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اصجام،الىألس"ضمائيةالاؤلملأمعلىالمتفرجونينقسم

ؤ-يتخ"لفكما،متتوعةو-خسم!يأت،واعمارواشكال

.%خش.اءرو-كصا،السشو!،تكلعلى-ملفص،تهمالاحوالاض!لب

---،جالاولقدواجه.والفكرلةادعاطفيةقدراتهمكذلك

صنجمضصلغةوانواعبته،ذجالمخنوعا"لجىءكورهذاالسينمائي

ؤ--،ن.المعقد.الموقفهذأمثلمواجهة"وفي.السينفا

(01اء-اماءلمىالءرجةكبمحية"قشةفيمنايرغبالذيالكاتب

ؤ--ي؟.مناقشت"تحكمالتيالحدودالىيشيرانبدلا

ولدهـ.لمتوالم-لىالا)"فق!ئتناولف!سوالتاليةالسطور

ورذلي،لضسزعساوو--قأنالىنضظرفوسو،الرئيمممية

.الموضوعمناملةكامساحات

،ر،ل+--!وا"-زتتمصالصددهذافيالاولىالخطوة

،أنحردالتءكأجا*،يخوضالتيالفيلمعلىالفرخبمهفتجربة

متداحلةمراحلثلاثعلىتحتوي

عمايذالمش-إ'حط!ةوبعدواثناءقبلواستجاباتهمواقفه

-ةمرحلرلىزأصلهيذلك-ئيإ-ياوالخطوة،الفيلمعلى

أقةإزألارضيةاعلىمباشرةزضعنماالخطوةوهذهحدةعلى

وواءامحة،مح،ددةتكوناننطمحإخياؤالتعريفاتلذلتمييزاتا

لىإ،ر"!--!رعمىياتوعملظواهرمعاملتتكلهىيىضما

.بهـايفيهاوالقطعتحديدها

عسءطزو"-حةالت!"مصطلحألنفسعلماءويستخدم2

ص--نمع-ظبف-وعللقيامالحيالكائناستارادمدى

رعلص،الثيرأتمنمعينرسقأونظامازا!والاستجابات

ف-قمناونظامز"باالفيلموصفعن"لحجماننامنالرغم

اء-،المولد.يت،:،"فعلانندركانيجبائناالا،المثيرات

الاؤ-لملأمصن4المختلفالنماذجأكل"التهيئة"منمختلفة

..السينمائية

الاءهـإ*يبن:اللكاتبين((الناقدةوالصنالفيلم"كتابعن*(

هيرمانوويامدينيتودينشى

!"

النبشلاوياحنيريةترجمة

!ا-بكأ!اتبين!يزالت!يهواهمى"الاكثرالتمييزان

الب!ءإىألفرجةرب!بةفيل!،لتهـ!أأتيماأالالصصتجابات

ء!ل-----"ؤقط-هي!ل.بوعيومت،ليهـ4السيخهـ،ئى

سيض!ائي؟فىي?لالهامفيهبةتر

ضفةا!!خاأنج!ؤ-كض*لحبالطهعقاطعاليسالتهمهـيبزان

.ة-!-لىله-وفالقليلةالتعريفاتوبعصط.والجدل

رتجي!راوإ-!ل:-،ا)ترؤيهيالفيلمان.وأ"ض!حةمناقشت-،

،ءغىهـعاوالمثهيةيؤحاو،6اللذيبعثاو،الخوف

.والاهواءالشاهـر

ء---ننظرناوجهاتتحديهويفلعهلاماولكن

با!:ايدفعانه.بنا،-ميطالذيآماًلعاوعنانفسنما

ركزت-!فصندء،فكارناواعواطفنامواجهـ"منوباالهر

ؤصدانه،نشى،ترلمحيهيؤجلممشماهدةليصدالصالة

.نتأثرل-منفسي،تخ،انلىضشعرولكن،طيبماوقت،امصبههضا

التجربة.إهذهذلكرغم

وعلصىمشاعرن-أعلىفيسطحوذالفنيالعملامالم

وعن،التجربةعنالاسئلةاثارةالىويدفدشا،عقولنا

والفن.العالماىأظر:زضافيال!ثيرعلىرقدرتهامدى

-صمقةلمواةالمتبصرالنظروحبهاتاليض،ينقلالذيهوالاعظم

ناالصعبمنكانالتيالانسمائيةالنفسطبيعةعن

أ%فنيةالاعمالجميعان.مساعدتهدوناليه!،نتوصل

ضاوتجعلاهتمامناتجذباانها"بمعنى،المسلياتمنتعد

شيه.عتشفزالذيقتالواثناءذواتناهـنبعيدانتحرك

الف!!بينقيقالدرقاانف،1أان.الاعماللهذهجا،ةبالاست

أتجرب"اقوةمدىفيحالايعلىيك!نوالتسعلب"

،عدفنياتحدثهالذيثيرالطليثانيةومرة،وحدتها،

عنها.مادياتنفصلان

ر-مهثمصللحاتتوجذلاالسينمائيالنقدوفي

يخعصدالذيألسينمائيالفيلممبيانتميزالعالمعليها

عهلا-رليمتالذيذلكوبيبئ،خا-لنصةبصورة-ترفيهما



يخرال!--،التيالطريقةحالايعلىنتبع،!ولسو.فنيا

يدانسالكت،به،وضع!الهـتيالقدمةفيلس-:هونجون

!،منيويوركفيزمثرالذي،(وانفيلمالمتحركةالحور"

صورةانه،ءلىأترؤبهااؤلملأمالىؤجديور!يروالذيا.71!

لاع!،لالىاللاشارة"فيلم"اصطلاحإسشخدمو،متحركة

.السهصن!،ئي!ةاأغنيةا

--لمرمالاؤورينحركةالمشلصورابينالفاصلوالخط

ةؤض،أولا.الهرديةوالاحكامالاذوإث!منحمكاب"ولسطيختفي

ناالمء*كمنصنإإ--ركةآصورا،محصظالتعق!يىهـبانصنيدالمز

دق.!،هدالمش!ذاكرةفييبقىصؤثرء-مهدعلى"ؤحتوي

ا-ت-د،.وثقيلةجاؤ"اجزاءعل!اأفيضيا!يمالمبيحتوي

فر.)-م111ط!ير-لىنريالذالكليلتأثيراان!ثلىاتغ"!نسلهـ،اذا

كلناتو!ر-ناهذينيم-زالذيهوأضهالم"اؤىاالسينه-،في

أذقيايمإفردياالحكم.مش!لةتزاللاؤهمى،ك،السين!-،

المعشإدخع"رمناوالم-ضعربصنؤل-س.متهرجكليمثله

واحف-ر،فنيةرائعةانهعلىالء-لمميقبمبناقدلواجهان

ا-!دداهذامثل.وقبيحكئببكفيلمويراهيسمتبعده

الاعكل----،لنقارنعندص-ايحدثقدالنظروجهاتفي

.ونح،؟!اهـ--ت!ماتاريخؤيب!،المعترفالجيدةالفنبة

وة-"ص،،اهميتهلحسبترتبهاثمببعضه،نه،.رزهاان

.-ةالفنب

ت-ص!*موالسى-ء،الىينظرصنهورالجهمنوهناك

قص-وشه-!الىيشهر"نومنهم،ؤ:از!ونانعمنعا-زة

إ-،صةأولاقتالونمل-كلاونرز.للاتصالسى(4

،"ال--ءنالدؤ،عصروركةفينث--جكف،تجعلالتي3!افيةا

ث-ر5ا!اعطائن-!ويليسضهـروطل!وواعط،ز،فشاهـاباعتبلر

:)ا-"التإالنقاطزض!عؤطسوولكننإ،الف:بةا،عمالمن

با؟ضسمبةلصعوبةبادوهـ،يتسمالضقديالته:يمان

*احافيالخصوصوعلى،إ"ه-راجمإاالتعبيرلولأسائل

فلامالاقلىفيوؤ-"الترفلامامنعدداخلقتألضي،ال!ينما

لم.تلا1المىرعراتالفنية

؟-ندبتارانايضااعتجارنماؤىانضعانضاوعلب

إ.ن!ؤرراران.واحدقرلىءنبر؟ثحريقل4اد:ء،ئيىفلامالا

"وبالاضا،الاخبرةعاماالاررعينفيألا،ظ!رلمملجادا

إهـياالاصر،الاموالصنلكثبراغطتت!لمالفيلمصناعةانالى

،والض*تصكالاؤ*-،رصجألفيالضحصهـأصبام!،زيةمنحد

والاكثر،ؤردانسانخلقرونل-صتإلخ،صسةلفالاعما

ؤفي،اوسهـلمةا-م!تالغيلم4وسيلانذلككلمنةاهمب

اللوح!-اتمثلاوالمطبوعالكتابصثلالبطشمتناول

المسحجلى"الموسيقىاوتوعراؤ-ةالفوالصوراوالمرسمومة

الامريهختلء-وسوف،تسجبلشرررواواورطوانةعلى

رءمبحو،(ت،روكاسبالفيد")5-ملعندهـ،ب"جدهةبصور

!عميما.اكثر

وجهـداارركيزيشطلبالفيالعملبأنالاعتقادماا

ؤ-إإمالاببنالرءيهيزعندهـ،خاصة!اماعتقادلهو

مىناورديدالالتدلك،فيهيةاكرالمسيئماوببنالجادة

ازء،ءالتسلبكأعادةهمأدنمتاواكت-بواقدفر--قالمت

الس--صافيما.ال!إمءلىالفرجة

مقاالةفيإتقهـطةاهذهعلىانؤءوعفىرر-ت،.نليإحسرو)

"ارتديفواريدسو!ا"زرداي!"في"السالبةفلأمالا"

الرديتةالافلاموضعانةمنالرخكمعلكما(7391مارس!عدد

((الفيلم"مصطلحيمهمتخدمولم/دالج-دؤلملأمللانقيضا

3ل!يمقا-جحور./جصينكنق"ة3لمت-ضارلحوا"صصطلحو

السهوهـ،:هيالافلامتفبب"موياهـيةالالىالمممكد"ار

الخمولفخفيوايق،عه،بالمغرجالت!ررر3!ةالب،إهـة

اللجما%لى.

شبب"ورمساطةسهولةمنأفيلمإأير-رهالاحسالسالذيان

.فب4ينبعثادللدعارةلميتيثبر؟اذياالاحساسبذللمث

ومن.الظلاموسطالمختلسالاغشجاهـالكسولمنلمحة

وت!خلص:اصقلناتعيدالجميدةالافلامؤ،ناخرىنلحية

الآسنة.المستقنعات.فيالخاملالفرقذلكمن

سنلهلمتلبعشضااثناءجمناتطالالجيدةالافلامان

هـ-ذهمنتشخلصظر،نوبطهالبنا،شييئانفعلبانمقاءدن،

.3بالملتعةالاحساستهدماندونالبلهاءالبلادة

بالنسمبةتر!يهيةوسيد"مجردالاؤللأمتعدوولا

والاحسالأسالتأثير4لاصكانبأهمعقويفتحونلاإبئالذدرادللأ

اهمبةاكثر-هئاكفلبساهـصبول"داامامهم،رونهبما

وز-نفيهنوضعالذي(ضمعأثواأكانا)المض،اختهب!ةمن

.4السم!ف-،ئرالاؤلملأمقبزر

يئب!يىالمادواضحاببدو،الم!دارهدانمه-إموطالما

يجل-رارقبلوء(طفب،فكرب،نفسص"الفرديهيءالى

رر؟!ي،الجديدةللاقلاموبالنمىصبة.الفبلمعل!ىللفرجة

اًيمشرل!التيبالفيلمأخاطناالمقالاتيقراانالمرءعلى

قدرو،الاكثرللافلاموبالئسبة.قيهـميئق"ذإنامتاب

وا)كتب،المقالاتبقراءةو!لبا)ستزيدانالممكنلمن

.-ت،وله!،التى

نفسسالخاصةالفائدة.صاقشنلسوفبعدوفيما

الم"ببساطةزؤبهدفشوالانولكننا،السينماائيالتكتهك

1!كاكلما،السمينمائيبر،لتكنيكالمرءمعرفةكلمارادت

وانيهنزلهانيريدمايعهموان،ا.لفياميقبمانالاسهلس!

ه-،تاوفي.نفسهللمشاهدأ:سبةبااهميص"علىيحكم

السينماونوادي،الفيلميةوالدروسطال!-بفانالصدد

ئتعلى-!انكذلكالمهمومن،للصايةومفيد.ةمهه-"تعتبر

!ؤتهـبىالتيية2والغاصالغرهميفاتاالاختلاؤالثصبهاوجه

علىفهناك.الافلاممنالمختلفةالنوعيات،ورائ!من

التسجيلي،والفلم،الروائبىالسرديالفبلممالمثاللسمببل

المهك!نمنكانفاذا،أتجريديةاوالافلام،الكرتونواؤلملأم

كانمهماواحدفيلمعملانالؤكدفمن،ذلكنفعلان

مماجمثرعنالسينماالمرءمئة،ضعلماريمكن؟قصيرا

إبمتبمنكاملى-طنمجموعهقراءةمنبهتلمجيد

.ااتضرلمحااو

الثانجبةللمرحلها،نيستعد.،الفهماالمهيأأهـمرجنماان



التجربقيلمارسة،ايالفيلمعلىالفرجةمراحلمن

اصبحوقد،الشات-ةعلىللتركيزنفمسههصألقد.نفسها

لا!-ضخىدامقتالوحالىوالان،التفاصيلإكلمش-قظا

.المهاراتوو-ذه

المتفرجفعلى،الفيلمالىصحيحة"بطريقتظرفان

يعتتقوان،اية،عهفييدخلانيستطيعماقدر

،منالمحتملجيدفيلمنهايةفي.عنهلتولدالتيالعواطف

انايضاالممكن!نلكنعاط!،تشحنواننبتهجان

ساكأيننمضيانبعد،الطريقةليضفس،وجدانيانشبع

موسيقية.معزوفةسماعاوللفنمعرضقي

:فياماي!شماهدةبعدلفؤاليثارماودائمل

:9يى،هدهببضماإءيلمايحللانالمرءعلىيجبهل

يتف-!لاالذيالنوعمنالس!!الهذاعلىوالاجابة

يمفضفرجالمميصحلاانهنعتقدنحن.الجميععليه

الذيالمضهونفيواقعيةبص!!رغيفكرانالاولىالمشساهدة

لهذاحدمالمستالتكضيك!ىولا،توصيلهالىالفبلميسعى

نااو،المشاهذيشتخ!انر!كنشيءملي.الغرص

روذاان.فضيرانيجبنفسها4رالتجرعنانتب(ههيحرفط

قبيحا،مشهـدا،ذهنيايلح!"لنالمشاهدانيعنيلا

ببساطةفهو،خاصةبصورةومتوهجاذكيهاتأثيرااو

.ولكنالممثض،هدةاثناءافعالهردوديهجزيءأنيستطيعلن

عندكل-،الت،ليةللمرحلةالعمليةبهذهالاحتفاظالممكنمن

-حالايعذى-نذكرانيجب.الفيلمبتحليليقوم

علىالفرحب"عملب"فيالمشاهدخبرةلأازدادتكلماانه

الصصب:ما"ى،التكتبكعنمعلوماتهازدادتوكلما،الفيام

الجد،!ةسائلوالوا-لتفاصيلملاحظةعلىقذرتهازدادت

.قر.ر"مقدرةيطورالعقلانيبدو.الفيلمقيالمسضنضندمة

يحدفثإ،الإ،شرةالفردااستجاباتفيتتدخللاكامئة

الساش!ة.على

يى،هدوان،4بسهوليصادانيم!نلاالفيلمولان

وا،"الروافييحدثمثلما،ثانيةمرةمشاهدهبعض

"الح،ؤهده!يالذاكرةقانمسجلموسيقيحفل!ى

علماءاثبتومثلم!،.الفيلمحففعمليةلمحياساسية

عمليةور-نالذاكرةبينمباشرةرابطةهناك!فانالنفس

*طو)ورةلضساخرسببعلىنعثروهنا.التركيز

الفيلمعلهىالنفسيةحيويتهكلتركيزعلىالفردمقدرة

.المشاهدةعمليةاثئاء

إتاثىبهئوصيانيمكنللثضاولأسلوباؤهناك

منالنوعهذا،!ميمرةلاولسرديروائيفيلممشماهدة

فظرقاينلاحظوؤكن.حبكةاو"قصة"توجدالافلام

مثلمنطقيهرطريقةمسلسلةالقصةكأنتاداالساسي

ومتشابكةمتداخلةكانتادااو31(رينوارافلامقصص

الاصةراًلابن.فرنسيامخربم،...-3918)رينوارجان)محثما

ا--ىا؟!ا.عامهابر.رتوارا،جس!تلمظيم11التعبيريلافنالن

ا!:مامخر"بمنيعتبر،!داكافلامسظاخرجوأارلمحدةالولا؟ت1

؟!

.)**(رين!4أينااؤلاممثل

وانتوتثتمضممة"--،الحبكةء،ىتعثرأنالمفىدومن

منيقللسوفهذاانمنارغماعلى.الة-لممتعثساهد

،ريو،ونجوبالسيننتصفحأنالاحسمنومن،ألاتارةعنصر

والتبرير.عليهالحصولالممكقمنكاناذامشاهدهبسن

اكثرهي/الحبكةانهو،هذالاقتراحضانقدمهالصذي

وانالسردييا-مالفيفيالتقييمزستحقالتيالمناصر

ا)مسمات،على.يركزبانلل!شا!دتسهحاحبكةامعرفة

فهذهواخيرا.الفيلممشاهدةعمليةاثناء،الاخرى

ماذا"مرحلةمنيالتحلميلتدفعانالممكنمنالمعرفة

.("و))كيف"لم،ذا":اهميةالاكثرألاسئلأكأاالى"ي!هـث

المهـمالفجلمممثساهدةفيالرءيرغبأنالطبيعيومن

تاء:حماتعنتكشفءسوفمثاهدةفكل،مرةمناكثر

تفسدالمشهدغالانأملونحن.دقةواكثرعدإدةومعان

إ،لتجربضةالخاصوالتشويقالاثارةمالفيفمالمت!ررة

النقدية"القدراتانالغالبفيالمحتممنولبهن.الاولى

جدردد،مشاهدةكلمعاعظمبدقةتعملفسوالفردعند،

ق-،،سوالفىإملاحداثالكليالمضطورفيعرالذيفحالشخص

أهـ-.حالوورو-ن؟الخاصالىالعاممناهتمامهيحولط

المستضر.الى

الطاإبيتبعووالمايجبانتيالنمودجيةيفةوالطر

الممسحاهدةبعدالفيلمدرالسةهي،السينمالنيدرس!الذي

حمسسمحبشيث،مماثلجها"رديولا،اوالموجهارعلى،الاؤلى

الطريقة5فبهذ،صورةصورةالفيلمنسخةيشاهدانله

يط-إتسعيسموان،المدقيقةالصورةت،بع9انيستطبع

مم!:"لشمتالطريقةوهذه،للصورةالمصاحبالصوت

يستقرواانيجبالمشاهدينومعظم.حالأ!يعلىدائيما

اكثىرالجيدالفيلملمشاهدةفرصسةكلينتهزواوان

.مرةمن

ئهمرةالفاميشاهدالذيلليمتفرجصميتانتوولد.يذا

؟لمتاحةالنقدي"الدرالى،تقراءةمجردمناكثر4الثانب

نا-دالمه"ن:للاولىالوصية.الاولىلمشاهدةلبعد

التيالمشاهدال!ثانيةللمساهدةيجلساًنقبلالمرءيدون

قائه.يضظموانالاولىالمشساهدةمنداكر-"لمحيئعلق

وقائ!مالفيلمنهليت!ونا'لتيللاجزاء4وءصعى

عا-كماوالحصولجزءكلممهس،تكورالمعتيبالمشاهد

منوالغرض."سهولاكثرالتمرينهلىايجعلالسيئاريو

جمطفيافلامهواثرت،الشعرولةبالواوجمبةسراش!هوهـ!.لكبارا

افرافسواالمثصالورلمالفرنسيالمخرجبنهمالذرفميينمنالمخرجينمنكامل

افلامسه:اهم4يفورنياكاليءإيىا/+يثمى(...-؟391).تربفهو

."المر!لمبز"و"اتلالا"و،(ا)كبب-راوهمواال"بو!"ريمدام"

اهممر،،فرنسبمخرج0.01-2291)ري!نيهالين)*!!

والاصالةالموهبة!ميزهمااهم.؟لرنسيةالجديدةالموجةمخرجي

فئنالاصروال،3"و"حبيبيهببروشية(الأ*ادمااهم.الفهـرية1

."ينبادماد



.ىت-ت،ولإقيلملهيكلياال-خاءضعر!والمىس"ههذ

.رجلمحةااسشجاباتو:فيمض!اىيساء-دالمثاهـد

ت--كالمسىسهازلمسىتخدمانللمرءنرء3:وثانيا

ذلككاناذا)يهمسروان.إضازيةاالمض!اهدةاثنماءخفيفا

اثناءبملحوظاتهالجهازفي(الاخرربئازعاجدونممكنما

اؤحالوروردودوالتكتيكبالتفاصيليتعاقفيه-،العرص

فهي.واضحةال!ملية!ذهمنواتفائذة،الشخصيةهو

ز-حجصلايضاهيوانما،ضركيزاءاىفقطالمرءتسماعدلا

ليعد.فيمماللدراسةمحدودةغيرفائدةذو

مث،وو-!ذرون!ةالثالالصرحلةمسشعدورالانوزحن

نا.ءتصاه--دكأللالممليةالمارلىصةبصدلتحيىلأ:الفيلم

ذألمثومع،يث-رز،اإذيالى--كه،ئيبا.إع!لملم-متهيخعمعظمنا

-بمالفيلعناللفظىاحلامابهىفيةمن-نواثقغصرغالبمافنحن

سربتحدنبدأانتطعناالىبمى،ور.التجربةاعنالكتابةاو

ارتي!حبلاالمرءانلمؤكدونالذبنهؤلاءضدحمججنا

ألمجاشصهـغالذاتب-ةهـ!الىخجاباتهمنابعدالىيذهب

ألالص-"جار،ز،هذه3:،تراذاانت-،نعتف"نونح،للفيلم

اتزء!-رألىتخدص:-عا-مااذل-دلاثفكل!ى،فحصدون

وب!!فسأفي،ويعيرءهبماندونإربسالمثساهدان-،سقراط

صر"المءترلتحليلا"ؤ،ن،الدراسةحجراستداخلخاصة

روتهاكأرلذاتيةاالفعلاردودتبر،راغاإب،يكونللفيلم

.هذهالفعلأردودياوتحد،ارلاغووسبرا،لاتسما+

ناإ.ؤعدءتدفاسحت،111ورددورىتكانوربما

زؤكدانيهكنس،نفسهلح-موبا،إروضا"لفنياالعرولت!شريح

دأووء-استقييمش،ؤ-يدورايلعبلاالورورلارةصحعدم

كلت*،:ل"ن،قصمينبءتخاء-طدامالاحال"قب.إحاد؟ركا.لفنيا

.خصولى"الاموراكثرهوالوس!روؤان

لىبص--لفيلمايثيرهـ،أضيأف!،روالاالصواطفار

م----ط،ع،قدرباع-رر"-،الاء-ور،سإرجبآلاواىالشاهدة

ذه3نفرحىانيجب،ا)صا)ضةالمرحدة!ذه"فيالانوتهـكننا

رتفحا)ذيالسياقفيوزضمىس،،وندرلسهاالمهمثساعر

الشاهـلضوىالمسساىاالم:،دث!هـالخاصالمسبتوىمنلها

.ألص،م

ساوب،الا!قشسةللم!اتخضعتزالءاا!!يالامورومن

-ئيالفتالعهللحلتشرالمرءيتخدهانإجبالذياننقدي

هـذه.،لد!يواتشيالاوليةالاستجاباتنقضلأندون

يقومالذيالاساىرهيتظلاريجبالتي:جاباتالالى

التحليل.علب!ه

ليحبنتأخذانيجبيلالتحلعمليةانزمحتقىدوزحن

ورائرانجليزيشاعر(0185-0177)ورثفورثوليام)1(

بالطبيهكأبولعهمهروذءانجلترافي4""الروما./المدرسةروادمن

ا؟ية.الدير.قرااللميبراليةمعالمبكر4وبننعاطةالانسانيئوبنزعنه

و-هاتعنعبرواالذبناهممنيدجكالورالانجطيزيوق!لمههوويمتبر

النقد.فيالرومانتكيةالنكر

إحص-،ءساوتلك،الروائيبالسردأخاءصةأالمناصرالاعت:،ر

.ىنفصلانلاانائصمصرقهذان.المرفير،لخكتصكارناصسةا

.ؤضراضاهؤاندرسىانعلء---،كانربر!انول!

منسلسإةىنءبارةا)روائي،هىالسرد"عمليان

بينالشخصياتالانسانيةألعلاقاتتضموقتفيالاحداث

،ياتالشخصىبهذهالحيطالعالمتضمكمى،،وبعضها

اكلعلباحدثتلتيلالاحداثوء!ف-ترصورن،وربه

الفيلم.خالقلي،!2.زخيلهاوجعلالتنبالصورة

منبالعديدتمتمالسردلممليةاتتعسيريإوبالاسان

القصة:"حليلهايمكنالتيالءطربةقىؤ-الحاالسمات

رلص-رفو.مأ.حددهكمابىضه!،والفارق)ب!"311او

-قيسردعمليةبينلفارقاهو"4الرواأجوانب"بعبارة

ألمنسىمي،الزمميتسلسساهاوفىخلالهماالإحداثتقع

اناتخضعدورععويةبصورةفيهاالاحدأثتتم4وعملي

.(حللتسله!اذلهى

،أصراعوا،أشخح!مياتارسممايضاوهناك

احخ.ا.لخازلهـورو1،اثحدلاا"كانوريكولد1،اء،تضوالمو

زثبوتالمشاهدالىالق!-"إصالا5-نالمكلومن

ال-ي!ةالق!مثلالنقل،الوسائل*نبمزربماو،ستمددة

الم،رر-نمن"-البحثعملىاتمن4عرولمسفيبطلحوأىتدور

و01كس،اردداو1،ةقصيرلا؟1،يةاولر1ب(أورررأهـ،دسر

شسن-لفي،اوالاوبرافنخلاأسمناوالتحركة-ورباله

التيسكالالا!هذهمنوا!دوكل.الغنائي-ةالقصيدلاة

نفسرباستحداماكتىت!افهالمهىثنممنالقصةفيهاتصاغ

إءكنامنالواحدالشكللتجربةولكن.السرديةالصن،صر

روختافة.بحسورةتلقي!ا

كل-اأ*،فياتتحققاوالترصورعناصزع،زتومهط

لقصذتماماسختلفةبصورةنستججمب.از:،كدالم!ؤءن

العصوكأملحىسةفيسجفريدبهاقامالتيالرحلة

جيرودو)1،ص!رحيسة،وفيفاجراوبرافي،الوسطى

3عة-د")*(فريتزلانجفيلموفي"سرغريد"ب!وان

."س!جفريد

اولنشر!نسيثراميكاتب(لى؟؟لا!ا-1872)جيرولوجان)ا!

السلكفيالاولىالعالميةالمحرببداي!ةمععمل.1.91عاما4اعما

مسرحببتى4وكتباًاحرباث،ءللدممايةوزيرابنثمالدبلوما!كعه

(1بئلببموركنصديقي"هـوالةمناؤننمبسهـاا:التى(،اسر!رب"الاولى

"3291"جوديتال(38ايفيربرصون)اعمالهاهممن.28!اعام

."الكنراو"((متاعبلامسافر"و((ت"،""انهرفنزد))

فياشنهوا!ا!بمامخرج(7691-.!18)فريتزلانج)*أ

اكإزيةسيطرةمع3301سنةالمتحل!اولايات11الىهاجر،العشرينات

،2291ماليىزإ(لدكتور1افلاملىررملةالمانيافياعمالهاهـم،الما.تياعلمى

هـ-وت)"النبيلونرق1الوالثللاليسن6؟91،(مترودوا-ى))وفيلم

لمت!د!االولاياتوؤء2491عام"ويمهلد3انتقام"(سي!فريد

.اأالنافن!فيالمراة"



فض:-!""وسيلؤكل،الالسباباتحتلفانيجبولا

ؤ*د!وألف!مةءض،ءسلىينكلالذيإسرديااسلمنبهـ-،زسضخدم

.4ا)وسيلهذهتمشددالتيجداالخاءمة،تالمسه

ءجا-رطثمااذادثراب!-ورةتت!ضحرروفأنتعلىماتهذه

المرلية)!،،لهاىمىإ،،الوهذه.-ر!حةالمتلىعوراؤنإىا

ا)منلافيت--،تصتدلبهاااضيء!الضيادبي،نلغةويرالمضفردة

..الصوتبعنصرحةالخاالأبعاد

انتحتب*-بئ،دحبالالىعددندركلاالعادذفيونحن

.ندريأندونضي!أبهاالمىإستظعف،ال-ي

وألوق.ت،ديالمالوقتببئلي،افارقنسلمونحن

وليضأتيىر،ادشاشمةببعديكذلكنسطمىدا/ئيالسسينص

.أزيالمخووأ)تطور،لقععاوعمليةلقريبةاأللقطه

اخرىمابعاداتعيىخاألت،ريخالىنظرةفانوعموما

الر!ادمن"متنافمجهوء"فهت،اك.متعددةنظرووجهات

الار.نباكم!نبنىوطىوااصيبقدالمثماهدديئأندد.زؤ

إتو)-فطا)11*"ليورترينأدوأستخدمعندهـ،يشنواكشو

)يفالضو()!يف!نتجر.و.دواسضخدم(1)(السطح

!سرعاناد،لراياهذأخطدثبتقدو.()؟طعلخصأ

الإو)بة،ئيةفا!-ىاتمياديءقبولىكيفيةالشاهدون"لعدم

.التظوراصابهاالتيزلكمنوغيرها

فيصعوبةارنىيجدلاهذايومنافيالمشاهدان

امررء!فدمام!رج((191-9186)بورترستراوونالوين*أ

ع،م"امبوىا"رالقطسرقهة"فيلمهفياهـبمائيالتكتيبدخلاصه

ب4-دفيمااصبعالذيللحوامي11الموأءاجفكرةخلالهمنوقدم091،

استحدامفيونوع.الةصصجميأممرداعمليةعليهتقومالذيالاساس

هـنكثيرايضبةطأ!اواستطاع،لاقطةاوحجم،الكاميرا؟افيو

الكاهـر!1يرررانالصضطاع.التعلمصميةقىاللفالىالاساسيسةالهضالامر

و"و،،نسبب)الحركةحريةمنكبيربقدرتتفنعمرةلاولوبرملها

.(.بأنلقطةاويراًلتصوا!فةاءرلمكأم!يراالالازفيفال!ركةاستخمممقاول

(1مهاولقطات!كيب)ا!وليفيتم:المسطحاننوايف،ا(

/صورةالموة!وعت!وضوبحيمثفيهـلمتهابلاوتبابنلامبانترةبطريقة

.أبعادأولاعمقلا!صطحةمط

امريثي1امخرج(4891-1875)جري!بنتفىيزداركرا)ممه،(

أكأيكاًز-ارى."الص.به،!!الهنلدوا))يل!بهالىكفاد11لبعضيحلو

كطدراء-امرضاقوإبةاالل!ة1ا!ةخدممناول-المرنيةالصور

ا)ثماثلآءلىاًلل!طقىولء!!،واتحكمؤتيةبطريفةالاض،،ةواستحدم

ريخر!قبحمثله!لمم11ايهدا.عويوظف،.الدراصيالمرضي!دملحوعا!

ا-لوتوديم،الكا/"يرايطزواا!تخدامديطور.المطلوباقفير

ات"ءمب"او))4191".مسةاا!كلو"ؤلملأء4ااءم!.لهصصىالسردا

!191.

ءدةمخملهينرنا!!راولقط-.يئاشخدام:ةقاء!41ا!ولص!)2!

،اوت!اربإنتباءنبب!ه!امار؟ة51،فبالت!اوالتضاوب!!طريقةهوات

علىروث!مد3ل"ناجزاءاكتةرجيرىب!ثالءركيح!اهـ:اء1قداخلاو

لي.ا*سواا

ألدأرد!زرن،أ)مىينطله-نا،وأىألتكنيلطأسأنىبوهم

هـنمجرثاأرروحدهو*،ليخعمامانلىهحنهلفيلما)غنإ--إدا

أ!اقي-رفيلمار!اإهـركانعل!".حةالأولىالاسال!به!5

جرا،خيتخدمعندماأمثمهـداو.ا)إزمتحدنهالدي

ا!نلء.زتصنردماوعندما.لىاور!همنوا،اعاى!نلنعتةا

عضدءتو01لمصاحمباعلىلص!وأمنألنزاأوالىتحو!ازيا،خو

منوكححيدء!"ا/أو،نثاملهاألاضدءداو،ا)كلالىي!صضخدم

وىم"ر-تت"ا.-كاالأخرىالجديد.ةال!يةالوسانلعشرات

ىأدرجمىحاحىا*لمش--رلاونحن.وبيانهـ،منه،قيورادسىاًللغة

ولسال!زهـممأ!ىبل،أ-*تمكأوصففيألالذهنمطالتدريب

و!--لمةأنولىهدهاختب،راىأإخرجاتمدفعأتيأألالسباب

ا!ت.مأثيالسيفلفنياؤلمميلخرقها.نناءوي،تلىلمث

نبإنجوامتمددوؤىمالمز.!ح!يلامطلىالمروودنابدورهلضفييما

..النظرووجهات

فيا،ممى-خدمالبياناوإنلغةسمةانمنوبالرغم

فان(فصلةمنىنساحةأؤ)منفتل.ثجزءايى"يتخفرأهيلمأ

فيجزءدل3يرردرإفيأإر-ورهيذاتهماالسمه"هذه

نتاجهيالاولمرمصنععكل،جهأن-الالتاجعمليئأدظءالفيلم

هـ،تبو،وممثرحين،ومنشجامخرص،بتطلبجماءيجهد

لفثم،،صوىطوضا!داوص،تهـىن،و!-ورا،وسينار

الفنانينمنخرا،وءدداًومونتيرمناظروكل!صمم،قىسىمو

ينسقأنعلي!لان،شخصيةاهم!ووالخرج.وألفنيبن

مخرجونيضطإعوأحى:،نا.ونإلاخررهاركلومألشيالجهود

.دورصنر،.كثروليإزوارسىونلت،بلنضمارإيامثال!ن

لاا)هيلمون3.زأضيأألجهودتسء-ععيفيصاتعلىأضعددوا

أدرا!3ز"و!ر!أىاتض!ب!ل!-،وا،ذق!المتفرجزمساعد

.الوسىلم"هذهتواجهالءيوالمعوقاتبا،مكازيات

!**

،ضحذيلإخاصةأ"-،زت،ءنو))زلمحترنونحىوألمدنر

كليةلمشتعيدانا-ولاهدطالمتحاولانيشحب.الفيلم

ذلمطبعدبم.الفملمعنالاواى!،،المىإءطازطىالمىمش!اوبفدر

هدهعلحماوالاضافةآت-حيحواادتدء-مرونبىزيديفوم

دونهاقدكى،نالشيا،،لأحىخ!اتب!راجعةوذلكاالانطباعات

حإ-شسأ-هـ.أإدجدورنهـاطىوبالإل!ت،للفيلمهـ،هد.ز"ثم،ءا

إوتكارال!مباءةور!ر،الحهـهـتعا-،،سجلالدي)ضسجىلا

زتء،وأىال--يرث-ء-ورهاقط،مأتياالاخرىا)عناصروكل

المثحاور!ة.عاىمعلباخملهرتا")تيالفىلهيةألمادة

"ؤم!رو!ث،المسددف!وودلهز"ذا-دفيوالضحلبل

هـ"--ووا.ل-اىاايتى،)ورالءب)بمخالقردريىالذيالممطون

لبمةللدراإ"ؤقواررسلاآمإلمبلماتو.ليةلمحهاههذازسزوك!ف

ال-حبير؟بطرقالخاصةبال!،ءرؤ"معرص،آفيلمالنقدبة

لرطاؤرادالادورذأكتىش!نو)،وإ-،لى،،،المىنوبلغة

(وه:-،كلممالفصصض،عةفيالجءاءيالعملرقفري!ونون

ائنتا-لوء-؟ولي:ن،4ؤالمعركلرهلي-نت،رر-برر---،كأليخم!،ا

ونف-سكلى(له!اسا!عضهداكوردهـ-خوىلان،اهوعستو



بهالتصضعلتياالحساسيةودرجةالذكاءودرجةالخبرذ

.المتفرج

أطريظ؟.اكأزتفربما،ألروائىاًلفيلمحاتةوفي

عن!سكلفحصهييتبعهماأنللمرءيم!نالتيالثلى

يقونمنقطةكلوعند،لدةعاىاتروائيالسردعناصرمن

-3شلىانالمخرجبهـااسشطاعانتيا"اطريقةةشق--مأظتمرج

السمينمالي.بر،لالى-لوبؤ*،رالااؤالمشاعر

عنسسيوجدلاانهيدركانايص!االمتةرجعلىويجب

نايمكنالث-جاءوزض،الاخرىالعناصرعنمستقل

بعينه.تكنيكعلى!نفلبق

أتحسنقترأحاتاسسوىزحرخلمنادوحشىات-،

أ/!بىزمضيأندون،بذاتهقي،اذمايى،ز،باعتب،رهالفيلم

،دطرختمابالستثناء،مباشرة.التفرجمارلمى"ماوراءما

انتت،ذمنبدفلاذدكومع،وردالتطاتنقديةالادأذحول

يستحقلممافانه.تحليملاستكه،لاياجلمناخرىخطوة

في-حدةعلى،بعينهفيلماينكتث-فان،بهألقيام

ا-ىالينمايزديانيمكناكتشمافا،اتس،عااكثرسياق

أخساؤلاالببالاضافة"لاذا"اؤلءقالش-مجالفيلدخولا

خر:اوبتعبير.الةيلمأهذانس:ةبا"كيفو""رو،ذا))سكلن

هذهلجةمعالىار،لاحتباجلششعروإزن.،الهيلمنفسركيف

."مستقلمعاتجةالمعقدة4المشكا

..صفيربورجموازيمذكرات3

7-االصف!!ةء(لىالمئشورتتمة-

!صرهالذي-ميشوتدفعالتىنضس!،الص!اذجةبالشجاعة

سن!4خمسينمنذيشهجىانالى-الاس!معالغناء

نا":اذنالعبارةتل!ك.يغمثىانغبرهـن،وصوده

."*الاغنيمنأهمالمضنمي

الكلصةاعطيباناقنعتنيالتىااتالمسببهياذنهذه

،متذبذر،،متنافرا-نفوسنااعصلاقفييشء-م!اأكلكذلك

مرصودةزكشقلمالشيالنتفهذهازشروبأن.شعلبلا

،متكسرةخطوط.الحياةفىتتماسكلانبل،للمنشو

،ائرءريىدانسجامنقماةعنرتتلاقىربصاخطوهـهاربة

وهـميبدو.اصدقاءإمضعندهاياقىان،يومابلغهمااذا

ألاجتراراتهذههجرتقدوالغناءواتنضالالتعذيبان

ناولعلها.هذهالمتوحدمكررات،ألشيءبعضالمنفرة

تاالنفاوالفلح،لباهدابا،الزمناة-طراب،في،تكون

.-ىعلى،تفعحعوو!يأ،-"الموحىفهـ-،تخلالتجمأوالزبد

.الرهـال

غمىيرصارا

!يه

حديششاصدو

يهفصصيهاكف،91

!بدبنالعفي

!

(أ!لطبعه!مي!ه!بعة!!

أ

!

اففه

الثالثة(ائطبعة)

4!فاا!ا

نثة(الثالاتطبعة)

!

!وصن!!و!هأ-ملص

!
لم!1!19ؤ9ة

فألهع!1"ناصيع!

ا!دإردارمذمبفرانظا

!و!!ه!!لمممم!لمي
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