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املدى الثقايف
سينما

استيفن سبيلبريغ وفتيات
اجليشا

الدورة  61ملهرجان البندقية

آفاق جديدة وعرض لكبار النجوم
افتتح (ترمينال)
(قاعة املطار)
لستيفن سبيلبرغ
وبطولة توم
هانكس يوم امس
الدورة احلادية
والستني ملهرجان
فينيسيا
السينمائي الدولي
الذي وضع
منظموها نصب
اعينهم كهدف
اكتشاف آفاق
جديدة للسينما
من دون التخلي مع
ذلك عن العرض
التقليدي الشهر
النجوم.

وهكــذا سيكـون امـام املصـورين
الفرصة لالختيار بني الكثري من
كبـار النجوم مثل جون تـرافولتا
وسكـارليـت جوهـانسـن ودنزيل
واشــنـــطــن ومــرييل ســرتيــب
وكثريين غريهم.
ويتنـافس علـى جائـزة املسـابقة
الرمسيـة للمهرجـان  21فيلما من
بيـنهــا ثالثــة فــرنــسيـــة هي
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(النرتو) (الـدخيل) لكلـري دنيس
و(ســـانك فــوا دو) (مخــســة يف
اثنني) لفـرنسوا اوزون و(روا ايه
ريـن) (ملـــوك وملكــات) الرنــو
دبليشان.
وهكــذا يكــون االوروبيـون قـد
حصلـوا علــى نصـيب االسـد مع
نـصف االفالم املـشـاركـة (ثالثـة
لـفرنسـا ومثلها اليـطاليـا وواحد

لـكل من بــريطــانيــا واسبــانيـا
واملــانـيــا والـيــونــان وروسـيــا
وسويسرا).
كمــا سيكـون املهـرجـان فـرصـة
الكتـشاف اخر اعمـال فيم فندرز
(الند اوف بلـنيت) (ارض الوفرة)
الـذي حيكـي عن صـدمـة امريكـا
بعد  11ايلول.
وتتقاسـم الواليات املتـحدة واسيا

الـنــصف الـثــــانـي مــن االفالم
املـتنــافـســة وال سـيمــا (بريث)
(ميالد) جلـونـاثــان غليـزر مع
نيكول كـيدمان و(مقهـى الضوء)
للتايواني هو سياو سني.
كمـا يتنافـس على االسـد الذهيب
يف (املـوسرتا) ،اعـرق املهرجـانات
السـينمـائيـة الـذي اقيـم للمـرة
االوىل سـنــة  ،1932فـيلـم رســوم
متحـركـة وهـو (هـولـز مــوفينغ
كـاسيل) (قلعـة هولـز املتحـركة)
للمخرج الياباني هاياو ميازاكي.
وهكـذا لـن تكــون مهمــة جلنـة
التحـكيـم اليت يــرأسهــا املخـرج
الـربيطـاني جـون بـورمـان ومن
اعضـائها سكـارليت جـوهانـسون
سهلـة يف اخـتيـار الفـيلم الفـائـز
بــاالســد الــذهـيب يف ظل هــذا
التنوع السينمائي الشديد.
واضـافـة اىل (تـرمـينـال) فـيلم
افـتتاح املهـرجان الـذي بدء امس
ويـنتهي يف احلـادي عشـر  ،سيتم
عرض الكـثري من األفالم ضخـمة
اإلنتاج خارج املسابقة الرمسية.
ومن هـذه االفالم (مــانشـوريـان
كـانـديـدت) (املـرشح املـنشـوري)
للـمخــرج جــونــاثــان دميـي مع
دنـزيل واشنطـن ومرييل سرتيب
و(كــوالتريال) (جــانيب) ملــايكل
مـان مع تـوم كـروز و(شي هـيت
مي) (انهـا تكرهـين) لسبـايك لي
مع مــونيكــا بيللـوتـشي ووودي
هاريلسون و(ال دوموازيل دونور)
(فتاة الشرف) لـكلود شابرول مع
بنـوا ماجيمل و(تاجر البندقية)
ملـايكل ردفـورد مع ال بـاتـشينـو

وجريميي آيرونز.
وقـد تقرر هـذا العام تغـيري قسم
(ضـد التيـار) واستبـداله بقـسم
(آفــاق) الــذي يـتنــافــس علــى
جـائــزته  20فـيلمـا تـنتـمي اىل
تـيارات سـينمـائيـة جديـدة من
بـينهـا ثالثـة افالم مـن جنـوب
افريقيا.
كمـا استحدث املهرجـان هذا العام
قـسم (الفيلم الرقـمي) اضافة اىل
اخــر بعنـوان (مـنتـصف الـليل)
وهــو خمصـص لالفالم شـديـدة
التأثري.
ويعـود الفضل يف هـذه التغيريات
اىل املدير اجلديد للموسرتا ماركو
مـولـر املـديــر السـابق ملهـرجـان
لوكـارنو الـسويـسري الـذي توىل
مهمـات منـصبه اجلـديـد يف اذار
املاضي.
واخـريا هنــاك قــسم (كــورتــو
كــورتيـسـيمـو) الـذي سـيتـيح
اكتشاف حنو  26فيلما قصريا.
ويكرم املهرجان هذا العام املخرج
الربتغالـي املخضرم مـانويل دوي
اوليفريا الذي يعرض له فيلم (او
كوينتـو امربيو) يف اطار االحداث
اخلـــاصـــة وذلك مبــنحه اســـدًا
ذهبيـ ًا خـاصـ ًا تقـديـرا ملـسريته
الفنية.
كمـا سيمنح املهرجان اسدا ذهبيا
خـاصـا اخــر لالمريكـي ستــانلي
دونن املخرج الذي ال ينسى لفيلم
(سيـنغـينـغ ان ذي رين) (نـغين
حتـت املطـر) ( )1951الـذي يـعترب
اشهـر فيلـم استعــراضي والبـالغ
االن الثمانني من العمر.

ترمجة جودت جالي
بعـد سنوات من وعـد سبيلبريغ
باقتبـاس ذكريات آرثـر غولدن
عـن اجليشـا(هذا األسـم يشري اىل
الفـتيــات اللـــواتي ميـــارسن يف
اليـابـان مهنـة الغنـاء والـرقص
ويلفـظ الغـايـشــا أيضــا) واليت
تصـدرت املبيعـات عنـد طبعـها
هاهو يفي بوعده الشهر القادم.
وصف غـولدن ألحـداث أنضـمام أعمــال ثــري ومــوضـــوع حب
فـتاة يـابانـية يـتيمـة تبلغ من سايوري ،فيما سيلعب جونج لي
العمـر مثـانيــة عشـر عـامـا اىل جنم مثل هـذه الضربـات الفنية
حـياة اجليـشا سيـجمع يف الفيلم كفيلم (وداعا ياخليليت) و(أرفع
حشدا من املمثلني اآلسيويني مل املـصباح األمحر) خـصم اجليشا.
يـسبق للـسينمـا العاملـية أن رأت لقد عـرفت هوليـوود منذ زمن
مــثـلـه يـــــشــرتك يف فــيـلــم أن األخــــــراج لـــن يقـــــــوم به
هـوليـوودي .زانج زيي واملمـثلة سبـيلبـريغ كمـا ســاد االعتقـاد
ميـشـيل يــوه اللــذان أديــا أداء وسيتكفل به روب مارشال الذي
اليـنـــســـــى دوري العــــدويـن سيقـوم بأول أخـراج منـذ فوزه
اللــدوديـن يف ملحـمـــة آنج لـي باألوسكار عن فيلم شيكاغو عام
احلربية (النمر الرابض والتنني .2002قـــال سبـيلـبريغ (مــذ قــرأت
املختـيبء) سيمثالن عـن جدارة أول مـرة روايـة أرثـر غـولـدن
الــدوريـن الــرئـيــسـني وهـمــا أردت أن أراهـا كـفيـلم) وأضـاف
سـايـوري ونــاصح الفتــاة .مثل (الأحـد أفضل من روب مارشال)
زيي منـوذج هـوليـوود يف فـيلم يـضع القـصــة علــى الـشــاشــة
(ساعة األندفاع  )2 -بينما لعبت الكبرية.
يــوه واحـــدا من أدوار فـتيــات سـيكـون سـبيلـبريغ شــريكـا يف
جيـمس بـونـد الكالسـيكيـة يف انتـاج املـشـروع الـذي سـيمـوله
(الغـد الميـوت أبـدا) ،أمــا كني ستـوديــو (دريم ووركـس) مع
واتــانــابه شــريك تــوم كــروز (كولـومبيـا بيكتـشرز) وشـركة
اليـابــاني املــرشح اىل جـائـزة (سبـاي غـالس) ومن املقـرر أن
األوسكـار عن فـيلم (السـاموراي يبدأ التصـوير يف لوس اجنيلوس
األخـري) فــسـيـمـثـل دور رجل واليابان يف شهر أيلول.

فيلم (حب البنات)

اسكندرية  -نيويورك

كوميديا راقية ..بعيدًا عن السينما التجارية اهلابطة

آراء متباينة يف رابع افالم السرية الذاتية ليوسف شاهني

علي محود احلسن
اعرتاضـات ولغط كبريان ،أثارهمـا ترشيح فيلم
(حب البنـات) ملهرجان القـاهرة الدولي األخري،
بسبب حمـاباة خمرجه (خالـد احلجر) إسرائيل
يف فيـلم ســابق له (احلـاجــز) .ولكــونه انـتج
وأخــرج أفالمـ ًا يف اخلـارج ،لـكن هــذا مل مينع
اللجنة املشرفة على املهرجان من ترشيح (حب
البنـات) لـلمنــافسـة عـن السـينمـا املصـريـة،
بـاعـتبـاره أفـضل أفالم أسـوأ مـوسم يف تـاريخ
السـينمـا املصـريـة كمـ ًا ونـوعـاً ،وفـاز الفـيلم
جبائزة تقديـرية على غري هـوى النقاد وصناع
السينما ،والفيلم يستحق هذا التقدير.
حكـايــة الفيلـم تقليـديـة ومـسـتهلكـة :ثالث

أخوات مـن أب ثري مغرتب ،يـرثن ثروة هـائلة
بعـد موته ،ولكن ال حيق هلن الـتصرف بها إال إذا
اسـتطعن الـعيش معـ ًا ملدى عـام طبقـ ًا لوصـية
األب.
املـوضـوع مكـرور ،وقـد اسـتهلكـته امليلـودرامـا
املصريـة ،واهلنديـة والرتكيـة ،لكن اجلـدة عند
خالد احلجـر ،وكاتب السينـاريو املبدع هي رقي
املعاجلة الـسينمائية ،واختـزاهلا تشعب املوضوع
زمكانـياً ،عرب تطبيق قـواعد اللعبة املـسرحية،
ال مبحــدوديـــة املكـــان ،وذلك
احملكــومـــة أص ً
بـاإلحيـاء ،وتـالقي اخليـوط الـدراميـة مبـركـز
احلــدث ،واعـتمــاد الــراوي يف ربـط األحــداث
املتباعدة.
بعـد أن يقـرأ احملــامي الــوصيـة (يـؤدي دوره
حبضـور مؤثر الفنـان القدير عبـد الرمحن أبو
زهرة) يصار لزامـ ًا على األخوات الثالث العيش
معـــ ًا وحتــت سقف واحـــد ،بـــرغـم اخـتالف
وتناقض شخصية كل واحدة منهن.
تتشابك حيـوات األخوات على تنافـرها ،بإيقاع
احلياة املـطرد حبلوه ومـره ،لتذوب التنـاقضات
وحيل الصفـاء .الفـيلم يبـدأ مبشهـد بانـورامي
احتفــالي مـدهـش ،علـى خـلفيـة مــوسيقـى
(البولريو) للموسيقار االنطباعي رافيل لطبيب
نفـسي أدى دوره املـمثل املكـتمل (أشـرف عبـد
الـباقي) وهـو يتصـادم مع األخت الكـربى (ليلى
علـوي) وهـي حتمل حـاجيـاتهـا ،عنـدمـا كـان
يشـرف على نقل أثـاث عيادته ،املالصقـة متام ًا
لـشقة (األخت الكربى) مـركز األحداث ،حيث ال
تفـصل بينهمـا سوى سـتارة النـافذة املتحـركة،
اليت تـطل على احليـاة السـرية لألخـوات ،وهنا
حنكـة الـسينـارست  -الفـائق املـوهبـة (تـامـر

حـبـيـب) حـيـث جعل مـن مكـتـب الـطـبـيـب
النفسي ،الفـضولي حد الـسذاجة ،والـرومانسي
احلامل ،والطيب حد العفة ،كأمنا حيلل ويفلسف
سلـوك األخوات الثالث ،جمنب ًا املخرج الكثري من
املـشاهـد حتـى حيرك شـخوص فـيلمه ،وحيقق
مسـتوى معقو ًال من االقنـاع ،من دون الوقوع يف
فخ التغـريب الربخيـيت الفج ،فاملـتلقي يتمـاهى
مع الطـبيب وهو يـشرح وحيلل سلـوك األخوات
الـثالث ،بانـسيابـية وتلـقائيـة ،لينـتقل وبذات
التلقـائيــة ،وبنفـس كـوميـدي غري مـبتـذل،
ويشـارك يف صنع احلـدث ،فهـو يعشـق األخوات
الثالث عـلى الـتوالـي وبأصـرار عجيب ،بـرغم
رفـض اجلمـيع له كعـاشـق دونكيـشـوتي كـبري،
ومصاحبته كأخ أو صديق محيم.
حب الـبنات إضـافة نـوعية لـلسينـما املصـرية،
املعـاجلـة السـينمـائيـة للمخـرج الشـاب خـالـد
احلجر ،واملـرتكز أسـاس ًا علـى موهبـة مدهـشة
لسـينارست شـاب ،وممثل مكتمل (اشـرف عبد
البـاقي) الذي قـام بدور الـطبيب النفـسي الذي
وصل بـأدائه العفوي ،املمـزوج مبرح وكومـيديا
أصيلـة إىل مديـات متـقدمـة ،فجـاءت املشـاهد
مرتابـطة ،مـتسقـة ،مقتصـدة  -اعتمـد املخرج
الـلقطات املتـوسطة كـبنية أسـاسية يف املـشاهد،
رمبا مـن سوء حـظ الفيلم :إن تـوقيـت عرضه
تزامـن مع عرض فيـلم (سهر اللـيالي) للـمبدع
ال حـد االحنيـاز من
هـاني خلـيفة ،املـدعوم أص ً
قبل القـيمني علـى صنـاعة الـسينمـا املصـرية
ونقـادهـا .الـفيلم أخـريًا أنعش اآلمـال بسـينمـا
راقيـة مقبولة ،ذات ميزانيـة انتاجية معقولة.
بعيدًا عن اشرتاطات السينـما التجارية اهلابطة،
وذوقها املسف.

شــاهــد الـنقــاد والــصحفـيــون
املـصريـون العرض اخلـاص لفيلم
(اسكندرية -نيويورك) رابع افالم
الـسرية الـذاتيـة للمخـرج يـوسف
شــاهني اىل جــانب وزيـر االعالم
ممـدوح الـبلتـاجي والعـديـد من
الفنـانني وجاء تقـوميهم متبـاينا
الخر اعمال شاهني.
النــاقــدة عال الـشــافـعي رأت ان
(الفـيلم قـدم االفكـار الـيت يعرب
عنها شـاهني بطـريقة هـزيلة مل
تصل اىل املستوى الفين املطلوب).
وكتـبت ان الـفيـلم الــذي يــدور
حـول (غضب شاهني من الواليات
املتحـدة االمريكية مل يقـدم فكرة
واضحــة عن الـصــراع احلـقيـقي
الدائر يف املـنطقة  ..فعلـى الرغم
من ان شاهني صرح اثر احداث 11
ايلـول انه سيصـور فيلمـا ينـتقد
فيه اهلمجية االمريكية اال اننا مل
نـر مـا يعـرب عن ذلـك ويبـدو ان
هذا كان وراء تغيري اسم الفيلم من
(ايـــام الغـضـب) اىل االسـم الــذي
انتهى اليه اخريا).
واعتربت الشـافعي ان (الفـيلم هو
اسوأ افالم السرية الـذاتية لشاهني
 ..فـال مقارنـة حيث تبـقى افالم
(اسكنـدريـة ليـه) و(اسكنـدريـة
كمـان وكمان) و(حدوتة مصرية)
افضل بكثري ممـا شاهـدته يف هذا
الفيلم الذي حيـدثين عن حياة يف

حوار مع الكاتب السينمائي عباس خلف

العالقة بني النص األدبي والنص السينمائي
لقاء :هادي الربيعي
كتب القـاص عباس خلف العـديد
من الدراسات اليت تناولت جوانب
مـن العالقــة بـني الـنـص األدبـي
والنص السينمـائي ،ويف هذا اللقاء
حــاولنــا أن نلـقي الـضــوء علــى
طـبيعـة اشتغـاله يف هـذا اجلـانب
احليــوي ،خــاصــة أن الــسيـنمــا
العــراقيـة مــا زالت حبـاجـة إىل
الكثري من اجلـهود لتصعيـد وتائر
عملها لتواكب احلركة السينمائية
العربية والعاملية.
*مــا طبيعـة اشتغـالك يف ميـدان
الكتابة السينمائية؟
 أقـوم بكتابة املقـاالت املتخصصةيف عامل الـسينمـا وحماولـة قراءة
آخر األفالم الـيت هلا عالقة وثيقة
بـاألدب ومـن ثم تـسليـط الضـوء
على عالقتهـا بالنص وعالقة هذا
الـنص بـالعـمليـة الـسيـنمـائيـة،
وأحاول أيضـ ًا تسليط الـضوء على
الرؤية اإلخـراجية اليت حتاول أن
تضيف إىل النـص السينمـائي بعدًا
آخـر وهــو البعـد الـذي نـسـميه
البعد الـسابع يف عملية سـينمائية
الـنص وهـذا يتـطلب بـالتـأكيـد
جهدًا فكرياً.
*هل يعين هـذا أن هناك حماوالت
لتطوير النقد السينمائي؟
 -هـذا الذي حيدث اآلن ،فـالكتابات

االنـطبــاعيـة مـا عـادت تـشغل
املـتلقي واملـشـاهـد علـى الـسـواء،
فهنـاك عملية بعد آخـر هو البعد
الــذهين ألن اآللـة الـسيـنمــائيـة
أصـبحت تتـحرك وكـأنهـا الكلـمة
بأبعـادها ومعـانيهـا ،وكمـا ميكن
للـكلمة أن تكون محـالة وجوه ،أي
أن النــسق النـصـي يكـون محـا ًال
لـوجوه مـتعددة ،كـذلك أصبحت
الـرؤيــة السـينمـائيـة وأصـبحت
الكـامريا حتمـل هذه الصفـة وهلذا
اعتقـد أن االنطـباعـية مـا عادت
تــشكل أهـميــة يف هــذا اجملــال،
فالكتـابة املتخصصـة الواعية هي
املعـول عليـها يف هـذا امليـدان لكي
تـسهم مسـاهمـة فعالـة يف عملـية
اشتغال اآللة الـسينمائية أو النص
السينمائي.
*هل تـعتقد أن هناك كـتاب ًا ميكن
أن يقومـوا بتـأسيـس ما تـسعون
إليه من حركة نقديـة سينمائية
حديثة؟
 نعـم ،هــــذا مــــا حيـــصل اآلنوالـدليل علـى ذلك كـتابـات عدد
مـن املبــدعني ومـنهــا كتـابـات
القاص طاهر عبد مسلم وكتابات
الكـاتب املـصري مسـري فريـد اليت
أخذت هذا املنحـى ،فالتطور الذي
حــصل يف عـملـيـــة دمج الـنـص
داخـل الرؤيـة السـينمـائيـة أخذ
بعض الـتعقيدات ومن غري املمكن

أن تنهـض الدراسـات االنطبـاعية
مبثل هـذه التحـوالت ،فـالـعمليـة
النقديـة السينمـائية قيـمتها من
داخل معـناهـا واختـصاصهـا ولو
تأملـنا املوجـة اجلديدة يف فـرنسا
نالحظ أن املـساهـمة اليت قـدمها
أالن روب جــريه تــؤكـــد النـص
الـسيـنمــائي املـكتــوب مبـاشـرة
لـلسـينمـا ،وهـذه ليـست عـمليـة
هينـة أو بسيـطة ،فهـذا حيتاج إىل
التـخصـص فمـا عــادت الكــامريا
حتـمل الــدرامــا املـسـليــة فقـط،
فالكـامريا علـى وفق هذه الـرؤية
أصبحـت كالنـص املقروء واملـشهد
أصبح يقـاس بالـنسق الـنصي أي
إننـا ال نـرى املـشهـد إال ونـرى مـا
وراء املــشهـــد وأن هنــاك صــورة
أخــرى للصـورة املعـربة ،ومبعنـى
آخـر إننـا نرى صـورة ولكـن هذه
الـصورة حتمل معنى كـامن ًا علينا
أن نسعى الكتشافه.
*أال تــرى ان العـراقـيل ميـكن أن
تقف أمــام مـثل هــذا الـتـــوجه
بــاعتبــار أن السـينمـا العـراقيـة
ليـست بـاملـستــوى املطلــوب لكي
تـــواكـب احلـــركـــة الـنقـــديـــة
الـسينمـائية فـكيف يتم الـتوافق
بني حـركـة نقـديـة مـتصـاعـدة
وحـركة سـينمـائيـة بانـتاجـية
متدنية؟
 -مـنذ فيلم عليـا وعصام إىل فيلم

الظامئون والسيـنما العراقية هي
سينـما بـسيطـة ،وأصبحـت هذه
السـينمـا البـسيـطة حتـمل بعض
الشجـون ،وحتى األفالم الـروائية
اليت نفـذت هي ليـست مبـستـوى
الطموح ولـكن هل يعين هذا أن ال
تـنظـر الـسيـنمـا العــراقيـة إىل
جتــارب الــسيـنمــا العــربيــة أو
العـامليـة؟ مثل هـذا التصـور فيه
الشـيء الكثـري من اجلنـايـة علـى
الـسينمـائي العراقـي ،ولذلك حنن
نطمح إىل أن تكـون لديـنا سيـنما
عراقـية متمكنـة ورصينة حتمل
مفـاهيم العصـر وحتمل مفـاهيم
اشـتغال اآللة العصـرية ،وإال كانت
السينما العراقـية يف واد والسينما
العـربية والعـاملية يف واد آخـر أما
الشق الثـاني من الـسؤال فـاعتقد
أن الـنــص إذا مل حيـمـل معـنـــاه
ومضـامـينه سـوف يفقـد قـوته
وطــاقته وكـذلك الـسيـنمـا فمـا
عادت حـركة الـكامـريا تستـنسخ
النص كمـا هو ،إمنـا بدأت الـرؤية
اإلخــراجيـة تـأخــذ أبعـاد هـذا
النص ،أي أن مـا يكـتب فيـه ليس
بالضرورة أن يتحـول نسخي ًا على
الشـاشة ،وإمنـا هناك رؤيـة أخرى
هـي الرؤيـة اإلخراجـية املـرادفة
للرؤية الـذهنية يف التأليف ،أي أن
هنـاك تقامس ًا يف العمل يف مكونات
الفـيلم وهلـذا اعـترب أن كل الـذي

حيصل اآلن هو ليس جمرد تعقيد
وإمنـا عملـية تـأخري يف الفهم ،ألن
املادة السينمائية حتاول أن تطرح
سـؤال احملــاورة من الـواقـع ولكن
األساليب ختتلف.
*هل ميكـن القــول ان مــا يـفعله
الكتـاب السينمائـيون اجلادون هو
وضع أرضيـة ملــستقـبل سيـنمـا
عراقية متطورة؟
 بـالتأكيـد ألن الكتاب الـعراقينيسبقــوا السـينمـائـيني يف كتـابـة
الـنص السينـمائي وبصفـيت قارئ ًا
متخـصص ًا ملـست أن أغلب كتـابات
العراقيني هـي كتابات سيـنمائية
ولـكن تنقـصها اخلـربة ولو كـتبت
هذه األعمـال حبرفيـة سينمـائية
لفــاق الكتـاب العـراقيـون كتـاب
الدراما املصريـة فأغلب ما يكتبه
العراقيون هـو كتابات سيـنمائية
ولـكــنهـــــا تفــتقــــر إىل اخلـربة
السـينمائـية فالـسيناريـو بصورة
عـامة هـو اختـزال وتكثـيف وهو
فن قـائم بـذاته وأمـا بـالنـسبـة
للكتـابات النـصية املقـروءة فهذه
الكتابات تتـمتع حبرية واسعة ،يف
الكــامـريا هنــاك صــورة ،هنــاك
مـشهد ،هنـاك رؤية حـيث يدخل
املـونتـاج ،وتتـدخل املــوسيقـى،
اإلضاءة ،االكسسوار ،هذه املؤثرات
مجيعهـا حركـات نصـية يف بـناء
املشهد السينمائي.

امريكــا وال ارى شيئـا منهـا علـى
الـشـاشــة  ..لقـد اضـاع شــاهني
الصورة ولغتها).
من جـهتـه رأى النــاقــد طــارق
الشـناوي ان الفـيلم (محل هيـاما
ليوسف شاهني يف امريكا اكثر مما
محل غضبـا منها اىل جـانب سوء
حظ شـاهني يف عدم قـدرته على
الـبـنـــاء الـــدرامـي يف كـتـــابـته
السيناريو مما زاد الطني بلة).
واضاف ان الـفيلم (كـان ميكن له
ان يكون رائعا لـو استطاع شاهني
ان يتجاوز ثغرات السيناريو).
والفـيلم الـذي تـدور احـداثه يف
مـدينـة نيـويـورك يـروي سرية
شاهني الذي نـراه يف الفيلم باسم
حييى ويـؤدي دوره راقص البالية
امحد حيـيى يف حـني يؤدي دوره

كـبريا يف الــسن الـفنــان حممــود
محيـدة ويتقـاطع يف الــزمن من
خـالل عمليـة اسرتجـاع تشـاركه
فيهـا حبيـبته االمريكـية جـنجر
اليت تـؤدي دورهـا فـتيـة يـسـرا
اللوزي وعجوزا الفنانة يسرا.
يفتـتح الفيلـم مشهـد حـواري يف
اخلـمسـينيـات من القـرن املـاضي
بني حييى واديب عبد احلي كاتب
سـينـاريـو فـيلم (بـاب احلـديـد)
اشهـر افالم شاهني .ويهـاجم فيه
عبد احلي الـسياسـة االمريكية يف
رفضها متويل السد العالي وميتدح
مــوقف الـروس يف االنـذار الـذي
وجهوه السـرائيل خـالل العدوان
الثالثي على مصر.
يلـيه مشهد يرفض خالله شاهني
الذهـاب اىل الواليـات املتحـدة من

اجل تكـرميه يف مـطلـع االلفيـة
الثالثة اثر مشـاهدته على شاشة
الــتـلفـــــزيـــــون قــتل وقــمع
الـفلـــســطـيـنـيـني مـن قــبل
االسرائيليني بدعم من امريكا.
لكـنه يـغري مــوقفه فـيمــا بعـد
ويــذهـب اىل نيــويــورك حـيث
يـلتقي حبـبيبـته االمريكيـة اليت
تعـرتف له بانهـا اجنبت منـه ابنا
(اسـكنــدر يقــوم بــدوره ايـضــا
راقـص البــاليـة امحــد حييـى)
يعـترب راقـص البــاليــة االول يف
امريكا.
الناقد اسامة عبد الفتاح يرى ان
شاهني حـدد بطريقـة مجيلة يف
مـواجهته البـنه الذي يـرفض ان
يكــون والــده عــربـيــا رفـضه
(المريكــا املتـوحـشـة الـيت تعرب
عنها سينما ستالوني والعنف).
لكن هـذا بـالتحـديـد مــا رفضه
النـاقد عصـام زكريـا الذي اعترب
ان معـاجلـة الفـيلم الـسيـاسيـة
(تفـتقــــر اىل الفهـم احلقـيقـي
للسـياسـة وال تقدم سـوى وجهة
نظر شاهني بعد ان حول مشكلة
العـــرب مع امـريكــا اىل مـــوقف
شخصـي له ..فاملـشكلة الـوحيدة
اليت تعرض هلـا على مدار الفيلم
هي ان االمريكيني ال يعرتفون به
كمخرج عـاملي كبري مثلـما تفعل
فرنسا).

(طارد األرواح :البداية)
يتصدر شباك التذاكر يف الواليات املتحدة
لـوس اجنليـس (اف ب) -تصـدر (اكـزورسيـست:
طــارد األرواح) املــستــوحــى مـن فيـلم الــرعب
الكـالسيـكي الــذي يعــود اىل العــام  1973شبــاك
التـذاكر االمريكي يف نهاية االسبوع حبسب االرقام
املؤقتـة لشركة (اكـزيبيرت ريليشنـز) املتخصصة
يف هذا اجملال.
وختللـت انتـاج هـذا الفـيلم مـشـاكـل واستلـزم
تصـويره  14عامـا وعهد اىل ثالثة خمـرجني على
الـتوالي بينهـم جون فرانكـنهامير الـذي توفى يف
اثناء التصوير .وكان املخرج الثالث واالخري ريين
هارلـني قد اضطر اىل وقف الـتصوير مـؤقتا بعد
اسبوعني من بدئه بعدما صدمته سيارة يف روما
يف كانون االول .2003
وتقدم (ذي اكـزورسيست) على فيلم (وذ اوت اي
بادل).
واحتل فيلم (يوميات األمري  :2اخلطوبة امللكية)
املرتبة الثالثة وهو من بطولة جولي اندروز وآن
هاثاواي.
ووصل فيلـم (اليـان فـرسيـس بـريـدايتـور) يف
املرتبـة الرابعة مـتقدما علـى فيلم (اوبن ووتر)
الذي يروي قصة غطاسني نسيا يف مياه الكارييب
املليئة بامساك القرش.
وتراجع فيلم (كوالتريال) مع توم كروز وجاميي
فوكس ملـايكل مان الذي يروي قصة قاتل مأجور
اىل املرتـبة السادسة متقدما على فيلم (ذي بورن
سـوبـرميـاسي) مـن بطـولـة مـات دميـون يف دور
جايسن بورن عميل وكالة االستخبارات املركزية
(سي اي آيه) املتهم بقتل عميلني من الوكالة.
وحل فـيلم (ذي مــانشـوريـان كـانـديـدت) وهـو
اعـادة لـفيلـم كالسيـكي مـن  1962من بـطـولـة

دنـزيـل واشنـطن ومـرييل سـرتيب ،يف املــرتبـة
الثامـنة .ويروي الفـيلم قصة جـنديني حتوال اىل
قاتلني بعد عملية غسل دماغ.
واحتل فيـلم (ذي فيلـدج) لنـايت شـيامـاالن مع
جواكني فـينكس وادريـان برودي ووليـام هورت
وسـيغورني ويفـر املرتبـة التاسعـة متقدمـا على
فيلم (غاردن ستايت) الكوميدي.

