
أحمد عز :أعاني من العواصف 
الترابية في "أبوعمر المصري"

وفاة بطلة أفالم "سوبرمان"

آدم يغني تتر مسلسل هيفاء 
وهبي "لعنة كارما" 

مارفل تقدم شخصية فتاة محجبة
 في سلسلة أفالم أفينغرز

    يو��ش��ل �لنجم �مل�رصي �أحمد عز ت�ش��وير م�شاهده 
يف م�شل�ش��ل "�أبوعمر �مل�رصي" د�خل �إحدى �ملناطق 
�ل�ش��حر�وية يف �لقاهرة، متهيد�ً لعر�شه يف رم�شان 
�ملقب��ل.  وق��ال ع��ز ، �إن م�ش��اهد �ل�ش��حر�ء تظهر يف 
�لن�ش��ف �لثاين من �حللقات، م�ش��يفًا �أنه ��ش��طر �إىل 
ت�ش��ويرها يف هذ� �لتوقيت متا�شيًا مع طبيعة �لعمل، 
�إال �أن��ه يع��اين م��ن ح��ر�رة �لطق���س �ملرتفعة و�أ�ش��عة 

�ل�شم�س �حلارقة و�الأتربة، بح�شب قوله.
وي�ش��ارك يف بطولة "�أبوعمر �مل���رصي" �أروى جودة 
و�أم��ل بو�شو�ش��ة ونادية كون��د� وفتح��ي عبد�لوهاب 
و�ش��ري فو�ز ومنذر رياحنة وحممد �شالم، �شيناريو 

وحو�ر مرمي نعوم و�إخر�ج �أحمد خالد مو�شى.

توفيت �ملمثلة مارجو كيدر، �لتي ��ش��تهرت باأد�ء دور 
لوي�س لني يف �شل�شلة �أفالم "�شوبرمان" يف �ل�شبعينات 
و�لثمانينات، عن عمر يناهر 69 عامًا.  وقالت كاميال 
فلوك�ش��مان باين���س، مديرة �أعم��ال كي��در، �إن �ملمثلة 
توفيت يف ه��دوء �أثناء نومها يوم �الأحد �ملا�ش��ي يف 
بيتها يف ليفينج�شتون بوالية مونتانا، ومل تذكر �شبب 
�لوف��اة  وظهرت كي��در �لتي ولدت يف كند� يف �أكرث من 
70 فيلم��ًا وبرناجمًا تلفزيونيًا، من بينها "ذ� جريت 
و�ل��دو بي��ر" و"�آميتيفي��ل ه��ورور"، وم�شل�ش��ل �أطفال 
تلفزي��وين �أنت��ج يف 2014 ونال��ت عنه جائ��زة �إميي. 
وبد�أت كيدر م�شو�رها يف �لتمثيل وهي يف �لع�رصينات 
م��ن عمرها ونالت �ش��هرة دولية باأد�ء دور �ل�ش��حفية 
�جل�شورة لوي�س يف فيلم "�شوبرمان" يف عام 1978، 

  �أعلن��ت �لنجم��ة هيفاء وهبي ع��ن �نتهاء �ملطرب 
�آدم م��ن ت�ش��جيل ت��ر �أغنية م�شل�ش��لها �لرم�ش��اين 
�لقادم "لعنة كارما"، عر ح�شابها على �إن�شتغر�م.
كم��ا �أعل��ن �آدم عر ح�ش��ابه، �نتهائه من ت�ش��جيل 
تر �أغنية م�شل�ش��ل �لنجم��ة �للبنانية هيفاء وهبي، 
و�الأغني��ة حتمل ��ش��م "خ�ش��ارة" وهي م��ن كلمات 
حمم��د وزي��ري و�أحم��د �ملالك��ي و�أحل��ان حمم��د 

وزيري وتوزيع حممد مدحت.
�مل�شل�ش��ل بطولة هيفاء وهبي، �أحمد �ش��يام، نبيل 
عي�ش��ى، با�ش��ل �ل��ز�رو، وجمموع��ة م��ن �لفنانني، 

عّقبت �ملمثلة �لريطانية �إميا و�ت�شون على �ل�شاخرين من �لو�شم �خلاطئ، �لذي �أطلت به يف حفل توزيع جو�ئز �الأو�شكار. �أمام �شخرية عدد من رو�د مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، من وتاأليف عبري �شليمان و�إنتاج ممدوح �شاهني.
كتابة و�ت�شون ال�شم حركة "تاميز �أب" بطريقة خاطئة، وهي "Times Up" بدال من "Time's Up"، �أعلنت مازحة عر "توير" عن حاجتها مل�شحح لغوي.

ك�ش��ف منت��ج �شل�ش��لة �أف��الم "�أفيغ��رز"، كيف��ن فيجي، 
�أن ��ش��توديوهات مارف��ل ب�ش��دد تق��دمي �أول �شخ�ش��ية 
حمجب��ة �ش��من �ش�ش��يات �شل�ش��لة �الأبط��ال �خلارقني، 
�ملق��رر طرحه��ا �لع��ام �لق��ادم. وم��ن �ملقرر �أن جت�ش��د 
�شخ�ش��ية "كماال خ��ان"، �ملمثل��ة �لبوليودي��ة بريانكا 
�ش��وبر�، وهي �إحدى �ل�شخ�ش��يات �الأ�شا�ش��ية يف �شل�شلة 
�أفالم �ملنتقمون، وهي ملر�هقة باك�ش��تانية ت�ش��كن يف 
مدين��ة نيوجري�ش��ي �الأمريكي��ة، و�لتي تعتر �شخ�ش��ية 
الر�ش��ون و�لتي جت�ش��دها �لنجم��ة كارول د�نفرز مثلها 
�الأعلى، بح�شب ما ذكر موقع �إك�شري�س.  ويو��شل �جلزء 
�لثالث من �شل�ش��لة �أفالم �أفينغرز، ت�شدره �شباك �لتذ�كر 
لالأ�ش��بوع �لثالث على �لتو�يل حمقق��ًا �ير�د�ت جتاوزت 

61 مليون دوالر.
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�شية  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�شع �لكامري� على �شورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

والسينما الروسية 
في عمل تاريخي 

  إشادة نقدية بفيلم "سولو" 
أحدث أفالم حرب النجوم

للمرة االولى عبد الحسين عبد الرضا 
خارج الماراثون الرمضاني

فيم فيندرز يعرض فيلمه الوثائقي عن البابا فرنسيس في كان

شمس الدين: محقون هم 
من يقدمون على االنتحار

  تن��وي �رصك��ة "بار�ماون��ت" �لهوليوودي��ة �لعمالق��ة �لتعاق��د م��ع 
�ملخرج �لرو�ش��ي، �ألك�ش��اندر رودنيان�ش��كي، لت�ش��وير عمل �شينمائي 
ناطق باللغة �لرو�شية، يف مو�شكو، هو �الأ�شخم من نوعه يف �لتاريخ 
وي�ش��كل �مل�رصوع �أول عمل �ش��ينمائي ناطق باللغة �لرو�شية، وممول 
م��ن �أكر ��ش��توديوهات هولي��وود �الأمريكي��ة. كما ين��درج �مل�رصوع 
�جلديد �ش��من فئ��ة م�شل�ش��الت "�لدر�ما �لنف�ش��ية هذ� وي�ش��ور �لعمل 
�لدر�م��ي يف �لعا�ش��مة مو�ش��كو، وه��و م��ن �إخ��ر�ج �لرو�ش��ي، �أندريه 
 ،"AR Content" ،زيفاغينت�ش��يف، وم��ن �إنت��اج �ل�رصك��ة �لفتي��ة
�لتابع��ة للمخرج رودنيان�ش��كي، و�لتي �أن�ش��ئت بغر���س تطوير �أفكار 
�ش��ينمائية جدي��دة وخالق��ة، كذل��ك كتابة وتطوي��ر �ل�ش��يناريوهات.
ويه��دف �مل���رصوع �الأمريكي-�لرو�ش��ي �ملرتق��ب �إىل جت��اوز �حلدود 
�لتقليدية وجعل �ل�ش��ينما �لرو�ش��ية �أكرث عاملية، و�أكرث تنوعا ثقافيا. 

وهذ� يعود �إىل نوعية �ملو�شوع �ملختار، 

ن���رصت �لفنانة �ل�ش��ورية عبري �ش��م�س �لدي��ن تعليًقا عر ح�ش��اباتها على 
مو�ق��ع �لتو��ش��ل �الجتماعي، �أثارت من خالله ق�ش��ية ع��دم حب �لنا�س 
��ا �الأقرباء، ما يدفع بع�س �لنا���س لالنتحار، وقالت  لبع�ش��هم، وخ�شو�شً
عب��ري : حِمقون ه��م من يقدمون عل��ى �النتحار .. الأّن هناك م��ن يكره �أن 

ير�هم �شعد�ء.. وبخا�شة �الأقرباء
و حت���رص عب��ري ه��ذ� �ملو�ش��م ببطول��ة م�شل�ش��ل �لبيئ��ة �ل�ش��امية "ح��رمي 
�ل�ش��اوي�س" للمخ��رج �أ�ش��عد عي��د، حيث توؤدي �شخ�ش��ية "حكم��ت"، وهي 
زوجة �ل�ش��اوي�س �الأوىل ولها �شيطرتها �لكبرية على �حلارة وعلى كل من 
حوله��ا، وهي �شخ�ش��ية ذكية وتدير �الأم��ور بطريقة ممتازة، باالإ�ش��افة 
�إىل م�ش��اركتها ببطولة م�شل�ش��ل "وهم" للمخرج حممد وقاف، فيما تاأّجل 
عر���س م�شل�ش��ل "فر�ش��ة �أخ��رية"، و"�أوالد �ل���رص" �للذي��ن ت�ش��ارك عبري 
ببطولتهم��ا، باالإ�ش��افة �إىل �إعادة عر�س م�شل�ش��ل "وردة �ش��امية"، �لذي 

ُعر�س على �لقنو�ت �مل�شّفرة قبل مدة، وت�شارك عبري يف بطولته.

 رحب �لنقاد بان�شمام فيلم "�شولو: �إيه �شتار وورز �شتوري" 
�إىل عامل حرب �لنجوم ومنحو� تقييمات �إيجابية ب�شكل عام 
للفيلم �لذي يحكي �أ�ش��ول �إحدى �أ�ش��هر �ل�شخ�شيات يف ذلك 
�لعامل. وح�ش��ل �لفيلم على 71 يف �ملئ��ة على موقع "روتن 
توميت��وز" �لذي يجم��ع �آر�ء �لنقاد ، وهو �لي��وم �لذي ن�رصت 
فيه �أول تقييمات للفيلم قبل عر�شه جماهرييًا وعامليًا يوم 
23 مايو )�أيار( .  وخا�س �لفيلم رحلة �ش��عبة لكي ي�ش��ل 
�إىل �ل�شا�ش��ة، فقد مت ��شتبعاد �ملخرجني �الأ�شليني فيل لورد 
وكري���س ميلر يف منت�ش��ف مرحل��ة �الإنت��اج، وطلبت �رصكة 
ديزين من �ملخرج �حلائز على جائزة �الأو�ش��كار رون هاورد 

�أن ين�شم لالإ�رص�ف على عمليات �إعادة �لت�شوير �ملكثفة.
وق��ال �لنق��اد �لذي��ن �أعجب��و� بالفيل��م �إن ه��اورد جن��ح يف 
�ش��ناعة فيلم مرح �شري�شي �ملهوو�شني بهذ� �لعامل، ويج�شد 
�أل��دن �إرير�ي��خ )28 عامًا( �شخ�ش��ية �ش��ولو �لتي ��ش��تهرت 
باأد�ء هاري�ش��ون فورد لها يف ثالثية حرب �لنجوم �الأ�شلية 
�لت��ي بد�أت عام 1977.  ويلعب �إرير�يخ دور �ش��ولو وهو ال 
يز�ل �ش��ابًا يافعًا يف م�ش��تهل تدريبه لي�ش��بح طيار� عندما 
يت��ورط يف مهم��ة حمفوفة باملخاط��ر، ون��ال �أد�ء �إرير�يخ 
��شتح�ش��ان �لنقاد الأنه �أدى �ل�شخ�شية بطريقته دون �أن يقلد 
ف��ورد. وقال ب��وب مونديلو م��ن �إذ�عة نا�ش��يونال ريبابليك 
"�الأمور تبدو م�شطربة يف �لبد�ية لكن هناك حيوية يف �أد�ء 

�إرير�يخ ومبجرد �أن ي�شتقر يف �لدور تلمع عيناه".

 
تفتق��د �لدر�م��ا �لرم�ش��انية ه��ذ� �لع���ام �أح��د �أه��م رموز 
�لفن �خلليجي و�لعربي، و�ش��احب �مل�ش��و�ر �لكبري �لز�خر 
بالعط�اء، و�مل�ش��رية �لفنية �ملتميزة �لتي �متدت خم�ش��ة 
عق���ود، قدَّم خاللها �أعم��ااًل در�مية خال��دة التز�ل باقية 
يف �لذ�كرة، خا�ش��ة يف �شهر رم�ش��ان �ملبارك، ر�شم بها 
�البت�شامة على �لوجوه ملا ميلكه من موهبة قل نظريها. 
�إنه �لفنان عبد�حل�ش��ني عبد�لر�ش��ا، �ل��ذي كانت �إطاللته 
�لتلفزيوني��ة �الأخ��رية ع��ر م�شل�ش��ل "�ش��يلفي 3"، حي��ث 
�ش��ارك يف حلقة من جزئني بعنو�ن "قلب �أبوي"، قا�شمه 
�لبطولة فيها �لنجم نا�رص �لق�شبي، �لذي عمل معه �أي�شًا 
يف "�أبو �ملاليني" �مل�شل�ش��ل �لذي حقَّق جناحًا كبري�ً على 
م�ش��توى �خلليج و�لوط��ن �لعربي، وُعِر�َس ع��ام 2013، 
ل �لفنان��ان ثنائي��ًا ر�ئع��ًا وجمي��اًل يف �لعمل، ويف  و�ش��كَّ
رم�ش��ان 2014 قدَّم عبد�لر�ش��ا م�شل�شل "�لعافور"، كما 
قدَّم م�شل�ش��اًل �إذ�عيًا القى جناحًا منقط��ع �لنظري بعنو�ن 
"مول �لهو�يل" عام 2017، هذه �الأعمال كانت �آخر ما 

قدمه �لنجم �لر�ئع قبل وفاته.
وبع��د �أكرث من خم�ش��ة عق���ود من ظهوره على �ل�شا�ش��ات 
وعر �أثري �الإذ�عات، �ش��نفتقد هذ� �لع��ام للمرة �الأوىل يف 
�لدر�ما �لرم�ش��انية �لنجم عبد�حل�ش��ني عبد�لر�شا، �لذي 
يع��د من �أه��م �ل�شخ�ش��يات �ملوؤث��رة يف �خللي��ج و�لوطن 
�لعربي، و�ش��يفتقد �مل�شاهدون تلك �لب�ش��مة �جلميلة �لتي 
كان ير�ش��مها عل��ى �لوج��وه باإطالالت��ه "خفيف��ة �لظل" 
يف �لدر�م��ا �لرم�ش��انية، عل��ى �أن �جلميع لن ين�ش��ى تلك 
�الأعم��ال �خلال��دة �لت��ي قدمه��ا ط��و�ل م�ش��ريته �لفني��ة، 
�لفني��ة  �ل�ش��احة  عل��ى  �ملطل��وب  �لنج��م  من��ه  وجعل��ت 

�خلليجية.

 تكت�ش��ب در��ش��ة �لباح��ث ف��الح رحي��م �ملعنون��ة، "�أزمة 
�لتنوي��ر �لعر�ق��ي: در��ش��ة يف �لفج��وة م��ا ب��ني �ملثقف��ني 
و�ملجتم��ع"، �أهميتها من �لط��رح �ملميز حول وجود فجوة 
م��ا ب��ني �ملثق��ف �لعرب��ي يف �لع��ر�ق وم��ا ب��ني �ملجتمع 
�لعر�ق��ي. كم��ا يط��رح �لكت��اب �أهمي��ة و�آف��اق �لتنوير يف 
�ملجتمع �لعربي و�الإ�ش��المي ب�ش��كل عام و�لعر�قي ب�ش��كل 
خا���س. ه��ذ� �ملفه��وم �ل��ذي يو�ج��ه حتدي��ات جذرية يف 
�أيامنا هذه، ويف عق��ر د�ره كما يقول فالح رحيم. يعر�س 
رحيم لتجارب تنويرية عربية خمتلفة. ثم يركز يف قر�ءته 
عل��ى �أربع جتارب تنويرية يف �لعر�ق، ويحلل �أزمة �لفجوة 
ما ب��ني �ملد�ر�س �لتنويري��ة �لتي متثلها �لتج��ارب �الأربع 
وم��ا بني �ملجتم��ع و�ل�ش��لطة وتط��ور مر�ح��ل �لتنوير: ما 
قبل �حتالل �لع��ر�ق ومن �لتغيري �لذي ر�فقه، و�لذي جتلى 
ب�شقوط �شيادة �لدولة، ومن ثم يف مرحلتي �حتالل �لعر�ق 
وحتريره. يقدم رحيم �لدر��شة يف �أزمة �لتنوير �لعر�قي يف 
�شتة ف�ش��ول هذ� باالإ�شافة �إىل مقدمة وخامتة. ي�رصح يف 
�لف�ش��لني �الأول و�لثاين مفه��وم �لفج��وة و�أنو�عها، وو�قع 
حركة �لتنوي��ر �لعربي و�لو�قع �لعربي �ل�شيا�ش��ي. ومن ثم 
يدخ��ل �ىل در��ش��ة �أربع حاالت ل��دى رو�د �لتنوير �لعر�قي 
وخا�شة يف ما يتعلق باخلطط �ل�رصدية يف كتابة �لتاريخ 
�لعر�ق��ي، ويعتر �لف�ش��الن �الأوالن �الأ�ش��ا�س �ل��ذي يبني 
علي��ه �لكاتب ���رصح �حلالت �الأربع. بد�ي��ة، يعتر رحيم �أن 
�أزم��ة �لتنوير �لعربي  تاأت��ي من �رتباطه �ملبدئي بالتنوير 
�ل��دول  �لغرب��ي وباحل�ش��ور �الإ�ش��تعماري �الأوروب��ي يف 
�لعربية. و�رتبط ت�شاعد �الأزمة مع ��شتفحال مظاهر �لفقر 
و�لتخل��ف وفقد�ن �ل�ش��يادة. وبعد �الإ�ش��تقالل كانت معظم 
�حلكوم��ات �لعربي��ة ذ�ت طاب��ع ع�ش��كري تبق��ي �لدين يف 
�لهام�س. غري �أنها متى �حتاجت، كانت ت�شتعني باملوروث 

�لديني و�ملجتمعي من �أجل دعم �رصعيتها.
�ملثقف��ني  ب��ني  �لفج��وة  مبفه��وم  �لنقا���س  رحي��م  يب��د�أ 

و�ملجتم��ع، حي��ث ي�ش��ف �لوقائ��ع �لعربي��ة بالعجائبية، 
وله��ذ� عالقة باحتالل �لعر�ق و�لربي��ع �لعربي، �لذي خلق 
�أزمة ما بني �ملفاهيم �لثالثة، �أال وهي �ملثقفف و�ل�ش��لطة 
و�ملجتم��ع، و�لت��ي �ش��هدت جميعه��ا حت��والت عميق��ة يف 

طبيعتها ور�هنيتها ويف �مل�شافات �لفا�شلة ما بينها.
وهذه �لتحوالت مل تنطلق من فكر فل�شفي و�شيا�شي نا�شج 
يجعله��ا تع��ي �أهد�فه��ا. وال ميك��ن �لتعري��ف بنتائج هذه 
�لتحوالت، وذلك ��ش��تناد�ً �إىل در��ش��ة طرحها �الأ�ش��تاذ يف 
�لقان��ون من جامعة ييل، بول خان و�لذي يقول، و�حلديث 
هنا ب�ش��كل عام، �إنه ال ميكن ح�ش��اب �لربح و�خل�ش��ارة يف 
�لث��ورة �إال بع��د مرور وقت من �لزمن عليه��ا. و�الأمر �لثاين 
�ل��ذي يتعلق بالثور�ت �أنها لي�ش��ت جمرد �أف��كار تطرح يف 

�ملقاه��ي، الأن��ه يف �للحظ��ة �لت��ي ين��زل فيه��ا �لنا�س �إىل 
�ل�ش��و�رع فاإن �ملرء ي�ش��ع حياته مو�ش��ع رهان ال تعرف 
عو�قب��ه. ولك��ن يف �ملب��د�أ، ي��رى رحي��م �أن �أو�ئ��ل نتائ��ج 
�الإنتفا�شات �لعربية �أنها هّزت �ل�شورة �لتقليدية �ل�شاكنة 
ما ب��ني �ملثق��ف و�ملجتمع و�ل�ش��لطة، هذ� باالإ�ش��افة �إىل 

ظهور �شورة �ملثقف �ملتدّين.
هن��اك �أنو�ع م��ن �لفجو�ت �لت��ي حتدث ما ب��ني �لعنا�رص 
�لثالث��ة، ولكن يعود �لكاتب �إىل در��ش��ة هذه �لفجو�ت بناء 
عل��ى �لدر��ش��ات �لغربي��ة ويق��وم باإ�ش��قاطها عل��ى �لو�قع 
�لعرب��ي وبالتايل على �لو�قع �لعر�قي. وهذه �لفجو�ت هي: 
�لفج��وة �لليبري�لي��ة، و�لتي تز�منت مع �نت�ش��ار �لقر�ءة يف 
�أوروبا يف �لقرن �لتا�شع ع�رص، و�لتي حدثت نتيجة للثقافة 
�الإ�ش��تهالكية �ل�شيقة �لتي �نت�رصت ما بني جمتمع �لطبقة 
�لو�ش��طى، مم��ا �أبق��ى �لثقاف��ة يف �ملجتمع��ات �الأوروبية 
بعي��دة ع��ن �ل�رص�ع��ات �لطبقي��ة و�الإجتماعي��ة و�لنزع��ة 
�الإ�ش��تهالكية. غ��ري �أن ه��ذ� �ل��كالم، ال ينطب��ق عل��ى ثورة 
�ش��تينات �لقرن �لع�رصي��ن يف �لغرب و�لت��ي كانت �أظهرت 
�لتماي��ز �حلاد م��ا بني �ملجال �لثقايف م��ن جهة و�ملجال 

�حلكومي و�الإقت�شادي من جهة �أخرى.
�لفج��وة �لثاني��ة، ه��ي �لفج��وة �ملارك�ش��ية. وهي نا�ش��ئة 
ب�ش��بب ما �عتر موقف كارل مارك�س يف كتابه "�ملثقفون 
و�الإ�ش��ر�كية"، و�ل��ذي يوؤكد فيه على �حلتمي��ة �لتاريخية 
الإنتهاء �لر�أ�ش��مالية. غري �أن مارك���س يف موقفه هذ� يوؤكد 
عل��ى دور �لوع��ي �لث��وري يف �لعملي��ة �حلتمي��ة الإنته��اء 
�لر�أ�شمالية. ولكن �لروليتارية، �لتي هي مو�شوع �لتغيري 
و�أد�ت��ه، تفتق��ر �إىل �لوعي �ملطلوب الإحد�ثه الأنها �ش��حية 
�الإ�ش��تغالل و�لتجهي��ل و�حلرم��ان، مم��ا �أفقده��ا قابليتها 
�لنقدي��ة. يف هذ� �الإطار ميكننا عر���س ما حتدث عنه ديك 
بيل��ز ح��ول �الإغ��ر�ب �ل�شيا�ش��ي ويدعو �إىل تبي��ان خيانة 
�ملثقفني. ويرى بيلز يف �الإنتخابات و�لتمثيل �لدميقر�طي 
�أن��ه ف�ش��حة ملجموع��ة من �الأح��ز�ب و�لق��وى، وهي فجوة 

تف�شل ما بني �الأحز�ب و�ملجتمع، �لذي تدعي متثيله.

ال يلب��ي فيل��م في��م فين��درز �لوثائق��ي ع��ن �لبابا فرن�ش��ي�س 
تطلعات �لبع�س لعمل فني ينتقد ر�أ�س �لكني�ش��ة �لكاثوليكية، 
فاملخ��رج �الأمل��اين �لكبري يعلنه��ا �رصيح��ة �أن فيلمه تعبري 
عن �حلب لرجل يحرمه.  و�ش��بق لفيندرز �حلائز على جائزة 
�ل�ش��عفة �لذهبي��ة ملهرج��ان كان �ل�ش��ينمائي �ل��دويل ع��ام 
1984 عن فيلم "باري�س، تك�شا�س"، تقدمي عدد من �الأفالم 
�لوثائقية �لناجحة مثل "بوينا في�ش��تا �شو�ش��يال كلوب" عن 
�ل�ش��احة �لغنائية يف كوبا و"بينا" عن م�ش��ممة �لرق�ش��ات 
بينا باو�س، ويتناول فيندرز يف �أفالمه �لوثائقية مو�شوعات 
يولع بها هو على �مل�ش��توى �ل�شخ�شي. وقال فيندرز يف كان 
حي��ث كان �لعر�س �الأول لفيلمه "�لبابا فرن�ش��ي�س "�إيه مان 
�أوف هيز ووردز": "مل �أرغب يف تقدمي فيلم ينتقده فاالآخرين 
يفعلون ذلك ب�شكل جيد للغاية و�لتلفزيون يفعل ذلك د�ئمًا". 

و�أ�ش��اف: "�أفالمي �لوثائقية تعبري عن �حلب و�لولع ب�ش��يء 
ما �أريد �أن �أريه للعامل، �أعتقد �الآن �أنه ال يوجد من ميلك �شيئًا 
ليقول��ه لن��ا �أهم م��ن �لبابا لذل��ك �أردت تقدمي ه��ذ�" "نعي�س 
يف زم��ن يفتق��ر متامًا �إىل �الأخ��الق. وزعماوؤنا �ل�شيا�ش��يون 
وقادتن��ا ذوو �لنف��وذ �أق��ز�م عندم��ا يتعلق �الأمر بامل�ش��اعر، 
ف��اأردت �أن �أجع��ل هذ� �لعم��الق يتحدث �إلينا" وت��وىل �لبابا 
فرن�ش��ي�س، و��ش��مه �حلقيق��ي خورخ��ي ماري��و برجوجلي��و 
وول��د يف �الأرجنتني عام 1936، �لبابوي��ة عام 2013 بعد 
�ال�ش��تقالة غري �ملتوقع��ة للبابا بنديكت و�ختار �لبابا ��ش��م 
فرن�ش��ي�س �الأ�شيزي �لذي ي�ش��فه فيندرز باأنه "ثوري" لعمله 
من �أجل �لفقر�ء و�لطبيعة، و�شور فيندرز مقابلتني مع �لبابا 
متت��د كل منهما �ش��اعتني وحتدث فيهما �لباب��ا مبا�رصة �إىل 

�لكامري�
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