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تلكاسمنغلوا،اللذأتيالدفاعبمبدأينادونالذينائسودازطماءا

اهدافااصبحوأوقدلانهمذللك،لصاللحهمالنبوءةالصادقةادكلطت

."الللاعن!"براءةكذلكيدينكانالنخاممنطقفان،ولاصابةكل!ع!بنة

يقولكما،"معهيمت))للمكنجلوثرمارتنحلمانوالوامع.
اللنفاتىوحيدمنباريسرساله

لأللذكب8سأو6،9\وهذسأهرالصبطللجماطويلةماشهرقبألهغسطسىبيناففئماهـو!تلهرادسىسا/ردلاي!نةأخندس

المسيرة))وبينتمتالتي"واشنطننحوالمسيرة))بينفيمااي**،

هامةت1سنوخمسانقضت،تتمانيننغيكانالتي"واشنطننحوالنمالصنحدثدارب!الىكنحلوثرمارؤناغتيالنبأوصلحين

الليائسةمجهوداتهفيتمزقاسودلرجلالمفجعالسيرخطيحددهاالثائرموتبلحطةلحمظةخلالهتابعواا(ذياللعصيباليومذللكءن

السلطةوبينالمنبوذةالسوداءالتجمعاتيبنالمحفورةالثغرةلسدونفسالوجوهمحلىبةألل!لالس.بوليفيااحراشكلجيفاراالعالمي

؟غيو،منتظما،بطيئافشلااليهانتهىاللذياللفشلوكان.انيضاءاتوللدهـاأـتي/االخاطفةالسريعةالتعليطتنفستكنللمأناللالجيعة

.مؤلرافشلاكان،الاحياناغلبفيمحسوسلحىيقفكنج!وثرمارننكان.طريقتهعلىماتكلاهما.الصدمة

معهومناكسمالكولمفضحانيومالاولىالمجابهةكانتواقدفييفكروهـومرةهواءنسمممةليستنشقربماالعغيرا)نزللترفة

لحسوالاقتصاديةالسمياسيةالابيضالبيتسيطرةالمحرومينمناتهرسايكمل"تشي))وكان.صدرهاللعنفمزقحين"اللاعنف"

مثلالانصهاراتجاهانصارمنلزعماءباستخدامهم6391عاممسيرةفلاحة-لمقالىفهما-اسلمتهحينوالمقهورينالبسطاءأجلمناللخاوقه

تجاوزهاالتياللاعنفصفةفضحمناولاكسماللكولمكانثم.كنجالمدناحراشوفيبولتفيااحراشفي!دارهافييختبىءكان!قيرة

منكبيرعددموجهبعدوتبعه،فيتنامفياللحربلم!لةباثاد"ادتاريخالمحورةلثحهداءهـنشهيدانسقط،بريختتعبيرحدعاى،الامريكية

ناالىاضطركنجلولر"ارتنانذلكعلىوترتب.السودالزعماء.ارشرينأقرنأفيلا

منهكانفما،يرآسهاالتيالىظمةشبيبةالحاحكاملةبحبرةيواجهفيالمتسلظالنحوهذاعلىافكرجعلنياًلذيمايدر11ولست

الهنبوذين،،اليائسببنالشباببينتنجوللقد":قائلاأعترفانالا،باريسفي،هناماتالذيرايترصتشاددالاهـهـيكيالزنجي،با!ول

علىكنتلاننيمشاكلهم-يحللنالبنادقبأنلهموقلت،لخاضبيناليقر؟الاجلبهامتدلواليوآيقولهانيمكنكانماذا..!91ء،م

طربقعنالايرءمأنيمكنلاالاجتماعيالتغيهربأنكاملاقتناعوحين.الآن!،تقيمانها،جوللياالىاذهب:فرنتعيونأصدفاء

قائلين:تسا؟!مفيحقعلىوكانوارسائلوننيكانواولكنهم.اللامحنفابذلانوقبل.رايتريتشماددابنةأنهاعركتتلكنجوليامحنسألث

استطيعلناننيوعرفتاسئلتهمزمحزعتنيوأقذ.؟دبتنامعنوماذا"الموندا"صفح(تمحلىبنفسهاتتكلمهيكآنتمحليها3لذتعرفلمجهودأي

قيالمنبوذةالجماعاتفيلمقهورين1عنفضدصوتيارفعانابداولكنهاشخصءقىذكرياتالبدأيةفيروت.(لمكنج)1ءنمتحدثة

."العاللمفيللعنف"ثيراكبرالىاولاالحديثاوجهانالسسببءنامريكافيوالانجاهاتالاحداثمحتلفوراءباحثة"تعقلتها))

لب،خطيراتزعزعايتضمنكنحجانبمناعترافاذلككانوقداللجزءهذافيالكلمةاعطيهااناثرتولذا.الرنجيالزء.مممصرعفي

كافصانصاحبهيعرفونكانوااللذيناولئكنظرفي،ذريعاو!شملا:الرسالةمن

خطريقعكانمنعلىولكن.السلميةمعتقداؤهعمقمدى،يدركونكنت.غائرجرحلالربر؟يتيذاكرتيفيكنجلرنومارتنيرتبط"

المنبوذة،عاتالجمسودعلىبكثيراقلخطورجهكانت؟اللفثصلهذارايتريتشاردالكأتبوالديارورروحينالثانويةالمدرسةفيتلأميذة

مثلأ(تخاذالىالمسالمةدامحيةيحملواانبضغطهماستطاممعواألذين-وكانت،باريمسفيمرج1جدلامعةشخصيةالىيقدمنهحتىطلبيفي

.البيضاءالسلطةعلىهنها-الموقفهذامحاولةمنلتوهنجاقدكانالذيكنجلولرمارينهيالسخصيةتلك

اجلمنصملتهيشنانكنجقررحيث،6691عامخريفجاءثمالجرحذلكا"نادعلىكنجاطلهنىوالديطلبعلىوبناء.لاغتياله

اروادفيفاخدغوشيكابمدينةمبتدظالشمالفي"اللملأعنف))هـ-وهدا:قائلاالامرلجمماوثرحيلتئميكدللموالهـيجسدهفيالغائر

اخسر!ك!محنهاعدلولكنهشيلأاغواحياءاحديتت!يرولةنحومسيرة،ءللق،الاءريكيةالتحدةالولاياتفيالسودنحن،ندفعهياذاتنمن

امقيازاقبمئح.هكتيكيا،وعداالمحليةالسلطاتاعلتحيثلحظة.حريتئا

تنكصذعلىواصر.من!متهمنقسمعليهانشقفقدذلكومع.للسودلهاغتيقبلأمحلنفدكانكنغلوثر"،رتنعلىت؟لوالحكمان

"السوداءالقوة"مبادىءأنعنالقسمهذاكشفوبذا،المسيرةكانمعروفاانهاقولانواستطيع،طويلةبفترةا68!هء،مابربل؟يوم

ذلك،رحىد.الخاصمةصفومهافيحتىالزيتمنبقعلهاظهرتووموتهقبليكتبأناستطاعانذينفسهاكسمالكوللممصرعقبلحتى

يتجاورالذيالتمردنلاحظانالمدهشةمثيراامرايعدلمدعامينءديدةاصوات.ديئمنواحداصوتاالالليسصوتيان:قائلاأيامبعدة

شسوارعفيالنظافةعمالمعالتضامناجلمنالمسيرةءجردأ"عناهصحيم.الهدفنفسدائماهوانماالنها.بةفيهدفناانالا.اخرى

اكش-ريندمجانالامرواقعفيكنحمحلىينبغيكانفلقد.ممفيساأتيتلكعنجذريااختلاداتهختلفاتباعهاالىادعوالتيالاسا)يبان

مناخركبيرعددصعكارميخائيلستوكلييمادسهاللذيبالطأجيرفاكثرالذيالمذهبذللك،"العنفروم))داعية،كنجاللدكتوربهاينادي

بالجتوبهآلس!ودالمسيحيينقادةمؤتمرفيتكونواا!ذينالسودالثواد.آلسودازاءالابيضالرجلوحشيةتجسيدفيا!فضل4الييعود

بقدرالعنفعنبعيدةللعنفالمناهضيناللطلابتضامن!جنة،ظلتكمذينمنمناءلابر-حاليااميوكايسوداللذيالجوهذافيانهبيد

!ببها.الواقعاللضغطثقلبهلهاسمحما((لملامحنف19"داعيةا!ا،"الكنف"داعيةاكسمالكوام!:المتطرفين

ت!رزلمومأساته.مش!دودحبلكاىيتقدمنفسهكأجوكانستوكلياستغلولقد.".اولاسيموتاللذيهو،كنجالدكنور

اننمييز6واالتفرقةعلىيقومهمجتمعفيالسودالليبرالليينمأساةسوىمنغيرهموكثيرونجونزروا-ولو،براونوراب،كارميخائيل

63



مونتينيالعرنسيالفيلسوفكانوقد.الاكاديميةحدائقفيافلاطون،جانبكلمنالتنا.رلالىالاهربهحمثانتهى،عليهتبغيكانفقد

."اجلمستهااذاافكاديتنام":يقولمع،السودمنجديدجيلبهيواجههاللذيللتحدييرلمصدىانالى

نواضعاافنجارباشدفيللتفكيرخيالهوراءجرنيهجانوينطلقالذيالحوارانفيالليبراليينبوهمايوقتنفسفيالاحتفاظ

كماةالفلسفة.للكائناتجداالعاديةاللخبراتوفيالائسانحياةفينطافىفياهـرهوانماهعهموالتعايشا!بيضمعاإ*كاملالىيهدف

ءماإوالعالمنرىحيثا!فومةعذريةالىعودةاًلالليستيمارسها..الامكان

ءجراهالأخذالتياللأشياءبالدهشةونصابمرةلاولنلحظهكناكنج.وفاةالىادتالتيالحقيقيةالاسبابايىنتوصلوعندئذ

الحركاتفوننك.المالوفمةاللحياةولعبة،والطقوساقحركات:العاديفذفالذيما"االسلامهجوم"منايامروةبعدالوفماة-نلكوقستفلقد

هـمجتمعكلاسإولطالطقوسىتشكلبينماانسانكلاسلوبتصنعانماالمظلاتفجنود.مصادفةمجردتلمكوإيمست.فيتنامفيجونسهونبه

وفىالتمرففيطروقة(ولاانه.؟الاسلوبوما"جرنيهويتساءل،الهزيمةتعادلمهينةمبدئيةبخسطوةمنياللذيالاميركيوالجيش

صناللفالى.ننتميوالتيللرواياالحلرونيةفالرخرفة.الكينونةالحربوراءمنحياتهميكسبونكانواالديرناولئكبينالقاكلموالتوتر

نراءبعنهوسلوكا،ائحياةفيمعينااسلوباترددانماعشراللخامساسودليبرانيعلىتبقإمالامورتلككل،السمينشدونوالذين

منمنحنىالىيتحولانكبللاخررجليوجههاالتيالتحيةفييبرط3.فعلممااكثرهنهينتظرونكانوا

بة"ءائلالر!يدبجونممناديبيراععلىجملةالىاوصوان6891)شباط(قبراير24بتاريختربيونللهيراللدافتتاحيةففي

؟..ملتدخيئوا،اإنبذوشرب،والنوم،والقراءة،اكس!حفرومام(لمتحدةالسوداءالجبهةبحصوصخطيرنهائيتحذيركنجلىاوجه

لماذا؟مثلاالتبغالى!لنامعنىما؟الافعاللتلكاللدفينالمعنىماغيرا!ملةان"كارميخائيلمعالمعنمنعديدفيبتشكيلهاقامالتي

التبغان.؟"انالاهماسووة"يسمولهكماو1الغليونالرءيدخناللينينيةالرحلهمعبلضبطتتوافقكنجبهايقومالتيالمتعقلة

ائقا!ه،منالجممديخففوكأنهيبدو،النشوةمننوعايعطيالذيالسديعكارميخائيلستوكليلصعود-ظورةوالاكر-الجديدة

ف-"نو!كذا.إيناابافن-بةولألهتخفجسمدفاويجعل،كذلكوامعقلالمكفكاتالامرو؟قعفيعودتهمنذيمارسالاخيرقهذا.اللهـقمةنحو

يستضقكانالاولنابليونالأن.ا!تبغقب،ةيقدرون"الفعل"رجالالاوللونيدمممالتيالثو!يينوغيرالتواربينللتحالفاللينينية

يدكأنكانالتالثنابلبونولأن،اوسترلنزمعركةكسبالسعوظ."المشنو!عنقالحبلبه!شدهابمثلالاخيرينبمقتصاها

!صكاننيمسونولأن،فرنماالىواا-،ةواثيسيضمانا!تطابمللاكذالثووييناماماعظماًلفرصمةكانتءنجمعوبتحالف!

"؟ا!لجار!افيالنصربلغاضافلاحكا!الدخانيمضعانعليهالعماكمناض!فيةجمهرةالتحالفذلكلهميوفرحيتالمبالرةبزمام

يواءسوولكمنه.يطرحهاكيالمسؤال!لىجرنميهجانبردولا.وعن!ماالشارعالىتنزليجعاهاانكنجبوسعكانالتيا!جمصةزلمك

اكنؤوةا!جديدمنبالتسا؟لمؤكداالهادىء(لمنطقبمفس،التحليللمموخا"ستخراجابامكانالاعتالادسلمدالامواتعدادفيكنحصبحا

لاالرءانص!،بنعمالرة!رهوهـا؟العاداتتلدوراعالكامنمةبو!فىانيمكنالميتوكنج،للذبحلتفديمهاجحورهامن"السوداء

نتمردفونحن،لاكالا!لهذار"زالتبغولكن،با!دخينالعالميرمتلكبكنجانه!الحق."المتطرفين"ضدتوجهالقمعمنلحملةكتيرير

باس!ن!اكنالووكماالتبغمنق!ضةالىتحول!قدالعالمكانلوكماس!م.فيدائماكانالمبادرةزماماناثبتواقدالثوريينفانبدونهاو

ننفثه،الذيدخاز:االايعدلمحيث،عالمنلمالعالمنجعلأنمالهارغم-بسرعةتحوللصراع"المفجر"بدورقامقدالاغتيالهذاان

شعورحالةفي؟لرءيجعلوانما،بالعزلة!الاحلموهو.حمنالونكلومنجميعاالمحروميقصراعالى-والنهبالسلبعمليات

جانانوالواثع.سلميتعافيحالةفيالاثلعلىاو،بالرضىالتبمالنداءاتانوهينوعهافيفريدةتعتبرواكعةوثمة:وجنس

ووابلاحرىفلنقل؟و،التحليلهذافيسارترمعيكتقيجرنييهعليهاالردكانقداللاعنفدعلأةمنللطلأبةالتضامنلجنةاطلقتها

،تاخذهالذيالمعنىاضاءةيستهدفالذياًلوجوديالتغ!ثميالتحليلهـ،رءنجلوئرمارتنكانالاذا.ا!حرائقحانبالىار!مالاضراب

العالم،تسكنحقيق!فاانا!خ...والناروالماءالارض،لنابا!نسعبهتوحيدهىواتج!الشاقةاإعمليةلتلمدثمنأحياتهيدفعانعليهتح!تم

.الرموزمنغابةهبىوال!عةانماذاكمقتلهفان،المتحدةالولاياتفيالمشتغلينمجموعصفو!

مدهـسااشرناكماورعمل،8918عهـامجرنيهجان،للدولقد.انجازهانحوبالسيريعجل

فياستادايعملوانيوم،التلا"ليناتفيالجزالرمدينةفي5101ا
(ءورلىو!رلهوهريداقلذاكاهوالببروكان،بلفلممممةلونبار!لمىجم!!وفيالهادىءف!ديلسوف

قيمالهكتبهامقرنفىءنهوقال"الجزر"كتالطالعشرينسنفيباسىمالفرنسيةالثقافةعالمفيدائماجرنيهجاناسمارتبط

جديدمنطويتها!ثارعفيالصغيرالكناب!ذاف!تحتانبرعد"بعدالتيالاولىالادبيةا"اعمابرعضالاخيرذقكاهداهفلقد،ءلاهوالبير

ب4جريتثمالي4وضممت،منهقرأتهاالتيالاولىالس!رعلىمرةمنأكثرعنهوتحدث،الجزائرهمبماالاولىصباهفترةائناءكأبها

رايومن."شهوددوناخيراالت!لكيحجوقيبلض!طانحتى-شصةانووغم.وص!يقهاًستاذهكانفقد،والوفانالولاءمنبكمير

لموسيقى،1انسياببمثلالنفسمنتنسابجرني!يهجانكلماتانكاموقدالعبقريالتلميذهذالان،بعدفيما*ستاذشهرةفاقتالتلميذ

الحيإة"الجديدكتابهنطالعونحناليومثحسهاالتيالموسيقىتلكوليصل،والادريالفنيالابداعفا!اليرتادالفلسفةنطا!منخرج

انهوحيث.والبساطةبالرلثماقةير!تمتععفويفاسلويه."اليوميةالنض!جعنفوانفياليمةنهايةالامربهلينتهيثم،نوبلجلألرةالى

يتعلقومااإذاتجوهراخفاءعلىحريص،وكلماتهحركتهفيقنوعالفلسفةطريقويواصلالعمربهيمتدالاستاذانالا،والشباب

الرهدفضيلةلنفسهخلقكدجرنميهجانفان،ذاتهقيبالشىءوالتيباريسبضواحييقطنهاالتيالوادعةالمدينةومن.الهادىء

الفبطئعةالارلوذكسيةالروحعلىمتمردكذمكانهوحيث.والكتمانقداليومفهو،متاملةشيخوخةيقضيحيث"لارينبورج"تدعى

"عي!نلن!اميحاصرناانولالنايقدمانالىيسعىلافهواليوم،لممموربوناالىالجزائرجامعةمنواًئتقلالعمرمنالسبعينبلغ

ابحلالابقدمممااكثرواحاديثاسكتشاتيكتبوانما،فيهويحصرنالتخرجه"اليوميةالحياة"عنوانتحتانتاجهباخرالمطابعالىيرسل

الىيدعواته.للفكرطرقاعليناويقترحاليئافيوحى،اساىودر-.الشهوهذاللئاس

اعادةاوفقطللتفكيراًعادةليمستوقراءته.معهواقتحأورالتمفكيربسل،الاقدامعلىسيرا(لرءيتنزءمثلمايتفلسفجرنيهوجان

يواص!لانالىهدحعوقارئهانحمث،ايضااجابةهيوانماللخلقحي!ث"لارينبورج"شوارعقينزهاتهايقاعمحلىمتفلسفكانوربما

حقيقته.نحويمضيوانالفكرذلكطريقبنفسهكابهفييمثم!يرنفسهوهو.حديقةداخلفيمقاماعتيقامنزلايسكن

صوفبى،وبحثوثنيةحكمةبينموزعانههولهالنقدوتقديرونزهكا!يسوسطولعلىالفلسفيةسقراًطتزهاتالىالجديد
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."القائمةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالعكنكيةالثوراتفيولايستطيعلالذلكوهو،اللبسوفيلسوفالاشينبينمامفكروانه

اًلغريبةيةالثولىإو،القوضويهالشمعاراتكلرغمصحيحوهقابينما،الرئيوغيرالمرئيبينما،واللا(لنعمبينماالاختياريريد

الحيمنمكانكلوفيأالجامعةمنمكانكلفيالطلبةرفعهاالتينفسمهينتزع.والنهالياللانهاليبينما،العابروحبالمطلقاغراء

منتخلولاوالنيمثلابعضهايقولوالتيتمردهمبدايةفياللاتينيبالحياةيرتبطاتهالا.سخريةالىيحيلهااللخردحلملانالحياةمن

:والابداعالذكاءبراءةلالها،(كلبوفل!حول)كلبايحبلاالرءلان،الحياةلانها

-"للجميعاللجا!ة)-"البرجوازيةالجاهعةفلشمقط)البحروحيمن)الشمسفيالغداءطعامزخاولولائهاالشواطىء

المطلق"سلاصناانها..الجرائمكلتضمالتيالجريمةهيالحرية"اذالكتباتمنالهروبعنبحثولطالما(الجزر-المتوسطالابيض

بالحبالمتعلقةاشعاراتتلكثم"حقائقوغبلالكماعتبروا"-استطعلمماالكمبفياجدان(ردت...قاسياغراماكان"يقول

وا!جفسى:منماوى،والمكتباتاكداح!،!كمولكن.فيهااجد.ان

ثائشراكلونحتىالليلةفيمرةالاقلعلىتضاجعانينبغي"الفلسفاتفيطريقايجدانوتمني."و(لموتوالرضالشيخوخة

حفرغبتكماازدادتالثورةمدارجفيارتقيتكلما"-"صالحاطريقا.(تاوروح)!4!+؟آه!7التاويةمنخاصوبشكلا)شرقية

مرعلى،الث!مراًءهكرينوالمالكتابلبعضكلماتايضاثم"المضاجعة،(لمحضالروحعلىكمثزويورد،"الكونيةانوحدة"اواالوجدنحو

علسىثوريا"كتيكايقيمانالرءيستطيعلأ)منهانصادفالعصودتلككبيراتأثيرافيهالرتوقد.صينىلاوركمعشراا!صامتاالعزف

فسيافجنوناستمراذا"-"لينين-وحدهالثوريةاالعاطفةتحومفراشمةباننياحلمكنتالماضيفي"تسو-لتش!وانج(لتجربة

ألابرعاداحدهوا!رد"-"ولميكوليم،!الحقيقةصادلىجنونه.تسو-وانجتشوياننياعرفاعدولمسعيدباننياشعروكنت

."كاموالبر،للانسانالاساسيةادلىيولست.الحقيقيوانجتشو،ثفسبمفأصبحتفجاةواستيقظت

!يس،فرنساجامعاتوفياللا!لينيالحيفيالطلبةتمردان.،وانجتشوبانهاتحلمقراشةامفراشةبانهيحلمواثجزشوكئتهل

البرجوازيةالمجتمعاتداخلفيوانف!ج3ملوااشمل!ثورةبدايةسوى،اللا!بالاةصحهاالتيوالامانوالاكالا!سبوداعة!لمجر!،وجان

الرأسمالية.والنظم."يعنينيلاش!ءمنثمةليسولكن":بطفولتهبايمالهالاحتفاظمع

بمقياسيختبرشيءكلرغمانسان،بفراشةوليشانسانلانهذلك

الاخلاقيينكبار،لكلماتاتلكلهنقراونحنولتذكر،اللبفمرلتحديد

الفرنسييئ:

!هايفبنملمنرسهـالةللانسانيكونانالجميلمن"."يساقرلاالرء-لكنيساقر"

اد!ؤررو-.سرا"ئكبانعلمعلىالاخرونيكونانجمالا!ثرهوماولكن..سر

لغة.كلك."مجهوللبلدغزوهوالنوممننسرقهالذبم!الوقتان"

السينمائية(المتابعةحولملاحظات)شديدة،الشائعةالاساليبعنالئهدشديدة،العمقيعوزهالااليفة

***النبراتاجملمننبرةل!امقدسةنجيةلغة،التفيقهينلغةعنالبعد

!اهاءقالاراومافي2صررالت!"نجدرلىةا!أد!ث"هـبر*نشرتجرئييهجانئقاديقولهكذا.6891عامفيئسمعهاانيمكنالتي

الماضيالا-،رفي!ررالرزيا!ادسروررطفيبازوييثيباولولبييرهذاصدرالذي"اًليوميةالحيا؟"كتابهعلىتعليقلالهمبعصفي

يلي:فيما"ا!داب"لقراءنقدمهانرأينا.الشهر

الىثرجين،احد!سورهاللذي(مم16)القصيرالفيلمينشاهدفرذسعافيإ"لث!قافيةاثمورة

متتابعةهوالفيلمهسذاان.كينيديموتحول،الجماهيربينقجرهاالتيالاخيرةالاضطراباتاصداءكلهالعالمفيلرددت

الواقعوفى.نموذجيةاحثرالسينمائيةالمتتابعةانهبل،ستمائيمةفزلزلتكلهاقزنساذلكبعدوعمتوباريسنائتيرجأمعتيفيالطلبة

لر؟ية.ايزوا؟يتعلقبمااختياربعمليةيفملمالمصور-المتفرجفانالماضىالشهرايامطوالوا)سياسيةلثقاقيةوا*جتماعيةابنيتهاكل

تراهكانتمالأمؤطرا.موجوراكانحيثمنصورقدبساطةوبكلانه،كتبوفاقيلماكثر!تغم،اليوماحدبوسعوذس.العصيبة

العدسه.يراهكانتمايؤطرمماكاناكثرعينهالثورةلتلكمحددةنتلالحاستخلاصعلىالقدرةلنفسهيزعمان

."ذاتي"هيانما،اذنالنموذجيلاالسينمائيةفالمتتآ(بعهاستيفاءعلىالكاملةالقدرةلنف4يزعمانولا،الجديدةالفرنسية

كنيديزاال!.*هن:اللفبلمذادتنق!الاخرىالر؟يةراويةكلانتلكبهكميفىتماقاهم.اوا!وضوعإالعلمىبالتحليلعناصرهاجميع

ال!يصوبكانالذيلقاتلازاويةومن،جاكلينزاويةالى،ذاتهويونيومايوشهريخلالالفرلسيالشعبعاشهاالتيالعنيفةالازمة

..الخ..فقاًلراوالحرسالرتبطينا)حضولىواياىالىاعوالهزواياقىمتشعبشاءطةظاهرةلتصبخحتى،بالتناقضالظامتلملاهاهو6891

..الخ.؟لمسالك

ءصورةرويدةافللا،للدشابانا!ترضنانحنانسيكونماذاولكنؤحدلواالذينجميععليهاجمعوااذي،اروكدالامرانالا

المتحابرماتمنمجموعةءلهـ،حتماسئحصلأننا؟تلكالر؟يةزواياكلمنومعظمنفسهديجولشارلالجنرالفيهمبما،الموضوعقيوكتبوا

الساعة،تلكال!جرتالتيالحقيقيةوالحوادثالاشياءكلتعيد!التىكبيراتجاوزاًقتجاوزالطلبةحركةانهو،والمسثولينالسيأسةرجال

حى!اقصىهي،ادنفالذابجة."الذا-جمات"منسلمسلةعبرمرئيةوانهابل"*ولىالالفجارلةمرحلتهاعليهظهرىما"دلالتهافي

"وسطعبةري"الم!محادمنوبسى.ئظر!!سمعىممنيكلكلواقعيا!نظالتيللعمالالمشروعةالاجتماعبة(لمهائبعمقهافيكذلكلتقجاوز

تتعا!هذه4اير؟روفياوبة:،احدهرؤلةزاوبةمنالاجريانهفىالوا!مبل0ذ!!بري!عانبالامهـانيكئلمحيثءمهاوت!زر!الهاتاييدها

لأنه،وءكلما-!منذاتهياوهاذاتوهذهـ51.وتسمعلرىبذاتدائماحاولواوالررلنل!محصرلاالذيناصا!منواحدير2قي-انها

!بشكر،واذ،.،-مثايىةنظرنقطة)ا(تصنعىفيل!فىاخترنانحئوانبالمعئىليس،"حفقيةثقاقيةثورةهي"انمأ-معئاهابلورة

جان!ا،ولشكل،واكعيةفس!نتحول-طبيعيةوليستتجويد،ية،ماك!ةكلباعطائهتسمحاأـديالدويبالمعئى6نماو،للاء!طلاحالصيني

رتصوبلفى3تلكالغكلرنقطةفىئزرمالتىئفسهاالصة!ى،طبيعيةنظامايوثقافة،الكليوالتغييرالنظراعادةاي،ثورة:حدةعلى

هـسموعاماشيلئاالنتيجةوسكون،(فونميكر9)صوتولاقطةسينمائية،(لمجموعاتاليهاترجعوانالفردابيهايرجعانيستطيعالتىالقيم

.(2؟انوبعيونأي)وعظمبلحمذاتمنومرئياعليهاتفرضمهالذي*ختياركنفيذءلىقأدرةكونلكيققطليس

هبم-انماجر!ائهاخلال؟لمسموعه-الرئيةالحقيقةفان،والانومتحكمةسيدةكصبحلكيوائما،6دفمجوعاحسنصورةعلىالحيلا
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يعبرونكانواالذينلاولذكالحيةالتعبيراتمععلاقةعننبحثكانت.الحاضرالزمنفيسدائمةبصورة

فيالامرهوما03حولهيحيونهمبينما،انفسهـمعناللحظةتلكفيوبدائيتخطيطيكعنصرمفهومة-السينمائيةالمتتابعةفيفالزمن

يطلق!ونكانواالذيناوالذيلقتلتهاوالقاتلةالحيةالتعبيراتالحاضرالزمنهوانما-متئاهيةلاكداتيةمفهومةاي،السينمافي

.التارعليهالتصوير"ناكما."الحاضرصكلرر"،لهذاكنتيجة،،السينما.اذن

كلفس!بقىبينهافيماعلاقةفياللحيةال!صيراتلوضعللمومافيماشيءلحاضرصيغيا.لكراراالاليسى،التلفزيونفي"المباشر

ناقصةلغاتستبقى،اللقتلةحدث،لغة6الاحكيركنيديحدثلغةمن.حموثهدور

تصبحكبئاذنيحصلانيجبفماذا.عملياللفهمقابلةقغصرمشلو)ة،كنيديموتحولواحدقصيرفبلمملديئاليمسانهلنفترضوالآن

منونلكىمحنهاج!ثالتيالطلاقاتكونا!يجب؟ومتفهمةكاملةم-ذانيا-تع!دلممينمائهلآهتئابعاتأي،المماثلةالافلاممنعشرائنابل

ءضاءفةلحبصليسولكن،!دةتكونانيجب-وع!لعثمة!لممسة-ولاسطلط-نعنديهانكونالتيالططةفياذنا.الرئيسموتحاضر

المختلفة-اللذاتياتربط!ااذا!دتانيمكنكما-للحواضربسيطةالتيالشرطةلدىعرضصالةفيانئاولنقنرض)-بحتهوثائقية

هوكما،الواقعفيي!وففلاولوافقها.ب!نهافيط!وافقضهاعبربرلالسينمائيةالمتابطاتتلككى!لمؤاصلةبصورةنرى(التحقيقتجري

فيالامرهوكما)اللحاضرمهـحنوىوتفريغتهديهعلى،الربطفيالامرماديئ،بصورةيكنلموا!!يعنهافيمالربطالخطةتلكفياننا-لذاتيةا

صائهفيالآخربعدواحدا!والىوال-كبالافلاملمختلفلمالمفترضالعرض،(التركيب)المونتاجهـنلوعابهذاذحققاننا؟حققناقدنكونماذا9

ماصا.الحاضراحالةعلىتتوقفبل(ا)م-اي.ب.فاراثونتاج؟هداابواسطةنحصلعلامولكن.كاملةبصورةاب!ائياكانواى

حيث،ب:هافيم!تقإفقانيمكنهافقطوقعتالتيوالاحداثانمنبدلاء،حدثاانلوكما،"لحواضو"مضاعفةعلىنحصلاننا

.(بعدفيمااوضحانيمكنك!ا)!ينا)5((مغزى)لك!نسبالمضماءفة)ءوهذه.مراتعدةيجرجممافانهعيوننااماماواحدةمرةيجري

المفت!ثميئبيىنيوجدانهفلنقترض.اخرىبفرضيةالآنولنقمعلىتصاديهبىبينماوتفرعهالحاضرالامرحقيقةفيكلغي"للحواضر

بنمربوطةمفترضةافلامالاسفهيوالتي-الافلام1مختلفرأواالذين.ءموضطوعلىدقتهعدمعلى،تصديرقهاستحالةمحلى،الآخرنسبية

ان.عبقريف4.قحليليفكونوعبقري!جدانهورضض-بهضهابأياكتراثاالاقلوهي-الشرطةبحثخلال،ملاحالتنافياننا.

عبر-الحقيقةتخمنوهيانها.التواًفقمعالاتكونانيرمكنهالاالقصيرةللافلامالوثائقيةبالقيمةجداالمهتمةولكن،جماليةقضية

قد-الافلاممختلفمنوالمركبةاللطبيعيةالاجزاء،لمختلفمهـتملخيلتلكفي-دقةبكلبنا؟هيعادحقيقيلحدثعينيةكشهاداتالمعروضة

كيف؟ولكن.ا.جديدمنت!فله!اامكانيةمنمستوىعلىتكونالقصيرةالافلامهذهمناي:التاليابالسؤالنقومواقصبدلاالملاحظة

المتتابعاتمختلفمع!ن،فعلاوالمهمةالمعنىاذاتاللحظاتباختيار؟اللاحداث(الحقيقيلآالحقيقة)الواقعيعالواأعظمبتقريبيةلييمثل

الحقيقي،(تتابعهاعلى-لهذاكنتيجة-وبا!ثور،اللذاتيةا)سينمائيةولاقطاتسينمائيةلمصويرلات3او)كثيرةمسكنيةوآذانامحيوناهئاكان

وبعد.(لركيباموتناجءوضوع-بسيطبتعبير-هوانمأفالموضوعكلامامذاتهعارضا،الحقيقة1منثابتثصلامامهامرقد(صوت

ويعطي،الر؟يةزوايامختل!اتتلالثى،هذهوالموافقمةالاصتارءمليلآبصورة،التكنيكيةلادواتاتركمناوالطبب!كأالاعضاءتلكمنزوج

اهـ،اجبعدهناكتكونفلن،اوصوعيةاالىمكانهاا!وجوديةالداتيةبيا!و،اميركيبياتو،اثساملحقل،حقلىصد،حقل:ب)مخصلمفة

واله!ما(صوتتلاقط-تصويرآلاتاو)وآذانعيونمن-مؤلرة-الاثكالتلكمنكلانواًلآن:)2((المختلفةلزواًيااوبكل،ا،ل

الراوية.مكانهافيسيكونبل-اليهيؤنسلامائعاواقعاوتعيدتلتقط،لامتئاهيةبرصورةللشمفقةمثيرسقيمفقيرهوانما-الواقعتمثلحيث

.ماضالى1اللحاضرسيحولالراويةوهذه.ا!خريمنكلهموكثيرونفقطواءهبانه،فكرنامااذا1خاصة

التكني!:افضلبصورةاو)لسينماابانالقولاتىهنا،منعبرا.ما،وجوههبكل،الواقعانالواضجفمن،حالكلعلى

نهافة:لاسينمائيمةمتتنابعةجوهريةبصورةهيانما(اكظري-اسما:(منهجزءاومشكلاحاضراكان)حاضراكانلمنبسئاكالفقد:عنه

للذىااروقتكلفي،ذاننا3وعيوننااماماواقعافيتماماألامرهوكمافقد:فقطنفسهامعولكنينالاخرمعصكلملا(اواقعا)الحقيقةلان

:(حياتنابانتهاءتنتهيداتيةمتظبعة)نسمعواننرىانفيهنستطيعاللغاتكشتملهاوالتي)الحدثلعةوهي،)!(لغتهابواسطةشيئاقالث

مراتكررتكهصا)عادةاالابعدليست،السينمائيةالمتتابعةوهذهاحرى،بئدفيةطلقات،بندقه"طلقة:("والاصطلاحيالرمزية1ا!نسانية

للحاضر.عادةا!انهاخر7-ئبيروفي:الحدثللغة(عديدةكثبسروناشخاص،تصرخامرأة،تتو!فسيأرة،يت!خبطجسم

ننتظلعندإأى،المونت!اجافيهايماتيالتينفسهااللحظةفيولكنبأنثقوللاق!دفع:؟"مزيةالرلمجبرتلا!ظواا"هذهكلان،!رحون

المغىقىاانكما،جدام!تلفا!!مصيئانهماو)ا!فيلمالىالسينمامنوذاك.ضرالطفي!لمالانموجود،ر:ىموت:حدثثدماثميئا

ارواضسيرولاللح!ةتإكفي،(بارول)الكلمة!تختلف(لانعا،سينمائبة3!تابعاتالذاتياتمختلفرمنهوازما-اكرر-اًلحاصر

:(الحيةاللغاتم!نمنلفعبرالموا!اتعلىحص!ناقدنكونأي)ء،ضباجهزت!بممع!م،شهوداالقلرفيهاو!-مختلفةر؟يلأز!ايامنمصورة

بالاخت!يارسيو!با)مسينماتبممةبالوسيلةتتعلقولاسباب-41ماض.التكئيكيةاثواتهماواكاملةاغيرالعفوية

.(-إريخيحاضوالهأي)الحاضوصغ-الجماني،الحاضرللزمناللارمزيرلآالاشاراتلغةهىانمااذنالحدثثلغلآ

!:-طافراءاواتر!)،بالموتاناا!كرماذااقولان!بربوهنامعنهـ،للهاكانوان،ءعئىيا،ذللكمع،الحاضرفيلهاليسوالش

هـصاًتقلتفاقد.(بالسينماهذابعلاقةمتشككينبحريةرتساءلون.وعامضة،اًكيدةغير،كاطةغير!سورةاي،ذاقي!معنىفس!بكون

لغة-هوانهبل-لغننهللواقعبأن-للاسفلعصي!ئةوبصودة-عديدةبتخ!طهأي:اًلحدثباقصىذلكعن!وقد،بموت،وهو،فكنبدي

الآنحضى-وجدلمعامة)6(لمنثحخبصة-موصوفةنكونكيما-بحاجةواهعتينذراءينببن،السولىاءالرئال!مةلصيارةكرسمىفو!،وموته

ء-زالججي!دةموا!ميعدائمايراقبونفالمشخصون)ب!دائ!يةاكفكرة.اءرك!ءمع!يوة-لبرجوارية

بىيمموووء،لاامكا!تالثحارقي،الموجودةالمختلفةاللغاتاي،والتحديدمو-!عنبهاك!يديءبرواييهذهالق!وىالحدث!ةولكت

.(.للواقعوصفيعلم!ب!انماالتشخيص!بأريفكروااوالحوأستدسكهاوبه-لحماصرافيقبقى،المشاهدينمختلفامام

فيهصا،تتصادف-داؤماسيئهبصورة،قلتكما-اللغةوتلكفم!!الاءرهووكما0الامرت!بطوااتموقف-لفسهالشيئءوهو،*نصور

قبللفسهعنيعبرالانسانانأي،الانسانيبالحدث،بالانسانيتعلق؟ماذاعنبحثولعن.يضاابحثفهياسحدثاللغةللحظاتمنلحظةايئ

الكلمةتحملتهقدا!ذيالصلدا1بالممنىمفهوماليس-بحدثهنسيءكلفهيوادن.الموضوعىاللعاللمومعنفسهامععلاقهاتنظيمعنبحث

ول!ن.ا)شفسفيويطبعالواقعمنيغيربهلاله-؟العادةبحكمكنءعهاتعبرالتيوالاخرىالحدثلغاتكلمعالهللأقاتعنبحث

ويحصل.يتمللمما(المغزى1المعنىاو،الوحدةهذ!حدثهستنقص،ل!صدياخيصة)4(التعبيراتفان،المضووبفثالناوفي.نفسها
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.(الحلاتبتلكخاصة،معينةمنجزءفبمحدثهلغةكانت-يموتانقبل-حيالينيندامفما

واالبتورالاجعداا)شعرذاالممعلذاكلمثالاسبيلعلىوررخذمن-تعديلهاثمومنعناجاتهاالممكنمنكانلاله،مقروءةغيراجزائها

سلسلةعبرسحالالليتعيقالعا"كأتصر!4فلغة.سابقاوصف!والذيدامفما،وباخنصار.-المستقبلفيتأتيقدعرضيةاحداثقبل

،النسريالتاريخسيوارنباطه-وكلملمتهوتعابيره،تصرفلاله.عنهمعبرغيرالانسانذاكيبقى،عموضيا،ءستقبلللانسان

الارتباطذلكبوصفتدفقاللخصوصيةخصرفهلغة،لكن.والاجتماعيالحدتفذاكما.جريمةالستينسنفييرتكبانلثريفلان!سانفيمكن

ددجةمن.نرفعواللعاميةالاصطلاحيةاللغةانكما)،المطلقةاللبداهةخنىكشخصبالكلهورهويبدأثمومن،الماضيةاحداثهكلمنيعيرالملوم

هـشجوهرهافيادننسبيةالخصوصيةالتصرففلغة.(ا!فصحمىيستطاعفلا،حياانادمتوعا.الاصلفيدائماكانءهـامشننلفآخر

اًللىجداللىون)01(الاولمثلهاين%هيالتي(الثانويات)منسلسلةا!ذي،لحدثي(هغرى)مصىاعطاءيمكنلااي،الحقةهعرفتيءممان

اًالمقاحبعداللديكوصياحللطاووسافاختيال،الطبيعةاواللحيوانعاللم.القراءةصعب-لغويةكلحظة-اذنيبقى

باختصار--لدلاشياءلالوانها،-فصلمعينفي-ا!هوووال!شعراض،احيماءد!اما،ينقصتالإنه،الاطل!علىضروريفالموتوهكذا

اسضعراصي.مشهدجوهرهافيهيانماالعايملغةانءلىكبماوالت،ازفسذعننعبربواسطتهاوالتي)حياتنألفةيبقىو،المغزى

الخصوصية،1التصرفللغةالحيةالثانوياتمختلفومن،اننا)7(ز(كاو)هرجلة.ترجمةلايقابلةعير(القصوىالاهميةئنسبالليها

ف!ن،ا!ذاتي!ةالمعرفةذاتالثانوياتمضننلفالى،شعوردون،نصلاستهراري،حل؟يدون!انوروقاتعنبحث،المختلفةالامكازجماتمن

ائربرعيةاعراففيالهثب!تةقلكالىالقممبعيدةالسحريةالثانوياتلخظاتهايختارأي:لحيلاشاصاعقامونتاجاينهيانيمكنهوحدهوا،وت

ودون-بصدهانصلانا!ى،المعاصرةالبرجواريةللحضارةاقويرمةمص-،دةلحظ(تمنللتعديلبعدخاضعةلليستفهي)فعلاالمهمة

اللغاتوهي:اشاريةوايسترمزيةمختلفةلفاتالى-دائماشعورءير-حاصرنامنجاعلاامتواصلةلس!ملهفييضعهاثم(ومتعاكسة

جسممه!سعتخدمان،نفسهعنيعبركيما،فيهاالانسانيحاولا!برواضحا،ماضجا-لغويااللاوصفيواذن،؟للاأكيدا،اللانهائي،المستقر

والمشاهدوالرقعىوالا-!اد،الدينيةالاح!تفالاتوت!ننمي.اول!حنتهحدشلفي)اللغويةالتاحيةمنوضعيا-واذن-اكيدا،مستقرا

والسينما.اللحيةو)11(الهيئيهاللغاتمنالانواعهذهالىالمسرحيةتفيدتااقلحياتنايمكن،فقطالموتبفضلاذن.(عاهةتشخيصية

اًيضا.كذللكهيانما.نفسنااعنالتعبيرفي

لتشخيصيتى-لالافعلى-كقاطابعضاخطانانتظاروفيطويلةاجزاءمنالمبني)الفييممادةفيالمونتاجفعليكونوهكذا

التشخيصيةانكيفملاحطةعلىايضاهئااقتمراناود،هذها!امة4ممكفكذال!ياتسينملأليةمتتابعاتومن،القصرفيمتناهيةاوجدا

معا،السينمالغةوتشخيصيةلواقعالملغةتشخيصيةهيانماالعاء".اللحياةفيالموتكفعلهو(نهائيةولا

السمعي-الانتاجأي:واحعد،اضافيةقضيةالاممثتباربعينآحذاوفي:(لغةدونكلمة)انهعلىالفيلممعنىنحددانيمكناو

فييخلقوالذي-الانت!اج9هذاشكالوفيه(فيزيقا-ودوا)النظريبارجاعهابلالسينمالىابارجاعهاتفهملالمختلفةاالافلامفانالواقع

نزرعانيمكننا-كاغةمفهوملأ،للحياةذانهااللغويةالطوابعالسينماالمعهودلبتطابقيبهذااسلمبأننىيراًعىانويجب.نفسهالوا!عالى

هذامع،سايقةفرصفي،حاولثوقد-للسيتماقواعدية؟تعهدوانكونانيجبالسينمائية2التشخيصيةوبان،والواعالسينمابين

فيالمركزيةالنقطةوهي-ملاحظةهويهمنيفما،هنااما-الموضوع.لمواقع2العامةالتشخيصيةفصولمنفصلا

بينفرياي-ؤثخي!صيا-أيوجدلاكاناذاانهكيف-هذهصفحاتياجعداسودثص-لصبيتأطيرةظهورالافلاماحدافيولتشاهد

اساسعلى-للحياةاشاجكاعادةمفهوماالسينماوزمنالحياةزمنقليلأمنتفخةوحنجرة،ابالبتورمغطىوجهضاحك!نيش،وين1سودوعينين

الفر!هذايوجدلاكاناذا-ذاتهاللحياة(سينمائية)ضنتابعةالهبذاكتوحىكلهااشياء،ومضحكبهيجوتعبير،الدرقةبهاانلوكما

.الافلامءختلفوزمناللحياةزمنبينجوهريفروفهو،هناكاصماعيتوافقلىا(الافلامآحدمنالتاطرةهذهترجمنافهل.الصبى

نتاجاانهاعلىاي:الصافيوصفهافيسينمائيةمتتابعةولطخذ،ثع!؟(الانيم)بارتشبهعئدماالسينماشكو!كما،رمورمنكل؟لف

ا-اـءتسلسلممنرو!ع،ذا-فير؟رلازاوير4منماخوذ،!ظري-سمعيكطالاجتماعالتوافقهذاواكن،الاجتماعيالتوافقهذاالىترجعض1نهاا

قتلمسك.انتاجها-باطمئئان-استطيعوا!تي،متئاهيةلاواحداثافوايداتينيوعنأو،الواقععنيت!زلا!هورمزياليممىانهرما

برصورة-مملتمسررء!مبنيةهىائمااللصافبىوضعهافياثتتابعة.فىطيرةاتلكفىالمصوووع!مهللحهـ4الحقيقىألالاأص!53كاه7511

فىبىيظهرومايحثفما.المعنىغريبةواحداثلاشي!اء-متناهيةلاتلكاو)"1)واقع)8(دلليل)منلوعر؟وسنافين71فلديناادن

هـلالثميئا،الشالث!هعلىمحرصهبعدينقلب،حياتىمندقائقخمسالباطنالدليلهذاوعبر.(عنهااجملمالتيالفعالةالعامةالتشضصية

يكهرانيم!"لاهذاو.الاطلا!محلىوفارئاكالتاهميةيةامنخالياوفي،الافلا!مختلففهـمنسونطيع،الواقعفهمعلىسيساعدناا!يوا

حمس!طانماالخمسالدثائقتلكولان،حمبجم!لانالواكعفيليالذيم!،الواقعالىنتعرفالافلامفينأننااقولواسهلابسطعبادة

ذاتهءمعاواكعاحوارمندقائق.الحياةفييوميايفعلكماتماما،خلالهامننفسهعنلئالعبر

انعداماذنيظهر،الصافياوضعاذاتالمفترضةالمتتابعةتلكانلحظةايفيتفعلكما-السينمافيماشخصيةليئااوتتكلم

ه!هعبر(كن.مالحياةقلكتعرضهي)بضماكحياةالحياة1معنىوالتيلحدثهالحيةاالتعبيراتاوالاشاراتعبر-الواقعللحظاتمن

/أيضااعرفاناستطيع،الصافيالوصءذاتالمفترضةالمتتابعة:يليكماكونفقراتفيقس!مناهارحنان

والتكع،الاساسيةا!فرضيةبان-المختبرتجاربفيال!قةنبرات-اللغةللغة-3،التصر!للغة-2،اللفزيائيالحضورأئة-ا

بكلاو(يوجد)او(هوجودأنا):ه!/انماا!نىعكليمشيءعنهايعمرمعناالعلاقاتتثبت/التيالحد3لغةكلهاوتركبها.امهوبة-المحكية

.(الوجود)بساطةالتشخيصيقيفي-الفقراتهدهمنفقرةكلان.الموضوعيالعالل!ومع

فهو،لىبدوء--اوءلى،لا؟طببعيشىءالوجود!لأولكئا!بنود.منمحددغيرعددالىمقسمةتكلنانيجب--للواقعالعاهة

الاطلا!.لحلىطبيعياولابلظ!ضا،عجيبالييبمواله،اللعكسا+،فاودالآناءحا،العملبهذاالقيامطويلزمنمنذادغبكأتوقد

مظاهرها،استعرضناااتي،السينمائيةالمتتابعةفان،والآنالاكثىصوهو،التصرفبلغةالمعنونالثأنياالبندملاحظةعلىاقتصر

الرواهـكأفي"طبيعية"اكمرالخظة،المصطئعةالافلامفيتنقلبلغة"ايفقرتيقالىتقسيمهبجبشيءكلوقبل.وتعقيدااهمية

الىويمث!بسياوتهيركبثسم،امرأةيصفعرجل.السينمائيةءبوالمأحودةالحيل!طريقةكلقىكبقدوالتي)"العامةاضصرفا

سينمائب!ةتصونرلة7اصيمالاالاعليما،حسنا؟البحراوتوسترادال!كما)"ا!خصوصيةالتمرلىلفةو".()9(منشقمجتمعفىالتوبية

وعظم،لحمداشاهداتكونانيمكنهأحيث،هناكصوتولاقطةلحظاتوفبىخاصةاجتماعيةحالاتفي-الذاتيالتعبيرفيتخدم
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.("الممنىالعديم"سيارسهغيابحتى،وسهعههو52ركمابتسلسلالمشهدكل،اءمود

يكمنانيجبهسلاو؟حقعلىالجديدةالسينمامولفوفهلقدتاف4حدثايفيالامرهووكما.)12((اوستيا)الىطريقهافي

العنصرالتهطيمذاكيكونوان،جدالدونمحطماماعملفيالزمنطاغيةالاساسيةالفرضيةتبقى،اًنتاجهفيالامرهوفكذلكيحدث

وهممننهائياالمتفرجبحرمانوذلك؟الاهـملوبمنوضوحاواهكثرلالاوفيمباليالالستاني!كما،كلوعلى)(موجودذلككل):وهي

القديمهالمضامينفييحدثكاىكما-الزمنخلالالاحداثتتابع-اعادة)انتاجاهساممباليالالست،عزموبكل،فكذ!ك،الواقع

(لعهد؟و"لقريبةفانني،الواقعدلهلعبراحيالفيلمفبىاننيومامانواقع(تصوير

بمايموفونلا-ارىماعلى-الجديدةالسي!مامؤلفوكانلقدالحدثذاكمحشستلوفيم!ا!معر!أقدالتيالمشاعرذاقنفسيفياولد

فابهبالاحرىاويجيشون،صهطرعونان!م:اعمالهمداخلالكفايةفيه.(باديةبصورة

لمعاناةشهاداتاعمالهمفانولذلك:يموتونلاولكنهم،يحتضرونسي!مائبلأمتتابعاتمنتنحطرانن!م!تطيعلنالسيعنماانوبما

كحدثنترجمهاانفبامكاننا،المعنىهذاوفي،العابثةازمناظاهرةمتهمةفهي،الواقعانتماجفيتنحصرانهاوبما،دن!اكأنتم!امماثلة

فقط.حياةانما(الاقاهعلىالسينمامجال!ىاالطبهيعيةر!،لكن.باإطبمعية

والذاهه+،انوثائقيةحدودضمن،قطعا،يحجزالسيعهةرعبانا)وبه!د،طبشيةلظصمنهـعب،قطعيةبصورة،اوا.الوجودرعب!و

اد!رجترعبم!نا!،لاشنمافيعتتابعيهامار!طي!لاالىالمر!هوائ!االواقمعاًنهاساسعلىوالقائمةالمزعجةالواقعازدواجيةمن

قتالعوهميقل!(مونهتاح!ا)مركهاعملاواماواقعهاهيئهأنحدامفالعمهل،لهحسبطبيعي!ةليستانها.الزمنمهـاصي:التبماس

....يحترفىورلىقوالطبةكالكظالسينما"جمما

اطلآة!حهالثثؤليةبصبععلمةاا!عمفخةبلكفبما.ؤست!!لومىئائققعهلسمنمكولولطحيةوالتي-ق!وىصالمحهلنأخذ،السمينماطب!عية!بمامانفهمولكي

-.لا..،نبوبورداقبيةفي:)13(الطليعيةللسبئماكمثال،تقلمأوتتقدم

ضسهنونحن،امع؟ايحايطهرر!دلاولهألهالومسحييةلمكنلالهملمربيبدو!منوهأونبىكعرجل)هـلاكاهـاعاى؟*طوسسئمائةمتت!ابعاتتعرهن،سينما-النعيو

سيئمائبهبةمه!ل!لةايفيءما-مقروءةلاطليعهيةصفحةوفي.دالرلهاذنلصالياوضهافيالسينماههاهده.(المثالسبيلعلىئائم

!يمبامثانيةوهمأيبترالىبرهاالوعولحتىبالازمانفيهايباللغ-للوا!ع!لانهاوعلى،الحالهذهاوعلى،(وويم!مواتكررتكما)

:باهـمراًرتظهرحقيقةلىائمألوجد-المسلسلةتلكخلكلمنالواقعكلووبل:الاقصىالطبيعيابمعناهاذاتيةكهي،وحيد،رويةزاويةمن

سقات"صت،نمهبوالهطةيع!رالذى،المؤلفحقمقةوهىوبصورة،دائماالامرهوو!ا.واكعها!رفللزمن،كذللك،شيء

..+."..1(:اللجديدة)،قصوىللواقعيةنتيجةهيانماالجديدةفالسهنمأثقافية، .08-لصفحةعلى-السمة
الجديدةلواقعيةاكالتبينماولكن.والحقيقيةالوثلالميةرط!فوسها

شماههحدابصهرالريالهفهـي!لم،امصطنعاوابتهص!نهـعيالمق!صود-1،متلاحمةائببةسح!فب!تتابعاتالواكحعمية!موسها،،طيبةبتفا؟لترعى

هى.وكصاالواقعمئمأخوذةعشهـاهدا)وللمسى(سسنمائية)وفي،(لمبالئهالواكعصموسلفي!الاشياءتقلبالجديدةالمصمثهاكاثت

المحغل:مئلل،السسينملئيةالتاطيرةنوعيةتحددلعابير-2هوما)الاساسية!رضيتهاكالت،للامتئا!كأاالسين!ائيةمتتابعاتها

مثلا!-الاف!تحتىكاملامشهداتصورالهـتيللتأطيرةلحد/يدهواك-،عل!ديمهوماأالاسأسبةالفرضيةعنبدلاوذللك(المعئىعديمفهوموجود

هههو.ألاولالهبيانهووترجممتههللاستهحل)"لةبهص"نوكلمةنفىاستهعملت،قهدبغضبمحسوساكان،ذاكلمعنىاانعدامولكن.(موجودهو(لمعنى

منلاأالانسانهـ!الوجه)المصنوعمنصغيراجزءاتصوراللتيةالتأطيرالوجودىالحبوهـبانظاماقىآراثهوعلىالتفبمعلىييمقصوحزن

الموضوعمتوسطامقدارات!صورالتىاللتأطيرةفههوالإعهـيركيالبيلانواماةالقعبلم،لجديدةالواقصبةالسبئمائيةالمتننابعةان.موجودهولما

.(مثلاالحجسممنتصفثحتماحتىالانسان!يةالقلاة)معرفةلذةتورثئاكالتوالتي،واًلولودةالطبيعية،لدقيقةا.المعقولة

كا!؟+أ-(44أ3ل!لمةلرجهمةهيوغحال!با،هتا(للغةاكلمة!ت!تكرر-!حع5اًلجيالليلا!ارفةعكبربهنتللذوالذي.يومياقحياهالذيالواقع

هىصجث!ناللغةو!طعنى،الانكينهـكأأهأأح+هيباتقر-اوالايطاليةللستمالممثماتيةاالهتتابعةعكسلهكانت،احالىيميةالاصطلاحات

.اسهـلوبواحيانامنطوق،والخرساءاللاطبيعية،لد،قيقةاعير،اللامعقولة،الطويله،الجديدة

الدقة:وجه)"يعشواللايالحدلثالايطاللىلللمصطلح؟كرجمة-؟مماـبرماليةااًلمقارنهعبر،!واكمامنالرعبمنحالةفيكضعئاوالتي

بعفهاببن4صربوطاكأيراًوتهعببهريتثينوحدتينمبهموعهـة3؟كا!+أكا!.ال!جديدةالواقعيةطبيعية

سا.لحووالحيحاةالواقعيةاحصاةابيئ-عمليا-الفردقضيةفان،ذنا

033ء3-5ذات،قلتكما،قضهلمة!ماانما،والسثماا)واقعبيناي،المئتجة

اللمذ!العلموعىكا.؟هإهاي!3الطبىلللدمصسطهـلحترجهمة!06اخرىسينما!كنسضماتميؤزمانافر!ايضاولكنه.زمنيتوقيع

المرضسيةالاغراضلحثاي،نوعيتهاليحددالمرضعواوف!يدرسفتجعله:الفيلمقيمةمنتغيرلتاطيواتاتتابعانسجاما،التأطيرةفمدة

بةواضحةواللسينما3اؤللووف.-جتهلا37يمم35ي3هأ4701لايدإحولوجيةاو،حقبةمنبدل!لحقبةاو،!رسةمنبدلالمدرسةيئتصي

30!ح-7.يديولوجيةامنبدلا

نااظزو.سةرالانكلإفىحء40-ركالايطاليمةءحأوهح-8و!يماعطلاالمصطنعةللافلاميمكئبا؟،،الاعتبا!بعبناح!ئاواذا

واضحة.اف!:قىالسهنمائبةالمت!تابعةقيمةتصمح،ايضاالوفتأبمعبرالسينمائيةالمتتابعة

الانكلهـنر!م15شا40مأ7الايطاليألا+حآآكاص!أ5نعل!نالفاعلاسم-!ا)واكم،!في.مالعا!موص!حاىءلملأاخاراتص!اتها:مظيةاس

اللؤمن"اهمجافلى-01ز.ته،و4حدثها،هو3ما،ماحدثاحقيقيهسيئماهنمتتابعةتشجبينما

سحمة.؟وهيئةالىنسبة-11ثصاغالميةفيالحال!ي!ها)المصطئعةاهـنملاليةاثتتابعةتقلد

اي!طا!ية.مدينةأهـم370!أ!12الل!ارعذاتالتصويريةالطييعبلآلسيئمااو!ى.الجديده"الواقعه

أطري!وركيةاعدنقهـتهصراخوىامهاكنوفيهناللطليعيهـةالاشارة-13مختاهة،مقاطيممنهمئ!تجة،المقابملالواقعىالحدثلقلد،(ايضاالتجاري

.هجددةكغكرةاوليهىكحركة.طبيصي!نها"لصطئعايزيفهارمنعبربينهافيماتخيطهاثم

فىظهرتحركةأكا!3-5!لاأ5+3المجديدةالواقاليهة1حركة-13وه!ا-أسىطابعل4الجديدةاًلسمنمافىلمونتاجاقنولذلك

ال!هـك!اتخمااقهيماصنوكا"نتالثاندمةالحرنجهبعروم!فىل!يهةالايطلا)سين!مابارعة41و-،ا!صالهوء!ا-او)ايوافىهىالزمنتؤيي!ولأا!ارعرص

العهلللم.!ىالمهمةالسشمائيةقيمةهنالقابعمليةعبربهالمبا!ة-سعابقاذكرتهاالقيالسيتمائية
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لم،
61!سنةا-6891(اغسيمطس)ب3-التامنلعهددا
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فرجنبل..السوفياتياًلكفاحشعرمنتمختارا.عطرابيشيجورج...-..............."صرصارمصير"

احرىو!محطالجاهعحمامة51قياضسليمان............(كصة)والسلاحالرجل111

بعوي.....عبده..+..3.......(قصيدة)النارثمار17

من!قش!ابراهيمعدنان......بة...ا!لهامامامالوبيةثقافتنا18

الجيارمحمد....بة(قصيدغ)العلراءالى1ر!سالة21

الس!يدجلال................الاسمبق(لععداًبحاثع8العانييوسف..............(تمثيليةلالسم!ية22

الحدييش!...................قبانيلزاركلرلية61؟يوبكامل.....(قصيق!لخزافةمم!فيرحلة24

اسماعيلالدينمحيي.........م.بة..مراق!تهافيالعربيةمع25

العالم!يالثقافيالنشاط!ثبيسسعد....(!ة)ادقبر!حراءا!272

النقاشوحير..............................فرنسا63و!دباء*دبقضايا

المهاينىتبيل................................يطالياا65

بريحفليرتولدالجريحسفراط96عواديوسفلوقيق....................شاعرةعيلاد28

العربىالوطنفياثمقاف!النش!المناصرة!زالدينمحمد......-...(قصيدة)مولالااررظارفي03

-ديخلفيحي....-.........(قصة)الثورةلحن31

وار!زوا!ر!زيون.00000300..0000000-.....لبمنان73شعارنبيه...)قصيده!برتقالةنصفوالصمتحبيبتن33

الامريكيالثقافيا!لمجبماجعفر................ثصائلدثلاثقصة34

...........ع؟جليلموسى36 طيبيبسام.الماليا-..-3."..فيا!عربالطلبةمشكلات000074ساعر

براللجديدعن..........".-...........صدانالس77الدينكمالجليل...........لبطولةواوالحبالشهادة

والقصةالشعرالخوريصقر...،........اء*نطوو!واكلالمنطوي14

ء.س!

.3و.-ئمدهارو؟أثهعلههأبنيرسالةأ

السيممالينفالفرلى.ولموتانفسناعنلصران .اومعبريئلاخاللدين

الد(ةتصعفالتيالعامةالتشرسةنمس،تحاهلهلمكناذنا

فسنماو!ذلك.الضاالسشما،اخرىمرةيرر،لصفان

اةا-68الصفحةعلىالمننممورتتمةس معنايكون!لمثالسبيلعلىهنا!كللمسلحيافيماحدثيجري

الحدثاما-فقطالموتلعدفعلياترحمتهيمكنوالذىسمغزا"هو
...!كممم!م!

لذياذاتهالحدثمعنىنفسهوفمعناه،السينمافييجريالذي

مغزاةهوانمافيهالوحيداللامباشروالشيء،الخيا8فييجرجممااليرجوازيالمصيممرضهوعق*دبية،حسابحهولثن،البسيكولوج!ية

اذن.(الموتبعدالافطشرحهيمكنلااثعالهذافيحتىوالمقرى)..الخ..رنيئااوكاننبيلاالصغر

ما،فيلمفي،للسينماافيهومااوالحي!ةفيهوماخلافوعلىبم!الايمكن!كاملةبصورةعاحياةتفسيربانكررانييجب

التعبريةاو،التعبيريةالوسيلةاوالهيئية)!شارةاو-للحدثيكونانعداموبسقطنفس!هاعلى*زمانتضميقللحظةاتلكففي:الموت

الذي-المماثليواقعياا!حدثمعنىذاتلهيكون-/المنتجةالحيةإوجودى)ا،برمساطةبكل،بعدها*ساسيةالفرضيةمحونولن.الاهمية

يالاجه!ا!*طارذا!ضمن،وء!مهمبلحمهملاشخاصااولئكبهقاموان.زائف(اعلى)كمثلزائفاهدف-اذن-طبيعيتهاستصبحكما

وهـعقدالموتانلوكما،ومقروءتاممغزىهومغزاهانكما-ذاتهخ!لميرنكب،الحياةاهمية!رعبيبرزسينمائيةبمتتابعةيقوممن

برصورةكانلوحتى،منتهيالفيلمفيالزمنانيعنيوهذا.فط.اثعر،باللاأهمية،يبرزسينمائليمةبمتتابعةقوملمنومناق!ضامماثلا

.ليسفالزمن.؟لقوةالاسطورةلتقبلانعلينايجباذن.اصطناعيةكلي!ء-المونتاجعمليةبعداوسالموتلحظهفيالحي!؟والستمرار

هذاوعلى:الموتبمدالحياةزمنهوبل،تحياوهيالحي!؟زمنهوالفيزيائيةحيا-شاب!تواقنتلذذقيهاقميشقحئوالتي*زمانتناهيلا

اطمئنان-بكل-بكونانوبامكانه،وهماوليس،واقعيفهوالاساستوجدفلا:الزمانجريانمع-اًلتاكلالىيحملناواللي-الكعل

ما.فيلمتاريحبعديوجدلنالموتوبعد.كاملغيرالتوافقفيهايكون!واحد!حلة

صا!نبمنبيل:ترجمة-نكونانفاما.(معناه6همغزسيوجدبل،ظدالحي!ستموارا
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