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من ذاكرة ال�سينما

وداعًا محمد خان..

 �سالم اإلى روحك المبدعة )2(

املتفرج وحرية الفنان

اأثناء  المتفرج  في  يفكر  ل  كونه  كمخرج  خان  محمد  يميز  ما  اأهم  اإن 

ل  بالمتفرج  و�سلته  اعتباره.  في  ي�سعه  ل  اأنه  بل  اأعماله،  من  لأي  تنفيذه 

تتعدى متابعة ردود اأفعال اأعماله على هذا المتفرج.. )عامة اأنا ل اأفكر في 

المتفرج، هل الر�سام يفكر فيمن �ستعجبهم لوحته !!( 

في  الحرية  بع�ض  يمتلك  فنانًا  خان  محمد  من  جعل  قد  بالطبع  وهذا 

وفنان،  كاإن�سان  بالذات  هو  وتخ�سه  ت�سغله  وم�ساكل  ق�سايا  عن  التعبير 

كما جعله يتخل�ض من قيود هذا المتفرج الك�سول وقيود ال�سينما التقليدية 

ب�سكل عام، وبالتالي اإطالق العنان لخياله الفني ل�ستحداث وابتكار اأ�سكال 

فنية جديدة.. )هناك م�سائل �سغيرة �سغلت بالي، و�سغلت بال ال�سينما منذ 

بدايتها، ومازالت ال�سبب الرئي�سي الذي من اأجله اأحقق الأفالم واأعمل في 

الإخراج، بل هي ما تجعلني 

فيلمًا  اأ�ساهد  وعندما  تمامًا  تقنيتي  على  اأ�سيطر  اأن  اأحاول  م�ستمرًا.. 

جيدًا اأ�سعر بالغيرة ويدفعني ذلك لتحقيق فيلم جيد!!(

اأفالم ذاتية.. و�صخ�صيات غري متوائمة

طريقًا  ت�سكل  الذاتية  هذه  اإن  بمعنى  ذاتية،  اأفالمًا  ي�سنع  خان  محمد 

الفنان تجاه مجتمعه.  به  للتعبير ب�سدق واأمانة عما ي�سعر  وهدفًا حقيقيًا 

يقدمه  لم  بما  ويطالبون  الم�سمون(،   .. )الم�سمون  ي�سرخون  الذين  واإن 

داخل  في  ما  بين  تناق�ض  اإل��ى   � الأم��ر  واق��ع  في   � ي�سعون  اإنما  لهم،  خ��ان 

اأفالمه  ق�س�ض  بكتابة  دائمًا  يقوم  فهو  يقدمه.  اأن  عليه  وم��ا  خ��ان  محمد 

اأف��ك��ارًا  تت�سمن  اأن  على  منه  حر�سًا  لها،  ال�سيناريو  كتابة  في  وي�سارك 

الذاتية.  الهواج�ض  من  مجموعة  عن  عبارة  النهاية  في  هي  و�سخ�سيات 

جاء  )كما  نف�سه  هو  �سخ�سيته  من  الكثير  اأف��الم��ه  �سخ�سيات  اأعطى  لقد 

مع  التاأقلم  على  القادرة  غير  هي  ف�سخ�سياته   ،) ال�سحفية  ت�سريحاته  في 

عن  دائم  بحث  في  والواقع،  الحلم  بين  دائم  �سراع  في  تعي�ض  مجتمعها، 

عن  يبحث  الطريق(  على  )طائر  في  ففار�ض  ال�سخ�سية.  والحرية  ال��ذات 

الحب والحنان والأمان الجتماعي، ونوال في )موعد على الع�ساء( تبحث 

عن �سخ�سيتها وحبها المغت�سب، وفار�ض في )الحريف( يبحث عن موقعه 

بال�سراعات والتناق�سات، وعطية في )خرج ملم  المليء  المجتمع  في هذا 

يعد( يبحث عن التغيير وخلق اأ�سلوب جديد للحياة، اأما هند وكاميليا في 

فيلم )اأحالم هند وكاميليا( فهن يبحثن عن اأحالمهن وحريتهن ال�سخ�سية. 

وب�سكل عام فاإن اأبطال محمد خان �سخ�سيات حزينة وحيدة متمردة وغير 

بين  المتناق�سة..  والأحا�سي�ض  الم�ساعر  من  مركبًا  خليطًا  وتمثل  منتمية، 

والإحباط،  الحلم  والكبرياء،  التوا�سع  والتردد،  النقاء  والالمبالة،  الجد 

الغربة والنتماء. هذه هي طبيعة �سخ�سيات محمد خان، فهي اأبعد ما تكون 

� كما ذكرنا في مكان  عن الأنماط الجتماعية المتوائمة مع مجتمعها. فهو 

�سابق � ل يبحث عن نوعية محددة من الأفالم، واإنما يبحث عن �سخ�سيات 

التي  القيود  تحطيم  وتريد  نبيلة  �سخ�سياتي  )اإن   .. نمطية  وغير  مميزة 

تكبلها في حياتها اليومية.. حتى الموظف الذي اأ�سوره في اأفالمي موظف 

ثائر على و�سعه وي�سعى للخروج من حالة الركود التي يعي�سها(

التذاكر
ك 

شبا

»جاكي« هو عنوان الفيلم الدرامي 

الذي اأنتج �سنة 2016 وهو من اإنجاز 

نواه  تولى  فيما  لرين  بابلو  المخرج 

بالعتماد  ال�سيناريو،  كتابة  اأوبنهايم 

على ما تم توثيقه عن اغتيال الرئي�ض 

والتطورات  كنيدي  ج��ون  الأم��ري��ك��ي 

التي حدثت بعد ذلك.

ال�سينتمائية  النجمة  تتقم�ض 

جائزة  على  الحائزة  بورتمان،  ناتالي 

في  دوره��ا  عن  ممثلة  اأف�سل  اأو�سكار 

البطولة  دور  ال�سوداء،  »البجعة  فيلم 

دور  تتقم�ض  وه��ي  »ج��اك��ي«  فيلم  في 

جون  الرئي�ض  اأرم��ل��ة  كنيدي،  جاكي 

الخام�ض  الرئي�ض  كنيدي،  فتزجرالد 

الذي  المتحدة،  للوليات  والثالثون 

نوفمبر   22 الجمعة  ي��وم  ف��ي  اغتيل 

1963 في دال�ض، تك�سا�ض في الثانية 

عبر  اأن  بعد  م�����س��اء    والن�سف  ع�سر 

في  منخف�سة  ب�سرعة  الرئي�ض  موكب 

و�سط المدينة.

رئي�ض  راب��ع  كنيدي  جون  يعتبر 

�سحية  ي��ك��ون  ال��م��ت��ح��دة  ل���ل���ولي���ات 

لجريمة قتل، والثامن الذي يموت على 

الرئي�سية  الأدوار  ياقم�ض  من�سبه. 

من  نخبة  اأي�سا  »جاكي«  فيلم  هذا  في 

�سار�سجارد  بيتبر  اأمثال  من  الممثلين 

وج��ري��ت��ا ج��روي��ج وب��ي��ب��ي ك����رودوب 

وجون هورت.

اأي�سا  »ج��اك��ي«  فيلم  اختير 

الر�سمية  الم�سابقة  في 

ل��������الأف��������الم ال����ت����ي 

على  ت��ن��اف�����س��ت 

الأ�سد  جائزة 

في  الذهبي 

م���ه���رج���ان 

قية  لبيند ا

ال�سينمائي 

ال�������دول�������ي 

اإيطاليا  ف��ي 

وق�����������د ب���������داأ 

ع���ر����س���ه ي�����وم 2 

في   2016 دي�سمبر 

المتحدة  ال���ولي���ات  داخ���ل 

ذلك  بعد  يعر�ض  اأن  على  الأمريكية  

ت��ب��اع��ا ف���ي ب��ق��ي��ة ال��ع��ال��م. م���ذن ف��ت��رة 

الغتيال،  حادثة  منذ  اأي  ال�ستينيات، 

ال��ت��ي تطرقت  الأف����الم  ع��دي��د  اأن��ت��ج��ت 

الأ�سبق  الأمرييكي  الرئي�ض  حياة  اإلى 

يكمل  اأن  قبل  قتل  الذي  كنيدي،  جون 

عهدته الرئيا�سية الد�ستورية. اأما فيلم 

عنوانه،  بذلك  يوحي  ومثلما  »جاكي، 

ال��م��رح��ل��ة من  ت��ال��ك  ق����راءة  يعيد  ف��ه��و 

التاريخ الأمريكي.

المفتر�ض  م��ن  ك��ان  ال��ب��داي��ة  ف��ي 

فقط  اأي��ام  اأربعة  على  الفيلم  يركز  اأن 

�سنة  الرئي�ض جون كنيدي  اغتيال  كت 

مع  ىالأخير  مثواه  في  ودفنه   1963

من  فترة  اأدق  في  كنيدي  جاكي  اإب��راز 

فيها على  تتعالى  تاألقا  واأكثرها  حياته 

الجراح كما اأنه كان يفتر�ض اأن يتولى 

»جاكي  فيلم  اإخ��رج  �سبيلبرج  �ستيفن 

العمل  م�سروع  من  ان�سحب  اأن��ه  غير 

اإلى  ذلك  بعد  بالفيلم  عهد  ال�سينمائي. 

المخرج بابلو لرين، وهو في الحقيقة 

غ��ي��ر م��ول��ع ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأع��م��ال 

في  ت���ردد  وق���د  ال�سينمائية 

عر�ض  عندما  البداية 

لكن  الفيلم  عليه 

�سجعه  ما  لعل 

اأن��ه وج��د في 

الفيلم  ه���ذا 

على  تركيز 

ج���اك���ل���ي���ن 

اأك�����ث�����ر م��ن 

ال����ت����رك����ي����ز 

الرئي�ض  على 

ك���ن���ي���دي ال����ذي 

تناولت اأفالم عديدة 

قبل  واغ��ت��ي��ال��ه.  ح��ي��ات��ه 

الأفالم  كل  كانت  بال�سيناريو  قبوله 

التي اأخرجها لرين تركز على الرجال 

اأكثر من الن�ساء.

الدرامية  بنيته  فب  الفيلم  ينقلنا 

لتتبع خطوات ال�سيدة الأولى ال�سابقة 

جاكلين  الأمريكية  المتحدة  للوليات 

ك��ن��ي��دي م��ن��ذ ت��ل��ك الأي�����ام ال��ت��ي كانت 

تعي�ض فيها في البيت الأبي�ض و�سول 

اإلى حادثة اغتيال زوجها جون كنيدي 

ال��ح��وار  م���ن  ان��ط��الق��ا   ،1963 ���س��ن��ة 

واي��ت  ث��ي��ودور  اأج���راه  ال���ذي  ال�سهير 

لح�ساب مجلة ليف الودلة مع الأرملة 

الجميلة.

اتجهت   ،1963 نوفمبر   25 يوم 

المتحدة  ال��ولي��ات  اإل��ى  العالم  اأن��ظ��ار 

ات�سحت  لي�ساهد جاكي وقد  الأمريكية 

ب��ال�����س��واد وه���ي ت�����س��ي��ر خ��ل��ف ت��اك��ب 

زوج��ه��ا ف��ي ال��م��وك��ب ال���ذي ك��ان غ��ادر 

المقر  الأم���ري���ك���ي،  الأب��ي�����ض  ال��ب��ي��ت 

القدي�ض  كاتدرائية  باتجاه  الرئا�سي، 

للرئي�ض جون  تاأبين  اأقيم  ماثيو حيث 

�سفحة  بمقتله  طويت  ال��ذي  كنيدي، 

لتبداأ  الحديث  الأم��ري��ك��ي  التريخ  م��ن 

امتدادا  اأكانت  �سواء  اأخ��رى،  �سفحة 

اليوم  ذل��ك  في  اأنقا�سها.  على  اأو  لها 

كنيدي  جاكلين  و�سهرة  �سعبية  بلغت 

في  اأرملة  اأ�سهر  اإل��ى  وتحولت  اأوجها 

المقالت  اآلف  عنها  كتبت  وقد  العالم 

دائما  ظلت  اأنها  رغم  الكتب،  وع�سرات 

الممثلة  مثل  اأب��دو  اأن  اأري��د  »ل  تقول: 

ال�سينمائية«.

بتلك  اليون  »جاكي«  فيلم  يذكرنا 

كانت  التي  الفارقة  التريخية  اللحظة 

اأي  م��ن  اأ�سهر  الجملية  الأرم��ل��ة  فيها 

اأو  مونرو  مارلين  ذلم  في  بما  نجمة، 

كانت  اأن��ه��ا  حيث  ت��اي��ل��ور،  اإل��ي��زاب��ي��ت 

وتج�سيدا  رام���زا  تمثل  ال��ت��ي  ال��م��راأة 

وفاة  بعيد  والكرامة.  والقوة  للحزن 

الفنان  راح  كينيدي  ج���ون  ال��رئ��ي�����ض 

وارهول ير�سم لها اأكثر من 300 لوحة 

ي�سفف  كان  اأنها  كما  »الأرملة  ا�سماها 

بع�سها  اللوحاتها،  هذه  من  الع�سرات 

التي  الغتيال  عملية  قبل  ما  اإلى  يعود 

فيما  ك��ي��ن��ي��دي  ج���ون  �سحيتها  راح 

حادثة  بعد  الأخ��رى  اللوحات  ر�سمت 

محيرا  لغزا  تمثل  ظلت  ال��ت  الغتيال 

و�سرا من اأ�سرار الدولة حتى اليوم. ل 

ذلك  ا�ستكمال  اإلى  »جاكي«  فيلم  يرمي 

ينتهي  ولن  لم  الذي  ال�سينكاي  الفيلك 

الرئي�ض  باغتيال  يتعلق  وال���ذي  اأب���دا 

للتاريخ.  ذل��ك  يعنيه  وم��ا  كندي  ج��ون 

العمل  ه��ذا  ف��اإن  ذل��ك  م��ن  العك�ض  على 

كامل  ب�سكل  يركز  الجديد  ال�سنمائي 

على فترة ما بعد وفاة الرئي�ض كنيدي.

الحياة  تتداخل  »جاكي،  فيلم  في 

اأن  ذل��ك  الخا�سة  ال��ح��ي��اة  م��ع  ال��ع��ام��ة 

الما�سي  ج��ع��ل��ت  ج��اك��ل��ي��ن  �سخ�سية 

يتحول من تاريخ اإلى ا�سطورة ا�سمها 

ليكز  الفيلم  اأن  رغ��م  كنيدي.  ج��اك��ي 

غير  كنيدي  جون  �سخ�سية  على  كثيرا 

اأنه يظل حا�سرا بكل قوة.

ينتقل  اأي�����س��ا  »ج��اك��ي«  فيلم  ف��ي 

جون  ج�سد  من  اأي�سا  الرمزي  التمثل 

بات جثة هامدية والذي  الذي  كنيدي، 

اإلى  وا�سعة  تحقيق  عمليات  مدار  كان 

ج�سد و�سخ�سية جاكلين كنيدي، التي 

تتحمل  زوج��ه��ا  بمقتل  نف�سها  وج��دت 

كنيدي  ىل  اإرث  تج�سيد  م�سوؤولية 

كانت  عليها.  ال��ح��ف��اظ  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

حادثة اغتيال جون كنيدي اأي�سا بمثابة 

الوليات  هزت  التي  القومية  الماأ�ساة 

ماأ�ساة  اي�سا  لكنها  الأمريكية  المتحدة 

�سخ�سية تج�سدت في �سخ�سية جاكي، 

وتر�سد  تالحقها  الأ�سواء  ظلت  التي 

ك���ل ح��رك��ات��ه��ا و���س��ك��ن��ات��ه��ا. ي��ذك��رن��ه��ا 

بال�سخ�سية  لي�ست  جاكلينت  اأن  الفيلم 

كنيدي  ج��ون  تزوجت  فقد  الهام�سية. 

يذطر  يكاد  فال  �سنعه.  في  و�ساهمت 

اإل  ميتا  اأو  الرئي�ض جون كنيدي  حيا 

وتذكر معه زوجته جاكلين كنيدي.

»ال ال الند« يت�سدر تر�سيحات الجولدن جلوب

يوم  جلوب  جولدن  جوائز  تر�سيحات  لند«  »لل  المو�سيقي  الرومان�سي  الفيلم  ت�سدر 

قاد  بينما  كوميدي  اأو  مو�سيقى  فيلم  اأف�سل  فئة  في  تر�سيح  بينها  تر�سيحات  ب�سبعة  الثنين 

الفيلم الم�ستقل )موناليت( قائمة تر�سيحات الأفالم الدرامية ب�ستة تر�سيحات.

 ونال »لل لند« تر�سيحات لبطليه اإيما �ستون وريان جو�سلينج في فئتي اأف�سل ممثل 

وممثلة في فيلم كوميدي اأو مو�سيقي بينما نال مخرج الفيلم وكانبه داميان �سازيل تر�سيحين 

في فئتي اأف�سل مخرج واأف�سل �سيناريو.

اأ�سود فقير يواجه   وتر�سح فيلم »�سوء القمر« »موناليت« الذي تدور ق�سته عن �سبي 

م�سكالت لجائزة اأف�سل مخرج واأف�سل �سيناريو لباري جنكينز بينما ر�سحت الممثلة ناعومي 

هاري�ض والممثل ماهر�سال علي في فئتي التمثيل الم�ساعد.

 ويناف�ض »لل لند« اأفالم مثل »ن�ساء القرن الع�سرين« وهو ق�سة اأم متحررة وفيلم البطل 

الخارق البذيء »ديدبول« والفيلم الغنائي »فلورن�ض فو�ستر جنكينز« وفيلم »�سينج �ستريت« 

في فئة اأف�سل فيلم كوميدي اأو مو�سيقي. 

اأما »موناليت« فيتناف�ض مع اأفالم مثل »ال�سلم المعلق على �سكل من�سار« للمخرج الممثل 

فئة  في  البحر«  بجوار  و«مان�س�ستر  و«اأ�سد«  المرتفعة«  المياه  اأو  و«الجحيم  جي�سبون،  ميل 

الأجنبية  لل�سحافة  هوليوود  رابطة  في  �سحفيا   90 من  اأكثر  ويختار  درام��ي.   فيلم  اأف�سل 

تلفزيونيا  �سيبث  حفل  في  يناير   8 يوم  الفائزين  اأ�سماء  و�ستعلن  جلوب.  جولدن  جوائز 

و�سيقدمه المذيع جيمي فالون.

�ساأنها  من  كان  �سينمائية  مهما  تفلت �سناعة  اأن  ال�سهل  لي�ض من 

تاأثيرات هوليوود، هذا ما يعك�سه الفيلم البوليوودي »بيفكر« الكوميدي 

وفاني  �سينغ  رانفير  وبطولة  �سوبرا،   اأديتيا  الهندي  للمخرج  الرومان�سي 

كابور.

�سّور الفيلم بكامله في مدينة باري�ض، وُو�سف بالأكثر جراأة في تناوله للعالقات 

كلمة  وَتعني  ال�سباب.  فئة  بين  خ�سو�سًا  اليوم،  عالمنا  ي�سهدها  التي  الإن�سانية 

معا�سرة  حّب  ق�سة  في  المعاني  هذه  تتج�ّسد  حيث  البال،  وراحة  ال�سعادة  »بيفكر« 

بين دارام )رانفير �سينغ(، و�سايرا )فاني كابور(، يتعّر�سان خاللها ل�سل�سلة طويلة 

من التجارب، لينتهي بهما المطاف باأن يعثرا على الحب في مدينة الع�ساق باري�ض، 

لالحتفاء بالحياة والعي�ض على اأكمل وجه.

ُر�سدت  التي  ال�سخمة  الميزانية  حجم  البداية  منذ  �سيدرك  للفيلم  الم�ساهد 

التي  الفارهة  والأماكن  الق�سور  خالل  من  وا�سحًا  ذلك  وتجلى  العمل،  هذا  لإنتاج 

اأرجائها، ف�ساًل عن ت�سخير الجهة المنتجة لكل  اأجوائها وداخل  جرى الت�سوير في 

الإمكانات الالزمة، بغية ظهور الفيلم في اأجمل �سورة �سينمائية واأكثرها اإبهارًا.

نجح  كما  للغاية،  كبيرة  بجرعات  كوميدية  مواقف  ثناياه  في  الفيلم  وحمل 

الهندية،  الأفالم  اأغلب  في  ال�سائدة  النمطية  عن  الخروج  في  �سوبرا  اأديتيا  مخرجه 

)دارام(  المغرم  العا�سق  دور  تج�سيد  في  �سينغ،  رانفير  العمل  بطل  تاألق  على  عطفًا 

اإر�ساء حبيبته )�سايرا(  اأنه بدا م�ستعدًا لفعل اأي �سيء من اأجل  بكل اقتدار، لدرجة 

التي توؤدي دورها فاني كابور، حتى اإن طلبت منه فعل اأ�سياء جنونية كتوجيه �سفعة 

ل�سرطي المرور في ال�سارع من دون �سبب معين، ثم الفرار بعد ذلك بطريقة م�سحكة.

والفكاهة  الجارفة  الرومان�سية  بين  مزج  الذي  الفيلم  مزايا  كل  رغم  على  لكن 

المفرطة ، يعاب على الفيلم اعتماده وب�سكل مبالغ فيه على الجراأة المفرطة، وهو ما 

اأفقده بع�سًا من قيمته وم�سمونه، فلم يكن فيلمًا عائليًا على الإطالق، بالرغم من اأن 

اأحداثه تدور في قالب كوميدي.

ما  مختلفة،  اأجنبية  جن�سيات  من  العمل  في  الم�ساركين  اأغلب  اأن  الآخ��ر  الأم��ر 

جعل الفيلم اأ�سبه بعمل �سينمائي م�سترك، لي�ست له هوية وا�سحة، حتى واإن كانت 

المتلقي ت�سوير  الإح�سا�َض عند  لممثلي بوليوود، وربما عزز هذا  المطلقة  البطولة 

التي  ال�ساحرة  الهندية  الأج��واء  عن  بعيدًا  باري�ض  الفرن�سية  العا�سمة  في  الفيلم 

الفيلم  �سا�سة  اأن  غير  الهند،  في  ال�سينما  �سناعة  على  م�سجلة  عالمة  بمنزلة  �سارت 

الأغاني  اإلى جانب  المحببة،  الهندية  ال�ستعرا�سية والأغاني  الرق�سات  لم تخُل من 

الأجنبية والفرن�سية العربية، ل�سيما اأغاني الفنان الجزائري ال�ساب خالد.

»بيفكر«.. فيلم »بوليوودي« على خطى »هوليوود«!

يك�سف الفيلم الجديد لل�سل�سلة ال�سهيرة »حرب النجوم« عن عودة �سخ�سيات �سابقة 

وظهور جديد لأخرى م�ستحدثة، ففي »روغ وان: ق�سة حرب النجوم« يعيد �سناع الفيلم 

�سخ�سية دارث فيدر مجددا.

اأنه »رجل  الفنية ظهور �سخ�سية كبيرة، واأ�سافت  اإنترتيمنت ويلكي  واكدت مجلة 

المجرة الأ�سود بنف�سه، دارث فيدر«.

ودارث فيدر هو العن�سر الم�ساد الرئي�سي في ثالثية حرب النجوم للمخرج جورج 

الأ�سود، وهو نف�سه  الزي والقناع  المظلم ترتدي  الجانب  لوكا�ض، وهي �سخ�سية تمثل 

ان�سمت  ولما  اإن�سان  �سخ�سية  المظلم، وكانت  للجانب  ان�سم  الذي  �سكاي ووكر  اناكين 

للجانب المظلم اأ�سبحت اآلة.

ويقدم »روغ وان« اأحداث ما قبل الن�سخة الأولى من ال�سل�سلة »حرب النجوم: اأمل 

جديد«.

ومن النجوم الم�ساركين، الممثلة البريطانية فيلي�سيتي جونز اإ�سافة اإلى نجم اأفالم 

هانيبال ماد�ض ميكل�سن والحائز على جائزة اأو�سكار فور�ست ويتيكر.

التكهنات في وقت �سابق ب�ساأن عودة فيدر في ابريل/ني�سان عندما عر�ض  وبداأت 

الفيديو الدعائي للفيلم.

وجاء في المقطع الت�سويقي مو�سيقى »حرب النجوم« ال�سهيرة لجون وليامز، من 

بينها مقطع اإمبريال مار�ض المرافق لظهور دارث فيدر.

واأدى الدور ال�سوتي لدارث فيدر في الثالثية الأ�سلية، جيم�ض اإيرل جونز، وعمره 

الآن 85، بينما ارتدى الراأ�ض والخوذة الرمزية الخا�سة بفيدر الممثل ديفيد براوز)80 

عاما(.

لإيدي  المقابل  دورها  عن  اأو�سكار  لجائزة  ر�سحت  التي  جونز،  فيلي�ستي  وتلعب 

ريدماين في فيلم »نظرية كل �سيء«، دور المتمرد ديفيد براوز.

وحقق فيلم »حرب النجوم: �سحوة القوة« اأكثر من ملياري دولر )1.3 مليار جنيه 

اإ�سترليني( في اأنحاء العالم، ويقول محللون اإن »روغ وان« �سيهيمن على اإيرادات �سباك 

التذاكر هذا العام.
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يقع حادث لل�سيارة.

جمال جانبي

الن���وع: دراما.

البطولة: ويل �سميث، اإدوارد.

الإخراج: ديفيد فرانكلين.

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

ن��اج��ح م��ن مدينة  اإع��الن��ات  وك��ي��ل 

اإث��ر  ح��ي��ات��ه  تحطمت  ن��ي��وي��ورك، 

الحياة  ي��زه��د  ل��م��اأ���س��اة،  ت��ع��ر���س��ه 

التي  ال��ح��ث��ي��ث��ة  ال��م��ح��اولت  رغ���م 

ويبداأ  ومعارفه،  اأ���س��دق��اوؤه  بذلها 

بكتابة  لال�ستغراب  مثير  على نحو 

اإل��ى  موجهة  وم��الح��ظ��ات  ر���س��ائ��ل 

وبالفعل  والموت،  الوقت،  الحب، 

ت���ع���ود ع��ل��ي��ه ب��ا���س��ت��ج��اب��ة رائ��ع��ة 

الثوابت  ه��ذه  فهم  على  ت�ساعده 

وعالقتها بالحياة

جونز،  فيلي�سيتي  البريطانية  الممثلة  اأ���س��ادت 

اأفالم حرب النجوم،  بطلة الن�سخة الجديدة من �سل�سلة 

وقالت  والث��ارة،  الحركة  اأفالم  لبطولة  الن�ساء  بت�سدر 

اإنها »لحظة رائعة لل�سينما«.

الجديد  الفيلم  في  اإر�سو  جين  دور  جونز  وتلعب 

اأول  تكون  اأن  كبيرة«  »قيمة  اإنها  وقالت  وان«،  »روج 

امراأة تت�سدر بطولة اأحد اأفالم حرب النجوم.

الأف��الم،  بطولة  الن�ساء  تت�سدر  اأن  »اآن  واأ�سافت: 

»توقيتا  يمثل  هذا  اأن  ال��رج��ال«،  مع  مت�ساٍو  قدر  وعلى 

مثيرا جدا لتكون ممثلة«.

لوران�ض  جينيفر  الممثلة  بطولة  اإن  جونز  وقالت 

ريدلي  دايزي  الممثلة  وم�ساركة  غيمز«،  »هانغر  لأفالم 

حرب  �سل�سلة  �سمن  ال��ق��وة«  »�سحوة  فيلم  بطولة  في 

الحركة  اأفالم  في  المراأة  بطولة  اأن  اإلى  ت�سير  النجوم، 

»اأ�سبحت �سيئا معتادا«.

�سهية  وهناك  لل�سينما،  رائعة  لحظة  »اإنها  وقالت: 

وك�سفت  الحركة«.  اأف��الم  بطولة  الن�ساء  لت�سدر  كبيرة 

المغنية  من  م�ستوحاة  اإر�سو  جين  �سخ�سية  اأن  جونز 

الأمريكية ال�سهيرة بيون�سيه، »فهي نموذج للمراأة التي 

تمتلك قوة هائلة، ولكنها لي�ست فائقة الجمال«.

الممثل  ب��اأف��الم  ا�ستعانت  اإن��ه��ا  ج��ون��ز  ق��ال��ت  ك��م��ا 

هان  �سخ�سية  بينها  ومن  ف��ورد،  هاري�سون  الأمريكي 

�سولو في �سل�سلة حرب النجوم، وكذلك دوره في اأفالم 

»اإنديانا جونز«، اأثناء ا�ستعدادها للفيلم الجديد. 

فكاهة  روح  »ه��ن��اك  اأن  ج��ون��ز  واأ���س��اف��ت 

اأردت���ه  م��ا  وه��و  ل�سخ�سيته،  ف���ورد  اداء  ف��ي 

ل�سخ�سية جين اأي�سا.« كما قالت اإنها اأُعجبت 

معها  بالت�سابه  و�سعرت  ف���ورد  ب�سخ�سية 

عندما  النجوم  ح��رب  اأف���الم  تابعت  عندما 

كانت يافعة، وتاأمل اأن ت�ستحوذ �سخ�سيتها 

على اهتمام ال�سغار ب�سكل مماثل. 

وع����ن ط��ب��ي��ع��ة ال�����س��خ�����س��ي��ة، ق��ال��ت 

ف��ت��رة  ف���ي  ت����دور  ال��ف��ي��ل��م  »اأح�������داث  اإن 

ال�سخ�سيات  جميع  ح��رب،وت��خ��و���ض 

يقاتلون  عاديون  اأنا�ض  وهم  معاركا، 

الأغلب  والنطباع  حياتهم.  اأج��ل  من 

بالت�سابه  الم�ساهدون  ي�سعر  اأن  هو 

معهم.«

م�سيرتها  ج���ون���ز  وب������داأت   

الفنية بدور اإيما كارتر، في حلقات 

بي  رادي��و  في  »ال��رم��اة«  م�سل�سل 

اأط���ول  اأح����د  4، وه���و  ب���ي ���س��ي 

واأ�سهر م�سل�سالت الدرامية.

ج��م��ه��ور  اأن  ج��ون��ز  وت��ع��ت��ق��د 

من  واإخ��ال���س��ا  ت�سجيعا  اأك��ث��ر  »ال��رم��اة« 

وقالت  النجوم،  ح��رب  �سل�سلة  جمهور 

»ل �سيء يفوق اإخال�ض جمهور »الرماة« 

على الإطالق.«

بطلة »حرب النجوم« ت�سيد بت�سدر 

الن�ساء لبطولة اأفالم الحركة واالثارة

فيلم »جاكي« .. دراما االأرملة الجميلة

»روغ وان«.. مرحلة اأكثر واقعية لحرب النجوم
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