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ثقافة وناس

سينما

في حمى السباق إلى البيت األبيض

هوليوود ...صانعة الرؤساء!
علي وجيه
«س ـ ـنـ ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات» ف ـ ــي أمـ ـي ــرك ــا
ل ـي ـس ــت كـ ـغـ ـي ــره ــا .الـ ـح ـ ّـم ــى امل ــرافـ ـق ــة
لــوصــول الـســاكــن الـجــديــد إل ــى البيت
ّ
تمتد شهورًا من التفاصيل
األبيض،
ّ
والتقلبات .أهل الفن ال يمكن أن يقفوا
م ـك ـتــوفــي األي ـ ـ ــدي أمـ ـ ــام حـ ــدث ك ـ ّه ــذا.
ك ـث ـيــرون ي ـج ــاه ــرون بـمـيـلـهــم ملــرشــح
دي ـم ـق ــراط ــي أو جـ ـمـ ـه ــوري .بـعـضـهــم
ينخرط فــي اللعبة عمليًا .هوليوود
تـنـجــز ســاعــات درام ـ ّـي ــة اس ـت ـنــادًا إلــى
ال ـت ـنــافــس ال ــرئ ــاس ــي .تـمـيــل إل ــى أحــد
الحزبني بوضوح أو مواربة ،أو تقف
على مسافة واح ــدة منهما .بعضهم
يـسـتـهــدف الـجـمـيــع ب ـه ـجــوم ح ــاد أو
ّ
تهكم ساخر .التجاهل نــادر الحدوث
ضمن بلد يختلق القضايا الساخنة
في حال عدم وجودها .األفالم العديدة
عــن حكم لينكولن ،واغـتـيــال كنيدي،
وف ـض ـي ـح ــة ن ـي ـك ـس ــون ،أم ـث ـل ــة ب ـ ــارزة
على ذلك .يبقى «بيت من ورق» الذي
تنتجه شركة «نيتفلكس» الرائدة في
ّ
بث املحتوى الترفيهي عبر اإلنترنت،
الــدرامــا األشـهــر عــن كــوالـيــس الحياة
ّ
السياسية (األخبار .)1/3/2016
على الشاشة الكبيرة ،تبدو األجندة
مـ ــزدح ـ ـمـ ــة قـ ـب ــل ي ـ ـ ــوم الـ ـحـ ـس ــم ف ـ ــي 8
تشرين الثاني (نوفمبر) املقبل .أفالم
جــديــدة أو تـتـ ّـمــات لـســاســل شهيرة،
تتراوح بني الدراما والرعب والخيال
الـعـلـمــي ،لـتــرســم م ـســار تـشــويــق بني
اس ـت ــودي ــوه ــات لـ ــوس أن ـج ـل ـيــس وال ـ ـ
«كابيتول هيل».
فـ ـ ــي «عـ ـ ـي ـ ــد االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال :الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة»،
يـسـتـكـمــل روالن ـ ــد إي ـم ــري ــش ال ـخ ـيــال
ال ـع ـل ـمــي ال ـش ـه ـيــر «ع ـي ــد االس ـت ـق ــال»
( .)1996السينمائي األملاني ماهر في
بعث رسائل السياسة ،كما في صنع
أي ــام الـقـيــامــة وأف ــام ال ـك ــوارث .يعود
الفضائيون إلى الكوكب الذي هزمهم

أوليفر ستون
يطلق النار على
جميع المرشحين
بفيلمه
«سنودن»
الذي يؤدي
بطولته جوزيف
غوردون-ليفيت

قبل  20عامًاً .هم اليوم أشرس وأقوى
وأكـثــر دمــويــة وإ ّج ــرام ــا .أمـيــركــا التي
اسـتـثـمــرت مــا تـبــقــى مــن تكنولوجيا
الغزو السابق ،مضطرة لقيادة العالم
م ـج ــددًا .ه ــذه املـ ـ ـ ّـرة ،تـجـلــس الن ـفــورد
(سـيــا وارد) فــي املكتب البيضاوي،
ً
كـ ّ
ـأول رئيسة للواليات املتحدة ،بــدال
مــن ويـتـمــور (بـيــل بــوملــان) فــي الـجــزء
األول .ه ــي ق ـ ّ
ـوي ــة ،ح ــازم ــة ،ال تخشى
امل ــواج ـه ــة وركـ ــل امل ــؤخ ــرات .الـشــريــط
تعويذة حظ أو نبوءة ّ
سارة لهيالري
كـ ـلـ ـيـ ـنـ ـت ــون ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـع ــى ل ـخ ــوض
ال ـعــراك عــن ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي .في
فيلموغرافيا إيمريش ،يمكن التوقف
عند  The Day After Tomorrowالذي
صدر عام  2004قبل خمسة أشهر من
ّ
بإعادة األرض
االنتخابات الرئاسيةّ .
إلى العصر الجليدي ،حذر الفيلم من
ّ
التغير املناخي ،موجهًا إنــذارًا
إنكار
ّ
قويًا بخصوصه.
فيلم آخــر يلفت األنظار نحو حظوظ
كـلـيـنـتــون .ال ـجــزء الـثــالــث مــن سلسلة
الرعب االجتماعي «التطهير» يحمل
عـنــوان «ع ــام انـتـخــابــي» The Purge:
ً
 ،Election Yearب ــدال مــن رق ــم الـجــزء.
اس ـتــوديــو «يــون ـي ـفــرســال» يستوحي
ال ـع ـنــوان ال ـس ـحــري م ــن روح ال ـحــدث.
أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،يـ ـ ـ ّ
ـروج لـلـفـيـلــم ضمن
ّ
ّ
والتجمعات االنتخابية .في
املؤتمرات
املضمون ،تدور األحداث في املستقبل،
انطالقًا مــن الطقس الشيطاني الــذي
أوجده «مؤسسو أميركا الجدد إلبقاء
البلد عظيمًا» :تشريع الجريمة ملـ ّـدة
 12س ــاع ــة .روح هـ ـي ــاري كـلـيـنـتــون
تـحــوم هـنــا .السيناتور شــارلــن رون
(إليزابيث ميتشل) تسعى للرئاسة،
ً
في
واضعة إلغاء هذا التطهير القذر ً
ّ
مقدمة ً أهدافها .أيضًا ،تبدو شجاعة،
ً
ص ـل ـب ــة ،قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى اتـ ـخ ــاذ أص ـعــب
الـ ـ ـق ـ ــرارات .م ـخ ــرج وك ــات ــب الـسـلـسـلــة
األم ـي ــرك ــي جــاي ـمــس دي م ــون ــاك ــو لم

ً
يفعلها صدفة أو جزافًا.
ً
ّ
لـ ـيـ ـس ــت كـ ـ ـ ــل األف ـ ـ ـ ـ ــام ع ـ ـطـ ــوفـ ــة ع ـلــى
املرشحني .رجل األعمال املثير للجدل
دونــالــد تــرامــب ،ال ــذي يسعى النـتــزاع
بطاقة الـحــزب الـجـمـهــوري ،لــن يكون
سـعـيـدًا بـ ـ «امل ــؤس ــس» .The Founder
ج ــدي ــد األم ـي ــرك ــي ج ــون ل ــي هــانـكــوك
ي ـ ــاح ـ ــق س ـ ـي ـ ــرة م ـ ـ ـ ّ
ـؤس ـ ـ ــس س ـل ـس ـل ــة
م ـط ــاع ــم «مـ ــاكـ ــدونـ ــالـ ــدز» راي ك ــروك
(ي ـل ـع ـبــه األوس ـ ـكـ ــاري ال ـع ــائ ــد مــايـكــل
كـيـتــون) .صــاحــب «الـخـلـطــة الـسـ ّ
ـريــة»
ي ـش ـب ــه تـ ــرامـ ــب فـ ــي مـ ـع ــارضـ ـ ّت ــه رف ــع
الحد األدنــى لــأجــور ،حتى أنــه ّ
تبرع

فيلما «عيد االستقاللّ :
العودة» و«التطهير» يروجان
لهيالري كلينتون
دونالد ترامب لن يكون سعيدًا
بـ «المؤسس» ،جديد األميركي
جون لي هانكوك
لحملة نيسكون أوائ ــل السبعينيات
م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل ذل ـ ـ ـ ـ ــك .ه ـ ـ ــارف ـ ـ ــي ويـ ـنـ ـس ــن
(ص ــاح ــب اس ـتــوديــو «وي ـن ـس ــن») من
أخبث املنتجني الفاعلني في السيرك
ال ـس ـيــاســي .ل ــم يـعـبــثّ بــال ـع ـنــوان كما
«ي ــونـ ـيـ ـف ــرس ــال» ،ل ـك ــن ــه ق ـ ــام بـتـقــديــم
إص ــدار الـشــريــط مــن مــوســم الـجــوائــز
آخر العام إلى شهر آب (أغسطس) أي
ّ
قبل الحسم االنتخابي .بـ ّـرر ذلــك بأن
أفالم الجوائز يمكن أن تصدر في ّ
أي
ّ
ّ
وقت من العام .يبدو أن هارفي ال يكن
مشاعر ّ
طيبة للحزب الجمهوري .قام
ســابـقــا بــدعــم الــوثــائـقــي «فـهــرنـهــايــت
 )2004( »9/11مل ــاي ـك ــل مـ ـ ــور ،ال ــذي
ّ
ان ـ ـقـ ــض ع ـل ــى ال ــرئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري
جــورج دبليو .بــوش .إذا نجا دونالد

ترامب من مؤتمر حزبه يوم  18تموز
ً
(ي ــولـ ـي ــو) ،س ـي ـجــد جـ ـ ــدال م ـن ـه ـكــا فــي
ان ـت ـظــاره .الـتـعــاطــف مــع ح ــزب بعينه
ساوث
حاضر أيضًا .نترقب «معك في
ً
سايد» لريتشارد تان إخراجًا وكتابة،
الـ ـ ـ ــذي القـ ـ ــى ت ــرح ـي ـب ــا فـ ــي م ـه ــرج ــان
«سـ ــانـ ــدانـ ــس» األخ ـ ـيـ ــر .الـسـيـنـمــائــي
األمـ ـي ــرك ــي يـ ـع ــود إل ـ ــى ش ـي ـكــاغــو فــي
صيف  .1989املوعد األول بني الشابني
ب ـ ـ ـ ــاراك أوب ـ ــام ـ ــا (ب ـ ــارك ـ ــر سـ ــاويـ ــرس)
وم ـي ـش ــال روب ـن ـس ــون (ت ـي ـكــا سـمـتــر)
ّ
بداية لتغيير تاريخي .باراك تمكن من
أسر قلب ميشال ،التي تعرف اليوم بـ
ّ
«السيدة األولى» .مزيج من الرومانس
ّ
والذكاء والطموح والقوة واللعب على
االختالف العرقي ،سيشعل الحماس
للحزب الديمقراطي الــذي أخــرج أول
رئـيــس أميركي أســود الـبـشــرة« .معك
في ساوث سايد» Southside with You
ّ
ي ــذكــر بـمـحــاولــة صـنــع فـيـلــم بـعـنــوان
«رودهـ ـ ـ ـ ــام» ق ـب ــل ثـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،عــن
ّ
قصة حب بني هيالري رودهــام وبيل
كلينتون .آن ــذاك ،بــدأ ج ــدل السياسة
وحـســابــات االنـتـخــاب بـمـجـ ّـرد الـكــام
عــن شريط لــم يتحقق .ضمن الحراك
العرقي نفسه ،يبرز «والدة ّأمة» لنات
ب ــارك ــر .اب ــن فــرجـيـنـيــا يـنـبــش تــاريــخ
والي ـتــه ،مقترحًا بـيــوغــرافـيــا محكمة
عن الـثــورة املناهضة للعبودية التي
ق ــاده ــا ن ــات تــرنــر ع ــام ( 1831يلعبه
باركر نفسه)« .والدة ّأمة» لن يفيد من
املـنــاخ االنـتـخــابــي فـقــط ،بــل سيحجز
مـكــانــا فــي تــرشـيـحــات أوس ـكــار 2017
ألفـضــل فيلم ،ك ـ ّ
ـرد فعل على اقتصار
ت ــرش ـي ـح ــات األوس ـ ـكـ ــار األخـ ـي ــر عـلــى
ً
البيض .أصــا ،نــال الشريط جائزتي
الجمهور ولجنة التحكيم الكبرى في
«ساندانس» الفائت.
الـحــزب الـجـمـهــوري لــن ُي ـتـ َـرك وحـيـدًا.
ك ــاوب ــوي السينما كلينت إيـسـتــوود
صانع بروباغندا من الـطــراز الرفيع،

على غــرار مواطنه ستيفن سبيلبرغ،
ّ
ّ
باملحبب توم
ها هو يقلده مستعينًا
هــانـكــس ،للعب شيزلي سولينبرغر
ف ــي ج ــدي ــده «س ــول ــي»  ،Sullyالـطـ ّـيــار
الـ ــذي ح ـقــق «م ـع ـج ــزة ن ـهــر ه ــادس ــن»
ع ـ ــام  ،2009ه ــاب ـط ــا ب ــال ــرح ـل ــة 1549
عـلــى امل ـيــاه املـتـجـ ّـمــدة ،مــا أنـقــذ حياة
 155راكـبــا .أيــن االنتخابات مــن ذلــك؟
حسنًا ،لقد حاول الجمهوريون إقناع
ش ـي ــزل ــي ب ــال ـت ــرش ــح ل ـل ـكــون ـغــرس عـّـن
والية كاليفورنيا بعد الحادثة ،إال أنه
رفض .هذا سيخدم الحزب بعد دخول
الـ ـعـ ـن ــوان إل ـ ــى «الـ ـب ــوك ــس أوف ـ ـيـ ــس»،
ّ
ّ
ّ
يتحدث بمنطق
الطيار
خصوصًا أن
دون ــال ــد ت ــرا ًم ــب ح ــول «ج ـعــل أمـيــركــا
عظيمة ثانية».
في املقابل ،بعض األفــام تطلق النار
ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع .م ــن أق ـ ــدر م ــن أول ـي ـفــر
ّ
ستون على فعل ذلك؟ املعلم األميركي
مــن أشــد منتقدي سياسات ب ــاده .ال
يخفي ميوله اليسارية الراديكالية،
ووق ــوف ــه إلـ ــى ج ــان ــب ق ـ ــادة التـيـنـيــن
أمثال فيدل وراؤول كاسترو وهوغو
ت ـشــاف ـيــز« .سـ ـن ــودن» ف ــرص ــة مــواتـيــة
ل ـق ــول ال ـك ـث ـيــر ع ــن ان ـت ـه ــاك الـحـكــومــة
األميركية لخصوصيات مواطنيها.
جوزيف غوردون ليفيت يلعب ّ
مسرب
وثائق «وكالة األمــن القومي» إدوارد
سـ ـن ــودن ،ال ـ ــذي ان ـق ـســم ال ـع ــال ــم حــول
وصفه بــن «وطـنــي وخــائــن» .دونالد
تــرامــب وهـيــاري كلينتون لــن يكونا
ّ
سـعـيــديــن .األول ش ــن هـجــومــا شرسًا
على شركة «آبــل» ،داعيًا إلى مقاطعة
منتجاتها ما لم تستجب لطلب مكتب
الـتـحـقـيـقـ ّـات ال ـف ـيــدرالــي ،بـفــك تشفير
جهاز منفذ هجوم كاليفورنيا سيد
ُ
ف ــاروق .الثانية اتهمت بخرق قواعد
األمــن اإللكتروني ،أيــام توليها وزارة
الخارجية .إذًا ،الكل حاضر في ّ
حمى
ّ
االن ـت ـخــابــات .مــن ق ــال إن الـسـيـنـمــا ال
تسهم في صنع الرؤساء؟

