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في الصاالت

محبي النجم األميركي رغم ّ
كما قسم آراء ّ
تصدره شباك التذاكر في أميركا ،فقد قسم أيضًا النقاد الذين أخذوا
ّ
«مهمة مستحيلة» ضعف األداء .مع ذلك ،يبدو شريط املخرج جوزيف كوسينسكي إحاالت إلى مراجع
على صاحب
في سينما الخيال العلمي

توم كروز أفلت من «النسيان»
فيصل عبد اهلل
«أن��ا ج��اك ه��ارب��ر .ع��دت ال��ى بيتي».
جملة ينهي بها التقني جاك (توم
ك� ��روز) م�ه�م�ت��ه ف��ي ش��ري��ط ال�خ�ي��ال
العلمي «نسيان» للمخرج األميركي
ج � ��وزي � ��ف ك ��وس� �ي� �ن� �س� �ك ��ي ال � � � ��ذي h
نطلقت عروضه الشعبية أخيرًا في
ال�ع��اص�م��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة .م��ا سبقها
من أحداث يدور أغلبه في عام 2077
ّ
ويشكل على مدى أكثر من ساعتني
محور رواية الرسوم غير املنشورة
ً
للمخرج نفسه .نتابع هنا فصوال
من حياة حفنة أشخاص تقع على
ع��ات�ق�ه��م م�ه�م��ة ح �م��اي��ة األرض من
م �خ �ل��وق��ات أط� �ل ��ق ع �ل �ي �ه��ا ت�س�م�ي��ة
«ال �ح �ث��االت» .ت�ت�م�ح��ور م�ه�م��ة ه��ذه
الفرقة ح��ول حماية عمليات سرية
غ��اي�ت�ه��ا ت�ج�ف�ي��ف امل �ح �ي �ط��ات ون�ق��ل
مياهها الى املحطة «تيت» الرابضة
ف��ي مكان م��ا ف��ي الفضاء الخارجي
ق ��رب ك��وك��ب زح ��ل م��ن خ�ل�ال ف��ري��ق
تشرف عليه سالي (ميليسا ليو)،
وامل � �س � ��اع � ��دة ف� �ي� �ك� �ت ��وري ��ا (أن � ��دري � ��ا
ري � ��زب � ��ورو) وج � ��اك أو ال �ت �ق �ن��ي .49
كانت توجيهات سالي ــ وهي أقرب
الى اإلنسان اآلل��ي ــ صارمة تقضي
بضرورة إنهاء أعمال فريقها خالل
أس� �ب ��وع�ي�ن م� ��ن ال � ��زم � ��ن ،ع� �ل ��ى أم ��ل
االل �ت �ح��اق ب��ال�ن��اج�ين ف��ي محطتهم
الفضائية اآلمنة ،إثر كارثة مدمرة
ضربت األرض وأفنت ما عليها من
بشر وحيوات أخرى.
ورغ � ��م م �س��ح ذاك� � ��رة ج� ��اك ألس �ب��اب
أمنية قبل تكليفه بهذه املهمة ،إال
ّ
أن أطياف سيدة غامضة تتراءى له
من بعيد على سطح بناية «أمباير
في مدينة نيوريوك.
ستيت» ّ
صحيح أن ��ه ي�ك��رر جملته املفضلة
«ع �م �ل �ن��ا ي �ق �ت �ض��ي ال� �ن� �س� �ي ��ان» ،إال
م �ف �ت �ت��ح ال � �ش ��ري ��ط ي � �ق� ��ول ال �ع �ك��س
«أع� � ��رف م��دي �ن��ة ن� �ي ��وي ��ورك ق �ب��ل أن
أول� � ��د .وأع� � ��رف ه� ��ذه امل� � ��رأة ق �ب��ل ان
أراها».
م��ع ذل ��ك ،يستعيد ج��اك بعضًا من
خ�ي��وط ذاك��رت��ه على درج ��ات .م��ا أن
يكتشف في إحدى دورياته اليومية
ان � �ف � �ج ��ار م ��رك� �ب ��ة ف� �ض ��ائ� �ي ��ة ب �ف �ع��ل
ّ
اص �ط��دام �ه��ا ب � ��األرض وت �م��ك �ن��ه من
إن�ق��اذ جوليا (أول �غ��ا كوريلينكو)،
على خالف تعليمات سالي وخيبة
ف�ي�ك�ت��وري��ا ،ح�ت��ى ي��رب��ط ب�ي�ن ص��ور
تلك املرأة وخياالته.
هذه الحادثة وما تالها من أحداث
تفتح كوات صغيرة في ذاكرة جاك

توم كروز في «النسيان»
امل �ع �ط �ل��ة ق �ب ��ل  60ع� ��ام� ��ًا .ي�ك�ت�ش��ف
ّ
أن ال �ك��ائ �ن��ات ال �خ��راف �ي��ة ال �ت��ي ك��ان
ي �ح��ارب �ه��ا ل�ي�س��ت س ��وى م�ج�م��وع��ة
م� ��ن ال� �ب� �ش ��ر ،ق � � ��رروا االخ� �ت� �ف ��اء ف��ي
ب �ط��ون األرض ت �ح��ت ق� �ي ��ادة ب�ي��ش
(م ��ورغ ��ان ف��ري �م��ان) امل �ه �ي �ب��ة .يقنع
ّ
األخير ج��اك ب��أن دم��ار األرض على
ي��د م �خ �ل��وق��ات ف�ض��ائ�ي��ة م��ا ه��و إال
م�ح��ض اف �ت��راء .ت�ت�ع��زز ق�ن��اع��ة ج��اك
بذلك خالل طريق عودته بعد إنقاذ

تأثر بشريط ستانلي
المهم
كوبريك
ّ
«أوديسة الفضاء»

جوليا ،من خالل فالش باك يجمع
االث� �ن�ي�ن ي � ��وم ت� �ق ��دم ال � ��ى خ�ط�ب�ت�ه��ا
م� ��ن ع� �ل ��ى س� �ط ��ح ب� �ن ��اي ��ة «أم� �ب ��اي ��ر
س�ت�ي��ت» .ول�ع��ل جمعه لبقايا كتب
وت�س�ج�ي�لات موسيقية وإخ�ف��اء ه��ا
ف��ي ك��وخ ق��دي��م وس��ط غ��اب��ة خ�لاب��ة،
بعيدًا عن عيون فريقه ،ك��ان بدافع
ح �م��اي��ة ب �ق��اي��ا ذاك� � ��رة ل ��م ت �ب��ارح��ه.
وع� �ل� �ي ��ه ك� ��ان� ��ت الزم� � � ��ة «أن ه �ن ��اك
ب �ش �رًا ي �ح �ت��اج��ون ال ��ى م�س��اع��دت��ي»
ب �م �ث��اب��ة ت� �ع ��وي ��ذة ُم �ن �ق��ذ ال ي��دخ��ل
املستحيل في قاموسه .بعد معارك
أق ��رب ال ��ى األل �ع��اب ال�ك��وم�ب�ي��وت��ري��ة
ب�ي�ن ط ��ائ ��رات م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وأس�ل�ح��ة
م �ت �ط��ورة ،ت�ك�ت��ب ال�ف�ص��ول األخ �ي��رة
ل��رح�ل��ة ه ��ذه األودي� �س ��ة ال�ف�ض��ائ�ي��ة.
رح�ل��ة أراد مخرجها جمع خياالت
ع � � ��دد م � ��ن األف � �ل � ��ام امل� �ن� �ت� �م� �ي ��ة إل ��ى
ه � ��ذا ال� �ج� �ن ��س ال �س �ي �ن �م ��ائ ��ي ،ب� ��دءًا
ب�ع�م��ل س�ت��ان�ل��ي ك��وب��ري��ك «أودي �س��ة
ال �ف �ض��اء» امل �ه��م ،وم � ��رورًا ب �ـ«ت��وت��ال
ريكول» و«كوكب القردة» والشريط
ال�ك��ارت��ون��ي «ال �ج��دار أي ��ي» .ومثلما
قسم شريط «نسيان» آراء الجمهور
وم �ح �ب��ي ال �ن �ج��م ت � ��وم ك � � ��روز ،رغ��م
ت � �ص � ّ�دره م �ب �ي �ع��ات ش �ب ��اك ال �ت��ذاك��ر
ف��ي أسبوعه األول ف��ي أميركا ،فقد
ق �س��م أي �ض��ًا ال �ن �ق��اد ال�س�ي�ن�م��ائ�ي�ين.
ق��وب��ل ب �ن �ق��د الذع ط� ��ال أداء ب�ط�ل��ه
ك ��روز وق��درات��ه ال �خ��ارق��ة ف��ي ق�ي��ادة
ط��ائ��رت��ه امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ،أو دراج �ت ��ه
امل�ص�ف�ح��ة ،أو ح��رك��ات��ه ال�ب�ل�ه��وان�ي��ة
ف� ��ي ال �ت �س �ل��ق م� ��ن دون أن ت�ت�غ�ي��ر
ت�ق��اس�ي��م وج �ه��ه .وم�ث�ل��ه م�س��اع��دت��ه
فيكتوريا التي بدت مالبسها أقرب
ال � ��ى م ��وظ� �ف ��ة رف� �ي� �ع ��ة ف� ��ي م �ص��رف
ت �ج��اري .وق��د ض� ّ�ي��ع امل �خ��رج ق��درات
امل �م �ث��ل م ��ورغ ��ان ف��ري �م��ان ف��ي لعبه
دورًا ث ��ان ��وي ��ًا ع� ��اب � �رًا .ب �ي �ن �م��ا ب��دت
حوارات جاك بمساعدته فيكتوريا،
ومثلها ب��زوج�ت��ه جوليا أق��رب الى
س �ي �ن��اري��وه��ات األف �ل ��ام ال�ع��اط�ف�ي��ة
ف��ي ال��زم��ن ال�ح��اض��ر م�ن�ه��ا ال��ى لغة
املستقبل .وم��ع ذل��ك ،يعود صاحب
س�ل�س�ل��ة أف �ل�ام «م �ه �م��ة مستحيلة»
في نهاية شريط «نسيان» مخفورًا
ب�م��ن أن�ق��ذه��م م��ن ال�ب�ش��ر ال� ُ�ى بيته،
وكأنه يردد عبارة «املهمة أنجزت»
كما ًينبغي ً ،وها هي عائلتي معي
زوجة وطفلة.
 :Oblivionص ��االت «أم �ب �ي��ر» (،)1269
«غ� � ��ران� � ��د س� �ي� �ن� �م ��ا» (،)01/209109
«ب�ل�ان� �ي ��ت» (« ،)01/292192س �ي �ن �م��ا
سيتي» ()01/899993

حملة المقاطعة
ويحك  Mrجمال
بعدما ّ
قدم عرضه «كل شيء عن جمال» امس،
وجهت «حملة مقاطعة داع�م��ي «إس��رائ�ي��ل»
ـ ل�ب�ن��ان» رس��ال��ة إل��ى ج �م��ال دب ��وز (األخ �ب��ار
« :)2013/4/27ع�ل�م�ن��ا م�ت��أخ��ري��ن ب�ق��دوم��ك
إل��ى لبنان ال��ذي نأمل أن يبقى بلد املقاومة
نستقبلك كأخ
واملقاطعة والفن .وكنا نود أن ّ
عربي وفنان عاملي ب��أذرع مفتوحة؛ غير أننا أحببنا
أن نتيقن مما قرأناه عن تاريخك القريب .هل صحيح
أنك قبل سنواتَ ،
زرت الكيان الصهيوني مع زوجتك
ب��دع��وة م��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة؟ لعلك
ّ
تعلم ي��ا سيد ج�م��ال أن غالبية الشعب العربي ال��ذي
تنتمي إل�ي��ه ب��ال��والدة ،تعتبر إس��رائ�ي��ل ع��دوًا غاصبًا
عنصريًا؛ فكيف
ومجرمًاّ ّ
�ف
�
ت
�
ك
�
ت
�م
�
ل
�ك
�
�
�
أن
إذا ص � ��ح
ِ
ب ��زي ��ارة ه� ��ذا ال� �ك� �ي ��ان ،ب��ل
ّ
ص� ��ل � �ي� ��ت أم � � � � ��ام «ح� ��ائ� ��ط
ُ
امل �ب �ك��ى» ال � ��ذي ي�س�ت�خ��دم
رم� � � �زًا ل �ت �ه��وي��د ف�ل�س�ط�ين
ّ
وي � �ش� ��ك� ��ل خ � �ط � �رًا ي ��وم � ّ�ي ��ًا
ع �ل ��ى امل �س �ج ��د األق� �ص ��ى؟
مل ��اذا أدن ��ت االح�ت�ج��اج��ات
ال� �س� �ل� �م� �ي ��ة ض� � ��د ال� �ف� �ن ��ان
آرت � � ��ور ف� ��ي 2009/1/18
خالل القصف اإلسرائيلي
ّ
لغزة؟ ملاذا اعتبرت أن هذه
االح � �ت � �ج ��اج ��ات امل ��أل ��وف ��ة
في ب�لاد العالم «تستحق
لماذا أدنت
ّ
إن
ال ��رث ��اء وب� �ل� �ه ��اء؟» .ث ��م
االحتجاجات
االحتجاجات على آرت��ور
السلمية ضد
ل��م ت�ك��ن م �ع��اداة للسامية
ّ
الفنان آرتور خال
كما زعمت ،بل ألن آرتور،
عدوان غزة؟
ب� �ح� �س ��ب ك� � �ل � ��ود ري � �م� ��ون
«ص�ه�ي��ون��ي م�ل�ت��زم ي��دع��م
ال� �ص� �ه� �ي ��ون� �ي ��ة م� � ��ادي� � ��ًا».
وب ��امل� �ن ��اس� �ب ��ة ،ف �ك �ث �ي��رون
ممن اعتصموا أمام عرض
ّ
آرتور في شتاء  2009كانوا يهودًا؛ كما أن كلود ريمون
لغيظ الصهاينة إل��ى «االت�ح��اد اليهودي
ينتمي ،وي��ا
ِ
الفرنسي للسالم»! فلماذا اإلصرار على تشويه سمعة
املقاطعني ،والدفاع عن الصهيوني آرتور؟
ال حاجة إلى إخبارك بجرائم الصهيونية في بالدنا؛
ف��أن��ت م�غ��رب��ي ال�ج�ن�س�ي��ة ،وال �ش �ع��ب امل �غ��رب��ي ص��اح��ب
أكبر ت�ظ��اه��رات عربية شاجبة للمجازر اإلسرائيلية
وداع �م��ة لنضال الشعب الفلسطيني .وال ح��اج��ة إلى
إخبارك بانضمام عشرات آالف العمال واألكاديميني
واملوسيقيني في العالم إلى حركة «بي .دي .أس» التي
تعيش في فرنسا
تدعو إل��ى مقاطعة
إسرائيل ،فأنت ّ
ْ
ومطلع على الحملة .لكن ما ال يبدو أن��ك تدركه أننا
نحن املكتوين بنار «إس��رائ�ي��ل» ،نعتبر زي��ارة الكيان
ً
ّ
الصهيوني (فضال عن حائط املبكى) ،وإدانة مقاطعي
الفنانني الداعمني للصهيونية كآرتور ،استخفافًا فظًا
بعذاباتنا ،وتغطية لجرائم عدونا بذريعة «انفصال
ّ
الفن عن السياسة» .أل��م تقل في دفاعك عن آرت��ور ،إن
إلسرائيل ،بل فنان يؤدي عمله»؟!
األخير «ليس سفيرًا
ّ
ال �س �ي��د ج� �م ��ال ،ع �ل��ى ال �ف ��ن ��ان أال ي �ك��ون س �ف �ي��ر ال�ظ�ل��م
وال �ع �ن �ص��ري��ة واالح� �ت�ل�ال وال �ق �ت��ل .م��ن ه �ن��ا ،ن�ن��اش��دك
االم�ت�ن��اع ع��ن زي ��ارة ال�ك�ي��ان الصهيوني وع��ن ال��دف��اع
ع ��ن ال �ف �ن��ان�ي�ن ال �ص �ه��اي �ن��ة ،وب ��ال ��وق ��وف إل � ��ى ج��ان��ب
الشعب الفلسطيني ،كما وقف قبلك عشرات الفنانني
وامل� �ن ��اض� �ل�ي�ن أم � �ث� ��ال رودج � � ��ر ووت � � ��رز وج� � ��ون ب��رج��ر
وريتشارد فالك والقس دزموند توتو.

فالش
■ بعدما مالحقة الرابر التونسي ع�لاء ول��د  15على
خلفية أغنيته «البوليسية ك�لاب» ،قضت «محكمة
وه��ران» في الجزائر بالسجن ستة أشهر على مغني
الراي الشاب فيصل بعدما انتشرت أغنيته «ماماميا»
على يوتيوب حيث اعتبرها القضاء مساسًا بمصالح
األمن الوطني.
■ ي��ذه��ب ال�ط�ف��ل ج �م��ال الك �ت �ش��اف ك�ي��ف ب ��دأ ال�ع��ال��م،
م� ّ
�زودًا بدفتر وث�لاث قطع سحرية من حلوى البرازق.
يلتقي بدودة قز ،واألق��زام السبعة ،وأنطوان دي سانت
ٌ
وبطة سوداء ،وأفعى ،ورجل وامرأة عاريني،
اكزوبيريّ ،
وت�م�س��اح ملقب ب�ـ«ال�خ�ط�ي��ر» .املسرحية املبنية على
رواية  ،L’Origine du Mondeتأليف رأفت مجذوب
َّ
ستقدم ابتداء من  16أيار (مايو)
وإخراج لينا أبيض
ح�ت��ى  19م�ن��ه ع�ل��ى خشبة م�س��رح «غلبنكيان» في
ح��رم «الجامعة اللبنانية األميركية» ف��ي بيروت
(قريطم).
لالستعالم01/786464 :

ُ
■ مع حنان الحاج علي ،تختتم فعاليات «منمنمات:
شهر لسوريا» عند الثامنة والنصف من مساء  4أيار
(م��اي��و) ف��ي «دوار الشمس» (الطيونة ـ�ـ ب�ي��روت).
ت�ح��ت ع �ن��وان «ح�ك��اي��ات س��وري��ا م��ن ل�ب�ن��ان» ،ت�ق� ّ�دم
اللبنانية ق��راءات مسرحية للراهب
املمثلة واملسرحية
ّ
غطت ّ
ّ
يوميات الحراك ّ
وتطرقت
د
شحي
السوري نبراس
ّ
إلى قضايا فلسفية ودينية املتعلقة به.
لالستعالم01/381290 :
■ ب �ع��دم��ا أط �ل �ق��ت «ال �س �ب �ي��ل» ف �ع��ال �ي��ات «األس� �ب ��وع
الوطني للمطالعة» ،دعت مع «ن��ادي لكل الناس»
إل � ��ى ع � ��رض ف �ي �ل��م «رص� ��اص� ��ة ط ��اي� �ش ��ة» ل �ج ��ورج
ه��اش��م .ي�ل��ي ال �ع��رض ح ��وار م��ع امل �خ��رج اللبناني عند
ال�س��اب�ع��ة م��ن م �س��اء ال �ي��وم ف��ي امل�ك�ت�ب��ة ال �ع��ام��ة لبلدية
ب �ي��روت (ال �ب��اش��ورة) .وف��ي م�ن��اس�ب��ة األول م��ن أي��ار،
دعت الجمعية إلى لقاء حواري حول عيد العمال ودور
النقابات ف��ي لبنان م��ع رئ�ي��س راب�ط��ة التعليم الثانوي
األس �ت��اذ ح�ن��ا غ��ري��ب ،ب� ��إدارة ال��زم�ي�ل��ة م�ه��ى زراق��ط

عند السادسة من مساء الثالثاء  30نيسان (أبريل) .
لالستعالم01/667701 :
■ ب�ط�ل��ب م��ن «م �ك �ت��ب مقاطعة
اس��رائ �ي��ل» ال�ت��اب��ع لجامعة ال��دول
العربية ،ق� ّ�ررت السلطات اللبنانية
م � �ن ��ع ع � � ��رض ف� �ي� �ل ��م «اع � � �ت� � ��داء»
للمخرج اللبناني زياد الدويري
(ال � �ص ��ورة) ال� ��ذي ص � � ِّ�ورت أج ��زاء
م �ن ��ه ف� ��ي ت� ��ل أب� �ي ��ب وش � � ��ارك ف��ي
ب �ط��ول �ت��ه م �م �ث �ل��ون اس��رائ �ي �ل �ي��ون.
علمًا ّأن ال�ش��ري��ط مقتبس ع��ن رواي ��ة ب��ال�ع�ن��وان نفسه
للكاتب الجزائري ياسمينة خضرا ،تساوي بني الجالد
والضحية ،وترضي الغرب وت�ق� ّ�دم نظرة سطحية إلى
ال �ص��راع ال�ع��رب��ي االس��رائ �ي �ل��ي م��ن خ�ل�ال ق�ص��ة طبيب
فلسطيني من أراضي الـ  48يكتشف فجأة ّأن زوجته
نفذت هجومًا فدائيًا في تل أبيب.
وكتب الدويري على صفحته على فايسبوك «يؤسفني

إعالمكم ّأن وزير الداخلية اللبناني مروان شربل قرر
معاقبتنا من خالل منع الفيلم ( )..بحجة أني ذهبت الى
اسرائيل» .وأضاف صاحب «ويست بيروت»« :هذا قرار
غبي وغير عادل».
وكان الفيلم قد نال رخصة لعرضه في لبنان قبل أشهر،
اال ّأن السلطات اللبنانية تراجعت بعدما طالب «مكتب
م�ق��اط�ع��ة اس��رائ �ي��ل» ف��ي ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،بمنع
عرضه في كل الدول العربية .علمًا ّأن الشريط يخالف
القانون الصادر في لبنان عام ّ 1955
وينص على حظر
«امل�س��اه�م��ة ف��ي م��ؤس�س��ات أو أع�م��ال إس��رائ�ي�ل�ي��ة» .من
جهته ،تابع ال��دوي��ري على صفحته« :لست ن��ادم��ًا ،وال
علي أن ّ
أشعر بأنه يجب ّ
أقدم اعتذارًا ألحد»،
وب�ح�س��ب ال ��دوي ��ري ،ف��إن ال�س�ل�ط��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة رفضت
أي�ض��ًا أن ي�ك��ون ال�ف�ي�ل��م ض�م��ن ال�ت��رش�ي�ح��ات اللبنانية
لجوائز األوسكارُ .ويرتقب أن يخرج العمل الى الصاالت
ال�ف��رن�س�ي��ة ف��ي  29أي ��ار (م��اي��و) ف��ي ف��رن �س��ا ،ع�ل��ى أن
يعرض ف��ي ال��والي��ات املتحدة اع�ت�ب��ارًا م��ن  21حزيران
(يونيو).

