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مقدمة
لطالما آمنا بأن «الثقافة السينمائية» تقوم على المشاركة ،بالدرجة األولى .وكأحد أهم
أولوياتنا في «سوليوود»؛ نقوم ببناء قوائم ترشيح ألفالم وأعمال سينمائية باستمرار ،نهدف
من خاللها إلى المساهمة في خلق أرضية لالهتمامات ،لكل المهتمين والمتابعين ،باختالف
األذواق والرؤى.
لذلك ،نضع بين أيديكم هذا اإلصدار ،الذي نزعم بنوعيته ،حيث عملنا على ترشيح أهم القوائم
السينمائية ،من وجهات نظر فريقنا المتعددة ،راعينا فيها االختالف بحسب الذوائق ،وكذلك
الموضوعات ً
ً
وصوال إلى تلك األفالم التي
أيضا ،كاألفالم االجتماعية واالقتصادية والرياضية،
تتحدث عن السير الذاتية ألبرز الشخصيات العالمية ،واألخرى التي تبحث في ما وراء الفضاء
الخارجي ،وتلك التي ُتعنى بتطوير الذات ،وغيرها األخريات.
في الوقت نفسه ،أخذنا في االعتبار أن تكون القوائم المنتقاة تراعي التنوع في سنوات
اإلنتاج ،والحقب الزمنية ،والمدارس اإلخراجية والسينمائية المختلفة ،لتلبية أكبر قدر ممكن من
األذواق ،ولفت األنظار إلى مجموعة من االختيارات الجديرة باالهتمام ،بغض النظر عن كونها
األبرز واألشهر ،أو ليست كذلك.
«ترشيحات سوليوود» إصدار جديد نلحقه بإصدارات سابقة ،سعينا فيها إلى أن نكون على
مقربة من القارئ لنشاركه المعرفة ،والثقافة السينمائية بمختلف تخصصاتها ومجاالتها..
ونسعد كثيرً ا لو شاركتنا قوائمك الخاصة ،لتضيف على معرفة «سوليوود» التراكمية ،ولنبني
متخصصا.
مجتمعا سينمائيً ا
معا
ً
ً
ً
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 10أفالم ُملهمة من شأنها أن تغير حياتك
تؤثر السينما تأثيرً ا كبيرً ا على حياة الكثير من الناس ،فهناك العديد من األشخاص تتغير حياتهم لألفضل
عقب مشاهدة أحد األفالم التي تتناول قصة نجاح ما ،لتأثرهم الشديد بما يرونه على الشاشة ،وفي
هذا التقرير نستعرض لكم أبرز هذه األفالم.

Amadeus

Rush

يتناول قصة عبقرية الموسيقار «موتسارت».

يحكي قصة السباق الذهبي بين اإلنجليزي جيمس هانت،
وصاحب البطوالت النمساوي نيكي الودا عام .1976

سنة اإلنتاج.1984 :

سنة اإلنتاج.2013 :

إخراج :ميلوش فورمان.

إخراج :رون هاورد.

بطولة :ف .موراي إبراهام ،وتوم هيلسي ،وإليزابيث
بريدج.

بطولة :دانييل برول ،وكريس هيمسورث ،وأوليفيا
وايلد.

Adaptation

The 12th Man

تدور قصته حول تكليف الكاتب تشارلي كوفمان بإعداد
سيناريو سينمائي لكتاب «لص األوركيد» للكاتبة سوزان
أورلين.

يتحدث عن قصة حقيقية حول وقوع  12أسير نرويجي في
يد القوات النازية.

سنة اإلنتاج.2002 :

سنة اإلنتاج.2017 :

إخراج :سبايك لي.

إخراج :هارالد زوارت.

بطولة :نيكوالس كيج ،ميريل ستريب ،كريس كوبر،
سوزان أورلين ،تيلدا سوينتون.

بطولة :جوناثان ريس مايرز ،فيجار هول ،ماري بلوخوس.

127HOURS

Bhaag Milkha Bhaag

تدور القصة حول السيرة الذاتية لمتسلق الجبال «آرون
رالستون» ،وتجربته المؤلمة في الحصار لمدة خمسة أيام.

يعرض قصة حياة العداء األولمبي الهندي «بفالينج سيخ»،
أو السيخ الطائر.

سنة اإلنتاج.2010 :

سنة اإلنتاج.2013 :

إخراج :داني بويل.

إخراج :راكيش اومبراكاش ميهرا.

بطولة :جيمس فرانكو ،أرون رالستون ،كايت مارا ،أمبير
تامبلين.

بطولة :فرحان أختر ،سونام كابور ،راكيش أومبراكاش،
ريبيكا بريدز.

Groundhog Day

Into The Wild

يتحدث عن قصة مذيع األحوال الجوية فيل وتغطيته
لعاصفة ثلجية.

يتحدث عن قصة طالب عن كافة مدخراته التي يمتلكها
بعد تخرجه في جامعة إيموري.

سنة اإلنتاج.1993 :

سنة اإلنتاج.2007 :

إخراج :هارولد راميس.

إخراج :شون بن.

بطولة :بيل موري ،آندي ماكدويل ،كريس إليوت.

بطولة :إميل هيرش ،كريستين ستيورات.

The Pianist

Forrest Gump

تدور القصة حول حياة عازف البيانو البولندي «فالديك
سبيلمان» في فترة الحرب العالمية الثانية.

يدور حول قصة «فورست جامب» ،صاحب الذكاء المنخفض،
ومشوار حياته.

سنة اإلنتاج.2002 :

سنة اإلنتاج.1994 :

إخراج :رومان بوالنسكي.

إخراج :روبرت زيميكس.

بطولة :أدريان برودي ،توماس كريتشمان ،إميليا
فوكس ،فرانك فينلي.

بطولة :توم هانكس ،روبين رايت.
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أبرز أفالم الرعب المقتبسة من قصص حقيقية
مما ال شك فيه ،أن أفالم الرعب هي واحدة من أخطر أنواع األفالم ،ولكن لها عشاقها ومتابعوها
الذين ينتظرونها بشغف كبير ،وهناك من هذه األفالم التي تكون مستوحاة ومقتبسة من قصص
حقيقية وواقعية .وفيما يلي نرصد لكم أبرز أفالم الرعب المستوحاة من قصص حقيقية.

Child’s Play

The Strangers

يحكي الفيلم عن مطاردة الشرطة لمجرم يحتمي بمحل
ألعاب أطفال ،ويطلقون عليه النار فينقل روحه بواسطة
سحر الفودو إلى إحدى الدمى ويبقى جسده.

الفيلم مستمد من تجربة حقيقية عاشها المخرج بريان
بيرتينو ،بعد ترويع شخصين له في منزله.

سنة اإلنتاج.1988 :

سنة اإلنتاج.2008 :

إخراج :توم هولندا.

إخراج :بريان بيرتينو.

بطولة :كاثرين هيكس ،وكريس ساراندون ،وبراد
دوريف.

بطولة :ليف تايلر ،وجيما وارد ،وجلين هاورتون.

The Exorcism

يتناول حياة المراهقة «أناليس» التي تعرضت للمس
الشيطاني واستحواذ  5شياطين على جسدها.

The Girl Next Door

يروي الفيلم قصة شاب يتعرض للعنف من عمة فتاة
تعرَّ ف عليها.

سنة اإلنتاج.2005 :

سنة اإلنتاج.2007 :

إخراج :سكوت ديركسون.

إخراج :جريجوري ويلسون.

بطولة :لورا ليني ،وتوم ويلكينسون.

بطولة :بالنش بيكر ،ودانيال مانش ،وبليث أوفارث.

Zodiac

Psycho

يدور حول تحقيق صحفي بمعاونة رجال الشرطة للكشف
عن القاتل المتسلسل زودياك.

تدور أحداث الفيلم حول امرأة تسرق  40ألف دوالر من
عملها حتى يمكنها إتمام زواجها.

سنة اإلنتاج.2007 :

سنة اإلنتاج.1960 :

إخراج :ديفيد فينشر.

إخراج :ألفريد هيتشكوك.

بطولة :روبرت داوني جونيور ،وجيك جيلنهال ،ومارك
رافالو.

بطولة :جون جيفين ،وجينت الي ،وفرا مايلز ،وسيمون
أوكالند ،وأنتوني بركينز.

The Fourth Kind

The Exorcist

يتناول الفيلم محاولة طبيبة نفسية كشف سر اختفاء
عدد من مرضاها في أالسكا.

تحكي أحداث الفيلم عن طفلة مسكونة باألرواح الشريرة
تحاول أمها إعادتها للحياة الطبيعية عن طريق االستعانة
بكهنة.

سنة اإلنتاج.2009 :

سنة اإلنتاج.1973 :

إخراج :أولتند أوسيونسانمي.

إخراج :ويليام فريدكن.

بطولة :ميال جوفوفيتش ،وأولتند ،وويل باتون.

بطولة :إيلين بورستين ،وليندا بلير ،وماكس فون سيدو،
وجيسون ميلر ،وميرسيديز ماكامبريدج.
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Nightmare On Elm Street
تدور أحداثه في مدينة خيالية بها مجموعة مراهقون
يتعرضون لمطاردة مستمرة ومحاوالت قتل داخل
أحالمهم.
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Extremely Wicked

يتناول الفيلم حياة القاتل المتسلسل الشهير «تيد
باندي» ،الذي قتل واغتصب عشرات النساء في أنحاء
أميركا.

سنة اإلنتاج.2010 :

سنة اإلنتاج.2019 :

إخراج :صامويل باير.

إخراج :جوي بيرلينجر.

بطولة :جاكي إيرل هالي ،وكايل جالنر ،وروني مارا،
وكاتي كاسيدي ،وتوماس ديكر ،وكيالن لوتز.

بطولة :زاك إيفرون ،وليلى كولينز ،كايا سكوديالريو.

The Amityville Horror

The Texas Chain Saw Massacre

تبدأ أحداثه عندما ينتقل الزوجان «لوتز» مع أبنائهم الثالثة
إلى منزل قاموا بشرائه ،مؤخرً ا ،بسعر مذهل ،ألنه وقع
فيه جريمة قتل مروعة قبل عام.

تدور أحداثه حول قاتل متسلسل يهاجم مجموعة أصدقاء
أثناء زيارتهم لبيت جد أحدهم.

سنة اإلنتاج.2005 :

سنة اإلنتاج.1974 :

إخراج :أندرو دوغالس.

إخراج :توب هوبر.

بطولة :رايان رينولدز ،وميليسا جورج ،وفيليب بيكر هول،
وجيسي جيمس ،وجيمي بينيت.

بطولة :مارلين بيرنز ،وبول بارتين ،وأدوين نيل ،وجيم
سيداو ،وجونار هانسن ،وتيري مكمين.
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أشهر  8أفالم في السينما اإليطالية
منذ أوائل القرن العشرين فرضت السينما اإليطالية حضورها بأفالم ملحمية مقتبسة من الكتب
والمسرحيات العالمية ،مما أدى إلى تخليد عدد منها ضمن قائمة أعظم  100فيلم في التاريخ لدى
مكتب الكونغرس األميركي .وفيما يلي نستعرض قائمة بأشهر  8أفالم إيطالية.

Malena

The Tiger And The Snow

تدور قصة الفيلم عن مالينا سكورديا ،التي تعيش في
مدينة كاستلكوتو ،أثناء الحرب العالمية الثانية.

تدور األحداث في زمن الغزو األميركي (للعراق) في
بدايات القرن العشرين.

سنة اإلنتاج.2000 :

سنة اإلنتاج.2005 :

إخراج :جيوزبي تورنتوري.

إخراج :روبيرتو بينيني.

بطولة :مونيكا بيلوتشي ،وجوزيبي سيلفارو.

بطولة :جان رينو ،عبدالحفيظ مطالسي ،نيكوليتا
براشي ،روبيرتو بينيني.

The Consequences of Love

The Great Beauty

تدور أحداثه حول رجل عصابات يخون عصابته من أجل الحب
مما يترتب عليه عواقب وخيمة.

يسلط الفيلم الضوء على الحياة اليومية في مدينة روما.

سنة اإلنتاج.2004 :

سنة اإلنتاج.2013 :

إخراج :باولو سورينتينو.

إخراج :باولو سورينتينو.

بطولة :توني سيرفيلو ،وأوليفيا ماجناني.

بطولة :توني سيرفيلو ،وكارلو فيردونا ،وسابرينا
فيريللي.

Life Is Beautiful

The Players

يروي قصة إيطالي يحاول مساعدة عائلته المحتجزة في
معسكر اعتقال نازي

تدور قصة الفيلم عن مواقف من األكاذيب المبالغ فيها
لمحاولة الحفاظ على العالقات ومفهوم اإلخالص.

سنة اإلنتاج.1997 :

سنة اإلنتاج.2020 :

إخراج :روبيرتو بينيني.

إخراج :ستيفانو مورديني.

بطولة :روبيرتو بينيني ،ونيكوليتا براشي ،وجورجيو.

بطولة :ريكاردو سكامارشيو ،فاليريو ماستاندريا ،لورا
شياتي.

Cinema Paradiso

Perfect Strangers

تدور القصة حول مخرج سينمائي شهير ،يتذكر طفولته
حيث ولد حبه األول.

تدور قصة الفيلم عن سبعة أصدقاء قدامى يقررون فجأة
جميعا في محتويات الرسائل البريدية
بأنهم سيتشاركون
ً
والمكالمات.

سنة اإلنتاج.1988 :

سنة اإلنتاج.2016 :

إخراج :جوزيبي تورناتوري.

إخراج :باولو جينوفيس.

بطولة :جاك بيرين ،وماركو ليوناردي ،وسالفتوري.

بطولة :جوزيبي باتيستون ،وماركو جياليني ،وآنا
فوجلياتا ،وفاليريو ماستندريا ،وألبا روراتشر ،وكاسيا
سموتنياك.
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أبرز  9أفالم كورية في الخمس السنوات األخيرة
فرضت السينما الكورية حضورها في المحافل السينمائية الدولية ما أدى إلى انتشار شعبيتها في
مختلف أنحاء العالم .وفيما يلي نسلط الضوء على أبرز األفالم الكورية في السنوات الخمس األخيرة.

Byuti Insaideu

Ah-ga-ssi

تدور قصة الفيلم حول مصمم الديكور «وو جين» الذي
يستيقظ كل يوم ليجد نفسه في جسد مختلف.

يحكي قصة فتاة تعمل لدى سيدة يابانية ثرية ،والتي
تحيا حياة منعزلة مع عمها المستبد.

سنة اإلنتاج.2015 :

سنة اإلنتاج.2016 :

إخراج :جونغ يول بايك.

إخراج :بارك شان-ووك.

بطولة :هان هيو جو ،وبارك سيو جون ،وجوري أوينو.

بطولة :كيم مين هي ،وجونغ وو ها ،وتشو جين وونغ.

Busanhaeng

Gokseong

ِّ
يحول الناس لزومبي
تدور القصة حول انتشار فيروس
(موتى أحياء).

تدور القصة حول ضابط شرطةيبدأ التحقيق في جرائم
قتل ارتكبها بعض األشخاص المصابين بمرض غريب.

سنة اإلنتاج.2016 :

سنة اإلنتاج.2016 :

إخراج :سانغ هو يون.

إخراج :هونغ جين نا.

بطولة :يومي جيونج ،وسوهي دونغ ،وسيوك ما.

بطولة :جون كونيمورا ،وهوانج جونج مين ،ودو وون
كواك.

Loosideu Deurim

Taeksi Woonjunsa

تدور القصة حول صحفي يحاول استعادة ابنه المخطوف.

تدور قصة الفيلم المبني على قصة حقيقية حول سائق
ً
راسال ألمانيً ا بتغطية انتفاضة
ُأجرة كوري يُ ساعد ُم
غوانغجو في الثمانينيات.

سنة اإلنتاج.2017 :

سنة اإلنتاج.2017 :

إخراج :جون سونج كيم.

إخراج :هون جانغ.

بطولة :كيونغ جو سول ،وسو غو ،وكانغ هي جيونغ.

بطولة :سونغ كانغ هو ،وتوماس كريتشمان ،وهاي
جين يو.

Parasite

Sorido Eopsi

تدور أحداث الفيلم حول عائلة عاطلة عن العمل ،تلتحق
بالعمل لدى عائلة ثرية.

تدور أحداث الفيلم عن ُ
رجلين يعمالن على التنظيف خلف
جرائم منظمة إجرامية.

سنة اإلنتاج.2019 :

سنة اإلنتاج.2020 :

إخراج :بونغ جون هو.

إخراج :هونغ إيوي جيونغ.

بطولة :سونغ كانغ هو ،ولي سون كيون ،وتشو يو
جيونغ.

بطولة :يو آه إن ،ويو جاي ميونغ ،ومون سيونغ آه.

Minari

تدور القصة حول عائلة كورية تنتقل إلى أركنساس لبدء
إنشاء مزرعة في الثمانينيات.
سنة اإلنتاج.2020 :
إخراج :لي إسحاق تشونغ.

بطولة :ستيفن يون ،ويري هان ،وآالن س كيم.
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 8أفالم ملهمة عن قصص نجاح بعد المعاناة
جدا في حياتهم ،فالحياة ليست سهلة حتى لألغنياء ،ومهما كانت
يمر جميع البشر بأوقات صعبة ً
الحياة صعبة ،فال يجب االستسالم .وفيما يلي نسلط الضوء على  8أفالم عن قصص نجاح ملهمة بعد
المعاناة.

Rocky

The Shawshank Redemption

سلسلة من األفالم تصور حياة شاب يحلم باحتراف
المالكمة ،ولكن ظروفه ال تسمح له بذلك.

يحكي هذا الفيلم قصة محاسب دخل السجن بتهمة قتل
زوجته وعشيقها بعد أن كشفهما.

سنة اإلنتاج.1976 :

سنة اإلنتاج.1994 :

إخراج :جون أفليدسن ،وسيلفستر ستالون.

إخراج :فرانك دارابونت.

بطولة :سيلفستر ستالون ،وتاليا شاير.

بطولة :مورجان فريمان ،وتيم روبنز ،وبوب جنتون.

Ratatouille

The Pianist

جدا،
تدور أحداث الفيلم حول قصة فأر يعشق الطهي ً
ومثله األعلى هو شيف يُ دعى «جوستو».

تدور أحداثه حول حياة عازف يهودي خالل الحرب العالمية
الثانية.

سنة اإلنتاج.2007 :

سنة اإلنتاج.2002 :

إخراج :براد بيرد.

إخراج :رومان بوالنسكي.

بطولة :باتن أوزوالت ،وبراد بيرد ،وجينين جاروفالو.

بطولة :أدريان برودي ،وتوماس كريتشمان ،وإميليا
فوكس.

Life Of Pi

Fight Club

تدور األحداث حول ابن حارس هندي لحديقة حيوانات ،تقرر
أسرته االنتقال إلى كندا مع حيواناتهم.

ِّ
يقدم عدة دروس في النجاح ،إذ تدور أحداثه حول تحرير
النفس من األشياء التي تستعبدها.

سنة اإلنتاج.2002 :

سنة اإلنتاج.1999 :

إخراج :أنغ لي.

إخراج :ديفيد فينشر.

بطولة :عرفان خان ،وسوراج شارما ،وتابو.

بطولة :براد بيت ،وهيلينا بونهام ،وإدوارد نورتون.

Pumping Iron

The Secret

تدور األحداث حول حياة العب كمال أجسام وبناء
العضالت ،واكتسابه للثقة بذاته.

يستند الفيلم إلى نظرية قانون الجذب.

سنة اإلنتاج.1977 :

سنة اإلنتاج.2006 :

إخراج :جورج باتلر ،وروبرت فيور.

إخراج :درو هيريوت.

بطولة :أرنولد شوارزنيجر ،ولو فيريجنو ،وفرانكو كولومبو.

بطولة :بوب بروكتور ،وجو فيتالي ،وميخائيل بيكويذ.
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العزلة والوحدة تحت تأثير المعالجة السينمائية
يعد التعايش مع العزلة والوحدة أبرز مشكالت عصرنا الحاضر ،ومع تطور التكنولوجيا والوتيرة السريعة
ً
انعزاال .وفيما يلي أبرز األفالم التي تتناول العزلة
التي نعيشها حاليً ا جعلتنا متفككين ووحيدين وأكثر
والوحدة.

La Tortue Rouge

Detachment

تدور قصته حول حياة رجل جرفته األمواج إلى جزيرة
استوائية منعزلة.

يتحدث عن مدرس يحاول أن يتجنب أية عالقات عاطفية،
ماض مضطرب.
بعد صراع مع ٍ

سنة اإلنتاج.2016 :

سنة اإلنتاج.2011 :

إخراج :مايكل دودوك دي فيت.

إخراج :توني كاي.

بطولة :إيمانويل جاريجو ،وتوم هدسون ،وبابتيست
جوي.

بطولة :أدريان برودي ،وكريستينا هندريكس ،ومارسيا
جاي هاردن.

Hours127

Somewhere

تدور أحداث الفيلم حول القصة الحقيقية لمغامرة متسلق
الجبال آرون رالستون.

تدور أحداثه حول الممثل جوني ماركو ،الذي يعيش
بمفرده في قصر مارمونت في لوس أنجلوس.

سنة اإلنتاج.2010 :

سنة اإلنتاج.2010 :

إخراج :داني بويل.

إخراج :صوفيا كوبوال.

بطولة :جيمس فرانكو ،وأمبر تامبلين ،وكيت مارا.

بطولة :ستيفن دورف ،وإيل فانينج ،وكريس بونتيوس.

Moon Knight

I Am Legend

تدور القصة حول سام بيل ،الذي حصل على عقد لثالث
سنوات للعمل في الصناعات القمرية.

ناج بعد سنوات من انتشار وباء قتل
يروي الفيلم قصة ٍ
أغلب البشر إن لم يكن كلهم.

سنة اإلنتاج.2009 :

سنة اإلنتاج.2007 :

إخراج :دانكن جونز.

إخراج :فرانسيس لورانس.

بطولة :كيفين سبيسي ،وأدريان شو ،وسام روكويل.

بطولة :ويل سميث ،وأليس براغا ،وتشارلي تاهان.

Cast Away

Good Will Hunting

ناج من سقوط طائرة شحن جوي في
تدور األحداث حول ٍ
جزيرة نائية.

تدور قصة الفيلم حول شاب يناضل من أجل العثور على
هويته ،على الرغم من قدرته على حل المشكالت الخاصة
باآلخرين.

سنة اإلنتاج.2000 :

سنة اإلنتاج.1997 :

إخراج :روبرت زيميكيس.

إخراج :جوس فان سانت.

بطولة :توم هانكس ،وهيلين هانت ،وبول سانشيز.

بطولة :روبن ويليامز ،ومات ديمون ،وبن أفليك.

Taxi Driver

Wild Strawberries

تدور القصة حول جندي بحرية سابق ومحارب محنك في
حرب فيتنام ،يحيا بمدينة نيويورك.

تدور قصته حول بروفيسور عجوز يجد نفسه مضطرً ا
لمواجهة الفراغ الذي يمأل حياته.

سنة اإلنتاج.1976 :

سنة اإلنتاج.1957 :

إخراج :مارتن سكورسيزي.

إخراج :إنجمار بيرجمان.

بطولة :روبرت دي نيرو ،وجودي فوستر ،وسايبيل شيبرد.

بطولة :فيكتور سيوستروم ،وبيبي أندرسون ،وإنغريد
ثولين.
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قصصا إنسانية واقعية
 10أفالم تحكي
ً
فم َّنا َم ْن يحب األفالم الرومانسية ،وبعضنا
تختلف أذواقنا وميولنا في اختيار األفالم التي نشاهدهاِ ،
يحب أفالم األكشن واإلثارة ،والبعض يُ ِّ
فضل أفالم الرعب ،لكن من النادر أن نهتم باألفالم التي تتناول
قصصا إنسانية
قصصا إنسانية من واقع حياتنا اليومية؛ لذلك قررنا أن نستعرض أبرز  10أفالم تحكي
ً
ً
من خالل هذا التقرير.

Nebraska

Bicycle Thieves

يتحدث الفيلم عن رحلة عجوز يعاني من الشيخوخة
والمواقف التي تصادفه.

يدور حول واقع السينما اإليطالية بعد الحرب العالمية
الثانية.

سنة اإلنتاج.2013 :

سنة اإلنتاج.1948 :

إخراج :أليكسندر باين.

إخراج :فيتوريو دي سيكا.

بطولة :بروس ديرن ،ويل فورت ،جون سكويب.

بطولة :إينزو ستايوال ،والمبيرتو ماجيوراني.

I, Daniel Blake

Lion

يحكي قصة مواجهة رجل للبيروقراطية التي تمنعه من
الحصول على مساعدات مالية.

يحكي الفيلم عن مغامرة طفل ولد في الهند وضاع في
بعد.
أحد القطارات ،فتتبناه عائلة أسترالية فيما ُ

سنة اإلنتاج.2016 :

سنة اإلنتاج.2016 :

إخراج :كين لوك.

إخراج :جارث ديفيس.

بطولة :ديف جونز ،وهايلي سكوايرز.

بطولة :ديف باتيل ،وسارو بريرلي ،ونيكول كيدمان.

After The Storm

The 400 Blows

محرر يترك مهنة الكتابة وعالقته مع
يتحدث الفيلم عن
ٍ
عائلته وغيابه عنها ،وابنه الصغير وحاجة الطفل للوالد.

الفيلم يخلق صورة معقدة عن الطفولة التي تتضمن
األساتذة الظالمين ،والوالدين المتحفظين ،وتحرر الشباب،
وحياة الجريمة.

سنة اإلنتاج.2016 :

سنة اإلنتاج.1959 :

إخراج :هيوكازو كوريدا.

إخراج :فرانسوا تروفو.

بطولة :هيروشي آبي ،وكيرين كيكي ،ويوكو ماكي.

بطولة :جان بيير لو ،وكلير مورير ،وألبير ريمي.

Moonlight

Grizzly Man

يتحدث الفيلم عن ثالث مراحل من حياة شاب مثلي
أميركي من أصول إفريقية يُ دعى «شيرون» ،من الطفولة
والمراهقة والبلوغ.

رجل يُ دعى «تيموثي تريدويل» ،يعيش مع
يتحدث عن حياة ٍ
الدببة في الطبيعة.

سنة اإلنتاج.2016 :

سنة اإلنتاج.2005 :

إخراج :باري جينكينز.

إخراج :فيرنر هيرتزوغ.

بطولة :ماهرشاال علي ،وتريفانتي رودس ،وأشتون
ساندرز.

بطولة :فيرنر هيرتزوغ ،وأيمي هيونجارد.

The Kite Runner

Little Miss Sunshine

يحكي الفيلم عن الصداقة التي تمتد لفترة طويلة بين
البشر.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة تصمم على دخول ابنتها
الصغيرة في نهائيات مسابقة ملكات الجمال للصغار.

سنة اإلنتاج.2007 :

سنة اإلنتاج.2006 :

إخراج :مارك فوستر.

إخراج :فاليري فيرس ،وجوناثان دايتون.

بطولة :خالد حسيني ،وأحمد خان محمود زادا ،وخالد
عبدالله.

بطولة :جريج كينيار ،وبوال نيوسم ،وأبيجيل بريسلين.
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أشهر  10أفالم طيران عالمية
مسرحا ً
رحبا لمخرجي الفن السابع ،إذ اهتمت شركات اإلنتاج بكافة التفاصيل التي
تعد أفالم الطيران
ً
دارت أحداثها داخلها ،ناقلة مختلف قصصها التي تناولت السير الذاتية لرواد الطيران ،باإلضافة إلى
قصص الحوادث المأسوية ،وخطف الطائرات وقصص إنقاذها .وفيما يلي نرصد أشهر األفالم التي
دارت أحداثها حول الطائرات.

Air Force One

The Aviator

تدور قصة الفيلم حول شيوعيين يخطفون طائرة الرئيس
األميركي وعائلته على متنها.

يصور الفيلم السيرة الذاتية والسنوات األولى للمخرج
والطيار ورجل اﻷعمال هاورد هيوز.

سنة اإلنتاج.1997 :

سنة اإلنتاج.2004 :

إخراج :ولفجانج بيترسن.

إخراج :مارتن سكورسيزي.

بطولة :هاريسون فورد ،وغاري أولدمان ،وجلين كلوز.

بطولة :ليوناردو دي كابريو ،وكيت بالنشيت ،وكيت
بيكنسيل.

The Aeronauts

Sully

تدور القصة حول الطيارة «أميليا ورين» التي تقرر الذهاب
مع العالم «جيمس جالشر» في مهمة مستحيلة لتحقيق
إنجاز بشري جديد من خالل منطاد طائر.

قصة حقيقية وقعت عام  ،2009إذ يهبط الطيار اﻷميركي
«تشيزلي سولنبيرجر» الشهير بـ(سولي) اضطراريً ا بطائرته
فوق سطح نهر هادسون.

سنة اإلنتاج.2019 :

سنة اإلنتاج.2016 :

إخراج :توم هاربر.

إخراج :كلينت ايستوود.

بطولة :فيليسيتي جونز ،وإدي ريدماين ،وهيمش باتيل.

بطولة :توم هانكس ،وآرون إيكهارت ،ولورا ليني.

Gunjan Saxena: The Kargil Girl

Flight

مستوحى من حياة ضابط شاب صنع التاريخ من خالل
تدريب أول امرأة هندية في سالح الجو خالل حرب كارجيل
.1999

تدور القصة حول الطيار «ويب» الذي تتعرض طائرته
جاهدا إنقاذ ما يمكن إنقاذه ،وينجح في
للتحطم ،فيحاول
ً
ذلك بإنقاذ  98راكبً ا.

سنة اإلنتاج.2020 :

سنة اإلنتاج.2012 :

إخراج :شاران شارما.

إخراج :روبرت زيميكيس.

بطولة :جانفي كابور ،وبانكاج تريباثي ،وأنجاد بيدي.

بطولة :دينزل واشنطن ،ونادين فيالسكيز ،ودون
تشيدل.

Flyboys

Up In The Air

يحكي الفيلم قصة مغامرات سرب الفاييت ،وهم الشبان
األميركيون الذين تطوعوا في الجيش الفرنسي قبل أن
تدخل الواليات المتحدة الحرب العالمية األولى.

تدور القصة حول رجل مهنته إبالغ الناس بخبر فصلهم من
العمل وتأهيلهم للرحيل.

سنة اإلنتاج.2006 :

سنة اإلنتاج.2009 :

إخراج :توني بيل.

إخراج :جايسون ريتمان.

بطولة :جيمس فرانكو ،وجين رينو ،وجينيفر ديكر.

بطولة :جورج كلوني ،وفيرا فارميجا ،وآنا كيندريك.

Amelia

Con Air

يروي قصة حياة إميليا إيكهارت ،الطيارة األميركية
غامضة خالل إحدى
ظروف
الشهيرة التي اختفت في
ٍ
ٍ
رحالتها الجوية.

يجد حارس أميركي سابق نفسه ،بعد إطالق سراحه
ً
محاصرا في طائرة نقل المسجونين
حديثا من السجن،
ً
التي تمت السيطرة عليها بالكامل من قبل مساجين
خطرين.

سنة اإلنتاج.2009 :

سنة اإلنتاج.1997 :

إخراج :ميرا ناير.

إخراج :سيمون ويست.

بطولة :هيالري سوانك ،وريتشارد جير ،وإيوان
ماكجريجور.

بطولة :نيكوالس كيج ،وجون كوزاك ،وجون
مالكوفيتش.

ترشيحات سوليوود
فبراير 2021

13

 7أفالم عالمية عن غسيل األموال
تعتمد أفالم التشويق على عامل اإلثارة القصصية في محاكاتها لقضايا واقعية ،لكن عندما تكون
الجريمة حاضرة تأتي أفالم غسيل األموال أو تبييضها ضمن األكثر جاذبية للمشاهدين في تناول عالم
األعمال .نستعرض لكم مجموعة مختارة من أفالم غسيل األموال التي ستكفل لكم متعة سينمائية
ال ُتنسى.

Crypto

The Infiltrator

تدور األحداث حول شاب يعمل في وول ستريت ،ويجد
منخرطا في التحقيق في شبكة متشابكة من
نفسه
ً
الفساد وغسيل األموال في نيويورك.

تستند األحداث إلى قصة حقيقية عن مسؤول الجمارك
األميركية ،روبرت مازور ،الذي ينجح في الكشف عن
مخطط غسيل أموال متورط فيه زعيم تجارة المخدرات
الكولومبي «بابلو إسكوبارو».

سنة اإلنتاج.2019 :

سنة اإلنتاج.2016 :

إخراج :جون ستالبيرج االبن.

إخراج براد فورمان.

بطولة :كيرت راسل ،وماريلي مينيوتي ،ولوك
وهيمسورث ،وبوو ناب ،وفنسنت كارثاليز.

بطولة :بريان كرانستون ،وجون ليجويزامو ،وديان كروجر.

The Wolf Of Wall Street

The Laundromat

تدور األحداث حول قصة الملياردير األميركي ،جوردان
بيلفورت ،حيث يسرد عالقة جوردان بيلفورت بالمباحث
الفيدرالية ،ومحاولتها تجنيده.

تدور أحداثه حول التالعب بالبنود والعقود للتهرب من
الضرائب وتبييض األموال.

سنة اإلنتاج.2013 :

سنة اإلنتاج.2019 :

إخراج :مارتن سكورسيزي.

إخراج :ستيفن سودربرج.

بطولة :ليوناردو دي كابريو ،وجونا هيل ،ومارجوت روبي.

بطولة :ديفيد شويمر ،وأنطونيو بانديراس ،وجيمس
كرومويل.

The Untouchables

The Godfather

يتناول الفيلم قصة الصراع الشرس الذي شهدته فترة
العشرينيات في القرن العشرين بين رجل العصابات آل
كابوني ورجل العدالة إليوت نيس.

تدور القصة حول محاولة كبير إحدى عائالت المافيا في
نيويورك عدم انخراط ابنه في حياة اإلجرام المنظم التي
يعيشها.

سنة اإلنتاج.1987 :

سنة اإلنتاج.1972 :

إخراج :بريان دي بالما.

إخراج :فرانسيس فورد كوبوال.

بطولة :كيفن كوستنر ،وشون كونري ،وروبرت دي نيرو.

بطولة :مارلون براندو ،وآل باتشينو ،وديان كيتون.

The Godfather: Part II

تدور أحداث فيلم «العراب» في جزئه الثاني حول مسيرة
االبن مايكل الذي حل محل والده.
سنة اإلنتاج.1974 :
إخراج :فرانسيس فورد كوبوال.
بطولة :آل باتشينو ،وروبرت دي نيرو ،وروبرت دوفال.
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أشهر أفالم الحروب العالمية
تعالج السينما كافة الموضوعات والصراعات التي يعيشها اإلنسان في مختلف العصور ،وتشكل
سيرة الحروب التاريخية والخيالية مادة خصبة لكثير من األفالم التي تناولتها عبر سيناريوهات وقصص
تجذب المشاهدين .نستعرض وفيما يلي أشهر األفالم الحربية التي ال يمكن تفويت مشاهدتها.

King Arthur

Dunkirk

تدور األحداث حول الفترة التي حكم فيها الملك آرثر ،حيث
يتعرض النهيار اإلمبراطورية الرومانية واندالع المناوشات
حول السلطة في البلدان البعيدة.

يحكي األحداث الحقيقية ألشهر حصار في التاريخ Dunkirk
أثناء الحرب العالمية الثانية حين حاصرت القوات األلمانية
القوات البريطانية والفرنسية على شواطئ (دانكيرك).

سنة اإلنتاج.2017 :

سنة اإلنتاج.2017 :

إخراج :أنطوني فوكوا.

إخراج :كريستوفر نوالن.

بطولة :كاليف أوين ،وكيرا نايتلي ،وإيان جروفود،
ومادس ميكلسن.

بطولة :فيون وايتهيد ،وتوم غلين كارني ،وجاك لودين.

Hacksaw Ridge

Gladiator

تدور األحداث المبنية على قصة حقيقية حول مسعف
شارك في الحرب األميركية ضد اليابان ،أثناء الحرب العالمية
الثانية ،والذي رفض حمل السالح ،وأصبح أول جندي يحصل
على ميدالية الشرف دون إطالق رصاصة واحدة.

في عصر اإلمبراطورية الرومانية ،يحاول القيصر ماركوس
أوريليوس ،تسليم سلطاته إلى قائد الجيوش
«ماكسيموس» ،إال أن ابنه كومودوس يقتله قبل أن
ينفذ مهمته.

سنة اإلنتاج.2016 :

سنة اإلنتاج.2000 :

إخراج :ميل جيبسون.

إخراج :ريدلي سكوت.

بطولة :أندرو غارفيلد ،وسام ورثنكنون.

بطولة :راسل كرو ،وخواكين فينيكس.

Robin Hood

Da 5 Bloods

تدور أحداثه بعد عودة الملك «ريتشارد قلب األسد» من
أورشليم ،ومقتله في غارة على األراضي الفرنسية ،قبل
عودته إلنجلترا ،فيجد «روبن هود» نفسه يقود االنتفاضة
ضد الملك «جون».

يحارب أربعة جنود أميركان مخضرمين من أصل إفريقي
ألجل البقاء ضد قوى اإلنسان والطبيعة عندما يعودون
إلى فيتنام للبحث عن كنز دفنوه هناك.

سنة اإلنتاج.2010 :

سنة اإلنتاج.2020 :

إخراج :ريدلي سكوت.

إخراج :سبايك لي.

بطولة :راسل آيرا كرو ،وكاثرين إليز.

بطولة :شادويك بوسمان ،وديلروي ليندو.

Greyhound

Ghosts Of War

يروي قصة محاولة قائد مدمرة أميركية التخلص من غواصة
بحرية تابعة للقوات النازية عبر الشمال اﻷطلنطي.

فيلم «أشباح الحرب» يتناول تكليف  5جنود أميركيين
ً
خارقا للطبيعة
عدوا
بحماية قلعة فرنسية ،حينما يواجهون
ً
أخطر من كل ما رأوه من قبل.

سنة اإلنتاج.2020 :

سنة اإلنتاج.2020 :

إخراج :آرون شنايدر.

إخراج :إريك بريس.

بطولة :توم هانكس ،وإليزابيث شو ،وستيفن جراهام.

بطولة :بيلي زين ،وثيو روسي ،وكايل جالنر.

Strong 12

The Admiral Roaring Currents

تدور القصة حول فريق من وكالء االستخبارات المركزية
وقوات خاصة يتوجهون إلى أفغانستان بعد كارثة الحادي
عشر من سبتمبر ،في محاولة منهم لتفكيك حركة طالبان.

تدور األحداث حول أكبر معركة تاريخية بين كوريا واليابان،
جرت أحداثها في عام .1597

سنة اإلنتاج.2018 :

سنة اإلنتاج.2014 :

إخراج :نيكوالي فوجلزيغ.

إخراج :كيم هان مين.

بطولة :كريس هيمسورث ،ومايكل شانون.

بطولة :تشوي مين سيك ،وريو سيونغ ريونغ ،وتشو
جين وونغ.
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أشهر  10أفالم عن المخابرات العالمية
تشكل العمليات االستخباراتية مادة جذابة سينمائيً ا ،وذلك من خالل معالجة صناع السينما المتكررة
لحروبها الباردة وكواليس صراعاتها في مختلف العصور ،وأصبحت األفالم التي تستلهم أحداثها من
أفالما مرتبطة بالتشويق ،تكشف عن قصص غامضة ،وأحداث مثيرة تستدعي
كواليس المخابرات
ً
اهتمام المشاهدين لساعات متتابعة .وفيما يلي نلقي الضوء على مجموعة من أشهر تلك األفالم.

Mission: Impossible

James Bond

هي سلسلة أفالم التجسس والمخابرات األميركية،
قصتها مبنية على مسلسل «مهمة مستحيلة» الذي كان
يعرض من سنة  1966إلى سنة .1973

من أشهر أفالم المخابرات ،إذ تعد شخصية جيمس بوند،
شخصية خيالية ابتكرها الروائي إيان فليمنج في عام
« .1953بوند» هو عميل بريطاني سري يعمل لدى فرع
 ،MI6ولقبه الرمزي .007

سنة اإلنتاج.1996 :

سنة اإلنتاج.2015 :

إخراج :براين دي بالما.

إخراج :سام ميندز.

بطولة :توم كروز ،وفينج راميز.

بطولة :دانيال كريج ،وليا سيدو ،ومونيكا بيلوتشي.

Bridge Of Spies

Salt

محام أميركي للدفاع عن جاسوس
تدور القصة حول تجنيد
ٍ
سوفييتي معتقل في المحكمة.

تحظى العميلة السرية «سولت» باحترام الجميع في
عملها ،ولكنها تصدم الجميع عند معرفتهم أنها عميلة
مزدوجة لالتحاد السوفييتي ومن المفترض قيامها باغتيال
الرئيس األميركي.

سنة اإلنتاج.2015 :

سنة اإلنتاج.2010 :

إخراج :ستيفن سبيلبرغ.

إخراج :فيليب نويس.

بطولة :توم هانكس ،وأيمي رايان ،ومارك رايالنس.

بطولة :أنجلينا جولي ،وييف شرايبر ،وشيواتال إيجيوفور،
وأندريه بروير ،وأوجست ديل.

Anna

Red Sparrow

في إطار من اإلثارة والتشويق تستغل  Annaجمالها
المدهش الذي سيطلق العنان لقوتها ومهاراتها التي
ال تمحى ،لتصبح واحدة من أكثر القتلة رعبً ا وتخشاها
الحكومات في العالم.

تدور القصة حول ضابطة استخبارات روسية يتم تعيينها
إلغواء وكيل االستخبارات األميركية المركزية الذي يقوم
جدا.
باختراق حواسيب المخابرات الروسية بطريقة محترفة ً

سنة اإلنتاج.2019 :

سنة اإلنتاج.2018 :

إخراج :لوك بيسون.

إخراج :فرانسيس لورانس.

بطولة :كيليان مورفي ،ولوك إيفانز ،وهيلين ميرين،
وساشا لوس.

بطولة :جينيفر لورنس ،وجويل إجيرتون ،وماتياس
شونارتس ،وشارلوت رامبلينج.

The Recruit

Red

ً
حديثا جيمس كاليتون
تدور حول تجنيد المتخرج
لالستخبارات بعد حصوله على المركز األول على دفعته.

تدور قصة الفيلم حول عميل االستخبارات السابق فرانك
موزس ،ومجموعة من العمالء اآلخرين الذين تقاعدوا عن
العمل.

سنة اإلنتاج.2003 :

سنة اإلنتاج.2010 :

إخراج :روجر دونالدسون.

إخراج :روبرت شونتكي.

بطولة :آل باتشينو ،وبريدجيت مويناهان.

بطولة :بروس ويليس ،ومورغان فريمان ،وجون
مالكوفيتش ،وماري لويز باركر ،وهيلين ميرين.

The Man From Uncle

Argo

تدور األحداث في بداية الستينيات ،حيث يجتمع عميل من
وكالة المخابرات المركزية نابليون سولو (هنري كافيل)
مع عميل االستخبارات السوفييتية إيليا كورياكين.

يدور الفيلم المأخوذ من وقائع حقيقية حول عميل في
االستخبارات األميركية الذي يتظاهر بأنه ُمنتج أميركي
يسعى للحصول على رخصة إلنتاج فيلم خيال علمي.

سنة اإلنتاج.2015 :

سنة اإلنتاج.2017 :

إخراج :جاي ريتشي.

إخراج :بن أفليك.

بطولة :هنري كافيل ،وأرمي هامر ،وأليسيا فيكاندير،
وإليزابيث ديبيكي.

بطولة :براين كرانستون ،وآالن آركين ،وجون جودمان.
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أبرز األفالم التي تناولتها السينما عن تقنية
الذكاء االصطناعي
يعيش العالم في الوقت الحالي طفرة تكنولوجية كبيرة في شتى مجاالت الحياة ،من أجل مساعدة
البشر في الوصول إلى آخر وأبرز ما توصل له العلماء .ومن بين الطفرات التي حدثت في العالم فكرة
تقنية «الذكاء االصطناعي» .وفيما يلي نتناول معكم ما هو الذكاء االصطناعي والدور الذي يلعبه
في حياتنا ،وكيف تناولت السينما العالمية هذه الفكرة.

Metropolis

Her

هي سلسلة أفالم التجسس والمخابرات األميركية،
قصتها مبنية على مسلسل «مهمة مستحيلة» الذي كان
يعرض من سنة  1966إلى سنة .1973

تدور فكرة هذا الفيلم حول الكاتب ثيودور الذي تقوده
الوحدة لشراء نظام تشغيل ذكي.

سنة اإلنتاج.1996 :

سنة اإلنتاج.2013 :

إخراج :براين دي بالما.

إخراج :سبايك جونز.

بطولة :توم كروز ،وفينج راميز.

بطولة :خواكين فينيكس ،وسكارليت جوهانسون،
وسبايك جونز.

Jexi

I Robot

يتناول الفيلم قصة شاب يعاني في حياته العاطفية،
ويقوم هذا الشاب بشراء جهاز تشغيل مطور بتقنية
الذكاء االصطناعي.

واحدا من أشهر أفالم الفنان ويل سميث،
يعد هذا الفيلم
ً
وكذلك أشهر أفالم الروبوت مع التطور التكنولوجي.
وتدور أحداثه حول حاجة اإلنسان لالعتماد على خاصية
الذكاء االصطناعي.

سنة اإلنتاج.2019 :

سنة اإلنتاج.2004 :

إخراج :جون لوكاس ،وسكوت مور.

إخراج :أليكس بروياس.

بطولة :آدم ديفين ،وألكسندرا شيب ،وروز بيرن.

بطولة :ويل سميث ،وبريدجيت مويناهان ،وبروس
جرينود.

WALL-E

The Matrix

يعتبر هذا الفيلم من نوعية الروبوتات األنيمشن ،وتدور
أحداثه حول األرض التي أصبحت غير مؤهلة للسكن فيها،
نتيجة تراكم النفايات ،مما يدفع اإلنسان إلى هجرها
والسفر إلى الفضاء.

عالما افتراضيً ا في إطار خيالي
يتناول هذا الفيلم
ً
تشويقيُ ،صنع هذا العالم االفتراضي من أجل تهجين
اإلنسان حتى يتمكن من استخدامه كمولدات طاقة من
خالل غرس أجهزة بجسمه.

سنة اإلنتاج.2008 :

سنة اإلنتاج.1999 :

إخراج :أندرو ستانتون.

إخراج :النا واتشوسكي ،وآندي واتشوسكي.

بطولة :فريد ويالرد ،وبين بيرت.

بطولة :كيانو ريفز ،وكاري -آن موس ،ولورانس
فيشبورن.
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ً
فيلما تحكي عن قصص أبرز رواد األعمال
11
الناجحين في العالم

ُت ِّ
دروسا مجانية للناس من خالل أعمال تساعدهم على تطوير
قدم الكثير من األفالم السينمائية
ً
دروسا للمشاهدين األفالم التي تحكي قصص نجاح رواد
أنفسهم .ومن بين األفالم التي ُتعطي
ً

األعمال في العالم ،سواء من ناحية الفكر اإلبداعي ،أو طرق التسويق المختلفة .وفيما يلي نستعرض
مجموعة من األفالم التي تناولت قصص النجاح لبعض رواد األعمال عالميً ا.

Joy

Erin Brockovich

تدور قصة الفيلم حول فتاة تتغلب على صراعات كثيرة من
أجل الدفاع عن أكثر من  100براءة اختراع ،بينما حصدت
الماليين كبائعة ناجحة على إحدى شبكات التسوق.

دفعت الظروف القاسية التي مرت بها «إيرين بروكوفيتش»
إلى الكفاح من أجل الحصول على عمل.

سنة اإلنتاج.2015 :

سنة اإلنتاج.2000 :

إخراج :دافيد أو راسل.

إخراج :ستيفن سبيلبرج.

بطولة :جينيفر لورانس ،وروبرت دي نيرو ،وبرادلي كوبر.

بطولة :جوليا روبرتس ،وألبرت فيني ،وآرون إيكهارت.

Moneyball

The Founder

أدرك «بيلي بين» أهمية الفوز بلعبة البيسبول األميركية ،مع
وضع قيمة مادية تتناسب مع العمل الجاد واالستراتيجية
الذكية.

يروي الفيلم قصة الشقيقين «ريتشارد وموريس
ماكدونالد» ،اللذين تعاونا مع «راي كروك» ،إلطالق
منصة برجر أصبحت في نهاية المطاف سلسلة مطاعم
ماكدونالدز.

سنة اإلنتاج.2011 :

سنة اإلنتاج.2016 :

إخراج :بينيت ميلر.

إخراج :جون لي هانكوك.

بطولة :براد بيت ،وجونا هيل ،وفيليب سيمور هوفمان.

بطولة :مايكل كيتون ،ولورا ديرن ،ونيك أوفرمان.

Pirates of Silicon Valley

Glengarry Glen Ross

يتناول هذا الفيلم الكالسيكي بدايات ستيف جوبز وبيل
جيتس ،بعد أن قررا إنشاء إمبراطورية تكنولوجية مهمة،
أثمرت عن نجاح باهر حول العالم.

يصور الفيلم يومين في حياة أربعة من بائعي العقارات
الذين تم تزويدهم بالعروض وأسماء وأرقام هواتف
العمالء المحتملين.

سنة اإلنتاج.1999 :

سنة اإلنتاج.1992 :

إخراج :مارتين بيرك.

إخراج :جيمس فولي.

بطولة :أنتوني مايكل هول ،ونوح وايلي.

بطولة :آل باتشينو ،وجاك ليمون.

Walt Before Micky

The Aviator

يتحدث هذا الفيلم الدرامي عن السنوات األولى من حياة
تحديدا شكل الحياة القاسية
«والت ديزني» ،حيث يتناول
ً
التي كان يعيشها «والت» في طفولته.

يصور هذا الفيلم السيرة الذاتية والسنوات األولى للمخرج
والطيار ورجل اﻷعمال األسطوري ،هاورد هيوز ،من أواخر
العشرينيات إلى منتصف األربعينيات.

سنة اإلنتاج.2015 :

سنة اإلنتاج.2004 :

إخراج :خوا لي.

إخراج :مارتن سكورسيزي.

بطولة :توماس إيان نيكوالس ،وجون هيدر ،وديفيد
هنري.

بطولة :ليوناردو دي كابريو ،وكيت بالنشيت ،وكيت
بيكنسيل.
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The Godfather

شاب استطاع أن َّ
يدعي
تحكي قصة الفيلم الحقيقية عن
ٍ
ومحام ،بل وأستاذ
أنه يعمل كممثل وطيار وطبيب
ٍ
جامعي في علم التاريخ ً
أيضا.

يحكي الفيلم عن قصة نمــو عائلة صغيــرة في عالم
األعمال ،وأصبحت أكبــر عائلة ُتمارس الجريــمة النظـامية
في مدينة نيويورك.

سنة اإلنتاج.2002 :

سنة اإلنتاج.1972 :

إخراج :ستيفن سبيلبرغ.

إخراج :فرانسيس فورد كوبوال.

بطولة :ليوناردو دي كابريو ،وتوم هانكس ،وكريستوفر
واكن.

بطولة :آل باتشينو ،وديان كيتون ،ومارلون براندو.

Limitless

دائما بالملل
يحكي الفيلم عن كاتب مغمــور يشعر
ً
والكسل ألداء أي مهمة .لكن عندما يبدأ في تناول حبوب
هائلة من النشاط والطاقة.
سحرية ،يتحول إلى ُشعلة
ٍ

سنة اإلنتاج.2011 :
إخراج :نيل بيرجر.
بطولة :برادلي كوبر ،وروبرت دي نيرو ،وآبي كورنيش.

إصدارت سوليوود
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أبرز  8أفالم تناولت قضية األزمات الوجودية
وتحليالتها
جزءا من شخصيته ،كما تطرح
يشعر البعض منا عند مشاهدته لبعض األفالم أنها تتحدث عنه وتعكس ً
بعض الفرضيات عن معنى الوجود وماهية األزمات التي نواجهها ،وفي كثير من األحيان ال ُت ِّ
قدم لنا
هذه األفالم خالل أحداثها األجوبة الصحيحة أو المنطقية .وفيما يلي نستعرض لكم أبرز هذه األفالم.

Iron 3

The Tree Of The Wooden Clogs

تدور أحداث الفيلم حول الشاب «تاي-سوك» الذي يقوم
بتوزيع اإلعالنات على المنازل.

تدور قصة الفيلم حول عامة الشعب الذين يضطرون إلى
االندماج في أنظمة السلب والنهب منذ نشأة النظام
اإلقطاعي.

سنة اإلنتاج.2004 :

سنة اإلنتاج.1978 :

إخراج :كيم كي دوك.

إخراج :إرمانو أولمي.

بطولة :لي سيونج يون ،وجانج هون ،وكيم كي دوك.

بطولة :كارلو روتا ،وبييرانجلو بيرتولي.

The Face Of Anotheren Clogs

Hour Of The Wolf

تحكي قصة الفيلم عن «أوكوياما» الذي يجري عملية زراعة
وجه اصطناعي ،بعد إصابته بحادث َّ
شوه وجهه بالكامل.

تدور قصة الفيلم حول الرسام «يوهان بورغ» ،الذي اختار
أن يعيش حياة هادئة ومنعزلة مع زوجته على إحدى
الجزر النائية ،التي ال يسكنها سوى عائلة البارون أصحاب
الجزيرة.

سنة اإلنتاج.1966 :

سنة اإلنتاج.1968 :

إخراج :هيروشي تيشيجاهارا.

إخراج :إنغمار برغمان.

بطولة :تاتسويا ناكاداي ،وماتشيكو كيو ،وكيوكو
كيشيدا.

بطولة :ماكس فون سيدو ،وليف أولمان.

Love Is Colder Than Death
تدور قصة الفيلم حول «فرانز» ،وهو شاب عمل في تجارة
الجنس ،يعيش حياته في مدينة ميونيخ بألمانيا.

Memories
تحكي قصته عن «سيرجيو» الرجل المثقف العقالني،
الذي يشعر بأنه محاصر في مكان يرتعد بين التخلف
والثورة خالل الفترة االنتقالية من التاريخ.

سنة اإلنتاج.1969 :

سنة اإلنتاج.1968 :

إخراج :راينر فاسبيندر.

إخراج :توماس غوتييريس علياء.

بطولة :هانا شيجوال ،ويولي لوميل.

بطولة :ديزي جرانادوس ،سيرجيو كورييري.

My Dinner with Andre

The Mother and the Whore

يروي الفيلم عن شخصية «واليس» الذي يخبرنا أنه
قديم له يُ دعى «أندريه» ،ثم يبدأ
بصديق
مضطر أن يلتقي
ٍ
ٍ
«واليس» بتصوير «أندريه» على أنه شخص غريب األطوار.

تدور قصة الفيلم حول «إلكساندر» ،و«ماري» ،و«فيرونكا»،
وهم ثالث شخصيات محبوبة ،لطيفة ومخيبة لآلمال في
بعض األحيان.

سنة اإلنتاج.1981:

سنة اإلنتاج.1973 :

إخراج :لويس مال.

إخراج :جان أوستاش.

بطولة :واالس شون ،وأندريه جريجوري.

بطولة :برناديت الفون ،وجان بيري لو ،وفرانسوا ليبرون.
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 5أفالم خلدت قصص حياة سيدات ُملهمات
ودائما ما كانت النظرة للمرأة
تعتبر المرأة هي نصف المجتمع ،ألنها األم واألخت والزوجة والبنت،
ً
أنها سيدة المنزل في الدرجة األولى ،ولذلك اتجهت السينما لعمل أفالم خلدت قصص حياة سيدات
ُملهمات ،وهو ما نرصده لكم خالل السطور القادمة.

Cleopatra

Jackie

تعتبر «كليوباترا» ،أشهر ملكات الفراعنة ،إذ كانت قصة
حياتها عالمة فارقة في تاريخ السينما األميركية ،وحظي
الفيلم الذي جسد قصة حياتها بضجة كبيرة.

تدور أحداث هذا الفيلم في الفترة التي تلت اغتيال
الرئيس األميركي األسبق جون كينيدي ،إذ يتناول الفيلم
حياة السيدة األولى جاكلين كينيدي بعد هذه الصدمة.

سنة اإلنتاج.1963 :

سنة اإلنتاج.2016 :

إخراج :جوزيف مانكيفيتس.

إخراج :بابلو الرين.

بطولة :إليزابيث تايلور ،وريتشارد برتون ،وريكس
هريسون.

بطولة :ناتلي بورتمان ،وكاسبر فيليبسون ،وبيتر
سارسجارد.

Iron Lady

Hidden Figures

يروي قصة حياة رئيسة وزراء بريطانيا «مارغريت تاتشر»،
المرأة األولى التي شغلت منصب رئاسة الحكومة في
عاما متتالية.
بريطانيا مدة ً ١٢

يحكي الفيلم قصة  ٣نساء استثنائيات عانين من
العنصرية على مستويين :األول كونهن نساء ،والثاني
أصلهن اإلفريقي.

سنة اإلنتاج.2011 :

سنة اإلنتاج.2016 :

إخراج :فيليدا لويد.

إخراج :ثيودور ميلفي.

بطولة :ميريل ستريب ،وأوليفيا كولمان ،وجيم برودبنت.

بطولة :تاراجي بيندا هينسون ،وجانيل موناي ،وأوكتافيا
سبنسر.

Dalida

يجسد حياة المغنية اإليطالية الجنسية ،المصرية األصل
«داليدا» ،حيث يستعرض الفيلم معاناتها ونجاحاتها،
وقصص الحب التي انتهت بها منتحرة على فراشها.

سنة اإلنتاج.2016 :
إخراج :ليزا أزويلوس.
بطولة :سفيفا ألفيتي ،وريكاردو سكامارشيو ،وجان
بول روف.
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أبرز  10أفالم لعشاق الطعام حول العالم
َّ
الكتاب لعمل روايات حولتها
يعد الطعام من األشياء المهمة في الحياة ،والتي ألهمت العديد من
نجاحا كبيرً ا على شاشة السينما .وفيما يلي نرصد أبرز األفالم التي
عدسات المخرجين إلى أفالم القت
ً
تناولت فلسفة الطعام.

Chef

No ReservationsJourney

تحكي قصة الفيلم عن طباخ محترف مجبر على االلتزام
بقائمة طعام حددها صاحب المطعم.

يدور الفيلم في إطار رومانسي كوميدي خفيف ،ومليء
خصوصا الباستا اإليطالية
بمشاهد الطعام اللذيذ،
ً
وحلوى التراميسو.

سنة اإلنتاج.2014 :

سنة اإلنتاج.2007 :

إخراج :جون فافرو.

إخراج :سكوت هيكس.

بطولة :جون فافرو ،وصوفيا فيرجارا.

بطولة :كاثرين زيتا جونز ،وآرون إيكهارت ،وأبيجيل
برسلين.

The Hundred-Foot Journey
ً
بعضا،
يحكي الفيلم عن مطعمين مقابلين لبعضهما
هندي شعبي وفرنسي أنيق ،يحاوالن جذب المتذوقين
في منافسة حامية.

سنة اإلنتاج.2014 :

Julie & Julia

يتناول قصة امرأة تكره عملها الروتيني وينقذها حبها
ٍّ
تحد لعمل  524وصفة للطاهية
للطبخ ،فتدخل في
األميركية جوليا تشايلد خالل عام.

سنة اإلنتاج.2009 :

إخراج :السي هالستروم.

إخراج :نورا أفرون.

بطولة :مانيش ديال ،وهيلين ميرين ،وشارلوت لوبون.

بطولة :ميريل ستريت ،وستانلي توتشي ،وإيمي آدمز.

Burnt

Chocolat

يحكي الفيلم عن عالم المطاعم األنيق ،والمليء
باألطباق الفاخرة المزينة بعناية.

يحكي الفيلم عن امرأة متحررة وابنتها غير الشرعية ،تفتح
ً
محال لبيع منتجات الكاكاو في قرية متشددة التقاليد.

سنة اإلنتاج.2015 :

سنة اإلنتاج.2000 :

إخراج :جون ويلز.

إخراج :السي هالستروم.

بطولة :برادلي كوبر ،وسينا ميلير ،ودانيال برول.

بطولة :جولييت بينوش ،وجوني ديب ،ولينا أولين.

Mr. Church

The Lunchbox

بطاه محترف
يروي الفيلم قصة أم وابنتها تستعينان
ٍ
مثقف يهوى الطبخ وموسيقى الجاز.

يدور الفيلم الهندي األلماني الفرنسي حول زوجة ُت ِعد
أشهى المأكوالت وترسلها لزوجها في العمل مع رسالة
كل يوم.

سنة اإلنتاج.2016 :

سنة اإلنتاج.2013 :

إخراج :روجر دونالدسون.

إخراج :ريتيش باترا.

بطولة :بريت روبرتسون ،وإيدي ميرفي ،وناتاشا
ماكيلهون.

بطولة :عرفان خان ،ونمرات كاور.

charlie

Romantics Anonymous

يدور الفيلم حول أنهار من الشوكوالته في كل مكان،
ولكن عليك أن تسيطر على حبك لها لكيال تقع في
المتاعب.

يتناول الفيلم قصة شخصين يتشاركان في حب الطعام،
خاصة لو كان هذا الطعام هو الشوكوالته.

سنة اإلنتاج.2005 :

سنة اإلنتاج.2010 :

إخراج :تيم برتون.

إخراج :جان بيير أميريس.

بطولة :جوني ديب ،وآناصوفيا روب ،وفريدي هايمور.

بطولة :بينويت بولفوردي ،وإيزابيل كاريه ،وسوان أرلو.

ترشيحات سوليوود
فبراير 2021

22

أفالم عالمية َّ
خلدت شخصية تاريخية عربية
على مدار التاريخ أنجب العرب الكثير من العلماء والقادة والرؤساء الذين تمكنوا من إثراء العالم بعلمهم
وحكمتهم وأخالقهم ،وشهد لهم بها القاصي والداني ،وخرج الكثير من أرض العرب ممن يتحدث عنهم
قصصا لشخصيات عربية.
العالم حتى يومنا هذا .وفيما يلي نرصد أبرز األفالم العالمية التي تناولت
ً

Born A King

Lion Of The Desert

ً
ملكا» عن الزيارة التاريخية للملك فيصل
يتحدث فيلم «ولد
بن عبدالعزيز ،ثالث ملوك الدولة السعودية الثالثة ،إلى
عاما.
بريطانيا عام  ،1919وكان عمره وقتها ً 13

واحدا من أفضل األفالم
يعتبر فيلم Lion of the Desert
ً
األجنبية على مدار التاريخ .تم إنتاجه عام  ،1981وقام بدور
البطولة الممثل المكسيكي أنتوني كوين ،الذي جسد
شخصية عمر المختار.

سنة اإلنتاج.2019 :

سنة اإلنتاج.1981 :

إخراج :أجوستي فيالرونجا.

إخراج :مصطفى العقاد.

بطولة :هيرميوني كورفيلد ،وإد سكرين ،ولورانس
فوكس ،وجيمس فليت.

بطولة :أنتوني كوين ،وأوليفر ريد ،ورود ستايغر.

Kingdom Of Heavens

Der Medicus

أبرز هذا الفيلم الشخصية العظيمة للقائد صالح الدين
األيوبي ،واألخالق التي كان يتمتع بها ،ومنها رحمته
بالنساء واألطفال والشيوخ من غزاة القدس الصليبيين
طوال فترة الحرب.

يحكي قصة طفل يتيم من بلدة إنجليزية في القرن
الحادي عشر ،توفيت والدته بسبب مرضها الجانبي «التهاب
الزائدة الدودية».

سنة اإلنتاج.2005 :

سنة اإلنتاج.2013 :

إخراج :ريدلي سكوت.

إخراج :فيليب شتولزل.

بطولة :غسان مسعود ،وخالد النبوي ،وأورالندو بلوم،
وإيفا جرين.

بطولة :بن كينجسلي ،وتوم باين ،وروب كول.

Journey To Mecca

The 13 th Warrior

فيلم «الرحلة إلى مكة» على خطى ابن بطوطة ،يُ صور
دونها الباحث اإلسالمي
أول رحلة للحياة الحقيقية التي ّ
ابن بطوطة في رحلته من المغرب.

تدور أحداث الفيلم عن الرحالة العربي أحمد بن فضالن،
الذي يعتبر من أشهر الرحالة المسلمين الذي سافر إلى
بالد الترك والروس والصقالبة أو بالد «الفايكنج» كما
يطلق عليها.

سنة اإلنتاج.2009 :

سنة اإلنتاج.1999 :

إخراج :بروس نوبير.

إخراج :جون مكتيرنان.

بطولة :شمس الدين زيتون ،وحسام غانسي ،ونبيل
الوهابي ،ونديم صوالحة.

بطولة :أنطونيو بانديراس ،وفالديمير كوليش ،ودينيس
ستورهوي.

Bilal: Anew Bread Of Hero
تدور قصة الفيلم حول «بالل» ،وهو فتى طموح يحلم في
واعدا ،لكنه يقع ضحية
يوم من األيام بأن يصير محاربً ا
ً
لالختطاف مع شقيقته بعد االعتداء الذي وقع على
القرية التي يعيشان فيها.

سنة اإلنتاج.2015 :
إخراج :أيمن جمال ،وخرام علوي.
بطولة :أديوالي أقباجي ،وإيان ماكشين،و تشاينا آن
ماكلين.
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أفالم سينمائية وثقت تاريخ نجوم كرة القدم
تعتبر كرة القدم هي اللعبة الشعبية األولى في العالم التي تجذب الماليين من المتابعين لمشاهدة
مباريات كرة القدم ،كما يتعلق هؤالء بالكثير من النجوم الذين ينتمون لفرقهم أو يستمتعون بأدائهم
في الفرق األخرى .السينما لم تكن بعيدة عن الجماهير وقامت بعض شركات اإلنتاج بصناعة أفالم
سينمائية توثق حياة هؤالء النجوم .وفيما يلي نرصد أهم األفالم التي اهتمت بنجوم كرة القدم عبر
التاريخ.

مارادونا

بيليه

يحكي الفيلم عن الرحلة الرياضية لدييجو أرماندو مارادونا،
باإلضافة إلى أن هذا الفيلم يبحر في آراء الالعب الشخصية
حول السياسة والشعوب وبالطبع كرة القدم.

الفيلم يعرض قصة سجناء حرب من الحلفاء ينظمون
مباراة كرة قدم مع حراسهم من القوات النازية للتغطية
على عملية هروبهم من السجن.

سنة اإلنتاج.2008 :

سنة اإلنتاج.1981 :

إخراج :أمير كوستاريكا.

إخراج :جون هيوستن.

بطولة :دييجو أرماندو مارادونا ،وأمير كوستاريكا ،ومانو
شاو.

بطولة :بيليه ،وسيلفستر ستالون ،ومايكل كين.

برايان كلوف

زين الدين زيدان

يتحدث فيلم « »The Damned Unitedعن المدرّ ب
اإلنجليزي األسطوري «برايان كلوف» الذي تميز بمهارته
العالية في التدريب.

تدور قصة الفيلم عن حياة هذا الالعب األسطوري ،إذ
واحدة فقط ،وهي مباراته
مباراة
يتمحور الفيلم حول
ٍ
ٍ
في الدوري اإلسباني ضد فياريال في عام  2005والتي
ً
خارجا بسبب مشاجرة.
تعرَّ ض فيها للطرد

سنة اإلنتاج.2009 :

سنة اإلنتاج.2006 :

إخراج :توم هوبر.

إخراج :دوجالس جوردون ،وفيليب بارينو.

بطولة :مايكل شين ،وتيموثي ليونارد سبال ،وكولم
مياني.

بطولة :زين الدين زيدان ،وديفيد بيكهام ،ورونالدو.

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

تدور أحداثه حول مشاهد حصرية لالعب من داخل منزله
وشهادات عدد من الالعبين والمدربين.

يحكي الفيلم عن مسيرة النجم األرجنتيني ليونيل ميسي،
نجم برشلونة اإلسباني ،مع وجود مقاطع أرشيفية
مصورة من طفولة ليونيل ولقاءات مع أشهر زمالئه.

سنة اإلنتاج.2014 :

سنة اإلنتاج.2014 :

إخراج :تارا بيرنيا.

إخراج :أليكس دي ال أيغليسيا.

بطولة :كريستيانو رونالدو ،وديفيد بيكهام ،وبيندكت
كامبرباتش ،وجوني بولتون ،وجوليان باين ،وبيليه،
وآالن نايت.

بطولة :ليونيل ميسي ،ويوهان كرويف ،وخافيير
ماسكيرانو ،وتشافي هيرنانديز ،وأندرياس أنيستا.

مين ماشين
يتناول فيلم « »Mean Machinesقصة كابتن منتخب
ً
ِّ
فريقا من زمالئه
ويكون
إنجلترا الذي يزج به في السجن،
السجناء.
سنة اإلنتاج.2001 :
إخراج :باري سكولنيك.
بطولة :فيني جونز ،وجيسون ستاثام ،وديفيد كيلي.
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َّ
وتحولت
كبيرا
نجاحا
 6أفالم مصرية حققت
ً
ً
لمسلسالت

حققت الكثير من األفالم العربية ،وخاصة المصرية منها ،نجاحات كبيرة من حيث نسبة اإليرادات ،ما دفع
بعض منتجي هذه األفالم تحويلها إلى مسلسالت .وفيما يلي ُنلقى الضوء على أبرز األفالم المصرية
التي َّ
تحولت إلى مسلسالت.

الزوجة الثانية

حتى ال تطفئ الشمس

أحد أبرز أفالم السينما المصرية ،حيث تدور أحداثه داخل
قرية من قرى الريف المصري في إطار درامي واقعي.
ويُ سلط هذا الفيلم الضوء على االستبداد الواقع على
الفالحين البسطاء.

تدور أحداث فيلم «حتى ال تطفئ الشمس» حول أسرة
تفقد األب ثم تتولى األم رعاية أبنائها الخمسة ،وهو
مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس.

سنة اإلنتاج.1967 :

سنة اإلنتاج.1961 :

إخراج :صالح أبو سيف.

إخراج :صالح أبو سيف.

بطولة :سعاد حسني ،وشكري سرحان ،وصالح منصور.

بطولة :فاتن حمامة ،وشكري سرحان ،وأحمد رمزي،
وليلى طاهر.

الكيف

الباطنية

يعتبر فيلم «الكيف» أحد األفالم التي تحولت إلى
مسلسل.

ناقش فيلم «الباطنية» قضية تجارة المخدرات وانتشارها
في مصر.

سنة اإلنتاج.1985 :

سنة اإلنتاج.1980 :

إخراج :علي عبدالخالق.

إخراج :حسام الدين مصطفى.

بطولة :محمود عبد العزيز ،ونورا ،ويحيى الفخراني.

بطولة :نادية الجندي ،وفريد شوقي ،ومحمود ياسين،
وأحمد زكي ،وفاروق الفيشاوي.

العار

الطوفان

نجاحا كبيرً ا أثناء فترة عرضه في
حقق فيلم «العار»
ً
السينما ،حيث تدور أحداثه حول تاجر معروف بالتقوى،
وبعد وفاته يكتشف أبناؤه أنه يتاجر في المخدرات.

تدور أحداث فيلم «الطوفان» حول أرض ورثها األبناء عن
أبيهم تساوي ماليين الجنيهات ،وقبل بيعها يُ ِّ
قدم عمهم
عقدا يفيد بأنه اشتراها من األب قبل وفاته.
ً

سنة اإلنتاج.1982 :

سنة اإلنتاج.1985 :

إخراج :علي عبدالخالق.

إخراج :بشير الديك.

بطولة :نور الشريف ،ومحمود عبدالعزيز ،وحسين فهمي،
ونورا ،وإلهام شاهين.

بطولة :محمود عبدالعزيز ،وفاروق الفيشاوي ،وعبلة
كامل ،وسمية األلفي ،ومحمود الجندي.
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كل ما تود معرفته عن السينما

قراءات سينمائية

السينما اليوم

مقاالت

السينما السعودية

السينما العالمية

السينما العربية

إصدارات سينمائية

صناعة األفالم

توصيات األفالم

مناسبات سينمائية

مسلسالت

أزمة كورونا

أخبار النجوم

حوارات

سولييود في اإلعالم
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