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من ذاكرة ال�سينما

نور ال�شريف.. هرم العطاء »11«
الزمار )1985(

)نــور  ح�سن  ــزمــار  ال حــيــاة  مــن  جـــزءًا  )الـــزمـــار(  فيلم  لنا  يــقــدم 

قرى  قرية من  اإلى  قرية  والمتنقل من  المطارد  ال�ساب  ذلك  ال�سريف(، 

ح�سن،  م�سكلة  لنا  تتبين  وال  واال�ستقرار،  االأمــان  عن  بحثًا  ال�سعيد، 

اإنه من  اإال عندما ي�ستقر به المقام في قرية «العرابة» بائعًا في بقالة. 

ال�سباب الطموح المغ�سوب عليهم من قبل ال�سلطة. كان يومًا طالبًا في 

الجامعة، غا�سبًا على اأو�ساع بال منطق، وكان يريد اأن يفتح االأبواب 

لل�سم�س والحقيقة. كون بكلية الهند�سة فريقًا للتمثيل واختار له منذ 

لكن  والزائفين،  للزيف  والتعرية  باالإدانة  م�سحونة  م�سرحية  البداية 

االأمر  وانتهى  فاأوقفته،  الم�سرحي  العر�س  هذا  يعجبها  لم  ال�سلطة 

بح�سن معتقاًل ثم مطاردًا من غير جريمة.. جريمته الوحيدة هي اأنه ال 

يخفي في داخله األم النا�س وم�ساكلهم، ال ي�ستطيع ال�سكوت على هول 

اأو عن  لي�س بحثًا عن حقيقة  قرية،  اإلى  قرية  ينتقل من  فهو  يراه.  ما 

من�سدي  الواثقين  من  اأي�سا  وهو  االإن�سان.  عن  بحثًا  اإنما  اآخر،  زمن 

واال�ست�سالم،  الخنوع  على  وهجوم  مواجهة  عنده  الحياة  الحكمة، 

هجوم على كل اأنواع الف�ساد في كل مكان.

متطهر.  ورومان�سي  ثائر  اإيجابي  بطل  اأمـــام  هنا،  نحن  اإذن، 

فالقرية الظالمة تحاول اأن تحد من انطالقته نحو الحقيقة، ولكنه رغم 

كل االإغراءات يقف وحيدًا مقاومًا وال ي�سمع ل�سوت ال�سر، زاهدًا من 

اأحداث  به  تنتهي  ولذلك  ال�سهادة،  بانتظار  كفنه  الب�سًا  الحقيقة،  اأجل 

في  مفرطة  مت�سائمة  �سيا�سية  نهاية  الفيلم  لنا  ليقدم  مذبوحًا.  الفيلم 

للف�ساد  يت�سدى  من  قدر  هو  «هذا  مقولة  وهي  وال�سذاجة،  المبا�سرة 

في كل مكان».

)الزمار( كفيلم، يقدم موقفًا فكريًا ثائرًا، اأكثر من تقديمه لحكاية، 

وال�سيا�سية  االقت�سادية  الحالة  على  اأحداثه  اأغلب  يبني  فال�سيناريو 

لمجتمع القرية بكل فئاته.. الماأمور، العمدة، نائب المنطقة، اأ�سحاب 

عن  الباحثين  والعمال  الفالحين  من  لها  الم�سادة  والرموز  ال�سلطة 

لقمة العي�س. فم�سروع المياه يخ�سعهم تحت �سروط قا�سية ومجحفة 

الم�سالح  يتبادلون  الذين  الم�سروع،  القائمون على هذا  يمليها عليهم 

والمنفعة ال�سخ�سية على ح�ساب الم�سروع وموا�سفاته وتكاليفه. 

جانبية  تفرعات  اإلــى  تطرق  قد  ال�سيناريو  اأن  اإلــى  اإ�سافة  هــذا 

مفاهيم  في  تج�سدت  عامة  حالة  على  ال�سوء  ت�سليط  هدفها  اأخــرى، 

لمجتمع  والمعي�سية  االجتماعية  والبنية  الهامة  والعالقات  النا�س 

ال�سعيد. وهي نف�س الحالة المزرية التي يرف�سها بطل الفيلم )الثائر 

الرومان�سي(. حيث نراه يحاول، من خالل عالقاته المبا�سرة باأهالي 

القرية، توعيتهم وبث روح الحب فيهم وحثهم على الرف�س والثورة.

خيالية  باإيرادات   ،2015 على  ال�ستار  العالمية  ال�سينما  اأ�سدلت 

�سحبتها من جيوب ع�ساق هذا الفن، ليبدو اأن 2015 كان عام خير على 

هوليوود، التي تجاوزت فيه اإيراداتها مليارات الدوالرات، رغم دخول 

ال�سينما  فيه  عانت  وقت  في  »الخ�سارة«،  بند  تحت  اأفالمها  من  جملة 

2014، فيما  الم�سرية من انخفا�س ملحوظ في اإيراداتها، مقارنة مع 

تقدمًا  واالإماراتية،  واالأردن  وفل�سطين  المغرب  �سينمات  فيه  �سهدت 

ملحوظًا، من حيث اأعداد الجوائز التي اقتن�ستها اأفالمها في جوالتها 

حول مهرجانات العالم، لن�سهد تاأهل بع�سها نحو جائزة االأو�سكار، كما 

في »ذيب« االأردني، و»حجاب« االإماراتي.

ا�ستطاعت  رمــوزهــا،  من  بع�سًا  العالمية  ال�سينما  ودعــت  وكما 

كما  العالمي،  التذاكر  �سباك  على  وجودها  تفر�س  اأن  االأفــالم  بع�س 

يوا�سل  يـــزال  ال  الـــذي  وورز«،  و»�ــســتــار  وورلــــد«،  »جــورا�ــســيــك  فــي 

�سعوده على �سباك التذاكر، لن�سهد اإطاللة مخرجين عظام مثل �ستيفن 

�سبيلبيرغ في »ج�سر الجوا�سي�س«، وجيم�س كاميرون في »ذا مار�سن«، 

عر�سها  بعد  فقط«،  »الــجــراأة  �سعار  العالمية،  مهرجانات  رفع  لن�سهد 

الأفالم »كارول« و»�سبوت اليت« و»ديبان« و»�سباب« وغيرها.

ال�شينما العالمية تودع العام باإيرادات خيالية

لوران�س  جينيفر  العالمي  الثنائي  اأن  الــوا�ــســح  مــن 

الجوائز،  لح�سد  ماكينات  اإلــى  �سيتحوالن  كوبر  وبــرادلــي 

 »Silver Linings Playbook« حيث ا�ستطاع فيلمهما

ممثلة،  الأف�سل  االأو�سكار  جائزة  يح�سد  اأن  �سنوات،   3 منذ 

وجائزة اإم تي في الأف�سل قبلة، وجائزة االأكاديمية االأ�سترالية 

للفنون ال�سينمائية الأف�سل ممثلة.  ومن الجوائز اأي�سا جائزة 

متبنى،  �سيناريو  الأف�سل  لــالأفــالم  البريطانية  االأكــاديــمــيــة 

لممثلة  المتميز  لــالأداء  ال�سا�سة  ممثلي  نقابة  وجائزة 

في دور رئي�سي، وجائزة اإم تي في لالأفالم اأف�سل 

اأف�سل  لالأفالم  في  تي  اإم  اأداء رجال، وجائزة 

الم�ستقلة  ـــروح  ال وجــائــزة  ن�سائي،  اأداء 

الأف�سل ممثلة. وت�سمل كذلك جائزة الروح 

جمعية  وجــائــزة  فيلم،  الأف�سل  الم�ستقلة 

وجائزة  فيلم،  طاقم  الأف�سل  االأفـــالم  نقاد 

جائزة  �سيناريو،  الأف�سل  الم�ستقلة  الروح 

غولدن غلوب الأف�سل ممثلة فى فيلم كوميدي 

اأو مو�سيقي، وجائزة الروح الم�ستقلة الأف�سل 

مــخــرج، وجــائــزة اخــتــيــار الــنــقــاد الأفــ�ــســل فيلم 

المتوقع  اأخرى.  ومن  10 جوائز  كوميدي، واأكثر من 

اأن تتوا�سل م�سيرة الجوائز من خالل فيلمها الجديد جوي، 

حيث اإن الفيلم ر�سح لعدد من جوائز الغولدن غلوب، كما اأن 

هناك توقعات قوية لتر�سيحه لالأو�سكار، الفيلم يروي اأحداث 

ما  كل  تراهن  اأطفال  لثالثة  واأم  مطلقة  المــراأة  حقيقة  ق�سة 

لديها لت�سنع لنف�سها مكانًا في التاريخ.  حينما قراأت النجمة 

والــذى  »جـــوي«  فيلم  �سيناريو  لورن�س  جينيفر  االأميركية 

اخترعت  التي  منغانو«  »جــوي  لـ  الحقيقية  الق�سة  يتناول 

العجيبة«  »المكن�سة  بـ  المتحدة  الواليات  في  عليه  اأطلق  ما 

للمخرج دايفيد را�سل الذى كان قد كتب ال�سيناريو بالتعاون 

مع ناني مملو.

واأبدت جينيفر لورن�س اإعجابا كبيرا ب�سخ�سية »جوي« 

للعالم  اختراعها  بتقديم  اأجل تحقيق حلمهم  تنا�سل من  التي 

االأ�سرية ورعاية وتربية ثالثة  في وقت عليها تحمل ظروفها 

حكاية  اإلــى  »جــوي«  فيلم  ياأخذنا  االأولــى  اللحظة  منذ  اأبناء. 

في  الموهبة  واأي�سا  والتحدي  باالأمل  الم�سبعة  ال�سبية  تلك 

باأطفالهم  واهتمامها  االأ�سرية  الظروف  ولكن  االكت�ساف 

اأن  مــن  اأكــبــر  تحديات  اأمـــام  تجعلها  وتعليمهم  وتربيتهم 

يتحملها االإن�سان العادي الذى �سرعان ما ي�سقط م�ست�سلما.

وتحاول »جوي« اأن تذهب بذلك الحلم واالختراع الذى 

اأوال احتياجاتها كربة بيت وهي الح�سول  اكت�سفته ويلبي 

على مكن�سة عالية الجودة وقليلة الكلفة.

ومن اأجل ذلك الحلم تخو�س كم من المعارك من الإقناع 

زوجها ووالدها الذى يج�سده في الفيلم النجم القدير 

التي  والدها  �سديقة  واأي�سا  دونيرو«  »روبــرت 

والتي  رو�سوليني  اإيــزابــيــال  بــدورهــا  تقوم 

مدير  واأي�سا  االأ�سا�سي  المادي  الدعم  تمثل 

بالترويج  المتخ�س�سة  الــوكــاالت  اإحــدى 

عبر االإنترنت الذي يقدم �سخ�سيته النجم 

برادلي كوبر. فيلم »جوي« هدية �سينمائية 

عدد  به  ي�سارك  االجتماعية  الدراما  لهواة 

كبير من نجوم ال�سينما العالمية. لم تنجح 

االختراع  بيع  في  االأولــى  مانجانو  محاوالت 

قررت  ولــذا  التلفزيونية،  الت�سويق  قنوات  عبر 

باأن تقوم ببيعها بنف�سها، نجحت بذلك وخالل �سنوات 

في  االأربـــاح  من  ماليين   10 يــدر  المنتج  اأ�سبح  الحقة  قليلة 

ال�سنة واأ�سبحت هي نجمة تلفزيونية.

الكاتب  اأن  اإال  مانجانو  حياة  يعك�س  الفيلم  اأن  ورغــم 

الق�سة  التفا�سيل عن  اأو ر�سل، غير بع�س  ال�سينمائي، ديفيد 

فقط وغّير  الفيلم طفلين  في  لها  اأن  لمانجانو، حيث  الحقيقة 

التركيز من االختراع نف�سه لحياة مانجانو الخا�سة ومعاناتها 

مع الطالق وتربية اأطفالها بمفردها.

مانجانو  فــاإن  البريطانية  ميل  الديلي  ل�سحيفة  ووفقًا 

في  وهــي  دوالر،  مليون   50 ثروتها  تبلغ  مليارديرة  اليوم 

التا�سعة والخم�سين من عمرها، وبداأت م�سيرتها في االختراع 

في عمر الثالثة والع�سرين.

»جــوي«  فيلم  بطولة  لوران�س  جينيفر  النجمة  �ــســارك 

بـــرادلـــي كــوبــر وروبـــيـــرت دي نــيــرو وفــيــرجــيــنــيــا مــاد�ــســن 

واإليزابيث روهم ودونا ميللز، وهو من تاأليف واإخراج ديفيد 

اأو را�سيل.

التذاكر
ك 

شبا

فيلم »جوي«.. 
الحلم يتحقق بالإرادة

الإقتالع

ت�سويق دراما،  • النوع: 
دقيقة  83 • الزمن: 

كيران  ويل�س،  برو�س  • البطولة: 
لوتز

ميلر �ستيفن  • االإخراج: 
تــــدور اأحـــــداث الــفــيــلــم حــول 

المخابرات  عميل  اختطاف  عملية 

يد  على  تورنر  ليونارد  المركزية 

وعندما  دولية،  اإرهابية  مجموعة 

عــدم  تــورنــر  هـــاري  ابــنــه  يكت�سف 

جهاز  قــبــل  مــن  ــــادرة  ب اأي  وجــــود 

والده  اإنقاذ  عملية  في  المخابرات 

من مختطفيه، يقرر التحرك بنف�سه 

الإنقاذ والده.

املقامرة الكربى

ذاتية �سيرة  دراما،  • النوع: 
دقيقة  120 • الزمن: 

كري�ستيان  بيت،  براد  البطولة:   •
بيل

ماكاي اآدم  • االإخراج: 
تدور اأحداث الفيلم حول اأربعة من 

نجحوا  واالأعمال  االقت�ساد  رجال 

ــهــيــار االقــتــ�ــســاد  ــبــوؤ بــان ــن ــت فـــي ال

ـــاوالت  ـــق ـــم ــــوق ال الـــعـــالـــمـــي و�ــــس

واالئتمان في منت�سف العقد االأول 

الذي  الوقت  في  الثالثة  االألفية  من 

والبنوك  الحكومة  فيه  ا�ستبعدت 

ــات وو�ــســائــل  ــبــور�ــس الــكــبــرى وال

االإعالم هذه الفر�سية.

»بالحالل«  فيلم  بطولة  تلعب  التي  حمزة  ــن  داري اللبنانية  الممثلة  اأكــدت 

للمخرج اأ�سد فوالدكار، اأن هذا الفيلم يعد تجربة مهمة في م�سوارها الفني ونقلة 

فنية في م�سيرتها ال�سينمائية. 

وقالت دارين: »لقد اأحببت ال�سخ�سية التي األعبها في هذا الفيلم، ال �سيما اأنها 

تطل للمرة االأولى في ال�سينما اللبنانية، كما اأن فكرة الفيلم بحد ذاتها جديدة في 

ال�سينما من زاوية مناق�ستها لمفهوم الحالل والحرام، واأعتقد اأن الفيلم حمل في 

م�ساهده الفكاهة الجميلة والخفيفة«. وعن عالقتها مع مخرج الفيلم، اأ�سار اإلى اأن 

اأ�سد فوالدكار ا�ستطاع اأن يحافظ في الفيلم على روح ال�سخ�سيات، والن�س بكافة 

تفا�سيله. وقالت: »بالن�سبة لي اأف�سل دائمًا العمل مع المخرج الذي يعرف ما الذي 

الزوايا  ومن  نظره  وجهة  من  ال�سخ�سية  روؤية  في  كثيرًا  ي�ساعدني  فهذا  يريده، 

التي لم اأرها«. واأ�سافت: »قبل الت�سوير قمنا باإجراء الكثير من البروفات، وذلك 

لنعرف ما الذي نريده، واأعتقد اأن اأ�سد فوالدكار من المخرجين ال�سعبين، اإال اأن 

العمل معه جميل جدًا ومحفز«. في المقابل، اعتبر فوالدكار اأن فيلمه الحالي يعد 

الخطيرة  الموا�سيع  اأن  اأعتقد  وقال:  مريم«.  راأيت  »لما  ال�سابق  فيلمه  من  اأخطر 

في المجتمع يمكن طرحها بطريقة مغلفة بالكوميديا، ومن هنا تنبع خطورة فيلم 

»بالحالل«.

عائلية  ق�س�س   4 يتناول  الفيلم  اأن  يــذكــر 

ــا  ــتــراجــيــدي لــبــنــانــيــة مـــتـــداخـــلـــة، بــيــن ال

والكوميديا، عن رجال ون�ساء ملتزمين 

اإدارة  يــحــاولــون  ــالم،  االإ�ــس بــاأحــكــام 

وزواج  حّب  من  العاطفية،  حياتهم 

وعـــالقـــات، وفـــق مــفــهــوم الــحــالل 

والحرام، كما يعتقدونه، وبالتالي 

رغباتهم  مــع  بالتعامل  قيامهم 

ـــًا لـــهـــذه االأحــــكــــام، ما  ـــق وف

حينًا،  الــمــاأ�ــســاة  يثير 

والـــــــطـــــــرافـــــــة 

اأحيانًا.

دارين حمزة:

اأحببت �شخ�شيتي في »بالحالل«

�شينما العنف تعود بثوب جديد
الم�سرية  ال�سينما  نجوم  اهتمام  محور  هي  الفكري  والتطرف  االإرهــاب  ظاهرة  باتت 

الذين ي�ستعدون خالل االأيام القادمة لطرح اأعمال �سينمائية تناق�س مخاطر االإرهاب باأ�سلوب 

جديد وذلك بهدف الدعوة اإلى نبذ العنف وعودة االأمن واالأمان اإلى م�سر والعالم العربي.

»موالنا«  الجديد  فيلمه  في  يناق�س  الذي  �سعد  عمرو  الم�سري  الممثل  مع  كانت  البداية 

والتي  عي�سى  اإبراهيم  للكاتب  »موالنا«  رواية  عن  ماأخوذ  والعمل  الف�سائيات  �سيوخ  ظاهرة 

تدور اأحداثها حول �سخ�سية ال�سيخ حاتم الذي يج�سده عمرو �سعد، وهو داعية �سهير يتحول 

اإمامًا في م�سجد  اأن كان يعمل  اكت�سب منها �سهرته بعد  التي  الف�سائيات  اإلى واحد من دعاة 

وال�سيا�سة  ال�سلطة  بين  العالقة  الرواية  كاتب  عي�سى  اإبراهيم  يو�سح  حيث  ح�سن  ال�سلطان 

وكيفية ا�ستغالل الف�سائيات لرجال الدين والعك�س. »موالنا« بطولة درة، فرح يو�سف، اأحمد 

مجدي، محمد �سليمان، اإخراج مجدي اأحمد علي، واإنتاج محمد العدل.

اأما محمد رم�سان فيقدم لجمهوره �سخ�سية جديدة في فيلمه »جواب اعتقال« حيث يظهر 

منها  تعاني  التي  واالإرهــاب  التطرف  ظاهرة  يناق�س  الذي  العمل  في  دوره  لتنا�سب  باللحية 

م�سر ومعظم الدول في الفترة الحالية. حيث يو�سح من خالل دوره الحالة النف�سية ل�سخ�سية 

االإرهابي، وتركيبته واأ�سلوبه و�سلوكه في الحياة وطريقة تفكيره، من خالل انتمائه الإحدى 

الجماعات المتطرفة. وي�ستعد طارق لطفي لم�سروع فيلمه الجديد »قلعة الح�سا�سين« والذي 

يتناول ن�ساأة طائفة »الح�سا�سين« وهي اأول جماعة اإرهابية في التاريخ االإ�سالمي وما فعلته 

ال�ستقطاب ال�سباب حيث يج�سد لطفي في العمل �سخ�سية الح�سن ال�سباح اأمير الجماعة.

محمد رم�سان

التقى المخرج والكاتب ال�سويدي المخ�سرم �ستيغ بيوركمان الممثلة اإيزابيال 

التفتت  2011. خالل حديث عادي،  ال�سينمائي عام  رو�سيليني في مهرجان برلين 

يخبر  اأمـــي؟«،  عن  فيلمًا  نعّد  وقــالــت:»هــل  بيوركمان  اإلــى  بيرغمان  اإنغريد  ابنة 

المخرج: »فوجئت و�سعرت بالفخر. ووافقت بالتاأكيد«.

 Ingrid Bergman:In Her Own Words ُعر�س   ،2015 عام 

بانتقاد  ال�سينمائي وحظي  كان  في مهرجان  الخا�سة(  بكلماتها  بيرغمان:  )اإنغريد 

اإيجابي. فقد نال الفيلم ذكرًا خا�سًا في فئة »العين الذهبية« في هذا المهرجان.

الذين  بيرغمان  محبي  اآمــال  يخيب  قد   In Her Own Words لكن 

التي  ال�سويدية،  الممثلة  لهذه  الفنية  الم�سيرة  يتناول  وثائقيًا  فيلمًا  يتوقعون 

 Gaslight، اأعمالها  )عن  منها  ثالثًا  ونالت  اأو�سكار  لجوائز  مرات  �سبع  ُر�سحت 

.)Murder on Orient Expressو  ،Anastasia
 In Her في المقابل، اإذا رغبت في االطالع على حياة بيرغمان المراأة، يكون

ر�سائلها،  مذكراتها،  الفيلم  ي�سمل  وقويًا.  ممتعًا،  موؤثرًا،  عماًل   Own Words
بيا  االأربعة:  اأوالدها  مع  �سريحة  ومقابالت  محترفة،  غير  منزلية  اأفالمًا  �سورها، 

من  وفــرة  ذلك  اإلــى  اأ�سف  رو�سيليني.  واإنغريد  اإيزابيال،  روبرتو،  ليند�ستورم، 

عن  ف�ساًل  اأو�سكار،  بجوائز  عنها  فازت  التي  تلك  فيها  بما  اأفالمها،  من  مقتطفات 

Notorious عام   ،1942 Casablanca عام   ،1939 Intermezzo عام 
1950، علمًا اأن االأخير هو الفيلم االأول الذي اأعدته  Stromboliعام  1946، و 

مع زوجها الثاني روبرتو رو�سيليني.

تخبر ليند�ستورم: »كانت تهوى جمع االأ�سياء. بداأ بيوركمان �ستيغ العمل على 

كبير  كنز  لكنه وقع على  �سيعد عماًل عن عملها.  اأنه  االأرجح وهو يظن  الفيلم على 

من االأفالم المنزلية. اأعتقد اأنه فوجئ عندما نزل اإلى القبو وخرج حاماًل �سناديق 

كثيرة من االأفالم«.

اأن  اأدرك  حين  بيوركمان  ُذهــل  والــمــرج،  بالهرج  المليئة  حياتها  اإلــى  نظرًا 

في  نجحت  وال�ستين،  ال�سابع  مولدها  عيد  في   1982 عام  توفيت  التي  بيرغمان، 

باري�س  اإلى  ثم  اإيطاليا،  اإلى  ال�سويد  »تنقلت كثيرًا، من  االحتفاظ بكل هذا. يقول: 

فلندن. اإال اأنها نقلت كل هذا الكنز معها«.

طفولتها  ب�سبب  �ــســيء  بكل  احتفظت  الممثلة  هــذه  اأن  بــيــوركــمــان  يعتقد 

الماأ�ساوية. فقد ماتت والدتها وهي في الثالثة. فرباها والدها يو�ستو�س، الذي كان 

يملك متجر ت�سوير اإلى اأن توفي وهي في الثانية ع�سرة من عمرها.

حياة اإنغريد بيرغمان في 

In Her Own Words
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