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من ذاكرة ال�سينما

المراأة كمخرجة للفيلم الروائي الم�صري )8(

كاملة اأبو ذكري: بين ال�صينما والتلفزيون

التذاكر
ك 

شبا

العدد )14086( - ال�سنة الحادية والأربعون - الأحد 15 محرم 1438هـ - 16 �أكتوبر 2016م

كاملة اأبو ذكري.. هي اأي�سًا مخرجة من جيل الت�سعينات من القرن 

الما�سي، تخرجت من المعهد العالي لل�سينما، وبداأت م�سوارها الفني 

للمخرج  اأ�سغال(   131( فيلم  ثاني فى  العمل كم�ساعد مخرج  من خالل 

الأول  الق�سير  فيلمها  باإخراج  قامت  ثم بعدها   ،1993 �سنة  نادر جالل 

)قطار ال�ساعة ال�ساد�سة(، ثم عادت بعد ذلك للعمل كم�ساعد مخرج فى 

اأفالم )هالو اأمريكا( و)اإتفرج يا �سالم و)اللمبي( بطولة الفنان )محمد 

�سعد( و)اإزاي تخلي البنات تحبك(، اإلى اأن قامت باإخراج اأول اأفالمها 

باأفالم )ملك وكتابة(  2004، تلته  اأولى ن�سب( �سنة  ال�سينمائية )�سنة 

التلفزيون  �سعيد  على  اأم��ا  �سفر(.  و)واح��د  والهوى(  الع�سق  و)ع��ن 

 ،2009 عام  التحرير(  ميدان   6( كوم  ال�سيت  م�سل�سل  باإخراج  فقامت 

وم�سل�سل )ذات( عام 2013، وم�سل�سل )�سجن الن�سا( عام 2014.

للتعريف  الوحيد  اختيارنا   ،)2006  � وكتابة  )ملك  فيلم  �سيكون 

بالمخرجة كاملة اأبو ذكرى، حيث يعد من بين الأفالم الم�سرية القليلة 

)الذي  الفيلم  اأح��داث  تدور  الأخيرة..  �سنوات  الع�سر  خالل  الناجحة 

التمثيل  اأ�ستاذ  ح��ول  ح�سام(،  و�سامي  النا�سر  اأحمد  الثنائي  كتبه 

الم�سرحي الدكتور محمود )محمود حميدة(، ال�سارم والملتزم بالنظام 

والمواعيد في تعامله مع طالبه في المعهد، وحتى في حياته ال�سخ�سية 

والعامة، في البيت وال�سارع. وهو مت�سلط في الراأي معتقدًا باأنه على 

اأ�سدقاء ول  له  لي�س  حق. وب�سبب �سروفه هذه، نراه من�سغاًل بعمله، 

يعرف من الحياة �سوى العمل والمنزل.. حتى عالقته بزوجته )عايدة 

لوحده  عالم  يعي�س  منهما  وكل  ميته،  بل  جامدة،  عالقة  تبدو  ريا�س( 

اأو هكذا يبدو.  الآخر. وهو مقتنع و�سعيد بحياته هذه،  ومن�سغل عن 

اإلى اأن يكت�سف بال�سدفة باأن زوجته تخونة، عندما يداهمها مع ع�سيقها 

في الحمام.

تكون  حيث  حياته..  في  جذري  لتغيير  �سببًا  يكون  الموقف،  هذا 

ال�سدمة قوية باعتباره العارف بكل �سيء، فبعد معاناة ومرحلة �سراع 

واأقام  زوجته  طلق  اأن  بعد  لفترة،  للحياة  واعتزال  ال��ذات  عن  وبحث 

في �سقة �سديقه وزميله في العمل الدكتور عبده )لطفي لبيب(، ويبداأ 

الوقت، ويحدث  لتم�سية  المقاهي، ويتعرف على روادها  بالتردد على 

هذا التحول التدريجي في �سخ�سيته، وخ�سو�سًا بعد اأن يتعرف على 

نف�س  في  وجودها  يت�سادف  التي  �سبري(،  )هند  هند  ال�سابة  الممثلة 

بينهما  الحرجة  العالقة  بداية  من  وبالرغم  عليه.  يتردد  الذي  المقهى 

ورغم فارق ال�سن بينهما، اإل اأنهما ي�سبحان �سديقين قريبين، وتزداد 

عالقتهما تاألقًا، ويوؤثر كل منهما في الآخر ب�سكل اإيجابي. حيث تنجح 

وجمالها  �سدقها  خالل  من  للحياة،  اأخ��رى  اآفاقًا  له  تفتح  اأن  في  هند 

وطبيعتها وتوازن عواطفها، لتتهاوى قناعاته القديمة، ويكت�سف عالم 

ال�سينما من خاللها، وي�سل اإلى قناعة باأن الإن�سان بما ينجز مهما كان 

�سغيرًا. ينطلق في عالقته بهند، ويعي�س حياته بال ممنوعات، لي�سعر 

بطعم ال�سداقة الحقة، من خالل تلك الفاتنة بعفويتها فتنتها الطاغية.

فهو  واإم���راأة،  رج��ل  بين  ال�سداقة  عالقة  م�سري  فيلم  يعالج  اأن 

العالقة  تلك  نتابع  ه��ذا  فيلمنا  في  هنا  عندنا،  المتفرج  ياألفه  لم  اأم��ر 

بم�ساعر  يملوؤها  والتي  محمود  والدكتور  هند  بين  والجميلة  ال�سعبة 

ال�سعادة والفرح والثقة والحترام.. عالقة براقة لي�س دافعها النجذاب 

في  لقطات  خ��الل  من  اآخ��ر،  اإل��ى  م�سهد  من  الفيلم  يوؤكدها  الجن�سي، 

لهذا  الجديدة  بالحياة  لالإيحاء  قريبة،  متو�سطة  اأو  متو�سطة  معظمها 

الأ�ستاذ المتزمت..!!

�سخ�سيات فيلم )ملك وكتابة( تنتمي جميعها اإلى الطبقة الو�سطى، 

وتعمل في مجالت الفن.. فالدكتور يعمل في تدري�س التمثيل، وزوجته 

تدر�س المو�سيقى، و�سديقه زميله في التدري�س، وهند المنطلقة ممثلة 

ممثلون  اأ�سدقائها  وبالطبع  فوتوغرافي،  م�سور  وحبيبها  نا�سئة، 

ومثقفون.

محبيها،  وعن  بها  العاملين  عن  ال�سينما،  عن  فيلمًا  وكتابة(  )ملك 

ال�سينما  الجادة،  لل�سينما  تحية  الوقت  نف�س  في  وهو  جمالياتها،  عن 

التي ينتمي اإليها هذا الفيلم.. ال�سينما الم�سرية الجديدة، والتي بداأت 

كتيار مع بداية الثمانينات، تلك ال�سينما التي تابعناها وا�ستمتعنا بها، 

اآخرين  فر�سان  ومعهما  ب�سارة  وخيري  خان  محمد  جيل  قدمها  والتي 

�سنعوا معًا تيارًا �سينمائيًا مهما.. هنا ي�سجل �سناع فيلم )ملك وكتابة( 

ومعهما  المخرجين  لهذين  ا�ست�سافته  خالل  من  ال�سينما  لهذه  التحية 

اأح��داث  �سمن  التلم�ساني  ط��ارق  والمخرج  الت�سوير  مدير  زميلهما 

الفيلم، لي�سجل هذه ال�سهادة الوا�سحة باأن تلك ال�سينما التي �سنعوها 

مازالت باقية وم�ستمرة.

ال�سينما  ف��ي  ال��م��األ��وف��ة  غير  للحكاية  ال�����س��ردي��ة  المعالجة  ت��ب��داأ 

التمثيل  اأ�ستاذ  الأولى، حيث  المحورية  ال�سخ�سية  الم�سرية، بمتابعة 

الذي يخاف من التمثيل، ومتزمت في تدري�سه، ونراه يخاف من الحب 

اأبعاد �سخ�سيته، ونراه  اأي�سًا ليت�سور زوجته مثالية وم�ستوعبة لكل 

يحكي عن تطابق الجوهر مع الم�سمون، اإل اأننا نكت�سف باأن جوهره 

يعك�س خواء وفراغًا. حيث اأنه العارف بكل �سيء ول يقتنع باأي راأي 

و�سادي  متل�سط  المتزمته،  الكال�سيكية  اآرائ��ه  مع  متما�سيًا  يكن  لم  ما 

اأبو  كاملة  المخرجة  ج�سدته  هذا  كل  وتقليدية.  خاوية  حياة  يعي�س 

مع  والتعالي،  بالغرور  لتوحي  الأعلى  اإلى  الأ�سفل  من  بلقطات  ذكرى 

ا�ستخدامها للقطات البعيدة.

الفتاة  هند  �سخ�سية  ه��ي  الثانية،  المحورية  ال�سخ�سية  اأم���ا 

بب�ساطة  يومها  تعي�س  نف�سها،  من  والواثقة  والمنطلقة،  الطموحة 

النجا(،  اأبو  بالم�سور حاتم )خالد  وتلقائية، وهي على عالقة عاطفية 

حرة  بعالقة  معها  يكتفي  ولكنه  يع�سقها،  ك�سول  له  ثري  �ساب  وهو 

بعيدًا عن الزواج، تختلف معه كثيرًا، وتحاول اأن تغيره. في الجانب 

في  تدخله  حيث  محمود،  الدكتور  حياة  تغيير  في  هند  تنجح  الآخ��ر، 

عالمها، عالم التمثيل، بل وتجعله يقوم بالتمثيل في ال�سينما في اأدوار 

هذا  مع  يتعاي�س  بالمقابل  وهو  اأ�سدقائها.  على  تعرفه  كما  �سغيرة. 

العالم الجديد، متجاوزًا بع�س العقبات ال�سغيرة.

اإثناء  بك  يحيط  خالق  تمثيلي  اأداء  هناك  وكتابة(  )ملك  فيلم  في 

الم�ساهدة، اأداء يجعلك في حالة غريبة من ال�سعادة، يتاألق فيه الجميع، 

المبدع  المجموعة،  ه��ذه  راأ���س  على  وثانوية..  رئي�سية  �سخ�سيات 

فيما  متناق�سة،  وح��الت  لم�ساعر  تج�سيده  خالل  من  حميدة،  محمود 

بالنجم  كثيرًا  يذكرنا حميدة  وال�سحك..  الغ�سب  والفرح،  الحزن  بين 

ر�سدي اأباظة في �سنوات تاألقه. اأما هند �سبري، فهي المتاألقة في دور 

جميل، اأعطته  الكثير من روحها لكي ن�سعر بتلك الحيوية لل�سخ�سية.. 

دور ا�ستحقت عليه الجوائز والإ�سادة في كل مكان يعر�س فيه الفيلم..!

اآي. تي.

النوع: دراما، جريمة.

الزمن: 95 دقيقة.

ال��ب��ط��ول��ة: ب��ي��ر���س ب��رو���س��ن��ان، 

جيم�س فري�سفيل.

الإخراج: جون مور.

.PG :الت�سنيف

حول  الفيلم  اأح��داث  ت��دور 

رج���ل اأع���م���ال ع�����س��ام��ي ن��اج��ح 

يعمل في مجال الطيران، يطلق 

عر�سا عاما اأوليا لتطبيق جديد 

ولكنه مليء بالثغرات، ي�ستعين 

بخدمات خبير معلومات عبقري 

الحلول  اإي��ج��اد  ف��ي  لمعاونته 

ي�ستغني  وع��ن��دم��ا  المنا�سبة، 

لعبة  عن خدماته يدخل معه في 

وعمله  عائلته  ت��ع��ر���س  مميتة 

وحياته لخطر داهم.

املدر�سة املتو�سطة

اأ�سواأ �سنوات حياتي

النوع: دراما، كوميديا.

الزمن: 92 دقيقة.

ال��ب��ط��ول��ة: غ��ري��ف��ن غ��ول��وك، 

لورين غراهام.

الإخراج: �ستيف كار.

.BG :الت�سنيف

ت�����دور اأح������داث ال��ف��ي��ل��م 

ح����ول ط���ال���ب م���وه���وب في 

بخيال  يتمتع  المراهقة  �سن 

خ�����س��ب، ت��ره��ق��ه ال��م��در���س��ة 

ال���م���ت���و����س���ط���ة ب��روت��ي��ن��ه��ا 

وقواعدها ال�سارمة، فتخطر 

بها  يتمكن  خ��ط��ة  ب��ال��ه  ع��ل��ى 

المدر�سة  من ك�سر كل قواعد 

يخطر  ل  ب�سكل  ومناهجها 

على بال اأحد.

حققه  ال��ذي  »الجحيم«  فيلم  عر�س  ال�سينما  ���س��الت  ت�سهد 

المخرج الكبير رون هيوارد ليكمل به ثالثية الكاتب المعروف دان 

بطولته  ويلعب  و�سياطين،  ومالئكة  دافن�سي  �سيفرة  بعد  ب��راون 

الممثل العمالق توم هانك�س .

هانك�س(  )ت��وم  لنجدون  روب��رت  ح��ول  الفيلم  اأح��داث  ت��دور 

م�ست�سفى  بغرفة  ي�ستيقظ  ال��ذي  هارفارد  جامعة  في  الرموز  عالم 

يتوقف  ول  تماما،  ذاكرته  فقد  اأنه  ليكت�سف  باإيطاليا  فلورن�سا  في 

الأمر عند هذا الحد بل يجد نف�سه هدفا لمطاردة مخيفة، وبمعاونة 

الطبيبة �سينا بروك�س )فلي�ستي جونز( ومقدرته الفذة على التعامل 

مع الرموز قد يتمكن من الهروب والنجاة.

المعروف  الكاتب  رواي���ة  اإل��ى  ي�ستند  وغمو�س  اإث���ارة  فيلم 

 ،2013 والأكثر مبيعا دان براون بنف�س العنوان ون�سرت في مايو 

وهو الجزء الثالث المقتب�س من براون بعد �سيفرة دافن�سي ومالئكة 

حوالي  وباعت  لغة   52 اإلى  ُترجمت  كتبه  اأن  )المعروف  و�سياطين 

الإلهية  الكوميديا  ملحمة  اأحداثه حول  ن�سخة( وتدور  مليون   200

التي كتبها ال�ساعر الإيطالي دانتي األيغييري ما بين 1308– 1321 

من  الفيلم  ورم���وز،  متقاطعة  كلمات  اإل��ى  باخت�سار  يقدمها  التي 

اإخراج رون هيوارد– 1954 )عقل جميل، �سيفرة دافن�سي، مالئكة 

و�سياطين، فرو�ست/ نيك�سون وفي قلب البحر(.

»لقد  هانك�س:  مع  لها  لقاء  اول  عن  جونز  فيلي�ستي  وقالت 

احت�سنني تماما منذ بداية الفيلم، فهو �سخ�س متوا�سع جدا وبعيد 

تماما عن الغرور، رغم تاريخه الكبير وم�سيرته الفنية التي تتجاوز 

ثالث عقود، ولم تف�سد ال�سهرة اأخالقه اأو اإن�سانيته«.

»الجحيم« لتوم هانك�س.. ياأخذ الجمهور اإلى األغاز دان براون

ي��ت��ر���ص��ح  ال���ي���م���ن  م��������رة..  لأول 

لأو����ص���ك���ار اأف�������ص���ل ف��ي��ل��م اأج��ن��ب��ي

جوائز  تمنح  والتي  المتحدة  ال��ولي��ات  في  ال�سينما  وعلوم  فنون  اأكاديمية  اأعلنت 

الأو�سكار عن تقدم 85 دولة للمناف�سة على جائزة )اأو�سكار اأف�سل فيلم اأجنبي( 2016 وقالت 

اإن اليمن الذي يعي�س حربا اأهلية تقدم لأول مرة للم�ساركة بالم�سابقة.

)البئر(  الجزائري  هي  عربية  اأف��الم  ت�سعة  الأكاديمية  موقع  بح�سب  القائمة  و�سملت 

)الكال�سكيو(  للمخرج محمد دياب والعراقي  )ا�ستباك(  للمخرج لطفي بو�سو�سي والم�سري 

اللبناني  والفيلم  الم�سري  مي  اإخ��راج  ليلة(   3000( والأردن���ي  م�سطفى  هالكوت  اإخ��راج 

�سعيد خالف  اإخراج  ميل بحذائي(  )م�سافة  بو�سعيا والمغربي  اإخراج ميرجان  كبير(  )كتير 

والفل�سطيني )يا طير الطاير( اإخراج هاني اأبو اأ�سعد وال�سعودي )بركة يقابل بركة( اإخراج 

محمود �سباغ. وجاء بالموقع اأن اليمن تقدم لأول مرة للمناف�سة بفيلم في هذه الم�سابقة وهو 

)اأنا نجوم بنت العا�سرة ومطلقة( اإخراج خديجة ال�سالمي والماأخوذ عن ق�سة واقعية لفتاة 

يمنية تم تزويجها وهي طفلة لكنها تقاوم هذا الو�سع وتذهب اإلى المحكمة لطلب الطالق.

فيلم  اأف�سل  بجائزة  وفاز  كثيرة  ودولية  عربية  مهرجانات  في  الم�ساركة  للفيلم  و�سبق 

روائي في مهرجان دبي ال�سينمائي الدولي 2014.

التا�سع  الحفل  في   1956 عام  مرة  لأول  اأجنبي(  فيلم  اأف�سل  )اأو�سكار  م�سابقة  وبداأت 

والع�سرين لجوائز الأو�سكار.

�سباب فرن�سيون 

يتحولون �إىل �إرهابيني 

يف »نوكتوراما« 

للمخرج  »ن���وك���ت���ورام���ا«،  ف��ي��ل��م 

ال��ف��رن�����س��ي ب���رت���ران ب��ون��ي��ل��و، ي��ق��دم 

حول  للجدل،  ومثيرة  جريئة  �سورة 

الباري�سيين،  ال�سبان  م��ن  مجموعة 

ال���ذي���ن ي���ح���اول���ون ت��ن��ف��ي��ذ ه��ج��م��ات 

اإرهابية في جميع اأنحاء المدينة.

فترة  منذ  كتب  الفيلم،  �سيناريو 

الإرهابية  الهجمات  طويلة ن�سبيا من 

الأ�سهر  خ��الل  فرن�سا  عرفتها  ال��ت��ي 

الما�سية.

ف�سلين،  اإل����ى  ينق�سم  ال��ف��ي��ل��م 

تحركات  ع��ل��ى  ي��رك��ز  الأول  الف�سل 

الفرن�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  ف��ي  الأب���ط���ال 

من  ال�سباب  من  مزيج  وهم  باري�س، 

اأعمار واأ�سول مختلفة.

في الف�سل الثاني، يقررال�سباب 

الإخ��ت��ب��اء ف��ي م��ت��ج��رف��خ��م، ف��ي اأح��د 

�سوارع  ف��ي  ���س��واء  الت�سوق.  م��راك��ز 

الأج��واء  المتجر،  داخ��ل  اأو  باري�س 

تكون ثقيلة. بونيلو، ل ي�سدر اأحكاما 

يف�سل  اإن���ه  ب��ل  اأب��ط��ال��ه،  بخ�سو�س 

ويمنح  تاأملية  بطريقة  اأعمالهم  �سرد 

الم�ساهد حرية ت�سكيل اآرائه.

على  اأي�����س��ا  ي��رك��ز  ل  ال��م��خ��رج 

الفيلم  ق��وة  ال�سباب،  ه���وؤلء  دواف���ع 

تدور  التي  كتلك  م�ساهده،  في  تكمن 

في المتجر، اأو ال�سجن الموؤقت، حيث 

ل��الأب��ط��ال،  �سريالية  ت�����س��رف��ات  ن���رى 

�ستكون  النهاية  اأن  ي��درك��ون  ال��ذي��ن 

�سيئة دون �سك.

»فرانتز« فيلم غيرتقليدي لفران�صوا اأوزون
ال��م��خ��رج ال��ف��رن�����س��ي ف��ران�����س��وا 

كثيرا عما  بفيلم يختلف  اأوزون، يعود 

قدمه من قبل من اأعمال �سينمائية.

عنوانه »فرانتز«، وهو ميلودراما 

األمانيا  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  تبين  ت��اري��خ��ي��ة، 

وفرن�سا حول الحرب العالمية الأولى.

جندي  ح��ول  ت���دور  الفيلم  ق�سة 

فرن�سي �سابق، يقررزيارة عائلة جندي 

األماني، مات اأمام عينيه خالل الحرب. 

ل��ك��ن وج����وده ل��م ي��ك��ن م��رح��ب��ا ب��ه في 

على  يخيم  التي  الألمانية،  البلدة  هذه 

�سكانها الحزن والإ�ستياء.

»فرانتز«، هو بمثابة طبعة جديدة  

الأل��م��ان��ي  ت��وق��ي��ع  م��ن  ���س��ام��ت،  لفيلم 

اإرن�ست لوبيت�س.

من  هي  بالذنب  وال�سعور  الحزن 

الموا�سيع الرئي�سية في فيلم »فرانتز«، 

التقليدية،  الأف����الم  ع��ن  يبتعد  ال���ذي 

لكاتبه  ال��م��م��ي��ز  ال�����س��ي��ن��اري��و  ب��ف�����س��ل 

فران�سوا اأوزون.

بيير،  بول  الألمانية  الممثلة  اآداء 

فيلم  وهو  الفيلم،  قوة  نقاط  اأح��د  كان 

دقيق و�سادق. خاتمة الق�سة متما�سكة 

وعاطفية وغير متوقعة.

ل �سك في اأن البع�س يعتبر زاك غاليفياناكي�س ب�سعره الغريب 

في  تتردد  فال  النا�س،  من  الفئة  هذه  من  كنت  اإن  الفكاهة.  في  قمة 

فيلم  بم�ساهدة  كثيرًا  �ست�ستمتع  اأن��ك  الموؤكد  من  اإلينا.  الن�سمام 

.Masterminds الفكاهة الخفيف وال�سخيف جدًا

ق�سة  على  يرتكز   Masterminds اأن  تعلم  حين  �سُتفاجاأ 

ال��ولي��ات  ف��ي  النقدي  ال��م��ال  �سرقة  عمليات  اأك��ب��ر  لإح���دى  حقيقية 

المتحدة. في الفيلم، يلجاأ زاك غاليفياناكي�س اإلى مجموعة متنوعة 

الأ�سقر  ال�سعر  من  والت�سفيفات،  الم�ستعار  ال�سعر  من  ومجنونة 

الأمير  ت�سريحة  اإل��ى  الق�سير،  المجعد  بالأ�سود  م���رورًا  الطويل 

 Masterminds المهمة.  للمنا�سبات  بها  يحتفظ  التي  الو�سيم 

اأعمال  اأهم  بين  اإدراجه  بالتاأكيد  يمكننا  ب�سيط وغريب جدًا ل  فيلم 

الفكاهيين الكال�سيكيين  الفيلمين  التي ت�سمل  المخرج جارد هي�س، 

حتى  اأو   ،Nacho Libreو  Napoleon Dynamite
بين  المبتكر  المزج  يدفعك  ذل��ك،  رغ��م  نجومه.  اأع��م��ال  اأف�سل  بين 

جنون جريمة ال�سرقة الفعلية عام 1997 واأداء الممثلين الفكاهيين 

دور  غاليفياناكي�س  ي��وؤدي  كثيرًا.  ال�سحك  اإل��ى  المميز  المبدعين 

فارغو  لومي�س  �سركة  في  يعمل  والخجول.  ال�ساذج  غانت  ديفيد 

بجاندي�س  الحب  من  خالية  عالقة  وتجمعه  الم�سفحة  لل�ساحنات 

)كايت ماكينون في اأداء خاٍل من اأي عاطفة(، مع اأنه يع�سق زميلته الجميلة في العمل كيلي 

)كري�ستن ويغ(. تر�سم الأخيرة و�سديقها �ستيفن )اأوين ويل�سون(، وهو ل�س �سغير، خطة 

ال�سركة.  في  رجلهما  ليكون  خطتهما  في  العا�سق  ديفيد  ويورطان  ال�سركة،  خزنة  ل�سرقة 

العملية.  تنفيذ  في  ينجح  اأنه  اإل  والمنطق،  المهارة  اإلى  بالكامل  يفتقر  ديفيد  اأن  �سحيح 

لكنه �سرعان ما يجد نف�سه مطاردًا من ال�سرطة في المك�سيك، في حين ينعم �ستيفن وعائلته 

بثروة طائلة في كارولينا ال�سمالية، منفقين بحرية الماليين التي �سرقها ديفيد.

تقوم مقاربة هي�س على منح ممثليه الفكاهيين الوقت، والم�ساحة، والحرية الالزمة 

 Nacho Libre ليتخطوا حدود ميولهم الغريبة الخا�سة. ومن عبارات جاك بالك في 

اإلى ارتجال جيم كليمنت المميز في Don Verdean، نالحظ اأن هي�س يتيح للغرابة 

ممثاًل  تمامًا  يالئم  الأ�سلوب  هذا  اأن  في  �سك  ول  لتبرز.  ال�سرورية  الم�ساحة  الفكاهية 

فكاهيًا كغاليفياناكي�س، الذي ي�ستطيع اإ�سحاكك بمجرد نظرة مدرو�سة اأو نغمة متقنة من 

اللحظات  من  كثيرًا  ي�سم   Masterminds اأن  في  �سك  ل  المميزة.  �سخ�سياته  اإحدى 

الم�سحكة بحق، خ�سو�سًا مع مجموعة ممثلين فكاهيين مميزين ت�سمل اأي�سًا لي�سلي جونز 

.Saturday Night Live وجاي�سون �سوديكي�س، اللذين ي�ساركان في

تتطور:  وهي  الجنونية  الأعمال  وتتاأمل  الكاميرا  ت�سغل  اأن  يكفي  مماثل،  فريق  مع 

ديفيد  تجمع  غريبة  ت�سوير  جل�سة  الال�سلكي،  الجهاز  عبر  حب  اأغنية  مو�سيقى  ويغ  اأداء 

بعجالت.  م��زود  بحذاء  غاليفياناكي�س  تزحلق  حتى  اأو  خطبتهما،  بمنا�سبة  وجاندي�س 

الحما�سية  هذه  ال�سرقة  ق�سة  تالئم  ل  وجفافًا  بطئًا  الأكثر  هي�س  وتيرة  باأن  ت�سعر  لكنك 

والكثيرة الحركة. ربما يعود ذلك اإلى اأن هذا اأول عمل يخرجه هي�س ول ي�سارك في كتابته 

اأن  لذلك، تالحظ  نتيجة  �سبيفي(.  واإيميلي  بالمر،  بومان، وهابل  كري�س  ال�سيناريو  )اأعد 

Masterminds يحتوي على كثير من ال�سخ�سيات، والحبكات، واللحظات المرتبطة 
بالق�سة العامة وبالحركة، ما يحّد بالتالي من الفر�س التي تتيح لتلك ال�سخ�سيات الغريبة 

النطالق بحرية. يتحّول الفيلم في النهاية اإلى ق�سة ماألوفة عن بطل غريب من ت�سعينيات 

القرن الما�سي يحّل الم�سكلة. وهكذا يخفق في الغو�س في محاور اأكثر عمقًا عن الجريمة 

والعقاب والحب. كذلك ينتابك اأحيانًا ال�سعور باأن الممثلين ومعدي الفيلم ي�سحكون على 

الم�ساهد العادي الب�سيط بدل اأن ي�سحكوا معه. رغم ذلك، يمتاز Masterminds بعدد 

من اللحظات الم�سحكة بحق، وذلك بف�سل ممثليه الجريئين والمندفعين، ومخرجه الذي 

يف�سح في المجال اأمامهم لالنطالق.

الإتقان اإلى  يفتقر   Masterminds

ولهجتها  ال��ج��ذاب��ة  بمالمحها  ���س��ب��ري  يا�سمين  ا���س��ت��ط��اع��ت 

النجاح  خطوات  اأولى  هذه  وكانت  اإليها  النتباه  لفت  الإ�سكندرانية 

لها، حيث اأن يا�سمين كانت بدايتها كموديل اإعالنات، اإلى اأن ر�سحتها 

م�سل�سل  وه��و  لها  تمثيلي  عمل  ب��اأول  للم�ساركة  المخرجات  اإح��دى 

»خطوات ال�سيطان« مع الداعية معز م�سعود، ومحمد عادل.

لم�ساركة  �سبري  يا�سمين  اختيار  تم  ال�سيطان«  »خطوات  ومن 

يا�سمين  اأعمال  وتوالت  الحالل«،  »جبل  بم�سل�سل  عبدالعزيز  محمود 

تعتبره  التي  »طريقي«  بم�سل�سل  �ساركت  حتى  لأخر  عمل  من  �سبري 

قدمتها  التي  »ليلى«  �سخ�سية  اإن  عنه  وقالت  عليها،  ال�سعد«  »و���س 

لهجتها  وبنف�س  طبيعتها  على  كانت  واإنها  ُت�سبهها،  كانت  بالم�سل�سل 

هذا  من  عرفها  الجمهور  اأن  ترى  فهي  بها،  تعتز  التي  الإ�سكندرانية 

العمل.

»جحيم  ال�سينمائي  بالفيلم  �سبري  ليا�سمين  ظهور  اأخر  وكان 

عر�سه،  منذ  جنية  مليون   35 اإل��ى  اإي��رادات��ه  و�سلت  ال��ذى  الهند«  في 

والجديد في م�سوار يا�سمين �سبري هو تعاقدها على البطولة الثانية 

وغادة  ال�سقا،  اأحمد  مع  اإ�سطراري«  »هبوط  ال�سينمائي  بالفيلم  لها 

عادل، تدور اأحداث الفيلم حول مقتل نجل اأحد رجال الأعمال وت�سير 

اأ�سابع التهام اإلى اثنين من ال�سخ�سيات التى تربطهما عالقة به مما 

ي�سطرهما للهرب لتبداأ رحلة البحث.

يا�صمين �صبري من فتاة اإعالنات اإلى بطلة بفيلم »هبوط اإ�صطراري«

اأن�����ه�����ا م�����ن اأك�����ث�����ر ال���ن���ج���م���ات 

ال��ع��ال��م،  ف���ي  �سعبية  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ات 

فيلم  بطولة  اأدت  اأن  منذ  خ�سو�سًا 

»ام�������راأة ح���ل���وة« اإل����ى ج��ان��ب ال��ن��ج��م 

العام  في  جير  ريت�سارد  الهوليوودي 

جوليا  ح��ي��اة  ف���ي  وت���وال���ت   .1990

روب��رت�����س ف��ي م��ا ب��ع��د م��ج��م��وع��ة من 

بدورها  لق��ت  التي  ال�سعبية  الأف���الم 

اأحبك«  يقول  »الكل  مثل  كبيرًا،  رواجًا 

اآل��ن، و»نوتينغ هيل« مع هيو  ل��وودي 

وج��زئ��ه   »11 و»اأو����س���ي���ان���ز  غ���ران���ت، 

م��ع ج��ورج   »12 »اأو���س��ي��ان��ز  ال��ث��ان��ي 

ك��ل��ون��ي وب����راد ب��ي��ت، وال��ف��ي��ل��م ال��ذي 

ممثلة  اأف�سل  اأو�سكار  جائزة  لها  جلب 

الآن  هي  وها  بروكوفيت�س«.  »اإيرين 

توؤدي بطولة الفيلم الماأ�سوي العاطفي 

»���س��ر ف��ي ع��ي��ون��ه��م« م��ن اإخ����راج بيلي 

نجمة  مع  بطولته  تتقا�سم  والذي  راي 

نيكول  هي  نف�سه  الم�ستوى  من  ثانية 

المقدم  مون�ستر«  »ماني  غير  كيدمان، 

2016 والذي تمثل  »كان«  في مهرجان 

جوليا  اأت��ت  كلوني.  ج��ورج  اأم��ام  فيه 

اإلى باري�س عائدة من مدينة  روبرت�س 

دوفيل المطلة على بحر المان�س، حيث 

الأميركية،  ال�سينما  مهرجان  كّرمها 

وبهذه المنا�سبة قالت: »اأنني لم اأتوقع 

العام،  اأن يكرمني مهرجان دوفيل هذا 

مايو  »ك���ان«  مهرجان  اإل���ى  اأت��ي��ت  ف��اأن��ا 

»ماني  فيلم  تقديم  اأج��ل  م��ن  الما�سي 

فو�ستر  ج��ودي  اإخ���راج  من  مون�ستر« 

وال����ذي اأم��ث��ل ف��ي��ه اإل���ى ج���وار ج��ورج 

البعد  كلوني، وبالتالي كنت بعيدة كل 

اآخ��ر  مهرجان  اإل��ى  دع��وت��ي  تخيل  ع��ن 

وفي  فرن�سا،  واأق�سد  نف�سه،  البلد  في 

الترويج  اأجل  من  ولي�س  نف�سه،  العام 

لت�سلم  ب��ل  ال��م��رة،  ه���ذه  م��ح��دد  لفيلم 

بح�سور  حفلة  ف��ي  تكريمية  ج��ائ��زة 

الثقافة.  ووزيرة  المدينة  بلدية  رئي�س 

واأقول  اإي��اه  بالتكريم  جدّا  فخورة  اأنا 

»تحيا فرن�سا«. يتعر�س الفيلم للموقف 

تلفزيوني  برنامج  مقدم  يعي�سه  ال��ذي 

عندما  كلوني،  ج��ورج  وي��وؤدي��ه  ناجح 

ا�ستوديو  ف��ج��اأة  ���س��اب  رج���ل  يقتحم 

ال��ت�����س��وي��ر ح���ام���اًل ال�����س��الح وم���ه���ددًا 

ال��ج��م��ي��ع ب��ق��ت��ل م��ق��دم ال��ب��رن��ام��ج على 

ال�سخ�س  ه��ذا  يعترف  ل��م  اإذا  ال��ه��واء 

عملية  عن  عبارة  برنامجه  باأن  ر�سميًا 

بمبلغ  مطالبته  اإل��ى  اإ�سافة  احتيال، 

منتجة  تبذل  و�سوف  المال.  من  كبير 

البرنامج التي اأمثل �سخ�سيتها اأنا، كل 

زميلها  واإن��ق��اذ  الم�سكلة  لحل  الجهود 

من الورطة. اأن تت�سدى امراأة لإخراج 

هي  وه���ا  ال��م��غ��ام��رات  ن���وع  م��ن  فيلم 

طريق  ع��ن  ذل��ك  تفعل  فو�ستر  ج��ودي 

تقول  مون�ستر«،  »ماني  تنفيذ  توليها 

جوليا، اأفالم المغامرات العنيفة عادة 

ا�ستثنينا  اإذا  الرجال،  يخرجها  ما 

اإل��ى  تميل  ال��ت��ي  بيغلو  ك��اث��ري��ن 

اإخ�������راج اأف������الم ال����ح����رب. واأن����ا 

عن  الت�سوير  ب��دء  قبل  ت�ساءلت 

فو�ستر  �ستتبعه  ال��ذي  الأ�سلوب 

ال��ق��وي��ة  ال���م���واق���ف  اإدارة  ف���ي 

بعد  م��ا  ف��ي  وفوجئت  ال��خ��ط��رة، 

تمامًا  ملمة  ام���راأة  على  بالعثور 

الخا�سة  الت�سوير  مقومات  بكل 

ل  فهي  المعني،  ال�سينمائي  باللون 

والتقت  وق��راأت  تدربت  تكون  اأن  بد 

واأن��ا  الم�ساألة،  ف��ي  الخبراء  بع�س 

اأحيي اإذًا روحها المهنية من هذه 

الفارق  اأن  ورب��م��ا  الناحية. 

الوحيد بين فو�ستر واأي 

جن�س  م��ن  م��خ��رج 

ال��رج��ال ج��اء 

الأول��وي��ة  اأعطت  اأنها  بما  لم�سلحتي 

لي،  اأي  المنتجة،  ل�سخ�سية  المطلقة 

علمًا باأن اأفالم المغامرات عادة ما ت�سع 

الأول��ى.  المرتبة  في  الرجالي  البطل 

واأنا بالتالي اأ�سجع الن�ساء على اقتحام 

والحركة،  المغامرات  �سينما  م��ي��دان 

فم�ستقبلهن في هذه ال�سينما.
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