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ثقافة وناس نجوم

أفالم
العيد

«سكرودج» نكهة الميالد ...و

يحل موسم األعياد هذه السنة في ظل زحمة أفالم تعيشها الصاالت اللبنانية .شرائط أجنبية ولبنانية مناسبة لكل أفراد
ّ
ومنوعة لجهة الطبيعة واألجواء والمواضيع .هنا ،مجموعة من األعمال التي ننصحكم بعدم تفويتها في
العائلةّ ،
عطلتي الميالد ورأس السنة.
إعداد نادين كنعان
◄ The Man who Invented Christmas

◄ Christmas & Co

◄ Better Watch Out

ّ
َمــن منا ال يعرف شخصية «إبـيـنــزر س ـكــرودج» الرئيسية فــي روايــة
تشارلز ديكينز ( 1812ـ  )1870الشهيرة «أنشودة امليالد» (A Christmas
 )Carolالصادرة في عام 1843؟ في The Man who Invented Christmas
(الرجل الذي ابتكر امليالد ـ  104د) ،يأخذنا املخرج البريطاني من أصل
هندي بـهــارات نــالــوري في الرحلة التي ّأدت إلــى ابتكار «سـكــرودج»
(كريستوفر بالمر) ،وباقي الشخصيات الكالسيكية من A Christmas
ّ
 ،Carolإذ يستعرض العمل كيف تمكن الــروائــي والناقد االجتماعي
البريطاني من استحضار حكايته الخالدة .يشارك في البطولة :دان
ستيفنز ،جــونــاثــان بــرايــس ،وسيمون كــالــو ،ومـيــريــام مارغولييس،
ودونالد سومبتر.

في ليلة امليالد ّ ،يحدث أمر لم يكن في الحسبان إطالقًا .األقزام الـ 92
ّ
يتعرضون لوعكة صحية في
ألفًا الــذيــن يـحــضــرون هــدايــا األطـفــال
ً
الوقت نفسه! فال يبقى أمام بابا نويل إال حال واحدًا ،وهو أن يقصد
كــوكــب األرض على وجــه السرعة مــع غ ــزالن الــرنــة الـتــي تـجـ ّـر عربته
بحثًا عــن دواء للمرض .ولــدى وصــولــه ،سيجد سانتا كلوز حلفاء
سيساعدونه في إنقاذ سحر عيد امليالد .هــذه هي باختصار ّ
قصة
الفيلم الفرنسي ( 92د) الــذي كــان اسمه األســاســي  ،Santa&Cieوقد
كتبه وأخرجه آالن شابات وشارك في بطولته إلى جانب غولشيفته
فرحاني ،وبيو مارماي ،وبرونو سانشس ،ولويز شابات ،وأودري
توتر ،وغيرهم.

تجري أحداث ( Better Watch Outمن األفضل أن تحترس ـ  94د) في
شارع هادئ في إحدى الضواحي .هناك ،تحاول جليسة أطفال الدفاع
عن صبي في الثانية عشرة من عمره ضد أشخاص يحاولون دخول
املـنــزل عـنــوة ،قبل أن تكتشف مــع الــوقــت أن األم ــر أبـعــد مــا يـكــون عن
ّ
اقتحام منزلي عــادي! تولى إخــراج العمل األسترالي كريس بيكوفر
الذي شارك زاك خان في كتابة السيناريو والحوار .أما الئحة األبطال،
فتضم :أوليفيا ديجونج ،وليفي ميلر ،فيرجينيا مادسن ،وباتريك
واربورتون ،وإد أوكسنبولد...
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◄ Ferdinand

«حبة كراميل»
◄ ّ

◄ «بالغلط»

فيؤسر ُ
َ
وينفى من
«فيرديناند» هو ثور ُيخطئ بحق حيوان خطير،
ّ
ُ
ّ
وطنه .إال أن الثور الضخم صاحب القلب الكبير ،يصر على العودة
ّ
فيكون فريقًا غير كفوء وينطلق به في مغامرة مجنونة.
إلى عائلته،
ّ
ُرشـ ــح فـيـلــم األنـيـمـيـشــن ه ــذا الـفـيـلــم ( 106د ـ ـ كـتــابــة ي ــان س ــاوث ــوود،
وإخــراج كارلوس سالدانها) ،أخيرًا لنيل جائزة «غولدن غلوب» عن
فئة «أفضل فيلم تحريك» ،فيما ّ
يجسد أدوار البطولة فيه كل من :جينا
رودريغيز ،وبوبي كانافال ،وجون سينا ،وديفيد تينانت ،ودانييال
بوباديا ،وكيت ماكينون...

ضمن الكثير من املواقف الكوميدية واملشاهد الخيالية ،يعود أبطال
«كراميل» الستكمال أحداث املسلسل الذي ُعرض في رمضان املاضي
ضمن فيلم بـعـنــوان «حـ ّـبــة كــرامـيــل» (كـتــابــة م ــازن طــه ،وإخ ــراج إيلي
ف .حبيب ،وإنـتــاج «إيـغــل فيلم») مــن بطولة النجم التونسي ظافر
العابدين وماغي بوغصن وطالل الجردي وهشام حداد وجيسي عبدو
تمحورت
ومي سحاب وآخرين .وكانت أحدث العمل التلفزيوني قد
ّ
حول قطعة من الكراميل التي ّ
تغير حياة «مايا» بعد تناولها ،ألنها
ّ
ستمكنها من قراءة أفكار الناس ،لتتوالى األحداث.
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«بالغلط» (كتابة رافــي وهبي ،وإخــراج سيف الشيخ نجيب ،وإنتاج
«فالكون فيلمز» ،هو عنوان الفيلم الجديد الذي ُ
سيطل عبره الفنان
اللبناني زياد برجي على الجمهور مع دانا حلبي ،وساندي حكيم،
ووس ــام سـعــد ،وعـبــاس جعفر ،ومــاهــر ح ــداد ،ومـيــرنــا م ـكــرزل ،وعلي
منيمنه ،وسلطان ديب .تدور األحداث حول أربعة يجمعهم «غروب»
على تطبيق «واتسآب» ،ليجدوا أنفسهم ّ
متورطني عن طريق الخطأ
في تجارة غريبة .هناُ ،ينشئ هؤالء موقعًا إلكترونيًا خاصًا لتقديم
خ ــدم ــات ت ـجـ ّـســس ع ـلــى ال ـش ــرك ــاء ،وي ـط ـلــب زع ـيــم ال ـع ـصــابــة م ــن أحــد
األصدقاء وضع خطيبته تحت االختبار ملعرفة ما إذا كانت محط ثقة.
ّ
يذكر أن برجي سيؤدي في الشريط ثالث أغنيات خاصة.

«غراند سينما» (« ،)209109/01أمبير» ()1269
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المنافسة حامية على شاشات العيد
زكية الديراني
يفتتح
طارق سويد
برنامجه
«مطرحك»

ت ــول ــي الـ ـقـ ـن ــوات امل ـح ـل ـي ــة اه ـت ـمــامــا
واضـحــا بسهرة رأس الـسـنــة ،لكنها
فــي الــوقــت نفسه تعطي حـ ّـيـزًا أيضًا
لـسـهــرة عـيــد امل ـي ــاد .إذ تعتبر ليلة
امل ـيــاد تكملة لـبــرمـجــة وداع السنة
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــال عـ ـ ــام جـ ــديـ ــد ،وتـ ـتـ ـن ـ ّـوع
الـ ـب ــرام ــج بـ ــن اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وال ـف ـن ـيــة
واالجـتـمــاعـيــة .تـحــاول كــل شــاشــة أن
تفرد للميالد ســاعــات مــن برمجتها
تتخللها مساعدات إنسانية صعبة،

وم ـس ــاء ت ـت ـغـ ّـيــر ال ـبــرم ـجــة وت ـت ـحـ ّـول
غالبيتها إلى فنية .في هذا السياق،
ّ
تستعد قـنــاة  mtvلحلقة مميزة من
ّ
برنامج «ديو املشاهير» الذي تقدمه
أنابيال هالل مساء األحد (بعد نشرة
األخبار املسائية) ،وتتزامن مع ليلة
عيد املـيــاد .حلقة تحمل الكثير من
املفاجآت ســواء من الضيوف أو أداء
املشتركني في العمل التلفزيوني الذي
يلقي الضوء على مواهب النجوم في
الـغـنــاء ،أو مــن ناحية الــديـكــور الــذي
سيطغى عـلــى الـعـمــل ال ــذي انطلقت

ح ـل ـق ــات ــه ق ـب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن شـ ـه ــر .ه ــذا
العام ،يحتفل فريق «ديــو املشاهير»
بــاملـيــاد بطريقته ال ـخــاصــة ،وب ــدأت
التحضيرات لليلة ميالدية بامتياز،
ّ
بخاصة أن الـبــرنــامــج يـبــث مباشرة
على الهواء ،وهذا ما ّ
يميزه عن باقي
األع ـم ــال ال ـتــي ت ـعــرض ف ــي الـتــوقـيــت
نفسه .أمــا بالنسبة إلــى تحضيرات
 .otvأما بالنسبة إلى تحضيرات ،otv
ف ـت ـعــرض ال ـق ـنــاة حـلـقــة م ــن بــرنــامــج
«سـطــوح بـيــروت» الــذي ّ
تقدمه داليا
داغ ـ ــر ،وس ـي ـكــون طــابـعـهــا إنـســانـيــا.

