
21

ح�سن حداد hshaddad@batelco.com.bh

من ذاكرة ال�سينما

المراأة كمخرجة للفيلم الروائي الم�صري )9(

التليفزيون: ح�صور اآخر

العدد )14113( - ال�صنة الحادية والأربعون - ال�صبت 12 �صفر 1438هـ - 12 نوفمبر 2016م

في  ظهورها  عن  تاأخر  قد  ال�صينما  في  كمخرجة  المراأة  ظهور  اأن  المالحظ  من 

�لمر�أة  قدرة  في  وي�شكون  يخ�شون  �ل�شينمائيين  �لمنتجين  لأن  وذلك  �لتليفزيون، 

بتحمل �أعباء م�شروع �شينمائي كبير، لذلك كانت فر�ص �لعمل للمر�أة قليلة �أو منعدمة. 

�ل�شاحة  لما برزتا على  �أفالمهما،  باإنتاج  �أن نادية حمزة ونادية �شالم قد قامتا  فلول 

�ل�شينمائية. ول حما�ص و��شف فايز ـ �لمنتج �لجاد ـ للفكرة �لتي قدمتها له �لمخرجة 

ـ �إلى �لنور. غير  �إينا�ص �لدغيدي، لما ظهرت هذه �لفكرة ـ في هذه �لفترة على �لأقل 

�أن فكرة �لمنتجين عن �لمر�أة كمخرجة بد�أت تتغير �إلى �لأف�شل في �لآونة �لأخيرة.

�أما �لتليفزيون ـ ب�شفته قطاع عام ـ فقد �أعطى �لفر�شة للمر�أة في كافة �لمجالت 

مثل  مخرجات  وبــرزت  �لإخــر�ج.  �إلــى  و�لديكور  و�لمونتاج  �ل�شيناريو  من  �لفنية 

�إنعام محمد علي، وعلوية زكي، وعلية يا�شين. ولم يقت�شر عمل هوؤلء على �إخر�ج 

�لم�شل�شالت فقط، بل قدمت علوية زكي فيلم )رجل ��شمه عبا�ص(، وقدمت �إنعام محمد 

علي فيلم )�آ�شفة �أرف�ص �لطالق(.

ولأهمية فيلم �إنعام محمد علي وجر�أة �لفكرة �لتي طرحها، �شناأخذه مثاًل لأفالم 

�لمخرجات في �لتليفزيون ـ علمًا باأن مو�شوعنا يخت�ص �أ�شا�شًا بمخرجات �ل�شينما ـ 

ولذلك �شيكون تناول هذ� �لفيلم ومخرجته ��شتثناء ل بد منه.

�إنعام محمد علي: �لدعوة لمجتمع متح�شر

�لم�شري،  �لتليفزيون  في  �لبارز�ت  �لمخرجات  من  علي  محمد  �إنعام  تعتبر 

لالأ�شرة  �لجتماعي  �لــو�قــع  تلم�ص  على  ــقــدرة  و�ل بــالــجــودة  لها  ت�شهد  و�أعــمــالــهــا 

�لحب، هي  تليفزيونية هامة مثل )حتى ل يختنق  لقد قدمت م�شل�شالت  و�لمجتمع. 

مثالية(.  )�أم  �أبــرزهــا  �شهر�ت  وقدمت  �لعمر(.  ح�شاد  للحب،  دعــوة  و�لم�شتحيل، 

وجميعها تهتم بق�شية �لمر�أة ودورها في قيام �لأ�شرة �لناجحة.

تقول �لمخرجة: )...�شحيح �أن معظم م�شل�شالتي تعالج ق�شية �لمر�أة، ولكنني 

�أنا  �أد�فع عن �لمجتمع كله،  �أد�فع عن �لمر�أة فقط بل  ل�شت متحيزة للمر�أة، لأنني ل 

متحيزة لمجتمع متح�شر يدفع عنه تهمة �لتمييز بين �لرجل و�لمر�أة، تلك �لتهمة �لتي 

ماز�لت قائمة في م�شر و�لوطن �لعربي(# مجلة �شيدتي 1985/03/11.

)�آ�شفة  ��شم  تحت  �لتليفزيون  لأفالم  �لفيلمية  تجاربها  �أول  قدمت  هذ�  كل  بعد 

نادية  وحو�ر  �شيناريو  �شاه،  ُح�شن  كتبتها  ق�شة   ،1985 عام  �إنتاج  �لطالق(  �أرف�ص 

ر�شاد. وقد �أثار �لفيلم ردود فعل قوية وموؤيدة للفكرة �لجريئة �لتي طرحها.

يقدم لنا �لفيلم �شخ�شية �لزوجة �لهادئة �لطيبة منى )ميرفت �أمين( �لتي تفرغ 

وقتها لزوجها وتربية �بنتها �لوحيدة، وت�شعى باإخال�ص لر�حتهما، وتعتبر حياتها 

مع زوجها ع�شام )ح�شني فهمي( كل ما في مجتمعها. ولكن زوجها يفاجئها في �لعيد 

�لعا�شر لزو�جهما، باأنه يريد �لنف�شال عنها وبهدوء. ت�شعر �لزوجة في هذه �للحظة 

باأن كل �شيء قد �نتهى، وكل �أحالمها وكبرياوؤها و�لإنجاز�ت �لتي حققتها على مدى 

ع�شر �شنو�ت تحطمت بكلمات قليلة تفوه بها زوجها. عندها ل تملك �إل �أن ترف�ص هذ� 

�لطالق، بكل قوة لديها ��شتمدتها من �شنو�ت �ل�شعادة �لتي ق�شتها معه، ترف�شه بدون 

من  �أفاقت  وبعدما  �لمفاجئ.  �لقر�ر  هذ�  يتخذ  �لتي جعلته  �لأ�شباب  لمعرفة  �لحاجة 

�ل�شدمة، لم تجد معها �شوى و�لديها و�شديقتها هناء )نادية ر�شاد( �أ�شتاذة �لقانون 

يثير  �لمو�شوع  هذ�  في  �لجدل  وبد�أ  �شديقتها.  فيه  تقف  �لتي  �لموقف  �أثارها  �لتي 

�هتمامها، وهي �لتي ل تن�شغل بمثل هذ� �لجدل ل في �لبيت ول في �لجامعة، وبرز 

�أمامها ت�شاوؤل وحيد: هل من حق �لزوج �أن يطلق زوجته بدون ��شت�شارتها ؟ مع �لعلم 

�إن �لقو�نين �لت�شريعية و�لو�شعية تكفل للزوج هذ� �لحق.. فتن�شح �أ�شتاذة �لقانون 

�شديقتها باللجوء �إلى �لق�شاء ل�شتعادة زوجها، وتقرر في نف�ص �لوقت �لتر�فع عنها، 

بعد �أن تركت عملها في �لجامعة بد�فع ع�شقها للعد�لة، وتبنيها لق�شية �شديقتها كمثال 

للتع�شف في ��شتخد�م �لحق �لذي ي�شل �إلى �لقتل، فالأ�شرة كان حي �أي�شًا.

�أمام �لر�أي �لعام، وفي و�شائل �لإعالم �لمقروءة  �أن يثار هذ� �لمو�شوع  وبعد 

و�لم�شموعة، بعد كل ذلك ل تنجح �أ�شتاذة �لقانون في �إقناع �لمحكمة بعد�لة ق�شيتها. 

لكنها تنجح في مبتغاها وهو عودة �لزوج لزوجته. وفعاًل يعود �لزوج معتذرً� ليقول 

لزوجته �أنه �شيعو�شها عن كل �شيء �شاع، ولكن �لفيلم ينتهي بهذه �لعبارة على ل�شان 

�لزوجة )�إللي �شاع ما يتعو�ش�ص .. �إللي �شاع �إح�شا�شي بالأمان(.

قد  �ل�شيناريو  �أن  �إل  نجاحه،  في  �لفيلم  عليها  �عتمد  �لتي  �لفكرة  قوة  برغم 

�أخفق في بع�ص �لأحيان. فقد �ت�شف �لفيلم بالم�شاهد �لطويلة و�لحو�ر �لم�شتر�شل 

و�لرتابة �لمملة، خ�شو�شًا قبل معرفة �لزوجة بقر�ر زوجها. وقد حاولت �لمخرجة 

على  تنعك�ص  �لتي  �لتعبير�ت  لتعك�ص  �للقطات،  في  �ل�شريع  بالمونتاج  ذلك  تجنب 

وجوه �ل�شخ�شيات.

زوجته  ويترك  كهذ�،  خطير  قــر�ر  �تخاذ  من  �لــزوج  بموقف  �لفيلم  يقنعنا  لم 

لمجرد  خدمته  في  وتتفانى  �لوقت  نف�ص  في  تحبه  و�لتي  و�لثرية  و�لجميلة  �ل�شابة 

فالنزوة  طارئة،  نزوة  �لت�شرف  هذ�  كان  لو  وحتى  �لأول.  حبه  كانت  �أخرى  �مــر�أة 

ل يمكنها �أن تاأتي من فر�غ، بل لها �أ�شباب ومقدمات تتعلق بتفا�شيل حياة �لأ�شرة.

فاأغلب  �لخارجي،  بالت�شوير  �لهتمام  في  �ل�شورة  لغة  من  �لفيلم  ي�شتفد  لم 

ما  ـ  �لتليفزيون  م�شل�شالت  في  �لت�شوير  كعادة  ـ  مغلقة  �أماكن  في  �شورت  م�شاهده 

عد� لقطات ق�شيرة جدً� في �لنادي و�ل�شيارة. و�هتم �لفيلم باللقطات �لمقربة ب�شكل 

علي  محمد  �إنعام  تجربة  نجاح  في  �شاهم  ولقد  للتليفزيون.  ينتمي  باعتباره  ملفت، 

وتقديم روؤيتها �ل�شينمائية �لأولى، وجود مو�شوع جديد وجريء ذو فكرة ومعالجة 

فنية جيدة.

وتظل �لنهاية �لمفتوحة وغير �لتقليدية، من �أهم ما و�شل �إليه �لفيلم من نتائج 

�لعودة  رف�شت  �إنها  �أم  لزوجها  �لزوجة  عادت  هل  للمتفرج  يبين  لم  حيث  �إيجابية، 

�إليه مثلما رف�شت رغبته في �لطالق �شابقًا. �إنه هنا يدق جر�ص �لإنذ�ر في وقت �ألغي 

�لبرلمان  من  غيبة  1979، وفي  عام  في  �لذي �شدر  �ل�شخ�شية،  �لأحو�ل  قانون  فيه 

�لذي رف�ص من �لمحكمة �لد�شتورية �لعليا، ويتجدد �لحو�ر مرة �أخرى حول عالقات 

�لرجل بالمر�أة في �لمجتمع �لم�شري.

التذاكر
ك 

شبا

عملية الكرومايت

�لنوع: در�ما، �أك�شن.

جونغ  لي  ني�شون،  ليام  �لبطولة: 

جاي.

�لإخر�ج: جون لي.

في  �لفيلم  �أحــد�ث  تدور 

مــطــلــع خــمــ�ــشــيــنــيــات �لــقــرن 

ــي حــــول مــجــمــوعــة  ــمــا�ــش �ل

يتم  �ل�شريين  �لــعــمــالء  مــن 

�أن�شون  مدينة  �إلــى  �إر�شالهم 

من �أجل تمهيد �لطريق للغزو 

�لمعروف بعملية �لكرومايت 

على كوريا �ل�شمالية.

قعيد البيت

�لنوع: در�ما، ت�شويق.

�أوليفر  و�ت�ص،  ناعومي  �لبطولة: 

بالت.

�لإخر�ج: فارين بالكبيرن.

حول  �لفيلم  �أحــد�ث  تدور 

مجال  في  تعمل  نف�شية  طبيبة 

في  وتعي�ص  �لأطفال  نف�ص  علم 

في  �لمعاق  �بنها  مع  تامة  عزلة 

�إنجالند،  نيو  مــن  ريفية  بلدة 

محا�شر  طفل  �أمام  نف�شها  تجد 

في عا�شفة ثلجية قاتلة، وعليها 

�لطفل  لإنــقــاذ  و�شيلة  تجد  �أن 

قبل �أن يختفي �إلى �لأبد.

اأ�صرار التعرفها عن 

»�صكارليت جوهان�صون«

�أيــقــونــة  جــوهــانــ�ــشــون  �شكارليت 

جــمــال هــولــيــووديــة، ورمــــز لــالأنــوثــة 

�لــجــمــيــالت ملئ  و�لــجــاذبــيــة، وعـــالـــم 

�لنجمة  حياة  كو�لي�ص  وفي  بالأ�شر�ر، 

�لجميلة �لعديد من �لأ�شر�ر و�لمعلومات 

�لكثيرون  يعلمها  ل  �لــتــي  �لمده�شة 

كندي  مهند�ص  �شكارليت  فو�لد  عنها، 

�شقيق  ولديها  �أعمالها،  مديرة  وو�لدتها 

تو�أم، يدعى هانتر جوهان�شون، ت�شبقه 

ــي �لــمــيــالد،  ــق ف ــائ �ــشــكــارلــت بــثــالث دق

وكالهما �شارك في عمل كوميدي و�حد 

لم  هنتر  ولكن  م�شو�رهما،  بــد�يــة  فــي 

حيث  ك�شقيقته،  �لتمثيل  م�شو�ر  يكمل 

حملة  في  وعمل  �ل�شيا�شة  طريق  �شلك 

�أخت  ولها  بــاأوبــامــا،  �لخا�شة  �لدعاية 

ممثلة تدعى فاني�شا يوهان�شون.

�لــر�ئــع  جمالها  �لــعــالــم  وثــق  وقــد 

�لمر�أة  �ختيارها  تم  حينما  و�لمتميز 

�لأكثر �إثارة على كوكب �لأر�ص من قبل 

�أكثر من مجلة عام 2006، و�أحلى �مر�أة 

عامي   »people« بح�شب  �لعالم  في 

�لمر�أة  �ختيارها  وتــم   ،2010  ،2007

�لعالم  فــي  طبيعي  جــمــال  �أحــلــى  ذ�ت 

 ،2011 عام  بريطاني  ��شتفتاء  بح�شب 

للقيام  رف�شها  يتم  �أن  �لمده�ص  ومــن 

و�شم  ذ�ت  �لفتاة  فيلم  في  �لأدو�ر  باأحد 

�لتنين، لأنها جميله �لى درجة كبيرة.

وجمالها  ر�شاقتها  �أ�ـــشـــر�ر  وعـــن 

�شحيًا،  غذ�ئيًا  نظامًا  تتبع  �أنها  قالت 

�لوجبات  لتناول  بحاجة  �شعرت  و�إن 

�ل�شريعة مثل وجبات برجر كينج �لتي 

�لم�شي  على  تحر�ص  فهي  تع�شقها، 

يتاأثر  ل  حتى  طويلة  لفتر�ت  بعدها 

ل  وهــي  ــز�ئــدة،  �ل بال�شعر�ت  قو�مها 

تف�شل و�شع كميات كبيرة من �لمكياج ، 

فهي تتخلى عن �لمكياج تمامًا في �أوقات 

�ليوم �لعادية، وتهتم فقط بو�شع مكياج 

معتدل قبل �لظهور �أمام �لكامير�ت.

عاطفية  عالقات  ل�شكارليت  وكــان 

بال�شحفي  عــالقــتــهــا  �آخـــرهـــا  كــثــيــرة 

كللت  و�لتي  دوريــاك،  رومان  �لفرن�شي 

مولد  من  قليلة  �أ�شابيع  بعد  بــالــزو�ج، 

�أن  �ــشــكــارلــيــت  وتــــرى  روز،  �بــنــتــهــمــا 

�لزو�ج و�لأمومة يحتاجان لبذل �لكثير 

من الجهد.

ظـــهـــرت �ــشــكــارلــت عــلــى �ــشــا�ــشــة 

�لتليفزيون في �شن �شغيرة جد�، حيث 

كان عمرها ثماني �شنو�ت فقط، و�شاركت 

�شن  في  �لفنية  �لأعــمــال  من  �لعديد  في 

و�لتلقائية  �لخبرة  �أك�شبتها  �شغيرة 

�أعمالها  �أول  وكــانــت  �لــ�ــشــا�ــشــة،  �أمــــام 

ال�صينمائية 

 1994 عــام  فــي 

فيلم  �أول  في  �شكارليت  �شاركت  حيث 

�أكثر  فقط  لي�شت  وهي   .»North« لها 

�أكثرهن  و�أيــ�ــشــا  بــل  جــمــال  �لممثالت 

ــــروة، فــقــد �أ�ـــشـــدرت مــجــّلــة فــوربــ�ــص  ث

لئحة �أعلى �لممثالت �أجرً� لعام 2015، 

�لثانية  �لمرتبة  �شكارليت  فيها  �حتّلت 

 2015 عــام  جمعت  حيث  �لقائمة،  فــي 

لت�شاعف  دولر،  مليون   35.5 حو�لى 

تقريبًا �إجمالي �أجرها �لذي تقا�شته في 

ومــع   ،2014 عــــام 

بد�أت  �أعمالها،  نجاح 

�ـــشـــكـــارلـــيـــت ُتــطــالــب 

جميع  عــلــى  بــعــربــون 

م�شبقًا  ُيـــدفـــع  ــهــا  �أعــمــال

ماليين   10 ــى  حــو�ل وقيمته 

ي�شتطيع  �أن  �لطريف  ومن  دولر. 

حلم  تحقيق  كونج  هونج  من  مهند�ص 

�شكل  على  �آليًا  �إن�شانًا  وي�شنع  حياته 

�شكارليت  �لــ�ــشــقــر�ء  هــولــيــوود  ممثلة 

ريكي  �نتهى  �أن  وبــعــد  جوهان�شون، 

ل�شكارليت،  �لهظمي  �لهيكل  �شناعة  من 

جلدها،  ل�شناعة  بال�شليكون  ��شتعان 

كما تمكن من جعلها تعبر عن م�شاعرها 

مثل  �لوجه  تعبير�ت  بع�ص  با�شتخد�م 

تحريك  ت�شتطيع  كما  و�لغمز،  �ل�شحك 

نجمة  ــ�ــشــرت  ن ـــا.  ـــه ـــي وذر�ع رجــلــيــهــا 

الأميركية  هوليوود 

عبر  جوهان�شون،  �شكارليت  �ل�شقر�ء 

»في�شبوك«،  عــلــى  �لــخــا�ــشــة  �شفحتها 

�ل�شغير�ت،  للفتيات  ن�شائحها  خال�شة 

بالجمال  يتم�شكن  �أن  �إلى  �إياهن  د�عية 

�لد�خلي �أكثر من �لمظهر �لخارجي.

�شورة  جوهان�شون،  وو�شعت 

لها بدون �أي م�شاحيق تجميل على 

طبيعي  من�شدل  و�شعر  �لإطــالق 

يثقن  بــاأن  لهن  منها  ر�شالة  في 

ــهــن وبــجــمــالــهــن  بــاأنــفــ�ــص

�أي  مــن  �أكــثــر  �لطبيعي 

وكتبت  �آخـــــر.  �ــشــيء 

ــمــيــة  ــعــال الـــنـــجـــمـــة ال

»ور�ء  تقول: 

 ، يق لبر �

ور�ء 

�لــمــالبــ�ــص  تــلــك  كـــل  ور�ء  �لــمــاكــيــاج، 

�لمبهرجة، هناك فتاة عادية ح�شلت على 

وظيفة غير عادية«.

�لفتيات  ر�أيــــت  »لــقــد  و�أ�ــشــافــت: 

ويحاولن  �لم�شاهير  يتبعن  �ل�شغير�ت 

يحاولون  �إنهن  منهم،  و�حــدة  يكن  �أن 

�لمثالي، و�لجلد  بالج�شم  �لكمال،  بلوغ 

و�لــبــ�ــشــرة �لــمــثــالــيــة، وهـــن ل يــدركــن 

تماما حقيقة �أن ور�ء هذ� �لمنظر هناك 

�لمكياج  �لم�شممين وخبر�ء  من  �لكثير 

هناك  ا  و�أي�شً �لفنانين  ي�شكلون  �لذين 

�لت�شوير و�لفوتو�شوب«.

�أن  ــم  ــك »ل وقـــالـــت جــوهــانــ�ــشــون: 

نف�شك  تحبين  ل  حتى  كنِت  لو  تتخيلو� 

�أول  �أحــــد،  يحبك  �أن  تتوقعين  كــيــف 

نف�شك  تحبي  �أن  تعلمي  �شيء  كل  وقبل 

يريده  مــا  ولي�ص  �أنــت  مــن  تكوني  ــاأن  ب

�أن  هــو  بــه  �لقيام  عليِك  مــا  كــل  �لــعــالــم، 

رحيمة  وتكوني  كبير  قلب  لديك  يكون 

ر�شالتها،  نهاية  وفي  �لآخــريــن«.  تجاه 

متابعيها  مــن  �لعالمية  �لنجمة  طلبت 

ن�شر �لر�شالة قائلة: »لندع �لعالم يعرف 

�لمظهر  من  �أكثر  �لد�خلي  �لجمال  قيمة 

الخارجي«. 

�لأمريكية  �لعر�ص  دور  ت�شتقبل 

 Rock جوهان�شون  �شكارليت  فيلم 

�شركة  �إنتاج  من  وهو   ،that body
Sony pictures وبطولة �شكارليت 
وزوى  ماكينون،  وكيت  جوهان�شون، 

بيل،  وجيليان  مــور،  وديمى  كر�فيتز، 

 Paul W. و�إلنا جليزر، ومن تاأليف 

�نيلو  لو�شيا  �إخــر�ج  ومن   Downs
�لتى �شاركت فى كتابة �ل�شيناريو �أي�شا، 

ر�ق�ص  مقتل  حول  �لفيلم  ق�شة  وتــدور 

فى �إحدى �لحفالت �لمقامة بمنزل يطل 

على �ل�شاطئ بميامى. 

�شكارليت  تنتظر  �آخــر  جانب  مــن 

�لإنيم�شين  فيلمها  عر�ص  جوهان�شون، 

sing فى دور �لعر�ص دي�شمبر �لمقبل 
وهو من بطولة ري�ص ويذر�شبون و�شيث 

ماكونهى  ماثيو  و�لنجم  ماكفارلن 

كيلى،  وتــورى  �إيجرتون  تــارون 

ــيــف و�إخــــــر�ج جـــارث  ــاأل ومـــن ت

فى  �أحــد�ثــه  ــدور  وت جينينجز، 

يحاول  حيث  �لحيو�نات،  عالم 

�لــذى   »Buster Moon«

يــجــ�ــشــده مــاثــيــو مــاكــونــهــى، 

�إقـــامـــة مــ�ــشــابــقــة لــلــغــنــاء فى 

�لمدينة بم�شاركة جميع 

الـــمـــوجـــوديـــن 

بها.

�لمقرر  وورلــد«  »جور��شيك  �شل�شلة  من  �لثاني  �لجزء  �أحــد�ث  �أن  يبدو 

�لذي  ــد«  وورل »جور��شيك  عن  مختلفة  ب�شيغة  �شتاأتي   ،2018 في  عر�شه 

�لتي  �لق�شة  �أحــد�ث  على  �لغمو�ص  �شي�شيطر  حيث  �لما�شي،  �لعام  عر�ص 

يتوقع �أن تحرف »جور��شيك وورلد 2« عن �شكة �ل�شل�شلة �لتي طالما حافظت 

في مجملها على خط �شردي و�حد لالأحد�ث.

كوميدية،  �شير�فقها من جرعة  �لفيلم وما  في  �لمتوقعة  �لغمو�ص  كمية 

�لفيلم  �ل�شينما، حيال �شكل  �لعديد من مو�قع  باأن تثير توقعات  كانت كفيلة 

و�لذي  بايونا.  �أيه.  جي.  �ل�شباني  �لمخرج  توقيع  �شيحمل  و�لذي  �لمقبل 

�لخط،  هذ�  عن  ينحرف  �أن  يمكن   »2 وورلد  »جور��شيك  باأن  �أخيرً�،  �شرح 

�لأجــز�ء  مع  مقارنة  ورعــبــًا  وقتامة،  غمو�شًا  �أكثر  �شيكون  باأنه  مو�شحًا 

�لذي  �لنجوم،  حــرب  �شل�شلة  من  �لخام�ص  بالجزء  �إيــاه  م�شبهًا  �لما�شية، 

قاله  لما  ووفقًا   .)1980( �ل�شربات«  تعيد  »�لمبر�طورية  عنو�ن  تحت  جاء 

و�أنه  متكاملة،  ثالثية  من  ثانيًا  جزءً�  �شي�شكل  �لجديد،  �لفيلم  فاإن  �لمخرج 

من  �شيئًا  �شيحمل  بر�ت،  كري�ص  �لممثل  �أد�ء  ولكن  نجومه،  على  �شيحافظ 

كما  مظلمًا  �شيكون  �لثاني  »�لجزء  وقال:  قتامة.  �أكثر  و�شيكون  �لكوميديا 

هو �لحال في«�لإمبر�طورية تعيد �ل�شربات». و�أ�شاف:«ق�شة �لفيلم �شتاأخذ 

منحى �آخر مختلفًا، وبالتاأكيد �أن ذلك �شي�شكل �شدمة حقيقية للجمهور �لذي 

لن يتوقع ما �شيحدث».

�لغمو�ص  حول  بويانا  بت�شريحات  كثيرً�  �هتمت  �ل�شينمائية  �لمو�قع 

ما  حيال  توقعاتها  بــاإطــالق  لتبد�أ   ،«2 وورلـــد  �شيكتنف«جور��شيك  ــذي  �ل

ق�شته،  في  �نعطافة و��شحة  ت�شكل  قد  رئي�شية،  �أحد�ث  �لفيلم من  �شي�شهده 

�أن تربطه بموت  �لتغيير، وحاولت  ذ�ته عن �شكل هذ�  �لوقت  وت�شاءلت في 

بين »جور��شيك وورلد  مقارنة  �لفيلم.وقالت:«عقد  في  �لرئي�شية  �ل�شخ�شية 

2« و�لجزء �لخام�ص من حرب �لنجوم، يبدو �أنه ي�شير �إلى محاولة �لمخرج 

من  ولحظات  �لغمو�ص  منحها  عبر  �لأحـــد�ث،  في  �لــتــو�زن  بع�ص  �إحــد�ث 

بر�دي�ص  �لفيلم  بطولة  في  �شي�شارك  بر�ت،  كري�ص  جانب  �إلى  �لكوميديا». 

�لجزء  �شيناريو  تاأليف  تريفورو  كولين  �لمخرج  يتولى  فيما  �ي�شًا،  هو�رد 

�لثاني من �لفيلم، علمًا باأن تريفورو كان قد �أخرج �لجزء �لأول من �لثالثية 

�لجديدة. وقد حقق«جور��شيك وورلد»�ير�د�ت تجاوزت حاجز مليار و600 

مليون دولر على �شباك �لتذ�كر �لعالمي.

الغمو�ض يحرف »جورا�صيك وورلد 2« عن �صكة �صل�صلته

 « �لموريتاني  �لفيلم  �لعالي  �لفني  �لم�شتوي  ذ�ت  �لأفريقية  �لأفــالم  قائمة  ت�شدر 

تمبكتو« �أو »حزن �لطيور«، �لذي �أنتج في مايو 2014 ونجح في �أن يحجز له مكاًنا �شمن 

كان  قد  �لعام،  هذ�  �أجنبي  فيلم  كاأف�شل  باأو�شكار  للفوز  �لمر�شحة  �لت�شعة  �لأفــالم  قائمة 

ب�شكل  لل�شينما  �إعادة نظرتي  في  �شبًبا جوهرًيا  �شي�شاكو  �لرحمن  عبد  للمخرج  »تمبكتو« 

عام، تلك �لنظرة �لتي د�مت ع�شر �شنو�ت كاملة.

�لفيلم يناق�ص ق�شية �لتطرف �لديني وما تمثله هذه �لق�شية من خطر يد�هم �لمجتمع 

�لعربي و�لإفريقي، وتلك �لتي باتت تنذر بانهيار �أمم باأكملها وهدم كل ما هو جميل، �لفيلم 

ماأخوذ عن وقائع حقيقية في عدد من دول �لقارة فيحكي عن �شيطرة جماعات جهادية علي 

مدينة »تمبكتو« �شمال مالي، يحرمون �شماع �لمو�شيقي و�لغناء وحتي مز�ولة لعبة كرة 

بالجلد  وقو�نينهم  لأو�مرهم  �لخ�شوع  يرف�شون  �لذين  �لأهالي  على  يحكمون  كما  �لقدم 

ع�شرين جلدة و�أربعين جلدة وقد ت�شل في بع�ص �لأحيان �إلى �لرجم �لعلني.

�لفيلم ياأ�شرك منذ �لوهلة �لأولى �لتي ت�شاهده فيها، �شا�شة �لعر�ص كادت تنطق من 

�لدقيقة  بالتفا�شيل  �لمخرج  �هتمام  �لفيلم،  عليها  يحتوي  �لتي  �لطبيعية  �لمناظر  زخم 

متما�شك  در�مــي  ببناء  »تمبكتو«  يتميز  �لــحــو�ر،  من  �لخالية  �لم�شاهد  في  جلًيا  �ت�شح 

�أحجام  وتنوع  �لو�قع  تحاكي  �لتي  �لم�شاهد  تتابع  متميز،  و�إخــر�ج  محكم  و�شيناريو 

رو�ئًيا  فيلًما  ت�شاهد  ل  باأنك  ت�شعر  تجعلك  طياته  بين  تكمن  �لتي  و�لن�شيابية  �للقطات 

طوياًل مدته �شاعة ون�شف، بل ت�شاهد عمل ل يتعدى ب�شع دقائق.

بعد تحريم لعب كرة �لقدم ومعاقبة كل طفل يلعب �لكرة بع�شرين جلدة، نجد �أطفال 

»تمبكتو« غير م�شت�شلمين وحبهم لكرة �لقدم كان �أكبر بكثير من �أي عقاب قد يحدث لهم، 

�إلى فريقين ويبد�أون �للعب علي  فنر�هم يتخيلون وجود كرة قدم ب�شحبتهم وينق�شمون 

�أر�شية ب�شيطة �شنعوها باأيديهم، على �لرغم من �أن �لفعل �لذي يحتويه هذ� �لم�شهد كان 

غاية  في  م�شهد  كان  �أنه  �إل  �لأ�شل  في  كرة  وجود  لعدم  وذلك  حقيقًيا  وغير  وهمًيا  فعاًل 

�لمقاومة و�لإبد�ع وهو بالتاأكيد من �أقوى و�أعظم م�شاهد �لفيلم.

في نف�ص �ل�شياق يتناول �لفيلم ق�شة »كيد�ني« ذلك �لرجل �لم�شالم �لذي يعي�ص حياة 

هادئة مع زوجته »�شاتيما« و�بنته »تويا« و�بنه، يق�شي يومه كله في تربية عدد من �لأبقار، 

لز�ل يح�شب نف�شه بعيد� كل �لبعد عن �ل�شر�عات �لتي تدور في بلدته، لكن يفاجئ باأنه 

مزروع في و�شط هذه �ل�شر�عات وذلك بعد �أن تورط في قتل �شياد �ل�شمك »�أمادو« بالخطاأ 

ثم يقدم للمحاكمة ويحكم عليه بالإعد�م، �أبدع �شي�شاكو في كتابة �ل�شيناريو بقدر �إبد�عه 

في �لإخر�ج كما وفق في �ختياره طاقم �لتمثيل وكذلك �أماكن �لت�شوير، حيث تم ت�شوير 

معظم �أحد�ث �لفيلم في مدينة »ولتة« جنوب �شرق موريتانيا.

�إن�شانًيا بعيًد� قد يظل �شوؤ�ًل  نهاية �لفيلم جاءت مفتوحة تحمل في م�شمونها عمًقا 

�لفكري  �لغزو  لهذ�  �لعربي  �لعالم  نحن  نت�شدى  كيف  وهو  مقبلة،  ل�شنين  نف�شه  يطرح 

�لإرهابي؟

»تمبكتو« تجربة �صينمائية ت�صتحق الم�صاهدة

اه���ت���م���ام ع���ال���م���ي ب��ف��ي��ل��م 
ال��ط��وف��ان« ي���اأت���ي  اأن  »ق��ب��ل 

دي  ليوناردو  للممثل  �لوثائقي  �لطوفان«  ياأتي  �أن  »قبل  فيلم  نال 

�لتي  �لدولية  و�لمنظمات  �لمتحدة  �لأمم  لدى  و��شعا  �هتماما  كابريو 

�أحد�ث  �أطلقها عبر  �لتغير �لمناخي، وحظيت دعوته �لتي  تهتم بق�شية 

�لفيلم لتخاذ �إجر�ء فوري حيال هذه �لق�شية ��شتجابة فورية بدر��شة 

�إ�شد�ر حزمة من �لقو�نين �لتي ت�شدد �لعقوبات في هذ� �لمجال.

�أقدم فيلما يخيف �لنا�ص،  �أن  �أرد  وقال دي كابريو )41 عاما(: »لم 

يعرفونها،  يكونون  ربما  �لتي  و�لحقائق  �لإح�شاء�ت  من  مجموعة  �أو 

لكنني �أردت �أن �أركز على ما يمكن وما يجب �لقيام به على �لفور، حتى 

نترك كوكبنا مكانا يمكن لالأجيال �لقادمة �أن تحيا عليه«.

اآدامز ت�ستعد للغناء

تــعــود �لــمــمــثــلــة �إيــمــي 

�آد�مز  للغناء من جديد، وذلك 

بطولة  ــي  ف تــ�ــشــارك  عــنــدمــا 

 Disenchanted فيلم 

فيلم  من  �لثاني  �لجزء  وهو 

تم  �لـــذي   Enchanted
�نتاجه �لعام 2007.

 Enchanted فيلم 

جميلة  �أميرة  حكاية  يــروي 

تدعى جيزيل و�لتي تتعر�ص 

�لأمير  على  قر�نها  عقد  يوم 

�إدو�رد للنفي من قبل �شاحرة 

ــا،  ــ�ــش ــاري �ـــشـــريـــرة تـــدعـــى ن

بطلة  ــك  ذل بعد  نف�شها  تجد 

�لحقيقية  �لحكايات  �إحــدى 

بمدينة  مانهاتن  �شو�رع  في 

بعدها  تــحــاول  ــويــورك،  ــي ن

�إلى عالمها بم�شاعدة  �لعودة 

ــتــه  ــن وابــن ــمــحــامــي اأحــــــد ال

ــــارك فــي  ــــش �لـــ�ـــشـــغـــيـــرة، و�

باتريك  �لفيلم كل من  بطولة 

مار�شدن،  جيم�ص  ديمب�شي، 

�ـــشـــوز�ن �ـــشـــارنـــدون، ومــن 

�إخر�ج كيفين ليما.

ب�����ن اأف����ل����ي����ك ي�������ص���ب���ر اأغ��������وار 

ال����ت����وح����د ب��ف��ي��ل��م »ال���م���ح���ا����ص���ب«
لح�شاب  يعمل  �لحديث  فظ  محا�شب  حياة  عن  �أدو�ره  �أحــدث  �أفليك  بن  �لممثل  و�شف 

منظمات �إجر�مية، باأنه ممتع بعد �أن لعب دور �لبطل �لخارق )باتمان( هذ� �لعام.

ويلعب �أفليك دور كري�شتيان وولف، وهو �شخ�ص �شديد �لدقة وبارع في حل �لم�شائل 

�لح�شابية، يعي�ص حياته منعزل لأنه يعاني من ��شطر�ب �لتوحد. 

على  �لعثور  في  يتخ�ش�ص وولف  �إجر�مية،  منظمات  لح�شاب  يعمل  وبو�شفه محا�شبا 

�لأمو�ل �لمفقودة وتعقب �لل�شو�ص.

في فيلم �لحركة يجد وولف �شعوبة في �لتو��شل مع �لنا�ص، وكثير� ما يتحدث ب�شر�حة 

دون �نفعال �أو �شد�مية، وهو �أمر قال بن �أفليك �إنه بحثه ب�شكل متعمق فقد �لتقى باأ�شخا�ص 

يعانون من التوحد.

وهناك  �شديدة،  بفظاظة  معي  تعاملو�  ودر�شتهم  قابلتهم  �لذين  »بع�ص  �إن  �أفليك  وقال 

�شيء �شاحر في هذ�«.

�إلى حد ما. هناك قدر  و�أَ�شاف »�شتح�شل على �لحقيقة من ذلك �ل�شخ�ص وهذ� مك�شب 

من هذ� في �شخ�شية كري�شتيان فهو ل يرى �شببا للمجامالت �لجتماعية �أو �لكذب، �إنه يقول 

�لحقيقة وح�شب«.
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