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شهد أشرطة األوسكار تهيمن على ا

دير العـام للدائرة علي عويـد العبادي ومدراء االقـسام ووسائل االعالم. وشدد الوزير تفقد وزيـر الثقافة والسـياحة واالثار عبد االمـير احلمداني دائرة الـفنون العامة يـرافقه ا
شـرق والروح الـتواقة نـحو احلريـة في اجناز االعمـال الفنـية فـضالً عن ذلك االشارة الى انتـصارات شعـبنا خالل زيـارته للمـرسم احلر عـلى ضرورة التـركيز عـلى اجلانب ا
على قوى الـشر والظالم. وأوضح: ان (اجملتمع العـراقي جتاوز مرحلة احلزن والظالم والـسوداوية داعياً الى التـوجه نحو انتاج فن هادف ورصـ ضمن رؤية جديدة تنبع من
تحفـية للفنان الكبار مطلعاً تحف الوطني للفن احلديث واالعمال ا احملافظة على الـهوية العراقية االصيلة إذ ان الفن الرص مـقدر ومحترم لدى الشعوب). وتفقد الوزيـر ا

تحفية وحجم الضرر واخلراب الذي تعرضت له بعد احداث عام 2003 .  على مخزن االعمال الفنية ا
ووعد الوزير بالسـعى لتخصيص ميزانية  للفنون التشكيلية مؤكداً ان دائرة الفنون تشكل مفصالً حيويا في الثقافة العراقية الفنية. وأضاف: بالتأكيد ان جهودي ستنصب على تفعيل
تميزة ووعد عارض ا عارض وستعود بغداد الى االلق من خالل ا وضوع ا وضوع  كما سنهتم  وهوب فالوزارة معنية بهـذا ا هذه الدائرة وتفـعيل العمل فيها ورعاية الفنان وا
ثقف سنستـمع لهم وبالتأكيد ان ابواب الـوزارة مفتوحة امام اجلميع. وضوع. وأردف الوزير: ستـكون الوزارة للفنان واالدبـاء وا مني ان نعمل في الـسنة القادمة على تفـعيل هذا ا
ـعوقات التي شاكل وا هـام التي تضـطلع بهـا وعن اهم ا ـديريات واالقـسام اخلاصـة بالدائـرة فضالً عن ا دير العـام لدائرة الـفنون الـعامة د. عـلي عويد الـعبادي شرحـا مفصالً عن ا وقـدم ا

تعاني منها الدائرة وبالذات قاعات العرض الفني في الوزارة.
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ويـسـتـمر تـدفق أفالم األبـطـال اخلـارق
فـي شـهـر أبـريل/نـيـسـان الـذي يـبـدأ مع
فيلم "شازام!" قـبل عودة "هيل بوي" في
فـيلم لـلمـخـرج نيل مـارشال إضـافة إلى
ـنتـقـمون" من جـزء جـديد من سـلـسلـة "ا
ـنتـقـمون: إنـتـاج مارفل وهـو بـعنـوان "ا

نهاية اللعبة".
أمـا مـايـو/أيـار فـسـيـشـهـد هـبـوط بـطل
خارق شرير على كوكب األرض في فيلم
"بـــــرايــــــتـــــبـــــورن" في حــــــ يـــــحـــــمل
يونيو/حزيـران معه "رجال إكس: عنقاء
الـظـالم" وهـو جـزء جـديد مـن الـسـلـسـلة
الــشــهـيــرة عن كـائــنــات غـريــبـة خــارقـة

القوة.
وسـتـشهـد أفالم بـوكيـمـون عودة كـبـيرة
لـهـا هذا الـربيـع مع "احملقق بـيـكاتـشو"
وكـذلـك "رجـال الـبـزات الـسـود" مع فـيـلم
ي" و"حكـاية "رجـال البـزات السـود: عـا
لعـبة  "4و"احلـياة الـسـرية لـلـحيـوانات

األليفة ."2
وسـيـحـصل الصـغـار عـلى نصـيب كـبـير
ـتعـة في هذا الـشهـر خصـوصاً مع من ا
ــتـحــركـة اجلــديـدين فــيـلــمي الــرسـوم ا

"الرابط الضائع" و"حديقة العجائب".
وسنتعرف على قصة حياة إلتون جون
وصـعـوده إلى الـشـهـرة في فـيـلم غـنائي
بـــعـــنـــوان "روكــــيـــتـــمـــان" في حـــ أن
موسيـقى وأغاني فريق الـبيتلـز ستكون
حـاضـرة في جزء جـديـد من فـيلم "احلب
احلــقــيـــقي" الــرومـــانــسي الـــكــومــيــدي
لــلــمـخــرج ريــتـشــارد كــورتـيس (لـم يـتم

اختيار اسم الفيلم بعد).
أمـا عـشـاق فــيـلم "عالء الـديـن" فـلـديـهم
مـوعد مع إنـتاج جـديـد من ديزني يـلعب
ــمــثل ويل ســمــيث دور "اجلــني" فــيه ا
ـعجـبـيه أنه سيـكون ـكـننـا أن نؤكـد  و
أزرق الــلـون تـمـامـاً كـمـا كـان اجلـني في

تحركة الذي سبقه. فيلم الرسوم ا

بـيـنـمـا  ودعـنـا الـعام 2018 مـفـسـحا
اجملــال أمــام عــام  2019 بـــكل مــا قــد
يـأتي مـعه من جـديـد ومفـاجـآت يـبدو
الوقت مثالـيا لنستـكشف ما في جعبة

العام اجلديد من أعمال سينمائية.
ـقبلة مجموعة وننتظر خالل األشهر ا
ــتـنــوعـة الــتي يــتـوقع أن من األفالم ا
تـلـبي أذواق اجلـمـيع بـدءا من األفالم
ذات احلـــظــوظ الــعـــالــيـــة في جــوائــز
األوسكـار واألفالم الغـنائيـة الشـهيرة
وسالسل األبـطـال اخلـارقـ ووصوال
إلى إنتاجات جديدة ألعمال سينمائية

ملحمية ضخمة.
وفــيــمـــا يــلي نـــلــقي نــظـــرة عــلى أهم

رتقبة: األفالم ا
يناير/كانون الثاني - مارس/آذار

ـا أن حـفل تـوزيع جـوائـز األوسـكـار
يــأتي في  24فـــبــرايـــر/شــبـــاط فــمن
ـرشـحة الـطـبـيعـي أن تهـيـمن األفالم ا
لـــلـــجــوائـــز عـــلى دور الـــعــرض خالل
األشهر الثالثة األولى من عام .2019
وتـــبـــدأ الــســـنـــة اجلـــديــدة مـع فــيـــلم
فضـلة" وهو درامـا بريطانـية يعود "ا
ــلــكــة آن في بــدايــات بــنــا إلى بـالط ا
القـرن الثامن عـشر وهو مـنافس قوي

على جوائز األوسكار.
ورغم أن الـوقت ال يزال مـبكـرا للـحكم

فإن كثـيرا من النقـاد اختاروا منذ اآلن
ـان وهي بــطـلـة الــفـيــلم أولـيــفـيــا كـو
ـــثــــلـــة تــــلـــعب دور مــــلـــكـــة أحـــدث 
بريطانية كمرشحة جلائزة األوسكار.
رشحـة للتنافس ومن األفالم األخرى ا
على اجلـائزة األهم فـي عالم الـسيـنما
فيـلم مؤثر عن مـدمن مخدرات بـعنوان
"الصبي اجلميل" وآخر بعنوان "صبي
ــحـو" عن مــراهق يــخــضــعه والـداه
لــعـالج بــهــدف الــتــخـــلص من مــيــوله
ـة ـثــلـيـة وفـيــلم الـتـشــويق واجلـر ا
ـدمــر" الـذي تـلـعـب بـطـولـتـه نـيـكـول "ا

كيدمان.
كـمـا يـبـرز أيـضـا فـيلـم "كـتـاب أخـضر"
وفيـلم "لو أمكن لـشارع بـيل أن يحكي"
وهــمـا عن الــتـمــيـيــز الـعــنـصــري ضـد
الـــســــود في فــــتـــرتـي الـــســــتـــيــــنـــات
والـسـبـعيـنـات في أمـريكـا إضـافة إلى
لـوك وهو "مـاري ملـكة فـيلم آخـر عن ا

." االسكتلندي
وهـناك أيـضـا مجـمـوعة من األفالم عن
الـسـيــر الـشـخـصـيـة تــعـالج مـواضـيع
مـخـتـلـفـة مثل "كـله حـقـيـقي" عن ولـيام
شــكــســبـيــر و"كــولــيـت" عن الــكــاتــبـة
الـفـرنسـيـة سيـدوني غـابريـيل كـوليت
وهـو من بـطـولـة كـيرا نـايـتـلي وفـيـلم
"سـتان وأولي" عن الـثـنائي الـكومـيدي

كن أن األشهر لـوريل وهاردي و"هل 
تـسـامـحني" عـن الكـاتـبة األمـريـكـية لي
إسرائيل التي تورطت بـعمليات تزوير
أدبي وفـــــيـــــلـم "حــــرب خـــــاصـــــة" عن
راسلة احلربيـة األمريكية التي قتلت ا
فـي سـوريـا مـاري كــولـفـ و"الـغـراب
األبـــيض" عـن حـــيــاة راقـص الـــبــالـــيه

الشهير رودولف نورييف.
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أمــا عــشـاق األفـالم الــتي تــتـحــدث عن
الــســيــاســة األمــريــكــيــة فــســيــجـدون
ضــالــتـــهم في فـــيــلـم عن حــيـــاة نــائب
الرئيس األمـريكي األسبق ديـك تشيني
بـعــنـوان "الــنـائـب" أو في فـيــلم "عـداء
اجلبهة" عن السيناتور األمريكي غاري
هـارت الذي تـرشح للـرئـاسة األمـريكـية
عام  1988وآخر بـعنـوان "على أساس
اجلـنس" عن قـاضـيــة احملـكـمـة الـعـلـيـا

األمريكية روث بادر غينسبورغ.
وفي شـهر يـنـاير/كـانـون الثـاني يأمل
اخملرج إم نايت شيـاماالن في أن يثبت
فـيــلـمه اجلــديـد "زجـاج" أنـه قـادر عـلى
غــزو شـــبــاك الــتــذاكـــر مــثل فــيـــلــمــيه

السابق في ثالثية "ال يكسر".
أمــا في مــارس/آذار فــسـيــكــون هــنـاك
ـزيــد من أفالم األبـطـال اخلـارقـ مع ا
"كــابـ مـارفل" وهــو الـفـيـلم األول عن
بــطـــلــة خـــارقــة من إنـــتــاجـــات مــارفل

سينماتيك يونيفيرس.
تحركة وينتظـر عشاق أفالم الرسـوم ا
ـفـضـلـة أجــزاء جـديـدة من الـسـالسل ا
مـــثـل "كـــيف تـــدرب تـــنـــيــــنك: الـــعـــالم
اخملـــفـي" و"لـــيـــغـــو مـــوفي  :2اجلــزء
الـثـاني" إضـافـة إلى إنـتـاجـات جـديدة
مـــأخــوذة عـن أفالم رســوم مـــتــحـــركــة
شـهـيـرة مـثل فـيـلم عـن الـفيـل احملـبوب
"دنــبــو" لــلــمـخــرج تــيم بــورتــون وهـو
إعــادة إنــتــاج بــتــقـــــــــــنــيــة احملــاكـاة
احلــركــيـــة لــلــقــصــة الـــكالســـــــيــكــيــة
الـشهـيرة وفـيلم اخلـيال الـعلـمي الذي

ويتميز هذا الـصيف بأجزاء جديدة من
سـالسل أفالم شـهـيـرة فــلـديـنـا "الـرجل
الـعنـكـبوت: بـعيـدا عن الـوطن" و"سقط
الك: الـفـصل الـثـاني" بـطـولـة جـيرارد ا
ـــان واجلــزء بـــاتـــلـــر ومـــورغـــان فـــر
التاسع من سـلسلة "الـسرعة والغضب"

حتت اسم "هوبز آن شو".
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لكن مـهالً هـذا ليس كل شيء إذ يـعود
اخملرج كـوين تـارانتـينو هـذا الصيف
مع فـيـلم "ذات مـرة فـي هـولـيـوود" وهو
من بـطولـة ليـوناردو دي كـابريـو وبراد
بـــيت وجتـــري أحـــداثه عـــام  1969في
الفترة شهدت جرائم ارتكبت بتحريض

. من تشارلز مانسون زعيم الهيبي
كــمــا ســـيــشــهــد هــذا الـــصــيف ظــهــور
نـســخـتـ من مـســلـسـلـ بــريـطـانـيـ

شــــهـــيــــريـن وهـــمــــا "داون تــــاون آبي"
و"تـــاريخ فـــظــيع" إضـــافــة إلـى إنــتــاج
سـينـمائي جـديد من ديـزني للـمسـرحية

لك". الغنائية "األسد ا
ومع ابـدء العـام اجلديـد سيـكون هـناك
سلسالت مزيد من االنتاجات اجلديدة 
تلفزيـونية شهـيرة سبق أن وصلت إلى
الــشــــــــــــاشــة الـــكــبـــيــرة مع نـــســخــة
سيـنمائـية جـديدة من "مالئكـة تشارلي"

و"عائلـــة أدامز" و"سادة الكون".
هـذا باإلضـافـة إلى فـيلم بـاسم "جـوكر"

عــــدو الــــرجل الــــوطـــواط وهــــو من
بطولـة خواك فينـيكس وموعد مع
أرنولد شوازينـغر في جزء جديد من
ســلـــســلـــة أفالم احلـــركــة واخلـــيــال
العـلمي "تـيرمـينـاتور". ومع "فروزين
 "2و"حـــــرب الــــنــــجــــوم: احلــــلــــقــــة
الـتـاسـعـة" سـتــسـدل الـسـتـائـر عـلى
سنـة زاخرة بـأفالم ديزني وسـنختم
العـام مع عمل سـينـمائي مـأخوذ عن
وسيقية الشهيرة "قطط" سرحية ا ا
توقع أن ينزل إلى الصاالت في من ا
العشرين من ديسمبر/كانون بحيث
قـد نــصـبح كــلـنــا من عـشــاق الـقـطط

يالد القادم. قبيل عيد ا
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بــعـد خــمـســة أيـام عــاشـهــا اجلـمــهـور
الــــلـــبــــنــــاني عــــلـى وقع أفالم الــــرعب
واإلثــارة واخلـــيــال الـــعــلـــمي اخـــتــتم
مـــــهـــــرجـــــان (مـــــســـــكـــــون) عـــــروضه
السينمائية األحد وقدم بعض اجلوائز
لشبـاب لبنانـي واعدين بصـناعة هذه

النوعية من األفالم.
ـهــرجــان أفالمـا وفي اخلـتــام عــرض ا
ـة من عـهــد الـسـيــنـمـا الــصـامـتـة مــر
تـــعــود لــبـــدايــات الــفن الـــســابع حتت
عــنــوان (عــودة الــشــعـلــة) مــصــحــوبـة
بعزف موسيقي حـي على البيانو قدمه
سـيـرج بـرومـبـرج خـبـيـر تـرمـيم األفالم
ديـر الـفـني ـة والـكالسـيـكـيـة وا الـقـد

هرجان (أنيسي) في فرنسا. السابق 
وشـــمل حـــفل اخلـــتـــام الــذي أقـــيم في
سـيــنـمــا مـتـروبــولـيس تــوزيع جـوائـز
مـسـابـقـة األفالم الـلـبـنـانـيـة الـقـصـيـرة
الـتي تنـافـست خاللهـا عـشرة أفالم من
نوعية الـرعب واإلثارة من صنع شباب

. اخملرج اللبناني

وفـاز بــجـائــزة (مـســكـون) فــيـلم ”ذروة
جـوفـاء) “هـولــو بـيك) لــلـمــخـرج كـارل
حـديـفـة الـذي وصـفــته جلـنـة الـتـحـكـيم
بأنه ”تـعـبيـر واضح جـدا عن االحـترام
لـــلـــغـــة الـــســـرد الـــقـــصـــصي في أفالم

النوع.“
وتـشــمل اجلـائــزة إدراج الـفـيــلم ضـمن
عـروض مـهــرجـان (سـيــتـجس) الـدولي
لسـيـنـمـا الـفانـتـازيـا والـرعب في إقـليم
قـطالـونيـا بإسـبانـيا. وسـيرافق حـديفة
ـسـابـقـة الـفـيـلم الـذي سـيـكـون ضـمن ا

الرسمية لألفالم القصيرة.
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يـتـنـاول الـفـيـلم قـصـة عـائـلـة أصـبـحت
عاطلة من العـمل بعد شق طريق سريع
ا نطقـة التي تمتلك فيـها فندقا  في ا
أدى حلـجـب رؤيـة الـفـنـدق عن الـطـريق
العام فـأصبح خاليـا من الزوار. تضطر
الـعـائـلـة لــوضع اسـتـراتـيـجـيـة غـريـبـة
إلعادة الزبائن إلى الفندق باصطيادهم
مـن خـالل إعـــــــــطــــــــاب اإلطـــــــــارات كي

يــضـطــروا لـلـمــكـوث بــالـفــنـدق ومن ثم
تلجأ العائلة إلى تسميم الزبائن باألكل

لقتلهم وبيع أعضائهم.
وقـال حــديـفـة ( 21عــامـا) الــذي تـخـرج
ـية اللـبنانـية للـفنون حديـثا في األكاد
اجلــمـيـلــة (ألـبــا) لـرويـتــرز بـعــد تـسـلم
اجلـائزة ”إنـهـا سـعادة عـارمـة أن يـفوز
فيلـمي األول الذي هو فـيلم تخرجي من
اجلـــامــعـــة بــجـــائــزة مـــســكـــون.. هــذه
اجلـائـزة سـتـفـتح أمـامي أبـوابـا كـثـيرة

هرجانات الدولية.“ خصوصا في ا
وذهبت جـائزة (أبـوط) وقيـمتـها 1500
دوالر إلى فــــيــــلم (طــــلـــعـت الـــشــــمس)
لــلــمــخـرجــة لــورا الــعــلم الــذي مــنــعت
ـهـرجان. الـرقـابـة الـلـبـنـانـيـة عـرضه بـا
وشمـلت اجلائـزة استـفادة اخملـرجة من
اسـتـشارة سـيـناريـو في فـيلـمـها الـقادم
من فريق عمل شركة (أبوط برودكشنز).
ونـــوهت جلــــنـــة الـــتـــحــــكـــيم بــــفـــيـــلم
(آر.جي.بـي) من إخـراج جـاد ســلـيـمـان
ووصفـته بأنه قدم ”طرحـا جريـئا جدا
مع مــيل نــحــو ســرد قــصــصي بــصـري

مكثف.“
وقــال ســلــيــمــان ( 26عــامــا) لــرويــتــرز
”يــتـنـاول الـفـيـلم قـصـة رجل بـدائي من
الـعصـر احلجـري يكـتشف سـائال أسود
ـسه يـجد يـتـدفق من داخل كـهـفه. عنـد 
نـفسه في رحـلة اسـتكـشاف خـارجة عن
ـألـوف تـغـيـر حـيـاة الـرجل الـغـامض. ا
وتالحق الـكـامـيـرا يـومـيـات وتـفـاصـيل

هذا االكتشاف والتغيرات جرائه.“
وأضاف ”أردت أن يـكـون الـفـيـلم حتـية
لبـدايات الـسيـنمـا وروادها من  35ألف
سـنـة لـذلك اخـتـرت عـنـوانا مـسـتـوحى
مـن األحـــــرف األولى أللـــــوان الـــــضــــوء
األســـاســـيــة وهـي األحــمـــر واألخـــضــر
واألزرق ’ريد جرين بلو ‘وهي األلوان

التي استخدمتها في فيلمي“
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ـســابـقـة من وتـشــكـلت جلــنـة حتـكــيم ا
مايك هـوستيـنتش نـائب مدير مـهرجان
”سـيـتجس “ونـيـكول مـاكـونـتـروفرسي
مـديـرة الـبـرمـجـة في مـهـرجـان بـوسطن
تحدة وجيرالد أندرجراوند بالواليات ا
ــســؤول عن قــسم األفالم دوشــوســوا ا
ـهــرجـان كـان ـة  الـكـالسـيـكــيـة الـقــد

السينمائي.
هرجان على وبخالف  20فيلما قدمها ا
مدى خمسة أيام شمل البرنامج حلقات
نــقــاشــيــة وورش عـمل قــدمــهــا خــبـراء
أجانب وعرب ولبنانـيون بينهم أعضاء
جلــنــة الــتـــحــكــيم واخملـــرجــون الــذين
حضروا للمشاركة في عروض أفالمهم.

ولـكـنـهـا لـيـست مـبـدعـة كـالـظـهور األول
لـلمـربـية اخلـيالـيـة. واألغاني من تـأليف
ـان وسـكـوت ويـتـمـان مـرحـة مـارك شـا
ا لو استمعنا إليها ولطيفة ومتقنة ور
ـــــرات لــــــغـــــدت يــــــومـــــا من مــــــئـــــات ا
الـكالسـيـكـيــات ولـكـنـهـا ال تـضـاهي من
الوهـلة األولى من قـريب أو بعـيد أغاني
الـفيـلم األصـلي التي أصـبـحت جزءا من
الـــذاكــرة مــثـل "بــعض من الـــســكــر" أو
"دعــونــا نــطـيــر طــائــرة في الــهـواء" أو

"جميل لطيف لذيذ ومبهر!"
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كذلـك بالـنـسـبة لـلـمـمـثلـ ال أعـتـقد أنه
ـنزل ـديـرة ا كـانت هـنـاك حـاجـة مـاسـة 
الدؤوبة جولي وولترز فقد شبعنا منها
فـي أفالم "بـاديــنـغـتــون" - وبـخالف ذلك
ــمـثـلـ لـيس هـنــاك أحـسن من طـاقم ا

باسـتـثـنـاء الـطـاقم األصـلي قـبل خـمـسة
عــقـود.وجــاء أداء بالنت رائـعــا خـاصـة
ح تـشـيح بـنـظـراتهـا بـعـيـدا بـ ح
وآخر كمن يحن لشيء غير مفهوم لتعبر
عن وحـدة شـخصـيـة تـأتي لتـفـرح األسر
احلـزيــنـة ثم مـا تـلــبث أن تـتـركــهـا بـعـد

سـعــادتـهــا. لـكن بـالنت ال تـمــلك قـوة
جـولي آندروز وال دفـئـها وال صـوتـها
األخـــاذ ومن الـــغـــريب رغم كـــونـــهــا
إجنـلـيزيـة أن مـخـارج أصواتـهـا بدت
أحــيـانــا أمــريـكــيـة. كــذلك ال يــضـارع
مـانــويل مـيــرانـدا وهـو جنـم غـنـائي
مــــســـــرحـي أداء فـــــان دايك وكـــــذلك
لهجته العماليـة اللندنية ليست بأدق
مـن تــــــلك الــــــتـي حــــــاول فــــــان دايك
ا كان تقـمصهـا في الفيـلم األول. ور
أفضل لو اختـار الفيلم تـصوير حياة
"مـاري بـوبيـنـز" أثنـاء تـعلـمـها تـربـية
األطـفــال وقـبل دخــولـهـا عــالم "أسـرة
بانكس" حتى يتـفادى مضاهاة رائعة

نال. صعبة ا
لـكن لــيس غـريـبــا أن "مـاري بـوبــيـنـز
ـــســـتــوى الـــفـــيــلم تـــعــود" ال يـــرقى 
األصــلي بل الــغـريـب أنه كـاد يــفـعل
ـشاهده فالـفيـلم مرح ومبـهر ودافئ 
وموسيقاه وإن لم يضاه األصل فهو
أفــضل من أغـلب أفالم األطــفـال. فـقط
هــو لـيس بـروعـة فـيـلم األطـفـال الـذي

حاول تقليده وكاد أن ينجح.

مــنــذ عــرض فـيــلم "مــاري بــوبـيــنــز" عـام
 1964اقـتـبـاسـا عن رواية بـامـيال لـيـندن
تــرافـرز ورغم أن الـروايـة حلـقـتـهـا سـبع
روايــات عن مــربــيــة أسـرة "بــانــكس" لم

يجرؤ أحد على إنتاج فيلم آخر.
لــكـن في الــقــرن احلـــادي والــعــشــرين ال
يــوجــد عــائق أمــام إنــتــاج فــيــلم جــديـد
وهـكـذا عـادت مـاري بـوبــيـنـز لـتـطل عـلى

الشاشة.
أخـرج الـفيـلم روب مـارشـال الـذي أخرج
رائــعـة "شــيـكـاغــو" الـفــائـزة بــاألوسـكـار
وكـتب الـسـيـنـاريـو ديـفـيـد مـاغي بـيـنـما
ـيـلي بالنـت بإحـيـاء دور سـاهم قـامت إ
في جعل جولي آندروز جنمة النجوم في

أوانها.
وقد أصابت بالنت بعدم محاولتها تقليد
جولي آندروز ولم تصب بتقليدها ماغي
سـمــيث فـجــاءت لـهـجــة "مـاري بـوبــيـنـز"
ارسـتـقـراطيـة كـلـهـجـة عـلـيـة الـقـوم حتى
ـرء من شــخـصـيــات مـسـلـسل يـخــالـهـا ا

"داونتون آبي".
وبـخالف ذلك سـار "مـاري بـوبيـنـز تـعود"
علـى خطى الـفيـلم األول دون مفـاجآت أو
تـغـيـيـر لــلـمـكـان أو إشـارة مـحـتـمـلـة إلى
ربـيـة قـبل رعايـتـها أطـفـال أسرة حـيـاة ا
بــانــكس - وإن كــان مـتــوقــعـا أن يــظــهـر
خالل سـنوات فـيلـم يعـرض حيـاة "ماري"
في مـدرسـة لـلـمــربـيـات قـبل عـمـلـهـا لـدى

أسرة بانكس.
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واالخـــتالف الـــذي يـــذكـــر هــو أن تـــاريخ
الــــقـــــصــــة انــــتــــقـل من عــــام  1910إلى
اضي; لتضطلع ماري ثالثينيات القـرن ا

بوبينز برعاية أبناء األبناء.
فــالــطــفالن مــايــكل وجــ الــلــذان قــامت
"مـاري" برعـايتـهمـا في الفـيلم األول كـبرا
اآلن (يـلــعب دورهـمـا بن وايـشـو وإمـيـلي
مورتيم) ومازال مايكل يعيش في البيت
اجلـميـل حيث عـاشت أسـرة "بـانكس" في
قابلة الفيلم األول حيث هناك احلديقة ا

تقاعد في اجلوار. واألدميرال ا
مــنــذ عــرض فـيــلم "مــاري بــوبـيــنــز" عـام
 1964اقـتـبـاسـا عن رواية بـامـيال لـيـندن

تـرافـرز ورغم أن الـرواية حلـقـتـهـا سبع
روايـات عن مــربـيــة أسـرة "بــانـكس" لم

يجرؤ أحد على إنتاج فيلم آخر.
لــكن زوجـة مــايـكـل تـوفــيت بـعــد مـرض
طويل أنـفق خالله الـكثـير حتـى اقترض
ـصرف الـذي كان والـده يعـمل فيه. من ا
وبــدون ســداد الــدين في بــحــر أســبــوع
سـيـطــرد هـو وأوالده الـثالثــة وسـيـؤول

بيت "آل بانكس" إلى آخرين.
هــنــا تـظــهــر مـاري بــوبــيـنــز لــتـحط من
السـماء وهي حتمل حـقيبـتها الـشهيرة
في يــد ومــظــلــتــهــا الــنــاطــقــة في الــيــد
األخـرى وقـد جـاءت لـتـأخـذ األطـفال في
جولـة بلـندن بيـنمـا يسعى مـايكل وج
إليـجـاد وثـيـقـة األسـهم عـلى أمل حـمـاية

األسرة من التشرد.
وال تــغــيب فـــكــرة أن أمــام األســرة وقت
مــحــدود فـيــضــفي ذلك قــلـقــا عــلى جـو
الفيـلم حتى وإن رقصـت ماري واألطفال
مع بــــطـــــاريق مـن ورق وقــــفــــزت بــــ

مغامرة وأخرى.
وعـلى ذكــر بـطــاريق الـورق نــعم هـنـاك
صـور كـارتونـية مـسـطحـة رسـمت بالـيد
قبل أن تدب فيها احلياة تماما كما كان

احلال في الفيلم األول.
وعمـومـا يـكرر الـفـيـلم كـافة شـخـصـياته
ومشاهـده مع بعض التـعديالت اجليدة
فــبــدال من دور ديـك فــان دايك كــمــنــظف
لـلــمـداخن في الــفـيــلم األول يـلــعب لـ
مــــانــــويـل مــــيـــــرانــــدا مـــــؤلف عــــرض
"هـامـيـلــتـون" الـغـنــائي دور عـامل قـائم

صابيح. على إنارة ا
وبدال من أغـنية "دعـونا نُطيّـر طائرة في
الــهــواء!" هـــنــاك أغـــنــيــة عـن اإلمــســاك
ببـالون; وبـدال من القـفز داخل رسم على
الرصـيف تقـفز الشـخصـيات داخل طبق
من اخلــزف; وبـــدال من زيـــارة عم مــاري
الـذي يطـيـر في السـقف تـزور اجملمـوعة
قريبتها "تـوبسي" (ميريل ستريب) التي
تـقف عــلى الـسـقف حــ يـنـقــلب الـبـيت

رأسا على عقب.
ـهـارة وكـان أفـضل لو والـفـيـلم صـنع 
أتى بجديد وعودة ماري بـوبينز لطيفة
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مـنذ عرض فـيلم "مـاري بوبيـنز" عام  1964اقتـباسـا عن رواية بامـيال لينـدن ترافرز ورغم أن
الرواية حلقتها سبع روايات عن مربية أسرة "بانكس" لم يجرؤ أحد على إنتاج فيلم آخر.
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