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والحرمان،  بالح�سرة  �سعور  يالزمه  اأن  لبد  لك..  قريبًا  تفقد  اأن 

تفقد  اأن  ولكن  اعتياديًا..  اأمــرًا  اأ�سبح  قد  اأي�سًا  ولكنه  واأليم،  �سعب 

وهو  الأفــالم  في  �ساهدته  الدنيا،  هذه  على  وعيت  منذ  لزمك  �سخ�سًا 

يتاألق ويكبر، من فيلم اإلى فيلم.. ومن �سخ�سية اإلى اأخرى.. متقم�سًا 

�سخ�سيات اأثرت فيك وفي وعيك ووجدانك.. فهو حقًا لأمر ي�ستع�سي 

على الفهم..!!

الإح�سا�س،  �سيكون  فكيف  وع�سير...  �سعب  اإح�سا�س  الفقد.. 

نور  الراحل  الفنان  غير  من  جديدة  م�سرية  فنية  اأعمال  نتقبل  ونحن 

ال�سريف.. فهذا الفنان قد �سيطر على ذواتنا طوال هذه ال�سنين.. وهو 

الذي اأ�سبح جزءًا مهمًا من هذه ال�سينما، بل وجزء هام في حياتنا..!!

فالفنان نور ال�سريف، الذي غاب عن عالمنا هذا الأ�سبوع، اأ�سبح 

منذ  ذاكــرتــنــا..  من  جــزءًا  اأ�سبح  باأكمله..  وتاريخنا  حياتنا  بمثابة 

�سخ�سية  بــاأداء  يقوم   )1966  - ال�سوق  )ق�سر  فيلم  في  �ساهدناه  اأن 

والمنا�سل  المثالي  والحالم  الهادئ  المثقف  ذلك  عبدالجواد..  كمال 

نجيب  �سخ�سيات  اأهــم  اإحـــدى  بالطبع  وهــي  الــواقــع..  عــن  المنعزل 

محفوظ الروائية.

ملفتة  اإمكانيات  ذو  فنان  ال�سريف،  نور  الراحل  اأن  اإلــى  اإ�سافة 

الوطني  لـــدوره  وواع  مثقف  فــنــان  اأيــ�ــســًا  فهو  التمثيل،  الأداء  فــي 

اأنه كريم  اأي  فنان معطاء..  اأنه  اأهميته تكمن في  اأن  والتنويري.. كما 

في عطائه الفني، بل ويتميز بهذه ال�سفة عند جميع من تعامل معه.. 

جزيل في عطائه المتوا�سل للجميع.. منذ بداأ م�سواره مع الفن، ونحن 

في  كثيرة..  مجالت  في  الفنان،  هذا  م�ساهمات  على  ونتعرف  ن�سمع 

عطاء  كلها  حياته  الدعم..  في  التدريب..  في  الإخــراج..  في  التمثيل.. 

اكت�ساف  مجال  في  اإ�سهاماته  �سيء.  باأي  عليهم  يبخل  ل  حوله..  لمن 

المواهب، كثيرة.. في التمثل، والإخراج على ال�سواء.

منذ طفولته، ظهرت مواهبه، التي بداأت بكرة القدم، كما كانت لديه 

ميول في الر�سم والنحت.. اأما موهبته في التمثيل، فقد كبرت معه منذ 

العامة،  الثانوية  من  بعد تخرجه  بالمدر�سة.  التمثيل  ق�سم  في  ا�سترك 

للفنون  العالي  المعهد  دبلوم  على  ح�سل  حتى  التمثيل،  بمعهد  التحق 

الم�سرحية )تمثيل واإخراج م�سرحي( عام 1967. ثم تزوج من الفنانة 

1972. وعمل بالم�سرح القومي )1967 - 1972(، وعمل  بو�سي عام 

 .)1973  -  1972( الم�سرحية  للفنون  العالي  المعهد  في  معيد  اأ�ستاذ 

ال�سوق  )ق�سر  بفيلم  بداية  كممثل،  الأعمال  من  مجموعة  في  ا�سترك 

والتلفزيون  ال�سينما  في  المهمة  الأدوار  من  العديد  ثم   .)1966  -

اأن  كما  جــدارة..  عن  والثمانينات  ال�سبعينات  نجم  وكان  والم�سرح.. 

نجمه لم يعرف الأفول حتى وفاته.

وال�سخ�سيات  الأفــالم  لبع�س  نتطرق  �سوف  الباب..  هذا  في  هنا 

نزعم  اأفالم و�سخ�سيات،  اأفالمه.. وهي  في  الراحل  فناننا  قدمها  التي 

قمنا  اأفــالم  اأنها  كما  الطويل.  ال�سينمائي  م�سواره  في  الأبــرز  باأنها 

بدرا�ساتها وفح�سها م�سبقًا، وكتبنا عنها اأي�سًا.. وهي ح�سب اأهميتها: 

عن  البحث   -  1982  - م�سرية  حدوتة   -  1982  - الأتوبي�س  �سواق 

�سيد مرزوق - 1991 - �سربة �سم�س - 1979 - ليلة �ساخنة - 1995 

- الكرنك - 1975 - اأهل القمة ـ 1981 - دم الغزال - 2005 - حبيبي 

دائمًا - 1980 - اآخر الرجال المحترمين - 1984 - ال�سعاليك - 1985 

- العار - 1982 - عمارة يعقوبيان - 2006 - الرغبة - 1979 - الزمار 

- 1985 - ناجي العلي - 1992 - دماء على الأ�سفلت - 1992 - زمن 

حاتم زهران - 1987 - المطارد - 1985.

الم�ستقلة  ال�سينما  مهرجان  يفرز 

العناوين  من  العديد  عادة  »�سندان�س«، 

ال�سينما  منتجو  يحر�س  التي  ال�سيقة، 

عر�سها  حــقــوق  �ــســراء  على  الــتــجــاريــة 

رتابة  لك�سر  اإل  ل�سيء  ل  وتــوزيــعــهــا، 

ـــى  ــحــول اإل ــت ظـــاهـــرة الأفـــــــالم الـــتـــي ت

اأفــالم  �ــســواء  اأجـــزاء،  �سال�سل مــن عــدة 

الأك�سن الخا�سة بالأبطال الخارقين، اأو 

الرومان�سية مثل »ال�سفق« اأو المغامرات 

العناوين  بين  من  بوتر«.  »هــاري  مثل 

اأفرزتها دورة المهرجان هذا العام  التي 

زوبــيــل،  كــريــج  لــلــمــخــرج  زكـــريـــا«  »زد 

العنوان  بنف�س  روايـــة  عــن  والــمــاأخــوذ 

لالأديب الأميركي روبرت اأوبراين.

رومان�سي  اإطار  في  الفيلم  يتناول 

غــيــر تــقــلــيــدي فــكــرة نــهــايــة الــعــالــم من 

الأطـــراف،  ثالثية  عاطفية  عالقة  خــالل 

و�سراعات  لمواقف  اأبطالها  يتعر�س 

فكرة  اأن  ورغــــم  وجـــــودي.  عــمــق  ذات 

العديد  اجــتــذب  مو�سوع  العالم  نهاية 

مـــن الأعــــمــــال الــ�ــســيــنــمــائــيــة مـــوؤخـــرا، 

بولوك  �ساندرا  بطولة  »جــاذبــيــة«  مثل 

بطولة  »اإنتر�ستيلر«  و  كلوني،  وجورج 

وكالهما  ماكنوه،  وفن�سنت  هاثواي  اآن 

الــعــلــمــي. بخالف  الــخــيــال  مــن نــوعــيــة 

اإل   ،»2012« مثل  الكوكب،  دمــار  اأفــالم 

الأعمال،  هذه  عن  يتميز  زكريا«  »زد  اأن 

من  تبرز  �سخمة  ميزانية  اإلى  بافتقاره 

الدمار  كارثة  الخا�سة  الموؤثرات  خالل 

اأنه  اإل  بالكوكب،  لحقت  التي  ال�سامل 

عمقا  اأكثر  ب�سورة  يتناول  المقابل  في 

الباقين  بين  الإن�سانية  العالقات  تفاعل 

على قيد الحياة من هذا الدمار.

يــ�ــســتــعــر�ــس الــعــمــل قــ�ــســة فــتــاة 

هذا  فــي  وحــيــدة  نف�سها  وجــدت  �سابة، 

ــم، بــمــفــردهــا عــلــى ظــهــر الــكــوكــب  ــعــال ال

كارثة  ب�سبب  للكلمة،  الحرفي  بالمعنى 

الب�سري  الجن�س  ح�سارة  دمرت  نووية 

بعالم  يوم  ذات  تلتقي  اأن  اإلى  بالكامل، 

اإيــجــيــوفــور(،  )�سفيتل  ــركــي  ــي ــرواأم اأف

الحا�سل على الأو�سكار عام 2014، عن 

دوره في فيلم »12 عاما من العبودية«.

تن�ساأ بينهما عالقة اإن�سانية خا�سة 

داخــل  والن�سجام،  ال�سعادة  ت�سودها 

بيئة ريفية �سديدة الرومان�سية، في بلدة 

اأر�سي  بفردو�س  اأ�سبه  و�سط  �سغيرة 

وحواء،  اآدم  بع�سر  يذكر  العدم،  و�سط 

ظهر  على  الب�سري  الجن�س  انت�سار  قبل 

الأر�س.

ت�ستمر الحياة على هذا الحال، اإلى 

باين«،  »كري�س  ثالث  �سخ�س  يظهر  اأن 

يت�سم بالغمو�س والخبث، يفر�س نف�سه 

لتتخذ �سكل مثلث رعب،  على عالقتهما، 

البحث  كانت  الأ�سا�سية  قاعدته  اأن  رغم 

عن الحب وال�سعادة.

عــنــد هـــذه الــمــرحــلــة مـــن الــعــالقــة 

�سديد  دراميا  منحى  الفيلم  ق�سة  تاأخذ 

تفا�سيله  ي�سبه في  قد  التوتر والإثــارة، 

الرعب  اأفــالم  �سيناريوهات  من  الكثير 

زكريا«  »زد  خ�سو�سية  اأن  اإل  والإثارة، 

بعد  تتطور  هنا  الأحـــداث  اأن  من  تاأتي 

نهاية العالم ولي�س قبل ذلك. كما ت�سفي 

الطيبة  بادية  بمالمحها  باين  �سخ�سية 

على الأحــداث المزيد من الإثــارة، نظرا 

طباعا  يخفي  الطيبة،  هــذه  خلف  لأنــه 

لديه  تتحرك  ف�سيئا  و�سيئا  ال�سر،  بالغة 

على  ال�ستحواذ  اأجل  من  النوازع  هذه 

الأنثى الوحيدة المتبقية 

على ظهر الأر�س بعد فناء الجن�س 

الب�سري.

بمهارة  مم�سكا  ــل،  ــي زوب يــتــحــرك 

باأطراف الخط الرومان�سي الواهي بالغ 

اله�سا�سة، مع طرف الخط الثاني �سديد 

�سمات  يعك�س  الــذي  والعمق  الو�سوح 

الــ�ــســر فــي الــنــفــ�ــس الــبــ�ــســريــة مــن طمع 

وج�سع وعن�سرية وتمييز.

الفيلم  قام زوبيل بت�سوير م�ساهد 

البكر  الطبيعة  حيث  نــيــوزيــلــنــدا،  فــي 

في  نجح  ذلــك  ومــع  الخالبة،  والمناظر 

اإقناع الم�ساهد باأن هذه الأحداث وقعت 

في مكان ما بالوليات المتحدة.

لح�سوله  محظوظا  زوبيل  يعتبر 

متميزين،  نجوما  ي�سم  عمل  فريق  على 

التي  روبــي،  والفنانة  اإيجيوفور،  مثل 

بال�سينما  عهدها  حداثة  برغم  لها  �سار 

الماليين من المعجبين من جماهير الفن 

تتجاوز  لــم  اأنــهــا  رغــم  خا�سة  ال�سابع، 

وذلك  العمر،  من  والع�سرين  الخام�سة 

مارتن  فيلم  فــي  الكبير  تاألقها  ب�سبب 

اأمام  �ستريت«،  »ذئب وول  �سكور�سيزي 

النجم الكبير ليوناردو دي كابريو، عام 

كبيرة  دفعة  بمثابة  كان  والــذي   ،2013

هذا  اأن  النقاد  اعتبر  الفني.  لم�سوارها 

نجوميتها؛  �سهادة  توقيع  حمل  الــدور 

حيث ح�سلت بعده على عرو�س لتقديم 

�ستة اأعمال، اأنجزت منها ثالثا، اإل اأن اأيا 

فيلم  في  دورها  مكانة  بعد  يبلغ  لم  منها 

�سكور�سيزي.

في  زكــريــا«  »زد  في  روبــي  نجحت 

واأن  بحق،  موهوبة  نجمة  اأنها  اإثبات 

يتوقف  ل  الــكــامــيــرا  اأمـــــام  تــواجــدهــا 

ــا، كما  ــه ــت فــقــط عــلــى جــاذبــيــتــهــا واأنــوث

حيث  فنيًا؛  ن�سجها  على  بقوة  برهنت 

ال�سخ�سية  بزمام  الإم�ساك  من  تمكنت 

عن  للنهاية.  البداية  من  �سديد  باإحكام 

روبــي  مــارجــو  قالت  الفيلم  فــي  دورهـــا 

هام�س  على  �سحافية  ت�سريحات  فــي 

عن  »الحديث  اإن  �سندان�س:  مهرجان 

ل  جنون.  مح�س  ظاهرة  اأ�سبحت  اأني 

ولكن  هــذا،  كــل  لــي  يحدث  لــمــاذا  اأدري 

ال�ستفادة  على  �ساأحر�س  اأنــي  الموؤكد 

منه باأف�سل �سورة ممكنة«.

ــم ا�ــســتــحــ�ــســان  ــل ــي ــف وقـــــد لقـــــى ال

ــه في  الــجــمــهــور والـــنـــقـــاد عــنــد عــر�ــس

ــا نــجــح مــخــرجــه في  ــم الـــمـــهـــرجـــان، ك

ي�سمن  جيد  توزيع  عقد  على  الح�سول 

اأمــا  والــنــجــاح.  ال�سهرة  مــن  المزيد  لــه 

فيحاول  اإيــجــيــوفــور،  الأ�ــســمــر  الــنــجــم 

ناله  الــذي  المعنوي  المك�سب  ا�ستثمار 

بعد ح�سوله على الأو�سكار. وعن دوره 

المعجبين  اأ�سد  من  اأنه  يوؤكد  الفيلم  في 

بالق�سة،  جدا  تاأثر  كما  زوبيل،  باأعمال 

عر�س  حين  فيها  دوره  بـــاأداء  وتم�سك 

عليه.

»فـــكـــرة وجــــود ثــالثــة اأ�ــســخــا�ــس 

بمفردهم في العالم يحاولون ا�ستك�ساف 

بين  الإن�سانية  الــعــالقــات  تفاعل  مــدى 

الب�سر في هذا الحيز من الوجود، وعمق 

ــوة«، هــكــذا يــوؤكــد  ــق تــطــورهــا اأثـــر فــي ب

هذا  اأن  ويبدو  الأفــرواأمــيــركــي.  النجم 

في  القوة  عنا�سر  اأهــم  اأحــد  هو  الملمح 

الفيلم الماأخوذ عن رواية جيدة اأظهرت 

تحدٍّ  في  الكاميرا،  اأمام  اأبطالها  موهبة 

في  تقدم  التي  الأفـــالم  لنوعية  وا�ــســح 

ف�سل ال�سيف.

اأم كلثوم في فيلم فرن�شي 
الفرن�سية  الن�سخة  اأكاديمي  �ستار  ونجمة  المغربية  المغنية  ال�سعيدي،  �سوفيا  ت�ستعد 

نهائي 2003، لتقم�س �سخ�سية كوكب ال�سرق اأم كلثوم، في فيلم �سينمائي كبير، حيث �ستقدم 

ب�سوتها الحي اأغاني الفيلم، ويعتبر اأول واأكبر دور �سينمائي ي�سند للمطربة. 

�سيكرم الفيلم الذي يبقى تاريخ عر�سه غير محّدد، ذكرى الراحلة اأم كلثوم، التي عك�ست 

»لوباريزيان«  يومية  في  جاء  ما  ح�سب  القوية،  الحرة  ال�سرقية  لل�سيدة  الجميلة  ال�سورة 

الفرانكو جزائرية لويزة موران التي قالت في  اإخراج غيال براووذي واإنتاج  الفرن�سية، من 

ت�سريح �سحفي اأريد اأن اأقّدم للفرن�سيين �سورة مختلفة عن الإ�سالم، من خالل فنانة عمالقة 

والتي  ال�سرق،  كوكب  و�سوت  �سورة  لتج�سيد  �سوفيا  في  اأثق  اإنني  واأ�سافت  كلثوم،  كاأم 

�سّرحت بدورها اإن الفيلم �سيعرف الجمهور الفرن�سي بهذه الفنانة الكبيرة، والتي ل يعرفها 

بال�سكل الكبير وكما يجب.  و�سبق لنجمة �ستار اأكاديمي اأن قّدمت �سخ�سية الملكة كليوباترا 

قدمت  عندما  نف�سه  للم�سدر  ال�ساأن  هذا  في  وقالت  »كليوباترا«،  المو�سيقية  الكوميديا  في 

نتعر�س  وعندما  �سيرتها،  عن  المعلومات  وجمع  الكتب  قراءة  في  اأ�سهرا  ق�سيت  كليوباترا 

اأم كلثوم �سنكون مجبرين على معرفة كل التفا�سيل الدقيقة حولها، م�سيفة  لم�سيرة ال�سيدة 

رغم اأنها كانت تدندن دائما الأغاني الفرن�سية منذ نعومة اأظافرها، اإل اأنها تحفظ من ال�سجل 

كلثوم  اأم  عن  لها  الفرن�سية حكت  اأمها  اأن  كما  الأغاني،  من  به  باأ�س  ل  عددا  كلثوم  لأم  الفني 

الم�سرية،  باللهجة  لكن  فقط،  كلثوم  اأم  اأغاني  من  بالعربية  النطق  تعلمت  اأنها  حتى  الكثير، 

ووعدت الفنانة �سوفيا باأنها �ستحاول مع المخرج اأن تقّدم ب�سوتها اأغلب اأغاني الفيلم، لأن 

المخرج ل يحّبذ المزج بين �سورتها و�سوت اأم كلثوم الحقيقي.

 The فــيــلــم  بــطــل  اأن  تــخــيــلــوا 

الــعــمــيــل   Bourne Identity
عا�سقًا  مراهقًا  �سيعود  بورن  جاي�سون 

مهمة  ولديه  الح�سي�س  يدخن  ونكرة 

منه  �ستتطلب  كوميدية  خيالية  علمية 

الذي  ال�ستعرا�سي  بالعنف  ال�ستعانة 

لمحاربة  تارنتينو،  كوانتن  به  ي�ستهر 

ال�سخ�سيات  ي�سبهون  �سريين  عمالء 

الكرتونية.

كــثــيــرًا،  تــتــخــيــلــوا  لأن  داعــــي  ل 

 American فيلم  تتابعوا  ان  يكفي 

عــّم  الــعــيــن  بــــاأم  لــتــ�ــســاهــدوا   Ultra
بطل  هــو  لي�س  ــمــون  داي مـــات  نتكلم. 

العميل  ق�سة  لي�ست  فالق�سة  �سريطنا، 

جاي�سون بورن، بل ق�سة عميل لطيف 

في  يعي�س  �سنوات،  عــدة  منذ  ومــنــّوم 

ثنائي  �ــســديــقــتــه.  مــع  �ــســغــيــرة  بــلــدة 

ايــزنــبــرغ،  جي�سي  مــن  مــكــّون  بــــارع، 

مبتكر الفاي�سبوك �سينمائيًا في �سريط 

من   The Social Network
وكري�ستن  فــيــنــ�ــســر،  دايــفــيــد  اخــــراج 

دماء  م�سا�س  ا�سهر  حبيبة  �ستيوارت 

 .Twilight �سل�سلة  في  رومان�سي 

�سخ�سيتين  تج�سيده  في  بــارع  ثنائي 

التهّور  في  تفرطان  كليًا،  م�سعوطتين 

الــذي  والــعــنــف  والــجــنــون  والمبالغة 

كوانتن  تولى  لو  فعاّل  ا�ستثنائيًا  كان 

المخرج  بدل  الفيلم،  اخــراج  تارنتينو 

ايـــرانـــي نيما  الــبــريــطــانــي مــن ا�ــســل 

بت�سوير  الــمــتــخــ�ــســ�ــس  ــــوريــــزاده  ن

الــكــلــيــبــات الــمــو�ــســيــقــيــة والعـــالنـــات 

والمناخ  التقطيع  يبرر  مما  التجارية، 

الفيلم.  فــي  الم�ستخدمين  الم�سهدي 

هويل  مايك  دور  يج�سد  الثنائي  هــذا 

نكرتين  �سبه  حبيبان  فوبي.  وحبيبته 

بلدة  في  يعي�سان  لديهما،  طموح  ول 

وي�ستمتعان  الح�سي�س  يدخنان  نائية، 

بتاأليف ق�س�س م�سورة عن بطل قرود 

في  يعمل  مايك  ف�سائية.  ثــورة  يقود 

لطلب  وي�ستعد  البلدة  �سوبرماركت 

بعد  تحديدًا  الليلة  هذه  في  حبيبته  يد 

غام�سة  امــــراأة  لــكــن  الــمــتــجــر.  اقــفــال 

يفهم  لــم  بكلمات  لتحذره  عليه  تدخل 

فيكتوريا  العميلة  انــهــا  �سيئًا.  منها 

ل�ستر مبتكرة البرنامج ال�سري لإعداد 

ادت  والتي   CIA في  محترفين  قتلة 

دورهــــا كــونــي بــريــتــون بـــدل كـــّل من 

اللتين  �ستون  و�سارون  ثورمان  اومــا 

ارتباطهما  ب�سبب  بدورها  كل  اعتذرتا 

ل�ستر،  رحيل  بعد  اخــرى.  بم�ساريع 

ــحــاولن  يــحــ�ــســر رجــــالن خــطــيــران ي

خارقًا  »�سوبرمان«  يتحول  مايك  قتله. 

بالهلع  ي�ساب  ان  قبل  ويقتلهما  فجاأة 

انه  يكت�سف  عندها  بفوبي.  ويت�سل 

تنويمه  تّم  للقتل،  مبرمج  خارق  عميل 

ف�سل  بعد  اعــوام  عــدة  منذ  اطــفــاءه  او 

التخل�س  وقــت  جــاء  والآن  البرنامج، 

غراي�س(.  )توفر  العميل  يد  على  منه 

لينطلق  ايــقــاظــه  تعيد  مبتكرته  لــكــن 

حمايته،  المكلفة  العميلة  حبيبته  مع 

متفجرة  ليلة  طــوال  لهثة  مغامرة  في 

 American والمفاجاآت.  بالجنون 

ومليء  »اوريجينال«  �سريط   Ultra
يــحــتــوي خلطة  بــالــطــاقــة والــحــيــويــة، 

والعنف  الكــ�ــســن  مــن  عجيبة  غــريــبــة 

والخيال  والكوميديا  ال�ستعرا�سي 

والــمــطــاردات  والجا�سو�سية  العلمي 

ــاخــات الــكــرتــونــيــة والجـــــواء  ــمــن وال

نظن  كنا  �سريط  المراهقة.  ال�سبابية 

انه مجرد خيال علمي، الى ان اكت�سفنا 

ماك�س  اأعـــــده  الــــذي  الــ�ــســيــنــاريــو  ان 

برنامج  مــن  فعاًل  م�ستوحى  لندي�س 

ع�سكري �سري فعلي اطلقته CIA في 

عمالء  خلق  هدفه  وكــان  الخم�سينات 

من  بــمــواد  حقنهم  خــالل  مــن  خارقين 

لتحويلهم  بــدمــاغــهــم  التحكم  �ــســاأنــهــا 

الفيلم  الــمــبــرمــج.  لــلــقــتــل  اآلــــة  مــجــرد 

الرئي�سيين  ببطليه  خ�سو�سًا  يلفت 

جـــيـــ�ـــســـي ايــــزنــــبــــرغ وكــريــ�ــســتــيــن 

على  �سريعًا  وافــقــت  التي  �ستيوارت 

�سريكها  ان  عــرفــت  ان  مــا  الـــدور  اداء 

فـــي فيلم  الــبــطــولــة هـــو حــبــيــبــهــا  فـــي 

غير  بطالن   .Adventureland
افالم  من  النوعية  هــذه  في  متوقعين 

والقوى  المفتولة  والع�سالت  الحركة 

الخارقة، ي�ستمتعان الى اق�سى حدود، 

العا�سقين  دور  فــي  تــمــامــًا  ويــقــنــعــان 

غ�سبهما  ي�سحنان  اللذين  الهام�سيين 

غرابة  ت�سبههما  مغامرة  في  وينطلقان 

ب�سخ�سيته  ايزنبرغ  جي�سي  وجنونًا. 

المتناق�سة تمامًا بين �ساب فا�سل ونكرة 

ال�سا�سي  المحرك  هو  خــارق،  وبطل 

واليقاع  للجنون  الرئي�سي  والمفجر 

والطاقة التي ت�سود في الفيلم. بدوره 

مــادة  ي�سكل  الم�سعوط  الــ�ــســيــنــاريــو 

اأنه متفلت  د�سمة لالبتكار، وخ�سو�سًا 

ينطلق  والواقعية،  المنطق  هموم  من 

يجعلنا  ـــذي  ال الــخــا�ــس  منطقه  وفـــق 

ــمــال الــمــعــدوم  نــ�ــســتــمــتــع، رغـــم الحــت

متابعتنا  في  الحـــداث،  تلك  لح�سول 

بم�ساهد  الحافلة  الليالء  الليلة  لتلك 

حركة ا�ستعرا�سية وممتعة وترفيهية.

العداء

النوع: دراما 

الــبــطــولــة: نــيــكــول�ــس كــيــدج، 

�سارا بال�سون

الإخراج: اأو�ستن �ستارك

تــــــدور اأحــــــــداث الــفــيــلــم 

عــقــب الــتــ�ــســرب الــنــفــطــي في 

رجل  ي�سعى  حيث   2010 عام 

�ستات  لم  اإلــى  مثالي  �سيا�سة 

حياته التي اختلت بعد تدمير 

الأمــور  تتوقف  ولــم  �سمعته، 

عــنــد هــــذا الـــحـــد بــعــد ظــهــور 

تلوح  بــداأت  اأخالقية  ف�سيحة 

اأن ت�ستعبده  في الأفق ويمكن 

تمامًا من الحياة العامة.

اأي �شيء على الإطالق

النوع: خيال علمي، كوميديا   

بيكن�سيل،  كــيــت  ــة:  ــبــطــول ال

�سيمون بيج

  الإخراج: تيري جونز

تدور الأحداث حول �ساب 

الــتــدريــ�ــس،  مــجــال  فــي  يعمل 

والــــــذي يــ�ــســبــح لحـــقـــًا هو 

من  لمجموعة  الحية  اللعبة 

الأطــوار،  غريبي  الف�سائيين 

يقررون القيام باإجراء تجربة 

القدرة  منحه  طريق  عن  عليه 

فيه  يرغب  �سيء  اأي  فعل  على 

كان  اإن  لــيــروا  الإطــــالق  على 

الجديدة  قــدراتــه  �سي�ستخدم 

في فعل الخير اأم ال�سر.

 American Ultra
العميل الخارق ي�شتيقظ من رقدته

فيلم »زد زكريا«.. نهاية العالم ب�شورة عاطفية

اأجنلينا جويل

ا�ستطاعت اأنجلينا جولي اأن توؤدي 

اأدوار الأك�سن ببراعة و�ساعدها في هذا 

ر�ساقتها بالإ�سافة اإلى جمالها وقدراتها 

اأن  لأحــد  يمكن  فال  المميزة،  التمثيلية 

 Tombمثل اأفالم  في  اأدوارهــا  ين�سى 

 Mr. & Mrs. Smithو raider
.Saltو

اأوما ثورمان

في  دورهـــا  ين�سى  اأن  يمكن  اأحـــد  ل 

اأف�سل  من  يعتبر  والــذي   Kill bill فيلم 

اأفالم الأك�سن في التاريخ، ا�ستطاعت »اأوما 

ثورمان« من خالل هذا الفيلم اأن تتفنن في 

اأداء اأ�سعب الحركات القتالية بالإ�سافة اإلى 

الأداء التمثيلي الجيد لتوؤكد على اأنها ممثلة 

من العيار الثقيل.

هايل بريي

مثل  فيلم  بطلة  اأن  الــمــوؤكــد  مــن 

من  واحــــدة  تعتبر   Catwoman
بتاأدية  قمن  الــالتــي  الممثالت  اأفــ�ــســل 

اإلى ذلك ح�سولها  اأ�سف  اأدوار الأك�سن، 

هــذه  اأدوار  اأحـــد  عــن  الأو�ــســكــار  عــلــى 

.X-Men النوعية عن �سل�سلة اأفالم

كيت بيكن�شيل

»كيت  قــارنــت  اإذا  ظلمًا  يكون  لــن 

مثل  الكبار  الأك�سن  بنجوم  بيكن�سيل« 

»جاكي �سان« اأو غيره، فهي تمتلك القدرة 

بكل  الأدوار  من  النوعية  هذه  اأداء  على 

دورهــا  مثل  تمامًا  وعقالنية  ارتياحية 

.Underworld في فيلمها الأ�سهر

ميال جوفوفيت�ش

 Resident بطلة ال�سل�سلة ال�سهيرة

Evil التي ت�ستطيع محاربة الزومبي بكل 
الرجال  اأن  اأكـــدت  والــتــي  وقـــوة،  �سرا�سة 

اأ�سعب  اأداء  على  القادرين  لي�سوا  وحدهم 

اإلى  بالإ�سافة  قامت  الأك�سن.  اأدوار  اأنواع 

دورها في ال�سل�سلة ال�سهيرة باأفالم اأخرى 

 Fifth Element من تلك النوعية مثل

.Ultraviolet و

�سوفيا ال�سعيدي

اأف�شل خم�س نجمات اأك�شن في هوليوود

الأو�شكار ينادي فيلم �شتيف جوب
الم�سارك  للموؤ�س�س  الذاتية  ال�سيرة  يتناول  الذي  جوبز(  )�ستيف  فيلم  لقى 

مايكل  الممثل  تر�سيح  باحتمال  تكهنات  مع  النقاد  من  كبيرة  اإ�سادة  اأبــل  ل�سركة 

فا�سبندر لجائزة الأو�سكار.

كوم«  دوت  »فارايتي  موقع  فــاإن  اإيجابية  جميعها  تكن  لم  الآراء  اأن  ورغــم 

داني  والمخرج  فا�سبندر  اأن  للفيلم  الموقع  نقد  في  وجاء  كثيرا.  الفيلم  ا�ستح�سن 

المجنون  العبقري  »الفيلم  جوبز  منحوا  �سوركين  اآرون  ال�سيناريو  وكاتب  بويل 

الم�سمم باإبداع المعذب للذات الذي كان ي�ستحقه«. وو�سف موقع فارايتي الفيلم 

الأعمال  اأكثر  من  �ستكون  اأنها  يبدو  م�سلية  ورحلة  رائعين  »لممثلين  عر�س  باأنه 

جذبا للم�ساهدة في بداية ف�سل الخريف«. كما و�سف فا�سبندر اأي�سا باأنه »مر�سح 

لجائزة اأو�سكار اأف�سل ممثل دون �سك«. وقالت مجلة هوليوود ريبورتر: اإن الفيلم 

بم�ساهدة  و�سيحظى  الخريف  لمو�سم  الأفالم  اأف�سل  �سمن  بو�سوح  نف�سه  »ي�سع 

كبيرة من الجمهور في اأنحاء العالم«. وجاء في مدونة ل�سحيفة »نيويورك تايمز« 

اأن الجمهور »تفاعل بحما�س« مع الفيلم لدى عر�سه بمهرجان تيلورايد ال�سينمائي 

وزنياك  �ستيف  اأن  هوليوود  ديدلين  مجلة  وذكــرت  ال�سبت.  يوم  كولورادو  في 

�سعر  اإنه  قوله:  عنه  ونقلت  بالفيلم  انبهاره  اأبدى  اأبل  ل�سركة  الم�سارك  الموؤ�س�س 

»وكاأنه ي�ساهد �ستيف جوبز والآخرين فعال« ولي�س الممثلين واإنه قدم »كامل دعمه 

اإلى داني بويل واآرون �سوركين ليخرج )الفيلم( بهذه الدقة«. وعلى الجانب الآخر 

�سيزيد  الأمر  اأن  رجحت  اإذ  بالكامل؛  اإيجابيا  جارديان«  »ذا  �سحيفة  راأي  يكن  لم 

�سنوات«  منذ  بويل  اأفالم  »اأف�سل  جوبز  �ستيف  اإن  وقالت:  اأبل«.  ب�سركة  »الهو�س 

مع  تام  ب�سكل  الفيلم  تعاطف  »عــدم  رغم  اإنــه  قالت  لكنها  متفوق«.  »فا�سبندر  واإن 

البطل  تقدي�س  من  قريبين  اأنف�سنا  نجد  النهاية  اقتراب  مع  فاإننا  جوبز  �سخ�سية 

قالت:  التي  تريبيون«  »�سيكاجو  �سحيفة  اإعجاب  الفيلم  ينل  لم  كذلك  اأبل«.  �سانع 

في  الفيلم  دراميا«. و�سُيعر�س  لكنه �سعيف  ب�سريا  ممتعا  كونه  على  يزيد  »ل  اإنه 

مهرجان نيويورك ال�سينمائي ويبداأ طرحه في دور ال�سينما في التا�سع من اأكتوبر.

قال المخرج ال�سينمائي التركي 

الذي  »اأبلوكا«،  فيلمه  اإن  األبير  اأمين 

ي�سور اإ�سطنبول على اأنها في خ�سم 

اإلى  يهدف  اإرهابية،  تفجيرات  حملة 

التحذير من ه�سا�سة الديمقراطية.

 وقــــــال األـــبـــيـــر فــــي مــهــرجــان 

البندقية ال�سينمائي »اأعتقد اأن الفيلم 

الكيفية  عن  اأ�سا�سية  ب�سفة  يتحدث 

اأن  ال�سيا�سي  للمناخ  بها  يمكن  التي 

العظمة  جــنــون  نــحــو  الــنــا�ــس  يــقــود 

دمـــار  اإلــــى  يـــــوؤدي  واأن  والـــهـــو�ـــس، 

المجتمع«.

الفيلم  اأن  مــن  الــرغــم  وعــلــى   

قال  اإ�سطنبول،  فــي  اأحــداثــه  تجري 

الــذي  الإنــ�ــســانــي  الــ�ــســراع  اإن  األبير 

�سوره �سمة لكثير من الأماكن.

 ويعني ا�سم الفيلم بالإنجليزية 

»نـــوبـــة جــــنــــون«، ويــبــيــن الــتــفــكــك 

�سقيقين  عيون  خالل  من  الجتماعي 

هما قدير الذي اأفرج عنه من ال�سجن 

خلف  اأمــ�ــســاهــا  �ــســنــوات  بــعــد  بعفو 

اأحمد  الأ�ــســغــر  و�سقيقه  الق�سبان، 

الذي هجرته زوجته.

وج�سد دور قدير الممثل محمد 

اأحمد  دور  لعب  حين  فــي  اأوزغــــور، 

�سقيق  ولهما  اأتي�س،  بيركاي  الممثل 

عديدة  ل�سنوات  ي�ساهداه  لــم  ثالث 

تبث  �سبكة  زعيم  كونه  في  وي�ستبه 

في  بالتفجيرات  الأحياء  في  الرعب 

ــذي  ال الأمــــر  وهـــو  الــلــيــل،  منت�سف 

اأمنية  بحمالت  للقيام  ال�سرطة  دفــع 

�سارمة.

ــع الــفــيــلــم جــنــون  ــتــطــل  ويــ�ــس

غير  ــكــل  ــس ــ� ال ــعــكــ�ــس  وي الــعــظــمــة، 

عن  الناجم  الرتباك  للفيلم  التقليدي 

الحرب اأو التهديد بالعنف.

فيلم تركي 

ي�شّور ه�شا�شة 

الديمقراطية
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