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في الصاالت
معشوق النساء

أصدرها «مهرجان دبي السينمائي الدولي» أخيرًا تظهر
ّنظرة عامة على قائمة «أهم مئة فيلم عربي» التي ّ
أن هوليوود الشرق احتلت بجدارة نصف الالئحة ...إال أن الشيطان يكمن في التفاصيل هنا أيضًا!

مصر في «قائمة» دبي :ريادة أم انحدار؟
ك � ��أي ش� � ��يء آخ � � ��ر ،ي �ك �م��ن ش �ي �ط��ان
التفاصيل في قوائم األف�لام أيضًا.
ن � �ظ� ��رة ع� ��ام� ��ة ع � �ل ��ى ق ��ائ � �م ��ة «أه � ��م
م �ئ��ة ف �ي �ل��م ع ��رب ��ي» ال �ت ��ي أص ��دره ��ا
«م� � �ه � ��رج � ��ان دب� � � ��ي ال� �س� �ي� �ن� �م ��ائ ��ي»
ً
أخ� �ي� �رًا (ت �ض ��م ال �ق��ائ �م��ة ف �ع�ل�ا 104
ّ
أف�ل�ام) ،تظهر أن السينما املصرية
اح�ت�ل��ت ب �ج��دارة ن�ص��ف ال�ق��ائ�م��ة ،بـ
(إنتاجيًا)
 48فيلمًاُ ،ي�ح��ذف منها
ّ
«املخدوعون» (توفيق صالح) ألنه
إن� �ت ��اج س � ��وري خ��ال��ص (امل��ؤس �س��ة
ال�ع��ام��ة للسينما) ،وي �ض��اف إليها
ف� �ي� �ل� �م ��ان ل� �ب� �ن ��ان ��ي («ه� �ل� ��أ ل ��وي ��ن»
لنادين لبكي) وعراقي («ابن بابل»
ملحمد ال��دراج��ي) شاركت مصر في
إنتاجهما.
ي �م �ك��ن رؤي � ��ة ال � �ج� ��دارة ن �ف �س �ه��ا ف��ي
ال� �ق ��ائ� �م ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��رة ،أي األف �ل��ام
ال � �ع � �ش� ��رة األول � � � � ��ى ف � ��ي ال� �ت ��رت� �ي ��ب.
م ��رة أخ � ��رى ،ت�ح�ت��ل م �ص��ر نصفها
ب�خ�م�س��ة أف �ل ��ام .وه �ن ��ا ق ��د ت�ت��وق��ف
ال �ن �ظ��رة ال �ع��ام��ة وت �ب��دأ ال�ت�ف��اص�ي��ل،
فأحدث األفالم املصرية في القائمة
املختصرة هو «الكيت ك��ات» ل��داود
عبد السيد» ( .)1991وخ�لال ال �ـ 22
عامًا التالية ،ال تظهر أفالم مصرية
ف��ي قائمة العشرة األه��م ،ب��ل يظهر
«صمت القصور» للتونسية مفيدة
التالتلي (« ،)1994بيروت الغربية»
للبناني زياد دويري ( ،)1998و«يد
إلهية» للفلسطيني إيليا سليمان
( .)2001لكن حتى قبل «كيت كات»
داود عبد السيد ،تختفي السينما
امل � �ص � ��ري � ��ة ط� � � � ��وال ال� �ث� �م ��ان� �ي� �ن� �ي ��ات
وال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات (ب��اس�ت�ث�ن��اء الفيلم
«ال � � � � � �س� � � � � ��وري» ل � �ت � ��وف � �ي � ��ق ص� ��ال� ��ح
«املخدوعون»  ،)1972ويظهر خالل
العقدين املذكورين السوري محمد
م� �ل ��ص (أح � �ل� ��ام امل ��دي� �ن ��ة ـ ،)1983
وال�ج��زائ��ري محمد لخضر حامينا
(وق ��ائ ��ع س� �ن ��وات ال �ج �م��ر ـ ،)1975
بينما احتلت مصر املراكز «األقدم»
في الترتيب ،بفيلم يوسف شاهني
«ب��اب الحديد» ( ،)1958ث��م شاهني
م � �ج� ��ددًا «األرض» ،وش � � ��ادي ع�ب��د
ال� �س�ل�ام (امل ��وم� �ي ��اء ـ� �ـ امل ��رك ��ز األول)
وكال الفيلمني من إنتاج عام .1969
ه� � ��ذا ال � �خ ��ط ال ��زم� �ن ��ي ال� � �ب � ��ادي ف��ي
ال�ق��ائ�م��ة ال�ق�ص�ي��رة ،ي� ��زداد رس��وخ��ًا
ع�ن��د تصفح ال�ق��ائ�م��ة ال�ك��ام�ل��ة التي
اختارت فيلمًا واح�دًا من كل عقدي
ال �ث�لاث �ي �ن �ي��ات «ال �ع��زي �م��ة» ()1939
للرائد املصري كمال سليم ،و«غزل
ال � �ب � �ن� ��ات ( )1949ألن� � � ��ور وج� � ��دي.
يستمر ال�ظ�ه��ور امل�ص��ري الخالص

مشهد من «رسائل البحر» لداود عبد السيد
ع�ب��ر  6أف�ل�ام ه��ي ك��ل م��ا اخ�ت��ارت�ه��ا
القائمة من حقبة الخمسينيات مع
«ب��اب ال�ح��دي��د» لشاهني« ،ح�ي��اة أو
موت» لكمال الشيخ ( « ،)1954دعاء
ال � �ك ��روان» ل �ب��رك��ات (« ،)1959درب
املهابيل» لتوفيق صالح ( ،)1955
و«الفتوة» ( )1956و«شباب ام��رأة»
( )1955وكالهما لصالح أبوسيف.
ثم يظهر محمد لخضر حامينا في
«ري ��اح األوراس» (  ،)1966ليشكل
ال�ظ�ه��ور «ال�ع��رب��ي» األول والوحيد
ب�ين  9أف�ل�ام اخ�ت��ارت�ه��ا ال�ق��ائ�م��ة من
ع�ق��د ال�س�ت�ي�ن�ي��ات ،بينما ت�ت��واص��ل
الهيمنة املصرية على بقية األفالم،
يتزعمها ص�لاح أب��و سيف بثالثة
ه � ��ي «ب� � ��داي� � ��ة ون � �ه� ��اي� ��ة» (،)1960
«ال � �ق� ��اه� ��رة )1966( »30و«ال ��زوج ��ة
ال � �ت� ��ان � �ي� ��ة» ( ،)1967ث � ��م ف �ي �ل �م�ين
لحسني ك�م��ال ه�م��ا «ال�ب��وس�ط�ج��ي»
( ،)1986و«ش � � � ��يء م � ��ن ال � �خ� ��وف»
( ،)1969وه �ن��ري ب��رك��ات «ال �ح��رام»
( ،)1965ويوسف شاهني «األرض»
( ،)1969وأخيرًا شادي عبد السالم
ّ
«امل ��وم� �ي ��اء» ( .)1969ت �ش��ك��ل س�ن��ة
ً
 1969ت� �ح ��وال ج ��ذري ��ًا ف ��ي ال�ق��ائ�م��ة
ال� �س� �ي� �ن� �م ��ائ� �ي ��ة ،ي � �ت� ��وق� ��ف ع �ن ��ده ��ا
ال � �ت � ��رادف ب�ي�ن م �ص �ط �ل �ح��ي ال�ف�ي�ل��م
امل�ص��ري والفيلم ال�ع��رب��ي ،ويصبح
األول ج��زءًا محدودًا من الثاني .في
ع �ق��د ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،ي�ح�ت��ل ال�ف�ي�ل��م
املصري  7مواقع فقط من أص��ل 20

ف�ي�ل�م��ًا ف��ي ال �ق��ائ �م��ة ،وت �ب��دأ أس �م��اء
عربية بفرض نفسها مثل اللبناني
برهان علوية «كفر قاسم» ()1974
وال� �س ��وري ع �م��ر أم �ي ��رالي «ال �ح �ي��اة
اليومية في قرية سورية» (.)1974
ويظهر املغرب العربي مجددًا عبر
«ج �م��ر» ح��ام �ي �ن��ا ،وامل �غ��رب��ي أح�م��د
ال �ب ��وع �ن ��ان ��ي «ال � � �س � ��راب» (،)1979
ب � ��ل ت �ظ �ه ��ر ال � �ج� ��زائ� ��ر ش ��ري� �ك ��ة ف��ي
إن �ت��اج م �ص��ري ل �ل �م��رة األول � ��ى عبر
«ال�ع�ص�ف��ور» ( )1972و«اس�ك�ن��دري��ة
ل � �ي ��ه؟» ( )1979ل �ي��وس��ف ش��اه�ي�ن،
وال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي ع �ب��ر ال �ك��وي �ت��ي
خ� ��ال� ��د ال � �ص ��دي ��ق «ب� � ��س ي � ��ا ب �ح��ر»
(.)1972
ه � � ��ذا ال � ��وض � ��ع «ال �س �ب �ع �ي �ن �ي ��ات ��ي»
ًَ
يترسخ الحقا ،فتشهد الثمانينيات
 8أف �ل�ام م �ص��ري��ة م��ن أص ��ل  ،21و8

غابت الكوميديا
كأ ّنما لم يسمع أحد
باسماعيل ياسين
أو فؤاد المهندس

أخرى من أصل  20في التسعينيات.
أما العقد األول بعد األلفية ،فيشهد
هبوطًا مصريًا ح��ادًا ،يقتصر على
 5أف�ل�ام م��ن أص��ل  ،21وه��ي النسبة
األق � � � � ��ل ،خ � ��اص � ��ة ل � ��و وض � �ع � �ن ��ا ف��ي
ّ
ال�ح�س�ب��ان أن م��ن األف�ل��ام الخمسة
ه� � �ن � ��اك «ه � � � ��ي ف� � ��وض� � ��ى» ()2007
لشاهني الذي ال يعد أفضل أعماله،
وك � � ��ان م ��ده� �ش ��ًا دخ� ��ول� ��ه ال �ق��ائ �م��ة.
وك��ذل��ك «امل�ص�ي��ر» و«امل�ه��اج��ر» على
ً
حساب «االختيار» ( )1970مثال أو
«الناصر صالح الدين» ( .)1963وال
ي�غ�ي��ر م��ن ال��وض��ع امل �ص��ري السيئ
ُ
حتسب «ب��اب
ف��ي «األل�ف�ي�ن��ات» أن ي ً
ال �ش �م��س» م �ص��ري��ًا ن �س �ب��ة مل�خ��رج��ه
يسري نصر الله.
ل�ك��ن ت�ع��ود «ق��ائ�م��ة دب ��ي» (ص��درت
ف ��ي ك� �ت ��اب ح � � � ّ�رره زي � ��اد ع �ب��د ال �ل��ه)
الخ � ّت �ي��ار  3أف �ل��ام م �ص��ري��ة م ��ن بني
 5م��ث�ل��ت ال�ف�ت��رة م��ا ب�ع��د  ،2010لكن
ّ
يالحظ هنا أن بينها فيلمني ملبدعي
السينما املستقلة «الخروج للنهار»
لهالة لطفي (  ،)2013و«ميكروفون»
ألح �م ��د ع �ب��دال �ل��ه» ( ،)2010وف�ي�ل��م
املخضرم داود عبد السيد «رسائل
ّ
البحر» ( )2010ال��ذي عطلته كثيرًا
ال � �ظ� ��روف اإلن� �ت ��اج� �ي ��ة ،ي �ع �ن��ي ذل��ك
ب��اخ�ت�ص��ار أن��ه ب�ع�ي�دًا ع��ن السينما
امل�س�ت�ق�ل��ة ،ف��إن «ص�ن��اع��ة السينما»
ف��ي ه��ول �ي��وود ال� �ش ��رق ،ت�ع�ج��ز منذ
س � �ن ��وات ع ��ن ت �ق��دي��م أف� �ل��ام ت�ص�ل��ح
لقوائم «األه��م» أو «األف�ض��ل» أو أيًا
كان.
ك ��ان امل �ع �ي��ار ال��وح �ي��د ل�ق��ائ�م��ة دب��ي
أن ي�ك��ون إن �ت��اج ال�ف�ي�ل��م ع��رب�ي��ًا ول��و
ب��ال �ش��راك��ة .ل �ك��ن ط��ري �ق��ة االخ �ت �ي��ار
التي طلبت م��ن ك��ل م�ش��ارك اختيار
ً
 10أف�ل�ام (ب ��دال م��ن م�ئ��ة) ،ول��م تقرر
ت ��رت� �ي� �ب ��ًا أو ن� �ق ��اط ��ًا ت� �ن ��ازل� �ي ��ة م��ن
األول إل��ى ال�ع��اش��ر ،أخ��رج��ت أفالمًا
استحقت على ح�س��اب أخ ��رى .كما
في «ه��ي فوضى» مع «العصفور»،
ّ
كذلك ف��إن «ب�ين القصرين» ()1964
ل�ح�س��ن اإلم� ��ام رب �م��ا ك ��ان أول ��ى من
«خ �ل �ل��ي ب��ال��ك م��ن زوزو» ل�ل�م�خ��رج
ن �ف �س��ه .وب � ��دا ظ �ه��ور وح �ي��د ح��ام��د
خ��اف �ت��ًا ج� �دًا ب�س�ي�ن��اري��و وح �ي��د في
«ال �ب��ريء» (ع��اط��ف ال�ط�ي��ب ،)1986-
ً
بينما غاب من تأليفه مثال «طيور
ال� �ظ�ل�ام» ( )1995ل�ل�م�خ��رج ش��ري��ف
عرفة ال��ذي ل��م يظهر إط�لاق��ًا ،تمامًا
كما غاب فطني ّعبد الوهاب ،وغابت
ال �ك��وم �ي��دي��ا ك��أن �م��ا ل ��م ي�س�م��ع أح��د
باسماعيل ياسني أو فؤاد املهندس
أو غيرهم من املضحكني العظام.

ق �ل �ي �ل��ة ه ��ي األف� �ل � ّ�ام ال� �ت ��ي ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى األب� �ط ��ال
ال� �خ ��ارق�ي�ن وت �ح ��ق ��ق ن �ج��اح��ًا ب ��اه� �رًا م ��ع اح �ت �ك��ار
سوبرمان ،باتمان ،وسبايدرمان هذه األعمال .لكن
ّ
«ث��ور» بنسخته الثانية يؤكد أن ثمة َم��ن ينافس
بشدة .لم يكد يمضي عامان على النسخة األولى
من «ثور»ّ ،قدم املخرج آالن تايلور النسخة الثانية
من الشريط الثالثي األبعاد تحت عنوان «عالم الظالم» الذي
حقق أرباحًا لم يكن يتوقعها واستطاع أن ّ
يطوب بطله «ثور»
نجمًا حقيقيًا .في هذه النسخة ،يقوم «اله الرعد» ثور (كريس
ه �ي �م �س��وورث) ب��ال��دف��اع ع��ن ع��امل��ه «ازغ � � ��ارد» ،وع ��ن ال�ع��وال��م
الثمانية األخرى التي يريد إله الظالم ماالكيث (كريستوفر
اك�ل�ي�س�ت��ون) أن ي��دم��ره��ا ب��واس�ط��ة األث �ي��ر ،ع�ن��دم��ا تتراصف
العوالم في ظاهرة تحدث مرة
ّ
واح � ��دة ك��ل  5آالف ع� ��ام .وألن
األثير املدمر يزرع داخل جسد
ح �ب �ي �ب��ة ث � ��ور ج ��اي ��ن ف��وس �ت��ر
(ن ��ات ��ال ��ي ب� ��ورت � �م� ��ان) ،ي�ت�خ��ذ
ال��ه ال��رع��د ق ��رارًا ب��ال�ت�م��رد على
وال��ده أودن (انتوني هوبكنز)
ليحاول انقاذ الكون وحبيبته
بمساعدة شقيقه لوكي .وهنا
ت �ب��دأ األح � ��داث امل �ت �س��ارع��ة في
عوالم متوازية تجعل الشريط
غ�ن�ي��ًا ب��ال�ح��رك��ة وال �ح �ي��ل .رغ��م
ذل� � � ��ك ،ل � ��م ي � �خ� ��رج ال� �ع� �م ��ل م��ن
ه��وي�ت��ه ال�ط�ف��ول�ي��ة ،ول��م يتخل
ع��ن ت�ف��اص�ي��ل س��اذج��ة ت�ه��دف
ال � ��ى إض ��اف ��ة ال �ك��وم �ي��دي��ا ال��ى
العمل بهدف كسر ح��دة عنفه
وج � � ��ذب ال �ج �ي ��ل األص � �غ� ��ر م��ن
املشاهدين .لكن هذه السذاجة
لم تؤثر في السياق العام ،ولم
السذاجة لم
تطغ على الخطوط األساسية
تؤثر في
ال �ت��ي ت�ك�م��ش ال �خ��ط ال ��درام ��ي
للشريط الذي استطاع املخرج
السياق العام،
ضبطه ،مقدمًا بنية متماسكة
ولم تطغ
ّ
كثيرًا وهو
ف��ي قصة تتشعب ّ
على الخطوط
م��ا يحسب ل��ه .غ�ي��ر أن ��ه أخفق
األساسية التي
في بناء الشخصيات .لم يبذل
ًَ
جهدا في صقل كل شخصية،
تكمش الخط
ّ
رغ� � ��م أن ال� �ع� �م ��ل م �ب �ن��ي ع�ل��ى
الدرامي
م �ي �ث��ول��وج �ي��ا ن� � ��وردي� � ��ة ،م�م��ا
ي �س��اع��د ف��ي ب �ن��اء شخصيات
درامية غنية .ليست هذه نقطة
االخ � �ف� ��اق ال� ��وح � �ي� ��دة .م �ق��ارن��ة
ب��ال �ج��زء األول ،ي �ب ��دو ال�ع�م��ل
فقيرًا لناحية اإلخ ��راج الفني.
ُ
ت�ب��دو التفاصيل غير مشغولة ،كما استخدمت الخلفيات
الباهتة أو الفارغة للمشاهد ،مما أضعف جماليتها .لكن
كل تلك الثغر عوضها املخرج بالتركيز على أداء املمثلني.
ب��دا كريس هيمسوورث رائعًا حتى غ��دا النجم األكثر إث��ارة
للنساء وف��ق تقرير نشر ف��ي بريطانيا ،على عكس نتالي
بورتمان التي كان دورها ثانويًا سرقه منها توم هيدلستون
الذي كان أداؤه ممتازًا ،مما دفع املخرج إلى منحه دورًا أكبر
مما كان مقررًا بسبب الشعبية التي حققتها شخصية لوكي.
فريد
 :Thorص��االت «غراند سينما» (« ،)01/209109أمبير» (،)1269
«سينما سيتي» (« ،)01/899993بالنيت» ()01/292192

فالش
■ ص��در ال �ع��دد ال �س��ادس م��ن فصلية «ب��داي��ات»،
التي ب��دأت الصدور قبل عامني استجابة للتحوالت
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ت��ي ح��دث��ت ف��ي ب �ل��دان ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي.
وكتب رئيس التحرير فواز طرابلسي في افتتاحية
ً
العدد مقاال عن مجزرة الكيماوي في سوريا بعنوان
«تحقيق ع��ن تحقيق ف��ي جريمة موصوفة»،
بينما حمل ال�ع��دد ملفًا ضخمًا ع��ن مصر ال�ث��ورة
وت�ط��ورات�ه��ا األخ �ي��رة ،وش ��ارك فيه ع��دد م��ن الكتاب
والناشطني املصريني ،متناولني جوانب من الظروف
ال��راه �ن��ة ل�ل��رب�ي��ع امل �ص��ري ب�ي�ن اإلخ � ��وان وال�ع�س�ك��ر.
وضم العدد مقاالت عن الثورة في البحرين ،وقراءة
في الربيع النسوي اليمني .وفي أب��واب أخ��رى ،كتب
سليم تماري عن «ال�ح��رب العظمى في فلسطني»
من خالل صور خليل رع��د ،ووض��اح ش��رارة عن
ً
ً
«العراق مثاال وحنا بطاطو دليال /من أهل الدولة إلى
دولة األهل» .في باب «عوالم في عالم» ،كتبت باشاك
إرتور وإيجه تملكوران عن االحتجاجات التركية

في ميدان تقسيم ،وجاء في باب «حضور الغياب»
تحية للشاعر الكردي العراقي شيركو بيكه س الذي
رحل قبل أشهر.
■ نشرت املخرجة واملمثلة اللبنانية نادين لبكي
أخ �ي �رًا ع�ل��ى صفحتها ال�ف��اي�س�ب��وك�ي��ة راب �ط��ًا ملقال
ي �ت �ح��دث ع ��ن ف �ي �ل��م س�ي�ج�م�ع�ه��ا ب��ال �ن �ج��م امل �ص��ري
ع�م��ر ال �ش��ري��ف ( 81ع��ام��ًا
 ال� � � �ص � � ��ورة) .ه � � ��ذا ال� �ع ��امإذًا ،ي� �ع ��ود ال� �ش ��ري ��ف إل ��ى
الشاشة الكبيرة م��ن خالل
ف �ي �ل��م ف ��رن �س ��ي ـ � �ـ م �غ��رب��ي،
ي �ح �م��ل ع� �ن ��وان Rock the
 ،Casbahوه ��و مستوحى
من أغنية لفرقة The Clash
البريطانية بالعنوان نفسه.
إلى جانب الشريف ولبكي،

ت �ش ��ارك ف ��ي ال �ع �م��ل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ه �ي��ام ع� ّ�ب��اس،
وامل�غ��رب�ي�ت��ان م��رج��ان��ة ال �ع �ل��وي ول�ب�ن��ى أزاب� ��ال،
تحت إدارة املخرجة املغربية ليلى مراكشي .الفيلم
كوميديا خفيفة تدور حول جنازة والد (الشريف)
وعائلته املؤلفة من ث�لاث فتيات يقضني ثالثة ّأي��ام
في حداد عليه .يذكر ّأن هذا هو العمل ّ
األول ملراكشي
منذ عام .2005
■ نشر املمثل اللبناني ج��ورج خباز ص��ورة على
صفحته ال�خ��اص��ة ع�ل��ى ال�ف��اي�س�ب��وك تشير إل��ى ّأن
ّ
فيلمه السينمائي الكوميدي األخير «غ��دي» احتل
املركز ّ
األول في شباك التذاكر في الصاالت اللبنانية.
ّ
وأوض��ح خباز أن ع��دد مشاهديه تخطى ال �ـ٢٢٠٠٠
في األسبوع ّ
األول من طرحه ،وتتواصل عروضه في
جميع الصاالت اللبنانية.
■ جاء فيلم «العداء» ( 7دقائق) للمخرج السوري

س��ام��ر نصرالله ف��ي املرتبة األول��ى ب�ين  16فيلمًا
في ال��دورة الثالثة ملهرجان «ت��روب فست أرابيا»
في أبو ظبي ،الذي تنظمه .twofour54وتدور قصة
ال�ع�م��ل ح��ول ع � ّ�داء أومل �ب��ي س� ّ�ج��ل ع ��ددًا م��ن األرق ��ام
ال�ق�ي��اس� ّ�ي��ة ،لكنه ال�ي��وم ي�خ��وض سباقه ال�خ��اص مع
م ��رض ال �ت �ه��اب امل �ث��ان��ة ال �ن��زف� ّ�ي .وي� �ص � ّ�ور ال�ش��ري��ط
صعوبة تحركه في منزله في الشام القديمة .وجاءت
في املرتبة الثانية املخرجة الكويتية خلود النجار
عن فيلم «البيجامات الثالث» ،وحل في املرتبة
الثالثة املخرج املصري أندريا زكريا أنور عن فيلم
«أزمة وقت».
وتألفت لجنة التحكيم ،من املخرج اإلم��ارات��ي علي
مصطفى ،واملمثلة التونسية درة زروق ،واملمثل
ال �س��وري ب��اس��ل خ �ي��اط ،وامل�م�ث��ل ال�ك��وي�ت��ي خالد
أم�ين ،واملنتجة األردنية رلى ناصر .يشار إلى ّأن
«تروب فست أرابيا» يأتي ضمن فعاليات «يا سالم
 »2013في أبو ظبي.

