
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6555-6556 Saturday-Sunday 11-12/1/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6555-6556  السبت-االحد 16 من جمادى االولى 1441 هـ 11-12 من كانون الثاني (يناير) 2020م

ÂöŠ_« s  »d²Ið hB Ë Êu dC  ÊuK¦2

شاهدة عام 2020 20 فيلماً على قائمة ا

حتت شعار (للوطن نـرسم وبالوطن نحيا) ضيفت جمعية الفنان التشكيلي العراقي صباح السبت كانون الثاني اجلاري ويستمر لغاية التاسع من الشهر احلالي في مقرها
الـعام ببغـداد مجموعـة من الفنانـ التشكـيلي في مـبادرة للرسم احلـر (سمبوزيـوم ) شارك فيهـا اكثر من خمـس فنانـة وفنان  دعمـاً للحراك الشـعبي في بغـداد ومحافظات
العراق كافة . رئـيس اجلمعية الفنـان قاسم سبتي قال لـ ( الزمـان ) ان ( نشاطنا هذا واالنشـطة الثقافيـة والفنية التي سبـقته تاتي بعد تمـديد عمل الهيئة االداريـة احلالية لستة
طلقـة من قبل الفنانـ التشكـيلي ومجـلسها وذلك بسـبب الظروف احلاليـة ولتعذر مشـاركة ووصول فناني احملـافظات الى بغداد اشهر مقبـلة حيث جرى التـصويت باالغلبـية ا
تعلقات االدارية التي تدعم تقرر تاجيل االنتـخابات لستة اشهر اي لغايـة منتصف السنة احلالية  ويـقينا ان اجلمعية مستـمرة باقامة نشاطاتها الفـنية ومعارضها السنويـة الى جانب ا
رسم احلر الذي يسهم ويدعم احلراك الشـعبي السلمي في بغداد واحملافظات حيت رسمت ولونت انامل الفنانات والفنان االعضاء شهد التـشكيلي العراقي ومنها مهرجاننا اليوم ا ا
ـتميـزة وان اجلمعـية تسـتقبل اعـمال الفـنان سـتلزمـات للفـنان لـلمشـاركة بهـذه الفعـالية ا العامـل من بغـداد واحملافظـات لوحات جتـسد احلراك الـشعـبي وان اجلمعـية وفرت كـافة ا
نـصور ) واكد نائب امـ سر اجلمعـية الفنـان حسن ابراهيم عـرض السنوي لـلجمعـية والذي سيـقام قريبـا على القاعـة الكبـرى في مقر اجلمـعية في ا الـتشكيـلي التي سـتشارك في ا
ثـلون بـغداد واحملافـظات جتـسد احلـراك الشـعبي الـسلمي وبـطريـقة الـرسم احلر عـلى جدار الـقاعـة الكبـرى وهو الـنشـاط الثـاني بعد عـلى ان هذه الـفعـاليـة التي شـارك بها عـدد من الفـنانـ 

طعم التركي وساحة التظاهرات التي حتتضن التظاهرات السلمية. مشاركة اجلمعية بالرسم في ا
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تــتــرشـح لــنــيل جــائــزة األوســكــار عن
دورها في فيلم جوجو رابيت وماريج

ستوري.
{ فــاست آنـــد فــيــوريس ( 22مــايــو/

أيار)
في أحـدث أجـزاء السـلـسـلة الـشـهـيرة
قـال اخملـرج جــوسـتـ لـ إن الـفـيـلم
تـحدة ـملـكـة ا الذي  تـصويـره في ا
تحـدة وجورجيا وتايالند والواليات ا

"هو األكثر طموحا ب كل األجزاء".
وقد تصدر الفيلم عناوين الصحف في
وقت ســـابق من هـــذا الـــعـــام عـــنـــدمــا
ثل بديل أثـناء التصوير في أصيب 
اســـتــــوديــــوهـــات وارنــــر بـــروذرز في

مقاطعة هيتفوردشير البريطانية.
{ وونـــدر ومـــان  5) 1984يـــونـــيــو/

حزيران)
في مـتـابـعـة لـفـيـلم الـبـطـولـة اخلـارقة
ــمـثـلـة الــذي انـتج عـام  2017تـعـود ا
غال غادوت للعب دور ووندر ومان في

2020.
وتـــدور أحـــداث اجلـــزء اجلـــديـــد عـــام
 1984وعلى الـرغم من أن اجلزء األول
ـــوت الــبــطــولي لــشــخــصــيــة شــهــد ا
مثل كريس باين ستيف التي أداها ا
إال أنه يـعود عـلى مـا يـبدو لـيـظـهر في

الفيلم.
{ سول ( 19يونيو/ حزيران)

ـتـحـركـة تـدور أحــداث فـيـلم الـرسـوم ا
ــمـــثل (ســول) حـــول جـــو (بـــصـــوت ا
األمـريـكي جـيـمي فـوكس) الـذي يـرغب
بـأن يـصبـح موسـيـقـيا لـكـنه يـتـعرض
حلــادث مــؤسف يـــؤدي إلى انــفــصــال

روحه عن جسده.
ويـنـتقل جـو إلى مـكـان خـاص تـتـجمع
فـيه األرواح حـيث يـلـتـقي روحـا أخرى
ويـعمالن مـعا في مـحاولـة للـعودة إلى
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أيـام قلـيـلة مـرت من عام  2020الذي
يـبدو أنه سـيكون زاخـرا باإلنـتاجات
ـميـزة.فـما هي األفالم السـيـنمـائـية ا
ــتـوقع أن حتــقق جنــاحـا الــتي من ا

كبيرا والتي ينبغي أن نترقبها?
سوف يشهد  2020 تنوعا كبيرا في
األفالم كـــمــا ســيــكــون هــنــاك أجــزاء
جــديــدة لــسـالسل أفالم القت رواجــا
كبـيـرا إلى جـانب عـودة بـعض أكـبر
األسـمـاء في الـسـيـنـمـا لـذا يـبـدو أن

هناك الكثير لنتطلع إليه.
فيـما يلي  20فيـلمـا ينبـغي أن تكون

على قائمة مشاهداتكم لعام .2020
{ جـوجـو رابيت (  1يـنـايـر/ كـانون

الثاني)
حــتـى اآلن لم يــكـن شــبــاب الـــزعــيم
الــنـازي أدولف هـتـلــر أرضـا خـصـبـة
لــلـكــومــيـديــا ولــكن هـذا عــلى وشك

التغيير.
إذ أن فيـلم جوجـو رابيت يـتناول في
قــالب كـومـيـدي سـاخــر حـكـايـة يـافع
انـيا خالل احلرب نازي يـعيش في أ
ــيـــة الــثـــانــيـــة  لـــكــنه يـــبــدأ الـــعـــا
بـالتـشكـيك في مـعـتقـداته بـعد نـشوء
عـالقـــة صـــداقــة بـــيـــنـه وبـــ فـــتــاة
يـهودية خبـأتها والـدته في منـزلهما

. كي ال تطالها أيدي النازي
{  10) 1917يناير/ كانون الثاني)
في مــلـــحــمـــة اخملــرج احلــائـــز عــلى
جـائـزة أوسكـار سام مـانديـز نشـهد
تـصــويـرا مــخـتــلـفــا تـمــامـا لــلـحـرب

ية األولى. العا
ويــحـــكي الــفـــيـــلم قــصـــة جــنـــديــ
بــريــطـانــيــ شــابــ في ســبـاق مع
الـــزمن خالل احلـــرب في مـــحـــاولــة
لتـفادي هجـوم مدمر عـلى رفاقهم في

السالح.
{ بــومــبــشــيل( 17يــنــايــر/ كــانــون

الثاني)
تــدور أحـداث الـفـيـلـم حـول فـضـيـحـة
الــتــحـــرش اجلــنــسـي الــتي أدت إلى
رحـيل مـؤسـس شـبـكـة فـوكس نـيـوز

روجر أيلز عن الشبكة.
وتـــلــــعب كل من نـــيـــكـــول كـــيـــدمـــان
وتــشـارلــيـز ثــيـرون ومــارغـوت روبي
أدوار ثالث ســـيـــدات اتـــهـــمن أيـــلـــز
بـالتـحرش بيـنمـا يلعـب جون ليـثغو

دور أيلز.
{ ذا اليـتـهـاوس( 31يــنـايـر/ كـانـون

الثاني)
في فــيــلم إثــارة غــريب يُــرسَل كل من
روبـرت بـاتيـنـسون وويـلـيم دافو إلى

منارة نيو إنغالند البعيدة.
وبوجـود عنـاصر اإلزعاج والـعزلة ال
ضي وقت طويل قـبل أن يجد بطال

الفيلم نفسيهما على خالف.
وسـبق خملـرج الفـيـلم روبرت إيـغرز
أن حــاز عــلـى إعــجـــاب الــكــثـــيــر من
ـشـاهـدين من خالل فـيـلم الرعب (ذا ا
رجح أن ويـتش) عام  ? 2015ومن ا
يحـصـد فيـلمه اجلـديـد جناحـا كبـيرا

ا حققه (ذا ويتش). اثال 
{ بــيـــردس أوف بــري ( 7فــبـــرايــر/

شباط)
في فـيــلم إثـارة بــقــالب كـومــيـدي عن
األبـطــال اخلـارقــ تــلـعب مــارغـوت
روبي دور هـارلي التي تـقوم بـأفعال

ساعدة نساء أخريات. غريبة 
ويلعب إيوان ماغريغور دور الشرير
ويـعـد هـذا الــعـمل أول فـيـلم أمـريـكي
حـــول األبــطـــال اخلــارقــ تـــخــرجه
امـرأة أسـيويـة وهـي اخملرجـة كـاثي

يان.
{ غرييد( 21فبراير/ شباط)

ـمـثل سـتيف في أحـدث تعـاون بـ ا
كـوغان واخملرج مـايكل ويـنتـربوتوم
يــلـعب كـوغـان دور الــسـيـر ريـتـشـارد

الك الثري لسلسلة متاجر مكريدي ا
أزياء راقية وهو على وشك االحتفال
بــعــيــد مــيالده الــســتــ في جــزيــرة

ميكونوس اليونانية.
يـنـتـقـد الـفيـلم مـن خالل مـقارنـات مع
بالغ به احليـاة الواقعـية  التبـاهي ا
بالثروة والفكر االستهالكي الواضح

ة العمل. وعو
{ موالن( 27مارس/ آذار)

ـتحـركة مثل بـعد نقل أفـالم الرسوم ا
دامــبــو وعالء الــدين و ذا لــ كــيـنغ
إلى التـجسـيد احلي عام  2019يبدو
أنـه حـان الـوقـت لـنـقـل فـيـلـم الـرسـوم

تحركة الشهير موالن. ا
ويـحـكي الــفـيـلم قـصــة الـفـتـاة مـوالن
الـتي تـتـنـكـر كـرجل لـتـحـارب بـدال من
ـــــــريـض فـي اجلـــــــيش والــــــــدهـــــــا ا

اإلمبراطوري الصيني.
{ نــــــو تــــــا تـــــو داي(  3أبــــــريل/

نيسان)
مع انــشــغــال سـام مــانــديــز بــإخـراج
فـيـلــمه اجلـديـد  1917أوكــلت مـهـمـة
إخراج أحدث إصـدارات أفالم جيمس
بــــونــــد لـــلــــمــــخــــرج كـــاري جــــوجي

فوكوناغا.
وفي هـذا الـفـيـلم سـيُـسـتـدعى "بـونـد"
ـواجـهة ـتقـاعـد إلى الـعـمل مجـددا  ا
خــصم خــطـــيــر جــديـــد يــلــعب دوره
ـمـثل األمــريـكي من أصـول مـصـريـة ا
رامـي مالـك الـذي حصـل عـلى جـائزة

اضي. األوسكار العام ا
{ بالك ويدو ( 1مايو/ أيار)

مـثلـة سكـارليت جـوهانـسون تعـود ا
للـعب دور األرملة الـسوداء في أحدث
أفالم أفــيـنــجــرز لـلــمــغـامــرات حـيث
نــكـتــشف فــيه مــاضي نــاتــشـا ( بالك

ويدو) الغامض.
ويـبـدو أن عـام  2020سـيـكـون جـيـدا
ـــرجح أن لــــســـكــــارلـــيت الــــتي مـن ا

عالم البشر.
{ غـوســتـبــسـتـر 10) 2020يــولـيـو/

تموز)
لم حتظ الـنــسـخــة الــتي انـتــجت عـام
 2016والــتي تــمــيـــزت بــلــعب كل من
ميليسـا مكارثي وكريست ويغ دوري

البطولة فيه بالكثير من االهتمام.
وهـــــو مــــا يــــفــــســــر عــــلى األرجح أن
الـنـسـخـة اجلـديـدة من غـوسـتـبـسـتـر
وهــو مــتــابــعــة مــبــاشــرة لــلــنــســخـة
األصــلـيـة لـعـام  1984وتـتـمــتـهـا عـام

1989.
ويــخــرج هــذا اجلــزء من الــســلــســلــة
جـــيـــســـون ريـــتـــمــان ويـــلـــعب أدوار
البـطولة كل من بـول رود وكاري كون
وبـطل مسلـسل ستـرينجـر ثينـغز ف

وولفارد.
{ تـــوب غن: مـــافــريك ( 17يــولـــيــو/

تموز)
ـمثـل توم كـروز يـأخـذ اسـتـراحة من ا
ـبـوسـيـبـل إلحـياء سـلـسـلـة مـيـشن إ
شـــــخـــــصـــــيـــــة أخـــــرى ألحــــد أدواره
الـشهيـرة وهي شخصـية الطـيار بيت

"مافريك" ميتشل.
يـخـرج الـفيـلم جـوزيف كـوسـيـنـسكي
كـمــتـابـعـة لـفـيـلم تـوب غن الـذي أنـتج

عام .1986
{ بـيل آنـد تيـد فـيـسـز ذا مـيوزك (21

أغسطس/ آب)
مـثالن أليـكس ويـنتـر وكيـانو يعـود ا
ريـفـز لتـجـسـيد دوري الـصـديـقـ بيل

وتيد في مغامرة جديدة.
لكن عودة الرجل احملب للموسيقى
الـــتي طـــال انـــتـــظــارهـــا ســـتـــشـــهــد
مـعـاناتـهـمـا من أزمـة منـتـصف الـعـمر
وإدراكـهـمـا أن احلـيـاة لم تـصـبح كـما

كانا يأمالن.

{ ديـث أون ذا نــــايل ( 9أكــــتــــوبــــر/
تشرين األول)

جنح اخملـرج الــسـيـر كــيـنــيث بـرانـاغ
ـــمــثــلــ بــاخـــتــيــار طـــاقم المع من ا
لتجسيد مغامرة أخرى للروائية أغاثا

كريستي.
أنيت بيـنينغ  ودون فريـنش وجنيفر
سـونـدرز هي بـعض من األسـمـاء التي
تابـعة لفـيلم ميردر ستـظهر في هـذه ا
أون ذا أوريـنت إكسـبرس الـذي عرض

عام .2017
ــمـثـلــة غـال غـادوت في وقــد عـبـرت ا
وقـت ســــــابق مـن هــــــذا الـــــعــــــام عن
سـعـادتـهـا لـلـمــشـاركـة في الـفـيـلم إلى

جانب عدد كبير من النجوم.
ي { إيـفريبـوديز تـوكيـنغ أباوت جا

(  21أكتوبر/ تشرين األول)
عـنـدمـا قـرر جـيـمي كـامـبل الـبـالغ من
العمر  15عامـا ارتداء فـستان حلـفلة
موسيقية في مدرسته لم يكن ليتخيل
ــســرح أن قــصــتـه ســتــلــهم صـــنــاع ا

وسيقي. ا
كـمـا لـم يـكن يـحـلم أن تـتـحـول قـصـته
إلى فــيــلـم من بــطــولـــة ريــتــشــارد إي
غـــرانت وســـارة النــكـــشــيـــر وشــارون

هورغان.
{ إيــتــرنــالــز ( 6نــوفــمــبــر/ تــشــرين

الثاني)
تـقـود أجنــلـيـنــا جـولي مـجــمـوعـة من
الـكـائنـات اخلـارقة اخلـالـدة في عرض
لـعـام  2020من إنـتـاج شــركـة (مـارفل

سينماتيك يونيفرس) .
ويــشــارك في الــفــيــلم الــذي تــخــرجه
كــلـــوي تــشــاو كل من ســـلــمى حــايك

وريتشارد مادن وكوميل ناجناني.
وفـي شـهـر نـوفـمـبــر/ تـشـرين الـثـاني
اضي أجـليت كل من أجنلـينا جولي ا

وريــتــشــارد مــادن ومــجــمــوعــة من
طـــــاقم الـــــعـــــمل مـن إحـــــدى جــــزر
الكاريبي حيث كـان يجري تصوير
الفـيلم بعـد العثور عـلى قنبـلة غير

منفجرة .
{ ديــون ( 18ديــســـمــبـــر/ كــانــون

األول)
نُــــقـــلت روايـــة اخلـــيـــال الـــعـــلـــمي
األسـطـورية لـلـكاتب فـرانك هـربرت
عـركة لـلسـيطرة عـلى كوكب حـول ا
صـحـراوي مـحـفـوف بـاخملـاطـر إلى
فيلم في عام  1984وأنتج مـسلسل

تلفزيوني عن الرواية عام .2000
واآلن حـــان دور اخملـــرج الـــكـــنـــدي
ديــنــيس فــيـــلــيــنــوف لــنــقل روايــة

(ديون) إلى السينما.
ــشــاركــ في ومن بــ الــنــجــوم ا
الـعمل تـيموثـي تشاالمـيت وريبـيكا
فــــيـــرجــــســــون وأوســــكــــار إيـــزاك

. وخافيير بارد
{ ويــــســـتــــســـايــــد ســـتـــوري (18

ديسمبر/ كانون األول)
يـبــدو أن طـمـوح اخملــرج األمـريـكي
سـتيـفن سـبـيـلبـرغ في إخـراج فـيلم
غـنائي سـيـتحـقق في إعادة إحـيائه
ـســرحـيــة بـرودواي الــكالسـيــكـيـة
الـتي انـتجـت في اخلمـسـينـيات من
اضي ويستسايد ستوري. القرن ا
ـمثـلـة اخملـضرمـة ريـتا وسـتظـهـر ا
موريـنو الـتي فازت بإحـدى جوائز
األوسـكـار العـشـرة الـتي حـصـدتـها
نـســخــة عـام   1961في الـنــســخـة
اجلــديــدة في دور كــتب خـصــيــصـا

لها.
ـاضي "لم وقــالت مـوريــنـو الـعــام ا
أتـخيل في أكـثـر أحالمي جنـونا أن

أعود إلى هذا العمل الرائع".
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شاروخان: ال أعرف سر شعبيتي 
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بـــحـــســـاب األعـــداد الــغـــفـــيـــرة من
ا كان جنم تـابعـ ر ـعجـب وا ا
األفـالم الهـنـدية شـاروخـان هو جنم
الـسـيـنـمـا األشـهـر في الـعـالم.بـدأت
مسـيرة خـان السـينـمائـية قبـل أكثر
من  25عامـا ولديه  80فـيلـما ويـعد
ظاهرة فـريدة في عالم السـينما.وقد
أعـــرب شــاروخـــان في الــعـــديــد من
ـقـابالت الـصـحـفـيـة الـسـابـقـة عن ا
سـتقـبل صنـاعة اهتـمـامه الكـبيـر 
الـسيـنـما الـهـنديـة "بـوليـوود" وهو
ــــدافــــعــــ بــــشــــدة عن هــــذه مـن ا
الـصــنـاعـة لــكـنه يــرى أنه يـلـزم أن
تــــطــــرأ عــــلـــــيــــهــــا الــــكــــثــــيــــر من
الــتــحـســيــنــات.ومـا تــزال صــنــاعـة
الـسـيـنـمـا الـهنـديـة تـعـاني مـن آثار
حــركــة (#أنــا_أيـــضــا) الـــتي بــدأت
ـاضي وشـهـدت مزاعـم ضد الـعـام ا
أكثر من  60رجال بينـهم مخرجون
ـــثــلـــون ومـــنـــتـــجـــون بــارزون و
بـــالـــتــــحـــرش واتـــهــــامـــات أخـــرى
بــاســـتــغالل الــنــســاء.وخالل حــدث
خـاص في مومبـاي - مهـد السيـنما
الهنديـة - صارحني شاروخان بأنه
يــعـتــقـد أن تــلك احلـركــة في الــهـنـد
أحدثت تغييرا حـقيقيا قائال: "فيما
ــشـــهــد الــســيـــنــمــائي يــتــعـــلق بــا
واإلعالمي جــعـلــتـنــا هـذه احلــركـة
أكـثــر وعـيــا اآلن وأعـتــقـد أن األهم

هـو أنه بات هـنـاك إدراك أن األمر لن
يظل طي الكتـمان ح يسلك أحدهم
مسلكا غيـر الئق".وكثيرا ما تتعرض
بولـيوود لالنـتقـادات بسـبب اعتـماد
أفـالمـــهــــا عـــلـى بـــهــــرجــــة األغـــاني
والرقـصات لكن شـاروخان ال يعـتقد
أن تـلك السـمـة سـتـختـفي من األفالم
الـــهـــنـــديــة قـــريـــبـــا.ويـــقــول: "األداء
الــغــنـائي الــراقص ســيـســتـمــر ألمـد
طـويـل فـالــغـنـاء والــرقص مــكـونـان
أســــاســـــيـــــان في ســـــرد الــــقـــــصــــة
ا كان من الـسيـنمائـية الـهنديـة ور
الـظـلم أن يردد الـعـالم بـاسـتـمرار أن
أفالم بوليـوود مجرد رقصـة وأغنية

فالقصة أكثر من ذلك".
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ويــضـيف: "أحـيــانـا ال نـطـرح األمـور
بعـمق وجـدية تـامة وعـلـينـا القـبول
بوجـود سـيـنـمـا ترفـيـهـيـة بـاألساس
وأخـرى تـتـحـلى بـالـعـمق والـسـاحة
تسع لهذه وتلك".كما يريد شاروخان
عــدم تـضــمــ فـتــرات اسـتــراحـة أو
فـــواصـل في أفالم بـــولـــيـــوود الـــتي
ــتـد وقت أغــلــبـهــا لـثالث ســاعـات
تــقـريـبـا ويــؤمن بـضـرورة أن تـصل
الــســيـنــمـا إلى الــتــعـداد الــهـائل من
الـــشــبـــاب الـــهــنـــدي الـــذي لم تـــعــد
تستـهويه صـالة الـعرض التـقلـيدية
وكــذلـك الــتـــركـــيــز عـــلى الـــتـــعـــلــيم
والـتـدريب.ويــقـول: "نـحـتــاج لـكـتـاب
سيناريو جدد يعتمدون على األسس

احملـبوب عن الـسينـما لـبعض الوقت
من أجل الــتــفـرغ ألســرته. وجـاء ذلك
بعـدمـا فشـلت أفالمه األخـيـرة - فان
وجـاب هـاري يلـتقي سـيجـال وزيرو
- في حتـقيـق جناح كـبـيـر في شـباك

التذاكر.
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يقـول شاروخان عن ذلك: "أعتـقد أننا
قـدمـنـا أفالما سـيـئـة فأحـيـانـا نوفق
فـي الــــــــقـــــــصــــــــة وأحـــــــيــــــــانـــــــا ال
نـوفق".ويضـيف ضاحـكا: "في الـهند
اجلـــمــيع يــلـــعب الــكــريـــكت ويــنــتج
أفـالمـــــا". وبــــدون أن يـــــخـــــوض في
ــكـــنــني الـــتـــفــاصـــيل أضـــاف: "ال 
حتليل أسبـاب الفشل أو النجاح وال
كنني تبسيط أسباب ذلك. ال أعتقد
أن سـببـا واحـدا وراء فـشل فـيـلم ما
لـــكن الـــصـــورة الـــتي خـــرجت بـــهـــا
القصة لم تكن موفقة".لكن األمر الذي
لم يتغير هـو العدد الهائل من محبي
ومـعجـبي شاروخـان الذي أشار إلى
أنه ال يعرف الـسبب وراء ذلك. وقال:
"أصبحت بـ عشية وضـحاها جنما
كـــبــيـــرا ولـم أتــخـــيل ذلـك أبــدا وال
أعرف حتى اآلن سبب تلك النجومية
ـــــاذا أنــــا ولــــيس الــــهـــــائــــلــــة وال 
ــعـجـبـون خـارج غـيـري".ويــحـتـشـد ا
بــيت شــاروخــان في مــومــبــاي عــلى
مــدار الــسـاعــة إللــقــاء نــظــرة عـلــيه
وكـثيرا ما يـتحدثـون معه ويلـتقطون
صــورا تــذكــاريــة.يــقــول شــاروخــان:

"مـــــازلـت ال أصـــــدق أن الــــــنـــــاس
يـحبونـني بهـذا القدر بـعد كل تلك
الـسـنوات وأنـا أحـرص على لـقاء
ـعـجـب وأود أن اجلـمـيع. أحب ا
ألـتقي بهم لـكن عملـنا السـينمائي
ــنـحــنــا الــكـثــيــر من الــفـرص ال 
للـقيام ذلك فـأنا أمضي  12ساعة
في الــــيـــوم داخـل االســـتــــوديـــو".
وتـعرض شـاروخان النـتقادات في
بــعض األحــيــان كـان مـن بـيــنــهـا
مـشـاركـته في إعالن عن مـنـتـجـات
لـتفـتيح الـبشـرة فقـد رأى نقاد أن
ذلك يـعـزز مــفـاهـيم عــنـصـريـة عن
اجلـمـال.وقـال شـاروخـان عن ذلك:
ــنــتج "أقــول دائــمــا لــلــنــاس إن ا
ـنـتج. يـخـتــارك وأنت ال تـخـتــار ا
نــعم أحـيــانــا يـشــكك الــبـعض في
نتج ما فأرد بالقول إن اختياري 
نـتج اختـارني وليس في ذلك ما ا
يــخــالـف الــقــانــون وهــو مــطـروح
كـغـيــره".ويـبـدو شــاروخـان وهـو
اآلن فـي الـرابــعـة واخلــمــسـ من
عـــمــره فـي تــصـــالح مـع نــفـــسه
ويقول عن ذلك: "أعتـقد أن التفكير
في مـا أتـركه مـن إرث ال يـزال أمرا
صـعبـا بالـنسـبة لي فـأنا لم أعمل
للتـاريخ بل أعمل لتحـقيق النجاح
فحسب. لكن لألمانة أقول لو كتب
عـلى شــاهـد قـبـري: حـاول وسـعى
وعــمـل بــجــد" فـهــذا يــكــفـي وهـو

عظم الناس". شعار يصلح لي و

اجلائـزة "فأحيانـا نختار فـيلما نراه
األفـضل علـى السـاحـة الـهنـديـة وهو
ــا كــذلك فــعال لــكـنـه ال يـتــفق مع ر
نظـرة األوسـكار لـألفالم. يتـعـ على
كــبــار صـــنــاع األفالم في الـــهــنــد أن
يـعــمــلـوا بــشـكل أكــبـر عــلى فــهم مـا
تـبـحث عـنه األوسـكـار".وخالل الـعـام
ـــمـــثل الــهـــنــدي ــاضـي ابــتـــعــد ا ا

فئة أفـضل فيلم بلغـة أجنبية إال ثالث
مـرات ولم تفز وال مـرة باجلـائزة التي
أعـيد تـسمـيتـها "جـائزة أفضل األفالم
الـروائـيـة الدولـيـة".ويـقـول شـاروخان
ـا يـرجع إلى أن الــقـائـمـ إن هــذا ر
في الــــهـــنــــد عــــلى اخــــتـــيــــار األفالم
ـا ال يفهمون لترشـيحات األوسكار ر
نـوعيـة األفالم الـتي تـبحـث عنـهـا تلك

الـعـلـمـيـة في كـتـابـة الـسـيـنـاريو أو
عـلى األقل خلق مؤسـسات في الـهند
تعلم أصول كتابـة السيناريو".وفيما
يــتــعـــلق بــجـــوائــز األوســـكــار قــال
شاروخـان إنه يؤمن بضرورة تـغيير
األسس التي يـتم االعتماد عـليها في
اخـتـيـار األفالم الـفـائـزة. وعلـى مدار
تاريخ األوسـكار لم تُرشح الـهند في

غال غادوتدانيال غريع روبرت باتينسون ييفي ليو

شاروخان 


