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 من يكون والت ديزني؟ 
 (١ - ٢)  

 ولد والت ديزني في اخلامس من ديسمبر عام ١٩٠١ بشيكاغو-
إلينوي، وحظي بطفولة تقليدية. والده، إلياس ديزني (١٨٥٩-١٩٤١)، 
كان مزارعا من أصول ايرلندية، وصل إلى الواليات املتحدة األميركية 
من كندا واســتقر في شيكاغو عام ١٨٨٨ بعدما تزوج من السيدة 
فلورا كال، معلمة في مدرسة (١٨٦٨-١٩٣٨) والتي كانت من أوهايو، 

وذات أصول أملانية. 
  والت هو االبن الرابع من بني خمسة أبناء، وكان جده أروندال 
ديزني سليل روبرت دي إيزني قد هاجر من كيكني بايرلندا، وهو 
رجل فرنسي سافر إلى إجنلترا بصحبة ويليام الفاحت عام ١٠٦٦. 
حتول دي إيزني باإلجنليزية إلى ديزني، حيث استقرت العائلة في 
قرية إجنليزية معروفة اآلن باسم نورتون ديزني، شمالي مدينة 

لينكولن مبقاطعة لينكونشير.
  في ١٨٧٨، انتقل والد ديزني إلياس تشارلز ديزني من مقاطعة 
هــورون، أونتاريو بكندا إلى الواليــات املتحدة األميركية، حيث 
سعى إلى كاليفورنيا أوال قبل انتقاله إلى املزرعة ليستقر بالنهاية 
مع والديه في إليس بكانساس حتى ١٨٨٤. تزوج إلياس من فلورا 
كال في األول من ينايــر عام ١٨٨٨ بأركون بفلوريدا، والتي تبعد 
أربعني ميال شماال من املكان الذي سيقام فيه عالم ديزني بالنهاية.
  وفقا للبعض، انتقلت عائلة ديزني عام ١٩٠٦ إلى مزرعة قريبة 
من محيط مارسيلني بوالية ميسوري، وذلك هربا من ارتفاع معدالت 
اجلرمية بشيكاغو، وساعد إلياس ماديا اخوه روبرت خالل طفولة 
والت املبكرة، وفيما بعد، ذكر ديزني أنها كانت أسعد سنوات حياته، 
حيث لم يشارك هو أو أخته الصغرى روث في أعمال املزرعة نظرا 
حلداثة ســنهما، بل قضيا معظم الوقت في اللعب. وكانت جتارب 
ديزني األولى مع الرسم وشغفه الكبير بالقطارات ترجع إلى تلك 
الفترة، كان هناك خط سكة حديد يدعى آتشيسون، توبيكا وسانتا 
في، والذي كان مير بالقرب من احلي، وعند انطالق صافرة القطار، 
كان يهرع كل من ديزني وروث ملشاهدته من أرض مرتفعة، وما ان 
يشاهدهما عمهما مايك مارتن، والذي يقود القطار، حتى يلوح لهما 

مع صافرة طويلة تليها اثنتان أقصر منها كإشارة لهما. 
  التحق ديزني مبدرسة جديدة مبارسلني في خريف ١٩٠٩، وبدأ 
الذهاب مع أخته روث حيث لم يلتحق مبدرســة نظامية من قبل، 
واســتمر كل منهما باملدرسة ملدة أربع سنوات حتى سقط إلياس 
فجأة وأصيب باحلمى التيفوئيدية، واضطر مكرها إلى بيع مزرعته 
فــي ٢٨ نوفمبر ١٩١٠، وعلى الرغم من مســاعدة أبنائه له، إال أنه 
لم يتمكن من اســتكمال العمل باملزرعة، وبذلك انتهت تلك الفترة 
الســاحرة من حياة ديزني، وفي ذلك الوقت عاش والت مع عائلته 
في منزل مؤجر حتى عــام ١٩١٠، وضاق أخواه الكبيران هربرت 
وراي ذرعا بالعمل املستمر مع القليل من املال، وهربا في خريف 
١٩٠٦، وبعد ذلك انتقلت األســرة إلى مدينة كانســاس سيتي في 
١٩١١، حيث انضم كل من والت وروث إلى مدرســة بنتون جرامار 
بالقرب من منزلهما اجلديد، وذلك وفقا مللفات املدرسة العامة ملدينة 
كانساس، وكان ديزني قد انتهى من الصف الثاني في مارسيلني، 
لكنه اضطر إلى تكرار الصف ذاته في كانســاس سيتي، وتخرج 
فيها في ٨ يونيو ١٩١١، وفي املدرســة، التقى والتر فايفر، املنتمي 
إلى عائلة تهوى املسرح، وقدم والت إلى عالم االستعراض املسرحي 

والصور املتحركة. 
  وكان والت يقضي وقتا طويال في منزل والتر أكثر من منزل 
عائلته، فضال عن حضوره دورات في معهد كانســاس ســيتي 
للفنون يوم السبت، وفي ١ يونيو ١٩١١، بدأ إلياس العمل بكانساس 
في توزيع النســخ اليومية جلريدة جنمة مدينة كانساس، واتفق 
والت وأخوه روي على مساعدة أبيهما في توزيع اجلرائد، والذي 
يعد عمال شــاقا يتطلب االســتيقاظ حتى منتصف الليل، وكانا 
يقومان في الصباح بتوزيع جريدة كانساس سيتي تاميز حلوالي 
٧٠٠ عميل، بينما في املســاء يقومان بتوزيع صنداي ستار ألكثر 
من ٦٠٠ عميل، وزاد عدد العمالء تدريجيا مع مرور الوقت، وكان 
والت يستيقظ في الصباح في الساعة ٤:٣٠، ويقوم بتوزيع اجلرائد 
اليومية حتى موعد املدرسة، ويستأنف العمل ليال في الرابعة مساء 
وحتى وقت العشاء، وقد كلفه هذا األمر كثيرا، فهو لم يكن طالبا 
مجتهدا بسبب عمله في توزيع اجلرائد اليومية، ووجد أن العمل قد 
استنفد منه كثيرا، وجعله يواجه صعوبة في التركيز وكان يحصل 
في كثير من األحيان على درجات ضعيفة جراء تقصيره وغفوته 
في الصف، وكان عرضة أيضا ألحالم اليقظة، وكان يحب قضاء 
وقته في رســم اخلربشات وقد استمر في هذه العملية الروتينية 

ألكثر من ست سنوات. 

 علينا االعتراف بأن سلسلة أفالم «Saw» وصلت 
باألداء الدرامي الى درجة من التمثيل منافية للعقل، 
فبعد ســبعة أجزاء دموية من التعذيب النفسي 
 «Jigsaw» والتعذيب اجلسدي، يطل علينا فيلم
الذي يعد اجلزء الثامن من السلســلة بأحجيات 
جديدة في أماكن تصوير مختلفة، ففي هذا اجلزء 
يقــوم القاتل الســايكوباتي بحبس مجموعتني 
من األشــخاص في مكانــني منفصلني، مجموعة 
من الشباب في حظيرة، واملجموعة األخرى من 
رجال الشــرطة في اســطبل للخيول، وكالعادة 
ميرون باختبارات نفسية عليهم اجتيازها للنجاة 

بحياتهم من أن يقطعوا باملناشير.
  اعتدنا في سلســلة «Saw» أن نرى الضحايا 
ميوتون تقطيعا باملنشار ولذلك سمي الفيلم بـ 
«املنشار»، وتدور أحداث «Jigsaw» حول استمرار 
التحقيقات بظهور جثث غريبة، كل األدلة تشير 
إلى مشتبه به واحد هو «جون كرمير» الذي مات 
جراء إصابته بالســرطان منذ عشــرات السنني، 

وكان كرمير متمسكا باحلياة ومقدرا ملعناها.
  نرى في هذا اجلزء أنه أكثر انحرافا من الناحية 
النفســية، وتخطــى بكل أحداثــه املقززة حدود 
املعقول بالرغم من تصدره قائمة شباك التذاكر، 
وهنا نطرح تساؤال: هل وصل اجلمهور إلى هذا 
احلــد من االنحراف النفســي إلجناح هذا العمل 
املقزز؟ ولإلجابة عن هذا السؤال البد أن نراجع 

األعمال السابقة.
  علينا أوال التركيز على خلفية العمل وحبكته، 
حيث حتمل السلسلة حبكة قوية فال ميكنك وضع 
قصة معينة وتربطها بالفيلم، ففي اجلزء األول 
كان موقع التصويــر غالبا في مكان واحد وفي 
األجزاء التالية توسعت أماكن التصوير وازدادت 
تعقيدا وفي الشــخصيات أيضــا، يعتمد اخلط 
الدرامي في الفيلم على عرض املشــاهد حســب 
تسلسل معني ولكن يبدأ من وسط األحداث، ثم 
يبــدأ بالرجوع إلى البداية وكيف تشــكلت تلك 
األحداث وذلك بطريقة ذكية محكمة جدا تعتمد 

على التشويق وعنصر املفاجأة.
  إجماال ميكن اعتبــار قصة الفيلم عبارة عن 
اختبارات يقوم بها صاحب الشخصية الرئيسية 
والتي سميت في وسائل اإلعالم بـ «Jigsaw» وتعني 
«منشار التخرمي»، على أشخاص ال يعتقد أنهم 
يقدرون حياتهم جيدا ويعطونها األهمية الكافية. 
  جون كرمير هو اســم الشخصية الرئيسية 
مصاب مبرض الســرطان وقد بدأ العد التنازلي 
ملوته، وهذه الفكرة جندها في أغلب اختباراته على 
التفنن بتعذيب األشخاص، والتي غالبا ما يرفقها 
بشــريط ڤيديو وكذلك شريط صوتي وإشارات 
لدخولهم االختبــار الصحيح، واعتاد كرمير أن 
يبرز شــعاره اخلاص قائال: «هنــاك العديد من 
اجلاحدين بنعمة احلياة»، وهنا يشير إلى انه ال 
يقصد قتل هؤالء األشخاص إمنا يعذبهم جلعلهم 
يدركون مدى أهمية احلياة التي يعيشونها لكن 
إن لم يتمكنوا من جتاوز االختبار فســيموتون 
ألنهم ال يستحقون هذه احلياة - حسب رأيه - 
واجلزء الثاني يقوم على اختبار فتاة تدعى أماندا، 

ولكنها تنجح في االختبار وتنقذ نفسها، ثم يقوم 
بتبنيها وتصبح مســاعدته وتقوم باختباراتها 
الشخصية على الناس كما تقوم بتصميم ألعابها 
وطرق التعذيب اخلاصة بها، لكن الحقا يكشف 
لنا جون كرمير أن أماندا كانت تهدف الى القتل 
أكثر مما تركز على هدفه وهو تقدير احلياة التي 

يعيشها الناس.
  هــذه باختصار احلبكــة الدرامية في القصة 
بأكملهــا، إال أننا نــرى أن عمل جــزء ثامن كان 
غير مبرر، خصوصــا ان العمل لم يأت بجديد، 
ولكنه زاد من االختبارات املعقدة ومن املشــاهد 
الدمويــة التي تؤدي إلى إصابة املتفرج بالفزع، 
فبالرغم من الذكاء والفلسفة التي تعتمد عليها 
االختبارات، إال أن الفيلم يبعث على االشمئزاز. 
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 مـن ال يقـّدر 
نعمـة احلياة 
يستحقها  ال   ..

 توبني بيل.. منشار التخرمي! 
 توبني بيل هو ممثل أميركي، ولد في ٧ أغســطس سنة ١٩٤٢ مبدينة نيويورك 
درس الصحافة، ثم حصل على دكتوراه في العلوم البيئية من جامعة مونت كلير، 
بينمــا كانــت بدايته مع التمثيل في بداية الثمانينيات، حيث شــارك بدور ثانوي 
بفيلم «Tootsie» عام ١٩٨٢، شــارك بعدها بعدة أعمال بأدوار ثانوية أيضا، قبل أن 
يحصــل على دور في فيلــم «Mississippi Burning» عــام ١٩٨٨، والذي يعد بدايته 
 ،«Saw» احلقيقية لتتوالى بعدها أعماله، ومن أبرزها دوره في سلسلة أفالم الرعب
 «Manson Family Vacation»و «The Quick and the Dead» ومــن أهم أعماله ايضــا
اال أن الناس يتذكرونه دائما بدوره في سلســلة أفالم «Saw»، حيث يعتبر النقاد 
أنه أعظم أداء له على االطالق، فقد استطاع توبني تخليد شخصية «جون كرمير» 

في ذاكرة السينما واجلمهور بفلسفته الدموية. 
  عرف هذا النجم الكبير بلقب «Jigsaw» أو «منشــار التخرمي» بســبب سلســلة 
أفالم الرعب التي أصبح بيل جزءا منها سواء بظهوره أو عدمه فقد أصبح العمل 

وبطله متالصقني. 

 SPOTLIGHT 

 PADDINGTON 2 

  S.M.A.R.T.
  CHASE
 

الــدب احملبــوب   يعــود 
بادينغتــون للظهــور مجــددا 
على الشاشــة، وفي هذا اجلزء 
يضطر للتنقل بني عدة وظائف 
مختلفــة ومواجهــة حتديــات 
مختلفــة ومتنوعة ليتمكن من 
شراء هدية لعمته ويفاجئها في 

عيد ميالدها.
  العمل مــن بطولــة برندان 
غليسون، سالي هوكينز وبني 
ويشو، أما اإلخراج فللمخرج بول 
كينغ وهو من أفالم األنيميشن، 
ومن املقرر عرضه في ٣٠ اجلاري 

في صاالت سينسكيب.

 النجم أورالندو بلوم يظهر 
في «S.M.A.R.T. CHASE» كرجل 
أمن ســري تضطــره الظروف 
للذهاب إلى شــانغهاي، حيث 
يدخل في مغامرة صعبة إلنقاذ 
حتفة صينيــة ثمينة، ويظهر 
النجم مبظهر جديد كليا، ومن 
املقرر عرض الفيلم في صاالت 

سينسكيب ٣٠ اجلاري. 

 هذه الفقرة تعنى بأحدث 
األفالم احلالية والقادمة..  
  وهي مقدمة للقارئ بشكل 

مختصر  ألكبر قدر من االستفادة. 
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