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من ذاكرة ال�سينما

نور ال�شريف.. هرم العطاء »12«
�شربة �شم�س )1978(

فيلم )�شربة �شم�س - 1978(، هو اأولى تجارب المخرج محمد خان الروائية، 

والذي اأعجب به نور ال�شريف عند قراءته لل�شيناريو، لدرجة اأنه قرر اأن ينتجه. وقد 

اأ�شلوبًا خا�شًا  اإثبات قدراته كمخرج جديد، يمتلك  حاول محمد خان في هذا الفيلم 

الجمهور  ين�س  لم  الوقت  نف�س  في  اأنه  اإال  الم�شريين.  المخرجين  بقية  عن  يميزه 

له.  يقدمه  الذي  الجديد  اإلى  انتباهه  لفت  على  حري�شًا  وكان  فيلمه،  �شي�شاهد  الذي 

اإنه يقدم له فيلمًا بولي�شيًا، يقدم له �شرقة وقتل ومطاردات، واهتمامه بهذا الجانب 

قد اأثر على ق�شته ال�شينمائية، وجعلها تقع في اأخطاء و�شلبيات �شاهمت في �شعف 

ال�سيناريو.

في  والرغبة  اال�شتطالع  حب  يدفعه  �شاب،  �شحفي  م�شور  اأم��ام  هنا  فنحن 

الح�شول على �شبق �شحفي � واأ�شياء اأخرى � لتعقب ع�شابة لتهريب االآثار. اإ�شافة 

ونتيجة  الع�شابة.  هذه  اأفراد  على  للقب�س  محاوالتهم  في  االأمن  اأجهزة  لمخططات 

اإلى رغبة  اال�شتطالع عنده  يتحول حب  الم�شور،  قتل �شديق  في  الع�شابة  لتورط 

عارمة لالنتقام ل�شديقه.

على  اأ�شا�شًا  تعتمد  والتي  البولي�شية،  االأف���الم  نوعية  �شمن  الفيلم  يندرج 

عن�شري االإثارة والت�شويق، وتج�شيد ال�شراع القائم بين قوى الخير وقوى ال�شر، 

وبين  ع�شابة  اأو  مجرم  بين  ال�شراع  النوعية.  هذه  اأفالم  لغالبية  م�شجلة  كماركة 

طرفي  بين  الن�شبي  التكافوؤ  من  نوع  وجود  من  بد  ال  لذلك  الدولة،  في  االأمن  جهاز 

ال�شراع. اأي اأنه لكي يكون الفيلم اأكثر م�شداقية، يفتر�س اأن يظهر ال�شر في عنفوان 

قوته، متخذًا من ذكائه ودهائه عن�شرا موازنة بينه وبين قوى الخير )جهاز االأمن 

لجريمته  اإدارت��ه  بكيفية  واإبهارنا  اإعجابنا،  يثير  اأن  للمجرم  بد  وال  باإمكانياته(. 

للمحافظة  اأي فيلم بولي�شي،  الذي ي�شتند عليه  االأ�شا�س  ومراحل تنفيذها. هذا هو 

على عن�شري االإثارة والت�شويق فيه، واإثبات مدى قدرته على التاأثير في المتفرج. 

ذلك  واختالل  الهام،  الجانب  هذا  على  بنائه  في  افتقد  فقد  �شم�س(  )�شربة  فيلم  اأما 

التوازن �شاهم � اإلى حد كبير � في انخفا�س حدة الت�شويق وحرارته.

خا�شًا  اهتماما  اأعطى  قد  خ��ان  محمد  اأن  اإال  البولي�شية،  الفيلم  ق�شة  ورغ��م 

� قد اأخفق قلياًل في ر�شم هذه  � الذي كتبه فايز غالي  ل�شخ�شياته، مع اأن ال�شيناريو 

ال�شخ�شيات. وهناك �شخ�شيتين رئي�شيتين في الفيلم ال بد من تناولهما ودرا�شتهما 

والتفا�شيل  ال�شخ�شيات  على  اأ�شا�شًا  قائمة  خان  محمد  �شينما  اأن  باعتبار  جيدًا، 

ال�شغيرة المحيطة بها، اأكثر من قيامها على الحكاية )الحدوته(.

ال�شاب  الم�شور  هذا  ال�شريف(،  )نور  �شم�س  �شخ�شية  هي  االأولى  ال�شخ�شية 

كفنان  ولكنه  حقيقية،  فنية  بقدرات  ويتمتع  الع�شق،  لدرجة  الت�شوير  يحب  الذي 

ي�شطدم بواقعه ال�شعب عندما يفكر بالزواج وتكوين اأ�شرة مع من يحبها. ت�شطره 

ظروفه المادية للعمل كم�شور في االأفراح، اإلى جانب عمله في الجريدة، مع احتفاظه 

الأ�شالته كفنان، وذلك باقتنا�شه لكادرات فنية جميلة. اإذًا نحن اأمام فنان يعي�س في 

�شراع دائم مع مجتمع متخلف، ينظر اإلى الفن نظرة دونية و�شطحية جدًا. لذلك نراه 

الوقت،  نف�س  في  المخيف والم�شيطر  الجهل  اإ�شرارًا رهيبًا على تحدي هذا  يمتلك 

على الرغم من اأن الفيلم لم يو�شح هذا ال�شراع ولم يعمل على اإبرازه، بل واعتبره 

هام�شيًا، واهتم فقط بالجانب التجاري الذي يتج�شد في كون الفيلم بولي�شيًا.

عمومًا .. يمكن اعتبار مغامرة �شم�س � المحفوفة بالمخاطر � �شد اأفراد الع�شابة 

حربًا �شد التخلف والجهل المتف�شي من حوله. مع مالحظة اأن الفيلم قد و�شع �شم�س 

االأمن.  قوات  مع  المقارنة  في موقع  اأكبر من حجمه، وذلك عندما و�شعه  في حجم 

�شم�س بكاميرته ودراجته وحيد، اأمام قوات االأمن ب�شياراتهم واإمكانياتهم ال�شخمة. 

فهو ي�شل اإلى اأفراد الع�شابة ويك�شف مالب�شات الجريمة كاملة، قبل و�شول رجال 

االأمن، متنا�شيًاً كل تلك االإمكانيات المتاحة لجهاز االأمن.

اأما ال�شخ�شية الثانية، فهي زعيمة الع�شابة، المراأة المت�شحة بال�شواد، والتي 

غريبة  غام�شة  �شخ�شية  الفيلم.  ط��وال  واح��دة  بكلمة  تنطق  اأن  دون  �شامتة  تظل 

في  ال�شر  تمثل  ال�شخ�شية  هذه  هويتها.  حول  للت�شاوؤل  المتفرج  تدعو  ومركبة، 

ال�شينما  على  جديد  مجرم  اأم��ام  هنا  ولكننا  وتطارد.  وتقتل  ت�شرق  عندما  الفيلم، 

النف�شي  تكوينه  اأي  بداخله ودوافعه،  ما  لمحاولة معرفة  يدفعنا  الم�شرية.. مجرم 

اللذان  والكبرياء  الداخلي  ال�شكون  ذاك  هو  بذلك  ن�شعر  يجعلنا  وما  واالجتماعي، 

تظهر  تمامًا،  مختلفة  لكنها  �شريرة  امراأة  اأنها  �شحيح  ال�شخ�شية.  هذه  يفارقان  ال 

هذه  يغلف  ال��ذي  ال�شمت  واإن  الوقت،  نف�س  في  والق�شوة  المعاناة  مالمحها  على 

ال�شخ�شية يك�شبها نوعًا من القوة والرهبة، هذا اإ�شافة اإلى اأنها ا�شتطاعت تج�شيد 

ال�شر ب�شكل موفق.

اإن هذه ال�شخ�شية � رغم كل ما اأوحت به � اإال اأنها كانت بحاجة اإلى مفتاح �شغير 

يمكن من خالله النفاذ اإلى اأعماقها اأكثر، والتعرف على جزء اأكبر من مكنوناتها، على 

اأن يكون هذا المفتاح �شببًا في تغيير الخط الدرامي القوي لهذه ال�شخ�شية.

اأننا  اإال  ل�شخ�شياته،  خ��ان  محمد  اأعطاه  ال��ذي  الخا�س  االهتمام  ه��ذا  ورغ��م 

نالحظ عزلتها عن الجو المحيط بها. اأي اأننا اإذا نظرنا اإلى ال�شخ�شية وو�شعناها 

في �شياقها العام في الفيلم، نراها تفقد الكثير من دالالتها الدرامية. و�شبب ذلك جاء 

نتيجة لوجود خلل ما في البناء الدرامي للفيلم نف�شه. ولكن هذا ال ينفي اأن محمد 

خان فنان متمكن من اأدواته الفنية والتقنية، حيث نجح في تقديم فيلم يعد من بين 

نجد  �شم�س(  )�شربة  فيلم  ففي  الم�شرية.  ال�شينما  في  )االأك�شن(  الحركة  اأفالم  اأهم 

لديه  عما  خالله  من  المخرج  يعبر  الم�شري،  الفيلم  على  جديدة  �شينمائية  روح��ًا 

اإعطاء فر�شة لل�شورة  من جديد في حرفية التكنيك ال�شينمائي. ويوؤكد قدرته على 

الدرامي بم�شاعدة حوار مركز ومدرو�س، بعيدًا  التعبير  للم�شاهمة في  ال�شينمائية 

عن اللغو والحوار المطول الذي عودتنا عليه االأفالم التقليدية الم�شرية ال�شابقة. 

الكاميرا  زواي��ا  في  والتحكم  للكادرات  تكويناته  في  المخرج  ل��دى  ذل��ك  ويت�شح 

وحركتها، اإ�شافة اإلى اإ�شراره على تنفيذ اأغلب م�شاهد الفيلم في االأماكن الطبيعية، 

اأحداثه  مع  ويتفاعلوا  وم�شاكله،  زحامه  ليعي�شوا  ال�شارع  اإلى  فيلمه  باأبطال  ملقيًا 

اليومية، ويتحرروا من قيود االأ�شتوديو الخانقة والمملة.
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للمطالبة  �شلمية  حمالت  بتنظيم 
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مليئة  قا�شية  رحلة  في  البرلمان 

والتظاهرات  والمواجهات  باالألم 
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تجار  بع�س  لمحا�شرة  ت�شعى 

اأحد  بمالحقة  وتقوم  المخدرات 
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وتتزامن  التجار،  �شغار  تزويد 

اقتراب  موعد  مع  الحمالت  ه��ذه 

ميامي  اإل��ى  فيتوجه  )ب��ن(  زف��اف 

نف�شيهما  وي��ج��دان  )جيم�س(  مع 

في خ�شم هذه المطاردة.
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�شامويل جاك�شون.

الفيلم  اأح������داث  ت����دور 

ف���ي ن��ه��اي��ة ال���ق���رن ال��ت��ا���ش��ع 

ع�����ش��ر ح���ول م��ج��م��وع��ة من 

مبنى  داخ��ل  ُتحتجز  النا�س 

متهالك ب�شبب عا�شفة ثلجية 

ال��وق��ت نف�شه  م��دم��رة، وف��ي 

الغرباء  من  مجموعة  تلجاأ 

لالحتماء  المبنى  نف�س  اإل��ى 

ب����داخ����ل����ه ل����ت����ب����داأ ب��ي��ن��ه��م��ا 

ب�شبب  م���ري���رة  ����ش���راع���ات 

اختالف ميولهم وطبائعهم.

توبا بيوك�ستون 

مر�سحة جلائزة

 يف »�صناع الأفالم«

ال�شحف  ب��ع�����س  ق��ال��ت 

التركية  النجمة  اإن  التركية، 

المعروفة  بيوك�شتون  توبا 

في الوطن العربي ب�شخ�شية 

»لمي�س« في م�شل�شل »�شنوات 

كاأف�شل  ُر���ش��ح��ت  ال�����ش��ي��اع« 

�شناع  م��ه��رج��ان  ف��ي  ممثلة 

لل�شينما  ال��ع��ال��م��ي  االأف������الم 

 2016 عام  لندن  في  العالمية 

عن فيلمها الجديد »الغابة«.

ال��ف��ي��ل��م في   وُر����ش���ح 

اأخ���رى،  فئة  م��ن  اأك��ث��ر 

لجائزة  ُر���ش��ح  ف��ق��د 

اأف���������ش����ل م���خ���رج 

واأف�������ش���ل م��م��ث��ل 

واأف�شل �شيناريو 

واأف�شل مونتاج.

فيلم »الموجة الخام�شة« 

الـعـالـــم يتجـنــد �شــد الـغــــزو!
للكاتب  اال���ش��م  بنف�س  رواي���ة  ع��ن  المقتب�س  الخام�شة  ال��م��وج��ة  فيلم  يمثل 

عامين  منذ  مبيعا  االك��ث��ر  االع��م��ال  بين  متقدما  موقعا  احتلت  التي  يان�شي  ريكي 

عليها  للتهافت  ال�شينمائي  االنتاج  �شركات  دف��ع  مما  وكندا  المتحدة  ال��والي��ات  في 

اكيفا  الثنائي  ت�شدى  وق��د  �شينمائي  عمل  ال��ى  تحويلها  ح��ق��وق  على  للح�شول 

جي  ل��الخ��راج  ت�شدى  بينما  ال�شيناريو  كتابة  ال��ى  ج��ران��ت  و���ش��وزان��ا  ج��ول��دزم��ان 

تدعو  التي  ال�شينمائية  االعمال  من  واح��دا  ال�شينمائي  العمل  هذا  يمثل  بالكن�شون 

الخارجي  بالغزو  المتمثلة  االخ��ط��ار  مواجهة  اأج��ل  من  باأكمله  العالم  تجنيد  ال��ى 

وال����ذي ي��م��ث��ل اح����دى م���ف���ردات االره�����اب وال��خ��ط��ر ال���داه���م ال����ذي ي��ه��دد ال��ع��ال��م .

كلوي غري�س مورتيز  بالدور  تقوم  �شوليفان  كي�شي  يورطنا بحكاية  الفيلم   

اأخرى هاجمت االر�س على  كائنات خارجية من كواكب  والتي تنجو من غزو 

الطاقة  بتعطيل  بداية  االر���س  تدمير  في  �شاهم  منها  كل  موجات  اأرب��ع  مدى 

وبانتظار  �شيء..  كل  التهمت  التي  االمرا�س  الى  و�شوال  بالكوارث  م��رور 

اال�شغر  �شقيقها  عن  البحث  في  ال�شبية  تلك  مهمة  تبداأ  الخام�شة  الموجة 

�شامي الذي تم اختطافه من الكائنات الخارجية . تلك المهمة هي التي تمثل 

والفيلم حيث  الروائي  للن�س  الفقري  العامود  تمثل  انها  بل  االكبر  التحدي 

الدعوة التي تجنيد الجميع على الكرة االر�شية لمواجهة الخطر الداهم حيث 

لمواجهة  البدائي  باال�شتعداد  او  الطيبة  بالنوايا  االخطار  مواجهة  يمكن  ال 

هجوم الغرباء مواجهتهم الخام�شة المدمرة . خالل عملية التدريب تتعرف على 

الع�شكرية  بلياقتها  االرتقاء  على  والعمل  بم�شاعدتها  يقوم  روبن�شون  نيك  �شاب 

الذي وقعت بحبه  ال�شاب  ذلك  ان  باكت�شاف  المفاجاأة هي  ان  اال  القتالية  وكفاءتها 

تبداأ  وهنا  ب�شرية  ب�شورة  المتنكرة  الغريبة  الكائنات  من  هو  الم�شاعدة  لها  وقدم 

واحد  امام  تجعلنا  �شر�شة  مواجهة  وهي  الخام�شة  الموجة  مع  الحقيقية  المواجهة 

وتوزيع  انتاج  من  الفيلم   . والم�شامين  ال�شنعة  المحبوكة  المغامرات  اف��الم  من 

ا�شتديوهات كولومبيا وت�شوير اللبناني اال�شل انريكي �شيدياق الذي �شور الكثير 

الخا�شة  المو�شيقى  و�شاغ  رينر  وميز  �شاعة   127 ومنها  ال�شينمائية  االعمال  من 

الى  يدعو  انه  الخام�شة  الموجة  فيلم  اأهمية    . جاكمان  هنري  المو�شيقار  بالفيلم 

مواجهة االخطار بتجنيد الطاقات واالرتفاع الى م�شتوى التحديات الكبرى.

دي  ل��ي��ون��اردو  اأن  ف��ي  ���ش��ك  ال 

ك��اب��ري��و، ال����ذي ي��ق��ت��رب ال��ي��وم من 

يعيد  التمثيل،  عر�س  على  قرن  ربع 

ت��ع��ري��ف ال��ن��ج��وم��ي��ة، م��ب��ره��ن��ًا عن 

يجروؤ  ل��م  نف�شه  لتحدي  ا���ش��ت��ع��داد 

من  ت��راه  زمالئه.  من  كثيرون  عليه 

الفكاهة  اإل��ى  وال��درام��ا  الرومان�شية 

موهبة  ي�����ش��ّع  ال��ع��ل��م��ي،  وال��خ��ي��ال 

لم  االأداء.  ف��ي  وتميزًا  التمثيل  ف��ي 

يتاأرجح  ال��ذي  الممثل،  لهذا  ي�شبق 

طرزان  غرار  على  اآخر  اإلى  دور  من 

مخاطرة  على  اأق���دم  اأن  الغابة،  ف��ي 

ف��ن��ي��ة وج�����ش��دي��ة ك��ب��ي��رة ب���ق���در ما 

 The االأخ���ي���ر  فيلمه  م��ع  ن�����ش��ه��ده 

الملحمة  ه��ذه  في   .Revenant
واال�شتمرار،  النجاة  عن  المتوح�شة 

يوؤدي دي كابريو دور هيوغ غال�س، 

نحو  فعاًل  عا�س  مغامر  مر�شد  وهو 

وقد  ع�شر  التا�شع  القرن  ع�شرينيات 

تركه م�شتك�شفون من زمالئه ليموت 

جراحه  اأن  ومــع  دب.  هاجمه  بعما 

مك�شورة،  و�شاقه  مفتوحة  زالت  ما 

حقدًا  تقريبًا  ال�شامت  غال�س  يمتلئ 

الذين  البعثة  اأع�شاء  ويقرر مطاردة 

عدة  م��رات  وي�����ش��ادف  عنه.  تخلوا 

اإل��ى  ت�شعى  ال��ت��ي  الهندية  القبائل 

م�شتوطنين  م��ن  ب��دوره��ا  االن��ت��ق��ام 

اأن���زل���وا ب��ه��ا االأل����م وال���ع���ذاب. لكن 

والبراري  المتجمدة  االأنهر  اجتياز 

اللحم  وتناول  الموح�شة،  القار�شة 

النيء، ومواجهة المخاطر الج�شدية 

لم تكن مجرد م�شاهد �شادمة في فيلم 

دي  واج��ه��ه��ا  حقيقية  محن  ه��ي  ب��ل 

كابريو خالل اأدائه.

معاناته  ك��اب��ري��و  دي  ي��و���ش��ح 

ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ف���ي ���ش��ب��ي��ل ال��ف��ن خ��الل 

ت�شعة  ط���وال  العمل  ه��ذا  ت�شويره 

واالأرجنتين  كندا  ب��راري  في  اأ�شهر 

اإنتاج  وُو�شف  ال��ب��اردة،  الموح�شة 

بــاأنــه   The Revenant ف��ي��ل��م 

ال�شينما.  تاريخ  في  �شعوبة  االأكثر 

ف���ي بع�س  ال���ح���رارة  ف��ق��د و���ش��ل��ت 

روك��ي  ج��ب��ال  ف��ي  الت�شوير  م��واق��ع 

الكندية اإلى 40 تحت ال�شفر. 

ت��درك  ال��م�����ش��روع  ه���ذا  يجعلك 

خالل  حقًا  الرجال  ه��وؤالء  خا�شه  ما 

في  تفكر  قا�شية.  بيئة  ف��ي  حياتهم 

َمن يعي�شون من دون كهرباء، تدفئة، 

اأن  يمكنك  وال  العالم.  ح��ول  م��اء  اأو 

تتذمر كثيرًا واأنت تمثل ق�شة هيوغ 

غ��ال���س، م��ح��اط��ًا ب��ف��ري��ق ك��ام��ل من 

اأنا�س يحر�شون على �شالمتك وعلى 

الفيلم  اإع��داد  اأن  دافئًا.اأعتقد  بقائك 

اإل��ى  بالن�شبة  �شعوبة  االأك��ث��ر  ك��ان 

المخرج  ذكر  )فقد  فيه  العاملين  كل 

األيخاندرو غونزاليز اإيناريتو، الذي 

ال�شنة  اأو���ش��ك��ار  ج��وائ��ز  بثالث  ف��از 

اأن   ،Birdman ع��ن  ال��م��ا���ش��ي��ة 

موقع  اأدخ���ل  ل��م  يقتله(.  ك��اد  الفيلم 

�شكلت  ال��ح��ي��ن.  ذل���ك  م��ن��ذ  ت�����ش��وي��ر 

والبرد  المتدنية  ال��ح��رارة  درج���ات 

ال���ق���ار����س ال���ت���ح���دي االأك����ب����ر ال���ذي 

للبقاء  الجميع  ن��ا���ش��ل  واج��ه��ن��اه. 

ا�شطررنا  اأننا  خ�شو�شًا  دافئين، 

العراء.  في  كاملة  اأي��ام  تم�شية  اإلى 

تنخف�س  اأال  م��ن  التنبه  علينا  ك��ان 

ه��ذا  ك���ان  ك��ث��ي��رًا.  ج�شمنا  ح����رارة 

كابريو  دي  يو�شح  االأكبر.  التحدي 

ال�شامتة.  ال�شينما  اأحببت  لطالما 

الممثلين  ت��اأم��ل  دوم���ًا  ال��م��ذه��ل  م��ن 

على  القدرة  دون  من  يعملون  وه��م 

م�شاعرهم.  ع��ن  ب��ال��ك��الم  التعبير 

ح��وارات  تقدم  كثيرة  اأدوارًا  اأدي��ت 

طويلة ومعقدة، مثل ج. اإدغار هوفر 

وهوارد هيوغز، وهي اأدوار مفعمة 

بالحياة تعبر عن وجهات نظرها 

�شحيح  الكالم.  خ��الل  من 

ال��م��ك��ت��وب  ال��ن�����س  اأن 

اأنني  اإال  مقت�شبًا،  كان 

حاولت اأن اأقلل منه بعد. 

�شبه  اأداء  تقديم  اأردت 

هيوغ  الأن  �شامت 

)ال��ذي نحر  غال�س 

خ��الل  عنقه  ال���دب 

ال���ه���ج���وم( م���ا ك��ان 

ليتفوه  اإال  ف��م��ه  يفتح 

وق�شد.  معنى  ل��ه  ب��م��ا 

ا�شطرت  �شخ�شية  كان 

برية  في  االختفاء  اإل��ى 

ق��ا���ش��ي��ة ب��غ��ي��ة ال��ن��ج��اة 

لم  لذلك  واال���ش��ت��م��رار. 

اإال  ال��ك��الم  اإل���ى  يحتج 

االأ�شباب  اأح��د  ن����ادرًا. 

القبول  اإل��ى  دفعتني  التي  الرئي�شة 

ب��ه��ذا ال��ع��م��ل، اإل���ى ج��ان��ب ال��ت��ع��اون 

اأداء  تقديم  محاولة  األيخاندرو،  مع 

الفعل  ردود  اإل���ى  ي�شتند  ت��ف��اع��ل��ي 

المحيطة.  البيئة  ت��ج��اه  الغريزية 

من  الكثير  تطّلب  االأم��ر  ه��ذا  اأن  اإال 

تعلم  )م��ث��ل  ال��م�����ش��ب��ق  اال���ش��ت��ع��داد 

النار  واإط��الق  قديمة  بندقية  ح�شو 

منها(. ولكن ما اإن و�شلنا اإلى موقع 

الت�شوير، كان علينا ن�شيان ذلك كله 

واالنطالق من اللحظة.

عن  رواي���ة  اإل��ى  ي�شتند  الفيلم 

الذاتية  )ال�شيرة  الـــتـــي غال�س 

مايكل  و�شعها 

ب����ان����ك ع���ام 
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ن  ا بعنو

 The

نملك  ال  اأننا  اإال   ،)Revenant
التاريخية  التفا�شيل  م��ن  الكثير 

اعتبرتها  ل��ذل��ك  ف���ع���اًل.  ح���دث  ع��م��ا 

ال��رواد  الأح��د  كثيرة  انت�شار  ق�شة 

الق�شة  ه��ذه  عك�شت  االأم��ي��رك��ي��ي��ن. 

في  الجديدة  اأميركا  عليه  كانت  ما 

االإن�شان  على  ك��ان  وم��ا  الحقبة  تلك 

بذله ال لي�شتمر في الطبيعة فح�شب، 

هذه  مثلت  اإذًا،  اأي�شًا.  ليهزمها  بل 

الق�شة من اأوجه كثيرة فكرة ما قبل 

الحقبة ال�شناعية عن قدرة االإن�شان 

على مواجهة الطبيعة.

اإل��ي  بالن�شبة  الفيلم  ت��م��ح��ور 

حول التو�شل اإلى نوع من ال�شعور 

المثابرة،  تعنيه  عما  األيخاندرو  مع 

تحقيق  اإل��ى  وال�شعي  اال���ش��ت��م��رار، 

دون  من  الحياة،  في  اأه��داف��ك 

ف��اإن  االن��ت��ق��ام.  نن�شى  اأن 

مماثاًل،  م�شارًا  اتبعت 

ف��ه��ل ت������زداد ���ش��را���ش��ة 

ال��دف��اع ع��ن بقائك  ف��ي 

ووج�������ودك؟ ه����ذا ما 

ا�شتك�شافه.  اأردن����ا 

ال��ق�����ش��ة وا���ش��ح��ة 

وم������ب������ا�������ش������رة، 

اأن  علينا  وك���ان 

لن�شيف  نعمل 

تلك  ك���ل  اإل��ي��ه��ا 

ال�����ج�����م�����االت 

قدمتها  الــتــي 

الطبيعة  ل��ن��ا 

خالل رحلتنا.

ليوناردو دي كابريو في The Revenant يهزم الطبيعة 

اآلــــــي الرتــــــر تـــ�ـــشـــور »مــمــلــكــة 

ــات ــوب ــع ــش ــ� ـــر« رغـــــم ال ـــش ـــ� ال

ت�شارك الممثلة اآلي الرتر في ت�شوير الجزء الجديد من فيلم 

في  المتحدة  بالواليات  ال�شينما  في  طرحه  المقرر  ال�شر«  »مملكة 

عام 2017.

اإذ  اإفريقيا،  جنوب  في  الت�شوير  اأثناء  كثيرة  �شعوبات  العمل  فريق  ويواجه   

توفي اأحد اأع�شائه، وُبترت ذراع ع�شو اآخر.

اإلى  االأردنية  ال�شينما  يقود  »ذيــب«  فيلم 

تاريخها فــي  االأولــــى  للمرة  ــار  ــك ــش االأو�
النهائية  القائمة  بلوغ  من  االأردنية  ال�شينما  تمكنت  تاريخها،  في  االأولى  للمرة 

لالأفالم المر�شحة لنيل جائزة االأو�شكار، اإذ ت�شمنت قائمة االأفالم االأجنبية فيلم »ذيب« 

لالأردني ناجي اأبو نوار.

ويحكي فيلم »ذيب« ق�شة مغامرة درامية في ال�شحراء بدايات القرن الما�شي مع 

اندالع الحرب العالمية االأولى، عبر حكاية الفتى ذيب و�شقيقه الذان يتركان قبيلتهما 

ليخو�شا رحلة تملوؤها المخاطر.

هذا االإعالن دفع الكثير من م�شتخدمي مواقع التوا�شل االجتماعي اإلى التغريد 

العبدالله،  رانيا  الملكة  راأ�شهم  االإعالن، وعلى  هذا  اإزاء  الجميع  يتملك  الذي  بالفخر 

ملكة االأردن.

ولم تكن ال�شينما االأردنية هي الوحيدة الحا�شرة في القوائم النهائية لالأو�شكار، 

اإذ تمكن الفيلم الفل�شطيني الق�شير »ال�شالم عليك يا مريم« لمخرجه با�شل خليل من اأن 

يكون �شمن قائمة اأفالم الحركة الق�شيرة. 

دورته  في  كان  مهرجان  في  الذهبية  ال�شعفة  اإل��ى  الفيلم  هذا  ر�شح  اأن  و�شبق 

االأخيرة، كما نال موؤخرا جائزة اأف�شل فيلم ق�شير في مهرجان دبي ال�شينمائي.

يتفّجر  فيلم  �شنة(   45(  Years  45

وبراعة  قوية  درام��ا  من  يحمله  لما  بهدوء 

الدقيقة.  العاطفية  ال��ت��ع��ق��ي��دات  ن��ق��ل  ف��ي 

ي��ن��ج��ح ال��ف��ي��ل��م، ال�����ذي ي������وؤدي ف��ي��ه دور 

الناجحان  البريطانيان  الممثالن  البطولة 

وتوم  رامبلينغ  �شارلوت  والمخ�شرمان 

ك��ورت��ن��ي، ف��ي ت��ق��دي��م ���ش��ورة دق��ي��ق��ة عما 

يحدث للزواج الطويل االأمد، عندما يوؤدي 

زعزعة  اإل��ى  الحياة  في  التطورات  بع�س 

االأر�س من تحت اأقدام الجميع.

ببطء  تتف�شى  اأزم��ة  ق�شة  تبدو  ال  قد 

والدة  قبل  قرانهما  عقدا  زوجين  حياة  في 

الكثير من محبي ال�شينما الحاليين مميزة 

التفكير  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  ل��ك��ن  وج���ذاب���ة. 

اأندرو  والمخرج  الكاتب  مهارات  يتجاهل 

هايغ وب�شيرته.

فيلمه  ت���ن���اول  ال����ذي  ه���اي���غ،  ي��ه��وى 

العاطفية  العالقة   Weekend االأخيرة 

نهايات  اإحدى  خالل  رجلين  بين  الحميمة 

االأ�شابيع، الق�ش�س التي تظهر تاأثير الحب 

والغيرة  ال�شغف  وق��وة  النا�س،  حياة  في 

مهما  طورنا  عن  اإخراجنا  على  وقدرتهما 

بلغت �شننا.

ه��اي��غ  ح���ظ���ي   ،Years  45 ف����ي 

 In Another من  االنطالق  باأف�شلية 

م��م��ي��زة  ق�����ش��ي��رة  ق�����ش��ة   ،Country
عدة  ج��وائ��ز  ال��ح��ائ��ز  البريطاني  للكاتب 

المخرج بمهارة  ديفيد كون�شتانتين. فعمل 

تطوراتها  ترتيب  واإع���ادة  تو�شيعها  على 

للتو�شل اإلى تاأثيرات ا�شتثنائية.

المخرج  حظي  ذل��ك،  اإل��ى  باالإ�شافة 

مذهلة  بخبرة  يتمتعون  ممثلين  بتعاون 

وكورتني  رامبلينغ  اأمثال  عالية،  وق��درة 

مهرجان  ف��ي  الف�شي  ال��دب  ج��ائ��زة  )ح���ازا 

اأ�شافا  اآدائهما(. فقد  ال�شينمائي عن  برلين 

اإلى  والتمثيل  العي�س  من  �شنوات  خبرة 

العالقات  ف��ي  التبدل  ال��دائ��م��ة  التفاعالت 

ب��داأ  ه��اي��غ  اأن  �شحيح  االأم�����د.  ال��ط��وي��ل��ة 

اأفالم  المهنية كم�شاعد محرر )في  م�شيرته 

 Black Hawkو  Gladiator مثل 

اأداء  ب�شرورة  يوؤمن  اأنه  اإال   ،)Down
الم�شاهد في لقطتين. وقد اأو�شح راأيه هذا 

 ،Sight & Sound في مقابلة مع مجلة

العاطفية على  التبدالت  »اأحب روؤية  قائاًل: 

وال  ال��ت��ح��ري��ر«.  عملية  خ��الل  ال  ال�شا�شة 

 45 وق��راره ت�شوير  االأمر  اأن هذا  في  �شك 

لممثليه  اأتاحا  مت�شل�شل  ب�شكل   Years
 45 ينطلق  م��ذه��ل.  واق��ع��ي  اأداء  ت��ق��دي��م 

لمنزل  طويلة  لقطة  مع  بهدوء   Years
في منطقة نورفولك الريفية في بريطانيا. 

لذلك  المميز.  بهدوئها  المنطقة  هذه  تمتاز 

ي�شعب عليك تخيل اأن اأي نوع من الدراما 

االأ�شبوع  لكن  المنزل.  ه��ذا  ف��ي  ت��دور  ق��د 

التالي يبدل وجهة نظرك هذه.

المنزل:  هذا  في  مير�شير  اآل  يعي�س 

ك��اي��ت )رام��ب��ل��ي��ن��غ ف���ي ال�����دور االأه�����م في 

م�شيرتها( وجيف )كورتني(. ال اأوالد لهما، 

و�شتحل قريبًا الذكرى الخام�شة واالأربعين 

لزواجهما. لذلك تخطط كيت القديرة لحفلة 

من  اأرج��اآه��ا  بعدما  ال�شبت،  ليوم  كبيرة 

ذكرى زواجهما االأربعين الأن جيف احتاج 

يوم  جيف  تلقى  طارئة.  قلب  جراحة  اإل��ى 

االألمانية.  باللغة  مكتوبة  ر�شالة  االثنين 

األماني/اإنكليزي  قامو�س  اإلى  يحتاج  وال 

ليترجمها فح�شب، بل اأي�شًا اإلى َمن يذكره 

لكن  القامو�س.  فيه  و�شع  ال��ذي  بالمكان 

يخبر  وا�شحة.  االأ�شا�شية  الر�شالة  كلمات 

عثروا  جثتها.  على  »عثروا  زوجته:  جيف 

على كاتيا حبيبتي«.

كانت كاتيا �شديقة جيف قبل �شنوات 

من لقائه كايت. وعندما كانا في رحلة في 

في  كاتيا  �شقطت  �شوي�شرا،  في  الطبيعة 

بما  ولكن  حتفها.  ولقيت  الجليد  في  �شرخ 

اأن الثلج الذي يغطي االأنهار الجليدية بداأ 

يذوب في االآونة االأخيرة ب�شبب االحتبا�س 

الحراري، ظهرت جثة كاتيا للمرة االأولى. 

يقول جيف غير م�شدق: »تبدو كما لو اأنها 

في ثالجة. ما زالت محافظة على �شكلها كما 

كانت عام 1962. اأما اأنا، فهرمت«.

اإن��م��ا  ك��ات��ي��ا،  ب��اأخ��ب��ار  ك��اي��ت  �شمعت 

بطريقة مبهمة. ما كانت قد اطلعت على تلك 

ب�شردها  بداأ جيف  التي  الدقيقة  التفا�شيل 

م�شتعدة  كايت  تكن  لم  رادع.  اأي  دون  من 

)وال جيف( لفي�س العواطف الذي اجتاحه، 

الما�شي، ولتعلقه  اإلى  القوية هذه  لعودته 

بعالقة ما كان لها وجود خالل ن�شف قرن. 

هذا  تجتاح  ال��ت��ي  القوية  التفاعالت  اأم���ا 

�شابقًا،  وم�شتقرًا  متينًا  كان  الذي  ال��زواج 

دفينة  م�شاعر  قب�شة  في  جيف  وق��وع  مع 

كان قد ن�شيها و�شعور كايت ب�شكل متزايد 

ب��ال��ق��ل��ق وال���خ���وف، م��ح��اول��ة ف��ي ال��وق��ت 

فعليك  له،  تخطط  بما  قدمًا  الم�شي  عينه 

م�����ش��اه��دت��ه��ا 

في الفيلم.

»خم�س واأربعون �شنة«  الحياة الزوجّية تحت المجهر

رانفري �صينج يتقا�صم 

جائزة اأف�صل ممثل مع 

النجم اأميتاب بات�صان

بات�شان  اأميتاب  النجم  قا�شم 

جائزة اأف�شل ممثل مع الممثل ال�شاب 

رانفير �شينغ في حفل توزيع جوائز 

 Screen Awards ال�شا�شة 

ال�شبعيني  النجم  نال   .  2016 لعام 

في  ل��دوره  الجائزة  تكريم  اأميتاب 

منح  رانفير  اأم��ا   ،»Piku« فيلمه 

الرائع  للعمل  ممثل  اأف�شل  جائزة 

 .»Bajirao Mastani« ف��ي 

في  ممثل  اأف�شل  ج��ائ��زة  وذه��ب��ت   .

فئة االإناث للنجمة ديبيكا بادوكون 

كما   .»Piku« في  المذهل  الدائها 

ري�شي  المخ�شرم  الممثل  منح  تم 

 Life Time ج���ائ���زة  ك���اب���ور 

 Achievement award
جائزة  ذهبت  نف�شه،  ال��وق��ت  وف��ي 

الذكور  فئات  في  ال�شعبي  االختيار 

فيلمه  ع��ن  ل�����ش��اروخ��ان،  واالإن�����اث 

 Bajirao ل  وديبيكا  »دي��ل��وي��ل«، 

التوالي. على   Mastani
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