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ثقافة وناس

ً
سينما الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة «مهمة مستحيلة» ال ّ
يقدم نجمًا كبيرًا فحسب ،بل سلسلة محببة لعشاق اإلثارة في العالم .هذه المرة،
نعود لنلتقي إيثان هانت الذي يخوض صراعًا لتحقيق انتصار على خطر عالمي قد ّ
يدمر الكوكب بأسره
ٍ
ٍ

توم كروز «ملك» األكشن بال منازع
عبد الرحمن جاسم
يأتي جديد توم كروز (« )1962مهمة
مستحيلة :أمــة منشقة» ( 2015ـ 131
دقـيـقــة) ك ــواح ـ ٍـد مــن أكـثــر أف ــام الـعــام
ً
إث ـ ــارة لـلـضـجــة .ال ـج ــزء ال ـخــامــس من
ّ
نجمًا كبيرًا
السلسلة الشهيرة ،ال يقدم ً
هو كــروز فحسب ،بل سلسلة محببة
لـعـشــاق األك ـشــن واإلث ـ ــارة فــي الـعــالــم.
َّ
لــذلــك ،إن املـعــادلــة الـعــامــة للفيلم هي
نجاح منطقي من مختلف النواحي.
يكفي فقط أن ننظر إلى موقع Rotten
 Tomatoesالشهير املختص باألفالم
ّ
الــذي يشير إلى أن هذا الفيلم «يكمل
نجاح السلسلة الكبير» وكروز «يثبت
يــومــا ب ـعــد يــومــا بــأنــه ن ـجــم أك ـشــن ال
م ـث ـيــل ل ـ ــه» ،مـعـطـيــا ال ـش ــري ــط عــامــة:
.%93
حـ ـت ــى الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة ،ي ـ ـبـ ــدو ه ـ ــذا الـ ـج ــزء
س ــائ ـرًا عـلــى خـطــى األج ـ ــزاء الـســابـقــة
م ــن ن ــاح ـي ــة ال ـن ـج ــاح امل ـ ـ ــادي الـكـبـيــر

بدأت المغامرة...
ب ــدأت قصة «مهمة مستحيلة» عام
 1966مــع الـكــاتــب األمـيــركــي بــروس
جـ ـي ــار فـ ــي م ـس ـل ـس ـ ٍـل ت ـل ـفــزيــونــي
ـور ال
ي ــدور ح ــول «ف ــرق ـ ٍـة» تـقــوم بــأمـ ٍ
«تقبلها» الهيئات الحكومية الرسمية
نجوم دخلوا التاريخ
األميركية ،مع
ٍ
األميركي من أوســع أبــوابــه :ليونارد
نـيـمــوي (ع ــرف ــه الـجـمـهــور أك ـثــر في
دور «سبوك» من املسلسل الشهير
«س ـتــار ت ــري ــك») ،وم ــارت ــن الن ــدو (ال
يمكن نسيان أدائه الرائع لدور «بيال
الغـ ــوسـ ــي» ف ــي ف ـي ـل ــم،)Ed Wood
وسـتـيـفــن ه ـيــل ،وبــالـتــأكـيــد بــاربــارا
أنــدرســون .كــانــت «ف ـكــرة» املسلسل
تتمحور حــول قائد املجموعة الــذي
ً
بطريقة
يتلقى عادة رسالة تسلم له
ٍ
ً
سرية /مخابراتية عــادة ،لتنتهي مع
العبارة التي جعلت املسلسل متميزًا
للغاية« :هذه الرسالة ستدمر نفسها
تلقائيًا بعد  10ثــوان» ،لإليحاء َّ
بأن
ً
هــذه الرسالة ليست سرية فحسب،
ٌ
بــل هــي خـطـيــرة للغاية كــي تـقــع في
أيدي أحد األعداء.

على شباك التذاكر .استطاع تحقيق
ـام ق ـل ـي ـل ــةٍ مـ ــن عــرضــه
ك ـل ـف ـتــه فـ ــي أيـ ـ ـ ـ ٍ
( 152مليونًا مقابل كلفة بلغت 150
مـ ـلـ ـي ــون ــا) ،وم ـ ــن املـ ــرجـ ــح أن ي ـق ـتــرب
ك ـث ـي ـرًا (أو لــرب ـمــا ي ـت ـعــدى) م ــا حققه
الـجــزء الـســابــق مــن السلسلة« :مهمة
مستحيلة :بروتوكول الشبح» (2011
ـ ـ ب ـل ـغــت ك ـل ـف ـتــه  145م ـل ـيــونــا وح ـقــق
 694م ـل ـي ــون ــا) .ك ــالـ ـع ــادة ،سـيـخــوض
إيثان هانت (شخصية توم كروز في
السلسلة /الفيلم) هــذه امل ــرة صراعًا
ـار على
ع ـبــر ال ـع ــال ــم لـتـحـقـيــق ان ـت ـص ـ ٍ
يؤثر
ٍ
خطر عــاملـ ٍـي يمكن أن يدمر (أو ٌ
ع ـل ــى) ال ـكــوكــب ب ــأس ــره .ه ــي «ث ـي ـمــة»
معادة للغاية ،لكنها بالتأكيد تجذب
ج ـم ـهــورًا ك ـب ـي ـرًا ،فــاملـخـتـلــف ك ــل م ــر ٍة
هـ ــو «ح ـ ـجـ ــم» املـ ـخ ــاط ــرة الـ ـت ــي ي ـقــوم
ب ـه ــا كـ ـ ــروز ب ـن ـف ـســه ف ــي ال ـف ـي ـلــم وم ــن
دون اس ـت ـع ـم ــال أي م ـم ـثــل ب ــدي ــل أو
ً
«دوب ـل ـيــر» .م ـثــا ،يمكن اإلشـ ــارة إلــى
أن كـ ــروز ك ــان ق ــد تـ ــدرب ع ـلــى حبس
أنفاسه ملــدة سـ ّـت دقــائــق كاملة تحت
مشهد واحـ ٍـد كــامـ ٍـل من
املــاء لتصوير
ٍ
تقطيع أو تعديل ،أو املشهد
دون أي
ٍّ
حـيــث ن ــراه معلقًا بـطــائــرة «إيــربــاص
أط ـلــس» عـلــى ارت ـفــاع  5000ق ــدم دون
ـوف أو وج ــل .يـضــاف إلــى ذلــك كله
خـ ٍ
حجم «الديكورات» في الفيلم ،وحجم
«الدمار» ،ونوعية الخدع السينمائية
والغرافيكس املستخدمة ،من دون أن
ننسى األسلحة الحديثة و الـGadgets
التي ّ
تمر بني ثناياه.
تـحـكــي ال ـق ـصــة ال ـت ــي ُص ـ ـ ّـورت أجـ ــزاءٌ
كبيرة منها في املغرب (كما في النمسا
ول ـنــدن) عــن إيـثــان هــانــت ال ــذي يعود
إلى تراثه املعتاد .إنه وحيد ،مالحق،
م ـط ــارد م ــن ق ـبــل ال ـج ـم ـيــع .الـحـكــومــة
األميركية كما األع ــداء يتربصون به
ـدب وص ــوب ،وهــو كاملعتاد
مــن كــل حـ ٍ
فريق حوله كي يتمكن
تجميع
يحاول
ٍ
مــن االن ـت ـصــار عـلــى أول ـئــك الـخـصــوم.
هي إشكالية ال يعانيها البتة الفيلم
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ذو الـ ـنـ ـت ــائ ــج املـ ـع ــروف ــة
سلفًا بالنسبة إلــى املشاهدين .بلغةٍ
أخ ــرى ،ال يـهــم ه ــذا ال ـنــوع مــن األف ــام
َّ
أن املـشــاهــديــن قــد بــاتــوا معتادين أن
البطل سينتصر في النهاية .األهمية
ل ـي ـســت أبـ ـ ـدًا ف ــي «ال ـن ـه ــاي ــة» ،ب ــل هي
كـمــا ي ـقــول بــاولــو كــويـلــو فــي رواي ـتــه
ال ـش ـه ـي ــرة «ال ـخ ـي ـم ـي ــائ ــي»« :ال ـع ـب ــرة

ف ــي ط ــري ــق الـ ــوصـ ــول»؛ أي ال ـت ـجــارب
التي تخاض خــال الطريق املوصلة
إل ــى ال ـه ــدف .يــواجــه هــانــت ه ــذه املــرة
َّ
يسمون «الـنـقــابــة» ،وهــؤالء
خصومًا
ل ـي ـســوا ف ـقــط «أش ـ ـ ـ ــرارًا» خ ــارق ــن ،بل
إن ـهــم «خ ـف ـيــون» ال ّتـعــرفـهــم أي جـهــةٍ
في العالم .كذلك فإنهم أقوياء للغاية
وفوق القانون بالتأكيد .من هنا ،فإن
املجابهة معهم ستلتزم طابعًا خاصة
ً
للمهمة :طــابـعــا مـسـتـحـيــا .وكـعــاتــه،

ّ
ّ
تدرب كروز على حبس أنفاسه ست
دقائق كاملة تحت الماء
يستعني هانت بأعضاء فريقه الذين
ع ـم ـل ــوا م ـع ــه ف ــي الـ ـس ــاب ــق ،فـيـحـضــر
لوثر ستيكيل (املمثل األسمر املحبب
فـيـنــج ري ـم ــس) ،بـيـنـجــي دان (املـمـثــل
اإلنكليزي الكوميدي سايمون بيج)،

ولـيــم بــرانــدت (الـنـجــم جـيــرمــي ريـنــر،
الذي يحفظه الجمهور في دور «هاوك
آي» من سلسلة مارفل،)The Avengers
وال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ـس ــا فـ ــاوسـ ــت (امل ـم ـث ـلــة
ال ـســويــديــة ريـبـيـكــا فـيــرغـســون بطلة
مسلسل  White Queenالذي نالت عنه
تــرشـيـحــا ل ـجــائــزة ال ـغــولــدن ج ـلــوب).
تـتـعـقــد األم ـ ــور لـلـغــايــة ح ــن ُيـخـطــف
هانت عند بداية الفيلم ،لنصل عنق
الزجاجة حني يصدر القرار الرسمي
بإلغاء فريق املهمات املستحيلة (الذي
يقوده هانت) إللحاقه بالـ «ســي .آي.
إيه» (وكالة االستخبارات األميركية)
ب ـق ـيــادة أالن هـيـنـلــي (أل ـي ــك بــالــدويــن
فــي أول ظـهــور لــه فــي السلسلة) .أمـ ٌـر
بشكل قاطع ،ما يدفع
سيرفضه هانت
ٍ
الوكالة إلى مالحقته وإحضاره «رغم
أنـفــه» لكنه يـقــاوم فــي سبيل القضاء
على «النقابة».
بـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــة األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ه ـ ـ ــي «مـ ـهـ ـم ــة
مستحيلة» يجب على هانت تأديتها

ولو كلفه ذلك حياته ،أو حياة فريقه
الــذي لطاملا قتل معظم أعضائه (كما
حـ ــدث ف ــي الـ ـج ــزء ّ
األول م ــن الـفـيـلــم)
ُ
وأعيد تشكيله أكثر من مرة.
يـ ـ ـخ ـ ــرج فـ ـيـ ـل ــم «م ـ ـه ـ ـمـ ــة م ـس ـت ـح ـي ـل ــة:
أم ـ ــة م ـن ـش ـقــة» الـ ـ ــذي ك ـت ـبــه وأخ ــرج ــه
كــريـسـتــوفــر م ــاك ــوي ــري الـ ــذي ك ــان قد
ـام
عمل سابقًا مــع كــروز فــي ثالثة أفـ ٍ
س ــاب ـق ــة .ل ــذل ــك ،إن ال ـت ـع ــاون بينهما
ي ــأت ــي سـلـســا ه ــادئ ــا .وهـ ــذا م ــا يـبــدو
واضـ ـح ــا ف ــي ك ــل «ت ـف ــاص ـي ــل» الـفـيـلــم
األســاس ـيــة .وك ــان مــاكــويــري قــد عــرف
النجاح ككاتب فــي السابق مــع أفــام
مهمة مثل مشاركته فــي كتابة فيلم
«الـســائــح» مــع جوني ديــب وأنجلينا
جولي الذي حقق أكثر من  278مليون
دوالر على شباك التذاكر.
«م ـه ـمــة مـسـتـحـيـلــة :أم ــة م ـن ـش ـقــة»:صــاالت
«غــرانــد سينما» (« ،)01/209109أمبير»
(« ،)1269بالنيت» ()01/292192

ّ
الرقابة المصرية عكرت نجاح «والد رزق»
شباك تذاكر

القاهرة ـ محمد عبد الرحمن

ّ
اإلي ــرادات الكبيرة التي حققها فيلم
«والد رزق» (إخ ــراج ط ــارق الـعــريــان،
وت ـ ــألـ ـ ـي ـ ــف صـ ـ ـ ــاح ال ـ ـج ـ ـه ـ ـي ـ ـنـ ــي) فــي
األسابيع التالية أليام العرض األولى
فـ ــي مـ ـص ــر ،ع ـك ـس ــت حـ ـج ــم ال ـت ــأث ـي ــر
ال ـس ـل ـب ــي ل ـ ـقـ ــرار ال ــرق ــاب ــة بـتـصـنـيــف
ال ـع ـمــل «ت ـح ــت اإلشـ ـ ـ ــراف ال ـعــائ ـلــي».
أرادت الـ ــرقـ ــابـ ــة املـ ـص ــري ــة الـ ـتـ ـط ـ ّـور
وت ـف ــادي االن ـت ـق ــادات املـسـتـمـ ّـرة التي
تعرضت لها بسبب طريقة تصنيف
األفالم ،فضربت «والد رزق» في ّمقتل
خالل األيــام األولــى من طرحه وأثـ ّـرت
سلبًا على إيراداته .كان العمل ُيحقق
نصف اإليــراد اليومي لفيلم آخر هو
ّ
«شد أجزاء» (إخراج حسني املنباوي،
وتأليف محمد سليمان عبد املالك)،
قبل أن يستعيد «والد رزق» جاذبيته
ف ــي األس ــاب ـي ــع ال ـتــال ـيــة إلجـ ـ ــازة عيد
ّ
ال ـف ـطــر ،وي ـقــلــص الـ ـف ــارق بـيـنــه وبــن

«شـ ـ ّـد أجـ ـ ــزاء» إل ــى أق ــل م ــن  3مــايــن
جنيه ( 400ألــف دوالر) .الـفــارق ّ
يعد
ً
ضئيال مقارنة بما جرى في البداية.
ّ
ملخص القصة أن الــرقــابــة ب ــدأت من
دون اسـ ـتـ ـع ــداد ُم ـس ـب ــق ف ــي تـطـبـيــق
نـظــام التصنيف الـعـمــري عـلــى أفــام
موسم عيد الفطر ،لكنها ّ
طبقته على
الطريقة املصرية من دون أي توضيح،
ً
مـعـتـمــدة عـلــى أس ــس ال تـنــاســب هــذه
األفـ ـ ــام .ذه ــب ال ـج ـم ـهــور إل ــى شـبــاك
التذاكر ووجد عبارة «تحت اإلشراف
العائلي» مالزمة ل ــ«والد رزق» الذي
تـشــارك فــي إنتاجه املغنية السورية
أصـ ـ ــالـ ـ ــة ن ـ ـ ـصـ ـ ــري .الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ل ـ ـكـ ــل مــن
شــاهــده ،ال يصلح إال لـلـكـبــار ،وغير
ُمــائ ــم لــأط ـفــال ،وإعـ ــان تخصيص
ّ
أي فـيـلــم ل ــ«ال ـك ـب ــار ف ـق ــط» (ف ـ ــوق 16
س ـ ـنـ ــة) ،أف ـ ـضـ ــل ب ـك ـث ـي ــر مـ ـم ــا فـعـلـتــه
ّ
ال ــرق ــاب ــة .ي ـف ـتــرض أن ع ـب ــارة «تـحــت
اإلشــراف العائلي» تعني وجود األب
أو األم مع الطفل داخل صالة العرض

لشرح أو توضيح بعض املشاهد أو
األلفاظ .لكن الفيلم برمته غير صالح
للفتية ،مــا أدى إل ــى نـفــور الـعــائــات
منه في األيام األولى وتراجع إيرادات
ّ
الـ ـش ــري ــط ،ح ـت ــى أن م ــوظ ـف ــي ش ـبــاك

فوضى في تطبيق قانون
التصنيف العمري الجديد
ّ
ال ـت ــذاك ــر ك ــان ــوا ي ـ ـحـ ــذرون الـجـمـهــور
م ـن ــه .ل ـكــن ب ـعــد ان ـت ـه ــاء زح ـ ــام األي ــام
األولى وابتعاد العائالت عن صاالت
ال ـع ــرض ،اسـتـعــاد الـفـيـلــم الـكـثـيــر من
ً
جــاذبـيـتــه ،مــا يـطــرح س ــؤاال عــن مدى
ّ
التصنيف الذي ُيطبق للمرة
منطقية
َ
األول ــى ولــم ُيكشف عنه فــي إعالنات
الفيلم عـلــى الـشــاشــات املختلفة؟ أي
إن الجمهور كان يفاجأ بالفتة «تحت
اإلشــراف العائلي» بعد أن يصل إلى
ّ
صــالــة ال ـعــرض .علمًا أن األم ــر نفسه

ّ
ت ـكـ ّـرر مــع «ســكــر م ـ ّـر» (تــألـيــف محمد
عبد املعطي) للمخرج هاني خليفة.
ل ـكـ ّـن بـسـبــب طـبـيـعــة ال ـف ـي ـلــم ،ف ـهــو لم
يتأثر سلبًا بالعبارة نفسها .ويبدو
أن م ــوظـ ـف ــي الـ ــرقـ ــابـ ــة ف ـ ــي مـ ـص ــر ال
يعرفون بعد كيف يجري التصنيف
العمري عامليًا .في الــواليــات املتحدة
ً
األميركية مثال ،ينقسم تقويم األفالم
ّ
هناك إلــى خمس شرائح طبقًا للسن
والحاجة إلى اإلشراف العائلي وهي:
 Gللجمهور عام ،و PGإشراف عائلي
لألطفال 13-PG ،إشراف عائلي ملن هم
تحت الثالثة عـشــرة R ،ممنوع ألقل
من سبعة عشر عامًا من دون مرافقة،
و 17-NCم ـم ـن ــوع ت ـم ــام ــا ع ـل ــى غـيــر
الـبــالـغــن .وف ــق كــل مــن شــاهــد «والد
رزق» ،فهو يندرج تحت البند األخير،
أي م ـم ـنــوع لـغـيــر ال ـبــال ـغــن امل ــوازي ــة
لـ ـعـ ـب ــارة «لـ ـلـ ـكـ ـب ــار فـ ـق ــط» فـ ــي مـصــر
وال ــدول الـعــربـيــة .العمل السينمائي
يـ ــدور ح ــول أرب ـع ــة أش ـق ــاء يـعـيـشــون

فــي منطقة إمـبــابــة الشعبية (شـمــال
مـحــافـظــة ال ـج ـي ــزة) ،وي ـمــوت والــدهــم
تاركًا لهم ورشة لتصليح السيارات.
لكن صعوبة الحياة وقسوة اآلخرين
ت ـج ـبــران ـهــم ع ـل ــى الـ ــدخـ ــول ف ــي عـ ّـالــم
الـ ـج ــريـ ـم ــة ،مـ ــع الـ ـتـ ـع ـ ّـه ــد ب ــال ـت ــوق ــف
عندما يطلب شقيقهم األكبر (أحمد
ع ــز) ذل ــك ،وب ـشــرط إضــافــي أن تكون
كــل جرائمهم خالية مــن ال ــدم .لكنهم
يــدخـلــون فــي ص ــراع غـيــر مـبــاشــر مع
أحد ضباط الشرطة الفاسدين ،وتبدأ
لعبة ذكاء وصبر بني الطرفني تنتهي
بانتصار «والد رزق» بعد سلسلة من
م ـشــاهــد ال ـع ـنــف وال ـج ـنــس وتـعــاطــي
امل ـخــدرات .يـشــارك فــي بطولة الفيلم:
عمرو يوسف ،أحمد الفيشاوي ،سيد
قاسم ،ندى
رجب ،أحمد داوود ،كريم ّ
موسى ونسرين أمــن .وحقق الفيلم
حتى اآلن  16مليون جنيه في شباك
الـ ـت ــذاك ــر امل ـ ـصـ ــري (م ـل ـي ــون ــي دوالر
تقريبًا).

