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سينما

ّ
إنها الحرب في هــوليوود المعاصرة

مشهد من فيلم «غالديايتر»

مالحم العالم القديم
تنبعث على الشاشة
في كتابه «أفالم البلوك بستر
والعالم القديم :المجاز والحرب
في هوليوود المعاصرة»،
يستكشف المؤلف كريس
دايفيس الدورة الحالية من
مالحم العالم القديم في
السينما ضمن المناخ االجتماعي
والسياسي الناشئ عن اعتداءات
 11أيلول 2001
زياد منى
مشاهد األفالم أنه بعد عرض فيلم ريدلي
يالحظ
ِ
سكوت «غالديايتر» ( ،)2000شهدت مالحم العالم
القديم انتعاشًا لــدى الجمهور واستوديوهات
الـسـيـنـمــا .ك ـتــاب «أفـ ــام ال ـب ـلــوك بـسـتــر والـعــالــم
القديم :املجاز والحرب في هوليوود املعاصرة»
(Blockbusters and the Ancient World: Allegory
 and Warfare in Contemporary Hollywoodـ ـ
بلومسبيري ـ ـ  )2019الذي ينطلق من الدراسات
األكــاديـمـيــة السابقة عــن أف ــام مــاحــم أو مالحم
حـقـبــة ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ف ــي خـمـسـيـنـيــات ال ـقــرن
امل ــاض ــي وس ـت ـي ـن ـيــاتــه ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك أف ـ ــام «بــن
ه ــور» و«س ـب ــارت ــاك ــوس» و«الـ ـ ـ ــرداء» ،يستكشف
الدورة الحالية ملالحم العالم القديم في السينما
ضـمــن امل ـن ــاخ االج ـت ـمــاعــي وال ـس ـيــاســي الـنــاشــئ
ّ
ف ــي ظ ــل أح ـ ــداث  11أي ـل ــول  .2001ي ـق ـ ِّـوم مــؤلــف
ال ـك ـتــاب كــريــس داي ـف ـيــس ال ـعــاقــة ب ــن السينما
الـســائــدة واملجتمع األمـيــركــي مــن خــال تصوير
العالم القديم والـصــراع واإلي ـمــان ،اعتمادًا على
دراس ــة األف ــام املنتجة على خلفية الـحــرب على
اإلرهاب والغزوات الالحقة للعراق وأفغانستان.
ك ـمــا يـسـتـكـشــف ك ـيــف تـثـيــر ه ــذه األف ـ ــام ص ــورًا
ع ــن الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة وح ـ ــرب فـيـيـتـنــام
والكاوبوي في تصوير الحرب في العالم القديم،
وكذلك يناقش تأثير «نظرية التهجني» والسرد
واالستقبال .ويتساءل عن مدى استخدام مالحم
ال ـعــالــم ال ـقــديــم لـلــرمــز وال ـق ـيــاس والـتـلـمـيــح إلــى
املاضي والحاضر املتوازيني في صناعة تمليها
في الغالب قوى السوق.
الكاتب ـ ـ أستاذ محاضر في مادة دراســة األفالم
فــي «جــامـعــة إكـسـتــر» البريطانية ـ ـ يتعامل مع
مجموعة مــن أف ــام املــاحــم ومنها «اإلسـكـنــدر»
و«ط ـ ـ ـ ـ ـ ــروادة» و« ،»300و«قـ ــائـ ــد امل ـ ـئـ ــة» و«آالم
امل ـس ـي ــح» ،وغ ـي ــره ــا ،م ـق ـ ّـدم ــا ن ـظ ــرة ج ــدي ــدة إلــى
التطور املستمر ملالحم العالم القديم في السينما.
يبدأ الكاتب باقتباس من مقالة إميليا أريناس

«الفشار والسيرك :غالديايتر ومشهد الفضيلة»
حيث تقول« :هذه الروايات القديمة ال تتعلق في
النهاية بأبراهام أو بنب هــور أو بسبارتاكوس
أو بماكسيموس أو بشهداء مسيحيني مجهولي
ال ـهــويــة وم ـئ ــات ال ـق ــادة الـعـسـكــريــن املـتـحــولــن
عــن دينهم ،لكن ُ عــن أنفسنا ،أو على نحو أكثر
تـحــديـدًا ،عــن ُمثلنا الـتــي يتم تقديمها تقديمًا
مالئمًا في مظهر مذهل ،لكنه بعيد عن األنظار
وتؤكده سلطة املاضي» .يقول الكاتب إنها تمثل
وج ـهــة ن ـظــر شــائ ـعــة ف ــي ال ـن ـقــد الـعـلـمــي ملــاحــم
العالم القديم فــي السينما ،واالف ـتــراض القائل
ّ
ب ــأن األف ــام مــن هــذا الـنــوع هــي أكـثــر عــن الفترة
والثقافة التي يتم إنتاجها منها عن تلك التي
يـصــورونـهــا .عـلــى سبيل امل ـثــال ،يفتح جيفري
ريتشاردز ـ ـ أحد أهم علماء تاريخ الثقافة ونقاد
األف ــام ـ ـ دراس ـتــه ح ــول ه ــذا املــوضــوع بــالـقــول:
«إن األفالم التاريخية هي دائمًا عن الوقت الذي
صـنـعــت فـيــه وال تـتـعـلــق أبـ ـدًا بــالــوقــت ال ــذي تم
إعدادها فيه» .لكن صاحب هذا املؤلف يستدرك
بالقول« :في املمارسة ،فاملعنى في مالحم العالم
القديم ن ــادرًا مــا يكون واضـحــا .فتفسير النص
السينمائي يتأثر باألفراد املشاركني في إنتاجه
وفي التسويق وفي االستقبال وفي روح العصر
املعاصر وفــي دواف ــع املــؤلــف وفــي مــواد املصدر
واالستجابة الشخصية للمشاهد».
بــاع ـت ـمــاد م ـن ـظــور م ـت ـعـ ّـدد ال ـت ـكــافــؤ ،ي ـق ـ ِّـوم هــذا
املؤلف إلى ّ
أي مدى تتفاعل مالحم العالم القديم
الـحــديـثــة مــع حــاضــرهــا أو تـجـســد مــوضــوعــات
مـتـكــررة فــي ال ـتــاريــخ وال ـن ــوع نـفـســه ،وبُــالـتــالــي
يستكشف كـيــف ت ـط ــورت األفـ ــام ال ـتــي أن ـجــزت
بعد فيلم «غالديايتر» مع التركيز على عالقتها
بدور املالحم في منتصف القرن العشرين ودور
الحرب في تسهيل التغيير.
يقول الكاتب« :تمتلك مالحم العالم القديم حدودًا
ً
ومنتجات
مــن كونها أع ـمــاال للفن السينمائي
ً
صناعة الـتــرفـيــه ،ومــن الناحية النظرية قطعة
م ــن الـتـحـلـيــات ال ـتــاري ـخ ـيــة .وق ــد ح ــار الـعـلـمــاء
م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـت ـخ ـ ّـص ـص ــات ك ــون ـه ــا نـصــوصــا
متعددة التكافؤ تضم مجموعة مــن املواضيع.
أمــا البحث في هــذا املــؤلــف ،فقد تجاوز جوانب
م ــن ال ـت ــاري ــخ ال ـق ــدي ــم وال ـح ــدي ــث والـسـيـنـمــائــي
واألساطير والدين والسياسة والنوع ونظرية
املؤلف ودراســات االستقبال والذكورة والجسد
الذكوري».
يالحظ الكاتب أنه لغاية صدور هذا املؤلف ،تم
تخصيص غالبية الــدراســات عن العالم القديم
فــي السينما ملــا يمكن ال ـقــول إن ــه الـفـتــرة األكـثــر
شـهــرة وشعبية لـهــذا ال ـنــوع ،ويــرجــع تاريخها
تقريبًا إلــى فيلم «شمشون ودلـيـلــة» عــام 1949
والـكـتــاب املـقــدس« :الـفـتــرة ع ــادة مــا يـشــار إليها
بــاســم دورة الـخـمـسـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات التي
تتضمن أفالمًا مثل «بن هور» ( )1959و«الرداء»
( )1953و«سبارتاكوس» ( )1960و«كليوباترا»

من فيلم «»300

( .)1963ل ـك ــن ش ـع ـب ـيــة م ــاح ــم ال ـع ــال ــم ال ـقــديــم
ت ــاش ــت خ ـ ــال ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ب ـس ـبــب مـجـمــوعــة
من العوامل بما في ذلــك ارتـفــاع تكاليف إنتاج
مالحم هوليوود ّ وتخفيف الرقابة في الواليات
املتحدة الـتــي حــفــزت على تــزايــد ثقافة الشباب
املضادة التي يتم جذبها إلــى مجموعة جديدة
مــن املخرجني .فقد كــان الـســوق مشبعًا بمالحم
رجـ ــل ال ـع ـض ــات اإلي ـط ــال ـي ــة ال ـت ــي ت ــم إنـتــاجـهــا
بـثـمــن ب ـخــس وأس ـه ـمــت ف ــي أن تـصـبــح ملحمة
ال ـعــالــم ال ـقــديــم ســاذجــة أو «ك ـي ـتــش ،ومــوضــوع
مـحــاكــاة س ــاخ ــرة؛ األك ـثــر شـهــرة فــي ه ــذا الـنــوع
فيلم «حياة براين» ( .)1979لكننا نرى أن العالم
الـقــديــم ال ي ــزال مــوجــودًا فــي سبعينيات الـقــرن
امل ــاض ــي وثـمــانـيـنـيــاتــه ع ـبــر إن ـت ــاج مـسـلـســات
تلفزيونية مثل «مـسـعــدة» ( )1981و«تكييف»
ـورســزي رواي ــة نيكوس
أو اقـتـبــاس مــارتــن س ـكـ ِ
كازانتزاكيس «اإلغواء األخير للمسيح» (.)1988
كما أش ــارت األن ــواع األخ ــرى باملثل إلــى مالحم
العالم القديم مثل مغامرة الخيال العلمي «حرب
النجوم» ( )1977وما تالها من آثــار تسير على
خطاها .كما تم حفظ أفــام دورة الخمسينيات
والستينيات في الوعي العام من خالل العروض
املنزلية وتلك املتكررة على شاشات التلفزيون.

شهدت مالحم العالم القديم انتعاشًا
بعد فيلم «غالديايتر» ()2000
وح ـت ــى الـ ـي ــوم ،ال يـكـتـمــل ع ـيــد ال ـف ـصــح أو عيد
امليالد في اململكة املتحدة من دون عــرض فيلم
«بن هور»».
شـهــدت تسعينيات ال ـقــرن املــاضــي أيـضــا تجدد
االهتمام باملالحم التاريخية بإنتاج مجموعة من
األفالم منها «الرقص مع الذئاب» ( ،)1990و«قلب
شجاع» ( ،)1995و«إنقاذ الجندي رايان» ()1998
و«تايتانيك» ( ،)1997ما أفسح في املجال لفيلم
«غــاديــاي ـتــر» لــريــدلــي س ـكــوت .وه ـنــاك رأي بــأن
هذه الدورة نتاج مجموعة من السينمائيني مثل
يفن كوستنر وميل غيبسون وجيمس كاميرون
ِك ِ
وغيرهم ممن تشكلت هوياتهم في طفرة املواليد
بـعــد ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة وأض ـحــوا آب ـ ً
ـاء في
تسعينيات القرن املاضي وكان النظر مجددًا في
أنواع طفولتهم الخاصة نوعًا من النوستالجيا.
يــواصــل ال ـكــاتــب اس ـت ـعــراض األع ـم ــال امللحمية
ً
ق ــائ ــا« :ب ــامل ـث ــل ،ي ـم ـكــن تـطـبـيــق هـ ــذه الـنـظــريــة
على املخرجني الحاليني مثل جــي .جــي أبــرامــز،
ً
واألخــويــن بــافــر الــذيــن أق ــروا بــأن حبهم أطـفــاال
ألفـ ــام ال ـخ ـيــال الـعـلـمــي َّف ــي سـبـعـيـنـيــات ال ـقــرن
امل ــاض ــي وثـمــانـيـنـيــاتــه أث ــر ف ــي عـمـلـهــم ف ــي هــذا
النوع من األفالم .على سبيل املثال ،قال غيبسون
إن فيلم «قلب شجاع» هو خليفة طبيعي لفيلم
«بن هور» و«سبارتاكوس».

وف ــي ح ــن أن غــالـبـيــة امل ــاحــم الـتــاريـخـيــة الـتــي
أن ـت ـجــت خـ ــال الـتـسـعـيـنـيــات ك ــان ــت تـسـتـهــدف
جـمـهــور املــراهـقــن والـبــالـغــن ـ ـ ـ بحسب الكاتب
ـ ـ ـ ـ ب ـ ــدأت م ــاح ــم ال ـع ــال ــم ال ـق ــدي ــم ب ــالـ ـع ــودة عـبــر
أف ــام ال ــرس ــوم املـتـحــركــة املــوج ـهــة للمشاهدين
الصغار ،ومنها فيلم «هرقل» ( )1997واملسلسل
التلفزيوني «هرقل :الرحالت األسطورية» (1995
ـ ـ ـ ـ  ،)1999و«زيـ ـن ــا :األم ـي ــرة امل ـح ــارب ــة» ( 1995ـ ـ
 .)2001م ــع ذلـ ــك ،عـ ــادت مــاحــم ال ـعــالــم الـقــديــم
بالكامل إلــى شــاشــات السينما مــع إطــاق فيلم
«غــاديــايـتــر» املــديــن لسابقاته عـلــى نـحــو عــام،
وال سـيـمــا «س ـقــوط اإلم ـبــراطــوريــة الــرومــانـيــة»
( ،)1964و«سـ ـب ــارت ــاك ــوس» ،لـكـنـهــا اسـتـكـمـلــت
السرد السابق َّ
وحدثت جمالية هذا النوع لجذب
الجماهير املعاصرة .املنتج والتر باركس قال عن
تلك اإلنتاجات «إنهم أرادوا تجنب دالالتها التي
خلفتها األفالم مع مجموعات من الرجال الذين
يــرتــدون التنانير والـصـنــادل» .وشمل ذلــك كتم
ألوان دورة الخمسينيات والستينيات مع تنمية
شخصيات األفــام وإزالــة اإلشــارات العلنية إلى
الروايات الكتابية أو املسيحية وتصعيد العنف
في أعقاب فيلم «إنقاذ الجندي رايان».
كما تعامل الكاتب مع مجموعة من املصطلحات
الـتــي وظفها فــي مؤلفه ومنها الــرمــز /املـجــاز/
االستعارة ،مستعينًا بتعريف إسماعيل كزافييه
أستاذ السينما في البرازيل وصاحب مؤلف عن
املادة الذي قال :إن الرمز يجسد مفهومًا أو فكرة
أو أخالقًا مخفية ضمن نص ،ويجادل بأن قدرة
الرمز على إخفاء املعنى في النص الفرعي ،قد
ّ
مكنته من اكتساب أهمية خاصة خالل الفترات
الـ ـت ــي تـ ـم ــارس ف ـي ـهــا ال ـس ـل ـط ــات االس ـت ـب ــدادي ــة
السيطرة على نشر الصور والنصوص وأشكال
التعبير األخرى .كما يسمح الرمز بنقل الرسائل
إلــى جمهور معني فــي حــن أن أولـئــك الــذيــن قد
ي ـع ــارض ــون ال ــرس ــال ــة إم ــا غ ـيــر م ــدرك ــن أو غير
قــادريــن على إثـبــات وجــودهــا .مــع ذل ــك ،إن فهم
الـجـمـهــور املـسـتـهــدف الــرســالــة الـخـفـيــة يتطلب
ً
شـ ـك ــا م ــن ال ــوع ــي وال ـف ـه ــم امل ـت ـب ــادل ــن م ــن كــل
مــن الـكــاتــب وال ـق ــارئ .أم ــا األكــادي ـمــي األمـيــركــي
املتخصص في امليديا ،دانيال هيربرت فالحظ
أن تحليل الرموز ال يزال يمثل مشكلة ،أي تحديد
ما إذا كانت النصوص مجازية أم أنها أصبحت
كذلك من خالل التفسير املجازي.
إضــافــة إل ــى مــا س ـبــق ،يــاحــظ ال ـكــاتــب أن خلق
امل ـع ـن ــى فـ ــي ال ـس ـي ـن ـمــا ي ـت ـط ـلــب ال ـك ـي ـم ـي ــاء بــن
نــوايــا الكاتب وج ــدول أعـمــال الناقد ،وأن الرمز
والتماثل ال يقتصران على العوامل السردية ،إذ
يمكن العثور عليهما أيضًا في املشهد الصوتي
واملــوسـيـقــى الـتـصــويــريــة والـتـحــريــر ،مــا يجعل
من فك رمــوز املعنى من هــذه النصوص مسعى
متعدد األوجه.
ن ــود هـنــا اإلشـ ــارة إل ــى كيفية اسـتـعــانــة الكاتب
بـفـيـلــم أول ـي ـفــر س ـتــون ع ــن االس ـك ـنــدر املـقــدونــي

لشرح مشكلة غياب الكيمياء بني نوايا الكاتب
وال ـنــاقــد وامل ـشــاهــد إذ ي ـق ــول :ف ــي حــالــة أولـيـفــر
ستون «اإلسكندر» ( ،)2004أصبحت الجمالية
الـتــي انــدلـعــت فــي ح ــرب فييتنام هــي الـســائــدة،
وب ــاملـ ـث ــل ،ن ـت ـجــت ع ــن ت ـج ــرب ــة س ـت ــون الـقـتــالـيــة
املباشرة في الصراع وتصورها الحقًا في فيلمه
الـقـتــالــي شـبــه الـسـيــري «ب ــات ــون» ( .)1986وفــي
خـلــق أوج ــه الـتـشــابــه بــن فييتنام والـفـتــوحــات
الـقــديـمــة لــاسـكـنــدر األك ـبــر ،سـمــح س ـتــون ،ربما
عــن غير قـصــد ،بــرســم أوج ــه تشابه مماثلة بني
فيلمه واألح ــداث فــي ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان .لكن
مثل هذه القراءات الفردية تتجاهل ثروة املعنى
الــرمــزي والـتــاريـخــي واالسـتـعــاري ال ــذي يتخلل
ق ـص ــص ال ـف ـي ـل ــم وتـ ـص ــوي ــره ل ـل ـح ــرب ال ـقــدي ـمــة
وبناء اإلمبراطورية .ففيلم «االسكندر» محاولة
طموحة لتصوير الحياة الغزيرة للغازي داخل
حـ ـ ــدود ف ـي ـلــم سـ ـ ــردي واح ـ ـ ــد .ل ـك ــن رغـ ــم اف ـت ـتــان
صانعه بشخصية االسكندر وحبه الواضح لهذا
املــوضــوع ،إال أن الفيلم حـصــد عــائــدات مخيبة
لــآمــال فــي شـبــاك ال ـتــذاكــر واسـتـجــابــة وحشية
من النقاد .كان الفيلم منذ ذلك الحني موضوعًا
لـلـعــديــد م ــن األعـ ـم ــال األك ــادي ـم ـي ــة ،خ ــاص ــة تلك
املـسـتـمــدة مــن الكالسيكيني الــذيــن يستجيبون
ملحاولة ستون إلثــارة فيلمه بكميات وفيرة من
التفاصيل التاريخية.
يتعامل الكاتب مع هذه املسألة في الفصل الثالث
بهدف تحليل الفيلم بالعالقة مع مخرجه وفيلمه
ً
بدال من الشخصية التاريخية لإلسكندر األكبر.
س ـت ــون ،والـ ـك ــام ل ـل ـكــاتــب ،سـيـنـمــائــي سـيــاســي
ص ــري ــح ،وغــال ـبــا م ــا ي ـكــون م ـث ـي ـرًا ل ـل ـجــدل حيث
تهتم معظم أعماله بالتاريخ واملجتمع األميركي
في القرن العشرين .لذلك ،فإن فيلم «االسكندر»
يعد شيئًا شاذًا ضمن دائرة أفالمه السينمائي،
لـكــن مــن خ ــال اسـتـكـشــاف مــوضــوعــاتــه وبنيته
وص ــوره ،فمن الــواضــح أنــه فيلم أولـيـفــر ستون
املثالي.
يــواصــل الكاتب التعامل مــع الـجــوانــب النظرية
املرتبطة باملجازية ويـســوغ سبب تركيزه على
األف ــام األنغلو ـ أميركية على نحو أس ــاس ألن
ّ
التعليق في الغرب تركز على أحــداث  11أيلول
والـحــرب على اإلره ــاب وغــزو الــواليــات املتحدة
العراق وأفغانستان ،وعلى أميركا وتصرفاتها
وبريطانيا أيـضــا .ويفترض أنــه مــن املـ ّ
ـرجــح أن
ّ
يتعرف الجمهور املحلي في هذه األســواق على
أي قراءات مجازية أو مشابهة في األفالم العادية
والـتـعـلـيــق عـلـيـهــا ،أي كـيـفـيــة اسـتـقـبــالـهــا .لكن
صناعة األفالم في هوليوود املدفوعة بالحوافز
ً
املــال ـيــة عـ ــادة م ــا تــدفــن «امل ـع ـنــى» ف ــي الـغـمــوض
النسبي حتى ال تردع الجماهير املحتملة.
يلخص الـكــاتــب مـحـتــوى مــؤلـفــه ال ـعــام بــالـقــول:
«تـتـضـمــن مــاحــم الـخـمـسـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات
ً
عـ ــادة اإلي ـم ــان كمحفز للتغيير ،لـكــن فــي دورة
مــا بـعــد «غــاديــاي ـتــر» ،تــم اسـتـبــدالـهــا بالعنف،

وت ـح ــدي ـدًا ف ــي س ـي ــاق الـ ـح ــرب» .ب ـعــدهــا ،يتنقل
ً
املــؤلــف إل ــى تلخيص فـصــول كـتــابــه قــائــا« :مــن
أج ــل إث ـبــات ه ــذا الـتـغـيـيــر ،ي ـحــدد الـفـصــل األول
«ال ـحــرب واإلم ـبــراطــوريــة :مــاحــم الـعــالــم القديم
وأف ـ ــام ال ـق ـتــال والـ ـن ــوع» االتـ ـف ــاق ال ـع ــام ملــاحــم
الـعــالــم الـقــديــم الـنــابـعــة مــن دورة الخمسينيات
والـسـتـيـنـيــات مــن ال ـقــرن املــاضــي ،وكــذلــك تطور

دراسة األفالم المنتجة على خلفية الحرب
على اإلرهاب وغزو العراق وأفغانستان

من فيلم
«طروادة»

ال ـف ـي ـلــم ال ـق ـت ــال ــي م ــن ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ف ـص ــاع ـدًا.
عندها ،يمكن موازاة تطور ملحمة العالم القديم
منذ  11أيلول مع تطور الفيلم القتالي من أجل
تسليط الضوء على تهجني النوع».
ّ
خصص الكاتب الفصول الالحقة للحديث عن
ً
املالحم اليونانية والرومانية والدينية ،قائال:
«مــع أن هــذه الـفــروق تساعد من حيث الوضوح
عـنــد مـنــاقـشــة األف ــام وإتــاحــة امل ـقــارنــة السهلة،
إال أن ـهــا تـتـبــع أي ـضــا ثــاثــة فـ ــروق عــري ـضــة في
مــا يتعلق بــال ـحــروب فــي ال ـع ــراق وأفـغــانـسـتــان
وال ـ ـحـ ــرب األوس ـ ـ ــع ع ـل ــى اإلره ـ ـ ـ ــاب .أمـ ــا امل ــاح ــم

اليونانية الرئيسة الثالث التي يناقشها الكاتب
فهي «ط ــروادة» و«اإلسـكـنــدر» و« ،»300وتصور
ال ـق ـصــص ال ـت ــي ت ــرك ــز ع ـلــى ال ـ ـغـ ــزوات .املـلـحـمــة
الرومانية «امللك آرثر» و«الفيلق األخير» و«قائد
امل ـئــة» و«ال ـن ـســر» جميعها ت ـصــور قـصـصــا عن
االح ـت ــال؛ أم ــا املــاحــم الــديـنـيــة «أغ ـ ــورا» و«آالم
املسيح» و«نوح» و«سفر الخروج :آلهة وملوك»
و«ب ـ ــن ه ـ ــو» ،ف ـت ـت ـعــامــل م ــع اإلي ـ ـمـ ــان والـ ـص ــراع
الديني.
الفصالن الثاني «زمن أخيلس :الذاكرة والحرب
في فيلم «طروادة» والثالث «الحاملون يرهقوننا:
القاصون وأفــام القتال في اإلسكندر» يبحثان
في تأثير الفيلم القتالي في الــروايــات املدفوعة
بالحرب مثل فيلمي «طروادة» و«االسكندر».
ال ـف ـص ــل ال ـ ــراب ـ ــع (ه ـ ــل ه ـ ــذه إسـ ـب ــرط ــة؟ ال ـح ــرب
والحرية وأميركا في فيلم  ،)300يناقش تأثير
الفيلم القتالي في الرواية املدفوعة بالحرب عبر
تحليل فيلم «.»300
الفصل الخامس (سياسة الجسد :آلهة ورجــال
ووح ـ ـ ــوش ف ــي  300وامل ـل ـح ـم ــات امل ـي ـثــولــوج ـيــة
اإلغ ــري ـق ـي ــة) ،ي ــوس ــع ال ـن ـق ــاش ف ــي ف ـي ـلــم «»300
لتقويم حــالــة الفيلم كاقتباس لــروايــة مصورة
وتأثيرها في عودة امللحمة امليثولوجية بما في
ذلك فيلم «خالدون» ( )2011و«صراع الجبابرة»

( )2010و«غضب الجبابرة» (.)2012
خصص الكاتب الفصل السادس (بالد األحــرار،
رومــا األبـطــال :اإليـمــان والتعذيب واإلمبريالية
ف ــي فـيـلــم «امل ـل ــك آرث ـ ــر»  )2004لـتـحـلـيــل املــاحــم
الــرومــانـيــة مــن خ ــال اسـتـكـشــاف دور التعذيب
واإلمبريالية في فيلم «امللك آرثر».
الفصل السابع («النسر األميركي :اإلمبريالية في
أفــام «الفيلق األخير» و«قائد املئة» و«النسر»)
يبحث عــن كثب فــي العالقة بــن الفيلم القتالي
واألفالم الرومانية الثالثة املذكورة.
الفصل الثامن (روما على املدى الغربي في أفالم
«امللك آرثــر» و«قائد املئة» و«النسر») يأخذ في
االعتبار تهجني األنــواع في األفــام الثالثة آنفة
الذكر من منظور بديل ،إذ ِّ
يقوم تأثير الغرب في
تصويرهم لروايات الحدود.
ال ـف ـص ــل الـ ـت ــاس ــع (الـ ـعـ ـن ــف ال ــديـ ـن ــي وال ـت ـط ــرف
فــي فـيـلــم «أغـ ـ ــورا») ينتقل للتركيز عـلــى الــديــن
ويـحـلــل تـصــويــر اإلره ـ ــاب وال ـع ـنــف الــدي ـنــي في
ذل ــك الـشــريــط .الـفـصــل الـعــاشــر ـ ـ ـ م ـشــروع اآلالم:
اإلي ـم ــان وال ـه ــول وال ـبــروبــاغ ـنــدا ف ــي فـيـلــم «آالم
املسيح»  ،)2004يقدم دراسة حالة عن ذلك الفيلم
ومديونيته ألفالم الرعب.
الفصل الحادي عشر واألخير (املوجة الجديدة:
رواي ــات هرقل واملــاحــم الكتابية)ّ ،
يقوم املوجة
الثانية من مالحم العالم القديم التي وصلت في
عام  ،2014بما في ذلك استمرار امللحمة اليونانية
املتأثرة بنوع األفالم عن اإلغريق والرومان ،مع
إنتاج أفــام «هرقل» و«أسـطــورة هرقل» و«:300
صعود اإلمبراطورية» وفيلم الكوارث الروماني
«بــومـبــي» وكــذلــك ع ــودة امللحمة الـتــوراتـيــة في
فـيـلـ َـمــي «ن ــوح» و«س ـفــر ال ـخ ــروج :آلـهــة ومـلــوك»
اللذين ّ
مهدا الطريق لفيلم «انبعاث» و«بن هور»
في عام  .2016في تحليل هذه املجموعة األخيرة
من األفالم معًا ،تخلق صورة واضحة عن كيفية
تطور هذا النوع من املواضيع بشكل جمالي منذ
ذلك الحني منذ نهاية الحرب على العراق.
عـنــد تحليل املــؤلــف تـلــك األف ــام جـمــاعـيــا ،يقدم
الكاتب نظرة شاملة على إحـيــاء مالحم العالم
ال ـق ــدي ــم ف ــي أعـ ـق ــاب ف ـي ـلــم «غ ــادي ــاي ـت ــر» بـهــدف
استكشاف عالقته باملناخ االجتماعي والسياسي
الذي تم فيه إنتاج هذه األفالم ودراسة عالقتها
بـ ـ ـ ــدورة ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات وال ـس ـت ـي ـن ـي ــات وك ــذل ــك
باألنواع األخرى والنظر في كيفية تعاملهم مع
املناقشات حول األفــام التاريخية كتاريخ .كما
يسعى الكاتب إلــى املساهمة فــي شــرح مفاهيم
الفيلم كفن وصناعة وتاريخ ،وكيفية تقاطعها
في التصوير السينمائي للعالم القديم.
الـ ـك ــات ــب ال ي ـق ـص ــر عـ ــروضـ ــه وم ـن ــاق ـش ـت ــه عـلــى
املصطلحات واألفــام التي أشرنا إليها في هذا
العرض ،إذ إنــه يتعامل مع مجموعة كبيرة من
أفالم أخرى ذات عالقة بموضوع املؤلف ومنها
ال ـع ــائ ــدة ح ـتــى إل ــى ثــاث ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن املــاضــي
وأربعينياته.

