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اك�ساي كومار

 نجاحي ممثاًل حظ

ال�شهير  ال��ه��ن��دي  ال��م��م��ث��ل  اك���د 

اأك�شاي كومار اأنه لو لم يكن محظوظا 

م�شيرته  ف��ي  ال��ن��ج��اح  ه���ذا  ح��ق��ق  م��ا 

الفنية. ونقلت و�شائل اإعالمية هندية 

�شوؤاله  لدى  القول  اك�شاي  عن  ام�س 

التي  الفنية  لم�شيرته  و�شفه  ح��ول 

»اإنه حظ. في حقيقة  امتدت 25 عاما 

ال��م��ئ��ة ح��ظ.  ف��ي   70 اإل���ى  الأمــــر 60 

جرت  الأمــور  اأن  جدا  محظوظ  اإنني 

ال�شورة«. واأ�شاف  بالن�شبة لي بهذه 

اأك�شاي: »نعم اأعمل بجد، وقد اخترت 

ولكن  �شيئة،  واأخ���رى  ج��ي��دة  اأف��الم��ا 

عامل الحظ دائما موجود«.

انجلي�س  لو�س  في  يعي�شان  محققان 

يدعى  الأول  ال�شبعينيات،  ف��ت��رة  خ���الل 

�شيء  غو�شلينغ(  )راي���ان  مار�س  هولند 

الحظ، بينما يدعى الثاني جاك�شون هايلي 

في  القانون  ا�شتخدام  يجيد  كرو(  )را�شل 

الح�شول على ما يريده، يتعاونان معًا من 

ممثلة  ومقتل  فتاة،  اختفاء  لغز  حل  اأج��ل 

معروفة..

حيث يبدو ظاهريًا اأنه ل يوجد عالقة 

في  توغلهما  م��ع  ول��ك��ن  الق�شيتين،  بين 

التحقيق وتجميع كافة الخيوط، يكت�شفان 

الق�شيتين، والتي  التي تربط بين  العالقة 

تت�شل بق�شية اأكبر تم�س دوائر القوى في 

وزارة  اإل��ى  ت�شل  لدرجة  انجلي�س  لو�س 

ت�شنيع  ���ش��رك��ات  ل��ت��دخ��ل  نف�شها،  ال��ع��دل 

�شلب  في  البيئة  تلوث  وق�شايا  ال�شيارات 

الق�شية، ذلك هو ملخ�س ق�شير لق�شة فيلم 

ناي�س غايز للمخرج �شين بالك..

وال������ذي ت�����دور اأح����داث����ه ف���ي اإط����ار 

ك��وم��ي��دي��ا ب��ول��ي�����ش��ي��ة ت��ف��ي�����س ب���الأح���داث 

الفيلم  اأفقدت  التي  والمعقدة  المت�شابكة 

في  الجمهور  واأدخ��ل��ت  بريقه،  من  بع�شًا 

متاهة معقدة.

ي��اأخ��ذن��ا مخرجه  «ن��اي�����س غ��اي��ز»  ف��ي 

وم���وؤل���ف ن�����ش��ه ���ش��ي��ن ب����الك ن��ح��و ل��و���س 

انجلي�س ال�شبعينيات، بكل تفا�شيلها بدءًا 

التفا�شيل،  باأ�شغر  وانتهاء  المالب�س  من 

اأن  البداية  في  ت�شتطيع  ل  فيلمًا  لنا  ليقدم 

اأم  كوميديًا  ك��ان  اإن  هويته  مالمح  تحدد 

اك�شن اأم دراما..

كل  ق�شته  في  بالك  �شين  خلط  حيث 

ي�شيع  قد  بطريقة  وقدمها  الأ�شناف،  هذه 

من  يت�شح  ال���ذي  ال��ف��ي��ل��م،  ج��م��ه��ور  معها 

ال�شورة  ك�شر  اإلى  اأنه عمد  م�شاهده  خالل 

المعروفة عن را�شل كرو ورايان غو�شلينغ 

من خالل تقديمها بمغامرة كوميدية، نجحا 

بتقديمها ب�شورة جميلة.

ث��الث��ة  اإل����ى  تق�شيمه  ي��م��ك��ن  ال��ف��ي��ل��م 

فيه  يقدم  حيث  الأول  زمنية،  م�شتويات 

وا�شحة  وغ��ي��ر  رفيعة  خ��ي��وط��ًا  ال��م��خ��رج 

لحقًا،  �شيعالجها  التي  للق�شية  المعالم 

ح��ادث  خ��الل  م��ن  تقديمها  يتعمد  وال��ت��ي 

اإلى مقتل الممثلة في  ال�شيارة الذي يوؤدي 

م�شهد جميل يفتتح به الفيلم..

وكذلك ن�شرة الأخبار التي يعلن فيها 

كما  انجلي�س،  لو�س  في  التلوث  ن�شب  عن 

ب�شخ�شيتي  تعريفًا  ال��ج��زء  ه��ذا  يت�شمن 

التي  م��ار���س،  وه��ولن��د  هايلي  جاك�شون 

الق�شم  اأم��ا  الرئي�شية.  ب����الأدوار  �شتقوم 

العالقة  بناء  عملية  لنا  يقدم  ففيه  الثاني 

لغز  ح��ل  على  واتفاقهما  المحققين  بين 

الممثلة»،  و«مقتل  «اميليا»  اختفاء  ق�شية 

وم�شاهده  باأحداثه  ثريًا  يعد  الق�شم  وهذا 

مقارنة مع الأول والثاني..

م�شاهد  م��ج��م��وع��ة  ي��ت�����ش��م��ن  ح��ي��ث 

الذي  النار  اإطالق  م�شهد  واأبرزها  الأك�شن 

يقوم به «مالك» على بيت مار�س، في حين 

اللغز  ح��ل  عملية  الثالث  الق�شم  يت�شمن 

بالكامل، بحيث تتم عملية الربط بين بداية 

الفيلم وما �شهدناه من ن�شرات اأخبار..

وك���ذل���ك ال��ف��ي��ل��م ال�����ذي ي��ت��م ع��ر���ش��ه 

ت��ورط  ع��ن  ويك�شف  ع���ام  اح��ت��ف��ال  خ���الل 

ارت��ف��اع  ف��ي  ال�����ش��ي��ارات  ت�شنيع  ���ش��رك��ات 

مقتل  وع��الق��ة  وغ��ي��ره��ا،  ال��ت��ل��وث،  ن�شب 

الدوائر  من  بعدد  الفتاة  واختفاء  الممثلة 

الم�شوؤولة عن الولية. وبالنتقال بين هذه 

الم�شتويات، �شن�شهد مواقف كوميدية عدة 

واأحداثًا  الجمهور(  ت�شحك  اأن  )يفتر�س 

كثيرة كفيلة باأن ي�شيع فيها الم�شاهد الذي 

الم�شتوى  ف��ي  خا�شة  بالملل  ي�شاب  ق��د 

الأول من الفيلم.

ورغ���م ذل���ك، ل ب��د م��ن الع��ت��راف اأن 

را�شل  اأداء  في  تمثل  للفيلم  الفعلي  البريق 

فيلمي  الأخ��ي��ري��ن  العامين  ف��ي  )ق��دم  ك��رو 

و«ن������وح»( وراي����ان  دي��ف��اي��ن��ر»  «ذا ووت����ر 

غو�شلينغ )بطل فيلم «بيغ �شورت» و«فرقة 

الع�شابات»(..

ثنائيًا  ال��ف��ي��ل��م  ف��ي  ���ش��ك��ال  وال��ل��ذي��ن 

ا�شتمتع  ق��د  كالهما  اأن  ليبدو  متناغمًا، 

بالفعل في تمثيل هذا الفيلم الذي ا�شتطاع 

فيه غو�شلينغ اأن يك�شف عن �شورة جديدة 

له تختلف كليًا عما تعود عليه الم�شاهد في 

اأفالمه ال�شابقة، لدرجة اأنه تمكن في بع�س 

واأن  كرو  را�شل  على  التغلب  من  الم�شاهد 

يطفئ ما يتمتع به من كاريزما.

الغيبيات  عوالم  تتناول  التي  الأف��الم  عن  المرة  هذه  حديثنا  �شيكون 

القرن  ثمانينات  في  الم�شرية  ال�شينما  في  برزت  ظاهرة  وهي  والخوارق، 

الما�شي. و�شنتناول فيلمين فقط من هذه الموجة نعتقد باأنهما الأف�شل في 

كل ما اأنتج حتى الآن. ولكن قبل اأن نفعل ذلك، لبد لنا من الحديث عن هذه 

الظاهرة، ور�شد اأ�شباب تاأخر ظهورها ن�شبة لل�شينما العالمية.

من  مختلفة  اأنماط  اإل��ى  تتطرق  اأن  العالمية  ال�شينما  ا�شتطاعت  فقد 

جانب  اإلى  فوجدنا،  متنوعة..  فنية  واتجاهات  اأ�شاليب  عبر  المو�شوعات، 

والتاريخي  وال�شتعرا�شي  البولي�شي  النوع  والكوميديا،  الميلودراما 

الكثير  وغيرها  العلمي،  والخيال  ال��رع��ب  واأف���الم  والفنتازي  والحربي 

العلم  مجال  في  التطورات  �شاهمت  فقد  العالمية.  ال�شينما  ابتكارات  من 

لمعالجة  ال��وا���ش��ع��ة  الفنية  ال��ح��ري��ة  ال�شينما  اإع��ط��اء  ف��ي  والتكنولوجيا 

مو�شوعات مفرطة في الخيال والفنتازيا، وذلك على نحو مقنع وموؤثر.

مح�شورة  ظلت  فقد  ع��ام،  ب�شكل  والعربية  الم�شرية  ال�شينما  اأم��ا 

والكوميدي  الميلودرامي  التجاهين  ظل  بل  الأطر،  من  �شيق  نطاق  �شمن 

التاريخية  المغامرات  ك��اأف��الم  اأخ��رى  نوعيات  جانب  اإل��ى  الغالبين،  هما 

اأ�شلوب  في  اأي�شًا  وطرحت  قليلة  كانت  الأعمال  هذه  وحتى  والبولي�شية، 

واقعي.

اأو  الفنتازي  الطابع  اإلى  اأحيانًا  تلجاأ  الم�شرية  ال�شينما  كانت  وعندما 

المتفرج.  واإبهار  الإ�شحاك  اإل��ى  تهدف  �شيغة  في  يتم  ذلك  ف��اإن  الغرائبي، 

ففي تاريخ هذه ال�شينما لم ن�شادف �شوى تجربة واحدة في مجال الخيال 

العلمي، وكانت � اأي�شًا � في اإطار فكاهي، وهي فيلم )رحلة اإلى القمر � 1959( 

للمخرج حمادة عبد الوهاب، من بطولة اإ�شماعيل يا�شين.

اأ�شباب،  عدة  اإلى   � بالطبع   � الأف��الم  من  النوع  هذا  مثل  غياب  ويرجع 

اأهمها �شعف الإمكانيات الفنية وعجز ال�شينما الم�شرية عن ال�شتفادة من 

التطورات التقنية والتكنولوجية في هذا المجال، ثم انعدام روح المغامرة 

ا�شتثمار  في   � ع��ادة   � يرغبون  والذين  العرب،  المنتجين  لدى  والتجريب 

خو�س  من  بدًل  التكاليف،  ورخي�شة  وماألوفة  محددة  اأعمال  في  اأموالهم 

تجارب غير م�شمونة الربح. اإلى جانب تردد ال�شينمائيين اأنف�شهم في طرح 

معالجات مغايرة جريئة، خ�شية اأن تواجه مثل هذه الأفالم عدم ا�شتح�شان 

كهذه،  مو�شوعات  ط��رح  في  والتخوف  التردد  ب��اأن  ويبدو  لها.  الجمهور 

مجال  في  عالية  تقنية  تنفيذها  في  تقت�شي  الأف��الم  هذه  كون  ب�شبب  جاء 

ناحية،  من  هذا  اأخ��رى.  فنية  مجالت  وفي  وال�شمعية  الب�شرية  الموؤثرات 

تم�س  مو�شوعات  تعالج  لأن  معر�شة  الأف��الم  هذه  كون  اأخرى  ناحية  ومن 

مثل هذه  لتجنب  الحذر  مراعاة  الحالة لبد من  والتقاليد، وفي هذه  الدين 

المحاذير.

لقد تناولت ال�شينما الم�شرية عبر تاريخها الطويل مو�شوعات الأ�شباح 

في عدد محدود من الأفالم، اإل اأنها منذ بداية الثمانينات بداأت بالتوجه اإلى 

�شناعة الأفالم الغرائبية والتطرق اإلى عوالم الخوارق والغيبيات في بع�س 

الأفالم. وهي اأفالم، اأو بالأحرى تجارب �شينمائية، تظهر من حين اإلى اآخر، 

وتهتم بتناول مو�شوعات تت�شل بعوالم الأرواح والجن، من خالل اأ�شاليب 

متباينة وعبر منطلقات مختلفة اإلى حد ما.

تعال معي

ت�شويق دراما،  • النوع: 
دقيقة   90 • الزمن: 

اأنتوني هوبكنز، جوليا  • البطولة: 
�شتايلز

الفريد�شون دانيال  • الإخراج: 
 R • الت�شنيف: 

تتمحور  واإث��ارة  ت�شويق  فيلم 

)جوليا  �شابة  ام���راأة  ح��ول  اأح��داث��ه 

�شواحي  في  لبلدتها  تعود  �شتايلز( 

ال��رواي��ة  ف��ي  )ف��ي��رم��ون��ت  وا�شنطن 

طويلة  غ��ي��اب  ف��ت��رة  بعد  الأ���ش��ل��ي��ة( 

لتجد نف�شها في مواجهة رجل �شرطة 

عنيف يفلت دائما من العقاب وتقرر 

مواجهته والت�شدي له.

اللي اخت�شوا ماتوا

دراما  • النوع: 
دقيقة  90 • الزمن: 

عبير  عبدالرازق،  غادة  البطولة:   •
�شبري

فاروق  اإ�شماعيل  • الإخراج: 
 R • الت�شنيف: 

المراأة  فيلم دراما يتناول عالم 

واإي��ج��اب��ي��ات��ه  ب�شلبياته  الم�شرية 

يتعر�شن  ن�����ش��اء  ���ش��ب��ع  خ���الل  م���ن 

ويجمعهن  والت�شويه  للم�شايقات 

في النهاية )بن�شيون �شي�شة( بو�شط 

البلد.

فتاة  يقابل  كمان  ع��ازف  حول  العالي«2016  »الوتر  فيلم  اح��داث  ت��دور 

جميلة في محطة مترو بمدينة نيويورك، حيث يقع فى حبها �شريعا بعد تبادل 

نظرات الإعجاب بينهما، كانت الفتاة قد ذهبت اإلى المدينة بعد ان ح�شلت على 

يدخلو  ان  يقررا  كراق�شة كال�شيكية،  للفنون  منهاتن  معهد  في  درا�شية  منحة 

م�شابقه فنية قوية تغير حياتهما اإلى الأبد.

يقدم لنا الفيلم وجبة فنية خفيفة تبداأ بالنظرة الفنية للفن الهابط »بريك 

لبع�س  المكملة  العنا�شر  تجتمع  عندما  راقي  فن  الى  يتحول  اأن  الى  دان�س« 

لتقدم لنا تحفة فنية في النهاية. ر�شالة الفيلم ب�شيطة لكنها مهمة وهي اأن مهما 

ا�شتدت ال�شعاب فهذا لي�س �شببا لنقتل اأحالمنا ومواهبنا بل علينا اأن نطورها 

ل�شيء  للتحول  قابل  لأنها بكل ب�شاطة �شغف  فيها  نتعلم كل ما هو جديد  واأن 

عظيم يلفت انظار النا�س وفي بع�س الأحيان يغير من فكرة النا�س التقليدية. 

منا�شبة  وكيمياء  كاريزما  يمتلكان  »جوني«  و  »روب��ي«   الرومان�شي  الثنائي 

الق�شة  تقدم  اأن  جدا  ال�شهل  من  كان  لهذا  البداية  منذ  جمعتهم  التي  للم�شاهد 

ب�شكل ب�شيط بدون فتور بل تجعلك توؤمن بقدرات تلك ال�شخ�شيات. 

لكافة  الموجه  الفيلم  لم�شتوى  منا�شبة  ال��ح��وارات  جيد،  الفيلم  اخ��راج 

الأعمال وكذلك الرق�شات كانت جميلة الى حد ما.

ال اأن من �شلبيات الفيلم القليلة هو عدم وجود حبكة في الق�شة بل جميع 

اأف�شد  الذي  الأمر  بداية  منذ  الفيلم متوقعة  ق�شة  مما جعل  عنا�شرها متوفرة 

تجربة ال�شتمتاع بتحفة فنية. 

هو  المفاجاأة  عن�شر  اأو  الأف��الم  هذه  مثل  في  الغمو�س  عن�شر  غياب  اأن 

ال�شبب الرئي�شي في عدم ح�شول هذه الأفالم على ايرادات اأو تقييمات عالية 

لأن الم�شاهد اأ�شبح يمل لالأفالم المكررة التي ل تقدم �شيء جديد وعلى الرغم 

من اأن هذا الفيلم قدم لنا ق�شة تدمج ثالثة اأنواع من الفنون المختلفة ليمزجها 

 Step-Up اأفالم  �شل�شلة  في  الق�ش�س  هذه  مثل  �شاهدنا  اأننا  ال  بع�س  مع 

الفيلم  منتجي  هم  ال�شل�شلة  منتجي  كون  غريب  لي�س  الأمر  وهو  المو�شيقية 

هذا. عدا عن هذه ال�شلبيات فهو رائع لع�شاق المو�شيقى والرق�س.

معلومات الفيلم:

 Michael Damian :كتابة

Janeen Damian
Michael Damian :اخراج

Keenan Kampa :تمثيل

 Nicholas Galitzine
Jane Seymour

النوع: رومان�شي – مو�شيقي

PG :الت�شنيف

الزمن: 1 �شاعة و 36 دقيقة

اإلى اأي حد يمكن اأن ت�شكل عودة �شل�شلة «اك�س من» اإلى الواجهة 

حافزًا لالأخوين وت�شاو�شكي )اأندي ولري( لأن يعيدا التفكير بتقديم 

جزء رابع من �شل�شلة »ماتريك�س«؟ �شوؤال يتردد �شداه حاليًا في اأروقة 

بهذه  للقيام  وت�شاو�شكي  على  اأماًل  الكثيرون  يعلق  حيث  هوليوود. 

الخطوة، خا�شة واأنهما ل زال يمتلكان كافة مفاتيح ال�شل�شلة الناجحة 

من حيث التاأليف والإخراج. ورغم تاأكيد تقارير عدة طرح فكرة عودة 

ال�شل�شلة مجددًا في 2017، اإل اأنه ل يبدو حتى الآن ما يلوح في الأفق 

ت�شاو�شكي،  الأخوين  تراود  الفكرة  لتظل  ذلك،  امكانية تحقيق  حيال 

اأن الجزاأين الثاني والثالث من ال�شل�شلة لم يحققا نجاحًا نقديًا  رغم 

جويل  اأكد  ال�شدد،  هذا  وفي  الأول.  الجزء  حققه  الذي  القدر  بنف�س 

ت�شريح  في  اأخيرًا  ال�شل�شلة،  من  الثالثة  الأج��زاء  انتج  الذي  �شيلفر 

له نقله موقع �شينما بلند: اأن »قرار تقديم جزء رابع من ال�شل�شلة، لم 

يتخذ بعد حتى الآن«. وقال: اآمل اأن يكون لدينا الوقت لأن نفعل ذلك 

في مرحلة ما، واأن يوؤخذ ذلك على محمل الجد، بحيث ي�شبه الطريقة 

ل  هذا،  بت�شريحه  ال�شل�شلة.  من  الثالثة  الأجزاء  انتاج  فيها  تم  التي 

يبدو اأن جويل �شيلفر قد اأغلق الباب تمامًا في وجه فكرة عودة »نيو« 

النهائي  القرار  تاركًا  رابع،  الواجهة بجزء  اإلى  ريفز(  كيانو  )الممثل 

ت�شاو�شكي  الأخوين  بعد  يف�شح  لم  ذاته  الوقت  وفي  المقبلة،  لالأيام 

عن  تتحدث  ال�شل�شلة  اأن  يذكر  الرابع.  بالجزء  يتعلق  �شيء  اأي  عن 

حا�شوبية  اآلت  قبل  من  �شنع  »الم�شفوفة«  ي�شمى  افترا�شي  عالم 

واعية لأجل تدجين الإن�شان واإخ�شاعه ل�شتخدامها كمولدات للطاقة، 

ولأجل ذلك يتطلب غر�س اأجهزة الكترونية في عقولهم. ولعب بطولة 

بكونها  وامتازت  في�شبورن،  لورن�س  ريفز،  كيانو  من  كل  ال�شل�شلة 

جاءت مالأى بالأحداث والإثارة وطرحها لمجموعة كبيرة من الأفكار 

والأ�شئلة الفل�شفية القديمة والحديثة.

»ماتريك�س« �سل�سلة  يراود  ال�سا�سة  اإلى  العودة  اأمل 

فيلم »دا نيون ديمون« الم�ستقبل المظلم 

بالجمال الهو�س  اإليه  �سيوؤول  ال��ذي 
بعد م�شاركته في مهرجان كان ال�شينمائي هذا العام في المناف�شة على ال�شعفة الذهبية، 

فيلم »ذا نيون ديمون«، للمخرج الدنماركي نيكول�س فيندينغ ريفن، ينتقل اإلى �شالت العر�س 

العالمية.

الفيلم ي�شلط ال�شوء على كيفية تحول الجمال اإلى هو�س خطير في مجتمعاتنا، بح�شب 

الثانية ع�شرة  اإحداهما التي بلغت �شن  اأرى  اأن  نظرة المخرج ريفن: »لدي ابنتان واأ�شتطيع 

عمُر  مجال  وتقلَّ�َس  الجمال  هو�س  ا�شتمر  ما  اإذا  الفكرة،  وهاهي  فري�شة.  الآن  اأ�شبحت  اأنها 

المجموعة الم�شتهدفة لي�شبح اأ�شغر فاأ�شغر �شنًا، فما الذي �شيحدث؟ ها هي فكرة »ذا نيون 

ديمون«، التي تقدم هذا النوع من الم�شتقبل الذي ل مفر منه«.

الفيلم يروي ق�شة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، تلعب دورها الممثلة اإيل فانينغ. تنتقل 

هذه الفتاة من بلدة �شغيرة اإلى لو�س انجلي�س لتعمل كعار�شة اأزياء. مع اأن الق�شة تبدو هادئة 

نظريًا، اإل اأن الفيلم يقدمها بطريقٍة غير تقليدية م�شطحبًا الم�شاهد في رحلة غير متوقعة من 

العنف والدموية. تنوعت اآراء النقاد حول هذا الفيلم في مهرجان كان، كما لقى نقدًا عنيفًا. 

ولم يبق �شوى راأي الم�شاهد حول طريقة عر�س هذا المو�شوع الح�شا�س. الفيلم يبداأ عر�شه 

في دور ال�شينما العالمية ابتداًء من الثامن من هذا ال�شهر.

عودة عبير �سبري
ماتوا«  اخت�شوا  »اللي  فيلم  في  ال�شينما  اإلى  �شبري  عبير  الممثلة  عادت 

الفيلم  عن  عبير  تحدثت  اأخ��ي��رًا.   ال�شينمائية  العر�س  دور  ا�شتقبلته  ال��ذي 

الرازق  عبد  غادة  مع  بالتعاون  �شعادتها  عن  معربة  حققها،  التي  والإي��رادات 

مجددا، وقالت العثور على فيلم �شينمائي جيد لي�س اأمرًا �شهاًل، خ�شو�شًا اأنني 

اإنني متواجدة �شينمائيًا فح�شب.  الم�شاركة في فيلم ما كي يقال  اأرغب في  لم 

كنت حري�شة على التاأني في التجربة والختيار، اإلى اأن ُقدم لي �شيناريو »اللي 

ر لل�شخ�شية  اخت�شوا ماتوا« فلم اأ�شعر بتردد على الإطالق ووجدت نف�شي اأح�شّ

خالل قراءة ال�شيناريو في المرة الأولى، وا�شافة تحدث اإلّي المخرج اإ�شماعيل 

فاروق عن الفيلم قبل انطالق الت�شوير بفترة طويلة، و�شرح لي الم�شمون قبل 

اأن ير�شل اإلي ال�شيناريو والحكايات المختلفة التي يتناولها الفيلم، فتحم�شت 

له ووافقت فورًا.

عبير �شبري تقوم بدور »كوكي« في الفيلم وهي  م�شابة بانف�شام نف�شي، 

اإذا  اإيذاء الآخرين  ولأنها، كما تعتقد، تعر�شت لظلم من المجتمع ل تتردد في 

وجدت في ذلك م�شلحتها الخا�شة. لذا حر�شت على التعامل مع كل مرحلة في 

الفعل  ردود  وتابعت  الجمهور،  ي�شدقها  كي  بها  يليق  ب�شكل  ال�شخ�شية  حياة 

عليها خالل زيارتي دور العر�س وم�شاهدة الفيلم مع الجمهور. وثمة جوانب 

في »كوكي« لم ي�شعر بها الجمهور اإل في اللحظات الأخيرة كما كان مخططًا، لذا 

�شعرت ب�شعادة كبيرة بنجاحي في تقديمها بهذه ال�شورة.

الفيلم  في  مجددًا  ال�شينمائية  البطولة  تجربة  ح�شين  �شامح  الممثل  يخو�س 

وانتهى  المقبل.  الفطر  عيد  مو�شم  خ��الل  طرحه  المقرر  اأب��ي�����س«،  »ع�شل  الجديد 

بتنفيذ  ب��داأ  حين  في  اأخ��ي��رًا،  الم�شاهد  اآخ��ر  ت�شوير  من  الجوهري  ح�شام  المخرج 

المونتاج واإنهاء اللقطات التي تحتاج اإلى تقنية الغرافيك لتخرج ب�شكل جيد ومنا�شب 

لالأحداث، تمهيدًا لطباعة ن�شخ الفيلم.

الميزانية  ذات  الأع��م��ال  اإل��ى  ينتمي  وه��و  �شهرين،  م��ن  اأق��ل  ف��ي  الفيلم  �شور 

فر�س  ما  اأ�شهر،  ال�شتة  عمره  يتجاوز  لم  طفل  خالل  من  الأح��داث  تدور  المحدودة. 

المحرك  اأنه  خ�شو�شًا  الكاميرا،  اأم��ام  الطفل  مع  بالتعامل  العمل  فريق  اأم��ام  تحديًا 

بين  جمعت  عدة  كوميدية  مواقف  الت�شوير  اأج��واء  �شادت  فيما  لالأحداث،  الرئي�س 

الأبطال والأطفال الم�شاركين في »ع�شل اأبي�س«.

تربط ال�شيناري�شت مح�شن رزق �شداقة قوية ب�شامح ح�شين جعلتهما يتعاونان 

�شويًا في اأعمال عدة، لذا تناق�س معه بعد تجربته الم�شرحية الأخيرة مع الأطفال عن 

الم�شرية  ال�شينما  تقدمها  لم  فكرة  بطله طفل ر�شيع، وهي  فيلم م�شري  تقديم  فكرة 

�شابقًا، بل �شاهدناها في ال�شينما الأوروبية والأميركية اأكثر من مرة.

حما�شة �شامح للفكرة جعلت رزق يبداأ العمل فورًا، فانطلقت جل�شات العمل بعد 

ح المخرج ح�شام الجوهري للفيلم، وبداأ باختيار الممثلين  النتهاء من الكتابة وُر�شِّ

ومن بينهم الأطفال، بينما ت�شببت الجرعة الكوميدية الكبيرة في الأحداث في تر�شيح 

فيهم  ب�شامح ويرى  اأن عالقة �شداقة تجمعهم  �شيما  ل  م�شرح م�شر،  اأبطال  من  عدد 

مواهب كوميدية متعددة �شت�شيف اإلى العمل، وهو كان �شريكًا في تر�شيحهم.

من جهتها، قالت الفنانة ميرهان ح�شين التي ت�شارك في بطولة الفيلم اإن طبيعة 

فيها  لم�س  العمل  فريق  اأن  اإل��ى  لفتة  التجربة،  لخو�س  حم�شتها  الكوميدية  ال��دور 

تردد  دون  من  ف��ورًا  وافقت  ثم  من  للجمهور،  تقديمه  تريد  ال��ذي  الكوميدي  الح�س 

وتترقب رد فعل الجمهور عند طرح الفيلم.

التي  الفيلم  كوالي�س  كذلك  للغاية،  ممتع  ح�شين  �شامح  مع  العمل  اأن  واأ�شافت 

عن  معربة  ال�شا�شة،  على  الجمهور  �شي�شاهده  مما  اأكثر  كوميدية  مواقف  �شهدت 

اأن  تتمنى  �شينمائية تحمل طابعًا كوميديًا خا�شًا  بالتعاون معه في تجربة  �شعادتها 

تنال اإعجاب الجمهور.

واأ�شارت اإلى اأن الدويتو الغنائي الذي يجمعها مع �شامح ويحمل ا�شم »حواديت 

الأغنية �شتكون  اأجواء  اأن طبيعة  اإلى  الفيلم وكتبه محمد هالل، لفتة  اإيه« يعّبر عن 

مفاجاأة اأي�شا للجمهور.

من جهته، اأّكد المخرج ح�شام الجوهري اأن الفيلم يمزج الكوميديا التي يقدمها 

للعمل،  الإنتاج  �شركة  وفرته  الذي  الدعم  ظل  في  كبيرًا  نجاحًا  له  يتوقع  لذا  اأبطاله، 

فهي لم تبخل في الإنفاق على م�شاهد الغرافيك لتخرج باأف�شل �شورة، بالإ�شافة اإلى 

المجهود الكبير المبذول من الأبطال في التعامل مع ال�شخ�شيات.
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