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من ذاكرة ال�سينما

المراأة كمخرجة للفيلم الروائي الم�صري )7(

ق�ص ول�صق.. رومان�صية العالقات الإن�صانية..!!

التذاكر
ك 

شبا

العدد )14080( - ال�سنة الحادية واالأربعون - االثنين 9 محرم 1438هـ - 10 �أكتوبر 2016م

هالة  املخرجة  تناق�ش   ،2006 اإنتاج  ول�سق«  »ق�ش  الثاين  فيلمها  يف 

خليل )وهي كاتبة ال�سيناريو اأي�سًا(، م�ساكل ال�سباب امل�ستع�سية، واأهمها 

البطالة، و�سعيهم امل�ستميت للعثور على فر�سة عمل.. وهي م�سكلة حقيقية 

واال�ستقرار  الزواج  وهي  لل�سباب  ب�سيطة  وطموحات  اأحالم  على  تق�سي 

وال�سعور باالأمان، اأحالم ب�سيطة، ولكنها �سرورية.

ويقدم لنا الفيلم �سخ�سيات حقيقية من الواقع.. لديهم �سلبيات مثلما 

املخاوف..  تنتابهم  مثلما  طموحات  لديهم  اإيجابية..  �سفات  يحملون 

يتنف�سون يف مدينة كبرية قا�سية، يتف�سى فيها الزيف والن�سب، وم�سطرين 

للتعامل وامل�ساركة يف كل هذا، الأجل اال�ستمرار يف العي�ش.

اجتاهاتها  يف  وخمتلفة  متباينة  خليل،  هالة  تختارها  التي  فالنماذج 

وتفكريها.. اإال اأنها تلتقي وتت�سابك يف نف�ش الهموم.. فرنى جميلة )حنان 

حياتها  عن  متخلية  جدي،  ب�سكل  الهجرة  يف  حتلم  بل  تفكر  التي  ترك( 

وقتها  معظم  تق�سي  نراها  لذا  احللم..  هذا  حتقيق  �سبيل  يف  العاطفية 

ت�سرتي وتبيع لتوفري ثمن الرحلة.

اأما يو�سف )�سريف منري( فهو �ساب هادئ يعمل يف تركيب وت�سليح 

اأخيه يحيي  اأطباق القنوات الف�سائية ل�سد حاجته وتوفري لقمة عي�سه مع 

)اأ�سرف �سرحان(.. ويف نف�ش الوقت ي�سعى الإيجاد فر�سة عمل اأف�سل تنقله 

)فتحي عبدالوهاب(  �سامي  العي�ش.. وهناك �سديقه  اآمن من  اإىل م�ستوى 

هو  يع�سها  التي  البطالة  ب�سبب  العي�ش،  ملجرد  ويحتال  يت�سكع  نراه  الذي 

اأي�سًا.. ولكنه عندما يحب زينب )مروة مهران(، البنت الريفية التي القادمة 

اإىل املدينة للبحث عن احلب والزواج، لكنها ت�سدم بواقع �سعب وقا�سي، 

يجعلها تعمل كبائعة يف حمل لالأطعمة ال�سريعة.

واأحداث  تتقاطع  نراها  الرئي�سية،  ول�سق(  )ق�ش  فيلم  �سخ�سيات 

الرومان�سية  امل�ساهد  تلك  يف  يكمن  جميل..  هارموين  ب�سكل  الفيلم، 

احلميمية يف العالقة فيما بني ال�سخ�سيات، تلك التي تاأتي طبيعية من غري 

القنوات  طبق  طريان  اأو  فجاأة،  امل�سعد  تعطل  كم�ساهد  ومبالغة..  افتعال 

امل�ساهد  من  وغريها  املحمول..  الهاتف  بيع  وحماولة  النيل،  يف  وغرقه 

التي ال تكتمل فيها الق�سة. م�ساهد قدمت ال�سخ�سيات برهافة �سديدة، تدعم 

الطرق،  ب�ستى  اأزماتها  لتجاوز  حماوالتها  وتربز  وت�سرفاتها،  مواقفها 

واالبتعاد عن اإدانتها، كل ذلك جعلنا نتعاطف مع هذه ال�سخ�سيات ون�سعر 

مبعاناتها اإىل حد كبري..!!

اأزمة  عن  تتحدث  التي  امل�ساهد  بع�ش  يف  املبا�سر  الطرح  ذلك  ولوال 

ومواعظ  كخطب  جاءت  والتي  ال�سكن..  عن  والبحث  والبطالة  ال�سباب 

هذا  احلكي..  عن  ال�سورة  فيها  وتوقفت  ال�سخ�سيات..  ل�سان  على  جافة، 

اإ�سافة اإىل تطعيم بع�ش امل�ساهد باأغاين مهمتها �سرح احلالة ولي�ش زيادة 

ال�سحنة العاطفية.. وكم متنيت اأن تكون هالة خليل )كاتبة وخمرجة( حذرة 

اأكرث يف تعاملها مع االأغنية امل�سورة.. حيث توؤكد هذه امل�ساهد على عدم 

ثقة يف املتلقي..!!

الأدواتها  امتالكها  على  خليل  هالة  توؤكد  ول�سق(،  )ق�ش  فيلم  يف 

كمخرجة واعية، قادرة على اختبار املمثل واإدارته، هذا اإ�سافة اإىل امتالكها 

للوعي بهموم وم�ساكل �سبابية ملحة، تناق�سها بهدوء واأمانة.. وهي كفنانة 

منذ  قدمتها  التي  ال�سخ�سيات  الأغلب  م�ساعرنا  واإثارة  اإمتاعنا  على  قادرة 

اجلوائز  تلك  كل  ولي�ست  اجلاد..  ال�سينمائي  االأ�سلوب  هذا  لنف�سها  خطت 

)اأف�سل فيلم عربي واأف�سل عمل ثان يف مهرجان القاهرة 2007 ـ اأف�سل فيلم 

من املركز الكاثوليكي الـ56 ـ اأف�سل فيلم واأف�سل ممثل يف مهرجان روتردام 

2007( التي ح�سلت عليها، اإال دلياًل على �سحة م�سارها التي اتخذته..!!

املدمرة اإنديانا بولي�س

 رجال ال�شجاعة

النوع: دراما، حربي.

الزمن: 135 دقيقة.

توم  كــيــدج،  نيكوال�ش  الــبــطــولــة: 

�سيزمور.

االإخراج: ماريو فان بيبلز.

تــــدور اأحـــــداث الــفــيــلــم حــول 

بولي�ش(  )اإنــديــانــا  المدمرة  طاقم 

الذين تقطعت بهم ال�سبل وحو�سر 

طيلة  الفلبين  بــحــر  فــي  اأفـــرادهـــا 

بعد  واألــيــمــة  طويلة  اأيـــام  خم�سة 

يتوقع  نــوويــة  الأ�سلحة  ت�سليمهم 

العالمية  للحرب  نهاية  ت�سع  اأن 

عمليات  ــتــظــار  ان وفـــي  ــيــة،  ــان ــث ال

الجوع  يتحملوا  اأن  اأعياهم  االإنقاذ 

والـــعـــطـــ�ـــش الـــ�ـــســـديـــد والـــجـــفـــاف 

البحر  قــر�ــش  اأ�ــســمــاك  مــن  وجي�ش 

التي ال ترحم.

فتاة القطار

�لنوع: دراما، غمو�ش.

الزمن: 112 دقيقة.

ــبــطــولــة: اإيــمــيــلــي بــلــنــت، هــالــي  ال

بينيت.

االإخراج: تيت تيلور.

تــــدور اأحـــــداث الــفــيــلــم حــول 

تتعرف  )را�سيل(  تدعى  �سابة  فتاة 

في  وميغان(  )�سكوت  زوجين  على 

لندن،  مدينة  اإلـــى  المتجه  القطار 

التي  الــمــثــالــيــة  الــعــالقــة  وتــبــهــرهــا 

يع�سف  فترة  وبعد  بينهما،  تربط 

الخراب بتلك العالقة لتجد )را�سيل( 

بعد  تحقيقات  في  متورطة  نف�سها 

الزوجين  بين  العالقة  اأم�ست  اأن 

بلغت  اإنها  حتى  وغام�سة  درامــيــة 

حد الجريمة.

جولي تغادر بيت الزوجية اإلى �صاحة الحرب
لم تكد تبرد حرارة النار، التي ا�ستعلت بين الممثلة اأنجلينا جولي وبراد بيت، واأف�ست 

اإلى انف�سالهما، وتحولت اإلى عناوين عري�سة تناولتها و�سائل االإعالم على اختالف م�ساربها، 

حتى بداأت االأنظار تتطلع اإلى خطوة اأنجلينا جولي المقبلة �سينمائيًا، بعد فيلم »عبر البحر« 

، الذي اأ�سافته اإلى �سجلها الفني العام الما�سي، وقدمته مع براد بيت، حيث راأى فيه الجميع 

محاولة منهما، لترميم عالقتهما الزوجية قبل انهيارها تمامًا، لتغادرها نحو �ساحات الحرب. 

وبح�سب ما اأف�ست اإليه تقارير الكثير من المواقع ال�سينمائية. فاإن اأنجلينا بدت تقترب كثيرًا 

ال�سينمائي،  االأك�سن  �ساحة  اإلى  يعيدها  اأن  عليه  موافقتها  بعد  يتوقع  جديد،  فيلم  حدود  من 

حيث تخو�ش فيه وفقًا للتقارير �ساحة حرب اأفغان�ستان، من خالل تج�سيدها ل�سخ�سية �سابط 

�سالح الجو االأميركي ماري جينينغ هيغار. اأنجلينا لم تعط ال�سوء االأخ�سر بعد، لم�ساركتها 

دفتيه  بين  يحمل  كتاب  عن  مقتب�ش  وهو  غيرل«،  اليك  »�سوت  عنوان  يحمل  الذي  الفيلم  في 

مذكرات ال�سابط ماري هيغار، وتوثق فيه تجربتها المريرة، خالل حرب اأفغان�ستان. هيغار 

كانت قد خدمت في اأفغان�ستان لثالث جوالت وعملت فيها قائدة لمروحية هليكوبتر م�سوؤولة 

ق�سف  اإلى  الطائرة  تتعر�ش  االأخيرة  جولتها  في  االأر�سية،  للوحدات  الم�ساعدة  تقديم  عن 

حركة طالبان يوؤدي اإلى �سقوطها، وتتمكن هيغار بدورها من النجاة، بانتظار اأن يتم اإنقاذها 

اإنقاذها.  جاهدين  يحاولون  فقط،  جنود   3 بدوره  ير�سل  الذي  الجي�ش  في  زمالئها  قبل  من 

وتروي هيغار ما �سهدته من حروب �سغيرة بين زمالئها و طالبان، وعلى اأثرها كانت هيغار 

التي  االإق�ساء  �سيا�سة  على  اعترا�سًا  االأميركية  الدفاع  وزارة  �سد  ق�سائية  دعوى  رفعت  قد 

تمار�سها �سد الن�ساء في عمليات القتال على االأر�ش، لت�سفر جهودها اإلى اإلغاء هذه ال�سيا�سة.

�سّكل Soulmate ر�سالة حب م�سّورة بطريقة مذهلة وملطخة بالدموع 

المدنية  ال�سين  عن  مذهلة  بنظرة  اأي�سًا  تــزّودنــا  امراأتين،  بين  �سداقة  عن 

المعا�سرة.

 )Under the Hawthorn Tree من  دوغيو  )زو  اآن�سنغ  تجمع 

اأنهما  اإال  ال�سغر،  )ما �سي�سون( عالقة �سداقة منذ  المعروفة بيوليو  بلين كيو 

اآن�سنغ  تمتاز  مختلفين.  اتجاهين  في  تدفعهما  الحياة  تيارات  بــاأن  ت�سعران 

بروحها الحرة الطليقة، في حين ت�سعى يوليو اإلى بناء م�سيرتها المهنية بداأب. 

بينهما.  عاطفيًا  ممّزق  رجل  جيا-مينغ،  �سو  ب�سبب  تعقيدًا  عالقتهما  وتــزداد 

المخرج  يكون  اأن  بعد  مفاجئة،  نهاية  في  ذروتها  اإلى  لت�سل  االأحــداث  تتطّور 

ديريك ت�سانغ قّدم لنا لمحة عن ال�سوارع الخلفية في �سنغهاي وبكين بعيدًا عن 

�سورة  ت�سّكل  التي  االأطــراف  المترامية  والم�سانع  البراقة  ال�سحاب  ناطحات 

نتيجة  »زو« و»ما« كممثلتين.  بين  رابطًا وا�سحًا  غالبًا. نالحظ  اليوم  ال�سين 

هذا  يجتاز  ال  والعواطف،  الم�ساعر  في  المغاالة  اإلى  الفيلم  يميل  عندما  لذلك، 

الحد الفا�سل. في الختام، يعتمد Soulmate العاطفي بامتياز على اإح�سا�ش 

محدد جدًا بالمكان والزمان لي�سرد ق�سة عالمية.

 »Soulmate«
ال�����ص��ي��ن ال��م��ع��ا���ص��رة ال��م��ذه��ل��ة

على  هذا  اأو  عمره،  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  في  رجاًل  تيبينغ  جا�ستن  اأ�سبح 

متفاخرًا  حيه  في  ي�سير  كان  اأنه  يتذّكر  �سنًا.  االأكبر  اأخــوه  به  اأخبره  ما  االأقــل 

عندما الحظ �سباٌن ي�ستقلون �سيارة حذاءه االأبي�ش النا�سع من نوع »بري�ستو« 

من ماركة »نايكي«.

رب، اإال اأنه ا�ستطاع االحتفاظ بحذائه، فيما  ُدفع جا�ستن تيبينغ اأر�سًا و�سُ

تفرقت مجموعة ال�سبان التي اعتدت عليه عندما الحظت �سخ�سًا 

باأذى  اأُ�سيبا  كانا  ووجهه  كبرياءه  لكن  نحوها.  قادمًا 

واال�ستهزاء  لل�سخرية  تعّر�ش  لذلك،  نتيجة  كبير. 

في  تجّوله  اأثناء  التالية  القليلة  االأيــام  طوال 

�سوارع حيه واأروقة مدر�سته.

رجاًل  اأ�سبحت  باأ�ش!  »ال  له:  قيل 

االآن«.

هذه  فــي  تيبينغ  يفكر  عندما 

اللحظة »التي يفخر بها، اإنما تولد 

مرور  بعد  كبيرًا«  حزنًا  نف�سه  في 

كثيرة  اأ�سئلة  تـــراوده  �سنة،   15

وحلقة  ــة،  ــرجــول ال الــعــنــف،  عــن 

ال�سينمائي  فيلمه  ومــع  الــفــقــر. 

التو�سل  يــاأمــل   ،Kicks االأول 

اإلى بع�ش االإجابات.

اإلى تلك الحادثة  »اأعود  يقول: 

دومــًا  الرجولة  ت�سّكل  لــَم  واأت�ساءل: 

البنى  هــذه  اأ�سباب  ما  للعنف؟  مــرادفــًا 

كن  تعلمناها:  التي  الغربية  االجتماعية 

اأي  عــن  تــعــرب  ال  �سلبًا،  كــن  تــبــِك،  ال  رجـــاًل، 

عالقاتك  عن  دومــًا  وتحدث  الغ�سب،  غير  م�ساعر 

مع الفتيات مع اأنك ال تملك على االأرجح اأي عالقات من 

هذا النوع؟ اأتاأمل هذا الو�سع واأرف�سه تمامًا«.

في  كــان  عندما  الرجولة  مــع  تيبينغ  تجربة  مــن  م�ستوحى   Kicks
ال�ساد�سة ع�سرة من عمره. وكتبه جو�سوا بيرن-غولدن واأنتجه اأي�سًا.

�سردها.  هوليوود  تهوى  التي  كتلك  تقليدية  ن�سوج  عملية  الفيلم  يقّدم  ال 

دون  ي�ساهدونها  َمــن  يحتاج  مــوؤثــرة  مغامرة   Kicks ي�سّكل  العك�ش،  على 

ب�سرية  موؤثرات  )تكملها  بالغ  �سخ�ش  مرافقة  اإلــى  العمر  من  ع�سرة  ال�سابعة 

مميزة، ف�ساًل عن رائد ف�ساء(.

عالوة على ذلك، يتاألف معظم فريقه التمثيلي من مراهقين �سود خبرتهم في 

الفيلم تحديًا كبيرًا،  اإعداد  �سّكل  لذلك،  اأو معدومة. نتيجة  قليلة  التمثيل  مجال 

وفق تيبينغ.

في �سوغه. ومن  تقديمها وعماًل رغب  اأراد  روؤية  تيبينغ  امتلك  ذلك،  رغم 

ح�سن حظه اأن هوليوود »تمر في مرحلة من التبدل الفكري«.

يذكر: »لربما حان الوقت لموجة اأميركية جديدة. ولَم ال ندعوها على هذا 

ووراءهــا،  ال�سا�سة  على  المتنوعة  االأ�سوات  كثرة  اأن  تيبينغ  يعتبر  النحو؟«. 

مطلع  اإلــى  الما�سي  القرن  �ستينيات  باأواخر  تذّكر  والكبيرة،  منها  ال�سغيرة 

الثمانينيات، حين دبت في �سناعة االأفالم االأميركية روح جديدة بف�سل اأ�سوات 

مثل جون كا�سافيت، رومان بوالن�سكي، ومارتن �سكور�سيزي.

عمل  طريقة  �سوغ  اليوم  »نعيد  مو�سحًا:  يتابع 

نقّدم  واأنواعها.  االأفالم  اإلى  ونظرتها  هوليوود 

راهــنــًا اأفـــالمـــًا عــالــيــة الــجــودة تــمــّثــل وجــه 

و�سراعها  الفعلي  المتحدة  الــواليــات 

�سناعتي  توؤخذ  اأن  واآمــل  الحقيقي. 

بغ�ش  الــجــد،  محمل  عــلــى  لــالأفــالم 

اأُقــدمــهــا  الــتــي  االأعــمــال  عــن  النظر 

واالأ�سلوب الذي اأ�سوغها به«.

تـــتـــجـــلـــى روؤيـــــــــة تــيــبــيــنــغ 

 Kicks ن�ش  خــالل  من  القوية 

العمل  بها  اأخرج  التي  والطريقة 

وتفاعل بها مع الممثلين. ويوؤكد 

الــمــفــرح  مــن  اأن  عــلــي  مــاهــر�ــســاال 

ب�سفات  مبتدئ  مخرج  يتحّلى  اأن 

مماثلة.

ــــال اأيــ�ــســًا  ـــــذي ن يـــقـــول عـــلـــي، ال

المميز  الفيلم  فــي  لـــدوره  كبيرًا  اهتمامًا 

�سارة  بمفاجاأة  »حظيت   :Moonlight
في  مهارته  االأولـــى  ال�سفحات  مــن  الحــظــُت  عندما 

لطموحه.  الن�ش. ال حدود  على  الحياة  اإلى  نظرته  اإ�سفاء 

لن يكتفي،  بناء م�سيرة مهنية مميزة.  بالقدرة على  اأنه يتمتع  واأعتقد 

في راأيي، ب�سرد نوع من الق�س�ش. على العك�ش، ي�ستطيع اأن يقّدم اأنواعًا عدة 

منها«.

ي�سيف الممثل: »اأ�سعر كما لو اأنني �سفير ثقافي، عندما اأتعاطف مع هوؤالء 

النا�ش من �ستى االأعراق، االأجنا�ش، الميول الجن�سية، واالأديان، الأنني تعر�ست 

الإجحاف وظلم في هذا المجال. لذلك اأ�ستطيع التعاطف معهم«.

في  واالإعـــالم  االأفــالم  مجال  في  وتخ�س�سه  هــذه،  تيبينغ  قــدرة  وبف�سل 

جامعة كاليفورنيا ب�سانتا بربارا، ونيله �سهادة في الفنون الجميلة من المعهد 

والظلم  التمثيل  �سوء  روؤية  »ا�ستطاع  اأنه  المخرج  يذكر  لالأفالم،  االأميركي 

اللذين يلحقان بكثيرين واإدراك كيفية عمل قطاع االأفالم«.

»Kicks« .. روح اأميركية جديدة في �صناعة الأفالم

اإلــى  ي�سعى  اأن  بــدل  ولكن 

اإلى  يتحّول  مبا�سرة،  االنتقام 

هذه  مــطــاردًا  االآلــة،  في  الطيف 

التكنولوجيا:  العائلة من خالل 

ــهــا الــــذكــــي، و�ــســيــارتــهــا  مــنــزل

الذكية، وهاتفها الذكي.

الــقــ�ــســة جيدة  هـــذه  تــبــدو 

اأخــطــاء  مــن  تت�سّمنه  مــا  رغـــم 

كذلك  منطقي.  غير  وتــ�ــســارب 

بع�ش   .I.T فـــي  تــجــد  ربـــمـــا 

التغا�سي  اإن تمكنت من  المتعة 

عن الهفوات كافة وبلوغ الف�سل 

الثالث المتوقَّع بامتياز.

ــعــل اأبــــرز مــ�ــســاكــل هــذا  ول

ــــذي تــــدور اأحـــداثـــه  ــعــمــل، ال ال

ح�سبما  المتحدة  الــواليــات  في 

م�ساهده  اأن  واقـــع  ُيــفــتــر�ــش، 

الم�سّورة في دبلن تبدو بعيدة 

ق�سر  بعد  االأميركية  المدن  عن 

بالرني.

غول�سفتيه  االإيرانية  الممثلة  داأت 

بلدها  فــي  الفني  مــ�ــســوارهــا  فــرحــانــي 

»اإيلي«  مثل  قّيمة،  اأفــالم  في  م�ساركًة 

قبل  وغيره،  فرهادي  اأ�سغر  للمخرج 

اأن ت�ستقر في فرن�سا عقب ظهورها في 

من  منعها  ــى  اإل اأدى  هــولــيــوودي  فيلم 

العمل مجددًا في اإيران.

االإقامة،  باري�سية  باتت  اأن  ومنذ 

اأفــالم  في  العمل  عن  فرحاني  تكف  لم 

ومنحها  الجن�سية،  ومتعددة  فرن�سية 

بطولة  �سليم  هنير  الكردي  ال�سينمائي 

و  النــــد«  بــيــبــر  �ــســويــت  »مــــاي  فيلميه 

في  فرحاني  و�ساركة  اأقتلك«.  »�سوف 

الفيلم  عبر  العام  هــذا  »كــان«  مهرجان 

الكبير  للمخرج  »باتر�سون«  االأميركي 

جيم جارمو�ش.

واأحـــــدث مـــا فـــي حــيــاة فــرحــانــي 

ــرح  ــمــ�ــس ـــتـــهـــا عـــلـــى ال الـــفـــنـــيـــة اإطـــالل

بما  مــ�ــســرح،  اأي  ولــيــ�ــش  الــبــاريــ�ــســي، 

تامبيت  »ال  قاعة  اأنها تقف فوق خ�سبة 

اأ�س�ستها  التي  تياتر دو ال كارتو�سري« 

الم�سرحية  الــفــنــون  معلمة  وتــديــرهــا 

والعمل  منو�سكين.  اأريـــان  المخرجة 

فرحاني  غول�سفتيه  بداية  ي�سهد  الذي 

الم�سرحية لي�ش اإال »اآنا كارنينا« اإحدى 

الكال�سيكية  الـــروايـــات  واأ�ــســهــر  اأهـــم 

ليون  الــرو�ــســي  تــاألــيــف  مــن  العالمية 

 1877 فـــي  كــتــبــهــا  ــــذي  ال تــولــ�ــســتــوي 

الذي  العنيف  الحب  فيها حكاية  �ساردًا 

مــتــزوجــة مــن رجل  امــــراأة  يــربــط بين 

عــاجــز عــن اإ�ــســعــادهــا و�ــســاب يــدفــع به 

المواقف  اأخطر  اإلى مواجهة  العنفوان 

تخل�ش  اأي  مـــنـــاه،  عــلــى  لــلــحــ�ــســول 

وبين  بينها  القائم  الرباط  من  حبيبته 

و�ــســيــوؤدي  الــر�ــســمــي.  حياتها  �ــســريــك 

الع�سق باآنا كارنينا اإلى االنتحار رامية 

وُحولت  قــطــار.  عجالت  تحت  نف�سها 

العقود  مدار  على  كارنينا«  »اآنــا  روايــة 

ال�سينمائية  االأفــــالم  مــن  الــعــديــد  اإلـــى 

االأمــيــركــيــة والــرو�ــســيــة واالأوروبـــيـــة 

الم�سرحيات  غير  والعربية،  الغربية 

العالمية التي جعلت من كارنينا البطلة 

هز  على  الــقــادرة  المثالية  الماأ�سوية 

الم�ساعر واإ�سالة الدموع.

في  حاليًا  المقدمة  الن�سخة  اأمـــا 

فا�سار،  باري�ش والتي يخرجها غايتان 

النبرات  بع�ش  واإدخــال  الخفة  فتعتمد 

ــــى اأكـــثـــر الـــمـــواقـــف �ــســدة  ــمــرحــة اإل ال

المبادرة  هذه  في  ربما  مقلدة  وق�سوة، 

م�سرحية  مخرج  روف  اإيريك  يفعله  ما 

على  تعر�ش  التي  وجولييت«  »روميو 

»ال  الفرن�سي  الوطني  الم�سرح  خ�سبة 

كوميدي فران�سيز«، من بطولة العربية 

اإبراهيم في �سخ�سية  الجذور �سوليان 

فجاأة  �سك�سبير  يبدو  وحيث  جولييت، 

عالية  فكاهية  روح  ذي  موؤلف  حلة  في 

وجولييت«  »رومــيــو  كــون  من  بالرغم 

مــ�ــســرحــيــة قــاتــمــة فـــي مــغــزاهــا وفــي 

مظهرها.

مع  تقريبًا  يحدث  نف�سه  واالأمـــر 

»اآنا كارنينا«، اإال اأن المرح ال ياأتي هنا 

توؤديها  كما  كارنينا  �سخ�سية  من  اأبــدًا 

فرحاني، بل من �سائر اأفراد الفرقة التي 

واأي�سًا  الثانية  االأدوار  في  بها  تحيط 

يفر�سه  الــــذي  الــ�ــســريــع  االإيـــقـــاع  مــن 

المخرج فا�سار على العمل باأكمله.

وقــــد اأجـــــــادت فـــرحـــانـــي تـــاأديـــة 

الــمــاأخــذ  ولــعــل  المختلفة.  الــمــواقــف 

بلكنة  الفرن�سية  نطقها  عليها  الوحيد 

الممثلين  بين  غريبة  فتبدو  مميزة، 

االآخرين الم�ساركين في العمل.

الق�سة  هـــي  ـــاتـــوي«  ك »مــلــكــة 

فتاة  موتي�سي،  لفيونا  الحقيقية 

كــاتــوي  حــي  فــي  تعي�ش  اأوغــنــديــة 

فيونا  بكمباال.  والفقير  الع�سوائي 

�ــســاحــبــة الــتــ�ــســعــة اأعـــــوام والــتــي 

ت�سربت  اأن  بعد  الــذرة  تبيع  كانت 

لعبة  نحو  تنجذب  الــمــدر�ــســة،  مــن 

ال�سطرنج، التي غيرت حياتها.

خ�سبة  مـــــادة  فــيــونــا  ــة  قــ�ــسّ

االإن�سانّي.  الّطابع  ذات  للموا�سيع 

ــايــر،  الــفــيــلــم مـــن اإخـــــــراج مـــيـــرا ن

يحمل  كتاب  من  مــاأخــوذة  والق�سة 

نف�ش العنوان للكاتب االأميركي تيم 

ال�سينما  نجمة  وتج�سد  كروثر�ش. 

مــاديــنــا نــالــوانــجــا 

كما  فـــيـــونـــا،  دور 

اأّمـــهـــا  دور  تــلــعــب 

الكينية  الــمــمــثــلــة 

لوبيتا نيونج التي 

كاأف�سل  اأو�سكار  جائزة  على  حازت 

فيلم  في  دورها  عن  ُم�ساعدة  ُممّثلة 

»اثنا ع�سر عاما من العبودية«.

المطلقة  االأ�سالة  منحت  ميرا 

اإنها  قــالــت  الق�سة.  لــهــذه  والــحــب 

عا�ست في اأوغندا الأكثر من ع�سرين 

تعرف  وباأنها  عاما 

هذا المكان وتحبه، 

ــــــــــدت اإظــــهــــار  واأك

كما  النا�ش  هـــوؤالء 

كامل،  وب�سكل  هــم 

بالكامل،  هــم.  كما 

يعي�سون  وبــاأنــهــم 

فــــــــي عـــــــالـــــــم مـــن 

الن�سال، وهو ما ال 

يحدد من هم.

دور  يــجــ�ــســد 

مـــدربـــهـــا روبـــــرت 

كــاتــيــنــدي، الــمــمــثــل الــبــريــطــانــي 

اأويــلــو  ديــفــيــد  االأ�ــســل  النيجيري 

الذي اأّدى دور مارتن لوثر كينغ في 

ديفيد  وع�سر.  واأربعة  األفين  العام 

اأويلو قال: »بما اأّن المخرجة امراأة، 

اختيار  �سبب  هو  هذا  اأّن  اأعتقد  اأنا 

فتاة �سابة كبطلة للفيلم. هناك نوع 

رجال  مخرجا  اأّن  لــو  الــغــوايــة،  مــن 

دوري  اأّن  اأظــّن  الفيلم،  على  اأ�سرف 

كان �سيكون الدور االأ�سا�سي، وهذا 

على  ي�سرف  مــدرب  دائما،  نــراه  ما 

على  وي�ساعدهم  االأطــفــال،  تدريب 

تحقيق هذا وذاك، وراأينا ذلك وكان 

االأكثر اأهمية وبالتاأكيد االأكثر اإلهاما 

بالن�سبة لي«.

فــيــلــم »مــلــكــة كـــاتـــوي« عــر�ــش 

ال�سينمائي  تورونتو  مهرجان  في 

على  وح�سل  ــعــام،  ال هــذا  ــدولــي  ال

اعجاب النقاد.

غول�صفتيه فرحاني »اآنا كارنينا« في باري�ص

I.T. بير�ص برو�صنان.. باهت في فيلم

مقدمًا  ني�سون،  ليام  عن  باهتة  ن�سخة  اإلى  برو�سنان  بير�ش  يتحّول 

الطلب  على  االأفــالم  �سوق  في  بات  اإنه  حتى  االآخــر،  تلو  التجاري  الفيلم 

القرن  خم�سينيات  فــي  ديترويت  فــي  مــوتــورز«  »جــنــرال  ب�سركة  اأ�سبه 

الما�سي. ويمثل فيلم I.T. البالغ ال�سخافة وغير المتقن النموذج االأخير.

اأعمال  رجــل  ريــغــان،  مايك  دور  برو�سنان  يـــوؤدي   ،.I.T فيلم  فــي 

ُيعتبر  جديد  لتطبيق  اأولــيــًا  عامًا  عر�سًا  يطلق  الطيران  عالم  في  ثــري 

بهفوات  يقّدمه يحفل  الذي  العر�ش  اأن  اإال  الخا�سة«.  الطائرات   Uber«

تقنية ي�سارع خبير تكنولوجيا المعلومات الحر اإيد )جيم�ش فريت�سيفيل 

عن  الجميع  يعجز  اأن  بعد  حلها  اإلــى   )Animal Kingdom مــن 

اإ�سالحها. تثير عبقرية اإيد اإعجاب ريغان الذي يقنعه بالقدوم اإلى منزله 

�سبكة  م�ساكل  بع�ش  ي�سلح  كي  التكنولوجية  االبتكارات  باأحدث  المزود 

االإنترنت، ف�ساًل عن اأنه يقّدم له وظيفة في �سركته.

تثير ابنة مايك المراهقة )�ستيفاني �سكوت( اإعجاب اإيد، الذي يتعاطى 

مع عالم التكنولوجيا ب�سرعة مذهلة ويتمتع بحنكة ودراية مخيفين. لذلك 

عندما يطرد مايك اإيد من المنزل ومن العمل، ي�سّن خبير التكنولوجيا هذا 

»هجومًا �ساماًل«.

»فيونا موتي�ص« من م�صّردة اإلى بطلة عالمّية ورمز وطنّي
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