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من ذاكرة ال�سينما

المراأة كمخرجة للفيلم الروائي الم�صري

نادية �صالم: ت�صغلها ق�صايا المراأة )3(

التذاكر
ك 

شبا

العدد )14037( ـ ال�سنة الحادية والأربعون ــ  الأحد 25 ذوالقعدة 1437هـ ـ 28 �أغ�سط�س 2016م

نادية �سالم خريجة اآداب �سحافة ومعهد �سينما، وعملت كمخرجة في 

المركز القومي لالأفالم الت�سجيلية، وقامت باإخراج اأفالم ت�سجيلية ق�سيرة 

مهرجان  من  جوائز  عدة  على  ح�سل  الــذي  ال�سقيان(  )الطفل  فيلم  اأهمها 

مو�سكو ومهرجان ليبزج الدولي لالأفالم الق�سيرة.

المراأة من  )...ق�سايا  �سالم:  نادية  المراأة، تقول  لق�سية  تناولها  وعن 

خالل الأعمال الفنية م�ساألة كانت ت�سغلني منذ كنت طالبة في معهد ال�سينما، 

ع�سرية(  لمــراأة  �سخ�سية  )وقائع  التخرج  م�سروع  في  فيلمي  كان  ولهذا 

ن�سخة عن تجارب مررت بها في حياتي )...( ورغم �سدق التجربة اعتبره 

البع�ض جراأة �سديدة...(. # مجلة المجلة 15يناير 1986.

وبعد التخرج تقدمت نادية �سالم اإلى الرقابة ب�سيناريو فيلم )�ساحب 

الإدارة بواب العمارة( ٌنتاج عام ،1984 والذي كتبت له الق�سة وال�سيناريو 

والحوار، بعد اأن ا�ستوحت ق�سته من �سجالت وزارة الداخلية، ومن درا�سة 

الذين  المجرمين  وبع�ض  بالغجر  الم�سهورة  )طهواي(  قرية  عن  ميدانية 

يهاجمون ركاب القطارات.

وعن موقف الرقابة من الفيلم تقول المخرجة: )...عر�ض الفيلم على 

�ستخرج،  التي  هي  امــراأة  باأن  لإح�سا�سهم  �سنوات،  ثالث  ورف�ض  الرقابة 

وبعد تنفيذه ونجاحه قالوا اأنها مخرجة تفوق الرجال...(. # مجلة المجلة 

15 يناير 1986.

في  الــمــراأة  لق�سايا  الــرجــل  تــنــاول  حــول  نظر  وجهة  �سالم  ولــنــاديــة 

فعندما  اأف�سل،  ب�سكل  المراأة  عن  تعبر  )...الــمــراأة  تقول:  حيث  ال�سينما، 

 )...( امــراأة  وتخرجها  تكتبها  اآن  بد  ل  ال�سينما  في  المراأة  ق�سايا  تناق�ض 

المجلة  مجلة  للمراأة...(#  المراأة  وق�سايا  تجارب  يترك  اأن  الرجل  وعلى 

15 يناير 1986.

فالحًاَ،  الأ�سل  في  كان  اأدهــم(،  )عادل  عمارة  بواب  حول  الفيلم  يدور 

هاجر من الريف بعد اأن �سيطرت عليه غجرية )نادية الجندي( اأدت به اإلى 

احتراف الإجرام، واأ�سبح طريد العدالة، مما اأ�سطره اإلى اللجوء للقاهرة 

التي  الغجرية  من  زواجه  ثم  ال�سخمة،  العمارات  باإحدى  كبواب  والعمل 

تطمع في الو�سول اإلى القمة، فهي في �سبيل ذلك على ا�ستعداد اأن تفعل اأي 

لتتحول في زمن  المال. وتنجح في الح�سول على ما تريد  اأجل  �سيء من 

قيا�سي من )زايده( الغجرية اإلى )مدام زيزي(.

الفنانة  العمري(  )�سفية  القا�سي  �سعاد  تقف  الآخــر  الطرف  وعلى 

ال�سابة والجادة، �سامدة تدافع عن قيم المجتمع وتقاليده النبيلة الرا�سخة، 

لكنها ل ت�ستطيع ال�ستمرار في ال�سمود، لأن التيار المعاك�ض اأقوى منها، 

فتنهار اأمام كل ذلك حتى تموت في النهاية.

ويتحدث  ومت�سابكة،  كثيرة  وحكايات  اأحــداث  خالل  من  يقدم  الفيلم 

عن الكثير من ق�سايا وم�ساكل المجتمع الم�سري، وي�سعى لبلورة م�ساكل 

البناء  في  اإخفاقه  للفيلم  يبرر  ل  هذا  كل  ولكن  بجراأة.  الم�سري  المواطن 

)كاتبة  المخرجة  تريده  ما  لتو�سيل  المبا�سرة  اإلــى  والتــجــاه  الــدرامــي، 

ال�سيناريو( من قيم واأفكار.. مما اأفقد الفيلم التاأثير الإيجابي في المتفرج.

�ساذجة  فجاءت  ال�سخ�سيات،  بع�ض  ر�سم  في  ال�سيناريو  ينجح  لم 

وغير  فجائي  ب�سكل  تت�سرف  جعلها  مما  ثناياها،  في  كاٍف  تعمق  وبــدون 

تناول  اأما  منطقيتها.  وعدم  الأحــداث  خلخلة  في  هذا  �ساهم  وقد  طبيعي، 

بين  الت�ستت  اإلى  واأدى  الترابط  الفيلم  اأفقد  فقد  موا�سيع  لعدة  المخرجة 

هذا وذاك، ولو اأنه تناول ق�سية واحدة لكان ذلك ل�سالح الفيلم والمخرجة.

الثقافة  ق�سايا  من  نظرها  وجهة  تو�سيل  في  �سالم  نادية  اأخفقت  لقد 

والمجتمع لأنها لم تنجح في اختيار المو�سل الجيد لذلك، فالفنان لي�ض بما 

ب�سكل  المفاهيم  هذه  تو�سيل  بكيفية  واإنما  فقط،  ومفاهيم  قيم  من  يحمله 

اإبداعي خالق.

فيلم �صكور�صيزي الجديد �صيلحق 

بتر�صيحات الأو�صكار
»ال�سمت«  الجديد  فيلمه  اإن  �سكور�سيزي  مارتن  الأمريكي  المخرج  قال 

نهاية  قبل  المنا�سب  الوقت  في  �سيعر�ض  ني�سون،  ليام  ببطولته  يقوم  الذي 

العام الجاري لكي يلحق بتر�سيحات م�سابقة الأو�سكار.

 واأ�ساف �سكور�سيزي اإن الم�ساألة ترجع الى �سركة باراماونت التي �سبق 

ببطولة  يقوم  القادمين.   دي�سمبر  اأو  نوفمبر  في  الفيلم  يعر�ض  اأن  قررت  اأن 

الفيلم الى جانب ليام ني�سون، اآدام درايفر واأندرو جارفيلد وبع�ض الممثلين 

عام  منذ  لخراجه  �سكور�سيزي  ي�سعى  الــذي  الفيلم  واأن  خا�سة  اليابانيين 

1991، مقتب�ض من رواية بال�سم نف�سه من تاأليف الكاتب الياباني �سو�ساكو 

ال�سابع  القرن  في  اليابان  اإلى  اأر�سل  جيزويتي  كاهن  حول  تدور  التي  اإندو 

كان  جماعة  مالحقة  ت�سهد  كانت  فترة  في  للمحاكمة  هناك  تعر�ض  ثم  ع�سر، 

يطلق عليها »الم�سيحيين المتخفين« في اأعقاب ف�سل تمرد �سيمبارا.

عــرفــت الــمــمــثــلــة الــجــزائــريــة 

بوتلة،  �سوفيا  الــــواد،  بــاب  ابــنــة 

في  الــفــنــيــة  ب�سمتها  تــ�ــســع  كــيــف 

ب�سهادة  هوليوود  ا�ستوديوهات 

العالم،  في  الإعـــالم  و�سائل  كبرى 

الفنانة  ح�سور  عــن  تتحدث  التي 

�سنة«   34« الــ�ــســابــة  الــجــزائــريــة 

ت�سارك  التي  الأفـــالم  في  وتميزها 

الفيلم  خــ�ــســو�ــســا  مـــوؤخـــرا،  فــيــهــا 

من  بويند«  تــراك  »�ستار  الأمريكي 

المخرج  مع  العلمي،  الخيال  نــوع 

الأ�سول  ذي  الأمريكي  ال�سينمائي 

ال�سينية جو�ستين لين، الذي قدمها 

في هذا الفيلم في دور »جيليا« رفقة 

على  هــولــيــوود،  نجوم  مــن  كوكبة 

زاكرى  باين،  كري�ض  النجم  راأ�سهم 

كوينتو، اإدري�ض البا، كارل اأوربان، 

جون ت�سو، ليديا ويل�سون.

الــكــثــيــر مــن  ــقــيــت  ــل ت ـــد  ـــق »ل   

العرو�ض خالل ال�سنوات الأخيرة، 

مع الكثير من الرف�ض.. اأعرف اأنني 

اأردت اأن األتزم بمهنة التمثيل. ربما 

مجنونة  بطريقة  جــاءت  النطالقة 

جــدا  متحم�سة  كــنــت  ولــكــن  قــلــيــال، 

للفكرة«، تقول �سوفيا بوتلة، وهي 

تتحدث عن النجاح الذي تحققه في 

من  كثير  بين  الأخــيــرة  ال�سنوات 

مقابل  العرو�ض،  قبول  في  التردد 

وانتظار  المالئمة  الفر�سة  انتظار 

العر�ض الأكثر تنا�سبا لها.

�ساللم  بوتلة  �سوفيا  ت�سعد 

هوليوود، خطوة بخطوة، وتجلب 

الأمريكية  الفنية  ال�سحافة  اأنظار 

مهتمة  تــبــدو  الــتــي  والــبــريــطــانــيــة، 

هذه الأيام بها ب�سكل وا�سح مقارنة 

فيلم  فــي  الممثلين  مــن  بــزمــالئــهــا 

»�ستار تراك«، رغم �سغر حجم الدور 

الذي قدمته الممثلة بوتلة، في فيلم 

اإل   ، بيوند«  تــراك  »�ستار  الأك�سن 

وا�سح،  ب�سكل  النتباه  لفتت  اأنها 

»الغاردين«  �سحيفة  عنونت  حيث 

با�سم  الفيلم  عن  مقالها  البريطانية 

»لماذا يجب  �سوفيا بوتلة وكتبت: 

واأ�سادت  بوتلة«،  �سوفيا  م�ساهدة 

الممثلة  وح�سور  بــدور  ال�سحيفة 

العالمية،  ال�سينما  في  الجزائرية 

موجة  بوتلة  �سوفيا  »اإن  وقــالــت: 

في  بقوة  ال�ساعدات  الممثالت  من 

ال�سحيفة  واأ�ـــســـارت  ــيــوود«،  هــول

اأ�سبحت  بوتلة  »�سوفيا  اأن  اإلـــى 

ال�سفحات  مــن  العديد  �ــســدر  على 

الأولى للمجالت على نطاق وا�سع، 

روزي  ال�سهير  الأزيـــاء  م�سمم  مع 

هنتنغتون، وايتلي في �سير كولتر«، 

�سوفيا  اأن  »الغارديان«  واأو�سحت 

ب�سكل  تع�سق  يــبــدو  فــيــمــا  بــوتــلــة 

ت�سمم  اأن  قررت  لهذا  الأزياء،  كبير 

ترتديها،  التي  المجوهرات  بنف�سها 

الأنــظــار،  مــحــط  يجعلها  مــا  وهـــو 

واأكثر تميزا عن باقي الممثالت من 

ـــنـــهـــا فــي  �ـــس

الفيلم  اأحـــــداث  تــــدور  ــوود.  ــي هــول

م�سروع  فريق  حــول  تــراك«  »�ستار 

تى  »جايم�ض  كابتن  بقيادة  ف�سائي 

اإلــى  الم�سروع  ويتعر�ض  كــريــك«، 

اأ�ــســرار،  ف�سائيين  قبل  من  اعــتــداء 

بذلك  الفيلم  في  �سوفيا  تظهر  وهنا 

ظهور  احتاج  وقد  الغريب،  ال�سكل 

بذلك  م�سهد  كل  في  بوتلة  �سوفيا 

لالنتباه  والملتف  الغريب  ال�سكل 

اإلى الجلو�ض اأربع �ساعات في مقعد 

الت�سوير،  قبل  »الماكياج«  التزيين 

واأو�ـــســـحـــت �ــســوفــيــا بــوتــلــة اأنــهــا 

المثيرة،  التجربة  لتكرار  م�ستعدة 

»المومياء«  فيلم  في  �ستظهر  واأنها 

مختلف  ب�سكل  كــــروز«  »تــــوم  مــع 

بالتعرف  للم�ساهد  ي�سمح  قليال، 

على مالمحها الحقيقية. وذاع �سيت 

�سافي  الكوريغرافي  الفنان  ابنة 

بــوتــلــة، فــي الــ�ــســنــوات الأخـــيـــرة، 

م�ساركتها  خبر  انت�سار  بعد  وذلــك 

بطولة  كــروز  تــوم  العالمي  النجم 

�سيعر�ض  الـــذي  »الــمــومــيــاء«  فيلم 

بوتلة  وتعد  الجارية.  ال�سنة  نهاية 

هوب«،  »الهيب  راق�سات  اأ�سهر  من 

كانت  الحقيقية  انطالقتها  اأّن  غير 

في 2007 مع اأدائها لإعالن تجاري 

للمالب�ض  الأمريكية  »نايك«  ل�سركة 

الريا�سية، ما فتح لها الباب وا�سعا 

لــلــعــمــل مـــع مــ�ــســاهــيــر الــغــنــاء في 

على  الأمريكية،  المتحدة  الوليات 

بعدها  ومن  وريهانا،  مادونا  غرار 

الــواد   بــاب  لبنة  و�سبق  ال�سينما، 

�ساركت  اأن    1982 عام  مواليد  من 

من  هوليوود  باأفالم  اأدوار  عدة  في 

»رجال  الجا�سو�سية  فيلم  اأ�سهرها 

الإنجليزي  اأخــرجــه  الــذي  المالك« 

»ماثيو فون« في 2014.

»مــــن بــــاب الـــــواد اإلـــــى �ــســتــار 

طريق  تر�سم  بوتلة  �سوفيا  تــراك 

نجاحها«، هو العنوان الذي و�سعته 

�سحفية »مترو نيوز« الفرن�سية عن 

اأن  اإلى  وت�سير  الجزائرية،  الممثلة 

الجديد  الجزء  في  الحقيقي  التميز 

ح�سور  هــو  الف�ساء  الملحمة  مــن 

ثانية  جهة  من  الجزائرية،  الممثلة 

»يــو.اأ�ــض.تــو.داي«  �سحفية  كتبت 

ل  الجزائرية  الممثلة  اأن  الأمريكية 

تزال في المرتبة الأولى بم�ساركتها 

في فيلم »�ستار تراك«، واأن �سوفيا 

في  مميز  ح�سور  لها  كــان  بوتلة 

دولر  مليون   59 حقق  الذي  الفيلم 

في �سباك التذاكر، وذلك في اأ�سبوعه 

الأول من العر�ض. وكتبت �سحفية 

»بوير برايك« الفرن�سية عن �سوفيا 

بوتلة: اإن كل من ي�ساهد دور �سوفيا 

بوتلة في الفيلم �سيتذكر ح�سورها 

القوي، وهي تج�سد �سخ�سية قادمة 

المثيرة  بمالمحها  اآخر،  كوكب  من 

ال�سعر  ذات  الح�سناء  لــالهــتــمــام، 

الأبي�ض العيون الكبيرة، كما تقول 

في  ال�سهل  مــن  لي�ض  ال�سحيفة: 

بوتلة  �سوفيا  على  التعرف  البداية 

مــن خـــالل الــفــيــلــم، فــالإكــ�ــســ�ــســوار 

مختلف  بــه  ظــهــرت  الـــذي  وال�سكل 

بوتلة  �سافي  الملحن  فابنة  تماما، 

التي ا�ستقرت في فرن�سا منذ اأن كان 

اأغاني  وع�سقها  �سنوات،   5 عمرها 

ممثلة  اأ�ــســبــحــت  هــــوب«  ــهــيــب  »ال

كبيرة.

�صوفيا بوتلة.. من »باب الواد« اإلى »�صتارتريك يويند«!

ليام ني�سون في لقطة من الفيلم

الميكانيكي

النوع: دراما، اأك�سن 

الزمن: 99 دقيقة 

تومي  �ستاثام،  جي�سون  البطولة: 

لي جونز 

الإخراج: دين�ض غانزل

 R :الت�سنيف

حــول  الفيلم  اأحــــداث  ـــدور  ت

قاتل محترف كان قد و�سع ما�سيه 

ما�سيه  لــكــن  وراءه،  الإجـــرامـــي 

القديم  خ�سمه  قيام  بعد  يالحقه 

ي�سافر مجبرا  باختطاف �سديقته، 

ثالثة  تنفيذ  اأجــل  من  العالم  حول 

حيث  لــلــغــايــة،  �سعبة  ــيــالت  اغــت

يفتر�ض اأن تتم بدون اإثارة �سبهات 

حولها.

يم�سي  ــويــر  ــتــ�ــس ال ـــع  مـــواق حــــول 

المخرج فران�سي�ض لوران�ض، حاليًا بفيلمه 

الذي   )Red Sparrow( �سبارو«  »ريد 

يفتح فيه ملفات الجا�سو�سية بين الوليات 

المتحدة الأميركية ورو�سيا..

ت�ستند  �ــســيــنــاريــو  خـــالل  مــن  وذلــــك 

ذاتــه  ــم  ال�ــس عــلــى روايــــة تحمل  اأحـــداثـــه 

وبعد  ماثيوز.  جاي�سون  الأميركي  للكاتب 

مرور اأ�سهر عدة على اإعالن �سركة ت�سرنين 

للفيلم، عن اختيارها  اإنترتينمنت المنتجة 

�سل�سلة  بطلة  لــورانــ�ــض،  جنيفر  للممثلة 

دور  للعب  مين«،  و»اك�ض  الجوع«  »األعاب 

ال�سركة  عادت  الجديد،  الفيلم  في  البطولة 

اأخيرًا لالإعالن عن تمكنها من اإقناع الممثل 

الأ�سترالي جويل اجيرتون.

الفيلم  اأبطال  قائمة  اإلــى  بالن�سمام 

لوران�ض  مقابل  اجيرتون  ليقف  الجديد، 

في هذا الفيلم الذي يتوقع اأن يدخل �سالت 

الــــ�ــــســــيــــنــــمــــا 

الــعــالــمــيــة فــي 
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يعني  ـــذي  ال الأمــــر 

نحو  الم�سي  اإمكانية 

الذي  الفيلم  ت�سوير  مواقع 

لم يك�سف بعد عن حجم ميزانيته.

في  تدور  �سبارو«  »ريد  فيلم  اأحــداث 

الوقت الراهن وتتخذ من رو�سيا والوليات 

حيث  لأحداثه،  �ساحة  الأميركية  المتحدة 

يعيد فتح ملفات الجا�سو�سية بين البلدين. 

وتــحــكــي الأحــــــداث عـــن عــمــيــلــة رو�ــســيــة 

مـــزدوجـــة تــدعــى دومــيــنــيــكــا ايــجــوروفــا 

)جنيفر لوران�ض(، يقع خالف بينها وبين 

اأحــــد �ــســبــاط الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة 

به  ترتبط  الـــذي  الأمــيــركــيــة 

بعالقة غرامية.

وتــــقــــرر عــلــى 

ــعــمــل  ـــــرهـــــا ال اإث

لـــحـــ�ـــســـابـــهـــا، 

بتنفيذ  لتقوم 

عـــــــــــــــــدد مـــــن 

الــــعــــمــــلــــيــــات 

في  النتقامية 

رو�سيا  مــن  كــل 

ــــــــــات  ــــــــــولي وال

ــحــدة، وتــبــداأ  ــمــت ال

ـــرار  الــكــ�ــســف عـــن اأ�ـــس

الفيلم  هـــذا  ــتــيــن.فــي  الــدول

�ستيف  اأي�سًا  اإنتاجه  في  ي�سارك  الذي 

لــورانــ�ــض  تلعب  بـــاخ،  وغـــاريـــت  زالــيــيــن 

جويل  يج�سد  فيما  رو�ــســيــة،  عميلة  دور 

المخابرات  �سابط  �سخ�سية  اجــيــرتــون 

الأميركي يدعى ناثانيل نا�ض.

ــــارت  ـــر الإخـــــبـــــاريـــــة اأ�ــــس ـــاري ـــق ـــت ال

ـــي  ـــرك ـــي الأم الــ�ــســيــنــاريــ�ــســت  اأن  اإلـــــــى 

فيلم  �سيناريو  )مــوؤلــف  هــايــث  جا�ستين 

�سيتولى   )Revolutionary Road
كتابة �سيناريو الفيلم بالتعاون مع مواطنه 

فيلم  �سيناريو  )موؤلف  �سينغر  وارن  اإريك 

»اأمـــيـــركـــان هــا�ــســتــيــل« الــــذي حــــازت عنه 

لوران�ض اأو�سكار اأف�سل ممثلة م�ساعدة(.

الفيلم  مالمح  بع�ض  ات�ساح  ورغــم 

مخرج  لوران�ض،  فران�سي�ض  يخرجه  الذي 

�سل�سلة »األعاب الجوع«، اإل اأنه لم يتم بعد 

تحديد بقية اأع�ساء فريق الفيلم، كما لم يتم 

تحديد بدء اأعمال ت�سوير الفيلم.

وفـــــــــي حـــــيـــــن تــــنــــتــــظــــر جـــنـــيـــفـــر 

فيلمها  اأحـــــدث  عــر�ــض  ــًا  ــي حــال لــورانــ�ــض 

تيلدم  مورتن  للمخرج   )Passengers(

الجمهور  فاإن  المقبل،  دي�سمبر  في  المقرر 

 )Loving( فيلم  مع  موعد  على  �سيكون 

يلعب  ـــذي  وال نيكول�ض،  جيف  للمخرج 

والأثيوبية  اإغيرتون،  الأ�سترالي  بطولته 

نوفمبر  فــي  عر�سه  والمقرر  نيغا،  روث 

المقبل.

ــمــام  وبـــمـــجـــرد تـــاأكـــيـــد خـــبـــر انــ�ــس

�سبارو«،  »ريد  اأبطال  قائمة  اإلى  اجيرتون 

ال�سينما  مواقع  من  الكثير  �سارعت  حتى 

حيال  توقعاتها  اإطــالق  اإلــى  المتخ�س�سة 

الجديد  الفيلم  اأن  وذكــرت  الجديد،  الفيلم 

تجمع  جــديــدة،  مــغــامــرة  بمثابة  �سيكون 

ــورانــ�ــض عــلــى خــط واحـــد،  اأجــيــرتــون ول

هذه  فــي  عرفا  قــد  كليهما  اأن  اإلــى  م�سيرة 

النوعية من الأفالم التي ت�سنف تحت خانة 

المغامرات..

اأن  ا�ستطاعت  لوران�ض  اأن  وذكـــرت 

الأفـــالم،  مــن  الــنــوع  هــذا  فــي  نف�سها  تثبت 

ديفيد  للمخرج  ها�ستيل«  »اأميركان  في  كما 

او را�سل. في المقابل، عملت هذه المواقع 

تمكن  الذي  اأجيرتون  �سيرة  ا�ستعادة  على 

بداياتها  تعود  التي  الفنية  م�سيرته  خالل 

حفر  من  الت�سعينيات،  عقد  منت�سف  اإلــى 

ا�سمه على تتر الكثير من الأفالم الناجحة، 

اآخرها »الخروج: الآلهة والملوك« )2014( 

للمخرج ريدلي �سكوت.

»ريد �صبارو« يفتح ملفات الجا�صو�صية بين اأميركا ورو�صيا

لالأيتام  دار  في  تقيم  �سغيرة  فتاة  بارنهيل(  )روبــي  �سوفي 

الليالي  اإحدى  ال�سجر والوحدة والأرق. في  لندن حيث تعاني  في 

الغيالن. غول  �سائر  ي�سبه  )مارك ريالن�ض( ل  يخطفها غول عمالق 

ودود، طوله �سبعة اأمتار فقط، اأذناه كبيرتان، قلبه طيب، ويرف�ض 

مع  ي�سافر  اللطيف  العمالق  الغيالن.  �سائر  بخالف  ال�سغار  التهام 

�سوفي اإلى عالم الأحالم حيث ي�سنع روؤى الأولد النائمين ويجيب 

لكن  قوية،  �سداقة  تن�ساأ  بينهما  الكثيرة.  �سوفي  ت�ساوؤلت  عن 

ي�سكله  الذي  والخطر  بالعراقيل  محفوفة  تكون  ال�سحرية  رحلتهما 

اللطيف،  عمالقنا  من  ي�سخرون  الذين  ال�سريرين  العمالقة  �سائر 

من  الملكة  لتحذير  ويلتون(.  )بينيلوبي  لندن  بملكة  �سرًا  وينوون 

الغيالن موجودة فعال ولي�ست  باأن  تقنعها  اأن  الخطر، على �سوفي 

في  الأولــى  للمرة  يقتب�ض  �سبيلبرغ  ال�سينما  عمالق  وهــم...  مجرد 

اللطيف«  »العمالق  روايــة  هي  دال،  رولــد  تاأليف  من  روايــة  حياته 

اإليها  وتعّرف   ،198 عام  الراحل  البريطاني  الروائي  كتبها  التي 

�سبيلبرغ عام 1985 عندما كان يقراها لإبنه ال�سغير. لقد ر�ست عليه 

حقوقها  ا�سترت  التي  الطفولية  المغامرة  هذه  اإخراج  مهمة  اأخيرا 

اأن يخرجها في البدء جون  1993 وكان مقررًا  كاثلين كينيدي عام 

الراحل روبن  الممثل الظريف  اللطيف  مادن، ويوؤدي دور العمالق 

عمالق  يعود  هــذا  العائلي  المغامرات  �سريط  خــالل  من  ويليامز. 

ال�سينما مجددا الى عالم الطفولة، ويتعامل للمرة الأخيرة مع كاتبة 

�سيناريو E.T. ميلي�سا ماتي�سون التي توفت عام 2015، فتّم اإهداء 

�سبيلبرغ  �ستيفن  ال�سينما  عمالق  يقدم  واأي�سا  اأي�سا  لها.  ال�سريط 

يفوز  جعله  بعدما  الثانية  للمرة  ريالن�ض  مــارك  ال�سريط  »عمالق« 

ال�سنة عن دور الجا�سو�ض  اأف�سل ممثل في دور ثان هذه  باأو�سكار 

الرو�سي رودولف ابيل. اأما بطلة الفيلم �سوفي، فكان العثور عليها 

اأ�سبه بالبحث عن اإبرة في كومة من الق�ض. لقد قام �سبيلبرغ  باإجراء 

اختبارات لآلف الفتيات ال�سغيرات طوال �ستة اأ�سهر، حتى وقعوا 

اأخيرا على الجوهرة البريطانية روبي بارنهيل ابنة الت�سعة اأعوام. 

وفعال �سّعت ال�سغيرة روبي كقطعة »روبي« في دور الفتاة اليتيمة 

باإيقاع بطيء بع�ض  الميتم.  E.T. في  لعبة على �سكل  التي تمتلك 

الطفولة  عالم  �سبيلبرغ  يدخلنا  مذهلة،  موؤثرات  مع  لكن  ال�سيء، 

وتفا�سيلها  ب�سخامتها  مده�سة  ديكورات  مع  الم�سهدي  والإبــهــار 

الى  تميل  �سداقة  ق�سة  مع  العاطفة  وتر  على  ويلعب  واإ�ساءتها، 

لتج�سيد  القلب.  تالم�ض  وابنته  اأب  بين  ومــوؤثــرة  حنونة  عالقة 

الخا�سة  الــمــوؤثــرات  ب�سركة  �سبيلبرغ  ا�ستعان  الت�سعة،  الغيالن 

الـ تقنية  الى  عمدت  والتي  جاك�سون،  بيتر  المخرج  يملكها  التي 

مجموعة  على  المطلقة  الواقعية  لإ�سفاء   Motion Capture
ال�سم�ض«،  »م�سرح  فناني  اأحــد  مــع  الحركة  على  تــدربــوا  ممثلين 

ف�سجلت حركتهم وتم تعديلها عبر الكومبيوتر ومن ثم اإ�سقاطها على 

الديكورات الخيالية التي اأعّدت من اأجل الفيلم.

»العمالق اللطيف« �صبيلبرغ يطاأ اأر�ض العمالقة

ب�صري تبدا ت�صوير الن�صخة 
العربية من فيلم »تايتنك«

يتم  فيلم  اول  وهــو  العربية«  الن�سخة  »تيتانك  فيلم  ت�سوير  بــداأ 

النترنت  على  لعر�سه  ال�سينمائي   الت�سوير  وتقنيات  بجودة  ت�سويره 

�سرور  �سادى  ال�ساب  الفنان  الفيلم  ببطولة  الأ�سحي.ويقوم  عيد  بحلول 

والنجمة ب�سرى وهو من اخراج محمد خ�سر.

ويتناول »تيتانك الن�سخة العربية« ق�سة الفيلم العالمي ال�سهير ولكن 

النترنت.  جمهور  مع  تتنا�سب  مدة  وفي  �ساخر  كوميدي  قالب  اطار  في 

عنا�سر  بين  مــا  يجمع  حيث  نوعها  مــن  تجربة  اأول  هــو  الفيلم  ويــعــد 

ومن  ال�سينمائى  الت�سوير  وتقنيات  لالنترنت  المخ�س�سة  الفيديوهات 

اأحمد  بالأ�ستاذ  المنتجة  ال�سركة  ا�ستعانت  فقد  ال�سورة،  جــودة  اأهمها 

جبر كمدير ت�سوير للفيلم والذى ا�ستهر من خالل م�ساركته في بع�ض من 

فيلم  ومنها  الما�سية  الأعوام  في  والتلفزيونية  ال�سينمائية  الأعمال  اأهم 

ا�ستباك وم�سل�سلي نيللي و�سيريهان و�ساحرة الجنوب. وقد ا�ستهر �سادي 

م�سر  في  اليوتيوب  علي  المتابعين  من  عدد  اكبر  �ساحب  وهو  �سرور 

ابراهيم  فيلم  ومنها  ال�سهيرة  الفنية  العمال  من  للعديد  ال�ساخر  بتقليده 

الفيديوهات  تلك  وعر�ض  اديل  العالمية  للمغنية  هاللو  واأغنية  الأبي�ض 

وينتقل  منهم.  فيديو  لكل  ماليين  ال�ستة  تعدي  لجمهور  النترنت  علي 

الن�سخة العربية« الي مرحلة النتاج المحترف في خطوة  �سرور»تينانك 

هامة في اأعماله علي النترنت. وعن تجربتها الرقمية الأولي قالت النجمة 

وقررت  لالإنترنت  خ�سي�سا  عمل  تقديم  فكرة  راودتني  ما  »دائما  ب�سرى 

ل�سمان  وديجي�ساي  �سادي  مثل  المجال  هذا  في  من  اأف�سل  مع  التعاون 

نجاح العمل وو�سوله لأكبر عدد من جمهور النترنت«.

جاكلين: اأتمنى العمل مع �صاروخان وعامر خان
اأعربت الممثلة الهندية جاكلين فيرنانديز عن رغبتها في العمل مع الممثلين �ساروخان وعامر خان.

خان،  وعامر  �ساروخان  النجمين  مع  العمل  على  حري�سة  كانت  اإذا  ما  حول  �سوؤالها  ولدى 

قالت جاكلين »بالطبع، اأعتقد اأن ذلك في قائمة اأمنيات كل �سخ�ض. اإنه اأمر �سوف يثريني 

كممثلة، كلما زاد عدد الممثلين الذين تعمل معهم تعلمت اأكثر«.

واأ�سافت: »اإنه حلم اأن اأعمل مع �ساروخان وعامر خان، فهما اأ�سطورتان«. 

ي�سار اإلى اأنه يعر�ض حاليا لجاكلين فيلم »دي�سوم« مع جون اإبراهام وفارون 

داوان، وهي �ساركت من قبل الممثل �سلمان خان في بطولة فيلم »كيك«.

ومن المقرر اأن يعر�ض اأحدث اأفالم جاكلين »ايه فالينغ غات« مع الممثل 

تايغر �سروف في هذا ال�سهر.

عبقرية

النوع: دراما، �سيرة ذاتية

الزمن : 104 دقيقة

البطولة: كولن فيرث، جود لو

الإخراج: مايكل غرانديج

)+ 3 ( PG :الت�سنيف

تـــــدور اأحـــــــداث الــفــيــلــم 

ع�سرينات  حقبة  اأواخــــر  فــي 

نا�سر  حـــول  الــمــا�ــســي  الـــقـــرن 

)اأبناء  ن�سر  دار  في  يعمل  اأدبــي 

ال�سهيرة  �ــســكــربــيــنــر(  تــ�ــســارلــز 

تعامل  الـــذي  نــيــويــورك،  بمدينة 

مـــع اأدبـــــــاء عــظــمــاء عــلــى غـــرار 

اأرنــ�ــســت هــيــمــنــجــواي و�ــســكــوت 

فــيــتــزجــيــرالــد وتــومــا�ــض وولـــف، 

مخطوطة  بال�سدفة  يديه  بين  تقع 

�سفحاتها  ت�سل  للغاية  قيمة  تبدو 

بوا�سطة  ومكتوبة  �سفحة،  لألــف 

يقتنع  النا�سر  يجعل  مما  مجهول، 

كاتب  اكت�ساف  ب�سدد  ــه  اأن تماما 

عظيم.
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