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إعداد نادين كنعان

بمعزل عن الظروف الصعبة التي ترزح تحتها
البالد ،الجميع في هذا الموسم على موعد
مع مروحة واسعة من األفالم المستوحاة من

ّ
ّ
ُأجواء األعياد والمناسبة لكل أفراد العائلة ،لعلها
تدخل بعض البهجة والمتعة إلى القلوب .هنا،
نستعرض أبرز األعمال التي تمكن مشاهدتها

ً
سواء في الصاالت أو عبر «نتفليكس» .بين
األنيمايشن والكوميديا وقصص الحب واإلثارة،
ّ
تتنوع العناوين المختارة وكذلك المواضيع التي

تبدأ ّ
ّ
وتمر بأميرة الجليد «ليلي»
بقصة بابا نويل،
وصديقها التنين ،وال تنتهي بالثعلب القطبي
«سويفتي» وأكاديمية السحر

مغامرات وكوميديا وتحريك ...سانتا كلوز جاء رغم كل شيء
■ دببة في المتاهة

■ مغامرة «نورم»

■ عودة «إلسا» و«آنا»

تضرب «آنــا» و«إلـســا» مع «كريستوف» و«أوالف» موعدًا
جديدًا مع الجمهور في الجزء الثاني من فيلم األنيمايشن
يذهب األصدقاء األربعة ملعرفة
«فروزن» .بعيدًا في الغابةّ ،
س ـ ّـر مــا ح ــول لـغــز قــديــم يـتـعــلــق بمملكتهم .مــا ه ــو؟ هــذا
َ
املخرج ْي
مــا سنكتشفه فــي الشريط الــذي يحمل توقيع
كريس باك وجنيفر لي .تجدر اإلشارة إلى ّأن املمثلني الذين
شــاركــوا فــي األداء الصوتي للشخصيات ،هــم :كريستني
بيل ،وإديـنــا منتزل ،وستيرلينغ كــاي .ب ــراون ،وجوناثان
غروف ،وغيرهم.

الـ ( Boonie Bearsدببة بوني) هي شخصيات كرتونية
صينية ،رافقها الصغار في مغامرات ّ
عدة خالل السنوات
املاضية .وها هي تعود اليوم في شريط Boonie Bears:
( Blast Into the Pastتأليف وإخراج ليون دينغ) ،لتأخذنا
فــي رحـلــة إل ــى املــاضــي ،حـيــث يــذهــب «ب ــراي ــر» و«بــرامـبــل»
وصديقهما «فيك» في رحلة عرضية إلى العصور البدائية.
وأثـنــاء بحث هــذه الحيوانات عــن طريق الـعــودة إلــى القرن
األخطار والحيوانات
الحادي والعشرين،
تواجه جميع أنواع ُ
الغريبة .علمًا بـ ّ
ـأن ّ
مهمة أداء األص ــوات ألقيت على عاتق
نـيـكـيــا ش ــوارت ــز ،وك ــري ــس ب ــوي ــك ،وس ـيــوب ـهــان ل ــوم ــزدن،
وجوزيف أس .المبرت ،وآخرين.

*صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير»
(« ،)1269فوكس» ()01/285582

ُ
فــي الـجــزء الـثــالــث مــن «ن ــورم مــن الـشـمــال» ،تـســرق قطعة
أثــريــة صينية قديمة على يــد عالم آثــار يدعى «دكستر».
ّ
فيتعي عـلــى ال ــدب القطبي «ن ــورم» ،بـمـســاعــدة أصــدقــائــه،
أن يخوض مغامرة كبرى من أجل استرجاع تلك القطعة
ل ـصــالــح ال ـش ـعــب ال ـص ـي ـنــي .ف ــي Norm of the North:
( King Sized Adventureتأليف دان ستيفان ـ ﺇﺧﺮاﺝ
تيم مالتبي وريـتـشــارد فــن 90 /د) ،سيتابع ّ
محبو هذه
السلسلة مغامرة جديدة البن ملك القطب الشمالي ،فيما
س ـي ـكــون بــإم ـكــان م ــن ل ــم تـسـبــق ل ـهــم م ـشــاهــدة ال ـجــزءيــن
ّ
التعرف إلى هذه الشخصية التي طـ ّـورت القدرة
السابقني
ّ
ّ
على الـتـحــدث إلــى الـبـشــر ،األم ــر ال ــذي أدى إلــى نبذها من
الـحـيــوانــات األخ ــرى بــاسـتـثـنــاء الـطــائــر الحكيم «س ـقــراط»
ّ
والدبة «إليزابيث» .الشريط من بطولة ألن ماريوت ،وكول
هاوارد ،وجوناثان هوملز ،وليزا دوروبت ،ومايكل دوبسون،
وبرايان دوبسون.

بعد النجاح الساحق الذي حققته على مدى عشر سنوات
من خــال سلسلة الفانتازيا الشهيرة «صــراع العروش»
( ،)HBOتخلع املمثلة البريطانية إميليا كالرك مالبس أم
التنانني «دينيريس تارغاريان» لتظهر بــدور شابة عادية
ُ
تــدعــى «ك ـيــت» فــي فـيـلــم ( Last Christmasع ـيــد املـيــاد
األخير ـ إخراج بول فيغ) .جامعًا بني الدراما وامليلودراما،
يحكي الشريط قصة «كيت» التي يمكن اختصار حياتها
ّ
بــأنـهــا سلسلة متعاقبة ال تنتهي مــن ال ـق ــرارات السيئة.
تضطر الصبية الشقراء لقبول العمل كجنية لبابا نويل في
موسم الكريسماس في أحد املحال ،وإذا بها تقابل «طوم»،
لتأخذ حياتها بعد ذلك منحى جديدًا كليًا .الئحة األبطال
ًّ
ّ
تضم أيضًا كــا من :هنري غولدينغ ،وجواكيم سكارلي،
وديفيد موميني ،إيما طومسون ،وميشيل يوه ،وغيرهم.

*صاالت «سينما سيتي» (« ،)01/995195أمبير»
(« ،)1269غراند سينما» ()01/209109

* صاالت «فوكس» (« ،)01/285582سينيمول»
(« ،)04/444399ستار غيت» ()08/813901

ُ
■ هكذا ولد ...بابا نويل

NETFLIX

لطاملا سمعنا عن بابا نويل الذي يأتي في ليلة امليالد
ّ
بالهدايا لألطفال الصالحني .لكن هل فكرنا يومًا بكيف بدأت
ّ
قصة رسائل الصغار إلى ذلك الرجل صاحب اللحية البيضاء
واملالبس الحمراء الذي ينتقل بواسطة زالجته السحرية
التي ّ
تجرها األيائل ،ويعيش في القطب الشمالي مع زوجته
ّ
السيدة كلوز وبعض األقزام الذين يصنعون له هدايا؟ في
ّأول أفالم األنيمايشن األصلية التي تحمل توقيعها ،حاولت
«نتفليكس» ّ
تصور هذه القصة وتقديمها في قالب كوميدي
ّ
جذاب بالنسبة للصغار والكبار .يروي «كالوس» ( 138د .ــ

* صاالت «أمبير» ()1269

األخير
■ الكريسماس ّ

■ «سويفتي» ...رحلة إلى المجهول

«سويفتي» ثعلب قطبي يعمل في غرفة خدمات تسليم البريد
الخاص بالقطب الشمالي .لكن فجأة ،تنحصر أحالمه في أن
يكون كلبًا قطبيًا ذائع الصيت .ولكي يبرهن استحقاقه لهذا
الدور ،يقوم «سويفتي» بسرقة إحدى الزالجات ّ
سرًا وينطلق
لتسليم حزمة إلى موقع غامض .فماذا سيحدث لهذا الحيوان
الصغير؟ الـجــواب فــي فيلم الــرســوم املتحركة Arctic Dogs
(كالب قطبية) الذي يحمل توقيع املخرج آرون وودلي ،وشارك
في أداء أصواته املمثلون :جيريمي رينر ،وأنجليكا هيوسنت،
وجيمس فرانكو ،وأليك بالدوين ،ولوري هولدن...

■ جواسيس ّ
مموهون

العالم في مواجهة تهديدات خطيرة ،وما أمامه سوى االعتماد
على الجاسوس الشهير «النس ستيرلينغ» لحمايته .التهديدات
تعتمد بدورها على الذكاء الخارق للعالم الشاب «والتر بيكيت»
لتصميم ّ
معدات رائعة لتنفيذ مهامه.
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـ ـح ـ ــاول «بـ ـيـ ـكـ ـي ــت» تـ ـق ــدي ــم أح ـ ـ ـ ــدث اخـ ـت ــراع ــات ــه
املــرتـبـطــة ب ــ«اإلخ ـفــاء الــديـنــامـيـكــي الـحـيــوي» (bio dynamic
 ،)concealmentفـ ّ
ـإن «ستيرلينغ» يخضع عن طريق الخطأ
ّ
للعمل التجريبي للمخترع ويتحول إلى حمامة .واآلن ،بات عليه
معرفة كيف يمكن أن ينقذ العالم من رجل مجنون وهو ليس
سوى طائر ضعيف!
يستند فـيـلــم األنـيـمــايـشــن الـكــومـيــدي Spies in Disguise
(جواسيس ّ
مموهون ـ إخراج نيك برونو تروي كواين /بطولة
ّ
ويــل سميث وطــوم هوالند ورشيدة جــونــز )...إلــى حــد ما إلى
شريط الرسوم املتحركة  Pigeon: Impossibleالذي أصدره
لوكاس مارتيل في عام .2009

*صاالت «فوكس» (« ،)01/285582سينما سيتي»
(« ،)01/995195غراند سينما» ()01/209109

* صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير»
(« ،)1269بالنيت» (« ،)01/292192سينما سيتي»
(« ،)01/995195فوكس» (« ،)01/285582ستار غيت»
(« ،)08/813901سينيمول» ()04/444399

■ التنين ّوأميرة الجليد

كتابة وإخراج اإلسباني سيرخيو بابلوس ــ بطولة :جاي.كاي
ً
سيمونس وجايسون شوارتزمان( /صدر ّأوال في  15تشرين
الثاني (نوفمبر) املاضي ) حكاية ساعي بريد ّأناني وصانع
دمى منعزل تنشأ بينهما عالقة صداقة غير متوقعة .ويأتي
العمل في إطار جهود شبكة الـ «ستريمينغ» األميركية
الرامية إلى تكوين مكتبة لألفالم العائلية في إطار املنافسة
املحتدمة بينها وبني منصات جديدة للبث عبر اإلنترنت،
على رأسها «ديزني بالس» .وكانت «نتفليكس» قد أعلنت
ّ
األسبوع املاضي أن «كالوس» حقق  30مليون مشاهدة على
مستوى العالم في الشهر ّ
األول لعرضه ،ليصبح ضمن أعمالها
األصلية األكثر مشاهدة.

آتية من أملانيا ،تحط أميرة الجليد «ليلي» في السينمات اللبنانية لتروي حكايتها على طريقة الرسوم
ّ
ّ
املتحركة في فيلم ( Tabalugaإخراج سفني أونتروالدت االبن) .تتمكن األميرة التي تسكن في أيسلندا
من تكوين صداقة متينة مع «تابالوغا» ،التنني األخير على األرض ،التي ينمو في غرينالند الخصبة.
يجري ذلك أثناء بحث التنني عن ناره ،وعلى الرغم من ّأن الشعبني اللذين ينتمي إليهما البطالن يشعران
باالرتياب الشديد من بعضهما البعض .لكن «تابالوغا» و«ليلي» يكتشفان ّأن األحكام املسبقة خاطئة.
* صاالت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (« ،)1269سينما سيتي»
(« ،)01/995195فوكس» (« ،)01/285582ستار غيت» (« ،)08/813901سينيمول»
()04/444399

■ فارس الميالد

ّ
«بروك» امرأة فقدت األمل في ذلك الحب األسطوري الذي يولد
قبل أن تلتقي بـ «كول» الفارس الذي سافر عبر الزمن من القرن
السعادةُ ،
الرابع عشر .أرسل هذا الرجل إلى املستقبل على يد «عجوز شمطاء»
لبلوغ مصيره في أن يصبح فارسًا حقيقيًا .بعد صدمه بسيارتها عن
ّ
طريق الخطأ قبيل عيد امليالد ،تعتقد «بروك» أن «كول» يعاني من
ّ
ّ
فتقرر مساعدته إلى حني تماثله إلى الشفاء .إال أن
فقدان الذاكرةّ ،
ما لم تدركه هو أنه الفارس ذو الدرع الالمع والحصان األبيض الذي
كانت تتمناه طوال حياتها .هذه هي باختصار حكاية فيلم The
( Knight Before Christmasكتابة كارا جاي .راسل وإخراج
مونيكا ميتشيل) الذي تعرضه «نتفليكس» منذ  21تشرين الثاني
(نوفمبر) املاضي ،واملناسب للكبار والصغار الذين تزيد أعمارهم عن
عشر سنوات.

■ دعها تثلج

ضمن األفالم الخاصة بمثل هذا الوقت من
السنة ،بدأت «نتفليكس» في الثامن من تشرين
الثاني (نوفمبر) املاضي عرض فيلم Let it
( Snowإخراج لوك لوك سنيلني) الذي يستند
إلى رواية بالعنوان نفسه ملورين جونسون وجون
غرين ولورين ميراكل .في بلدة صغيرة عشية
عيد امليالد ،تجمع عاصفة ّثلجية مجموعة
من طالب الثانوية ّ
العامة ،فتؤثر على صداقات
وعالقات حب ومستقبل العديد منهم .الشريط
مناسب ملن تزيد أعمارهم عن  13عامًا ،وهو من
بطولة :إيزابيال مونر ،وشاميك مور ،وكيرنان
شيبكا.

■ امنحني أجنحة

«كريستيان» ،عالم حالم يدرس األوز البري .بالنسبة إلى ابنه ،املراهق املهووس
بألعاب الفيديو ،ف ـ ّ
ـإن فـكــرة قـضــاء عطلة مــع وال ــده فــي البرية هــي كــابــوس.
ّ
مع ذلــك ،سيجتمع األب واالبــن حــول مشروع مجنون :إنقاذ األنــواع املهددة
ّ
تصدق ومحفوفة باملخاطر .في الفيلم الفرنسي
باالنقراض .لتبدأ رحلة ال
( Donne-Moi des Ailesامنحني أجنحة ـ بطولة :جان بول روف ،وميالني
دوتي ،ولوي فاسكيز ،وفريد ساوريلّ ،)...
يقدم املخرج نيكوال فارنييه وجبة
ّ
سينمائية مالئمة لكل العائلة ،تمزج بني املغامرة واإلثارة والتسلية.
*صاالت «سينيمول» (« ،)04/444399غراند سينما» ()01/209109

