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)           ( تطلق

سيرة صوفيا لورين

من النسب اإلشكايل، اىل الفقر حيث النشأة مروراً مبآيس 

الحرب، ثم البزوغ العبقري لنجمة ، حتى آخر فيلم .. كل 

ذلك ضمه كتاب )حيايت... أمس واليوم وغداً( يوميات النجمة 

السينامئية الساطعة صوفيا لورين... الصادر عن دار املدى 

برتجمة د. عيل عبد األمري..

صوفيا لورين التي عدت األكرث شعبية يف وقتها، كام عدت 

رمزاً من رموز اإلغراء تستعرض برسد جميل تفاصيل حياتها. 

عالء المفرجي

فقد ولدت حتت ا�ش���م �ش���وفيا فيالين �شكيت�ش���لوين يف 
عي���ادة ريجينا مارغريتا يف روم���ا يف 20 اأيلول 1934 
ون�ش���بت اإىل فيالين �شكيت�ش���لوين الذي تبناها بعد اأن 
ت���زوج باأمه���ا التي يقال اإنها بالأ�ش���ل تعود اإىل اأ�ش���ول 
فل�ش���طينية .. وعا�شت طفولة بائ�شة �شادها الفقر املدقع 
مبدين���ة بوت�ش���وويل الإيطالي���ة، يف ظ���ل غي���اب الدعم 
امل���ادي واملعنوي م���ن الأب، الأمر الذي ا�شط���ر العائلة 
يف ظ���ل احلرب العاملي���ة اإىل الع���ودة لبوت�شوويل قرب 
ناب���ويل، لتعي�ش���ا م���ع ج���دة �شوفي���ا م���ن اأج���ل الإنفاق 

عليهما.
قا�ش���ت الويالت واملاآ�شي خالل احل���رب العاملية الثانية، 

فقد اأ�شيبت ب�شظايا يف الذقن خالل اإحدى تلك الغارات 
عندما كان املين���اء وم�شنع للذخائر يف بوتزيويل هدفا 
لق�شف متكرر من قبل احللفاء. خالل اإحدى تلك الغارات 
لتنتقل اأ�شرتها اإىل نابويل حيث اأقاموا عند اأقرباء لهم.
عندم���ا بلغ���ت الرابع���ة ع�ش���رة م���ن العم���ر، �شاركت يف 
م�شابقة للجمال يف ناب���ويل، و اختريت بني املتباريات 
النهائي���ات، تزوجت لورين كارلو بونت���ي منتج الأفالم 
الأ�شهر يف ايطاليا وهو الذي اأطلق جنومية جينا لولو 

بريجيدا.
قبل اأن تت���م �شوفيا الع�شرين، اأ�شبح���ت »جنمة �شباك« 
و�شارك���ت يف بطول���ة اأ�شهر اف���الم اإيطالي���ة ، ثم انتقلت 
اإىل الوليات املتحدة حيث قامت بدور البطولة يف عدة 

اأفالم.
يف اأواخ���ر اخلم�شينيات بزغ جنمه���ا وظل متاألقًا لأكرث 

من اأربع���ة عق���ود.. واأ�شبحت لورين جنم���ة �شينمائية 
دولي���ة بتوقيعه���ا خلم�شة عق���ود مع باراماون���ت، وكان 
اأ�شهر اأفالمها: امراأتان الذي نالت عنه جائزة الو�شكار، 
و)زه���رة عباد ال�شم�س(، وفيل���م )ناين(، وفيلم )مالب�س 
جاه���زة( وغريها، مثلم���ا مثلت مع املع جن���وم ع�شرها 
مث���ل ماري�شللو ما�شرتياين وريت�ش���ارد بريتون، وعمر 

ال�شريف وغريهم
و ظهرت ب�شع���ر اأ�شقر م�شتعار واأظه���رت مهارات عالية 
يف الأداء، و�شاهم���ت يف جذب الح���رتام اإليها بو�شفها 
ممثل���ة درامي���ة وكوميدي���ة يف اآن، كما اكت�شب���ت وقتها 
مه���ارات جيدة يف اللغ���ة الإنكليزي���ة. ويف ال�شتينيات، 
ظه���رت يف فيل���م )امراأت���ان( لتح�ش���ل عل���ى العدي���د من 
اجلوائ���ز، مبا فيه���ا مهرجان���ات كان، فيني�شي���ا وبرلني 
ال�شينمائ���ي كاأف�ش���ل اأداء. كم���ا منحت جائ���زة اأو�شكار 

لأف�ش���ل ممثلة، وه���ي اأول جائزة اأو�ش���كار متنح ملمثلة 
الإنكليزية لي�شت لغتها الأم.

�شجلت لورين ما يزيد على ع�شرين اأغنية طوال حياتها 
املهني���ة، مبا فيها األبوم عد من بني الأف�شل مبيعًا والذي 
يح���وي اأغاين كوميدية مع بي���رت �شلرز. ومثلت �شوفيا 
ق�ش���ة حياتها يف فيل���م ال�شرية الذاتي���ة )�شوفيا لورين 

..ق�شتي(.
واحتل���ت املرك���ز الأول كاأجم���ل اأم���راأة يف اإيطالي���ا يف 
ا�شتط���الع عامل���ي لل���راأي ن�ش���رت نتائج���ه وكال���ة اأن�ش���ا 
في���ه 170 خب���ريًا  �ش���ارك  وال���ذي  لالأنب���اء،  الإيطالي���ة 
م���ن اأه���م خرباء اجلم���ال يف كل م���ن الولي���ات املتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وفرن�شا واأملانيا حول اأجمل امراأة 
اإيطالية، تلتها املمثلة فلوريا فلوريو، ثم املمثلة مونيكا 

بيلوت�شي، ثم راق�شة الباليه كارل فرات�شي.
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علي حسين 

يف ه���ذه املذكرات ، التي �شمي���ت على ا�شم اأحد اأفالمها ، تروي املمثلة 
الإيطالي���ة ال�شه���رية �شوفيا لوري���ن ، كيف اخربوه���ا اول مرة دخلت 
ع���امل ال�شينم���ا  ان: "وجهه���ا ق�شري ج���ًدا ، وفمها كبري ج���ًدا ، واأنفها 
"  وعندما اقرتح عليه���ا ان جتري جراحة لنفها ، ا�شرت   طوي���ل جًدا.
ان ل �ش���يء �شيتغري يف وجهها ، واذا كان انفها �شي�شبب م�شكلة فانها 
�شتغ���ادر ال�شتودي���و ، تكت���ب انها كان���ت عازمة على القت���ال من اجل 
احلف���اظ على م���ا تقدره وجتده مهما يف ج�شمه���ا ..بعد ذلك �شت�شنف 
لوري���ن كواحدة من اأجمل جنم���ات ال�شينما اإىل جان���ب اأمثال مارلني 

مونرو واإليزابيث تايلور واأفا غاردنر.  
املذك���رات الت���ي �ش���درت ع���ام 2014 مبنا�شب���ة بلوغ �شوفي���ا لورين 
الثمان���ني  ، ولدت يف ع���ام 1934 ، ون�شاأت يف عائل���ة فقرية جدا ، لن 
ت���رى والدها حتى �شن اخلام�شة ، وعندما يظه���ر كان يختفي لفرتات 
طويل���ة  ، يف طفولنه���ا عانت من امرا�س التغذية  ، فقد كانت متر على 
عائلته���ا نوبات من اجلوع ل حتتمل ، ت���روي كيف ان احلرب العاملية 
الثاني���ة افق���رت اليطالي���ني ، لكنه���ا ت�شمم عل���ى النج���اح،  ان احلياة 
ال�شعبة  والفق���ر يخلقان الت�شميم   على البقاء والنجاح الذي ي�شبح 

ال�شمة املميزة مل�شريتها املهنية 
يف اح���د الف�شول تروي  كيف اأن  النج���م ال�شهري كاري غرانت اأر�شل 

له���ا باقة زهور، وعندم���ا علم زوجها  املنتج كارل���و بونتي  بالمر قام 
ب�شفعه���ا ام���ام العاملني يف الفيلم  .. تكتب: " كنت اأعلم اأنني اأ�شتحق 
ال�ش���رب بطريق���ة اأو باأخرى" ، ول تزال تنظ���ر اإىل عنف زوجها على 
اأن���ه لفت���ة "رجل عا�شق " ، وتوؤك���د  ان " رجل غيور ي�شربك - هذا هو 

احللم!  " 
تتذكر عندما ات�شل بها كارلو بونتي لورين ليخربها عن وفاة مارلني 
مون���رو   تق���ول اإن هذا اخلرب ار�شل رجفة يف عمودها الفقري ، تكتب 
�شوفي���ا لورين عن مون���رو  " مل يكن يكفي اأن تكوين اأجمل امراأة يف 

العامل لتكوين �شعيًدة" 
  تتح���دث ع���ن فرتة عمله���ا يف جمال اخلدمة الجتماعي���ة حيث عملت 
يف اح���د ال�شج���ون اليطالية بع���د اتهامها بالته���رب ال�شريبي ، لكنها 
يف النهاي���ة ك�شبت الدع���وى  ، وتكتب كيف انها كانت ت�شجل  اأفكارها 
وكلماتها على مدى �شنوات عديدة ، لكنها ا�شطرت ذات يوم ان حترق 

الوراق خوفا من ان يعرف كارلو بالمر .
"  ذات �شباح ، ات�شلت بي اأختي بينما  تكت���ب بتاثر عن وفاة والدها :
كن���ت يف موق���ع الت�شوير. كانت تبكي : " �ش���ويف ، اح�شري ب�شرعة 
، باب���ا لي�س على ما يرام. " هرع���ت اإىل امل�شت�شفى لأجد جميع الن�شاء 
اللوات���ي عرفهن يف حياته  يقفن حول �شريره ، �شعدت اإليه وام�شكت 
ي���ده بقوة. حدق يف وجهي ، كانت نظراته م�شلولة ، ابت�شمت له  ، ثم 
انتق���ل بنظره نح���و النافذة حيث كانت امي تبك���ي  ، حاولت اأن اأبكي 

اأي�شا ، لكنني مل اأ�شتطع ".

أمس صوفيا لورين وغدها

 
هادي ياسين

ع���ودة اأيقون���ة ال�شينما » �شوفيا لوري���ن » اىل التمثيل و 
الظهور على ال�شا�شة و هي يف �شن ال�شاد�شة و الثمانني ، 
ُتع���دُّ � بحد ذاتها � حدثًا �شينمائيًا بامتياز و هي متثل دور 
البطول���ة يف فيلم ) احلي���اة املقبلة ( ، الذي ميكن اعتباره 
حتي���ة تبجيل من ابنها خمرج الفيل���م » اإدواردو بونتي » 
لوالدت���ه ، التي مل تعد اأيقونة لل�شينما العاملية فح�شب بل 

تعويذة لل�شينما الإيطالية اأي�شًا .
�شيناري���و الفيلم الذي كتبه » اأوغو ت�شيتي » و » اإدواردو 
 The بونت���ي » نف�ش���ه مقتب�ٌس ع���ن رواية ) احلي���اة قبلنا
Life Before Us ( للكات���ب و الدبلوما�ش���ي الفرن�شي 
» روم���ان غ���اري » ) 1914 ����� 1980 ( ال���ذي كان يكت���ب 
باللغت���ني الفرن�شي���ة و الإجنليزية ، و ق���د مت اإخراج هذه 
الرواية �شينمائيًا عام 1977 ، بعنوان ) مدام روزا ( من 
بطولة املمثلة الفرن�شي���ة » �شيمون �شنيوريه » ) 1921 �� 

. ) 1985
ميث���ل فيل���م ) احلي���اة املقبل���ة ( �ش���ريًة ذاتي���ة متداخل���ة 
ل�شخ�شيت���ني اثنتني معًا ، هما ال�شي���دة اليهودية الناجية 
م���ن مع�شك���ر اأو�شفيت���ز الن���ازي » م���دام روزا » ) �شوفيا 
لوري���ن ( و ال�شبي ال�شنغ���ايل امل�شلم » حممد » ) اإبراهيم 
ج���وي ، و ه���و ممث���ل ب���ارع و �شيك���ون ل���ه م�شتقب���ٌل يف 
ال�شينم���ا ( ، ال���ذي توؤوي���ه يف بيتها مقاب���ل 750 يورو ، 
يدفعه���ا لها الطبي���ب النف�شاين دكتور » كوي���ن » ) ريناتو 
كاربنت���ريي ( ، و ه���ذا ال�شبي يروي �شريت���ه على ل�شانه 

بنف�شه ، فيما يتوىل الفيلم رواية �شرية » مدام روزا » .
يت�شك���ع ال�شبي يف �شوارع املدينة ، ي�شرق ، و يقوم باأي 
عم���ل طائ�س ل�شبي بال رعاي���ة اأهلية ، حتى اأنه يتجه اىل 
ترويج املخدرات لأ�شخا����س يعرفونه و يتعاملون معه . 

فت�شط���ر » مدام روزا » اىل اأن تطلب من ال�شيد » هاميل » 
� لع���ب دوره املمثل الإيراين » باب���اك كرميي » � اأن ي�شغله 
لدي���ه يف حمله ، و هو رجل يبدو اأنه عربي م�شلم ، بدليل 
حديثه عن الق���راآن و و�شعه اآية قراأنية يف حمله مكتوبة 
بخ���ط الثلث و بو�شرت للفيل���م العربي ) يف بيتنا رجل ( ، 
و ه���و من اإنتاج عام 1961 ، بطولة » عمر ال�شريف » و » 
زبيدة ثروت » و » ر�شدي اأباظة » ، اأو اأن ال�شيد » هاميل » 

اإيراين م�شلم بدليل عمله يف جتارة ال�شجاد .
اأم���ا ال�شبي » مومو » فلي�س مهتم���ًا باإ�شمه ) حممد ( ، بل 
يرف����س اأن ُينادى به ، بذريعة اأن���ه اإ�شٌم طويل ، و يف�شل 
علي���ه اإ�ش���م ) موم���و ( ، و يخ���رب ال�شيد » هامي���ل » باأنه ل 
يعرف اإن كان م�شلمًا . و هذا ال�شبي ذو �شخ�شية م�شتقلة 
، فط���ٌن و ح���اد الذكاء ، و جريء ، و ي�ش���األ اأ�شئلة واقعية 
. و عل���ى الرغم من م�شاك�شاته اإل اأن���ه واقعي يف تفكريه 
و يف �شلوك���ه ، و تقوده واقعيته و يقوده �شلوكه اإىل اأن 
ي���درك حقيقة الواق���ع و يفهم معنى احلي���اة و اأن يتلم�س 
ن�شي���ج العالق���ة الإن�شانية ، م���ا يدفع دم���وع امل�شاهد اىل 

النزول ازاء اأكرث من م�شهد .
توقفت » �شوفيا لورين » عن التمثيل » منذ ع�شر �شنوات 
، و كان اآخ���ر فيلم لها هو فيلم ) ال�شوت الإن�شاين ( الذي 
ه���و من اإخراج ابنها » اإدواردو بونتي » اأي�شًا ، و ي�شور 
تداعي���ات امراأة عا�شق���ة تعي�س حالة الفق���د و وهم عودة 

احلبيب بعد احلرب العاملية الثانية .
و ه���ذه املرة تعود اىل التمثيل بقوة و بتحٍد ، على الرغم 
من تقدمها يف ال�شن ) 86 عامًا ( ، و كاأنها ت�شتعيد جمدها 
ال�شاب���ق ، جم���د » �شوفي���ا لوري���ن » التي خطف���ت جائزة 
اأو�ش���كار اأف�شل ممثل���ة عام 1962 عن دوره���ا يف فيلم ) 
امراأتان ( الذي تدور اأحداثه اأثناء احلرب العاملية الثانية 
و املقتب����س عن رواي���ة بذات العن���وان للروائي الإيطايل 
» الربت���و مورافي���ا » ، و ه���و م���ن اإخ���راج » فيتوريو دي 

�شيت�ش���ا » ، و ع���ن الفيلم اإياه ح�ش���دت » �شوفيا لورين » 
جوائز مهرجانات ) كان ( و ) فيني�شيا ( و ) برلني(  .

و » �شوفي���ا لوري���ن » كان���ت قد تقدم���ت اىل م�شابقة ملكة 
جم���ال اإيطالي���ا ع���ام 1950 . يف ذل���ك الوق���ت كان���ت يف 
ال�شاد�شة ع�شرة من عمرها ، و كان منتج الأفالم الإيطايل 
» كارل���و بونت���ي » ع�ش���و جلن���ة التحكي���م ، و ه���و ال���ذي 
ُاخ���ذ بجمالها و �شح���ر فتنها ، فطلق زوجت���ه » جوليانا » 
ليتزوجه���ا ، فتبداأ انطالقتها ال�شينمائي���ة من اإيطاليا . و 
م���ن ذلك الزواج الوحي���د ، بالن�شبة ل� » �شوفيا » ، اأجنبت 
اإبنيهما » كارلو بونتي البن » و » اإدواردو بونتي » الذي 
يبدو اأن���ه م�شمٌم على تخليد م�ش���رية والدته .. من خالل 
اإخراجه لأفالم لها يف هذه ال�شنوات الأخرية من عمرها .
كال الفيلم���ني اللذين اأخرجهم���ا » اإدواردو بونتي » تظهر 
فيهم���ا بطل���ة الفيلمني ، والدت���ه » �شوفي���ا لورين » و هي 
تعاين م���ن تداعيات احلرب العاملي���ة الثانية ، على الرغم 
م���ن اخت���الف مو�شوَع���ي الفيلم���ني . يف فيل���م ) ال�شوت 
الإن�ش���اين ( تظهر يف دور عا�شق���ة فقدت حبيبها ك�شحية 
للحرب ، ولكنه���ا تتوهم عودته و تطلب من عاملة منزلها 
طب���خ الوجب���ة التي يحبه���ا . يف الفيلم اجلدي���د ) احلياة 
املقبل���ة ( ُيظِهره���ا املخ���رج ) ابنه���ا ( يف دور ال�شحي���ة 
اليائ�ش���ة من عودة اأي غائ���ب ، لأنها هي نف�شها دخلت يف 
دور الغي���اب . لذل���ك فه���ي تلوذ بالقب���و ، لتعي�س حالة من 
ال�شف���اء و هي حت���اول التخل�س من كوابي����س مع�شكر ) 

اأو�شفيتز ( النازي الذي جنت منه .
فيم���ا تذّكرنا ق�شة ال�شبي » موم���و » بحكاية املوم�س يف 
رواي���ة ) الطاحون���ة احلم���راء ( بطريق���ة معكو�شة ، ففي 
تل���ك الرواية يطلب الزوج من زوجت���ه التوقف عن تلبية 
طلب���ات ممار�ش���ة اجلن����س مع زبائنه���ا الكرث خوف���ًا على 
�شحته���ا ، فيم���ا ت�شري حكاي���ة » موم���و » اىل اأن اأبيه كان 
قد قتل والدته ب�شب���ب امتناعها عن ا�شتقبال زبائنها .. و 

كان » مومو » يف ال�شاد�شة من عمره حني ُقتلت والدته .
و نحن ن�شاهد فيلم ) احلياة املقبلة ( يربز اأمامنا �شوؤال و 
يظل يتنامى يف اأذهاننا طوال امل�شاهدة : هل نحن نتابع 
�ش���رية ) مدام روزا ( التي تقرتب من املحطة الأخرية من 
حياته���ا ، كما يو�شلنا اإليها الفيل���م ؟ اأم نحن نقراأ �شرية » 
�شوفي���ا لوري���ن » نف�شه���ا و هي يف ال�شاد�ش���ة و الثمانني 
م���ن عمرها و جتهد يف اأن تتح���رك اأمام الكامريا متحدية 
ً الزم���ن لتقدم لن���ا �شخ�شي���ة تختلف عن جمي���ع اأدوارها 

طوال اأكرث من ن�شف قرن ؟
ل ي�شتطي���ع امل�شاه���د املثقف اأو امل�شاه���د املتابع اأن يتابع 
اأح���داث هذا الفيل���م دون اأن يتفر����س يف » �شوفيا لورين 
» نف�شه���ا اأكرث م���ن متابعت���ه لت�شرفات و ح���ركات » مدام 
روزا » ، ذل���ك اأن » لوري���ن » حت�ش���ر يف ه���ذا الفيل���م بكل 
بهائه���ا اجلم���ايل و تاريخها ال�شينمائ���ي ، حتى ليبدو اأن 
الفيل���م يتح���دث عن �شريتها ه���ي و لي�س �ش���رية » روزا » 
حني تطغ���ى �شخ�شية تل���ك املمثلة اجلميل���ة الفارعة ذات 
احل�ش���ور ال�شينمائ���ي ال���ذي اخت�شر اجلم���ال الإيطايل 
يف اأنث���ى ا�شمه���ا » �شوفيا لورين » و ه���ي الآن ل ت�شيطر 
�شيط���رة كاملة على حرك���ة ج�شده���ا و ل ت�شتطيع امل�شي 
دون ال�شتناد اىل احلائط اأو اىل م�شند ما و قد وهن هذا 
اجل�شد و ق�شمت ال�شيخوخة مالمح ذلك اجلمال ال�شايف 
لي�شتق���ر اأثره ب���ني اأخادي���د جتاعيد تنبئ م���ن ل يعرف » 
�شوفي���ا لورين » اأن ه���ذه املمثلة كانت من اأجمل جميالت 

القرن الع�شرين .
فيل���م ) احلي���اة املقبلة ( لي�س فيلم���ًا اإن�شاني���ًا ح�شب ، بل 
ه���و فيلم موجٌع ، فيلٌم مدرو�س بعناية من جميع جوانبه 
الأدبي���ة و ال�شينمائية ، فه���ل �شيرت�شح جلائزة الأو�شكار 
في�شتعي���د العامل �ش���ورة » �شوفيا لوري���ن » التي خطفت 
جائ���زة اأو�ش���كار اأف�ش���ل ممثل���ة ع���ام 1962 ع���ن دورها 

الرئي�س يف فيلم ) امراأتان ( ؟

ـــن والـــحـــيـــاة الــمــقــبــلــة ـــوري ــا ل ــي ــوف ص

صدرت  مذكرات فاتنة السينام صوفيا لورين  "  أمس، اليوم، غداً .. تحيايت " 

عن دار املدى برتجمة الصديق الدكتور عيل عبد االمري صالح .تكتب يف هذه 

املذكرات املمتعة :" عّلمتني التجربة أن أجعل من الزمن حليفي األكرب: ال أقاتل 

ضده وال أخضع له بكسل وبالدة. كنُت أعيش كّل يوم من أيام حيايت كام هو عليه 

وأدع جاميل ينضج بهدوء وسكينة مثلام كانت تفعل موناليزا.
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عصام الياسري

 Du hast das Leben vor اأمام���ك"  حي���اة  "لدي���ك 
dir، فيل���م روائ���ي ايط���ايل جدي���د ل�شوفي���ا لوري���ن بعد 
انقط���اع طوي���ل عن العم���ل ال�شينمائي، اتاح���ت لنا �شركة 
ابتداًء  فلك�س" لالأفالم فر�شة ال�شتمتاع مب�شاهدته  "نت 
م���ن 13 ت�شري���ن الث���اين. وهي �شرك���ة اإعالمي���ة اأمريكية 
تتعام���ل مع الب���ث املدفوع واإنت���اج الأف���الم وامل�شل�شالت. 
تاأ�ش�ش���ت م���ن قبل ري���د ها�شتينغ���ز وم���ارك راندولف يف 
ع���ام 1997 يف لو����س جاتو�س )كاليفورني���ا( وعملت يف 
البداي���ة كمخزن فيديو ع���رب الإنرتنت م���ع توزيع الأفالم 
عل���ى اأقرا����س "دي يف دي" و "بل���و راي" مل�شرتكيها. يف 
ع���ام 2007، دخلت يف جمال الفيديو عن���د الطلب وجعل 
املحت���وى متاح���ًا للم�شرتك���ني ع���رب الب���ث. بحل���ول اآذار 
2020، كان���ت اخلدم���ة الإعالمي���ة قد قدمت م���ا يقرب من 
3000 برنامج �شينمائي وتلفزيوين. اعتبارًا من ت�شرين 
الأول 2020، كان لديها 195.15 مليون ا�شرتاك مدفوع، 
مبا يف ذل���ك 73.08 مليون يف الولي���ات املتحدة وكندا. 
يف عام 2020، جتاوزت القيم���ة ال�شوقية لأ�شهم ال�شركة 
اأقل قلي���اًل عن 195 مليار دولر قيم���ة �شركة والت ديزين 

للمرة الأوىل. 
يف ع���ام 2006، اأطلقت "نت فلك�س" م�شابقة تبلغ تكلفتها 
�شخ����س  اأي  باإم���كان  كان  اإذا  م���ا  ملعرف���ة  دولر  ملي���ون 
حت�ش���ني النظ���ام الرقمي الإلك���رتوين بن�شب���ة 10 باملائة، 
وه���ي خوارزمي���ة للتنبوؤ بتف�شي���الت فيلم الف���رد ا�شتنادا 
اإىل بيان���ات التاأجري. بعد ثالث �شن���وات، ُمنحت اجلائزة 
اإىل فري���ق "الفو�ش���ى الرباغماتي���ة" التاب���ع ل�شرك���ة "بل 
ك���ور"، وه���و فري���ق مك���ون م���ن �شبع���ة علم���اء ريا�شيات 
وعلم���اء كمبيوتر ومهند�شني م���ن الوليات املتحدة وكندا 
والنم�ش���ا.يف عام 2013 مع امل�شل�ش���ل الدرامي "بيت من 
ورق"، قدم���ت ال�شركة حمتوى فيديو مت اإنتاجه خ�شي�شا 
خلدم���ة الب���ث. اأ�شب���ح حم���ط تركي���ز رئي�ش���ي لل�شرك���ة، 

وبحل���ول نهاي���ة ع���ام 2018 قدم���ت ما يقرب م���ن 1000 
عن���وان اأ�شل���ي. ت�شمن���ت م�شل�ش���الت بارزة "غ���ري قابلة 
للك�شر � كيمي �شميدت" و "التاج" و "ناركو�س" و "اأ�شياء 
غريب���ة" كما اأنتجت العديد من الأف���الم - ل �شيما "روما" 
2018، ال���ذي ف���از بث���الث جوائ���ز اأكادميية، مب���ا يف ذلك 

اأف�شل فيلم بلغة اأجنبية . 
كت���ب العدي���د م���ن كب���ار ال�شينمائي���ني والنقاد ع���ن عودة 
�شوفي���ا للفيل���م بالقول: ميك���ن م�شاهدة اأيقون���ة ال�شينما 
الإيطالي���ة �شوفيا لورين مرة اأخرى يف فيلم روائي دويل 
بع���د عقد من الزمان. واحتفلت هي بعودتها بقولها "لديك 
حي���اة اأمامك"!.. املفاج���اأة الفارقة التي اأوق���دت اهتمامي 
لتن���اول ه���ذا املو�ش���وع: اإن �شحيف���ة امل���دى ويف عددها 
ال�ش���ادر يف 18 ت�شري���ن الث���اين، ع���رج ال�شحف���ي ع���الء 
املفرج���ي حتت عن���وان " كالكي���ت: )املدى( تطل���ق �شرية 
�شوفيا لوري���ن" من خالل تناوله كت���اب )حياتي... اأم�س 
واليوم وغ���دًا(... يوميات النجم���ة ال�شينمائية ال�شاطعة 
�شوفي���ا لوري���ن، ال�شادر ع���ن دار املدى برتجم���ة د. علي 
عبد الأمري.. من الن�شب الإ�شكايل، اىل الفقر حيث الن�شاأة 
مرورًا مباآ�شي احلرب، ثم الب���زوغ العبقري لنجمة، حتى 
اآخر فيلم لها. ل�شببان: اأهمية ما اأورده ال�شديق املفرجي. 
والآخ���ر، حنني �شوفيا لورين حتى يف �ش���ن 86 لل�شينما 
ودورها يف فيلم "لدي���ك حياة اأمامك"، ميكنها الآن فر�شة 

للفوز بجائزة الأو�شكار الثالثة لأف�شل ممثلة. 
�شوفي���ا لوري���ن - هذا ال�ش���م وحده هو الإث���ارة احل�شية 
اخلال�ش���ة. ابن���ة عام���ل ن�ش���اأت يف حي فق���ري يف نابويل 
وبال���كاد اأ�شبحت ممثل���ة �شينمائية اأ�شطوري���ة يف القرن 
الع�شري���ن. كان للوري���ن جم���ال غريبا يجمع ب���ني الأناقة 
اخلال�ش���ة والتف���وق الأنث���وي. اليوم تبلغ م���ن العمر 86 
عام���ا. واأي �شخ�س يراها يف فيلمه���ا اجلديد "لديك حياة 
اأمام���ك" م���ن 13 نوفمرب على "ن���ت فلك�س"�شيظل مفتونا 
بنعمته���ا اخلال���دة. قب���ل كل �ش���يء، �شوف يواج���ه ممثلة 

اأتقنت حرفتها الرائعة. 
يف الدرام���ا املوؤثرة "لدي���ك احلياة اأمام���ك"، تقدم �شوفيا 

صوفيا لورين غزو سينمائي حميم 
بعد انقطاع طويل

الناجية من املحرقة النازية مدام روزا )صوفيا لورين(، 

التي تعيش مربية أطفال يف بلدة ساحلية إيطالية، 

ترعى صبي الشارع مومو البالغ من العمر 12 عاماً، والذي 

رسق منها محفظة. يحمي الشخصان بعضهام البعض 

ويصبحان مرساة لعائلة غري تقليدية بعد مناظرات 

وتجاذبات مضنية.
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لوري���ن اأداء رائع���ا � وتلع���ب دور "م���دام روزا"، اإح���دى 
الناجي���ات م���ن الهولوكو�ش���ت والعاه���رة ال�شابق���ة الت���ي 
ا�شتق���رت يف جن���وب اإيطالي���ا. تعتني باأطف���ال البغايا من 
�شديقاتها العامالت يف اجلن����س وترعاهم ب�شفتها مربية 
اأطف���ال واأحيان���ا كاأم بديلة يف بلدة ب���اري ال�شاحلية. وملا 
كانت قد ا�شتقبلت بالفعل ولدا وفتاة يف �شقتها ال�شغرية، 
ول تري���د اب���ن عاه���رة "ثال���ث". وكان���ت يف البداي���ة غري 
متحم�ش���ة لخذ الطف���ل ال�شنغايل اليتيم موم���و )اإبراهيما 
غ���وي( البال���غ من العم���ر 12 عاما حتت جناحه���ا، بعد اأن 
�شرق منها يف اأحد الأ�شواق حقيبة يد. لكن �شديقها دكتور 
كوي���ن )ريناتو كاربنتريي( اأقنعها على م�ش�س باإن مومو 
فت���ا جيد، يبحث عن رابطة عميقة ، وهكذا �شمحت لنف�شها 
بانت�شاله واحل�شول على عمل له يف متجر �شغري، وانتقل 
اإليه���ا فاأ�شبحا الثن���ان �شديقان، وبينما حت���اول ال�شيدة 
روزا اإبع���اد التاج���ر ال�شغري م���ن حني لآخر ع���ن ال�شارع، 
يتع���ني على مومو اأي�شًا اأن يتعلم حتم���ل امل�شوؤولية جتاه 
�شخ�س اآخر. لأن روزا، التي تغلب عليها �شياطني املا�شي 

املظلم، تبتعد ب�شكل متزايد عن ال�شيطرة على حياتها. 
التي تبدو وكاأنها  الأف���الم  اأمامك" اأحد تلك  "لدي���ك حياة 
عم���ل عاطف���ي، ولكن يتبني اأن���ه عك�س ذلك متام���ًا، ويرجع 
ذك اأ�شا�ش���ًا اإىل دور لوري���ن كممثل���ة رائع���ة. ت���وؤدي دور 
العاه���رة ال�شابقة الناجية م���ن الهولوكو�شت، كاإمراأة ذات 
جم���ال يكاف���ح ال�شيخوخ���ة - مب�شارك���ة رائعة م���ع املمثل 
ال�ش���اب ال�شاع���د اإبراهيم���ا غ���وي - والفيل���م مقتب�س عن 
رواي���ة "اأمام���ك حي���اة " للكات���ب الفرن�شي روم���ان جاري 
اإدواردو  لوري���ن  جن���ل  اإخ���راج  وم���ن   )1914-1980(
بونت���ي، م���ن زوجه���ا املنت���ج ال�شينمائ���ي كارل���و بونت���ي 

 ..)1912-2007(
اأثناء ا�شرتاحة طويلة تقول �شوفيا يف مقابلة مع �شحيفة 
"بيلد": "عندما اأختار فيلمًا جديدًا، يجب اأن تكون الق�شة 
ملهم���ة وحمف���زة". واإنه���ا - تق���ول - تبحث ع���ن ن�شو�س 
"حتبه���ا حق���ًا". واإنها يف فيلم "لديك حياة اأمامك" كانت 
"غارقة يف احلمى"، لأن الت�شوير بالن�شبة لها "كاحلمى، 

مثل �شغف متوهج". 
كان الرتكيز يف الفيلم على ال�شاب مومو، الذي ينقل حبكة 
الأحداث الدرامي���ة يف الرواية من فرن�شا يف ال�شبعينيات 
اإىل اإيطالي���ا الي���وم، لكن قبل كل �ش���يء، �شورة لمراأة يف 
�ش���ن ال�شيخوخة، جتاوزتها �شدم���ة حمرقة "اآو�ش�شفيتز" 
الأملانية، ول �شك فاإن الفيل���م عودة رائعة، للممثلة �شوفيا 
لوري���ن، التي �شوه���دت فيها اآخر مرة قب���ل �شتة اأعوام يف 
الفيل���م الق�ش���ري "�شوت الإن�شان". وي���رى خرباء �شناعة 
الأف���الم الأمريكيون يف عودتها الطري���ق جلائزة اأو�شكار 
جدي���دة. اإذا ح�شل���ت عل���ى تر�شي���ح يف �شب���اق الأو�شكار 
هذا العام ع���ن فيلم "لديك احلياة اأمامك"، فيمكنها حتطيم 
رقم���ني قيا�شيني. بع���د اإن كان تر�شيحه���ا اآخر مرة جلائزة 

الأو�شكار عن فيلم "ال�شبي الذهبي" عام 1962. وفوزها 
يف فئ���ة "اأف�ش���ل ممثل���ة" ع���ن اأدائه���ا يف فيل���م "ومع ذلك 
يعي�ش���ون" عام 1960. �شيكون ذلك للوري���ن رقمًا قيا�شيًا 
للمرة الثالثة، اأي�شًا كاأكرب مر�شحة يف فئة "اأف�شل ممثلة" 
يف تاري���خ حفل توزيع جوائز الأو�شكار يف عمر يناهز ال�� 
86 عامًا. وللتعليق على هذه التقديرات والتنبوؤات، قالت 
املمثلة: "ال�شيء اجلميل يف الأو�شكار" اأنه "اعرتاف باأنك 
قم���ت بعمل ممت���از". واإذا ما فازت �شوفي���ا باجلائزة مرة 
اأخ���رى، فهذا يعني الكث���ري بالن�شبة لها. اإن���ه "�شيء مميز 
للغاي���ة". كم���ا اإنه���ا �شوف ل���ن تك���ون اأكرب فائ���زة بجائزة 
الأو�ش���كار يف فئته���ا فح�ش���ب، ب���ل �شتك���ون اأي�ش���ا اأك���رب 

�شخ�س �شنًا يف جميع فئات التمثيل ينال هذا ال�شرف. 
�شننتظ���ر اإذن اإىل اأن يت���م الإع���الن ع���ن الرت�شيح جلوائز 
الأو�ش���كار يف منت�ش���ف اآذار الق���ادم واإىل اأن يت�ش���ح م���ا 
اإذا كان وب���اء كورون���ا �شيوؤجل ال���دورة 93 حلفل توزيع 

اجلوائز يف 25 اأبريل 2021!؟

كتابة / تشستل فيليسيتي

ترجمة / أحمد فاضل

اأثارت مذكرات الفنان���ة العاملية �شوفيا لورين "اأم�س واليوم وغدا: حياتي" ال�شادرة حديثا 
القي���ل والقال بني اأو�شاط ال�شحاف���ة واملجالت ال�شادرة يف الغرب ب�شب���ب جراأتها ودخولها 
بتفا�شيل تن�شر لأول مرة عن عالقاتها الغرامية مع بع�س كبار جنوم ال�شينما العامليني اأمثال 
كاري غران���ت ومارلون براندو اللذين حتدثت عنهم���ا باإ�شهاب وكيف وقعت يف غرام غرانت 

بينما حاولت اإيقاف حماولت براندو للتقرب منها.
مذكراته���ا هذه �ش���درت بالتزامن مع احتفالته���ا باإمتامها ثمانني عاما من عمره���ا. ومع اأنها 
فتحت �شن���دوق ذكرياتها فيها مع فرانك �شيناترا واأودري هيبورن وريت�شارد بريتون ف�شال 
ع���ن ت���واأم روحها مار�شيل���و ما�شرتوياين واآخري���ن، اإل اأنها اأغفلت �شفح���ة مهمة من حياتها 
كان���ت قد حتدثت عنها يف مقابل���ة خا�شة مع �شحيفة ديلي ميل اللندنية بتاريخ 27 اأكتوبر / 
ت�شرين الأول ذكرت فيها معاناتها مع الإجها�س والإجناب والتي مل متر عليهما يف مذكراتها 
ول يع���رف �شبب حجب تلك ال�شفحة املهم���ة من حياتها عنها، ال�شحفية الإنكليزية فيلي�شيتي 
العاملة ب�شحيفة دي ميل ك�شفت يف مقابلتها مع النجمة الأ�شطورية ذلك حيث ا�شتهلت مقالها 

قائلة:
كنت اأعرف – والقول هنا ل�شوفيا لورين – اأن �شفرياتي يف عدد من عوا�شم العامل لت�شوير 
اأفالم���ي فيه���ا �شوف توؤثر على حمل���ي، هكذا ذهبت متحدثة ع���ن اأمل معاناتها والتي نتج عنها 

اإجها�س اثنني من اأطفالها غري املكتملني قبل ولدة ابنها كارلو يف عام 1968.
وق���د �شعرت باحلنني بعدها بالإجناب وهي تقرتب م���ن اأعوامها البالغة 30 عاما مع توقيعها 

لعدد من الأفالم التي �شتقوم بتمثيلها حيث قالت:
"كان���ت يل رغب���ة �شديدة لإجناب طفل والذي اأ�شبح هاج�شي لأنني بب�شاطة اأحب الأطفال 
عل���ى الرغ���م من ان�شغ���ايل بتمثي���ل جمموعة م���ن الأف���الم ولقائي م���ع اأ�شهر جن���وم ال�شينما 
الذين �شاركوين بها ووقعت يف حب بع�شهم وبقيت ات�شالتي بهم م�شتمرة حتى بعد وداعي 

لهم".
لوري���ن كان���ت تتحدث ع���ن معاناته���ا الأوىل لإجها�شه���ا حيث ب���داأت ت�شعر باأعرا����س حملها 
وه���ي توؤدي اأح���د اأدوارها يف فيلم يت���م ت�شويره يف نابويل وب�شبب اجله���د الذي بذلته يف 
ت�شويرها لفيلمها هذا فقد �شعرت باآلم رهيبة تنتابها وهي ت�شتقل م�شعد اأحد الفنادق الذي 

نزلت فيه هناك حيث اأغمي عليها ونقلت اإىل امل�شت�شفى حيث لزمت �شريرها قالت بعدها:
"يف تل���ك الليل���ة يف ميالنو �شعرت باأمل رهي���ب خا�شة واأنا اأ�شعد اإىل امل�شعد الذي اأغمي 
عل���ي داخل���ه ومل اأ�شع���ر اإل واأن���ا مم���ددة ف���وق �شري���ر امل�شت�شفى حت���ت حزمة م���ن الإ�شاءة 
اأحاطت بجدران الغرفة البي�شاء التي اأدخلوين اإليها والتي انت�شرت فيها رائحة املطهر الذي 
اخرتق كل خلية يف ج�شدي حتى اأح�ش�شت اأنه يثقب قلبي، بعد اأربع �شنوات اأ�شبحت حامال 

مرة اأخرى وهي بالن�شبة لظرويف اأكرث من معجزة".
بع���د جتربتها املري���رة تلك قررت النجمة لوري���ن و�شع جدول ينظم عمله���ا يف ال�شينما ويف 
اأوق���ات ا�شرتاحته���ا واإجازاته���ا حتى ل تثري اأي���ة �شجة حمتملة مع منتج���ي اأفالمها وهذا ما 
ح�ش���ل لالأ�ش���ف م���رة اأخرى حني �شعرت اأنه���ا تفقد جنينه���ا فهرعوا به���ا اإىل امل�شت�شفى حيث 

اأعطيت مهدئا قويا وتركت نائمة حتى ال�شباح اأو�شحت بعدها قائلة:
اأعرف ماذا �شيقول يل الطبيب ب�شبب  اآلمي فجاأة يف الرابعة �شباحا كنت  "عندما توقفت 
و�ش���ويل اإىل امل�شت�شف���ى متاأخ���رة، لكن���ه حينم���ا زارين ق���ال يل: ل �ش���ك اأنك ام���راأة ممتازة 
وجميلة، لكن من غري املوؤكد اأن يكون لديك اأطفال على املدى البعيد، الأقدار كذبت كل ذلك فقد 
م�شي���ت يف حملي واأجنبت اثنني م���ن اأجمل اأطفال العامل هما الآن كارلو 45 عاما و اإدواردو 

بونتي 41 عاما.

عن / صحيفة ديلي ميل اللندنية

صفحة لم ترويها صوفيا 
لورين في مذكراتها
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ترجمة: نجاح الجبيلي

ت�شرد املمثلة الإيطالية رحلتها من الفقر ال�شديد اإىل اأن 
اأ�شبح���ت اإحدى جنمات هولي���ود اجلميالت، يف هذه 
املذّك���رات، التي �شّميت ن�شب���ة اإىل اأحد اأفالمها، تروي 
املمثل���ة الإيطالية �شوفيا لوري���ن اأول اختبار مبكر لها 
على ال�شا�شة اإذ اأعل���ن: "وجهها ق�شري جدًا، فمها كبري 

جدًا، واأنفها طويل جدًا".
اإ�شاف���ة اإىل موهبتها )فازت بالأو�شكار عام 1960 عن 
فيلمها"امراأتان"كاأح�شن اأداء يف فيلم اأجنبي( ا�شتمّر 
اإطراء لورين كونها م���ن اأعظم املمثالت اجلميالت يف 
ال�شينم���ا جنبًا اإىل جنب مع مارل���ني مونرو واإليزابث 

تيلور واآفا غادرنر.
يف  �شدي���د  فق���ر  يف  ون�ش���اأت   1934 ع���ام  ول���دت 
بناب���ويل وو�شفت ب�"ع���ود الأ�شنان" ب�شب���ب �شاقيها 
النحيلت���ني وكان لديه���ا جّد وج���دة تدعوهم���ا "ماما" 
و"باب���ا" ب�شبب اأبيها الغائ���ب واأم �شابة غري متزوجة 
ه���ذه  م���ن  ف���ّرت  ال�شغ���رية(.  تدعوها"ماميتا")اأم���ي 
البداي���ة امل�شوؤوم���ة لتجد نف�شه���ا متّثل يف اأف���الم فيها 
ممثلون من ط���راز مار�شيلو ما�شتورياين وخمرجون 

عظماء من اأمثال"فيتوريو دي �شيكا".
املنت���ج  م���ع  �شاب���ة  وه���ي  اأي�ش���ًا  لوري���ن  انخرط���ت 
زواج���ًا  تزوجت���ه  بونتي"ال���ذي  ال�شينمائي"كارل���و 
في���ه م�ش���اكل لأن���ه كان متزوج���ًا اأوًل ولأن الكني�ش���ة 

الكاثوليكي���ة ترف����س ه���ذا ال���زواج ثاني���ًا. ا�شتم���رت 
عالقتهم���ا خم�شة عقود واأجنبا ابن���ني، واأحفادًا اأهدت 

لهم لورين كتابها هذا.
اإن زواج لوري���ن املبكر جعل منها حمط اأنظار جمتمع 
هولي���ود.. �شّدت مارل���ون براندو تارك���ة اإياه"ينتفخ 
كالبالون���ة"، و�شكا"رت�ش���ارد بريت���ون"اإىل لورين من 

ع���دم ولء اليزابي���ث تيلور يف ر�شالة له���ا تقول:"مثل 
ه���ذا احلب ال���ذي اأكّنه له���ا حتول اإىل اأ�ش���ف"، وهناك 
مع"غ���اري  متام���ًا  املكتمل���ة  غ���ري  الغرامي���ة  العالق���ة 
غرانت"م���ع ع���دم الإ�شارة اإىل اأنه من���ذ ذلك احلني كان 

�شاذًا جن�شيًا.
ويف فق���رة مزعجة تروي لورين كي���ف اأّن"بونتي"قد 

�شفعها عل���ى وجهها حني اأر�شل اإليها"غرانت"باقة من 
الأزهار. كتب���ت:"يف داخلي عرف���ت اأين كنُت اأ�شتحق 
ذل���ك اإىل ح���د ما"وم���ع ذل���ك ف���اإن عنف"بونتي"يب���دو 
كعالم���ة على"رج���ل يف حال���ة غرام"ودلي���ل عل���ى اأنها 

اختارت ال�شحيح.
كان���ت حي���اة لورين ت���رتدد ما ب���ني الرتف���اع )الرغبة 
بالأمومة والإجناز املهن���ي واحل�شول على الأو�شكار 
ال���ذي كان���ت خجل���ة ج���دًا م���ن جمعه���ا( والنخفا����س 
)الإجها����س وال�شج���ن ب�شب���ب التهرب م���ن ال�شرائب 
الت���ي ت�شر على اأنها كانت غلطة(. هناك بع�س ال�شور 
الرهيبة – التح�شري لالأدوار والزميل املده�س املزعج 
والذكري���ات الطويل���ة مثل �شك���وى عم���ر ال�شريف من 

و�شفة طهي الباذجنان لأمه. 
والأم���ر الأك���رث ت�شليًة ه���و الغداء امل�شّغر م���ع اأودري 
هيب���ورن )التي تت�شمن ورق���ة خ�س واحدة مع لفة من 
اجل���ن(، وتف�ش���ري ال�ش���ورة امل�شه���ورة للورين وهي 
تعطي ل�"ج���ني مان�شفيلد"نظرة جانبية ماكرة – يبدو 
اأن اأح���د ثدي���ي مان�شفيل���د ق���د اأط���ل عل���ى طب���ق ع�شاء 
لوري���ن. تكتب لوري���ن ب�ش���كل حا�شم:"الختفاء وراء 
مملك���ة هولي���ود ال�شاح���رة كان���ت ل���ه جوان���ب رديئة 

وب�شعة رف�شت اأن تكون اأية عالقة يل بها".
ت���رتك هذه املذّك���رات النطباع ب���اأّن لوري���ن �شخ�شية 
قلقة ورا�شخة ومرّكبة وامراأة قررت اأن تكون �شخ�شًا 

حقيقيًا يف حتدٍّ جلمالها العظيم.

باربارا إيلين / صحيفة األوبزرفر

ترجمة : رشا بركات

�شوفي���ا لوري���ن اأو �شوفي���ا �شي�شول���ون م���ن 
مواليد ع���ام 1934 يف مدينة روما اليطالية 
،والده���ا ري���كاردو كانت م���ع �شقيقته���ا ماريا 
اللت���ان عا�شتا مع والدتهما يف حي فقري حياة 
مزري���ة خ���الل احل���رب الأهلي���ة دون اأي دع���م 
م���ادي من اأح���د حتى بلغ���ت �شوفي���ا الرابعة 
ع�شر من عمره���ا حيث انقلبت حياتهم بعد اأن 
ا�شرتك���ت مب�شابقة مل���كات اجلمال وح�شدت 
اإحدى املرات���ب الأوىل ولفت���ت اهتمام املنتج 
كارل���و بونت���ي ال���ذي منحه���ا عاطف���ة الأبوة 
املفق���ودة لديه���ا وتزوج���ت من���ه يف 22 م���ن 

عمرها وكان يكربها ب31 عام .
العق���د   1950 ع���ام  وقع���ت �شوفي���ا لوري���ن 
الأط���ول بتاري���خ حياته���ا مع كارل���و وظهرت 
بع�ش���رة اأفالم م���ن اإنتاجه واأطل���ق عليها ا�شم 
�شوفيا لزارو لن اجلمه���ور راأى فيها جمال 

قد يوقظ لزارو من قربه.
ظه���رت لوري���ن يف بداياته���ا باأف���الم ايطالية 
منه���ا فيل���م Favorita و Aida عام 1953 
وانطلقت ع���ام 1957 اإىل العاملي���ة بالفيلمني 
Le Boy On Dolphin و -  للأمريكي���ني
end Of Lost. اأغرمت لورين بالنجم كاري 
غران���ت و�ش���كال ثنائيًا م���ن اأجن���ح الثنائيات 
الكومي���دي  الفيل���م  يف  ال�شينم���ا  بتاري���خ 
House Boatع���ام 1958 ،اأم���ا عقده���ا مع 
بارامون���ت بيكت�ش���رز ف���كان اأوىل جناحات���ه 
و   Desire Under The Elms الفيل���م 
Black Orchid ع���ام 1958، بعده���ا حفل 

عام 1960 بالنجاحات الكبرية للورين وكان 
اأهمه���ا الع���ودة اإىل ال�شا�شة اليطالي���ة بفيلم
The Woman ال���ذي ي���روي ق�ش���ة حي���اة 
ام���راأة اعتقلت وهي حتاول اله���روب بابنتها 
وكان م���ن املفرت����س اأن ت���وؤدي لوري���ن دور 
البن���ة لكنها اخت���ارت دور الأم ال���ذي اأبدعت 
ب���ه واعت���ربت اأيقونة م���ن اأيقون���ات ال�شينما 
يف الع���امل ا�شتحق���ت جائ���زة اأكادمي���ي اآورد 
لأف�شل ممثل���ة. يف الثمانينيات بداأت النجمة 
�شوفي���ا بالهتم���ام بابنيها كارل���و وادواردو 
وف�شل���ت التقلي���ل م���ن ظهوره���ا ال�شينمائ���ي 
واكت���ف بالظه���ور التلفزي���وين حي���ث قام���ت 

ببطولة م�شل�شل ي���روي ق�شة حياتها بعنوان 
 Sophia Loren:Her Own Story
واأدت في���ه دور �شوفي���ا ووالدتها عام 1980 
،وتفرغ���ت اأي�ش���ا لإن�ش���اء �شرك���ة خا�ش���ة بها 
واأنتجت عط���ر حمل ا�شمه���ا وماركة نظارات 
اأي�ش���ًا حمل���ت ا�شمها ، دخل���ت لورين ال�شجن 
ملدة 19 يومًا لعدم ت�شديها ال�شرائب املرتتبة 

عليها عام1982.
ح�شل���ت لوري���ن جائ���زة الأكادمي���ي اآورد عن 
جمم���ل اأعماله���ا ع���ام 1991 و�شرح���ت ب���اأن 
ال�شينما  كن���وز  ه���ي كنز من  "ه���ذه اجلائزة 
العاملي���ة" ولكن ذلك العام حمل للورين ماأ�شاة 
اأئ���رت يف حياتها وهي وف���اة والدتها مبر�س 

ال�شرطان عن عمر 77 عامًا.
ع���ادت بعده���ا �شوفي���ا لوري���ن لل�شينم���ا عام 
1994 بفيل���م Ready To Wear وبعدها 
اأف���الم ت�ش���درت  اأعماله���ا مبجموع���ة  تتال���ت 
كالع���ادة قائمة اأهم واأكرث الأف���الم جماهريية 

يف العامل منها:
S Grumpier Old Men عام 1995� -
 Between Strangers ع���ام1997�   liel
عام 2004. اخت���ريت النجمة لورين من بني 
اأجم���ل خم�شني ام���راأة بالعامل وف���ق ا�شتفتاء 
اأجرته جملة People وكان ت�شنيفها 21 من 
ب���ني اأكرث املمثالت العامليات جنومية وتاأثريًا 
يف ال�شينم���ا ،تراأ�ش���ت جلنة حتكي���م مهرجان 

كان ال�شينمائي الدويل عام 1966.
تعي����س النجم���ة حالي���ًا متنقلة ب���ني �شوي�شرا 

ولو�س اجنلو�س بني ابنيها وعائالتهم.

عن: موقع سينما 

اإنه���ا واحدة م���ن اأملع اأيقونات الع�شر الذهب���ي لل�شينما العاملية. ح���ازت #�شوفيا لورين على 
جائ���زة "اأو�ش���كار"، وفازت ب�ش���ت جوائز "غولدن غل���وب"، كما ح�شلت عل���ى املركز احلادي 

والع�شرين لأعظم جنمة �شينما يف هوليوود الكال�شيكية من معهد الفيلم الأمريكي. 
وع���ادت لوري���ن )اإىل الأ�ش���واء بفيل���م جديد من اأف���الم "نتفليك����س" الأ�شلية، واإخ���راج ابنها 
اإدواردو بونت���ي، حت���ت عنوان "القادم من حياتن���ا" )"The Life Ahead"( الذي �شيبّث 
عرب تطبيق "نتفليك�س". موؤخرًا اأدلت لورين مبجموعة حَكم جمعتها عرب ال�شنني، يف حديث 
اأجرته معها جملة الرابطة الأمريكية للمتقاعدين )AARP(، قالت خاللها اأنها ل تزال ت�شعر 
وكاأنه���ا يف �شّن ال�20، وك�شفت عن �شتة درو�س ع���ن احلياة، ن�شرت "الدايلي مايل" مقتطفات 

منها. يف الآتي، اأبرز ما جاء يف ن�س املقابلة: 
يف الدر�س الأول، قالت لورين اإنها ت�شّجع نف�شها دائمًا، م�شيفًة اأنها ت�شعر بالأمان يف هويتها.
ويف الدر����س الث���اين، ن�شحت بالبقاء على توا�ش���ل م�شتمّر مع العائلة. فل���دى لورين ولدان، 
هم���ا كارلو بونتي )51 عام���ًا( واإدواردو بونتي )47 عامًا( من زوجه���ا الراحل كارلو بونتي، 
ال���ذي ت���ويف عن عمر يناهز 94 عامًا يف عام 2007 ب�شبب م�شاعف���ات رئوية. واأّكدت النجمة 
اأنه���ا تتوا�ش���ل مع اأحفادها الأربعة عرب املكاملات الهاتفية وال�ش���ور مبا اأنها تعي�س يف جنيف 

يف �شوي�شرا.
اأّم���ا الدر�س الثالث ال���ذي تعلمته، فهو ال�شتمت���اع بكل حلظة، حتى بالأح���داث ال�شغرية مثل 
تن���اول ال�شوك���ول. وراأت لوري���ن اإّن الدر�س الرابع ه���و جتنب التفكري ال�شلب���ي، فقالت: "اإذا 
كن���ت ب�شحة جيدة وت�شتمتع مب���ا تفعله لن تفّكر باأّنك قد متوت غدًا". واأ�شافت اأنها تت�شتمتع 
مب�شاه���دة الأفالم والعم���ل والذهاب اإىل الكني�شة. ويف الدر�س اخلام����س، �شرحت لورين اأّنه 
يج���ب التق���ّدم يف ال�ّشن ب�شكل طبيع���ي، "فلما الإقدام عل���ى تغيري املالم���ح اخلارجّية اإن كنت 
�شعي���دًا م���ن الداخل؟ مل اأفكر يف ذل���ك اأبدًا. اأنا اأح���ب نف�شي. اأنا معجب���ة بنف�شي!". ون�شحت 
بتقّب���ل الأم���ور كما هي قائلًة: "لقد حزن���ت جدًا عند وفاة زوجي، فم���ن امل�شتحيل التغلب على 
ه���ذا الن���وع من امل�شاعر". بداي���ات لورين مل تكن �شهل���ة اإطالقًا، اإذ ن�ش���اأت يف بيٍت فقري، رغم 
حتّدر والدها من عائلة اإيطالية نبيلة. رف�س والدها الزواج من والدتها وتركها لرتبية ابنتيها 
�شوفي���ا وماري���ا مبفردها. ويف �شّن ال����16، �شاركت لورين يف م�شابقة جم���ال بف�شتان حاكته 
له���ا جدته���ا من �شتائر �شالون اأ�شرته���ا وكان املخرج الإيطايل وزوجه���ا امل�شتقبلي كارلو اأحد 

احلكام يف امل�شابقة، وكان يكربها ب�21 عامًا حينها
عن: جربدة النهار اللبنانية 

أمس واليوم وغدًا:

حياتي.. كيف أصبحت صوفيا لورين الفقيرة نجمة سينمائية

صوفيا لورين... وستة صوفيا لورين ، تحفة سينمائية خالدة
دروس من الحياة
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متع���ة حقيقية يعي�شها من يواكب ع���ودة اأيقونة ال�شينما 
العاملي���ة �شوفي���ا لوري���ن اإىل التمثي���ل م���ن خ���الل فيل���م 
the life ahead م���ن اإنت���اج نتفليك����س. بعد غياب 11 
عام���ًا عن ال�شينم���ا، تقدم �شوفيا لوري���ن دورًا موؤثرًا يف 
�شخ�شي���ة مدام روزا اإىل جانب الفتى ال�شنغايل »مومو« 
حيث ين�شج���ان معًا م�شاهد تتوغ���ل يف العمق الإن�شاين 
والأحا�شي����س املت�شابه���ة الت���ي جتم���ع بني بطل���ي الفيلم 

روزا ومومو رغم الفارق العمري والعرقي.
»�شيدت���ي« كان���ت املطبوع���ة العربي���ة الوحي���دة التي مت 
اختياره���ا لالإ�ش���اءة عل���ى ه���ذا العم���ل من خ���الل بطلته 
�شوفيا لورين التي اأجابت ع���ن اأ�شئلتنا، ومعها نغو�س 

يف تفا�شيل الفيلم وال�شخ�شية.

كيف تصفين تجربتك في العودة إلى السينما للمرة 
األولى بعد سنوات؟

اأتعام���ل م���ع كل فيل���م بنف�س م�شت���وى القل���ق واحلما�س 
واللت���زام كم���ا ل���و كان فيلم���ي الأول، ومل اأنظ���ر له���ذا 
امل�ش���روع ب�شكل خمتل���ف. اأحببت كل دقيق���ة ت�شوير يف 
 Edoardo هذا الفيلم مع ابني املخرج اإدواردو بونتي
Ibr Ponti واملمث���ل ال�شري���ك الرائع اإبراهيم���ا جيه -

hima Gueye الذي ي�شاركني البطولة.

ما الذي دفعك الختيار فيلم The Life Ahead؟
اأحبب���ت ق�ش���ة روم���ان غ���اري Romain Gary الت���ي 
الق�ش���ة   ،The Life Before Us رواي���ة  يف  قدمه���ا 
مث���ل  نعي�شه���ا  مب�شاع���ر  ومرتبط���ة  وملحمي���ة  موؤث���رة 
الت�شام���ح والهج���رة واحل���ب. وقد وقع���ت يف حب مدام 
روزا ال�شخ�شي���ة الت���ي اأوؤديه���ا يف قوته���ا و�شعفها.لقد 

ذكرتني هذه ال�شخ�شية بوالدتي.

ما هــي التحديات التــي واجهتك أثنــاء التصوير وال 
سيما بعد غياب طويل عن التمثيل؟

اأعت���رب كل يوم حتديًا بالن�شب���ة اإيّل واأ�شتثمر كل طاقاتي 
يف كل عم���ل اأقدم���ه. لق���د اأردت اأن اأقدم اأف�ش���ل ما عندي 
لهذا الفيل���م. كل حلظة على ال�شا�شة مهمة، واأ�شعب جزء 
يف كل فيل���م هو احلفاظ عل���ى قوتك وطاقتك حتى تتمكن 
م���ن العطاء. لقد كن���ت حمظوظة اأي�ش���ًا ب�شريكي ال�شاب 

اإبراهيما جيه واملخرج الذي اأثق به متامًا.
عملي مع ابني نعمة كبرية

الفيلم مــن إخراج ابنــك إدواردو بونتي، هل يمنحك 
عامل القربى مزايا إضافية أثناء العمل معه؟

هذه هي املرة الثالث���ة التي اأعمل فيها مع ابني اإدواردو. 
اأعت���رب العمل مع �شخ�س يعرفن���ي كما يعرف نف�شه نعمة 
كبرية، فهو يعطيني القوة وميدين بالأمان ول ي�شت�شلم 

حتى اأقدم اأف�شل ما عندي.

كيف كانــت تجربة العمل مــع Netflix  نتفليكس، 
ولماذا اخترت هذه المنصة؟

جترب���ة ت�شب���ه احلل���م. لحظ���ت م���دى دعمه���م و�شغفهم 
بالفيل���م اإ�شافة اإىل كيفية اهتمامه���م مبمثليهم و�شانعي 
الأف���الم، مم���ا يجعل من ال�شع���ب العمل م���ع غريهم عند 
املقارنة. اأحرتم حق���ًا ما تفعله نتفليك�س لل�شينما العاملية 
حي���ث يقدمون من�شة مميزة ل�شانع���ي الأفالم من جميع 

اأنحاء العامل.

يبرز موضوع الحوار بين األجيال والثقافات المختلفة 
ركيزة أساســية في الفيلم. هل من رســائل موجهة 

إلى العالم في هذا اإلطار؟
نح���ن نعي����س يف ع���امل يتزايد في���ه ال�شتقط���اب، على ما 
يب���دو اأن كل �شيء يف�شل بينن���ا وعلينا تغيري ذلك، يجب 
علينا تعلم كيفية تقب���ل اختالفاتنا واإدراك اأن ما يوحدنا 
اأكرث مم���ا يفرقن���ا. علينا اأي�ش���ًا اأن نتعل���م ال�شتماع اإىل 

بع�شنا وعدم �شحن النفو�س �شد بع�شنا البع�س.
ما هو امل�شهد الذي اأّثر بك خالل تاأدية دور مدام روزا؟

اأنا اأح���ب امل�شاهد العاطفية ولكني اأح���ب الرق�س اأي�شًا. 

لذل���ك فامل�شه���دان املف�شالن ل���دي غالبًا كانا عن���د ان�شمام 
»موم���و« يل يف القب���و والتح���دث مع���ه ح���ول ما�شي���ي 
كناجي���ة من املحرقة. وامل�شه���د الثاين املف�شل على الرغم 
من اأنن���ي كنت خائفة من القيام به، ه���و الرق�س مع لول 
اإح���دى �شريكات���ي يف الفيل���م. كانت رائع���ة خا�شة اأنني 

اأحب املو�شيقى الربازيلية التي رق�شنا على اأنغامها.
م���ا ال���ذي يجم���ع م���دام روزا، ال�شخ�شي���ة الت���ي اأديته���ا 

والطفل ال�شنغايل مومو الذي اعتنيت به خالل الفيلم؟
ظاهري���ًا، يبدو اأن كل �شيء يف�شل بينهما: العرق والدين 
والثقاف���ة واجليل، ولكن يف احلقيق���ة هما وجهان لعملة 
واح���دة. كالهم���ا ناجي���ان، وكالهم���ا ن�ش���اأ يف ال�ش���ارع 

ويربطهما ما�شيهما امل�شرتك واملت�شابه يف عدة نواٍح.

ما الذي دار في ذهنك عندما شــاهدت الفيلم للمرة 
األولى؟

اأّث���ر بي بعمق لأنها ق�شة مهمة يج���ب �شردها اليوم. فهو 
بحق فيلم جلميع الأعمار والثقافات. يف هذا العامل نحن 
بحاج���ة اإىل اإع���ادة توحيد النا����س. والفيل���م ي�شري بهذا 

الجتاه.

ما األفــالم التي شــاهدتها مؤخرًا؟ هــل هناك نوع 
معين تستمتعين به؟

�شاه���دت موؤخرًا فيل���م Brief Encounter من اإخراج 
ديفي���د لني، وهو ق�شة حب موؤث���رة وح�شا�شة. وكما قلت 

لك اأنا اأحب هذه الق�ش�س.

من هي أيقونة السينما اليوم؟
ل يوجد ا�ش���م واحد فقط ميكنني متيي���زه. هناك الكثري 
من املمثل���ني واملمثالت الرائعات مم���ن اأحب، وهذا زمن 

مميز لالأفالم.

يجســد الفيلم حالــة الوحدة والعزلة التي تعيشــها 
مــدام روزا في أيامهــا األخيرة. هــل تخيفك الوحدة 

في حياتك العادية؟
نحن نتعلم من كل عاطف���ة اأو �شعور نختربه يف حياتنا، 
ول ينبغ���ي جتاهل اأي منها، ول حتى ال�شعور بالوحدة. 
وكلم���ا تقبلنا كل امل�شاعر، كانت القدرة اأف�شل يف التغلب 

على الأ�شباب الكامنة وراءها.
ر�شالتي لالأطفال

ما هي رسالتك لألطفال األيتام مثل مومو واألطفال 
الذين يعيشون التشرد والضياع؟

ل���كل موم���و موج���ود يف هذه احلي���اة، هناك م���دام روزا 
قد يلتقيه���ا لتعتني به. طامل���ا اأننا نبق���ي قلوبنا وعقولنا 
منفتح���ة، فاحلياة مليئة مبعجزات غ���ري متوقعة واأنا�س 
عل���ى ا�شتع���داد للتوا�ش���ل الإيجابي مع الآخري���ن الذين 

يعانون.

ماذا تحضرين للمستقبل القريب بعد هذا الفيلم؟
اأح���ب اأن اأعي����س يف احلا�ش���ر كل ي���وم بيوم���ه ب���دًل من 
التفك���ري يف امل�شتقب���ل. يف الوق���ت احل���ايل، اأرك���ز على 
هذا الفيلم واأبذل ق�ش���ارى جهدي مل�شاركته مع اأكرب عدد 

ممكن من النا�س.

ما هي ردة الفعل التي تتوقعينها إثر العرض األول 
للفيلــم The Life Ahead، ومــن برأيك سيســتمتع 

بهذا الفيلم أكثر من غيره؟
عندم���ا �شاه���دت الفيل���م للم���رة الأوىل بكيت كث���ريًا لأنه 
يج�شد ق�شة حب و�شداق���ة جميلة وموؤثرة. كما اأعطاين 
الإمي���ان والأم���ل. اأمتن���ى اأن يخترب كل م���ن ي�شاهده من 

جميع الأعمار والثقافات هذه الأحا�شي�س.

The Life Ahead ملخص فيلم
توؤدي �شوفيا لورين دور مدام روزا اإحدى الناجيات من 
املحرقة »الهولوكو�شت« والتي تعمل على رعاية الأطفال 
يف منزلها يف اإيطاليا، ومن �شمنهم الفتى املت�شرد مومو 
ال�شنغ���ايل وعم���ره 12 �شنة الذي ح���اول اأن ي�شرقها يف 
ال�شارع ثم انتقل اإىل منزلها لكي ترعاه وتهتم به. تن�شج 
مدام روزا عالقة اأ�شرية مع مومو فيها الكثري من م�شاعر 
الأموم���ة اجلميل���ة والتالق���ي ب���ني �شخ�ش���ني وحيدي���ن 
جتمعهما اأحا�شي�س الغربة الداخلية وذكريات كل منهما.

عن مجلة سيدتي 

صوفيا لورين... وستة 
دروس من الحياة

صوفيا لورين: 

هذه رسالة مدام روزا ألطفال العالم



 

- 1 -
- ا�شمه���ا: �شوفيا، وقد حر�شت على الحتفاظ به 

اإىل الآن.
- ولقبه���ا تغ���ري اأكرث من م���رة حتى ا�شتق���ر على: 

لورين.
- اأّما ا�شمها الكامل فهو: �شوفيا كو�شتنزا بريجيدا 
في���الين �شيكولون: فهي بنت كل من الزوجني غري 
املرتبطني �شرع���ا: �شيليكون )املهند�س( وروميلدا 

فيالين )اأ�شتاذة البيانو(.
اأي�ش���ا: �شوفي���ا لزارو يف املج���الت  - وا�شمه���ا 

امل�شَورة التي كانت حتاول مناف�شة ال�شينما.

- 2 -
- و�شوفيا لورين الت���ي باتت معروفة بهذا ال�شم 

هي:
- م���ن مواليد �شنة 1934 يف قرية غري بعيدة عن 

مدينة ميالنو الإيطالية.
�ش���وف تغط���ي عل���ى كل  الطويل���ة  - وم�شريته���ا 
اأ�شمائه���ا واألقابه���ا، املدني���ة منها والفني���ة، لتكون 

فقط: �شوفيا لورين.

- 3 -
- يف �شنوات مراهقتها �شوف ت�شتهويها امل�شاركة 
يف مناظ���رة اختي���ار ملك���ة جم���ال اإيطالي���ا، فجاء 

ترتيبها الثانية.
- ولك���ن... جلن���ة التحكيم ارت���اأت اأن ت�شن���د اإليها 

وتخرتع من اأجلها: جائزة الأناقة.

- 4 -
- ح�شل���ت �شوفي���ا على �شمع���ة وانت�ش���ار بعد اأن 
ظه���رت يف بع����س الدوريات التي تهت���م باملجالت 
امل�ش���ورة، وحت���ت ا�ش���م م�شتع���ار ه���و: �شوفي���ا 

لزارو.
- ع���ام 1951. ح�شل���ت عل���ى اأدوار ثانوي���ة يف 
ال�شينما، وكانت فيها ن�شبة كبرية من العري، مثل 
»يا لها م���ن ليال ظريفة«، و»ليلت���ان مع كليوباترا« 

عام 1953.
- وقته���ا مل تتج���اوز 16 عام���ًا يف ظهورها الأول 

و18 يف الثاين.

- ه���ذا الظه���ور �ش���وف يقابله موقف���ان متقابالن: 
اعرتا�س من الرقابة الإيطالية، وترحيب فرن�شي.

- 5 -
- ولكن... نقطة التحول الكبرية كانت مع املخرج 
الإيطالي���ة  الواقعي���ة  ورائ���د  ال�شه���ري  الإيط���ايل 
املخرج »فيت���وري دي �شيكا« ال���ذي اأ�شند لها دورًا 

.)La ciciara( يف �شريطه
- وبف�ش���ل ه���ذا ال�شري���ط الأول، ف���ازت �شوفي���ا 
بجائ���زة يف براع���ة الأداء الن�شائ���ي يف مهرج���ان 

»كان«. وحدث هذا �شنة 1952.
- وكان عمرها 18 ربيعا.

- هك���ذا، كانت النطالقة له���ذه املمثلة ال�شابة ذات 
الق�شم���ات احليوية، واجلاذبي���ة الأنثوية، وال�شّر 
الإيط���ايل  الطاب���ع  ذات  وال�شخ�شي���ة  اخلف���ّي، 

ال�شعبي.
- ولك���ن م���ع ذل���ك ال���ذكاء اخل�شو�ش���ي يف الأداء 

التمثيلّي.

- 6 -
- وظّل ا�شم )�شوفيا( ا�شمها الأثري لدْيها، فلِب�شْتُه 

دون اأن تخلْعُه اإّل...

م�ش���رية  ع���رب  مثلْته���ا،  الت���ي  الأدوار  ل�شال���ح   -
�شينمائية امتدْت عقودًا بداأت يف مطلع خم�شينات 

القرن املا�شي، وعرب اأكرث من اأربعني �شريطًا
- ف�شال عن بع�س الأعمال التلفزيونية.
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- �شوف تتحول حياته���ا، بعد هذا التتويج املبكر، 
ولك���ن �ش���وف ل تغرّت به���ذا املجد ال���ذي ي�شتدعي 
�شيئ���ا واح���دا ه���و: الطم���وح وط���ول النف����س يف 

م�شرية طويلة.
- لقد كانت النطالقة على هذا النحو، لهذه املمثلة 
ال�شاب���ة ذات الأ�ش���ول الطبقي���ة ال�شعبي���ة، وذات 
الق�شم���ات احليوية، وال�شّر اخلف���ّي، وال�شخ�شية 
املثاب���رة عل���ى العم���ل، واملحافظ���ة عل���ى الطاب���ع 
الإيط���ايل ال�شعبي، ولكن ذات الذكاء اخل�شو�شي 

يف الأداء التمثيلّي.
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- و�شوف ت�شري حياة �شوفيا �شل�شلة من الأدوار، 

فهي ل تخلع دورًا اإل لتلب�س دورًا اآخر.
- وهذا ما ترجمت���ه حياتها، واأظهرته يف اأكرث من 

اأربعني �شريطًا.

- وه���ي الت���ي �ش���وف ت�ش���ري املمثل���ة الإيطالي���ة 
العاملي���ة، واأيقون���ة اإيطاليا، وق���د �شجلت ح�شورًا 
لفت���ًا عرب اأدوارها املتنوعة يف تاريخ ال�شينما يف 

اإيطاليا والعامل.
- ونالت اأكرث من جائزة وتكرمي على اأداء اأدوارها 

املتنوعة.
- وحياته���ا الفني���ة باتت م�ش���دودة اإىل روائع يف 
ال�شينم���ا العاملي���ة يف اإيطالي���ا وفرن�ش���ا واأوروبا 

واأمريكا والعامل.
- وظل���ت يف ذاكرة ع�شاق الف���ن ال�شابع من اأجيال 

خمتلفة.
- رغم ان�شحابها بفعل العمر.
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 - الثمان���ني.  الآن جت���اوزت  لوري���ن  - و�شوفي���ا 
ولك���ّن اآخر اأخبارها ما زال���ت تثري ع�شاق اأدوارها 
جنم���ة  يتذك���رون  فه���م  الع���امل،  يف  املنت�شري���ن 

�شينمائية ا�شتثنائية يف الفن ال�شابع.
- ل يف اإيطالي���ا اأو اأم���ريكا وح�ش���ب، ب���ل ويف كل 

اأنحاء العامل دون ا�شتثناء العامل العربي.
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- الالف���ت للنظ���ر اأن �شوفيا لوري���ن، مل ت�شاأ اإل اأن 
ت���دّون اأفكاره���ا، وحياته���ا وم�شاعره���ا، وحتك���ي 
عذاباته���ا وانت�شاراته���ا وانك�شاراته���ا يف كت���اب 
ا�شم���ه: »اأم����س اليوم وغدا« )ن�ش���ر يف جّل اللغات 

احلية(!
- ومث���ل ه���ذا العم���ل التوثيقي اأو حكاي���ة ال�شرية 
الذاتي���ة، ه���و ن���وع م���ن النت�ش���ار الذي ل ب���د اأن 

ي�شّجل كهدف �شد خمتلف العقبات.
- ولالأ�ش���ف، ف���اإّن ال�ش���رية الذاتي���ة اأمر ن���ادر، بل 
الع���امل  اأه���ل مهنته���ا يف  م���ع  وغري���ب احل���دوث 

العربي.
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- وال�ش���وؤال: ه���ل الفنان���ون العرب الكب���ار رجال 

ون�شاء عاجزون عن تدوين �شريتهم يف كتاب؟
- اأم اأنه���م مل يعي�ش���وا معان���اة و�شعوب���ات عن���د 
الظه���ور، واحلال اأن حال بع�شهم كان اأتع�س قليال 
اأو كث���ريا باملقارنة م���ع ما عا�شت���ه وعانته �شوفيا 

لورين؟
- ملاذا ؟ هل املانع هو اخلجل... من املا�شي!

عن: مجلة المجلة

صوفيا لورين... ملكة الفن السابع

دخلت إلى السينما من أكبر األبواب 
وسجلت تاريخها في كتاب
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