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الفيلم،  بها وحيد حامد  ملء  كثيرة،  الثانوية  الغزال(  )دم  فيلم  �سخ�سيات 

بالتاأكيد  جميعها  خا�سًا..  مذاقًا  واأعطته  ال�سيناريو  اأغنت  �سخ�سيات  وهــي 

)منى  حنان  تاألقها..  من  وتزيد  الثالث  الرئي�سية  ال�سخ�سيات  م�سداقية  تدعم 

عبدالغني(، ري�سه الطبال )محمود عبدالغني(، وعاطف البلطجي )عمرو واكد(.

عاطف البلطجي )عمرو واكد( ي�سيطر على اأفراد الحي ويتحكم بم�سائرهم 

والع�سوائية  الفو�سى  لحالة  طبيعيًا  نتاجًا  تعد  �سخ�سية  وجبروته..  باإجرامه 

نراه يجبر زوج حنان على تطليقها  الفقير..  ال�سعبي  الحي  اأفراد  يعي�سها  التي 

في ال�سجن، حتى يت�سنى له التقرب منها. عمرو واكد في هذا الدور يوؤكد قدراته 

ور�ساقته في تج�سيد البلطجة والدهاء والوح�سية.

ري�سة الطبال )محمود عبدالغني(، يقدم دور الطبال الذي يع�سق حنان حتى 

من  نظرات  وال�سبق..  بالرغبة  المليئة  نظراته  هذا  لنا  وتك�سف  زواجها..  بعد 

للجماعات  يتجه  مبتغاه،  لنيل  نراه  والق�سوة..  والثورة  بالحب  ت�سعان  عينين 

وينتقم  الدين،  بحكم  وينهي  يحكم  الحي  على  اأميرًا  نف�سه  وين�سب  االإ�سالمية 

من اأعداءه وت�سفية ح�ساباته معهم با�سم الدين.. دون مراعاة الأي �سيء، المهم 

الو�سول اإلى ما يطمح اإليه، حتى لو ا�ستدعى ذلك القتل.

هذه  كل  من  والبريئة  اأمرها  على  المغلوبة  ال�سفافة  الفتاة  حنان..  وحدها 

لها  يرتب  لما  ومن�ساقة  الأقدارها  منقادة  االأولــى  اللحظة  منذ  نراها  الفو�سى، 

اأ�سدقاء والدها من تدابير لحمايتها من الطامعين فيها.. وهي �سخ�سية محورية 

ال�سخ�سية  بهذه  يمثل  حامد  وحيد  وكــاأن  ال�سخ�سيات..  جميع  حولها  تــدور 

الفتاة  تلك  ومعاناة..  فو�سى  من  به  يدور  وما  بكامله  المجتمع  نف�سه..  الوطن 

اليتيمة التي لم تكمل تعليمها، وتقبل الزواج بمن ال تحب، بعد اأن ملت نظرات 

الحي  المتجهة نحوها من كل �سوب.. وهي عندما تخرج من  العطف وال�سفقة 

ال�سعبي اإلى عالم جديد وزاهي مليء بالبهرجة والزيف الم�ستتر، ال تعرف كيف 

تتعامل معه وتواجهه.. ويتج�سد ذلك ب�سكل بليغ في م�سهد خروجها من الحي 

وتبين  الكادر  خلفية  في  الحي  معالم  لتظهر  والدها..  �سديق  بيد  مم�سكة  وهي 

هذا  في  بنف�سها  تلقي  نراها  وال�ساخبة..  المزدحمة  واالأزقــة  ال�سارع  تفا�سيل 

العالم الجديد مثلما يلقي عا�سق البحر نف�سه بين االأمواج دون اإدراكه الإمكانية 

العوم.. تتقاذفها موجات و�سحنات عاطفية واجتماعية ونف�سية في اأعماق لي�س 

لها نهاية.. ولكن رغم كل هذا، فهي ال�سخ�سية الوحيدة التي تمثل الجزء الم�سرق 

واالإيجابي في ظل البراءة المفقودة في جميع ال�سخ�سيات المهم�سة التي تعي�س 

هذه الفو�سى.. وهذا ما جعلها هدفًا للجميع.

وتفاعلت  الفيلم  اأحداث  عا�ست  التي  والثانوية  الرئي�سية  ال�سخ�سيات  تلك 

على  ينطوي  ومحبوك  محكم  �سيناريو  في  حامد  وحيد  �ساغها  والتي  معها.. 

حوار لماح والذع مليء بالمعاني واالإيحاءات.. هذه ال�سخ�سيات نجح المخرج 

موحية  درامــيــة  ــاءة  واإ�ــس ح�سا�سة  بكاميرا  معها  التعامل  فــي  يا�سين  محمد 

ومو�سيقى معبرة اإلى اأق�سى درجة من درجات التعبير الدرامي.. نجح في اإدارة 

واالأحا�سي�س  الم�ساعر  مع  تتعامل  رائعة  معزوفة  ليعطينا  بكامله  الفني  فريقه 

تناوله  الــذي  الجريء  الفيلم  مو�سوع  عن  النظر  بق�س  العقل..  مع  منها  اأكثر 

ال�سيناريو.. الفيلم ي�سكل �سيمفونية لل�سخ�سيات والتفا�سيل ال�سغيرة المهمة.

محمد يا�سين.. في ثالث اأفالمه الروائية الطويلة )محامي خلع، ع�سكر في 

المع�سكر(.. يبتعد كثيرًا عن الكوميديا التي قدمها فيما �سبق.. ليوؤكد باأنه مخرج 

متميز يعرف كيف يتعامل مع �سخ�سيات وحيد حامد المليئة بالروح االجتماعية 

والنف�سية.. �سخ�سيات جعلها تنب�س بالواقع المعا�س.. وتقدمه كواحد من اأبرز 

مخرجي ال�سينما الم�سرية ال�سباب..!! وتاأتي جميع الجوائز التي ح�سل عليها 

الفيلم لتوؤكد على تميز الفيلم عن بقية اأفالم المو�سم.

اأطـــــل بها  ــــــوزن  ال ثــقــيــلــة  درامــــــا 

»رووم«  في  اأبراهام�سون  ليني  المخرج 

النف�سية  الدراما  توظيف  مكنه من  الذي 

واقعية  روايــة  اإلى  فيه  ا�ستند  المثيرة، 

اإيما دونوغو.  تحمل اال�سم ذاته للكاتبة 

الفيلم يدور حول ال�سبي جاك البالغ من 

العمر 5 اأعوام، ويعي�س في كنف والدته 

المخل�سة »ما« )الممثلة بيري الري�سون( 

المنطق،  عن  اأبعد  يكون  يكاد  و�سع  في 

ــران فـــي مــكــان  ـــان مــحــا�ــس ـــن حــيــث االث

والــدة  اعتادت  كما  بغرفة  اأ�سبه  �سغير 

اأن  ا�ستطاعت  وداخلها  ت�سميه،  اأن  جاك 

تخلق عالمًا كاماًل يوازي ما هو موجود 

الف�سول  اأن  اإال  الغرفة،  اأ�ــســوار  خــارج 

و�سعهم،  حــول  »جــاك«  داخــل  ينمو  ظل 

بالمخاطر  محفوفة  خطة  والدته  لت�سع 

ــدهــا مــن الــغــرفــة،  ــرار وول ــف مــن اأجـــل ال

النف�سية  االإثارة  الفيلم خليطًا من  لياأتي 

روؤيــتــه  يمكن  »فــيــلــم  الــحــب.  وق�س�س 

حاولت  التعبير  بهذا  عـــدة«،  زوايـــا  مــن 

الفيلم،  و�سف  الر�ــســون  بيري  الممثلة 

وو�سفت، في حوار معها اأجرته ال�سركة 

على  »البيان«  وح�سلت  للفيلم  المنتجة 

ن�سخة منه، الفيلم باأنه »تجربة اإن�سانية 

طريقه  عن  تعّبر  اأنها  معتبرًة  مثيرة«، 

الحب. »تمكنت بيري  للعثور على  مثلى 

هــذا  فــي  مثير  دور  لــعــب  مــن  الر�ــســون 

الفيلم«، و�سف اأجمع عليه النقاد للتعبير 

عن قدرة بيري الر�سون على لفت انتباه 

اإلى موهبتها ودورها في فيلم  الجمهور 

الر�سون  اأبـــدت  حديثها  وفــي  »رووم«، 

الــجــمــهــور حيال  فــعــل  بــــردة  اإعــجــابــهــا 

اأن ذلك دليل على  الفيلم. وقالت: »اأعتقد 

ما اأحدثه الفيلم في نفو�س من �ساهدوه، 

يمكن  التي  الزوايا  بتعدد  يتميز  فالفيلم 

ـــتـــه«. واأ�ــســافــت: »فــي  مــن خــاللــهــا روؤي

نحن  كيف  حــول  يــدور  الفيلم  تقديري، 

فبالبع�س  جماليته،  تكمن  وهنا  الب�سر، 

العالقة  خــالل  مــن  حــب  ق�سة  فيه  راأى 

االأم  جمعت  التي  والــروابــط  الحميمية 

المنت�سر  هو  فالحب  وبالتالي  بابنها، 

في النهاية، في حين اأن هناك من فوجئ 

في  اإليها  ن�سل  اأن  يمكن  التي  بالنتائج 

من  وهناك  الوالدين،  بين  ال�سدام  حالة 

وجد في الفيلم م�ساحة للتاأمل، واآخرون 

نظروا اإليه من ناحية ال�سداقة، وغيرها، 

للفيلم تتوقف  اأي نظرة  اأن  اأعتقد  ولذلك 

منها  يــاأتــي  الــتــي  الخلفية  طبيعة  على 

وهنا  عنه،  يبحث  ومــا  الفيلم،  م�ساهد 

ــا على  ــه ــدرت تــكــمــن قــــوة الــقــ�ــســة فـــي ق

مختلفة«.  بطرائق  الب�سر  دواخــل  لم�س 

الأجــل هــذا الـــدور، اأكـــدت الر�ــســون اأنها 

مجموعة  مــع  التوا�سل  اإلـــى  ا�ــســطــرت 

الــمــجــاالت،  هـــذه  فــي  المخت�سين  مــن 

اإلى كيفية التعامل في مثل هذه  للتعرف 

التوا�سل  علي  »كــان  وقالت:  الــحــاالت. 

لديهم تجربة  اآخرين  مع مخت�سين ومع 

اإلى  وا�سطررت  طويلة،  لفترات  العزل 

الــبــحــث اإلــكــتــرونــيــًا عــن اأبــحــاث تــدور 

ــب، كــمــا تــوا�ــســلــت مع  ــجــان فـــي هـــذا ال

مدى  على  نف�سية،  �سدمات  اخت�سا�سي 

اأفــهــم  اأن  اأيــــام عـــدة، وحــاولــت خــاللــهــا 

والعقلية  النف�سية  الــتــاأثــيــرات  طبيعة 

التي يمكن اأن تحدث الأي �سخ�س يعي�س 

واأ�سافت:  العالم«.  عن  تام  انعزال  حالة 

خالل  التحديات  مــن  الكثير  »واجهني 

عملي في هذا الفيلم، لعل اأهمها تج�سيد 

حالة الخوف واالإثارة في الوقت نف�سه، 

ع�سو  باأنني  اأحــيــانــًا  اأ�سعر  جعلني  مــا 

البحث  علي  واأن  »اال�ستغماء«،  لعبة  في 

الفترة واالأخرى«.  ال�سعور بين  عن هذا 

وبرغم االأبحاث التي اأجرتها وتوا�سلها 

حاولت  الر�ــســون  ــاإن  ف المخت�سين،  مــع 

تخيل تجربة »االنعزال« ب�سكل حقيقي.

���ش��ت��ي��ف��ن ���ش��ب��ي��ل��ب��رغ ي��ع��ود 
اإل����������ى »ي����ون����ي����ف����ر�����ش����ال«

»يونيفر�سال«  �سركة  كنف  اإلى  العودة  �سبيلبرغ  �ستيفن  المخرج  يعتزم 

لالإنتاج، التي �سهدت بداياته مع اأفالم مثل »جوز«، و«اإي تي«، وعقد تحالف 

مجموعة  �سمن  اأخرى  اإنتاج  و�سركات  »دريموورك�س«،  �سركته  ي�سم  مواز 

جديدة تحمل ا�سم »امبلين«.

الم�ساهمين  وكبير  »دريموورك�س«  موؤ�س�سي  اأحد  وهو  �سبيلبرغ،  وقرر 

»بارتي�سيبنت ميديا«، و«ريالين�س  االإنتاج  اإبرام �سراكة مع مجموعات  فيها، 

لالإنتاج  بارتنرز«  »امبلين  �سركة  لت�سكيل  وان«،  و«انترتاينمنت  غــروب«، 

ال�سينمائي والتلفزيوني والرقمي، على ما جاء في بيان.

�سركة  عــن  االنف�سال  على  الــعــزم  و«دريــمــووركــ�ــس«  �سبيلبرغ  ويــوؤكــد 

في  �سالحيته  تنتهي  اتفاق  بح�سب  �سبيلبرغ،  اأفــالم  تــوزع  التي  »ديــزنــي«، 

�سيف 2016.

عبقور

متحركة. ر�سوم  • النوع: 
دقيقة.  98 • الزمن: 

مــيــزوتــا،  و�ــســابــي  ـــوات:  • اأ�ـــس
ميغومي اأوهارا.

• االإخراج: توني اأوليفر، ريو�سي 
ياغي، تاكا�سي يامازاكي.

.G • الت�سنيف: 

تدور اأحداث الفيلم في مدينة 

طــوكــيــوقــبــل وقـــت قــريــب؛ حيث 

يعي�س �سبي اأخرق وك�سول يدعى 

عمره  من  العا�سرة  في  )نوبيتا( 

ويح�سل  الرابع  ال�سف  في  وهو 

الر�سوب  درجــات  على  با�ستمرار 

ــر اأمـــامـــه  ــظــه ـــة، ي ـــمـــدر�ـــس فــــي ال

 22 القرن  قطة من  )عبقور( وهي 

في محاولة لتنويره بم�ستقبله اإن 

لم يعمل بجد في حياته.

يتحدث  ياباني  ر�ــســوم  فيلم 

العر�س  بتقنية  الم�ستقبل  عــن 

على  ي�ستند   )3D( االأبعاد  ثالثي 

ال�سهير  التلفزيوني  الم�سل�سل 

في  عرو�سه  افتتاح  تم  )عبقور( 

مــهــرجــان طــوكــيــو الــ�ــســيــنــمــائــي 

 ،2014 اأكــتــوبــر   24 فــي  الــدولــي 

مجموع  على  الفيلم  حبكة  وتقوم 

الــقــ�ــســ�ــس الــقــ�ــســيــرة )الــطــريــق 

الطويل من الوطن اإلى الم�ستقبل( 

الــفــيــلــم مـــن اإنـــتـــاج )�ــســيــرغــونــي 

اأنــيــمــيــ�ــســن(  اإل  ــن  �ــس روبـــــــوت، 

كبيرة  بميزانية  )توهو(  وتوزيع 

التي  لــالأفــالم  دوالر(  مليون   35(

يتم خارج نطاق هوليوود.

القلب  ال�شجاع

رومان�سي. اأك�سن،  • النوع: 
دقيقة.  160 • الزمن: 

كاجول. �ساروخان،  • البطولة: 
�سيتي. روهيت  • االإخراج: 

.G • الت�سنيف: 

من  واأك�سن  رومان�سي  فيلم 

�ستار(  )ال�سوبر  للنجم  بوليوود 

وي�سار   1965 خان–  روخ  �ساه 

اإلـــيـــه عــــادة بــمــلــك بــولــيــوود مع 

تتجاوز  االأفــالم  من  طويلة  قائمة 

ــر  ــث اأك مـــن  ويــعــتــبــر  فــيــلــمــا،   80

م�ستوى  عــلــى  دخــــال  الــمــمــثــلــيــن 

العالم، والفيلم من اإنتاج )روهيت 

�سيلليز  وريــد  برودك�سنز  �سيتي 

�سخمة  بميزانية  اإنترتينمنت( 

بلغت )19 مليون دوالر( واإخراج 

الم�سور والمخرج روهيت �سبتي 

�سنغهام،  اإك�سبري�س،  )ت�سيناي 

نجمة  بم�ساركة  زامــيــن(  االأحـــد، 

ال�سينما الهندية كاجول– 1974، 

في  ال�سينما  �ــســاالت  ـــى  اإل يــنــزل 

وتتمحور  الــجــاري.  دي�سمبر   18

وامــراأة  الفيلم حول رجل  اأحــداث 

المرير  ال�سراع  تجاوز  يحاوالن 

بين اأ�سرتيهما.

باجرياو ما�ستاين

دراما. • النوع: 
دقيقة.  180 • الزمن: 

• البطولة: بريانكا �سوبا، ديبيكا 
بادوكوني.

بهن�سالي. �سانجاي  • االإخراج: 
.R • الت�سنيف: 

ال�سينما  من  تاريخية  درامــا 

ــال  ــخــي الـــهـــنـــديـــة تــجــمــع بـــيـــن ال

محارب  حــول  تــدور  واالأ�سطورة 

ــثــامــن عــ�ــســر يــدعــى  مـــن الـــقـــرن ال

ق�سة  يعي�س  )�ــســوبــا(  بــاجــيــراو 

الثانية، ما�ستاني  حب مع زوجته 

ــم مـــن اإنـــتـــاج  ــل ــي ــف )ديــبــيــكــا( وال

بهن�سالي  ــانــجــاي  �ــس واإخـــــــراج 

ال�سينما  نجوم  من  عدد  بم�ساركة 

الهندية.

�شديقتي مارين

متحركة. ر�سوم  • النوع: 
دقائق.  103 • الزمن: 

�ستنفيلد،  هــيــلــي  اأ�ــــســــوات:   •
كيرنان �سيبكا.

ـــا  هـــيـــرومـــا�ـــس االإخـــــــــــــــراج:   •
يونيبايا�سي.

.PG • الت�سنيف: 

تــــدور اأحـــــداث الــفــيــلــم حــول 

فتاة يتيمة بال اأ�سدقاء تدعى )اآنا( 

والدتها  فتر�سلها  بالربو  ت�ساب 

ــدة ريــفــيــة على  اإلــــى بــل بــالــتــبــنــي 

تلتقي  هــنــاك  لتتعافى،  ال�ساحل 

بفتاة �سقراء في مثل عمرها تدعى 

�سداقة  معها  وتــكــون  )مـــارنـــي( 

تتعلم منها معنى  الوقت  قوية مع 

ال�سداقة والتعاي�س مع االآخرين.

للعائلة  متحركة  ر�سوم  فيلم 

واالأطــــفــــال بــقــ�ــســة مــدهــ�ــســة عن 

الــ�ــســداقــة واكــتــ�ــســاف الــــذات من 

اليابانية  جبيلي  ا�ستوديوهات 

ي�ستند على كتاب للبريطاني جون 

جي روب�سون، تدور اأحداثه حول 

اأ�سدقاء  بال  ويتيمة  �سغيرة  فتاة 

وتهوى الر�سم تر�سلها اأ�سرتها اإلى 

البحر  الهادئة على  بلدة هوكايدو 

بفتاة  تلتقي  وهناك  تتعافى،  لكي 

معنى  منها  تتعلم  �سنها  مثل  فــي 

الفيلم  االآخـــريـــن،  مــع  الــتــعــايــ�ــس 

هيروما�سا  الياباني  اإخـــراج  مــن 

اأعلى  )من   1973 يونيبايا�سي– 

ال�سري  العالم  الخ�سخا�س،  تلة 

من  حكايات  المفتر�سة،  الأريــتــي 

اأرا�ـــســـي الــبــحــار، الــمــخــطــوفــة، 

االأمـــيـــرة مــونــونــوكــي وجــيــرانــي 

على  الفيلم  ح�سل  يامادا�س(.  اآل 

ال�سينما  وكــتــاب  نقاد  مــن  اإ�ــســادة 

الذين منحوه ن�سبة )7.2 من 10( 

درجات.

تبداأ حوادث فيلم The Danish Girl في بداية الع�سرينيات في كوبنهاغن. اإنه 

جميلة.  وف�ساتين  بذالت  ويرتدون  الفن  عالم  اإلى  ينتقلون  اأ�سخا�س  عن  جميل  فيلم 

ا�سمها  اأنثى  اإلى  فيتحول  ببذلته!  ف�ستانًا  ويغينر«  »اإينار  المعروف  الر�سام  ي�ستبدل 

»ليلي اإيلب« وي�سبح محور الماأ�ساة الرومان�سية في هذا الفيلم الذي يتناول مو�سوع 

المتحولين جن�سيًا للمخرج توم هوبر. يتميز  الفيلم بنمطه االإخراجي الفني. ويبدو 

اإيدي ريدماين بارعًا، وتحديدًا حين ينغم�س في الدور ويتحول من »اإينار« الخجول 

»ليلي«  اإلى  تحول  الذي  »اإينار«  يك�سف  والغام�سة.   الخجولة  »ليلي«  اإلى  والغام�س 

عن نف�سه في حفلة كبرى وترافقه الفنانة �سغيردا ويغينر« )الممثلة ال�سويدية األي�سيا 

فيبدو م�سطربًا في ثوب حريري  الجن�سي،  التحول  قبل  التي كانت زوجته  فيكاندر( 

مك�سوف. ت�سع »ليلي« اأحمر �سفاه اأحمر اللون ويبدو �سعرها ق�سيرًا واأنيقًا وعيناها 

دخولها  اأثناء  »ليلي«  اإلى  الجميع  ينظر  اأال  ي�ستحيل  لكن  متوترة.  وحركاتها  ثاقبتين 

التي الزمتها لفترة طويلة. �سحيح  الهوية الخاطئة  للمرة االأولى من  اأن تحررت  بعد 

اأن  )اأي  ال�سراع  هذا  يحرك  داخله.   في  اأنثى  باأنه  ي�سعر  ولكنه  ذكرًا  ُولد  »اإينار«  اأن 

وهوبر  ريدماين  ويعّبر  الرئي�سة  ال�سخ�سية  خاطئ(  ج�سم  في  عالق  اأنه  الفرد  يعرف 

عنه في بع�س اللحظات بطريقة موؤثرة جدًا، ا�ستنادًا اإلى �سيناريو لو�سيندا كوك�سون 

»ليلي«  اإلى  »اإينار«  تحّول  رحلة  الفيلم  يعر�س  اإيبر�سوف.  ديفيد  كتاب  من  المقتب�س 

و�سعيه اإلى العي�س كامراأة، اأواًل في كوبنهاغن ثم باري�س، قبل اأن يخ�سع اأخيرًا لعملية 

يتم توثيقها في عيادة  التي  الجراحات  اأولى  اإنها واحدة من  لتغيير جن�سه:  جراحية 

الفيلم  يتعقب  كوخ.  �سيبا�ستيان  الفيلم  في  دوره  يوؤدي  طبيب  اإ�سراف  تحت  األمانية 

حين  وت�سجيعه  زوجها  توجيه  »غيردا«  تتولى  الزوجين:  بين  ال�سائكة  العالقة  اأي�سًا 

الجن�سي:  التحول  �سحية  نف�سه  الوقت  في  تقع  لكنها  الغريب.  العالم  هذا  في  يدخل 

يتقرب معجب جديد )بن وي�سو( من »ليلي«. ما هو موقف الزوجة ال�سالحة في هذه 

الحالة؟. ال تزدهر حياة »غيردا« المهنية اإال حين تبداأ بر�سم عار�ستها الجديدة »ليلي«. 

تحقق لوحات »الفن الجديد« نجاحًا كبيرًا وت�ستغل »غيردا« تواأم روحها بطريقٍة ما. 

الفكاهة  فيكاندر �سخ�سية »غيردا« عبر خليط من  كلها، تج�سد  الحوادث  على مر هذه 

والح�سرة والذكاء. من الوا�سح اأن هذه الفتاة ال�سويدية هي اأكثر ما يميز هذا الفيلم.

اأداء فيكاندر الأبرز في
The Danish Girl 

بيري لر�شون: »رووم« تجربة 

اإن�شانية مثيرة

ينقل  فراح  بال�سرقة،  مهوو�س  وكاأنه  كال�سيكية  ن�سو�س  من  يقتب�س  �سك�سبير  كان 

اإلى  تعود  قديمة  حــوادث  من  وي�ستوحي  الماأ�ساوية  الحب  وق�س�س  المعقدة  الحبكات 

ماليين  باعت  األبومات  دري  دكتور  المو�سيقي  المنتج  وطرح  به.  الخا�س  غلوب  م�سرح 

الن�سخ بعد اأخذ عينات من ت�سجيالت معروفة ومزجها مع نغمات هيب هوب جديدة.

 ن�ساأت واحدة من اأ�سهر �سال�سل االأفالم في تاريخ ال�سينما بالطريقة نف�سها. فقد اأعّد 

انطالقًا من ق�سا�سات م�ستعارة من الما�سي، فبنى   Star Wars جورج لوكا�س ملحمة

طويلة  فترة  منذ  قائمة  مو�سيقية  ونغمات  و�سخ�سيات  اأفكار  اإلى  ا�ستنادًا  الخا�س  عالمه 

واأفالم �سينما قديمة جدًا.

المتخ�س�سون  الباحثون  يعتبر   ،The Force Awakens عر�س  انطالق  مع 

ب�سل�سلة Star Wars اأن الركائز المقتب�سة هي التي تعزز جاذبية هذه ال�سل�سلة العابرة 

لالأجيال وت�سمن ا�ستمراريتها. يمكن اعتبار هذا النهج اأ�سبه بتكريم لالأعمال ال�سابقة اأو 

تقليٍد لها، لكن ال يمكن اعتباره مجرد �سدفة بح�سب راأي براين يونغ، رئي�س تحرير موقع 

الذي يطرح اأحدث   Full of Sith واأحد مقدمي برنامج  bigshinyrobot.com
الم�ستجدات عن �سل�سلة Star Wars. اأو�سح يونغ: »من الطبيعي اأن يقتب�س الفنانون 

م�ساعدي  مقابالته مع  في  اأحيانًا«.  االأعمال  ي�سرقوا  واأن  البارعون والعظماء من غيرهم 

لوكا�س، اكت�سف اأن اأي ن�سخة �سبيهة بفيلم اآخر ال تكون مجّرد �سدفة: »قالوا اإن الطريقة 

على  �سيء  كل  يرتكز  االأفــالم.  ب�سناعة  تمّر  جورج  مع  بالتوا�سل  ت�سمح  التي  الوحيدة 

اأن كل  المراجع«. ذكر يونغ  تلك  اأنه مّطلع جدًا على  المعروف  ال�سينمائية ومن  المراجع 

مقتطف ترويجي من فيلم Force Awakens يحتوي على موؤثرات ب�سرية م�سممة 

بحذر و�سبيهة بالثالثية االأ�سلية. تبدو لقطات �سخ�سية راي ال�ساذجة والعالقة في كوكب 

 ،1977 عام  في  لوك  �سخ�سية  بم�ساهد  �سبيهة  بحزن  المكان  تتاأمل  وهي  مغادرته  تريد 

وتهدف هذه الم�ساهد اإلى تاأجيج الحنين لالأعمال ال�سابقة.

الحبكة   Star Wars اأجــزاء  مختلف  في  الماألوف  االفتتاحي  الم�سهد  يعر�س   

للم�ساهدين تزامنًا مع مرور ن�س مت�ساعد نحو النجوم، وهو ي�سبه بكل و�سوح مقدمة 

ابتكره  الــذي  الهزلي  البطل  يحارب  حيث   1936 عام  من   Flash Gordon �سل�سلة 

في  حركة  م�سهد  اأول  اأي�سًا  لوكا�س  اقتب�س  �سريرًا.  ف�سائيًا  اإمبراطورًا  رايموند  األك�س 

فيلمه: تمر مركبة حربية �سخمة في الف�ساء وتثير الرعب. ا�سُتعمل هذا الم�سهد واأ�سلوب 

الت�سوير منذ ت�سع �سنوات

.A Space Odyssey :2001في فيلم �ستانلي كوبريك الثوري 

 االحتفال بالن�سر

من  و�سوح  بكل  مقتب�سة  الفيلم  نهاية  في  بالن�سر  لالحتفال  االأبطال  طريقة  كانت   

الذي تمحور حول م�سيرة الحزب   Triumph of the Will الفيلم الوثائقي القوي

هتلر.  اأدولف  من  المقربة  ريفن�ستال  ليني  للمخرجة   1934 عام  في  نورمبرغ  في  النازي 

باأ�سلوبها  اأ�ساد  لكنه  لخدمتها،  التي وّظفت موهبتها  الجهة  يكره  كان  لوكا�س  اأن  �سحيح 

المعا�سر واعترف باحترافها. اأ�ساف يونغ: »اأظن اأنه فنان عظيم وقد اقتب�س طبعًا اأف�سل 

اللقطات من اأعظم االأفالم على االإطالق. ُتبنى لغتنا على مراحل تاريخها ال�سابق. وتطبق 

لغة ال�سينما المبداأ نف�سه واأظن اأن �سل�سلة Star Wars تبرع في ا�ستعمال هذا االأ�سلوب 

اأكثر من اأي فيلم اآخر«.  تجمع مقاالت يونغ بين م�ساهد مقتب�سة من تاريخ االأفالم، بدءًا 

ال�ساموراي  باأفالم  مــرورًا  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل  الجوية  المعارك  لقطات  من 

كوكب  على  الهبوط  اإلى  و�سواًل  واين،  جون  بطولة  من  الوي�سترن  واأعمال  الكال�سيكية 

وموؤرخ   Star Wars ب�سل�سلة  قديم  معجب  هورتون،  كول  قال  ال�سحراوي.  تاتوين 

في فئة الخيال العلمي ح�سرًا،   Star Wars الأعمال القرن الع�سرين: »ال تدخل �سل�سلة

ولهذا ال�سبب على االأرجح ُتعتبر عظيمة جدًا«. �سارك هورتون في اإعداد الكتاب المرجعي

 Star Wars: Absolutely Everything You Need to Know 

الب�سرية  للموؤثرات  لوكا�س  اختيار  في  يكمن  الملحمة  هذه  نجاح  �سر  اأن  يعتبر  حيث 

الهجوم على نجمة  اأن ت�سل قوة  اأتخيل  اأن  اآن.ال يمكن  الماألوفة والفريدة من نوعها في 

20 �سنة من فيلم لوكا�س مثل  اإلى ما هي عليه اليوم لوال تاأثير اأفالم �سدرت قبل  الموت 

The Dam Busters اأوThe Bridges at Toko-Ri. هذا ما يجعل ال�سل�سلة 
مميزة، تجذب جميع االأجيال، ول�ست واثقًا من اأن اأفالم الخيال العلمي النموذجية خالل 

الفيلم  من  عدة  اأفــكــارًا  لوكا�س  ا�ستوحى  نف�سه.  بالم�ستوى  لت�سمد  كانت  ال�سبعينيات 

عام  من  كورو�ساوا  اأكيرا  للمخرج   The Hidden Fortress الدرامي  الكوميدي 

طبيعية  م�ساحات  و�سط  يتجوالن  فالَحين  بين  م�ساحنات  حول  الحبكة  تتمحور   .1958

ال  اللذين   D2-R2 و   3PO-C االآليين  الرجلين  لوكا�س  منهما  ا�ستوحى  وقد  وا�سعة، 

االأمان.  بر  اإلى  اأميرة  يرافق  �سجاع  محارب  على  التركيز  ي�سب  لكن  ال�سجار.  عن  يكفان 

حتى اآثار الم�سح االأفقي الم�ستعملة في مونتاج اأفالم Star Wars ظهرت في ذلك الفيلم 

اأ�سطورية تحمل  �سخ�سية  اأي  ال�سوئي يجذب  ال�سيف  اأن  »يبدو  اأ�ساف هورتون:  اأواًل. 

 1938 ال�سيف. ينطبق ذلك على �سخ�سية روبن هود في الفيلم الذي حمل ا�سمه في عام 

اأوبي  المبارزة من  اأخرجها كورو�ساوا. حين ي�ستلم لوك �سيف  التي  ال�ساموراي  واأفالم 

المبارزة  عن  اأخرى  اأفالم  ثمة  ال�سهير.  اآرثر  الملك  ب�سيف  الم�سهد  يذكرنا  كينوبي،  وان 

بال�سيف. لكن حتى االأوالد اليوم يريدون اأن يلعبوا بال�سيوف ال�سوئية«!

االإمبراطورية  جنود  يد  على  ُقتال  بيرو  وعمته  اأويــن  عمه  اأن  لوك  يكت�سف  وحين   

من  مقتب�سة  الفعل  وردود  الماأ�ساة  اأجــواء  تبدو  تحترق،  مزرعتهما  واأن  تروبر  �ستروم 

لقطات متالحقة ترد في الفيلم الكال�سيكي The Searchers الذي �سدر في عام 1956 

للمخرج جون فورد. وت�سبه محاوالت لوك القتال كمحارب جدي الحمالت االنتقامية التي 

لوك  ي�ستعملها  التي  الدقيقة  القتال  ا�ستراتيجية  تعك�س  الوي�سترن.  اأفالم  اأبطال  يطلقها 

والطيارون االآخرون جو المداهمة التي تنطلق �سد نجمة الموت، وهي تعر�س ت�سميمًا 

من  ماأخوذ  الفريق  رحلة  خالل  الكالم  وحتى  للم�ساهد،  دقيقة  وخيارات  ماألوفًا  ب�سريًا 

واالأفــالم  الجوية  الحروب  اأفــالم  اأثــرت   .1955 عام  من   The Dam Busters فيلم 

�ستوكا  قاذفات  من  المقتب�سة  تاي  مقاتالت  في  ال�سمعي  الت�سميم  على  اأي�سًا  االإخبارية 

�سقر  مركبة  في  المتحركة  المدفعيات  اأبراج  وت�سبه  اإنذار،  ب�سفارات  المزودة  االألمانية 

المهّرب  �سولو،  هان  �سخ�سية  وت�سبه  االأميركية.  القاذفات  ت�ستعملها  التي  تلك  االألفية 

اقتب�س  التقليدية.  االأبطال  �سفات  تحمل  ال  غربية  �سخ�سيات  اأخالقيًا،  فيه  الم�سكوك 

للمخرج   The Good، the Bad and the Ugly فيلم  من  م�سهدًا  لوكا�س 

�سيرجيو ليون حين يوّجه هان م�سد�سه الخفي باتجاه غريدو اأثناء جلو�سهما في حانة، 

قبل  االأقــل  على  االأ�سلي  الم�سهد  كان  هكذا  الطاولة.  تحت  من  خ�سمه  على  النار  فيطلق 

التي  ال�سخ�سية  ما جعل  تعديالت الحقة، وهذا  الم�سهد وُيحِدث  تقطيع  لوكا�س  يعيد  اأن 

الممثل  واأداء  هان  بين  �سبهًا  لوكا�س  �ساهد  خداعًا.  اأقل  تبدو  فورد  هاري�سون  يجيدها 

هامفري بوغارت ال�ساخر لكن الحكيم والمحترم في فيلم Casablanca، ويبدو ال�سبه 

وا�سحًا في اأداء فورد.  يختار لوكا�س ممثلين مخ�سرمين للعب اأدوار مت�سلة بتاريخهم 

ال�سينمائي الغني مثل األيك غيني�س الذي يوؤدي دور اأوبي وان ولطالما ارتبط بالمواقع 

 Lawrence of Arabia فيلم  في  االأولــى  للمرة  ق�سدها  التي  والم�سم�سة  القاحلة 

للمخرج ديفيد لين في عام 1962. ومن يمكن اأن ينا�سب دور الحاكم تاركين اأكثر من نجم 

الملحن  اإلى  ال�سابقة و�سل  الناجحة  االأفالم  تاأثير  اأن  كو�سينغ؟  حتى  بيتر  الرعب  اأفالم 

 King’s الميلودرامي  بالفيلم  يفكر  من  كل  ويليامز.  جون  لوكا�س،  به  ا�ستعان  الذي 

الذي �سدر في عام 1942 يتذكر دومًا اأف�سل اأداء قدمه رونالد ريغان. لكن ي�سهل   Row
التنبه اإلى حجم الت�سابه بين المو�سيقى االأ�سا�سية التي اأّلفها اإريك كورنغولد والمو�سيقى 

.Star Wars الت�سويرية التي ابتكرها ويليامز ل�سل�سلة

�شل�شلة Star Wars تعّج باقتبا�شات من اأفالم �شابقة 
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