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هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية والقادمة..   
وهي مقدمة  للقارئ  بشكل مختصر  

لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

التصميم ومربك من الناحية املنطقية، غير 
انه يســتحق الثناء فيما يتعلق باجلانب 

الشخصي من تلك املواجهة.
يختطف إمباكو(ويستون دوك) زعيم 
«اجلاباري» األضواء من اللحظة التي يظهر 
فيها بالفيلم، ويبدو التأثير اإليجابي لـ«تي 
تشاال» بأوضح صوره عندما نرى كيف 
أصبح هذا الزعيم أكثر ليونة، حيث يوفر 
«إمباكو» لـ «شوري» نصيحة حساسة 
بشكل غير متوقع في أحد أكثر حلظاتها 
سوداوية، أما ناكيا (لوبيتا نيونغو) حبيبة 
«تي تشاال»، فهي تدعم «شوري» خالل 
اللحظات الشــخصية في رحلتها، وفي 
حني أنها تدخل القصة في وقت متأخر 
جدا لكي حتدث أكبر تأثير، إال أنها تقدم 
بعض أكثر اللحظات التي ال تنســى في 

النصف الثاني من الفيلم. 
متثل الشــخصيات اجلديــدة التي 
يضيفهــا الفيلــم ميوله لإلفــراط في 
االنغماس باحلبكات األخرى املســتمرة 
التي يبنيها كون مارڤل السينمائي األوسع، 
وأفضل مثال على ذلك شخصية ريري 
ويليامز(دومينيــك ثورن)، والتي متتاز 
بأنها محبوبــة، وميهد ظهورها الطريق 
ملسلسلها اخلاص «Ironheart» على شبكة 
+Disney ويثير اهتمامنا ملشاهدته، لكن 
ميضي الفيلــم وقتا ثمينا جلعلها تلعب 

دورا مبا يجري أكثر من الالزم.
متثــل «ريري» جــزءا ال يتجزأ من 
الشخصيات الرئيسية، لذا يبدو وجودها 
ذا صلة، لكن احلبكة الفرعية 
Wakanda» السياسية في
Forever» تظهــر غير 
هادفة، وأنها موجودة 
الربط  فقط حملاولة 
مــع كــون مارڤل 
السينمائي األوسع، 
إيفيريت  نرى  حيث 
روس (مارتــن فرميان) 
مرتبطا بشخصية واعدة 
في كون مارڤل لديها الكثير 
من األمور للتعامل معها، وتلك 
الشخصية ذات أهمية كبيرة 
وتصبح عنصرا يثير التشتيت، 
وقد تكون هذه هي طبيعة صناعة 
األفالم في هذا الكون هذه األيام، 
لكن هناك انفصاال كبيرا بني املشاهد 
التي تبــدو ذات أهمية كبيرة في 
كيفية تطوير الشخصيات، وتلك 
التي تبــدو كأنها مجرد متهيد 

ملشاريع قادمة.

روبرت كول ثقافــة «التالوكان» بتاريخ 
أميركا الوسطى، ما يعطي عزم «نيمور» 
على بــذل قصارى جهده حلماية موطن 
شعبه وموارده عمقا حقيقيا، و«تالوكان» 
مجتمع سيكون من املثير استكشافه في 
باملستقبل، لكن  السينمائي  كون مارڤل 
«Wakanda Forever» لم يؤسسه بشكل 
 «Black Panther» مثالي مثلما فعل فيلم
مع واكاندا، فباستثناء بعض اللقطات التي 
نراها في وقت مبكــر أثناء تقدمي ثقافة 
«تالوكان»، نكتشف معظم املعلومات حول 
البالد من خالل مشهد «فالش باك» سريع 
حول منشئها، ويبدو أنه يتم جتاهل بعض 

التفاصيل املهمة خالل ذلك املشهد. 
بذل كوغلــر وفريقه جهــدا كبيرا 
بالفيلم األصلي للتعمق بالبنية السياسية 
واملجتمعية لواكاندا، وعلى الرغم من أن 
ماضي «تالوكان» مثير لالهتمام، إال أن 
واقعها احلالي يبقى غامضا بعض الشيء 
طوال الوقت، خاصة ألنه ال يوجد سوى 
شخصني آخرين من «تالوكان» يحصالن 

على وقت مهم أمام الشاشة.
بالطبع وجود قوة معارضة ألمة من 
احملاربــني البحريني يوفر فرصة كبيرة 
Wakanda» لنشر الفوضى البحرية في

Forever»، ويعطي كون مارڤل السينمائي 
لوحة جديدة لإلبداع باآلكشن، لكن يخاطر 
الفصل  الفيلم كثيــرا بحلول معركــة 
الثالث املتصاعدة مع خيار تكتيكي سيئ 

لكي تخضع واكاندا للقوانني التي تخشى 
قيادة الدولة أنها ستعرض العالم للخطر. 
هذا الغضب موجه إلى راموندا (أجنيال 
باســيت) التي تقوم بدور الوصية على 
العرش حتى تتم تسمية بديل «تي تشاال»، 
وهي تقدم أداء رائعا بشخصية مصابة 
باحلزن واأللم في نفس اللحظة، وكما فعل 
امللك «تي تشاال»، فهي توفر لـ «شوري» 
صلة مباضي ثقافتها، لكن على الرغم من 
أن إنذار األمم املتحدة لواكاندا للتخلي عن 
الســيطرة على مواردها والذي يؤسس 
بشكل جيد ملواضيع االستعمار في الفيلم، 
إال أنه يتم نسيان هذه احلبكة إلى حد كبير 
بعــد أن يؤدي الصراع إلى جذب نيمور 
(تينوك هويرتا ميغيا) ومملكته حتت املاء 

«تالوكان» إلى املعركة.
يعتبر «نيمور» الشخصية الرئيسية 
في مجتمعه، وهو شرير ويلوح مبروحية 
في الهواء كما لو كانت كرة حديدية بعد 
٣٠ ثانية من تقدميه فحسب، ما يعني أن 
املشاهدين سيرغبون على األقل في رؤية 
إلى أي مدى ميكنه أن يعيث اخلراب بساحة 
املعركة، لكن في حني أنه قوة ال يستهان 
بها، إال أن أداء «تينــوك هويرتا ميغيا» 
يكون في أفضل حاالته خالل مشــاهد 
احلوار املتوترة مع «شوري»، حيث يشترك 
االثنان في الكثير من العناصر بكونهما 

عضوين مهمني في عائالتيهما امللكية.
يدمج كوغلر واملؤلف املشــارك جو 

Black Panther: Wakanda» يذكرنا فيلم
Forever» أن خســارة شخص واحد قد 
حتمل نفس القدر من األلم واحلزن، حيث 
ان موت تي تشاال (تشادويك بوزمان) يترك 
أثرا مؤملا على «Wakanda Forever»، مع 
مكافحة األمة اخليالية الســتبدال ملكها 

وبطلها.
ميثل الفيلــم وداعــا عاطفيا فعاال 
لـ«تي تشــاال»، وحالة تأمل حول رسم 
مستقبل املرء من رحم ماض مؤلم، لكن مع 
تقدميه حلبكة تعرفنا على أمة جديدة كليا 
ومتهد الطريق ملوجة جديدة من قصص 
«مارڤل»، فالفيلم يكافح حتت وطأة كل 

هذه التوقعات.
Black Panther: Wakanda» ال يضيع
Forever» وقتــا قبــل التعامل مع وفاة 
«بوزمان»، حيث يبدأ مبشــهد افتتاحي 
فوضوي ومؤثر نرى فيه شوري (ليتيتيا 
رايت) تشعر باملسؤولية عن وفاة شقيقها، 
ويسلط موكب اجلنازة الذي يحدث تاليا 
الضوء على اخلــط الرفيع الذي يتعني 
على «Wakanda Forever» أن يسير عليه، 
حتى في حدادهــم، هناك رقص مبتهج 
واحتفالي مبا جلبه «تي تشاال» إلى األمة، 
لكن احتفالية «شوري» وهي حتمل خوذة 
«بالك بانثر» لـ «تي تشــاال» هو تذكير 
قوي باملشاعر املتضاربة التي يجب أن 

توازنها هي والفيلم ككل.
وكان قد مت استخدام «رايت» إلضفاء 
حس الفكاهة حتى هذه النقطة، لكن اآلن 

يجب على شخصية «شوري» 
الطاقة  إعادة تركيز تلك 

على كيفية معاجلة أملها، 
فكل أصدقاء «شوري» 
يحثونها على محاولة 
نســيان «تي تشاال»، 

وميلها للهجوم االنفعالي 
في هذه احلاالت عامل مهم 
Wakanda» لترسيخ فيلم

.«Forever
ال يستغرق الفراغ في 
الذي خلفه موت  السلطة 

«تي تشــاال» وقتا طويال 
لتحريض هجوم على واكاندا من 

العالم اخلارجي، وألن «كيلمونغر» 
قام بتدمير العشبة التي حتمل شكل 

قلب ومنحت «تي تشاال» قدرات 
خارقة للبشر في الفيلم املاضي، 
بانثر»  لم يعد هناك «بــالك 
جديد يســير وراءه اجلميع، 
وهناك ضغط سياسي هائل 

لوحة جديدة في «كون مارڤل» لإلبداع باآلكشنلوحة جديدة في «كون مارڤل» لإلبداع باآلكشن
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يعني فريق االستخبارات البريطانية، بقيادة العميل 
الســري «أورســون»، مجموعة من أشــهر املمثلني في 
هوليوود بغرض مساعدتهم في تنفيذ مهمة سرية، بعد 
ما يظهر سالح جديد ذو تكنولوجيا حديثة في العالم. 
الفيلــم من إخراج العبقري: غاي ريتشــي، بطولة: 
جيسون ستاثام، أوبري بالزا، كاري إلويز، ومن املقرر 
عرضه على شاشات «سينسكيب» في ٥ يناير املقبل.

BabylonBabylon

في إطار من الدراما التاريخية، يتناول العمل قصة العديد 
من الشــخصيات املختلفة من خالل صعودهم وسقوطهم 

في خالل فترة االنحطاط والفساد ببدايات هوليوود. 
الفيلم من إخراج وتأليف: دامني شــازيل، بطولة: براد 
پيت، مارغــوت روبي، توبي ماغواير، ومن املقرر عرضه 

على شاشات «سينسكيب» في ١٩ يناير املقبل.

«Wednesday»
حديث العالم اآلن

ال يوجــد حديث 
ملتابعي «نتفليكس» 
العالــم اآلن  حــول 
سوى مسلسل الرعب 
الكوميــدي اجلديد 
 ، «Wedne sday »
وهــو أحــد أحــدث 
إصــدارات املنصــة 
والــذي مت طرحــه 
٢٣ نوفمبر املاضي، 
ويتكون من ٨ حلقات 
فقط، من إخراج تيم 
برينون الذي يعمل 
فيــه أيضــا كمنتج 
تنفيــذي، وتأليــف 
ألفريد جورج ملبتكر 
الشخصيات «تشالز 

آدامز».
تدور قصة العمل حول شخصية الفتاة «وينزداي آدمز» 
التي تقوم بدورها املمثلة جينا أورتياج، وهي فتاة شابة 
غريبة األطوار ومهووســة باملوت، وإحدى الشخصيات 
الرئيســية لعائلة «آدامز»، وحياتها الشــخصية عندما 
تنضــم كطالبة إلى أكادميية «نيفرمور» وهي مدرســة، 
حيــث يتمتع األطفــال اخلارقون «املنبــوذون» بفرصة 
التعلم وإتقان قدراتهم، ومن خاللها تتمكن «وينزداي» من 
حتسني مهاراتها النفسية والروحية، والتعامل مع طالب 
آخرين في أثناء مشــاركتهم في أنشطة مدرسية خارقة 
للطبيعة، حيث تتمكن من تسخيرها في محاولة إليقاف 
موجة القتل الوحشية وحل لغز جرمية قتل تورط فيها 
والداها في املاضــي. ويتزامن كل ذلك مع رحلة داخلية 
لـ «وينزداي» تستكشف فيها أمورا مختلفة عن نفسها، 
ويشــارك في املسلســل عدد من املمثلني الرائعني، منهم 
كريستينا ريتشي، كاثرين زيتا، وجويندولني كريستي.
وقــد حظي «Wednesday» بإشــادة النقاد واجلمهور 
على حد سواء، كما أنه حصل على أعلى التقييمات عبر 

مواقع عريقة على اإلنترنت.


