 14ثقافة وناس • نجوم

الخميس  2شباط  2012العدد 1625

شباك تذاكر

كباريه غادة عبد الرازق لم يعد مثيرًا
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ه� ��ل ت� ��واج� ��ه غ � � ��ادة ع �ب ��د ال � � � ��رازق م�ص�ي��ر
ط�ل�ع��ت زك��ري��ا؟ وه ��ل ي�ت�ع��اط��ى ال�ج�م�ه��ور
مع فيلمها الجديد «ريكالم» كما فعل مع
«الفيل في املنديل» ويقاطعه تجاريًا؟ أم
أن صاحبة «ب��ون س��واري��ه» ستنجح في
ج ��ذب ال �ج �م �ه��ور ال �غ��اض��ب م ��ن م��واق�ف�ه��ا
ال�س�ي��اس�ي��ة؟ أس�ئ�ل��ة ت �ب��دو م�ش��روع��ة بعد
ان� � �ط �ل��اق ع� � � ��روض «ري � � �ك �ل ��ام» أم� � ��س ف��ي
الصاالت املصرية .النجمة املصرية التي
ورد اسمها على القائمة السوداء بسبب
دعمها لنظام حسني مبارك تواجه اليوم
ّأول ت �ح��دي��ات �ه��ا ال �ف �ن �ي��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة بعد
الثورة.
وف ��ي وق ��ت ال وج� ��ود ف �ي��ه ف ��ي م �ص��ر ّ
ألي
ّ
جهة ت�ح� ّ�دد ب��دق��ة نسبة إق�ب��ال الجمهور
ّ
ع �ل��ى امل �س �ل �س�لات ،ي �ب��دو ش ��ب ��اك ال �ت��ذاك��ر
أك �ث��ر ح �س �م��ًا ف ��ي ال �ك �ش��ف ع ��ن ن �ج��اح ّ
أي
فيلم أو فشله .وفي األي��ام القليلة املقبلة،
س�ن�ك�ت�ش��ف م��ا إذا ك��ان��ت ن�ج�م��ة ال�ق��ائ�م��ة
ال�س��وداء غ��ادة عبد ال��رازق قد نجحت في
استقطاب الجمهور إلى «ريكالم».
ال�ش��ري��ط م��ن إخ ��راج علي رج��ب ،وت�ش��ارك
في بطولته رانيا يوسف ،ومادلني طبر،
وإي �ن��اس م �ك��ي ،وت� ��دور أح��داث��ه ف��ي ع��ال��م
امل�ل�اه��ي ال�ل�ي�ل�ي��ة ،ح �ي��ث ت�ع�م��ل مجموعة
من بائعات ال�ه��وى ،فنتابع عالقتهن مع
ال��زب��ائ��ن وامل �ش��اك��ل ال �ت��ي ي��واج�ه�ن�ه��ا في
حياتهن .تصوير العمل بدأ بعد الثورة،
ّ
ويمثل طرحه في الصاالت حاليًا تحديًا
لبعض الجهات التي تحاول حصر اهتمام
السينما في مواضيع ّ
معينة ،وخصوصًا
ب� �ع ��د س� �ي� �ط ��رة ال � �ت � �ي ��ار اإلس �ل��ام � ��ي ع�ل��ى
ّ
الحياة السياسية في مصر ،لكن يبدو أن
معارضة ه��ذه النوعية م��ن األع�م��ال التي
ّ
ّ
املجانية لجذب املشاهد،
تركز على اإلثارة
ل��ن ت�ق�ت�ص��ر ع �ل��ى اإلس�ل�ام� ّ�ي�ي�ن ال�خ��ائ�ف�ين

غادة عبد الرازق في مشهد من الفيلم
على «األخالق العامة» ،بل ستطاول قسمًا
كبيرًا من الجمهور بدأ يهجر هذه األعمال
ب �س �ب��ب م �ض �م��ون �ه��ا ال �س �ط �ح��ي وال� �ف ��ارغ
فنيًا .وه��و م��ا ّ
يفسر أيضًا الهجوم ال��ذي
ّ
تتعرض له إيناس الدغيدي بسبب صبّ
اهتمامها على األفالم التي تقارب قضايا
املرأة على نحو سطحي.
وم� ��ا زاد م ��ن االن � �ت � �ق ��ادات امل � ّ
�وج� �ه ��ة إل��ى
«ري�ك�لام» هو اإلع�لان الترويجي الخادع

معارضة الفيلم لن
تقتصر على اإلسالميين
الخائفين على «األخالق»

ل� �ل� �ش ��ري ��ط ،إذ ش� ��اه� ��دن� ��ا ف � ��ي ال� �ب ��روم ��و
ع �ب��ارات وم�لاب��س م�ث�ي��رة ،ل�ك��ن ال�ع�م��ل م� ّ�ر
على ال��رق��اب��ة م��ن دون ّ
أي ح��ذف ،وه��و ما
ّ
ي��ؤك��د أن ال �ع �ب��ارات ال�ت��ي ش��اه��دن��اه��ا في
ال �ب��روم��و م �ج �ت��زأة م��ن م�ش��اه��د ال تكتمل
فيها «السخونة» .وكانت عبد ال��رازق قد
دافعت في كل مقابالتها عن هذا اإلعالن
ً ّ
ال �ت ��روي �ج ��ي ،م� ��ؤك� ��دة أن اإلث � � ��ارة ل�ي�س��ت
ّ
متعمدة «ألن كل رقصة في الفيلم مبررة

درام�ي��ًا ولها مناسبتها داخ��ل األح��داث».
ّ
وأضافت إن مالبسها ومكياجها ًيخدمان
ّ
الشخصية التي تجسدها ،محاولة إعطاء
بعد اجتماعي للعمل ،فقالت إن��ه يطرح
ق�ض�ي��ة «ت �ه� ّ�م امل � ��رأة ال �ت��ي ت��واج��ه ظ��روف��ًا
عصيبة ف��ي ح�ي��ات�ه��ا ،وب��األخ��ص فتيات
العشوائيات والظروف التي دفعهنت إلى
االنحراف من أجل لقمة العيش».
�واز ،ي�ع��ان��ي ال�ع�م��ل أزم ��ات
وف ��ي س �ي��اق م � � ٍ
أخ � � � ��رى .إل � ��ى ج ��ان ��ب وج � � ��ود غ � � ��ادة ع�ب��د
ال ��رازق ف��ي مقدمة األب �ط��ال ،أعلنت رانيا
ي��وس��ف ت�ب��رؤه��ا م��ن العمل بسبب حذف
معظم م�ش��اه��ده��ا وع ��دم وض��ع صورتها
على األف�ي��ش ،كما عانى الشريط مشاكل
إنتاجية ع��دة ،وي��واج��ه حاليًا ضعفًا في
ال��دع��اي��ة بسبب انشغال ال�ش��ارع املصري
بمجريات األح��داث السياسية .في الوقت
نفسه ،بدأت أفالم أخرى تجذب الجمهور
على نحو أكبر ،وه��و ما يضع الفيلم في
م�ن��اف�س��ة ق��وي��ة ووس ��ط إق �ب��ال جماهيري
ض�ع�ي��ف .وم��ن ب�ين ه��ذه األف�ل�ام امل�ت��واف��رة
ف��ي ال �ص��االت ح��ال�ي��ًا ال�ت��ي أن�ع�ش��ت س��وق
ال�س�ي�ن�م��ا ،ف�ي�ل��م «واح� ��د ص�ح�ي��ح» لهاني
سالمة ،و«عمر وسلمى  »3لتامر حسني،
و«ب� �ن ��ات ال �ع��م» ألح �م��د ّف �ه �م��ي ،وش�ي�ك��و،
وه �ش��ام م��اج��د .،وق��د ح��ق��ق ه��ذا ال�ش��ري��ط
ً
إق � �ب� ��اال ك �ب �ي �رًا م �ن��ذ ال� �ي ��وم األول ب�س� ّب��ب
ط�ب�ي�ع�ت��ه ال �ك��وم �ي��دي��ة ،ك �م��ا م ��ن امل �ت��وق��ع
إط�ل�اق ع ��روض «ج ��دو حبيبي» لبشرى،
ومحمود ياسني ،و«غش الزوجية» لرامز
جالل.
ّ
إذًا في ظل هذه املنافسة ،يتوقع كثيرون
أن ت�ن�خ�ف��ض ن�س �ب��ة م �ش��اه��دة «ري� �ك�ل�ام»
ع �ك��س م ��ا ح �ص��ل م ��ع ف �ي �ل��م ع �ب��د ال � ��رازق
األخ �ي��ر «ب� ��ون س ��واري ��ه» ،ال� ��ذي ط ��رح في
ال �ص��االت ف��ي ك��ان��ون ال �ث��ان��ي (دي�س�م�ب��ر)
 2010وظل يحصد اإليرادات حتى اندالع
الثورة.

