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من ذاكرة ال�سينما

وداعًا محمد خان..

 �سالم اإلى روحك المبدعة )6(

دقة متناهية يف اختيار املمثل

ال�سديدة  الدقة  تلك  اإل��ى  التطرق  من  لب��د  خ��ان  محمد  تجربة  عن  الحديث  عند 

فقد عمل  معهم.  التعامل  في  واأ�سلوبه  ممثليه،  اختيار  في  بها  يتمتع  التي  والمتناهية 

نجوم  من  وغيرهم  ح�سني  و�سعاد  زكي  واأحمد  ال�سريف  ون��ور  اإم��ام  ع��ادل  مع  خان 

التي  ال�سخ�سية  عن  يبحث  فهو  النجوم،  وراء  بال�سرورة  ي�سعى  ل  اأنه  اإل  ال�سينما، 

تنا�سب الدور، ويرى اأنه قد و�سع مبداأً هامًا جدًا في ال�سينما الم�سرية، وهو اإ�سرار 

المخرج على اأبطاله مهما كانت الظروف. فهو عندما اأ�سر على يحيى الفخراني للقيام 

اإبداله  بحجة  الموزعين  اأغلب  معار�سة  رغم  يعد(،  ولم  )خرج  فيلم  في  )عطية(  بدور 

مهرجان  في  ممثل  اأف�سل  جائزة  على  بعد  فيما  الفخراني  ح�سول  ولكن  �سباك.  بنجم 

قرطاج الدولي، قد عزز موقف محمد خان وموقف من ينتمي اإلى نف�س اأ�سلوبه. فبعد 

عن  الدولي  دم�سق  مهرجان  في  ممثل  اأف�سل  جائزة  على  زكي  اأحمد  ح�سل  الفخراني 

مهرجان  في  ممثلة  اأف�سل  بجائزة  فتحي  ونجالء  مهم(،  رجل  )زوج��ة  فيلم  في  دوره 

على  دلياًل  اإل  هذا  ولي�س  وكاميليا(.  هند  )اأح��الم  فيلم  في  دورها  عن  الدولي  ط�سقند 

توفيقه في اختيار ممثليه وقدرته على اإدارتهم. كما اأنه يمتلك اأ�سلوبًا خا�سًا في العمل، 

لأداء  ي�ستعد  الممثل  اأن  وجد  اإذا  الديكور،  اأو  الحركة  في  بتغيير  الممثل  يفاجاأ  فهو 

ال�سخ�سية، وفي هذه الحالة يعيد الممثل الت�ساقه ومفهومه لل�سخ�سية. ثم اأن عالقته 

الليلية..  ال�سهرات  و�سد  ال�سخ�سية  العالقات  �سد  فهو  وتقدير،  زمالة  عالقة  بممثليه 

باحترام  اإلّي  ينظر  هو  جيدًا،  اأعرفه  ل  الذي  الممثل  وبين  بيني  �سفاف  حاجز  )هناك 

اإليه باحترام، وبالتالي هو ي�سمعني باهتمام وعلى ا�ستعداد لأن يعطيني  مثلما اأنظر 

كل ما عنده، هذا ال�ستعداد يكون موجودًا منذ البداية !!(.

اأن  يريده  بل  فح�سب،  فيلم  في  �سيعمل  باأنه  يت�سور  ممثاًل  يريد  ل  خان  محمد 

يعطي للعمل قيمته، فهذا كما يرى خان مهم جدًا في العالقة بين المخرج والممثل، وذلك 

لأنه يعتقد باأنه مخرج ديكتاتور نوعًا ما. ويتحدث محمد خان عن اأ�سلوب تعامله مع 

الممثل، فيقول: )حينما يبداأ مخرج ما العمل مع ممثل مبتدئ على الأقل يعرفه كاإن�سان، 

ثم يحاول التعرف عليه خالل التجهيز للفيلم.. لي موهبة م�سافة اإلى موهبة الإخراج، 

المعرفة  ه��ذه  فاأ�ستثمر  منها،  اأطلبها  لم  اأ�سياء  لي  لتحكي  اإل��ّي  تاأتي  النا�س  اأن  هي 

في  �سيا�سي  اأ�سا�س  هو  هذا  تفهمهم  وكيف  يفهمونك  كيف  اأمامي،  الموجود  بالإن�سان 

الإخراج. الرجل الذي اأنظر اإليه اأعرف من خالله ما ينق�سه.. اأنا ل اأطلب من الممثل اأن 

يفعل بالتحديد ما اأطلبه منه، اإل اإذا كانت هناك �سرورة ما قد ت�ساعدني في �سيء اأريده 

اأ�سياء عنه في�ساعدني  اأعرف  اأ�سرح له اللحظة، ولو كنت  اأن  اأقوم به هو  تحديدًا.. ما 

ذلك كثيرًا للو�سول اإلى داخله(.

فنية  طاقة  منه  يجعل  باأن  جدير  لهو  الممثل،  مع  التعامل  في  الأ�سلوب  هذا  اإن 

التي يقوم بتج�سيدها بتفا�سيل مهمة، وتجعلها  ال�سخ�سية  اأن تثري  باإمكانها  خالقة، 

اأكثر م�سداقية وواقعية، وبالتالي اأكثر و�سوًل للمتفرج.

فنان  و�سادق..  جاد  فن  تقديم  على  ج��دًا  حري�س  فنان..  مخرج  اأم��ام  هنا  نحن 

غزارة  من  وبالرغم  �سلبة.  فنية  اأر�سية  على  ويقف  ي�سنعها،  التي  ال�سينما  يعي�س 

اأعلم جيدًا  اأنه م�سر على تقديم الجيد والجديد دائمًا.. )اليوم  اإل  اإنتاجه ال�سينمائي، 

ما ي�ستهويني، لكن �سراعي هو التكنيك. اأريد الو�سول ل�سكل يتوحد مع الم�سمون.. 

�سكل كامل !!(.

هذا  اأن  اإلى  �سرورية  الإ�سارة  تبقى  ال�سينمائي،  خان  اأ�سلوب  على  التعرف  بعد 

اإ�سرارًا عميقًا على �سنع ال�سينما التي يريدها والتي تعبر عنه ب�سدق،  الفنان يمتلك 

رغم تواجده في ظل عجلة اإنتاج �سينمائي فقير ومتخلف. وهو بذلك يعي�س في �سراع 

ال�سينما  تيار  اأم��ام   � الفنانين  زمالئه  من  قلة  مع   � �سامدًا  ويقف  متكافئ،  وغير  دائ��م 

وزم��الوؤه،  هو  ي�سنعها  التي  ال�سينما  باأن  تمامًا  موؤمن  لأنه  هذا  ال�سائدة.  التقليدية 

بداأ  وال��ذي  العادي،  المتفرج  وذوق  عين  على  كبيرًا  تاأثيرًا   � وبالتدريج   � لها  �سيكون 

بالفعل الرتقاء باهتماماته الفنية وح�سه الجمالي.

»اأحالم بال نجوم« هو عنوان فيلم 

وثائقي رائع يركز على جوانب عديدة 

من حيات بع�س الفتيات اليرانيات في 

المرحلة  هذه  مثل  في  النحراف  دنيا 

اأعمارهن.  من  الح�سا�سة 

اأغ�����������ل�����������ب 

ال���ف���ت���ي���ات 

ت  فا لمنحر ا

ال�����������الئ�����������ي 

عنهن  ي��ت��ح��دث 

ه���������ذا ال���ف���ي���ل���م 

ه�����م اأي���������س����ا م��ن 

ال����م����دم����ن����ات ع��ل��ى 

ال�������م�������خ�������درات ف���ي 

اأن  ك���م���ا  ع���ائ���الت���ه���ن 

اأغ���ل���ب���ه���ن ق����د ت��ع��ر���س 

ل����ل����ع����ن����ف ال���ن���ف�������س���ي 

وال����ج���������س����دي، ب���م���ا ف��ي 

ذل������ك ال���ع���ن���ف ال��ج��ن�����س��ي 

والغت�ساب. 

يعاقبن  الفتيات  ه���وؤلء  اأن  رغ��م 

القتل  ب��ت��ه��م  اإدان��ت��ه��ن  ب��ع��د  بال�سجن 

ال�سيارات  المخادرات و�سرقة  وتجارة 

فاإنهن يدفعن ثمن جريمة لم يرتكبنها: 

ل��ق��د ول����دن ف���ي ال��م��ك��ان ال��خ��ط��اأ وف��ي 

فاإن  الأل��م  ه��ذا  كل  رغ��م  الخطاأ.  الزمن 

الوقت  بع�س  يجدن  الفتيات  ه��ووؤلء 

بع�س  في  ويغنين  بل  ي�ستمتعن  كي 

الأحيان من وراء الق�سبان. 

الفيلم  ه���ذا  م�����س��اه��د  ف���ي  ت��ظ��ه��ر 

م���ج���م���وع���ة م����ن ال��ف��ت��ي��ات 

الي���������ران���������ي���������ات وه������ن 

حياتهن  ع���ن  ي��ح��دث��ت��ه��ن 

عن  ويجبن  الماأ�سوية 

الأ���س��ئ��ل��ة ال��م��ب��ا���س��رة 

وي����ت����ط����رق����ن اإل������ى 

جرائمهن  تفا�سيل 

وال���ع���وام���ل ال��ت��ي 

لل�سير  دف��ع��ت��ه��ن 

ف���������ي ط�����ري�����ق 

الن������ح������راف 

والج������رام. 

ع�����ن�����دم�����ا 

عن  ي�ساألن 

موعد خروجهن 

من ال�سجن فاإن بع�سهن يف�سلن 

اأن  يعتبرن  لأنهن  الحب�س  في  البقاء 

ال��م��ج��ت��م��ع ال���خ���ارج���ي ه���و ال�����س��ج��ن 

م�ساهد  ف��ي  الفيلم  يظهر  الحقيقي. 

لدى خروجهن  النزيالت  بع�س  اأخرى 

عقوبتهن  ق�����س��اء  ب��ع��د  ال�سجين  م��ن 

لهن  الكبير عما يخبئه  ال�سوؤال  ليطرح 

الم�ستقبل. 

ي���ب���داأ ف��ي��ل��م »اأح�����الم ب���ال ن��ج��وم«   

بم�سعد معبر تظهر فيه فتاة �سابة وهي 

ل�سجن  دخولها  ادى  ب�سماتها  ت�سع 

الناث الأحداث في العا�سمة اليرانية 

نرى  المقابل  ال��ج��ان��ب  على  ط��ه��ران. 

ال�سابات  الفتيات  من  النزيالت  بع�س 

وهن يلوحن لبقية نزيالت ال�سجن قبل 

عقوبتهما.  م��دة  انتهاء  بعد  خروجهم 

حتى  ال��ج��دي��دة  النزيلة  ت��دخ��ل  اإن  م��ا 

تكت�سف اأهوال ال�سجن بين الجدران.

في  ال�سابات  اللفتيالت  تتحدث 

تجدن  اأن  قبل  حياتهن  عن  الفيلم  هذا 

فهن  ال�سجن.  ق�سبان  خلف  اأنف�سن 

���س��ح��اي��ا اله���م���ال الأ����س���رى وال��ع��ن��ف 

اللفظي والج�سدي والدمان والجريمة 

المبكر  وال�����زواج  اأن��واع��ه��ا  بمختلف 

والحمل ال�سفاح. 

الالئي�س  الفتيات  ق�س�س  تتنوع 

اأنهن  ال�سجن غير  يع�سن خلف ق�سبان 

يرمزن جميعا اإلى ما�ساة خفية يع�سنها 

ال��ذي  الي���ران���ي  المجتمع  �سلب  ف��ي 

حديدية  بقب�سة  ال��دي��ن  رج��ال  يحكمه 

غ��ي��ر اأن����ه ي��خ��ف��ي ت��ن��اق�����س��ات ك��ث��ي��رة. 

من  ي�سبه  نجوم«  بال  »اأح���الم  اأن  رغ��م 

غير  الأخ���رى  الفالم  بع�س  نقاط  ع��دة 

تولى  اأخ���رى.  اأوج���ه  بعدة  يتفرد  اأن��ه 

الفيلم.  هذا  اإخ��راج  اأو�سكوي  مهرداد 

الأ�سلة  على  الفيلم  في  الفتيات  تجيب 

مختلف  ع��ن  يك�سف  وه��ن  المبا�سرة 

يظهرن  وهن  الخا�سة،  حياتهن  خبايا 

بكنيتهن.  اأو  الحقيقية  ب��اأ���س��م��ائ��ه��ن 

تب�سط كل فتاة ق�س�سهن الماأ�ساوية مع 

المخدرات والنحراف وال�سرقة. هناك 

يرف�سن  الالئي  الفتيان  بع�س  اأي�سا 

الك�سف عن وجوههن.  ي�سعى المخرج 

كثيرا في هذا الفيلم على المراوحة ما 

خلف  في  الأح��داث  الفتيات  حياة  بين 

المجتمع  وف��ي  ت��ارة  ال�سجن  ق�سبان 

الذي ق�سا عليهن حتى اأنهم بتن تف�سلن 

اإلى  ال��خ��روج  على  ال�سجن  في  البقاء 

بع�سهن  نظر  في  يمثل  الذي  المجتمع 

المخرج  توخى  لقد  كبير.   �سن  مجرد 

نجوم«  بال  »اأح��الم  فيلم  في  اأو�سكوي 

تميز  دائما  كانت  التي  ال�سمات  نف�س 

وخا�سة  اليرانية  ال�سينمائية  الأف��الم 

يعتبر  ال��ذي  المبا�سر  الأ���س��ل��وب  منها 

اختار  ال��درام��ي.   البناء  في  قوة  اأكثر 

ال�سجن  ه���ذا  ع��ل��ى  ال��ت��رك��ي��ز  ال��م��خ��رج 

ال��م��خ��ت�����س ل�����الأح�����داث م����ن الإن������اث 

ت�سمل  عديدة  بجرائم  اأدي��ن��وا  وال��ذي 

وت��روي��ج  وت��ع��اط��ي  ال�����س��ي��ارات  �سرقة 

ال���م���خ���درات، و����س���ول اإل����ى م��ح��اول��ة 

يعرفن  لم  الفتيات  هوؤلء  اأغلب  القتل. 

ف���ي ح��ي��ات��ه��ن ����س���وى ال��ف��ق��ر ال��م��دق��ع 

الج�سدية  والن��ت��ه��اك��ات  وال���س��ت��غ��الل 

يت�سح  اأنواعها.  بمختلف  والجن�سية 

النزيالت،  ه��وؤلء  اأن  الفيلم  خ��الل  من 

قادتهن  جرائم  وارتكبن  انحرفن  واإن 

المجتمع  �سحايا  فاإنهن  ال�سجن  اإل��ى 

يع�سن  لم  اأنهن  ذل��ك  عليهن  ق�سا  ال��ذي 

طفولة عادية. 

يتطرق  ال��ت��ي  ال��م��رة  ه��ذه  لي�ست 

المو�سوع  هذا  اإل��ى  المخرج  هذا  فيها 

2008 فيلما  اأنجز �سنة  الح�سا�س. فقد 

متاأخرا«    دائما  تاأتي  »الحرية  بعنوان 

اآخ��ر  فيلما   2012 ���س��ن��ة  اأخ����رج  ك��م��ا 

اأم�سى   . ال�ستاء«   اأي��ام  »اآخ��ر  بعنوان 

كاملة  كاملة    �سنوات  �سبع  المخرج 

اإلى ال�سجن  اإذنا بالدخول  وهو ينتظر 

ب�سكل  النزيالت  حياة  توثيق  اأجل  من 

مبا�سر.

»اأحالم بال نجوم«.. عالم االيرانيات المنحرفات

»اأ�سيجة« Fences   هو عنوان فيلم اأمريكي اأنتج في اأواخر �سنة 2016 وهو من 

نوع الأعمال ال�سينمائية الدرامية وقد تولى اإخراجه الممثل والمخرج في نف�س الوقت 

من  اقتب�س  الذي  ال�سيناريو،  ن�س  كتابة  ول�سون  اأوغي�ست  تولى  فيما  وا�سنطن  دنزل 

اأن حاز على  اأوغ�سيت ول�سون نف�سه والذي توفي بعد  األفها  رواية بنف�س ال�سم كان قد 

جائزة البوليتزر الأمريكية المرموقة. 

ديف�س  فيول  من  كل  وا�سنطن،  دن��زل  جانب  اإل��ى  الفيلم  هذا  في  الأدوار  يتقم�س 

و�ستيفن هندر�سن، جوفان اأديبو، را�سل هورن�سبي، ميكلتي وليام�سون و�سانيا �سيدني، 

ف�سال عن بقية الممثلين الذين تقم�سوا الأودار الثانوية.

تروي  يعي�س  حيث  الخم�سينيات،  فترة  في  بيتر�سبوج  مدينة  في  الأح��داث  تدور 

»جوفان  ك��وري  وابنهما  ديفي�س«  »فيول  روز  زوجته  مع  وا�سنطن«  »دن��زل  مارك�سون 

بونو.  جيم  �سديقه  �سحبة  الم�ستخدمة  الأغرا�س  جمع  من  رزقه  يك�سب  وهو  اأديبوا« 

الثانية  العالمية  الحرب  فترة  من  راأ�سه  في  اإ�سابة  يحمل  فهو  ماك�سون  جيب  �سقيقه  اأو 

الأمر الذي �سبب له اإعاقة ذهنية منذ تلك الحقبة التاريخية. ح�سل هذا الأخ من الحكومة 

الفيدرالية الأمريكية على تعوي�س قدره 3000 دولر ا�ستر بها منزل لأ�سرته. 

اإلى ل�س كطريقة لك�سب لقمة عي�سه.   في فترة المراهقة غادر تروي منزله وتحول 

تورط تروي في قتل اأحد الأ�سخا�س خالل عملية �سالقةو ووجد نف�سه بذلك خلف ق�سبان 

قبل  بي�سبول  ريا�سة  في  موهوب  لعب  اإلى  وتحول  بونو  على  تعرف  هناك  الن�سيان. 

الرابطة  في دخول  ينجح  لم  اأنه  غير  نيغرو  بفريق  ال�سجن  لدى خروجه من  يلتحق  اأن 

المحترفة في ريا�سة البي�سبول.

اأن تروي  ال�سن غير  اأن ال�سبب في الرف�س هو تقدم تروي في  اعتبر الم�سوؤولون 

يعتبر اأن لونه الأ�سود هو ال�سبب الحقيقي الذي هوؤلء القائمين على ريا�سة البي�سبول 

حو  المتنامي  والجدل  القائمة  الإ�سكالية  اإلى  يعيدونا  ما  هذا  وجهه.  في  الباب  ي�سدون 

و�سع ال�سود في ال�سناعة ال�سينمائية في هوليود بالوليات المتحدة الأمريكية.

تدور اأحداث فيلم Fences �سنة 1957، عندما كانت الوليات المتحدة الأمريكية 

تعي�س حركة متنامية في زخمها من اأجل المطالبى بالحقوق المدنية لل�سكان ال�سود الذين 

ينحدرون من جذور افريقية.

 في �سنة 1947 برز �سخ�س ا�سمه جاكي جاك�سون حيث نجح في ك�سر العتبارات 

العرقية وتغلب على العتبارات العن�سرية وفر�س نف�سهع بالتالي و�سط مجتمع البي�س 

بف�سل قدراته ومهارته الريا�سية والبدنية العالية. 

في تلك الفترة كان قطار العمر قد تقدم كثيرا بروي الذي بات ي�سعر بمرارة كبيرة 

انتقلت عدواها لت�سيب ابنه كوري الذي ياأمل في الح�سول على بعثة للدرا�سة الجامعية. 

اأما ابنه الآخر ليونز )الذي يتقم�س دوره را�سل هورن�سبي( فهو يهوى المو�سيقى، 

اأي�سا  تذكرنا  الذي  »الجدران«  تلك  خلق  اإلى  وولديه  الأب  بين  الدينامية  هذه  اأدت  وقد 

برواية Death of a Salesman.  ل �سك اأي�سا خيانة تروي لوز تمثل جدارا اآخر 

من الجدران والأ�سيجة التي يتطرق اإليها الفيلم. 

وفنية  وم�سرحية  اأدبية  اأعمال  ع�سرة  �سمن  اأي�سا   Fences ورواية  فيلم  يعتبر 

اله�سة  الفئات الجتماعية  تلك  الأمريكي من وجهة نظر  للحلم  نقدية كبيرة  تطرح روؤية 

والمهم�سة والتي تعتبر اأن هذا الحلم الأمريكية قد اأق�ساهم من دائرته. في الحقيقة فاإن 

اإلى  اأي�سا  تتطرق  الأمريكية  المجتمع  في  ال�سود  و�سع  اإلى  تطرقت  التي  الفالم  اأغلب 

اإ�سكالية الحلم الأمريكي الذي يق�سي ال�سود وغيرهم من الفئات الجتماعية الأخرى.  

التهمي�س  تتحدى  التي  وال�سينمائية  والأدبية  الفنية  والأعمال  الأفالم  هي  كثيرة 

الناجم عن غق�سائها عن الحلم الأمريكي.  في فيلم Fences نجد اأن ماأ�ساة ويلي لومان 

تنبع من الأوهام التي تبددت بعد اأن كان يعلق اأحالما كبيرة. وبالمقابل، فاإن تروي لم 

يكن له منذ البداية اأي اأوهام. لذلك فهو اأكثر اإدراكا لحدود الواقع الذي يعي�س به والمدى 

الذي �سمكنه اأن ي�سل اإليه. 

لي�سون هورن�سبي هو البن غير ال�سرعي الذي نجم عن ارتباط والده البيولوجي 

المال  على  منه  لكي يح�سل  اإل  والده  اأخرى وهو ليزور  امراأة  مع  عابرة  بعالقة  روي 

الذي ينفقه على نزواته. وبطبيعة الحال فاإن هذا الو�سع يحزن تروي الذي يقدر كثيرا 

اأنه يرف�س رغبة ابنه في امتهان المو�سيقى في حياته  مبداأ الم�سوؤولية في الحياة، كما 

اأن يبعد عنه  الفني والذي يريد  العملية لأ�سباب لم يف�سح عنها قد تكون تتعلق بال�سط 

ابنه ب�ستى ال�سبل. 

ماك�سون  تروي  �سخ�س  عن  �ساملة  فكرة  عندنا  تتكون   Fences فيلم  نهاية  مع 

ول  طي�سه  ب�سبب  ال�سجن  في  به  يزج  ان  قبل  ال�سعبة  طفولته  غترة  اإلى  ينقلنا  والذين 

الذي  الجن�سي  النهم  ذلك  بعد  نك�سف  حياته.  من  الح�سا�سة  المرحلة  تلك  في  م�سوؤولية 

يت�سم به بطل الفيلم وفل�سفته في تربية الأطفال وتن�سئتهم. ب�سفة عامة يمثل هذا الفيلم 

اإ�ساغة هامة لأنه ي�سلط ال�سوء على جوانب من حياة ال�سود في المجتمع الأمريكي. 

التذاكر
ك 

شبا

ليغو بامتان

النوع: ر�سوم متحركة.

الزمن: 104 دقائق.

ال��ب��ط��ول��ة: وي���ل اأرن���ي���ت، رال���ف 

فيني�س.

الإخراج: كري�س ماكاي.

BG :الت�سنيف

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

برو�س  الوطواط  الرجل  حول 

واي�����ن )وي�����ل اأرن����ي����ت( ال���ذي 

مع  جديدة  مواجهة  في  يدخل 

جاليفياناكي�س(  )زاك  الجوكر 

ال�سيطرة  وراء  ي�سعى  ال���ذي 

وال����س���ت���ح���واذ ع���ل���ى م��دي��ن��ة 

جوثام.

جون ويك »2«

النوع: اأك�سن.

الزمن: 122 دقيقة.

لوران�س  ريفز،  كيانو  البطولة: 

في�سبورن.

الإخراج: �ساد �ستاهلي�سكي.

.R :الت�سنيف

الفيلم حول  اأحداث  تدور 

)كيانو  �سابق  محترف  ق��ات��ل 

ريفز( يقرر الخروج من عزلته 

لمعاقبة  اإيطاليا  اإل��ى  وال�سفر 

م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ق��ت��ل��ة ع��ازم��ة 

نقابة  ع��ل��ى  ال���س��ت��ي��الء  ع��ل��ى 

تدير  التي  الماأجورين  القتلة 

اأع�ساءها بطرق غام�سة.

الحلم االأمريكي وو�سع ال�سكان ال�سود

النجمة ناتالي بورتمان في طريقها نحو »االأو�سكار«
كافة  الع�سور  الموهوبة  الممثلة  ه��ذه  تتجاوز 

المجرات  ملكة  كانت  كلها!  المالب�س  اأ�سكال  وت��رت��دي 

حقبة  من  معذبة  وام���راأة  النجوم(،  )ح��رب  �سل�سلة  في 

باليه  وراق�سة  ال�سماوية(،  )القبة  فيلم  في  الثالثينيات 

اأهدي  الذي  ال�سوداء(  )البجعة  فيلم  في  نف�سيًا  مري�سة 

بنجامين  زوج��ه��ا  اإل���ى  وع��ّرف��ه��ا  اأو���س��ك��ار  ج��ائ��زة  اإليها 

ميلبييه، م�سّمم الرق�س الذي كان مدّربها. اليوم تج�ّسد 

 Jackie ناتالي بورتمان دور جاكي كينيدي في فيلم

حياة  على  العمل  يرّكز  لران.  بابلو  للمخرج 

اغتيال  ب��ع��د  ال�سابقة  الأول����ى  ال�����س��ي��دة 

يو�سلها  وقد   .1963 عام  في  الرئي�س 

هذا الدور اإلى جائزة اأو�سكار اأخرى. 

في عام 2011، ت�سلمت الجائزة حين 

كانت حاماًل وها هي تنتظر مولودها 

الثاني اليوم، وربما يكون وجه هذا 

الطفل خيرًا عليها!

قبلك  ممثلة   50 من  اأكثر  اأّدت 

ت�سعري  األ���م  ك��ي��ن��ي��دي.  ج��اك��ي  دور 

بالخوف؟

لح�سن حظي لم اأ�ساهد اأيًا 

من تلك الأفالم.

ك�������������ان 

اأر����س���ط���و 

�سخ�سية  منذ  اأرملة  اأ�سهر  جاكي  اإن  يقول  اأونا�سي�س 

بعد  النا�س  اإبهار  على  قدرتها  تف�سرين  كيف  اأندروماك. 

مرور هذه ال�سنوات كلها؟

اأن تكتب ق�ستها بنف�سها. كانت تدرك  قررت جاكي 

اأهمية مكانتها العامة ولم تتردد في ا�ستعمال الِحَيل كي 

م�ستوى  على  ذواق��ة  كانت  ج��دًا.  مقنعة  ب�سورة  تظهر 

اأ�سلوبها  تطوير  في  �ساهم  ما  وكل  والمو�سة  الديكور 

المميز. كانت تحيط نف�سها بكل ما هو جميل، وفهمت 

ت�سمعها  ال��ت��ي  الق�س�س  اأن  ال��ب��داي��ة  م��ن��ذ 

وطريقة �سردها �ستخدم اإرثها.

عالَم اتكلِت في بحوثك؟

ات��ك��ل��ُت ع��ل��ى م��ق��اب��الت ك��ث��ي��رة 

مع   1964 ع���ام  ف��ي  ج��اك��ي  اأج��رت��ه��ا 

جونيور  �سلي�سنغر  اآرث���ر  ال��م��وؤرخ 

متعددة.  تفا�سيل  ع��ن  تك�سف  لأن��ه��ا 

للعائلة  ���س��دي��ق��ًا  ���س��ل��ي�����س��ن��غ��ر  ك����ان 

وكانت جاكي تعرفه جيدًا، لذا ن�سعر 

تلك  في  لنف�سها  العنان  اأطلقت  باأنها 

معلومات  م�سدر  وج���دُت  المقابالت. 

لكّن  اأي�سًا.  »يوتيوب«  موقع  على  اآخر 

)�سيف  ك��ت��اب  ك��ان  �ساعدني  م��ا  اأك��ث��ر 

�سقيقتها  مع  جاكي  كتبته  الذي  مميز( 

اأوروب���ا  اإل���ى  �سفرهما  خ��الل  ل��ي 

جاكي  كانت   .1951 ع��ام  في 

تبلغ حينها 22 عامًا ولي 18 

�سابتين  مجّرد  كانتا  عامًا. 

تريدان ال�ستمتاع بوقتهما. 

اأه��داه  ال��ذي  الكتاب  بف�سل 

ل��ي وال�����داي، ح�����س��ل��ُت على 

فكرة دقيقة عن حقيقة جاكي، 

ك��ان��ت  ك���م  بف�سله  وف��ه��م��ُت 

الهوية  على  بالحفاظ  تهتم 

حين  تفقدها  ب���داأت  ال��ت��ي 

اأ�سبحت ال�سيدة الأولى.

ف�������ق�������دان ال����ه����وي����ة 

مو�سوع يوؤثر فيك...

واأوؤم���ن  اأ�سلي  اأع���رف 

بوالدّي  واأثق  بديانتي 

واأعلم  وزوج��ي 

م����ن اأك������ون. 

اأع������ت������ب������ر 

ع�����م�����ل�����ي 

م�����ج�����ّرد 

ج���زء من 

ه���وي���ت���ي 

ل��ك��ن��ي اأغ��و���س 

اأتلقى  اأع���د  ل��م  اإذا  اأح��ي��ان��ًا  اأت�����س��اءل  اأن��ن��ي  ل��درج��ة  فيه 

العرو�س.

هل اكت�سفِت في �سخ�سية جاكي جوانب اأده�ستك؟

لم اأكن لحظُت ح�س الفكاهة الذي تتمتع به جاكي! 

الخطوط  اإل  اأع���رف  اأك���ن  ل��م  الأم��ي��رك��ي��ي��ن،  معظم  مثل 

المقام  في  كانت  اإل��ي،  بالن�سبة  حياتها.  في  العري�سة 

اأن  اكت�سفُت  لكني  المو�سة.  ع��ال��م  ف��ي  اأي��ق��ون��ة  الأول 

حياتها الداخلية كانت معقدة وحملت في داخلها جوانب 

اأفهم  لكني  �سهرتها  من  ب�سيء  اأتمتع  ل  كثيرة.  اإن�سانية 

اإليها  النا�س  نظرة  بين  ال��دائ��م  الداخلي  ال�سراع  ذل��ك 

التي  وال��م��راأة  اإليها  تطمح  كانت  التي  ال�سورة  وبين 

كانت عليها.

اأي جوانب مفاجئة قد نكت�سفها لدى �سابة »مثالية« 

مثلك؟

اأنا اأكثر عفوية وجنونًا مما يظّن كثيرون. في هذا 

الجانب فقط، اأقارن نف�سي بجاكي. ل اأقراأ مطلقًا ما ُيكَتب 

لأن هذه  اأفالمي  اإلى  الموّجهة  النتقادات  �سيما  ل  عني، 

ال�سورة  فجاأًة  اأدرك  �سلبية،  كانت  اإذا  توترني.  الآراء 

التي اأتهّرب منها. واإذا كانت اإيجابية، ل اأ�سّدقها!

بالثقافة  اّت�سم  ال��ذي  كينيدي  عهد  اإل��ى  تحّنين  هل 

والكرامة؟

في  اأعي�س  اأن  اأرف�س  لكني  مقلق  ع�سر  في  نعي�س 

حنين دائم. يجب اأن نم�سي قدمًا. اأنا ديمقراطية بامتياز 

التي  وللقيم  جاكي  ل�سخ�سية  �سديدًا  اإعجابًا  واأح��م��ل 

اليوم مثير  نعي�سه  ما  لكّن  الحقبة،  تلك  �سائدة في  كانت 

لالهتمام اأي�سًا. اأتوخى الحذر دومًا لكني ل�ست خائفة.

األ تظنين اأن الحمالت الدعائية التي قادها م�ساهير 

هوليوود دعمًا لهيالري كلينتون اأعطت نتائج عك�سية؟

يرغب  األ  اأت��ف��ّه��م  الم��ت��ي��ازات.  اأ���س��ح��اب  م��ن  نحن 

ومن  اأي�سًا  مواطنون  لكننا  كالمنا.  �سماع  في  النا�س 

حقنا اأن نعّبر عن راأينا. نالت نتالي �سهادة في علم النف�س 

درا�ستها  من  لها  تبّقى  ال��ذي  فما  ه��ارف��ارد.  جامعة  من 

تابعُت  ال�سهادات!  »بع�س  المجال:  هذا  في  تقول  هذه؟ 

ر اأطروحتي،  درا�ستي كي اأتحدى نف�سي. حين كنُت اأح�سّ

ا�سطررُت اإلى قراءة األف �سفحة في الأ�سبوع. كانت تلك 

التجربة طريقة ممتازة لختبار اإرادتي وكفاءتي. اأع�سق 

الدر�س! من المده�س اأن نالحظ حجم العمل الذي يمكن 

اإنجازه حين ن�سعر بال�سغف تجاهه!«.

ال�سينما  م��ج��ال  ب��ت��رك  ي��وم��ًا  تفكري  األ���م  ن�ساألها: 

للعودة اإلى مقاعد الدرا�سة التي تحّبينها؟ تجيب: »فكرُت 

ب�سرعة.  تراجعُت  لكني  مجالي  بتغيير  وجيزة  لفترة 

مقاربة  اأ�ستعمل  مهنتي.  اأحّب  حد  اأي  اإلى  حينها  فهمُت 

التقم�س  اأع�����س��ق  اأدواري.  تج�سيد  ف��ي  ج���دًا  عاطفية 

الآخرين  عقول  في  يدور  ما  اأتخّيل  اأن  واأح��ب  العاطفي 

ل دومًا اأن اأبقى على  واأعرف ما يح�سل معهم. لكني اأف�سّ

طبيعتي«.

نجوم ال�سينما الم�سرية منتجون
من  ال�سينما  دعم �سناعة  على  ب�سجل نجوم حر�سوا  مليء  الم�سرية  الأفالم  تاريخ 

خالل الإنتاج واحتلت اأعمالهم ول تزال مكانة مميزة في ذاكرة الجمهور. اأخيرًا، �سهدت 

اأ�سماء جديدة تخو�س التجربة. هل يرغب هوؤلء في دعم �سناعة ال�سينما التي  ال�ساحة 

قّدموا من خاللها اأوراق اعتمادهم، اأم هي محاولة ل�ستعادة مكانتهم الفنية؟

اأكثر من مرة. بداأت  اإلهام �ساهين واحدة من الفنانات الالتي خ�سن تجربة الإنتاج 

ال�سعيد  على  المجال  خا�ست  كذلك  بطولتها،  من  �سفر«،  »واحد  ثم  فوزية«  »خلطة  بفيلم 

الدرامي ب�»نظرية الجوافة« مع هاني رمزي عام 2013، وقدمت اأخيرًا اأحدث اأعمالها فيلم 

»يوم لل�ستات« مع المخرجة كاملة اأبو ذكري.

اأّكدت �ساهين في هذا ال�سياق اأن ال�سبب الذي دفعها اإلى خو�س الإنتاج ال�سينمائي 

بها  تمّر  كانت  التي  ال�سعبة  الظروف  في ظّل  ال�سينما في م�سر، خ�سو�سًا  حبها �سناعة 

فترات  في  ولي�س  دوم��ًا  دعمها  النجوم  على  اأن  موؤكدة  الأخ��ي��رة،  الفترات  في  ال�سناعة 

�سهدتها  بل  جديدة،  ظاهرة  لي�ست  الأف��الم  النجوم  اإنتاج  اأن  اأو�سحت  �ساهين  عثرتها. 

بدايات ال�سينما، وخا�س المجال كل من مديحة ي�سري، و�سادية، وفاتن حمامة، وغيرهن 

من نجوم م�سريين كنوع من رد الجميل اإلى ال�سناعة التي كتبوا من خاللها �سهرتهم.

وتابعت اإلهام �ساهين اأنها خالل تجربتها الإنتاجية ل ت�سعى اإلى المكا�سب المادية. 

وحتى لو خ�سرت ماديًا فاإن هذا لن يغير من قرارها تجاه الإنتاج ولن تتوقف عنه.
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