحية..  �أزمتها  رغم 
جديد  لفليم  ت�ستعد  جولي 

�لنجمة  عـــودة  عــن  ر�ــســمــًيــا،  ديــزنــي،  �سركة  �أعــلــنــت 

ماليف�سنت  ل�سخ�سية  جولي،  �أنجلينا  �ل�سهيرة  �الأمريكية 

خبر�  بمثابة  هذ�  وكــان  قريًبا،  �لفيلم  من  جديد  جزء  في 

�سعيد� للعديد من ع�ساق �لممثلة �لعالمية، حول �لعالم بعد 

�أن �أثيرت �سائعات حول مر�سها �ل�سديد.

ومن �لمقرر �أن يبد�أ فريق �لعمل ت�سوير �لجزء �لجديد 

من »ماليف�سنت« عقب ��ستعادة �أنجلينا، لعافيتها �لكاملة، 

�لتي  �ل�سحية  �الأزمــة  بعد  نقاهة   لفترة  وق�ساءها 

تعر�ست لها موؤخر�. وكان م�سورى »�لبابارتزى«  

�الأمريكية  للنجمة  �سور  عدة  بالتقاط  قامو�  قد 

 40 �لعمر  من  �لبالغة  جولى  �أنجلينا  �ل�سهيرة 

فى  �لمطعم  �أحد  من  خروجها  �أثناء  وذلك  عاما، 

�بريل.   25 �الثنين  يــوم  باإنجلتر�،  لندن 

للنجمة  �الأول  ــظــهــور  �ل هـــو  هـــذ�  ــعــد  وي

�لعالمي �ل�سهيرة بعد �أزمتها �ل�سحية وكثرة 

�أنجلينا  ظهرت  حيث  وفاتها،  عن  �ل�سائعات 

�للون  مــن  ف�سفا�سة  مالب�ض  مرتدية  وهــى 

�لرمادى وبوجه �ساحب.

ُخم�س �لأفالم �لأوروبية من �إخر�ج ن�ساء
�ل�سبكة  �أعــدتــهــا  در��ـــســـة  �أظـــهـــرت 

�النــتــاج  قــطــاع  فــي  للعاملين  �الوروبـــيـــة 

بين  ـــتـــو�زن  �ل �ن  و�لــمــ�ــســمــوع  �لــمــرئــي 

�لرجال و�لن�ساء ماز�ل بعيد �لمنال في هذ� 

�لقطاع، �ذ ال ت�سكل �الفالم �لتي �خرجتها 

�الوروبية  �الفــالم  خم�ض  من  �كثر  ن�ساء 

عينة  على  �لدر��سة  و�رتــكــزت  �لمنتجة. 

قطاع  في  عامل  �سخ�ض  �ألف  من  �أكثر  من 

من  و�لم�سموع  �لمرئي  و�النتاج  �ل�سينما 

�لغالبية  �ن  �وروبية، وتبين  بلد�ن  �سبعة 

في   84 يعادل  ما  �لتمويالت،  من  �لعظمى 

يخرجها  �لتي  �الفــالم  �لــى  تذهب  �لمئة، 

�لـــرجـــال. و�أو�ـــســـت �لــدر��ــســة بــفــكــرة �ن 

�ثر  له  ن�ساء  تخرجها  �لتي  �الفــالم  تعزيز 

مبا�سر على تمثيل �لمر�أة في �لمجتمعات.

ــا ــيــنــمـــ ـــك �لــ�ــس ـــل ـــا..م ـــت ـــول ـــر�ف ـــــون ت ج
قبل �أيام من طرح فيلم »�للي �خت�سو� ماتو�«، 

�لذي تقوم ببطولته غادة عبد�لر�زق بدور �لعر�ض 

�لخا�سة  بالمل�سقات  �لجمهور  فوجئ  �لم�سرية، 

وذلك  فقط«،  »للن�ساء  الفتة  تحت  تن�سر  بالفيلم 

ما  �لجميع، وهو  لم يعتد عليها  في و�قعة جديدة 

�أثار �لجدل.

�الأمر لم يتوقف عند هذ� �لحد بعدما ظهر �أن 

�لعمل م�سموح بم�ساهدته لمن هم فوق �لـ 16 من 

�لرقابة  �أن  يعتقد  �لبع�ض  جعل  ما  وهو  عمرهم، 

هي من ��سترطت ذلك.

و�أكد مخرج �لفيلم �إ�سماعيل فاروق �أنه فيما 

يخ�ض عبارة »للن�ساء فقط«، فال عالقة للرقابة بها، 

كعامل  بكتابتها  قامو�  من  هم  �لفيلم  �سناع  و�إنما 

ق�سايا  يناق�ض  �لفيلم  �أن  خا�سة  للجمهور،  جذب 

وجد  كونه  �إلى  م�سيرً�  �الأول،  �لمقام  في  ن�سائية 

رغبة كبيرة لدى �لرجال في م�ساهدة �لفيلم بعدما 

وجدو� هذه �لعبارة، و�أو�سح �أن م�سمم �الأفي�سات 

بعدما  �لفكرة،  عليهم  �قترح  من  هو  �أنــور  �سريف 

يرحبو�  جعلهم  ما  وهو  ب�سحبتهم،  �لفيلم  �ساهد 

بها.

 16 ل�سن  �لفيلم  ت�سنيف  يخ�ض  فيما  �أمـــا 

عامًا، فقد �أكد �أن �لرقابة هي من �أقرت بذلك، ب�سبب 

للتاأكيد  دفعهم  �لفيلم،  عليه  يحتوي  دموي  م�سهد 

على �أن هذ� �لم�سهد ال ي�سح م�ساهدته لمن هم �أقل 

من 16 عامًا.

عبد�لجليل  خــالــد  �لــدكــتــور  �أكـــد  جهته  مــن 

�إنه  �لفنية  �لم�سنفات  على  �لرقابة  هيئة  رئي�ض 

»للن�ساء فقط«،  �لفيلم كتابة عبارة  من حق �سناع 

يفهم  لن  كونه  من  وتاأكد  �الأمــر،  الحظ  �أنه  خا�سة 

باأنه �أمر رقابي وبالفعل تم تنفيذ �لمل�سق �لخا�ض 

�لت�سنيف  يخ�ض  ما  �أمــا  �الإطــار.  هذ�  في  بالفيلم 

�لعمري، فقد �أكد �أن �لهيئة �أ�سبحت تلتزم بتطبيق 

�سن  وتــحــديــد  �الأفــــالم،  على  �لــعــمــري  �لت�سنيف 

�لمل�سق  طرح  عقب  �لفيلم.  م�ساهدة  له  يحق  من 

�لمل�سق  �أن  �أقاويل توؤكد  بالفيلم خرجت  �لخا�ض 

تظهر  كما  �لبطلة  فيه  تظهر  لبناني،  لفيلم  م�سابه 

غادة عبد�لر�زق، وهو ما رد عليه �لمخرج بكونه 

قدم 7 مل�سقات للفيلم، وبالتالي فتو�رد �لخو�طر 

يمكن �أن يتو�جد. ورف�ض �لمخرج �أن يتم �تهامهم 

�ت�سور  و�حــد  كــل  »م�ض  قــائــاًل  �لمل�سق  ب�سرقة 

ب�سيجارة يبقى بيقلد«، موؤكدً� �أن هذه �لفترة ت�سهد 

ت�سريحاته  فاروق  و�ختتم  للغاية.  كبيرً�  ترب�سًا 

ما  عك�ض  على  �لفيلم،  في  للمر�أة  ينت�سر  بكونه 

يكون  لن  �لفيلم  �أن  على  م�سددً�  �لبع�ض،  يعتقده 

به م�ساهد عري على �الإطالق، الأنه يرغب في جمع 

�الإير�د�ت من خالل �لدر�ما ولي�ض �إثارة �لغر�ئز.

ملاذا خ�ض�ضت غادة عبد 

الرازق فيلمها للن�ضاء فقط؟
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