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ثقافة وناس
قيد التحضير

كوميديا سياسية وتطرف وإرهاب

مصر :عودة الروح إلى السينما التجارية

أحمد آدم في «القرموطي في قلب النار»

القاهرة ـ عال الشافعي
أخ ـي ـرًا ب ــدأ ص ـنــاع الـسـيـنـمــا املـصــريــة
يـ ـتـ ـنـ ـفـ ـس ــون ال ـ ـ ـص ـ ـ ـعـ ـ ــداء ،خ ـص ــوص ــا
ب ـع ــدم ــا أح ـ ـ ــرزت ب ـع ــض أف ـ ــام مــوســم
ع ـ ـيـ ــد األضـ ـ ـح ـ ــى إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات كـ ـبـ ـي ــرة،
وت ـح ــدي ـدًا فـيـلــم ال ـن ـجــم أح ـم ــد حلمي
«ل ــف ودوران» (إخ ـ ــراج خــالــد مــرعــي،
ك ـتــابــة م ـنــة ف ـ ــوزي) الـ ــذي ح ـقــق رقـمــا
قياسيًا في شباك التذاكر ،إذ اقتربت
إيراداته من الـ 39مليون جنيه مصري
( 4.5مـلـيــون دوالر) .أض ــف إل ــى ذلــك
حــدوث تغييرات فــي خريطة النجوم
املصريني ،إذ تأكدت نجومية بعضهم
في حني تراجع آخرون.
ّ
كـ ــل ت ـل ــك ال ـت ـف ــاص ـي ــل ج ـع ـل ــت ص ــن ــاع
السينما املصرية يعيدون حساباتهم،
وي ـع ـم ـلــون ع ـلــى تــرت ـيــب أوراقـ ـه ــم من
جــديــد والـبـحــث عــن تــركـيـبــات درامـيــة
وفنية من دون االكتفاء بفكرة النجم
األوحد مثلما يحدث مع النجم الشاب
محمد ع ــادل إم ــام ال ــذي يتم الــدفــع به
عــادة إلــى الــواجـهــة ،وإلــى ج ــواره عدد
كبير من الشباب مثل نجوم «مسرح
م ـ ـص ـ ــر» .م ـ ـعـ ــادلـ ــة ج ـع ـل ـت ــه ي ـت ـص ــدر
اإليـ ـ ــرادات أي ـض ــا ،ك ـمــا ت ـ ــوارى الـنـجــم
الكوميدي محمد سعد الذي لم يصمد
ف ـي ـل ـمــه «تـ ـح ــت الـ ـت ــرابـ ـي ــزة» (ﺇﺧﺮاﺝ
سميح النقاش ،ﺗﺄﻟﻴﻒ وليد يوسف)
في الصاالت سوى أيام قليلة.
وف ـ ــي م ـح ــاول ــة ل ـت ـعــويــض ال ـس ـن ــوات
ال ـ ـع ـ ـجـ ــاف ،بـ ـ ـ ــدأت حـ ــركـ ــة ن ـ ـشـ ــاط فــي
اسـ ـت ــودي ــوه ــات ال ـت ـص ــوي ــر وم ــواق ــع
تـ ـص ــوي ــر األف ـ ـ ـ ـ ـ ــام .ه ـ ـنـ ــاك أك ـ ـثـ ــر مــن
مـ ـ ـش ـ ــروع تـ ـ ـج ـ ــاري ت ـ ــم االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
تصويرها ،وأخــرى يتم العمل عليها
لـتـكــون ج ــاه ــزة لـلـعــرض ف ــي املــواســم
السينمائية املقرر طرحها فيها.
هكذا ،تحمل أفالم موسم الكريسماس
وم ـن ـت ـصــف الـ ـع ــام ،ع ـ ــددًا م ــن املــامــح
ّ
املشتركة .رغم أن الكوميديا هي األعلى
ّ
صوتًا في شباك التذاكر ،إال أن األفالم
ال ـتــي ُي ـف ـتــرض طــرحـهــا ف ــي ال ـصــاالت
فــي املــوســم املــذكــور ،تشهد تنوعًا في
املواضيع بــن الكوميديا السياسية،
وق ـضــايــا ال ـت ـطــرف واإلرهـ ـ ــاب وع ــودة
عدد من الغائبني أبرزهم النجم أحمد
آدم ال ــذي لــم يـنـجــح فــي آخ ــر تـجــاربــه
السينمائية «شعبان الفارس» (إخراج
شريف عابدين ،تأليف أحمد البيه).
لــذلــك ،ع ــاد إل ــى شخصية الـقــرمــوطــي
الـ ـت ــي س ـب ــق أن أط ـل ـق ــت ش ـه ــرت ــه فــي
البدايات ،كما يعود املطرب مصطفى
قـمــر (ف ــن قـلـبــي) إل ــى السينما بفيلم
رومانسي بعد غياب دام أربع سنوات.
وي ـبــدأ املــوســم ب ـطــرح فـيـلــم «مــوالنــا»
(إخراج وسيناريو مجدي أحمد علي)
من بطولة النجم عمرو سعد في أواخر
شهر كــانــون األول (ديـسـمـبــر) املقبل،
ب ـعــد م ـش ــارك ــة ال ـف ـي ـلــم ف ــي «م ـهــرجــان
دبي السينمائي» .الفيلم مقتبس عن

رواية بالعنوان نفسه للكاتب إبراهيم
عيسى ،وسبق أن ترشحت في القائمة
القصيرة لجائزة «بوكر» .ويشارك في
بـطــولــة الـفـيـلــم كــل م ــن :درة ،وبيومي
فــؤاد ،وأحمد مجدي ،وريهام حجاج،
وصـبــري فــواز ،ولطفي لبيب ،وأحمد
راتب.
وفـ ـ ــي ت ـك ـت ــم شـ ــديـ ــد ،ان ـت ـه ــى امل ـخ ــرج
مـ ـ ـ ـ ـ ــروان ح ـ ــام ـ ــد مـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــويـ ــر ف ـي ـلــم
بـ ـعـ ـن ــوان «األص ـ ـل ـ ـيـ ــن» امل ـق ـت ـب ــس عــن
رواي ـ ــة لـلـمــؤلــف أح ـمــد مـ ــراد وبـطــولــة
خــالــد ال ـص ــاوي ،ومـنــة شـلـبــي ،وكـنــدة
عـ ـل ــوش وم ـح ـم ــد م ـ ـمـ ــدوح .ي ـع ــد ه ــذا
الفيلم التعاون الثالث بني املمثل خالد
الصاوي واملخرج مروان حامد ،بعدما
قدما معًا «عمارة يعقوبيان» و«الفيل
األزرق» .شهد الفيلم تغييرًا في اسمه،
إذ بـ ــدأ ب ـع ـن ــوان «مـ ــا ال تـ ـع ــرف ــه ...عن
بهية» ،لكن مـخــرج العمل غـ ّـيــر االســم
إلى« ...األصليني».
ويعود املمثل الكوميدي أحمد آدم إلى
الـسـيـنـمــا بـعــد غ ـيــاب ثـمــانــي سـنــوات
منذ تقديمه فيلم «شـعـبــان الـفــارس»
الــذي لــم يلق نجاحًا يــذكــر .ويـبــدو أن
هذا السبب هو ما جعل آدم يعود إلى
شـخـصـيـتــه م ـض ـمــونــة ال ـن ـج ــاح الـتــي
ش ـهــدت انـطــاقـتــه الـفـنـيــة األول ـ ــى ،أي
شـخـصـيــة ال ـقــرمــوطــي .إذ ي ـعــرض له
«الـقــرمــوطــى فــي أرض ال ـنــار» (إخ ــراج

أح ـمــد الـ ـب ــدري ،كـتــابــة مـحـمــد نـبــوي،
إنتاج أحمد السبكي) الذي ينتمي إلى
الكوميديا السياسية .ويشارك مع آدم
ّ
في الفيلم الجديد كل من :بيومي فؤاد،
وعفاف رشــاد ،وبدرية طلبة ،ومحمد
عادل.
وب ـع ــد غ ـي ــاب أرب ـ ــع سـ ـن ــوات ،يـنــافــس
املـ ـ ـط ـ ــرب م ـص ـط ـف ــى قـ ـم ــر ف ـ ــي م ــوس ــم
«ال ـكــري ـس ـمــاس» بفيلمه الــرومــانـســي

انتهى مروان
حامد من تصوير
«األصليين» المقتبس
عن رواية أحمد مراد
الـجــديــد «فــن قلبي» ال ــذي انتهى من
تـصــويــره مـنــذ ف ـتــرة ،وأص ـبــح جــاهـزًا
ل ـل ـع ــرض .وي ـ ـشـ ــارك ف ــي ب ـطــول ـتــه كــل
مـ ــن يـ ـس ــرا الـ ـ ـل ـ ــوزي ،وش ـ ـيـ ــري ع ـ ــادل،
إدوارد ،وإي ـ ـمـ ــان ال ـس ـي ــد ،وعـ ـ ــدد مــن
الفنانني كضيوف شــرف وهــم حميد
الـشــاعــري ،وح ـمــادة ه ــال ،وع ــزت أبو

عوف ،وشيرين ومحمد لطفي ،وهاني
رمزي ،ولطفي لبيب .وكتب السيناريو
مصطفى قمر وإيهاب راضــي ،وأنجز
ال ـح ــوار رض ــا زايـ ــد ،وي ـخــرجــه إيـهــاب
راضي.
أما فيلم «القرد بيتكلم» (إخراج بيتر
ميمي) من بطولة عمرو واكــد وأحمد
الـفـيـشــاوي ،فمن املفترض أن يعرض
م ـبــدئ ـيــا ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي (ي ـنــايــر)
امل ـق ـبــل ،ويـ ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه ري ـهــام
حجاج وسيد رجب.
مــن جــانـبــه ،يعكف املـمـثــل أحـمــد رزق
ع ـلــى ت ـصــويــر امل ـش ــاه ــد األخـ ـي ــرة من
فيلمه الجديد «يجعله عامر» (تأليف
سـيــد الـسـبـكــي ،وإخـ ــراج ش ــادي علي)
الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـم ــل ال ـ ـطـ ــابـ ــع الـ ـك ــومـ ـي ــدي،
لينافس به في موسم إجازة منتصف
ال ـعــام ال ــدراس ــي ،وي ـش ــارك فــي بطولة
الفيلم ،كل من بيومي فــؤاد ،واملطربة
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة بـ ـ ــوسـ ـ ــي ،ورامـ ـ ـ ـ ـ ــي غـ ـي ــط،
وشـيـمــاء سـيــف .وتـتــواجــد ايــن عامر
أيضًا في هذا املوسم بأولى بطوالتها
السينمائية املطلقة ،إذ تــؤدي بطولة
فيلم كــومـيــدي يحمل اســم «يــا تهدى
يــا ت ـعــدى» (إخـ ــراج خــالــد الـحـلـفــاوي،
تأليف أحمد ع ــزت )،بمشاركة محمد
ش ــاه ــن ،وسـ ـل ــوى خـ ـط ــاب ،وادوارد،
وب ــدري ــة طـلـبــة ،والء ال ـشــريــف ،محمد
عادل.
ويـعـمــل الـنـجــم مـحـمــود حـمـيــدة على
ت ـصــويــر امل ـش ــاه ــد األخـ ـي ــرة م ــن فيلم
«يوم من األيام» (تأليف وليد يوسف،
وإخـ ـ ـ ـ ــراج م ـح ـم ــد م ـص ـط ـفــى وإنـ ـت ــاج
ح ـس ــن ال ـ ـقـ ــا) املـ ــرشـ ــح ل ـل ـع ــرض فــي
موسم إجازة منتصف العام الدراسي،
إذ م ــن امل ـق ــرر االن ـت ـه ــاء م ــن تـصــويــره
قــري ـبــا ،وي ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه ك ــل من
ه ـبــة م ـج ــدي ،ورامـ ـ ــز أم ـي ــر ،ومـشـيــرة
اسماعيل ،وعدد آخر من الفنانني.
وخ ـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،امـ ـت ــأت
أمــاكــن الـتـصــويــر ب ــاألف ــام الـجــديــدة
الـتــي يعكف صناعها عـلــى تصوير
مـ ـش ــاه ــده ــا لـ ـلـ ـتـ ـف ــرغ مل ـس ـل ـســات ـهــم
الرمضانية ،مــن دون تحديد موسم
لطرحها فــي ال ـصــاالت .مــن بــن هذه
األف ـ ـ ــام ،ن ــذك ــر «هـ ـ ــروب اضـ ـط ــراري»
(ﺇﺧﺮاﺝ أحـمــد خــالــد مــوســى ،ﺗﺄﻟﻴﻒ
محمد سيد بشير) من بطولة أحمد
ال ـس ـقــا ،وغـ ــادة عـ ــادل ،وأم ـي ــر ك ــرارة،
ومصطفى خاطر ،وأحمد العوضي،
ومحمد علي رزق ،وضيوف الشرف
ديـنــا الـشــربـيـنــي ،ومـحـمــود حميدة،
وع ــزت أب ــو ع ــوف .ول ــم ي ـحــدد منتج
العمل محمد السبكي موعد عرضه
فــي ال ـص ــاالت وإن ك ــان ه ـنــاك اتـجــاه
لـ ـع ــرض ــه ف ـ ــي عـ ـي ــد الـ ـفـ ـط ــر املـ ـقـ ـب ــل.
وتصور أســرة فيلم «أخــاق العبيد»
(إخ ـ ــراج أي ـمــن م ـك ــرم ،تــألـيــف حسني
م ــاه ــر) م ـشــاهــد ال ـع ـمــل ال ـ ــذي ق ــارب
على االنـتـهــاء مــن تـصــويــره مــن دون
املناسب لعرضه في
تحديد املــوســم ّ
الـصــاالت ،علمًا أنــه من بطولة خالد
الـ ـص ــاوي ،وي ـس ــرا الـ ـل ــوزي ،ولـطـفــي
ل ـب ـي ــب ،وسـ ـ ـ ــارة سـ ــامـ ــة ،وكـ ــارولـ ــن
خليل ،ورام ــي غـيــط ،ومحمد شــرف،
ومراد مكرم ،وشادي أسعد ،ومحمد
جمعة.
كما بــدأ النجم هاني رمــزي تصوير
م ـش ــاه ــد ف ـي ـل ـمــه الـ ـج ــدي ــد «ق ـس ـطــى
بيوجعني» (تأليف وإخ ــراج إيهاب
ملـعــي) فــي إح ــدى الـشـقــق فــي املنيل،
ويـ ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه ك ــل م ــن مــايــا
نـ ـ ـص ـ ــري ،وك ـ ـلـ ــوديـ ــا ح ـ ـنـ ــا ،وح ـس ــن
حـسـنــي ،وب ـيــومــى ف ـ ــؤاد ،بــاإلضــافــة
إل ــى ع ــدد كـبـيــر مــن ال ــوج ــوه الـشــابــة
وال ـج ــدي ــدة .م ــن جــان ـبــه ب ــدأ امل ـخــرج
طارق العريان تصوير فيلمه املؤجل
منذ فـتــرة «الـخـلـيــة» (تــألـيــف صالح
الجهيني) الذي يلعب بطولته أحمد
عز ،ومحمد ممدوح ،وأحمد صفوت،
وأم ـي ـنــة خـلـيــل ،وعــائ ـشــة ب ــن أحـمــد،
ليطرحه في عيد الفطر العام املقبل.
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محمد ملص
مكرمًا في قرطاج
خليل صويلح
ّ
ال نـعـلــم ب ـم ــاذا ك ــان يـفــكــر مـحـمــد ملص
( )1945لحظة تكريمه بالوسام الوطني
ل ــاس ـت ـح ـق ــاق مـ ــن «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ق ــرط ــاج
ُ
السينمائي» الذي اختتم أمس في تونس
عــن فيلمه «أح ــام املــدي ـنــة» .الفيلم الــذي
ح ـص ــد ج ــائ ــزة «ال ـت ــان ـي ــت ال ــذهـ ـب ــي» مــن
امل ـهــرجــان  ،1984ك ــان أح ــد أه ــم عـشــرة
أفالم في تاريخ السينما العربية ،وإحدى
عــامــات سينما املــؤلــف الـتــي أس ــس لها
صاحب «الليل» في السينما السورية .قبل
ذهــابــه إلــى قــرطــاج ،كــان املـخــرج السوري
ّ
دمشق
امل ـح ــزون يـمـضــغ الــوقــت امل ــر فــي ّ
على دفعات ،كأن عجلة سينماه تعطلت
إلــى األب ــد .ال أفــق ملشاريع سيناريوهاته
األدراج .خمسة سيناريوهات
املؤجلة في ً
ت ـ ّـراك ـم ــت سـ ـن ــة وراء األخـ ـ ـ ــرى ،م ـن ــذ أن
عطلت الرقابة وضغينة أصدقاء األمس،
سيناريو فيلمه «سينما الدنيا» (،)1992
م ـ ـ ــرورًا ب ـم ـش ــاري ــع أخـ ـ ــرى ك ـ ــان آخ ــره ــا
«نــارنــج» ،من دون أن يجد جهة إنتاجية
ما ،تتبنى واحدًا من هذه املشاريع املهمة،
فيما اقتنص بعضهم فرصًا سينمائية،
كانت بالنسبة إليهم بمثابة «غنيمة حرب»
ً
مقابل إنشاء تلفزيوني عابر محموال على
خطاب لفظي هجني ،وميزانيات ضخمة،
وذاك ــرة مـضــادة للسينما .غ ـدًا سنلتقي

فــي «مقهى الــروضــة» فــي مـبــارزة أخــرى
ً
لقتل الضجر ،كأننا لم نطعنه قبال ،طوال
خـمــس س ـنــوات مــن «السينما املـ ــوءودة»
ـاب مـضــاد على هيئة جــرعــات أمل
بـخـطـ ٍ
ّ
تـشـتـعــل وتـنـطـفــئ وف ـقــا ل ــذه ــاب املـخــيـلــة
وإي ــاب ـه ــا .فـمــا ك ــان «م ـنــامــا» سينمائيًا،
ت ـحـ ّـول إل ــى كــوابـيــس مــرئـيــة تعبر شــارع
الـعــابــد مــع ك ــؤوس ال ـشــاي والـقـهــوة امل ـ ّـرة
وسـحــابــات التبغ وضجيج ّ
رواد املقهى.
ّ
ورغم ّتمكن اليأس منه ،إال أن محمد ملص
مهن جانبية لطاملا
لم يتوقف عن اختراع ٍ
كــانــت بالنسبة إلـيــه نــوعــا مــن ال ـعــزاء في
استعادة الزمن املنهوب ،بكتابة يومياته،
ّ
ون ـفــض الـغـبــار عــن م ـفــكــرات سينمائية
كــان أنجزها فــي زمــن الحماسة ،وإعــادة
إحياء سيناريوهات مجهضة بطباعتها
فــي كتب ،أقله كشهادة على بسالة أيــام
ذهبت مع الرياح ،من دون أن ترتطم بعني
العدسة« .وحشة األبيض واألســود» آخر
كـتـبــه امل ـط ـبــوعــة ،فــاتـحــة مل ـشــاريــع أخ ــرى
تنطوي على حساسية رهيفة في تربية
األسـ ـ ــى ع ــن أفـ ـك ــار وتـ ــأمـ ــات وخ ـي ـبــات
تعتمل بــالـفـقــدان وال ـخ ـســارة والـلـحـظــات
الوجدانية املؤثرة لترميم املشهد بصورة
ّ
همجية
مـغــايــرة ومـشـتـهــاة ،انـتـقــامــا مــن
م ـح ــو ال ـ ــذاك ـ ــرة« :أشـ ـع ــر أنـ ــي ف ــي قـفــص
ُّ
ي ـل ـتــف م ــن ح ــول ــي .وأنـ ــي أح ـم ــل قفصي
ّ
وأتـ ـج ــول ف ــي الـ ـش ــوارع ،وأتـ ـش ـ ّـرب صــور
الصمت والتوجس والـحــذر ّ
املغمسة في
هكذا سيبقى دماغه
التفاصيل» يـقــولّ .
«ب ـك ــرة ف ـي ـلــم» ل ــن ت ـتــوقــف ع ــن الـ ـ ــدوران،
كــآخــر سينمائي يــؤجــل لحظة انـتـحــاره
بسيف اآلخرين .غدًا سيعود إلى دمشق
كي يــروي تربة أزهــاره الذابلة ،وسيروي
لنا حول طاولة في «مقهى الروضة» فكرة
سيناريو آخر ،كانت تطارده طوال الرحلة
في الطائرة.

