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من ذاكرة ال�سينما

قهوة المواردي..!!  »2«

التذاكر
ك 

شبا

العدد )13939( ـ ال�شنة الحادية والأربعون ــ  الأحد 15 �شعبان 1437هـ ـ 22 مايو 2016م

فيلم )قهوة المواردي( زاخر بالأحداث والمفارقات الكثيرة، والتي 

الأ�صعدة،  جميع  على  ال��ح��ارة  ف��ي  الحا�صل  التغيير  ذل��ك  على  ت��وؤك��د 

النهاية،  اأم��ا  ال�صيا�صية..  وحتى  والنف�صية  والجتماعية  الأخالقية 

ملتحين  �صابين  طريق  ع��ن  يقتل  ال��ذي  »اأب��و���ص��ن��ة«،  نهاية  م��ع  فتكون 

موجهة  واأنظارهما  يتهام�صان  نراهما  فجاأة  الفيلم،  ط��وال  نراهما  لم 

�صوب »اأبو�صنة«، ومن ثم ن�صمع �صوت طلقات الر�صا�ص.. لتعلن نهاية 

و�صدور  »�صعبان«،  المتلعثم  وانطالقة  الجميع،  اأفراح  و�صط  الطاغية 

وتاأتي  ال��زغ��اري��د،  وتنطلق  الأف���راح  وتعم  »اأح��م��د«،  ال�صحفي  كتاب 

الأنا�صيد الوطنية.

الن�صر  اأب��و  »ه�صام  يوا�صل  ال��م��واردي(  )قهوة  الثاني  فيلمه  في 

تحذيره من انهيار القيم.. فاإذا كان في فيلمه الأول قد حذر من احتمال 

ويجعله  �صوته  من  يعلي  الثاني  فيلمه  في  فاإنه  الأق��م��ر،  جامع  ه��دم 

وا�صحًا، حتى ولو كان ذلك على ح�صاب تقديم قيم فنية وجمالية.. لقد 

يجب  كان  وبالتالي  المواردي(،  )قهوة  في  كثيرًا  الف�صاد  جرعة  زادت 

زيادة جرعة الدواء.. لقد مرت خم�صة اأعوام بين الفيلمين، تغيرت فيها 

�صيء  كل  تك�صير  محاولة  الأخطبوطية،  الأذرع  وامتدت  كثيرًا،  م�صر 

ينب�ص بالأ�صالة والتراث.. مرت خم�صة اأعوام ن�صجت فيها �صخ�صيات 

فيلم )الأقمر( بع�صها اأ�صبح اأكثر قدرة على المطالبة بالتغيير، وبع�صها 

اأ�صبح يملك تطلعات اأكثر وطموحات اأكثر.. وقد جاء رد الفعل لالأحداث 

والم�صتجدات اأكثر و�صوحًا واأكثر اإيجابية.

لقد تقدم »ه�صام اأبو الن�صر � بالطبع � من الناحية الفنية والتقنية، 

عن فيلمه الأول، اإل اأن )قهوة الواردي( جاء م�صحونًا بالحوار الكثيف، 

ت�صعب  اإل��ى  اإ�صافة  ه��ذا  التعبيرية..  ال�صورة  قيمة  من  اأ�صعف  مما 

ال�صخ�صيات وكثرتها، فبالرغم من ترابطها، اإل اأنها قد �صاهمت في عدم 

الترابط الوا�صح بين اأفكار الفيلم.. وبالتالي فاإن ال�صيناري�صت »مح�صن 

زايد« قد اأرهق نف�صه كثيرًا بطول الحوار وتنوعه، وفي ت�صكيل هذا الكم 

الهائل من ال�صخ�صيات.

هناك اأي�صًا بع�ص الأ�صياء التي لم ينجح الفيلم في اإظهارها، وكانت 

عبئًا ثقياًل على الفيلم.. فمثاًل عندما يظهر الثري العربي في كل لقطة، 

لبد واأن ت�صاحبه اأغنية عربية، وكاأن المتفرج غبي لهذه الدرجة.. كذلك 

نهاية الفيلم، والتي جاءت مبا�صرة و�صاذجة جدًا.. حيث اأن من م�صاوئ 

الختامي  الم�صهد  في  ن�صاهد  المبا�صرة..  اإلى  لجوئه  هو  فني  عمل  اأي 

»�صعبان« الذي اأخذ على عاتقه طبع كتاب »اأحمد« ال�صحفي وهو يتقدم 

ويعطي »فراولة« و�صاحًا اأخ�صر، كرمز للعلم الم�صري، قائاًل: اإن الحياة 

لبد واأن تبداأ من جديد واإن علينا اأن نفتح النوافذ.. فاإذا بنوافذ الحارة 

الوطنية،  الأنا�صيد  وتردد  دروي�ص«  »�صيد  مو�صيقى  تتبعها  تفتح،  كلها 

وكاأن ما �صاهدناه اإنما هو ثورة �صيا�صية على اأو�صاع معينة.. فالجميع 

يردد ) قوم يا م�صري.. م�صر دايمًا بتناديك(، مع مان�صيت عري�ص هذا 

الفيلم �صناعة م�صرية.

وختامًا.. لبد من الإ�صارة اإلى اأن فيلم )قهوة المواردي( يبقى من 

الأفالم الجريئة الهامة التي تناولت م�صاوئ ع�صر النفتاح القت�صادي 

عر�ص  وقد  لالأحداث..  معالجته  اأ�صلوب  عن  الن�صر  ب�صرف  م�صر،  في 

وح�صل   ،1982 عام  ال�صاد�ص  ال�صينمائي  القاهرة  مهرجان  في  الفيلم 

على جائزتين، الأولى جائرة اأف�صل ممثلة ل�«نبيلة عبيد« والثانية جائزة 

اأف�صل ديكور ل�»نهاد بهجت«.

املُرا�سلة

النوع: دراما، رومان�ص

الزمن: 114دقيقة 

ال���ب���ط���ول���ة: اأول����غ����ا ك��ي��رل��ي��ن��ك��و، 

جيرمي اأيرونز

الإخراج: جوزيبي تورناتوري

 R:الت�صنيف

الفيلم  اأح�����داث  ت����دور 

تمار�ص  جامعية  فتاة  حول 

ال���ت���م���ث���ي���ل ف����ي ال�����ص��ي��ن��م��ا 

وال��ت��ل��ف��زي��ون ف���ي اأوق�����ات 

طاقتها  لتفريغ  وذلك  فراغها 

معاناتها  ع��ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف 

تجاه  ب��ال��ذن��ب  و���ص��ع��وره��ا 

م�����ص��ئ��ول��ي��ت��ه��ا ع���ن ال���وف���اة 

الماأ�شاوية لحبيبها.

نوع من اخلائن

النوع: جا�صو�صية، ت�صويق 

الزمن: 98 دقيقة

ال��ب��ط��ول��ة: اإي�����وان م��اك��ري��ج��ور، 

داميان لوي�ص

الإخراج: كياه رو�صي،تيرنر

R :الت�صنيف

الفيلم  اأح�����داث  ت����دور 

بريطانيا  من  زوجين  حول 

ي���ت���ورط���ان م����ع م��ل��ي��ون��ي��ر 

في  لهما  عطلة  اأثناء  رو�صي 

المليونير  ي��دف��ع  م��راك�����ص، 

�صاقة  رح��ل��ة  ف��ي  ال��زوج��ي��ن 

تحالف  في  لندن  مدينة  اإلى 

غ���ي���ر ر����ص���م���ي م����ع وك���ال���ة 

ال�صتخبارات البريطانية.

يف اجلزء الثامن من »رجال اإك�س«

المتحولون يتحدون في »نهاية العالم«

»رج������������������ال اإك�����������������������ص: ن������ه������اي������ه ال��������ع��������ال��������م« - 

للمرة  المتحولون  X-men:Apocalypse، حيث اتحد 
الأولى للق�صاء على متحول جديد يظهر في الجزء الثامن من 

�صل�صلة اأفالم X-men الذي ي�صعى لتدمير العالم، فبعد مرور 

 X-Men: Days of Future ع�صر �صنوات على اأحداث

التي  الع�صرين  القرن  من  الثمانينيات  حقبة  وخالل   ،Past
»اإك�ص«  البروفي�صور  اأحداث العمل، ي�صطر كل من  تدور فيها 

بقية  مع  معًا  للتعاون  و»وولفرين«  و»مي�صتيك«  و»ماجنيتو« 

عدوهم  هجمات  ل�صد  منهم  محاولة  في  الآخرين  المتحولين 

الجديد الذي يدعى »اأبوكاليب�ص«.

X-men، هي �صل�صلة اأفالم خيال علمي، عر�ص الجزء 
2000، واأخرجه  اإك�ص عام  الأول من ال�صل�صلة بعنوان رجال 

���ص��ت��ي��وارت  ب��ات��ري��ك  ب��ط��ول��ت��ه  ف��ي  و����ص���ارك  �صينجر  ب��ري��ان 

العمل  وحقق  بيري،  وهالي  ماكيلين  واإي��ان  جاكمان  وهيو 

اآنذاك نجاحًا كبيرًا وت�صدر اأعلى المبيعات في �صباك التذاكر 

العالمي، حيث و�صل مجموع اإيراداته اإلى 296 مليون دولر، 

باأفالم  اإك�ص«  »رج��ال  لتنفيذ  �صينجر  بريان  دفع  ال��ذي  الأم��ر 

من  اأفالم   4 اإخ��راج  تولى  اأنه  خ�صو�صًا  متعددة،  اأج��زاء  ذات 

ال�صل�صلة.

اأراد المخرج باريان �صينجر اأن يعود لإخراج جزء جديد 

من  �صواء  ال�صابقة،  اإك�ص«  »رج��ال  اأف��الم  جميع  عن  ومختلف 

ناحية الق�صة اأو الت�صوير، اأو اإظهار �صخ�صيات متحولة مثل 

على  المتحولين  ن�صل  بداية  ليو�صح  »اأبوكاليب�ص«  ال�صرير 

العالم«  نهاية  اإك�ص:  »رج��ال  الجديد  الفيلم  وي�صهد  الأر���ص، 

الذي عر�ص اأم�ص في »فوك�ص �صينما - يا�ص مول« في عر�ص 

خا�ص، عودة كثير من اأبطال الجزاأين ال�صابقين من ال�صل�صلة 

الذي  جاكمان  هيو  مقدمتهم  وف��ي  نف�صها،  اأدواره���م  لتقديم 

تلعب  التي  لوران�ص  وجينيفر  »وولفرين«،  �صخ�صية  يج�صد 

»ماجنيتو«  دور  يلعب  الذي  فا�صبندر  ومايكل  »م�صتيك«  دور 

اإك�����ص«،  »البروف�صور  دور  يج�صد  ال��ذي  ماكفوي  وجيم�ص 

»م��ارف��ل  م��ن  م�صتوحاة  اإك�����ص«  »رج���ال  �صخ�صيات  ويعتبر 

للكاتب   Days of Future Past ق�صة  كومك�ص«، وعن 

كري�ص كليرمونت وجون بيرن.

ت�صدرت  ال���ذي  التمثيل  ن��ج��وم  اأ���ص��م��اء  م��ن  ع��دد  ُر���ص��ح 

تر�صيحات تاأدية �صخ�صية »اأبوكاليب�ص«، من بينهم الممثلون 

اأو�صكار  الفنان  اختيار  تم  اأن  اإل  األبا،  واإدري�ص  هاردي  توم 

الثامن  الجزء  في  للمتحولين  اللدود  العدو  دور  ليقدم  اإيزاك 

.3D2 وD من »رجال اإك�ص« والذي يعر�ص بتقنيتي

» الفينغ« يتحدى توقعات نقاد »كان ال�سينمائي«
»لفينغ«  بفيلمه  نيكولز،  جيف  الأم��ي��رك��ي  المخرج  ينقلنا  الخم�صينيات  عقد  نحو 

وقت  في  �صوداء،  وامراأة  اأبي�ص  رجل  بين  حميمية  حب  ق�صة  له  اختار  الذي   ،)Loving(

كان فيه الف�صل العن�صري ل يزال �صائعًا في اأميركا، ليناف�ص نيكولز بفيلمه الجديد على �صعفة 

مواجهة  في  الحب  قوة  على  تركيزه  عبر  النقاد  توقعات  نيكولز  يتحدى  وفيه  الذهبية،  كان 

ال�صعاب، بدًل من تقريع الم�صاهدين بال�صيا�صة العن�صرية.

في فيلمه، يفتح نيكولز الباب على ق�صية الزواج المختلط، الذي �صهدته ولية فرجينيا 

الأميركية، عندما كان الف�صل العن�صري ل يزال �صائعًا في اأميركا، حيث ي�صتند الفيلم اإلى ق�صة 

1958. وعندما  اأبي�ص وامراأة �صوداء من فرجينيا، تزوجا في وا�صنطن عام  لرجل  حقيقية 

عادا اإلى وليتهما �صجنا في البداية، ثم نفيا، لأن الزواج المختلط كان محظورًا في فرجينيا، 

المحامون  لينقل  المدينة،  في  الحياة  مع  للتكيف  كافحا  لكنهما  بوا�صنطن،  توطينهما  واأعيد 

اإلى المحكمة العليا الأميركية، التي ق�صت بعدم د�صتورية حظر الزواج المختلط،  ق�صيتهما 

اإلى  الم�صتندة  ال��زواج  على  القيود  كافة  اأنهى  المدنية،  الحقوق  ل�صالح  تاريخي  حكم  وهو 

الفروق العن�صرية في الوليات المتحدة.

الإيرلندية  اأمام  ري�صتارد لفينغ،  بدور  اإدغرتون،  الأ�صترالي جويل  الفيلم  ببطولة  قام 

اإثارة  من  البارع،  باأدائها  ميلدريد لفينغ، وتمكنت  بدور  نيجا،  اإثيوبيا، روث  في  المولودة 

تاأهلها لجائزة الأو�صكار. المخرج نيكولز، قال معلقًا: «نظرت  التوقعات في كان، باحتمالية 

اإلى الق�صة، وكانت وا�صحة تمامًا بالن�صبة لي، اأننا بحاجة لأن نتحدث عن النا�ص فقط.

اأكثر من 10 �صنوات مرت على �صدور 

 The Legend( »فيلم »اأ�صطورة زورو

النيوزيلندي  للمخرج   )of Zorro
الأعمال  اآخ��ر  ك��ان  وال��ذي  كامبيل،  مارتن 

ال�صخ�صية  هذه  تناولت  التي  ال�صينمائية 

اأط��ل  حيث  ال��م��ئ��ة،  عمر  م��ن  تقترب  ال��ت��ي 

 ،1920 في  �صينمائيًا  م��رة  لأول  »زورو« 

عندما كانت ال�صينما ل تزال �صامتة، الأمر 

واحدة  »زورو«  �صخ�صية  من  يجعل  الذي 

من اأ�صهر �صخ�صيات ال�صينما.

����ص���دور  ع���ل���ى  ����ص���ن���وات،   10 بـــعـــد 

�صنكون  اأن��ن��ا  ي��ب��دو  زورو«،  »اأ���ص��ط��ورة 

اأن  بعد  بها،  خا�صة  جديدة  �صل�صلة  اأم��ام 

اأخ��ي��رًا  المنتجة  ال�صركات  بع�ص  تنبهت 

عبر  »زورو«  اإطاللة  تجديد  �صرورة  اإل��ى 

من  الأكيد  الخبر  لياأتينا  الكبيرة،  ال�صا�صة 

مهرجان كان ال�صينمائي الدولي الذي يعقد 

حاليًا دورته ال� 69..

ح���ي���ث ت�����ص��ه��د ك���وال���ي�������ص ���ص��وق��ه 

اأمين،  مارك  المنتج  محاولت  ال�صينمائي 

ك��وارون  جونا�ص  المخرج  مع  بالتعاون 

منح  ك����وارون(،  الفون�صو  المخرج  )اب��ن 

عبر  ال���ح���ي���اة،  ق��ب��ل��ة  »زورو«  ���ص��خ�����ص��ي��ة 

زورو«  »ع���ودة  ع��ن��وان  يحمل  جديد  فيلم 

ما  بح�شب   ،)Reboot of Zorro(

اأورده موقع »ديدلين« اأخيرًا، والذي اأ�صار 

المك�صيكي  الممثل  اختيار  اإلى  تقريره  في 

»ب��اب��ل«  فيلم  )ب��ط��ل  ب��رن��ال  غار�صيا  غ��اي��ل 

البطل  دور  لأداء   ،)2006 ف��ي  ال�����ص��ادر 

ت��دور  ج��دي��دة  ق�صة  ف��ي  »زورو«،  المقّنع 

حول الغرب الأميركي.

عملية اإعادة اإنعا�ص �صخ�صية »زورو« 

حول  الأ�صئلة  من  بابًا  ت�صرع  ب��اأن  كفيلة 

الجديدة  »زورو«  �صخ�صية  �صكل  طبيعة 

وهي التي ل تزال تثير الجدل كلما فت�صنا 

ع��ن��ه��ا ب��ي��ن وث���ائ���ق ال���ت���اري���خ، ف��ف��ي حين 

يعتبرها البع�ص حقيقية م�صتندًا بذلك على 

اأنها  اآخ��رون  يرى  قديمة،  تاريخية  وثائق 

لم تخرج عن نطاق خيال مخترعها الموؤلف 

الأميركي جون�صتون ماكالي عام 1919.

وبين هذا وذاك، لم تفارق ال�صخ�صية 

خ��ي��ال ���ص��ن��اع ال�����ص��ي��ن��م��ا، ال���ذي���ن ح��ول��وا 

»زورو« اإلى حقل تجارب لأفالمهم، بع�صها 

احتالل  الجمهور وبالتالي  اإقناع  في  نجح 

فيما  التذاكر،  �صباك  على  متقدمة  مراتب 

في  ال��دن��ي��ا  ال��م��رات��ب  حبي�ص  بع�صها  ظ��ل 

زحمة  في  لت�صيع  العالمي،  التذاكر  �صباك 

ما ت�صهده دور العر�ص من اأفالم.

برنال  غار�صيا  غايل  المك�صيكي  قبل 

والذي ا�صتهر اأي�صًا باأدائه ل�صخ�صية »ت�صي 

غ���ي���ف���ارا« 

ف����ي ف��ي��ل��م 

»م���ذك���رات 

دراجـــــــــــــــة 

ن���������اري���������ة« 

 T h e (

 M o t o r c y c l e
الممثل  ك��ان   ،)Diaries

النجوم  اآخ��ر  هو  بانديرا�ص  انطونيو 

الذين ارتدوا قناع »زورو« .

بفيلم   2005 ع���ام  ب��ه  اأط���ل  وال����ذي 

 The Legend( زورو«  »اأ���ص��ط��ورة 

كامبل،  مارتن  المخرج  مع   )of Zorro
والذي �صبق له في 1998 تقديم فيلم »قناع 

 ،)The Mask of Zorro( زورو« 

فيلمي  اإخراج  في  م�صاركته  اإلى  بالإ�صافة 

و»ك��ازي��ن��و   )1995( ال��ذه��ب��ي��ة«  »ال��ع��ي��ن 

ل�صل�صلة  ال��ت��اب��ع��ي��ن   )2006( روي������ال« 

للفيلم  ال��ك��ام��ل��ة  ال��م��الم��ح  ب��ون��د.  جيم�ص 

اإليه  اأن ما ت�صير  اإل  لم ت�صح بعد،  الجديد 

كافة التقارير الإعالمية التي اعتمدت على 

المخرج جونا�ص  الن�ص  كاتب  ت�صريحات 

»غرافيتي«  فيلم  ن�ص  )م��وؤل��ف  ك����وارون 

اأن  اإل��ى  الأو���ص��ك��ار(،  ج��ائ��زة  على  الحائز 

الأحداث �صتدور في الم�صتقبل القريب، في 

ببع�ص  »زورو«  �صخ�صية  �صتحتفظ  حين 

مخترعها  خطها  كما  الأ���ص��ل��ي��ة  جوانبها 

الأميركي جون�صتون ماكالي..

هويته  على  محافظًا  �صيظل  حيث 

ال�صرية، ويمار�ص عمله العتيادي بالدفاع 

مجموعة  م��ن  الن��ت��ق��ام  عبر  ال��ف��ق��راء  ع��ن 

الأثرياء الم�صتبدين، كما �صبق واأن 

»زورو«  اأف��الم  في  تابعناه 

القديمة.

يبرز  وهــنــا 

ال�������ص���وؤال، هل 

ب�����ال�����ف�����ع�����ل 

�ـــشـــيـــكـــون 

 » و ر و ز «

فيلمه  ف���ي 

ال���ج���دي���د، 

على  ق����ادرًا 

ت����ح����ق����ي����ق 

ال�������ن�������ج�������اح 

ومـــــــواجـــــــهـــــــة 

ت��ر���ص��ان��ة م��ارف��ي��ل 

اأف���الم  م��ن  ���ص��ي«  و»دي 

اأم  وغيرها،  هيروز«  »ال�صوبر 

اأنه �صيبقى حبي�ص الإيرادات المتوا�صعة، 

الأخ��ي��ري��ن  فيلميه  ف��ي  حققها  ال��ت��ي  كتلك 

على  زورو«  و»اأ���ص��ط��ورة  زورو«  »ق��ن��اع 

�صباك التذاكر العالمي؟

واإلى اأي حد �صيتمكن »زورو« الجديد 

من الموا�صلة في تقديم عطائه ال�صينمائي، 

ل �صيما واأن �صخ�صيته ظلت كما هي، منذ 

اأن اأطلت في المرة الأولى �صينمائيًا وحتى 

عام 2005؟

الأ���ص��ئ��ل��ة،  ت��ل��ك  بع�ص  ع��ن  الإج���اب���ة 

التي  ال�صحافية  التقارير  بع�ص  حملتها 

الجديد  الفيلم  منتج  ت�صريحات  تداولت 

م����ارك اأم���ي���ن، وال�����ذي ع���زا ���ص��ب��ب ع���ودة 

»زورو« اإلى ال�صينما، اإلى طبيعة ما حققته 

ملحوظ  ن��ج��اح  م��ن  »ب��ات��م��ان«  �صخ�صية 

 ،)The Dark knight( �صل�صلة  في 

الظهور  موا�صلة  م��ن  مكنها  ال���ذي  الأم���ر 

�صد  »باتمان  في  �صهدنا  كما  ال�صا�صة  على 

الثاني  ال�صبب  اأم��ا   ،)2016( �صوبرمان« 

التي  »زورو«  �صخ�صية  طبيعة  في  فيكمن 

�صفتان  وهما  والذكاء،  الظل  بخفة  تتمتع 

تناولتا  فيلمين  اآخر  في  ب�صكل جلي  برزتا 

�صخ�صية »زورو«.

حول  اآخ��ر  ���ص��وؤال  اإل��ى  ذل��ك  ليقودنا 

برنال  غار�صيا  غايل  الممثل  اختيار  �صبب 

يتمتع  ل  اأن���ه  رغ���م  ال��ف��ي��ل��م،  ه���ذا  لبطولة 

بها  يتمتع  ال��ت��ي  كتلك  وا���ص��ع��ة،  ب�صهرة 

اأنطونيو بانديرا�ص. والإجابة عن  الممثل 

الفيلم  منتج  ل�صان  على  اأي�صًا  كانت  ذل��ك، 

باأن غايل يمتلك في الواقع �صفتي »زورو« 

بخفة  تتمتع  �صخ�صية  لعب  على  قادر  فهو 

الظل والذكاء معًا..

ف�صاًل عن ذلك فقد �صبق لغايل الظهور 

في اأعمال عدة منها »ر�صائل اإلى جولييت« 

�صيرفريد.  اأم��ان��دا  الممثلة  مع  قدمه  ال��ذي 

الممثل  تج�صيد  اأن  اإل��ى  ي�صير  ال��ذي  الأم��ر 

قد  »زورو«  ل�صخ�صية  برنال  غار�صيا  غايل 

على  نف�صه  ليثبت  ج��دي��دة  فر�صة  يمنحه 

اأنطونيو  مع  حدث  كما  بال�صبط  الأر���ص، 

بانديرا�ص الذي ا�صتطاع من خالل »زورو« 

اأن يكر�ص نجوميته..

ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة  ال��م��م��ث��ل��ة  ي��م��ن��ح  واأن 

النجومية،  ���ص��ك  ج��ون��ز   � زي��ت��ا  ك��اث��ري��ن 

وك��اله��م��ا ا���ص��ت��رك��ا م��ع��ًا ف��ي ب��ط��ول��ة فيلم 

 The(و  )The Mask of Zorro(

Legend of Zorro(، حيث قدما اأداًء 
لفتًا فيهما.

»ع��ودة  بفيلم  يحيط  ال��ذي  ال��ت��ف��اوؤل 

دورة  منذ  له  التخطيط  بداأ  والذي  زورو« 

التي  الأخيرة  ال�صينمائي  برلين  مهرجان 

عقدت في فبراير الما�صي..

وا���ص��ت��م��ر ذل����ك ف���ي م���ه���رج���ان ك��ان 

اأننا  يب�صر  الحالية،  دورته  في  ال�صينمائي 

جديدة،  �صينمائية  �صل�صلة  اأم��ام  �صنكون 

�صخ�صية  طبيعة  م��ن  اأح��داث��ه��ا  ت�صتوحي 

»زورو« التي تتمتع بوجهين مختلفين.

»زورو« يعود اإلى ال�سا�سة بعد 10 �سنوات غياب
فيلم جورج كلوين 

اجلديد �سي�سم طاقم 

هائل من املمثلني

ت�����م الإع����������الن ر����ص���ي���م���ًا ع��ن 

هاريل�صون  وودي  الممثل  ان�صمام 

ل��ف��ي��ل��م ج������ورج ك���ل���ون���ي ال��ج��دي��د 

ــ�ــشــون  هــارل  ،Suburbicon
�صل�صلة  ف��ي  م�صاركته  م��ن  م��ع��روف 

اأفالم Hunger Games وفيلم 

 Natural Born Killers
.True Detective وم�صل�صل

���������ص��������ي��������ج��������م��������ع ف������ي������ل������م 

م��ج��م��وع��ة   Suburbicon
من  و�صيكون  الممثلين،  من  مميزة 

ب��ط��ول��ة م���ات دي��م��ون ال����ذي ���ص��ارك 

 The ف���ي ف��ي��ل��م ك��ل��ون��ي الأخ���ي���ر، 

 Monuments Men
جوليان  الأو�صكار  بجائزة  والفائزة 

برولين  ل��ج��و���ص  ب��الإ���ص��اف��ة  م���ور، 

 No Country for Old(

 Ex( اآي�����زك  واأو����ص���ك���ار   )Men
Machina(، ومع اإ�صافة وودلي 
هارلي�صون اأ�صبح الفيلم يملك فريق 

ممثلين هائل.

ال�صاد�ص  الفيلم  ه��ذا  �صيكون 

م��ن اإخ����راج ج���ورج ك��ل��ون��ي، ال��ذي 

ف��ي   2002 ع�����ام  م�����ص��ي��رت��ه  ب������داأ 

 Confessions of a ف��ي��ل��م 

وق��ام   ،Dangerous Mind
 The باإخراج عدة اأفالم مهمة منها

وبالطبع   ،Ides of March
 Good Night، and Good
 The الأخير  فيلمه  لكن   ،Luck
ال��ذي   Monuments Men
�صدر عام 2014 لم يلق مديح النقاد.

���ص��ي��ك��ون ال��ف��ي��ل��م م���ن ك��ت��اب��ة 

ك��وي��ن، و���ص��ت��دور ق�صة  الأخ���وي���ن 

ال��ف��ي��ل��م ح����ول ع��ائ��ل��ة ت�����ص��ك��ن في 

ال��ق��رن  خم�صينات  ف��ي  ال�����ص��واح��ي 

الما�صي.

كري�صتين  الأمريكية  الممثلة  قالت 

في  البطولة  دور  تلعب  التي  �صتيوارت 

فيلم )بير�صونال �صوبر( للمخرج الفرن�صي 

اأول��ي��ف��ي��ي��ه اأ���ص��اي��ا���ص ال����ذي ي��ع��ر���ص في 

باألفة  ت�صعر  اإنها  ال�صينمائي  كان  مهرجان 

الفرن�صية من  ال�صينمائية  الثقافة  اأكثر مع 

هوليوود لأن التركيز اأقل على فكرة ك�صب 

المال.

وق����ال����ت ن���ج���م���ة ���ص��ل�����ص��ل��ة اأف������الم 

)تواياليت( لرويترز اإنها تحب المخاطرة 

ثقافة  »تعك�ص  اأف��الم  ب�صناعة  المرتبطة 

معينة«.

هو  والجلي  الوا�صح  »الأم��ر  وقالت 

النا�ص  تجعل  التي  الأ�صباب  بين  الفرق 

والأ���ص��ب��اب  فرن�صا  ف��ي  اأف��الم��ا  ي�صنعون 

في  اأف��الم��ا  ي�صنعون  النا�ص  تجعل  التي 

الوليات المتحدة.«

اأن  حقيقة  »اأح����ب  ق��ول��ه��ا  وت��اب��ع��ت 

لجني  اأن��ف�����ص��ه��م  ي�����ص��ت��ن��زف��ون  ل  ال��ن��ا���ص 

الأموال والفوز في م�صابقة لل�صهرة. اإنهم 

اأ�صعر  لذا  الق�ص�ص  لحكي  يتوقون  فعليا 

بالألفة هنا.«

ممثلة  اأول  ���ص��ت��ي��وارت  واأ���ص��ب��ح��ت 

اأم��ري��ك��ي��ة ت��ف��وز ب��ج��ائ��زة ���ص��ي��زار وه��ي 

في  الأو�صكار  لجائزة  الفرن�صي  المعادل 

دوره��ا  عن   2015 ع��ام  ممثلة  اأف�صل  فئة 

الذي  ماريا«  �صيلز  اأوف  »كالودز  فيلم  في 

اأخرجه اأي�صا اأ�صايا�ص.

وق���ال اأ���ص��اي��ا���ص ل��روي��ت��رز »اأدرك���ت 

واأن�صت  معها  وتحدثت  �صاهدتها  عندما 

لها اأن لديها مميزات فريدة كممثلة.«

عالم  على  غريبة  لي�صت  و�صتيوارت 

الأفالم الم�صتقلة فقد لعبت اأدوار البطولة 

في اأفالم م�صتقلة قبل واأثناء وبعد �صل�صلة 

و   2008 ع��ام��ي  بين  )ت��واي��الي��ت(  اأف���الم 

رايليز(  ذا  تو  )ويلكام  فيلم  مثل   2012

للمخرج جيك �صكوت وفيلم )اأون ذا رود( 

للمخرج والتر �صاليز.

اأنظار  تواياليت  �صتت  »ربما  وقالت 

طويلة  لفترة  ب��ه  اأق���وم  كنت  عما  النا�ص 

كانت هناك  ال�صل�صلة  اأثناء هذه  لكن حتى 

خم�صة اأفالم من تواياليت وبين كل واحد 

منها كنت اأمثل في فيلم م�صتقل.« 

وذك�����رت ال��م��م��ث��ل��ة ال���ت���ي ت��ب��ل��غ من 

مع  للعمل  تتطلع  اأنها  عاما(   26( العمر 

اأننا  »اأ�صعر  وقالت  اأخ��رى.  مرة  اأ�صايا�ص 

�صن�صتك�صف -ل محالة- م�صروعا اآخر معا 

لكن ل اأعرف بال�صبط متى �صيكون ذلك.«

دور  اأي�������ص���ا  ����ص���ت���ي���وارت  وت��ل��ع��ب 

في  اأيزنبرج  جي�صي  جانب  اإل��ى  البطولة 

وودي  للمخرج  �صو�صايتي(  )كافيه  فيلم 

األن الذي يعر�ص خارج الم�صابقة الر�صمية 

في المهرجان.

كري�ستين �ستيوارت ت�سيد بثقافة 

�سناعة ال�سينما في فرن�سا

دان����ي����ي����ل ك����ري����غ ل�����ن ي������وؤدي 

»ج���ي���م�������س ب�����ون�����د« م����ج����ددًا
قرر الممثل البريطاني دانييل كريغ عدم اأداء دور العميل ال�صري جيم�ص بوند 

هذه  اإليه  اأ�صندت  بعدما  ال�صهيرة،  ال�صينمائية  ال�صل�صلة  هذه  من  المقبل  الجزء  في 

المهمة اأربع مرات منذ 2006، على ما ذكرت �صحيفة »ديلي مايل«.

رف�ص  عاما(،   48( برو�صنان  بير�ص  الممثل  لخالفة   2005 �صنة  اختياره  فبعد 

دانييل كريغ عر�صًا من ا�صتوديوهات »ام جي ام« لالإنتاج ال�صينمائي بقيمة 68 مليون 

جنيه ا�صترليني )99.24 مليون دولر( لأداء دور العميل ال�صري المعروف ب�«007« 

في فيلمين جديدين، وفق ما ذكرت ال�صحيفة البريطانية نقاًل عن م�صدر لم ت�صمه.

جي  »ام  �صركة  على  القائمين  اأبلغ  كريغ  دانييل  اأن  اإل��ى  عينه  الم�صدر  ولفت 

المالية  »المبالغ  »لي�ص مبتغاه« رغم  اأداء دور جيم�ص بوند مجددًا  اأن  الأميركية  ام« 

الهائلة« المعرو�صة عليه. واأ�صار الم�صدر بح�صب �صحيفة »ديلي مايل« اإلى اأن دانييل 

كريغ اأو�صح لبع�ص الأ�صخا�ص عقب ت�صويره فيلم »�صبيكتر« اأحدث اأجزاء مغامرات 

جيم�ص بوند، اأن هذا الظهور �صيكون الأخير له �صمن هذه ال�صل�صلة، غير اأن �صركة 

الإنتاج كانت تظن اأن في اإمكانها اإقناعه »بموا�صلة هذه المغامرة بف�صل عقد جديد«.

توم  البريطاني  الممثل  على  البريطانيين  المراهنين  ت��وق��ع��ات  وت��رك��زت 

اأفالم  في   »007« ال�صري  العميل  دور  اأدى  ال��ذي  كريغ،  دانييل  لخالفة  هيدل�صتون 

فال«  و«�صكاي   ،)2008( �صولي�ص«  اوف  و«كوانتوم   ،)2006( روي��ال«  »كازينو 

الأ�صبوع  عاما   35 البالغ  هيدل�صتون  توم  و�صوهد   .)2015( و«�صبيكتر«   ،)2012(

بروكولي  وباربارا  و«�صبيكتر«،  فال«  »�صكاي  مخرج  مندي�ص  �صام  برفقة  الما�صي 

ال�صريكة في اإنتاج الأفالم الأخيرة من �صل�صلة جيم�ص بوند. وخالل العام الما�صي، 

قال دانييل كريغ �صاخرًا اإنه يف�صل »قطع اأوردته« على اأداء دور جيم�ص بوند مجددًا.
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