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من ذاكرة ال�سينما

المراأة كمخرجة للفيلم الروائي الم�صري
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التذاكر
ك 

شبا

العدد )14010( ـ ال�شنة الحادية والأربعون ــ  الإثنين 27 �شوال 1437هـ ـ 1 �أغ�سط�س 2016م

بروز  الما�شي،  القرن  ثمانينات  منذ  الم�شرية  ال�شينما  ظواهر  اأهم  بين  من 

في  �شابقة  تجارب  للمراأة  اأن  حيث  الــروائــي.  للفيلم  كمخرجة  الم�شرية  المراأة 

وفاطمة  اأمير  عزيزة  اأكتاف  على  قامت  ولدتها  عند  الم�شرية  فال�شينما  الإخــراج، 

اإل  الرائدة،  الأفالم  بع�ض  باإخراج  وقمن  حافظ،  وبهيجة  محمود  واأمينة  ر�شدي 

اأنهن لم يوا�شلن وتفرغن لالإنتاج والتمثيل فقط. كما اأن المراأة الم�شرية قد برزت 

وكم�شاعدة  لل�شيناريو  ككاتبة  طويلة،  �شنوات  منذ  اأخرى  �شينمائية  مجالت  في 

مخرج فقط.

ك�شرورة  جــاءت  ال�شينمائي  الإخــراج  عالم  اإلــى  اأخــرى  مرة  المراأة  وعــودة 

مدى  وعلى  ـ  الم�شرية  ال�شينما  اأن  حيث  المعا�شر،  المراأة  ق�شايا  لطرح  ملحة 

تاريخها الطويل ـ قد اأ�شاءت اإلى المراأة وقدمتها ب�شورة �شلبية، كما اأغفلت الجانب 

الإيجابي لدور المراأة في المجتمع، فلي�شت المراأة الم�شرية هي الراق�شة اأو بائعة 

الحياة  وتواجه  تتحمل  التي  القوية  الفا�شلة  ال�شيدة  اأي�شًا  هي  بل  فقط،  الهوى 

بكل �شبر و�شجاعة.

وبما اأن المخرج )الرجل( هو الذي ي�شنع الأفالم، فال�شينما الم�شرية كانت 

تعك�ض، في معظمها، فكر الرجل عن المراأة. لذلك غالبًا ما ي�شوه و�شعها الجتماعي 

ال�شينما  اأن  فنرى  تجاهها،  الجتماعي  موقفه  وتخلف  لم�شاكلها،  جهله  نتيجة 

الم�شرية تقدم المراأة من زاوية عالقتها بالرجل، مع التركيز على الأنوثة والإغراء 

والنحراف، والبعد عن المراأة في حالة عالقتها بالمجتمع، كاإن�شانة �شاحبة راأي 

اأو مهنة محترمة، اأو �شراع مع المجتمع والحياة.

اليد  اأ�شابع  على  تعد  قليلة  اأفــالم  هناك  تكون  اأن  ينفي  ل  بالطبع،  وهــذا 

عزاء  ول  )الحرام،  مثل  اإيجابي،  ب�شكل  وق�شاياها  المراأة  عالجت  قد  الواحدة، 

�شعيد مرزوق  المخرج  قدمه  الأفالم  واأهم هذه  المراأة(،  ال�شقة من حق  لل�شيدات، 

)ُح�شن  وال�شحفية  الكاتبة  والحوار  الق�شة  له  كتبت  الذي  حاًل(  )اأريد  ا�شم  تحت 

وحدها  تقف  الأفالم  هذه  حمامة(.  )فاتن  الكبيرة  الفنانة  ببطولته  وقامت  �شاه(، 

عبر  الم�شرية  ال�شينما  اأنتجتها  فيلم  الألفي  يتعدى  الأفــالم  من  �شخم  اإنتاج  اأمام 

م�شيرتها الطويلة.

اأن الخطر ل يكمن فقط في الت�شويه  اإلى جانب مهم وهو  اأن ننتبه  لذا علينا 

هذا  ت�شدير  في  اأي�شا  يتج�شد  ولكنه  الأفـــالم،  تلك  في  الــمــراأة  له  تعر�شت  الــذي 

الت�شويه للمراأة كمتلقية لمثل هذه الأفالم ال�شاذة.

ال�شينمائية  ال�شاحة  على  دائــمــًا  نف�شه  يــطــرح  الـــذي  الــتــ�ــشــاوؤل  هــذا  يبقى 

المراأة  ق�شايا  اإبــراز  في  ت�شاهم  اأن  المخرجة  المراأة  ا�شتطاعت  هل  الم�شرية.. 

الملحة من خالل الأفالم التي قدمتها؟ وهل ا�شتطاعت اأن ت�شنع لها مكانة بارزة في 

عالم الإخراج ال�شينمائي الم�شري الذي ي�شيطر عليه الرجل منذ �شنوات طويلة؟

وتبقى هناك مالحظة مهمة، فدخول المراأة في المجال ال�شينمائي كمخرجة، 

الإبداعية  قدراتها  لإثبات  اإليها  ت�شعى  التي  الخطوات  من  اأخــرى  خطوة  يعتبر 

والوقوف جنبًا اإلى جنب مع الرجل. مع العلم اأن ق�شية المراأة وم�شاواتها بالرجل 

في الوطن العربي، لي�شت ق�شية عادية وب�شيطة، بل هي ق�شية عميقة ومتجددة، 

ل يحلها في الأ�شا�ض وجود كاتبة اأو مخرجة، اإنها تحتاج لن�شف اجتماعي �شامل 

رديئة  مخرجة  تكون  اأن  على  قادرة  فالمراأة  المراأة.  عن  الخاطئة  النظرة  لتغيير 

ومخرجة جيدة، مثلها مثل الرجل تمامًا.

اإيجابية ت�شتحق الثناء والدعم، وذلك  وبروز المراأة كمخرجة يعتبر خطوة 

يطرحه  لما  مغايرة  نظر  وجهة  واإبــداء  ال�شا�شة،  على  الجتماعية  الق�شايا  لإبراز 

عن  كابتعادها  واإيجابية،  اأهمية  اأكثر  خطوات  هذا  يتبع  اأن  يجب  ولكن  الرجل. 

وقيم  اأفكار  وتقديم  الفن،  في  والت�شلية  البتذال  وترك  المملة  التقليدية  الق�ش�ض 

مميزة  كمخرجة  وجودها  لتبرر  وذلك  ح�شا�شة.  اجتماعية  خا�شية  ذات  جديدة، 

اإ�شافة غير فعالة للكم  تطرح وجهة نظر جادة ووا�شحة، هذا واإل �شتكون مجرد 

الهائل من المخرجين الرجال.

لذلك �شنحاول تناول الأفالم التي �شنعتها المراأة، �شواء التي ناق�شت ق�شايا 

المخرجات  على  للتعرف  �شريع  ا�شتعرا�ض  مع  ذلــك.  تفعل  لم  التي  اأو  الــمــراأة، 

اأن  يريد  التي  الكلمة  اأو  الفكر  اأن  مالحظة  مع  ال�شينمائي.  المجال  في  وبدايتهن 

يقولها الفيلم وال�شيناريو الذي يترجم هذه الفكرة، �شيكونان محور تناولنا لهذه 

تحريك  علي  القدرة  مثل  ذاتها،  بالحرفة  المتعلقة  الم�شائل  اأن  باعتبار  ــالم،  الأف

فيها  تتفاوت  اأن  البديهي  فمن  وغيرهما،  الفني  العمل  فريق  وقــيــادة  الكاميرا 

القدرات، �شواء كان المخرج رجاًل اأو امراأة.

�صتيفن �صودربرج يخرج فيلما عن »وثائق بنما« 
يعتزم المخرج الأمريكي �شتيفن �شودربرج اخراج فيلم �شينمائي عن الق�شية التي عرفت 

با�شم »وثائق بنما«، والتي هزت اأو�شاط ال�شيا�شية والقت�شاد في العالم بالك�شف عن قائمة من 

اأبرز ال�شخ�شيات المتورطين في اأعمال التهرب ال�شريبي الدولي.

كرة  لعب  الوثائق،  تلك  في  اأ�شمائها  ورد  التي  ال�شيا�شية  غير  ال�شخ�شيات  اأهم  ومن   

القدم الأرجنتيني ليونيل مي�شي، ورئي�ض اتحاد كرة القدم )فيفا( مي�شيل بالتيني، والمخرج 

الإ�شباني بيدرو األمودفار، والممثلة البريطانية اإيما وات�شون، والممثل ال�شيني جاكي �شان، 

والنجمة الهندية اآي�شواريا راي بات�شان.

 �شودربرج قرر تحويل ق�شية وثائق بنما اإلى فيلم �شينمائي يعتمد في كتابة ال�شيناريو 

الحائز على  برن�شتين  كتبها جاك  التي  ال�شري«  »العالم  به على رواية تحمل عنوان  الخا�ض 

جائزة »بوليتزر« ال�شحفية في 2011، ومن المقرر اأن ت�شدر قريبا، وي�شرد فيها ق�شة وثائق 

بنما، بل يتردد اأنها تحتوي على اأ�شرار جديدة في هذه الق�شية ال�شائكة.

كان  لمهرجان  الذهبية  ال�شعفة  على  ح�شل  مخرج  اأ�شغر  هــو  �ــشــودربــرج  و�شتيفن   

1989 عن فيلم »جن�ض وكذب و�شرائط فيديو«، كما اأنه اأخرج اأعمال �شخمة  ال�شينمائي عام 

عن ق�شايا تاريخية ومجتمعية بينها »اإيرين بروكوفيت�ض« عام 2000، و»تهريب« عام 2001، 

المتمر�ض  المنتج  �شوجر  مي�شيل  ويتعاون  جزاأين.  في  جيفارا  ت�شي  المنا�شل  حياة  وق�شة 

ال�شينمائي  العمل  اإنتاج  الحقيقة، مع �شودربرج في  التحقيقات والبحث عن  اأفالم  اإنتاج  في 

لعام  الأو�شكار  جائزة  على  ليت«  »�شبوت  �شوجر  اأفــالم  اآخر  ح�شول  بعد  خا�شة  المنتظر، 

2016، والذي ر�شد فيه حالت من الف�شاد الأخالقي داخل الكني�شة الكاثوليكية.

النــتــقــادات  مــن  الكثير  �ــشــدرت  لقد 

 Ghostbusters فيلم  تجاه  الــالذعــة 

ـــي عــلــى  ـــن ـــم مـــب ـــل ـــي ـــــــدوره، ف قــــبــــل �ـــــــش

ــة  ــطــول الــ�ــشــلــ�ــشــلــة الـــمـــحـــبـــوبـــة مـــــن ب

و   Kristen Wiig( نــ�ــشــاء  اأربـــعـــة 

 Kate و   Melissa McCarthy
 )Leslie Jones و   McKinnon
عليهم  ـــاد  ـــت اع رجـــــال  اأربــــعــــة  ـــن  م ـــــدًل  ب

ي�شبح  حــيــث  واأحـــبـــوهـــم،  الــمــعــجــبــون 

الفيلم  لــمــ�ــشــاهــدة  الـــذهـــاب  الــ�ــشــعــب  مــن 

م�شبق  ب�شكل  منحازًا  تكون  اأن  دون  من 

الفيلم  ياأخذ  الذي  ال�شابقة  بالأفالم  متاأثرًا 

لم�شاهدة  الذهاب  ال�شعب  من  منها،  ا�شمه 

الــتــاأثــر  دون  مــن   Ghostbusters
اأن  قــرروا  النا�ض  من  العديد  اأن  بحقيقة 

الفر�شية  على  بناءًا  م�شبقًا  الفيلم  يكرهوا 

وحدها.

فـــيـــلـــم  اأحـــــــــــــــب  اأن  اأردت 

ل�شوء  لكن  الجديد،   Ghostbusters
�شوى  عــنــه  اأقــــول  اأن  يمكنني  ل  الــحــظ 

لالأ�شباب  لي�ض  لكن  فح�شب،  جيد  بــاأنــه 

فريق  اإن  ــعــديــدون.  ال يتوقعها  قــد  الــتــي 

بحد   Ghostbusters ـــــ  ال

تقوي  حيث  رائــعــات،  ذاتهن 

و   Wiig ــن  ــي ب الـــعـــالقـــة 

الفيلم   McCarthy
الرائعة بينهما  بال�شداقة 

ت�شكل  الذي  والن�شجام 

عملهما  خـــالل  بينهما 

 Feig مـــع  الــ�ــشــابــق 

�شوية، كل منهما 

دورًا  تاأخذ 

مختلفًا 

عــمــا ا�ــشــتــهــرتــا بـــه فـــي اأعــمــالــهــمــا 

 Jones واأداء  الأخــرى.  الكوميدية 

ال�شخ�ض  دور  تلعب  والتي  اأي�شًا،  مذهل 

العالمات  مع  جيدًا  ين�شجم  الــذي  العادي 

الأخريات الثالث في فريقها وتنجح باإلقاء 

 McKinnon نكاتها في كل مرة. وحتى

ـــم تــخــتــطــف الأ�ــــشــــواء كــمــا كــان  الـــتـــي ل

مــتــوقــعــًا بــعــدمــا لقـــت �ــشــهــرة كــبــيــرة وتــم 

عرو�ض  في  ظهورها  بعد  كثيرًا  تقليدها 

Ghostbusters الدعائية، فهي تجلب 
بطرق  ي�شتح�شر  فيلم  اإلــى  جديدًا  جانبًا 

ي�شعك  ل  ــلــي.  الأ�ــش  1984 فيلم  عــديــدة 

الأربــعــة  الن�شوة  بــاأولــئــك  تعجب  اأن  اإل 

لإثبات  العلم  ا�شتخدام  يحاولن  اللواتي 

وجود خوارق خارجة عن الطبيعة وجعل 

اإنهن  اأمــانــًا.  اأكثر  مكانًا  نيويورك  مدينة 

ــ�ــشــيء  وال  ،Ghostbusters ــب  ــل ق

وناب�شًا  م�شتمرًا  الفيلم  هــذا  يبقي  الــذي 

Ghostbustersهو  فيلم  اإن  بالحياة. 

 ،Katie Dippold و Feig من تاأليف

 Ivan فيلم  بنية  كبير  حــد  اإلـــى  ويتبع 

 Abby Yates Reitman الأول. اإن 
 Erin و   )Wiig تلعب دورها  )التي 

دورها  تلعب  )التي   Gilbert
McCarthy( هما �شديقتان 
�شابقتان ومحققتان بالخوارق 

الخارجة عن الطبيعة واللتان 

بعد  اأخـــرى  مــرة  تجتمعان 

�شرخ يحدث في �شداقاتهما 

عـــنـــدمـــا تــــواجــــهــــان )مـــع 

 Erin �ـــــشـــــديـــــقـــــة 

المهند�شة  الــجــديــدة 

 Jillian ـــة  ـــنـــووي ال

 Holtzman
دورهـــا  تلعب  ــتــي  وال

ومع  الأول.  ال�شبح   )McKinnon
تظهر  التي  ال�شريرة  الأ�شباح  عدد  ازديــاد 

فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك، يــقــمــن بــاإ�ــشــالح 

جديد  حليف  عــلــى  ويح�شلن  مــعــداتــهــن 

دورهـــا  تلعب  الــتــي   Patty Tolan(

يحاول  ما  اأحدًا  اأن  ويكت�شفن   )Jones
عالم  نهاية  لإحــداث  الأ�شباح  ا�شتح�شار 

جديدة،  لي�شت  الحبكة  للطبيعة.  خارقة 

لكنها تنجح اإلى حد كبير. اإن ال�شداقة بين 

تحافظ  ما  هي  الأربعة  الأ�شباح  مطاردات 

على ا�شتمرارية وزخم الفيلم، وعلى الرغم 

من حدوث ان�شقاقات تبعدهن عن بع�شهن 

اأنهن  الوقت  طيلة  ت�شعر  اأنك  اإل  البع�ض، 

اأ�شطورة  الق�شة  تقدم  الفريق.  نف�ض  في 

الممتع  ومـــن  ــاح  ــب ــش الأ� لــفــتــيــات  ــدة  جــدي

في  يتمكن  �شوية. وعندما  يعملن  روؤيتهن 

نهاية المطاف من اإنقاذ الجميع، ت�شعر باأن 

رحلتهن قد اأتت ثمارها.

م�شكلة  اأكبر  فــاإن  الحظ،  ل�شوء  لكن 

التحرير.  وعمل  الوتيرة  هي  الفيلم  في 

�إن Ghostbusters هو فيلم كوميدي 

الفيلم  نــقــدوا  الــذيــن  ــئــك  اأول ولــكــل  اأوًل، 

بــاأن  اأقـــول  بطالت  ن�شاء  اأربـــع  يقدم  ــه  لأن

مالئم  غــيــر  ــه  ــاأن ب يــبــدو  الــــذي  ال�شخ�ض 

اإذا   .Paul Feig الــمــخــرج  هــو  للفيلم 

 Ghostbusters نقارن  اأن  نريد  كنا 

الكوميدية   Feig اأفــــالم  ـــى  اإل بالن�شبة 

اإلــى  منه   Spy ــى  اإل اأقـــرب  فهو  الأخـــرى، 

الفكاهة  ح�ض  لكن   ،Bridesmaids
طابع  مــع  مــالئــم  ب�شكل  ين�شجم  ل  فــيــه 

اأن  اأيـــ�ـــشـــًا هـــو  يــ�ــشــاعــد  الــفــيــلــم. ومــــا ل 

اأن  لها  يمكن  كان  لحظات  ُت�شعف  وتيرته 

التي  الك�شف  ولحظات  قــوة.  اأكثر  تكون 

على  تاأثير  ذات  تكون  اأن  المفتر�ض  مــن 

فيها  ت�شرح  التي  اللحظة  مثل  الم�شاهد، 

Abby لماذا كان يطلق عليها لقب »الفتاة 
الــذي  الــتــاأثــيــر  عــلــى  تح�شل  ل  الــ�ــشــبــح«، 

تنقيح  تــم  قــد  اأنــه  الوا�شح  مــن  تحتاجه. 

مرات،  عدة  النهائية  والن�شخة  الن�ض  هذا 

لكن كان من الأف�شل لو ح�شل على تنقيح 

اأخير لإنتاج فيلم اأكثر تما�شكًا. واأكبر مثال 

 Holtzmann �شخ�شية  هي  ذلك  على 

 .McKinnon دورهـــــا  تــلــعــب  ــي  ــت ال

الفورية  الأفــعــال  ردود  مــن  الــوا�ــشــح  مــن 

حول  الإنترنت  �شبكة  على  انت�شرت  التي 

نووية  كمهند�شة  المجنونة  �شخ�شيتها 

حول  بالحما�ض  ي�شعرون  كاوا  النا�ض  اأن 

جميع  لكن  تقدمها.  �شوف  التي  الكوميديا 

م�شاهدها تقريبًا ل تحدث التاأثير المطلوب 

يعطي  ل  الفيلم  لأن  الأول  ل�شببين،  وذلك 

لتفر�ض  الكافي  الوقت   McKinnon
ال�شخ�شية  هذه  لأن  والثاني  �شخ�شيتها، 

تبدو باأنها قد �شنعت لفيلم اآخر.

�شرعة  بــطء  مــن  يعاني  الفيلم  ــان  ك

الهادئة  الم�شاهد  وتيرته، حيث تمر بع�ض 

لحظات  ـــة  اأي حـــدوث  دون  مــن  والــرتــيــبــة 

مع  طــويــاًل  فيلمًا  فيبدو  كبيرة  كوميدية 

اأي�شًا  موؤ�شف  اأمــر  وهــذا   .116 الـ  دقائقه 

ب�شكل  ينجح  الفيلم  من  كبيرًا  جــزءًا  لأن 

الم�شحكة  الــمــواقــف  كــانــت  لــقــد  نــظــري. 

هي  متكرر  ب�شكل  نجحت  التي  الم�شتمرة 

دورهـــا  يلعب  الــتــي   Kevin �شخ�شية 

�شكرتيرهن   ،Chris Hemsworth
واحد.  اآن  في  والأحمق  اللطيف  الخا�ض 

يلتزم Hemsworth بحماقة �شخ�شية 

مع  يتفاعل  كيف  تمامًا  ويعرف   Kevin
البطالت الأربع الرئي�شيات، لكن حتى هذه 

ال�شخ�شية ل تنجح جيدًا مع نهاية الفيلم.

اال�ستخبارات املركزية

جريمة. كوميديا،  • النوع: 
دقيقة.  114 • الزمن: 

• البطولة: دواين جون�شون، 
كيفن هارت.

ــــون  رو�ــــش الإخــــــــــــــراج:   •
مار�شال.

.)+  13(  BG • الت�شنيف: 

تدور اأحداث الفيلم حول 

نف�شه  يجد  ب�شيط  محا�شب 

مــتــورطــا وغـــارقـــا فـــي عــالــم 

مخاطره  بكل  الجا�شو�شية 

وتعقيداته وذلك بعد توا�شله 

من  قديم  �شديق  مــع  مــجــددا 

ــل  ــتــوا�ــش خــــالل و�ـــشـــائـــل ال

الجتماعي.

جحيم يف الهند

كوميديا. دراما،  • النوع: 
دقيقة.  90 • الزمن: 

• البطولة:  محمد عادل اإمام 
 يا�شمين �شبري.

التوني. معتز  • الإخراج: 
.BG • الت�شنيف: 

تـــــدور اأحـــــــداث الــفــيــلــم 

النفخ  عازفي  من  فريق  حول 

مكلفين  اأنــفــ�ــشــهــم  يـــجـــدون 

اأن  يفتر�ض  الهند  في  بمهمة 

القوات  مــن  اأفـــراد  بها  يقوم 

الخا�شة.

عاليا  الهندية  ال�شينما  نجمة  تقول 

في  التمثيل  تــجــرب  اأن  تــريــد  اإنــهــا  بــهــات 

الإنترنت  على  م�شل�شل  في  اأو  هوليوود 

اأن  بعد  نتفليك�ض  مثل  �شركة  اإنــتــاج  مــن 

حققت نجاحا باهرا في بوليوود على مدى 

اأربعة اأعوام. وقالت الممثلة التي تبلغ من 

العمر 23 عاما اإنها تود اأي�شا اأن تعمل في 

لوليوود )ال�شينما الباك�شتانية( وتوليوود 

نوليوود  وحــتــى  الــهــنــد(  جــنــوب  )�شينما 

ب�شركة  اإعجابها  واأبدت  نيجيريا(  )�شينما 

الــذي  المحتوى  تــنــوع  ب�شبب  نتفليك�ض 

المحتوى  لهذا  الو�شول  واإمكانية  تقدمه 

من جميع اأنحاء العالم.

فــي مقابلة  لــرويــتــرز  بــهــات   وقــالــت 

للو�شول  ت�شعى  قبلة  هــولــيــوود  »حتما 

الوقوف  من  اأعــوام  ب�شعة  بعد  ربما  اإليها 

على قدميك في ال�شينما الهندية.  »�شاأدخل 

حتما  لكن  اأبــطــاأ  بوتيرة  ربما  العالم  هــذا 

لدي خطط لذلك.« وت�شير بهات على خطى 

ت�شوبرا  برياناكا  مثل  معروفين  نــجــوم 

لنف�شيهما  �شنعا  الــلــذيــن  خـــان  وعــرفــان 

ـــوليـــات الــمــتــحــدة.  بــالــفــعــل ا�ــشــمــا فــي ال

وتلعب ت�شوبرا دور البطولة في الم�شل�شل 

اأن  المقرر  ومــن  »كوانتيكو«  التلفزيوني 

تلعب دورا في الفيلم المقبل »باي ووت�ض« 

اأو »مراقبة الخليج«.

�شبعة  في  مثلت  التي  بهات  وقالت   

بم�شيرة  معجبة  اإنها  الآن  حتى  فقط  اأفالم 

الممثلة الأمريكية جنيفر لوران�ض.

 واأ�شافت »جنيفر لوران�ض �شخ�شية 

اأحـــب  لأنـــنـــي  مــثــلــهــا  اأكـــــون  لأن  اأتــطــلــع 

مثل  اأفــــالم  ــي  ف تمثل  فــهــي  اخــتــيــاراتــهــا. 

)األعاب الجوع( لكنها تمثل اأي�شا في اأفالم 

مثل »كتاب اللعب المر�شع بالقطيفة«.

نجمة 
ال�صينما الهندية 
عاليا بهات 
تطمح للعمل في 
هوليوود

خانة  فــي   »2 »ال�شعوذة  فيلم  يدخل 

الأ�شلي  الفيلم  على  تتفوق  التي  الأجــزاء 

غير  مفاجاآت  فيقدم   ،2013 في  ال�شادر 

التي  الناجحة  الرعب  ق�شة  عن  متوقعة 

ال�شبعينيات.  فــتــرة  فــي  اأحــداثــهــا  تـــدور 

باتريك  بطولة  من  »ال�شعوذة«  فيلم  كــان 

المحقَقين  بدور  فارميغا  وفيرا  ويل�شون 

ولورين  اإيــد  للطبيعة  الخارقة  بالظواهر 

ق�ش�ض  بقوة  الم�شاهدين  ذّكر  وقد  وارن، 

المخرج  اأّن  واأثـــبـــت  المتقنة  ــاح  ــب ــش الأ�

هذا  عاد  حقيقي.  رعب  �شّيد  وان  جيم�ض 

وقد  مــجــددًا  الجماهير  ــة  لإخــاف الــثــالثــي 

خا�شة  تقليدية  اأجواء  في  الجزء  هذا  ُنّفذ 

تعّمق  مــا  و�ــشــرعــان  الأرواح،  بــمــطــاردة 

موا�شيع  ل�شت�شكاف  الق�شة  جوانب  في 

وراء  الكامنة  والقناعات  والإيمان  الروؤى 

العالم الب�شري.

الــ�ــشــابــق، يتبع  ــجــزء  ال عــلــى غــــرار 

اإيقاعًا تدريجيًا. بعدما   »2 »ال�شعوذة  فيلم 

الدمية  ق�شة  عبر  ف�شولنا  فيلم  اأول  اأثــار 

بمطاردة  الــبــدء  قبل  اأنــابــيــل  الم�شكونة 

الجزء  يــبــداأ  بــيــرون،  عائلة  فــي  الأ�ــشــبــاح 

الجديد في اأميتيفيل قبل التوجه لمطاردة 

اإنكلترا.  اأنفيلد،  فــي  ال�شريرة  الأرواح 

موت  عــن  تجديفية  روؤى  لــوريــن  ت�شاهد 

زوجها وتريد اأن تاأخذ ا�شتراحة من عملها، 

اإثبات الدعاءات  الكني�شة  لكن تطلب منها 

المرتبطة بالروح الوح�شية وغير الب�شرية 

التي ت�شكن ال�شغيرة جانيت هودغ�شون.

ال�شينمائي  الم�شور  مع  وان،  يثبت 

الفائقة  براعته  بورغي�ض،  دون  المخ�شرم 

في ا�شتعمال الكاميرات كاأداة ل�شرد الق�شة 

بجهاز  ومرعبة  م�شّوقة  م�شاهد  ويبتكر 

ب�شيط ي�شمح بتحريك الكاميرا في التجاه 

�شبه  باإيقاع  الكاميرا  تتحرك  يريده.  الذي 

دائم وتن�شر جوًا من ال�شطراب الم�شتمر. 

تعر�ض  ق�شيرة  لقطات  بين  تتنقل  كذلك 

تلتقطها  وم�شاهد  الممثلون  ي�شاهده  ما 

كاميرا مزّودة، على ما يبدو، بعقل خا�ض 

وتمّر  �شال�شة  بكل  الــغــرف  فُت�شّور  بها، 

اأ�شلوب  يدفع  طيف.  وكاأنها  الزوايا  على 

البحث  اإلــى  الم�شاهدين  الإخــراجــي  وان 

يخ�شون  ويجعلهم  بدورهم  الحقائق  عن 

الــذي  الم�شهد  خـــارج  الــواقــعــة  المظاهر 

يــ�ــشــاهــدونــه. غــالــبــًا مــا تــكــون الــتــطــورات 

الكبيرة والمخيفة على مراأى من الجميع.

ب�شيطة،  م�شاهد  عــر�ــض  خـــالل  مــن 

ق�شايا   »2 »ال�شعوذة  فيلم  في  وان  يعك�ض 

الــروؤى  عــن  اأحــيــانــًا  ومتناق�شة  متداخلة 

والقناعات. توؤمن ال�شخ�شيات بما ت�شاهد 

داخــــل مــنــزل هــودغــ�ــشــون. تــبــقــى الأدلــــة 

يمكن  ل  لكن  الفيلم،  في  معقدة  الب�شرية 

والأ�شرطة  الفيديوهات  رغم  بها  الوثوق 

جانيت  حــالــة  تــو�ــشــح  الــتــي  الــ�ــشــوتــيــة 

ــروؤى  ب نثق  اأن  الأ�ــشــهــل  مــن  الم�شكونة. 

ي�شّكل  الآخـــــر.  الــعــالــم  قـــوى  عــن  ــوريــن  ل

والثقة  المنظورة  غير  بالظواهر  الإيمان 

اإيد  بين  القائمة  العالقة  اأ�شا�ض  المتبادلة 

بمثابة  الــعــالقــة  هـــذه  ــكــون  وت ولـــوريـــن، 

بو�شلة اأخالقية للق�شة.

من  مو�ّشعة  ن�شخة  الفيلم  هذا  ُيعتبر 

الذي  وان  يلجاأ  الأ�شلي.  »ال�شعوذة«  فيلم 

 »7 »غا�شب  فيلم  اإخـــراج  من  لتوه  انتهى 

اإلى تقنية ال�شور المحو�شبة من وقت اإلى 

اآخر لعر�ض الم�شاهد المخيفة بدل الكتفاء 

تلك  تكون  ل  والفاعلة.  ال�شل�شة  بكاميراته 

الكائنات المخيفة والمتحركة مرعبة بقدر 

ل  لكن  بــوجــودهــا  نــعــرف  الــتــي  الكائنات 

ن�شتطيع روؤيتها.

امــتــدادًا  الــجــزء  هـــذا  اعــتــبــار  يمكن 

ال�شريرة«  الأرواح  »طـــارد  لفيلم  روحــيــًا 

ليندا  مكان  وولــف  مادي�شون  فيه  وتحّل 

هــودغــ�ــشــون  ــيــت  جــان دور  لأداء  بــلــيــر 

الــ�ــشــعــيــفــة. تـــــدور اأحــــــداث الــقــ�ــشــة في 

اجتماعية  مخاوف  وت�شود  نف�شها  الفترة 

والعائلة  الطبقية  ب�شاأن  مماثلة  و�شيا�شية 

محنة  حـــول  كلها  وتــتــمــحــور  والأمـــومـــة 

للطبيعة.  ــة  ــخــارق ال هــودغــ�ــشــون  عــائــلــة 

التي  الكال�شيكية  الأعمال  نتذّكر  اأن  ي�شهل 

فيلم  ي�شّكل  لكن  نف�شها،  الخانة  في  ت�شّب 

ومعا�شرة  متطورة  ن�شخة   »2 »ال�شعوذة 

خ مكانته الكال�شيكية  من هذه الق�شة وُيَر�شِّ

ق�ش�ض  مــا�ــشــي  يــحــاكــي  كفيلم  الــخــا�ــشــة 

الرعب وم�شتقبلها في اآن.

»ال�صعوذة 2«.. ق�صة اأ�صباح متقنة!

األبــــا ي�صـــور فيلمـــه الجــديـد 

بـــيـــن نــــيــــويــــورك ولـــنـــدن

ـــض  ـــ� يــ�ــشــور الــنــجــم اإدري

ــا حــالــيــًا بــوليــة نــيــويــورك  ــب األ

الجديد  فيلمه  م�شاهد  من  عــددًا 

 ،»The Dark Tower«

نيويورك  بين  ما  ت�شور  والتي 

الفيلم  اأحـــداث  ولــنــدن، وتـــدور 

حـــول حــامــل الــ�ــشــالح )رولنـــد 

يطوف  والــــذي  دي�شت�شاين(، 

ــم الـــغـــرب الــقــديــم بــحــثــًا  مــعــال

ـــاًل منه في  اأم الــظــالم  ــرج  عــن ب

�شيحافظ  البرج  هــذا  بلوغ  اأن 

وي�شارك  المتهاوي.  عالمه  على 

توم  النجوم  الفيلم  بطولة  فى 

ماثيو  وينيك،  كاثرين  تايلور، 

هالي،  ايــرل  جاكي  ماكونهي، 

فران كرانز، والفيلم من المقرر 

طرحه في 17 فبراير 2017.

منى زكي تتعاون مع العريان

 Ghostbusters

مثقل باأ�صباح ما�صيه

يبدو اأن العام الحالي هو عام 

النجمة منى زكي؛ حيث ا�شتطاعت 

كبيرا  نجاحا  تحقق  اأن  وبجدارة 

النجم  مع  �شنة«   30 »من  فيلم  في 

ــقــا، قـــدمـــت مــنــى في  ــ�ــش اأحـــمـــد ال

حنان  ال�شاعرة  �شخ�شية  الفيلم 

ــفــتــاة الــ�ــشــكــنــدريــة  الـــبـــغـــدادي، ال

والتي  القلب،  وطيبة  الموهوبة 

بهجت  اأيمن  ال�شيناري�شت  ر�شمها 

�شديدة  ظــل  وبخفة  بــبــراعــة  قمر 

وجــ�ــشــدتــهــا مــنــى زكــــي بــجــدارة 

حقيقية.

ويح�شب لمنى زكي ما فعلته 

الم�شداقية مع جمهورها  اأجل  من 

عوامل  هناك  اأن  اإل  ال�شارع،  ومع 

هذا  نجاحها  حفرت  طالما  اأخــرى 

التمثيلي  الأداء  قوة  ومنها  العام، 

لديها. 

الفنانة  اأبــدت  اآخر  جانب  من 

منى زكي موافقتها على ال�شتراك 

مع  جديد  �شينمائي  م�شروع  فــي 

الـــعـــريـــان، بعد  ــمــخــرج طــــارق  ال

القمر«  »اأ�شوار  الأخيرة  تجربتهما 

التي عر�شت العام الما�شي.

ال�شيناريو  قراءة  طلبت  منى 

نهائي،  ب�شكل  عليه  الموافقة  قبل 

الــعــريــان  مـــع  الــعــمــل  اأن  مـــوؤكـــدة 

ي�شعدها لأنها ت�شتفيد منه كممثلة.
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