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سترة تعطي هوب قدرات خارقة

ي ركـز العا اختتـمت فعالـيات مهـرجان مـلبون الـذي نظمـته العتـبة احلسـينيـة وبالتـعاون مع ا
للـثقافـة والفنـون في العراق والـذي استمر  6ايام حتت شـعار (نكـتب تاريخـنا بايـدينا.. كي ال
ـهـرجان مـسـابقـة (مـلبـون) لـلـفنـون الـصحـفـية واالدبـيـة والفـنـية يشـوهه االخـرون). وتضـمن ا
ـشـاركـة  350مـشــاركـا من  12دولـة عـربــيـة واجـنــبـيـة بــاالضـافـة الـى الـعـراق. وقــال رئـيس قـسم و
ـهرجان يأتي الـنشاطات الـعامة في الـعتبـة احلسينـية علي كـاظم سلطان لـ (الـزمان) امس ان (هذا ا
ـغـتصـبـة من قبل ـناطق ا لـلـمسـاهـمة في تـوثـيق كل مـا جرى من تـضـحيـات وبـطوالت اثـنـاء حتريـر ا

العصابات االرهابية). 
سابقة التي نظمتهـا العتبة تضمنت العديد من احملاور منهـا الفنون الصحفية ومسابقة الفن واضاف ان (ا

التشكيلي كالنحت والرسم ومسابقة الشعر العمودي والشعبي).
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على قارعة الطريق وكأنه حقيبة من
ـكن لـلـمـسـافـرين أخـذهـا تـلك الـتي 

معهم على م الطائرة.
غــيــر أن حـبــكــة الــفــيــلم أقل تــمــيـزاً
وابتكاراً. فمن ب شخصياته سوني
- الذي يـقوم بدوره والتُن غـوغينز -
وهـــو شـــخـص يـــعـــمـل في الـــســـوق
السوداء ويريد سرقة اخملتبر سالف

الذكر.
ل وهـــو مــا وســونـي هــذا شـــريــر 
يـشكل - بـنظر صـناع العـمل - مبرراً
كـافــيـاً لـلــتـحــرك ضـده. وهــكـذا نـرى
هـوب وهي تـسحق رجـاله في معـركة
ـطـاعم وذلك تـدور رحـاهـا في أحـد ا
في أول ظهورٍ لها وهي ترتدي سترة

. الدبور التي تعطيها قدراتٍ خارقةً
والــسـتـرة عــبـارة عن زيٍ فـوالذيٍ من
قـطعـة واحـدة يلـتـصق بجـسـد هوب
. ويـغطيـها من الرقـبة وحتى الـقدم
زود بجناح - ويبدو هذا الزي - ا
ل بــقــدر اإلمالل عــتــيـق الــطــراز و
الـــذي تـــصــطـــبغ به شـــخـــصـــيــة من

ترتديه.
فـضالً عن ذلك ظـلت هـوب في اجلزء
الثاني من "الرجل النملة" ثقيلة الظل
تــمــامــاً كــمـا كــانت فـي اجلـزء األول.
ولــذا من الــصـعب تــصــور أن لـديــهـا
قـدراً كـافـيـاً من الـفطـنـة والـذكـاء لكي
تــقع في حب سـكــوت وهـو مـا يـبـدو

أنه حدث بالفعل.
أمــا ثــاني الــشــخــصــيــات الــشــريـرة
الـــرئـــيـــســـيـــة فـي الـــعـــمل فـــتُـــلـــقب
بـ"غـوسـت" وهي امـرأة شــابـة تُـدعى
إيــفــا وتُـجــسّـد دورهــا هـانــا جـون-
. وتـتمـيز هـذه الـشخـصيـة بأن كـام
جـزئــيــاتـهــا تـتــطــايـر وتــنــفـصل عن
ـا يـجـعـلـهـا من بـعـضــهـا الـبـعض 
الـوجـهــة الـعـمـلـيـة شـفـافـةً أو نـصف
شـفـافـة. وفي ضـوء ذلك ال عـجب في
أن تـــتـــسم بـــغــرابـــة األطـــوار ولــكن
شـــخــصـــيـــتـــهــا لـــيـــست بـــالــبـــريق
واجلاذبـية التي تـوحي بها سـماتها

وتفاصيلها.
وفي غـمار مـحاوالت سـكوت لـلهروب
من األشــرار الــذيـن يــواجــهــهم وفي
سـياق مسـاعيه خلـوض رحلة مـعقدة
وغـريبـة وحافـلة بـالـصعـوبات إلنـقاذ
جـانـيـت يـتـبـدل حـجـمه لـيـكـبـر تـارة
ط ال ويــــصـــغــــر تـــارة أخــــرى في 

يتغير ويتكرر بال هوادة.

ا فلتـجلب مبيد احلـشرات هنا" ر
ســتــرد هــذه الــعــبــارة عــلى لــســان
ن لـن يـــروق لـــهـم فـــيـــلم بــــعضٍ 
رأة الدبور" وهو "الرجل النملة وا
اجلـــزء الـــثـــاني من فـــيـــلم "الـــرجل

النملة" الذي عُرِضَ عام .2015
يــا "هـل تــضـــعـــون مـــفــردة 'الـــكم '
معـشـر الفـتيـان قـبل أي شيء? الكم
..الكم .. الـكم" هـكـذا يسـأل سـكوت
ـــــعــــروف بـــــاسم "الـــــرجل النغ - ا
الـنـمـلـة" - احملـيـطـ به من عـلـمـاء
نـوابغ عـنـدمـا يـبـدأون فـي الـتـفوق

عليه في النقاش العلمي.
ـا تـلـخص هــذه الـعـبـارة بـشـكل ر
كـبـيرٍ هـذا الـطـابـع السـطـحـي الذي
اصــطـبـغ به فــيـلـم "الـرجل الــنــمــلـة
رأة الدبـور". حلسن احلظ يقدم وا
ـمـثل بـول رود شـخـصـيـة "الـرجل ا
الـنــمـلـة" فـي عـمـلــنـا هـذا بــحـيـويـة
فرده وجاذبـية فائـقتـ ليـنقـذ - 
تـقـريـباً - اجلـزء الـثـاني من الـفـيلم
ـا يـتـسم به من الـفـشل. فـبـالـرغم 
هـــذا الــعــمل من لـــطف فــإنه لــيس
تعاً بالـقدر الذي كان عليه اجلزء

األول.
فـذلك اجلـزء الـذي عُـرِضَ عام 2015
قدم للعالم شخصية "سكوت"; وهي
لــلص مـنــازل بــارع خـرج لــتـوه من
الــســـجن وهــو في الــوقت ذاته أب

متفانٍ لفتاة صغيرة.
ونـــعـــرف من خـالل أحـــداث اجلــزء
األول أيـــضــاً أن مـــخـــتــرعـــاً يُــدعى
هَــــيـــــنك بـــــيم -والــــذي يُـــــجــــسّــــد
شخـصيته مـايكل دوغالس - اعتاد
االسـتعـانة بـهذا الرجـل لوضعه في
سـتــرةٍ بـوســعــهـا جــعـلـه في حـجم
حـشرةٍ صـغيـرة تارةً وعـمالقاً تارةً

ــا تـــتـــطـــلــبه أخـــرى وذلك وفـــقـــاً 
ـوقف أو مــحـاربــة الـشــر في هــذا ا

ذاك.
لكن بـينـما اعـتمد اجلـزء األول على
الـقـدرات الرائـعـة الـتي يتـحـلى بـها
رود في الـــتـــمــــثـــيل الـــكـــومـــيـــدي
ومــقـدرته عـلى جتــسـيـد شــخـصـيـة
اإلنـسـان العـادي دون أي اصطـناع
ا فـإن الـتتـمـة تـتـضـمن قـدراً أقـل 
يــنـبـغي من الــكـومـيـديــا ومـسـاحـةً
ـــشــاهـــد حــركــة ـــا يــجب  أوسع 

تفتقر للجاذبية.

وتـشـارك في هذا اجلـزء إيـفـاجنـل
ــــرأة لي لـي الــــتـي تـــــلــــعـب دور "ا
الـدبور" شـريكـة "الـرجل النـمـلة" في
مـحــاربـة الـشـر والـتـي يـتـضح لـنـا
ـة أنـهـا بـطـلـة بـاهـتـة الـطـعم وعـد
الـتـأثـير رغـم ما تُـبـديه في مـشـاهد
الـعمل من قدرةٍ فـائقةٍ عـلى الطيران
بـشكلٍ بـارع وتـوجـيه ركالت عنـيـفة

وقوية.

وتبدأ أحداث الفيلم بـ"سكوت" وهو
قــيــد اإلقــامــة اجلــبـريــة فـي مـنــزله
جــزاءً النـــخــراطه في الـــقــتــال ضــد
شخصية "الرجل احلديدي" في فيلم
"كاب أمريكا: احلرب األهلية". ومن
جديـد يسـتـع هـانك وابنـته هوب
بـ"ســكـوت" اعــتــقـاداً مــنــهـمــا بـأن
بــوسـعه إنـقــاذ جـانـيت زوجـة األول
وأم الــــثـــانــــيــــة والــــتي تُــــجــــسّـــد

شخصيتها ميشيل فايفر.
فقـبل عقود تـفككت هـذه السيدة إلى
مجموعة من اجلسيمات وانكمشت
وتالشـت فـي عــــــالـمٍ دقـــــــيقٍ بـــــــالغ
الـــصــغــر. ويـــكــتـــسي الــوقـت هــنــا
بأهـميةٍ ال نـظيـر لهـا إذ يتـع على
ســـكــوت إعــادة هـــذه الــســـيــدة إلى
مـنـزلـهـا قــبل أن يـكـتـشف الـضـابط
ـسـؤول عن مـراقــبـة مـدى الـتـزامه ا
بــقـواعـد اإلقــامـة اجلـبـريــة أنه غـيـر

موجود في منزله.
وفي األقـسام األولى من هـذا اجلزء
ـمتـعـة التي جنـد بعض الـدعـابات ا
تـعـتمـد عـلى الصـورة الـسيـنـمائـية.
ـلةٍ عمالقـةٍ حتيا ومن بـينـها رؤية 
في مــنـــزل ســكــوت وتـــضع جــهــاز
ـراقـبـة الـذي يُـثـبت في كـاحـله بل ا
وتــمــارس كل تــفــاصــيل حــيــاته; إذ
تقرع الطبول وتستلقي على األريكة

باسترخاء.
كـمـا نرى هـانك وابـنـته هـوب وهـما
يعيـشان ويعمالن في مخـتبرٍ مُجهزٍ
ـستـلـزمـات وقابـلٍ في الوقت بـكل ا
نـفــسه ألن يــنـكــمش وأن يــصـبح له
ا يـسمح لألب بجره معه مقبض 

وبينما نرى الـسيارات تمرق بسرعة
فائقـة في شوارع سان فرانـسيسكو
ـسـاتٍ مـبـتـذلة ال يـخـلـو الـعـمل من 
من قبيل مـشهد تظـهر فيه آلة توزيع
حـــلـــوى عـــمـالقـــة حتـــمـل الـــعالمـــة
التجارية لـ"هاللو كيتي" وهي تطير

في أجواء أحد الشوارع.
ـــؤثـــرات اخلـــاصـــة ورغم أن هـــذه ا
ُعدة بواسطة الـكمبيوتر شاهـد ا وا
بـارعـة وقـادرة عـلى الـتأثـيـر بـسـرعة
ـشاهـدين فإنـها ال تمت في نـفوس ا
بـصـلـة لنـقـاط الـقوة في الـفـيـلم على

اإلطالق.
فـهذه السلـسلة - مثـلها مثل سـلسلة
أفالم "حراس اجملرة" وبـطلها كريس
بـرات - تـعتـمـد عـلى جاذبـيـة الـبطل
وشخـصيتـه احملبـوبة وخفـة ظله ال
على مشاهـد احلركة احملمومة التي
تـرتــكن إلـيــهـا غـالــبـيــة أفالم شـركـة

"مارفل".
ـرأة ــشـكـلــة أن "الـرجل الـنــمـلـة وا ا
الدبور" يبتعد - مع توالي أحداثه -
عن هـذا الــطـابع خــفـيف الــظل هـذا
ـا يـفـقـده الــهـويـة الـتي جتـعـله ذا

طبيعة متميزة عن سواه.
ـــشــاهــد فــضالً عـن ذلك تــتـــنــاثــر ا
البلـهاء بطول فتـرة عرض الفيلم. إذ
نازل الـتائب من نشـاهد لصـوص ا
أصدقاء سكوت بقيادة رفيقه القد

في الــســجن لــويـس - والــذي يــقـوم
بـدوره مـايـكل بـيـنـا - الـذي نـراه في
العـمل وهو يدير شـركةً يُطلق عـليها
لـــــلــــــمـــــفـــــارقــــــة اسم "إكـس-كـــــون
ـسـجـون الـسـابق سـيـكـوريـتي" أو "ا

لألمن".
ـشاهـد جنـد الـبـطل وقد وفي أحـد ا
تـــقـــلص حـــجـــمه لـــكي يـــتــســـنى له
الـتـســلل زحـفـاً إلى مــدرسـةٍ بـغـرض
استعـادة شيءٍ ما من حـقيـبة الـظهر
اخلـاصــة بـابــنــته. ولـكـن اجلـاذبــيـة
ــشــهـد ال الــتي يــكـتــسي بــهــا هـذا ا
تُعزى إلى كون سـكوت قد بدا أصغر
ـــا إلـى مـــا أبـــداه من حـــجـــمـــاً وإ
تــعــبــيـــرات خــيــبــة أمل وردود فــعل

طفولية.
ــشـاهــد الـكــومـيــديـة في أمــا ذروة ا
الــفـيــلم فــهـو ذاك الــذي تـنــجح فـيه
جـــانـــيـت في وضع هـــوائي أو قـــرن
اســتــشــعــار عـلـى رأس ســكــوت مـا
يـتـيح له أن ينـقل كـلمـاتـها احلـنـونة
ــفــعـمــة بــاحلب الـتي ونــظـراتــهـا ا
تـرمق بـهـا زوجـهـا وابـنـتـهـا الـلـذين

طال ابتعادها عنهما.
من نـاحـيـة أخـرى كان لـلـمـمـثل بول
رود - الذي جـسّد شـخصـية سـكوت
- دور في كـتـابـة الـسـيـنـاريـو (ولـكن
لـــيس بــالــقـــدر الــكــافي كـــمــا يــبــدو
واضــحـاً) وذلك جـنــبـاً إلى جـنب مع

أربــعـة كُــتّـاب آخــرين من بـيــنـهم
كريس ماكيـنّا وإريك سَمرز اللذان
كــتـــبــا ســيــنــاريــو فـــيــلم "الــرجل

العنكبوت: العودة للوطن".
أمـا اإلخـراج فـقـد كـان من نـصـيب
مـخـرج اجلــزء األول بَـيــتـون ريـد
الـذي قــام بـعـمــله بـكــفـاءةٍ ال تـقل
كــثــيــراً عن تــلك الــتي أبــداهـا في

رة السابقة. ا
ـــكن أن ــــطــــاف  فـي نـــهــــايـــة ا
ـا يـســتـمــتع األطـفــال الـصــغـار 
سـيرونه أمـامهم عـلى الشـاشة من
مالّحـة عمالقـةٍ وأشخـاصٍ صغار
احلـــجم لـــلـــغـــايـــة يـــطــيـــرون في
الـهــواء فـكـل ذلك جـديــد لــلـغــايـة

بالنسبة لهم.
ا ـشـاهـدون الراشـدون فـر أما ا
يـقـولــون يـا لـيت سـكـوت ظل رهن
اإلقامـة اجلبـرية واسـتفـاد صناع
الفيلم علـى نحوٍ أكبر من خفة ظل
رود وقــــــدراته فـي الـــــتـــــمــــــثـــــيل
الكوميدي. كـما قد يتفق هؤالء مع
الــكـاتب لــويس كـارول الــذي كـتب
في روايــــــــــتـه "ألــــــــــيـس فـي بالد
الـعــجـائـب" واصـفــاً حـال بــطــلـته
سكينة 'أليس 'أن بالقول "فكرت ا
احلـــال كـــان أفــضـل بـــكــثـــيـــر في
ــنـــزل عـــنــدمـــا لم نـــكن نـــكـــبــر ا

." ونصغر دائماً
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جوراسيك بارك.. أول مرة أشاهد ديناصوراً

فــــــهل آن األوان لــــــبــــــعـض اجلــــــمل
احلـواريـة اجلـادة بـشـأن االعـتـبارات

األخالقية وحقوق احليوان?
بـــالــطــبع كال فــســرعــان مــا تُــطــوى
صفحـة اجلهـود البيـئيـة لكلـير ما إن
تـوجه لـها الـدعـوة لـقصـر ريـفي فاره
ـلـكه الــعـجـوز "بـنـجـامـ لـوكـوود"
(يـؤدي دوره جـيـمس كـرومـويل). وال

أتـــذكــر أول مـــرة شـــاهــدت فـــيـــهــا
ديــــنــــاصــــورا? هــــكــــذا تــــســــاءلت
شخصية اخملرجة األمريكية بريس
داالس هـــــاورد فـي فـــــيـــــلـم "عـــــالم
مـلكـة الـساقـطة" الـدينـاصـورات: ا
وردت بـالــقـول: "األمـر عـجـيب حـ

تقع عيناك عليها أول مرة!"
وقـد صــدقت فـي ذلك. فــحـ أنــتج
فــيــلم "حـديــقـة الــديـنــاصـورات" أو
"جـوراســيك بــارك" عـام  1993كـان
مــثـــار إعــجــاب حــقــيـــقي بــظــهــور
ديــنـاصــورات عـلى الــشـاشــة يـكـاد
ـشــاهــد بــفــضل إبـداع يــحــســهــا ا
ستيفن سبيلبرغ في اإلخراج وكذا
ـــؤثـــرات واخلــدع طــاقـــمـه عــبـــر ا
ـشـاهد الـبـصريـة - حـيـنهـا شـعر ا
بـرهبـة وكـذلك شخـصـيات الـفـيلم
إذ عـمل سـبـيـلـبـرغ فعـال علـى جعل
احلـبكـة مـؤثـرة ومـدهـشة من خالل
تـقـد تصـور لـتـقـاسم الـكوكب مع

تلك اخمللوقات.
لـكن دهـرا يــفـصل اآلن بـ الــفـيـلم
األصلي والفـيلم األخـير; فـالنـسخة
مـلكة الـساقطة" األحـدث للفـيلم "ا
وهـــــو اجلــــزء اخلــــامـس في هــــذه

السلسلة ليس فيه رهبة تُذكر.
ويــعــد الــفـيــلم اجلــديــد من إخـراج
خـوان أنــطــونـيــو بــايـونــا والـذي

شـارك في كـتـابـتـه كـولـ تـريـفورو
الــذي أخـــرج قــبل ذلـك فــيـــلم "عــالم
الــديـنــاصـورات" عـام  ?2015فــيـلم
ـا كان مغـامـرات مائع ومـرهق ور
شـاهد يـصرخ قـصود مـنه جـعل ا ا
ويـــضـــحـك في نـــفـس الـــوقت لـــكن
هــيـهــات أن يـجــلس أحـد مــشـدوهـا

أمام هذا الفيلم.
ــســتـوى ـؤثــرات دون ا ــا ألن ا ر
تكاد تضاهي مؤثرات أفالم سكوبي
دو لـسـارا مـيـشـيل غـيـلـلـر وفـريدي
ا ألن احلبكة ال برينز جونيور ور
ـــمـــلـــكـــة تـــرقى ألعـــلـى من ذلك فـــا
الــــســـــاقــــطــــة ال تـــــمت حلـــــديــــقــــة
ـا الـديـنـاصــورات األصـلـيـة أكـثـر 
ت فـيـلم كارتـون أو مالهي أطـفال

بنفس االسم للفيلم.
طر سيارات وأوجه التشـابه هي: ا
ـقـلـوبـة وأسـنـان الـوحش اجلــيب ا
بطـول السـواطـير; نـاهيك عن إيـقاع
الفـيـلم اجلديـد الذي يـجـعلك تـلهث
وقـصتـه الـبـلهـاء الـتـي تفـتـرض في
الــبــشـــر غــبــاء دون مــســـتــوى تــلك
عروفة بضآلة نقرضـة ا الزواحف ا

أمخاخها أساسا.
في الــبــدايــة يــخــال لك أن الــفــيــلم
عـمــيق إذ يــبــدأ بـأن حــديــقــة عـالم
الــديـنــاصــورات هُـجــرت قــبل ثالثـة

أعـوام بـيـنـمـا بـاتت الـزواحف تـهيم
بـجزيـرة "أيال نـوبالر" - حتى "يـعاد
تـصنيـف" البركـان الكامن بـاجلزيرة
بـاعــتـبـاره "نــشـطــا" (أي سـنــشـاهـد
مـنــاظــر لــقــذف احلـمـم الـبــركــانــيـة
ـلــتـهـبــة في كل مـكـان والــصـخـور ا
على الشـاشة). وبـالتـالي ستـنقرض
الديناصورات مجددا ما لم يقم أحد
ـكــان آمن وهــو مـا بـنــقــلـهــا 
يــــقــــابل بــــتـــردد مـن قـــبل

احلكومة األمريكية.
وفي مـــشــهــد أوحـــد يــطل
عـلـيـنـا جـيف غـولدبـلم في
شــخـصـيـة الـدكـتـور "إيـان
مـالكـم" من فيـلـمي حـديـقة
الـــــديـــــنـــــاصــــورات األول
والــثـــاني لــيـــخــبــرنــا أن
ـــســكــيــنــة ال الــوحــوش ا
تستحق احلياة وال عجب
في ذلك بـعـد ما تـعرض له
من أهـوال على أيـديها في

. الفيلم السابق
لـــــكـن "كـــــلـــــيـــــر" إحـــــدى
شخـصيـات الـفيـلم تظـهر
كناشطة بـيئية حتنو على
الـديــنـاصـورات وبـعـد أن
كـانـت مـجــرد ألــعــوبـة في
أيــدي األغــنــيـاء فـي "عـالم
الــديــنــاصــورات" إذ بــهــا
تــــســـعـى إلنـــقــــاذ زواحف
ـسـاعدة الـزمن الـسـحـيق 
رفــيـقـتــهـا دانـيـيال بــيـنـيـدا
ورفيـقها جـاستس سميث
ــمـثـالن الـواعـدان وهــمـا ا
اللـذان قـد يصـبـحان بـطلي
أحـد أفالم الــديـنـاصـورات

ستقبل القريب. في ا

أذكـــــر أي ذكــــر لـه قــــبال ولـــــكن من
ــفــتـرض أنه كــان شــريـكــا لـ"جـون ا
هامـوند" الـعالم الـباحث الـذي لعب
ريـتـشارد أتـيـنبـره دوره في "حـديـقة

الديناصورات".
ــسـاعــد األنــيق لــلـســيـد يـخــبــرنـا ا
ثـله ريف سبـول) أن ثمة لـوكوود (
جـــزيـــرة خالبـــة أخـــرى بـــانـــتـــظــار

ـــشــردة ولـــكــنه الــديـــنــاصـــورات ا
ـســاعـدة كـلــيـر في نــقـلـهـا بـحــاجـة 

وطنها اجلديد. جميعا 
بدورها حتتـاج كلير مساعدة "أوين"
صـائـد الـديـناصـورات ومن ال يـشق
له غــبـار الــذي يـلــعب كــريس بـرات
دوره فـــــتــــتــــجـه إلى كــــوخـه عــــلى

همة. البحيرة إلقناعه با
وال تـخـرج عـالقـة كـلـيـر
وأويـــــــن عـــــــن اخلـــــــط
ـــعــتــاد لــلـــكــثــيــر من ا
مالحق أفالم هوليوود
فــالــعالقـة تــخــمـد بــعـد
نــهـايـة الـفـيـلم الـسـابق
حتى تـتجدد قـبل نهاية

الفيلم الالحق.
وهــــكـــذا يــــبـــدأ فــــيـــلم
كــوارث مــغــامــرة بـحث
وإنــقــاذ يـــتــعــ خالله
عـــلـى األبــطـــال اإلفالت
من أسنـان الـديـنـاصور
ــرعب وكـــرات الــلــهب ا
بـ األحــراش مـقـتـفـ
أثـر "بـلـو" الـديـنـاصور
ـــــــا ألـــــــيـف أوين. ور
كـــانت تـــلك احلـــكـــايـــة
صـاحلــة لــفــيـلـم سـابق
من نفس الـنـوعـيـة أما
ـــمــلــكــة الـــســاقــطــة" "ا
فتـتفـوق علـيهـا جمـيعا
ـستـمر ب في الـلهث ا
ــوقع واآلخـر مــثــلــمـا ا
تـــتـــقـــلب بـــ األفـــكــار
الــســيــاســيــة الــواحــدة
واألخـــــــــــــرى. ودون أن
ـشــاهـد يــعـود يــدري ا
الـفــيـلـم أدراجه لـقــصـر

"لوكـوود" حـيث يصـبح كـوميـديا
ساخرة ب األحبـة مطعمة بفيلم
رعب أو فــيـلم عـلى شــاكـلـة أفالم

جيمس بوند.
ـــشــاهــد الـــصــعــداء ويــتـــنــفس ا
ـوقع آخر النـتـقـال الفـيـلم أخـيـرا 
غـير جـزيرة األحـراش وتشـعر أن
صارع دوين "ذا روك" جونسون ا
ا يظهر على الشاشة ليتحدى ر
كـريس برات أيـهـمـا أقـوى عضال

وأطرف نكاتا!
ورغـم أن ســلــسـلــة أفـالم حــديــقـة
الديـناصورات لـيست فلـسفية وال
واقعـية إال أن هـذا الفـيلم األخـير
في اجملــــمـــوعـــة هـــو األول الـــذي
يــــــقــــــسم أبــــــطــــــاله مـن بــــــشـــــر
وديناصورات إلى أخيار وأشرار
وهــو األول الـــذي يُــكـــتــشـف فــيه
مـــعـــمـل ضـــخم ســــري بـــبــــــــطن
األرض يـــضم بـــرامــيل غـــاز ســام
وأقـفـاص هـشـة ومـفـاتـيح غـريـبـة
تــضـيء كــافـــة األنــوار بـــكــبـــســة
واحـدة -- حــتـى إن أكـثــر مــا في
الــــفــــيـــلـم تـــصــــديـــقــــا هــــو تـــلك
الــديـنــاصـورات الــتي تـهــيم عـلى

وجهها في كل مكان.
والــفــيــلم يـتــسم بــدرجــة من عـدم
الـقـوة ال تـدع مـجـاال لـبث اخلـوف
شاهدين لـكن مخرجه تمكن في ا
بـبراعـة مـن صـناعـة فـيـلم خـفـيف
مــنــاسب لـــكل األعــمـــار لــيس به
مـشـاهد خـارجـة وال ألـفاظ نـابـية
وال مــــنــــاظــــر بــــشــــعــــة تــــصـــدم
ــــشـــــــاهـــد مـــا يـــجــــعل "عـــالم ا
ـملكـة السـاقطة" الدينـاصورات: ا
مـرشـحـا ألن يـتـبـوأ مكـانـه كفـيـلم

ترفيه صيفي.
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