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كونغ ملك جزيرة اجلمجمة
هذه الفقرة تعني بأحدث األفالم احلالية والقادمة.. 

وهي مقدمة للقارئ بشكل مختصر ألكبر قدر من االستفادة.

املوهوبة    
    gifted

   snathed

    Unforgettable
ال ينسى    

تتناول األحداث قصة فرانك أدلر »كريس 
إيفانز« وهو رجل أعزب يقوم بتربية طفلة 
معجزة - هي ابنة أخيه املتحمســة ماري 
»مكينا جرايس« - في مدينة ساحلية بوالية 
»فلوريدا«، تصاب خطط فرانك حلياة مدرسية 
طبيعية تخوضها مــاري باإلحباط، عندما 
تسترعي القدرات احلســابية للطفلة ذات 
السبع ســنوات انتباه والدة فرانك صعبة 
املراس ايفيلني »ليندســي دونكان«، والتي 
تضع خططا للفتاة قد تهدد بانفصالها عن 
عمها احملب فرانك ومن املقرر طرح الفيلم 

في 11 ابريل املقبل.

فيلم كوميــدي مثير تدور قصته حول 
شابة يقوم خطيبها بتركها قبل الذهاب الى 
قضاء عطلــة مذهلة معا، فتقرر الفتاة أخذ 
أمها التي تتميز باحلرص الشديد معها الى 
هاواي، وهناك تبدأ مغامرة كوميدية مع قليل 

من األكشن.
الفيلم من بطولة النجمة الكبيرة غولدي 
هاون، والكوميدية إميي شومر، ومن املقرر 

عرضه في 12 مايو املقبل.

فيلم يتناول قصة امرأة تكرس حياتها 
لتحول حياة زوجة زوجها السابق الى جحيم، 
فحني ينتهي احلب ينطلق اجلنون بال توقف. 
العمل هو دراما حياتية من بطولة روزاريو 
دوسن وكاثرين هيغل، ومن املقرر عرضه 

في 21 ابريل املقبل.

خالل حقبة الســبعينيات في الواليات املتحدة، 
تقوم مجموعة من املستكشــفني واجلنود باخلروج 
فــي رحلة شــاقة نحو جزيــرة نائية تقــع في قلب 
احمليط الهــادئ، وتبدأ التحريــات حولها وحول ما 
حتتويه، وصوال إلى كونغ ملك اجلزيرة. ال نستطيع 
أن جنــزم بأن هذا العمل هــو اجلزء الثاني من فيلم 
كينغ كونغ الشهير في ٢٠٠5 والذي كان مقتبسا من 
الفيلم القدمي الذي عرض في ١9٣٣ بل »كينغ كونغ« 
٢٠٠5 هو اعادة ونظرة مطورة ألحد أشهر كالسيكيات 

السينما العاملية. 
اجلديد في جزيرة اجلمجمة هو املبالغة في حجم 
الوحوش وكأننا أمام فيلم كارتوني ساذج حيث إن 
املنتجني أعلنوا أنهم ســيصنعون وحشا على شكل 
قــرد بطول ٣٠ قدما لتحميــس اجلمهور وقد كان اال 
أن الفيلم حقق ايــرادات ضخمة ويعرض حاليا في 
دور العــرض الكويتية وهو الفيلم األساســي فيها 
بكل التقنيات وهذه اشارة إلى حب اجلمهور له وان 
انتقدنــاه من حيث املبالغة في أحجام الوحوش فال 
نســتطيع انكار عنصــر االبهار فيــه. فلمن يحبون 
الســينما كوسيلة ترفيه فهذا الفيلم األفضل لهم أما 
من يعشقون األفالم والدراما احلياتية فلن يناسبهم 

هذا العمل.
باملقارنــة بــني العملني »كينغ كونــغ« في ٢٠٠5 
و»كونــغ: جزيرة اجلمجمة« نرى أن هناك مشــاهد 
مكررة، فنجد في العمل اجلديد أن سحلية عمالقة تقوم 
بعض كونغ في ذراعه اليسرى أثناء دفاعه عن البشر 
ضدها متاما كما حدث مع كينغ كونغ أمام الديناصور 
تي ريكس الضخم، ولم يتوقف احلال عند هذا احلد 
مــن االعادات وكأن معــني املخرج قد نضب ويحاول 

فقط أن يخرج فيلما مشوقا للجمهور وهذا وارد ألن 
تركيز االنتاج كان فقط على بناء أضخم وحش على 
هيئة قرد كما وعــدوا اجلماهير في مؤمتر صحافي 
في وقت سابق كما أن شركة »Warner Bros« أضافت 
في تصريح آخر أنهم يعدون العادة انتاخ فيلم كينغ 
كونغ وغودزيال وهو أيضا من كالسيكيات هوليوود.
يعلــم اجلميع أن كينــغ كونغ قتــل ألنه ارتبط 
عاطفيا كأي حيوان بامرأة وبســبب طمع االنســان 
وجشــعه وجهله أحيانا حيث تقابل كينغ كونغ مع 
هذه املــرأة عندما قــام أحد املخرجــني بالذهاب الى 
جزيــرة نائيــة لتصوير فيلم اال أن هــذا كان مجرد 
ســتار لرغبته احلقيقية وهي القبض على الغوريال 
الضخمة وعند وصولهم الى اجلزيرة يقوم السكان 
احملليون بخطف املمثلة وتقدميها كقربان للغوريال 
ملك اجلزيرة اال أن رابطة قوية تنشــأ بينهما فتقل 
عدوانيته حني ينفصل عنهــا ويؤخذ الى نيويورك 
لتقدمي عروض هناك ويحصل املخرج على الشــهرة 
التي حلم بها ألنه صاحب هذا االكتشــاف واملسؤول 

عن تقدمي العرض املسرحي مع هذا احليوان.
فــي العمل اجلديد يذهب قائد البعثة للبحث عن 
أخيــه الذي فقد في اجلزيرة وهنــاك تواجه القوات 
أغرب وأشــرس احليوانات والتي يعــد بعضها من 
قبــل التاريخ متاما كما حدث في فيلم »كينغ كونغ« 
وتهاجمهم حشرات ضخمة متاما كما حدث في الفيلم 
الســابق وتتوالــى االعادات بنفــس النمط األول مع 
بعض التعديالت في الســيناريو واألحداث. ونترك 
لكم معرفة ما اذا كان قائد البعثة سيجد أخاه املفقود، 
فلكــم احلكم بعد مشــاهدة الفيلم امللــيء باملغامرة 

واألحداث املخيفة.

 Kong: Skull« بعد االنتهاء من عرض
Island« أو »كونــغ: جزيرة اجلمجمة« 
خرجنا الستطالع آراء من شاهدوه، وكان 
معظمهم من الشباب ومحبي أفالم األكشن 
وســألناهم عن رأيهم فقالوا: كان فيلما 
رائعا اال أن فتاة واحدة من بينهم قالت: 
»فيلم رديء لم يعجبني« ثم توجهنا ألحد 

الشباب وكان اسمه ابراهيم فقال: »أعجبني 
الفيلم واخلدع فيه مبتكرة وأفضل كثيرا 
من كينغ كونــغ« أما صديقه اجنيلوس 
فقال: »نعم الفيلم جميل وكنت في السابق 
شاهدت النسخة األبيض واألسود لكينغ 
كونغ وأنا من عشــاق هذه النوعية من 
األفالم كما أضاف« أحــب فكرة اعادة 

انتاج األفالم الكالسيكية القدمية وتقدميها 
بشكل متطور يناسب زماننا«. تقدم الينا 
ابراهيم متسائال »هل لي أن أقدم نصيحة« 
فجاوبنا »نعم تفضل« قال: »أنصح قراء 
صفحة الســينما العاملية بجريدتكم أن 

يستمتعوا بهذا العمل. 
فعال كانت املشاهدة ممتعة«.
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التراجيديا أو املأساة لفظ أدبي قدمي 
يقصد به القصة ذات النهاية احلزينة، 
وهذا ما يعرف بــني الناس، ولكن أحدا 
لم يتعمق في معنــى اللفظ. تراجيديا 
كلفــظ اغريقي تعنــي حرفيــا »أغنية 
املاعز«، وسميت بهذا االسم ألن العروض 
املســرحية من نــوع تراجيديا دائما ما 
كانت على شكل أغان أو طقوس دينية 
وتنتهــي بذبح ماعز كرمز للمأســاة أو 

النهاية احلزينة.
بشــكل عام تعتبر التراجيديا عماًل 
دراميــًا مبنيــًا على قصة، شــخصيات 
وفكرة يبنى عليها احلوار الدرامي حيث 
تنطبق هذه الفكرة على تعريف أرسطو، 
فوفقا ملا ذكره أرسطو فإن هيكل العمل 
التراجيدي ال ينبغي أن يكون بســيطا 
بل معقدا وأن ميثل احلوادث التي تثير 
اخلوف والشفقة. كما يرى أن التغير في 
احلال نحو التعاســة واملأساة ال يعود 
إلى أي خلل أو عيب أخالقي، ولكن إلى 
خطأ من نوع ما. كما أنه عكس االعتقاد 
اخلاطئ بأن هذه املأساة ميكن أن تنتج 
من قبل سلطة عليا )على سبيل املثال 
القانون، املصير، أو املجتمع(، بينما إذا 
كان سقوط شخصية ما في هذه احملنة 
ناجما عن ســبب خارجي، فإنه يصف 

ذلك بأنه »بلية« وليس مأساة.
التراجيديا هي محاكاة لفعل جاد كامل 
ذي حجم معني، في لغة منمقة تختلف 
طبيعتها باختالف أجزاء »املسرحية«، 
وبواسطة أشخــــاص يــؤدون الفعــل 
ال عن طريق السرد، وبحيث تؤدي إلي 
تطهيــر »النفــس« عن طريــق اخلوف 
والشفقة بإثارتها ملثل هذه االنفعاالت. 
يــرى املعلم األول أن احملاكاة هي نزعة 
فطرية ولذلك حتولت األعمال األدبية الى 
مسرحيات في اليونان القدمية. كما أن 
التطور نزعة فطرية عند اإلنســان فقد 
تطورت األعمال األدبية الى أعمال درامية 
سينمائية وتلفزيونية ومن أهم أعمال 
الدراما العاملية في العصر احلديث التي 
ينطبق عليها تعريف أرسطو في القرن 
 The Vampire Diaries الـ٢١ هو مسلسل
الــذي جتلى فيه مفهوم أرســطو كامال 
كما أنه يجســد كل معانــي التراجيديا 
التي عرفت وتطورت على مر العصور، 
وسنستمر في تعريف هذا املفهوم بشكل 
أعمق في إطار سعينا املستمر الى تقدمي 
الثقافة السينمائية والدرامية بأشكالها 

املتعددة.

التراجيديا  
أو املأساة  
ونشأتها  
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