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 هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..  
  وهي مقدمة للقارئ بشكل مختصر  ألكبر قدر من االستفادة. 
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 يطرح فيلم «My Cousin Rachel» الكثير من األسئلة 
حول بطلته منذ البداية وحتى النهاية، ويضعنا في 
موقــع بطلة فيليب، ويتركنــا في نفس حيرته، من 
هي ابنة العم ريتشــيل، هل هي سيئة وقاتلة مثلما 
ظن، أم أنها امرأة مثقفة مالئكية؟ هل يظلمها أم يأمل 
فيها الكثير؟ كل ذلك من خالل ساعة وأربعني دقيقة 

من الدراما واإلثارة.
  فيلــم «My Cousin Rachel» إنتــاج ٢٠١٧ وإخراج 
روجر ميشيل، وبطولة ريتشيل ويز في دور ابنة العم 
ريتشيل، وسام كالفلن في دور فيليب، وإيان غلني في 
دور األب الروحي ومحامي فيليب، والفيلم مقتبس من 
رواية للكاتبة دافني دو مورييه والتي نشرتها سنة 
١٩٥١، وقد مت حتويلها إلى فيلم ســينمائي عام ١٩٥٢ 
وكان من بطولة أوليفيا هافالند وريتشارد بروتون.
  عرض فيلمنا بالواليات املتحدة في التاســع من 
يونيو املاضي، وحصد إيرادات بلغت ٨٫٢ ماليني دوالر 
حول العالم، وأشاد النقاد بأداء بطلته وسنتحدث هنا 

عن «My Cousin Rachel» بالتفصيل.
  يأخذنا بطل الفيلم 

وراوي احلكايــة 
إلــى  فيـليـــب 

املاضي، حيث 
ف  نتـــعـر

عليه 

طفال يتيما يربيه أحد أقربائه ويتبناه، ويصبح له األب 
والصديق واألخ، ويكبر في كنفه يعيش في أمالكه، 
ولكن قبل أن يتم اخلامسة والعشرين بسنوات قليلة 
تضطرب صحة أمبروز أشلي - يقوم بدوره كالفلن 
أيضا-ويضطر أن يســافر إليطاليا بالشتاء ليبتعد 

عن رطوبة إجنلترا.
  يرســل أمبروز لربيبه الرسائل يخبره فيها عن 
حتســن صحته، ثم تعرفه على أحــد أقاربه نصف 
اإليطالية نصف اإلجنليزية، ويفاجئه في إحدى الرسائل 
بأنــه تزوج ابنة العم راتشــيل، وتبدأ نغمة جديدة 
في اخلطابات، حيــث بعد احملبة والعرفان لزوجته 
اجلديدة اجلميلة يظهر الشك واخلوف، وفي النهاية 

يطلب من فيليب احلضور إليه فورا.
  بالفعل يسافر فيليب في اليوم ذاته، ولكن السفر في 
تلك الفترة لم يكن سهال لذلك يصل بعد فوات األوان 
ليكتشف أنه فقد أباه وصديقه الوحيد، ويقسم على 
االنتقام من راتشيل التي يؤمن أنها السبب وراء موته.

  يعود مكسورا لبلده، ليجد أن عدوته قادمة لعقر 
داره بنفســها بحجة إعادة مقتنيات زوجها الراحل، 
ويكتشــف كذلــك أن أمبــروز أورثه كل 
ثروتــه، والتي ســيحصل عليها في 
عمر اخلامسة والعشرين، ليشعر 
بالقوة وإنه قادر على حتطيمها 

بأطراف أصابعه.
  ولكن كل األمور تنقلب رأسا 
علــى عقب عندما تأتي ابنة 
العم راتشيل، وتبدأ الثوابت 
التي وضعها لكراهيته لها في 
الذوبان بالتدريج، بل تظهر 
لديه مشاعر أخرى يعبر عنها 
بكل طفولية شاب في 
مقتبل العمر يقع 
في حــب امــرأة 
تكبــره عمــرا 
وخبرة، جميلة 
ومثقفة، ويظل 
دوما الســؤال 
املعلــق فــوق 
الــرؤوس هل 
فعال راتشيل 
تلــك القاتلــة 
التي تستحق 
الكــــراهيــــة 
واالنتــقــــام، أم املرأة 

الرقيقة املظلومة؟
  My Cousin Rachel إنتــاج هــذا العام وهو الفيلم 
الثاني الــذي مت تقدميه لهــذه الرواية، وقد حتولت 
قبله إلى فيلم آخر إنتاج اخلمسينيات، ومسلسل من 
أربع حلقات من إنتاج الـ BBC والعديد من املسرحيات 

واألعمال اإلذاعية كذلك.
  ويرجــع ذلك لتميز هذه الرواية بروح معاصرة، 
جعلتهــا على الرغم مــن أن أحداثها تدور منذ قرون 
مضــت قادرة على إثارة العقل واملشــاعر، وليســت 
بجمود روايات كالسيكية أخرى على روعتها ال ميكن 

أن تنظر لها سوى جزء من تاريخ األدب فقط.
  ابنة العم ريتشيل تناولت مشاعر شاب غرير أمام 
امرأة فائقة احلسن والذكاء، غير قادر على حتديد ما 
بداخلها، وال حتى املشــاهد حتى آخر لقطة استطاع 
ذلــك، والكاتبة قدمت هذه املــرأة بصورة مميزة، بل 
أعطت لها جانبا حداثيا وحرية فكرية وجنســية لم 
يتم إظهارها في شخصيات روايات كالسيكية أخرى 

ما جعل ريتشيل من حلم ودم بالتأكيد.
  ولو أردت عقد مقارنة بني الفيلمني لشعرت باحليرة 
الشديدة، فكليهما رائع، وقد قدمت كل من ريتشيل 
ويز وأوليفيا دي هافيالند الشــخصية الرئيســية 
بصــورة مختلفة، ومميزة، فلم حتــاول ويز تقليد 
دي هافيالند، وخرجت األخيرة من عباءة شخصية 
ميالني الشهيرة في فيلم ذهب مع الريح، وقد كانت 
رؤيتها في دورها هذا مفاجأة حقيقية، وقد ترشحت 

للجولدن جلوب عنه.
  بينما دور فيليب لريتشارد بورتون كان فاحتة 
خير عليه، وأطلقه للنجومية بسرعة الصاروخ، وفاز 
عنه بجائزة الغولدن غلوب كنجم جديد، وترشح أيضا 
جلائزة األوسكار، وأيضا قدم كالفلن الدور ببراعة، 
واستغل مالمحه الطفولية نوعا في إظهار فارق السن 

والتجربة بينه وبني ابنة العم ريتشيل.
  باإلضافة إلجادة ريتشيل ويز لتمثيل دورها فأن 
هــذه العوامل هي الفارقة في متيــز هذا الفيلم، فقد 
كانت املالبس مالئمة متاما سواء لعصرها، أو حتى 
لشخصية ريتشيل األرملة السوداء ذات احلجاب الذي 
يغطــي وجهها، والتي عندما خلعت األســود ارتدت 

مالبس داكنة أيضا تليق مع شخصيتها.
  أما التصوير واالخراج فكانا ممتازين إلظهار التضاد 
بني اجلمال والســالم في املناطــق احمليطة باملنزل، 

واملشاعر املضطربة به.
  في النهاية فيلم «My Cousin Rachel» مميز بالفعل، 
أثار الكثير من التساؤالت وقدم قصة متماسكة ومتثيال 

جيدا ممتازا ومناظر طبيعية متعة لألعني. 

 «تريستــار» 

عروض املواد واملسلسالت اخلاصة بها 
والتي كان يتم توزيعها سابقا من خالل 
تليفنتو ريس الى كولومبيا، وبالتالي 
نقلت كل املواد الفيلمية من تريستار 
الى كولومبيا بيكنشرز.  ظلت تريستار 
هي املوزع املسرحي للعديد من األفالم 
وأعيد تشغيل شــركة تريستار مرة 
أخــرى ســنة ٢٠٠٤ باعتبارها وحدة 
تسويق واستحواذ، وكان تركيزها على 
أفالم اخليال العلمي والفانتازيا ومت 
تعيني األستاذة فاليري فان غالدر نائبة 
الرئيس التنفيذي لشــركة «سكرين 
جيمــس» الحيــاء وادارة اســتوديو 
تريستار وأصبح االستوديو الذي عرف 
بشــعار احلصان املجنح تعمل على 
انتاج األفالم ذات امليزانيات الضخمة. 

بيد أن كال االســتوديهني استمرا في 
انتاج وتوزيع األفالم حتت اسميهما 

بشكل منفصل.

  عصر «سوني» (١٩٨٩) حتى اآلن
  في عام ١٩٨٩ مت االســتحواذ على 
مؤسســة كولومبيا بواســطة شركة 
ســوني اليابانيــة التــي قامت بدمج 
كولومبيا مع تريستار لكنها استمرت 
في اســتخدام تسميات منفصلة لكل 
منهما. في ١١ يوليو١٩٩٠ قامت تريستار 
بتفكيك مشــروعها اجلــاري وبيعه 
«نيليفنتو ريس» الى شــركة انتاج 
ســتيفن جيه كتنيــل لتصبح بذلك 
شركة توزيع باسم «تيليفنتو ريس 
كانيل للتوزيع»، ثم نقلت وحولت كل 

«تلفزيون تريستار» وكان هذا بعد 
توحيد جهود الشــركة مع ستيفان 
كانل لالنتاج لتأسيس شركة توزيع 
تلفزيونية حتت اسم «تيلي فينتشر» 

برئاسة ويليام ايه كيرنكل.

  عصر كولومبيا بيكتشر انترتينمنت 
(١٩٨٧-١٩٨٨)

  في ٢١ ديســمبر ١٩٨٧ متت اعادة 
تسمية شركة تريستار السينمائية 
بيكتشــرز  كولومبيــا  لتصبــح 
انترتينمنــت من جديد بعد أن باعت 
شركة كوك شــركة الترفيه اخلاصة 
بها حلساب شــركة تريستار مببلغ 
٣٫١ مليارات دوالر لتؤســس شــركة 
كولومبيا- تريستار من خالل دمجهما، 

وكان من انتاج استوديوهات «ميترو 
غولدن ماير» ومت توزيعه نيابة عن 
شركة «ITC» الترفيهية بعد أن رفضته 
شركة «يونيفيرسال» ولكن لم ينجح 

الفيلم على الصعيد التجاري. 
  من املالحظ أن العديد من اصدارات 
«تريستار» في املشروع املشار اليه 
سلفا متت من خالل أشرطة الڤيديو 
(VHS) بواســطة شــرائط شــركة 
أفــالم «كولومبيــا» والتي أصبحت 
اآلن «ســوني هــوم انترتينمنــت»، 
 /«CBS» وجديــر بالذكــر أن ڤيديــو
 «CBS» فوكــس أصبحت حتمل اآلن
انترتينمنــت وتوينيــث فوكــس 
 «CBS»سينشــري. غيــر أن شــركة
انســحبت من املشروع ســنة ١٩٨٥ 
بالرغم من أنهــا بقيت توزع بعض 
أفالم تريستار على شرائط الڤيديو 
حتــى عــام ١٩٩٢، ومــا ان حــل عام 
١٩٨٥ انســحبت بدورهــا الشــبكات 
التلفزيونية من مشــروع تريستار 
وكذلك شــركات االنتاج السينمائي 
ولم يقتصر األمر على ذلك بل باعوا 
نصف أسهمهم لشركة أفالم كولومبيا. 
دخلــت تريســتار فــي نفــس العام 
سوق العمل التلفزيوني حتت اسم 

 كان تأسيس شركة أفالم «تريستار» 
من بنات أفكار فيكتور كوفمان، املدير 
التنفيذي لشركة أفالم كولومبيا التي 
كانــت في ذلك الوقت شــركة فرعية 
لكوكاكــوال، حيــث متكن مــن اقناع 
 «CBS» وشــبكة «HBO» اســتوديو
االخبارية التلفزيونية بضم مواردهما، 
وتقليص التكاليف املتزايدة لصناعة 
األفالم، وليؤسسا معا مشروعا مشتركا 
ســنة ١٩٨٢. وقد كان، ففي السادس 
عشر من مايو ســنة ١٩٨٣ مت اطالق 
شركة «تريستار» لإلنتاج السينمائي. 
قبلها بعدة ســنوات لم يكن للشركة 
اسم، وكانت الصحافة تدعوها باسم 
رمزي هو «نوفا»، وهكذا أصبح هذا 
االســتوديو هو األول فــي هوليوود 
كاستوديو رئيسي جديد يتم انشاؤه 
بعد تأسيس شركة «أوفيام» لإلنتاج 

الفني في عام١٩٢٨ .
  كان أول فيلــم أنتجه اســتوديو 
«تريستار» بعنوان «الطبيعي» من 
بطولة النجم روبــرت ريدفورد، اال 
أن أول فيلــم عرض لتريســتار في 
صــاالت العــرض كان بعنوان «أين 
ذهب األوالد؟»، والذي كان عبارة عن 
نسخة معادة لفيلم حمل نفس االسم، 

 بعد مرور خمسة وعشرين عاما من زواجه يجد نفسه مهجورا، 
الرجل الذي صنع سيرة مهنية في إغواء النساء املسنات األثرياء. 
وبعد هجران زوجتــه له يصبح لزاما عليه االنتقال للعيش مع 

شقيقته املنعزلة، حيث يبدأ هناك بإدراك قيمة العائلة.
  العمل من بطولة النجمة سلمى حايك، ميكاليا واتكسن، مايكل 

سيرا وكريستني بيل.

 في بلدة كاتر الواقعة بوالية ميسيسبي يجب على جميع السكان 
احلفاظ على حياتهم، وعندما يصلها جون بحثا عن صديقته 
احلميمة املفقودة يتسلل إلى 
منزل جاره، ليجد صديقته 
وأناســا آخرين موثقني في 
الطابق السفلي، وحني يصل 
اجلار إلــى منزلهيكون على 
جون اخلروج من املنزل حيا 
وقيادة مجموعة املختطفني 

إلى األمان.
  الفيلــم من بطولــة جوش 
ســتيوارت، ميليسا بولونا، 

اليكس إيسو وبيل إنغفال.

 غارة كبيرة تشنها الشــرطة في ديترويت عام ١٩٦٧، مما 
يؤدي باألمر إلى واحدة من أكبر االنتفاضات الشعبية في 
تاريخ الواليات املتحدة األميركية، تنتج عنها فوضى عارمة 

وخسائر فادحة.
  «Detroit» من بطولة جون كراسينسكي، كايتلني ديفير، ويل 

بولتر وجاك رينور. 
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 SPOTLIGHT 

 بعــد وفاتها بأكثر من مائة وثمانية أعوام، تعود 
الكاتبــة دافني دو مورييــه Daphne du Maurier من 
 My» جديد على الشاشــة الفضية من خالل روايتها

.«Cousin Rachel
  كتبت دافني عددا من القصص القصيرة والروايات 
واملسرحيات عبر مسيرة حياتها املديدة، حيث ولدت 
في مايو ١٩٠٦ وتوفيت في ابريل ١٩٨٩ عن ٨١ عاما. هذه 
الكاتبة الفذة جتعلنا نســتدعي فكرة وجود عائالت 
مبدعة في عالم التأليف فجدها جورج دو موريه كان 
فنانا وممثال، أما أبوها السير جيرالد فكان ممثال شهيرا 
 Muriel في عموم بريطانيا وكانت أمها موريل بومون
Beaumont ممثلــة مرموقة في حني ان اختها اجنيال 
دو مورييه كانت كاتبة روائية أيضا، أما شــقيقتها 

الصغرى جني فكانت فنانة تشكيلية. 
  هذه املواهب االتصالية في عائلة فنية كعائلة دافني 
كفيلة بأن تثري عالم الفن واآلداب بأعمال ال تنسى. 
صنفت دافني بالكاتبة الرومانسية، حيث اعتاد كل 
قرائها من املثقفني على النهايات السعيدة في أعمالها.
 My Cousin أهــم أعمالها التــي حتولت للســينما  
Rachel»١٩٥٢» وهــذا هو ما نحن بصدده. أما أعمالها 
األخرى مثل «الطيور» أللفريد هيتشكوك ونزل جامايكا 
«Jamaica INN» فهي أيضا من األعمال التي أثرت في 
السينما العاملية. جدير بالذكر أن بعض أعمالها حصلت 
على األوسكار بعد أن حتولت الى أعمال سينمائية مبا 

 .«My Cousin Rachel» في ذلك فيلمنا لهذا األسبوع

 دافني دو مورييه 

 إعداد: محمود منير 


