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 أكثر عدوانية ويقترب من حدود الرعب

املقارنة، يبدو أن «Missing» يقدم جتربة مسرحية 
أكثر من كونه فيلما ثانيا من «Searching»، حيث 
كان ذعر «ريد» ملموسا عندما أدركت شخصية 
«جونباغ» أن والدتها أصبحت متورطة في حادثة 

اختفاء تتطور أحداثها باستمرار.
يساعد املخرجان جونسون وميريك في جعل 
هذا العمل مختلفا عن سابقه بسبب اختالف األجيال 
بــني «جونباغ» وبني ديڤيد كيم (جون تشــو)، 
مثل سهولة طباعة «جونباغ» لألدلة املختصرة 
عبر تطبيق املالحظات خاصتها مقارنة مبلفات 
«إكسل» املنظمة التي استخدمها «ديڤيد»، كما أن 
هنــاك مجموعة أكبر من اللحظات التي ال يوجد 
تفسير منطقي لها والتي تتطلب أقصى قدر من 
احلظ، مثل تخمني كلمات املرور، أو االســتخدام 
املستمر لتطبيق «فيستامي» على الالبتوب لرؤية 
شــخصية «ريــد»، وحلظات مؤثــرة مع عاملني 
مستقلني يعملون مقابل ٨ دوالرات بالساعة، لكن 
كلمــا ازدادت الفوضى التي تعيشــها «غريس»، 

ازداد فضولنا واندماجنا مع ما يجري.
هناك شــعور أن جونســون وميريك لديهما 
سيطرة أقل كمخرجني، لكن هذا يكاد يكون أمرا 
إيجابيا، فمع حتول «Missing» إلى ما يشبه أعمال 
اجلرميــة احلقيقية وبناء الصداقــات من خالل 
املراسلة، يجد أداء «جونباغ» أبعادا جديدة، وميكن 
القول أن الفيلم أقل جناحا بااللتزام بعناصر أفالم 
شاشة الكمبيوتر لكنه أكثر عدوانية كفيلم حتقيق 
إجرامي وسري للغاية يقترب من حدود الرعب.
باختصار.. ال ميثــل «Missing» تكملة أفضل 
لفيلم «Searching» بالرغم من ثقته العالية بالذكاء 
التكنولوجــي، ومع ذلك يبقى منصة مالئمة من 
ناحية التحقيقات احملمومة باســتخدام «الواي 
فاي» ومييل املخرجان نيكوالس دي جونسون 
وويل ميريك إلــى جيلهما من ناحية جاذبية ما 
يظهر على شاشة «Missing»، فيعتنقان أسلوبا 
أكثر ســينمائية، وأقل تشددا من ناحية عناصر 
هذا النوع مــن األفالم، ويتجنب الفيلم بشــكل 
الفت محاولة محاكاة سابقه «Searching» وينتقل 
ما بني األســلوب املسرحي في الطرح واملعاجلة 

الدرامية في التصوير السينمائي.

«Searching» مع نغمات الرسائل التي ال يتم الرد 
عليها، ونغمات الرنني التي تبقى من دون إجابة.

 «Missing» ال تخشى النجمة ستورم ريد من حمل
على كاهلها، حيث تتواصل شخصية «جون» مع 
بارك (دانييل هيني) احد وكالء السفارة األميركية، 
 «Taskrabbit» وجافي (واكيم دي أمليدا) من عمال
فــي أميركا اجلنوبية، وصديقتها املفضلة ڤيينا 
(ميغان سوري) التي تظهر على شاشة الكاميرا 

األمنية لبابها األمامي.
تبدو إدارة عناصر الڤيديوهات املسجلة على 
الشاشــة أقل فاعلية ومتيل للطابع الســينمائي 
أكثر هذه املرة، وغالبا ما تقوم الكاميرا بتقريب 
الصورة على النقاط احملورية أو تتجاهل حقيقة 
مشاهدة الفيلم كما لو أننا نستخدم حاسبا ولسنا 
أمام شاشــة عرض كبيــرة، حيث يبحر املصور 
السينمائي ستيفن هوليران عبر املناظر الطبيعية 
خلرائــط «غوغل» كما لو كنا نقود على الطريق 
الســريع أو يتنقل عبر مونتــاج نوافذ من دون 
قيود الوقت الفعلي، وهو األمر الذي يبدو غريبا.
يحترم فيلم «Searching» بشكل كبير مسألة 
االنغماس بصورة شاشة الكمبيوتر، في حني ال 
يهتم «Missing» كثيرا حول قوانني هذا النوع 
الفرعي من أفالم الـ «Screenlife»، وعند 

يستغل فيلم «Missing»، الذي يأتي من إخراج 
كل مــن نيكوالس دي جونســون وويل ميريك، 
جنــاح اجلزء األول «Searching» للمخرج آنيش 
Screenlife» تشاغانتي لتقدمي قصة أخرى من نوع

على شاشــة الكمبيوتر» حول أفراد عائلة يبدو 
أنهم اختفوا من دون أي أثر.

إن «Missing» ليس جزءا ثانيا بقدر ما هو لم 
شمل للمخرجني جونسون وميريك، ويركز على 
فتاة خبيــرة بالكمبيوتر تبلــغ ١٨ عاما تختفي 
والدتها، وعلى غرار ســرد «Searching» وقصته 
 «Missing» التي تتناول البحث التكنولوجي، يضع
كل قوته في شخص مرتاح خلف الشاشة، لكنه 
يقدم تصفحا ورســائل إلكترونية أقل تشــويقا 

هذه املرة، حيث تبدو الشاشة أقل حياة.
تلعب ستورم ريد دور بطلة الفيلم «جونباغ» 
كما تســميها والدتها املفرطــة باحلماية غريس 
آلني (نيــا لونغ)، ويبدأ الغمــوض عندما تصل 
«جون» لنقل «غريــس» وزوج والدتها املتفائل 
كيفن (كني ليونغ) بعد قضائهما إجازة رومانسية 

في كولومبيا، لكن تصاب «جون» 
باالرتبــاك عندما ال ينزل أيا 

منهما مــن الطائرة، وهنا 
الفــور فيلم  نتذكر على 

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

لتحقيق أكبر قدر  من االستفادة.

ON THE LINE

A MAN CALLED OTTO

يتلقى مقدم برنامج إذاعي مكاملة من شــخص مجهول يهدد بقتل 
عائلته بأكملها على الهواء، وإلنقاذهم يصبح عليه لعب لعبة البقاء 

على قيد احلياة ومحاولة كشف هوية املجرم.
الفيلم من إخراج وتأليف: روموالد بوالجنر، بطولة: ميل جيبسون، 
ويليام موســيلي، كيفني ديلون، ومن املقرر عرضه على شاشات 

«سينسكيب» في ٢٣ اجلاري.

يقيــم أرمل عجوز متقاعد غريب األطوار متشــدد يدعى «أوتو» 
عالقة صداقــة مع جيرانه اجلدد الصاخبــني، فتتغير حياته إلى 

مسار غير معروف.
الفيلم من إخراج: مارك فورســتر، بطولة: توم هانكس، مانويل 
غارسيا رولفو، راتشــيل كيلر، ومن املقرر عرضه على شاشات 

«سينسكيب» في ٢ مارس املقبل.

The Crown
لم يفشل إطالقًا في إثارة اجلدل!

 «The Crown» منــذ انطالق عرضه، جنح مسلســل
في جذب االنتباه ليــس في بريطانيا فقط بل في العالم 
بأسره، كيف ال وهو مسلسل يتناول عهد امللكة األشهر 
فــي العالم امللكة البريطانية اليزابيث الثانية، فقد انطلق 
املوســم األول من املسلسل عام ٢٠١٦ مبعدل ١٠ حلقات 
للموسم ولم يفشــل إطالقا في إثارة اجلدل احلاد الذي 

تصاعد مع كل موسم يعرض منه.
يتناول العمل عهد امللكة إليزابيث منذ توليها العرش، 
مغطيا األحــداث التي مرت بها العائلة امللكية طيلة فترة 
حكمها الطويلة، إنه عمل درامي رائع يتناول مجموعة من 
احلقائق التاريخية التي وقعت في العقود املاضية، املمزوجة 
ببعض اخليال والدراما التي البد منها في أي عمل درامي.
يعد «The Crown» أجنح مسلسالت «نتفلكيس»، فقد 
استقطب ماليني املشاهدين من أنحاء العالم، وجنح أيضا 
في انتزاع جائزة «اميي» املرموقة لألعمال الدرامية، وزادت 
قــوة اجلدل مع تناول األحداث لقصــة األميرة الراحلة 
احملبوبة ديانا، وقصتها املؤملة مع األمير تشــالز آنذاك، 
وزواجهما املأســاوي الذي أثمر ولدين، وقصة خيالية 
بطلتهــا «أميرة القلوب»، التي حتطــم قلبها، وبعد ذلك 
بأعوام انقلبت سيارتها لتقضي نحبها في قصة التزال 

تأسر اهتمام العالم بأكمله.
وقد جاء عرض املوسم اخلامس بعد شهرين من وفاة 
امللكة إليزابيث صاحبــة أطول مدة جلوس على العرش 
حتى إنها فاقت جدتها الشــهيرة امللكة ڤيكتوريا، فيما 
يصر صناع العمل على أن املسلسل هو «معاجلة درامية 
خيالية، مستوحاة من أحداث حقيقية»، إال أن هذا التصريح 
لــم يخفف من ردود األفعال املتضاربة التي تزايدت مع 
عرض املوسم اخلامس، الذي يستعرض أحداثا وقعت بني 
عامي ١٩٩١ و١٩٩٧، السنوات التي كانت صعبة للغاية على 
امللكة الراحلة وعائلتها وبالذات الطالق الشهير بني ابنها 

األمير تشالز وديانا.
تسبب مسلسل «The Crown» في انقسام وتضارب 
كبير في اآلراء حتى أن امللك تشالز علق قائال: «لم أشاهد 
املسلســل لكثرة انشغالي ولتيقني أنه مليء باألكاذيب» 

األمر الذي يخالفه فيه العديد من أفراد األسرة امللكة.

إعداد: محمود منير


