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من ذاكرة ال�سينما

�سد الك�سر »2000«

التذاكر
ك 

شبا

العدد )13982( ـ ال�ضنة الحادية والأربعون ــ  الأثنين 29 رم�ضان 1437هـ ـ 4 يوليو 2016م

نجح  ال�ضاد�ضة(،  )الحا�ضة   1999 العام  في  المفاجاأة  الفيلم  بعد 

المخرج الأمريكي والهندي الأ�شل �شايمالن في اإبهارنا في فيلمه الآخر 

هذا )غير قابل للك�شر(، الذي ونحن ن�شاهده ل يغيب عن ذاكرتنا فيلمه 

البناء  اأن  اإل  تمامًا.  مختلفتين  الفيلمين  ق�شة  اأن  مراعاة  ومع  الأول، 

النف�شي وال�شيكولوجي والدرامي للفيلمين واحد. فبطل الفيلم برو�س 

الف�شل  من  ويعاني  ريا�شي  ملعب  في  حار�شًا  يعمل  )ديفيد(  ويل�س 

جدوى،  دون  نيويورك  في  عمل  على  الح�شول  ويحاول  والكتئاب 

وعالقته بزوجته لي�شت على ما يرام، وكل �شيء في حياته ممل وعادي. 

اإلى اأن تقع الحادثة، حيث يتعر�س القطار الذي ي�شتقله البطل لحادث 

اإلى مقتل جميع الركاب ما عدا ديفيد، الذي ينجو من  ماأ�شاوي يوؤدي 

الذي  النباأ  هذا  يثير  مما  واحد.  بخد�س  حتى  ي�شاب  اأن  دون  الحطام 

ال�شحف ف�شول واهتمام رجل غريب ذي �شخ�شية غام�شة  ين�شر في 

الذي  جاك�شون(  )�شامويل  الهزلية  الكتب  وبيع  جمع  في  متخ�ش�س 

يحاول اأن يتعرف على التاريخ ال�شحي لل�شخ�س الذي نجا من حادث 

القطار باأعجوبة، فاإن في نجاته المذهلة من الحادث ما ي�شبه المعجزة. 

بل ربما انه موجود معنا لحمايتنا دون اأن يدري. و�شرعان ما نكت�شف 

والروحية.  الج�شدية  حالتهما  في  النقي�شين  يمثالن  الق�شة  بطلي  اأن 

فالأول لم يعرف طعم المر�س في حياته في حين اأن الثاني يعاني من 

مر�س ه�شا�شة العظام منذ ولدته، مما يعر�شه للك�شر في عظامه لأتفه 

اأمام �شخ�س ل يمر�س و)غير قابل للك�شر(.  الأ�شباب، وهو يقف الآن 

الرجل  على  التاأثير  من  تمكنه  خارقة  بقوى  الثاني  الرجل  ويتمتع 

الأول ومن م�شاعدته على اإبراز قدرته على اكت�شاف المجرمين قبل اأن 

قادر  انه  المتوا�شع  الحار�س  ويدرك  جرائمهم.  ارتكاب  على  يقوموا 

بالتعاون مع الرجل الآخر على التحول من كونه رجاًل ب�شيطًا يعي�س 

حياة رتيبة غير مجدية اإلى �شخ�شية بطولية قادرة على اإ�شداء خدمات 

غير  بمفاجاأة  للك�شر(  قابل  )غير  فيلم  ق�شة  وتنتهي  للمجتمع.  جليلة 

متوقعة، على غرار ما حدث في فيلم )الحا�شة ال�شاد�شة( الذي تحولت 

نهايته غير المتوقعة اإلى محور لأحاديث النقاد والم�شاهدين.

نجح المخرج من اإثارة عن�شر الترقب والمفاجاأة و�شحب اأنفا�شنا 

من  ال��ق��وي  الأداء  ذل��ك  اإل��ى  اإ�شافة  ه��ذا  الفيلم.  م��ن  لقطة  اآخ��ر  حتى 

وكاتبه  الفيلم  مخرج  اأن  كما  جاك�شون.  و�شامويل  ويل�س  برو�س 

والأبطال  الخارقة  بالأعمال  يتعلق  �شيكولوجيًا  اإطارًا  ي�شتخدم  اأي�شًا 

المتفوقين، ويتلخ�س جوهر ق�شة الفيلم في البحث عن معنى الحياة 

للفيلم  الفنية  المقومات  تعزيز  في  اأ�شهمت  وقد  فيها.  الإن�شان  ودور 

والأل��وان  الفيلم  ومونتاج  مختلفة  زواي��ا  من  الكاميرا  لقطات  براعة 

الداكنة التي ا�شتخدمت في ت�شميم الم�شاهد والمو�شيقى الت�شويرية 

الحزينة المعبرة عن الأمزجة المكتئبة المختلفة.

Unbreakable

�للصللبلليلللللبللرج يلللقلللدم قلل�للصللة »الللعللمللاق 

الللكللبلليللر اللللللللودود« فلللي فلليلللللم جللديللد

يعود المخرج الأمريكي ال�شهير �شتيفن �شبيلبرج اإلى تقديم اأفالم تحكي الق�شة 

من وجهة نظر الأطفال وذلك في فيلمه الجديد )ذا بي.اف.جي( الم�شتوحى من ق�شة 

»العمالق الكبير الودود« للروائي البريطاني الراحل روالد دال.

ياأكل الأطفال  الفيلم ق�شة خيالية لطفلة تدعى �شوفي تقابل عمالقا ل   ويحكي 

مارك  الأو�شكار  جائزة  على  الحائز  الممثل  �شخ�شيته  ويج�شد  العمالقة  من  كغيره 

رايالن�س.

 و�شبق اأن قدم �شبيلبرج الحائز على الأو�شكار اأي�شا العديد من الأفالم الموجهة 

برايفت  )�شافينج  مثل  تاريخية  اأفالمه  معظم  لكن  المهنية  م�شيرته  في  ككل  لالأ�شرة 

رايان( و)لينكولن(.

في  اأ�شبح  »لم  اأنجلي�س  لو�س  بمدينة  للفيلم  الأول  العر�س  في  �شبيلبرج  وقال   

هذه البركة منذ فترة طويلة«.  وتابع »من اللطيف اأن اأدع خيالي يحلق بحرية دون 

اأن اأعباأ بكل الن�شو�س التاريخية وكل الحقائق التي تحتاج اإلى �شردها عندما تتناول 

اإلى  عدنا  لأننا  الغامرة  وال�شعادة  بالحرية  جميعا  �شعرنا  لذلك  تاريخيا.  مو�شوعا 

طفولتنا حتى نحكي هذه الق�شة«.

وم��اآ���ش��ي  م��ع��ان��اة  بنف�شجية«،  »اآف����اق  فيلم  ��د  ُي��ج�����شّ

ت�شهدها  حرب  جحيم  من  الهاربين  ال�شوريين  الالجئين 

بالدهم منذ اأكثر من 5 اأعوام، بحًثا عن مالذ اآمن يقيهم �شّر 

القنابل وال�شواريخ، ويوفر لهم ولأطفالهم حياة كريمة.

»عثمان  التركي  المخرج  الفيلم  اإن��ت��اج  على  ويعمل 

»اأول��غ��ون  ال��ت��رك��ي  ال�شيناري�شت  ب�����اإدارة  ���ش��وب��ا���ش��ي«، 

»زينب  الأت���راك  الفنانين  من  كل  فيه  ويمثل  اأوزدم��ي��ر«، 

اأوزيكيجي«،  و«اإيجه  ت�شاكر«،  و«نعمان  يلماز«،  �شيفيل 

ت�شيفجي«،  و«ب��اك��ي  يلماز«،  و«اآدم  �شرب�شت«،  و«دي��ل��ك 

بالإ�شافة اإلى عدد من الالجئين ال�شوريين.

م�����ش��اه��د ال��ف��ي��ل��م، ال�����ذي ي��ح��م��ل ���ش��ع��ار »ح�����زن في 

اآيدن،  مدينة  في  »بوزدوغان«  بمناطق  تدور  المتو�ّشط«، 

وعدد  تركيا(،  غرب  )جنوب  موغال  مدينة  في  و«غوكوفا« 

من اأحياء مدينة اإ�شطنبول )�شمال غرب تركيا(.

�شوريا  »في  قال،  له  حديث  في  »�شوبا�شي«،  المخرج 

�شرخة  اإل��ى  تحوّلت  ولكنها  الآذان،  ت�شّم  األ��م  �شرخة 

�شامتة لم تلق اأي �شدى في اأي مكان حول العالم«، ُمرجًعا 

ال�شرق  �شعوب  »من  ال�شرخة  مطلقي  كون  اإلى  ذلك  �شبب 

الأو�شط الجريح«.

ت�شوير  اإلى  يهدف  الفيلم  اأن  على  »�شوبا�شي«  و�شّدد 

معاناة واآلم تقع يومًيا اأمام اأعين الآلف من النا�س، دون 

اأن ُتحدث اأي �شدى اأو �شجيج، واإلى ت�شليط ال�شوء على 

دائًما لحت�شان ماليين  قلبها واأبوابها  التي فتحت  تركيا 

الالجئين ال�شوريين و�شط تجاهل دولي.

�شورية  لجئة  ق�شة  بنف�شجية«،  »اآف��اق  فيلم  ويروي 

المتو�شط،  البحر  في  عائلتها  اأف��راد  فقدت  »مريم«  تدعى 

والالجئة »بهار«، التي تعبت من م�شقة اللجوء، واأ�شبحت 

الطفل  جثة  �شاهدت  اأن  بعد  حولها  �شيء  باأي  ت�شتمتع  ل 

اأمواج البحر على �شواحل  ال�شوري »اآيالن«، الذي لفظته 

»اآيالن«  الطفل  حادثة  اأن  التركي،  المخرج  واأ�شار  تركيا. 

العالم فيما يتعلق بالأزمة  التي رّكز عليها  الوحيدة  كانت 

حيال  الغربية  ال��دول  موقف  اأن  على  م�شّددا  ال�شورية، 

الماآ�شي التي يعي�شها ال�شوريون، دليل على اأن تلك الدول 

تبقى عديمة الإح�شا�س تجاه اأي األم في العالم ل ُي�شيبها 

في  الوحيد  الدولة  هي  تركيا  اأن  واعتبر  و�شعبها.  هي 

الموؤلمة،  ال�شوري  ال�شعب  ل�شرخة  تن�شت  التي  العالم 

لفًتا اإلى اأن الموقف الوجداني والإن�شاني الذي تحلى به 

ال�شعب التركي في م�شاعدة ال�شوريين، ومنحهم الحقوق 

نف�شها التي يتمتع بها هو في تركيا دون اأي تذّمر. وتعود 

حادثة غرق الطفل ال�شوري اآيالن )عامان( اإلى 2 �شبتمبر 

جراء  م�شرعهم  اأ�شخا�س   5 لقى  حيث  الما�شي،  العام 

اليونان  اإلى  متوجهًا  كان  �شخ�شًا،   14 يحمل  قارب  غرق 

على  التركية  ال��درك  ق��وات  وعثرت  �شرعية،  غير  بطريقة 

مدينة  �شاطئ  على  ملقاة  »غالب«،  و�شقيقه  »اآي��الن«  جثه 

بودروم في ولية موغال التركية، ف�شاًل عن غرق والدتهم 

وانت�شرت  ك��ردي.  الله  عبد  الأ�شرة  رب  نجا  فيما  اأي�شًا، 

باأ�شره،  العالم  في  وا�شع  نطاق  على  اآيالن  الطفل  �شورة 

واأعرب العديد من قادة العالم عن حزنهم، كما قدم كل من 

ال��وزراء  ورئي�س  اأردوغ���ان  طيب  رجب  التركي  الرئي�س 

اآنذاك اأحمد داود اأوغلو تعازيهم لوالد اآيالن.

ال�شابق  الأم��ي��رك��ي  ال��رئ��ي�����س  ل��ق��اء  ع��ل��ى  ع��ام��ًا   46 بــعــد 

اإلفي�س بري�شلي، ظهر  اإند رول  ريت�شارد نيك�شون بملك الروك 

�شورتين  في  ويقدمهما  الرجلين،  من  ي�شخر  كوميدي  فيلم 

ذكاء  ال�شحك على  الم�شاهد عن  كاريكاتوريتين ل يكف معهما 

وجهي  على  الفعل  وردات  واللقطات  ال��ح��وارات 

الرئي�س والملك عندما اإجتمعا في 21 دي�شمبر 

عام 1970 .  

 Elvis and Nixon عنوان 

ليزا  اأخرجته  ال��ذي  الجديد  الفيلم 

جون�شون عن �شيناريو رائع تعاون 

ع��ل��ي��ه ال���زوج���ان ج���وي و ه��ان��ال 

كاري  ال�شابق  الممثل  مع  �شاغال 

�شريطين  اإل���ى  ي�����ش��اف  اإل��وي�����س، 

الأم��ي��رك��ي:  الرئي�س  ع��ن  �شابقين 

رون  نيك�شون،للمخرج   – فرو�شت 

�شتون،  لأوليفر  نيك�شون،  و:  هاوارد، 

نيك�شون:تاريخ  الظل  كتاب:  اإلى  اإ�شافة 

من خالل �شورة. 

ال��ف��ي��ل��م ي�����ش��ت��خ��دم م��و���ش��وع ال��ل��ق��اء ل��ل��ن��ي��ل من 

اإلفي�س  ال�شبعينات  في  وعالميًا  اأميركيًا  �شقطتا  �شخ�شيتين 

اإلى  ال�شباب  منه  عبر  بابًا  �شخ�شيته وت�شرفاته  اإعتبرت  الذي 

على  تج�ش�شه  ت�شبب  ال��ذي  ونيك�شون  والإن��ح��الل،  الإدم���ان 

ويت�شور  غيت،  ووت��ر  ف�شيحة  في  الديمقراطيين  اأخ�شامه 

وكيف  مو�شوعات  من  اإجتماعهما  في  دار  ما  اأج��واء  ال�شريط 

ت�شرف كل منهما خالله، مع الإ�شارة اإلى اأن الن�س يلحظ عدم 

اإ�شتنفار  تم  حين  اإل  راأيه  يبّدل  ولم  لإلفي�س  نيك�شون  اإحترام 

اإلفي�س على �شورتها،  لكي تطلب من والدها توقيعًا من  اإبنته 

فقط،  دقائق  خم�س  لمدة  اإ�شتقباله  على  الرئي�س  وافق  عندها 

طالبًا من م�شاعديه الدخول عليه وتذكيره بموعد ما لكي ينهي 

فالرئي�س  مناق�س  نحو  على  جرت  الأمور  لكن  معه،  الإجتماع 

اإلفي�س  طلب  وقبل  اللقاء،  اإنهاء  حاولوا  حين  م�شاعديه  طرد 

المخدرات،  مكافحة  مكتب  في  �شريًا  محققًا  بتعيينه 

ف��ي وف��ات��ه،  �شببًا  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��م��ادة  ه��ذه 

يقوم  باإلفي�س  الم�شاعدون  وف��وج��ىء 

نيك�شون  بينما  ك��ارات��ي��ه  ب��ح��رك��ات 

يراقبه محاوًل ت�شتيت قب�شة الملك 

في اإتجاه معاك�س لوجهه.   

ع��ل��ى دور  الأح�������داث  ت���رك���ز 

م�شاعد اإلفي�س في التخل�س من كل 

الماآزق ، وتذليل العقبات مهما كانت، 

واإعترفت المخرجة جون�شون بدور هذا 

اآلك�س  الدور  يلعب  �شيلينغ)  جيري  الم�شاعد 

هانك�س(  كولن  كروغ)  ويد  نيك�شون  وم�شاعد  باتيفر( 

اللقاء، بما  الكتابة بمعلومات دقيقة عن مناخ  في تزويد فريق 

واقعية.اأما  اللقاء  في  دار  مما  عالية  ن�شبة  اإن  بالقول:  ي�شمح 

الثالثة  في  كان  باأنه  �شرح  فقد  اإلفي�س  دور  في  �شانون  مايكل 

�شعد  لكنه  ع�شاقه  من  اأبدًا  يكن  ولم  الملك  مات  حين  عمره  من 

اأنه  فاإكد  نيك�شون  �شباي�شي في دور  اأما كيفن  الدور،  بتج�شيد 

في  يقّدمه  لكي  نيك�شون  خطابات  اإلى  ي�شتمع  �شاعات  اأم�شى 

اأقرب �شورة اإلى طبيعته وحقيقته.

الكالب امل�سعورة:

* النوع: دراما، اأك�شن.

* الزمن: 100 دقيقة.

ويل�شون،  لمبيرت  البطولة:   *

فيرجينا بيدويين.

* الإخراج: اأريك هانزو.

.R :الت�شنيف *

حول  الفيلم  اأح��داث  ت��دور 

ث��الث��ة ل�����ش��و���س ي��دخ��ل��ون في 

فا�شلة  �شرقة  عملية  بعد  ورط��ة 

بحجز  فيقومون  البنوك،  لأحد 

رحلة  في  وا�شطحابهم  رهائن 

خ��ط��ي��رة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ب��ه��دف 

ال����خ����روج م���ن ال����م����اأزق ال���ذي 

اأوقعوا اأنف�شهم فيه.

�سائدو الأ�سباح 

* النوع: دراما، فانتازيا.

* الزمن: 99 دقيقة.

اإنجيلك، ميلو  اأنكي  * البطولة: 

باركر.

* الإخراج: توبي باومان.

.BG :الت�شنيف *

حول  الفيلم  اأح��داث  ت��دور 

في  طوم�شون  توم  يدعي  �شبي 

يجد  عمره،  من  ع�شرة  الحادية 

ا�شم  عليه  يطلق  اأخ�شر  �شبحا 

منزلهم،  قبو  في  جي(  اأ�س  )اآي 

وك�����ان الع���ت���ق���اد ال�����ش��ائ��د اأن���ه 

الجليدي  الع�شر  منذ  انقر�س 

الحتمالت  يو�شع  مما  الأخير 

حول ع�شر جليدي قادم.

»اآفاق بنف�صجية«..

 فيلم تركي ُيج�ّصد الأزمة ال�صورية ومعاناة الاجئين

المخرج »عثمان �شوبا�شي«

»اإلفي�ض« يلعب الكاراتيه مع«نيك�صون« في البيت الأبي�ض

بداأ المخرج العالمي وودي اآلن في العمل على فيلمه الجديد بعد فترة وجيزة من 

الممثلة  على  عينيه  ن�شب  و�شع  قد  وودي  المخرج  المجتمع«.  »مقهى  فيلمه  اإ�شداره 

الرائعة كيت وين�شلت للقيام بدور البطولة في فيلمه المقبل. وقد دخلت حاليا الممثلة 

الفيلم  هذا  مو�شوع  حول  المخرج  مع  مفاو�شات  في  الأو�شكار  جائزة  على  الحائزة 

الأمامية  ال�شفوف  في  وين�شلت  كيت  وتبقى  بعد.  حكايته  عن  الك�شف  يتم  لم  ال��ذي 

الم�شاند  دورها  عن  ممثلة  لأف�شل  غلوب  غولدن  جائزة  على  ح�شولها  فبعد  لهوليود، 

الفائزين  بين  اختيارها  تم  اأن  وبعد  ال��ع��ام،  ه��ذا  اأوائ���ل  في  جوبز  �شتيف  فيلم  في 

بجائزة الأو�شكار، ماتزال الممثلة المتاألقة في مكانتها ِبعالم ال�شينما التي من ال�شعب 

خطوة  اآلن  وودي  العالمي  المخرج  مع  تعاونها  يكون  اأن  المفتر�س  ومن  زعزعتها. 

جديدة لتاأكيد و�شعها كاأيقونة ال�شينما مجددا بدون �شك!

كيت وين�سلت.. 

بطلة فيلم وودي

 اآلن اجلديد

فريق الفيلم احتفل بنزوله يف دور العر�ض ال�سينمائية بلبنان 

يبحثن  وزيللنللب  وميرنا  داريلللن 

عللللن زيللللجللللات »بلللاللللحلللال«
ببيروت  �شخم  حفل  في  »بالحالل«  اللبنانّي  ال�شينمائي  الفيلم  اإنطلق 

والجتماعّية،  والفنّية  الإعالمّية  ال��وج��وه  من  وح�شد  العمل  نجوم  ح�شره 

رودريغ  حمزة،  دارين  منهم  الفنانين  من  مجموعة  الفيلم  بطولة  في  وي�شارك 

�شليمان، ميرنا مكرزل.

يروي الفيلم الذي كتبه واأخرجه اأ�شد فولدكار، �شمن حبكة ذكّية، �شراع 

والحب  العالقات  بين  الحياة  في  التوازن  عن  يبحثن  لبنانّيات  �شّيدات  ثالث 

وال�شعادة »بالحالل«، في قالب يجمع بين الكوميديا والجدّية. في اإطار ل يخلو 

»دارين حمزة«  لبنى  ة  الفيلم ق�شّ التراجيدّية، ي�شرد  لواقع �شديد  ال�شخرية  من 

»ميرنا  وعواطف  تقليدّي،  زواج  من  طالقها  بعد  »بالحالل«  زواجًا  تختار  التي 

مكرزل« التي تريد تزويج زوجها لترتاح، وبتول »زينب هند خ�شرا« المتزّوجة 

حديثًا من رجل ُيطّلقها في كّل مّرة يختلفان، ُيعتبر الفيلم بح�شب الُمنتج �شادق 

اأفالم عربّية  الوقت قد حان لإنتاج  اأّن  ُمنّوهًا  اآن،  ال�شّباح فنيًا وجماهيريًا في 

تعي�س في �شالت ال�شينما كغيرها من الأفالم الأميركّية والهندّية. اأّما الُمخرج 

اأ�شد فولدكار، فقال: »دخلت بيوت وغرف 3 ثنائّيات لبنانّية، ور�شدت حياتهم 

من دون خد�س حياء الم�شاهد من خالل فيلم ُيعتبر بالن�شبة لي م�شروعا«. ُيذكر 

اأّن فيلم »بالحالل« ُعر�س في عدد من المهرجانات ال�شينمائّية واأبرزها »مهرجان 

و»مهرجان  الدولّي«  ال�شينمائّي  روتردام  و»مهرجان  الدولي«  ال�شينمائّي  دبي 

�شندان�س ال�شينمائّي الدولي«. 

�صارما ت�صارك خان بطولة »�صلطان«

اأنو�شكا �شارما في  الهندية  الممثلة  اأفالم  اأحدث  المقرر عر�س  من 

عيد الفطر بعنوان »�شلطان«، وي�شاركها البطولة الممثل �شلمان خان.

وقالت �شارما اإنها لي�س لديها خطط للتمثيل في هوليوود، ولكنها 

اأ�شارت اإلى اأنها ت�شعر بالفخر لقتحام كل من بريانكا ت�شوبرا وديبيكا 

بادكون مجال التمثيل في الغرب.

في  وبريانكا  ديبيكا  من  كل  به  تقوم  ما  ال��رائ��ع  »م��ن  واأ���ش��اف��ت: 

اأخطط  لم  .اأنا  اأ�شبحت م�شهورة  فقد  الكثير  هوليوود. بريانكا حققت 

اأمر  هوليوود  لقتحام  التخطيط  لذلك  بوليوود،  في  الفنية  لم�شيرتي 

بعيد عن تفكيري«.

»دارث فيدر« 

تعود مجددًا اإلى 

»حرب النجوم«

ف��ي��در  دارث  �شخ�شية  ت��ع��ود 

مجددا اإلى الظهور في فيلم ال�شل�شلة 

حرب  ق�شة  وان:  »روغ  التمهيدي 

النجوم«.

ووف���ق���ا ل��م��ج��ل��ة اإن��ت��رت��ي��ن��م��ن��ت 

الفيلم  �شي�شكف  ال��ف��ن��ي��ة،  وي��ل��ك��ي 

الجديد عن �شخ�شيات »لم تظهر على 

بع�س  تقديم  اإع��ادة  وكذلك  الإط��الق، 

ال�شخ�شيات التقليدية«.

اإنها توؤكد ظهور  المجلة  وقالت 

اأنه »رجل  واأ�شافت  كبيرة،  �شخ�شية 

المجرة الأ�شود بنف�شه، دارث فيدر«. 

قبل  م��ا  اأح����داث  وان«  »روغ  وي��ق��دم 

»حرب  ال�شل�شلة  من  الأول��ى  الن�شخة 

النجوم: اأمل جديد«. ولم يك�شف بعد 

فيدر  دور  �شيلعب  ال��ذي  الممثل  عن 

بدور  عر�شه  المقرر  وان«  »روغ  في 

ال�شينما في دي�شمبر المقبل.

»كينغ كونغ في جزيرة الجمجمة«  ي�صهد ظهور 

العالمية ال�صينما  تاريخ  في  وح�ض  اأ�صخم 

اأ�شخم  بعر�س  الأمريكية  ال�شينمائية   Warner Bros �شركة  وعدت 

ح�شب  وذلك  تاريخها،  في  ال�شينما  �شا�شة  على  يظهر  غوريال  هيئة  على  وح�س 

مخرج الفيلم جوردان فوت روبير�س.

الجمجمة«  جزيرة  في  كونغ  »كينغ  فيلم  »بطل«  الوح�س  ط��ول  يقل  ول��ن 

طوابق،  ت�شعة  من  مبنى  ارتفاع  اأو  مترا،   30 نحو  يعادل  ما  اأو  قدم،   100 عن 

الوح�س  طول  من  اأقل  كان   2005 �شنة  اأنتج  فيلم  في  كونغ  كينغ  طول  اأن  علما 

الجديد بثالث مرات. و�شيبداأ توزيع فيلم »كينغ كونغ في جزيرة الجمجمة«، في 

الرئي�شية فيه كل من بري لر�شون، وتوم  مار�س 2017، حيث �شيلعب الأدوار 

�شبعينيات  في  الفيلم  اأح��داث  وت��دور  هذا،  جاك�شون.  و�شاميويل  هيدل�شتون، 

اأخيه  باحثا عن  الجمجمة  اإلى جزيرة  الفيلم  الما�شي، حيث يتوجه بطل  القرن 

»كينج  فيلم  اأن  ال�شينما،  خبراء  ويوؤكد  مريع.  بوح�س  هناك  ليفاجاأ  المفقود 

كونغ  »كينغ  فيلم  عر�س  �شيتم  اإذ  نوعه،  من  الأخير  يكون  لن  الحديث  كونج«، 

كان  فيلم  اأول  اأن  اإلى  ي�شار   .2020 �شنة  ال�شينما  �شا�شات  على  غودزيال«  �شد 

بطله كينغ كونغ، قد عر�س �شنة 1933 حينما اختلق المخرج وكاتب ال�شيناريو 

لعام  غيليرمين  جون  المخرج  فيلم  اأ�شبح  فيما  ال�شخ�شية،  هذه  كوبر  ميريال 

1976، وفيلم المخرج بيتر جاك�شون ل�شنة 2005 من اأ�شهر الأفالم التي تعر�س 

هذا المو�شوع.
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