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من ذاكرة ال�سينما

�إنقاذ ما يمكن �إنقاذه..!!  »2«

التذاكر
ك 

شبا

العدد )13925( ـ ال�شنة الحادية والأربعون ــ  الأحد غرة �شعبان 1437هـ ـ 8 مايو 2016م

�إنق�ذه(، ن�أتي  بعد حديثن� �لطويل عن �لرق�بة ومو�جهته� لفيلم )�إنق�ذ م� يمكن 

لنن�ق�ش �شعيد مرزوق وفيلمه نق��شً� فنيً�، بعيدً� عن كل م� هو خ�رج هذ� �لإط�ر، مع 

�لفني،  �لنقد  �أ�شلوب  تتخذ  لم  �لفيلم،  ن�شرت عن  �لتي  �لمق�لت  ب�ن غ�لبية  مالحظتن� 

د�فع  من  وبينهم  ه�جم  من  بينهم  ومو�شوع،  فكرة  من  �لفيلم  يطرحه  بم�  �هتمت  بل 

عن �لفيلم ومخرجه.

�نه  كم�  و�لفكري،  �ل�شي��شي  �لطرح  في  ب�لمب��شرة  �ت�شف  ع�م،  ب�شكل  ف�لفيلم 

ج�ء م�شحونً� ب�لحو�ر �لكثيف، مم� �أ�شعف من لغة �ل�شورة �ل�شينم�ئية. ف�لفيلم يعلن 

منذ �أول م�ش�هده، وب�شكل مب��شر، عن م�شمونه و�تج�هه �ل�شي��شي، هذ� �إ�ش�فة �إلى 

�ل�شكل �ل�شينم�ئي �لتقليدي، حيث لم يقدم �ل�شين�ريو �أي جديد، ل علي م�شتوى �للغة 

و�لتعبير �ل�شينم�ئي ول حتى علي م�شتوى �لم�شمون.

فيلمه  في  قبل  من  قدمه  �ل��ذي  �لأ�شلوب  نف�ش  علي  م��رزوق  �شعيد  �عتمد  لقد 

)�لمذنبون(. �أي �نه في فيلمه )�إنق�ذ م� يمكن �إنق�ذه( قدم �أي�ش� م� ي�شبه �لريبورت�ج 

مرحلة  �ش�حبت  و�أخالقي�ت  �شلوكي�ت  من  هو  ير�ه  لم�  ب��شتعر��شه  وذلك  �لم�شور، 

�لنفت�ح، و�لتي �ش�هدن�ه� في �أفالم م�شرية كثيرة، علمً� ب�ن مرزوق هن� قدمه� ب�شكل 

�أكثر جر�أة، مح�وًل �إلب��ش �لفيلم ثوبً� �شي��شيً� ف�شف��شً� ليميزه عن تلك �لأفالم.

بل  �لفيلم،  لم�شمون  �شرورية  �إ�ش�فة  �أية  تمثل  لم  م�ش�هد  علي  �لفيلم  �حتوى 

و�ش�همت �أي�ش� في �شعف �ل�شين�ريو و�لتمطيط فيه.. مثل م�شهد )�لفال�ش ب�ك( �لذي 

�لتي  �لذكر  حلق�ت  م�شهد  كذلك  ق�شره..  في  �لمتظ�هرين  يطبب  وهو  �لب��ش�  ي�شور 

بينهم�،  �لتخيلي  �لحب  م�شهد  �أي�ش� هن�ك  �أمين..  فهمي وميرفت  فيه� ح�شين  ��شترك 

�لذي ج�ء على �لأرجح ك�شرورة �إنت�جية تج�رية في �لمق�م �لأول، هذ� ب�لرغم من �نه 

نفذ ب�شكل متقن وب�رع، محماًل ب�إيح�ء جن�شي مثير غير مبتذل.. هذ� �إ�ش�فة �إلى م�شهد 

)�لفال�ش ب�ك( �لذي يظهر �شخ�شي�ت �لفيلم �أي�م زم�ن وهم في �لق�رب، فقد ك�ن مطوًل 

جعل  حيث  تنفيذه،  في  �لمخرج  من  �لمبذول  �لفني  �لجهد  من  ب�لرغم  �لملل،  لدرجة 

مرزوق �لك�مير� تدور حول �لق�رب لتك�شف عم� بد�خله من ور�ء �لمالي�ت.. �أم� م�شهد 

�لأد�ء وح�شره  �لمب�لغة في  �لكثير من  �لف�ش�د، فقد �حتوى على  �لقب�ش على م�شببي 

بمو�قف وحو�ر كوميدي، مم� �أ�شعف �لم�شهد وجرده من �إيح�ء�ته �لأ�ش��شية �لج�دة، 

�لهزلية في مح�ولة منه  ��شتخدم �شخ�شية �شمير غ�نم  �إن �شعيد مرزوق  مع مالحظة 

�إ�شف�ء ط�بع كوميدي ترفيهي �عتقد ب�أنه مرغوب من �لمتفرج.

عندم� �أر�د �شعيد مرزوق كت�بة هذ� �لفيلم، ح�ول تالفي �لنتق�د�ت �لتي وجهت 

لفيلمه )�لمذنبون( وهي عدم تو�شيح �أ�شب�ب �لف�ش�د وكيفية مو�جهته.. لذلك نر�ه في 

فيلمه �لت�لي يدين �لف�ش�د ويحذر من �لآث�ر �لتي �شتترتب عليه، بل ويدعو في �لنه�ية 

�إلى مو�جهته. �إل �أن هذ� قد �أ�شر كثيرً� ب�لفيلم ولم يفده، ب�عتب�ر �إن �لفن ب�شكل ع�م 

لي�ش مطلوبً� منه تقديم حلول، و�إنم� �لتنبيه �إلى �ل�شلبي�ت و�لم�شكالت.

�ل�شلطة �لأمنية على مجري�ت  �لفيلم مب��شرة، عندم� �شيطرت  لذلك ج�ءت نه�ية 

�لأمور و�ألقت �لقب�ش على �شلة �لمنحرفين. لقد �أر�د �شعيد مرزوق �أن يطرح �لحلول 

لكل تلك �لنحر�ف�ت، ولكنه لم يوفق في ذلك فنيً�، فلو �نه �تخذ من �لتحليل �لفكري 

�ل�شي��شي و�لجتم�عي عونً� في مح�ربته لم�شببي �لف�ش�د، ل�شتط�ع �لبتع�د عن تلك 

�لنه�ية �لمب��شرة و�لتقليدية �لتي �ش�هدن�ه� كثيرً� في �أفالم �لنفت�ح وم� قبله�.

��شتف�د  �أخ��رى  �شينم�ئية  عن��شر  هن�ك  �أن  �إل  �ل�شلبي�ت،  هذه  كل  من  وب�لرغم 

منه� �شعيد مرزوق في فيلمه هذ� ووفق في ��شتخد�مه�.. فقد ك�ن للمونت�ج دور كبير 

في �إ�شف�ء نوع من �لت�شويق و�لحركة على �لفيلم.. كذلك �لت�شوير حيث ك�نت حركة 

و�لتلق�ئية،  و�لخفة  ب�لحيوية  كثيرة، وتمت�ز  �أحي�ن  في  بل ومبهرة  متميزة  �لك�مير� 

وذلك �أثن�ء حركته� في �لمط�ر وتجو�له� في �لق�شر و�ن�شي�به� بين زو�ي� مركز �ل�شرطة 

وده�ليز �لمح�فظة، فقد ك�شفت ب�شكل خ�طف وموح، عن بع�ش م�ش�كل �لمو�طنين مع 

�لروتين و�نت�ش�ر �لو��شطة. كم� �أن مرزوق قد وفق �إلى حد كبير في جعله من م�شهد 

�لغت�ش�ب �لأخير دعوة للمو�طنين ب�لم�ش�ركة في �لتخل�ش من �لف�ش�د، وذلك بتج�شيد 

هذ� �لم�شهد من خالل مكبر �ل�شوت. فلي�ش من �لطبيعي �أن يقف �أي مو�طن مكتوف 

تطلقه�  �لتي  و�لنجدة  �ل�شتجد�ء  �شرخ�ت  في  تمثل  كهذ�،  مثير  موقف  �أم�م  �لأيدي 

ميرفت �أمين من خالل مكبر �ل�شوت. كم� �إن هذ� قد ف�ت على �لدين و�شفو� �لفيلم ب�أنه 

يدعو �إلى �لثورة و�لإره�ب، بتدخل �لمو�طنين ب�لع�شي في �لنه�ية.

تج�ري  فيلم  تقديم  في  نجح  قد  هذ�  بفيلمه  م��رزوق  �شعيد  ب�ن  نقول  �أن  يبقى 

ج�د، ��شتط�ع من خالله �لجمع بين �لكوميدي� و�لرق�ش و�لح�شي�ش، �إ�ش�فة �إلى �لنقد 

�لجتم�عي. في مح�ولة منه لتقديم تو�بل �ل�شينم� �لتج�رية، و�إعط�ء �شفة جم�هيرية 

للفيلم و�شم�ن نج�حه تج�ريً�.

الرجل الذي عرف 

الالنهاية

�لنوع: در�م�، �شيرة ذ�تية.

�لزمن: 108 دق�ئق.

�ل��ب��ط��ول��ة: ج��ي��رم��ي �أرون�����ز، دي��ف 

ب�تل.

�لإخر�ج: م�ت بر�ون.

.R :لت�شنيف�

ت�������دور �أح���������د�ث �ل��ف��ي��ل��م 

ف����ي م��ط��ل��ع �ل����ق����رن �ل��م������ش��ي 

ح�������ول �ل���������ش����ي����رة �ل����ذ�ت����ي����ة 

ل��ع���ل��م �ل��ري������ش��ي���ت �ل��ه��ن��دي 

)����ش���ري���ن���ي���ف��������ش���� ر�م������غ�����ون 

�إنجلتر�  �إلى  قدم  �لذي  �إينج�ر( 

علم  عب�قرة  �أ�شهر  �أحد  و�أ�شبح 

�لري��شي�ت في �لت�ريخ.

يوميات الأديرال

�لنوع: در�م�، �شيرة ذ�تية.

�لزمن: 105 دق�ئق.

جيم�ش  ه��ي��رد،  �آم��ب��ر  �ل��ب��ط��ول��ة: 

فر�نكو.

�لإخر�ج: ب�ميال روم�نو�شكي.

.R :لت�شنيف�

ت�����دور �أح������د�ث �ل��ف��ي��ل��م 

و�شع�  يعي�ش  ك���ت��ب  ح���ول 

ح��رج��� م��ق���رن��ة ب��ن��ج���ح���ت��ه 

عجز�  يع�ني  حيث  �ل�ش�بقة؛ 

لتع�طي  يلج�أ  �ل��ك��ت���ب��ة،  ف��ي 

�ل��ع��ق���ق��ي��ر ف��ت��رت��ب��ك ح��ي���ت��ه 

فيلج�أ  ب�لآخرين،  وعالق�ته 

�إل�����ى ت��ح��ل��ي��ل وف����ك ط��ال���ش��م 

به  تعود  غريبة  قتل  ج��ر�ئ��م 

�إلى ع�لم �لكت�بة.

ب�����دء �ل����دع����اي����ة ل��ف��ي��ل��م �أول���ي���ف���ر 

�����س����ت����ون �ل����ج����دي����د »�����س����ن����ودن«

�لأمريكية  �لقومي  �لأم��ن  بوك�لة  �ل�ش�بق  �لمتع�قد  �شنودن  �إدو�رد  ع�د 

مرة  �لهتم�م  ب��وؤرة  �إل��ى   2013 ع�م  �لأمريكيين  �هتم�م  على  ��شتحوذ  �ل��ذي 

�أخرى ولكن عن طريق هوليوود هذه �لمرة مع بدء ن�شر دع�ية فيلم )�شنودن( 

للمخرج �لأمريكي �لكبير �أوليفر �شتون. ويقوم بدور �شنودن �لممثل جوزيف 

جوردون-ليفت ويحكي ق�شة �لمتع�قد �ل�ش�بق منذ �جتي�زه لتدريب ع�شكري 

�أن يك�شف عن برن�مج  قبل  �لأمريكية )�شي.�آي.�إيه(  ب�لمخ�بر�ت  �لتح�قه  �إلى 

لديه من معلوم�ت  م�  �لأمريكيين وي�شلم  للتج�ش�ش على  �لقومي  �لأمن  وك�لة 

و�ش�رك  �شبتمبر.   16 في  �لفيلم  عر�ش  يبد�أ  �أن  �لمقرر  ومن  �ل�شحفيين.  �إلى 

�شنودن  فر  �لفيلم.  �شين�ريو  كت�بة  في  �لأو�شك�ر  ج�ئزة  على  �لح��شل  �شتون 

)32 ع�م�( -�لذي يقول �أن�ش�ره �إنه ك�شف بجر�ءة �نته�ك�ت �لإد�رة �لأمريكية 

ويعي�ش   2013 �أي�ر  م�يو  في  �لمتحدة  �لولي�ت  من  �لخ�شو�شية-  لقو�نين 

ح�لي� في رو�شي� �لتي منحته حق �للجوء. ورفعت �لحكومة �لأمريكية دعوى 

�شده تتهمه ب�لتج�ش�ش لت�شريبه معلوم�ت �شرية.

فيلم  في  لالأ�شو�ء  �أمريك�«  »ك�بتن  �لخ�رق  �لبطل  ق�شة  تعود 

�أمريكي جديد يحمل عنو�ن »�لحرب �لأهلية« محققً� �إير�د�ت ع�لية 

في �شب�ك �لتذ�كر �لأمريكي بعد يوَمين من �فتت�ح عر�شه �لأول.

تدخل  ح��ول  �لعمل  م��ن  �ل��ج��دي��دة  �لن�شخة  �أح����د�ث  وت���دور 

منظم�ت حكومية للتحكم في �أن�شطة �لأبط�ل �لخ�رقين، بعد �إ�شد�ر 

ق�نون »ت�شجيل �لأبط�ل �لخ�رقين«.

ويجد ك�بتن �أمريك� نف�شه في �شر�ع عنيف مع 

حلف�ئه �ل�ش�بقين وعلى ر�أ�شهم »�لرجل �لحديدي« 

في  عليهم،  لل�شيطرة  و�إ�شع�فهم  تق�شيمهم  بهدف 

�إط�ر من �لخي�ل و�لآك�شن و�لت�شويق.

وي�����ش���رك ف��ي ب��ط��ول��ت��ه؛ ك��ل م��ن كري�ش 

�إيف�نز، روبرت د�وني جونير، �أنتوني م�كي، 

فريم�ن،  م���رت��ن  ج��وه���ن�����ش��ون،  �شك�رليت 

رود،  ب��ول  �شيدل،  دون  ك�مب،  ف���ن  �إيملي 

و�إليز�بيث �أول�شن.

رو�شو،  �أن��ت��ون��ي  �إخ���ر�ج  م��ن  و�لعمل 

كري�شتوفر  و���ش��ي��ن���ري��و  رو����ش���و،  وج���و 

و�إنت�ج  ميك�فيلي،  و�شتيفن  م�ركو�ش، 

كيفن فيغ، ومو�شيقى هنري ج�كم�ن، 

وُيعدُّ �لفيلم �لإ�شد�ر �ل�13 في ع�لم 

»م�رفيل« �ل�شينم�ئي.

تم عر�ش �لفيلم �لأمريكي »�لحرب 

�لع�لم و  م��ن دول  ع��دد  ف��ي  م��وؤخ��ر�  �لأه��ل��ي��ة« 

�إي��ر�د�ت  خالل  من  قي��شية  �أرق���م  تحطيم  من  تمكن 

�شب�بيتك �لتذ�كر. و بد�أ عر�ش �لفيلم في 27 بلد� من �أبرزه� 

و  �لمك�شيك،  و  �لي�ب�ن  و  �إ�شب�ني�  و  بريط�ني�  و  �ألم�ني�  و  فرن�ش� 

�لب�لغ  هولند  توم  �ل�ش�ب  �لممثل  ن�شيب  من  �لفيلم  بطولة  ك�نت 

19 ع�م�.

�لتن�ق�ش  يم�شه  لم  �لعنكبوت«  »�ل��رج��ل  �أن  مر�قبون  ق���ل  و 

بد�أ  بعد  �ل�شين�ريو  في  يظهر  حيث  �لآخرين  �لفيلم  �أبط�ل  كب�قي 

�لأحد�ث.ت�شوير  لنف�شه مك�نة فريدة في  بينهم و يخ�ش�ش  �لنز�ع 

�لفيلم

�شنة  �أ�شدرت  �لتي  �لكوميدية  �ل�شل�شلة  من  مقتب�شة  �لق�شة 

حيث  كند�.  في  �لأهلية  �لحرب  عن  يحكي  و   .2006

»ق�نون  ب�إ�شم  ق�نون  �إق��ر�ر  �لأمريكية  �لحكومة  تح�ول 

�إلى  لالنق�ش�م  ي��وؤدي  مم�  �لخ�رقين«،  �لأبط�ل  ت�شجيل 

بقي�دة  �لث�ني  و  روجز  �شتيف  بزع�مة  �لأول  فريقين 

توني �شت�رك .

ت���ط���وي���ر بــــــــــــــداأ 

م����������ن����������ذ �ل���ف���ي���ل���م 

عندم�   2013 �شنة  ن��ه���ي��ة 

ب�����د�أ ك��ري�����ش��وف��ر م���رك��و���ش 

ب��ك��ت���ب��ة  م��ك��ف��ي��ل��ي  ���ش��ت��ي��ف��ن  و 

على  م��ع��ت��م��دي��ن  ���ش��ي��ن���ري��و 

�لكت�ب  من  �لمف�هيم  بع�ش 

�لأهلية.  للحرب  �لم�شور 

 2014 ���ش��ن��ة  ف���ي  �أم������ 

رو�شو  �لأخ��وي��ن  ع���د  فقد 

ردود  لق��و�  �أن  بعد  ل��الإخ��ر�ج، 

�لخ��ت��ب���ري  للعر�ش  �إي��ج���ب��ي��ة  فعل 

لمو�شم »جندي �ل�شت�ء«. �أم� �لمو�شم �لث�لث 

�لتحق ف������ق������د  و   2014 �شنة  �أكتوبر  �شهر  في  عنه  �أعلن 

بط�قم �لفيلم �لممثل د�وني جونيور و ممثلين �آخرين. �أم� �لت�شوير 

�لرئي�شي بد�أ في �أبريل �شنة 2015 في �شو�حي �أتالنت� و�ألم�ني� في 

�شهر �أغ�شط�ش 2015.

»�لحرب �لأهلية« ن�سخة جديدة من »كابتن �أمريكا«

ع�سرة �أ�سياء ل تعرفها عن هيو جاكمان بطل �سخ�سية »ولفرين«

وّق���ع���ت �أل��ي�����ش��ي��� ف���ي��ك���ن��در 

�شفقة للعب دور لر� كروفت في 

فيلم »تومب ر�يدر« �لجديد.

�شل�شلة  عن  مقتب�ش  �لفيلم 

ولن  �ل�شم،  بنف�ش  فيديو  �ألع�ب 

�قتب��ش  �أول  �لفيلم  ه��ذ�  يكون 

فيلمين  �شدر  حيث  �للعبة،  عن 

و2003   2001 ع���م��ي  ف��ي 

�ل��ل��ع��ب��ة،  ع���ن  مقتب�شين 

ل��ك��ن �ل��ف��ي��ل��م���ن ك���ن��� 

�لرغم  على  ف��شلين، 

م���ن وج����ود ط���ق��م 

مميز  م��م��ث��ل��ي��ن 

ف���ي���ه���م����، ح��ي��ث 

�أنجلين�  ل��ع��ب��ت 

جولي دور لر� كروفت في وقت 

ك�نت فيه �أنجلين� جولي من �أهم 

لجون  ب�لإ�ش�فة  �لع�لم،  ممثالت 

ف��وي��ت، د�ن��ي���ل ك��ري��غ وج��ي��ر�رد 

بتلر.

�لفيلم  ف��ي  ف�يك�ندر  وج��ود 

�إيج�بية  نقطة  �شيكون  �لجديد 

م��ن  �لآن  ف���ل��م��م��ث��ل��ة  ل���ل���غ����ي���ة، 

في  �ل�ش�عد�ت  �لممثالت  �أف�شل 

هوليوود، وف�زت �لع�م �لم��شي 

ممثلة  لأف�شل  �أو�شك�ر  بج�ئزة 

في  و���ش���رك��ت  م�ش�عد،  دور  ف��ي 

ثالثة �أفالم ن�جحة في ع�م 2015 

 The Danish Girl �أهمه� 

�لذي ف�زت عنه ب�لأو�شك�ر.

مهم�ت  ممثالت  ع��دة  ك���ن��ت 

مر�شح�ت للعب دور لر� كروفت 

�أهمهم د�يزي ريدلي �لتي تعد 

 Star بطلة �شل�شلة �أفالم

Wars �لجديدة، 
محبي  ل���ذ� 

 S t a r
 W a r s
�����ش���ت����وؤو� 

�ختي�ر  م��ن 

ف�يك�ندر.

���ش��ي��ك��ون �ل��ف��ي��ل��م من 

رور  �ل���ن���روي���ج���ي  �إخ��������ر�ج 

�أوث��������وغ، �ل�����ذي �أخ������رج �ل��ع���م 

 ،The Wave فيلم  �لم��شي 

 ،2017 ع����م  ���ش��ي�����ش��در  �ل��ف��ي��ل��م 

عن  ب�لتحديد  مقتب�شً�  و�شيكون 

�لجزء �لذي �شدر ع�م 2013 من 

�شل�شلة لعبة �لفيديو.

�ألي�سيا فايكاندر بطلة فيلم 
»تومب ر�يدر«�لجديد

عندم� تلعب دور �شخ�شية م� فى �أحد �شال�شل �لأفالم ، يكون �رتب�ط �لن��ش بك 

عبر تلك �ل�شخ�شية ، بل ربم� ين�دونك به� ب�إ�شمك فى �ل�ش�رع ، وهذ� م� حدث لهيو 

ج�كم�ن ، ومن قبله لبع�ش ممثلى �شل�شلة جيم�ش بوند ، ولهذ� عيوبه ومميز�ته ، 

وربم� لم يت�ش�يق من هذ� هيو ج�كم�ن .. على عك�ش �شخ�شي�ت 

�لنق�ط  من  �لعديد  �شنرى  �لمو�شوع  هذ�  وفى   ، بوند 

�لمجهولة عن هيو ج�كم�ن. 

ل�شخ�شية  �لأول  �لإختي�ر  يكن  لم    1
ولفرين .

�لحقيقة  فى  �لأول  �لإختي�ر  ك���ن 

و�ل��ذى  �شكوت  دوج��ر�ي  �لممثل  هو 

ك�ن م�شغول ب�شدة وقته� فى ت�شوير 

« و�لذى   2 �لم�شتحيلة  »�لمهمة  فيلم 

ك�ن يتطلب عدة �شهور �إ�ش�فية ، هل 

بدون  �إك�ش«  »�لرج�ل  تخيل  يمكنك 

هيو ج�كم�ن ؟؟

لأط��ف���ل  �أ����ش���دق����ء  �أط���ف����ل���ه    2

�لملي�ردير �لكبير  روبرت مردوخ 

روب����رت م����ردوخ م��ل��ك �لإع����الم فى 

لديه   ، �لكبير  و�لملي�ردير   ، ب�أ�شره  �لع�لم 

�إلى  ، ب�لإ�ش�فة  عالقة �شد�قة قوية تربطه معه 

�أن �أطف�لهم كذلك مت�ش�دقين للغ�ية ويق�شون �لكثير 

من �لوقت فى �للعب مع� .

3  يحمل �لرقم �لقي��شى للعبه �شخ�شية بطل خ�رق �أكثر من �أى ممثل 

�آخر .

فى  �لأف���الم  فى  خ���رق  بطل  �شخ�شية  دور  لعب  من  �أكثر  ج�كم�ن  هيو 

فى  جونيور  د�ون��ى  روب��رت  مثل  �لآخ��ري��ن  �لممثلين  كل  تج�وز  فهو  �لت�ريخ 

ولكن   ، �أمريك�  ك�بتن  �شخ�شية  فى  �إيف�نز  كري�ش  و  �لحديدى  �لرجل  �شخ�شية 

تلك  ف��ى  هيو  �أدو�ر  �آخ��ر  �شيكون  �ل��ق���دم  ولفرين  دور  �أن  �لآن  ي��دور  �لحديث 

�ل�شخ�شية على �لإطالق .

4  تلقى عرو�ش� متعددة للعب �أدو�ر� فى �أفالم �أبط�ل خ�رقين �آخرين .

خ�رقين  �أبط�ل  �أف��الم  فى  �أدو�ر  لتمثيل  �لأخ��رى  �لعرو�ش  من  �لعديد  تلقى 

و    2003  Daredevil فى  �لبطل  دور  مثل   ، �لمعت�د  »ولفرين«  دور  بخالف 

فى  ف�نت��شتيك  م�شتر  ودور   2008  Iron Man دور  و   2003  Hulk دور 

Fantatic Four 2005 كم� تلقى عر�ش بدور »جون�ث�ن كنت « �أبو �شوبرم�ن 
فى  تخيله  يمكنك  … هل   2006  Superman Returns فيلم  فى  �لأر�شى 

�أى منهم ؟؟؟

 Correlli  5  تق�بل مع زوجته فى �أثن�ء ت�شوير م�شل�شل تلفزيونى يدعى

1995 وهو من نوع �لدر�م� ، وتق�بل فيه  هيو مع زوجته  ك�ن �لم�شل�شل فى ع�م 

ديبور� لأول مرة وتم �لزف�ف فى 11 �أبريل ع�م 1996 ، وهذ� يعنى �أنه للتو قد مر 

ع�شرون ع�م� على زو�جهم ، فتهنئة لهم� مع� .

6  ك�ن لديه �إعج�ب �شديد ب�لممثلة و�لمطربة �لأ�شتر�لية  �أوليفي� نيوتن 

جون

له�  �شورة  لديه  ك�نت  ب�أنه  له�  �شرح  مرة  لأول  ق�بله�  عندم� 

تحت مكتبه وهو فى �لمرحلة �لأبتد�ئية ، وك�ن يقبله� كل يوم ، 

فى �لحقيقة �لق�شة محرجة ، ولكن �لغريب �أن هيو �إ�شتط�ع �أن 

يحتفظ بهذ� لنف�شه كل تلك �ل�شنو�ت . 

عن  وتحدث   ، منه  وتع�لج  �لجلد  ب�شرط�ن  �أ�شيب    7

ذلك بحرية .

�ل�شرط�ن�ت  �أنو�ع  �أكثر  �لجيد من  �لو�قع �شرط�ن  فى 

�شيوع� فى �لع�لم ، ونتيجة ربم� لب�شرة هيو �لبي�ش�ء وجو 

منه  عولج  وق��د   ، به  �أ�شيب  �لم�شم�ش  ��شتر�لي� 

ولكنه يحت�ج لفح�ش د�ئم كل 3 �شهور للت�أكد 

من �شحته .

فى  �لنجوم  ممر  فى  نجمة  لديه    8

هوليود .

�لدعوة  تلقى  ق��د   2012 ع���م  ف��ى 

�لنجوم  ممر  ف��ى  نجمة  ل��ه  يكون  ب���أن 

للغ�ية  كبير  ���ش��رف  وه��و   ، بهوليود 

وك�نت   ، �ل�شديدة  بنجوميته  و�عتر�ف 

ت��ر�ف��ق���ه ك��ل م��ن �آن ه���ث���و�ى  و�أم���ن��د� 

�ش�يفريد.

9   لديه �لعديد من �لجو�ئز �لقيمة خ�رج 

نط�ق �ل�شينم� .

على �شبيل �لمث�ل قد تم ت�شنيفه ع�م 2008 ك�أو�شم �لرج�ل و�أكثرهم ج�ذبية 

�لأ�شخ��ش  �أكثر  �شمن  من  فورب�ش  مجلة  من  تقييمه  تم   2013 ع�م  فى  وكذلك   ،

�لموؤثرين فى �لع�لم ، كم� تم تر�شيحه ع�م 1998 ك�أحد �أكثر �ل�شخ�شي�ت �لمعروفة 

و�لم�شهورة فى �أوكالهوم�”.

10 ل يدخن �أبد� فى �لحقيقة  .

ويجد �أنه عمل مروع للغ�ية �أن يدخن فى �لأفالم كذلك ولكن ، �لأدو�ر تفر�ش 

عليه ذلك ب�شدة ، ولفرين مثال على �شبيل �لمث�ل ، ل ي�شيبه �أى �شرر ولديه قدرة 

�ل�شف�ء �ل�شريع ، فلذ� ل ي�شيبه �لتدخين ب�أى �شيىء.

�لأخير  �إعالنه�  �إثر  �إليه�،  �لأنظ�ر  لفت  �لرو�شية،  �ل�شينم�  ��شتط�عت 

لفيلم  تقديمه�  خالل  من  �لخ�رقين،  �لأبط�ل  �أف��الم  بحقل  �لدخول  نيته�  عن 

دبً�  خالله  من  لت�شيف  �أندري��شي�ن،  �ش�ريك  �لأرميني  للمخرج   ، »ز��شيتنك« 

بكنف  يعي�شون  ز�لو�  م�  �لذين  �لخ�رقين،  �لأبط�ل  ق�ئمة  �إلى  خ�رقً�  رو�شيً� 

�ل�شينم� �لأميركية.

�ل�شير  ي�شبه  ب�أنه  �لرو�شي،  �لإع��الن  �عتبرو�  �ل�شينم�،  مت�بعي  معظم 

على خطى ��شتوديوه�ت م�رفيل �لأميركية، معتبرين �أن ذلك فيه تحٍد و��شح 

لثلة �لأبط�ل �لخ�رقين �لذين �عت�دت م�رفيل على تقديمهم للجمهور، بدءً� من 

»�إك�ش مين«، ولي�ش �نته�ًء »ب�تم�ن«.

�لفيلم �لرو�شي �لجديد، �شيعيدن� لفترة �لحرب �لب�ردة، �لتي ن�شبت بين 

بمدفع  م�شلح  دب  ظهور  فيه  و�شن�شهد  �ش�بقً�،  �ل�شوفييتي  و�لتح�د  �أميرك� 

ر�ش��ش، �شيتولى ورف�قه من �لأبط�ل �لخ�رقين، �لذين ي�شكلون منظمة �شرية 

تحمل ��شم »ب�تريوت«، مح�ربة قوى �ل�شر. وت�شير �لتق�رير، �إلى �أن �لمخرج 

تتو�شل  لم  �لتي  �لمتطورة  �لأ�شلحة  بمجموعة  ع�شالته  ��شتعر��ش  ح�ول 

�إليه� بعد �لأفالم �لأميركية.

ي�شبه  �ل��ذي  �ل��دب  �أب��رزه���  خ�رقة،  �شخ�شي�ت   4 يت�شمن  �ل��ذي  �لفيلم 

�خت�رت  فيم�  دولر،  مليون   20 نحو  تكلف  م�رفيل،  لدى  »ه�لك«  �شخ�شية 

2017 موعدً� لطرحه في �ش�لت  فبر�ير  له،  �لمنتجة  �ل�شركة  فيلم«،  »تيربو 

�ل�شينم� �لع�لمية.

من  كل  �إلى  بطولته  و��شندت  مو�شكو،  في  تمت  �لفيلم  ت�شوير  عملية 

�شبي��شتي�ن �شي�ش�ك، و�أنطو�ن ب�مبو�شني، و�ش�نزهير ميديف، و�ألين� لنين�، 

وف�ليري� �شكر�ندو، و�شت�ني�شالف �شيرين.

»ز����س��ي��ت��ن��ك« ي���ح���ّول �ل���دب 

�ل����رو�����س����ي ل��ب��ط��ل خ����ارق

»ربيع« �للبناني يبحث عن جذوره في »كان«
ي�ش�رك لبن�ن للمرة �لولى في مهرج�ن ك�ن �ل�شينم�ئي بفيلم رو�ئي طويل بعنو�ن »ربيع« في م�ش�بقة �أ�شبوع �لنق�د 2016.

وفيلم »ربيع« ي�ش�رك في بطولته برك�ت جبور، وجولي� ق�ش�ر، ومي�ش�ل ��شب��شي، وتوفيق برك�ت، وجورج دي�ب.

ويتن�ول �لفيلم ق�شة ربيع �ل�ش�ب �لع�شريني و�لمو�شيقي �ل�شرير �لذي يذهب للقي�م بمع�مالت �شفره مع فرقته �لى �أوروب� 

�أي حقيقة  �إلى وطن غير ق�در على �بر�ز  �أّنه �بن متبن. من هن�، ينطلق في رحلة بحث عن جذوره. رحلة �شتقوده  ليكت�شف 

�أو �لغو�ش في �لذ�كرة �لجم�عية �أو �ل�شخ�شية. و�شتتكون لجنة �لمهرج�ن من �أربع ن�ش�ء و�أربعة رج�ل، مهمتهم �لأ�ش��شية 

�ختي�ر �لف�ئزين من بين �لأفالم �ل�21 �لم�ش�ركة في �لم�ش�بقة �لر�شمية لالأفالم �لطويلة، للتتويج ب�«�ل�شعفة �لذهبية«.

وت�شم لجنة �لتحكيم �لممثلة �لأميركية كير�شتن د�ن�شت و�لممثلة و�لمغنية �لفرن�شية ف�ني�ش� ب�ر�دي، و�لممثلة 

و�لمخرجة �لإيط�لية ف�ليري� غولينو و�لمنتجة �لإير�نية كت�يون �شه�بي.
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