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قاعة كلمات اسطنبول حتتضن تظاهرة للفن احلديث

رض ـصري الـبـارز جالل أمـ بعـد صـراع مع ا ـفكـر ا توفي الـكـاتب وا
عن عمر يناهز  83 عاما حسبما نقلت وسائل إعالم مصرية عن أسرته.
وذكــرت "بــوابـــة األهــرام" أنــهــا تـــواصــلت مع زوجـــة جالل أمــ وحتــمل
ـرض إثـر عـودته من رحـلة اجلـنسـيـة الـبـريـطـانـية فـأكـدت وفـاته بـعـد صـراع مع ا

عالج باخلارج.
ـنـطـقة الـعـربـيـة وهو ابن ويعـد أمـ أحـد أعالم الـفكـر االقـتـصـادي في مـصر وا
ـفـكر اإلسـالمي الـراحل أحـمـد أمـ صـاحب مـوسـوعة فـجـر اإلسالم وضـحى ا

اإلسالم وظهر اإلسالم.
?" "مـحنة الـدنيا والدين ؤلـفات أبرزها "مـاذا حدث للـمصري وللكاتب الـراحل عدد من ا

صريون في عهد مبارك". في مصر" و"مصر وا

رسالة القاهرة
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اجلــــمـــــاعــــة . ان مــــعـــــرض ازامــــيل
وضـيـوفـهـا في اسـطـنبـول هـو تـقـافز
ــكـــان في مــحــاولــة عــلـى الــزمــان وا
البـتـكـار عـرض مـغـايـر يـعـيـد احلـيـاة
لـفــكـرة الـتــجـريب الـذي يــراهن عـلـيه
كـــمــخــرج لــلــتــخــلص من تــقــلــيــديــة
مــاتــطــرحه االســـالــيب والــتــقــنــيــات
الـتـقـلـيـديـة الـتي تـكـرست لـعـقـود في
نـتـاجـات بـعض الـفـنـانـ في الـعراق
وهـذا مـايـتـجـلى في نـتـاجـات الـنحت
والــــرسم واخلـــزف . حــــيث شــــكـــلت
مــــســــارات جـــــديــــدة في طـــــرحــــهــــا
وتـقنـياتهـا واسالـيب اشتغـالها  ومن
خـالل تـــتـــبـع الـــنـــتــــاجـــات وحـــسب
كن انضـمتها وانتـمائها الجـناسها 
ــرئي الــوقــوف عــلـى راهن احلــراك ا
بــشــكل جــلي  فــفي الــنــحت شــكــلت
جتــارب هـيــثم حـسن وجنم الــقـيـسي

في بـاكـورة مـشـاركـاتـهـا اخلـارجـية
في نـقل التجـارب الفنيـة الى قاعات
الــعــرض اخلــارجــيــة وفــتح نــوافـذ
ـعاصـر في العراق  جـمالـية لـلفن ا
اقـيـم مـؤخــرا وعــلى قــاعـة كــلــمـات
ــعــرض اســطـــنــبـــول في تـــركــيـــا ا
ــعــاصـر جلــمــاعـة الــنـوعـي لـلــفن ا
ازامــيل وضــيــوفــهــا من الــفــنــانـ
الـــرســامـــ الــعـــراقــيـــ في داخل
وخارج العراق والذين لهم حضورا
فـاعال فـي احلـراك الـثـقـافي والـفـني
منـضاف في بـيئه جمالـية وامتداد
ثـــقــــافي مـع جـــمــــاعـــة ازامــــيل من
الــنـحــاتــ الـذين وطــنــوا في حـقل
الـــتـــداول الـــبــصـــري بـــتـــجــاربـــهم
وبـاساليب وتقـنيات مـختلفـة تتركز
عـلـيـهــا اعـمـالـهم في خـطـوة فـاعـلـة
تـمددت جـغرافـيا في اكـثر مـن مناخ

للعرض  واخترقت
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جـــدران الــعـــرض في تـــركـــيــا  دار
وقــاعـــة كــلـــمــات حـــيث شـــكل هــذا
ــعـرض حـراكـا جــمـالـيـا وثــقـافـيـا ا
ـيـزا ليـس على مـسـتـوى الـعرض
ـشاركـة فـقط بل تخـطاه الى ان او ا
يـكـون جتـسـيـدا وتكـثـيـفـا لـلـمـشـهد
عـاصر مـتـمثال اجلمـالي الـعراقـي ا
بالتجـانس مع الذات التي تتوق ان
ـعاصـر الـذي يـؤشر تـقدم اجلـديـد ا
ــعـاصـر وغـنـاه عـلى اهــمـيـة الـفن ا

تنامي بعـكس ماتقتضيه الظروف ا
الــتـي يــتــحــرك بــدائــرتــهــا االجنــاز
الــثـقــافي في الــعــراق مـتــجـاوزا كل
مـايـعيق هـذا االجنـاز من ان يحـضر
وبـقـوة في الـفـضاءات الـثـقـافـية في
الـــداخل واخلـــارج لـــيــضـــغط عـــلى
تلقي ان تتبدل وتعيد انتاج ذائقة ا
ـا يـنـاسب هـذا الـتـحول ثـقـافـتـهـا 
الـكــبــيـر فـي الـفـن والـثــقــافـة  وفي
خـطــوة مـهـمـة ادركـتــهـا دار كـلـمـات
لـلفـنون في ان تعـيد تـرتيب قرائـتها
لـلمـشهـد التـشكـيلي الـعربي بـعد ان
حتـولت من فضـاء عرض الى فـضاء
آخر  من اسطنبول حيث سعت الى
ان تـــزين جـــدرانــهـــا وفــضـــاءاتــهــا
بـــتــبــني مــشـــروع جــمــاعــة ازامــيل
وضـيــوفـهـا فـي حـدث فـنـي وثـقـافي
مـهم شـكل اكـبـر تـظـاهـرة مـعـاصـرة
لـلـفن الـعـراقـي في اسـطـنـبـول لـهـذا
ـــوسـم  وهـــذا مــااشـــره مـــؤسس ا
عرض ومدير قاعة كلمات بان هذا ا
والذي يتوفر عـلى نخبة من االعمال
لـفنـان عـراقيـ لهم حـضورهم في
ـشهـد اجلـمالي الـعـراقي والـعربي ا
في الـرسم والنـحت واخلزف ويـقوم
عـلى تـنـوع اجتاهـاتـهم واسـالـيـبهم
ـعرض يـز هذا ا وتقـنيـاتهم  ومـا
ـشـاهد خلـطاب جـمالي هو تـلمس ا
عـــراقـي يـــحـــمـل االرث احلـــضـــاري
ــعـاصــر مـعـا .ان تــبـني جــمـاعـة وا

ازامـــيل مــهـــمــة اســتـــمــرار احلــراك
الـتـشـكـيـلـي الـعـراقي فـاعال ومـؤثـرا
ــا يـقـدم من اجنـازات مــتـفـوقه في
رؤاهـا وتــقـنـيــتـهـا والــيـات بـنــائـهـا
ونـظم تركـيبهـا نحـتا ورسمـا وخزفا
هــو من اهـم مـحــاوالتــهــا لــتــكـريس
ـمـارسه الـعـمـلـيـة ودعم الـتـقـلـيـد وا
الــنـــتــاجــات الــفــنــيـــة الــتي تــشــكل
مـــســـارات جـــديـــدة في الـــتـــشــكـــيل
الــعـــراقي وهـــذا مــاســـعت الـــيه في
اضــافــة جتــارب فـنــيــة راســخــة في
احلركـة التشكـيلية مـجاوره لتجارب
اجلـــمــــاعـــة لــــيـــكــــتـــسـي الـــعـــرض
ـتانه والشرعية في انه بالتضايف ا
ـشـهد الـتشـكـيلي في الـعراق ثل ا
االن او عـــــلـى االقل جــــــزء من هـــــذا
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كـــمـــا ان تـــبــــنى خـــطـــاب الـــتـــمـــدد
اجلـغـرافي وكـسـر نـسق احملـلـية في
االنــكــشــاف عــلى مــســاحــات عـرض
جـــديــد جـــعل من الالزم الســـتــمــرار
ـومة وتـنامي هـذه اجلمـاعة هو ود
الــتــضـــايف الــفــاعل الــذي ابــتــكــره
ـستـقبـلية كضـيفه لـبنـاء عروضـها ا
وهي في نــــفس الــــوقت تــــنـــزع الى
شهد شيوع الثقافة الـتجريبية في ا
عاصر في العراق  لكن التشكيـلي ا
ــشـهــد احلـالي بل لــيس بــديال عن ا
مـضافـا له ليـزداد غنـاه وتنوعه  ان
هدف الـفن هـو صـناعـة عـالم موازي
يــعــيــد انــتــاج الــواقع وفق الــرؤيــة
ـــتــحــررة من كـل الــتــبـــعــات الــتي ا
ــصـادرة كــرست ثــقــافــة الــعـنـف وا
ــاغــيب وبــشــكل خــطــيــر عــظــمــة
ــشــهــد الــتــشــكــيــلي رومــانــســيــة ا
الــعـراقـي في ســنـ تــالــفه وهــيــبـة
عـروضه وهذا ماتـسعى اليه جـماعة
ازامـيـل في مـســعـاهــا ورؤيـتــهـا في
اعـادة انتاج الـفن العراقي وبـتعاون
جـــــاد وحــــقــــيـــــقي مع جـــــمــــعــــيــــة
الـتـشـكـيلـيـ الـعراقـيـ الـتي كانت
الـراعــيـة واحملــتـظــنـة لــنـشــاط هـذه

ورضـــا فــرحــان وطه وهـــيب نــزوعــا
نـــحــــو الــــتـــحــــول في الــــشــــكل الى
مـساحـات جمالـية التـقيم وزنا كـبيرا
وضوعية بقدر ماتؤكد الى التقنية ا
غـايرة واعادة انتـاج الكائنات على ا
عــلى نـــحــو يــنــاسب مـــقــتــرحــاتــهم
اجلــمـالــيــة والـذاتــيـة وهــذا يـؤسس
حلــداثـة مـتــقـدمه تــقـدم نــسق جـديـد
يــضــاف النــســـاق الــنــحت الــعــراقي
ـعـاصــر كـمـا تـعـمـدت ان احلـديث وا
تـبـقـى في دائـرة اشـتـغـاالتـهـا اعـمال
ناصـر السامـرائي  علـوان العلوان 
ســعـــد الــربــيــعـي  طالل مــحــمــود 
ســمـــيــرة حـــبــيب و فـــاضل وتــوت 
ي لـــــتـــــنـــــزع من الـــــفـــــعـل االكـــــاد
واخلـالصات اجلـمالـية لـلجـسد الذي
اليــنــفك ان يــبــقى عــالــقــا فـي ســحـر
الـرمزيـة واالحـاالت الداللـيـة للـمـعنى

الـروماتـيـكي الذي اليـنـتـهي  اما في
ــــلـــون فـــقــــد كـــانت ـــرئي ا دائــــرة ا
اشــتـغــاالت الــتــقـنــيــة والــنـزوع الى
ـوضـوعـي من كل مـاهـو الــتـخــلص ا
مـقيت ورومانـسية الـلون هي احملرك
االســـاس في جتــارب فــاخــر مــحــمــد
وبالسم مـحمـد وحسـام عبـد احملسن
وكــر الــســعــدون وحـسـن ابـراهــيم
وقــاسم ســبــتي و مــحــمــد الــكــنــاني
ووضــاح مـهــدي ومـراد ابــراهـيم .ان
هذا الرهـان ليس جتريبـا بقدر ماهو
وعـيا وادراكـا يـتالزم حـشـد اال فـعال
والـــتــقـــنــيـــات الــتي تـــصــطـف عــلى
الـسـطح التـصـويـري بفـائـية التـخـلو
من صـوفـيـة جـمالـيـة تـبـ عـمق تلك
الــتـــجــارب ورســوخــهـــا ولم يــفــارق
الـــطـــ احــســـاسه في الـــصـــيــروره
والــشـكـل االول لـلــحـيــاة بـعــده مـادة

احلـــيــاة واجلــمــال وهــذا مــابــدت
عــلــيـهــا اعــمـال اكــرم نــاجي وهـو
يــبـتــكــر لــلــطــ اشــكــاال وافــعـاال
ادتـها بل بـروحها التـنتـمي اليه 
وسـحــرهـا يـغـلـغــلـهـا بـرداء لـوني
اليـنــتج في مـخــتـبـرات الــتـجـريب
وذهن اكـرم نـاجي  وتـاتي اعـمـال
سـعد الـطائي لـتحـاكي استـمرارية
اجلــــيـل الـــذهــــبـي من اخلــــزافـــ
الـعــراقـيــ في بـنــائــهم الـشــكـلي
عتقة بلون واحساس سطوحـهم ا
االرض وقــداســـة وســـحــر الـــلــون
بــحــروفــيــات تــدل عــلــيه وتــشــكل
مـعـادل موضـوعي لـفـكـرة وقـداسة
مـنشا احلـياة وتكـونها . هـكذا بدا
ـشـاهـد الـتـشــكـيـلي الـعـراقي في ا
تــركـــيـــا دار وكـــالـــيـــري كـــلـــمــات

اسطنبول .
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العميل 007 لم يجابه سمكة قرش

بـونــد فـأبــرمـا اتــفـاقــا مع مـاكــلـوري
ــقـتـضـاه لــقـائـمــة مـنـتـجي يـضـاف 
الـفـيـلم ويـحق لـه إعـادة إنـتـاجه بـعـد
ــا ظـنــا أن بـونـد عــشـر ســنـوات. ور
سـيكـون قـد اخـتـفى من سـاحة األفالم
أو يـكـون ماكـلـوري قـد انشـغل بـغـيره

دة. خالل تلك ا
لكن أخطأ بروكلي وسالزمان التقدير.
وبــعــد إنـــتــاج الــفــيــلم أول مــرة عــام
 ?1965أعـلن ماكـلوري في  1975عن
إعادة إنتاجه دون احلاجة إليهما بل
واخـتـار عــنـوانـا يـؤكـد عــلى أحـقـيـته
سينمائيـا في شخصية "جيمس بوند

عميل اخملابرات".
وكــمـا لــو كـان ذلك لــيس كــافـيــا فـقـد
أغــاظ مـنـافــسـيه بــاخـتـيــار صـديـقـ
ســابـقـ لـهـمـا لـلــمـشـاركـة في كـتـابـة
سـينـاريو الفـيلم: أولـهما لـ دايتون
وثالثة من روايـاته مثلهـا مايكل كاين
وأنـــتـــجـــهـــا ســـالـــزمـــان وهي "مـــلف
" و"عقل إيـبكرس" و"جـنازة في بـرل
ـليار دوالر"; والـثاني شـون كونري
بـعـد أن تـخـلى عـن مـسـدسه الـشـهـيـر

هل تعـلم أن شون كـونري - أول من
مـــثل شـــخـــصـــيـــة جـــيـــمس بـــونــد
ـعـروف بـ"الـعـمـيل  - "007سـاهم ا
في كتـابة قـصة أحـد أجزاء سـلسـلة
أفالم اجلاسوسـية عن أسماك قرش
حتـمل قــنـابل نــوويـة? غــيـر أن تـلك
الـقصـة التي حـملت عـنوان "الرأس
احلـــربـي" لم جتـــد طـــريـــقـــهـــا إلى

الشاشة.
جــيـــمس بــونـــد فــعل الـــكــثـــيــر من
األعـاجـيب; من الـتـغـلب عـلى أشـعـة
الليزر على م محطة فضائية إلى
قـيادة سـيارة خـفية عـلى مسـطحات
هائـلة من الثـلوج لكنـنا ال نذكر أنه
جنـح يــومــا في نــزع فــتــيل ســمــكـة
قرش آلـيـة حتـمل قنـبـلـة ذرية وسط

قنوات صرف صحي في مانهاتن.
كـاد بـونــد أن يـفـعل ذلك حـ كـانت
قـصـة أحــد أفالمه عـام  1976تـدور
حـول مـجـمـوعـة من أسـمـاك الـقرش
تحكم بها عن بعد. اآللية النوويـة ا
وكانت الـقصة من بنـات أفكار ثالثة
مــؤلــفـ أحــدهم أشــهــر من اقــتـرن
اسمه بـسلسلـة "العميل  "007وهو

شون كونري.
وكــان أحـد كــتـاب الــسـيــنـاريــو هـو
كــيـــفــ مـــاكــلـــوري الــذي تـــعــرف
ـؤلف روايات بـوند إيـان فلـمينغ
في عام  ?1958قـبل أن تـتـحـول أي

منها إلى أفالم سينمائية.
انطبق الـكثير من صـفات بوند على
ماكـلوري كما انـطبقت على فـلمينغ
فــبــيـنــمــا جـاب فــلــمـيــنغ الــضـابط
الـسـابق بـاالســتـخـبـارات الـبـحـريـة
الـبـريـطـانـيـة بـقـاع األرض مـتـذوقا
الــتـبغ والــنـبـيــذ الـفــاخـر عُـرف عن
األيرلندي ماكلوري وسامته ورفقته

للحـسناوات حيث كان يـوما خطيبا
إللـيــزابـيث تـايـلـور فـضال عن عـمـله

بالبحرية البريطانية.
وقــد ألف مــاكــلــوري وأنـتـج وأخـرج
فـيـلـمـا بـعـنـوان "الـصـبي واجلـسـر";
ولـذا حـ طــلب من فـلـمــيـنغ إخـراج
أول فـيـلم من أفالم اجملـمـوعـة شـعر
الــكــاتب أنه أفــضل من يــتــولى تــلك

همة. ا
نـــوى مـــاكـــلـــوري بـــدال من حتـــويل
إحـدى روايات فـلـمـيـنغ إلى فـيلم أن
ـسـاعـدة كاتب يؤلـف قصـة جـديدة 
ســــيـــنــــاريــــو مـــعــــروف هــــو جـــاك
ــؤلــفــون وتــيــنــغــهـــام. وقــد خــرج ا
بـتصـورات عـدة كـان بعـضـهـا أفضل
من اآلخـــر. من تــلك األفـــكــار تــخــفي
الهي الليلية بعد بوند كمؤدٍ بأحد ا
أن تـعـلم الــتـمـثـيل عــلى أيـدي نـويل
كـــاورد ولـــورنس أولـــيـــفـــيـــيه. ومن
رحمـة األقدار أن تلك الـفكرة لم حتظ

بالقبول.
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وبـــدال من ذلك ارتـــأوا أن عـــصـــابــة
دولـية تـدعى "سبـكتـر" والتي لم يرد
ذكــــرهـــا في أي مـن روايـــات بــــونـــد
ــنــشــورة جــنــدت ضـابــطــا يــدعى ا
"الرغــو" لـسـرقـة صــاروخـ نـوويـ

حلـــلف شـــمـــال األطـــلـــسي (نـــاتــو)
ليـتـعـقـبه بـوند حـتى جـزر الـبـاهـاما
قـبل أن يـتــمـكن األول من إطالقـهـمـا.
أعجـبت الفـكـرة فلـميـنغ وإن لم يرق
له عــنـــوان "خط الـــطــول  78غــرب"

فاستبدله بعنوانه "كرة الرعد".
وبـدا أن الـفـيـلم في طـريـقه لإلنـتـاج
ــا بـإخــراج ألـفــريـد هــيـتــشـكـوك ر
وتــمــثــيل ريــتــشــارد بــيــرتــون لـدور
ـارتـيـني; ـولع بـا الـعـمـيل الـســري ا

حـتى بـدأ فـلـمـيــنغ يـتـشـكك في قـدرة
ماكلوري على إنـتاج فيلم جاسوسي
ناجح فآثـر استخدام سـيناريو "كرة
قـبلة دون الرعـد" كأساس لـروايته ا
أن يـستـشـر الـرجلـ الـلذين أسـهـما

بالقدر األكبر من القصة.
ــقــاضـاة ــاكـلــوري  وقــد حــدا ذلك 
فـلمـيـنغ. والحقـا صـدر حكم بـأن تـقر
أي طــبــعــات الحــقــة من روايــة "كـرة
ـــســــاهـــمــــة مـــاكــــلـــوري الــــرعــــد" 
ووتـيـنـغـهام وأن يـحـتـفظ مـاكـلوري
بـنصـيـبه من احلـقـوق الـسـيـنـمـائـية

والتلفزيونية للقصة.
وبينـما كانت احملاكم تنـظر القضية
بــدأ مـنــتـجــان هـمــا ألـبـرت بــروكـلي
وهاري سالزمان سلستهما من أفالم
بـونـد الـتي يـلـعب فـيـهـا كـونري دور
الـبطولـة. وأنتجت شـركتهـما (إيون)
فيلم "دكـتور نو" عام  1962وأتبعته
بـ"من روســـيـــا مـع حـــبي" و"غـــولـــد

فينغر".
نـتجان أن تكـون "كرة الرعد" وأراد ا
هي رواية فـيـلمـهـمـا الرابع من أفالم

سـتـعـار عقب تـمـثـيله دور وشـعـره ا
اس لألبد" بونـد آخر مرة في فـيلم "ا

عام .1971
ولم يـــســــبق أن شـــارك كــــونـــري في
كـتـابة سـيـنـاريو ولم يـكـررهـا ولكن
مـاكـلـوري أراد "أن يقـرن اسم كـونري
ـشــروعه اخلــاص بـبــونـد أيــا كـان
السبيل" كما سرد روبرت سيلرز في
كتـابه "معركة بـوند" كاشفـا تفاصيل
الــصــراع بــ فــلــمــيــنغ ومــاكــلـوري
وشــــركــــة إيـــون مـن وراء كـــوالــــيس

احملاكم.
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وبـــغـض الـــنـــظــر عـن مـــدى إســـهــام
كـونري في هذا الـسيـناريو فـقد أثار
اهــتـمــام شــركـة بــارامــاونت فـأرادت
إنــتـــاج الـــفــيـــلم بـــعــنـــوان "الــرأس
احلـربي" والـذي ال يـخـلـو من إثـارة
فـرغـم أن كُـتـابه الـثـالثـة سـاروا عـلى
اخلطـوط الـعريـضـة لـ"كرة الـرعد" إال
أنـهـم أضـافـوا اجلـديــد مـسـتــعـيـنـ
ـشـاهـد سـاخـرة علـى غرار أحـيـانـا 

أفالم أوس باورز.

ارس من هـذه مشـهد مـازح مدهش 
خالله بــونـد اجلــنس مع من يــتـضح
أنها عمـيلة من عمالء "سبـكتر" بينما
تـختـبئ عـاملـة نظـافـة (عمـيلـة أخرى
لـ"ســبــكــتــر") حتـت الــســريــر. وفـورا
ـنـطـقـة يـقـتــحم رجالن شـقـة بـونــد 
راقيـة بلندن ليـلكمهما ويـركلهما في
أمـاكن حـسـاسـة قـبل أن يـدرك أنـهـما
قر ضمن فريقه. والحقا يتم إبالغه 
اخملــابـرات الـبــريـطــانـيـة الــعـامـة أن

"كرامة الرجل قد جرحت".
ومن االخــتالفــات األخــرى بــ "كــرة
الــرعــد" و"الـــرأس احلــربي" مـــشــهــد
ـمـتع الـذي يـدور الـذروة اجلـنــوني ا
فـي نـيــويــورك حــيث يــصــارع بــونـد
أسـمـاك قرش آلـيـة في مـيـاه الـصرف
الــصـحي ثـم يـطـيــر شـراعــيـا لــهـامـة
تـمثـال احلريـة ليخـوض عراكـا داميا
مع أشـقـياء سـبـكـتـر بـينـمـا "تـنـهـمر
الــدمــاء زخــات عــلى وجــنــة تــمــثــال
احلرية كالدموع" بحسب السيناريو.
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ـشتـركـة ب دهش كم الـقـواسم ا وا
ســيــنـاريــو "الــرأس احلــربي" وفــيـلم
جيـمس بوند الذي كـانت شركة إيون
تـهم بـإنـتاجـه في نـفس الـوقت; وهو

فيلم "اجلاسوسة التي أحبتني".
فـفي هذا الفـيلم الـذي أدى فيه روجر
مـور شـخصـيـة جـيمس بـونـد يـشبه
ـيـاه الـوكر وكـر الشـريـر في أعـماق ا
الـوارد في سـيـنـاريـو دايـتـون بحـيث
يصعب تـصديق أنها مـجرد مصادفة
إذ "يــصـعــد من مــيـاه احملــيط هــيـكل
عـمالق أبيـض أنبـوبي الـشـكل يـشبه
ســـفـــيـــنـــة فـــضـــاء" بـــحـــسب ســـرد

السيناريو.
كذلك مـعركـة بـوند األخـيرة عـلى م
كـبـســولـة الـهـروب الــفـاخـرة جنـدهـا
أيضا في سيـناريو "الرأس احلربي".
وبــأخــذ أسـمــاك الــقـرش واألســلــحـة
ـسـروقة في االعـتـبـار البد الـنوويـة ا
ـرء سـيــرفع حـاجـبـيه مع روجـر أن ا
مور دهشة ألوجه الشـبه الكثيرة ب
"الـرأس احلربي" و"اجلـاسوسـة التي

أحبتني".
أكـد مــاكـلـوري أحـقـيـته في تـألـيف
الــعــصــابــة "ســبــكــتــر" والــشــريــر
ي جيـمس بـوند في "بلـوفـلد" غـر
كـافـة األفالم الــتي مـثـلــهـا كـونـري
بــاســتــثــنـاء "غــولــد فــيــنـغــر" ولم
تـــتــمــكـن شــركــة إيـــون لألفالم من

استخدامهما لعقود
وبـدال من رفع احلـواجب استـصدر
ماكـلوري أمرا قـضائيـا بوقف فيلم
شـركـة إيــون ولـكن الـشـركـة كـانت
سـبــقت بـاسـتــصـدار أمــر قـضـائي
ضــد فــيــلــمه وتـبــادل اخلــصــمـان
االتــهـامــات بــسـرقــة مــحـتــواهــمـا

الفني.
وخشـية الـوقوع في مرمى الـنيران
القـانونيـة انسحب كـونري وكذلك
ـشـروع وانـتـهى بـارامـاونت مـن ا
قام بـ"اجلاسـوسة التي أحبتني" ا
عـلى الشـاشة بيـنمـا لم ير "الرأس

احلربي" النور.
ومع ذلك لم يـســتـســلم مــاكـلـوري
ــشــاركــة فــفي عــام  1983أنــتج 
جاك شـوارزمـان فيـلـما بـعـنوان "ال
تــقل أبــدا" جــاء كـنــســخــة بــاهــتـة
لـ"كـــــرة الــــــرعـــــد" وحــــــاول خالل
الــتـسـعـيــنـيـات الـتـرويـج لـنـسـخـة
ثــالــثــة بــعــنــوان "الــرأس احلــربي
"2000ولكن الناس أصـبحوا أكثر
اعـتـيـادا عـلى سـلـسـلـة أفـالم بـوند
من إنـتـاج شــركـة إيـون الــنـاجـحـة
بـالـفــعل ولم يـسـتـســيـغـوا جتـربـة

سلسلة بديلة.
ـــرء ســـوى الـــشـــعـــور وال يـــسـع ا
بـالــتـعـاطف مع مـاكـلـوري خـاصـة
مع مــشــاهــدة "اجلــاســوســة الــتي
ليء ـازح ا أحبـتـني" ذاك الـفيـلم ا
بـالتقنـيات البـحرية الـقريب الشبه
جـدا من الـفــكـرة الـتي ارتــآهـا هـو
ودايتـون وكـونري - فـحتـى أغنـية
مـقـدمـة الفـيـلم جتـعـلـنـا نـعـتـقد أن
غـــرمــاءه بــشـــركــة إيـــون قــصــدوا
بـكـلـمـاتـهـا حتـديه واالسـتـهـزاء به

بالقول "ال أحد يفعلها أفضل

شاركون في معرض جماعة ازاميل ا
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