
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6498 Tuesday 5/11/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6498 الثالثاء 7 من ربيع االول 1441 هـ 5 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019م

bOFÝ ”UO « d UÝ

وصل ا

W³OBF « W³I×K  ÕÒuKð  WO «—b½u  ’uB½

وصل وهواجسها تنطق باحلقيقة (على أبواب القيامة ) ا

اقامت مجلة الباحث اإلعالمي ندوة حول (برنامج ادارة ونشر االنتاج العلمي على االنترنت.) 
ؤلف هام التشغيلية مثل التسجـيل وعملية تقد طلبات النشر من قبل ا وهو نظام يتكفل بكل جوانب النشر على االنترنت  بدءا من تاسـيس موقع اجمللة الى ا
ناظر  التحرير النشر.  احلفظ والفهرسة حملتوى اجمللة وصوال الى تنظيم اعمال القائم على تشغيل اجمللة مثل متابعة اعمال احملررين واحملكم التحكيم ا

ؤلف واشعار القراء مع تقد العون للجميع حيثما تطلب ذلك. وا
كنه ان يقوم  admin  فتوح نـظام مرن قابل للتـوسع يدعم تشغيل مجالت عـديدة ولكل مجلة نـظامها ورابطهـا اخلاص تدار من قبل شخص يدعى و نظام اجملالت ا
صاحب ساعدة فـريق من احملررين الدوليـ تتوزع بينـهم مهام التـحرير الداخلي واخلـارجي  ويهدف الى تقـليل الوقت واجلهـد ا بكل ادارة اعباء اجملـلة وموقعهـا . 
كتبيـة واالدارية من طرف هيأة التحريـر مع امكانيات حتس حـفظ السجالت وتعزيز كفـاءة عمليات التحريـر ورفع مستوى كفاءة النـاجت العلمي الذي تنشره لالعمال ا
ـية تـربط بحـوثها ي  doi ليـجعل من مـجلتـنا مـجلـة عا عـرف العا اجمللـة ووصول محـتوى اجملـلة مـجانـا الى القراء. وجـعل سيـاسات اجملـلة اكـثر شـفافيـة .  ربط النـظام بـا

ية ... كما يتيح للقار التسجيل في معرف الهوية   orcid وطريقة ربطه بالنظام . ستوعبات العا با
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كـونـهـا انـهـا تـكـررت  في اقـسـى ايام
تـلك احملـنـة  مع اخـتالف  بـسـيط في
االحـــداث والــنـــواحي  .. واذا كـــانت
احلـرب تـسـتـهـدف بـالـدرجـة االساس
االنــسـان فــان قـصــته الــتـالــيــة الـتي
عـنونـها (االنسـان .. اوال) فهي تـتكلم
عن  طبيب موصلي  معروف تناولته
هـواجس الـظـروف الـصـعـبـة  لـيـكـرر
وصـلي ـا رددها مئـات ا اسئلـة طا
مــــعه  وهم يــــرقــــبـــون مــــديــــنـــتــــهم
تتنـهاشهـا  السـنة الغـرباء والدخالء
ـــــــا ان  الـــــــواقع الـــــــذي عـــــــاشه و
ـوصـلـيـ في تـلك الـسـنـوات عدوه ا
كـابوسـا اليـطاق فـان الـقصـة الـتالـية
يـعـنـونهـا  الـكـاتب  بـاحلـلم  اال انني
ـثل الاتــفق مع ذلك الــعـنــوان الـذي 
عــتـــبــة نـــصه فـــبــاالحـــرى اخــتـــيــار
الـكــابـوس حــيـنــمـا  راى فــيـمــا يـرى
ـوصل  حتى الـنـائم  تـهاوي ابـنـيـة ا
ابــتـــعـــلـت االرض تـــلك الـــبـــيـــوتــات
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 امـا قصـة احلـوت  من جـديد فـيـعود
ـــنــاجـــاة الـــتــاريخ فـــيــهـــا الــكـــاتب 
الـروحي لـلـمـديـنـة وارتـبـاطـهـا بنـبي
الــــلـه يــــونـس  ومــــديـــــات اقـــــتــــران
ـوصــلـيــ بـقــصـتـه الـتي اجــمـعت ا
تعـايشة  لكن ارتباط عليـها االديان ا
ا قام وصفه  لـلحوت وكانه يـربطه 
ديـنة له به  الـتنـظيم حـينـمـا ابتـلع ا
جـدلية كـبيرة كـون الله ارسل احلوت
كوسيـلة  لـتوجـيه النـبي الهارب  من
وجـــهـه نـــحـــو وجــــهـــة اخـــرى  دون
االلـــتــفــات الى مــحــنــة اهل نــيــنــوى
ومـدى رغبـتـهم بالـتـخـلص من براثن
مـــا عــاشــوه فــكــان احلــوت وســيــلــة
مـناسـبـة اليصـال يـونس الى وجـهته
.. ويــقــتـــرب الــكــاتب مـن احلــقــيــقــة
حـيــنــمـا يــشـيــر في قــصـته الــتـالــيـة
ـعـنـونة بـالـصـرخـة بـان ما حل  في ا
ــــوصل عـــلـى مـــدى ثالث مـــديــــنـــة ا

من النادر  ان يلتفت كاتب موصلي
 لـلـحـقـبـة الـعـصـيـبـة الـتي عـاشـهـا
ابنـاء جـدلدته ابـان سيـطـرة تنـظيم
ـديـنة داعش فـبـالـرغم مـن حتـريـر ا
ومـــرور اكـــثـــر من عــــام عـــلى تـــلك
الذكرى  فـان حجم االصدارات التي
ـطـابع لم تـكن عـلى لـفـظـتـهـا االت ا
ـــاسي الـــتي قــدر تـــلـك االهــوال وا
ـوصـلـيـ  ولـو دون احد عـاشـهـا ا
من هـوالء الـذين عـاشـوا تلـك االيام
الـقـاسـيـة مـارسخ بـذاكـرته فـحـتـمـا
ســيــكــون لــلــمــحــنــة صــدى كــبــيــر
التـمـحـوه  االعـوام مــهـمـا تـوالت ..
فـفي كـل بـنـايـة مدمـرة ومـهـدمـة من
ــوصل الــعــتـــيــقــة هــنــالك اروقــة ا
اصـــــوات وصــــراخـــــات  شـــــهــــقت
بــاحلـــزن في اروقــتـــهــا وحــيـــنــمــا
يــتـــســـنى لك الـــســـيـــر في شــوارع
ـــوصل الــعـــتــيـــقــة مـــخــتـــارة من ا
فستصـغي اسماعك الصوات تاتيك
من بــعــيــد لــكـي تــخــبــرك بــاهــوال
ــوصـلـيـ وهم يـلـفـظـون عـاشـهـا ا
اخـر ايــام داعش من ذاكــرتـهم ومن
واقــعــهم ..وحــســنـا فــعـل  الـكــاتب
عــمـاد مـصـطــفى ابـراهـيم  حــيـنـمـا
تـصــدى لـتـلـك احملـنـة  لــيـجــسـدهـا
ـونـدرامـا ــسـرحـيـات من جـنس ا
ويـعـبـر عـنـهـا بنـصـوص  لم تـكـتب
ـداد بل بــدمـوع  واحــزان كـبــيـرة

لـهـجت بـهـا من عـاشـهـا لـيـسـقـطـهـا
الـكاتب عـلى صـفـحات كـتـابه  الذي
جنح بعنونته بعـنوان مثير السيما
ــوصــلـيــ اهـوال حــيـنــمــا عـاش ا
الـــقــيـــامــة في اخـــر ايــام ســـيــطــرة
التنظيم  فاتى الكتاب بعنوان (على
ابواب القيامة )  الصادر حديثا عن
دار ســنـــا  لـــلـــنـــشـــر والـــتـــوزيع ..
وينجح الكاتب في ابراز ما يدونوه
السـتراجعه لـصدى احلقـيقة حـينما
يـكـتب تمـهـيـده مـشـيـرا  بـان جـميع
الـقـصص حـقـيـقـيـة جـرت احـداثـهـا
ــوصل  قـــبل واثــنــاء في مــديـــنــة ا
حـــكم داعـش  لـــذلك جــــاء مـــا دونه
ـوصـلـي ابراهـيم صـادقـا بـنـقـاء ا
وسريرتهم التي لم تعرف  اخلديعة
ـســرحـيـات  وكـانـه يـلـمس  بــتـلك ا
جـروحـا غائـرة تـركتـهـا تـلك احلقب
الــسـوداء الــتي كـانت كــالـغــيـوم مـا

دينة .. لبثت لبدت اجواء هذه ا
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ويـاتي الـدكـتـور  محـمـد  اسـمـاعيل
ه لـلـكـتاب الطـائي لـيـعـبر فـي تقـد
ــســرحــيــة عن اصــعب االجــنــاس ا
ـونـدراما الـذي اخـتاره محـددا فن ا
الــكـاتب  عــمـاد مــصـطـفـى ابـراهـيم
ـديـنـة حيث لـيـعـبر فـيه عن مـحـنة ا
ـونـدراما الـتـفت الـطـائي  الى ان  ا
تعتـمد على اليات  اشـتغال متعددة

ســــواء فـي الــــتــــالــــيف  واالخــــراج
والـتمـثيل مـعبـرا عن حـرفة الـكتـابة
وجـماليـة االخراج و مـهارة التـمثيل
الـتي اسـتـعـان بـهـا الـكـاتب  لـيـدون
فيـها نـصوصه االحـدى عشـر والتي
تـالف منهـا الكتـاب  الذي جاء ب96
ـتـوسط .. امـا صـفـحـة من الـقــطع ا
مقـدمـة الكـاتب  والتـي  تنـاول فيـها
ردة الــفـعل الـتي اجنــز في ضـوئـهـا
الــكــتــاب  حــيـنــمــا اهــداه  الــكــاتب
ــــــعــــــروف نــــــاهض ــــــســــــرحي ا ا
الـــرمـــضـــاني  نـــســـخــة مـن كــتـــابه
االحـتـراق وحـيـدا  وهـو االمـر الـذي
قـرب الـكـاتب ابـراهـيم  لـلـتـقـرب من
ــونــدرامــا  حــيث يــتــفــاعل فــيــهـا ا
الـــكــاتب مع روح الـــفــنـــان الــواحــد
الــذي يـنــقل  الـفــكـرة من  الــسـطـور
كـتوبة  لـيجـسدها عـمال مسـرحيا ا
يـصل لـلـمـتـلـقي  بـفـكـره  ومـشـاعره
قـدمة واحـاسيـسه وتـبقـى خاتـمـة ا
بـكـونـهـا تـعـبـر عن  رؤيـة مـوصـلـيـة
ــديــنـة يـجــمع عــلــيــهـا كـل سـكــان ا
حـيـنـمـا يـرددون مع  الـكـاتـب  عـماد
ــوصل مــصــطـــفى ابــراهـــيم  بــان ا
بيـعت  خالل سيـطـرة تنـظيم داعش
عــلــيـــهــا  فــالــبــعـض قــبض الــثــمن
ـلذاته والـبـعض االخر دفع ومـضى 
الـــثــمـن  ومـــضى يـــروي لـــلــتـــاريخ
ماسـاته  وانا  ارجـو ان تـكون لـتلك
الـكــلـمـات صـدى اوسع في حـاضـرة
دينة ونخبها ليوسعوا من مثقفي ا
دائــرة حـمــلـة لــلــتـوثــيق والــتـدوين
ظـلمة .. عـماجرى فـي تلك احلقـبة ا
فـي قـــصـــتـه االولى  الـــتـي حـــمـــلت
عـنـوان الــكـتـاب ايــضـا  وهي (عـلى
ابواب الـقيـامة ) ابـرز الكـاتب حجم
ـديـنـة ــاسـاة الـتي تــلـظت فـيـهــا ا ا
حيث استهـلها باالشارة  الى مغزى
تـلـك الـقــصــة الـتـي جـســدهــا لـنص
مسرحي مـشيـرا بانـها تـعود  لرجل
دينـة  موضفا ناج من احـد ماسي ا

ســنـوات  عـجـاف التـسـتـطـيع االقالم
وصـــفه او االحـــاطـــة  به  ومـــا جــاء
بعـد ذلك اثناء  عـمليات الـتحرير  لم

يكن بالشيء القليل  ابدا ..
ويخـتزل  الكاتب عـبر قصته االخرى
الـتي عنـونها  بـالهروب احملـنة التي
ن ذاق مـرارتـهـا عـشـرات الـعـوائل 
كتوية دينـة ا اختارت الـهروب من ا
بنيران داعش فكانت وسيلة الهروب
مـدعــاة لالبـتـكـار  حـيث خـرجت تـلك
العـائلة بـقبـر  وكانهـا تنـحو للـحياة
بــعــد مــوت قــســري عــاشه اقــرانــهم
ــوصـلــيــ حـيــنـمــا حــور صـاحب ا
مركـبة ثـقيـلة جـزء شاحـنته الـسفلي
من اجل اســتـــقــطــاب الــهــاربــ من
الـــدولـــة االسالمـــيــة نـــحـــو مــرافيء
ــا عــزف الــكــاتب احلــريــة الــتي طــا
احلـانهـا الشجـية في اغـلب نصوص
الكتـاب مثلـما جاء نـصه التسـجيلي
ـسيـحيـ حيـنما لـيعبـر عن محـنة ا
ـاسـاة فتـاتان شـقـيقـتان في الـتفت  
ن تـقطـعت بهم عقـدهـما اخلـامس 
ـسـيحـي سـبل الهـروب كـاقرانـهم ا
حـيـنـمـا احـكم داعش سـيـطـرته عـلى
ــديـنــة  لـيـجــد الـكـاتـب فـرصـة  في ا
ــوصل االخــر الــتــعـــبــيــر عـن وجه ا
بــحــمــايـــة تــلك الـــفــتــاتـــ من تــلك
الظـروف القـاسـية الـتي مررن بـها ..
وهــكـــذا تــتــوالـى نــصـــوص  عــمــاد
مـصـطـفى ابـراهـيم لـتـعـبـر عن والدة
كــاتـب مــســـرحي مـــتـــخــصـص بــفن
ـونـدراما  حـيـث تـنـتظـر نـصـوصه ا
ـوصل ومن الـتي دونـهـا من دمـوع ا
ـدمـرة  ومن اعـماق كل من بنـايـاته ا
اخـتــبـر تـلك الـفـتــرات الـقـاسـيـة  من
يـجـسـدهـا عـلى اخلـشـبـة لـيـمـنـحـهـا
نعـمـة الـتـجـسيـد واالبـراز ولـتـصرخ
كــلـمـاتـه  بـقـوة مــثـلــمـا دونــهـا عـلى
ـسـرح صـفـحــات الـكـتــاب  لـيـكــون ا
نـافذة جـديـدة للـتعـبـير  عـما عـاشته
ــديــنــة  ومــا عـانــاه ســكــانــهــا من ا

اهـوال واالالم قد الحتـسن  الـكـلـمات
ــكن الـــفــنــان وصــفــهـــا بــقــدر مـــا 
ــســرحـي  في ان يــســهـم بــامــاطــة ا
اللثام عن تلك اخلفايا  التي ستطمر

شيـئا فشيئـا وتبقى ذكرياتـها عالقة
فـيـمن عـاشـهـا قـبل سـنـوات دون ان
يـتـمـكن من جتـسـيـدهـا او الـتـحـدث

بها امام اقرانه  واالخرين .
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أفالم ذوي اإلحتياجات اخلاصة في بوليود

رفـض الـطـفل و نـبــذه و لم يـحـاولـوا
فـهم مـشـلـكــته و الـبـحث لـهـا عن حل

حقيقي.
ـشاعر و الـدموع لكن الـفيلم مـلىء با
بــدون مــبــالـغــة أو إقــحـام لــلــتــفـاعل

العاطفي الزائد عن حده.
يــنــتـهـي الـفــيــلم بـتــفــوق الـطــفل في
دراســته و تـوفـقه في مــوهـبـة الـرسم

على بقية زمالئه.
ـسألـة حقوق الفيـلم عائـلي و موجه 
الطفل فقط لـيس به قصة رومانسية
بــ بــطل و بـطــلــة ال غــنـاء و رقص
ـــوســــيـــقى فــــيه فـــقـط أغـــانـي مع ا
الـــتــصـــويـــريــة خـالل ســيـــر أحــداث

الفيلم.
"عـامر خـان" معـروف دائمـا بدقته في

اختيار مواضيع أفالمه.
BLACK / فيلم أسود    -

هو فـيلم مشـهور مسـتوحى عن قصة
حـقيـقـية مـشهـورة للـطفـلة األمـريكـية

مـــقــالـي هـــذا لــيـس إحـــصــاء لـــكل
األفـالم و لـيس بــحـثـا مــفـصال عن
كل مـا تـطـرقـت له سـيـنـمـا بـولـيـود
الــهــنــديــة فــيــمــا يــخص أصــحـاب
اإلعـــاقــات أو ذوي االحـــتـــيـــاجــات
اخلــاصـــة كــمــا يــحـب الــبــعض أن
يـسميـهم و مهمـا كانت التـسميات
اخملــتـلــفـة بــ دول الـعــالم أو بـ
مــخـتــلف الــوزارات و اجملـاالت في
ــــؤكـــد أن الـــدولــــة الـــواحــــدة فـــا
ــعــاقـ هم فــئــة مـجــتـمــعــيـة من ا
ـفـروض أن لهم كل احلـقـوق التي ا
ـا ـعـاق  ـلــكـهـا اإلنـسـان غــيـر ا
فـيــهــا حق طــرح  قـضــايــاهم عــبـر
ـا فيـها وسائل اإلعالم و الـفنـون 
السينما. أعرض هنا وصفا سريعا
و آراء مــــتـــــواضـــــعـــــة ألربع أفالم
هنـدية تطرقت بـامتياز و احـترافية
ـوضـوع اإلعـاقـة بـطـريـقـة كـبـيـرة 
تـضــاهي بــهـا هــولـيــود و تـتــفـوق

عليها في بعض اجلوانب.
كـل هــذه األفـالم تــشـــتـــرك في عــدم
إجنـازهـا بـالــطـريـقـة الـكـالسـيـكـيـة
الــتي اعـــتــدنـــاهــا من الـــســيـــنــمــا
الــهــنـديــة حــيث ال غــنـاء أو رقص
فــيــهـا إال لــلــضــرورة الــدرامــيـة و
بـعضـها ال يـحتـوي أبدا على رقص
ـوسيقى و غـناء باسـتثـناء بعض ا
ـــؤثــرة و بـــعض الـــتـــصــويـــريـــة ا
ـقـاطـع الـغـنـائـيـة الـقـصـيـرة جـدا ا
الـــتي تـــتــمـــاشى مع األحــداث و ال

نشعر بإقحامها في الفيلم.
Guzarish / فيلم الساحر    -

ـنــتج ســنـة  2010خملـرج الــفــيـلم ا
األيـقـونـة "ديـفـداس" سـاجنـاي لـيال
بــهـنــاسـلي هـو فــيـلم يــتـحـدث عن
سـاحــر هـنــدي مــشـهــور (هـيــريـتك
روشـان في الدور) يـتعـرض حلادث

ه لــــعـــرضه خـــطـــيــــر خالل تــــقـــد
ـسرح فيـصاب بـشلل حـركي تام با
ــرضــة في كـل جــســمـه فــتــكـــلف 
(أيـشــواريـا راي في الـدور) بـالـعـمل
مـعه كــجـلـيـسـة دائــمـة له فـتـقع في
حـبه حـتى قبل ان تـطلق من زوجـها
السكير و رغم عدم تكافئ حبها مع
مــريــضــهــا الـعــاجــز عن كل شيء و
الرافض للحيـاة حيث يطرح الفيلم
يـة أخالقيـة هامـة جدا إشكـالـية عـا
وت يناقشهـا الكثيرون و هي حق ا
ـــيــؤوس من الـــرحـــيم لـــلــمـــرضى ا

حالتهم مثل بطل فيلم الساحر.
الـفـيـلم طـويل و حـزيـن و لم يـعـتـمد
في جنــاحه فــقط عــلى حـسـن مـلــكـة
جــمــال الــعــالم أيــشــواريـا راي و ال
ــمـــثل هـــيــريـــتــيك عــلى وســـامـــة ا
روشـــان بـل اشـــتـــركت في جنـــاحه
كــثــيـــر من الــعـــوامل مــثل اإلخــراج
تقن و اجليد و الديكور احلزين و ا
ـــــمــــثـــــلـــــ اآلخــــرين و بـــــراعــــة ا

الكومبارس.
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الفـيلم له نـسخـة هولـيوديـة أنتجت
بـعده لـكنـها كـان تـفاؤلـية أكـثر و لم
تـكن حـزينـة مثل الـنـسخـة الـهنـدية
ــتــابع لــلـفــيــلم االمــريـكي كــمـا أن ا
يعـرف ببـساطـة مدى بـساطـة تكـلفة
إنـتـاج الـنـسـخـة األمـريـكـيـة مـقـارنة
بالـهنديـة ألن ما ال يعرفه الـكثيرون
أن الــسـيـنــمـا الــهـنــديـة سـخــيـة في
اإلنـتـاج و كـذلك في أجـور الـنـجـوم
لـكن األمـور عـنـدهم ال تـتم بـوضـوح
مـثــلـمـا هـي مـوجـودة في هــولـيـود
لـذلـك ال تـكــون لــدى الــصــحــافـة في

الغالب أرقام مضبوطة و دقيقة.
-    فـــــيـــــلم جنـــــوم عــــلى األرض /

Taare Zameen Par

ـنــتج ســنـة  ?2007الــبـطــولـة و و ا
اإلخراج للـممثل الهنـدي الذي يجيد
كثيرا اختيار مواضيع أفالمه "عامر

خان".
ـكن أن تصـنف أيضا قـصة الـفيلم 
ضــمـن أفالم حــقــوق الــطـفـل ألنــهـا
تــتــحــدث عن الــطــفل إيــشــان الــذي
يـعـاني مـن مـشـكل صـعـوبـة الـقراءة
ـعروفـة بـ "الديـسلـيـكسـيا" الـطفل ا
يـكــون في أول الـفـيـلم مـرفـوضـا من
ـثل طـرف عـائـلـته و مـدرسـته ألنه 
لهم عبـئا ال يعـرفون كيـفية الـتعامل
مع مـشكلتـه و حلها إلـى أن يلتحق
درسة (عامر مدرس جديـد للعمل بـا
خان في الـدور) و هو مريض سابق
كـان مصابا بـالديسلـيكسيـا ليتفرغ
حلل مشكلة الطـفل إيشان و يفهمها
شكل و يقنع أهله أو مـدرسته بأن ا
فـــيـــهم و لـــيس فـي الـــطـــفل ألنـــهم
ـريح و هو جلـأوا للـحل األسهل و ا

الــكــفــيــفــة و الــصــمــاء و اخلــرسـاء
هـيــلـ كـيــلـر الـتـي أصـبـحت فــيـمـا
بـعض كـاتـبـة و بـاحـثـة و مـحـاضرة
مـعـروفـة و قـصـتـهـا صـورت كـأفالم
في السيـنما الـهنـدية و األمريـكية و
الـتـركيـة و لـكني أمـيل كـفة الـتـفوق
لـلــنـسـخــة الـهـنــديـة احلـزيــنـة الـتي
جتــعـلــنـا نـعــيش الـســواد و الـظالم
الذي كانت تعيش فـيه الطفلة هيل

خالل مسيرتها.
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العنـوان الهندي حـزين و جو الفيلم
ال يخلو من السواد و احلزن خاصة
مـيز لـلكـبيـر "أميـتاب مع الـتمـثيـل ا
ــمـيـزة ــعـلم و ا بـاتــشـان" في دور ا
"راني مـوخــارجي" في دور الــطـفــلـة
الـتـي تـعــاني مـن إعـاقــة بــصــريـة و

سمعية.
الفـيلم صـدر سنة  2005و هو أيـضا
من إنــتـاج و إخـراج "ســاجنـاي لـيال

بـهـناسـلي" حـيث أصدره  3سـنوات
بعد فيلمه الناجح جدا "ديفداس".

-    فــــيـــــلـم حـــــازوق (أو فــــواق) /
HICHKI

ـيـز يــتـطـرق ألصـحـاب فـيــلم آخـر 
ـشــاكل احلــســيـة من اإلعــاقــات و ا
بطولة "راني مـوخرجي" أيضا لكنه
لم يـلـقى نـفـس الـنـجـاح و االهـتـمـام
الــذي حــضي به فــيــلــمــهــا "أســود"
حـــيـث تـــؤدي فـــيـه راني دور فـــتـــاة
جـامعيـة تسعى لـلعمل كـمدرسة لكن
يـــتم رفــضـــهــا دائــمــا فـي مــقــابالت
تالزمة التوظيف بسـبب إصابتها 
تـــوريـت الـــتي جتـــعــــلـــهـــا تـــصـــدر
باستمرار أصواتا ال إرادية من ح
آلخـــر مــــثـل صـــوت احلــــازوقــــة مع
حــركـات الإراديــة لــلــرأس و اجلـسم

أثناء خروج الصوت.
خـالل سـيــر أحـداث الــفـيــلم تـتــمـكن
الـبطـلـة من نيـل منـصب عـمل مؤقت
كـمــدرسـة لـكن مع شـرط الـتـمـكن من
شـاغب الذي السـيطرة عـلى قسم ا

كلفت بتدريسه.
تـتـوالـى أحـداث الـفـيــلم و تـتـعـرض
بـــطـــلـــتـه لـــلـــكـــثـــيـــر من الـــرفض و
الـسـخريـة من الـطـلبـة و من مـعـلمي
درسة أنفسـهم لتتمكن في األخير ا
من السيـطرة عـلى تالميـذ قسـمها و
تعليـمهم بطرق غير تقـليدية متفوقة
على زمالئها و متفوقة قبل كل شيء

على إعاقتها و مرضها.
w ƒUHð rKO

الـــفـــيـــلم تـــفــاؤلـي حــمـــاسي مـــليء
ـشـاعـر جـاء بـعـد سـنـوات غـياب با
لــلـمــمــثــلـة راني مــوخــرجي بــسـبب
ـنـتج أديـتـيا الـزواج من اخملـرج و ا
ثالت الهند ـعروف عن  شوبرا فا
أنـهن يـتـوقـفن عن الـتـمـثـيل سـنوات
بـــعــد الــزواج لــلـــتــفــرغ لإلجنــاب و
تربـيـة األطـفال في الـسـنوات األولى

التي تعقب الوالدة.
و مــا الحــظــته أنه نــادرا مــا يــنـجح
ـمثـلـة هـنـديـة عادت لـلـتـمـثيل فـيـلم 
بــعــد ســنــوات أمــضــتــهــا كــعــطــلــة

لألمومة.

MY NAME / اسـمي خان    -
IS KHAN

الـــفــــيـــلم غـــني عـن الـــتـــعـــريف
ن يتابـعون السـينما بـالنسـبة 
هو فيلم هندي من إخراج كاران
ـعـروف جـوهـر سـنـة  ?2010و ا
عن كــاران جـوهــر أن إصـداراته
كـمـخــرج لـيـست كــثـيـرة لــكـنـهـا
ـيـزة في الـغالب و نـاجحـة و 
بـعــضـهـا أصــبح يـصــنف كـرمـز

للسينما الهندية مثل:
فــيـلـم اسـمـي خـان يــتــحـدث عن
شــاب هـــنـــدي مـــســـلم مـــصــاب
بـاضـطـراب الـتـوحـد يـتـزوج من
فتاة هـندية هندوسـية الديانة و
ـتـحـدة يـعـيـشـان في الـواليـات ا
األمــريــكــيـة و يــرزقــان بــطـفل و
تسيـر حيـاتهم بطـريقـة عادية و
هادئة لغاية أحداث  11سبتمبر
 2001حـــــيث بــــدأت مـــــشــــاعــــر
الـعنصـرية تظـهر أكثـر و تتزايد
اجتـاه كل ما له عالقـة باإلسالم
لــيـتم قــتل ابـنــهـمـا بــعـدهـا فال
تـتقـبل والدته مـا حصل و تـلقي
بــــكل الــــلــــوم عــــلى زوجــــهـــا و
ديـانتـه و تقـوم بـهـجـره و تركه
وحيدا لـكنه يستـمر في العيش
بـإيــجـابــيـة و يـحــاول أن يـكـون
فــعــاال في مــجــتــمــعه كــمــواطن
أمريـكي مسلم من أصـول هندية
لـغايـة مـا يـتـأكـد الـعـالم كـله من
كـل هـذا بــعــد أن رأى مــا قـام به
خــان من مــســاعــدات بــطــولــيــة
لـضـحـايـا اإلعـصـار الـذي ضرب

بعض واليات أمريكا.
الـفـيـلم اشـتـهـر كـثـيرا و جنح و
تـابـعـه حـتى اجلـمـهـور الـذي لم

يعتد على متابعة بوليود.
هــو من بــطــولــة أحــسن ثــنـائي
ي "شـاروخـان" و سـيـنـمـائي عـا
ــقــربــ "كــاجــول" و هــمــا من ا
لـــلــمـــخــرج "كـــاران جــوهــر"  و
ـــعــــروف أن هـــذا الـــثالثي إذا ا
اجتمع في فـيلم فـسيكـون فيـلما

ناجحا ال محالة.

غالف الكتاب

نتجة في بوليود ملصقات االفالح ا


