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 400عام عىل ميالد رامربانت

عادة ما كان الناس يتطرقون الى رامبرانت و كارافاكيو
ومنذ أمد بعيد بشكل متزامن .فلقد أطلق احد كتاب
القرن الثامن عشر على كارافاكيو "رامبرانت ايطاليا"،
يف حني وصف كاتب آخر الرسام الهولندي على انه"
كارافاكيو وراء األلب" .واشار لورد كالرك ،مدير سابق
لرواق لندن الوطني ،الى العالقة املدهشة ،بتحديد
استخداميهما الدرامي للضياء و العتمة و الى
متردهما ضد القيم الكالسيكية للجمال.

أمضـى كالرك عمـره يف النظـر الى
ال ـصـ ــور الـتـي غـ ــالـبـ ــا مـ ــا كـ ــانـت يف
صـ ــاالته اخلـ ــاصـ ــة .ميــتلـك الـ ــرواق
الـ ـ ــوط ـن ــي كل مــن رســم رام ـبـ ـ ــرانــت
Belshazzar's
"”Feast
ورســم كـ ـ ــارافـ ـ ــاك ـيـ ـ ــو "Supper at
 ،Emmaus”,وكـال ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــني
يكـشفـان اكثـر مـن غيـرهمـا القـرابـة
الـتـي تـ ــربــط بـني نـبــيلـي الـبـ ــاروك.
ولغــايــة االن ،لـم يـتـم عــرض هــذيـن
العــملـني جـنـبـ ــا الـ ــى جـنـب أبـ ــدا .و
لكـنه ب ــالـن ـسـب ــة الـ ــى دونك ــان ب ــول،
ال ـ ــوصـي األق ـ ــدم عل ـ ــى ال ـ ــرس ـ ــوم يف
مـتـحف ريجـيك ،شـكلـت اللــوحـتــان
نقـطة الـبدايـة لتنـظيم " رامبـرانت-

ك ـ ــاراف ـ ــاك ـي ـ ــو" ،وهـ ـ ــو معـ ـ ــرض يق ـ ــام
لالحـتفــال بــالــذكــرى الـ( )400ملـيالد
رام ـبـ ـ ــرانــت ه ـ ـ ــذا العـ ـ ــام ".أردنـ ـ ــا ان
نحتفل بـرامبـرانت الـى جـانب فنـان
يعـتق ــد ب ــانه ممـ ــاثل له و ب ــانه ك ــان
يـحمل أفكـارا بصـريـة مشـابهـة" كمـا
أوضح .كـان مكـان رامبـرانت فخـما و
ذلك اخلـاص بكـارافـاكيـو متـواضعـا،
و لكـن كـال الفـن ــانـني ي ـســتخ ــدم ــان
الضــوء للتــركيـز علــى حلظـة إدراك
يف وجـوه وتلـميحـات املـواضيع؛ و كل
م ــا س ــواه مـلقـي يف الــظل" .ان ه ــذا
املعـرض ليـس حـول التـأثيـر الفـني"
كـمـ ــا يقـ ــول الـ ـسـي بـ ــول ".انه يـ ــدور
حـول الكيفيـة التي تعمل بهـا أدمغة
الفـن ــانـني" .والـنـتـيج ــة هـي ولـيـم ــة،
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الفـلك ه ــو علـم املــش ــاهـ ــدة .وبخالف
علـمـ ــاء االحـيـ ــاء او الـكـيـمـيـ ــاء ،فـ ــان
الـفلـكـيـني ال يـ ـسـت ـطــيعـ ــون الــتحـكـم
ب ـ ــاالجـ ــس ـ ــام ال ـتــي ي ـ ــدرسـ ـ ــونه ـ ــا .ويف
مـ ــواجهـ ــة سـمـ ــاء امل ــسـ ــاء الـتـي تـبـ ــدو
مجـمـ ــوع ـ ــاتهـ ــا الــنجـمـي ـ ــة الهـ ــامـ ــدة
جـمــيعه ــا مـتـط ــابق ــة ،ف ــان قـي ــاس اي
شـيء يــتعـلق بــنجـمـ ــة ،الـك ــسـ ــافـ ــة او
الـلمعـان ،هـو امـر صـعب.لهـذا الـسـبب
حت ـ ــول الـفلـكــي ـ ــون الـ ـ ــى العــن ـ ــاقــي ـ ــد
النجـميــة ،وهي مجــاميع مـن النجـوم
تـربطهـا اواصـر اجلـاذبيــة بعضهـا الـى
الـبعـض االخ ــر ،وتكــونـت جمـيعهــا يف
وقت واحــد تق ــريبــا ومـن نفـس املــواد.
يقــول ك ــارلتــون بــريــور وهــو خـبيــر يف
عنــاقيــد النجـوم يف جــامعـة راجتـرس
ب ــوالي ــة نـي ــوجـي ــرســي" :تك ــون جـمـيع
الــنج ـ ــوم يف العــنق ـ ــود علـ ــى م ــسـ ــافـ ــة
واح ــدة عـنـّ ــا ،ل ــذلـك ميكـنـك مق ــارن ــة
ملعـانهـا بـدون ان يـنتـابـك القلق فـيمـا
اذا كانت النجـمة التي تبدو باهتة هي
يف احلـقيقـة شـديـدة الـلمعـان ولـكنهـا
فقط بعيدة جدا".
مفتوحة وكروية
تع ـ ـرّف الـفلـكـي ـ ــون علـ ــى نـ ــوعـني مـن
العــنـ ـ ــاقــيـ ـ ــد ال ــنج ـمــيـ ـ ــة :الـكـ ـ ــرويـ ـ ــة
واملفـتوحـة .العـناقـيد الـكرويـة هي رزم
كـ ــرويـ ــة محـكـمـ ــة مـكـ ــونـ ــة مـن مـئـ ــات
االالف مـن الـنجـ ــوم الق ــدمي ــة والـتـي
ولدت يف اوائل تشـكيل مجرتنـا .وعلى
الـنقـيـض ،ف ــان العـن ــاقـي ــد املفـت ــوح ــة
تـشكلت بصـورة غيـر منتظـمة وتـتألف
من مـجمـوعـات جنـميـة احــدث واكثـر
هشاشة.
لقـد التقط املـنظار هـابل مؤخـرا اكثر
ال ـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ـ ــور تـف ـ ـ ــصـ ـ ـيـال ح ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــى االن
لـ NGC265و ،NGC290وه ــمـ ـ ـ ـ ــا
عنقـودان جنـميــان مفتـوحــان يبعـدان
عن ـّا ـمس ـاــفة ـ 200,000سـنــة ضــوئـيــة
يـقـعـ ـ ـ ــان يف ال ـ ـ ـسـح ــب املـ ـ ـ ــاجـالن ــيـ ـ ـ ــة
الـصغيـرة ،وهي مجـرة قـزم تـدور حـول
مـج ـ ـ ـ ــرت ــن ـ ـ ـ ــا ط ـ ـ ـ ــريـق احلـل ــي ــب (درب
التبانة).
هذه الـصور تظهـر نسيجـا مهلهال من
جتمعـات جنـميـة تـتبــاين الــوانهــا من
االحـمـ ــر الـ ــى االزرق .وبـيـنـمـ ــا تـكـ ــون
االل ــوان مـتع ــة للـنـظ ــر ،ف ــانه ــا دالئل
مهـم ــة لـلفـلكـي ي ـسـت ــدل مـنهـ ــا عل ــى
التـوزيع العام للنجـوم ضمن العنقود.
النجـوم الـزرق هي كـبيـرة وحـارة جـدا،

ب ـي ـنــمـ ـ ــا تـكـ ـ ــون ال ــنج ـ ـ ــوم ذات اللـ ـ ــون
البــرتقــالـي او احملمــرة اصغــر حـجمــا
وابـرد.وعلـى النقـيض مـن ذلك ،متيل
الـعنــاقيــد الكــرويــة الــى ان تكــون اقل
تغــايــرا ،وتـتكــون بـصــورة رئـي ـســة مـن
جنــوم مـيـتــة او قــدميــة ج ــدا ،اذ انهــا
احـدث مـن الكـون نفــسه ببـضع مئـات
املاليـني مـن الـسـنـني فحـسـب ،والــذي
يبـلـغ ـعمـرـ ــه ـ 13,7ملـيـ ــار عـ ــام .متــيل
جنـوم هـذا النـوع الـى ان تكـون اصغـر،
حيـث ان النجـوم الكـبيـرة كلهـا امـا ان
تكــون ق ــد انفجــرت كـ(ســوبــونــوفــا) او
تقلـصت لـتتحـول الـى (اقـزام بـيض).
كمــا حتتــوي العنــاقيــد الكـرويـة علـى
االق ــزام احلـم ــر ،وهـي جنـ ــوم صغـي ــرة
ب ـ ــاهــت ـ ــة ميـك ــن له ـ ــا ان ت ـ ـس ـتــم ـ ــر يف
االحتراق ملليارات السنني.
االهمية
الفلكية لها
لقـ ــد ثـبـت ان لـلعـنـ ــاقـيـ ــد الــنجـمـيـ ــة
اه ـمــي ـ ــة بـ ـ ــالغ ـ ــة يف ك ـ ــشف الــت ــط ـ ــور
ال ــنجــم ــي ،ولالج ـ ــاب ـ ــة عــن االس ــئل ـ ــة
االسـاسية حـول الكيفية الـتي تشكلت
بهـا اجملــرات ،وحتــى متـى بــدأ الكـون.
يــوضـح لن ــا ذلك بــريــور بــالقــول" :اذا
كنت تـريد ان تعرف كيف يكبر الناس،
فيـمكنك اما ان تـراقب شخصـا معينا
ملــدى احليـاة ،او ميـكنـك ان ان تتـطلع
الى تـوزيع سكـاني متبـاين يف االعـمار
–من االطفـال الـى الـشيـوخ –وتقـارن
بينهم".
والن عمـر الـنجمـة قـد يـستغـرق عـدة
مـليــارات من الـسـنني ،فـيتـوجـب علـى
الفلكيني ان يـتبعوا الطريقـة الثانية.
فهـم ي ــراقـب ــون عـن ــاقـي ــد الـنج ــوم مـن
اعمار مخـتلفة ،من العناقـيد الكروية
امل ـ ــوغل ـ ــة يف الق ـ ــدم ال ـ ــى العـن ـ ــاقـي ـ ــد
املفـتوحـة التي تـشكلت حـديثـا ،مرورا
بـكل شـي بـيــنهـم ــا ،ومـن ثــم املق ــارن ــة
بـيـنهــا .وبــاسـتخــدام هــذه الـطــريقــة،
ميكـن للبــاحثـني ان يكـوّنــوا فكــرة عن
معـدل تـشـكيـل النجـوم خالل مـراحل
مخـتلفــة مـن تـطــور اجملــرة ،ومــاهـيــة
التـركيـب الكيـميــائي يف نقـاط زمـنيـة
مختلفة.
يق ــول س ــوريـن مـن جـ ــامع ــة الرس ــون
اوتــرخت يف هــولنــدا ،وهــو من الــذين
قـامــوا بتحـليل صـور هـابل اجلـديـدة:
"الـعناقـيد الكـروية تفـتقر الـى املعادن
بشكل كـبير ،بينمـا العناقيـد املفتوحة
تكــون نـسـبيــا غـنيــة بــاملعــادن .ان هــذا
يتوافق مـع فكرة ان العنـاقيد الكـورية

تشكلـت يف مرحلـة مبكـرة جدا".
يف امل ـ ــراحل املـبـكـ ــرة مـن تــطـ ــور
مج ــرتنــا ،يكــون الهــاي ــدروجني
والهــيلــي ـ ــوم اكــثـ ـ ــر العــن ـ ــاص ـ ــر
الكـيـمـي ــائـي ــة وف ــرة .وحـيـنـم ــا
قـ ـ ـ ـ ــدحـ ــت شـ ـ ـ ـ ــرارة ال ـ ـنـجـ ـ ـ ـ ــوم
واش ـتـعـلــت ف ـ ـ ــانـه ـ ـ ــا ان ـتـجــت
مــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادن اث ـقــل ،ومـ ـ ــن ثـ ـ ــم
ان ـضـمـت الـ ــى الــنجـ ــوم مـن
االجيال التالية.
حول موقعنا
لق ـ ــد اع ــط ــت العــن ـ ــاقــي ـ ــد
الـنجـميــة مــؤشــرات اوليــة
لـلفـلكـيـني ب ــان نــظ ــامـن ــا
الـ ـ ــش ــمـ ـ ــس ــي ل ــم يـك ــن يف
مـنـت ـصـف مج ــرة طـ ــريق
احلـلـ ــيـ ــب ،كـ ــمـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــان
االع ـتـق ـ ـ ــاد س ـ ـ ــائ ـ ـ ــدا يف
ثـالث ــي ــن ــي ـ ـ ـ ــات الـق ـ ـ ـ ــرن
املاضـي .ولكنه –يف الـواقع –يقع يف
مكـ ــان ابع ــد مــن ذلك ،بـ ــالق ــرب مـن
احلافة.
احـد املـؤشـرات علـى ذلـك يتـأتــى من
مالحظة ان العناقيـد الكروية ليست
مـوزعـة بـانـتظـام خالل الـسمــاء كمـا
تبدو ليال.

يـوضح ذلك بـريـور بـالقــول" :اذا قمت
بـتــسقـيـط ت ــوزيع العـن ــاقـي ــد فــس ــوف
تـكتـشـف ان جمـيعهــا تق ــريب ــا تقع يف
جــانب واحــد من الـسمــاء ،وتتـركـز يف
مـج ــم ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــرام ــي او الـق ـ ـ ـ ــوس
( )Sagittariusيف سماء الصيف".
ولـو كــانت مـجمـوعـتنـا الــشمــسيـة يف
مـنتـصف مجـرة طــريق احللـيب ،فـان
العـن ــاقـيـ ــد الك ــروي ــة يجـب ان تــظه ــر
بتوزيع اكثر انتظاما يف السماء ،طاملا
انه ــا اكـث ــر االشـي ــاء الـتـي ت ــدور ح ــول
مركز اجملرة شيوعا.
كـمـ ــا ان العـن ــاقـيـ ــد الك ــروي ــة اع ـطـت
تلـميحا مبكـرا للفلكيني ان تقـديرهم
لـع ــم ـ ـ ـ ــر الــك ـ ـ ـ ــون ل ــم يــك ــن دقـ ـيـق ـ ـ ـ ــا.
فـاحلسـابـات التـي اعتمـدت بنـاء علـى
ث ـ ـ ـ ـ ــابـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــابـل (Hubble Cons
)stantاقتـرحـت ان عمــر الكـون هـو
بحــدود  10مليــارات سنـة .لـكن بـعض
هــذه الـعن ــاقيــد بـ ــدا ان عم ــره يتــراوح
بـني  12ال ـ ــى  15ملـيـ ــار سـن ـ ــة .يقـ ــول
بــري ــور" :العـنــاقـي ــد الكــرويــة قــدميــة
وتعطينا حدودا لعمر الكون .ال ميكن
ان يـكـ ـ ــون الـكـ ـ ــون احـ ـ ــدث مــن اقـ ـ ــدم
عنقود جنمي".
عن /موقع Space.com

رغــم انهـ ــا عـبـ ــارة عـن ذوق لـنـكهـ ــات
مختارة بعنـاية اكثر من كـونها وجبة
متوازنة .و آخر ما كان يريده السيد
بـ ــول هـ ــو عـ ــرض مـ ــسح او درس عـن
تـ ـ ــاريـخ الفــن .وب ـث ـمـ ـ ــان ــي و ثالثــني
لـ ـ ــوح ـ ـ ــة فقـ ــط يقـ ـ ــدم"رام ـبـ ـ ــرانــت-
ك ــاراف ــاكـيـ ــو" للـمـ ـش ــاه ــديــن لقـمـ ـاً
مختـارة بعناية ويدعـوهم الى النظر
والـتـ ــأمل .ان أول عــملـيـ ــة مـ ــزاوجـ ــة
لل ــوح ــات ،الـتـي تـبـني إب ــراهـيـم وه ــو
يــضحـي بــابـنه ،قــد ك ــان لهــا تــأثـيــر
درام ــاتـيكـي .فق ــد ج ـس ــد رامـب ــرانـت
الـع ـ ـ ــذاب ال ـ ـ ــذي يـع ـ ـ ــان ــي مـ ـنـه أب ـ ـ ــو
إبراهـيم ،عنـدما كـان يحـاول حمـاية
اسحـق من األلـم عن طــريق تغـطيـة
وجـهه بـ ــالـك ـ ــامل ،و ف ـ ــرحه عـنـ ــدمـ ــا

يـرمي املالك بـالسـكني من يـده .و يف
املقــابل ،يـتكـشـف عمل كـارافــاكيـوس
يف هــذا املــشهــد عـن ق ـس ــوة :ميكـنك
ب ـشـكل خ ــاص سـم ــاع صـ ــراخ اسحق
عـندمـا كان يـتلوى وهـو يف حالـة من
الـ ـ ــرعــب بـ ـ ـس ـبــب الـ ـ ـسـكــني احلـ ـ ــادة
املــوجهــة صــوبه .كــان رامـبــرانـت قــد
بلغ الـرابعـة مـن العمــر عنـدمـا مـات
كــارافــاكـيــو .لـم يغــادر قـط هــولـنــدا،
لـ ـ ــذلـك ف ـ ـ ــانه لــم يـ ـ ــر ق ــط أي رســم
اصلي له .و لكنه عرف عن كارافاكيو
مـن مـعلــمه بـيـت ــر السـتـم ــان ،ال ــذي
شــاه ــد اعمــال كــاراف ــاكيــو يف رومــا و
كـان واحدا مـن العديـد من الفنـانني
اله ــولن ــديني ال ــذين ضــاهــوا صـنعــة
الــسيــد اإليـط ــالي يف إبــراز الـتب ــاين
بـني ال ـضـ ــوء و ال ــظالم .ويف الـ ــوقـت
ال ــذي ق ــام فـيه السـتـم ــان وفـن ــان ــون
هـ ــولـنـ ــديـ ــون آخـ ــرون ممـن تـ ــأثـ ــروا
بكارافـاكيو بتقليد أسـلوب كارافاكيو،
إال انهم لم يكـونوا قـط قادريـن على
اإلم ـس ــاك مبـ ــادته الع ــاطفـي ــة ،كـم ــا
تبني أعـمالهم املقلدة املعـروضة هنا.
ومن اجلهـة االخـرى ،اخـذ رامبـرانت
فرشـة كارافـاكيـو وهرب بـها ،مـحاوال
دومــا معــاجلــة مـســال ــة كيـفيــة خلق
الطـبيعـة يف الــرسم .فبـالنـسبـة اليه
كـ ـ ــان ذلــك يع ـنــي االس ـت ـيـالء علـ ـ ــى
احلياة الداخليـة ملواضيعه -حلظات
مـن اإلدراك ،القـرار والـتفـكيـر الـتي
تــرفــرف عـبــر الــوج ــوه وجتعل مـنهــا
بشـرا .وهذا صحيـح بشكل خاص يف
رسمه الـنســاء ،الالتي يفـرزن سجيـة
تـتـ ــرك املـ ـشـ ــاهـ ــديـن يف حـ ــالـ ــة مـن
ال ــتخ ـمــني .ان لـ ـ ــوحـ ـ ــة رام ـبـ ـ ــرانــت
Bathsheba
"”Bathing
توقف املـشاهـد ،ليس بـسبب الـشهوة
اجلـن ـسـي ــة الـتـي يـثـي ــره ــا ج ـس ــده ــا
العـاري ،بل الن عـينيك تـركزان عـلى
وجههـا بــدال من جـسـدهــا .وعنـدمـا
تفـكـ ــر بـ ــرسـ ــال ـ ــة امللـك داود و الـتـي
تدعـوها خليـانة زوجهـا ،فانك تـنظر
ال ــى عـيـنـيه ــا ،و ي ــده ــا وهـي مت ــسك

بـالرسـالة و قـدميهـا وقد غـسال من
قــبل عج ــوز شـمـط ــاء ،الـتـي ي ـشـي ــر
قـبـحهـ ــا الـ ــى ال ـطـبــيعـ ــة ال ـ ــزائلـ ــة
للجمال اجلـسدي .انك تعلـم بانها
لـن تكــون خــائنــة ،و لكـن رامبــرانت
يـبـني Bathshebaيف حل ـظـ ــة
اتخـاذ قـرارهـا ويـدعـو املـشـاهـد الـى
الــتفـكـيـ ــر ملـيـ ــا بخـيـ ــاراتهـ ــا .ومـن
اجلهـة االخرى فان نساء كارافاكيو،
تبــدو منــطيــة :فـهن أمــا شـهيــدات(
الق ـ ــدي ـ ـس ـ ــة اورس ـ ــوال) او ان ـث ـي ـ ــات
مـاكـرات( يـوديـث و هي جتـز بهـدوء
راس هـولوفيـرنيس)؛ مـرمي العذراء
او ،االكث ــر شيــوعــا ،عــاهــرات(مــاري
م ـ ــاك ـ ــدالــني) .و هـ ـ ــو يعـ ـ ــرضهــن يف
حلظات تركـيز ،الم و بطولة ،و لكن
ليـس يف حلظـات ضعف ،كـما يـبدو
واضحـ ــا عـن ن ـظـ ــرك الـ ــى لـ ــوحــته
"Conversion of the Mags
”daleneس ـ ــويـ ـ ــة مع ل ـ ــوح ـ ــة
رامـ ــب ـ ـ ـ ـ ــرانـ ــت الـلـغ ـ ـ ـ ـ ــز "Jewish
 ،Bride”,الصورة النهائية للحب
احمللي .تـستعيـد كال اللـوحتـني رقة
العالقات البشرية .و لكن ،كما كتب
فــان كــوخ عنــدمــا عبــر عـن إعجــابه
بــتلـك اللـ ــوحـ ــة" يقـ ــول رامـبـ ــرانـت
أشيـاء ال تـوجــد كلمــات تعبــر عنهـا
يف ايـة لغة" .ان املقارنـات الفنية قد
حتــولت الــى مبــاراة ،ومع ذلك فـان
االمـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـش ـكـل إسـ ـ ـ ــاءة إذا مـ ـ ـ ــا مت
اإلعالن عن فائز هـنا ،خصوصا ان
الفـائز احلقيقي هو املـشاهد ،الذي
يحصل علـى اكثر مـن حاصل جمع
اج ــزاء املع ــرض .ويف ال ــوقـت ال ــذي
تف ـ ــشل ف ـيـه بع ــض حـ ـ ــاالت خل ــط
الـ ـصـ ـ ــور علـ ـ ــى اإلق ـنـ ـ ــاع ،إال ان كال
الفنـانني يعكـسان عـيونـا معـاصرة.
ومع ذلـك ،ففـي صـ ــوره ذات العــمق
الـنفسي الـذي ال يتزعـزع ،غالبـا ما
يعـ ــرض رامـبـ ــرانــت للـمـ ـشـ ــاهـ ــديـن
منطا من أمناط إنسانيتهم ذاتها.
عن /االيكونومست

ناشط تنكر عىل شكل "خروف"
للمطالبة بوقف بيع احليوانات احلية اىل مرص
القاهرة /اف ب
قدم نـاشط مـدافع عن حقـوق احليوان
بعـد ان تـنكــر يف شكل خـروف بـاقـة ورد
الــى الــسفــارة االسـتــرالـي ــة يف القــاهــرة
للـمـط ــالـب ــة ب ــال ــوقف الـت ــام لـتـص ــدي ــر
احليوانات احلية الى مصر.
وق ــال م ــدي ــر مـنــطق ــة اسـي ــا واحملـيــط
الهــادي يف مجمـوعـة بـيتـا (الـتي تـدافع
عــن حقـ ــوق احلـيـ ــوان) جـ ــاسـ ــون بـيـكـ ــر
"انـنـي ام ــوت مـن الع ـطــش واع ــانـي مـن
ارتفاع حرارة الطقس".
واضــاف بـيكــر ،الــذي كــان يــرتــدي حلــة

مـن الصـوف ويـتصـبب عـرقــا ،انه سعيـد
النه اس ـتـ ـطـ ـ ــاع ان يحـ ـصـل عل ـ ــى ق ـ ــرار
اسـت ــرالـي ب ــوقف تـص ــدي ــر احلـي ــوان ــات
احليـة مؤقـتا بعـد ان كشف عن املعـاملة
السيئة التي تتعرض لها.
واكـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــرانـ ـ ــس بـ ـ ـ ــرس ان
"االستـرالـيني اتخــذوا القـرار الـصـحيح
بـتـعلـيق ال ـص ــادرات" م ـضـيف ــا ان "ه ــذه
الصناعة قاسية للغاية".
وكـانت مجـموعـة بيـتا بـدات حملتـها يف
الشـرق االوسط االسبـوع املاضي يف دبي

فيلم "املهمة املستحيلة  "3ال يزال يف صدارة شباك التذاكر
لوس اجنليس /اف ب
احتفظ فيلـم "املهمة املسـتحيلة  "3بطـولة توم كـروز بصدارة شبـاك التذاكر يف
امـيركـا الشـمالـية لالسـبوع الـثانـي على الـتوالـي رغم انطالقـته اخمليبـة لالمال
وفق ارقام نشرتها شركة "اكزيبيتور ريليشن" املتخصصة يف هذا اجملال.
وحصد الفـيلم الثالـث يف السلسـلة الشهـيرة التي تـروي مغامـرات العميل ايثن
هـانت مـبلغ  42،5مليـون دوالر بني يـومـي اجلمعـة واالحـد يف الـواليـات املتحـدة
وكنـدا ليـصل مجمـوع عـائـداته الـى  48،6مليـون دوالر يف اسبـوعـني وفق املصـدر
ذاته.
لكن رغـم ميزانيته الكبيرة البالغة  561مليون دوالر وقيام املمثل فيليب سيمور
هــوفمـان احلـائـز جـائــزة اوسكــار الفضـل ممثل هـذه
السنة بدور يف الفيلم لم يحصد الفيلم اال
على  74،7ملـيون دوالر خالل االسبـوع االول لعرضه
يف مقــابل  75،8مليــون جمعهــا الفيلـم السـابق لتـوم
كروز يف العام 2000
وجـمع فـيلـم "ب ــوسـيـي ــدن" وه ــو اع ــادة لفـيلـم ي ــروي
قـصة كـارثة غـرق هذه الـسفينـة حوالـى  02،3ملـيون
دوالر يف اول عرض له وفق املصدر ذاته.
وحل يف املـرتبـة الثـالثـة الفـيلم الكـوميـدي العـائلي
"آر يف" بــط ــول ــة روبـن ولـي ــامـ ــز بحــص ــولـه عل ــى 9،5
مليون دوالر جامعا  24،8مليونا يف ثالثة اسابيع.
ويف امل ــرتـب ــة ال ــرابع ــة حل فـيلـم "ج ــاسـت م ــاي الك"
بطـولـة لـينـدسـاي لـوهـان مع  5،5مـاليني دوالر تاله
فـيلـم الــرعـب "ان امـيــركــان هــانـتـيـنغ" (حــوالــى 3،7
ماليني دوالر).
وحل يف املــرتبـة الـسـادسـة فـيلم "يـونــايتـد  "39حـول
هجمـات احلـادي عـشــر من ايلـول/سـبتـمبــر مع 3،6
ماليـني دوالر متقـدمــا علـى الـفيلـم الكــوميــدي من
انـت ــاج اسـت ــدي ــوه ــات دي ــزنـي "سـتــيك ايــت" مع 3،2
ماليني دوالر.
وحل يف املـرتبـة الثـامنـة "ايس ايـدج :ذي مـيلتـداون"
(ثالث ــة ماليـني دوالر) مـتقــدم ــا علــى فـيلـم الــرعـب
"س ــايلـنـت هـيل" ( 2،2ملـيــون) ويف املــرتـب ــة العــاشــرة
الفيلم الكوميدي العائلي "هوت" ( 2،1مليون).

ترجمة /فاروق السعد

حيث قـدمت اشرطـة فيديـو يظهـر فيها
مــذبح مـص ــري غيــر صـحي يـطــارد فـيه
رجــال احليـوانـات بعـصي حـديـديـة الـى
ان يسقطوا على االرض.
وقال سفـير استراليـا يف القاهرة لـوكالة
ف ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــس ب ـ ـ ـ ـ ــرس ان "احلــك ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـتـ ــني
االسـت ــرالـي ــة وامل ـص ــري ــة ت ــسعـي ــان ال ــى
حتــسني معــاملــة احليـوانــات حتـى يـتم
اس ـت ـئ ـنـ ـ ــاف الـ ـصـ ـ ــادرات يف اسـ ـ ــرع وقــت
ممكـن" .وتستـورد مصـر خرافـا حيـة من
عدة دول من بينها استراليا.

