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هذه الفقرة تعنى بأحدث األفالم احلالية 
والقادمة..    وهي مقدمة  للقارئ  بشكل 
مختصر  لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

Paradise City

Ant-Man and the Wasp:
Quantumania

في إطار من احلركة والتشويق، يشق «رايان سوان» 
طريقه عبر عالم اجلرمية في هاواي، سعيا لالنتقام 
من زعيم العصابات املتسبب في قتل والده. الفيلم من 
إخراج وتأليف: تشاك راسل، بطولة: بروس ويلس، 
جون ترافولتا، ستيفن دورف، ومن املقرر عرضه على 

شاشات «سينسكيب» في ٩ فبراير املقبل.

فــي إطــار مــن احلركــة 
العمل  واملغامرات، يستكمل 
النملة  الرجــل  مغامــرات 
«أنتمان» والدبور «واسب»، 
الثنائي مخاطر  حيث يواجه 
الشرير  املتمثلة في  جديدة 
كانغ، وهو اجلزء الثالث من 
سلســلة «Antman» التابعة 
لشركة مارڤل. الفيلم إخراج: 
بينت ريد، بطولة: بول رود، 
إيفاجنلــني ليلي، ميشــيل 
فايفر، مايكل دوغالس، ومن 
املقرر عرضه على شاشات 
«سينسكيب» ١٦ فبراير املقبل.

كتاب «أرشيف شابلن» 
عن املمثل الكوميدي

قال شارلي شابلن ذات مرة إن كل ما يحتاج اليه أي 
شخص يريد صنع فيلم كوميدي هو «متنزه ورجل شرطة 
وفتاة جميلة»، إال انه لم يذكر شخصية «املتشرد» التي 

أكسبته شهرة عاملية.
وميكن رؤية إحدى النســاء ـ من بني أربعة تزوجهن 
شــابلن خالل حياتــه التي امتدت ٨٨ عامــا ـ في صورة 
المعة باألبيض واألسود للممثلة بوليت جودارد ومعها 
حزمة موز مسروقة من فيلم «األزمنة احلديثة» في كتاب 
«أرشيف شــابلن» وهو كتاب ضخم يطلق عليه مؤلفه 
«أشــعة» عالية الوضــوح للممثل واملخــرج الكوميدي 

األسطوري.
والكتاب صادر عن دار «تاشني بوكس» التي تتخذ من 
أملانيــا مقرا وجاء في ٥٦٠ صفحة من القطع الكبير جدا 
ويزن ســبعة كيلوغرامات، لكنــه يفي مبا يقول املؤلف 
االجنليزي بول دونكان إنه هدفه في اعادة سرد مسيرة 
شابلن املهنية- كما عاشها هو ـ لتأريخ مرور نحو ١٠٠

عام على بدايته السينمائية عندما أطل عبر شركة فنية 
جاب من خاللها الواليات املتحدة.

وفي الصفحة ٤٧ من الكتاب نسخة مصورة من عقد 
أول فيلم وقعه شابلن مع كيستون والذي يرجع تاريخه 
إلى ٢٥ ســبتمبر ١٩١٣ وكان أجر شــابلن فيه ١٥٠ دوالرا 
في األسبوع، والباقي ـ كما يبدو ألي مطلع على صناعة 

األفالم الكبرى والكوميدية ـ هو تاريخ.
ويتناول الكتاب كالســيكيات األفــالم الصامتة مثل 
«أضواء املدينة، األزمنة احلديثة» قبل اشتغاله بالسينما 
الناطقــة وتقدميه للفيلم الســاخر «الدكتاتور العظيم» 

وفيلم الكوميديا السوداء «مسيو فيردو».
وقال دونكان في مقابلة لرويترز: «ما أردت فعله هو 
أن أجعله تاريخا محكيا، لذلك تشعر وأنت تقرأ الكتاب 
بأن شابلن ومعاونيه هم من يتحدثون، تقرأ عن أحداث 

حياته وكيف صنع أفالمه».
وبفضل اطالعه على أرشيف عائلة شابلن ومساعدة 
األرشيف السينمائي لألفالم املُرّممة (سينيتكا دي بولونيا) 
قــال دونكان إنه على الرغم من وجود كتب ال حصر لها 
عن شابلن على مدى السنوات فإن هذا الكتاب مختلف، 
وقال دونكان: «كان شــديد اخلصوصيــة دائما ويخفي 
األسرار وأنا أردت سرد القصة.. قصة كيف صنع أفالمه».
واضــاف: «من بني الوثائق والتاريخ احملكي واألمور 
التي وجدتها هي أن الناس احلقيقيني الذي وجدوا آنذاك 
وقــت صنع األفالم قالــوا إنهم يحكــون القصة حتى ال 

يتحدث أحد ممن لم يكونوا هناك».

 «M3GAN»شــخصيتيهما عن قصد، و
هــي منقذتهما، وتســلط املؤلفة كوبر 
الضوء على إهمال «جيما» املأســاوي 
بسبب خدمات «M3GAN» املبرمجة التي 
تتجــاوز الرفقة، والتــي يتم توبيخها 
بهدوء من قبل زميلة «جيما» في العمل 
تيس (جني فان إيبس) في عالم، حيث 
يقــوم الـ «IPad» بتربيــة األطفال، إنه 
قصة حول بشريتان تفضالن التفاعل 
مع برنامج بدال من مواجهة املشاعر التي 
تسببت بها خســارة «كادي» الكبيرة 
وقلــق «جيما» من انقالب عاملها، وهو 
أمر يجسد هذا العقد من الزمن متاما.

يعانــي «M3GAN» أحيانــا كفيلــم 
درامي، حيث تتصارع األم اجلديدة مع 
االبنة العنيدة حول التغييرات املفجعة 
في حياتيهما، وبالرغم من أننا نشاهد 
 ،«M3GAN» الفيلم من أجل ما ستفعله
إال أنه يسير بوتيرة جتعل املشاهدين 
ينتظــرون طويال قبــل أن ينتقل إلى 

الدموية. 
ميتاز جونستون ببراعته في 
مزج الرعب املثير للقشعريرة مع 
حس الفكاهة املضحك، لدرجة 
نشعر بأن الفواصل التي تركز 
علــى الشــخصية تبــدو ذات 
زخم أبطأ في تصوير تطور 
«M3GAN» من كمبيوتر خارق 
مراقب إلــى ذكاء اصطناعي 
قاتــل، إنه فيلــم ترفيهي من 
دون عناء يســتخدم احملاكاة 
الساخرة للرعب، لكنه ال يعطي 
شعورا بأنه يوازن جيدا بني 
 ،«M3GAN»التالعب الشرير لـ
والهشاشة العاطفية على احملك، 
واللقطــات املرعبــة الرائعة 

للدمية القاتلة.
عندما ينفذ جونســتون 
مــا يبرع بــه دائمــا، يكون 
«M3GAN» منيعــا بالكامل، 
ويضفي روني تشــينع جانبا 
كوميديا للفيلم بدور املتحمس 
للعمــل في شــركة دمــى، والذي 
يصرخ عندما يشعر باحلماس كالما 
ضد شركة «Hasbro» املنافسة، وال يهدف 
الفيلم إطالقا ألن يكون مباشــرا، وهو 
 «Malignant» أمر تنقله املؤلفة كوبر من

ويكرمه املخرج جونستون.

متكاملــة تعمل مبنزلة أفضل صديقة، 
وراعية، ومعلمة، وتتمتع بقدرات تعلم 
متقدمــة جتعــل «Furby» الدمية يبدو 
وكأنها مجرد متثال، وتشــكل «كادي» 
وM3GAN رابطــة ال تتزعزع مما يثير 
ســعادة «جيما» والرئيــس التنفيذي 
لشــركة Funki ديڤيد (روني تشينغ)، 
وذلك قبل أن يتحول كل شــيء إلى ما 
Child’s Playو Small Soldiers يشبه أفالم

وغيرهــا من أفالم الدمــى التي تصبح 
شريرة.

يسعى الفيلم الى سرد قصة حتذيرية 
حول هوسنا بالتكنولوجيا في القرن 
احلادي والعشرين من خالل عيون امرأة 
عاملة فرضت عليها األمومة ليس عن 
طريــق االختيــار، ولكن القــدر، تضع 
ويليامز وفيوليت ماكغرو حاجزا بني 

يثبــت فيلــم «M3GAN» للمخــرج 
جيرارد جونستون أنه أكثر من مجرد 
رقصات روبوتات رائعة ميكن حتويلها 
لصور متحركة (gif)، إنه عمل يرضي 
احلماس املنتشر عبر اإلنترنت مع قيمة 

إنتاجه اجليدة. 
 «Housebound» يأتي الفيلم من مخرج
الذي صدر في 2014 ومن تأليف أكيال 
كوبر التي كتبت فيلم «Malignant» عام 
2021، وهو يروي قصة ذكاء اصطناعي 
 «Child’s Play» تشــويقية تتفوق على

من عام 2019.
 ينجــح «M3GAN» في تقدمي قصة 
الفتاة األميركية التــي تلتقي بالدمية 
املضطربة نفسيا، والذي يسلط الضوء 

على الروبوت اخلالي من الروح من 
صنع البشرية، وفي نفس الوقت 

يقــدم رعبا ترفيهيــا جديرا 
بصنــع الكثيــر مــن صور 
«امليم» التي ال تنســى، فال 

تتوقعوا رؤية شــيء 
مثالي بني أســلوب 
ســرد القصة الذي 
يحاول دفع احلبكة 
الدراما  مــن خــالل 
العائليــة أو كيف 
حــس  يتجــاوز 

الفكاهة حلظات 
الدمية األكثر 

رعبا، لكن 
ا  توقعو

أن يبدأ 
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فيلم يرضي احلماس املنتشر ويقدم رعبًا ترفيهيًا

الفيلم في 2023 مع شريرة غير تقليدية 
تقوم بكل ما يخطر على البال.

تلعب أليسون ويليامز دور «جيما»، 
عاملــة الروبوتات املدمنــة على العمل 
لــدى شــركة دمــى كبيــرة، والتي مت 
تعليق مشــروعها األخير لدى شــركة 
«Funki» بسبب حدوث كارثة، تصبح 
«جيما» الوصية على ابنة اختها كادي 
(فيوليت ماكغرو) بعد حادثة مبركبة 
إزالة ثلج جعلتها يتيمة، ويستكشف 
سيناريو املؤلف كوبر صدمة املراهقني 
بعد وفاة الوالدين عندما تقرر «جيما» 
جتنيد «كادي» كأحدث عنصر اختبار 
الختراعهــا، وتقوم «جيمــا» بتعريف 
«كادي» على دميتها اخلارقة ذات الذكاء 
االصطناعي «M3GAN» (متثلها صوتيا 
جينا ديفيس/ وجســديا إميي 
دونالــد)، وهــي دمية 

ملشاهدة الڤيديو


