Editor - in- Chief

Fakhri Karim

General Political Daily
(12) November 2006
http://www.almadapaper.com
E.Mail-almada@almadapaper.com

مشكلة يف البيت اسمها أفالم الكارتون

وقفـــــــــــــــة

تعليمنــــــا املهنــــــــي

خالد جمعة

يف ظل احلرب الباردة بني االحتاد السوفيتي (آنذاك) والواليات املتحدة
االميركية كان هنالك صراع ذو أصول فكرية واقتصادية محتدماً بني
الدولتني ،فكانت كل دولة تنأى بهويتها عن الدولة االخرى بكل ما أوتيت من قدرة
ومهارة ،حينها لن حتتاج الى خبرة خاصة ملعرفة هل هذا املنتوج اشتراكي ام
رأسمالي؟ مجرد نظرة بسيطة واحدة تكفي ،أن هذا النأي شمل كل شيء حتى أفالم
الكارتون ،ففي دراسة نشرت آنذاك ،تناولت الشخصيات الكارتونية
املنتجة يف املعسكرين ،وجد أن الكارتون االشتراكي ظل مخلصاً
للنسب الطبيعية ،فحافظ اجلسد على تناسقه من دون مبالغة أو
تشوهات،

أمــا الكـارتـون الــرأسمــالي فقـد
كـانت خطوطه تعتمـد التشويه
يف رسـم الشخصيات ،كأن يكون
مثالً رأس الـشخـصيـة أكبـر من
جـسـدهـا ،طـبعــا تلك الـدراسـة
تعـ ـ ــزو أســبـ ـ ــاب ظهـ ـ ــور هـ ـ ــذيــن
الــنـ ـ ــوعــني مــن الـ ـ ــرسـ ـ ــوم الـ ـ ــى
االيديولوجيتني املتحاربتني.
انـتهـت احلــرب الـب ــاردة بعــد أن
اخــتف ــى االحت ــاد ال ـس ــوفـيـتـي،
وتغـ ــي ـ ــرت اسـ ـ ــال ـيــب صــنـ ـ ــاعـ ـ ــة
الـكـ ـ ــارتـ ـ ــون وتــن ـ ــوعــت األفـك ـ ــار
وات ــسعـت الفـض ــاءات ،السـيـم ــا
بعـد دخـول تقـنيـات احلـاسـوب،
لكن مـع ذلك ظل هنـالك علـى
الـ ــدوام فـ ــريقـ ــان،وأن أخـتـلفـت
االسباب والنيات عن تلك التي
ـك ــانـت يـتـبـنـ ــاه ـ ــا املعـ ـسـكـ ــران،
فــريق مع هــذا الكــارتــون وآخــر
ضـ ــده ،فـعلـ ــى سـبــيل املـثـ ــال ال
احلـ ــصـ ـ ـ ــر :أن افـالم كـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ــون
احلـركـة والـعنف ،يعـدهــا بعض
التـربـويني أفالمـاً تعلـم الطفل
الع ــدوان ،بـيـنـمـ ــا ف ـ ــريق آخـ ــر
ـ

يعـدها وسيلـة تنفيسيـة لتفريغ
العنف الكامن ،تفريغه بطريقة
سـل ـمــيـ ـ ـ ــة مــن خـالل ان ـ ـ ــدم ـ ـ ــاج
ال ــطفـل ومعـ ـ ــايـ ـ ـش ــته انـفعـ ـ ــال
ـ
الـبــطل ،او أن ك ــارت ــون الفـض ــاء
بع ــضهــم يق ـ ــول انه يـ ــزيـ ــد مـن
مـ ــدارك ال ـطـفل وخـي ـ ــاله  ،أمـ ــا
الـ ـبـعـ ــض اآلخـ ـ ـ ــر فـ ـيـقـ ـ ـ ــول انـه
س ــي ــزيـ ــد مـن اغـتـ ــراب ال ـطـفل،
خــاصــة أذا كــان يـعيـش يف بـيئــة
متخلفة! ..وهكذا.
ه ـ ــذان املـ ـ ــوقفـ ـ ــان ،مع أو ض ـ ــد،
دخال يف الـبيــوت ب ــأسب ــاب تكــاد
تك ــون مـت ـش ــابه ــة ،وأصـبح ــا يف
مـرات كـثيـرة مـوضـوعـا مـزعجـاً
ألغلـب األسر ،وهـنا أسـتطيع أن
أج ــزم يف االقل هـن ــا يف الع ــراق،
أن مـ ـشـكلـ ــة الـكـ ــارتـ ــون ال يـكـ ــاد
يخلــو مـنهــا بـيت واحــد يــوجــد
فــيه طـفل ،أن ص ـ ــراع األطفـ ــال
واسـتبـســالهم لـالستحــواذ علـى
تـلفـ ـ ــزيـ ـ ــون العـ ـ ــائلـ ـ ــة م ــن أجل
م ـش ــاه ــدة الك ــارت ــون ،ال ي ــوازيه
سـ ـ ـ ـ ـ ــوى صـ ـ ـ ـ ـ ــراع االنـقـالبـ ــيـ ــني

واس ـ ـ ــت ـ ــبـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ــالـه ـ ــم م ـ ــن أجـل
ـ
الـ ـسـيــطـ ـ ــرة علـ ــى الـتـلفـ ــزيـ ــون
إلذاعة البيان رقم واحد!.
وممــا عم املـشكلــة  ،أن القنـوات
الفـض ــائـي ــة اخل ــاص ــة بـب ــرامج
االطفال لم يعـد بثها مقـتصراً
علـى سـاعـات محــددة بل اصبح
الكــارتــون يف بعـضهــا مـسـتمــراً
طــوال اليـوم ،خـذ (ام بـي سي 3
) مـثالً ،مم ــا يعـنـي ان الـص ــراع
مستمر على مدار اليوم كله.
أن االطف ــال هن ــا غيــر مل ــزمني
ـتق ـ ــدمي تـبـ ـ ــريـ ـ ــرات لـتـعلـقهـم
بـ ـ
بالكارتون ،سوى انهم يحبونها،
امـ ـ ـ ـ ـ ــا اآلبـ ـ ـ ـ ـ ــاء فـفـ ــي مـع ـ ـ ـ ـ ــرض
تبــري ــرهم يف الــوقــوف بــالـضــد
مـنه ــا  :ألنه ــا ت ـشـغل االطف ــال
عن متـابعة الـدروس  ،وتعلمهم
العنف  ..وأشياء أخرى كثيرة.
الـ ـ ـســيـ ـ ــدة أم عـالء /أم ألربعـ ـ ــة
اوالد ،تقول:
ـ هـذه مـشكلـة ،أذا غيـرنـا القنـاة
او أغلقنا التلفزيون فسيتحول
البيت الـى ساحة " هرج ومرج"،

وعنــدمــا يُعــاد الكــارتــون ث ــانيــة
سـيتحـول االطفـال الـى مالئكـة
مـن كثـرة الـوداعــة التـي هبـطت
علــيهـم ،لـ ــذلـك تـ ــرانـ ــا نخ ــضع
ألرادتهم.
أم أخرى أضافت:
ـ لهــم احلق يف ذلـك ،ف ـ ــال ـطـفل
عـنــدنــا لـيــس له مـتـنفــس غـيــر
الكارتون ،فالـشارع لم يعد آمناً،
أنه خطـر عليـهم ،كمـا أنه لـيس
هنــالك مـالعب يــذهبــون الـيهــا
وال حـدائق يـرتـادونهـا ،كل شيء
خـطــر خــارج الـبـيـت ،أن ــا اشجع
اطف ــالــي علـ ــى مالزمـ ــة الـبـيـت
ـ
ومـ ــت ـ ــابعـ ـ ــة الـكـ ـ ــارتـ ـ ــون ،بـ ـ ــرغــم
ـش ـ ــاكل الـنـ ــاجـمـ ــة مـن ذلـك.
امل ـ ـ
الـ ـ ـ ـس ــيـ ـ ـ ــدة أحـالم /أم لـ ـثـالثـ ـ ـ ــة
االوالد تقول:
ـ أن الكــارتــون أثــر بـشـكل سلـبي
علـ ــى اطفـ ــالــي ،انهـم ال يـ ــؤدون
واجباتهم املـدرسية بـشكل كامل
 ،ي ــدرس ــون وي ــأكل ــون وهـم ام ــام
ش ــاش ــة الــتلف ــزي ــون ،اعـتق ــد ان
ال ـ ـس ـيــئـ ـ ــة بـ ـ ـس ـبــب
تغ ـ ــذي ــتهــم ـ
ـ
الكارتون.
امـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ــني اخـ ــب ـ ـ ـ ـ ــرت اح ـ ـ ـ ـ ــدى
الـسيـدات ان الكهـرباء الـوطنـية
تــولت مـهمــة بــرمجــة مـشــاهــدة
الـكـ ــارتـ ــون مــن خالل بـ ــرن ـ ــامج
القـ ــطع ،ووف ـ ـ ــرت عل ــيهــم هـ ـ ــذه
املهة ،فقد اجابت:
ـ ـب ـ ـ ــالعـكـ ــس ان هـ ـ ــذه م ـ ـشــكلـ ـ ــة
اخ ــرى ،أحـيـ ــانـ ـ ـاً نــتعـمـ ــد عـ ــدم
ـ

الـذي ينجـز واجبـاته علـى اكمل
وجه ف ـسـي ـسـمـح له مب ـش ــاه ــدة
الكـارتـون ،هــذا من نــاحيــة ومن
ـن ــاحـيـ ــة اخ ـ ــرى :انهـ ــا فـ ــرصـ ــة
لـتـعلـيـم االبـن ـ ــاء ان لآلخ ـ ــريـن
حقوقـاً يجب عـليهم احتـرامها،
فـالـتلفـزيــون ليـس حكــراً له بل
هـ ـ ــو ملـك افـ ــراد االسـ ــرة كـلهـ ــا،
ومـثلـم ــا ه ــو يحـب ان ي ـش ــاه ــد
ك ــارت ــونـه ،بقـي ــة االف ــراد اي ـضـ ـاً
يحـب ــون بـ ــرامج
أخرى.

ت ــشغـيل امل ــول ــدة الـكه ــرب ــائـي ــة،
صــدقني ان احـد ابنــائي يبـرمج
ـن ـ ـ ــومـه مـع عـ ـ ـ ــودة ال ـكـهـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــاء
الــوطـني ــة ليــستـيقــظ حتــى لــو
كـانـت السـاعـة متـأخـرة لـيالً كي
يشـاهـد الكـارتـون ،هكـذا يبـرمج
نومه،اشلون ما ادري!؟.
امــا عـبــد الــسالم محـم ــد ،فقــد
اض ــاف م ـشـكل ــة اخ ــرى مل ـشـكل ــة
الكارتون حني قال:
ـ هـ ــن ـ ـ ــالـك صــنـ ـ ـ ــاع ـ ـ ــات رديــئ ـ ـ ــة
حلقـائب ولًعب ومالبـس أطفال
تباع بأسعار عالية ،بسبب وجود
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
الـ ـ ـ ـشـخـ ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــات
الــكـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ــونـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ملـصقــة علـيهــا،
م ـ ـثـل الـ ـ ـ ـ ــرجـل
الع ـنـكــب ـ ــوت او
الـوطـواط  ..أو
غيرهم ،الطفل يريد بطله معه
وال عالقـ ـ ــة لـه بج ـ ــودة امل ـنــت ـ ــوج
ونحن اآلباء ندفع الثمن.
حسني عبـد الباقي /اخـتصاص
تربيـة ،له وجهة نظـر مغايرة يف
هذا املوضوع ،حيث قال :
ـأن أفالم الكـارتون فـرصة كـبيرة
ومهمة لتعلـيم أبنائنـا التنظيم
واس ـت ـثــمـ ـ ــار األوقـ ـ ــات ،ف ـمــبـ ـ ــدأ
"العقــاب والثــواب" هنـا سـيكـون
فع ــاالً ،ف ــالــطفل ال ــذي ي ــرتكـب
خـطــأ مــا يعــاقـب بحــرمــانـه من
مـشـاهـدة الكـارتـون ،امـا الـطفل

سعد محمد رحيم
تؤشر حـالة التعليم املهني يف أي بلد مدى التقدم احلاصل فيه
تــربــوي ـاً وتقـنـي ـاً ،فهــذا الـنـمـط مـن الـتعلـيـم يـتـصل مبـتغـيــرات
العـصر احلـديث يف الصـناعـة والزراعـة والتجـارة ،ويف االقتـصاد
عمـوماً ،وتـوليه الـدول املتـقدمـة اهتمـاماً مـؤكداً ملـا يسـاهم فيه
من ت ــوفي ــر للكــوادر الفـنيــة الــوسـطــى املـتخـصـصــة يف احلقــول
املـذكـورة آنفـاً ،فـضالً عمّـا تـبتكــره وتنـتجه ورشـاته الفـنيـة الـتي
تشارك من خالله يف زيادة الناجت القومي بهذه الدرجة أو تلك.
ولـذا فهــو ( أي التعلـيم املهـني ) بحـاجـة دائمـة إلـى أن يكـون يف
ذهن صـانع القـرار السـياسـي واالقتصـادي وال سيمـا يف البـلدان
التي تريد لنفسها مكانة مميزة حتت الشمس.
ونـظــرة فــاحـص ــة نلقـيه ــا عل ــى واقع هــذا الـتعلـيـم ،عـنــدنــا ،يف
العـراق تـضعنـا أمـام صـورة أقل مـا يقــال عنهـا أنهـا ال تـسـر ،وال
أدري إن كـان الـسـبب يعـود إلـى عـدم إدراك املـسـؤولـني واملعنـيني
ألهمـيتـه وخطـورة دوره يف مجـمل حيــاتنـا االقـتصـاديـة ،أو إلـى
تــراجع مـسـتــويــات الـتعلـيـم عـمــوم ـاً يف الـبالد ومـنهــا مـسـتــوى
التعليم املهني ،أو إلى ضآلة التخصيصات املالية املوجهة له ،أو
إل ــى ضعف االقـتـصــاد ب ـشـكل عــام مم ــا يجـعله غـيــر ق ــادر علــى
اسـتيعـاب مخـرجـات التعـليم املـهني الـتي تعـد بـعشـرات اآلالف
من اخلـريـجني الـذيـن يجــد أغلـبهـم ،أنفـسهـم بعـد الـتخـرج
مـن ضـمـن جـيـ ــش الع ـ ــاطلـني عــن العــمل .أو إلـ ــى هـ ــذه
األسبـاب مجتـمعة ،ورمبـا إلى جـانب أسبـاب أخرى خـفية
لم نقع عليها.
تشـكو أقسـام التعليـم املهني يف مديـريات التـربية يف احملـافظات
كـافـة ،وحتـى يف بغـداد ،عـدم تـوفـر أبنيـة مـدرسيـة كـافيـة خـاصـة
بها ،فبناية املدرسـة املهنية تختلف عن بناية املدرسة األكادميية
يف املـســاحــة والتـصمـيم وشـكل الفـضــاء ،فــاألولــى بحــاجــة إلــى
ورش ملحقة ومختـبرات وغرف عديدة إلدارات األقسام العديدة
الـتي تـتكــون مـنهــا أيــة مــدرســة مهـنيــة .فكـيف يكــون األمــر مع
مـدرسـة صنـاعيـة يُحـشـر طلـبتهـا الــذين يعـدون بـاملئـات يف
بنـايـة مــشيــدة كمـدرســة ابتــدائيــة كمـا هـو حـال مـدارس
مهنية كثيرة اآلن؟؟.
تـض ــاف إل ــى ه ــذه امل ـشـكل ــة م ـشـكل ــة أخ ــرى هـي ن ــدرة م ــواد
التمارين املتاحة لتدريب الطلبة يف الورش العملية مما يضطر
املعـلمـني اخملتـصني إلــى االسـتعــاضــة عـنهــا بــالــدرس النـظــري،
حتــى إذا تخــرج الـط ــالب وجــد نفـسـه غيــر مـتمـكن مـن العـمل
بكفاءة يف احلقل الذي تخصص فيه.
أمـا املــشكلــة الثــالثــة فهـي تخلّـف املنــاهج الــدراسيـة يف األغـلب
األعـم عن م ــواكب ــة التـطــورات احلــاصل ــة يف امليــاديـن العلـميــة،
ومعـ ـظــم الـك ـتــب ال ـتــي ج ـ ــرى ت ـ ــأل ـيـفه ـ ــا يف ال ـ ـســبع ـي ـنــي ـ ــات أو
الثمـانينيـات من القـرن املاضـي ما زالت تـدرّس للطلـبة وأحيـاناً
مـن غيــر أي تغـييــر أو تـطــويــر حـقيـقي .فـضـالً عن عــدم إدخــال
معـظـم اخملـتـصـني مــن املعلـمـني وامل ــدرسـني يف دورات لـتـط ــوي ــر
كفاءاتهم منذ سنني عديدة.
مشـاكل ثالث رئيسـة تلحق بها مـشاكل فـرعية أخـرى ال تعد وال
حتـص ــى يـتح ــدث لك عـنه ــا م ــدي ــرو تـلك امل ــدارس ومعلـم ــوه ــا
ومـدرسوهـا واملشرفـون عليها ،وهـذه املشاكـل ليست وليـدة اليوم،
بل هـي م ــوروث ــة وقـ ــد تف ــاقـمـت ب ـسـبـب ت ــردي الـ ــوضع األمـنـي
وارتـب ــاك ش ــؤون احلـي ــاة ومـنه ــا الــتعلـيـم واالقـتـص ــاد .وإذا ك ــان
العاملـون يف التعليم املهني ،إداريـني ومشرفني وأطقـم تعليمية،
يتـحملـون جــزءاً من املـســؤوليـة ،ال شك ،فـإن املـســؤوليــة األكبـر
تقع على كاهل احلـكومة التي عليها أن تعي أهمية هذا القطاع
احليــوي الــذي ل ــواله ال ميكـنن ــا أن نتـصــور مـسـتقـبالً مــزدهــراً
القتصادنا الوطني ،وأن جتعله يف صلب تفكيرها االستراتيجي
لبناء عراق متقدم ومتحضر.

اهتام "ميت" بارتكاب خمالفات رسعة بسيارات يف اسرتاليا
كانبيرا  /رويترز
وجهــت امل ـ ـسـ ـ ــؤول ـيـ ـ ــة عــن امل ـئـ ـ ــات مــن
مخ ــالفــات جتــاوز ال ـســرع ــة املقــررة يف
اسـتــرالـيــا ال ــى رجل مـيـت فـيـمــا تـظـن
الـشــرطــة انهــا عـملـيــة احـتـيــال كـبــرى
ملـساعـدة قائـدي السـيارات عـلى تـفادي
دفع مخالفات املرور.
وقـ ــالـت الـ ـشـ ــرطـ ــة يف سـيـ ــدنـي ان 240
شخـص ــا يخــضع ــون للــتحقـيق ب ـش ــأن

إفتتاح معرض
لفنان عراقي يف أثينا
افتـتح سـفيــر العــراق ل ــدى اليــونــان معــرض ـاً
فنيـاً للرسام العـراقي حسن كـاظم صرع الذي
حــمل عـنـ ــوان (ج ـ ــراح لهـ ــا لـ ــون) .وقـ ــد اقـيـم
املعرض يف مـركز عـالم احلضـارة يف العاصـمة
اليونانية اثينا.
عُرضت يف املعرض الذي استمر ملدة اسبوعني
( )32لـوحـة فنيـة جسـدت فيهـا نهضـة العـراق
احلديثة بعد سقوط النظام الدكتاتوري.
وكـان للسـفارة حضـور مميز يف املعـرض .الذي
زاره عــدد كـبيــر مـن ابنــاء اجل ــاليــة الع ــراقيــة
املـقيـمني يف اثـينــا واليـونـانـيني الـذيـن عبـروا
عن اعجابهم بأصالة الفن العراقي.

احـتـيـ ــال محـتــمل يـتـعلـق مبخـ ــالف ــات
جت ــاوز الـ ـس ــرعـ ــة املق ــررة حـيـث يـ ــوجه
املئ ــات من قــائــدي امل ــركبــات اللــوم امــا
لـنفــس ال ــرجل املـيـت أو لــشخـص آخــر
يع ـي ــش يف والي ـ ــة اخ ـ ــرى عل ـ ــى ق ـي ـ ــادة
سـي ــاراتهـم يف وقــت ارتك ــاب مخ ــالف ــات
ال ـس ــرع ــة .وق ــال داريل دون ــولـي م ــدي ــر
الـشــرطــة يف والي ــة نيــو ســاوث ويلــز يف
ب ـيـ ـ ــان يـ ـ ــوم الـ ـ ـس ـبــت "هـ ـ ــذا الـكــم مــن

اخمل ــالف ــات ي ــرق ــى ل ــدرج ــة االحـتـي ــال
ال ــذي اذا ثبـت فقــد يــواجـه املتــورطــون
فيه عقوبات صارمة بينها السجن".
ووجـ ـ ــد حتق ــيق ال ـ ـشـ ـ ــرطـ ـ ــة ان م ـئـ ـ ــات
االشخـاص يسمـون نفس الـرجل الذي
تــويف قبل خمـس سنـوات وهـو من غـرب
سيــدني بـاعـتبـاره الـشـخص الـذي كـان
يقـود سيـاراتهـم حني جتـاوزت الـسـرعـة
املقررة.

عرض فيلم (تيتانيك العراقيني) للمخرج هادي
ماهــــــــود يف أملانيـــــــــــا
ينـظم املـركــز العــراقي  -األملــاني عـرضــا لفـيلم
(تـيتـانـيك العـراقيـني) للمخـرج العـراقي هـادي
مـ ــاهـ ــود وذلـك يف مفـتــتح احلـلقـ ــة الـ ــدراسـيـ ــة
اخلاصـة بالالجـئني العراقـيني والتي تعقـد يوم
الـ ـسـبـت املـ ــوافق  18مـن ال ــشهـ ــر اجلـ ــاري 2006
الساعة الثانية ظهرا يف مدينة بون األملانية.
الفـ ــيلــم روائــي وثـ ـ ــائقــي أب ــطـ ـ ــاله الـ ــضح ـ ــاي ـ ــا
والنـاجــون من القـارب األنــدونيـسي الـى جــانب
املمثلـة أفراح هـاشم واملمـثلني علي سـريع ونزار
جـبـ ــر ،الفـيلـم مـن تـص ــوي ــر األسـت ــرالـيـني الري
الوس وجون بنكان ومونتاج علي وحيد.
اخملرج هادي ماهـود هو واحد من الـسينمائيني
القالئل الـذين حفـروا يف الصخـر لبنـاء سينـما

عـراقيـة جديـدة بعـيدا عـن الدولـة ومؤسـساتـها
الفنيـة يف عهد النظام السـابق التي عمدت الى
تخـريـب صنـاعـة الـسيـنمـا يف العـراق وأجهـاض
أحالم أجيـال مـن السـينمــائيني العـراقيني ،بـدأ
رحل ــته الـ ـ ــى امل ــنفـ ـ ــى عـ ـ ــام  1991م ــن صحـ ـ ــراء
(رفحـ ـ ــا) وكـ ـ ــان يـ ـ ــوثق بـكـ ـ ــامــيـ ـ ــرتـه ومخ ــيل ــته
الــسيـنم ــائيــة معــايـشــاته وجتــاربه حـيث أخــرج
عــددا مـن األفالم ال ــروائي ــة والتـسـجيـليــة الـتي
وثـقت عــذابــات املـنفــى العــراقـي ويف مقــدمـتهــا
فـيلم (تـيتـانـيك العـراقـيني) مـن أفالمه نـذكـر
(ت ـ ـ ــرات ـيـل س ـ ـ ــوم ـ ـ ــري)( ،ع ـ ـ ــاش ـ ـ ــوراء)( ،ع ـ ـ ــرس
منـدلي)(،جنـون)( ،العـراق مـوطني) و(الـرحيل
موتا) وغيرها.

وفـــــاة املمثــــــــــل املخــــــرضم جــــــــــاك بـــــــــــــــــالنــــــــس
لوس أجنلس -الواليات املتحدة CNN)( /
تـويف املـمثـل األميــركي اخملـضـرم جـاك بــالنـس
الــذي اشتهـر بـدور "الـشـريـر" يف هــوليـوود ،يـوم
اجلمعة يف كاليفورنيا عن عمر ناهز  87سنة.
وقـال املتـحدث بـاسمه ديك غـومتان يف بـيان ان
"جاك بالنس تويف اجلمعة (طبيعياً) يف منزله
يف مـ ــونـتـيـ ـسـيـتـ ــو ،كـ ــالــيفـ ــورنـيـ ــا ،ومـن حـ ــوله
عائلته".
وكــان بــالنـس اشـتهــر بــدور الـشــريــر يف مــسيــرة
حــافلــة واصله ــا ألكثــر مـن ستــة عق ــود متيــزت
بظهوره القوي يف أفالم الغرب األمريكي.
وف ــاز ب ــالـن ــس بج ــائـ ــزة أوسك ــار ألفــضل ممـثل
ثـ ــانـ ــوي عـ ــام  1991ل ـ ــدوره املعـبـ ــر بـ ــشخ ـصـيـ ــة
"كـارلي" إلـى جـانب املـمثل الـعمالق الكـوميـدي
بــيلـي كـ ــريـ ـسـتـ ــال يف فــيلـم City Slickers
الـذي أتبعه بـدور التـوأم يف اجلزء الـثانـي الذي
حمل نفس العنوان عام 1994.
بــالـنــس ذو األصــول األوكــرانـي ــة ،يحـمل االسـم
فالدميـي ـ ــر بالنـيـ ــاك ،كـ ــان ولـ ــد ألب ع ـ ــامل يف

منــاجـم الفـحم يف والي ــة بنــسلف ــاني ــا ،وامتـهن
رياضـة املالكمـة من الـوزن الثقيـل ،حيث اعتـبر
أحــد أبــرز وجــوههــا يف األربـعيـنيــات مـن القــرن
امل ــاضي ،إال أن إصــابـته خالل احلــرب الع ــامليــة
الثـانيـة أبعـدته عـن احللبـة ،ليقـوم بـأول أدواره
الـتـمـثـيلـيـ ــة عل ــى املــس ــرح ،حـ ــاال مك ــان عـ ـرّاب

الشـاشة الـذهبـية مـارلون بـراندو يف املـسرحـية
املقـتبـســة عن الــروايــة الـشـهيــرة "A Street-
car Named Desire".
أم ــا سـبـب حل ــولـه مك ــان ب ــران ــدو فـيع ــود إل ــى
تــسبـبّه بــإصــاب ــة األخيــر خـالل التــدريـب علــى
أحــد املـشــاهــد ،مــا استــدعــى عالج بــرانــدو من
اإلصــاب ــة ..وبع ــد ظهــوره نــال بــالـنــس إعجــاب
الــنقـ ــاد مـ ــا فــتح امـ ــامه أبـ ــواب ال ــشهـ ــرة علـ ــى
مصـراعيه ،ويوقع الحقـا أول عقوده التمـثيلية
مع شـركة اإلنـتاج العـمالقة th Century20
- Fox.
وظهــر بــالـنــس يف أفالم مهـمــة مـنهــا Shane
إنــتـ ـ ــاج عـ ـ ــام  1953و Young Gunsإنــتـ ـ ــاج
 1988و Batmanعام  ،1989كمـا ظهر ضيفا
يف عدد من املسلسالت األمريكية الشهيرة.
ه ــذا وق ــد رُشّـح ألوسك ــار ع ــامـي  1952و 1953.
وفـاز أيضـا بجائـزة "آميي" عـن دوره يف السلـسة
التلفزيونية  Playhouse 90عام 1957.

