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ثقافة وناس

سينما
علي وجيه
ً
أهــا بكم في موسم الجوائز الكبيرة
ف ــي ه ــول ـي ــوود .تـحـلـيــة ن ـهــايــة ال ـعــام
السينمائي الذي يقفل بأوسكار .2016
أضاءت الشعلة
جوائز الغولدن غلوب ً
على أكثر األفالم شراسة في املنافسة،
منها «ك ــارول» تــود هاينز ،و«ستيف
ج ــوب ــز» دانـ ــي ب ــوي ــل ،و«ال ـب ـغ ـي ـضــون
الثمانية» لكويننت تارانتينو ،و«بقعة
ضوء» لتوم مكارثي ،و«غرفة» لليني
أبــراهــام ـســون ،و«مـ ــاد مــاكــس :طريق
ال ـغ ـض ــب» لـ ـج ــورج م ـي ـلــر ،وال ـشــريــط
املـ ــرت ـ ـقـ ــب «ال ـ ـ ـعـ ـ ــائـ ـ ــد» ألل ـ ـي ـ ـخـ ــانـ ــدرو
غونزاليس إيناريتو .درامــا منحوتة
ف ــي ال ـث ـل ــج ،يـنـتــزعـهــا املـكـسـيـكــي من
البارود املشتعل والوحوش الجائعة،
ليجلبها على طبق من اللحم النيء.
رحلة صاعقة تجعلنا نتساءل في كل
لحظة :إيناريتو ،كيف فعلت كل هذا؟
م ـن ــذ «أم ـ ــوري ـ ــس ب ـ ـيـ ــروس» ()2000
و« 21غرامًا» (« )2003بابل» (،)2006
ّ
ّ
ـوت»،
أو مـ ـ ــا ي ـ ـسـ ــمـ ــى «ث ـ ــاث ـ ــي ـ ــة املـ ـ ـ ـ ـ ّ
أث ـب ــت أل ـي ـخ ــان ــدرو غ .إي ـنــاري ـتــو أن ــه
قـ ـ ــادر ع ـل ــى الـ ـتـ ـن ـ ّـوع وسـ ـل ــخ ال ـج ـل ــد.
اب ـ ـ ــن «مـ ـكـ ـسـ ـيـ ـك ــو سـ ـيـ ـت ــي» ()1963
أجـ ــاد تـحـقـيــق ان ـع ـطــافــات أسـلــوبـيــة
ودرامـ ـي ــة ف ــي ال ــوق ــت امل ـنــاســب .أدرك
ّ
أن ال ـس ـتــات ـي ـكــو م ـق ـتــل امل ـ ـخـ ــرج .فــي
«بيوتفل» ( ،)2010انفصل عن كاتبه
ّ
املـفــضــل غيليرمو أريــاغــا ،مستعينًا
ب ـن ـي ـك ــوالس ج ـي ــاك ــوب ــون وأرم ــان ــدو
ّ
ينضم إليهما ألكساندر
بــو ،قبل أن
دي ـنــاريــس فــي «ب ـيــردمــان» (.)2014
هذه التحفة حققت أربعة أوسكارات،
م ـن ـهــا أف ـض ــل ف ـي ـلــم وأفـ ـض ــل إخ ـ ــراج.
هكذا ،صار إيناريتو من توابل بالده
األس ـط ــوري ــة ،ع ــاب ـرًا بـسـيـنـمــاهــا إلــى
ّ
انضم إلــى ألفونسو
اليابسة الحلم.
ك ـ ـ ــواران ،وغــول ـيــرمــو دي ــل تـ ــورو في
س ـجــل ال ــذه ــب لـلـسـيـنـمــا املـكـسـيـكـيــة
الجديدة (األميغوز الثالثة) .هو أول
مـكـسـيـكــي ي ـن ــال تــرش ـي ـحــا ألوس ـك ــار
أفضل مخرج ،وأول مكسيكي املولد
يـفــوز بـجــائــزة أفـضــل مـخــرج فــي كان
عــن «بــابــل» ،ليفعلها بعده كارلوس
ري ـغ ــاداس عــن «ب ـعــد الـظـلـمــات نــور»
The Revenant
( .)2012فــي جــديــده ّ ً
(ال ـت ــرج ـم ــة األكـ ـث ــر دق ـ ـ ــة :ال ـع ــائ ــد مــن
امل ــوت) ،يذهب أليخاندرو بعيدًا في
ّالخيال واملعايير والهوس بالكمال.
إنـ ـ ــه «ش ـط ـح ــة» م ــن الـ ـجـ ـن ــون ،يـعـيــد
االع ـ ـت ـ ـبـ ــار إلـ ـ ــى «ج ـ ـنـ ــر» ال ــوي ـس ـت ــرن
وأن ـم ــاط ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة B-Movie
ع ـ ـم ـ ــوم ـ ــا .إي ـ ـن ـ ــاري ـ ـت ـ ــو حـ ـ ــاضـ ـ ــر ف ــي
ال ـس ـي ـن ــاري ــو كـ ــال ـ ـعـ ــادة ،ب ــاالشـ ـت ــراك
م ــع ك ــات ــب أف ـ ــام رعـ ــب ُي ــدع ــى م ــارك
ل .سـمـيــث ،عــن رواي ــة بــاالســم نفسه
ملـ ــاي ـ ـكـ ــل بـ ـ ــانـ ـ ــك .ن ـ ـحـ ــن فـ ـ ــي الـ ـثـ ـل ــوج
ّ
الغربية ألميركا عام .1823
الشمالية
«هيو غالس» (ليوناردو دي كابريو)
صـ ّـيــاد وتــاجــر فــراء خبير بجغرافيا
واليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واي ـ ــوم ـ ـي ـ ـن ـ ــغ ومـ ــون ـ ـتـ ــانـ ــا
ونبراسكا وداكــوتــا .ينجز عمله مع
ّ
عسكرية الطابع يقودها
حملة صيد
«ك ــاب ــن أن ـ ـ ــدرو هـ ـن ــري» (دومـ ـنـ ـه ــال
غ ـل ـي ـس ــون) ،وتـ ـض ـ ّـم الـ ـش ــرس «ج ــون
فيتزجيرالد» (توم هــاردي) .ابنه من
ّ
هندية راحلة «هوك» (فورست
زوجة
غ ـ ـ ــودل ـ ـ ــك) يـ ــراف ـ ـقـ ــه رغـ ـ ـ ــم امـ ـتـ ـع ــاض
م ـع ـظ ــم رجـ ـ ـ ـ ّـال الـ ـحـ ـمـ ـل ــة م ـ ــن ّم ـن ـب ـتــه
الـعــرقــي .يـحــذره «غ ــاس»«« :إن ـهــم ال
ي ـس ـم ـعــون ص ــوت ــك .ف ـقــط ي ـ ــرون لــون
وجهك» .الباحثون عن مآرب في هذه
األراض ـ ـ ــي ال ـش ــاس ـع ــة ك ـث ــر .أص ـح ــاب
ّ
األصليون ُ(ي َ
عرفون بالهنود
أميركا
ّ
الحمر) يفتشون عن ابنة زعيم إحدى
ّ
فرنسيون مرتزقة يتاجرون
القبائل.
ّ
بكل شيءّ .
رحالون ألسباب مختلفة،
ال تـ ـخ ــرج ع ــن ال ـع ـن ــف والـ ـص ــراع ــات
ّ
وثقافة املشانق املعلقة على األغصان.
وأخ ـي ـرًا :امل ـكــان .بــرد يفتك بالعظام.
دببة شرهة للدماء .انهيارات ثلجية
ون ـ ـيـ ــازك ه ــاب ـط ــة وش ـ ـ ــاالت هـ ـ ــادرة.
ّ
ال ـط ـب ـي ـعــة ش ـخ ـص ـيــة م ـس ـت ـقــلــة ب ـحـ ّـد
ذاتـهــا ،تجمع بــن القسوة والرحمة،
وبـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــف وال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــون .ش ــري ــك
تمثيل حـقـيـقــي ،يــرغــم الـجـمـيــع على

أليخاندرو غ .إيناريتو
« ...العائد» بجلد جديد
ّ
ليوناردو دي كابريو ّ
تحمل البرد ،وسخر إصابته باالنفلونزا لخدمة الشخصية

يذهب ابن «مكسيكو سيتي» بعيدًا في
في جديده ،The Revenant
ّ
الخيال والمعايير والهوس بالكمال .إنه «شطحة» من الجنون ،يعيد االعتبار
الويسترن وأنماط الدرجة الثانية  .B-Movieدراما منحوتة في الثلوج
إلى «جنر»
ّ
الشمالية الغربية ألميركا عام  ،1823ينتزعها المكسيكي من البارود المشتعل
والوحوش الجائعة ،ليجلبها على طبق من اللحم النيء
ال ـت ـف ــاع ــل مـ ـع ــه ،ح ـت ــى لـ ــو خ ـ ــرج عــن
الـنــص .مـخـ ّـرب لخطط العمل بسبب
تـبـ ّـدالت الـحــرارة وذوب ــان الثلوج ،ما
ّ
اضطر إيناريتو إلى مغادرة الجبال
الكندية إلــى جنوب األرجـنـتــن .هذه
إحدى كوارث فترة التصوير ،التي لم
ً
تقل قـســوة عــن الفيلم نفسه .تأجيل
مـتـكـ ّـرر بـسـبــب ت ـضــارب مــواع ـيــد ،ثـ ّـم
صعوبات إنتاجية بسبب انسحاب
إح ــدى الـشــركــات إثــر رحـيــل مديرها.
ّ
م ـ ـ ـ ـ ـ ــوزع ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم «فـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــس» رفـ ــض
ت ـعــويــض امل ـب ـل ــغ ،فــاس ـت ـغــرق إي ـجــاد
بــديــل بـعــض الــوقــت .أص ـ ّـر إيـنــاريـتــو
عـلــى االكـتـفــاء ب ــاإلض ــاءة الطبيعية،
لـلـحـصــول عـلــى أك ـبــر ق ــدر مــن املـنــاخ
«آري
ال ــواق ـع ــي ،مـسـتـخــدمــا ك ــام ـي ــرا ّ
 65مـلــم» الـجــديــدة الـتــي تلتقط بدقة
 6.5Kل ـل ـم ــرة األول ـ ــى ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،ص ـ ــرف ال ـس ـي ـن ـم ــات ــوغ ــراف ــي
الفلتة إيـمــانــويــل لوبيزكي «شيفو»
س ـ ــاع ـ ــات م ـن ـه ـك ــة عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــروفـ ــات.
امل ـك ـس ـي ـكــي ال ـ ــذي كـ ــان ع ــن ت ـيــرانــس
ماليك وألفونسو ك ــواران واألخــويــن
ك ــوي ــن وت ـي ــم ب ــورت ــون وم ــاي ـك ــل مــان
وآخــريــن ،لم يمانع استغراق املشهد
الــواحــد أيــامــا عــدة القـتـنــاص الضوء
الـصـحـيــح .الـعـمــل امـتـ ّـد تسعة أشهر
(ف ـ ـتـ ــرة حـ ـم ــل) فـ ــي ب ـ ــرد ال ُي ـح ـت ـ َـم ــل.
امليزانية قفزت من  90إلى  135مليون
دوالر .س ــرت أق ــاوي ــل ع ــن ش ـج ــارات،
ّ
ع ــزره ــا طـ ــرد ب ـعــض ال ـف ـنـ ّـيــن الــذيــن
ل ــم يـحـتـمـلــوا «ال ـع ـمــل ف ــي الـجـحـيــم».

إيناريتو بـ ّـرر ذلــك بـضــرورة الحفاظ
على أوركسترا متناغمة .دي كابريو
وهـ ـ ــاردي ل ــم ي ـت ـفـ ّـوهــا ب ـح ــرف .األول
ّ
أدرك أن الداهية املكسيكي قد يجلب
له األوسـكــار املشتهى منذ ربــع قرن،
فتحالف معه في مختلف التحديات.
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ج ـ ـعـ ــل نـ ـفـ ـس ــه ج ـ ـنـ ــديـ ــا عــن
ّ
طـيــب خــاصــر .تـغــلــب عـلــى خــوفــه من
الخيول ،واعتذر عن «فرقة االنتحار»
( )2016لديفيد إير.
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى الـ ـحـ ـك ــاي ــة ،ي ـت ـع ـ ّـرض
«غ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس» إل ـ ـ ـ ــى ه ـ ـج ـ ــوم أن ـ ـث ـ ــى دب
بندقيته.
بغرض حماية أوالدهــا من ً
ُيـ ـص ــاب بـ ـش ـ ّـدة ،لـيـصـبــح ع ــال ــة عـلــى
ال ــرف ــاق ال ـخــائ ـفــن م ــن ه ـجــوم جــديــد
ّ
ل ـل ـس ــك ــان األصـ ـلـ ـي ــن .ي ـت ــرك ــون ــه فــي
ع ـ ـهـ ــدة «ب ـ ــري ـ ــدج ـ ــر» (وي ـ ـ ـ ــل ب ــولـ ـت ــر)
و«فيتزجيرالد» ،الــذي يقترف أشنع
األفـ ـع ــال ث ـ ّـم يــدعــه ل ـل ـمــوت« .غ ــاس»
اآلن شـ ـب ــه مـ ـي ــت ف ـ ــي َ قـ ـب ــر م ـح ـف ــور
عـ ـل ــى ع ـ ـجـ ــل .ل ـ ــم ي ـ ـبـ ــق لـ ــديـ ــه س ــوى
االن ـ ـت ـ ـقـ ــام كـ ــوقـ ــود ل ـل ـح ــرك ــة وهـ ــدف
لـلـحـيــاة .ه ـكــذا ،يـبــدأ رحـلــة وجــوديــة
ضــاريــة ومحفوفة بــاألخـطــار ،ضمن
سـ ــرد كــاس ـي ـكــي ل ـت ـي ـمــة «رج ـ ــل ضــد
الطبيعة»  .Man Against Natureهو
ّ
«رب األس ــرة» املـكـلــوم عـلــى ً املستوى
ً
الـفــردي .ليست أســرة عــاديــة فــي تلك
الحقبة .الزوجة من قبائل «األعــداء»
(الـ ـهـ ـن ــود الـ ـحـ ـم ــر) ،واالبـ ـ ـ ــن بـنـصــف
وجــه محترق ولــون بشرة «مستفز».
العائلة حقل اشتغال دائــم الحضور

في فيلموغرافيا إيناريتو .إشاعات
كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرة ت ـ ـ ـطـ ـ ــال مـ ـ ــاضـ ـ ــي «غـ ـ ـ ـ ــاس»
املـ ـلـ ـتـ ـب ــس .ه ـ ــو «أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة جـ ـب ــال»
يتماهى مــع الطبيعة وال ـجــذور ،في
تأكيد آخــر على االمتعاض من زيف
الـعــالــم واضـمـحــال أصــالـتــه .بمعنى
ّ
ّ
املتلونة
الهوية األميركية
آخر ،يحمل
امل ـت ـج ــاوزة لــأح ـقــاد ك ـمــا يشتهيها
ال ـص ــان ــع امل ـك ـس ـي ـكــي .ع ـل ــى ال ـع ـكــس،
يرتدي «فيتزجيرالد» الوجه القبيح
لتلك البالد املليئة بالتناقضات .نشأ

«فيتزجيرالد» يعزو كل أفعاله إلى
إرادة الرب كما فعل بوش االب
عندما ّ
ّ
تحدث عن «الحرب الصليبية»
ع ـلــى ال ـع ـنــف ك ـمــا فـعـلــت «ع ـصــابــات
نـيــويــورك» الحـقــا .ال حــاجــة للتبرير
ّ
ألن «امل ـ ـت ـ ــوح ـ ــش م ـ ـت ـ ــوح ـ ــش» .ه ــو
ع ـن ـص ــري ،م ـخ ـتــل ،ه ـس ـت ـيــري .يحلم
ب ـشــراء أرض فــي تـكـســاس ،والـتـبـ ّـول
ف ــي ك ــل م ـك ــان .ي ـعــزو ك ــل أف ـعــالــه إلــى
إرادة الـ ــرب ت ـمــامــا ك ـمــا ف ـعــل ج ــورج
ب ـ ــوش االبـ ـ ــن (يـ ـنـ ـح ــدر م ــن ت ـك ـســاس
أي ـض ــا) ،عـنــدمــا ت ـح ـ ّـدث ع ــن «ال ـحــرب
ال ـص ـل ـي ـب ـّ ّـيــة» ق ـب ــل س ـف ــك الـ ــدمـ ــاء فــي
العراق .إنه مفهوم ّ
ّ
الحقيقية في
األمة
وجــه الهمجية والبلطجة .التسامح
عـلــى درب االن ـت ـقــام ال ـطــويــل« :قـلـبــي

ينزف ،ولكن االنتقام في يد الخالق».
هكذاُ ،تبنى ّ
«أمة املهاجرين الرائعة»
ك ـمــا سـ ّـمــاهــا إي ـنــاري ـتــو ف ــي «خ ـطــاب
النصر» األوس ـكــاري األخـيــر .حسنًا،
س ـت ـقــع الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ب ـع ــد ع ـقــود
قليلة من هجوم أنثى الــدب ،لتصمد
ح ـك ــاي ــة «هـ ـي ــو غ ـ ــاس» ال ـح ـق ـي ـقـ ّـيــة.
لـ ـق ــد قـ ـ ّـدم ـ ـهـ ــا األم ـ ـيـ ــركـ ــي ريـ ـتـ ـش ــارد
س .س ــارافـ ـي ــان س ــاب ـق ــا ف ــي Man in
« the Wildernessرج ــل ف ــي ال ـبـ ّ
ـريــة»
( ،)1971عن سيناريو لجاك دي ويت.
هــذا شريط عن الفقد بشتى األوجــه.
ف ـق ــدان ف ــرد م ــن ال ـعــائ ـلــة .ف ـق ــدان سن
مــن ال ـفــم ،أو شـعــر مــن ال ــرأس .فـقــدان
االنتماء للحياة نفسها .لذلك ،يروى
كل شيء «من ذاكرة شبح»ّ ،
تحول له
«غ ــاس» بعد التصاقه بــاملــوت لتلك
ال ــدرج ــة امل ـخ ـي ـف ــة .صـ ــار م ــزي ـج ــا مــن
رجل وشبح ووحــش ّ
وقديس وروح.
مــن هـنــا ج ــاء ع ـنــوان The Revenant
الغريب بعض الشيء .لجأ إيناريتو
إل ــى الـشـعــريــة فــي أكـثــر بـقــاع األرض
ً
ـوة .الــرجــل روح ـ ّـي بطبعه ،اتـكـ ً
ـاء
ق ـسـ
ع ـلــى أسـ ــاس مـ ــادي م ـت ــن .دع ــون ــا ال
ّ
ننسى أن عـنــوان فيلمه « 21غــرامــا»
يـعـنــي وزن ال ـ ــروح امل ـف ـتــرض حسب
تجربة علمية شهيرة.
هـ ـ ـ ــذا ال يـ ـثـ ـن ــي بـ ـطـ ـل ــه عـ ـ ــن الـ ـنـ ـج ــاة
طـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت .فـ ـ ــي «ب ـ ـ ـيـ ـ ــردمـ ـ ــان»،
مـ ــزج «ال ــواق ـع ـي ــة الـ ـه ــولـ ـي ــوودي ــة» ب ـ
ً
«ال ــواقـ ـعـ ـي ــة الـ ـسـ ـح ــري ــة» ،م ـس ـت ـبــدال
«الـ ـ ـق ـ ــدرات الـ ـخ ــارق ــة» ب ـ ـ «ال ــواق ـع ـي ــة
الـ ـخ ــارق ــة» .ه ــا ه ــو يـفـعـلـهــا م ـج ــددًا،
ّ ً
محوال «البطل الخارق» إلى آخر من
لـحــم ودم وع ـظــام .يـنـهــض مــن القبر
ّ
بطن حصان .هو
ثم يولد مجددًا من
ّ
ال ـش ـجــرة ال ـتــي تـقـســم أن ـهــا ستسقط
بفعل العاصفة لــدى رؤيــة األغصان،
ّ
إال أن الـجــذع يبقى ثابتًا ومستقرًا.
ّ
«أري ــد أن أصـبــح خــال ـدًا ...ثــم أم ــوت».
يـ ـسـ ـت ــوح ــي ألـ ـ ـيـ ـ ـخ ـ ــان ـ ــدرو ال ـ ـع ـ ـبـ ــارة
الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة ف ـ ــي «م ـ ـق ـ ـطـ ــوع الـ ـنـ ـف ــس»
( )1960لـ ـ ـغ ـ ــودار .ي ـب ـ ّـج ــل ال ـس ـي ـن ـمــا
الـتـقـلـيــديــة لـتـحـقـيــق فـيـلــم م ــن ط ــراز
«لـ ــورانـ ــس الـ ـع ــرب» ( )1962لــداف ـيــد
لــن فــي الصناعة (الـغــابــات والثلوج
ً
ب ــدال مــن الـصـحــراء وال ـك ـث ـبــان) ،ومــن
روح ت ــارك ــوفـ ـسـ ـك ــي ،وكـ ـ ــوروسـ ـ ــاوا،
وإي ــري ــش ف ــون سـتــروهــايــم وكــوبــوال
وه ـي ــرت ــزوغ وك ـيـم ـي ـنــو وج ـي ــان فــي
ت ـل ــك «ال ـش ـع ــري ــة ال ـخ ـش ـن ــة» والـ ـ ــدأب
العجيب .يـتـســاءل« :أيــن الـغــرابــة في
ّ
الحقيقية،
انتهاك الكاميرا لألماكن
واالستفادة من الضوء الطبيعي؟ هل
ّ
حقيقية غــريــب ال ـيــوم؟».
أك ــل تـفــاحــة
هل سيفعلها مجددًا؟ «بالتأكيد ال»،
يجيب ضــاحـكـ ّـا« :أن ــا مـجـنــون ،ولكن
ل ـس ـ ُـت غ ـب ـ ّـي ــا .إن ـه ــا مـ ـ ّـرة ف ــي ال ـع ـمــر».
بعد «املجهود الحربي» و«العدائية»
ّ
ل ـب ـلــوغ ال ـك ـمــال ف ــي ك ــل ل ـق ـطــة ،يميل
أل ـي ـخ ــان ــدرو غ ــون ــزال ـي ــس إي ـنــاري ـّتــو
إل ــى االس ـتــرخــاء .عـلــى م ـهــل ،يحضر
النتقال ّأول إلــى مسلسل تلفزيوني
بعنوان  ،The One Percentمع أسماء
مـ ـث ــل إي ـ ـ ــد ه ـ ــاري ـ ــس وإيـ ـ ـ ــد ه ـي ـل ـمــس
وهيالري سوانك.
لـ ـي ــون ــاردو دي ك ــاب ــري ــو مـ ـث ــال عـلــى
الـ ـتـ ـك ـ ّـي ــف الـ ـجـ ـس ــدي والـ ـنـ ـفـ ـس ــي مــع
متطلبات ال ــدور .النجم الهوليودي
تـ ـح ـ ّـم ــل ال ـ ـ ّب ـ ــرد ،ومـ ـ ـ ـ ّـد لـ ـس ــان ــه ت ـحــت
املـ ـط ــر .س ــخ ــر إص ــاب ـت ــه بــاالن ـف ـلــونــزا
لـخــدمــة الـشـخـصـ ّيــة .ابـتـلــع كـبــد ثــور
أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،رغ ـ ــم أنـ ـ ـ ــه ن ـ ـبـ ــاتـ ــي .درس
لغتني أصليتني (بــاونــي وآري ـك ــارا)،
ّ
وت ـع ــلــم ب ـعــض أس ــال ـي ــب االس ـت ـش ـفــاء
ّ
الـ ـطـ ـبـ ًـيـ ـع ــي .إيـ ـن ــاريـ ـت ــو انـ ـ ـض ـ ــم إل ــى
قــائـمــة مــن أه ـ ّـم املـخــرجــن ال ــذي عمل
م ـع ـهــم :س ـكــورس ـيــزي ،وسـبـيـلـبـيــرغ،
وج ــاي ـم ــس ك ــام ـي ــرون ،وتــاران ـت ـي ـنــو،
ودانـ ـ ــي ب ــوي ــل ،وك ـل ـي ـنــت إي ـس ـت ــوود،
وســام منديز ،ووودي آالن وسواهم.
بـ ـع ــد  4ت ــرشـ ـيـ ـح ــات ،ي ـ ـبـ ــدو ت ـم ـث ــال
األوس ـك ــار أق ــرب مــن ّ
أي وق ــت مضى.
من العدالة أن يأخذ واحدًا إلى املنزل.
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