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أمه حولته من متسكع لنجم يتقاضى املاليني

فن

دينزل واشنطن  ....ال يمكن إيقافه!

{

كابوال

{

شعار مهرجان مراكش

قمة اإلثارة

{

{

من فيلم «ال يمكن إيقافه»

إل��ى م��درس��ة خ��اص��ة ،وف��ي ال�ص�ي��ف ك��ان��ت ترسلني إل��ى
املخيمات ال�ت��دري�ب�ي��ة» .وت��اب��ع :ق��راره��ا غير حياتي .في
امل��درس��ة ب ��دأت أح��ب امل�ط��ال�ع��ة ،وك ��ان ل��دي�ن��ا أس �ت��اذ يقرأ
لنا صحيفة ن�ي��وي��ورك تايمز ي��وم�ي��ا ،ف �ب��دأت أه�ت��م بما
ّ
يحدث من حولي وخارج بيئتي الصغيرة ،وفتح عيني
على عوالم أخ��رىّ ..
عرفني على بعض األدب��اء كإرنست
همينغواي وسكوت فيتزجيرالد».
والتقى واشنطن بزوجته املمثلة بوليتا أثناء تصويره
مسلسال تلفزيونيا ال �ع��ام 1983م ،وي�ع�ت�ب��ران م��ن أكثر
األزواج استقرارا في هوليوود .ووصف عالقته بزوجته
ب��أن�ه��ا ل��م ت�ك��ن س�ه�ل��ة؛ إذ «ي �م��ر ال�ج�م�ي��ع ب��أي��ام جميلة
وتعيسة ،وعليك أن تجتهد لتحافظ على عالقاتك».
ُ
وي��رج��ع الفضل ف��ي تربية أوالده األرب�ع��ة لزوجته التي
أن�ج��ب منها ج��ون داي�ف�ي��د  -26ع��ام��ا -ك��ات�ي��ا  -22ع��ام��ا-
والتوأمني أوليفيا ومالكوم  -19سنة -وق��ال« :ق��ررن��ا أن

ّ
نؤمن لهم حياة مستقرة كبقية األوالد ..وجل ما يهمني
اآلن هو نجاح أوالدي ..فأنا أفضل أن أم��وت كأب ناجح
على أن أموت ممثال ناجحا».
وعن امتهانه التمثيل أوضح واشنطن أنه جاء بمحض
ال �ص��دف��ة ،ق��ائ��ال« :ك�ن��ت أدرس ال�ط��ب ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ،لكن
س��رع��ان م��ا اكتشفت أن��ي ال أري ��د أن أص�ب��ح طبيبا ،فلم
أك ��ن م�ج�ت�ه��دا ك�ف��اي��ة ف��ي ه ��ذا االخ �ت �ص��اص ..وف ��ي عمر
ال�ع�ش��ري��ن ب ��دأت آخ��ذ حصصا ف��ي ال��درام��ا وأش� ��ارك في
بعض امل�س��رح�ي��ات ..ث��م أصبح حلمي العمل ف��ي مسرح
ب � ��رودواي ،وأن أك�س��ب أل��ف دوالر ف��ي األس �ب��وع ..ل��م أكن
أظ��ن أن��ي سأذهب إل��ى هوليوود أب ��دا ....واليوم ف��ان اجر
دي�ن��زل واشنطن ف��ي ه��ول�ي��وود يعتبر م��ن اعلى االج��ور
بني نجوم الفن السابع» .وح��ول موضوع تفجيرات 11
سبتمبر ي�ق��ول واش�ن�ط��ن ب��ان االس ��الم دي��ن عظيم وهو
بريء من تلك التهم التى تسند اليه  .فما يتحمل كل تلك
االمور مجموعه من املتطرفني التى اساءت لنفسها قبل
ان تسيء الى االسالم والعالم بشكل عام  ...وعلى العالم ان
يقترب من الدين االسالمي ملعرفة عظمته ومكانته ودور
العرب واملسلمني فى الحضارة االنسانية.
ون�ع��ود ال��ى فيلم «ال يمكن اي�ق��اف��ه» أو «ال يمكن ردع��ه»
ال ��ذي ان�ت�ج�ت��ه اس�ت��دي��وه��ات «ف��وك��س ل�ل�ق��رن ال�ع�ش��ري��ن»
ويتحدث عن قطار يحمل شحنة من امل��واد الكيميائية،
حيث يعيش مهندس القطار وسائقه في سباق مع الزمن
من اجل السيطرة على ذلك القطار الذي انطلق بسرعته
القصوى دون ان يتم السيطرة عليه حامال كارثة كبرى
الى العالم  .حاله من الترقب والقلق يعيشها ذلك الثنائي
م��ن أج ��ل ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ذل ��ك ال�ق�ط��ار ال�ف��ال��ت واملتجهة
بأقصى سرعته الى احدى املدن ...
م��ع دي �ن��زل ف��ي ال�ف�ي�ل��م ك��م م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات م��ن بينهم
كريس بني وروزاريو داسون وعدد آخر من االسماء التي
تعيش أجواء ذلك الفيلم الحافل باالشارات والتلميحات
السياسيه على طريقه املخرج توني سكوت الذي يستعني
في هذا الفيلم بسيناريو مكم كتبه مارك بومباك.
فيلم م �غ��ام��رات م��ن ال �ط��راز االول ي��زي�ن��ه االداء الجميل
لدينزل واشنطن  ..والذى نكتشف في نهايته ان كل شيء
يمكن ان ينسى في الفيلم من اح��داث ومغامرات اال ذلك
االداء الجميل للنجم دينزل واشنطن الذى ينضج يوما
بعد اخر ليزيد الشاشه بهاء وتجددا.

املخرج طوني سكوت

{

{

ملصق الفيلم

دينزل مع كريس بني

دينزل واشنطن

{

ال حديث هذة االيام اال عن جديد النجم االميركي االسمر
دينزل واشنطن والذى جاء تحت عنوان «ال يمكن ايقافه»
ويحتل هذه االيام موقعا متقدما بني االفالم االكثر دخال
فى االس��واق العاملية ال��ذي انطلقت عروضه في الكويت
وع��دد من االس��واق الخليجيه اعتبارا من اول اي��ام عيد
االضحى املبارك.
وبمناسبة جديدة أكد املمثل األميركي دينزل واشنطن،
مستعيدا ذك��ري��ات االي ��ام الصعبة ف��ي ح�ي��ات��ه ،أن ق��رار

{

{

كتب عبدالستار ناجى

والدته انتشاله من الشارع كانت نقطة تحول في حياته،
من مجرد متسكع متمرد إلى ممثل يقدر باملاليني .وقال
واشنطن ان تفجيرات  11أيلول في الواليات املتحدة ال
تمت لإلسالم بصلة ،وان مجموعة متطرفني هم السبب،
داعيا األميركيني إلى عدم تصديق كل ما يرد في وسائل
اإلعالم.
وفي لقاء خاص مع صحيفة «دايلي ميل» ،كشف املمثل
الحائز على جائزة أوسكار عن قصة حياته منذ الطفولة،
م��رورا بمعاناته خ��الل امل��راه�ق��ة بطالق وال��دي��ه ،وص��وال
إلى امتهانه التمثيل صدفة ،وأمله الحالي بأن يكون أبا
ناجحا أكثر من أن يقال عنه ممثل ناجح.
وحري بالذكر ان واشنطن ينحدر من والية نيويورك،
وتربى في ضواحيها مع أخته الكبرى لوريس وأخيه
األصغر دايفيد .وكانت أمه لني تعمل في محل تجميل،
في حني ك��ان يشغل وال��ده وظيفتني ويلقي عظة دينية
في نهاية األسبوع .ووصف عائلته بأنها عادية تكد في
العمل كي تعيش ،قائال «كنت نادرا ما أرى والدي ،حالي
حال أبناء جيلي ،لكنه كان يشجعنا على إنهاء دراستنا
الثانوية والبحث عن عمل ،لكن أم��ي كانت تحثنا على
دخول الجامعة ..أرادت لنا املزيد».
وانفصل والدا دينزل واشنطن حني كان عمره  14عاما،
وانتقل للعيش مع وال��ده ،وق��ال :انه كان يتجه للكنيسة
كل أحد مع والده وأحيانا خالل األسبوع ،وتابع «لم يكن
األم��ر م��رح��ا ،خصوصا ف��ي تلك املرحلة العمرية؛ حيث
أردت أن أتفرغ للعلب في الشارع مع األصدقاء».
وكان النجم األميركي قد تعرض بعد طالق والديه ألزمة
ن�ف�س�ي��ة ،ف �ص��ادق ب�ع��ض ال�ش�ب��اب ال�س�ي��ئ ،وب ��دأ ي�ت��ورط
في املشاكل ،على حد تعبيره .ويشرح ذلك قائال« :كنت
مراهقا ف��ي أواخ��ر الستينيات ،وفعلت ك��ل م��ا ق��د يفعله
مراهقو نيويورك :التسكع في الشوارع ،بعض أصدقائي
تم القبض عليهم ،ورميهم في السجن ،لكن حظي كان
أف�ض��ل م��ن ح�ظ�ه��م» .وأردف ق��ائ��ال« :ل��و اس�ت�م��ررت على
م��ا ك�ن��ت ع�ل�ي��ه مل��ا ب�ق�ي��ت ح�ي��ا ح�ت��ى ال �ي��وم ،ك��ان��ت نقطة
التحول في حياتي عندما أرسلتني والدتي إلى أكاديمية
عسكرية في أوكالند ،انتشلتني من الشارع وأرسلتني

{

{

مغامرات

ترقب

حافة الكارثة

إحساس «التلميذ» عنده أكثر من إحساس «املعلم»

مبدع «العراب» ضيف مهرجان مراكش السينمائي الدولي
ج��ري��ا ع�ل��ى ع� ��ادة م �ه��رج��ان م��راك��ش السينمائى
الدولي يحتفى سنويا بعدد بارز من أبرز صناع
ال �ف��ن ال �س��اب��ع ف��ي ال �ع��ال��م  .وق ��د اخ� �ت ��ارات اللجنه
املنظمة ه��ذا ال�ع��ام اح��د اه��م املبدعني والحرفيني،
ان��ه امل �خ��رج االم �ي��رك��ي – ف��ران�س�ي��س ف ��ورد ك��اب��وال
– مبدع – العراب – وكم آخر من التحف السينمائية
الخالدة ليكون ضيف شرف الدورة العاشرة التي
ستنطلق أعمالها في الثالث من ديسمبر املقبل .
وق��د اس�ت�ط��اع ك��اب��وال ع�ب��ر مسيرته االب��داع �ي��ة ان
يتحول الى ايقونة حقيقية خالدة وخالل تواجده
ف��ي م��راك��ش س�ي�ق��دم إل ��ى ج��ان��ب م�ب��دع��ني آخ��ري��ن
م �ح��اض��رات ل�ض�ي��وف امل �ه��رج��ان م��ن سينمائيني
وطلبة املعاهد املتخصصة في السينما.
وكانت الدورات السابقة للمهرجان قد كرمت عددًا
من املبدعني السينمائيني من بينهم على صعيد
ال ��ذك ��ر ال ال �ح �ص��ر امل �خ ��رج م ��ارت ��ني س�ك��ورس�ي��زي
والناقد السينمائي الفرنسي جون بيير الفوانيا،
واملكسيكي أل�ف��ون�س��و ك� ��وارون وم��دي��ر التصوير
وامل �خ��رج األس �ت��رال��ي ك��ري�س�ت��وف��ر دوي ��ل وامل �خ��رج
والسيناريست األمريكي جيم جارموش ،فضال عن
املخرج البوسنى إمير كوستوريتشا ،وذلك لتقديم
محاضرات وتنشيط لقاءات مع عشاق السينما.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ك��اب��وال م��ن م��وال�ي��د ميتشغان
 ،1939وي��ؤك��د ف��ران�س�ي��س ان ش�ق�ي�ق��ه «أوغ �س��ت»
ص ��اح ��ب ال� �ف� �ض ��ل ف� ��ى ت� �ط ��وي ��ر االه � �ت � �م� ��ام ع �ن��ده
بالسينما ع�ل�م��ا ب ��ان اوغ �س��ت ه��و مبتكر تقنية

{

كتب عبدالستار ناجي

«ال��وص��ف ال �ب �ص��رى» .كما ان ك��اب��وال ينتمى الى
أسرة اثرت السينما العاملية بعدد من االسماء من
بينهم ابنته صوفيا كابوال واب��ن اخيه نيكوالس
ك�ي��دج – ال ��ذى اص ��ر ع�ل��ى ان يغير اس �م��ه ح�ت��ى ال
يعتمد على اسم عائلته.
ول��م ينعم كابوال بطفولة مستقرة لظروف وال��ده
عازف الناي الذي ينتقل بأسرته من مكان إلى آخر
سعيا وراء لقمة العيش .كما أصيب ف��ي الثامنة
من عمره بشلل األطفال ،فبقي بذلك أسير السرير
سنة كاملة.
ولتجاوز هذا الظرف العصيب نمى كابوال موهبته
املتمثلة ف��ي ح��ب ال�ع�ل��وم ،وبالتالي االط ��الع على
سير العلماء ،إذ كان حلمه الوحيد هو أن يصبح
عاملا أو مخترعا ،غير أن القدر كان له رأي آخر.
وض �م��ن ت�ق��ري��ر ص�ح��اف��ي وزع �ت��ه ادارة امل�ه��رج��ان
اشار الى ان تخصص كابوال ،الذي سيطلق عليه
فيما بعد لقب «نابليون السينما» نظرا النجازاته
الفنية ،في املسرح بعد التحاقه بجامعة هوفسترا
ف��ي ن�ي��وي��ورك ،وف��ي مطلع الستينيات انتقل إلى
ل��وس أنجلس ليلتحق بكلية اإلخ��راج في جامعة
كاليفورنيا وح��از على أول ج��ائ��زة أوس�ك��ار سنة
 1970عن فيلم «باتون» وعمره لم يتجاوز الواحدة
والثالثني.
ورغ��م ال�ش�ه��رة الكبيرة لفرانسيس ك��اب��وال املثير
ل �ل �ج��دل وال �ح ��ائ ��ز ع �ل��ى خ �م��س ج ��وائ ��ز أوس� �ك ��ار،
يسيطر عليه إحساس «التلميذ» أكثر من إحساس
«املعلم» ،إذ يعتبر اإلخراج متعة ومدرسة ملواصلة
التعلم واكتشاف كل ما هو جديد.

كما أن ال�ع�ث��رات الكثيرة التي صاحبت مسيرته
الفنية وتقلبه ب��ني النجاحات واإلخ�ف��اق��ات التي
عاشها وقادته أكثر من مرة إلى اإلف��الس جعلته
ينظر إلى الفن من زاوية «املغامرة».
وبعد ثالثيته «العراب» التي حققت نجاحا كبيرا،
ال يملك للمشاهد سوى أن يقع في عشق عالم هذا
املخرج العبقري ،الذي ملع نجمه في أكثر من عمل
سينمائي حمل توقيعه وبصمته الخاصة ،كفيلم
«نهاية العالم اآلن» الذي اعتبره النقاد واملهتمون
بالشأن السينمائي لوحة إبداعية أدخلت كابوال
عالم النجومية بامتياز ،فقد حقق هذا الفيلم أعلى
اإليرادات في تلك الفترة.
وتتميز أف��الم كابوال التي ينجزها بتأن ودراي��ة،
ب��ال�ل�غ��ة ال�ب�ص��ري��ة ال �ج��ذاب��ة وال ��رؤي ��ة اإلخ��راج �ي��ة
امل�ب�ه��رة ،ال�ت��ي تحقق متعة امل�ش��اه��دة لكل محبي
ال�س�ي�ن�م��ا ،ف��األش��رط��ة ال �ت��ي أخ��رج �ه��ا ه ��ذا النجم
ال�ك�ب�ي��ر ل�ي�س��ت م �ج��رد أع �م��ال س�ي�ن�م��ائ�ي��ة ع��ادي��ة
ت�ت��وارى بعد أشهر أو سنني قليلة ب��ل ه��ي تحف
نفيسة تبقى راس�خ��ة ف��ي ال��ذاك��رة وخ��ال��دة كعطر
أبدي.
ول �ع��ل أه ��م خ �ص��ائ��ص ال �ل �غ��ة ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة ل��دى
ك��اب��وال  ،ال��ذي ان�ت��زع اح�ت��رام وتقدير النقاد منذ
ب ��داي ��ات ��ه ،ه ��ي ق��درت �ه��ا ع �ل��ى اإلي� �ح ��اء وال�ت�ع�ب�ي��ر
بتحويل كل مشهد إل��ى لوحة فنية حية ،يطغى
ع�ل�ي�ه��ا أس �ل��وب��ه امل�ت�م�ي��ز ب��ال�ت�ن�س�ي��ق امل�ح�ك��م بني
حركة املمثلني وحركة الكاميرا ،واالختيار املوفق
للقصة والسيناريو بشكل ينسجم مع احساسه
ورويئته الفنية.

مهرجان مراكش 2009

وي �م �ل��ك ه ��ذا امل �خ ��رج ال �ف��ذ ال� ��ذي اش �ت �ه��ر ب�ط�م��وح
فني بال ح��دود وبلمسته اإلبداعية الخاصة التي
جعلته يتفوق على العديد من مخرجي هوليوود،
عائلة فنية مئة في املئة ،فهو أب املخرجني صوفيا
وروم � ��ان ك��اب��وال ال�ل��ذي��ن ب ��دآ ي�ض�ع��ان بصمتهما
الخاصة في الساحة الفنية ،وأخ للممثلة القديرة
تاليا شير وعم النجم العاملي نيكوالس كيج.
ومن بني األف��الم األخ��رى التي أخرجها فرانسيس
ف� � ��ورد ك ��اب ��وال وال� �ت ��ي ف �ج��ر م ��ن خ��الل �ه��ا م�ك��ام��ن
اإلب��داع لدى عدد من الفنانني أصبحوا فيما بعد
نجوما ،فيلم «صانع املطر» و«م��اري انطوانيت»

و«ش � �ب ��اب ب � ��دون ش� �ب ��اب» و«ال �ح ��دي �ق ��ة ال �س��ري��ة»
و«املحادثة» و«ن��ادي القطن» و«واح��د من القلب»
و«ال ��دخ ��الء» و«ح ��دائ ��ق ال�ح�ج��ر» و«ض��رب��ة قلب»
و«وادي السعادة» و«كينزي» و«تيترو» ،وهو آخر
اعماله السينمائية وعرض فى تظاهرة – اسبوعا
امل �خ��رج��ني – ف��ى م �ه��رج��ان ك ��ان ال�س�ي�ن�م��ائ��ى منذ
عامني  .كما يتوقع عرض الفيلم فى مراكش خالل
ايام املهرجان.
ونشير ال��ى ان املهرجان الي��زال يمتلك الكثير من
املفاجآت التي راح يعلن عنها على التوالي من أجل
مزيد من الثراء السينمائى املتجدد.

