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من ذاكرة ال�سينما

وداعًا محمد خان..

 �سالم اإلى روحك المبدعة )3(

التذاكر
ك 

شبا

الكامريا يف ال�سارع

تتميز �أفالم محمد خان بخا�سية �لمتعة �ل�سينمائية، و�إن تفاوتت 

يتناول  �أن��ه  ف��ي  تكمن  تجربته  �أهمية  لأن  وذل��ك  �آخ���ر،  �إل��ى  فيلم  م��ن 

و�لتي  �ل�سعبية،  و�لمهن  �لب�سيطة  �لعادية  �ل�سخ�سيات  �أفالمه  في 

يتجاوزها غيره من �لمخرجين. وحتى لو تناولوها فاإنهم يالم�سونها 

�متالكهم  لعدم  �إما  ل�سببين،  وذلك  غير عميق.  �سطحي  �سريعًا وب�سكل 

لالإمكانيات �لفنية �لكافية لمعالجتها، �أو لأنهم ل يمتلكون �لجر�أة �لفنية 

للنزول بكاميرتهم �إلى �ل�سارع. 

�أما محمد خان، فهو يلتقط �ل�سخ�سية �لتي غالبًا ما ت�ستوقفه من 

�ل�سارع ليعيد �سياغتها وتطويرها في مخيلته، محماًل �إياها �إ�سقاطات 

�لروؤية  �إ�سافة  �إن�سانية و�جتماعية عميقة، ومن ثم  و�إيحاء�ت و�أبعاد 

ذلك  في  ي�ساعده  ذ�ت��ه.  في  يختمر  لما  و�لعاك�س  به  �لخا�س  و�لفكر 

ج�سد  �ل��ذي  فهو  �لطبيعية..  و�لأماكن  �ل�سو�رع  في  للت�سوير  ع�سقه 

ع�سقه ل�سو�رع �لقاهرة من خالل متابعته لمغامر�ت بطله �ل�سحفي في 

�أنه �أ�سر على ت�سوير م�سهد كامل  �أول �أفالمه )�سربة �سم�س(، لدرجة 

�لمنتج  ��ستعد�د  من  بالرغم  مترو،  �سينما  من  قريب  مطعم  في  ومعقد 

لبناء نف�س �لمقهى في �لأ�ستوديو .. )قلت ل �ساأ�سور هناك حيث كنت 

ذلك  عنى  لقد  �ل�سينما،  �إلى  ونذهب  و�لدي  مع  �لع�ساء  و�أتناول  �أذهب 

في   ون�ساأت  ولدت  لقد  �لمدينة،  �أحب  �أنا   )...( لي  بالن�سبة  مهم  �سيء 

�لتي  �أو  �أتذكرها،  �لتي  �لأماكن  في  �أ�سور  �أن  و�أحب  �لمدينة،  و�سط 

كنت قد زرتها !!(

�سينمائيًا،  مو�سوعًا  تاك�سي  �سائق  حياة  من  جعل  �ل��ذي  وه��و 

�لمدن  �لمتميزة بين  �لطويلة  �لطرق  تنقله بين  وخلق جوً� خا�سًا في 

�لع�ساء(  في فيلم )طائر على �لطريق(.. و�نتقل في فيلمه )موعد على 

�إلى �ل�سو�رع �لخلفية و�لجانبية ذ�ت �لمالمح �لخا�سة بالإ�سكندرية.. 

كرة  لعبة  متناوًل  �ل�سيقة  و�أزقتها  بحو�ريها  للقاهرة  ع�سقه  و�أثبت 

في  �لمطارد�ت  جو  و��ستغل  )�لحريف(..  فيلم  في  �ل�سعبية  �ل�سر�ب 

فيلمي  �لثاأر، ن�سف �أرنب  لت�سوير م�ساهد لمناطق جديدة في �لقاهرة 

لم ي�سبق �أن �ساهدناها في �لأفالم �لم�سرية.. وتابع رحلة عطية وعمر 

لت�سوير �لريف �لم�سري في فيلمي  خرج ولم يعد ، م�سو�ر عمر.. وقدم 

عالم �لخادمات وج�سد �إحباطاتهم في فيلم )�أحالم هند وكاميليا(. �إنها 

خالل  من  خان  محمد  ج�سدها  مثيرة،  فنية  وتجربة  �سعبة  مهمة  حقًا 

�أفالمه. �سحيح باأن هناك �لبع�س من �لمخرجين �لم�سريين ممن قدمو� 

�لمدينة في �أفالمهم، �إل �أن محمد خان تميز عنهم باأنه قد �أعطى للمدينة 

�سخ�سية م�ستقلة و�سكاًل خا�سًا وجديدً�، هذ� لأنه قد �أدرك �لكيفية �لتي 

بقائها  بدل  وهامًا،  فعاًل  در�ميًا  دورً�  فيه  �لمدينة  تلعب   �أن  ت�ستطيع 

كخلفية فقط للحدث �لدر�مي.

�لمركزة  �ل�سينمائية  �للغة  ذو  �لفني،  �أ�سلوب محمد خان  هذ� هو 

�لمدينة  ميد�نه  تقليد..  كل  عن  خارجة  و�أح��د�ث  مو�قف  عن  للتعبير 

جديدة  تقنية  �إط��ار  في  ي�سيغهما  منهما،  م�ستمد  وخياله  و�ل��و�ق��ع، 

ومبتكرة، وفرتها له ثقافته �ل�سينمائية �لغربية.

�إ�سبانيا  تتخلى   1898 �سنة  في 

ظلت  �أن  بعد  م�ستعمر�تها،  �آخ��ر  ع��ن 

قرون  �أربعة  مدى  على  �لفلبين  تحتل 

ك��ام��ل��ة. ه���ذ� �ل��ت��اري��خ �ل���س��ت��ع��م��اري 

�ل�سابع  �لفن  �إلى عالم  ينتقل  �ل�سباني 

من خالل فيلم »1898، �آخر رجالنا في 

 Our Last Men ,1898 »لفلبين�

وهو    In The Philippines
عمل �سينمائي كبير ر�سدت له ميز�نية 

�سخمة. 

تخلي  بعد  �أ�سهر  �ستة  م��دى  على 

ظلت  م�ستعمر�تها  �آخ��ر  ع��ن  �إ�سبانيا 

�لجنود  م��ن  خم�سين  ت�سم  مجموعة 

�ل�سبان تتح�سن د�خل �إحدى �لكنائ�س 

بالأمر  و�لت�سليم  �ل�ست�سالم  وترف�س 

�لو�قع، �أي بمرحلة بد�ية ت�سفية حقبة 

على  �متد  �ل��ذي  �ل�سباني  �ل�ستعمار 

مدى عقود من �لزمن. 

ل تقل �لحرب في �لفلبين �سر�وة 

و���س��ر����س��ة وم���اأ����س���اوي���ة ع���ن �ل��ح��رب 

�ل��م��دم��رة �ل��ت��ي خ��ا���س��ت��ه��ا �ل���ولي���ات 

�لمتحدة �لأمريكية في فيتنام في �لقرن 

�لع�سرين. فقد تركت �لحرب في �لفلبين 

�أي�سا جر�حا غائرة وتاأثير� كبير� على 

�سيكولوجية �ل�سعب �ل�سباني. 

كتابة  هرنانديز  �أليخاندرو  تولى 

على  يركز  �ل��ذي  �لفيلم  ه��ذ�  �سيناريو 

وقد  �ل�سباني،  �ل�ستعمار  �أي��ام  �آخ��ر 

من  ثلة  �إلى  �لرئي�سية  �لأدو�ر  �أ�سندت 

خافيير  بينهم  ومن  �ل�سبان  �لممثلين 

ج��وت��ي��ري��ز، ل��وي�����س ت��و���س��ار، �أل��ف��ارو 

ك��ار�  فرنانديز،  �إدو�رد  �سيرفانتيز، 

�إليجايد، ريكاردو غوميز. 

�لتاريخي  �ل�سينمائي  �لعمل  هذ� 

�ل�سخم هو �أي�سا �أول فيلم في م�سيرة 

في  كالفو  �سلفادور  �ل�سباني  �لمخرج 

هذ�  في  يقول  وهو  �ل�سابع  �لفن  عالم 

حقيقية  ملحمية  ق�سة  »ه��ذه  �ل�سدد: 

ت��ج��م��ع م���ا ب��ي��ن �ل��م��غ��ام��رة �ل��م��ث��ي��رة 

و�ل��ت��ف��ا���س��ي��ل �ل��ت��اري��خ��ي��ة و�ل��ح��ب��ك��ة 

�لدر�مية مع ثلة من �لممثلين �لمتميزين 

فيها  �سورت  �لتي  �لر�ئعة  و�لأم��اك��ن 

�أنا �سعيد بالعمل مع �إنريكو  �لم�ساهد. 

���س��ي��ري��زو، �ل����ذي ي��ع��ت��ب��ر م���ن �أن��ج��ح 

�لمنتجين �ل�سينمائيين �ل�سبان«. 

�ل�سبانية  �ل�سينما  تطرقت  لقد   

ع���ل���ى �����س���ت���ح���ي���اء �إل��������ى  ت��اري��خ��ه��ا 

�ل�ستعماري في �لفلبين علما و�أن هذه 

�لمرحلة  ف�سول  باآخر  �لمتعلقة  �لق�سة 

�لفن  �إلى  طريقها  تجد  لم  �ل�ستعمارية 

�أي   ،1945 �سنة  �سنة  في  �إل  �ل�سابع 

�لجنر�ل  لحكم  �لأول����ى  �لأي����ام  خ��الل 

فر�نكو. في �لحقيقة فقد وجد �لمخرج 

ك��ال��ف��و و�ل�����س��ي��ن��اري�����س��ت �أل��ي��خ��ان��درو 

يحتم  حقيقية  مع�سلة  �أم��ام  نف�سيهما 

في   – �ل��ت��و�زن  بع�س  تحقيق  عليها 

�لعزف  بين  م��ا    1898 �أح����د�ث  ���س��رد 

على �لجانب �لبطولي للجنود �ل�سبان 

�لقومية  �ل��ت��ي��ار�ت  ل���س��ت��ف��ز�ز  تجنبا 

وعبثية  تفاهة  �إب����ر�ز  م��ع  �ل�سبانية 

�لحروب من ناحية ثانية.

 ف�����ي ن����ه����اي����ة �ل����م����ط����اف ط��غ��ى 

�ل��ف��ي��ل��م لأن  �ل���ث���ان���ي ع��ل��ى  �ل���ج���ان���ب 

�أن  ليريد�ن  و�ل�سيناري�ست  �لمخرج 

�لتاريخ  عن  يد�فعان  وكاأنهما  يبدو� 

�ل��ذر�ئ��ع  ل��ه  ويختلقان  �ل���س��ت��ع��م��اري 

�لموقف  ه���ذ�  �أث����ار  ل��ق��د  و�ل��م��ب��رر�ت. 

كتبو�  �ل��ذي��ن  �ل��ن��ق��اد  ب��ع�����س  حفيظة 

�أن  رغ��م  للفيلم.  �ل�سيا�سي  �لخط  ع��ن 

مر�عاة  على  حر�س  قد  �ل�سيناري�ست 

يخاطب  كي  �ل�سعب  �لتو�زن  هذ�  مثل 

جمهور �لفيلم في �لد�خل و�لخارج من 

يترددد  لم  �لمخرج  فاإن  مختلفة  زو�ي��ا 

�لحرب  �أه���و�ل  على  �ل��وء  ت�سليط  في 

�لم�ستعمرة  في  �ل�سباني  و�ل�ستعمار 

بالكثير  �لفيلم  حفل  فقد  �لفلبينية. 

وهي  �لدماء  و�سفك  �لقتل  م�ساهد  من 

�ل�ستعمارية  �لحروب  هذه  مثل  �سمة 

�إل��ى  �لن�����س��ان  تدني  م��دى  تظهر  �لتي 

�لتاريخية  �لرو�ية  تفيد  �لح�سي�س.  

�ل�سبان  �لجنود  �أول��ئ��ك  �أن  �لر�سمية 

وهم  �سهر�  ع�سر  �أح��د  مدى  على  ظلو� 

�لفيلم  ه��ذ�  في  بالكني�سة  متح�سنون 

�ل��ج��دي��د �ل����ذي ي�����س��ل��ط ف��ي��ه �ل��م��خ��رج 

�لنف�سي  �ل�����س��رر  على  �أي�����س��ا  �ل�����س��وء 

�لج�سيم �لذي يلحق بحياة �لع�سكريين 

و�لمدنيين. يعتبر �سيريزو �ل�سخ�سية 

�ل��م��رك��زي��ة ف��ي ه���ذ� �ل��ف��ي��ل��م م��ن حيث 

تم�سك  �أنه  حيث  �ل�سيكولوجية  عمقها 

�لو�قع  عن  و�ل��دف��اع  �لقتال  بمو��سلة 

يقول  �لذي  �لوقت  في  �لى�ستعماري 

�نتهت و�أنه  �أن �لحرب قد  له �لآخرون 

في  �ل��و�ق��ع.  ب��الأم��ر  �لقبول  م��ن  ب��د  ل 

�لفيلم،  ه��ذ�  �أب��ط��ال  كل  ف��اإن  �لحقيقة، 

�ل����ذي ل ي��خ��ل��و م���ن ج��ان��ب �ل��ت��وث��ي��ق 

�ل�����س��ورة  ف��ي  ي�سقطون  �ل��ت��اري��خ��ي، 

�ل��ذي  �ل��در�م��ي  �لعمق  رغ��م  �لنمطية 

تت�سم به. 

م�ساهد  ت�سوير  �لمخرج  �ختار 

�لفيلم في جمهورية غينيا �ل�ستو�ئية 

وقد  �لفلبين  �أدغ����ال  تمثل  �أن��ه��ا  على 

�أج��ل  م��ن  مروحية  ط��ائ��رة  ��ستخدمت 

�لح�سول على �أجمل �للقطات وخا�سة 

خالل �لخم�سة ع�سر دقيقة �لأولى �لتي 

حيث  م��ن  للفيلم  مهما  م��دخ��ال  �سكلت 

�لرمزية  من  كثير  مع  �لدر�مية  قوته 

وهو ما يعني �أن �لمخرج قد �ختار �أن 

يلعب �أقوى �أورو�قه في هذ� �لفيلم منذ 

�لفيلم  �أن  �لنقاد  �لبد�ية.  �عتبر بع�س 

بالتفا�سيل   �لأم��ر  تعلق  كلما  تعجل  قد 

جاءت  �لتي  �لتاريخية  بالحقيقة  �أي 

�عتبر  فيما  منقو�سة  ر�أي��ه��م  ح�سب 

�آخرون ممن يملكون معرفة دقيقة بتلك 

�لفترة بما فيها من �أحد�ث �أن �لفيلم لم 

يخل من �أخطاء، �أقلها �لبزة �لع�سكرية 

�ل��ت��ي �رت���د�ه���ا �ل��ت��ي ل��م ت��ك��ن ع��ل��ى ما 

�لتاريخية  �لرو�ية  �أن  كما  دقيقة  يبدو 

�لجنود كانو� متمر�سين على  �أن  تقول 

�لفيلم  ي�سورهم  فيما  و�لقتال  �لحرب 

ت�سوير  تم  �لمبتدئين.  من  �أنهم  على 

�لمتح�سنين  �لجنود  ��ست�سالم  عملية 

�ل��ذي  �ل��م��وق��ع  نف�س  ف��ي  �لفلبين  ف��ي 

فيلم  م�ساهد  بع�س  ت�سوير  ف��ي��ه  ت��م 

�ل���ذي    Apocalypse Now
�أنتجتها  �لتي  �لأف���الم  �أه��م  م��ن  يعتبر 

دور  لعب  وقد  هوليود  ��ستوديوهات 

مارلون  �ل��الم��ع  �لممثل  فيه  �لبطولة 

بر�ندو.

الركاب  اآخر الرجال في الفلبين ..ملحمة ا�ستعمارية ا�سبانية

�لن���وع: در�ما، خيال علمي

�ل��ب��ط��ول��ة: ج��ن��ي��ف��ر ل���ور�ن�������س، 

كري�س بر�ت

�لإخر�ج: مورتن تيلدوم

حول  �لفيلم  �أح���د�ث  ت���دور 

في  تنطلق  ف�سائية  ركاب  �سفينة 

رحلة تبلغ مدتها 120 عامًا متجهة 

�إلى م�ستعمرة ف�سائية بعيدة عن 

�لأر�س، وجميع ركابها في حالة 

�لعميق،  �ل�سناعي  �ل�سبات  من 

ي�ستيقظ  ت��ق��ن��ي  خ��ط��اأ  وب�����س��ب��ب 

قبل  ب��ر�ت(  )كري�س  �لركاب  �أحد 

�سنة  بت�سعين  �لمعين  م��وع��ده 

)جنيفر  �آخر  ر�كب  �إيقاظ  ويقرر 

فريدة  لتبد�أ ق�سة حب  لور�ن�س( 

من نوعها.

�صابر جوجل

�لن��وع: در�ما، كوميديا 

�لزم�ن: 90 دقيقة

�ل��ب��ط��ول��ة: م��ح��م��د رج�����ب، ن��ور 

�لكاديكي 

�لإخر�ج:محمد حمدي

حول  �لفيلم  �أح���د�ث  ت���دور 

رج����ل ب�����ارع ف���ي �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و�لت�������س���الت؛ 

)�سابر  �لجميع  عليه  يطلق  ل��ذ� 

من  �لعديد  في  يتورط  جوجل( 

رجال  مع  �لم�سبوهة  �ل�سفقات 

�أعمال بارزين مما يجعله مو�سع 

مالحقة من �لجهات �لأمنية.

فيلم »الحيوانات الليلية«.. ف�سل من الطراز الرفيع

وهي  �سوز�ن،  دور  �أد�م��ز  �إيمي  توؤدي  �لليلية«  »�لحيو�نات  فيلم  في 

�ساحبة معر�س فني في لو�س �أنجل�س تجد نف�سها عالقة في زو�ج يخلو من 

�لعو�طف: يرت�سف �لأخير  ُمَجّرد من  )�أرمي هامر(  �أعمال  �لحب مع رجل 

�لقهوة �لمثلجة على �لفطور وبالكاد يحاول �إخفاء خيانته.

يعي�س �لثنائي في فيلم »�لحيو�نات �لليلية« في مزرعة معا�سرة تبدو 

�سديقتها  �أم��ام  و�سعها  من  �سوز�ن  تتذمر  عالقتهما.  مثل  وب��اردة  فارغة 

�إن �سميرها يوؤّنبها لأنها ل ت�سعر بال�سعادة، ما يعك�س م�سكلة  وتقول لها 

�لأثرياء �لبي�س في كل مكان!

)جيك  �إدو�رد  �ل�سابق  زوج��ه��ا  لها  ير�سل  ب��ري��دي��ًا:  ط���ردً�  تتلقى  ث��م 

�لتي  �لجديدة  رو�يته  من  ن�سخة  �سنة   19 منذ  تقابله  لم  �لذي  غيلينهال( 

يهديها لها، فتجلب قّطاعة �لورق لفتح �لمغّلف. في تلك �لليلة، ت�سع �سوز�ن 

نظار�ت قر�ءة باهظة )�ست�سعر باأنها ت�ساوي ثمن �سيارتك!( وتغو�س في 

�لقر�ءة.

جديدً�.  فيلمًا  ف��ورد  ت��وم  و�لمخرج  �لكاتب  يبد�أ  �لمرحلة  ه��ذه  في 

ي�سطحب طوني )يوؤدي دوره غيلينهال �أي�سًا( زوجته )�إيال في�سر( و�بنته 

طريقهم  في  ي�سادفون  تك�سا�س.  غ��رب  باتجاه  رحلة  في  بامبر(  )�إي��ل��ي 

تايلور جون�سون(  )�آرون  �أحدهم  �أن  �لم�ساكل. حتى  �فتعال  تريد  ع�سابة 

ي�ستمتع بتعذيب �لعائلة و�ل�سخرية منها. ويريد طوني حماية عائلته باأي 

ت�ستطيع  ل  �سوز�ن  حتى  م�ساهدته.  وت�سعب  طوياًل  �لم�سهد  يبدو  ثمن. 

تحّمله لذ� ترمي �لكتاب بطريقة م�سرحية وكاأنه يحرق يديها. من �لو��سح 

�أنها تتاأثر بما تقر�أه!

�لم�سهور  �لم�سّمم  ف��ورد،  ُيخِرجه  عمل  ثاني  �لليلية«  »�لحيو�نات 

�لذي كان يعمل في د�ر »غوت�سي« قبل �أن يتحّول �إلى مخرج. �سدر فيلمه 

در�م��ا غنية حيث  2009 وك��ان عبارة عن  عام  ع��ازب«، في  »رج��ل  �لأول،  

جامعي  �أ�ستاذ  دور  عن  �أو�سكار  لجائزة  تر�ّسح  �لذي  فيرث  كولين  ��سطر 

�لبارز.  �لإخر�جي  فورد  �أ�سلوب  مع  �لتناف�س  �إلى  �لجن�سية  ميوله  يخفي 

�أو�ستن ر�يت، ويبدو  �لليلية« فيرتكز على رو�ية �لر�حل  �أما »�لحيو�نات 

�سخ�سًا،  �لفيلم  ك��ان  لو  �لب�سرية.  �لناحية  من  ونرج�سيًا  منّمقًا  �لعمل 

ل�ستمر بتاأّمل نف�سه في �لمر�آة لأن كل جزء من �لإخر�ج يهدف �إلى ت�سليط 

�لحمر�ء  �لكنبة  تلك  تبدو  �أل  �سو�ها!  دون  �لتقنية  �لنو�حي  على  �ل�سوء 

�لتي  �لرمزية  �إلى  نظرً�  مجددً�  �لم�سهد  �سنرى  جميلة؟  بالجثث  �لمغطاة 

يحملها.

�لليلية«  »�لحيو�نات  يبدو  ل  لذ�  عادية  لقطة  عر�س  عن  فورد  يعجز 

مماًل في �أي لحظة. لكن يذّكرنا �أ�سلوبه باأعمال �لمخرجين �لآخرين كلهم، 

بدءً� من ديفيد لين�س ودوغال�س �سيرك و�سوًل �إلى توبي هوبر، لذ� يخفق 

في ر�سم خط خا�س به. �إنه تقليد غير نافع!

�لحا�سر  متز�منة:  خطوط  ثالثة  بين  �لليلية«  »�لحيو�نات  يتنّقل 

و�لما�سي و�لحكاية �لمرعبة د�خل �لرو�ية. يخلط بينها فورد �لذي كتب 

�ل�سيناريو �أي�سًا في �لأوقات �لمنا�سبة. من �لناحية �لفكرية، كان ُيفتر�س 

�لأ�سئلة  ت�ستحق  ول  عمليًا  نجاحه  فر�س  تتر�جع  لكن  �لفيلم.  ينجح  �أن 

�لمحّيرة �لتي يطرحها في �لنهاية �لعناء.

تظهر �أ�سماء �لم�ساركين في �لفيلم فوق لقطات يتحرك فيها ر�ق�سون 

على  �لقوية  �لأ���س��و�ء  وترّكز  بطيء  باإيقاع  �لعمر  منت�سف  في  بدينون 

بال  �أنها  ندرك  ما  و�سرعان  �سادمة  �ل�سور  هذه  تبدو  �لعارية.  �أج�سامهم 

معنى كونها تعك�س بكل ب�ساطة �أحدث عر�س في معر�س �سوز�ن �لفا�سل. 

ينتمي �لفيلم �إلى فئة �لأعمال �لفا�سلة نف�سها!

�سعود  �لم�سرية  �ل�سينما  �سهدت 

�لجماعية  �لبطولة  ع��ودة  مع  ج��دد  نجوم 

عن  ف�ساًل  للنجاح،  كو�سيلة  �لو�جهة  �إلى 

ك�سر �لأرقام �لقيا�سية في �لإير�د�ت حيث 

عمومًا  و�لأكبر  يومي  �إي��ر�د  �أعلى  �سجل 

ودور�ن«  »لف  وفيلمه  حلمي  �أحمد  با�سم 

باأكثر من 42 مليون جنيه، وهو �أعلى رقم 

في  »جحيم  حققها  جنيه  مليون   32 بعد 

�لهند« لمحمد عادل �إمام.

�لم�سرية  �ل�سينما  �إي��ر�د�ت  �قتربت 

خالل 2016 من 250 مليون جنيه، جاءت 

غالبيتها في �ل�سيف وعيد �لأ�سحى، علمًا 

خ��ارج  �لتي طرحت  �لأف���الم  م��ن  �أي���ًا  ب��اأن 

رغم  كبيرة  ب��اأرب��اح  يحظ  ل��م  �لمو�سمين 

منها  �لبع�س  عليها  ح�سل  نقدية  �إ���س��ادة 

حقق  �ل��ذي  �سلبي  لمنة  »ن��و�رة«  و�أبرزها 

�أقل من مليوني جنيه.

�لر�وية  عن  �لماأخوذ  »هيبتا«  حقق 

�ل�سهيرة بال�سم نف�سه �إير�د�ت و�سلت �إلى 

مقارنة  كبير  رقم  وهو  جنيه،  مليون   25

�لفيلم،  طرح  بد�ية  في  �ل�سعيفة  بالدعاية 

�لأع��م��ال  ع��ن  �لمختلفة  �لق�سة  ب��اأن  علمًا 

�ل��رو�ي��ة ج��ذب��ا قطاعًا  �ل�����س��ائ��دة ون��ج��اح 

عري�سًا من �لجمهور.

وحقق »من �سهر ر�جل« لآ�سر يا�سين 

6.5 ماليين جنيه، وهو  ويا�سمين رئي�س 

�ل�سابقة،  �لبطل  باأعمال  مقارنة  كبير  رقم 

ف��ي��م��ا ح�����س��د »ك��ن��غ��ر ح��ب��ن��ا« ل��ر�م��ز ج��الل 

�نتقاد�ت  و�سط  تقريبًا  نف�سها  �لإي��ر�د�ت 

لم�ستو�ه �لفني، وكانت �لمفاجاأة بتحقيق 

م��ت��ول��ي  م�����س��ط��ف��ى  ل��ع��م��ر   »14 »�أو�����س����ن 

�إي��ر�د�ت  �ل�سباب  �لفنانين  من  ومجموعة 

و�سلت �إلى 15 مليون جنيه.

وع����ل����ى ع���ك�������س �ل���م���ت���وق���ع، ج��م��ع 

ع��ادل  وه��ان��ي  ك��ري��م  لنيللي  »����س��ت��ب��اك« 

ليكون  جنيه  ماليين   3 تجاوزت  �إي��ر�د�ت 

�سريحًا  �سيا�سيًا  بعدً�  يتناول  فيلم  �أول 

ويحقق هذ� �لرقم في �سباك �لتذ�كر، وهو 

ير�سد �ل�سر�ع بين �لد�خلية و�لإخو�ن في 

م�سر وتعّر�س لم�سكالت عدة في �لتوزيع، 

طرحه  قبل  �ن�سحب  م��وزع��ه  �أن  �سيما  ل 

تجاريًا باأقل من ثالثة �أيام.

�سهد هذ� �لعام �أي�سًا �نف�سال �لثالثي 

فقدم  فهمي،  و�أحمد  ماجد  وه�سام  �سيكو 

»كلب  في  ح�سني  �أك��رم  مع  دويتو  �لأخير 

بينما  ج��ن��ي��ه،  م��ل��ي��ون   17 وح��ق��ق  ب��ل��دي« 

ماجد  وه�سام  ل�سيكو  فريزر«  »حملة  جمع 

�إير�د�ت و�سلت �إلى 10 ماليين جنيه.

محمد رجب حاز ب�»�سابر جوجل« 5 

ماليين جنيه، وهي �إير�د�ت �أقل من فيلمه 

�ل�سابق لكنها جيدة مقارنة بالميز�نية �لتي 

لم ت�سل �إلى ن�سف هذ� �لرقم، بينما حافظ 

غانم  �سمير  و�إيمي  �ل��رد�د  ح�سن  �لثنائي 

�أعمالهما وحققا في  �إير�د�ت  على متو�سط 

»عل�سان خارجين« 10 ماليين جنيه.

ورغم �سكوى �أحمد �ل�سقا من م�سكلة 

في توزيع »من 30 �سنة« فاإن �لأخير حقق 

مع �لبطلين منى زكي و�سريف منير �أي�سًا 

ح�سدت  بينما  جنيه،  مليون   26 من  �أكثر 

»ع�سمت  بفيلمها  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  يا�سمين 

�أعلى  وه��ي  جنيه،  مليون   20 �سنب«  �أب��و 

�إير�د�ت حققتها في م�سيرتها �ل�سينمائية.

�لبطولة  ف��ي  �لأول����ى  �ل��ت��ج��رب��ة  �أم���ا 

للكوميدي علي ربيع مع كريم  �ل�سينمائية 

ماليين  �لع�سرة  حاجز  تتجاوز  فلم  فهمي 

ماتو�«  �خت�سو�  »�للي  حقق  بينما  جنيه، 

�إلى  �إي��ر�د�ت و�سلت  �لر�زق  مع غادة عبد 

3 ماليين جنيه.

وو������س����ل����ت ع����ال غ���ان���م ت��ر�ج��ع��ه��ا 

�سعيفة  �أدو�ر  في  بالم�ساركة  �ل�سينمائي 

ل��م ي�ستمر  �ل���ذي  ف��ق��ري«  �أب��رزه��ا »ع��م��ود 

وهو  �ل�سالت،  في  �أي��ام  �أرب��ع��ة  من  �أكثر 

�أخفق  �إذ  �أي�سًا  درة  �لتون�سية  و�جهته  ما 

�أم����ل« ف��ي ت��ج��اوز حاجز  »�ل���ب���اب ي��ف��وت 

الـ300 �ألف جنيه.

�إي��ر�د�ت  �سعد  محمد  يحقق  لم  كذلك 

جيدة بفيلمه »تحت �لتر�بيزة« فلم يتجاوز 

حاجز �لثالثة ماليين جنيه وتعر�س �لبطل 

لنتقاد�ت حادة ب�سبب تكر�ر �ل�سخ�سيات 

�لتي يقدمها في �أعماله، علمًا باأن �لفيلم هو 

�لأقل �إير�دً� في م�سيرته �لفنية.

�أي�سًا  لطفي  محمد  و����س��ل  ب���دوره 

»بارتي  مع  �ل�سينمائية  �لبطولة  في  ف�سله 

وُرفع  جنيه  مليون  من  باأقل  حارتي«  في 

�لعك�س  على  ط��رح��ه،  م��ن  �أ�سبوعين  بعد 

�ل��ذي  ح�سين  ل�سامح  �أبي�س«  »ع�سل  م��ن 

جنيه،  مليوني  م��ن  �أك��ث��ر  �إي����ر�د�ت  حقق 

�أعماله  في  تحقيقه  �لبطل  �عتاد  رقم  وهو 

�ل�سينمائية.

لم تحقق تجربة عمرو �سعد  بدورها 

نجاحًا  ود�خ«  ملح  »ف�����س  م��ج��دي  وه��ب��ة 

مليون  من  �أقل  يذكر، وح�سدت  جماهيريًا 

بالدعاية  مقارنة  �سئيل  رق��م  وه��و  جنيه، 

طرحه  عند  بالفيلم  �أحاطت  �لتي  �لمكثفة 

في �ل�سالت.

ح�ساد ال�سينما الم�سرية في »2016«

رم�����س��ان يغيب وم��ح��م��د  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  الأرق�������ام  ي��ك�����س��ر  اأح���م���د ح��ل��م��ي 

لماذا ُمنع عر�ض »بائع البطاطا المجهول«؟
�لنجا:  �أب��و  خالد  �لبطل  يقول  �لمجهول«،  �لبطاطا  »بائع  ل�  �لت�سويقي«  »�لإع��الن  في 

كل  حياة  بينهو�  ما  كل  غيرهم.  نهايات  على  عاي�سين  لها..  ب��روح  حتة  كل  في  »خفافي�س 

�لبع�س  تحّم�س  �لذي  �لفيلم  بالنت�سار«.  بيح�سو�  ما  كل  بيكبرو�...  ما  كل  بيكترو�...  ما 

من  ��سُتبعد  �لجو�ئز  �إحدى  ح�سده  وتوقع  �لأخيرة،  دورته  في  دبي  مهرجان  في  لم�ساركته 

�لعر�س، وفقًا لبيان �إد�رة �لمهرجان.

�لفيلم من تاأليف �أحمد ر�سدي و�إخر�جه، ومن بطولة تار� عماد وخالد �أبو �لنجا. �أحد�ثه 

 15 مقتب�سة من ق�سة �سهيرة وقعت منذ ثالث �سنو�ت �سيغت في فيلم ر�سوم متحركة مدته 

�أفر�د قو�ت  دقيقة، عن »بائع �لبطاطا �لمجهول«، �لطفل عمر �سالح �لذي قتل بر�سا�س �أحد 

�لتاأمين �لتابعة للقو�ت �لم�سلحة، بمحيط �ل�سفارة �لأميركية في م�سر. فهل �أ�سباب ��ستبعاده 

�سيا�سية �أم فنية؟

في �لبد�ية، نفى مخرج �لفيلم كل ما �أ�سيع حول �أ�سباب عدم عر�س �لفيلم، وفي مقدمها 

�لختالف بين �إد�رة �لمهرجان وبين فريق �لعمل حول �ختيار �أماكن عر�سه، �أو �إ�ساعة وجود 

عيب في ن�سخة �لعر�س. من جانبه، �لناقد �لناقد طارق �ل�سناوي �لمقت�سبة عن �لآر�ء �ل�سابقة 

في ما يخ�س �أ�سباب منع عر�س �لفيلم، ولكنه �أ�ساف �أن خالد �أبو �لنجا وم�سعود �أمر �لله بن 

علي، �لمدير �لفني لمهرجان دبي �ل�سينمائي، �تفقا على �إ�سد�ر بيان م�سترك جاء في ن�سه: 

م�سابقة  في  �لم�سارك  �لم�سري  �لفيلم  عمل  وفريق  �لدولي،  �ل�سينمائي  دبي  مهرجان  �إد�رة 

ياأ�سفان عن عدم تمكنهما من عر�س »بائع �لبطاطا �لمجهول« لظروف طارئة  �لمهر �لق�سير، 

وخارجة عن �إر�دة �لطرفين، متمنين للفيلم �لنجاح في عر�سه �لمقبل«.
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