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ع�سابة الفول ال�سوداين

متحركة. ر�سوم  • النوع: 
دقيقة.  93 • الزمن: 

�ــســورتــي،  تــرمــبــونــي  • اأ�ـــســـوات: 
ريبيكا بلوم.

مارتينو. �ستيف  • االإخراج: 
.PG • الت�سنيف: 

حول  الفيلم  اأحــــداث  تـــدور 

ــبــه الــمــحــبــوب  )تـــ�ـــســـارلـــي( وكــل

ــى  اإل ي�سعيان  حــيــث  )�ــســنــوبــي( 

ال�سوداني(  )الفول  ع�سابة  جمع 

تاأخذهم  رحلة  في  معهم  للذهاب 

لمناف�سهم  للت�سدي  ال�سحاب  اإلى 

البارون االأحمر.

بيلي و�سيبا�ستيان

مغامرات. دراما،  • النوع: 
دقيقة.  97 • الزمن: 

�سيكي  بو�سيت،  فيلك�س  • البطولة: 
كاريو.

دوجوي. كري�ستيان  • االإخراج: 
.PG • الت�سنيف: 

تــــدور اأحــــــداث الــفــيــلــم في 

القرن  اأربعينيات  حقبة  منت�سف 

الما�سي حيث يقوم جميع اأهالي 

الحرب  بنهاية  باالحتفال  البلدة 

ال�سبي  عــدا  ما  الثانية  الكونية 

)�ــســبــا�ــســتــيــنــان( وكــلــبــه )بــيــلــي( 

اإلــى  )اأنجلينا(  عـــودة  ينتظران 

خا�سة  فائدة  دون  ولكن  بلدتهم، 

بعد اأن تواترت االأنباء عن �سقوط 

طائرتها، يتقبل اأهل البلدة جميعا 

نــبــاأ وفــاتــهــا بــحــزن ولــكــن الجد 

ويكلف  الخبر  ت�سديق  يرف�س 

في  لم�ساعدتهم  االأ�سخا�س  اأحــد 

العثور عليها. 

ك�سفت النجمة ناتالي بورتمان النقاب للمرة االأولى عن �سورتها ب�سخ�سية ال�سيدة االأولى 

االأ�سطورية في اأميركا جاكلين كيندي بف�ستانها االأحمر ال�سهير من ت�سميم »ديور«. واختارت 

كيندي  جاكلين  ب�سخ�سية  االأولـــى  طلتها  تكون  اأن  بورتمان  ناتالي  ال�سابة  الممثلة 

اللوؤلوؤ وقامت بتق�سير �سعرها  االأحمر من »ديور« وعقد  الف�ستان  ال�سهير مع  باللوك 

حياة  حول  »جاكي«  بعنوان  الجديد  الفيلم  ويدور  »جاكي«.  مثل  كتفيها  عند  ليقف 

االأميركي  الرئي�س  االأولى عقب اغتيال زوجها  االأربعة  االأيام  جاكلين كيندي في 

االأ�سبق جون كيندي في مدينة داال�س بوالية تك�سا�س عام 1963 لير�سد كيف 

تحولت الأ�سطورة بعدما تجاوزت اأحزانها �سريعا وا�ستوعبت �سدمة اغتياله 

بجوارها. 

الرين  بابلو  اخــراج  ومن  اأوبنهايم  نــواة  �سيناريو  من  الجديد  الفيلم 

الذي  ال�سوداء«.  »البجعة  فيلم  اأخرج  الذي  اأرونوف�سكي  دارين  انتاج  ومن 

فازت عنه »ناتالي« بجائزة االأو�سكار اأح�سن ممثلة وي�سارك فيه الممثلون 

بيتر �سار�سجارد وجريتا جيرويج وماك�س كا�سيال وبيث جرانت ومن 

المقرر عر�سه مطلع عام 2017.

لهذه  قا�سيًا  اأوديــار  جاك  الفرن�سي  المخرج  كان  هل 

الدرجة عندما بداأ تنفيذ �سيناريو فيلمه االأخير »ديبان«، اأم 

ال�سيناريو الذي  اأن ذلك جاء رغمًا عنه، بح�سب متطلبات 

يدخلنا جميعًا في دائرة الحرب االأهلية ال�سيرالنكية ومنها 

اأوديار  اقتنا�س  اأن  �سك  بال  التاميل؟  نمور  �سفوف  نحو 

ا�ستحق  جريئة  خطوة  بــدا  »ديــبــان«  المهاجر  ذلــك  لق�سة 

عنها بجدارة �سعفة كان الذهبية، لياأخذنا من خالل »ديبان« 

نحو الجحيم الذي يعي�سه المهاجرون بعيدًا عن اأوطانهم 

المليئة بالحروب والموت.

ماأ�ساة  حكاية  تج�سيد  اأوديــــار  يعيد  »ديــبــان«  فــي 

قد  كانت  والــتــي  ب�سيريالنكا،  االأهلية  الــحــرب  مهاجري 

البالد  لتدخل  التاميل،  لنمور  م�سلحة  بعمليات  انطلقت 

الم�سحوب  الم�ساد  والعنف  العنف  دوامـــة  فــي  برمتها 

طرفي  قبل  من  فظيعة  حرب  وجرائم  حقوقية  بانتهاكات 

األف   50 من  باأكثر  الب�سرية  الخ�سائر  قيمة  لتقدر  النزاع، 

الماأ�ساة  ت�سع  لم  حين  في  الجئ،  مليون  من  واأكثر  قتيل 

زعيم حركة  ال�سيرالنكي  الجي�س  قتل  اأن  بعد  اإال  اأوزارها 

نمور التاميل فيلوبيالي برابهاكاران.

التاميل  نمور  �سفوف  في  خدم  جندي  هو  »ديبان«   

فيها  يقتنع  اإلى مرحلة  ي�سل  اأنه  اإال  االأهلية،  الحرب  اإبان 

ب�سرورة تخليه عن ال�سالح والهرب نحو فرن�سا لتاأ�سي�س 

تتخذ  التي  ياليني  الفتاة  رحلته  في  يرافقه  جديدة،  حياة 

ديبان  ليتفق  العبور،  الأجل  �سفر  جواز  االيال  الطفلة  من 

وياليني معًا على التظاهر اأنهم ا�سرة واحدة ليتمكنوا من 

ظاهرهم  واحد،  بيت  في  يعي�سون  وفيها  لفرن�سا،  العبور 

اوديــار  المخرج  ليبداأ  فـــرادى،  وباطنهم  واحـــدة،  اأ�ــســرة 

الغو�س في عالمهم ال�سغير، حيث ال قا�سم م�سترك بينهم 

�سوى اأنهم غرباء عن وطنهم وما يحملوه من ذكرى وطن 

ي�سارع الموت.

رحلة  يــبــداأ  حتى  فرن�سا،  فــي  »ديــبــان«  يحط  اإن  مــا 

و�سع  الــذي  »الم�ستنقع«  في  العي�س  فيها  يحاول  جديدة 

اأوكــار  فيها  تع�س�س  نائية  �ساحية  في  يعي�س  حيث  فيه، 

»ديــبــان«  يــحــاول  الجديد  عالمة  وفــي  الــمــخــدرات،  تجار 

العي�س ب�سالم، اال اأنه يجد نف�سه متورطًا بحروب �سغيرة 

مع االخرين، ومع عائلته الجديدة، حيث وجد نف�سه قريبًا 

كابنته،  ويعاملها  منه  جزءًا  ت�سبح  التي  الطفلة  من  جدًا 

�سعوبة  رغم  المدر�سة  اإلى  تذهب  واأن  تتعلم  اأن  لها  يريد 

اأخذت  التي  »ياليني«  لـ  بالن�سبة  كذلك  واالأمــر  االندماج، 

عالقتهما تتطور بغية اأن ي�سبحا زوجين في الواقع.

كثيرًا،  تنجح  ال  ب�سالم  العي�س  »ديــبــان«  مــحــاوالت 

محا�سرة  نف�سها  تجد  عندما  »ياليني«  به  ت�ستنجد  اإن  فما 

المخدرات،  لتجارة  ع�سابتين  بين 

يتحول  نجده  حتى  بينهم،  ورهينة 

�سابقا  كــان  كما  تمامًا  اخــر،  ل�سخ�س 

جــنــديــًا فــي �ــســفــوف نــمــور الــتــامــيــل، 

لحماية  الحربية  غريزته  يوقظ  فالحدث 

عائلة  وتــكــويــن  بــاال�ــســتــقــرار  حــيــاتــه  حــلــم 

حقيقية مع ياليني، لي�سبح ديبان �سخ�سًا تنعدم 

يقول  حاله  ل�سان  وكاأن  واالإن�سانية،  الرحمة  فيه 

اأن  ال�سعب  مــن  ولكن  قــاتــاًل  تكون  اأن  �سهل  ــه  اإن

وق�ساوتها،  الحرب  م�ساهد  ورغم  ان�سانًا.  ت�سبح 

اختيار  في  ذكائه  توظيف  من  تمكن  اوديــار  اأن  اإال 

االأحــرا�ــس  مــن  فيل  ظــهــور  لقطة  فــي  كما  اللقطات، 

من  بكثير  مرتين  ا�ستخدمها  والــتــي  �سديد،  ببطء 

عن  كداللة  والتوج�س،  ال�سحر 

االلتزام والقوة، وكذلك 

االعتدال والحكمة.

»ديبان«..تج�شيد لماأ�شاة الجئي الحرب

ثالث �سنوات مرت على تقديم المخرج االأميركي 

كوينتين تارانتينو لفيلمه »جانغو بال قيود« والذي 

خرج  التي  او�سكار  جائزة  على  اآنـــذاك  فيه  ناف�س 

واأف�سل  �سيناريو  اأفــ�ــســل  بجائزتي  محماًل  منها 

الواجهة  ــى  اإل مــجــددًا  يعود  هــو  وهــا  م�ساعد،  ممثل 

في  محليًا  يعر�س  الــذي  الثمانية«  »الحاقدون  بفيلم 

ال�سبعينيات.  �سينما  نحو  لياأخذنا  المقبل،  يناير   14

اأحداث الفيلم تجري بعد 10 �سنوات من الحرب االأهلية 

كيرت  )الممثل  روث  جــون  ي�سطر  حينما  االأمــيــركــيــة، 

اأحد  في  التوقف  اإلــى  للعدالة  المطلوبين  �سائد  را�سل( 

البيوت ومعه امراأة قاتلة محكومة باالإعدام ديزي )الممثلة 

اأوقفتهم  �سخ�سيات   6 وجود  لي�سادف  جي�سون(  جينيفر 

الحقد  اأي نوع من  لنكت�سف  البيت  ذلك  عا�سفة ثلجية في 

رغم  لبع�سها  الثمانية  ال�سخ�سيات  تلك  تحمله  والكراهية 

ال�سقيع والبرودة التي تحيط بهم.

يكون  قد  المقبل  والفيلم  عام،  كل  فيلمًا  اأنجز  ال  »اأنا 

المخرج كوينتين  التعبير علق  بهذا  �سنوات«،  ثماني  بعد 

تارانتينو على فيلمه »الحاقدون الثمانية«، م�سيفًا: »اآنذاك 

�سك  بــال  فــاالأمــر  الترفيه،  �سناعة  �ست�سبح  كيف  �سنرى 

�ساأكتب  االأرجــح  فعلى  بيت،  في  وحــدك  العي�س  ي�سبه  ال 

اأحب  »ال  وتابع:  م�سرحيات«.  واأخــرج  م�سرحية  روايــات 

اأعرفه،  فكرة موا�سلة القيام بال�سيء ذاته، الأن هذا كل ما 

فعل  اأ�ستطيع  ال  وكاأني  عليه  للمحافظة  فاأ�سعى  وبالتالي 

�سي اآخر غيره، اأنا اأحب فكرة البحث الم�ستمر«.

االأميركية،  كولورادو  بوالية  جدًا  بــاردة  مناطق  في 

قام تارانتينو بت�سوير فيلمه الذي �سم فيه كال من كيرت 

وبح�سب  جي�سون،  وجنيفر  جاك�سون  و�سموئيل  را�سل 

العنف  من  كميات  من  فيه  بما  يفي�س  يكاد  فالفيلم  النقاد، 

مفرداته  بكل  الحقد  منظور  من  يتحرك  الــذي  االن�ساني 

والطبقية،  واالجتماعية  والمادية  النف�سية  وم�سامينه 

اثارة  على  قادر  فيلم  اأمــام  �سنكون  اأننا  ي�سير  الذي  االأمــر 

كما  و�سخو�سه،  احداثياته  بكل  عقولنا  وا�سغال  الجدل، 

احدثه تارانتينو قباًل في فيلمه »ديجانغو بال قيود«.

فيلم الحاقدون الثمانية، كان كفياًل باإعادة بطله كيرت 

را�سل اإلى عام 1982، عندما �سور فيلم ال�سيء، حيث قال: 

خالل عملنا في هذا الفيلم، كنا في والية كولورادو، وكان 

اأي  فعل  ن�ستطيع  نكن  ولم  الداخل  في  حتى  �سديدا  البرد 

�سيء. كان يجب اأن نمثل وكاأننا في ال�ساطئ، وتابع: »لقد 

ذكرني هذا الفيلم عندما اأخذنا جون كاربنتر في عام 1982 

اإلى اأماكن ت�سل فيها درجة الحرارة اإلى ثالثين درجة تحت 

ال�سفر، لت�سوير فيلم ال�سيء، اآنذاك كنت م�سطرًا الرتداء 

معطفي طوال الوقت«.

بورتمان تج�شد �شخ�شية »جاكلين كيندي«

يعد فيلم )العار(، الذي اأنتج عام 1982، من بين اأف�سل االأفالم التي اأنتجت في 

الجماهيري  الم�ستويين  على  عند عر�سه  كبيرًا  نجاحًا  الثمانينات، حيث القى  عقد 

والنقدي. والفيلم عبارة عن دراما اجتماعية اإن�سانية م�سحونة باالإثارة والت�سويق، 

العي�س في هدوء وا�ستقرار  تعي�س في بحبوحة من  تاجر عطارة  اأ�سرة  تحكي عن 

بروتينية  وي�سير  طبيعي  االأ�ــســرة  هــذه  حياة  في  �سيء  وكــل  واجتماعي،  نف�سي 

هنا  مــرور.  حــادث  في  االأ�سرة  رب  يموت  عندما  الكارثة،  تحدث  وفجاأة  وهــدوء.. 

يحدث التحول في الخط الدرامي ويتطور اإلى النقي�س تمامًا، حيث يت�سح فيما بعد 

بان الحاج الوالد كان من اكبر تجار المخدرات. وبعد معرفة االأ�سرة المنكوبة بهذا 

التاأثير على م�سار االأحداث وال�سخ�سيات وف�سح كوامنها،  ال�سر الخطير، يبداأ في 

ويبرز الفروق بين الممار�سات االجتماعية واالإن�سانية وبين ال�سورة الحقيقية لهذه 

ال�سخ�سيات. وي�سترك االأخوة الثالثة في ت�سريف �سفقة المخدرات التي اتفق عليها 

المرحوم الوالد قبل وفاته، وو�سع فيها مبلغ خم�سة ماليين جنيه، اآملين اأن يح�سل 

كل واحد منهم على ن�سيبه .

وهو  اأال  االنفتاح،  مجتمع  في  ا�ست�سرى  لمر�س  وا�سحة  اإدانــة  الفيلم  ويعد 

طغيان المادة واللهث وراء الثروة لدرجة تنا�سي القيم النبيلة والمبادئ االأخالقية 

الروابط  على  )المادة(  المخدرات  تاأثير  اإلى  اأ�سار  قد  الفيلم  اأن  كما  واالإن�سانية. 

الذي  الطبيب  جعل  قد  المادة  بريق  اإن  كيف  �ساهدنا  وقد  التفكك.  حد  اإلى  االأ�سرية 

يعالج مر�ساه بعقاقيره يلجاأ اإليها عندما توترت اأع�سابه، و�سقيقه رئي�س النيابة لم 

يتمكن من مواجهة احد تجار المخدرات رغم كفاءته واأحكامه ال�سابقة. هنا يقعان 

والدهما،  عليها  رباهما  التي  والقيم  بين وظيفتهما  االختيار  في و�سع �سعب وهو 

ل�سيطرة  ر�سخا  والأنهما  المخدرات.  تجارة  من  تاأتي  التي  الكبيرة  الثروة  وبين 

المادة، كانت النتيجة فقدانهما لكل �سيء في النهاية.

للتجان�س  متميزًا  مثااًل  وقدم  والت�سويق،  االإثــارة  بين  )العار(  فيلم  جمع  لقد 

بين كافة عنا�سر الفيلم، وخ�سو�سًا بين ال�سيناريو واالإخراج. فعلى �سبيل المثال 

ال الح�سر، نرى كيف اأن ال�سيناري�ست رغبة منه لتو�سيل اأفكاره، حر�س على عدم 

من  الم�سرية  االأفــالم  في  عادة  يحدث  ما  عك�س  على  النهاية،  حتى  ال�سرطة  اإظهار 

�سرورة تدخل ال�سرطة والتحامهم مع تجار ومهربي المخدرات في معركة �سر�سة، 

تنتهي ـ بالطبع ـ بانت�سار ال�سرطة. هنا اأ�سر محمود اأبو زيد على البحث عن و�سيلة 

اأخرى لقول ما يريده.. ونجح فعاًل في ذلك .

كذلك المخرج علي عبدالخالق، الذي ا�ستطاع ال�سيطرة تمامًا على اأدواته الفنية 

والتقنية والحفاظ على عن�سري االإثارة والت�سويق طوال الفيلم. كما نجح حقًا في 

اإدارة ممثليه، حيث قدم مباراة في االأداء التمثيلي بين ثالثة نجوم كبار.

واأخيرا يمكن القول بان )العار( فيلم ي�ستحق االحترام، الأنه ا�ستطاع قول ما 

يريده للمنفرج بدون افتعال ودون مبا�سرة وباأ�سلوب �سيق وجميل .

»الحاقدون الثمانية« يعيد تارانتينو اإلى الواجهة

اإميا �ستون 

حت�سل على لقب »اأف�سل اإطاللة 

على ال�سجادة احلمراء

اأف�سل  لقب  �ستون على  اإيما  ح�سلت 

اإطاللة على ال�سجادة الحمراء خالل العام 

وبين  بينها  طفيف  بفارق  وذلــك   ،2015

وكانت  هد�سون،  كيت  العالمية  النجمة 

اإطاللة �ستون االأف�سل هي اإطاللتها على 

جوائز  توزيع  لحفل  الحمراء  ال�سجادة 

اأعمال  اآخر  اأن  ويذكر  جلوب.  الجولدن 

درامـــا  فــيــلــم  وهـــو   ،»Aloha« اإيــمــا 

م�ست�سار  حول  يــدور  كوميدي،  بقالب 

ال  وتقريًبا  االأميركي  للجي�س  اأ�سلحة 

يحبه اأحد! و�سديقه الوحيد حا�سوب 

متطور للغاية ا�سمه )تيكي(! ير�سله 

)هاواي(  لجزيرة  االأميركي  الجي�س 

�سناعي  قمر  اإطـــالق  على  لي�سرف 

تج�س�سي متطور، ويجب اأن يحظى 

بموافقة المجل�س المحلى قبل اإطالق 

القمر ال�سناعي، يتقابل مع الميجور 

بروح  تتمتع  ال  التي  جــى(  اإن  )ليزا 

ا )تري�سي(  اأي�سً الدعابة كثيًرا! ويقابل 

حياته  فـــي  الــوحــيــد  ــحــب  ال

واأ�سبح  تزوجت  بعدما 

وعلى  طفالن،  لديها 

هـــــذه الـــجـــزيـــرة 

نف�سه  يكت�سف 

من جديد.

2015 االأكثر ق�سوة  العربية و�سناعها يكون عام  ال�سينما  اإلى  بنظرة بانورامية 

في  ال�سينمائيين  من  كبير  عــدد  وفــاة  عن  ف�سال  اآخــر  وتاأجيل  ناجح  مهرجان  باإلغاء 

القرن  منت�سف  منذ  ودوليا  عربيا  ح�سورا  حققا  م�سريين  نجمين  اأبــرز  مقدمتهم 

لم  عربي  بلد  من  اأكثر  في  االأهلية  والحرب  الموت  اأجــواء  ولكن  الع�سرين. 

عر�س  في  االهتمام  تثير  تجربة  �سهد  مثال  اليمن  اإن  بل  االإنتاج  تعطل 

دور  حاليا  بها  توجد  ال  التي  �سنعاء  العا�سمة  مقاهي  باأحد  االأفــالم 

عر�س �سينمائية.

يناير  مــن  الخام�س  الموت..ففي  ي�ستدعي  كــاأنــه  الــعــام  وبـــداأ 

في  وحيدة  عاما(   67( البكري  اأ�سماء  الم�سرية  المخرجة  توفيت 

وكانت  التالي.  اليوم  في  اإال  موتها  خبر  يعرف  ولم  بالقاهرة  بيتها 

طويلة  اأفــالم  ثالثة  واأخرجت  �ساهين  يو�سف  تالميذ  اأبــرز  من  اأ�سماء 

1991 و»العنف  2000 و»�سحاذون ونبالء«  هي »كون�سرتو درب �سعادة« 

فاتن  الم�سرية  ال�سينما  اأيقونة  توفيت  اأي�سا  يناير  وفي   .2003 وال�سخرية« 

درا�ستها بمعهد  لم تكمل  العربية والتي  ال�سا�سة  ب�سيدة  الملقبة  84 عاما(  حمامة )عن 

عبد  محمد  اأمام  �سعيد(  )يوم  فيلم  في  طفلة  بداأتها  اأدوار  في  النخراطها  ال�سينما 

مخرجي  اأبرز  بوجودها  يتفاءل  بتميمة  اأ�سبه  �سارت  ما  و�سرعان  الوهاب 

ال�سينما الم�سرية في اأجيال مختلفة.. من يو�سف �ساهين في اأول اأفالمه 

)اأر�س  اأفالمها  اآخر  مخرج  ال�سيد  عبد  داود  اإلى   1950 اأمين(  )بابا 

االأحالم( 1993. وت�سدرت فاتن حمامة ا�ستفتاء حول اأف�سل مئة فيلم 

م�سري بمنا�سبة مئوية ال�سينما عام 1996 اإذ ت�سمنت القائمة اأكبر 

عدد من االأفالم التي �ساركت في بطولتها. وكانت حمامة تزوجت عمر 

ال�سريف عام 1955 واأنجبت ابنهما طارق. ثم انطلق ال�سريف ف�سارك 

في اأفالم اأوروبية واأمريكية حجزت له مكانة بارزة في ال�سينما العالمية 

وبريقا الزمه حتى االآونة االأخيرة اإلى اأن لحق بزوجته ال�سابقة حيث توفي 

في يوليو بعد اإ�سابته بمر�س الزهايمر. وعمر ال�سريف هو الممثل العربي االأكثر 

�سهرة عالميا باأدوار وجوائز منذ دوره في فيلم )لوران�س العرب( 1962 والذى ر�سح 

عنه لجائزة اأو�سكار اأح�سن ممثل م�ساعد ولكنه نال جائزة الكرة الذهبية الأح�سن 

زيفاجو(  )دكتور  فيلم  في  دوره  عن  وفاز  نف�سه.   الدور  عن  م�ساعد  ممثل 

الجائزة  على  وح�سل   1966 عام  ممثل  الأح�سن  الذهبية  الكرة  بجائزة 

�سرفية  جائزة  اأعرق  وهي   2003 عام  البندقية  مهرجان  من  ال�سرفية 

منظمة  من  نال  كما  �سنويا  واحــدة  ل�سخ�سية   1932 عام  منذ  تمنح 

االأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يون�سكو( عام 2005 ميدالية 

�سيرجي ايزن�ستاين التي كانت تمنح للمرة االأولى.

2015 فهو الممثل الم�سري  اأما ال�سريف الثاني الذي رحل عام 

عدة  حقق  اأن  بعد  عاما   69 عن  اأغ�سط�س  في  توفي  الذي  ال�سريف  نور 

اأرقام قيا�سية..  فهو اأ�سبق اأبناء جيله اإلى اأدوار البطولة منذ فيلم )ال�سراب( 

لل�سريف حظ تمثيل  الذي كان  لنجيب محفوظ  نف�سه  بالعنوان  1970 عن رواية 

الليل(. كما  ال�سوق( و)ال�سكرية( و)قلب  اأعماله ومنها )الكرنك( و)ق�سر  عدد كبير من 

كان ال�سريف ب�سهادة زمالئه، عميق الثقافة باختياره اأدوارا ماأخوذة عن اأعمال الأدباء 

في  ذكائه  عن  ف�سال  الحكيم  وتوفيق  ح�سين  طه  العربي  االأدب  عميد  ومنهم  را�سخين 

الكاهن(  )محاكمة  م�سرحية  ومنها  اأدبية  ن�سو�س  من  م�ستلهمة  م�سرحيات  اإخــراج 

عام  في  رحل  الثالثة،  النجوم  عن  وبعيدا  طاهر.   بهاء  الم�سري  للكاتب  ق�سة  عن 

الميهي  راأفت  والم�سري  الع�سكري  عمار  الجزائري  منهم  مخرجون   2015

والم�سرية اللبنانية نبيهة لطفي، والممثل الفل�سطيني غ�سان مطر. ومن 

الممثلين الم�سريين �سامي العدل ومحمد وفيق وح�سن م�سطفى. اأما 

فتوفي خالل ح�سوره مهرجان  الم�سناوي  المغربي م�سطفى  الناقد 

القاهرة ال�سينمائي الدولي في نوفمبر. وحمل �سهر مايو مفاجاأة غير 

المنطقة  هيئة  من  بيان  فاجاأهم  الذين  ال�سينمائيين  من  لكثير  �سارة 

االإعالمية في اأبوظبي باإيقاف مهرجان اأبوظبي ال�سينمائي بعد ثماني 

عام  المهرجان  وانطلق  ناجحة.  ال�سينما  �سناع  معظم  يراها  دورات 

واالإماراتي  �سكارليت  بيتر  االأمريكي  من  كل  اإدارتــه  على  وتوالى   2007

اأكتوبر  في  واالأخيرة  الثامنة  دورته  حتى  المهرجان  اأدار  الذي  الجابري  علي 

الدولي  االإ�سماعيلية  لمهرجان  ع�سرة  الثامنة  الـــدورة  تاأجلت  م�سر  وفــي    .2014

ال�سابع ع�سر لالأفالم الت�سجيلية. ولم ت�سجل الجوائز ظواهر كبرى با�ستثناء فيلم 

»جوق العميين« للمغربي محمد مفتكر الذي نال ب�سع جوائز منها الجائزة 

تقدير  و�سهادة  يونيو،  في  العربي  للفيلم  وهــران  مهرجان  في  الكبرى 

البحر  لدول  االإ�سكندرية  مهرجان  في  الجيهاني  اإليا�س  الطفل  لبطله 

اأف�سل  جائزة  على  ح�سل  نف�سه  ال�سهر  وفي  �سبتمبر،  في  المتو�سط 

فيلم في مهرجان الفيلم االفريقي بخريبكة وفاز مفتكر بجائزة اأف�سل 

�سيناريو والجيهاني بتنويه خا�س. وفي نوفمبر نال الفيلم الجائزة 

تون�س. ومن  في  ال�سينمائية  قرطاج  الأيام  الذهبي(  )التانيت  الكبرى 

)على  بوزيد  ليلى  للتون�سية  طويل  روائــي  فيلم  اأول  الالفتة  الظواهر 

الأيام  البرونزي(  )التانيت  الثالثة  الجائزة  على  ح�سل  الذي  عيني(  حلة 

دبي  مهرجان  في  روائــي  فيلم  اأف�سل  وجائزة  تون�س  في  ال�سينمائية  قرطاج 

ال�سينمائي خالل ال�سهر الجاري. ومن و�سط رماد ال�سراعات والحروب االأهلية يتم�سك 

�سناع ال�سينما باالأمل.. فمن �سوريا يفوز فيلمان بجوائز من م�سر.. حيث نال 

اأول  عمل  اأف�سل  جائزة  فواخرجي  ل�سالف  اإخــراج  اأول  الكرز(  )ر�سائل 

الطويل(  الروائي  العربي  للفيلم  ال�سريف  نور  )م�سابقة  في  )منا�سفة( 

�سعيد  لجود  الخريف(  )بانتظار  فيلم  فاز  كما  االإ�سكندرية  بمهرجان 

الجديدة(  العربية  ال�سينما  )اآفــاق  م�سابقة  في  عمل  اأف�سل  بجائزة 

منذ  اليمن  ي�سهده  ما  ورغم  الدولي.   ال�سينمائي  القاهرة  بمهرجان 

ال�سابق  الرئي�س  حكم  على   2011 عام  ال�سعبية  احتجاجاته  اندالع 

فيلما  اأخرجت  ال�سغدري  �سماح  ال�ساعرة  اأن  اإال  �سالح  الله  عبد  علي 

�سمن  وعر�سته  التغيير(  ي�سنعن  )يمنيات  عنوانه  ق�سيرا  ت�سجيليا 

اأن�سطة )موؤ�س�سة �سوت للتنمية( التي تنظم باأحد مقاهي العا�سمة �سنعاء 

عرو�سا �سينمائية الأفالم روائية وت�سجيلية يمنية وعربية واأجنبية. ومن االأفالم 

لليمنية  و)ال�سجينة(  الحر�سي  بن  بدر  لليمني  �سنعاء(  في  جديد  )يوم  عر�ست  التي 

خديجة ال�سالمي و)وجدة( لل�سعودية هيفاء المن�سور.

ال�شينما العربية..ح�شاد عام 2015

 Mad Max: Fury Road
االأول لعام 2015!

االإحــبــاط  مــن  بخليط  ن�سعر  اأن  دون  مــن  اأخــيــرًا  االأخــبــار  ن�سرات  ن�ساهد  اأن  �سعب 

واال�سمئزاز وي�سهل اأن ن�ستنتج اأن العالم بداأ يخرج عن ال�سيطرة بوتيرة مت�سارعة ويتجه 

من  متالحقة  م�ساهد  وعر�ست  الفكرة  هــذه   2015 عــام  في  االأفــالم  عك�ست  المجهول.  اإلــى 

الم�سامحة  م�ساعر  تعك�س  اأي�سًا جوانب �سمنية  برزت  لكن  االأزمات.  في  الغارق  العالم  هذا 

باأن  تخبرنا  االأفــالم  اأن  يبدو  االأقــل.  على  ال�سينما  اأعمال  في  واالأمــل،  والتطور  والم�سالحة 

 Mad Max: الم�ستقبل اأمامنا: ما يح�سل االآن يتوقف علينا جميعًا. لهذا ال�سبب، يبدو فيلم

من  ومبهرًا  نادرًا  تيارًا  يعك�س  فهو  ال�سنة،  هذه  اآخر  فيلم  اأي  من  اأكثر  مميزًا   Fury Road
الواقع المحتدم، لذا يمكن اعتباره اأف�سل فيلم لهذا العام. يج�سد الفيلم بطريقة مميزة مظاهر 

قوة  عبر  الخوف  تجاوز  على  والقدرة  والت�سميم  والكراهية  والعنف  وال�سداقة  الفو�سى 

التحمل والتفاهم. تولى جورج ميلر اإخراج فيلم Mad Max: Fury Road و�سارك في 

كتابته. ينجح في طرح موا�سيع كثيرة دفعًة واحدة: النزعة الذكورية ونظرية الم�ساواة مع 

المراأة، الت�ستت والتركيز، الوح�سية والحنان. اإنه فيلم حركة مده�س يعك�س بكل براعة معنى 

ال�سلطة. قرر ميلر ب�سكل اأ�سا�سي اأن يعطي ال�سخ�سية التي تحمل ا�سم فيلمه، وهو متجول 

يلعب دوره للمرة االأولى توم هاردي، دورًا م�ساعدًا ويف�سح المجال اأمام ظهور قائدة جديدة: 

اإنها المحاربة »فوريوزا« وتوؤدي دورها ت�سارليز ثيرون.

كو�سليك  ديــتــر  اأكـــد 

برلين  مــهــرجــان  مــديــر 

ال�سينمائي )برليناله( 

ال�ساد�سة  دورتــه  في 

ــي  ــت ــتــيــن وال ــ�ــس وال

فبراير  فــي  �ستقام 

ـــه تمت  اأن الـــقـــادم، 

النجمة  دعـــوة 

االأ�ــســتــرالــيــة 

ـــــــكـــــــول  ـــــــي ن

كــــــيــــــدمــــــان 

للمرة  لتكون 

على  الــثــانــيــة 

من  الــتــوالــي 

بــــيــــن نـــجـــوم 

اإلى  المهرجان 

كـــل من  جـــانـــب 

جــــــــورج كــلــونــي 

وكـــولـــيـــن فــيــرث 

ـــو  وجــــــــــــــــودي ل

وجاي بير�س.

و�ـــســـبـــق    

لكيدمان اأن �ساركت 

ــة الــمــا�ــســيــة  ــن ــ�ــس ال

ــــــــــي مــــــهــــــرجــــــان  ف

ـــن الـــخـــامـــ�ـــس  ـــي ـــرل ب

والـــ�ـــســـتـــيـــن بــفــيــلــم 

»مـــــلـــــكـــــة الـــــ�ـــــســـــحـــــراء« 

لــلــمــخــرج االألـــمـــانـــي فــيــرنــر 

هـــيـــرتـــزوغ، حــيــث قــّدمــت 

ــة في  ــي ــرال ــت ــس الــنــجــمــة االأ�

الــــــدرامــــــا الـــ�ـــســـحـــراويـــة 

بــريــطــانــيــة  مـــغـــامـــرة  دور 

ــــــــى �ـــســـحـــراء  تـــتـــوجـــه اإل

ــة  ــداي �ـــســـوريـــا واإيــــــــران ب

وقت  الع�سرين،  الــقــرن 

تــفــكــك االإمـــبـــراطـــوريـــة 

العثمانية.

كيدمان تعود اإىل

 مهرجان برلني 
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