
فضل شاكر يغني لمسلسل 
يسرا 

حجاب شهيرة يثير الجدل 

امل بشوشة تحتفل بميالد 
ابنتها

نيلي كريم تغني الروسية 

نفى م�شدر مقرب من �لفنانة �مل�رسية ي�رس� ما �أ�شيع 
�أخري�ً عن غ�شبها من �جلهة �ملنتجة مل�شل�شلها �جلديد 
"لدين��ا �أق��و�ل �أخرى" م��ن فك��رة �ال�شتعانة ب�شوت 
�ملط��رب �للبناين ف�ش��ل �شاكر لغناء �ش��ارة �مل�شل�شل 
�ملقرر عر�شه يف رم�شان �ملقبل. وقال �مل�شدر،   �إن 
ي���رس� كانت �أكرث �ملرحبني بغناء ف�ش��ل �شاكر للترت، 
ال�شيم��ا �أنها حمبة ل�شوته وت��رى �أنه �شيكون �إ�شافة 
قوي��ة، نظ��ر�ً ال�شتياق �جلمه��ور ل�شوت��ه بدليل ردود 
�لفع��ل عن �أغنيت��ه �الأخرية "ليه �جل��رح"، م�شيفًا �أن 
�الأغنية من �ملقرر طرحها عرب �لقناة �لر�شمية للجهة 
�ملنتجة على يوتيوب خالل �ل�شاعات �لقليلة �ملقبلة.

خط��ف حجاب �لفنان��ة �ملعتزلة �شه��رية �الأنظار، يف 
�أح��دث ظهور له��ا يف عر���س �أزياء خا���س مبالب�س 
�شهر رم�شان، لتظهر بغطاء ر�أ�س غريب ولي�س �ل�شكل 
�ملعتاد. وظه��رت �شهرية وهي ترت��دي قبعة بداًل من 
�حلج��اب، مع ت��رك خ�شالت من �شعره��ا من�شدلة من 
�لقبعة، مع �رتد�ئها لبلوزة باأكمام �شفافة ك�شفت عن 
مرفقيها. و�نهالت �لتعليقات على �شورة �شهرية �لتي 
مت تد�ولها بكثافة على مو�قع �لتو��شل، حيث ت�شاءل 
�لبع�س هل معنى هذ� �إنها تخلت عن �حلجاب؟ بينما 
�أ�ش��ار �أخ��رون �إىل �إنه��ا من��ذ ف��رتة من �لوق��ت وهي 
ترت��دي �لقبعة بداًل م��ن �حلجاب، وه��ذه لي�شت �ملرة 

�الأوىل �لتي تطل هكذ�. 

�حتفل��ت �لفنان��ة �جلز�ئري��ة �أم��ل بو�شو�ش��ة بعي��د 
مي��الد �بنتها �لوحي��دة "ليا"، و�لت��ي �أمتت عامها 
�الأول باأج��و�ء عائلية.   �أمل ن�رست �شورة جتمعها 
بالطفل��ة وم��ن حوله��ا زين��ة طغ��ى عليه��ا �للون 
�لزه��ري، م��ن بالون��ات وحلويات وقال��ب حلوى 

وذلك على ح�شابها مبوقع �أن�شتجر�م
 �لفنان��ة �جلز�ئري��ة حر�ش��ت عل��ى �إخف��اء مالمح 
وجهه��ا بطر�فة، حيث قام��ت �لطفلة بو�شع يديها 

على كامل وجهها يف حركة طفولية
 علق��ت �أمل بو�شو�شة على �ل�شورة قائلة: "كل عام 
و�نت روحي وعمري ولهفتي و�بت�شامتي كل �لعمر 

لكي يا �بنتي ليا، كل عام و�نت كل �شيء يل".

 فاج��ات �لفنان��ة نيل��ي ك��رمي  جمهورها بغن��اء �أغنية 
باللغة �لرو�شية خالل قيامها بت�شجيل �ل�شوت �خلا�س 
مب�شل�شله��ا �جلديد "�ختفاء"، �ل��ذي تناف�س به يف در�ما 

رم�شان 2018 .
ون���رس خمرج �لعم��ل �أحمد مدحت فيديو خ��الل قيامها 
بالغن��اء بداًل م��ن �إلقاء �مل�شه��د �مل��ر�د ت�شجيله، وكتب 
تعليق��ًا علي��ه وق��ال :" �أثن��اء ت�شجيل �ل�ش��وت مل�شل�شل 
�ختف��اء نيللي حبت تغني و فاجاأتني!! حد فاهم حاجة 

يا جماعة !! " .
وتفاعل �جلمهور ورو�د مو�قع �لتو��شل �الجتماعي مع 
�لفيدي��و ب�شخرية كب��رية و�شحك لع��دم فهمهم لالأغنية 

�لتي تقوم نيللي بغنائها .

بغداد
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إلى القراء الكرام
�خر  على  و�لتعرف  "�جلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  و�لفنية  و�لريا�شية  و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل�شتجد�ت 
طريق �الأجهزة �لذكية مبجرد و�شع �لكامري� على �شورة �لكود 
.. )qr cod( خلا�س بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�شيب برنامج�

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة �جلورنال ... 

تطلق البومها باللهجات 
مختلفة  

"الرواية العراقية "تتصدر صفحات 
مجلة "بانيبال"

اختتام فعاليات المهرجان الجامعي 
الدولي للسينما والتلفزيون

فيلم Black panther  يكسر نمط العرقية في هوليوود

يحيي سحورًا رمضانيًا 
في القاهرة

  �رّسحت �لفنانة �ل�شابة ماريتا �حلالين �أنها �شجلت �أغنيتني باللهجة 
�مل�رسي��ة يف �ألبومه��ا �لغنائ��ي �الأول �لذي تعكف عل��ى �الإنتهاء منه 
خ��الل �لف��رتة �حلالية.   وذكرت �أنه��ا تعاونت باأغني��ة رومان�شية مع 
�ل�شاع��ر بهاء �لدين حممد من �أحلان عل��ي �شعبان، وتوزيع طارق عبد 
�جلاب��ر. فيما كتب �الأغني��ة �لثانية لها �أحمد ���رسور وحلنها م�شطفى 
جاد. و�أكدت �حلالين �أنها قررت طرح ��أبوم غنائي خالل �لفرتة �ملقبلة 
بع��د �أن �أطلقت �أكرث م��ن �أغنية منفردة خالل �لف��رتة �ملا�شية. م�شريًة 
�إىل �أنه��ا حري�شة على �أن تكون �أغنيات �الألبوم متنوعة، و�شيكون من 
بينها �أغني��ة باللهجة �جلز�ئرية و3 �أغني��ات باللهجة �مل�رسية، فيما 
�شتك��ون باقي �الأغنيات باللهجة �للبنانية. و�أ�شافت �أنها تتوقع طرح 
�الألبوم باالأ�شو�ق يف �ل�شيف �ملقبل، فيما �شيكون فيه نحو 11 �أغنية 
م��ن بينها �أغنيتي �جلديد "�أنا" �لتي طرحتها قبل �أيام قليلة، و�أغنيتي 

�مل�رسية "خايفة �أنام". 

 بع��د ف��رتة �شاغط��ة مّر به��ا �ل�شوبر �شت��ار ر�غب عالم��ة منذ بد�ية 
�لع��ام ب�شب��ب جوالت��ه �ملتو��شل��ة، وحفالت��ه �ملتالحق��ة، و�إجنازه 
لالأغاين وت�شويرها �إ�شتعد�د�ً ملو�شم �ل�شيف �ملقبل، قّرر �أخذ �إجازة 
�إ�شتجمام ملّدة �أ�شبوع يف �أحد �ملنتجعات �ل�شحّية يف �لنم�شا و�ظب 
خالله��ا على ممار�شة �لريا�شة و�لتاأّمل و�مل�شي يف �لطبيعة �إ�شافة 
�إىل �الإلت��ز�م ب��االأكل �ل�شح��ّي خالل ف��رتة �إقامته هن��اك رغبة منه 
يف �إ�شتع��ادة تو�زن��ه �جل�شدّي و�لروحّي بعد ف��رتة كان فيها جدوله 
مزدحم��ًا باالأعمال و�حلفالت. هذ� ويتح�رّس �ل�شوبر �شتار الإ�شتقبال 
�شه��ر رم�ش��ان �ملب��ارك، �لذي يحر���س كّل عام عل��ى ق�شائه و�شط 
عائلت��ه و�أ�شدقائ��ه تفّرغ��ًا ملمار�شة طقو���س �ل�شهر �لك��رمي و�إمتام 
�لو�جب��ات �لدينّية، ولكّن هذه �ل�شنة �شيخرق �شاحب �أغنية "تركني 
حل��ايل" �لع��ادة ليحي��ي خ��الل �ل�شهر �لك��رمي حفاًل خريي��ًا ل�شالح 
م�شت�شف��ى �أهل م�رس �لذي ينّظم �شحوره �ل�شنوي �لثالث يف �خلام�س 

�ش��در �لع��دد 61 م��ن جمل��ة بانيب��ال، جمل��ة �الأدب �لعربي 
باالإجنليزي��ة، وه��و ي�شم ملفا مو�شعًا ع��ن �لرو�ية �لعر�قية، 
�فتتحت��ه �ملجلة بثالثة مقاالت للنقاد ح�شني �ل�شكاف وعبد 
�هلل �إبر�هي��م وفاطمة �ملح�شن. �الأول بعنو�ن »�نبثاق �لرو�ية 
�لعر�قية من رحم �لكارثة«، و�لثاين بعنو�ن »�لرو�ية �لعر�قية 
وحتّول �لهويات �ل�رسدية« وكان مقال �ملح�شن قر�ءة نقدية 
لرو�يت��ني للرو�ئ��ي و�لقا���س عب��د �هلل �شخي، �ل��ذي ن�رست 
ل��ه »بانيب��ال« �أي�شًا ف�شل��ني م��ن رو�ي��ة »دروب �لفقد�ن« 
ترجمهم��ا ب��ول �شتارك��ي. ونق��ر�أ ف�ش��اًل م��ن رو�ي��ة �شاملة 
�شال��ح »�لهاوية« )ترجم��ة �شمرية قع��و�ر(، و�آخر من رو�ية 
»�مل�شطور« للكاتب �شياء جبيلي )ترجمة يا�شمني حنو�س(، 
ومقطع��ًا من رو�ية زهري �لهيتي »�لغبار �الأمريكي« )ترجمة 
غنوة حايك(، وف�شال طويال من رو�ية �لر�حل حميد �لعقابي 
»�لق��الدة« )ترجمة ر�فائيل كوه��ني(، ومقتطفات من رو�ية 
حمم��د حياوي »بي��ت �ل�ش��ود�ن« )ترجمة جوناث��ان ر�يت(، 
وكذلك مقاطع من رو�ية �أحمد �شعد�وي �جلديدة »�لطبا�شري« 
)ترجمة جوناثان ر�ي��ت(. ويف باب مر�جعات �لكتب، كتبت 
�شونيال موبائ��ي عن كتاب زهري �جلز�ئري »�لنجف، �لذ�كرة 
و�ملدين��ة«، و�شال��ح ج��و�د �لطعم��ة ع��ن »مو�شوع��ة �ل�رسد 
�لعرب��ي« تاأليف �لناق��د �لعر�قي عبد �هلل �إبر�هي��م، و�شوز�نا 
طربو�س عن رو�ية »فر�نك�شتاين يف بغد�د« و�أحمد �شعد�وي، 
وكل��ري روبرت�س ع��ن رو�ية �إبر�هيم ن���رس�هلل »�أعر��س �آمنة« 
)باالإجنليزي��ة »�أعر��س غزة«(. بيكي مادوك تكتب عن رو�ية 
�الأردين مع��ن �أب��و طال��ب »كل �ملع��ارك«. وم��ن �حل��و�ر�ت 
�ملن�ش��ورة، حاورت فالنتينا في��ان �لكاتب �لعر�قي لوؤي عبد 
�الإل��ه ح��ول رو�يته »كوميدي��ا �حلب �الإله��ي«، �لتي ترجمت 
حديثًا �إىل �الإجنليزية. وخارج �مللف �لعر�قي، ن�رست �ملجلة 
ق�شائ��د لل�شاعري��ن �ملغرب��ي عب��د �هلل زريق��ة )ترجم��ة تيم 
دمي��اي( و�لليبي عا�شور �لطويبي )ترجمة �ل�شاعر بالتعاون 

مع �ل�شاعر �لربيطاين جيم�س برين(. 

  �ختتم��ت فعالي��ات �ملهرج��ان �جلامع��ي �ل��دويل لل�شينما 
و�لتلفزي��ون �لر�ب��ع لل��دورة �لثالثة و�لثالث��ني و�لذي نظمه 
ق�ش��م �لفن��ون �ل�شينمائي��ة و�لتلفزيوني��ة يف كلي��ة �لفن��ون 
�جلميل��ة بجامعة بغد�د. وقال رئي���س جامعة بغد�د �ال�شتاذ 
�لدكت��ور عالء عبد �حل�شني عبد �لر�شول يف كلمة حتدث فيها 
ع��ن �همية �ل�شينما و�لتلفزي��ون يف �ملجتمع ودورها �لَبناء 
ع��رب �العمال �لفنية �لهادفة و�لتي تعالج م�شكالت �ملجتمع 
عرب �العم��ال �لطالبية �لهادفة، مثني��ًا �جلهود �ملبذولة من 
�لقائم��ني عل��ى �ملهرجان و�للج��ان �لتحكيمي��ة �لدولية من 
�شي��وف �لعر�ق من �ل��دول �مل�شارك��ة من جانب��ه �أكد عميد 
كلية �لفن��ون �جلميلة �ال�شت��اذ �لدكتور قا�ش��م موؤن�س عزيز، 
�ن �ملهرج��ان �ل��دويل لل�شينم��ا و�لتلفزيون ��شب��ح من �هم 
�ملهرجانات �ملوج��ودة على �ل�شاحة مبا ميتلكه من ح�شور 
وم�ش��اركات نوعي��ة.  و�علن��ت �للجن��ة نتائ��ج �ملهرجان �ذ 
ح�ش��ل فيل��م  )نفاذ �للون �الخ�رس(  عل��ى �جلائزة �لذهبية ، 
وح�شل فيل��م) مان�شيت(  على �جلائ��زة �لف�شية �ما �جلائزة 

�لربونزية فكانت من ن�شيب فيلم )يوفا( 
ف�ش��اًل عن جو�ئز �خ��رى قدمت  منها جائ��زة جلنة �لتحكيم 
ح�ش��ل عليها فيل��م  )جمرد �مل جائزة �لفيل��م �لوثائقي فاز 
به��ا فيل��م of the million( ( وجائزة �الخ��ر�ج فاز بها 

فيلم )جريان( وغريها من �جلو�ئز�ل�شينمائية 
وقبل �ختتام فعاليات �ملهرجان كرم رئي�س

 
ميكن �عتب��ار »�شظايا ف��ريوز« للقا�س و�لرو�ئ��ي �لعر�قي 
��ح كف��ة  ن��وزت �شمدي��ن رو�ي��ة حماي��دة بامتي��از مل ترجِّ
�ل�شخ�شي��ات �الإيزيدي��ة �لكردية عل��ى �ل�شخ�شيات �لعربية 
يف �لن���س �لرو�ئي، على �لرغم م��ن �أّن كاتبها كردي، لكنه 
موؤمن �إميانًا قاطع��ًا باأن لقب �لعر�قي يجب �أن يتقدم على 
�لقومية و�للغة و�لدين و�لطائفة، فال غر�بة �أن يكون �لن�س 
اي��د�ً، ويعر���س حمن��ة �الإيزيدي��ني �الأخ��رية، كم��ا هي  حمحُ
علي��ه، من دون تهوي��ل �أو تزوير للحقائ��ق �لتاريخية �لتي 
جتري وقائعه��ا على �الأر�س. تتميز �لرو�ي��ة بتعدد �لرو�ة، 
وتع��دد �الأبط��ال، حيث يح���رس �ل��ر�وي �لعلي��م �إىل جانب 
��ر�د وف��ريوز �للذين يروي��ان �الأح��د�ث ب�شيغ��ة �ملتكلم،  محُ
كم��ا تتوزع �لبطول��ة على ثالث �شخ�شي��ات رئي�شية، وهي 
��ر�د، خّري��ج كلية �لط��ب �لبيطري حديثًا، وف��ريوز، بائعة  محُ
�لب�شل، وخلي��ل �إبر�هيم �أحمد، �شاح��ب �شجل �لوفيات يف 
د�ع�س �الرهاب��ي، �إ�شافة �إىل �شخ�شي��ات م�شلمة و�إيزيدية 
تع��زز �لثيم��ة �لرئي�شة �لقائم��ة على حملة �الإب��ادة �لر�بعة 
و�ل�شبع��ني �لت��ي تعّر�س لها �ملك��وِّن �الإيزي��دي على �أيدي 
�لظالمي��ني »�لدو�ع���س« يف يوني��و )حزي��ر�ن( 2014 وما 
��ر�د، �ل�شاب  ترت��ب عليها م��ن قتل و�شب��ي وتهج��ري. يقع محُ
�مل�شل��م يف حب فريوز، �لفتاة �الإيزيدي��ة �لتي تبيع �لب�شل 
�الأبي�س على حافة �لطري��ق، وب�شبب حاجز �للغة، و�خلجل 
ال ترد على �أ�شئلته �لب�شيطة، لكنها مبرور �لوقت بد�أت حتبه 
ب�شم��ت، ومتيل �إليه رغ��م �ملحاذير �لديني��ة و�الجتماعية. 
وحينما يئ�س من �إمكانية �لتو��شل معها تتبعها �إىل قريتها 
حت��ى عرف �لبيت �لذي ت�شكن فيه. مل يكن يف ح�شبان مر�د 
�أن »�لدو�ع���س« �شوف يهاجمون �شنجار، ويقتلون رجالها، 
ويغت�شبون ن�شاءه��ا، وياأخذونهن ك�شبايا، ويبيعونهن يف 

�أ�شو�ق �لنخا�شة باأبخ�س �الأثمان.
يباي��ع مر�د تنظي��م د�ع�س، ويلتحق به��م لغاية نبيلة وهي 

ها مهما كان �لثمن.  ومبا �أن عمه هو  حترير فريوز من �أ�رسرْ
�الأم��ري عبود )�أبو رو�حة( فقد �شّهل له �أمر �لتنقل بني ثالث 
وؤذن يف م�شجد �لبلدة �لقدمية، لكنه مل  وظائ��ف، من بينها محُ
يلت��زم ب�رسوط �الآذ�ن، �إذ ر�ح يرفع��ه بلحن غنائي ممطوط 
مل يعهده �لنا�س من قبل، �الأمر �لذي �أثار �عرت��شات كثرية 
علي��ه، فوجد له مكانًا يف دي��و�ن �الإعالم �ملركزي، لكنه مل 
يحب��ذ هذه �لوظيفة �ال�شتخبارية �لتي ت�شور عقوبات قطع 

�لروؤو�س، و�إلقاء �ل�شحايا من �أ�شطح �لبنايات �ل�شاهقة.
ثم��ة �شخ�شي��ة مهمة لعله��ا ت�ش��ّكل �لعمود �لفق��ري للن�س 
�لرو�ئ��ي وه��ي �شخ�شي��ة خلي��ل �إبر�هي��م �أحمد �ل��ذي لحُقب 
ب�»�حل��اج بوم��ة«، الأن �البت�شام��ة م�شطوب��ة م��ن مالم��ح 
رف خليل بنزعت��ه �لتوثيقية �ملبك��رة �لتي �نتبه  وجه��ه. عحُ
�إليه��ا مدر���س �للغ��ة �لعربي��ة، وق��د وّث��ق �أول حال��ة وفاة 
ل�شب��ي من حي باب جل�س غرق يف نهر دجلة �شنة 1950، 
ث��م تو�لت ح��االت �لتوثيق بطريق��ة �حرت�في��ة لقتلى ثورة 
�ل�ش��ّو�ف �لفا�شلة �شنة 1959، ولك��ي يتقن عمله �لتوثيقي 
تعّل��م ثالث لغات، وهي �لكردي��ة و�لرتكمانية و�ل�رسيانية، 

لت�شهي��ل مهامه يف مناطق �الأقلي��ات �لتي ت�شكن يف �جلزء 
ر�د معاونًا  �ل�شمايل من نينوى. وب�شبب �شيخوخته �ختار محُ
ل��ه حني �شادفه يف دي��و�ن �الإعالم �ملرك��زي، و�أدخله يف 
ع��امل �الأمو�ت عرب �شجل �لوفي��ات، لكنه �كت�شف خالل مدة 
ق�ش��رية باأن »�حلاج بوم��ة« ال يخفي معار�شته �لقوية ملا 
ي�شّم��ى بتنظي��م د�ع���س، فهو ي��رى �أن كل �ملقاتل��ني �لذين 
وف��دو� من خمتلف بلد�ن �لع��امل كان هدفهم �الأول و�الأخري 
هو �لدخول يف مغام��رة يغرّيون بها حياتهم �لرتيبة.  و�أن 
لد قبل 1200 �شنة حينما �ألغ��ى فقهاء �ل�شلطة  »د�ع���س« وحُ
جمل�س �ل�شورى، و�شادرو� �إر�دة �الأمة يف �ختيار حاكمها. 
تطفة منذ  وله��ذ� �ل�شبب فهو يرى مدينة �ملو�ش��ل �شبّية خمحُ
زم��ن طوي��ل �شاأنها �ش��اأن فريوز �لت��ي �حُختطف��ت، و�شبيت، 
وتعر�ش��ت لالغت�ش��اب عل��ى يد »�أب��و �لقعق��اع« الحقًا. ال 
يتاأخ��ر »�حل��اج بوم��ة« يف �لتعاط��ف م��ع م��ر�د وت�شهيل 
مهمت��ه يف �لبح��ث عن ف��ريوز، وحماول��ة �إنقاذه��ا. ورغم 
�أن �مل�ش��ار�ت �ل�رسدي��ة للرو�ي��ة تكتظ باالأح��د�ث �ملفجعة 
م��ن قتل، و�شب��ي، وتعذيب، �إال �أن �إع��د�م »�حلاج بومة« يف 
�شاحة �شوق باب �لطوب هي �الأ�شّد �إيالمًا، الأنه ميثل �شوت 
�لقّر�ء و�شمريهم �جلمع��ي �لذي يتعاطف مع هذه �ل�شحية 
�ل�شجاع��ة �لتي وجه له��ا »�لدو�ع�س« ت�شع ته��م، من بينها 
نحُق، وحلق  �رتد�ء �أزياء خمالفة لل�رسع كالبذل، وربطات �لعحُ
�للحية، و�المتناع عن دخول �مل�شجد عمد�ً دون عذر �رسعي 
بع��د �شماعه �الآذ�ن، وحيازته لكت��ب �رسكية تلهيه عن ذكر 
�هلل، و�ال�شتم��اع �إىل �ملو�شيقى و�الأغ��اين، وتهريب �ل�شبايا 
�إىل خ��ارج حدود ، �الأمر �لذي ��شتدع��ى تنفيذ حكم �الإعد�م 
ب��ه ب�رسبة �شيف عل��ى مر�أى �لنا���س وم�شمعهم، كي يكون 
ع��ربة مل��ن يف قلبه مر���س. ويف �للحظة �لت��ي و�شل فيها 
�ل�شي��ف �إىل هدف��ه �أغم���س م��ر�د عيني��ه كي تبق��ى �شورة 
�حل��اج مكتمل��ة يف ذهن��ه. حينما ع��اد م��ر�د �إىل قريته �أم 
نه��ود �لتي غرّيه��ا �لتنظيم �إىل »�أم فه��ود« وجد عّمه عّبود 
��رم منها ملدة طويلة  �أب��و رو�حه قد ع��اد �إىل �لقرية �لتي ححُ
الأنه �أحب �إيزيدية وتزوجها رغم معار�شة �الأهل و�الأقرباء.

 Black panther طل فيل��م فيل��م Black panther  يحُ
كاأول فيل��م منف��رد لبط��ٍل خ��ارق �أ�ش��ود من �إنت��اج �رسكتي 
مارفل ودي��زين. ولقد قوِبَل برتحيٍب �شديد م��ن �لنقاد �لذين 
�أ�ش��ادو� بعم��ق �أحد�ث��ه وبت�شوي��ره مل�شاهد �شاح��رة بقارة 
�أفريقي��ا. وباعتباره عماًل �شيغرّي �ملعادلة يف هوليوود �لتي 
ِهَمت باالإنحياز �لعرقي للنجوم من ذوي �لب�رسة �لبي�شاء،  �تحُ
وذل��ك الأن معظ��م �أبطاله من �لنج��وم �ل�ش��ود ومنهم مايكل 
Rol l  بي.ج��وردون ولوبيتي��ا نيوجنو . ولق��د كتبت جملة
ing Stone باأن هذ� �لعمل �شيحُ�شحح �الأخطاء �لعن�رسية 
عل��ى م��ّر �ل�شنو�ت �لت��ي برزت فيه��ا ظاهرة �إهم��ال �لتنوع 
�لعرق��ي بني �لنج��وم. وو�شف��ت �لفيلم باأن��ه ملحمة مبدعة 
عل��ى كل �مل�شتوي��ات م��ن �لكتاب��ة �إىل �الإخ��ر�ج، �لتمثي��ل، 
ت�شمي��م �الإنت��اج، �الأزي��اء، �ملو�شيق��ى و�ملوؤث��ر�ت �خلا�شة 

ب��ه. و�عتربت��ه مبثاب��ة حتقي��ق �أمني��ة للكب��ار و�ل�شغار من 
ذوي �لب���رسة �ل�شمر�ء �لذين يتوقون لروؤية بطل خارق �أ�شود 
ي�شبهه��م. كم��ا القى �لفيلم �لذي �أخرجه ري��ان جولر تفاعاًل 
�إيجابيًا ودف��ع موقع Daily Best للثن��اء عليه باعتباره 
”ر�شالة حب لذوي �لب�رسة �ل�شود�ء“. هذ� وح�شل �لفيلم على 
ت�شنيٍف نادر بلغ مئة باملئة من موقع روتن توميتوز �لذي 
يق��وم بتجمي��ع �آر�ء �لنقاد، م��ا عزز �لتوقع��ات بنجاٍح كبري 
�شيحقق��ه عل��ى �شباك �لتذ�ك��ر باإير�د�ٍت قد تبل��غ نحو 150 
ملي��ون دوالر يف �الأ�شبوع �الأول م��ن عر�شه �لذي �شيبد�أ يف 
�الأ�شب��وع �ملقبل. علمًا �أن��ه يحكي ق�شة �مللك تت�شاال �ملتوج 
لدولة "و�كان��د�" �خليالية و�ملتطورة يف �لتكنولوجيا، فيما 
ت�ش��ري �أحد�ثه حول �لتحديات و�حل��روب �لتي �شيو�جهها مع 

�لف�شائل د�خل �لبالد. 
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