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لنا  لبد  كان   ...»30 »القاهرة  لفيلم  الذهبي  اليوبيل  بمنا�سبة 

رائ��د  مخرجه  م�سيرة  ف��ي  لي�س  المهم،  الفيلم  ه��ذا  ع��ن  نتحدث  اأن 

الم�سرية  ال�سينما  اأبو�سيف، ولكن في تاريخ  الواقعي �سالح  الفيلم 

لل�سينما  القاهرة  �سركة  الفيلم  باإنتاج  ق��ام  ع��ام.  ب�سكل  والعربية 

بال�سراعات  مليء  وه��و   ،1966 ع��ام  لل�سينما(  العامة  )الموؤ�س�سة 

الحرية  عن  اأفكارًا  يطرح  كما  اأبطاله..  لدى  واالجتماعية  النف�سية 

الفيلم  �سيناريو  كتب  ال�سيا�سي واالجتماعي.  والف�ساد  واال�ستراكية 

الحوار  وكتب  خيري،  ووفية  الزرقاني  علي  مع  م�ساركة  اأبو�سيف 

لطفي الخولي، عن رواية بنف�س اال�سم ل�ساحب نوبل نجيب محفوظ.

من  الثالثينات  اأي���ام  الم�سري  المجتمع  ق�سة  الفيلم  يحكي 

التخرج.  م�سارف  على  وه��م  الفل�سفة  يدر�سون  �سبان  ثالثة  خ��الل 

يوؤمن  الذي  التقدمي  ال�سيا�سي  العزيز ميكوي(  )عبد  االأول علي طه 

)عبد  بدير  اأحمد  والثاني  المجتمع.  لتغيير  اال�ستراكية  بالثورة 

المنعم اإبراهيم( الذي يحترف ال�سحافة، وهو غير را�س عن و�سعه 

ي�ستطيع  لن  باأنه  يوؤمن  اأنه  اإال  وال�سيا�سي،  واالجتماعي  المعي�سي 

التاأثير في المجتمع وتغييره ما لم يح�سل على المال الذي ي�ساعده 

)حمدي  الدايم  عبد  محجوب  اأفقرهم  وهو  الثالث  اأما  الن�سال.  في 

و�سعه  من  ويح�سن  يغير  اأن  يريد  الذي  االنتهازي  ال�سخ�س  اأحمد( 

لوحده، ولي�س تغيير المجتمع، فهو ينافق ويكذب ويتن�سل الأ�سرته 

على  ذل��ك  ك��ان  ول��و  حتى  مبتغاه،  اإل��ى  ي�سل  لكي  �سيء  اأي  ويفعل 

التي  ح�سني(  )�سعاد  اإح�سان  الفتاة  اأي�سًا  وهماك  كرامته.  ح�ساب 

تحب ال�ساب الثوري علي طه، اإال اأنها ال ت�ستمر في هذا الحب وتقبل 

باأن تكون ع�سيقة البا�سا )اأحمد مظهر( وزوجة محجوب عيد الدايم 

األيم،  واقع  الو�سع هروبًا من  بهذا  اإح�سان  الوقت. وتقبل  نف�س  في 

جانب،  من  جوعًا  يت�سورون  الذين  واأخوتها  والديها  �سغط  تحت 

اأنانية حبيبها الم�سغول عنها بال�سيا�سة وحب  ومن جانب اآخر تجد 

م�سر. مع اأننا نكت�سف باأنها الزالت تتم�سك باأفكار حبيبها في تغيير 

المجتمع، اإال اأنها توؤمن في �سلك طرق اأخرى.

في هذا الفيلم، نحن اأمام نماذج ب�سرية تمثل �سرائح معينة من 

وجعلنا  مقنع  واقعي  ب�سكل  �سيف  اأب��و  قدمها  الثالثينات،  مجتمع 

نتعاطف معها بالرغم من �سقوطهم عند اأول مواجهة. وهو بذلك يحدد 

الحل الجذري بالثورة والتغيير الكلي للمجتمع. ففي م�سهد النهاية 

الذي كله اأمل وثقة بحتمية الثورة وقيامها، نرى ال�ساب الثوري وهو 

يطوف بين النا�س الخارجين من الم�سجد بعد �سالة الجمعة، ويرمي 

من�سوراته في الهواء لتبدو وكاأنها طيور الحمام االأبي�س التي ترمز 

قيام  في  المتف�سي  الف�ساد  لهذا  الحل  �سيف  اأب��و  ي�سع  هنا  لل�سالم. 

المجتمع اال�ستراكي.

الم�سري  ال��ف��ن��ان  عالمنا  ع��ن  رح���ل 

فنية  رحلة  بعد  عبدالعزيز  محمود  الكبير 

امتدت اأكثر من 4 عقود قدم خاللها الكثير 

والم�سل�سالت  االأفالم  من 

وال��م�����س��رح��ي��ات ال��ت��ي 

كبيرا  ت��اري��خ��ا  �سنعت 

ف�����ي م�������س���ر وال���ع���ال���م 

محمود  وك��ان  العربي. 

واح�������دا م����ن ال��ن��ج��وم 

على  اع���ت���م���دوا  ال���ذي���ن 

كامل  ب�سكل  موهبتهم 

�سعبيتهم  ���س��ن��اع��ة  ف��ي 

الجمهور،  لدى  ومكانته 

وذل����ك ع��ل��ى ال���رغ���م من 

من  ك��ان  ال��ت��ي  و�سامته 

عليها  يعتمد  اأن  الممكن 

ف����ي ���س��ن��ع ن��ج��وم��ي��ت��ه 

كغيره من الفنانين.

ت�����م�����الأ ال�������س���ي���رة 

محمود  لل�ساحر  الذاتية 

من  الكثير  عبدالعزيز، 

والتي  الفنية  االأع��م��ال 

ال�سبعينيات  ف��ي  ب���داأت 

م�����ن خ�������الل ال���م���خ���رج 

حينما  ال��دم��ردا���س  ن��ور 

مهما  دورا  اإل��ي��ه  اأ���س��ن��د 

»ال��دوام��ة«  م�سل�سل  في 

م����ع م���ح���م���ود ي��ا���س��ي��ن 

انطلق  ك��ذل��ك  ون��ي��ل��ل��ي، 

خالل  م��ن  ال�سينما  ف��ي 

وال��ذي  »الحفيد«،  فيلم 

كال�سيكيات  اأح����د  ي��ع��د 

ال�سينما الم�سرية.

ث�����م ق������دم ب��ع��ده��ا 

���س��ل�����س��ل��ة ���س��خ��م��ة م��ن 

ال�سينمائية  االأع���م���ال 

وال�����ت�����ي ك�������ان ي��ظ��ه��ر 

ال�����س��اب  دور  ف���ي  ب��ه��ا 

المغامر،  ال��روم��ان�����س��ي 

 25 ببطولة  ق���ام  ح��ي��ث 

ع���م���ال خ������الل ف����ت����رة 6 

ولكنه  ك��ام��ل��ة،  ���س��ن��وات 

جلده  تغيير  م��ن  تمكن 

في  م�ساركته  مع  تماما 

ذلك  وبعد  »العار«،  فيلم 

اأفالم »المعتوه، ووكالة 

ال��ه��وى،  ودرب  ال��ب��ل��ح، 

وال������ع������ذراء وال�����س��ع��ر 

االأب��ي�����س، وت��زوي��ر في 

وفقراء  ر�سمية،  اأوراق 

وفى  الجنة«.  يدخلون 

ال�ساحر  قدم   1985 عام 

م���ح���م���ود ع��ب��دال��ع��زي��ز 

اأعمال  اأف�سل  واحدا من 

ملفات  م���ن  ال��ج��ا���س��و���س��ي��ة 

المخابرات الم�سرية من خالل فيلم »اإعدام 

تاريخ  في  نقلة حقيقية  كان  والذي  ميت«، 

اأيها  »عفوا  و  »الطوفان«  فيلم  ثم  ال�ساحر، 

القانون«. وبعد ذلك قدم عبدالعزيز واحدا 

اأف��الم��ه على االإط���الق وه��و فيلم  اأه��م  م��ن 

و�ساركه   ،1985 عام  اأنتج  الذي  »الكيف« 

في البطولة يحيى الفخراني، كما قدم من 

»البريء«  فيلم  المهمة  ال�سيا�سية  االأف��الم 

لوحيد  فيلم  وه��و  زك��ي،  اأحمد  مع   1986

مع  »الجوع«  وفيلم  الطيب،  وعاطف  حامد 

�سعاد ح�سنى في نف�س العام.

اأف��الم  ذل���ك،  بعد  عبدالعزيز  ق��دم  ث��م 

وال�سادة  وقتلة،  »اأب��ن��اء 

ال���رج���ال، وي���ا ع��زي��زي 

و�سمك  ل�سو�س،  كلنا 

ل����ب����ن ت����م����ر ه����ن����دي، 

و���س��ي��دات��ي اآن�����س��ات��ي«، 

اأع����م����ال مع  واأغ���ل���ب���ه���ا 

راأف������ت ال��م��ي��ه��ي ال���ذي 

ق����دم ع��ب��دال��ع��زي��ز في 

خ��الل  م��ن  ج��دي��د  �سكل 

بداية  ومع  الفانتازيا. 

ال���ت�������س���ع���ي���ن���ي���ات ق���دم 

لل�سينما  ع��ب��دال��ع��زي��ز 

اأفالما مثل »اأبوكرتونة، 

والكيت كات مع داوود 

ع��ب��دال�����س��ي��د، وال�����ذي 

م��ن  دورا  ف���ي���ه  ق������دم 

وه��و  االأدوار  اأق�����وى 

ح�سني  ال�����س��ي��خ  دور 

ال���ك���ف���ي���ف، ث����م اأف�����الم 

»ف�����خ ال��ج��وا���س��ي�����س، 

وال����ب����ح����ر ب��ي�����س��ح��ك 

ل���ي���ه، وه���ارم���ون���ي���ك���ا، 

اأم����ا في  وال���ق���ب���ط���ان«. 

االأل�����ف�����ي�����ة ال����ج����دي����دة 

ف��ق��دم ال�����س��اح��ر اأع��م��اال 

اأي�������س���ا ق��ي��م��ة وم��ه��م��ة 

المتعة،  »���س��وق  م��ن��ه��ا 

وال����ن����م���������س، وف���ي���ل���م 

ال�����س��اح��ر م��ع ر���س��وان 

ال��ك��ا���س��ف وال�����ذي ك��ان 

�سلبي  م��ن��ه  اك��ت�����س��اف 

ورح�����ل�����ة ال���م�������س���ب���وه 

ثم  دول،  البيبي  وليلة 

»اإبراهيم  اأعماله  اآخ��ر 

النجم  م��ع  االأب��ي�����س«، 

الذي نجح  ال�سقا  اأحمد 

فيه نجاحا كبيرا. 

وع���ل���ى م�����س��ت��وى 

الدراما، قدم عبدالعزيز 

حجم  في  لي�ست  اأعماال 

ولكنها  ال�سينما،  اأعمال 

اأي�سا عالمات مهمة في 

�سجرة  منها  ال���درام���ا، 

والب�ساير«،  »ال��ل��ب��الب 

»راأف��ت  رائعته  ق��دم  ث��م 

اأج��زاء،   3 من  الهجان« 

لكل  مرجعا  تعد  والتي 

الجا�سو�سية  االأع��م��ال 

بعد،  فيما  قدمت  التي 

»م��ح��م��ود  م�سل�سل  ث��م 

ال���م�������س���ري«، و»ب�����اب 

ال��خ��ل��ق« واأب��وه��ي��ب��ة في 

»راأ����س  م�سل�سل  واأخ��ي��را  ال��ح��الل«  »ج��ب��ل 

الغول«، الذي ختم به حياته الفنية. حياته 

الخا�سة كانت �سرا بالفعل فلم ي�سمح الأحد 

عن  انف�سل  عندما  حتى  منها  ب��االق��ت��راب 

ولديه  واأم  االأول���ى  زوج��ت��ه  زوي��د  جيجي 

محمد وكريم بعد ق�سة حب وحياة زوجية 

ت��زوج  عندما  وحتى  ع��ام��ا،   20 ا�ستمرت 

االإعالمية بو�سي �سلبي لم يتم اإعالن الخبر 

لقاٍء  في  ال��زواج.  من  طويلة  فترة  بعد  اإال 

الراحل عن  الفنان  ابن  �سحفي معه ك�سف 

ن�سائح والده له بعد ال�سهرة والنجومية، 

فقال اإن والده طلب منه اأن يراعي الله في 

ت�سرفاته واأعماله واأال يوؤدي دورا اأو عمال 

وال��ده  ح��ذره  كما  العائلة،  ل�سمعة  ي�سيء 

حر�سا  مبكرا  بالزواج  وطالبه  الن�ساء  من 

الفنان  اأن  الكثيرون  يعرفه  ال  م��ا  عليه.  

وال��ده  م��ن��زل  م��ن  للطرد  تعر�س  ال��راح��ل 

عندما علم الوالد اأن ابنه يعمل بالفن لكنه 

ا�ستمر حتى بزغت نجوميته وح�سل على 

باختيار  طالبه  ال���ذي  وال���ده  ور���س��ا  ثقة 

وا�ستطاع  العائلة،  وبا�سم  به  تليق  اأدوار 

الفني  الو�سط  في  مكانة  لنف�سه  يحفر  اأن 

ال�سينما.  �ساحر  لقب  عليه  اأُط��ل��ق  حتى 

من  العديد  على  ال��راح��ل،  الفنان  وح�سل 

ممثل  اأف�سل  جائزة  منها  الدولية  الجوائز 

فيلم  عن  ال�سينمائي  القاهرة  مهرجان  في 

زمزبار  مهرجان  وجائزة  المتعة«  »�سوق 

ون�ستعر�س  »القبطان«.  فيلمه  عن  الدولي 

الفنان  عن  كثيرون  يعرفها  ال  معلومة   25

الراحل

 4 ف��ي  ال��ع��زي��ز  عبد  محمود  ول��د   .1

يونيو 1946.

حي  في  العزيز  عبد  محمود  ن�ساأ   .2

ينتمي  وك��ان  االإ�سكندرية  غرب  الورديان 

اإلى اأ�سرة متو�سطة.

ال��ع��زي��ز في  ع��ب��د  م��ح��م��ود  ت��ع��ل��م   .3

اإلى  انتقل  اأن  اإلى  الورديان،  حي  مدار�س 

كلية الزراعة جامعة االإ�سكندرية.

ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  م��ح��م��ود  ح�����س��ل   .4  

م��ن جامعة  ال���زراع���ة  ب��ك��ال��وري��و���س  ع��ل��ى 

االإ�سكندرية عام 1966.

ممار�سة  العزيز  عبد  محمود  بداأ   .5

الم�سرح  فريق  خ��الل  من  التمثيل  هواية 

بكلية الزراعة.

درج��ة  على  ح�سل  تخرجه  بعد   .6  

الماج�ستير في العلوم الزراعية.

 7. كما ح�سل على درجة الماج�ستير 

في تربية النحل.

 8. لم يكن محمود عبد العزيز، الفنان 

كلية  في  تخرج  ال��ذي  الوحيد 

فنانين  ه��ن��اك  ل��ك��ن  ال���زراع���ة، 

الكلية  ف��ي  ت��خ��رج��وا  اآخ��ري��ن 

ذاتها، مثل الفنان القدير عادل 

اإمام والفنان �سالح ال�سعدنى.

االإعالمية  من  ت��زوج   .9  

قبل  تزوج  كما  �سلبي،  بو�سي 

ذلك من ال�سيدة »جيجى زويد« 

التي اأنجب منها 3 اأبناء، منهم 

هما  بالتمثيل  يعمالن  ول���دان 

كريم ومحمد.

10. انطلقت حياة محمود عبد العزيز 

اإنه �سترك  اإذ  التليفزيون،  الفنية بداية من 

مع )محمود يا�سين( و)نيللى( فى م�سل�سل 

)الدوامة(.

ع��الق��ة  ب�����داأت  ك��م��ا   .11

بال�سينما  العزيز  عبد  محمود 

عام 1974 فى فيلم )الحفيد(.

محمود  على  اأُطلق   .12  

ع��ب��د ال���ع���زي���ز ل��ق��ب »���س��اح��ر 

ال�سينما العربية«. 

محمود  رحلة  بداأت   .13

البطولة  اأدوار  العزيز مع  عبد 

فيلم  خ����الل  م���ن   1975 ع����ام 

»حتى اآخر العمر«.

عبد  محمود  �سارك   .14  

العزيز فى كثير من االأفالم الرومان�سية فى 

�سبعينيات القرن الع�سرين، من اأهمها »مع 

قلب«.15.  يا  و«كفانى  واأ���س��واق��ى«،  حبى 

فى فترة الثمانينيات، بداأ فى تقديم العديد 

»الكيت  بينها  م��ن  ال��م��ه��م��ة،  االأع���م���ال  م��ن 

و«ال��ع��ار«،  ليه«،  بي�سحك  و«البحر  ك��ات«، 

و«ال�����س��ع��ال��ي��ك«، و«ال���ب���رىء«، و«ال��ك��ي��ف«، 

و«جرى الوحو�س«.

عبد  محمود  الفنان  ر�سيد  بلغ   .16  

 83 من  اأكثر  الم�سرية  ال�سينما  فى  العزيز 

فيلما.

اأع��م��ال��ه  اأه����م  ق��ائ��م��ة  ت�سمنت   .17

ال�������س���ي���ن���م���ائ���ي���ة »م������ع ح��ب��ى 

واأ�سواقى«، و«كفانى يا قلب«، 

و«و����س���اع ال��ع��م��ر ي��ا ول���دى«، 

و«البنات عايزة اإيه«، و«اإعدام 

ط��ال��ب ث����ان����وى«، و«ال����ع����ار«، 

و«وك���ال���ة ال��ب��ل��ح«، و«اإع�����دام 

وال�سعر  و«ال����ع����ذراء  م��ي��ت«، 

االأب��ي�����س«، و«ال��ك��ي��ت ك���ات«، 

البيبى  و«ل��ي��ل��ة  و«ال�����س��اح��ر«، 

دول« و«اإبراهيم االأبي�س«.

عبد  م��ح��م��ود  ق���دم   .18

التليفزيونية  االأدوار  م��ن  ع���دًدا  ال��ع��زي��ز 

اللبالب« و«الدوامة«  »�سجرة  منها  المهمة، 

و«الب�ساير« و«محمود الم�سري«.

»راأف�����ت  م�����س��ل�����س��ل��ه  ح��ق��ق  ك��م��ا   .19

الهجان« نجاًحا مدوًيا.

عبد  م��ح��م��ود  غ��ن��ى   .20

االأغاني في  العديد من  العزيز 

اأف��الم��ه، م��ن اأه��م��ه��ا »ي��ال بينا 

كا«،  كيمى  و»الكيمى  تعالوا« 

و»يا �سحبجية«

ال�����س��اح��ر  ح�����س��ل   .21

من  الجوائز  من  العديد  على 

مختلف المهرجانات.

التي  الجوائز  اأبرز   .22

اأح�سن  ج��ائ��زة  عليها  ح�سل 

ال�سينمائي  دم�����س��ق  م��ه��رج��ان  م��ن  ممثل 

ال�سينمائي  االإ�سكندرية  ومهرجان  الدولي 

اأح�سن  وج��ائ��زة  ك���ات«،  »الكيت  فيلم  ع��ن 

ال��دول��ي عن  زم��زب��ار  م��ه��رج��ان  م��ن  ممثل 

»القبطان«.

على  العزيز  عبد  محمود  ح�سل   .23

جائزة اأح�سن ممثل من مهرجان م�سقط عن 

اأح�سن  جائزة  اإلى  اإ�سافة  »ال�ساحر«،  فيلم 

ممثل من مهرجان القاهرة عن فيلم »�سوق 

المتعة«.

ــاحــر«                     محمــود عبدالعزيز ــس ــ� »ال »23« معلومة ال تعرفها  عن   

10 �سخ�سيات  غري من�سية 

ملحمود عبد العزيز

���س��خ�����س��ي��ات   10 ه�����ن�����اك 

عبدالعزيز  محمود  الفنان  قدمها 

الجمهور  مع  تفاعله  في  �ساهمت 

ومن  العربي.  والعالم  م�سر  ف��ي 

فيلم  ف��ي  دوره  ال�سخ�سيات  تلك 

خالله  م��ن  اأدى  ال���ذي  »ال��ك��ي��ف«، 

تقديم  اإل��ى  يلجاأ  طائ�س  فتى  دور 

لجمع  ال�سعبية  االأغ���ان���ي  بع�س 

ا�ستغالل  ج��ان��ب  اإل����ى  االأم������وال، 

مادة  اإنتاج  في  الكيميائي  �سقيقه 

ت�سبه المخدرات في تاأثيرها حتى 

ال�سريعة،  االأم����وال  على  يح�سل 

من  العديد  العمل  هذا  خالل  وقدم 

زي��ادة  في  �ساهمت  التي  االأغ��ان��ي 

الم�سريين. وم�سل�سل  �سهرته بين 

�سكل  وال����ذي  ال��ه��ج��ان«،  »راأف�����ت 

االأدوار  ن��وع��ي��ة  ف��ي  فعلية  ن��ق��ل��ة 

ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ال���راح���ل »م��ح��م��ود 

عبدالعزيز«، حيث و�سعه في هيئة 

ب�سعادته  ي�سحى  ال����ذي  ال��ب��ط��ل 

واأي�سا  اأج���ل وط��ن��ه.  م��ن  وع��م��ره 

ن��ور  م��ع  »ال���ع���ار«  فيلم  ف��ي  دوره 

واأ�سبح  فهمي،  وح�سين  ال�سريف 

ع���الم���ة م����ن ع����الم����ات ال�����س��ي��ن��م��ا 

»�سيداتي  فيلم  الم�سرية.واأي�سا 

اآن�����س��ات��ي«. وي��ع��د ف��ي��ل��م »ال��ك��ي��ت 

االأع��م��ال  اأ�سهر  م��ن  ك���ات«، واح���دا 

التي قدمها الراحل خالل م�سواره 

من  الواقع  نقل  اأنه  خا�سة  الفني، 

اأما  ب�سره.  فقد  رج��ل  نظر  وجهة 

االأدوار  اأهم  فمن  »ال�ساحر«،  فيلم 

ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال���راح���ل ع��ل��ى م��دى 

جانب  اإل��ى  ه��ذا  الفني.  م�����س��واره 

م�سل�سل »ال�سقة من حق الزوجة«، 

نجوم  مقدمة  في  ا�سمه  كتب  الذي 

الكوميديا االجتماعية.

التذاكر
ك 

شبا

عتيج

النوع: دراما 

الزمن: 76 دقيقة

�سالح  ع��ادل،  هيفاء  البطولة: 

المال

االإخراج: اأحمد الخلف

حول  الفيلم  اأحداث  تدور 

وهو  المال(  )�سالح  عتيج  اأبو 

رجل يعمل في مهنة الم�سابيح 

ويرجو  والده  عن  ورثها  التي 

)خ��ال��د  اب��ن��ه  اإل����ى  ت��ن��ت��ق��ل  اأن 

بالتوحد،  الم�ساب  التريكي( 

ف��ي واق����ع االأم����ر يهوى  وه���و 

بالجامعة  ويدر�س  المو�سيقى 

وال يجد نف�سه في مهنة والده.

اجلار الطيب

النوع: دراما، ت�سويق

الزمن: 98 دقيقة 

كير  ك���ان،  جيم�س  ال��ب��ط��ول��ة: 

جيلكري�ست

االإخراج: كا�سرا فرحاني

حول  الفيلم  اأحداث  تدور 

اث��ن��ي��ن م���ن ط��ل��ب��ة ال��م��در���س��ة 

وكير  ميلر  )ل��وج��ان  الثانوية 

ج��ي��ل��ك��ري�����س��ت( ال��ب��ارع��ي��ن في 

يحاوالن  التكنولوجيا  اأم���ور 

الطيب  الم�سن  جارهما  خ��داع 

لالعتقاد  ودفعه  كان(  )جيم�س 

قبل  م��ن  م�سكون  م��ن��زل��ه  ب���اأن 

ي�سعانه  ح��ي��ث  خ���ارق���ة  ق���وي 

ط����وال ال���وق���ت ت��ح��ت م��راق��ب��ة 

م��ك��ث��ف��ة، ل��ك��ن��ه��م��ا ���س��رع��ان ما 

راَهَنا  مما  بكثير  اأكثر  ي�سهدا 

اأن يجداه لدي هذا الجار الذي 

مع  تتطابق  ال  فعله  ردة  جاءت 

عما  الت�ساوؤل  ليبداأ  توقعاتهم 

يحدث بالفعل داخل منزله. 

فيلم »وحو�ش رائعة« يمزج بين اأفكار قاتمة والدعوة للت�سامح

رائعة  »وحو�س  الخيالي  المغامرات  فيلم  عمل  فريق  ق��ال 

واأين يمكن العثور عليها« المنبثق من �سل�سلة هاري 

متنف�سا  الفيلم  ي��ق��دم  ب���اأن  ي��اأم��ل  اإن���ه  ب��وت��ر 

للهروب من الواقع القاتم واأي�سا ر�سالة 

ت�سامح في العالم الحقيقي بمنا�سبة 

عر�سه بدور ال�سينما.

ت�����دور اأح�������داث ال��ف��ي��ل��م 

من  �سل�سلة  في  االأول  وه��و 

عاما   70 قبل  اأف��الم  خم�سة 

ك��ت��اب  اأول  اأح�������داث  م���ن 

بوتر  ه���اري  �سل�سلة  ف��ي 

جديدة  �سخ�سيات  وي�سم 

ت��ت��م��ت��ع ب���ق���وى ���س��ح��ري��ة. 

وت���ب���داأ االح������داث ف���ي ع��ام 

نيوت  ق�سة  وتحكي   1926

ومربي  �ساحر  وهو  �سكاماندر 

ح���ي���وان���ات ي�����س��ل اإل������ى م��دي��ن��ة 

بالمخلوقات  مليئة  بحقيبة  نيويورك 

الغريبة التي �سرعان ما تهرب منه.

واأفالمه  بوتر  هاري  كتب  ت�سمنت  ومثلما 

فقد  واالأ���س��رة  وال��م��وت  وال�سر  الخير  بين  ال�سراع  عن  اأف��ك��ارا 

كراهية  ع��ن  )ب��اأف��ك��ار  الق�سة  رولينج  كيه  جيه  الموؤلفة  مزجت 

االأجانب وعدم تقبل االآخرين.

وقالت الممثلة األي�سون �سودول التي تلعب دور 

كويني جولد�ستاين  االأفكار  قارئة  ال�ساحرة 

لل�سحفيين في نيويورك »هناك ر�سائل 

بما  ال�سلة  ووثيقة  جميلة  قليلة 

هناك  الفيلم..  ه��ذا  ف��ي  ي��ح��دث 

والخوف  االآخ��ر  من  الخوف 

م���ن ال��م��ج��ه��ول وال��ح��اج��ة 

الإل���ق���اء ال���ل���وم واالن���ع���زال 

اأن  للكراهية  يمكن  وكيف 

ب�سبب  طاغيا  �سيئا  ت�سبح 

ذلك«.

التي  رولينج  وقالت 

اإن  الفيلم  �سيناريو  كتبت 

اأرى  مما  »م�ستلهمة  الق�سة 

جميع  في  لل�سعبوية  �سعود  اأنه 

اأنحاء العالم«.

البريطانية  ال��م��وؤل��ف��ة  واأ���س��اف��ت 

الفيلم  عر�س  قبل  �سحفي  موؤتمر  في  قائلة 

اأن هذه  فاأنتم تعرفون  »لو قراأتكم كتب )هاري( بوتر 

ترون  كنتم  للغاية.  مظلمة  ت�سبح  اأن  و�سك  على  كانت  الحقبة 

�سعود قوى ظالمية للغاية«.

جيرار دوبارديو يلعب دور �ستالين
قال الممثل جيرار دوبارديو في حديث اأدلى به الأ�سبوعية »جورنال دو ديمان�س« 

الطاغية  دور  فيه  األعب  واإني  �ستالين«.  »اأريكة  فيلم  ت�سوير  انتهى  »لقد  الفرن�سية: 

الم�ساهد �ستالين  الذي تعد �سورته بعيدة عن ما يمثَّل في االأفالم والكتب. و�سيجد 

في الفيلم �سخ�سا ال يخاف منه االآخرون فح�سب، بل يبداأ هو نف�سه يخاف من نف�سه« 

»اأب��ي  ل�  خيالية  �سورة  مثلت  قد  اأردان(  )فاني  الفيلم  مخرجة  اإن  قائال  واأ���س��اف   ،

ال�سعوب« لم ي�سهدها الجمهور قبل ذلك.

الممثلة  تقوم  التي  )ليديا(  �ستالين  ع�سيقة  هي  اأخرى  خيالية  �سخ�سية  وهناك 

روم��ان  المعروف  ال�سينمائي  المخرج  زوج��ة  وه��ي  �سانيو   ايمانويل  الفرن�سية 

بوالن�سكي  باأداء دورها. وقد اأحبت ليديا، ح�سب �سيناريو الفيلم، مهند�سا معماريا 

الفرن�سي  الممثل  للطاغية. ولعب  تمثال �سخم  اإن�ساء  اإليه مهمة  اأوكلت  �سابا  رو�سيا 

ال�ساب )بول اآمي( المعروف بتمثيله في فيلم »هي راحلة« بم�ساركة كاترين دونوف 

دور المهند�س المعماري دانيلوف.

يذكر اأن فيلم »اأريكة �ستالين« م�ستوحًى من رواية الكاتب الفرن�سي )جان دانيال 

بالتا�سات( التي �سدرت عام 2013 في باري�س.

والمخرجة فاني اأردان معروفة باإخراجها لفيلم »الرماد والدم« )2013(.

في ظل تنامي االقبال على االإنتاج ال�سينمائي عقب تجارب عدة اأثبتت ح�سورها 

في  االأخيرة«  »الجولة  الجديد  ال�سينمائي  الفيلم  كوالي�س  عن  اعلن  وخليجيا،  محليا 

الذين تحدثوا عن العمل  الفيلم »الم�سري الكويتي«  موؤتمر �سحافي بح�سور ابطال 

المو�سوي  عمار  واإخ��راج  اإنتاج  من  وهو   ، العر�س   دور  في  قريبا  �سيعر�س  ال��ذي 

وي�ساركه محمد المو�سوي، ومن تاأليف خليفة الفيلكاوي، وبطولة الفنانين عبداالإمام 

عبدالله، �سهاب حاجيه، اأحمد العونان، عبدالله الطليحي، نيرمين ماهر، �سليمان عيد، 

�سوق ومنال الجارالله.

كويتي  بطل  ق�سة  خ��الل  من  اأك�سن،  رومان�سي  اإط��ار  في  الفيلم  اأح��داث  ت��دور 

من  عدد  مواجهة  في  بالكويت  تعمل  فتاة  ي�ساعد  بوك�سينغ«  »كيك  ال�  ريا�سة  في 

الم�سكالت التي تعتر�سها فتقع في حبه، واأدار الموؤتمر الزميل نايف ال�سمري. 

تحدث منتج ومخرج العمل عمار المو�سوي عن هذه التجربة قائال: »هذه 

لي�ست المرة االأولى لي في مجال االإنتاج ال�سينمائي، حيث �سبق لي اأن 

قدمت فيلما بعنوان »اللي جاي اأح�سن«، ثم فيلم »الغرفة«، واأنا متفائل 

كثيرا بالتجربة الحالية، كونها ت�سم اأ�سماء نجوم المعة، ما يجعلني 

عراقيل  اأي  تواجهنا  لم  الفيلم.  ت�سويق  م�ساألة  في  كثيرًا  مطمئنا 

ما  على  ت�سير  االأم��ور  كانت  حيث  الت�سوير،  اأثناء  وم�سكالت 

�سعادتها  ماهر عن  نيرمين  الم�سرية  الفنانة  يرام«. وتحدثت 

العمل  هذا  »اعتبر  واأ�سافت:  الفيلم،  في  لم�ساركتها  الكبيرة 

بمنزلة تجربة مختلفة تماما لما قدمته في ال�سابق من اأعمال 

داخل م�سر، فمن الجميل اأن ينوع الفنان في اأعماله«. وقال 

الفنان الم�سري �سليمان عيد: »اأطل على الجمهور من خالل 

اأنني  خ�سو�سا  بها،  كثيرًا  اأعتز  كويتية  �سينمائية  تجربة 

متابع جيد لالأعمال الكويتية الفنية«.

وك�سف بطل الفيلم الفنان عبدالله الطليحي عن تردده 

في البداية عندما عر�س العمل عليه، مو�سحًا: »حين عر�س 

كنت  الفيلم  ف��ي  الم�ساركة  المو�سوي  عمار  المنتج  علي 

اأريد خو�س ال�سينما من خالل ن�س وق�سة  مترددا، الأنني 

تكون قريبة مني واأكون مقتنعا بها، لذلك طلبت من الموؤلف 

الرئي�سة،  المحاور  لها  و�سعت  ق�سة  يكتب  اأن  الفيلكاوي 

حيث تتحدث عن م�سارع وبطل في ريا�سة ال� »كيك بوك�سينغ«، 

وهي لعبتي المف�سلة، وقد فوجئت باأنه كتبها ب�سكل اأف�سل مما كنت 

اأتوقع، االأمر الذي �سجعني كثيرا على الم�ساركة في بطولة الفيلم«.
نيرمين ماهر

»الجولة االأخيرة«
 �سينما كويتية م�سرية بنكهة �سبابية

»البائع« اإلى اأي حدٍّ نقاوم
 قبل االنهيار؟

اأفالم الفتة من خالل عمله  اأ�سغر فرهادي، تقديم  يوا�سل المخرج االإيراني 

االأخير »البائع«، الذي يحمل نهاية مفاجئة.

طهران،  في  ال��ك��وارث:  ح��ول  تتمحور  التي  كافة  االأف���الم  مثل  الفيلم  يبداأ 

ُيخلي �سكان اأحد المباني منازلهم فيما تهتز الجدران ويبدو اأن العالم ينهار فوق 

عليدو�ستي(  )ترانه  ورنا  ح�سيني(  )�سهاب  عماد  الزوجان  بينهم  من  روؤو�سهم، 

م�سرحية  على  بتدريبات  وينهمكان  الهواة  للممثلين  فرقة  في  ي�ساركان  اللذان 

لحادث  نتيجة  كله  االنهيار  )كان  المبنى  ينهار  ال  ميلر.  اآرثر  للكاتب  بائع«  »موت 

وي�سطر  موؤقتًا،  م��اأوى  بال  الثنائي  في�سبح  لل�سكن  قاباًل  يعود  ال  لكنه  بناء( 

اأخلته  اإيجاد �سقة اأخرى �سريعًا ويقبالن باأول مكان يجدانه بعدما  اإلى  الزوجان 

عماد  ي�ساأل  حين  ال�سقة.  في  مقتنياتها  تركت  التي  ال�سابقة  الم�ستاأجرة  حديثًا 

في  تعمل  اأنها  يعني  ما  كثرًا«،  كانوا  »معارفها  اأن  يكت�سفان  المراأة،  تلك  ورنا عن 

هاتف  على  وتجيب  المنزل  في  وحدها  رنا  تكون  الليالي،  اإح��دى  في  ال��دع��ارة. 

االت�سال الداخلي تلقائيًا وتفتر�س اأنه عماد وتفتح الباب الإدخاله. لكن يتبّين اأنه 

�سخ�س اآخر.

المحلية  والواقعية  االجتماعي  التعليق  فئة  من  عمل  اأح��دث  »البائع«  فيلم 

و�سول  تداعيات  مع  ورنا  عماد  تعامل  طريقة  اأحداثه  وتر�سد  فرهادي  الأ�سغر 

اأفالمه  بقدر  وعاطفية  دقيقة  بجوانب  الفيلم  يتمتع  ال  المتوقع.  غير  زائرهما 

االأول  الن�سف  ويتخّبط  المتداخلة  االأحداث  بع�س  على  الحبكة  ترتكز  ال�سابقة: 

من العمل بدرجة معينة. لكن يتفوق فرهادي على معظم المخرجين المعا�سرين 

ممتازًا  ُيعتبر  الجيد  عمله  اأّن  يعني  ما  االآخ��ري��ن، 

 30 اآخ���ر  ت��ق��ّدم  اآخ���ر.  �سخ�س  اأي  اإل���ى  ن�سبًة 

الت�سويق  من  �سكاًل  »البائع«  فيلم  من  دقيقة 

العاطفي المده�س الذي ي�ستهر به المخرج 

)اإن��ه��ا درا���س��ة اأخ���رى ح��ول ق���درة تحّمل 

اأن  قبل  والح�ساريين  المحترمين  النا�س 

النهاية  وتك�سف  ينهاروا(، 

ب��دي��ل  اأن  ال��م��ف��اج��ئ��ة 

ويلي لومان الحقيقي 

ف����ي ال���ف���ي���ل���م ل��ي�����س 

ال�������س���خ�������س ال����ذي 

توّقعناه.

الناقد طارق ال�سناوي:

عقبات  على  تغّلب 

عدة، لكن يمّثل »ال�ساحر« 

ح��ال��ة درام���ي���ة خ��ا���س��ة، 

على  ق��درت��ه  اإل��ى  م�سيرًا 

و�سط  ب��ق��وة  ال��ح�����س��ور 

جيل ال�سباب.

الناقدة ماجدة خريالله:

ت�����م�����ّت�����ع ب�����ق�����درة 

ك���ب���ي���رة ع���ل���ى اخ���ت���ي���ار 

كان  التي  المو�سوعات 

اأيًا من  يقدمها، فلم يكرر 

ما جعله غير  �سخ�سياته 

م�ستهلك.
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