
17

ح�سن حداد hshaddad@batelco.com.bh

من ذاكرة ال�سينما

المراأة كمخرجة للفيلم الروائي الم�صري

)2( 

التذاكر
ك 

شبا

العدد )14016( ـ ال�سنة الحادية والأربعون ــ  الأحد 4 ذوالقعدة 1437هـ ـ 7 �أغ�سط�س 2016م

تخرجت نادية حمزة من ق�سم ال�سيناريو بمعهد ال�سينما في بداية ال�سبعينات، 

نيازي  للمخرج  ،1971 وعملت كم�ساعدة مخرج مالزمة  التقريب عام  وعلى وجه 

فيلمًا  ثالثين  من  اأكثر  في  ا�ستركت  كما  حمدان(،  بني  )فار�س  فيلم  منذ  م�سطفى 

كم�ساعدة مخرج مع عدد كبير من المخرجين، من بينهم كما ال�سيخ، ح�سام الدين 

م�سطفى، توفيق �سالح، كمال عطية، �سيد زيادة، عبدالرحمن ال�سريف. وا�ستغلت 

من  )اللعبة(  فيلم  في  يا�سين  اإ�سماعيل  يا�سين  المخرج  منهم  �سباب  مخرجين  مع 

بطولة عادل اإمام. وكانت لها عدة محاولت في مجال كتابة ال�سيناريو ولكنها لم 

تر النور ب�سبب عدم اقتناع المنتجين بها، كما تقول المخرجة. ثم اتجهت لالإنتاج 

اإيمانًا منها باأنه من الم�ستحيل اأن يجروؤ منتج م�سري على منح امراأة فر�سة تحمل 

م�سئولية اإخراج فيلم �سينمائي روائي طويل.

فبداأت اأوًل بالإنتاج للغير .. )...خفت اأن اأبداآ بنف�سي واأف�سل فتكون نهايتي، 

لذا بداأت بفيلمي )العرافة( لعاطف �سالم، و)الطاوو�س( لكمال ال�سيخ. ومن خالل 

العملين نجحت ـ والحمد لّله ـ في فر�س ا�سمي كمنتجة، وعندما �سعرت باأنني اأقف 

حلم  تحقق  وهكذا   .. الأول  عملي  اإخراج  فر�سة  نف�سي  منحت  ثابتة  اأر�سية  فوق 

حياتي واأ�سبحت مخرجة(# الفيديو العربي ـ يونيو 1984.

اإنتاج عام ،1983 محاولة  بداأت نادية حمزة كمخرجة بفيلم )بحر الأوهام( 

من  التجارية  التوليفة  له  قدمت  حيث  للجمهور.  المو�سل  الطريق  لخت�سار  منها 

خالل التعر�س لحياة بائعات الهوى وعالم الكباريهات وما يتبعه من رق�س وغناء 

ومغامرات اإلى اآخره.

الذي  ال�سائك  المو�سوع  ذلك  الهوى،  بائعات  حياة  تناول  الفيلم  هذا  ولأن 

اأن  بد  فال  الــهــوى(،  درب  بــاب،  )خم�سة  فيلمي  منع  بعد  الرقباء،  يداعب  اأ�سبح 

يتعر�س الفيلم للرقابة. وهذا التعر�س من قبل الرقابة ربما اأعطى للفيلم اأكبر دعاية 

اإعالنية مجانية، وحافز للمتفرج على م�ساهدة الفيلم. في البدء غيرت الرقابة ا�سم 

الفيلم، الذي كان )البنت لوله الأبهة(، وحذفت منه جزء من دور �سبي العالمة )70 

المخرجة  اأ�سافت  ذلك،  بعد  الفيلم  ق�سر  ولتالفي  ال�سينمائي(،  ال�سريط  من  متر 

م�سهدين، دعمت بهما ال�سخ�سيات )90 مترًا(.

تدفعها  التي  البنت   .. �سابق  فيلم  من  اأكثر  في  وقدمت  تقليدية،  الفيلم  فكرة 

الخروج من  ثم تحاول  البغاء، ومن  عالم  اإلى  النحراف والنجرار  اإلي  الظروف 

هذا العالم، بعد توبتها ومعرفتها للطريق ال�سليم.

تقول المخرجة من خالل فيلمها هذا، باأن قيم الإن�سان ل ي�سح التنازل عنها، 

الفكرة  مبادئ.  بال  �ساقط  اإن�سان  اإلى  تدريجيًا  �سيتحول  واإل  ظــروف،  اأية  تحت 

وغير  ركيكًا  جاء  الفكرة  لهذه  ال�سينمائي  التناول  اإنما  عليها،  غبار  ل  ذاتها  بحد 

الذي  ـ  ال�سيناريو  المبتذل. وكان  التجاري  الطابع  اتخذ  اأنه  متنا�سق، عالوة على 

ـ هو نقطة ال�سعف الرئي�سية لخلوه من الموا�سفات الفنية  اأي�سًا  كتبته المخرجة 

الفيلم عن�سري  اأفقد  مما  �ساذجة و�سعيفة،  لل�سيناريو، فظهر ب�سورة  والإبداعية 

ال�ستمتاع والإقناع، والقدرة على تو�سيل الفكرة للمتفرج.

فيلم  فــي  الثانية  الإخــراجــيــة  تجربتها  على  حمزة  نــاديــة  اأقــدمــت  ــك،  ذل بعد 

فيلمها  من  باآخر  اأو  ب�سكل  اأح�سن  حظه  يكن  لم  الذي   1984، عام  اإنتاج  )الن�ساء( 

بدون  م�سطحة،  ن�سائية  نماذج  المخرجة  قدمت  حيث  ب�سيطة.  بدرجة  ل  الأول ٌ

خلفيات وبدون تعمق، واأظهرت المراأة في �سورة م�سوهة، اعتمادا على نماذج من 

البورجوازية ال�سغيرة، حيث الإمكانيات غالبًا محدودة والطموحات كثيرة، لذلك 

باأية  والقت�سادي  الجتماعي  واقعها  تغيير  اإلى  ت�سعى  الفيلم  في  المراأة  ن�ساهد 

طريقة ممكنة للح�سول على المال، حتى ولو كانت طرق ملتوية وغير قانونية بل 

و�ساذجة، مما اأحدث خلخلة في بناء ال�سخ�سيات.

فالمحامية )بو�سي( الناجحة في عملها نجدها نموذجًا للكبرياء، حيث ت�سر 

ما  �سرعان  ولكنها  يا�سين(،  )محمود  زوجها  من  طالقها  بعد  فندق  في  ت�سكن  اأن 

علي  بالح�سول  يحلمان  كانا  التي  العمارة  انهيار  �ساهدت  اأنها  لمجرد  اإليه  تعود 

التي  �سقة فيها .. هل هذا منطق طبيعي؟! وهل هذا الحدث يكفي لتحديد العالقة 

تربط بين الزوجين.

معيدة  تكون  بــاأن  تحلم  كانت  التي  الزوجة  هو  للمراأة،  الثاني  والنموذج 

بالجامعة )ماجدة زكي( ولكن ينتهي طموحها بعد زواجها من رجل معقد )نجاح 

ولكننا  اإهاناته.  وتلقي  وخدمته  الأطفال  لإنجاب  البيت  في  ي�سجنها  الموجي( 

كليًا،  لزوجته  الزوج  معاملة  تتغير  واأرحــب،  اأكبر  �سقة  اإلى  انتقالهما  بعد  نفاجئ 

وكاأن تغيير المكان هو الحل الجذري والنهائي لكل م�ساكلهما.

الفيلم  يفيد  ول  ال�سيناريو،  على  زائــدًا  يعتبر  والــذي  الأخير،  النموذج  اأما 

للعمل  لت�سافر  ر�سمية  اأوراق  في  تزور  التي  علوي(  )ليلى  المراأة  ق�سة  بتاتًا، هو 

لإقحام  مبرر  اأي  ـ  اأي�سًا  ال�سيناريو  كاتبة  وهي  ـ  المخرجة  تعطينا  ول  بالخارج. 

تلك الق�سة في الفيلم.

اإدا اأرادت نادية حمزة، في فيلمها هذا، اأن تدافع عن المراأة وتعالج ق�ساياها، 

اختارتها  التي  فالنماذج  ق�سد،  غير  عن  ربما  ذلك،  في  اأخفقت  باأنها  الوا�سح  فمن 

ت�سيء اإلى المراأة ول تدافع عنها.

اأمهات �سيئات

النوع: دراما، كوميديا 

الزمن: 101 دقيقة

الـــبـــطـــولـــة: مـــيـــال كــونــيــ�ــس، 

كري�ستين بيل

الإخراج: جون لوكا�س

 R :الت�سنيف

حول  الفيلم  اأحداث  تدور 

�سبه  حياة  تعي�س  �سابة  امــراأة 

اأطــفــال  عظيم،  زواج  مثالية، 

ت�سبق �سنها، منزل خالب، لكن 

تقدمها في م�سيرة عملها يبعث 

تعمل  اأنها  رغــم  الإحــبــاط  على 

وبــالــتــزام  م�ساعف  بمجهود 

التي  زائد، لكن مع الإحباطات 

الو�سول  تو�سك على  تواجهها 

اإلى نقطة النفجار. 

الفرقة االنتحارية 

النوع: خيال علمي، اأك�سن

الزمن: 130 دقيقة 

البطولة: ويل �سميث، مارجوت 

روبي 

الإخراج: ديفيد اإير

)+ 13( BG :الت�سنيف

ــــــدور اأحــــــــداث الــفــيــلــم  ت

الم�ساجين  من  مجموعة  حول 

الأكــــثــــر �ـــســـرا عــلــى الأر�ـــــس 

ــعــرفــون بــا�ــســم  واأ�ــســبــحــوا ي

يتم  النـــتـــحـــاريـــة(  )الـــفـــرقـــة 

ــة  ــطــة وكــال تــجــنــيــدهــم بــوا�ــس

وتزويدهم  غام�سة  حكومية 

الأ�سلحة  مــن  هائلة  بتر�سانة 

خا�سة  مهمات  تنفيذ  اأجــل  من 

�سديدة الخطورة، ومقابل ذلك 

الأمان وحماية  يح�سلون على 

بع�س  عـــن  فــ�ــســال  الــ�ــســلــطــات 

المزايا الأخرى.

الناطق  الــدرامــي  الفيلم  هــذا  فــي 

الممثلة  هذه  تتحّمل  الإ�سبانية،  باللغة 

�سديدًا  األمًا  اأو�سكار  بجائزة  الفائزة 

زوجها  عن  انف�سلت  اأّم  ماجدة،  بدور 

حديثًا  العمل  عــن  عاطلة  واأ�ــســبــحــت 

ــثــدي في  ــّخــ�ــس لــديــهــا �ــســرطــان ال و�ــسُ

العالج  جولت  خالل  الثالثة.  المرحلة 

الكيماوي الموؤلمة وجراحة ا�ستئ�سال 

عالقة  من  الأمل  ماجدة  ت�ستمّد  الثدي، 

َحْمل  تو�سار( وتجربة  )لوي�س  جديدة 

والأهم من ابنها ال�سغير )تيو بالنيل(.

كانت  اإنها  عامًا(   42( تقول كروز 

قبل  مختلفة  بطريقة  الــــدور  ــوؤدي  ــت ل

ولونا  �سنوات(   5( ليو  ولَديها  اإنجاب 

)�سنتان( من زوجها خافيير باردم.

اأو�سحت كروز اأثناء تناول فطور 

»ل  المقدد:  واللحم  البي�س  من  موؤلف 

بجميع  نمّر  اأن  �ــســرورة  بذلك  اأعــنــي 

لكني  الــ�ــســخــ�ــســيــة،  لــفــهــم  الـــتـــجـــارب 

تواجه  الطفل.  هذا  اإلــى  نظرتها  اأدرك 

يهدد  الـــذي  الــوحــ�ــس  ــك  ذل ال�سخ�سية 

بحرمانها من اأكثر ما تحّبه. اإنها تجربة 

مفجعة«.

بفيلم  كــروز  عالقة  تتجاوز  لكن 

اأهم  اإنها  الأمومة:  غرائز   Ma Ma
تجربة تخو�سها كمنِتجة. كتب المخرج 

ال�سيناريو  ميديم  خوليو  الإ�سباني 

مــنــذ �ــســنــوات لــكــنــه لــم يــعــر�ــســه على 

بقوة  الممثلة  انبهرت  كروز.  قبل  اأحد 

ال�ستفزازية  والأحـــداث  الق�سة  بطلة 

ــودات  ــس ــ� ــه لإعـــــــداد م ــع وتـــعـــاونـــت م

متنوعة، فقّدمت له المالحظات وقابلت 

ال�سرطان  ومر�سى  الأطــبــاء  من  عــددًا 

والناجين لتقديم عمل �سادق.

لــحــظــة  عـــلـــى  الـــتـــركـــيـــز  اأرادت 

ت�سخي�س المر�س، حين اأ�سّرت ماجدة 

على الذهاب اإلى �سالون التجميل واإلى 

فيها  ي�سارك  التي  الــقــدم  كــرة  مــبــاراة 

ابنها قبل بدء العالج.

عمومًا،  الأفالم  »في  كروز:  تقول 

يــحــمــل هـــذا الــمــ�ــســهــد طــابــعــًا درامـــيـــًا 

للواقع  ال�سخ�سيات  فتر�سخ  بامتياز 

وتغرق في اإحباط تام. لكن كتب ميديم 

كثيرًا  اأعجبتني  بطريقة  الم�سهد  هذا 

مماثلة  ــعــال  اأف ردود  �ــســاهــدُت  لأنــنــي 

اأكون  اأن  معنى  الواقع(ما  اأر�س  )على 

لــدّي  لكن  اأعــتــذر  بال�سرطان؟  م�سابة 

اأن  يجب  هل  �سعري:  لت�سفيف  موعد 

عن  ال�سخ�سية  تتكلم  األغيه؟.  اأم  اأبقيه 

ردة  ت�سير  لكن  جــدًا  �سخيف  تف�سيل 

الهرب  في  ال�سديدة  رغبتها  اإلــى  فعلها 

من تلك اللحظة باأ�سرع وقت ممكن«. 

فيلم 

 Ma Ma
ثــانــي عمل  هــو 

عن  كــروز  فيه  ت�سارك 

 Elegy فيلم  بعد  الثدي  �سرطان 

2008 حيث توؤدي دور طالبة  في عام 

اأ�ستاذها،  مع  عالقة  تخو�س  جامعية 

هذا  في  عليها  التعب  معالم  تزداد  لكن 

ومليئة  و�سلعاء  عارية  فتظهر  العمل، 

بالندوب، لم اأفّكر للحظة باأنني �ساأبدو 

�سخ�سية  اأحــــب  قــبــيــحــة.  اأو  جميلة 

ماجدة لأنها تمّثل جميع اأولئك الن�ساء. 

كروز  اأنهت  لتكريمهّن.  طريقتي  اإنها 

بعنوان  كوميدية  درامــا  ت�سوير  للتو 

مع   The Queen of Spain
في  باتينكين.  وماندي  اإلوي�س  كــاري 

�ستطرح  ال�سنة،  هــذه  من  لحــق  وقــت 

فيلمًا وثائقيًا ق�سيرًا اأخرجته بنف�سها، 

بعنوان )1 في كل مئة األف(، ويتناول 

�سرطان الدم لدى الأولد. تقول كروز 

كي  يــكــفــي  بــمــا  �ــســجــاعــة  لي�ست  ــا  ــه اإن

ُتخِرج فيلمًا طوياًل قبل خم�س اأو ع�سر 

�سنوات 

لكنها  الأقــــل،  على 

الق�سير  فيلمها  لإخراج  تخطط 

الثالث في ال�سنة المقبلة.

خو�س  »اأردُت  كــروز:  ت�سيف 

المراهقة  اأيام  منذ  الإخــراج  تجربة 

يــومــًا.  الــفــكــرة  هــذه  تفارقني  ــم  ول

بالن�سبة اإلى الإنتاج، �ساأقوم باأعمال 

اإ�سافية لكني ل اأحب اأن اأعمل على 

ثالثة اأو اأربعة م�ساريع في الوقت 

نف�سه. اأنا ممثلة لكني اأرّبي طفَلين 

اأعمل طوال الوقت.  اأي�سًا لذا ل 

اأحاول اإيجاد التوازن المنا�سب 

بين العالَمين«.

الأمومة.. كيف اأّثرت في دور 
بينيلوبي كروز الدرامي في فيلم 

»Ma Ma«

داأبت هوليوود في اأفالمها على ت�سوير الرئي�س الأميركي على اأنه «رمز الأمة«، وهي 

�سورة ظلت تكر�سها في الأذهان منذ ثالثينيات القرن الما�سي.

اأميركا  توحيد  على  قادر  خارق«  »بطل  كـ  تقديمه  على  وعملت 

اأجمع، كما  العالم  يقود  اأن  اأحيانًا على  الأزمات، وقادر  في مواجهة 

في فيلم »يوم ال�ستقالل: النبعاث» )2016(، حيث يتحدث الرئي�س 

تجربة  من  الثالثينيات وتحديدا  منذ  اأجمع.  العالم  با�سم  الأميركي 

المخرج هنري فوندا في فيلم »لينكولن ال�سغير«.

الآن  اإلينوي« وحتى  »لينكولن  فيلم  وكذلك جون كروميل عبر 

وانما  الأميركي،  للرئي�س  واحدة  �سورة  على  هوليوود  تحافظ  لم 

اختلفت بح�سب معطيات ال�سيا�سة الأميركية العامة.

اإلى مدى  بالإ�سافة  كاريزما،  به من  يتمتع  الرئي�س وما  وقوة 

حظًا  الأوفــر  كان  نيك�سون  الرئي�س  ولعل  العالم،  باأحداث  ارتباطه 

ال�سينما،  �سا�سة  على  تربعوا  الذين  الأميركيين  الروؤ�ساء  بين  من 

الرئي�س جون كينيدي  ب�سبب ارتباطه بف�سيحة »ووتر غيت«، تاله 

بف�سيحة  ارتبط  الذي  كلينتون  بيل  يفلت  لم  فيما  اغتياله،  ب�سبب 

مونيكا لوين�سكي.

الرئي�س  لم تتوان هوليوود في تقديم  الما�سية،  العقود  خالل 

الأميركي على هيئة »البطل الخارق« الموحد لالأمة، والقائد الأعلى 

دور  لعب نجوم هوليوود  كثيرة  اأفالم  في  اأجمع، وذلك  وللعالم  لها 

البطولة فيها، من بينها فيلم Primary Colors )1998( المقتب�س عن رواية تحمل 

الرئي�س  فترة  من  نيكول�س،  ميك  اأخرجه  الــذي  الفيلم  اأحــدث  وا�ستوحيت  ذاتــه  ال�سم 

الأ�سبق بيل كلينتون..

الممثل  قدم  حين  في  ببراعة.  الأميركي  الرئي�س  دور  ترافولتا  جون  فيه  اأدى  وقد 

الرئي�س  �سورة  لوري،  رود  للمخرج   )The Contender( فيلم  في  بريدجز،  جيف 

 )Air Force One( الذكي والقوي. ول تزال ب�سمات هاري�سون فورد تلمع في فيلم

.)1997(

حيث يعد هذا الفيلم من اأف�سل اأفالم فورد، الذي يلعب فيه دور الرئي�س الذي يتمكن 

الرئي�س. ول يمكن  اإرهابية ت�سيطر على طائرة  من خو�س معركته �سر�سة مع مجموعة 

..)Deep Impact( اإغفال الدور الذي لعبه الممثل مورغان فريمان في فيلم

اأزمة  من  باأمان  الخروج  في  العالم  ي�ساعد  الــذي  القائد  الرئي�س  بــدور  يطل  حيث 

اآخرها في فيلم  اأفالمها،  التي كررتها هوليوود مرات عديدة في  تواجهه، وهي ال�سورة 

واللذان   ،2016 في  والثاني   1996 عام  الأول  بجزاأيه   )Independence Day(

يتحدثان عن غزو ف�سائي لالأر�س.

 White( فيلم  في  فوك�س،  جيمي  الممثل  الــدور  هذا  في  لمعوا  الذين  بين  ومن 

اأ�سود. اأميركي  رئي�س  لأول  �سورة  فيه  قدم  حيث   ،)2013(  )House Down
وهنا ل بد اأن نذكر فيلم �ستيفن �سبيلبرغ التاريخي »لينكولن« ولعب بطولته دانيال 

دي لوي�س بدور رئي�س الوليات المتحدة اأبراهام لينكولن و�سالي 

فيلد بدور ميري توود لينكون.

الفيلم الذي يغطي فيه الأ�سهر الأربعة الأخيرة من  واقتب�س 

حياة لينكولن عن جزء من رواية دوري�س غودوين بعنوان »فريق 

ور�سح  لينكولن«،  لأبراهام  ال�سيا�سية  العبقرية  المناف�سين:  من 

الفيلم لـ 8 جوائز غولدن غلوب، و12 جائزة اأو�سكار، ليكون الفيلم 

الأكثر تر�سيحًا لالأو�سكار في 2013.

ح�سانة موؤ�س�سة الرئا�سة، لم تمنع �سناع الأفالم من توجيه 

�سياط نقدهم ل�سيد البيت الأبي�س، ليظهروا ف�سل �سيا�سة بع�سهم، 

وقد جاء بع�سه ب�سيغة كوميدية.

فيما اتخذ اآخرون خطًا تراجيديًا، لتكون الف�سائح المرتبطة 

اأبرزها  ومن  الأفــالم،  لهذه  الفقري  العمود  الأبي�س  البيت  ب�سيد 

)Dave( للمخرج ايفان ريتمان، وفيه يج�سد الممثل كيفين كالين 

دور الرئي�س الذي يدخل في غيبوبة طويلة، ما ي�سطر م�ساعدوه 

اإلى ا�ستئجار �سبيه له ليلعب دوره اأمام ال�سعب.

وهناك اأي�سًا الممثل جين هاكمان قدم �سورة �سلبية للرئي�س 

�سالحياته  ي�ستغل  وفيه   ،)Absolute Power( فيلم  فــي 

تت�ساعد  حرا�سه  باأيدي  وفاتها  وبعد  اأ�سدقائه  اأحــد  زوجــة  على  يعتدي  عندما  كرئي�س 

الأمور لي�ستعر�س النفوذ القوي للرئي�س في كل الموؤ�س�سات.

انتقد  اأعمال  من  �ستون،  اأوليفر  المخرج  قدمه  ما  اإغفال  يمكن  ل  الجانب،  هذا  وفي 

فيها موؤ�س�سة الرئا�سة، كما في فيلمه «دبليو» )W.( الذي يظهر فيه الرئي�س جورج بو�س 

البن، بمظهر كوميدي بحت، ويبين فيه اأن بو�س يفتقد الحنكة ال�سيا�سية، واأنه �سطحي 

وعديم الخبرة، معبرًا في الفيلم الذي لعب بطولته الممثل جو�س برولين، عن ا�ستغرابه 

من كيفية و�سول بو�س البن للحكم وبقائه �سيدًا للبيت الأبي�س لثماني �سنوات.

حكاية بو�س تلك لم تكن تجربة �ستون الأولى مع موؤ�س�سة الرئا�سة الأميركية، ولعل 

فيلم «جي اف كيه» )JFK( الذي قدمه في 1991 كان الأبرز، ففيه �سلط ال�سوء على اأخطاء 

ال�سيا�سة الأميركية، عبر عملية اغتيال الرئي�س جون كينيدي، ليفتح النار على ال�سيا�سيين 

الأميركيين عبر التلميح اإلى اأنهم لن يتوانوا في قتل الرئي�س في حال تعار�ست �سيا�سته 

تناولت  التي  تلك  بين  من  الأف�سل  اأنــه  على  و�سف  تحديدًا  الفيلم  هــذا  م�سالحهم،  مع 

اغتيال الرئي�س كينيدي، فقد مثل «�سربة موجعة» للتقرير الر�سمي حول موؤامرة اغتيال 

كينيدي عام 1963. خط النقد الذي �سلكه اوليفر �ستون بدا وا�سحًا في فيلمه «نيك�سون» 

)Nixon( الذي قدمه عام 1995، وركز فيه على غرور الرئي�س نيك�سون وبين افتقاده 

بـ«ظاهرة»  ت�سميته  يمكن  لما  دقيقًا  ت�سريحًا  فيه  قدم  كما  المحنك،  ال�سيا�سي  مقومات 

نيك�سون كرئي�س و�سيا�سي.

 Southside with( وقريبا، �ستفتح �سالت ال�سينما العالمية اأبوابها اأمام فيلم

بين  الأول  اللقاء  لحظات  رومان�سية  بطريقة  تان  ريت�سارد  مخرجه  يروي  الذي   )You
الرئي�س الأميركي باراك اأوباما، وزوجته مي�سيل، عار�سًا لتفا�سيل وقوعهما في الحب، 

ليكون هذا الفيلم الذي يلعب بطولته تيكا �سومبتر وفاني�سا بيل كالواي وباركر �سويرز، 

ليظهر  الكبيرة،  ال�سا�سة  الحالي على  الأميركي  الرئي�س  الذي يعر�س حياة  الأول تقريبًا 

فيه الرئي�س الأميركي ب�سورة «الرومان�سي»، بعد اأن اعتادت هوليوود على تقديم الرئي�س 

ب�سور عدة بع�سها كوميدي، واأخرى محارب لم�سا�سي الدماء.

الرئي�س الأميركي »بطل خارق« في هوليوود

تعطيل عقلة الأ�صبع

ال�سينمائي  الــمــ�ــســروع  تعطل 

الفنانة  يعيد  الــذي  الأ�سبع«  »عقلة 

لأ�سباب  ال�سينما،  اإلى  الدين  عز  مي 

اأحمد  موؤلفه  انتهاء  ولعدم  اإنتاجية، 

البيه من كتابة نهاية الفيلم.

م�سروعها  انــفــراج  تنتظر  مــي 

الفيلم  باأن  علمًا  الجديد  ال�سينمائي 

خرج من �سباق العر�س خالل مو�سم 

عيد الأ�سحى المقبل.

تنع�س  اأن  ـــاأمـــل  ت كـــانـــت  مـــي 

نجوميتها �سينمائيا بعد ردود الفعل 

م�سل�سلها  بها  حظي  التي  ال�سلبية 

الــــدرامــــي »وعــــــد« نــافــ�ــســت بـــه في 

المو�سم الرم�ساني ال�سابق.

رغم اختالف التفا�سيل، فاإن اختيار يوم العيد الوطني لفرن�سا »يوم البا�ستيل« 

من اأجل �سن هجوم اإرهابي تناولته ال�سينما العالمية قبل �سهرين فقط.

بينهم  من  ع�سابة  تعمل  األبا،  اإدريــ�ــس  بطولة  من  البا�ستيل«،  »يــوم  فيلم  ففي 

المهاجرين  �سد  ال�سائدة  النمطية  ال�سورة  ا�ستغالل  على  الأمــن،  في  رفيع  م�سوؤول 

واإثــارة  مكان  من  اأكثر  في  التفجيرات  من  ب�سل�سلة  البالد  لت�سرب  والم�سلمين، 

البنك  �سرقة  على  التغطية  اأجل  من  ال�ستقالل  يوم  في  وا�سعة  �سعبية  احتجاجات 

للقيام  الوطني  العيد  يوم  اختاروا  الفيلم  في  الإرهابيين  اأن  والمفارقة  المركزي. 

بعمليتهم من اأجل اأن تعطي دللة اأكثر على اأنها عمل اإرهابي تقليدي.

وذات التوقيت كان المف�سل لدى مهاجم الح�سود الغفيرة في ني�س، الذي ا�ستقل 

�ساحنة كبيرة وده�س الع�سرات الذين تجمعوا لالحتفال بيوم البا�ستيل على �ساطيء 

الواقع هنا  الفيلم مع  الأقل. وي�سترك  84 �سخ�سا على  اأ�سفر عن مقتل  المدينة، مما 

من  الفرن�سيين  اأو  المهاجرين  و�سع  في  اأي�سا  لكن  التوقيت  اختيار  في  فقط  لي�س 

من  المهاجم  اأن  الفرن�سية  ال�سلطات  وك�سفت  الإرهابي.  الإطار  في  مهاجرة،  اأ�سول 

اأ�سل تون�سي ويبلغ من العمر 31 عاما، وهو ما يزيد من التوتر الجتماعي في البالد 

التي �سهدت اأزمات متكررة بين مجتمعي الفرن�سيين والمهاجرين.

التفجيرات  اإلى  يلجاأ  فلم  ال�سينمائي،  الخيال  فاق  الإرهابي  الخيال  اأن  ويبدو 

والأدوات المعتادة، بل ا�ستخدم هذه المرة �ساحنة لتت�سبب في �سرر اأ�سد وقعا ورعبا 

من انفجار �سخم.

هل ا�صتلهم اإرهابي ني�س 

توقيت هجومه من فيلم؟

Southside with You

ال�صينيون ي�صخرون من مات ديمون
اأطلقت  فقد  اأميركي،  بوجه  ولكن  بقوة،  المقبل  العام  قادمة  ال�سينية  ال�سينما  اأن  يبدو 

هذا  اإنتاج  تكلفة  بلغت  له،  الترويجي  الإعالن  العظيم«  ال�سين  »�سور  لفيلم  المنتجة  ال�سركة 

الفيلم 150 مليون دولر لي�سبح اأغلى اإنتاج �سينمائي �سيني حتى الآن.

الفيلم من بطولة الممثل الأميركي مات ديمون، وتدور اأحداثه قبل اأكثر من 1000 �سنة، 

ويتتبع قوة النخبة التي اتخذت موقفًا �سجاعا من اأجل الب�سرية من خالل اأحد اأبرز المعالم 

في العالم.

وهو اأول فيلم �سيني ناطق بالإنكليزية للمخرج ت�سانغ، الذي قال اإنه اأ�سخم فيلم اأخرجه 

على الإطالق.

اأمر  اأنه  ال�سيني، يبدو  الفيلم  لهذا  الأبي�س بطال  الأميركي  اأن يكون مات ديمون  ولكن 

لم يعجب الكثير من الم�ساهدين ال�سينيين، الذين اأثاروا �سجة كبيرة على مواقع التوا�سل 

دور  منح  من  ا�ستغرابه  تويتر  موقع  على  ال�سينين  الن�سطاء  اأحــد  اأبــدى  فقد  الجتماعي، 

البطولة لممثل اأميركي، في فيلم يتناول تاريخ ال�سين القديم، وغرد »ما الذي كانوا يحاولون 

اإبعاده عن اأنف�سهم؟ يبدو اأنه اإبعاد الممثلين الآ�سيويين عن هوليوود«. و�سخر م�ستخدم اآخر 

ال�سين  �سور  يتناول  الذي  الفيلم  هذا  عن  »مــاذا  فقال:  البطولة،  بدور  ديمون  مات  قيام  من 

اآخر  ت�ساءل  بينما  ديمون؟«!  مات  الجميع،  لدى  المف�سل  ال�سيني  النجم  بطولة  من  العظيم 

�ساخرا: »اإذا كنت من ال�سين، فلماذا ب�سرتك بي�ساء اللون؟«. ومع هذا كان للبع�س وجهة نظر 

اأخرى، وراأى اأن وجود ديمون كبطل جيد من اأجل ترويج العمل عالميا.
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