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من ذاكرة ال�سينما

الغيبيات والخوارق في ال�صينما الم�صرية »2«

التذاكر
ك 

شبا

العدد )13961( ـ ال�ضنة الحادية والأربعون ــ  الأثنين 8 رم�ضان 1437هـ ـ 13 يونيو 2016م

فيلم )الإن�س والجن ـ 1984(، هو واحد من هذه الأفالم التي تناولت مثل 

 ، اأخرجه محمد را�ضي  الفيلم  المو�ضوعات، كما هو وا�ضح من عنوانه.  هذه 

وقام ببطولته عادل اإمام، ي�ضرا، عزت العاليلي. ففاطمة )ي�ضرا( الحا�ضلة على 

غريب  ب�ضخ�س  لتلتقي  باأمريكا  درا�ضية  بعثة  من  تعود  العلوم  في  الدكتوراه 

باأنه  وي�ضارحها  عليها  نف�ضه  يفر�س  الذي  اإمام(  )عادل  جالل  يدعى  وغام�س 

اأ�ضامة  زميلها  تحب  لأنها  ذلك  ترف�س  فاطمة  لكن  منها،  الــزواج  ويريد  يحبها 

بعد  خ�ضو�ضًا  الأبحاث،  مركز  في  معها  يعمل  الذي  الدكتور  العاليلي(  )عزت 

اأن تكت�ضف ـ ونكت�ضف نحن اأي�ضًا ـ باأن جالل لي�س ب�ضرًا ، بل ينتمي اإلى عالم 

الجن.

منه  بالزواج  اإقناعها  ومحاولته  فاطمة  مالحقة  على  جالل  اإ�ضرار  واأمام 

التردد على  مانعًا من  نف�ضيًا، ول تجد  تنهار  فاإنها  التهديد،  اإلى  لدرجة لجوئه 

بالمنطق  تم�ضكه  نتيجة  عالجها،  في  يف�ضل  بــدوره  والــذي  نف�ضاني،  طبيب 

العلمي وعدم اعترافه بالجن والغيبيات. لذا تقترح عليها والدتها اأن تذهب اإلى 

اإدري�س، وهو اأحد الم�ضعوذين الذين لديهم ات�ضال بالأرواح والجن، فترف�س 

في البداية، ولكنها ت�ضطر للذهاب اإليه ليو�ضلها اإلى درجة خطيرة من النهيار 

الع�ضبي، تنقل على اأثرها اإلى الم�ضت�ضفى. وفي النهاية ينجح الدكتور اأ�ضامة 

من طرد الجني جالل اإلى الأبد، وذلك بتالوة الآيات القراآنية.

وباأكثر  الخرافة  عن�ضر  يتناول  بل  العقل،  يخاطب  ل  عام  ب�ضكل  الفيلم 

المفاهيم بدائية في ع�ضر العلم والتكنولوجيا. وهو، اأي الفيلم، يريد اأن يثبت 

لنا باأن العلم عاجز لي�س عن تف�ضير الظواهر الخارقة فقط بل حتى ت�ضديقها، 

على  قادر  غير  نف�ضه  الفيلم  اأن  ويبدو  لل�ضك.  قابلة  وغير  موجودة  اأنها  ورغم 

حتى  ال�ضاذجة،  النهاية  تلك  في  فعاًل  يت�ضح  ما  وهذا  الجن،  بظاهرة  اإقناعنا 

اأنه كان الممكن ان�ضرافه بعد دقيقة واحدة  يتم طرد الجني ب�ضكل مفتعل، مع 

يبدو  لكن  قراآنية.  اآيات  تالوة  هو  الحل  كان  اإذا  فاطمة،  حياة  في  ظهوره  من 

باأن المخرج كان حري�ضًا على جعلنا نمكث في عالم الجن اأطول فترة ممكنة.

يقول المخرج: )...لم تتم ال�ضتعانة باأي متخ�ض�ضين اأثناء تنفيذ الفيلم، 

لأن فنانينا على م�ضتوى جيد ولديهم ح�س مرهف، والمخرج الواعي ذو الروؤية 

اإبداعية.  ال�ضادقة ي�ضتطيع اأن ي�ضتخرج من الفنان اأف�ضل ما عنده من طاقات 

لل�ضينما  ال�ضعيفة  الإمكانيات  م�ضاكل  تواجهنا  كانت  ذلــك،  كل  من  وبالرغم 

�ضكل  اإلى  بالعمل  للو�ضول  زائــدًا  مجهودًا  ذلك  وتطلب  عام،  ب�ضكل  الم�ضرية 

يقارب ال�ضكل الذي نتخيله...(.

اأنتج  لكن النوايا الح�ضنة وحدها ل ت�ضنع فنًا، فالفتقار اإلى الإمكانيات 

بال�ضرورة عماًل فقيرًا على الم�ضتوى التقني، حيث اأن هذا الفيلم يقت�ضي تلك 

الإمكانيات التقنية والفنية، والتي ت�ضفي على فيلم كهذا م�ضداقية ذات تاأثير 

مقنع. ثم اأن الم�ضتوى الفني الجيد للفنانين والح�س المرهف والوعي والروؤيا 

اأن تخلق  ت�ضتطع  لم  المخرج،  التي تحدث عنها  الإبداعية  ال�ضادقة والطاقات 

عماًل متميزًا، اأو على الأقل عماًل مقنعًا. فقد لحظنا باأن الخدع ال�ضينمائية التي 

توحي  كانت  بل  حتمًا،  مقنعة  تكن  لم  واختفائه،  الجن  ظهور  ت�ضاحب  كانت 

نيازي  للمخرج  الإخفاء(  )طاقية  القديم  العربي  بالفيلم  وتذكرنا  بال�ضذاجة، 

ا�ضتطاع  لما  الجن،  بح�ضور  ـ  الحوار  طريق  عن  ـ  الت�ضريح  ولول  م�ضطفى. 

المتفرج اأن يميز بين طبيعة جالل اإن كان جني اأو اإن�ضان.

لم  المجد،  اأبــو  �ضعبان  و�ضعها  التي  الت�ضويرية  المو�ضيقى  فــاإن  كذلك 

ـ وكما هو  التاأثير المطلوب. فالمو�ضيقى بالذات  اأن ت�ضهم في اإحداث  ت�ضتطع 

معروف ـ في مثل هذا النوع من الأفالم، لها تاأثير كبير، ويمكن اأن تلعب دورًا 

اأ�ضا�ضيًا في خلق حالة من التوتر والإثارة.

لم نلحظ فيه �ضوى ذلك  الذي  لنا فيلم )الإن�س والجن(،  هذا هو ما قدمه 

الجهد المبذول في مجال الإ�ضاءة والديكور، والذي كان ملفتًا بحق، بالقيا�س 

اإلى التجارب ال�ضابقة في ال�ضينما الم�ضرية.

الطرائف تفّجر  عالقة   Un homme à la hauteur

ثالثة

النوع: دراما، ت�ضويق

الزمن: 134 دقيقة

الــبــطــولــة: اأمــيــتــاب بــاتــ�ــضــان، 

فيديا بالن

الإخراج: ريهو دا�ضجويتا

 R: الت�ضنيف

ـــــدور اأحـــــــداث الــفــيــلــم  ت

في  حفيدته  فقد  رجــل  حــول 

حـــادث اخــتــطــاف مــاأ�ــضــاوي، 

على  �ضنوات   8 مــرور  وبعد 

الحادث تظهر عملية اختطاف 

خيوطها  في  تتطابق  جديدة 

في�ضتعين  حفيدته،  ق�ضية  مع 

اعتزل  �ضابق  �ضرطة  ب�ضابط 

كاهن،  ــى  اإل وتــحــول  الخدمة 

طال�ضم  فـــك  فـــي  لــمــ�ــضــاعــدتــه 

الجريمة.

اأحبيني غدًا

ـــوع: درامــــــا، رومــانــ�ــس  ـــن ال

)الفلبين(

الزمن: 127 دقيقة

با�ضكال،  بــيــولــو  الــبــطــولــة: 

كولين غار�ضيا

الإخراج: جينو �ضانتو�س

 PG :الت�ضنيف

الفيلم  اأحـــــداث  تــــدور 

)بيولو  م�ضتهتر  �ضاب  حول 

با�ضكال( وقع في حب اأرملة 

من  باأكثر  ال�ضن  في  تكبره 

يختار  اأن  وعليه  عاما،   14

بينها وبين �ضديقته الأولى 

وهي في مثل �ضنه تقريبا.

الإن�س واجلن

رواية »الم�صّودة« �صت�صبح فيلما

�ضيتم ت�ضوير فيلم م�ضتوحى من رواية »الم�ضودة« بقلم الكاتب الخيالي 

المعروف �ضيرغي لوكيانيمكو. وهو فيلم م�ضل�ضل �ضبيه بفيلم هوليود »األعاب 

الجوع« ح�ضب ال�ضيناريو.

وي�ضم الم�ضل�ضل 8 حلقات تروي مغامرات �ضاب يعمل رجل جمارك على 

حدود العالمين المتوازيين.

باأداء دور  �ضتقوم  �ضيرغي موكاليت�ضكي ممثلة  الفيلم  اأختار مخرج  وقد 

اأما الممثل الذي �ضيلعب دور البطل فلم  اآنا ت�ضيبوف�ضكايا.  بطلة الفيلم وهي 

ُيخَتر بعد.

وتولى �ضيرغي لوكيانينكو نف�ضه كتابة �ضيناريو الفيلم.

ا�ضم  عليها  مطلقًا  »الم�ضودة«  لروايته  تكملة  اأبدع  قد  لوكيانينكو  وكان 

حال  في  العنوان  بهذا  اآخر  فيلم  ت�ضوير  المخرج  ي�ضتبعد  ولم  »المبيَّ�ضة«. 

نجاح الفيلم الأول.
الكاتب �ضيرغي لوكيانيمكو

نادين لبكي والممثلون الجدد
اأو�ضحت نادين لبكي اأن لي�س من ال�ضهل التعامل مع ممثلين جدد 

ل خبرة لهم في هذا المجال، اأن هذه التجربة �ضعبة جدًا. اأ�ضافت في 

مرحلة  في  يدخل  اأن  الجديد  الممثل  ي�ضتطيع  ل  »اأحيانًا  لها:  حديث 

ويغادر،  دوره  فــيــوؤدي  �ضتذهب،  اأيــن  يعرف  ول  ال�ضخ�ضية  تطّور 

واأحاول التكّيف مع ال�ضعوبة التي يواجهها واأعتمد على �ضخ�ضيته«.

اعتقدته  الــذي  من  اأقــل  بم�ضتوى  النتيجة  تكون  »ربما  تتابع: 

واأحيانًا تكون اأف�ضل. م�ضاحة الرتجال في عملي كبيرة ، لذلك يتغير 

في  و�ضدقيته  الممثل  لبتكارات  تبعًا  الــورق  على  المكتوب  الم�ضهد 

اإي�ضال الم�ضهد«.

ــــس الــــمــــال«  ـــجـــمـــع فـــيـــلـــم »وحــــ� َي

اأفــالم  بين   )Money Monster(

والت�ضويق،  والإثارة  والدراما  الجريمة 

النجمة  اإخـــراج  من  الثامن  الفيلم  وهــو 

ل  الــتــي  فــو�ــضــتــر،  جـــودي  ال�ضينمائية 

الفيلم. وا�ضترك في كتابة  تظهر في هذا 

�ضينمائيين  كّتاب  ثالثة  الفيلم  �ضيناريو 

وجيم  ديفيور  واألن  ليندين  جيمي  هم 

تاأليف  مــن  ق�ضة  ـــى  اإل ا�ــضــتــنــادا  كـــوف، 

الكاتبين األن ديفيور وجيم كوف.

جيت�س  لي  الرئي�ضية:  ال�ضخ�ضيات 

)الــمــمــثــل جــــورج كــلــونــي( الــــذي يــقــّدم 

»وحــ�ــس  بــعــنــوان  تلفزيونيا  بــرنــامــجــا 

المال« من اأ�ضواق المال في وول �ضتريت 

المذيع  هذا  ويكت�ضب  نيويورك،  بمدينة 

التلفزيوني مكانة هامة بف�ضل الن�ضائح 

للم�ضاهدين،  يقّدمها  التي  ال�ضتثمارية 

والمنتجة التلفزيونية باتي فين )الممثلة 

جوليا روبرت�س(، والم�ضتثمر والم�ضاهد 

جاك  )الممثل  بدويل  كايل  التلفزيوني 

اأ�ضرته  اأمــوال  كل  خ�ضر  الذي  اأوكونيل( 

قّدمها  خاطئة  مالية  معلومات  نتيجة 

المذيع التلفزيوني والخبير القت�ضادي. 

يقرر الم�ضتثمر الفا�ضل كايل بدويل الرد 

ال�ضتوديو  على  بال�ضتيالء  ــك  ذل على 

ــجــاز جــمــيــع اأفــــراد  الــتــلــفــزيــونــي واحــت

ترتفع  لم  اإذا  الهواء  على  كرهائن  طاقمه 

اأن  قــبــل  معين  �ضعر  ـــى  اإل ال�ضهم  قيمة 

يــقــرع جــر�ــس الــبــور�ــضــة، والــبــحــث عن 

خ�ضارة  فــي  ت�ضّبب  ــذي  ال الفني  الخطاأ 

مــّدخــرات  مــن  الــــدولرات  مــن  الماليين 

الكثير من النا�س. وفيما يتابع الماليين 

الموقف  هــذا  التلفزيون  م�ضاهدي  مــن 

الهواء  على  التوتر  ي�ضوده  الذي  الحرج 

التلفزيوني  المذيع  يت�ضابق  مبا�ضرة 

باتي  التلفزيونية  والمنتجة  جيت�س  لي 

القناة  فــي  العاملين  مــن  واآخــــرون  فين 

التلفزيونية مع الزمن للبحث عن الخطاأ 

ماليين  خ�ضارة  في  ت�ضبب  الــذي  الفني 

الدولرات من اأ�ضخا�س كثيرين والك�ضف 

وا�ضعة  مــوؤامــرة  وجــود  وراء  اللغز  عن 

جو  و�ضط  وذلك  العالمية،  الأ�ضواق  في 

اأكبر  هو  المال  اأن  يك�ضف  التوتر  �ضديد 

واأخطر وح�س اأحيانا. وبين الم�ضاهمين 

حل  اإلـــى  والتو�ضل  الموقف  اإنــقــاذ  فــي 

ــرة الــعــالقــات الــعــامــة  هـــذه الأزمـــــة مــدي

لي�ضتر  ديــان  التلفزيونية  المحطة  فــي 

)الممثلة كايتريونا بالف( و�ضديقة  كايل 

بدويل 

مــــخــــتــــطــــف 

الـــرهـــائـــن  مــولــي 

التي  ميد(  اإميلي  )الممثلة 

المختطف  ــنــاع  لإق بها  ال�ضتعانة  يتم 

بما  �ضّببها،  التي  الخطيرة  الأزمة  باإنهاء 

في ذلك الحزام النا�ضف الذي و�ضعه على 

ج�ضم المذيع التلفزيوني وهّدده بن�ضفه. 

فيلم  في  فو�ضتر  جــودي  المخرجة  تقّدم 

ل�ضيناريو  واقعيا  عر�ضا  المال«  »وح�س 

وتطويره  كتابته  ا�ضتغرقت  الذي  الفيلم 

اأكثر من ثالث �ضنوات، والذي يجمع بين 

ر�ضالة 

حــــــــول 

مــــــا يــــــدور 

مــــن تـــالعـــب فــي 

المالية  ـــواق  الأ�ـــض عــالــم 

الــنــا�ــس، وبين  ــك على حــيــاة  ذل وتــاأثــيــر 

ي�ضّد  ــذي  ال والت�ضويق  الإثـــارة  عن�ضر 

نهايته.  حتى  الفيلم  بداية  من  الم�ضاهد 

الم�ضاهد  مــن  الــعــر�ــس  هـــذا  يخلو  ول 

الإخراج  بقوة  الفيلم  ويتميز  الفكاهية. 

الحوار  وواقعية  ال�ضيناريو  و�ضال�ضة 

ال�ضخ�ضيات.  وتطوير  الإيقاع  و�ضرعة 

اأداء  وواقعية  بقوة  الفيلم  يتميز  كما 

التي  لل�ضخ�ضيات  وتج�ضيدهم  الممثلين 

اأدوارهـــــم، وفــي مقدمتهم  بـــاأداء  قــامــوا 

وجاك  روبرت�س  وجوليا  كلوني  جورج 

ــجــام فـــي اأدائـــهـــم.  ــ�ــض اأوكـــونـــيـــل، والن

وجود  اأكــدت  فو�ضتر  جــودي  المخرجة 

المال«  »وح�س  في  ال�ضيا�ضية  ال�ضخرية 

�ضخ�ضيات  على  اأ�ضا�ضا  ركــزت  ولكنها 

وول  الــمــال  عا�ضمة  واخــتــارت  الفيلم. 

�ضتريت في مدينة نيويورك لتكون موقع 

اأن  رغم  اأنه  وتوؤكد  الفيلم،  هذا  ت�ضوير 

الفيلم يحكي ق�ضة اأميركية فاإن تداعياته 

الجتماعية والقت�ضادية الأكبر �ضتكون 

لها اأ�ضداوؤها في جميع اأنحاء العالم.

فيلم »Money Monster«  تالعب الأ�صواق المالية

فيلم وثائقي لبناين عن 

املعمارية زها حديد

�ضيرة  وثــائــقــي  فيلم  تــنــاول 

زها  ال�ضهيرة  العراقية  المهند�ضة 

حــديــد وُعــر�ــس فــي بــيــروت تحت 

من  حديد:  زهــا  »تخّيل...  عنوان 

يـــجـــروؤ يــكــ�ــضــب« مـــن اإنـــتـــاج »بــي 

الفيلم  عــر�ــس  وجــــاء  �ــضــي«.  بــي 

بـــمـــبـــادرة مـــن مــهــرجــان بــيــروت 

ي�ضتعد  كان  الذي  الوثائقي  للفيلم 

ــي الــخــريــف، لــكــن بعد  لــعــر�ــضــه ف

رحـــيـــل زهـــــا فــــجــــاأة فــــي مـــار�ـــس 

المهرجان  اإدارة  ف�ضلت  الما�ضي 

اأ�ضطوري  لنجاح  تكريما  اإطــالقــه 

لمراأة ا�ضتثنائية. ويعر�س الفيلم 

ونجاحاتها  حياتها  مــن  جــوانــب 

اإطــالقــه فــي بيروت  الــمــقــرر  ومــن 

من  الثانية  الن�ضخة  افــتــتــاح  فــي 

الوثائقي  للفيلم  بيروت  مهرجان 

الثالث  اإلــى  الثامن  من  الفترة  في 

ع�ضر من نوفمبر المقبل.

في �ضهر مار�س عام 2015، ن�ضر باحث اأ�ضترالي اإح�ضاء 

اأثار ال�ضحك والده�ضة في عالم الأعمال: تبين اأن عدد ال�ضركات 

ُيدعون  رجــال  يتراأ�ضها  التي  تلك  من  اأقــل  ن�ضاء  تديرها  التي 

قطاع  على  ال�ضوء  لال�ضتهجان  المثير  الإح�ضاء  �ضّلط  »بيتر«. 

المخرجات  يبلغ عدد  اإذ  الأ�ضترالي خ�ضو�ضًا،  الأفالم  �ضناعة 

منذ  يتبّدل  لــم  الــعــدد  هــذا  اأن  علمًا  مخرجة،   175

مديرة  كاميرون،  فيونا  تذكر   .1970 عام 

 Screen Australiaفي تنفيذية 

بــالأفــالم  ُيــعــنــى  وطــنــي  )مجل�س 

الـــدولـــة(: »نــمــلــك هنا  تــمــولــه 

ُتدعى  مذهلة  تــعــاون  فــكــرة 

»الأخــــــــوة«. تــقــ�ــضــي هــذه 

الــفــكــرة بــمــّد الــرجــال يد 

ـــرجـــال  ـــاعـــدة ل ـــمـــ�ـــض ال

الأفــكــار  ي�ضاطرونهم 

ـــمـــا  ـــطـــال ــــا. ل ــــه ــــن عــــي

�ــضــمــل قـــطـــاع الأفـــــالم 

غير  كـــوتـــا  ـــي  ـــتـــرال الأ�ـــض

ُي�ضطر  لــذلــك،  نتيجة  ر�ــضــمــيــة. 

التوقف  اإلـــى  اأفــالمــنــا  �ضانعو 

والــــتــــ�ــــضــــاوؤل: مــــــاذا نــفــعــل 

دي�ضمبر،  �ضهر  هــنــا؟«.فــي 

 Screen خــ�ــضــ�ــضــت 
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دولر  مـــــاليـــــيـــــن 

لتبديل هذا العدد. 

اإليزابيث بانك�س... موهبة لفتة في عالم الإخراج

50%.ُتعتبر  بن�ضبة  الن�ضاء  من  تتاألف  فــرق  تعّدها  لأفــالم  المال  تقديم  قــررت 

اأطلقت  الأخيرة.  ال�ضنوات  في  مماثلة  برامج  التي نظمت  الدول  اإحدى  اأ�ضتراليا 

عدد  زيــادة  هدفها  الدولة  تمولها  قوية  مبادرات  اأي�ضًا  وال�ضويد  اأيرلندا،  كندا، 

مناق�ضة  خطوة  البرامج  هذه  ت�ضّكل  الأفــالم.  ومنتجات  الكاتبات،  المخرجات، 

حول  محتدم  جــدال  ي�ضوده  الــذي  الأميركي،  الأفــالم  قطاع  في  نــراه  لما  تمامًا 

الأفــالم.  تمّول  مماثلة  حكومية  وكالة  غياب  ظل  في  عينها  الم�ضاألة 

لجنة  اإطــالق  مع  مختلفًا  م�ضارًا  التغيير  ي�ضلك  هوليوود،  في 

الما�ضي  الخريف  في  الأميركية  المت�ضاوية  التوظيف  فر�س 

في  بمخرجات.  ال�ضتعانة  في  الجن�ضي  التحّيز  في  تحقيقًا 

عالم  في  اأقــل  بفر�س  الن�ضاء  تحظى  المتحدة،  الوليات 

 %4 �ضوى  يخرجن  فال  الأخــرى،  بالدول  مقارنة  الأفــالم، 

درا�ضة  الأربــاح، وفق  اأعلى  التي تحقق  المئة  الأفالم  من 

المخرجات  ما يجعل  الجنوبية،  كارولينا  اأعدتها جامعة 

�ضام   ،)2  Pitch Perfect )اأخرجت  بانك�س  اإليزابيث 

واإيفا   ،)Fifty Shades of Grey( جون�ضون  تايلور 

وقد  الــقــاعــدة.  عــن  ي�ضذون  ــن  َم مــثــال   )Selma( دوفــيــرنــاي 

ت�ضدرت النجمة الأمريكية اإليزابيث بانك�س، غالف العدد الجديد من 

مجلة The Edit حيث تاألقت على واجهته بما كانت ترتديه من مالب�س اأنيقة 

الخراج  مجال  في  تجربتها  اإن  العالمية  النجمة  وقالت  وجماًل.  اإ�ضراًقا  زادتها 

والتي خا�ضتها فى فيلم Pitch Perfect 2 كانت رائعة جدا، وكنت متحم�ضة 

بهذا  الفيلم  لإخــراج  و�ضعى  فى  ما  اأق�ضى  تقديم  وحاولت  فيها  للخو�س  للغاية 

ال�ضكل. كما ن�ضحت بانك�ضن، النجمات الالئى لم يقفن من قبل خلف الكاميرات اأن 

الكوميدى  الفيلم  اأن  المكان فهو ممتع جًدا. جدير بالذكر  لهذا  يحاولن الو�ضول 

Pitch Perfect 2 الذى اأخرجته اإليزابيث بانك�س وقامت ببطولته النجمة اآنا 
كندريك وهيلى �ضتاينفيلد قد و�ضلت اإيراداته 125 مليون دولر.

ال�ضاعة  ون�ضف  )�ضاعة  طوياًل  ول  كبيرًا  فيلمًا  لي�س  هو 

البرامج  مقدمة  بنجميه:  ويمتاز  ومنع�س،  طريف  لكنه  تقريبًا(، 

جان  والفرن�ضي  افــيــرا،  فيرجيني  الحالية  والممثلة  ال�ضابقة 

دوجاردان الكبير قيمة وقامة )طوله 182 �ضنتمترا(، الذي تحّول 

قزمًا بف�ضل الموؤثرات الخا�ضة والت�ضوير على خلفية خ�ضراء.

الــذي   Un homme à la hauteur �ضريط  اإنـــه 

الرجنتيني  الفيلم  عن  تيرار  لوران  الفرن�ضي  المخرج  اقتب�ضه 

كارنيفالي عام  Corazon De Leon من اخراج ماركو�س 
2014. �ضريط لم يقدم اي جديد، اإذ ل يخرج عن اطار الكوميديا 

رجل  عن  بتركيبتها  بالكلي�ضيه  الحافلة  التقليدية  الرومان�ضية 

ب�ضبب م�ضكالت  ينف�ضالن  ثم  الحب  يلتقيان ويقعان في  وامراأة 

على  الحب  ينت�ضر  ان  بعد  مجددا  يجتمعا  ان  قبل  بينهما  تفرق 

كل العراقيل. لكنه، رغم ذلك، م�ضّل ومرّفه وياأ�ضرنا باأداء بطليه 

وحواراتهما الطريفة ومواقفهما المفاجئة.

والمم�ضوقة  الح�ضناء  المحامية  افيرا(  )فيرجيني  دايــان 

القامة )175 �ضنتمترا( تقع في غرام األك�ضندر )جان دو جاردان( 

الكلمة  من  بل  عفوًا،  ل،  الولــى.  النظرة  من  الطريف  المهند�س 

احد  في  هاتفها  ن�ضيت  قد  تكون  ان  بعد  بها  يت�ضل  لأنه  الأولــى 

المطاعم. خالل محادثتهما يولد اإعجاب فوري بينهما، لكن حين 

يلتقيان ويقع نظر الأميرة دايان على فار�س احالمها، تكت�ضف انه 

اقرب الى »جوكي« بقامته التي ل تتجاوز 136 �ضنتمترا. الميرة 

بيا�س الثلج التي لطالما حلمت باأمير طويل ل ي�ضبه احد اقزام 

ال�ضابق  وزوجها  المجتمع  نظرة  تجاهل  ت�ضتطيع  هل  ق�ضتها، 

برونو)�ضيدريك خان( الى حبيبها؟

التي يروجها  اأن الحداث متوقعة والر�ضائل  وا�ضح 

لي�ضت  الــيــه  المجتمع  ونــظــرة  الخــتــالف  عــن  الفيلم 

جديدة ول مبتكرة، وان ال�ضيناريو لم يغ�س في حميمية العالقة 

الهام�س مع تركيز على المحيط  البقاء على  ل  الثنائي وف�ضّ بين 

الم�ضحكة وغير  المواقف  الفي�س من  نتابع هذا  ان  لكن يكفي   ،

التي تفجر  قامة دوجاردان  الثنائي، بف�ضل ق�ضر  بين  المتوقعة 

الموقف،  كوميديا  على  قائمة  م�ضاهد  �ضل�ضلة  خالل  من  ال�ضحك 

فعليا،  جدا  ق�ضير  اأنه  ن�ضدق  ان  علينا  ي�ضعب  انه  وخ�ضو�ضا 

المرح  يخلق  مــا  هــو  نـــراه  ومــا  نعرفه  مــا  بين  الــتــفــاوت  وهـــذا 

وال�ضتمتاع. فعندما يجل�س على كر�ضي ل تالم�س قدماه الر�س، 

تحكم  بجهاز  وحدها  ت�ضير  كاأنها  تبدو  ال�ضيارة  يقود  وعندما 

متجر  تق�ضد  قمي�ضا،  اإهدائه  في  دايان  ترغب  وعندما  بعد،  عن 

مالب�س الأولد... اأما قمة الفكاهة فعندما تقوم دايان بتقبيله، اذ 

كان عليها ان تنحني كاأنها ت�ضتعد ل�ضم طفلها. اما الم�ضاهد التي 

يظهر فيها دو جاردان من الخلف فقد تمت ال�ضتعانة 

�ضنتمترا.   140 طــولــه  يــتــعــدى  ل  ــه  ل بــبــديــل 

هذا  قــوة  هما  وافــيــرا  دوجــــاردان  الثنائي 

وي�ضهل  وطبيعي  مقنع  فاأداوؤهما  الفيلم، 

�ضبق  التي  افيرا  فيرجيني  ت�ضديقهما. 

و�ضاركت في عدد من الفالم الكوميدية 

 Une famille à و Caprice مثل

طبيعية  بدت   Et ta soeurوlouer
اظهار  عــدم  تحاول  التي  الــمــراأة  دور  في 

وتت�ضايق  تف�ضل  لكنها  وتوترها  انزعاجها 

مثل  تماما  رجلها،  الى  الهازئة  النا�س  نظرة  من 

�ضخ�ضية  في  و�ضادقا  مرتاحا  ظل  الــذي  جــاردان  دو 

الرجل القزم ذي القلب الذهبي.
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