




السينام! هي ما

بازان أندريه منظور من

تأليف
أندرو داديل

ترجمة
إبراهيم زياد

مراجعة
عيل الدين عز الدين جالل



What Cinema Is! السينما! هي ما

Dudley Andrew أندرو داديل

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

يرسي ليىل الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ١٦٠٣ ٤ الدويل: الرتقيم

.٢٠١٠ عام اإلنجليزية باللغة األصيل الكتاب صدر
.٢٠١٨ عام هنداوي مؤسسة عن الرتجمة هذه صدرت

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع

هنداوي. ملؤسسة محفوظة الكتاب هذا لنص العربية بالرتجمة الخاصة النرش حقوق جميع
إنك. صنز، أند واييل لجون محفوظة األصيل العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع

Copyright © 2010 Dudley Andrew. All Rights Reserved. Authorised
translation from the English language edition published by John
Wiley & Sons, Inc. Responsibility for the accuracy of the translation
rests solely with Hindawi Foundation and is not the responsibility of
Wiley. No part of this book may be reproduced in any form without
the written permission of the original copyright holder, John Wiley &
Sons Inc.



املحتويات

9 وتقدير شكر
13 مقدمة
27 العالم يف الكامريا بحث -١
55 للشكل املحرِّر استكشاف -٢
91 للُمشاِهد مصباًحا بوصفها العرض آلة -٣
121 السينما موضوعات تطور -٤





كاسيتي. وفرانشيسكو بروموفيتش ديفيد إىل





وتقدير شكر

دراسات يف الدكتوراه برنامج ضمن قدمتُها التي النقاشية الحلقات ثمرة الكتاب هذا جاء
الخمس السنوات مدار عىل الربنامج، هذا يف املشاركون يَعرف ييل. جامعة يف السينما
يُعجبهم. لم أم هذا أأعجبَهم سواء نقاشه، ويف تصميمه، يف به شاركوا ما مقدار املاضية،
يف عليه تُصبح أن يُمكن وما السينما، عليه كانت ما حول حماسية نقاشات ُخضنا
أعمال قراءة من — استفادتي يُداني بما يكن لم وإن — استفادوا أنهم أعرف حياتهم.
وديفيد سوبشاك وفيفيان رودوفيك وديفيد دون آن وماري ستيورات جاريت من: كلٍّ
راي وروبرت روزين وفيل السرتا وجيمس تزيفيان ويوري جيمسون وفريدريك بوردويل
بقدر استفادوا كما مقابلتهم. ومن برانيجان، وإدوارد جاننج وتوم كيثيل وكريستيان
ُصِقلت كما والنشاط. بالحياة نابًضا الناشئ ييل برنامج جعلوا الذين زمالئي من أكرب
كاسيتِّي فرانشيسكو وخصوًصا: هؤالء، من كثري مع املستفيضة املحاَدثات بفضل أفكاري
كانت جوسليت. وديفيد بوكر وبريدجيت مارس وتشارلز ماكاي وجون ستايماتسكي ونوا
الكتاب هذا تبلور إذ الكتاب؛ هذا أفكار فيه ترعرعت الذي الثاني املوطن تورونتو مدينة
حلقة كيل تشاريل نظم حيث تورونتو؛ جامعة يف اإلنسانية الدراسات مركز يف ٢٠٠٤ عام
يورك؛ جامعة يف ٢٠٠٩ عام الكتاب وانتهى موهوبني. طالب ستة بحضور مكثَّفة نقاشية
مثايل. فكري ُمناخ يف كتبتُها، التي الفصول الختبار تريفونوفا تيمينوجا دعتْني حيث
حوار يف يل عنَّت التي األفكار أهم نشأْت النقاشية، الحلقات هذه لكل تحضريي وخالل
دوروفيكوفا وناتاشا جيمستويدي مع مستمرة محادثات ومن فاتيش، دايل أنجيال مع ُمثري
الذي إلسيرس توماس دور يأتي ثم شوارتس. ولويس يانجر وبراكاش مورجان ودانيل
التبادل يكون أن وينبغي العالم. وعرب ييل يف حدٍّ، بال وذكاء ، حادٍّ إدراك صاحب دائًما كان

هكذا. ومفيًدا غزيًرا دائًما األكاديمي



السينما! هي ما

من أكثر وجود أهمية بالنقاش، كما باملثال الفرنسيني، الباحثني من كثريٌ علَّمني
الني وميشيل أومو وجاك أودان وروجيه بيلور ريموند هؤالء: ومن الفيلم، لنظرية ه توجُّ
ناربوني، جون عني شجَّ مضت، سنوات منذ دوبوا. وفيليب ماري وميشيل فرنيه ومارك
عىل البقاءُ رائًعا وكان بازان، أندريه الفرنيس الناقد عن كتبتُه فيما البارت، أندريه وكذلك
يُحزنني عزيزة. صديقة كانت التي بازان جانني بغياب حضورهم ذكَّرني معهم. تواصل
التي سينما» دو «كاييه دورية يف َمن كلِّ شكر أود كتبتُه. ما إليها أرسل أن أستطيَع أالَّ
بوردو وإيمانويل باكو كلودين مع وأتحدَّث تقاليدها، عبَق أستحرض كي مراًرا زرتها
حينما حتى عوه، ووسَّ ُمبهر نحٍو عىل التقليد ذلك واصلوا الذين فرودون، ميشيل وجون
السينمائية فرنسا ثقافة يف اإلسهام يف وتستمر تصمد ولعلها تتبدَّل. الصحيفة ملكية كانت
نيو يف وخصوًصا العالم، من مختلفة أنحاء يف ميشيل جون قابلُت ولسعادتي، الفريدة.
العاملتني بوتو، وساندرين سيل دلفني بفضل — مرة من أكثر برفقته كان حيث هيفن؛
أكثر أصبحُت الذي ديبليشان أرنو — نيويورك يف الفرنسية الثقافية الخدمات مكتب يف
الفضل لكن وداني. وتروفو بازان عن شديد باعتزاز يتحدَّث سمعتُه أن بعد بأفالمه إعجابًا
التي والطريقة بازان، عن نعرفه فيما ملساهمته جوبري-لورينسان؛ لهرييف به أدين األكرب
الكتاب، هذا لجوهر املكوِّنة األفكار من بكثري فقط له أدين ال املستقبل. يف فيه بها سنفكر
أعماله قراءة ثم للحرية، مدعاة أكثر بازان فكر من جانب عن للبحث بالطموح أيًضا ولكن
كثرية، أماكن إىل املسعى هذا أخذني عطائه. وبكامل املحافظة، املايض معايري ضوء يف
بصحبة — بعُد كافيًا هذا يكن لم وإن — كثرية سنوات ذلك يفعل وظل كثرية، وأفالم

ستيفاني.
أخص دُعوني عدة. َمعاهد يف مبدئية بصورة األفكار هذه من بعض الختبار ُدعيُت
جامعة ويف ماكِّيب، كولني مع بيتسربج جامعة يف تُنىس ال التي املحاَدثات بعض بالذكر
لوفيفر، مارتن مع كونكورديا جامعة ويف ليِوي، وبافيل بوكاتمان سكوت مع ستانفورد

تروتر. ديفيد مع كامربيدج جامعة ويف جرجس، سام مع فاندربيلت جامعة ويف
املجلد كوارتريل» «فيلم مثل: مطبوعات يف الكتاب هذا من مختلفة أقسام ُطِبعت
«َعتَبات وكتاب ،(٢ (العدد ١٧ املجلد و«سينماز» ،(٤ (العدد ٦١ واملجلد (٣ (العدد ٥٧

.(٢٠٠٧ أودين، (شيكاجو: السينما»
آلالن الصور» «جمهورية كتاب من واملأخوذ الكتاب من اإلنجليزية النسخة ِغالف أما
للرئيس محفوظة الطبع حقوق وجميع هارفرد؛ جامعة نرش دار من ُمهًدى فهو وليامز،
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وتقدير شكر

بداياتها من الفرنسية: «السينما كتاب ِغالف طباعة وأُعيدت كوليدج. هارفرد يف وللزمالء
محفوظة الطبع وحقوق كونتنيووام؛ مؤسسة من بإذن النزوني فورنييه لريمي اآلن» حتى

.٢٠٠٤ جروب، بابليشينج إنرتناشونال لكونتنيووام

أندرو داديل
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مقدمة

السينام هدفدراسات

ره، تطوُّ أثناء الطريق، منتصف يف ولكن البداية، يف يشء أيِّ جوهر يظهر ال
قوته. تتأكد حينما

1«١ «السينما دولوز، جيل

أريكم! دعوني السينما؟ هي ما

كثرية؛ بأمثلة باالستعانة إنجازها أودُّ َمهمة وهي «البيان»، لهذا السامية امَلهمة هي هذه
الكلمة، تعنيه ما بكل «راجَعْت»، مقال ٢٦٠٠ يف بازان سعي د تجسَّ املطاف، نهاية ففي
كانت لو فحتى أخرى؛ َمهمة الكتاب لهذا لكن األنواع. جميع من األفالم من ضخًما عدًدا
آالف من ننتزعه عنوان أيُّ ليس ألنه األفالم؛ من الكثري أذكر فلن كافية، مساحة هناك
من لفة كلُّ وليست بالغرض؛ يفي العرض أجهزة عرب عام كلَّ تتدفق التي العناوين

لتعريفها. فهمي َوفق «السينما» صنف إىل تنتمي رة املصوَّ السيليولويد أرشطة
السينما أخذت مبارشة: بطريقة أتحدَّث دعوني لذا، بالتعريف. األمر يتعلق بالطبع،
ثمانينيات أواخر يف ما وقٍت يف تكوينها يف تتشكَّك وبدأت تقريبًا، ١٩١٠ عام املحدَّد شكلها
ذلك فعل فقد ميالدها؛ عن ر املتأخِّ اإلعالن هذا أصدر من أول لسُت العرشين. القرن
فصوله أحد عنَون إذ الخيايل»؛ اإلنسان أو «السينما كتابه يف ١٩٥٦ عام موران إدجار



السينما! هي ما

طرحها فكرة ع بتوسُّ يَذكر كان موران أن والواقع سينما».2 إىل السينماتوغراف «تحول
ميَّز الذي السينما» لسيكولوجية «مخطط بعنوان ١٩٤٠ عام يف مقاله يف مالرو أندريه
وبني لوميري األخوين اخرتاع أنتجها التي الجذابة «التقديمية» العروض بني بفعالية
وقد عنه.3 مستقلة تبدو لكنها امُلشاِهد، تستغرق لقطات تجميع من املكوَّنة «التمثيالت»
عىل باإلرصار لآللة، ١٩٠٨ عام يف برجسون هنري رفض ١٩٨٣ عام يف دولوز جيل برَّر
بالفرق بعُد شعر قد يكن ولم «السينماتوغراف»، آلة إال اعتباره يف يأخذ لم الفيلسوف أن
دولوز م صمَّ كاملة.4 طفرة بوصفها قصرية بفرتة ذلك بعد انبثَقت التي السينما تُمثِّله الذي
إدخال بدء مع الفن، هذا براعة عن كربى بمزاعم ًحا ُمرصِّ األفالم، ألنواع املذهل مصنَّفه
يف بدأت قد الفيديو رشائط كانت وحينما االستوديو، يف اإلنتاج أساليب يف الرقمية العمليات
«الوسائط إجماًال يت ُسمِّ جديدة طفرة ظهرت دولوز، بعد والعرض. التوزيع مالمح تغيري
تقدير. أقل عىل الشك، موضع بها املتفاَخر السينما هيمنة وضَعت التي وهي الجديدة»،

يف آخذة السينما» «فكرة ألنَّ دفاعية؛ بحالة تمرُّ التقليدية السينما دراسات أن والواقع
ببلوجرافيات املستقبل، عىل يُراهنون وهم الشباب، الدارسون يَجمع حولنا. من التغريُّ
سيجفريد كتاب من دروًسا ويَستخِلصون وموتها»؛ السينما «اضمحالل عن تتحدث
يف محطتني بوصفهما والتليفزيون السينما سمعية: «رًؤى ب بجرأة امُلعنَون زيلينسكي
للتغريات ا جدٍّ حساسة لكونها له؛ عالج ال بتحوٍل بالفعل السينما مرت هل التاريخ».5
هذا كان لو حتى املثال؟) سبيل عىل الرواية من حساسية (أكثر والثقافة التكنولوجيا يف
هذا يهدف السمع-مرئية. الظواهر نطاق داخل مميَّزة السينما أن أعترب فأنا صحيًحا،
يمكنني ذلك، بعد الرقمي. املد موجة عقب املتبقية األفكار يف الخلط بعض فكِّ إىل التمهيد
يتعايش أن املمكن من كان وإن رقمي، هو ملا بأييشء يَدين ال للسينما جمايل مخطط رسم
نقاش موضع الرقمي امَلد ليس األمر، حقيقة يف منها. ويستفيد الجديدة التكنولوجيات مع
السينما مركزية من بتكربُّ بعضه يُقلِّل قد الذي الرقمي» املد «خطاب بقدر الكتاب هذا يف

يَتجاوزها. أو نفسها
إننا بالقول السينما قبل ما أو الفيلم بعد ما ملقوالت املخلصني تَنفري هنا أقصد ال
أحد يتساءل أن دون تتقدَّم كانت حينما نفسها عن تظنه السينما كانت الذي ما نُدرك
تفصيًال. وزادته وإمكانياتها، ملكانتها ُمكتمًال إدراًكا قت حقَّ وحينما وقدرتها، ُهويتها عن
«بدايات مثل أسماء تحت تندرج التي يَغ الصِّ يف الكبري التنوع إىل يشري أن املرء يستطيع
عىل ذلك مع نفسه الوقت يف ويُركز بتميُّزها؛ ويتمتَّع الجديدة» و«الوسائط السينما»
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مقدمة

نضع دعونا لذا، سأوضح. كما عليه، تزل لم وما َمجدها أيام يف السينما عليه أصبحت ما
نكوًصا. أو املايض إىل حنينًا نُبدَي أن دون الهدف عىل ونركز أعيننا، نُصب العامَّ املعيار
سبعني القمة فوق واستمرت األوىل، العاملية الحرب بعد متماسًكا شكًال َطوَّرت التي فاألفالم
هو ما واملراجعة. للمشاهدة بقوة تُربز حيوية، واألكثر األشهر الفني الشكل بوصفها عاًما،
الفيلم باستثناء التاريخ»، يف «محطة بأنه زيلينسكي يُعرِّفه أن يُمكن الذي اآلخر ح املرشَّ
أي دخول مانًعا ينبغي، مما أطول لفرتة الباب سدَّ أنه يرى الذي القوي الطويل الروائي
عدا فيما اضمحالل يف السينما إن يقولون حينما النقاد أذهان يف أيًضا ماذا أخرى؟ وسائط

ودرسناها؟ عرفناها كما الطويلة الروائية األفالم
السينما» عن «أفكاًرا تُمثل التي األفالم من أخرى أنواع هناك كانت طاملا بالطبع،
وسيط عمر من األول الَعقد منتجات سنُسمي ماذا السائد. النوع هذا عن مختلفة
ولكن االخرتاع، براءات يطلبون من عىل فقط تَنطبق «ُمبتِكر» كلمة تكن لم حينما السينما،
جماهري ووجدوا موَّلوها، الذين األعمال ورواد األفالم، صنعوا الذين الحرفيِّني عىل أيًضا
بامُلمارسات مرتبًطا تطور فقد الوسيط، هذا عىل أُطلق الذي االسم كان ما أيٍّا كوَّنوها)؟ (أو
الوليدة األفالم صناعة يف منها كلٌّ أثَّر التي الرُّوحية، وحتى والعلمية، والرتفيهية الصحفية
السينما، عن ما فكرًة الجذابة» العروض «سينما اسم يُحدِّد بطريقته. كلٌّ مشاهدتها، ويف
وممارسات للتكنولوجيا، معيَّنة استخدامات وينظم ن ويتضمَّ الفرتة. تلك يف منترشة كانت
يف تتجىل التي ورغباتهم املتفرِّجني عادات عن فضًال والعارضني، األفالم لصناع معيَّنة
خاص، نحٍو وعىل بالفعل، يتضمن إنه بل ثقافيون؛ ومعلِّقون صحفيون كتبها شهاداٍت

الجديدة. الظاهرة هذه لتنظيم أُرسيَت التي والقوانني الربوتوكوالت
القرن من الثمانينيات منتصف يف تطويرها منذ الجذابة» العروض «سينما أصبحت
الرائع التنوع فإنَّ النتيجة، عن النظر وبغضِّ السينما. عن ومميَّزة قوية فكرة العرشين،
هذا إىل ل ُحوِّ أو منظَّم، قصيص نمط تدريجيٍّا محله حلَّ املتميِّزة، الفكرة هذه ته ضمَّ الذي
تنطبق وال االستوديو». «نظام أو الكالسيكي»، «النظام ُسمي ما ذلك بعد أصبح ثم النمط،
الربَّاق، الصناعة هذه لناتج ر تصوُّ عىل ولكن متكاملة، ترفيٍه صناعة عىل فقط الفكرة هذه
هوليوود استوديوهات أحد من الفيلم هذا أَصَدر وسواء الطويل. الروائي الفيلم وهو
السينما فإنَّ االعتيادية»، «األفالم صورة يف العالم، يف مكان أيِّ يف أُنِتج أم الثمانية،
بعد السائد النمَط مثَّلت وبالفعل، العامليتنَي؛ الحربني بني ما فرتة عىل سيطرت الكالسيكية
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مجمعاتنا يف الشاشات من كبري نصيب عىل وتَستحوذ تُعَرض، تزل (ولم طويلة بفرتة ذلك
بالسينما عميق اهتمام له شخص أيُّ أدرك ،١٩٦٥ عام بحلول لكن اليوم). السينمائية
العرشين، القرن من واألربعينيات الثالثينيات َعقَدي يف حتى الكالسيكي. املفهوم قيود
األفكار تدعمها كانت ما وعادة السائدة، األنواع مع االعتيادية» «غري األفالم من كثري تناَفس
سألوا: اإللحاح، من وبمزيد الدولة. مؤسسات أو املستقلِّني للُمنتجني الجمالية أو السياسية
ينبغي وكيف وتُشاَهد؟ تُصنع أن ينبغي وكيف املجتمع؟ يف األفالم تعمل أن ينبغي كيف
الجديدة». «املوجة ظهور حتى العرشين القرن عرشينيات منذ وصوتها؟ شكلها يكون أن
العرف عن بعيًدا حادت واحد، آٍن يف ظة ومتحفِّ جريئة ببدائل عنها يُجاب األسئلة هذه كانت

حتميٍّا. يكن لم إن ُمهيِمن، بأنه ذلك مع إحساس هناك كان الذي السائد
السينما، عن البديلة األفكار أقوى بقيت االستوديو، لنظام الذهبي العرص وخالل
التجريبية واألفالم الوثائقيات مثل: روائية؛ غري أنماط يف حيًة املتحرِّكة، الرسوم باستثناء
األنواع، تلك كل الهواة. وأفالم والصناعية التعليمية األفالم يف وكذلك القصرية، واألفالم
موضع ُوِضعت التي وقدراتها السينما باستخدامات املتعلقة املستفيضة األفكار وكذلك
تحتفظ حيث وواسعة؛ شاملة نظرًة السينمائي الوسيط إىل النظر عىل تُجربنا التطبيق،
مختلفة مسافات عىل تقع املركز، متَّحدة دوائر هيئة عىل لها مخطط رسم يُمكننا بمساحة
ربما الذي بازان أندريه ُخطى نتبع هنا، الطويل. الروائي الفيلم وهو املركزي، الهدف من
ووليام ستورجس وبريستون تشابلن تشاريل عن بكثرة وكتب النظام»، «عبقرية أعجبته
بالرسوم االحتفاء نفسه بالقدر عليه يجب بأنه شعر لكنه الغرب، أفالم عن فضًال وايلر،
وأفالم ،(١٩٠٠ (باريس األرشيفية واملجموعات ماكالرين) نورمان أعمال (مثل املتحركة
طابًعا ُمِنَحت التي — النقدية الرتكة فإن ذلك، مع القصرية. الغريبة العلمية بانلويف جون
يف وقوة حدة النقاشات أكثر يف تسبَّبت الطويلة، الروائية باألفالم املحيطة — مؤسسيٍّا
السهل وتداخلها األفالم، هذ لشيوع االجتماعية التبعات بسبب شك بال وهذا الفيلم، نظرية

كله. العالم يف الرتفيه بسوق ارتباطها وكذلك واملرسح، الرواية جماليات مع
الروائي الفيلم عاَلم داخل من آتية أفكار بسبب أكانت سواء النقاشات، هذه مثل
السينما دراسات جعلت الخارج، من به تُحيط التي النماذج تحدي بفعل أم التخيُّيل،
املاضية. الخمسة العقود مدار عىل اإلنسانية العلوم يف بالنشاط امُلفَعمة املجاالت أكثر أحَد
ألن ذلك ملوضوعها؛ املحتَمل التحول من للقلق أدعى هو النقاشات هذه اضمحالل واحتمال
الطريقة، بهذه تعمل أصبحت وكيف األفالم، بها عملت التي للطريقة النضج املتزايد فهمنا
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موجودة كانت التي تلك سواء انتباهنا، تجذب َمْرئيات» «َسْمع أيِّ دراسة يرشد أن يُمكن
انجذب الجمهور، عامة ومثل الجديد. القرن هذا يف ظهرت التي تلك أو األفالم ظهور قبل
آثارها وبسبب املجرد، الَكمي حجمها بسبب الروائية السينما نحو وامُلفكِّرون الدارسون
مسريتها لتغيري سَعْوا الذين أولئك بذلها الذي اإلبداعية الجهود وبسبب االجتماعية، النفسية
عن اإلنسانية العلوم يف العقول أفضل من كثريٌ انحرف خارجه. من أو الوسيط داخل من
أكثر طبيعة لتفسري التاريخية أو االجتماعية الثقافية أو الفلسفية أو األدبية مساعيهم
معقدة ومواقف مقوالت األحيان من الكثري يف أنتجوا لقد مهابة. العرشين القرن وسائط
وحتى واالستماع. للنظر غريزة ْوا ونَمَّ التفكري، يف طريقة أنتجوا كما وحماسية، وإبداعية
الدفع هذا — الخطاب هذا فإن حقيقية، خسارة بال تجاهله يُمكن ُكتب ما معظم كان إذا
عن أشمل فكرة داخل هذا إدراج معنى وسيكون قيِّم. — الروائي الفيلم عمل كيفية لفهم
يُصبح أن أو لالرتباك، امُلثري الثقافية الدراسات مجال يف تبديده أو َمْرئيات، ْمع السَّ تاريخ
كانت يشء فقدان هو االتصال، لدراسات أخرى اختبار مساحة — املثال سبيل عىل —
أحيانًا. وتستلزمهما األفالم تَستدعيهما اللذَين والرتكيز الكثافة من دائًما ُمستَمدة قيمته

السينما عن أبصارهم رفع عىل وآخرين زيلينسكي الرقمية التكنولوجيا ظهور شجع
العمل يبدو وبالفعل، السينما. دراسات اسم أخذ ملا الرئييس الهدف بوصفها التقليدية
والعمليات الجديدة الوسائط مسائل َحيَّدت حيث لحظيٍّا؛ األقل عىل مشتَّتًا، األكاديمي
ظهرت موقعها. احتلَّت أو واملؤتمرات املنشورات يف األخرى النظرية املوضوعات الرقمية
تأييد من وبدًال املشاَهدة. إىل اإلنتاج من مستًوى، كل يف رات التصوُّ من أخرى مجموعة
اإلعالمية الوسائط لنطاق الكامل التحول بشأن الجديدة األلفية يف ظهرت التي الترصيحات
إلعادة إنكاره، يُمكن ال الذي للسينما الرقمي االنعطاف فرصة نستغل دعونا شجبها، أو

الكامنة. وقدرته السينمائي الفن مايض يف التفكري
بالكامل، َمْرئية َسْمع تجاِرب يَصنعون األفالم صناع أن اليوم جماهري تفرتض
«أثر يُسمى ما أو الخاصة، املؤثِّرات من مجموعة إال دائًما تكن لم األفالم أن فكرة مشجعني
ليف يقرتحها التي الرؤية هي هذه الطموح.6 كتابه كيوبيت شون عنَون كما السينما»،
«الكذب، وهما: هدفني؛ تَخدم أدوات نظره وجهة من فاألفالم مبارشة؛ بطريقة مانوفيتش
السيايس التاريخ مع مثايل نحٍو عىل السينما تتوافق الشكل، بهذا وبتقديمها والتمثيل».7
تمثيالت لبناء إما املرئية»،8 األشياء عرض «آالت بوصفها األفالم، تُنَرش بينما واالجتماعي،
مبارش فعل ردِّ الستخراج وإما بتعبرينا)، «متحيِّزة»، (أو محالة ال مضلِّلة سلًفا، مة مصمَّ

املشاهد. من ومحسوب
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من أيٍّ مع تتواَفق ال فكرة وهي السينما، عن مختلفة جد فكرة تقديم هنا أقصد
وسيًطا — دائًما تكن لم أو — ليست فالسينما مانوفيتش: نصوص أو كيوبيت عنوان
اهتمام، أكرب بعضنا بها يهتم التي األفالم، األول. املقام يف الخاصة باملؤثرات يتعلَّق
أو الكذب عن تماًما مختلفة أخرى َمهمة لها كله، السينما ملرشوع محورية ويعتربونها
للخطر يتعرض يشء هناك كان إذا واإلفشاء. واملواجهة وااللتقاء لالكتشاف تهدف اإلثارة؛
أن يُمكن التي اللقاءات لهذه الشهية فإنه الجديدة، الرقمية السمع-مرئية الثقافة بسبب
العالم، أن يَشعرون الناس من كثريًا أن الواضح من االستكشافية. الرحالت هذه تنتجها
عىل إعالنه، يُنتظر ما هناك يَُعد ولم يكفي، بما استكشافهم تمَّ يَسكنونه، الذين والبرش

واإلعالن. الرتفيه عليه يهيمن وسيط يف األقل
انطَلقت األوىل العظيمة السينمائي االستكشاف رحالت من عدًدا أن املفارقة قبيل من
الشمال» ابن «نانوك فيلم الِفراء تجارة إحدىرشكات موَّلت فقد واإلعالن. الدعاية خدمة يف
«الرحلة فيلم سرتوين رشكة وموَّلت ١٩٢٢)؛ فالرتي، روبرت نورث»؛ ذا أوف («نانوك
الحال هو وكما .(١٩٢٤ عام بوارييه، ليون نوار»؛ كروازيري «ال جورني»، («بالك السوداء»
أجل من برباعة بها وتالَعبا ، موادَّ من لديهما فيما وبوارييه فالرتي تحكَّم األفالم، صناع مع
واألصوات الصور نت تضمَّ حيث الواضحة؛ الصعوبة من بقدر بهذا قاما لكنهما التأثري،
أرص الكتاب. هذا يف إبرازه أعتزم ا، ومهمٍّ ًا معربِّ اضطرابًا ُمحدثة املقاَومة، من نوًعا املسجلة
تفعل ورغباِتنا، أحالَمنا الفنون كل تعكس بينما أنه تحديًدا: يأتي ما عىل موران إدجار
خالل من — الدقة من بمزيد — أو نفسه، املادي العالم خالل من فريد بشكل هذا السينما
جزئيٍّا، لنا تنتمي خارقة استحضار عمليات هي األفالم كل فإن لذا العالم. هذا مضاَعفة
شخيص هو ما بني غريب، هو ما وبني برشي هو ما بني والجذب الشد هذا فقط. وجزئيٍّا
تزايَدت لها، حرص ال وأنواع نماذج ويف الفرتات، كل يف استُِغل الذي دخيل، هو ما وبني
يف العديدة الجديدة» «املوجات ظهور حتى وبعدها، الثانية العاملية الحرب خالل أهميته

بقوة. فيها يتجىل التي العرشين، القرن ستينيات
عام حتى ١٩٤٥ عام من «الفرتة يف: بحثي نطاق حرص عىل أومو جاك يُشجعني
الفن بشأن األفكار، تاريخ نظر وجهة من الفرتات، أغنى نزاٍع بال هي التي ١٩٦٠
تأكيد، وبكل الفرتة، هذه قبل ما الستكشاف أُخطِّط الحقيقة، يف السينماتوغرايف.»9
حق؛ عىل أومو لكن الحايل. وقتنا إىل وصوًال الفرتة هذه تبعات استكشاف سأستكمل
ساعدت املعطاءة، هيمنته فيها يمارس بازان أندريه كان التي هذه، الحرب بعد ما ففرتة
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حتى الثقايف سلطانها عت وسَّ نفسه، الوقت ويف الذاتي، ووعيها السينما وجدان تعميق يف
وعلماء واملنظِّرين للفالسفة مصدًرا بوصفها األخرى الفنون بجانب بفخر تقف أصبحت

الحداثة. يف اإلنساني باملوقف مهتم شخص وأي االجتماع،
واألصناف األفالم كل عىل طريقة بأفضل بازان عنها عربَّ التي السينما فكرة تَنطبق
عىل تَخطر واٍع نحٍو عىل الفكرة هذه تُظِهر التي األمثلة أبرز أن إال الفرتات. كل يف واألنواع،
كاتر «ليه بلوز»، هندرد فور («ذا رضبة» و«األربعمائة الشمال»، ابن «نانوك مثل البال؛
يخطو بل االستوديو، نظام خارَج يخطو وإذ بازان. إىل امُلهدى (١٩٥٩ كوب»، سون
عن يبحثان الصغري، بطله وكذلك رضبة» «األربعِمائة فيلم فإن االستوديو؛ خارَج ا حقٍّ
عن تغيُّبه أثناءَ دوانيل، أنطوان يتجول الرمزية، املشاهد أحد يف ذاته. حد يف االكتشاف
برشية. مركزي طرٍد آلة يدخل حيث َمالٍه؛ حديقة يف الفصل»، يف «زميله مع املدرسة
يف ويجلس الواقع، أرض عىل بطبيعته دوانيل شخصية لو بيري جون الصبي امُلمثل يجسد
ممثًال يكن لم الذي — الصبي هذا يبدو الداخل. من الدوَّار الجهاز جانب عىل مستٍو وضٍع
نقيٍّا شعوًرا يُظهر لكنه وعاجًزا، ًرا ُمتسمِّ أعيننا، أمام كمشهد النرس وضع يف امُلمدد — بعد
يراه كما العالم عكسية لقطة تعرض تحركه. وهي املحيائي، كامِلنظار تدور مركبة عىل
لو يرتنَّح رهيب. بمعدَّل ودارت َعِقب، عىل رأًسا للحائط املعانقة الكامريا انقلبت دوانيل،
الخلفية يف نلمحه الذي تروفو، فرانسوا يتبعه األسطواني، الجهاز باب من خارًجا الدائخ
الصبي هذا — لو سيخرج النهاية، يف امُلخرج. كونه من أكثر األكرب، أخاه أو الصبي زميل
دوراني وضع يف — ١٩٥٨ عام صيف يف الصبية من مجموعة بني من اختري الذي املجهول
ينتهي نهائية. ثابتة لقطة يف وامُلشاِهد تروفو يف ليُحدِّق يلتفت حيث األرض، نهاية إىل
بمواجهة الشوارع يف تعليمه ى تلقَّ لصبي مقربة لقطة عىل التدريجي بالخفوت الفيلم

تماًما. نحن نعرفه ولن كامل، بشكل «امُلخرج» لتالعب يتعرض لن ومواجهتنا. العالم
املبهم للقائنا وسجلٌّ السينما، لغموض أيقونة بمنزلة عاًما، عرش األربعة ذو لو وجُه
اللقطة عاًما. ٥٠ منذ باريس مدينة عىل مسقطة قصة يف دوًرا يؤدِّي حقيقي صبي مع
فيلم يرفع هذا كل الخاطف؛ امُلخرج وظهور لألسطوانة، امليكانيكي والتَّقطُّع الثابتة،
والقصة واملدينة) (الصبي صوره واقعية يُخالف تجريدي ملستًوى رضبة» «األربعمائة
الذي لو بيري جون تطلُّعات عن هو ما بقدر السينما تطلُّعات عن فيلم هذا يعرضها. التي
مصاعب وكذلك ومتعها، األفالم صناعة ملصاعب تسجيل إنه أبًدا. كانت كما حياته تعود لن
رمزية صدفة يف والديه. عن اليافع الصبي فيها ينفصل التي واللحظة ومتعها، املراَهقة
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رضبة». «األربعمائة لصبي. النقية املشاعر

«األربعمائة تصوير فيه بدأ الذي اليوم وهو ،١٩٥٨ نوفمرب ١١ يف بازان تُويف ومؤثِّرة،
طاَلما الذي الفيلم األخرية. لحظاته يف ومربِّيه معلمه بجانب ليكون تروفو سارع رضبة».
لالبن. ونقلها بازان دعمها التي السينما فكرة عن فيلم أيًضا هو ذاتية سرية أنه عىل قرئ
إىل الحًقا يعودان ثم السينما يف ليختبئا وصديقه لو يذهب أخرى، ذاتي وعي لحظة يف
يف مونيكا دور تؤدي التي أندرسون هارييت الفاتنة للُممثلة صورة ويَنزعان العرض، دار
وجهة من .(١٩٥٣ مونيكا»، ِمد «سومارن مونيكا»، ويذ («سمر مونيكا» مع «َصيْف فيلم
كانت األوىل، سنواتها يف سينما» دو «كاييه حول من عني املتجمِّ النقاد وكل تروفو نظر
املتحرِّرة. األفالم لصناعة رمًزا برجمان وكان املتحرِّرة، الجنسية للنزعة أيقونة مونيكا
بني امُلبهرة العالقة ويفهم يَنتبه كيف علَّمه بازان إن جودار قال نفسه، للفيلم بانجذابه
برأسها لنا أندرسون هارييت تومئ الكالسيكية. السينما يف املتاحة غري وامُلشاِهد املمثلة
كابرييا»، أوف نايتس («ذا كابرييا» «ليايل فيلم نهاية يف مازينا جولييتا تفعل مثلما بُخبث،
بداياته يف بلموندو بول جون مثل أُِضف: ودعوني ،(١٩٥٧ فيليني، كابرييا»؛ دي نوتِّي «يل

.(١٩٦٠ جودار، سوفل»؛ دو بو «آ («بريثلس»، األنفاس» «منقطع فيلم يف
الشاشة، تُغادر وتكاد الدور، من تخرج مُلمثلة املراهق الخيال أقرَّ بازان أن الواضح من
التساؤل فرتة وهي املراَهقة، ذم يف نترسع ال دعونا لكن امُلتيَّم. امُلشاِهد مع مبارشة لتتفاَعل
حيٍّا ليس نفسه، الوقت يف شخصوشخصية امُلمثل أن وجودار بازان أدرك بالذات. والوعي
ينتقص ال أيًضا. امُلشاهد لدى حاٌرض إنسانًا، بوصفه ولكنه، التخيُّيل، العالم داخل فقط
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كابرييا». «ليايل الدور. تقمص من تَخرج ممثلة

تقفز التي الرشارة برؤية لنا يَسمح لكنه األقل) عىل (بالرضورة الخيال من بالذات الوعي
األوىل»؛ للمرة وكأنه فيلم «لصنع أو السينما» اخرتاع «إلعادة العمل. داخل إىل العالم من
قلب، ظهر عن السينما تاريخ عرفوا من فقط اقتباسها يعيد أن يُمكن املقوالت هذه مثل
اعتربوا الذين الفرنيس، السينمائي املعهد يف درسوا الذين الجديدة» «املوجة وُمخرجي
ُمتناِقض بشكل يُفَهم الذاتي الوعي كان املعرفة. هذه مثل يَمتلك جيل أول بفخر أنفسهم

للسينما. السحر إلعادة رشًطا بوصفه
«كاييه دورية يف النابض السينما جنون يُمثالن الوقحة وبراعته لو ِمزاج تقلُّب
الفرنسية السينما يَِسم أنه يَُرى كان «ُخلًُقا»، نُسميه دعونا أو التوجه، هذا سينما». دو
للخارج تحدق الشهرية الثابتة رضبة» «األربعمائة لقطة إن حتى كبرية، بدرجة بأَرسها
مؤلِّف وليامز، آالن رأى وكما القومية.10 السينما لهذه النموذجي التأريخ كتاب ِغالف من
املوجة غزارة توضح أيًضا. وشهوانية وتمرد نضوج فرتة فاملراهقة بوضوح؛ التأريخ، هذا
الحرب بعد ع املوسَّ الذاتي مفهومه يف السينمائي الوسيط به مرَّ الذي املفاجئ النمو الجديدة
يف صادًما عامًلا وتُواجه املألوفة، امِلنطقة عن تَحيد أَخذت الكامريا أن ذلك الثانية؛ العاملية
األب» «سينما عن األعراف، عن يَحيدون حينما امُلراِهقون يفعل كما حادت، األحيان؛ أغلب
الحقيقي. والتاريخ الحقيقي، واملوت الحقيقي، الجنس عن الفرنيس الشباب حجبت التي
واصطحابها بجرأة صورتها رسقة ثم العرض دار يف مونيكا نظرة مواجهة تبدو ربما
قيمته تؤدِّي أن يُمكن لقاء إىل إشارة لكنها صبيانية؛ إشارة «فيتيًشا» لتُصبح املنزل إىل
هذا مدار تحليقها مسار يحدد التي القيمة هي هذه مواجهة. إىل وأحيانًا ما، اكتشاٍف إىل

الكتاب.
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باحثة. سينما

ألغراض غالبيته، أجعل فأنا واألماكن، األزمان كل يف السينما يشمل أن املدار يهدفهذا بينما
السينمائية األفكار بنقاشات صخبًا امللتقيات أكثر فرنسا، فوق تمرُّ والوضوح، املالءمة
يُزَعم، وكما املعروضة، األفالم يف تنوًعا وأوسعها سينمائية، مجالت الدول وأكثر املتنافسة،
بأمثلة أستعني كذلك، والوضوح املالءمة أجل ومن عموًما. الثقافة يف للفن تغلغًال أعمقها
بوالن»؛ دامييل دستان فابيلو («لو بوالن» ألمييل الُخرايف «املصري فيلم قبيل من ناضجة،
وجهها يزين التي أمييل أتجنَب أن يمكنني كيف مراًرا. به أَستشِهد الذي (٢٠٠١ جونيه،
وليامز آالن كتاب مع تتنافس الفرنسية،11 السينما عن حديثة َمسحية دراسة ِغالف املبهج
فكرة بتقديم جونيه، بيري جون «أمييل»، فيلم مخرج يفتخر األيقونية. للصور مبارزة يف
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مغرية. سينما

مجلة النتقادات وتتعرَّض الجديدة»، «املوجة فكرة بوضوح تَرفض السينما، عن محدَّثة
الشوارع صبية من لكثري أداء تجِربة يف لو تروفو اكتشف وبينما ذلك. خالل «كاييه»
فوق إعالنات لوحة عىل تاتو أودري إىل النظر أطال آخرين، آالف مثل جونيه، فإن الفقراء،
تعاُرضات إىل سيؤدي داللته، من الرغم عىل البسيط، التعاُرض هذا كلييش.12 بالس ميدان
عن متنافستني فكرتني عن ولكن مختلفني، فيلمني عن فقط تسفر ال لها، حرص ال أخرى

العالم. أنحاء وجميع باريس يف اليوم تتواجهان السينما
مستويات من مستًوى كل يف به اإلحساس يُمكن مهيمنًا تصوًرا «فكرة» بكلمة أعني
الضمنية بعضالتصورات املنتجون يصنعها التي القرارات تمتلك ما دائًما السينما. ظاهرة
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تكون أن ينبغي ما أو تجِربتهم عن الجمهور يفهمه ما مع هذا يتوافق ما وعادة جوهرها. يف
العلمي (الخيال السينمائية واألنواع والحركي) والوثائقي (الروائي األنماط تدعم عليه.
النقاد، كذلك يفعله ما وهذا السينما. عن ما فكرًة املتحركة) والرسوم الوثائقي والدرامي
يستدعون، إذ شاهدوه؛ ما يناقشون وهم األصدقاء بني العابرة واملحادثات واملدوَّنات،
ميالد وقت يف أنه كيف السرتا جيمس أوضح امَلحك. عىل هي التي القيم حون، ويُوضِّ بل
وامُلنتجون املخرتعون كان الناطقة، السينما إىل االنتقال يف أخرى ومرة املتحركة، الصور
إىل انتقالنا عىل شك بال يَصُدق نفسه واألمر تماًما.13 تتواَفق لم أفكاًرا يَحملون والنقاد
الوسيط وجود تاريخ مدار وعىل االنتقاالت، هذه وخالل ذلك، من الرغم عىل الرقمية. التقنية
الفنون من نوع أيُّ يَقدر لم الواقعية بشأن ادِّعاءً أحيانًا) (وأكَّدت السينما أثارت السينمائي،
األفضل هو ق، بتعمُّ االدِّعاء هذا يف تفكَّروا َمن كل بني من بازان، وكان إثارته. عىل قبلها
العالم عىل اإلنسان سيطرة بها، تزيح أن يُمكن أو السينما، بها أزاحت التي للطريقة إدراًكا
االسرتاتيجيات تستنفد ال األفالم. يف نراه الذي العالم نسكنه، الذي واالجتماعي الطبيعي
من املوعودة والقيم العميق، بالعزل والتصوير الطويلة، اللقطات مثل بدعمها، اشتُهر التي
هذه تتيحه ما والغريب) والغموض، عنه، املتغاَىض (كشف واألساليب التقنيات هذه مثل
واألساليب التكنولوجيات من معينة شبكة يف بالفعل عالقة سينماها فرتة كل تجد الفكرة.
بعد ما شبكة وراء فيما السينما عن بازان فكرة وتَنطبق السينمائية؛ واألنواع واألذواق
وهي: اقتباًسا، بازان مقوالت أكثر من واحدًة الجد محمل عىل آخذ وأنا العاملية. الحرب
يُفيض التي الطريقة لتتبع بازان «سعي» كان بعد.» تُخرتع لم السينما فإن «باختصار،
«َمهمة» هذه أعترب وأنا السينما؟» هي «ما سؤال يف ُمركًَّزا مستقبلها إىل السينما مايض بها
حتى بازان. فيها رشع حينما ،١٩٥٨ عام فرتة عن تختلف فرتة يف عنها التخيل ينبغي ال
عن إجابة ألي وزنًا ليُقيم بازان يكن لم بحيث جوهرها»، يسبق السينما «وجود كان لو
جوهري يشء قول يمكننا زال ما فربما عمد، عن املستفز كتابي عنوان ليقبل وال سؤاله،
عالقة لها زمنها، أو مظهرها يكن مهما الحقيقية، السينما إن هذا: نَُقل دعونا لذا بشأنها.

حقيقي. هو بما

قصرية برحلة نقوم أن أقرتح نواجهها، ثم السينما عن القوية الفكرة هذه نَكتِشف لكي
الخصوص. وجه عىل ولرعايتها التقليدية، الفيلم نظرية لسيطرة بالفعل خضع مجاٍل يف
بالقراءة، متعلقة وأفكار بالنصوص متعلقة أفكار إىل األدبي النقد تقسيم يُمكن وبينما
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لحظات أو مراحل مع تتطابق البحث، من ميادين ثالثة إىل لالنقسام الفيلم نظرية مالت
كل ربط ويُمكن والعرض. والرتكيب، التسجيل، وهي: فيلم أيُّ بها يمرُّ التي الثالث التشكُّل
العرض. وجهاز التحرير)، (آلة واملوفيوال الكامريا، صلها: األسايساملخصَّ بجهازها مرحلة
التعديل عىل نفسها، السينما محنة تكن لم إن الفيلم، نظرية محنة يف باللوم اإللقاء يُمكن
القرن تقنية حلَّت أن بعد اآلالت تلك من واحدة لكل االستخدام عن التوقف أو والتحديث
التقنية أن يُعتقد عرش. التاسع القرن إىل بالفعل ترجع آالٍت محلَّ الرقمية والعرشين الواحد
التقنية ن تحسِّ ألدائها. ُمعدَّين اليدوي أو التناُظري َسَلفاها كان عمليات أي تُتقن الرقمية
مثل وتدفعنا الكاملة. السيطرة ق تحقُّ إىل مؤدية لها، وتُبدِّ عها وتُوسِّ العمليات تلك الرقمية
ما لرؤية أخرى، تلو مرحلًة للسينما، األساسية العمليات إىل للعودة التقنية الثورة هذه
املاضيني. الَعقدين مدار عىل حدثت التي الكاسحة التغيريات بعد السينما ظاهرة من تبقى
من واحدة كل الخارجي. وعاملهم البرش بني تفاعلية واجهات هي العمليات هذه
فصًال تستحق لها، املناسب السينمائي الجهاز عىل ِبناءً امُلسماة التفاعلية الواجهات تلك
التي األفكار عىل الرقمية التقنية ظهور عن ناجم ضغط وجود ظل يف النقاش، من كامًال
ألولوية ص مخصَّ وهو نفسه، إضايف فصل ويفرض العرشين. القرن منتصف يف نضجت
عىل بازان كان إذا ألنه النقد؛ ويف الفيلم نظرية يف يشغله الذي الخاص واملكان «املوضوع»
عمليات خالل من — هي كما التطور يف وتستمر — ذاتَها حققت السينما فإن صواب،
للفصل الرئيسية املوضوعات تشكل أجله. من ُصنعت الذي العالم مع وتكيُّفها مواجهتها
الكتاب هذا مَلهمة العام االتجاه للتكيُّف، وَميلها للنقاء ل املتأصِّ السينما افتقار أي األخري،

لها. ُمتجاوز بيشء مرتبطة إال توجد ال لظاهرٍة الدائمة السمات تحديد املتناقضة:

هوامش

(1) Gregory Flaxman opens his introduction to The Brain is the Screen

with this sentence, taken from the third page of Deleuze’s first Cinema

book. I open my own study with it as a blessing and as an apology for con-
centrating on the years 1938–68, cinema’s middle years, when its strength
was most definitely assured and when it came to interrogate what must
have appeared to be its destiny.
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(2) Edgar Morin, The Cinema, or the Imaginary Man (Minneapolis: Uni-
versity of Minnesota Press, 2005), pp. 47–83.

(3) André Malraux, “Sketch for a Psychology of Cinema,”Verve, 8
(1940); anthologized in Suzanne Langer (ed.), Reflec tionson on Art (Ox-
ford: Oxford University Press, 1958).

(4) Gilles Deleuze, Cinema I: The Movement Image (Minneapolis: Uni-
versity of Minnesota Press, 1986), pp. 1–3.

(5) Siegfried Zielinski, Audiovisions: Cinema and Television as

Entr’actes in History (Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999).
(6) Sean Cubitt, The Cinema Effect (Cambridge, MA: The MIT Press,

2004).
(7) Lev Manovich, “To Lie and To Act: Cinema and Telepresence,” in

Thomas Elsaesser and K. Hoffmann (eds.), Cinema Futures: Cain, Abel or

Cable?: The Screen Arts in the Digital Age (Amsterdam: Amsterdam Uni-
versity Press, 1998), pp. 189–99.

(8) Jean-Louis Comolli, “Machines of the Visible,” in Gerald Mast and
Marshall Cohen (eds.), Film Theory and Criticism, 3rd edn (New York: Ox-
ford University Press, 1985), pp. 741–60.

(9) Jacques Aumont, Le Cinéma et la mise en scène (Paris: Armand
Colin, 2006), p. 73.

(10) Alan Williams, The Republic of Images (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1992).

(11) Rémi Fournier Lanzoni, French Cinema from its Beginnings to the

Present (New York: Continuum, 2002).
(12) Amélie press kit.
(13) James Lastra, Sound Technology and the American Cinema (New

York: Columbia University Press, 2000), pp. 13-14.
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األول الفصل

العامل يف الكامريا بحث

الجيدون األفالم صناع يمتلك بينما أفكار، أي يمتلكون ال السيئون األفالم صناع
فقط. واحدة فكرة فيمتلكون األفالم صناع أعظم وأما ينبغي، مما أكثر أفكاًرا
دائمة مفازة يجتازون وهم الطريق عىل الثبات لهم تتيح الراسخة الفكرة وهذه
النقاد؟ عن وماذا خاص. نوٍع من ُعزلة معروف: هذا وثمن دائًما. وجذابة التغري
عامي بني واحًدا. إال كلهم منهم] أليٍّ قيمة ال [لكن عليهم نفسه األمر يَنطبق
الحرب، بعد الفرنيسما العالم …يف الواحد هذا بازان أندريه كان و١٩٥٨ ١٩٤٣

واملمارسة. للريادة رمًزا واحد. آٍن يف وسلًفا وريثًا الفور عىل بازان أصبح

(١٩٨٣ أغسطس سينما»، دو «كاييه داني، (سريج

رضورية؟ الكامريا هل

.١٨٨٩ عام مرسحه يف متحركة صوًرا رينو إيميل عرض نوع، أي من تسجيل آلة أي بال
منها كلٌّ احتاج قصرية مشاهد رينو صنع زجاجية، ألواح عىل مبارشة والتلوين بالرسم
وصنع بكرات، عىل الزجاج تدوير بها يمكنه طريقة إىل ل توصَّ النهاية، يف لوًحا. عرش اثنَي
بألوانها األلواح هذه تَُعد زجاجي. لوح ٥٠٠ من منها واحد كل يتكون مشاهد، ثالثة
«صناع بعُض تجنَّب ،١٨٩٥ عام بعد حتى التحريك. فن يف ثمينة مبكِّرة أعماًال الزاهية
وطور راي مان عرض العرشين، القرن عرشينيات يف تماًما. الكامريا الجريئون األفالم»
عموًما الرايوجرافية ُمخططاته وُعِرضت األجسام. من مصفوفة عليه ورتب تصوير، ورق
طريقَة استخدم نفسه. باألسلوب ُصِنعا وكأنهما التقليدية، الصور بجانب املتاحف يف
أجنحة لصق الذي براكيج ستان أشهرهم التجريبيني، األفالم فناني من عدٌد راي مان
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«ضوء الرائع فيلمه أجل من طبعها ثم خام، فيلم رشيط عىل أخرى وأشياء فراشات
.(١٩٦٣ («موثاليت»، الفراشة»

تنتمي وهي ونادرة. ُمبتَكرة ألنها بوضوح تَربز السينما لفن الرائعة األمثلة هذه مثل
وهويته السينمائي الوسيط تعريف تخترب أنها بسبب التجريبي النموذج بجدارة يُسمى ملا
الذي ما تأثريها. من جزء يف للسينما النموذجي التعريف عىل تعتمد كذلك لكنها الدقيقني.
أكثر من واحد يف الكامريات؟1 عن األفالم كل أو كثرية أفالٌم استغنت لو للسينما سيَحدث
دوًرا الكامريا تلعب ،(٢٠٠٧) «بيوولف» وهو تقنيٍّا، املتقدِّمة والعرشين الحادي القرن أفالم
األساس يف الضوء حملها التي املرئية املعلومات تعكس ما نادًرا فالشاشة فقط. مسانًدا
من لعدد كمبيوترية ترتيب إعادات صنيعة هو نراه فما ذلك، من بدًال الكامريا، عدسة خالل
الكمبيوتر يضع السينمائي. بالتصوير ُمنتَج فقط وبعضها املساهمة، البرصية العنارص
طويلة واحدة لقطة فإن لهذا االفرتايض؛ بالتصوير أكرب بقدر ل تُفصَّ ربما شاملة صورة
منها مستَمدة ُمتتالية لقطات ه توجِّ رئيسية لقطة تُصبح الواقع) يف بكامريا قطُّ ر تُصوَّ (لم
أجل من تحرَّكت كامريا وكأن «املشهد» إىل النظر يُمكن هندسية. ترتيب إعادة عمليات عرب
يف دارت ثم ارتفعت أو درجة، ٩٠ بزاوية صورة اللتقاط انتقلت أو مقربة، صور التقاط
يف نقابلها التي االفرتايض الواقع أجهزة تستخدم كامريا. بال هذا كل لكن حلزونية؛ حركة
وسائل بوصفها الكامريات — الفيديو ألعاب معظم وكذلك — املالهي حدائق أو املتاحف
السمع-مرئي، الرتفيه مجال ويف إنتاجها. من األوىل املرحلة يف األساس حيث من مساعدة

الكمبيوتر. تكنولوجيا تطور مع رضورية غري الحاالت أفضل يف الكامريات تكون
اعتماًدا أقل سينما يعنيصنع دائًما كان السيليولويد تحريكرشائط فإنَّ حال، أيِّ عىل
للتالعب الصور هذه تخضع بُْعَدين، ذات أسطح عىل الصور آالف تصميم بعد الكامريا. عىل
عىل ُممكنة رسعة بأكرب تُعرض حينما األبعاد ثالثي فراغ يف ومتحرِّكة حيَّة لتظهر والتتابع
كلها السينما أن كيوبيت شون إلعالن األهم، يكن لم وإن األسباب، أحد هو هذا الشاشة.
رضورة اآلن حتى هناك كانت وإذا العكس.2 وليس التحريك، من نوع األساس حيث من
هو هذا وراء الوحيد فالسبب كذلك؛ التقليدية واألفالم املتحركة الصور لصنع للكامريات
العرض. جهاز من ليَخرج مالئمة بطريقة السيليولويد رشيط عىل الفنان صنَعه ما تحويل
ُمستغنية مبارشة، الكمبيوتر عىل مت ُصمِّ التي املتحرِّكة الصور الشاشات تعرض واليوم،
ترصيح يُعترب ما؟ يوًما الطريقة هذه كلها السينما تتبع أن يُمكن هل تُرى الكامريات. عن
تغيري منها املقصود الرقمية التقنية أثارتها التي املستفزَّة الترصيحات أذكى أحد كيوبيت

تماًما. النظري املشهد
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تدخل بال تُنتَج ربما املتحركة الصور أن أدركوا إذ التقليديني؛ امُلنظِّرين فإن وبالفعل
لو وحتى العالم؟ يف مرجًعا أو مصدًرا السينما تتطلَّب أال ذعر. إىل هاجُسهم تحول مادي،
كما هذا، أريد متى بها للتالُعب تخضع فهي (الرقمية)، بالكامريا املتحرِّكة الصور التُقطت
كما النقاش صدارة يف تكن لم الوثائقية األفالم فإن ذلك، مع املتحرِّكة. الرسوم يف يَحدث
الغالب يف حة ملمِّ — واألصالة البرصية، والذاكرة األثر، عن األسئلة عادت حيث اآلن، هي
من املثال، سبيل عىل إلسيرس، وتوماس روزن فيليب قلَّل بقوة. للمثول — بازان أندريه إىل
إنها قائلني األوىل، الرقمية الكامريات ظهور واكب الذي السينما بنهاية امُلنذر الحديث شأن
العالم تسجيل وهي التناظرية أسالفها تؤديها كانت التي نفسها الوظيفة تؤدِّي األساس يف
غري الضمانات أو الضمنية اإلشارات فإنَّ عموًما، املايض يف فعلت وكما أمامها.3 الظاهر
الجمهور منبِّهة رقميٍّا، رة املصوَّ الوثائقيات معظم تصحب ُصَورها، مصدر بشأن النصية
تتباهى التي القاعدة عىل الساخرة بالوثائقيات ى املسمَّ امُلنَشق النوع ويعتمد ملوثوقيتها.

بها.
حرص ال عدد يشرتي ال؟ ولَم عموًما. املتحرِّكة بالصور ثقته استعاد الجمهور أن ذلك
يَختلف منزلية أفالم يف ميالدهم أعياد أو أطفالهم، ميالد لتوثيق الكامريات اآلباء من له
للوَله ولكن فقط، العائلية للحياة الزمة الكامريا ليست املتحرِّكة. الصور عن تماًما نمطها
يعتمد بالرتفيه هوًسا الواقع تليفزيون يعدُّ العائيل. والتماُسك العائلية بالُهوية الشديد
يف تراقب كانت مما أكثر بالكامريات الحايل العرص مدن تُراَقب الكامريا. عىل نفسه بالقدر
مجال فإن كينج، رودني عىل االعتداء واقعة الكامريا أحيت وكما السيليولويد. رشيط أيام
األخبار تبث ُمراسلنيمحتملني. العالم سكان كل يجعل نرشالديمقراطية ألن اتَّسع؛ الكامريا
وكالة فكَّرت مخبَّأة كامريا التقَطتها الوضوح، من كثري أو بقليل سارق لوجه صوًرا العاجلة
بسبب السمع-مرئي الدليل حالة تقييم إعادة إىل القانون محاكم اضُطرت تركيبها. يف ما
أن يبدو به.4 التالعب سهولة بسبب للشك محلٌّ وألنه املرئية، األدلة مصادر يف الزيادة هذه

التاليش. يف آخذة سينمائية ثقافة بقايا مجرَّد من أكثر اليوم أصبحت الكامريا
فرينر فيلم ن يُضمِّ واستغلوها. الرقمية الكامريا قوة رسيًعا الروائية األفالم صناع فِهم
أولية كمادة رقميٍّا سجالٍّ فعالة بطريقة (٢٠٠٥ مان»، («جريزيل األشيب» «الرجل هريتزوج
وُمصوِّر مهووس، للطبيعة نصريٌ وهو موضوعه، حياة يف السيليولويدي بحثه أعماق يف
«رينجو»، («رينج»، «الحلقة» الياباني الفيلم ويف تصويره.5 يحب كان ُدبٌّ اْلتَهَمه هاٍو
تَتنافس غريها، وكثري األمثلة هذه يف يشاهدونه. ملن املوَت فيديو رشيط يُسبِّب ،(١٩٩٨
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وجوديني مستويني ُمقدِّمًة احرتايف، بشكل ُصوِّرت التي تلك مع هواة كامريات من صور
تقريبًا األحيان جميع يف ضمنيٍّا تشري اإللكرتونية الصورة أن الدهشة يثر ومما مختلفني.
«وجودية نعم، الرِّوائية. السينما رشيط معه يتأقلم أن يجب الواقعية من بدائي مستًوى إىل
الوجود هذا أهمية تصبح حيث أخرى؛ مرة النقاش مركز أصبحت الفوتوغرافية» الصور

القوة. متزايدة السينما صناعة يف التسجيل بمرحلة املتعلقة واألسئلة

«كاييه» ُمسلَّمة

الذي الخط نرسم دعونا باألحرى، كامريا. غري من التحريك مرحلة عند خطٍّا نرسم دعونا
لنََسب دراسٍة مكانة إىل كاييه» «نهج أسميه ما يرقى آخر. عن للسينما ًرا تصوُّ يفصل
إىل جنبًا اآلن وتتعايش رة، مصوَّ قصة بوصفها السينما فكرَة سبقت السينما»، عن «فكرة
معظم به أصف أن يُمكن ما وهو متحركة»، رة ُمصوَّ قصة بوصفها «السينما فكرة مع جنب
مجموعة مرََّرت بازان، أندريه الدورية، مؤسس من انطالًقا الحايل. السمع-مرئي الرتفيه
الفكرة وجودار) وشابرول، ورومري، وروفيت، (تروفو، املرموقني سينما» دو «كاييه نقاد
الدورية محرِّر فرودون، ميشيل جان إىل وصلت حتى لبازان، خليفة أبرز داني، سريج إىل
روسيليني، روبرتو اإليطايل املخرج أفالم يف دة مجسَّ فكرة إنها الكتاب. هذا كتابة وقت يف
يعملون؛ منهم أربعة زال ما الذين األُصالء الجديدة» «املوجة مخرجي إىل تنتقل خالله ومن
شيان، شياو وخو أساياس، وأولفييه ديبليشان، أرنو (أمثال ُمخرجني إلهام يف وتستمر
العالم). أنحاء يف غريهم وكثريين تشانج-كه، وجيا ترير، فون والرس كياَرستامي، وعباس
«مسلَّمة املسلَّمة: بهذه نبدأ دعونا لذا مسلَّمة؛ عىل قائمة الفكرة هذه أن مرة ذات داني زعم
ممثَّل هو ما ليس الواقعي وأن واقعي، هو بما جوهرية صلة للسينما أن هي «كاييه»
التي املظهر» «سينما ى يسمَّ ما وجه يف املسلَّمة بهذه داني ألقى نهائي.»6 أمٌر وهذا —
(«ديفا»، «املغنية» من الساحرة، التوليفات تلك العرشين، القرن ثمانينيات يف ظهرت
من وكان اإلعالنات، صناعة من أتت التي (١٩٨٥ («صبواي»، األنفاق» و«مرتو ،(١٩٨١
وأنا .(٢٠٠١ بوالن، ألمييل الخرايف (املصري «أمييل» ظهور إىل النهاية يف تُفيض أن شأنها

الرقمية. التقنية عن الثقة يف مفرط خطاب مواجهة يف بها أُلقي
واملشاهد الصورة يف كامل إخراجي تحكُّم حدوث احتمالية من الناتج القلق دفع
،«٩٥ «دوجما أفالم ُصناع وكذلك جيون، وجون-بيري كون أنيت مثل الواقعية منارصي
هجوم ضد التاليش يف اآلخذ الخط عىل للحفاظ دفاعي فعل يف بازان، مفاهيم نرش إىل
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تشاء. كما وبالجماهري بها والتالُعب الصور بتلفيق تتفاَخر حة، متبجِّ فيلمية بعد ما سينما
التكوين تَلتقط فريدة أداة الكامريا بأن التقليديون ك يتمسَّ القوي، الكمبيوتر وبمواجهة
التي السينما إىل الكاشفة النظرة هي هذه حقيقتها. يَكشف قد بما ما، للحظة البرصي

تماًما. دقيًقا هذا يكن لم وإن الدوام، عىل بها متعلًِّقا بازان كان
الطريقة يَستنِكر إذ النظرة؛ بهذه لالحتفاظ اليوم املؤيِّدين أشدَّ جيون كان وربما
أفالم صانع كان حينما املونتاج.7 إىل التصوير من االنتباه الرقمية التقنية بها حوَّلت التي
يَعزل حتى رضوري، غري هو ما كل يتخلَّصمن كان املوقع!» يف «هدوء يرصخ: كالسيكي
السيليولويد. رشيط عىل دائم نحو عىل لتثبيتهما املقدسة؛ اإلبداع ولحظة املقدَّس، املكان
يَخرج حتى أحيانًا أخرى تلو مرة املشهد ويعيدون جهدهم، أقىص يبذلون املمثِّلون كان
متقنة مسارات وفق صمت يف الصوت وطاقم الكامريا تتحرَّك بينما جيدة، بطريقة املشهد
الصورة يُشبِّع خارجي) موقع يف أو استوديو يف (سواء التصوير موقع يف امُلناخ ليجعلوا
أو ُمرتِبكة، ما ابتسامٌة فيها تغدو التي املهمة اللحظة امُلمثلني؛ انثناءات أدق تسجيل أثناء
ويُمكن صاخبة، التصوير فمواقع اليوم، أما عفويٍّا. أو قصد عن سواء جفن، فيها يرتعش
بالتحرير سواء تصحيحه، بعد النهائي للمشهد أساًسا مهلهل فردي مشهد يُصبح أن
من كله املشهد بتكوين أو ما) شائبة إزالة أو خاطئة إيماءة (بإبدال نفسها اإلطارات داخل
غالبًا تكلفة، اليوم إنتاجات أكثر يف الواقع. يف قطُّ يَحدث لم يشء إىل للوصول امَلشاهد أجزاء
واستجاباتهم لوجه وجًها تفاعلهم محلَّ خرضاء شاشات أمام املمثلني تصوير يحلُّ ما
دور إىل املاليني يجذب ما فهذا — موجوًدا السينما سحُر زال ما املشهد. لتصميم البدنية
الكامريا فيها لت َسجَّ التي اللحظة يف وال التصوير، موقع يف يَُعد لم مصدره لكن العرض—
تلفيقات التصويرية املوسيقى تكون حيث الكمبيوتر، إىل السحر انتقل فقد يتكرَّر. ال شيئًا
عدة، عنارص من مركبة الصورة وتكون الصوتية، املسارات عرشات من مصنوعة إضافية

متكاملة. وحدة وليست
قلب يف فيلمي مشهد يف بالفعل الفوتوغرافية التقليدية للسينما املؤيدة الُحجة ُقدِّمت
يُصنَّف، الذي العمل وهو ،(٢٠٠١ اليف»، («ويكينج يقظة» «حياة لينكليرت ريتشارد فيلم
لألسفل «الكامريا» تهبط امِلروحية، الطائرة منظور من ُمتحرِّكة. صور فيلم بأنه للمفارقة،
املشهد: اسم ُظلَّتها تُعلن عرض دار من تقرتب التي الفيلم يف الرئيسية الشخصية لتقدُّم
مفكر يُسهب العرض، دار مقاعد أحد من الشخصية تتطلَّع وحاَلما املقدسة». «اللحظة
عن الحديث يف الشاشة داخل الشاشة عىل يظهر زاهدي) كاِفح كلمته ونص صوتَه (يقدم
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تستطيع التي هي فقط الكامريا أن إىل زاهدي يشري للعالم. الغامضة بازان أندريه رؤية
مشاريعنا يف ننغمس إذ عموًما؛ نتجاهله لكننا يُحيطنا الذي الكامل الواقع إىل تُعيدنا أن
لحظات وبآنيَّة اليومية، املظاهر بعالم تصلنا أن الكامريا تستطيع الصغرية. الشخصية
هذا يشكل منا. ُخططنا تتطلَّبه الذي املحموم اإليقاع من تسخر أنها لدرجة غنية فردية
يعلمها؛ لينكليرت أن بد وال طة،8 مبسَّ «بازانية» نزعة أو بازان، ألفكار كاٍف بقدر عامة رؤية
لشخصُمفرط رسيع مونولوج خالل بها بالترصيح املبتذلة العبارات هذه من يُضعف ألنه
زاهدي يكاد ال ثانيًا: بسهولة. بداخله عما يُفصح وال بالذات، االعتداد ظاهر النشاط،
املتموِّجة النابضة الخطوط من بمجموعة مرتبط صوت لكنه اإلطالق، عىل شخصية يمثل
بدايته من الروتوسكوب بتقنية مصنوع يقظة» «حياة فيلم ألن برشيٍّا؛ شكًال تتخذ التي
التصوير عىل قائًما يكون ربما املتحرِّكة الصور من النوع هذا أن من الرغم وعىل لنهايته.
قائمة بجمالية يعظ وزاهدي حتى للتالعب، خاضع بأنه االنطباع يعطي فهو السينمائي،

التالعب. تجنُّب عىل
رومري إريك إىل نسبها األفضل من يكون ربما بازان، إىل زاهدي آراء نسب من بدًال
«العرص مثل املبكرة رومري مقاالت تشيد «اإلظهار». فن دائًما برأيه السينما كانت الذي
رؤية ولكن ما فعل داللة لنا تقدم ال ألنها األدب؛ عىل شأنها من وتُعيل بالسينما الكالسيكي»
أو الفعل هذا مالءمة فوًرا ونرى ما، شيئًا يؤدي وهو (ممثًِّال) ما شخصية نرى الفعل.
رومري، فعل مما أكثر جويس، قصده الذي باملعنى «التجيل»، ُمخرج أي يستغل لم خطأه.9
الفجر يسبق الذي الصمت مثل — الطبيعة حقائق من لحقيقة كشًفا هذا أكان سواء
مريابل»، آند رينيت أوف أدفنترشز («فور ومريابل» لرينيت األربع «املغامرات فيلم يف
«الشعاع فيلم يف الغاربة الشمس لون أو ١٩٨٧)؛ مريابل»، دي إي رينيت دي أدفنتور ٤»
ظنَّت اجتماعي موقف حقيقة أم — (١٩٨٦ فري»، رايون «لو راي»، جرين («ذا األخرض»
دراما فقط رومري يَعرض ال الست). األخالقية الحكايات أفالم (كل فهمتْه أنها الشخصية
يحدث مثلما رائقة، وصور بكثافة، باإلشارات لة محمَّ لغة بني دراما ولكن شخصيات، بني
،(١٩٧٠ كلري»، دو جينو «لو ني»، («كلريز كلري» «ُرْكبة فيلم يف الرئيسية اللحظة يف
يَحتميان وهما فتاة ركبة ملُسه وهو الكامريا، شهدته بسيًطا فعًال برنارد يصف حينما
أعمال مجموعة تنتهي عَريض، بشكل أهميته. تقييم ويُحاول مفاجئة، مطرية عاصفة من
أستاذ يُعترب الذي رينوار جون عن طويل بقسم الجمال» «ذائقة امُلعنَونة النقدية رومري
إكبار وبازان هو جنب إىل جنبًا رومري تعلم مزاَجيْهما. تعارض رغم منازع، بال رومري
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وُمفاَرقة — دائًما مبارشة لة املسجَّ — األصوات وجرس رينوار، لقطات يف الحسية الجودة
ومتَّسع. غنيٍّ عالم يف الشخصية نظر ِقَرص

اللعبة». «قواعد واملظهر. الحقيقة

يخص فيما لبازان. رؤيته مثل قارصة، رؤية نفسها هي لرينوار رومري رؤية لكن
لخطأ انظر حال. أي يف الحقيقة إىل يرقى وال األحيان، أغلب يف يَخدع املظاهر عالم رينوار،
«قواعد فيلم يف الصيد رحلة بعد السابقة وعشيقته زوجها عىل سها تجسُّ أثناء كريستني
املكربِّ منظارها من الرغم عىل .(١٩٣٩ جو» دو ِرجل «ال جيم»، ذا أوف رولز («ذا اللعبة»
للجميع. التعاسة فتجلب تراه، ما فهم تُيسء — للكامريا يَرمز الذي الجهاز هذا بسبب بل —
الفوتوغرافية»: الصورة «أنطولوجيا مقال يف يكتب حينما نفسها بالرؤية بازان يتمسك
النفس، وعلم الجماليات بني وخلط فهم، بسوء الفن يف الواقعية أنواع بني النقاش «يستمر
وبني — وماديته بجوهره للعالم دالٍّ تعبري إلعطاء الحاجة هي — حقيقية واقعية بني
واقعية محتوى الحالة)؛ هذه يف العقل (أو العني خداع إىل تهدف للخداع، زائفة واقعية
بازان لدى زائفة واقعية املظاهر تكون أن أمكن لو وهمية.» بمظاهر آخر بتعبري زائفة
هذا الكامريا؟ صنعته الذي الطبيعي العالم لتجيل حدث الذي فما كذلك)، (ورومري ورينوار

بالثرثرة. تتَّسم رومري أفالم لكون وجيه سبٌب
رؤية تستطيعون املجرَّدة. السينمائية للصورة إيجابية نظرة عن عرب بازان أن شك ال
«يؤمنون» ال الذين املخرجني إىل ينحاز فهو ذلك ومع مقاالته، من كثري خالل من هذا
هو فيلم أي يُحِرزه الذي الواقع أن أخرى تلو مرة يُثِبت وهو بالواقع.10 ولكن بالصورة
السالب نظره وجهة من الشاشة تمثِّل الذي بازان هو هذا يفصوره. ليسظاهًرا ما بالضبط
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لتقديمه. املخرج يسعى الذي للواقع تمهيدي ولكنه أساسيٍّا، شيئًا للواقع، الفوتوغرايف
جيل بفضل السينما عن الجاد النقاش إىل عاد هكذا، نُسميه دعونا الغامض»، «بازان
أصبحت باالفرتايض، تتعلَّق بفلسفة بازان ولَع كالهما أدركا اللذَيْن داني، وسريج دولوز
ل توصَّ حينما رصاحة، ولبازان «كاييه» نهج به يدين ما أبًدا دولوز يُخِف لم ُمهيمنة.
بازان أفكار ليعتنق داني وعاد «الصورة-الزمن». كتابه يف االفرتاضية للصورة نظرية إىل
املجتمع تقييم يف وبدأ «كاييه» ترك أن بعد العرشين، القرن من الثمانينيات يف أخرى مرة
بازان «رؤية قائًال: داني كتب «ليرباسيون». لجريدة عليه يُعلق كان الذي التليفزيوني
تُواَجه — الصورة» التقاط «فن بوصفها السينما بفكرة وثيق بشكل املرتبطة — للسينما
الصورة تتجاهل الواقعي. العالم من بالرضورة الصورة فيها تُلتَقط ال للسينما بحالة اليوم
جوهرية.»11 بازان أفكار تظل هذا فبسبب وللُمفارقة، الواقع. مرآة تعكسه ما اإللكرتونية
ومع واقعي، هو بما صلة للسينما «أن تلك: «كاييه» مسلَّمة إىل نرجع دعونا لذا،
الذي رومري من القاعدة هذه تبنَّى داني أن الواقع ممثَّل.» هو ما ليس فالواقعي ذلك،
وكذلك مقال، «كل بأن برصاحة ١٩٥٩ يناير لشهر «كاييه» عدد يف لبازان رثاؤه أقرَّ
فكرة حول يَتمحَور بازان عمل فكل حقيقي. ريايض برهان قوة يمتلك أعماله، ُمجمل
الهندسة بها تتمحَور التي نفسها بالطريقة السينمائية، «املوضوعية» تأكيد هي واحدة،
ح يُلمِّ حينما اإلقليدية رومري رؤية وراء ملا داني ويذهب املستقيم.» الخط خصائص حول
األعداد تُصبح حيث والتكامل، التفاُضل لعلم أقرب يكون ربما للسينما بازان فهم بأن
املوضوعية. من يُمكن ما أقرب هو املقارب الخط يصبح وحيث فاعلة، والتخيلية السلبية
وكانت الغياب، ُمنظِّر هو األقل، عىل كبري حدٍّ إىل بازان، أن أدركوا من أوائل من داني كان
وسيطة ملفاهيم لديه املجال تفسح والعدم الوجود عن الواضحة السارترية التصنيفات
األشخاص صور أن زعم بازان أن ولنتذكر و«اإلرجاء». و«االنشقاق» «األثر» مثل بأسماء
يسكن … األشباح تُشبه بُنية، أو َرمادية «ظالل ولكنها موضوعاتها؛ تُمثِّل ال الفوتوغرافية
بيشء السينما تواجهنا امتدادها.»12 زمن يف محددة لحظة يف للحيوات املرِبك الوجود فيها
«يظهر» السينما خالل من بالرضورة. للعالم الصلب بالجسد ليس ولكن بالتأكيد، صامد،

«شبًحا». تُميز التي واملكانة الصفات يتَّخذ أنه أي العالم؛
الصورة «أنطولوجيا مقاله يف عنه بازان يتحدث ما بالضبط هي األشباح
وهي تأثريًا، السينما عن ُكِتبت التي املقاالت أكثر الكتَّاب بعض يعتربه الذي الفوتوغرافية»
ما عىل ولكن الصورة، عىل فقط تَعتمد ال فيلم نظرية تأسيس تخيَّلوا تُذَكر. ما نادًرا كلمة
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إيطاليا». إىل «رحلة الفارغ. القلب كشف

الرسيعة املراجعات يف حتى بازان، عمل مجمل يف الطَّيفي ظهور يتكرَّر أيًضا! َطيفي هو
غري قيمة عىل إصبعه وضع ني، ُمهمَّ غري لعنواننَي خاطفة مراجعة يف أهمية. األقل لألفالم
بالربونز» محاط َجوفه ِمدفع «مثل األفالم بعض أن وجد حيث فيهما؛ بها شعر ملموسة
وبالقياس، لذا، «روحه»؛ املدفع َجوف يُسمى الفرنسية، يف مركزها. يف بالفراغ تُعرف
عىل واضح هو ما به، املحيطة باملادة يكون ما بأفضل معينة أفالم جوهر تعريف يمكن
برصي تمثيل ألي الفارغ املركز بازان، نظر وجهة من خفية.13 روح عن ُمعلنًا الشاشة
أصل يف «تكمن الرائع: مقاله بازان به يبدأ الذي املثال وهو للمومياء، الخاوية الروح هو
مثل حولها امللفوفة بالضمادات ُمغطاة املومياء تقبع «… مومياء عقدة والنحت الرسم
نسميها (دعونا متاهة تحميها مجوَّف، هرم داخل كبري عمق عىل فيلم14 رشيط من أمتار
واقعية إن قيل: لسنوات، النقاد). نُسميهم (دعونا القبور سارقي من الحبكة) خطوط
حلِّ بعد إليها نصل التي الكاشفة الصورة الواقعي، هو املرئي أن اعتربت الساذجة بازان
ما عرب عنه يبحث كان ما هي املومياء روح دائًما كانت حني يف تبديدها؛ أو الرسد متاهة
إىل «رحلة روسيليني فيلم عن املدافعني أشدَّ أصبح بازان أن عجب وال الشاشة. عىل يظهر
يَظهر الفيلم، ذروة مشهد يف .(١٩٥٣ إيتاليا»، إن «فوياجيو إيتايل»، تو («فوييدج إيطاليا»
ليخاطبا الرومانية بومبي مدينة يف بالتدريج استخراجهما يتم لجثتني الجبس من قالبان
السينما قلب يف الفراغ فإن وهكذا ساندرز. وجورج برجمان إنجريد الفيلم بطَيل (ويَتَِّهما)

يُخاطبنا. الذي األخالقي العالم امتالء يستجلب
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بني من األهم صفحة عرشة إحدى من املكون «األنطولوجيا» عن بازان مقال يَُعد
بها يحفل التي املنشورات وبجانب لفرنسا. النازي االحتالل أثناء كتبها مقاًال أربعني
مقال كان ا، حقٍّ هجومية كانت التي الصحف يف املنشورة واملراجعات السينما، نادي
مجلة من خاصة نسخة أجل من شديدة بعناية أُِعد حيث تماًما؛ مختلًفا «األنطولوجيا»
كانت التي الشبابية الطاقة من وبدًال التصوير». «ُمشكالت بعنوان املرموقة «كونفليونس»
والعرشين الخامسة يف للسينما س ُمتحمِّ من املتوقع وهو — املبكرة كتاباته معظم تُميِّز
هذا نرش أن والواقع التصوير. عن املقال يف السوداوية من نوًعا القارئ يجد — عمره من
التي ليون مدينة يف املطبعَة الفرنسية املليشيا اجتاَحت حيث والتأجيل؛ املوت ن تضمَّ املقال
ظهور تأخري يف وتسبَّبوا النارش، وأعدموا ١٩٤٤؛ عام مايو يف تُخرجه أن املفرتض من كان
األثر بشأن الرئيسية املقال فرضية ر تصوُّ تاريخ أُرِجع وأنا العام.15 عىل يزيد ملا املقال
األكاديمي بمقاله يُقارن حينما مذهلة نقلة يُظهر ألنه ١٩٤٤؛ عام أوائل إىل الفوتوغرايف
كان ربما واقعية». جمالية أجل «من بعنوان ١٩٤٣ عام نوفمرب يف نُرش الذي اليشء، بعض
وشفراته وهمساته، الهدوء، من خادًعا قناًعا بإضفائه فيه، التأثري يف بدأ االحتالل ُمناخ
كتب التجوال، حظر بدء بعد باردة غرف يف القبوع أثناء ياته. وتََخفِّ ومقاومته، الرسية،
دعونا لكن الوجودية. بالظواهر مبهور فاشل، أكاديمي فقري، ُمتمرِّد «األنطولوجيا» مقال
الفوتوغرايف) (باملعنى بالتفصيل ح لنُوضِّ الفيلولوجيا، أجل من الحياة سرية جانبًا نرتك

السينمائية. الحداثة أساس يف يقبع الذي املقال، هذا أساس

بازان أثر اقتفاء

جامعة من بالقرب ليرت» دي «ميزون متحف يف يُديره كان الذي السينما نادي داخل
هل يَحرض. حينما سارتر بول جون لرؤية آلخر آٍن من ًسا متحمِّ بازان كان السوربون،
كني» «املواطن فيلم بشأن سيَتجادالن سنوات بضع مرور بعد وسارتر؟ هو تَواصل
توم «لو مجلة يف له بازان توبيخ خاطر ِطيب عن وينرشسارتر ،(١٩٤١ كني»، («سيتيزن
وجوُد يَمنح أن ملجرد سعيًدا كان الشاب بازان أن بد ال ،١٩٤٣ عام يف لكن مودرن».16
والعدم: «الوجود سارتر كتاب فيه ظهر الذي العام ذلك كان الناشئ. لناديه الهيبَة سارتر
فوكنر، عن املمتاز مقاله أي السابق، سارتر عمل لكن الظاهراتي». الوجود علم عن مقال
بازان مقال يف به نشعر أن يُمكننا ما هو ،١٩٤٠ عام يف نُِرش الذي «التخيُّل»17 وكتاب
ويُمكن والتصوير. اللوحات عن الناشئة الصور ظواهر علم يُناَقش حيث بتمهل؛ املتشكِّل
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يساعد أن للكتاب وكان «األنطولوجيا». مقال امتداد عىل «التخيُّل» كتاب بتأثري الشعور
«التخيُّل». لكتاب بوضوح مكرَّس كتاب وهو لوسيدا» «الكامريا تأليف يف بارت روالن أيًضا
بارت به يستشهد وبارت. سارتر بني ما يتوسط «األنطولوجيا» بازان مقال فإن وبالفعل،
كتاب قلب يف فهو ذلك ورغم واحدة، مرة — مراجعه ذكر يف بخيًال دائًما كان الذي —
بارت. كتابات يف بازان وبفكر بازان، كتابات يف سارتر بفكر نشعر لوسيدا». «الكامريا

النيص.18 الحضور يف الكامنة الشبحي الطابع ذات اآلخرة الحياة تنتقل وهكذا
كتاب جزأَي من إصدارهما املعاد النسختنَي مقدمتَي أُِعد وأنا الشبح ذلك يل ظهر
التي «التخيُّل» كتاب من الشخصية بازان نسخة ُقرٍب عن فحصُت السينما؟» هي «ما
الصفحات (باستثناء صحفة صفحة الكتاب وبفحص تذكاًرا. أرملته إياها منحتني
تخطيطاته وجدُت بالسكني) تُفتَح لم ألنها هذا وأعلم يقرأها؛ لم التي — للغاية املهمة —
هذا اشرتى بازان أن يبدو الهوامش. يف تعليقاته وبعض الرصاص، بالقلم الكلمات تحت
يف وأمثلته جمله بعض ويربز .١٩٤٠ عام وهو لصدوره، عام أول يف مبارشة الكتاب
وجود من ينبع الخالصة بطبيعته «التصوير بأن الجريء بازان زْعم «األنطولوجيا». مقال
قسًما يبدأ الذي سارتر ذكره ما صدى يردِّد ر»19 املصوَّ الشخص هو إنه ر؛ املصوَّ الشخص
يف لنا [الصورة] تظهر … بيري أتخيل بيري صورة خالل «من الطريقة: بهذه كتابه من
هو «هذا أكثر: باختصار أو لبيري»، صورة «هذه أقول: شخصيٍّا. بيري كأنها األحوال أغلب

بأكمله.) القسم هذا تحت خطوًطا بازان (وضع بيري».»20
ترفرف سارتر بروح الشعور للمرء يُمكن «األنطولوجيا»، مقال من الثانية الفقرة يف
يف عليه العثور يُفرتض الذي بسهم، املخرتق الطيني «الدُّب عن بازان يَكتب قرب. عن
استخدم ناجًحا.»21 صيًدا سيَضمن الذي الحي للحيوان بديل وهو التاريخ، قبل ما كهوف
املرسومة املقدَّسة البيسون وثريان بدبوس، املثقوب الشمع «تمثال نفسها، الصورة سارتر
الفقرة ووضع الجملة، هذه تحت خطوًطا بازان وضع وفريًا.»22 الصيد لجعل الجدران عىل
الكتاب هذا مع اشتبك بازان أن أعلم املختلف. غرضه ليخدم ها غريَّ ثم قوسني، بني كلها
ورقة موميائي؛ وجدت ،٣٨ صفحة عند بعناية املطوية «التخيل» من نسخته يف ألنه
التناُظري»؛ «امُلمثل الفوتوغرايف؛ «التصوير وعنونها: بعناية بازان كتبها املالحظات من
بصفتها الصورة بني سارتر تفرقة بقبول مالحظاته بازان يبدأ (سارتر)». «النظري»
الصورة فكرة وبني الوعي، إىل مبارشة موضوعها نظري تُحيل أداة أو شفاف، يشء» «ال
رؤيتنا يف والظل) اإلضاءة (عالمات املادية خواصه تتسبَّب أبيضوأسود ما» «شيئًا بوصفها
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ال الحائط. ورق من قطعة أو ِبساط مثل آخر، أيجسم مثل جسم؛ هيئة يف لحظي بشكل له
كليهما، اهتمامهما يُثري ما هو النظري لكن جسًما؛ بصفتها بالصورة سارتر وال بازان يهتمُّ
يرفعه مناقشته. كيفية يف الرجالن هذان ويختلف مختلفني، اتجاهني إىل يشري النظري لكن
من األخرى األنواع من متميِّزة بطريقة ارتباطات هذا يثري حيث التخيُّل نحو مبارشة سارتر
أن كيف ًحا موضِّ الصورة، مصدر نحو اآلخر االتجاه يف فيذهب بازان أما بالصورة. الوعي
الصورة ت تخفَّ برأيسارتر، منه. انتُِزعت الذي العالم إىل أخرى مرة بنا يهبط الصورة نظري
بدوره يَستهلكه الذي النظري إىل نَنتبه جعلنا يف فيها تنجح التي للدرجة العدم إىل برسعة
اهتماًما األقل بازان أما فعلها. األخرى والصور والعاطفة الذاكرة تفعل حيث الحر التخيُّل
«يعلمنا» ما وهو مالحظتنا، أو إدراكنا تضخيم يف الصورة قوة عىل فريكز الخيال بحرية
عىل «التدرُّب سارتر يسميه ما نطاق التصوير ع يُوسِّ وحدها. لتلحظه أعيننا تكن لم ما
الواقع استيعاب يُمكنها تخيُّالتنا إن بازان يقول العقلية. الصورة عن نفاه أمٌر وهو الرؤية»،
لحظة يف تؤخذ التي االحرتافية غري الصور املثال، سبيل عىل خذوا، الصورة. إليه تلمح الذي
تؤدي لكنها ا جدٍّ القليل الصورة لنا تُبدي ربما الحاالت، هذه مثل يف خطر. أو كارثة وقوع
ال بعمق».23 املحفورة «املغامرة من السالبة» «النسخة تؤديها التي تماًما نفسها الوظيفة
بسبب أشد تأثريه بأن نشعر حدث من فيلًما له يصنع أن ر للمصوِّ يُمكن ذلك من أكثر يشء

املشوشة. الصور هذه مثل أثر تنتج أن الرعب أفالم تعلَمْت والحذف. املهتزَّة الصورة
املعروف الندرو؛ فرن وهي لصورة، بذكاء مختاًرا مثاًال بازان ملحوظات صفحة تُتيح
عام يف الحقيقي مكانه من الرشطة نقلتْه السمعة، سيِّئ الجسم هذا الزرقاء. اللحية باسم
واآلن، االدعاء. لتأييد استُخدم حيث املحكمة؛ قاعة يف ليوضع الندرو، قبو وهو ،١٩٢١
أخرى؛ بقضية الصلة وثيقة اليشء هذا تُِربز التي الصورة أصبحت َعقدين، مرور بعد
(تلك استحضاره أجل من اختري الذي السياق من مرتني الفرن انتُزع هكذا فلسفية. قضية
يُقال، كما فيها، يُشَعل كان التي — الدقة لتوخي مرات عرش وهي — القبو يف األوقات
مكان من ل تدخُّ «وثيقة»، بأنها الصورة بازان يصف النساء). الضحايا من للتخلُّص
كثريًا أقرب هنا بازان الصحيح. موضعها يف التخيل حرية واضًعا الحارض، عن يعلن آخر
بازان أصدقاء أطلق ،١٩٤٣ عام يف سارتر. إىل منه وبنيامني، وباتاي، ودايل، برتون، إىل
السينما «أسطورة امُلعنَون بازان مقال باتاي جورج ونرش ممارس،24 رسيايل لقب عليه
أنه بد ال لكن باملرَّة، يَذكره ال بازان فإن بنيامني، عن أما 25.١٩٤٦ عام يف الشاملة»
الذي السينما»26 لسيكولوجية «مخطط مقال يف بنيامني عن مالرو كتبها حاشيٌة اجتذبتْه
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مقاله بداية يف به ويَستشهد قلب، َظهر عن بازان حفظه مقال وهو ،١٩٤٠ عام صدر
األصلية النسخة يف بازان كتبها التي النهائية الحاشية فإن وبالفعل «األنطولوجيا». املعنون
حول ذكره) (دون الشهرية بنيامني أفكار ل تُفصِّ ١٩٤٥ عام صدرت التي املقال من
برش الذي بودلري أعمال بمثابرة الرجلني كال درس املصورة. نَُسخها بفعل اللوحات تجاوز
اضمحالل وهو يخشاه، بودلري كان بما كالهما أشاد الحديث. االغرتابي بالذات بالوعي
عرب املثال، سبيل عىل التكنولوجي. الجماهريي املجتمع شالل أمام الفنية العبقرية أهمية
كان ومثلما للحارض.27 املايض من صور تحدثها أن يُمكن التي الصدمة عن الرجلني كال
فإن لها، الكامل االستيعاب عن الفن َعَجز بظواهَر الشاشة إىل تأتي أفالم عن يبحث بازان
الرسمية» «القصص ليتحدى الحضارة ُفتات من وَغريَها امُلهَملة الوثائق انتقى بنيامني
غريب، بأنه بشعوره بالطبع. والسياسيون واملؤرخون، الروائيون، ينسجها التي الناعمة
مثل التقدمية الحركات وإىل السينما، قبيل من تكنولوجيات إىل ُمنجذبًا بنيامني كان
«نادية» برتون رواية أن واعترب قوََّضتها. أو الكالسيكية الثقافة تجاهَلت ألنها الرسيالية؛
منسية أو ُمهملة وأشياء أماكن عىل الضوء لتُسلط الصدفة عىل تعتمد كانت ألنها مهمة؛
مثرية أشياء عن غريبة صوًرا وكانت الرواية، نصِّ يف صوًرا برتون وضع خفية.28 أو

ورؤيته. كالمه مقدمات بال فجأة تُفرسِّ لإلزعاج،
املوقف داخل تراكمت التي الكهربية لقوتها يُمكن التي الصور من الندرو فرن صورة
ح تُوضِّ إنسانية.29 غري بقوة امُلشاهد لتصعق بالرشر تشتعل أن البداية يف شحنها الذي
أُنهيت الرسيايل، نظر وجهة «من بازان: والء «األنطولوجيا» مقال من األخري الصفحة
وبكل جسم، وكأنها صورة بكل اإلحساس ينبغي والواقعي. التخيُّيل بني املنطقية التفرقة
ألنها الرسيالية؛ للُممارسة مميَّزة تقنية الفوتوغرايف التصوير فإن لهذا صورة. وكأنه جسم
بازان يُفند بالفعل.»30 موجودة هلوسة هي صورة الطبيعة؛ وجود يف تُسهم صورة تُنتج
باستخدام والغياب للحضور األساسية سارتر تصنيفات الرسياليِّني، باتِّباعه بوضوح، هنا
سارتر سيَستهِدف الفوتوغرايف. للتصوير االعتيادية الحالة هي فهذه وبرأيه، هلوسة؛ أثر
كان مبارشة. الثانية العاملية الحرب بعد هجماته أرشس من ببعض الرسيالية الحًقا
وهما لتصنيَفني ١٩٤٣ عام يف األمور يُرجع أن سارتر مثل كالسيكي فيلسوف بإمكان
يُمكن … الشارع رجل نظر وجهة «من سنوات، بعد بازان ردَّ كما لكن، والعدم»، «الوجود
توجد ال ألنه كانت كما مؤكدة كلمة تعد لم … ُملتبسة اليوم «الحضور» كلمة تكون أن
وضعنا عن عاجزة الشاشة إن قول الخطأ من … والغياب الحضور بني متوسطة مرحلة
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حضور تُعيد املرآة بأن االعرتاف يجب — مرآة تفعله كما هذا تفعل إنها املمثِّل. حرضة» «يف
يحفظ الذي األلومنيوم ورق أو ر، متأخِّ بانعكاس مرآة لكنها — فيها املنعكس الشخص
عن دريدا بفلسفة واضحة نبوءة املقولة هذه شفارتس لويس-جورج يَعترب الصورة.»31

واإلرجاء.32 األثر
يف مبارش. بشكل أخرى مرة يناقشه لم وسيط وهي الصورة، عند بازان يتوقف ال
بوضعها الوثيقة «تكمل» أنها كتب التي للوثائقيات مبارشة انتقل تلك، امللحوظات صفحة
ألنها جيًدا؛ الرسياليني تساعد أن الصورة بإمكان كان واملكاني. الزماني محيطها يف
مفصول قدم إلصبع املقرَّبة الشهرية بوافار صورة تكتسب بالكامل. السياق من تُنتَزع
الصور فإن ذلك، عىل عالوًة شاذة. قوة «دوكيمون» باتاي مجلة نرشتها التي الجسد عن
فيلم من إطار كل لكن الصور. مونتاج يف يحدث كما أخرى لسياقات لالنتقال جاهزة
بوجود تيش لقطة وكل له، املجاور باإلطار يرتبط مليمرتًا ٣٥ بكامريا مصور وثائقي
قبو يف شاملة لقطة نتأمل بازان يجعلنا ُمرتابًطا. حقيقيٍّا عامًلا تصف تماسٍّ عالقات
الزرقاء» «اللحية كان أخرى أشياء بني مكانه الفرن هذا يحتل أن يمكن حيث الندرو؛
الذي والحي املبنى ثم بيته، يف له لقطات ذلك يتبع وقد يستخدمها. أو يجمعها الغامض
غائب أنه رغم املكان، يف موضوعه يُثبِّت الكالسيكي التوثيق من النوع هذا فيه. يُقيم كان
ر يتصوَّ الوثائقي الفيلم إن موندزان جوزيه ماري الفرنسية الفيلسوفة تقول الزمن. يف عنا

والظل.33 بالضوء غيابَه ويُحيط يتضمنه، أن من بدًال موضوعه
موضوعاتهما عن بالتساوي يُفَصالن كالهما — والوثائقي الوثيقة — والفيلم الصورة
بهما الشعور من مفرَّ ال الحًقا، والتحميض يوم، يف التصوير خالل فمن الزمن. حيث من
تبدو حيث األحيان؛ أغلب يف الصورة سحر زاد املسافة هذه زادت وكلما زمنية. مسافة عىل
هما الكامريا التقطتهما اللذان والظل الضوء التقَطها وقد تُصورِّه الذي الشخص ُروح
الجملة يف بازان يشري كما هذا، كل التليفزيون يُغريِّ بعيدة. صارت معينة لحظة يف أيًضا
الوثائقي «يصبح التليفزيون يف ُعِرض ما إذا ألنه ملحوظاته؛ صفحة يف املفاجئة األخرية
يعمل الكامريا. أمام مبارشة يَحدث حدث» يف للمشاركة «يُدفع الذي للُمشاهد» معاًرصا
من النظرية أهميته لكن سابق، وقت يف ُسجل ما عرض عىل أسايس بشكل التليفزيون
األحداث يف يُستغل يزل لم ما وهو التواُقت، عرض عىل قدرته يف تكمن بازان نظر وجهة
يف وهكذا. الكوارث، خالل القصرية واألخبار األوسكار، جوائز توزيع وحفالت الرياضية،
بازان لدى كان الفراش، لزوم إىل مراًرا يُضطر كان حينما خاصة، القصرية حياته آخر
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سينما» دو «كاييه مجلة ترك الذي داني سريج شأن شأنه التليفزيون، عن ليقوله الكثري
طبيعتها يف ل ُمتأصِّ ر املتأخِّ السينما مشهد فإن الرجَلني، برأي التليفزيوني. النقد يف ليبدأ
للُمشاهد وسامحة املايض، من صًدى ُمردِّدة فرتة، بعد لنا الصورة تعود باألساس. لية التأمُّ
التليفزيون الحي. التليفزيون مع نفعل كما فيه» «يشارك أن من أكثر بدوره يتأمَله بأن
إىل نتوجه بينما عينها؛ اللحظة هذه يف بيوتنا يف إلينا يَتحدَّث األخبار ومذيع أمامنا، حارض
مبارشة «يُقدَّم» وال تقديمه»، «يُعاد آخر زمن إىل حينئذ ونُنَقل نريد، حينما السينما دار

عاكسة. شاشة عىل
وحتى الجديدة»، «املوجة ب مروًرا الجديدة، الواقعية من الحديثة، السينما تُستغل
«األربعِمائة فيلم يُذكر وبينما مراًرا. املرئية للصورة الزمني الرتكيب يف الفرق هذا يومنا،
أيًضا يحوي فإنه — للفيلم الفوتوغرافية الخاتمة — الثابتة النهائية صورته بسبب رضبة»
الحوار يحاكي اجتماعي. نفس عاِلم عىل يردُّ دوانيل أنطوان فيه يظهر الذي امُلميَّز املشهد
الطبيعة طويلة، فردية لقطة يف الحذوفات عىل تدلُّ التي الصورة يف والقفزات املرتجل،
التعايش تجاه الخاصة تروفو حساسية ترسيخ عىل ويُساعدان الحي، للتليفزيون املبارشة
ال أخرى مجموعات هناك بمرورها. واالعرتاف الحياة بني ما والرِّثاء؛ التلقائية بني ما

السينما.34 شاشة عىل التناُفس يُمكنها الصور بني التضاد من تُحَىص

العرصالحايل يف الصور تنافس

له وفصَّ بازان، نظرية قدمته الذي الجمايل الخط فإن اآلن، حتى يَُظن كان مما الرغم عىل
ما يعمل والحضور. امَلشهد ال ر، والتأخُّ األثر يربز الجديدة املوجة ظهور بعد داني سريج
مفرًدا. طريًقا يكون يكاد أنه مع الجمايل، املبدأ هذا رئييسإىل ممر عمل كاييه» «نهج أسميته
عىل والتسعينيات، الثمانينيات يف نارصت حيث الدورية؛ تلك ميول يف تَروه أن يُمكنكم
املظهر» «سينما كانت بينما االختزالية، النزعة ذات كياَرستامي عباس أفالم املثال، سبيل
الذعة مراجعات يف السينما لهذه ا مضادٍّ اتجاًها داني قاد الفور. عىل ارتياب محل الرائجة
عميقة نرجسية تغمر بوسون. ولوك أنو، وجون-جاك بينيكس، جاك جان صور استهدفت
الفيلم يعرض حيث (١٩٨٨ بوسون، بلو»؛ جراند «لو بلو»، بيج («ذا الكبري» «األزرق فيلم
املعادل يف لساعات املتصلب املشاهد فيه يَنغمر ملِّيمرتًا، ٧٠ مقياس بعدسة أنويٍّا ُحلًما
بري»، («ذا «الدُّب» فيلم أما شيئًا. يواجه ال لكنه بالجنني، املحيط السلوي للسائل السينمائي
من للوعي» «مكافأة أي متجنِّبًا تماًما، البرشي التفاُعل يَطرد فهو (١٩٨٨ أنو، «لور»؛
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آخرها عن مليئة بصورة مشاهدها املظهر» «سينما تُمتع امُلشاهد. أو الفيلم صانع جانب
الذاتية. باملتعة

املقتبس ،١٩٩٢ «المو»، َلَفر»، («ذا «الحبيب» أنو لفيلم مراجعة يف داني عداء ر تَفجَّ
اإلنجليزية؛ لقراء ر متأخِّ وقت يف البارعة اإلدانة هذه قدَّمته دوراس). مارجريت رواية من
«الحبيب» أن إىل داني أشار موته.35 عقب ساوند» أند «سايت مجلة يف ترجمتها نُِرشت حيث
يعرضها التي (السلع إدراكها يُمكن وأجسام لرًؤى للذات توكيدي وتقديم برصي، تلفيق
الغياب السينما تستخدم أن ينبغي ذلك، من بدًال األمر). حقيقة يف إليها ل ويتحوَّ الفيلم
املشاهد تحثُّ ألمرها يهتمُّ التي السينما والواقع. الرواية أغوار لَسرب الصورة قلب يف الخالق
ال لكنه الصورة تَستحِرضه الذي الواقع تجاه موقًفا ويتخذ الصورة، خلف نفسه ليضع
مقدمة بمفردها، ُقدًما تخطو لقطة كل املرئي. املؤثِّر عن فيلم «الحبيب» أبًدا. ق يتحقَّ
األفالم هذه ملثل يُمكن كيف داني: يسأل إعالنات. لوحة عىل استهالكية سلعة مثل نفسها
هذه بذاتها؟ مكتفية وكأنها تُعَرض وهي بها، توحي أو امُلجاورة، باللقطات تتَّصل أن
نسخة بالفعل)؛ رأيناه (أو رؤيته نريد ما هو يَظهر يشء كل يكون حيث نوافذ؛ بال سينما
املرئي العالم بالفعل، مألوف هو ما بإدراك أنفسنا فيها نُهنِّئ السينما، من تليفزيونية
الثانوية الشخصيات دور اضمحالل رائعة ببديهة داني يلحظ ويطمئننا. يُحيطنا الذي
تُستخدم كانت الشخصيات هذه مثل الجديدة». «املوجة ظهور منذ الفرنسية السينما يف
كنا النجوم، عىل ُمثبَتة أعيُنُنا كانت حينما حتى ذكر. كما الشاشة عىل كالسحاب للطَّفو
تخرج ثم رؤيتنا إطار تدخل وهي الثانوية للشخصيات امُلستقلَّة الحركة رؤية نستطيع

ما. وظيفة بأداء مقيَّدة تكن الشخصيات هذه ظهرت فإن اليوم أما الصورة. من
لكن «أمييل»، فيلم عن يخوضالجدل يجعله أن يُمكن كان مما أبكَر وقت يف داني مات
أكانت سواء شخصية، لكل الصارم التوزيع إىل ألشار حيٍّا كان لو أنه من التأكد يُمكننا
باملعانَقة الجديرة األشكال تأخذ لكي حرفيٍّا امُلثبتة السحب وكذلك ثانوية، أم رئيسية
والحيوان، اإلنسان، — بأكمله العالم نظام «أمييل»، يف إمتاعنا. أجل من واالحتضان
الفن، بتاريخ حافًال ممتًعا، يكون أن يُمكن ما وبقدر راحتنا. أجل من نُظِّم — والطبيعة
أمييل لنا د تتودَّ الفيلم، مقدمة يف لتملُّقنا. «أمييل» ُصِنع التخيُّلية، السينمائية والرموز
عرض دار يف مقعدها من تَهمس وهي النظر، ثاقبة أفالم ُمشاِهدة بأنها نفسها واصفة
تُحدِّد هذا، وإلثبات آخر.» شخص أيُّ يَلحظها ال التي التفاصيل ألحظ أن «أحب سينمائي:
أمام ظهرت حرشٌة (١٩٦٢)؛ وجيم» «جول تروفو فيلم من شهرية لقطة يف حدثت مصادفًة
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تجاه مبارشة متجهة للقطة، الخلفي املستوى يف زجاج عىل تَزحف وهي ما بشكل الكامريا
فإن للدقة أو الحرشة، تروفو فاجأ الحانية. جيم ُقبلة ليتلقى املفتوح املثري مورو جني فم
هذه حول كوتار، راءول للفيلم، السينمائي املصور سألُت تروفو. فاجأت التي هي الحرشة
ورائع جميل صبح (ضوء الطبيعة فيها اتَّحدت ملعجزة عَرضية نتيجة أنها فزعم «الغلطة»،
العاشَقنْي كوتار ر صوَّ الضوء، خفوت قبل برسعة عمله وأثناءَ الخيال.36 مع متوقع) وغري
لدرجة ة ُمعربِّ اللقطة كانت له. مخطَّط غري بشكل اللَّقطة الحرشة لتدخل مظللة، صورة يف

الرسياليون. بها حلم التي دف الصُّ نوع هو هذا إعادتها. يف يفكر ال تروفو جعلت
مرئية غري تفاصيل عن للبحث بأعينهم الشاشة مسح الرسياليون اعتاد أمييل، مثل
الفيلم بتصوير البانورامي».37 «اإلدراك كيثيل كريستيان سماه ما ممارسني للُمخرج، حتى
حدوث ولتشجيع بعينه، اإلدراك من النوع هذا لتعزيز ( ١ :٢٫٣٥) العريضة الشاشة بأبعاد
وإذ جونيه. يُمثِّله التي املفرط املسبق التخطيط تروفو يتجنَّب اإلعجازية، دف الصُّ هذه
فقط يُشوِّه ال فإنه لها، ه بذمِّ اشتُهر التي الجديدة» «املوجة سيطرة كرس يف جونيه يَرغب
أدَّت التي مورييه، كلري هو؛ فيلمه إىل تروفو فيلم من ممثِّلة ينقل لكنه وجيم» «جول فيلم
أمييل، رئيسة دور تؤدي رضبة» «األربعِمائة فيلم يف الساخطة دوانيل أنطوان والدة دور
من بالقرب تماًما، مناسب لوبيك شارع يف املقهى موقع ولعلَّ العاملي. املقهى صاحبة
وهي — نفسها هذه مورييه كلري — والدته عىل دوانيل أنطوان فيه س تجسَّ الذي املكان
مبنًى يف تعيش األمر، لهذا أيًضا، أمييل ولعلَّ دوشيه). جون «كاييه»، (ناقد عشيقها تُقبِّل
اإلعالن يف مسريته بداية بعد كلييش. حي يف دوانيل فيها يعيش التي الحقرية للشقة مجاور
جونيه احتفى ،(١٩٩١) «داليكاتسن» فيلم مثل الرفيع، األسلوب ذات االستوديو وأفالم

باريس. شوارع عىل الجديدة» «املوجة انهيار بتوثيق الطلق الهواء» «يف األول بعمله
يرجع وال ُرتِّبَت، لقد جودار. أو رومري أو باريستروفو مثل تبدو ال باريسجونيه لكن
العرشين. القرن ستينيات يف املدينة تنظيف يف مالرو أندريه لجهود فقط ذلك يف الفضل
الحرشة تكن ولم اآلخر. تلو إطاًرا الئق، غري أو قبيح عنرص أي من رقميٍّا جونيه تخلص
تتفاخر للصور. جونيه تنظيف من لتنجو وجيم» «جول فيلم يف برؤيتها أمييل َفِرحت التي
املرصوفة، للشوارع الجميلة «الصور ساوند»: آند «سايت مجلة يف املنشورة املراجعة
بجانب الشوارع؛ يف املنترشة واألسواق النوايص، عىل واملخابز امُلنحِدرة، الباريسية والساللم
وجرس املقدس، القلب وكنيسة العذراء، لكاتدرائية الربيدية البطاقات يف املشهورة املناظر
طراز عىل املصممة املرتو ومحطات األليفة، واملقاهي الباريسية، األسقف ومناظر الفنون،

باريس.»38 «بسطاء» األماكن هذه يسكن … الحديث الفن
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أي هناك يكن لم لكن عليهم، سحره يُمارس «أمييل» بفيلم امُلشاِهدون يَشعر ربما
جونيه بنى والصورة، الصوت عنارص من عنرص كل يف بتحكُّمه إنتاجه. يف سحري يشء
ترتبط بحيث موقعها، لتتَّخذ لقطة كل َمت نُعِّ حيث الساعات، صانع بدقة الخيالية فكرته
كل يف الحكاك هذا عن يبحث تروفو كان العكس، عىل حكاك. بال لها التالية باللقطة
أسهل األوىل الثالثة أفالمه من فيلم كل سيناريو أن وجد اإلنتاج.39 مراحل من مرحلة
كتبه. أن سبق ملا العام االتجاه ضد التصوير خالل يعمل كان ولذا يقبله؛ أن يُمكنه مما
عىل للغاية محبوبة كانت التي وجيم»، «جول يف مورو جني مثَّلتها التي كاثرين شخصية
الفيلم ذلك إيقاع من كذلك تروفو وأبطأ فيلم. نهاية قرب االحتمال صعبة جعلها الورق،
ال الجاذبية. الغموض إىل وليُضيف الصحيح، موضعها يف الجذلة الفيلم مقدمة لوضع
الفيديو مقاطع عدا ما جونيه، فيلم وال توتو، أودري شخصية يُميز الغموض وال الجاذبية
أطفاًال وتُظِهر دوفايال، امُلنعِزل، للرسام أمييل تُرسلها التي واألسود باألبيض رة املصوَّ
رقص يؤدي صناعية بساق زنجيٍّا حزينة، أغنيات وُمغنَي البطيئة، بالحركة يُسبحون
لصوره امُلميِّز الذاتي الرضا لتلويث الجرثومية املقاطع هذه جونيه قدَّم هل بالقدم. النقر
مرسمه، خارج عالم من الرسائل هذه بسبب باضطرابه بعناية؟ فة املصفَّ السيليولويدية
دي دوجونيه («لو القارب» «جماعة رينوار لوحة من لنسخته متجدد بإلهام دوفايل يعود
«الفتاة الشخصيات، إحدى غموض فهم معتزًما ،(١٨٧١ بارتي»، بوتينج «ذا كانوتييه»،
بكأس. ممسكة املشهد خلفية يف أمييل تقف ذلك، أثناء عمقها. يراوغه التي الكأس» حاملة

النهاية. يف اللغز جونيه سينما ستحل دوفايال، لوحات تخفق وحيثما
تعاطفه السِتنساخ وربما «أمييل»، ملباركة رينوار ببيري-أوجست هنا جونيه يستعني
رجًال دائًما رينوار اعتربوا الذين أولئك إىل ينضمُّ صوره. وشفافية نظرته، وجمال الكبري،
وجمال األوىل، بالدرجة والنساء الرجال عليها يبدو التي بالطريقة ومفتونًا للحياة، محبٍّا
لكن للعالم. املتألِّق باملظهر وباختصار، … اإلشارات وبالغة الطبيعية، واملناظر الزهور
نَسخ أفالم صانع أي هناك كان إذا أعمق. يشء وراء يسعى كان ابنه، يقوله ملا طبًقا رينوار،
والجمال التعاطف — والده فعل مثلما — فيها استخدم التي بالطريقة ابنه؛ فهو رينوار
«رينوار بعنوان حياته، سرية صفحات أوىل يف وخالله. يصوره كان فيما للتنقيب أسلوبًا
والحق األعمى. الحب من نوًعا كان لكنه بشدة، أبي لوحات «أحببت جون: يكتب أبي»،
الفن حوله يدور الذي ما أعرف أكاد ال كنُت الرسم. بماهية تماًما جاهًال كنُت إنني أقول
اآلن مادي. الشباب الخارجية. املظاهر هو نفسه العالم من إدراكه استطعت ما كل عموًما.
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«أمييل». األب. لرينوار مضحكة محاكاة

املظاهر: وراء ما رؤية يف مساعدتنا إال الحياة يف وظيفة لهم ليس العظماء الرجال أن أدرك
الهندوس.»40 يقول كما أنفسنا عن العبء» «تخفيف — املادة عبء من بعض من إراحتنا
فيلمه خصوًصا أفالمه، حول العظيمة بازان مقاالت من الفكرة هذه رينوار تعلَّم هل
عن جون كتابة من َعقد قبل ١٩٥١)؟ فلوف» «لو ريفر»، («ذا «النهر» بعنوان «الهندي»
ولكنها بسيًطا مستطيًال ليست الشاشة أن يفهم «رينوار قائًال: االبن عن بازان كتب والده،
تقلُّ ال قناع الشاشة لإلطار. الكامل املضاد إنها كامرياه. يف الرؤية لشباك مماثل سطح
هذا مخفيٍّا. ترتكه ما مع متناسبة تكشفه ما أهمية كشفه. يف عنها الواقع إخفاء يف وظيفته
يستخدمه ما بالضبط هي الغمامة تلك غمامة.»41 لرَيتدي حتًما مصنوع الخفي الشاهد
كريستني تستخدم اللعبة». «قواعد فيلم من ذكرناه الذي املقرِّب املنظار مشهد يف رينوار
خليلة يَحتضن وكأنه «يبدو» وهو مصادفًة زوجها ترى ثم الطيور، إىل للنظر «كامرياه»
ألنها خطأها؛ ع يُشجِّ أنه يبدو وكهذا وراءها، أوكتاف دور يؤدي الذي رينوار يقف له.
هي هذه لكريستني. ليُخلِّص لألبد عشيقته عن يَنفصل الحقيقة يف فالزوج خطأً؛ ترتكب
زوجها أن املادي الدليل بسبب تصدق التي كريستني إن حيث املأساة؛ يف التحول نقطة
تؤدِّي التي الطليقة الجنسية اإلثارة دوامة وتدخل الساذج، وفائها عن ستتخىل يَخونها،
بالفعل كان الزوج أن بسبب بالكامل؛ زائفة ليست فالصورة ذلك، مع والتشتُّت. للموت

الحقيقة. لهذه زائًفا أثًرا تقدم والكامريا بجنيفِييف. عالقة عىل
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يُمكن يشء كل عامله ففي معذَّبًا؛ فنانًا ليس جونيه دوفايال، وعكس تروفو، عكس
الرئيسية املتعة االستكشاف آلية ن تكوِّ بالفعل، كشفه. يُمكن غامض رس وكل تصويره،
الهاتف كابينة إىل بريتودو تستدعي العملية. أمييل مقالب اليشء بعض وتُشبه لجمالياته،
كرة مباراة مذيع تُقاِطع كما األعمدة؛ بني من يحدث ما وتشاهد بطفولته، تُذكِّره ملحادثة
حتى نرشها. ثم عاًما، ٢٠ عمرها ضائعة رسالة باختالق زوجني بني حبٍّ عن وتَنبش قدم؛
يف لحظة يف ُفرسِّ التصوير، كشك يف الشبحي الشكل رسُّ وهو الفيلم، يف الوحيد العميق الرس
الصور مصدر مواجهة عىل نينو لتُجرب مكيدة بالتفصيل أمييل ترتَّب أن بعد لكن النهاية،
يف العامل وهو — الجهاز سيد — أوز ساحر ولكن طيًفا نينو يكتشف ال تُطارده. التي

التصوير. كشك
جنب إىل جنبًا يُلصق أفالم صانع نفسه، جونيه هو التصوير كشك رجل أن أفهم
يبدو أن إىل للدقة) وضًعا ٢٤) الكامريا أمام مختلفة أوضاع يف مُلمثلني متسلسلة صوًرا
ضياعه يؤدِّي الذي األلبوم وهو — الصور بهذه يحتفظ الذي األلبوم أما يتحرَّكون. أنهم
ا وملفٍّ َمشاهد لوحة ولكونه ونهايته. الفيلم بداية فهو — الحب قصة إىل استعادته ثم
سالمة النهاية يف مؤكًدا الفيلم نهاية شارة يف يعود األلبوم هذا فإن امُلمثلني، اختيار لوكيل
من األلبوم يف مشمول بوالن» ألمييل الخرايف «املصري فيلم فإن إجماًال، األصلية. الفكرة
لقطة كل أن بخبث سينما» دو «كاييه دورية يف افتتاحية مقالة ذكرت للنهاية. البداية
التي الثابتة الدعاية صور جونيه سينما تحرِّك ما، بطريقة تناقض.42 أدنى من محرومة

َمشاهده.43 لوحة ن تُكوِّ
فيلم يف جودوشو مثل أو ،(١٩٣١ مليون»، («لو «املليون» فيلم يف توليب األب مثل
موضعها يف األمور وضع عىل وقادر ثاقبة، عني ذو ومراِقب وخريِّ قوي دوفايال «املغنية»،
يف الهروب. فعل تتضمن رئيسية مشاهد يف مخرجيها براعة ثالثة أفالٌم تَخترب الصحيح.
عىل يحتوي معطف أجل من األوبرا مرسح عىل رصاع مأساة كلري رينيه يرتب «املليون»،
بأقىصرسعة النارية بالدراجة جولة يقدم بينيكس فإن «املغنية»، يف أما يانصيب. تذكرة
عىل سيارة فتتسلَّق أمييل وأما املرتو. أنفاق يف املدينة سطح تحت ثم باريس شوارع خالل
ألساليب رمز الجذابة اللعبة هذه الكواليس. يف نينو يعمل حيث مالهي حديقة يف قضبان
مصنوع عالم إىل التذكرة، ثمن دفعت التي املشاِهدة أمييل، تُنَقل ومباهجها. السينما
البالستيكية التماثيل حرفيٍّا بسيط رسد يدفع ودهشتها. خوفها وإثارة تسليتها أجل من
تتابع يف إياها مهدِّدة نحوها أيديها تمد منعطف؛ كل يف أمييل تقابلها التي الشمعية أو
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ما ليَمنحها سيارتها مؤخرة عىل الحقيقي نينو يَقفز ثم بدقة. مؤقت الخاصة للمؤثرات
دراجته عىل القائد مقعد يف نينو يجلس الفيلم، نهاية يف حياتها. يف إثارة املواقف أكثر يُعترب
يف متجولة آخر، شخص قصة يف أخريًا ُوِضعت بأنها سعيدة أمييل، تَبتسم بينما النارية،

رائعة. أخرى بأقدار مليئة باريس
يف تقفز فإنها مارتان، سان قناة مياه سطح عىل ليقفز أمييل ترميه الذي الحجر ومثل
شأن من كان بذكاء، جيليان آن تشري وكما ذلك، من العكس عىل باريس. سطح فوق خفة
الحقيقية، والدته املظلم، باريس جسم يف يدخل أن رضبة» «األربعِمائة يف دوانيل أنطوان
تتحطم وهي إليها ويستمع مجرور، داخل رسقها التي الفارغة الحليب زجاجة يدفع حينما
أمييل عند الربيدية البطاقات باريس صورة رحمها.44 أو املدينة أحشاء يف الشوارع تحت
«وقت فيلم يف الكوميدي الغموض بذلك تاتي جاك منها سخر التي الصورة بالضبط هي
تُلَمح جونيه فيلم عىل تسيطر التي املقدَّس القلب كنيسة :(١٩٦٧ تايم»، («بالي اللعب»
الضواحي يف اإلدارية املباني نوافذ عىل للحظة صورتها تَنعِكس حينما تاتي فيلم يف فقط
محجوب الحقيقي) تاتي هدف (وهو دفنس ال حي للعاصمة. الجديد املركز أصبحت التي
مأوى الكئيبة، اإلسكان مشاريع أن ليشك أحد يكن ولم أمييل، كامريا من الغرب جهة إىل
يف العلوية الصورة (انظر مونمارتر حي خلف مبارشة تقبع األساس، حيث من املهاجرين
الكوميدي املغربي امُلمثل ويومان»). أسابيع و٣ أشهر ٤» فيلم عىل الخاصبالتعليق الجزء
مثل أمييل، يعشق فهو مطلًقا؛ تهديًدا ليس امُلتلعثم لوسيان دور يؤدي الذي دبوز جمال
هاين») «ال («هيت»، «الكراهية» فيلم أخرج الذي كاسوفيتس ماثيو دوره يؤدي الذي نينو،

.١٩٩٥ عام املرشوعات تلك يف
بأسلوبها، «كاييه» إليه انضمت فرنسا، يف ا حادٍّ نقاًشا للفيلم العرقي التبييض أثار
األخالقية املبادئ بني «كاييه» ربطت ما دائًما «الشكل». جماليات من أمييل فيلم بتجريد
موليه لوك أعلن ،١٩٥٩ مارس يف الثانية. يف بعمق األوىل غمر درجة إىل ربما والجماليات،
سريج الشاب صدمة يف تسبب ما وهو تتبعية» لقطة هي «الفضيلة أن صفحاتها عىل
بريدية «بطاقات بعنوان داني حياة سرية أن الواقع السينما.45 مسئوليات بإدراك داني
الفيلم مخرج يَنتقد حيث كابو» يف التتبعية «اللقطة بعنوان بفصل تبدأ السينما» من
درامي بناء إىل باللجوء جماليٍّا شكًال الهولوكوست أعطى ألنه برشاسة؛ بونتيكورفو جيلو
بمعسكر امُلحيط الشائكة األسالك سور عىل بالكهرباء ُصِعقت امرأة هيئة بإتقان يصور
وخصوًصا الحايل، عرصنا ويف الفن، فلسفة لكنها فلسفة، ليست الجماليات االعتقال.46
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منظر لتحسني مسكرًة جونيه استخدم املنظر. بَِشع هو ما كل الفن يتضمن السينما، يف
لفرنسا. العرقي املكياج الكثريون، أشار كما نًا، متضمِّ فيلمه، مكياج وبدَّل املدنسة، املدينة
كاثرين مثل َوضعت، حينما وتعقيًدا فتنة أكثر الفرنسية السينما كانت ما دائًما
والروح، الوجه بني صدع إىل اللطخات تُشري أزالته. وحينما مكياجها وجيم»، «جول يف
جودار، («باشون»؛ «عاطفة» قبيل من أفالم الجديدة» «املوجة ظهور منذ دائًما تتبََّعتْه
امي»؛ مون دو مي «ال جريلفريندز»، آند («بويفريندز وصديقات» و«أصدقاء ،(١٩٨٢
(«فاجابوند»، دة» و«املترشِّ ،(١٩٨٣ بياال، («آنوزامور»؛ أحبائنا» و«نخب ،(١٩٨٧ رومري،
ملصق أو صاٍف، وجه وبطلته) (الفيلم «أمييل» وبينما .(١٩٨٥ فاردا، لوي»؛ ني توا «سان
واقع عىل ينفتح صور تَتابع بوصفها السينما بفكرة تلتزم األفالم تلك فإن عمق، بال جميل
بعضهم ينظر الذين للمشاهدين يمكن مستقبل وهو نزاع، محل سيايس مستقبل له أكرب

أفضل. نحو عىل يتخيَّلوه أن العرض دار من خروجهم أثناء بعض إىل
أُبرزها أن يل املناسب من كان لو حتى مكان، كل يف السينما عىل الفكرة هذه تنطبق
يُشبَع ال ملشاهدته) مميَّز (يشء األفالم ره تُوفِّ الذي االمتالء الفرنسية. السينما خالل من
التي االستكشاف وعملية باإلحساس ولكن فنيٍّا، املزخرفة بالصورة وال باملظهر النهاية يف
الرؤية، مجال يف دائًما الفيلم موضوع إبقاء هي بازان فكرة وخاللها. الشاشة عرب تحُدث
الحضور خالل من اإلعجاب يأتي ال صورة. هيئة يف تقديمه يُقاوم املوضوع وهذا حتى
البحث إىل ما ملوضوع لة املسجَّ اآلثار تقودنا حيث امُلتكرِّر؛ الغياب خالل من ولكن امُلبِهر،
الصور ل تتحوَّ حيث وقتًا؛ تستغرق إليه يُنَظر بما وعالقتها هذه امُلشاهد حركة عنه.
كان الذي ما السينمائي. الحدث ه أُسمِّ دعوني … أخرى أو بدرجة ه موجَّ حدث إىل املسجلة
تستلزم وتركيبه؟ وتجميعه، الحدث، هذا مثل إلعداد رضوري أنه يظنون وأنصاره بازان

املحرَّر. الفيلم إىل السينمائية الصورة من ننتقل أن السؤال هذا إجابة
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للشكل ر استكشافاملحرِّ

فاتنة تكون أن يمكن بالصدفة، أو مبتدئ، ِقبل من الخام امَلشاهد تُلتَقط حينما حتى
بطبيعة التصوير. عىل قائمة ألنها الخالص؛ التحريك عن يَختلف نحٍو عىل بطبيعتها
نوع من لكنها الخاص، سحرها تُمارس موهوب تحريٍك فناِن أي رسومات فإن الحال،
عن معلومات تعطيَنا أن يمكنها أمانة الرسومات «أكثر فإن بازان، قال وكما مختلف.
ظ.»1 تحفُّ بال بها نؤمن التي الالعقالنية التصوير قوة أبًدا تمتلك … لن لكنها املوديل،
الدوافع موران إدجار ل فصَّ — منه وباالقتباس — بازان مقال صدور عىل َعقد مرور بعد
كتاب يف السينمائي. التصوير وخصوًصا التصوير، لها ينجذب التي العميقة النفسية
ُكِتب ما أفضل بوصفه بازان أطراه كتاب وهو ،(١٩٥٦) الخيايل» اإلنسان أو «السينما:
باألثر االنجذاب هذا موران ربط الثانية، العاملية الحرب بعد السينمائي الوسيط عن
بما البرش، يف دائًما واالنعكاسات الظالل أثَّرت مثلما يَتضاعف» «الذي السحري العجيب
اإلنسان.2 عالم وراء مما يبدو، ما عىل تأتي، واملنحوتات، للرسومات خالًفا الصور، أن
امليكانيكي، والتقطيع البرصيات، وعلم الضوئية، الكيمياء من املتحرِّكة الصور تنبثق وإذ
عىل التغلب أجل من البرصية. الفنون عن تماًما مختلف ِصنف إىل البداية من تنتمي فهي
السينما استطاعت كيف جهدها. معظم الكالسيكية الفيلم نظرية كرَّست االختالف هذا
عن ًا معربِّ فنٍّا تصبح أن أمكنها كيف األوتوماتيكي؟ التسجيل عملية فوق تسمَو أن
ألنه كالسيكيٍّا؛ وليس حداثي ُمنظِّر — رأينا كما — بازان األفكار؟ وعن اإلنسانية الروح
العملية تسجله الذي اإلنساني غري العاَلم بتعبريية ويستمتع املجرَّد، التسجيل قيمة يقبل

أيًضا. وغموضه التصويرية،
هذه موران (يستخدم سحرية» «لحظة عىل كامنة بصورة الخام امَلشاهد تحتوي
البرشية بالعبقرية مضاهاتها يمكن ال كتعويذة) التصوير طرق إلحدى القديمة التسمية
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للمعالجة ُوِجدت الخام امَلشاهد فإن ذلك، ومع والنثر. واملرسح الرسم يف نتوقعها التي
مناسبات يف بازان يذكر األفالم. يه نُسمِّ الذي املنتَج إىل لتتحول والتنقية؛ والتحضري
الطريق،3 يف صخرة كأنها فيها تعثَّر ما وثائقيٍّ فيلٍم يف معيَّنة لقطة من دهشته مختلفة
األول املقام يف به ُعني ما الخام. بامَلشاهد ال باألفالم، األحيان معظم يف ا مهتمٍّ كان لكنه
من التقطته ملا أهمية الكامريا تُكِسب وكيف الخام، امَلشاهد مع األفالم تتعامل كيف هو
الخيال (مثل برشي هو ما بني توتًرا األفالم توضح الفيلم». «بناء سأُسميه ما وهذا الواقع،
طبيعته أو التوتر هذا نمط ويحدِّد املسجل؛ الواقع من العصيَّة األجزاء وبني والنية)
«بسبب إنه بازان يقول املثال، سبيل عىل السينما. تاريخ يف والفرتات واألنواع األساليب
القمة من عاًما، عرشين خالل انزَلَقت، [التوتر]، لهذا امُلفِرط السوفييتية السينما نسيان
«علم ألن القمة يف كانت أنها بازان واعتقد لألفالم.»4 املنتجة األمم أعظم بني القاع إىل
عن ماذا مجهولة. بجموع مأهولة سياقات يف ُمبتَكر نحو عىل عمل آيزنشتاين جماليات»
موضع إىل قرب عن «للنظر بازان ُخطة لنتتبع سينما؟ أي أو اليوم؟ الروسية السينما
التوتر وهو ُمَعد، هو وما خام هو ما بني التوتر هذا أن االعتبار يف آخذين اليوم»، السينما

السينما.»5 ألسلوب تراتبيات، يكن لم إن تصنيفات، تحديد «يمكننا خالله من الذي
األساليب تراتب قمة عىل النقاد بعض يضعه متفوًِّقا صنًفا الصور تحريك يَُعد
أنقى يف السينما هو «التحريك فإن قصرية فرتة منذ يل ح ُوضِّ وكما اليوم. الفيلمية
فوتوغرافيٍّا املنتَجة اللقطات تتجاوز الحرَّة املتحرِّكة الصور أن إىل هذا ويَرجع أشكالها»؛6
فإن الجديد، النظام لهذا وطبًقا االعتياديَّني. والزمان املكان قيد حريتها من يحدُّ التي
جهوًدا بوصفها وتقييمها مشاهدتها يجب فقط، املتحرِّكة األفالم وليست األفالم، كل
«السينما لفكرة مضادة بازان فكرة الطبيعية. القيود من متحرِّرة للخيال، لالستجابة
بني والطبيعة، اإلنسان بني ط تتوسَّ املشوبة» «السينما عن فنظريته أشكالها». أنقى يف

والواقعي. التخيُّيل

بازان أسالف

الواحد القرن من أمثلة يف النظر قبل لكن اليوم؛ بالحيوية ُمفَعم ه التوجُّ هذا سنرى، كما
عينيه نُصب أبقاها التي واألفالم بازان، ورثها التي األلفاظ إىل نرجع دعونا والعرشين،
يف نَِهًما ُمشاِهًدا ،١٩١٨ عام يف املولود بازان أصبح نتتبعه. الذي التفكري نمط رسم أثناء
الطبيعة بني للتوتُّر االنتباه حديثي الجميع الناطقة السينما ظهور فيه جعل الذي الوقت
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اعرتف كما كالهما، مالرو وأندريه لينارت روجيه كان الفن. وشطحات للتسجيل الخام
يخص فيما إليهما االستماع يَستحقان اللذان الوحيدان الصوتان هما برصاحة؛ بازان
يف طالبًا بازان كان .١٩٣٠ عام بعد الساحة عىل ظَهرا كليهما ألن الناطقة؛ السينما
يف وكان اإلنسان»، «قَدر روايته عن جونكور بجائزة مالرو فاز حينما الثانوية املرحلة
(قبل السينما يف منها املقتبس الفيلم وُعِرض اإلنسان»، «أمل رواية نُرشت حينما الجامعة
أسسها دراسية ملجموعة بازان انضم الثوري، والبطل الفنان هذا تماًما أبهره وإذ َحْظره).
يُمكننا السبب لهذا السينمائي. ناديه يُدير كان حيث الثقافة»؛ «دار يف ١٩٤٢ عام مالرو
عام يف صدوره وقت السينما» لسيكولوجية «مخطط مالرو مقال اْلتَهم أنه من التأكد
لكن «األنطولوجيا». عن مقاله حاشية يف الذكر من حقه بازان أوفاه مقال وهو ،١٩٤٠
فنِّ أزمة إىل نظرته خاصة الفنية، لألشكال مالرو تطوير عىل إجماًال بازان اعتمد بينما
بالتصنيفات السينما مالرو بها عامل التي الطريقة النهاية يف ليقبل يكن لم فإنه الباروك،

التقليدية. الفنية
مالرو صنَع أن بعد حتى لكن، ًدا، ُمجدِّ مالرو يكون أن يَأُمل كان بازان أن بد ال
الصامتة، السينما جماليات إىل السائدة النظرة إال «مخططه» يُعزِّز لم الثوري، فيلمه
«حينما جريفيث، زمن يف للنسخ)» (ال للتعبري وسيلة بوصفها السينما «ميالد وحدث
إبداعية. بطريقة معالجته استطاعا وبذلك املشهد»؛ عن مستقلَّنْي واملخرج ر املصوِّ أصبح
يقدم كان ببساطة ألنه بالفونوغراف؛ شبَّهه الذي (الكامريا) لوميري اخرتاع مالرو استهجن
أو جغرافية، مناظر أو استعراضات، (عرض فيلم عىل ره صوَّ أن سبق ما الشاشة عىل
«السينما» تظهر لم مالكمة). مباريات أو مرسحيات، أو ًدا، مجدَّ منشأة تاريخية مشاهد
وأحداث، مواقف، «تمثيل» يف منتظم بشكل بدأت حينما ،١٩١٠ عام بعد إال مناسب بشكل
(كامريا «السينماتوغراف» حالة يف متعدِّدة. نظر وجهات بني الدمج خالل من وقصص،
يَكتسب فهو السينما، يف أما الجهاز، ل مشغِّ مكان يف امُلشاِهد يقف املتحرِّكة)، الصور
اكتسبت السينما بأن مالرو يُرصح الكامريا. لقطات من سلسلة يُرتِّب الذي امُلخرج منظور
واسع مجاٍل إىل النهاية يف الحدث مرسح عىل املبني امُلقيِّد اإلطار خرج حينما شهرتها
وهناك، هنا يتحرَّك الذي ر/املخرج) (املصوِّ الفنان حدث هو الحقيقي الحدث يكون حيث
قصة، أكانت سواء تتجاوزها، لرؤية طبًقا اللقطات املخرج يُرتِّب إليه. ينظر ما ويختار
ويُمكن منظر. مجرَّد وليس نظر وجهة السينما تُقدم وباختصار، إحساًسا؛ أم نقاًشا، أم
عن كاٍف بقدر منفصًال السينما، محب مثل املشاهد، يُصبح حينما فقط هذا يحدث أن
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املشهد عن ُمستقلٍّ بشكل تتحرَّك التي الكامريا عمل خالل من أمامه املعروض املشهد
واحدة. رؤية أي تعوق التي اللقطة تغيري عملية خالل من أو تصوره، الذي

كان حيث آيزنشتاين، سريجي تأثري تحت بشدة واقع وهو «مخططه» مالرو كتب
لفيلم للتخطيط مخرجه قابل أن له وسبق مالرو، شاهده فيلم أقوى «بوتِْمكني» فيلمه
مالرو ذهن يف يكن لم «املونتاج»، لفكرة النظر عند لكن اإلنسان». «قَدر رواية من ُمقتبَس
ذروات تتابُع ولكن مختلفة، لعنارص تصادم) (أو تجميع من آيزنشتاين به يقوم ما
التي الصامتة السينما وعكس يسميها). (كما ممتدَّة خام» «مادة من مختارة درامية
إىل السلس باالنتقال وسامحة املشاهد، محركة معنونة، داخلية فواصل أحداثها تقطع
بطريقة النص تنزيل عىل ومساعدة املايض، من املستعادة امَلشاهد أو األحالم، تسلسالت
تناسبه ال الناطق الفيلم فإن املرسح، خشبة عىل يحدث كما والفصول امَلشاهد إىل مالئمة
هذه الصورة. مسار عرب للقصة املتصلة االستمرارية بطبيعته، يؤكد، فهو الفجوات؛
(الديكوبور)، «القواطع» يخص فيما تعقيًدا املشكالت أكثر تمثل املفرتَضة «االستمرارية»
إىل أقرب السينما املصطلح) (هذا ويجعل بازان، سيستنكره الذي الفرنيس املصطلح وهو

املرسح.7 إىل منها الرواية
األفالم مونتاج يف السوفييتي األسلوب تجاه يَُظن مما أكثر تسامح بازان لدى كان
عىل عموًما. مناسب غري وجده الناطق، الفيلم عن نظرية مهندس بوصفه لكنه، الصامتة.
سلسلة بها ه توجِّ التي تعبريه، حسب الصبيانية، الطريقة من بازان سخر املثال، سبيل
يستخدم محارض يفعل كما امُلشاِهَد فايت) وي (واي نقاتل» «ملاذا بعنوان كابرا أفالم
أكثر تُخفي أن (أي بها ما ترينا الصور تلك يدع أن من بدًال لإليضاح، ثابتة لصور عرًضا
حساب عىل السوفييتي باملونتاج بالفعل بازان يشيد الفرنيس).8 ه نصِّ يف كما تُظِهر، مما
،(١٩٤٧ (فدريه، «١٩٠٠ «باريس لفيلم الحماسية مراجعته ذلك وتثبت كابرا، مونتاج
الجهد هذا يف يهمه كان ما اإلخبارية. األفالم لتوليفات املبدأ حيث من رافًضا يكن لم فهو
املفارقة «أحال — براوست أسلوب خالف عىل — الذي املونتاج»، يف والذكاء «الرباعة هو
الزمن، السرتجاع آلة السينما كون إىل وعينا، خارج وبذكرى موضوعي، بماٍض املتعلقة
بمزيد النظر إىل القوي، باملعنى املونتاج، يقودنا أن يمكن باختصار، لخسارته».9 وأوفق
وبعكس لتوضحه. اختريت ما، معنًى تجاه عنها بعيًدا وإما الصور، داخل إما العمق من
فدريه نيكول فإن ملقولته، مناسبة صارت حتى فيلمية ومقاطع شذرات ضخم الذي كابرا،
مكَّن بذاته. عرض لو مما أعمق صًدى منها لكلٍّ يكون بحيث األرشيفية مشاهدها نظمت
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مراجعته بازان ينهي لذا السحرية؛ اللحظة متناقض، وبشكل الحالة، هذه يف املونتاج
مما أكرب موهبة يُظهران والواقع «الصدفة أن إدراك يف فدريه بحصافة باإلشادة املؤثرة

العالم.» يف األفالم صنَّاع كل يُظهره
الصوت دخل حينما الروائية األفالم انحرسيف القوي باملعنى املونتاج فإن عام، بشكل
يبذل الجميل» ي َهمِّ «املونتاج: مقاله يف ١٩٥٦ عام بازان وبَّخ الذي جودار كان الصورة.
تيموثي يشري كما جودار، لكن .١٩٦٥ عام بعد وخصوًصا السرتجاعه، يستطيع ما كل
السينما أو الفيلم يف للتفكري قويٍّا نصريًا أيًضا هو كان بازان، عن ملحوظاته يف برنار
لغة «تطور الشهري مقاله أخذ الذي بازان من تعلمه أمٌر وهو «الديكوباج»،10 بمعايري
«ديكوباج».11 بكلمة ببساطة َعنَْونه طويل، مفهرس مقال من األساس حيث من السينما»
«التحرير») العام املصطلح جانب (إىل و«الديكوباج» «املونتاج» مصطلَحي بني التفرقة
بشأن مقدًما األفالم صناع قرار نتاج هو «الديكوباج» فإن مالرو، قال وكما محورية.
الزماني. املكاني وتصميمه (املنطقي)، الدرامي أثره يخص فيما روائي عمل تحليل كيفية
نطاقهما يف تتم مستمران وزمان مكان بها يتمتع التي األولوية املفهوم بهذا بقوة يرتبط
معني سياق بشأن املكانية الناحية من التفكري عند الروائي. العمل ويَُرتَّب االنتقاءات،
بوصفه «الديكوباج» ويدخل املشهد، تصميم من معينة سمات تظهر درامي، جزء أو
تلو منظًرا الروائي العمل بها ف يتكشَّ أن يمكن التي الطريقة بشأن الزماني التصور
مهدت أو النظري،12 الرسدي» «العالم مفهوم ظهور املصطلحات هذه سبقت اآلخر.
الذي الروائي، للعمل املكانية-الزمانية لالحتماليات الكامل املخطط سوى ليس وهو له،
أو املدروسة الفنية االختيارات من سلسلة و«الديكوباج» الفعيل املشهد تصميم منه يقدِّم

البدهية.
إطالع لينارت روجيه أراد ،١٩٣٦ عام املنشور الصغرية» امُلشاِهد «مدرسة مقاله يف
الطريقة عىل — املقال منها صَدر التي «إسربي» مجلة قراء أحد — بازان ومنهم العامة،
رشيط عىل الحق وقت يف يُماَرس بأنه املونتاج «عرَّف لذا األفالم؛ بها تُصنع كانت التي
الفيلم صانع عقل يف سابق وقت يف يُمارس بأنه الديكوباج عرَّف بينما املكشوف، الفيلم
يسربون الذين األفالم بصنَّاع لينارت يُشيد سينمائيًا.»13 تصويُره املفرتض اليشء عىل
العنرص. هذا فيه يُسهم التطور يف آخذ كل إزاء بزوغه أثناء مادتهم يف الزمني العنرص
ويُثبت والكل. الجزء بني املتبادل التفاُعل يف فرضه، من بدًال اإليقاع، «يَستكشفون» إنهم
فردية تجِربة املحرِّر يُنظِّم الَقْطع. مالءمة يَخترب ُمشاِهد كل االكتشاف هذا سالمة
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للحظة املجال تفسح أن قبل لها املناسبة املدة الشاشة عىل تبقى لحظة كل يدع بأن
وتَُحس االستمرارية»، «الديكوباج» عىل يُطلق «باإلنجليزية، قائًال: لينارت يذكرنا التالية.
أو ُصوِّرت التي املادة عىل العقل يُمارسه الذي «التحكم اإليقاع، بوصفها االستمرارية
وحتى أوغسطينوس القديس زمن منذ املنبثقة الجمالية، الفكرة هذه تصويرها.» املراد
أن للعقل متيحة بالذاكرة، املادة تربط العرشين، القرن يف برجسون هنري الفيلسوف

داللته. ليستخلص العالم يُحلِّل
اإليقاع بها يَنبثق التي نفسها بالطريقة اللقطات، بني الفراغ تشغل االستمرارية وألن
السينما «جوهر أن إعالن إىل يَميض لينارت فإن املوسيقية، النغمات بني فات التوقُّ من
يتخلَّل الذي الفراغ خالل من والحضور األهمية َوْهم امُلحرِّرون يصنع الحذف.»14 هو
املؤثِّرات أكثر هو هذا يُعترب السينما، مؤثرات كل بني من ويُحيطها. رة امُلصوَّ املادة
األدبية األدوات مجموعة من واحًدا عنًرصا الحذف يكون ربما وتحديًدا. «خصوصية»
املحرِّر يتعامل فيلم.» أي بناء يف التسليح حديد عمل «يعمل لكنه االختيارية، املجازية
روبرت نموذج (وهذا جوهرها إىل للوصول يُقطِّعها أن وإما رة؛ املصوَّ املادة من ِقَطع مع
به ييش حدث أو ظاهرة أو بفكرة عالقتها يُنظِّم أن — األغلب هو وهذا — أو فالرتي)،
السينما فرتة يف الفرنسيون االنطباعيون كان وبينما حوله. وِمن يُعَرض، ما وسط الفراغ
القوي املجاز أولوية يؤكد آيزنشتاين كان وبينما الرائقة، الصورة بغنى ينعمون الصامتة
يُشري لينارت فإن للصور، الصارخة ات التضادَّ عرب التخيلية بالقفزات إليه ل يُتوصَّ الذي

والحذف. الكناية خالل من للسينما اليومية األعمال إىل بتواُضع
«مدرسة مقالة فإن الواضحة، بساطتها عن النظر «برصف أنه الحًقا لينارت اعرتَف
كليٍّا جديد جمايل ألسلوب امُلخطَّط وهو ا، جدٍّ َطموًحا مرشوًعا كانت الصغرية» امُلشاِهد
الذي بازان تبناها ما رسعان جديدة تفكري طريقُة أُطِلَقت ولهذا السينما.»15 إىل بالنسبة
لينارت أن اليوم يَعرفون من قليلون له. مقرَّبًا وصديًقا لينارت، لكتابات نَِهًما قارئًا كان
«جدِّي، بلقب يُحييه كان الذي املثال، سبيل عىل روش جون من عميق إعجاٍب محلَّ كان
«كاييه» اد نُقَّ كان كما والتوقري.16 االحرتام عن ينمُّ َودود أفريقي تعبري وهو جدِّي»،

لبازان.17 يعني كان كم يَعرفون وكانوا العم، بمنزلة يَُعدونه
من الصوت يُقلِّل الصامتة. السينما فرتة خالل ُرؤاه ليَصوغ لينارت يكن لم ا، حقٍّ
ووفًقا أثرها. شاعرية من بدًال األفالم صانع ملادة املادي املصدر عىل يُلحُّ الصورة. سموِّ
يُقيِّد الصوت أن كما «اللقطة»، مع ولكن «الصورة» مع نتعامل أن يَجب ال لينارت: لتعبري
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الصورة» «أثر من العكس «عىل لينارت: يقول د.18 محدَّ زماني-مكاني بمصدر الصورة
التصوير لسمات اًسا حسَّ يكون أن امُلشاِهد] [من أريد لنفسه، االنتباه يَجذب الذي
السينما.»19 ُروح يفهم متجرًِّدا خادًما مظهره، يف قليًال ُمحايًدا ا، حقٍّ الجيد السينمائي
يف ر للمصوِّ الصور نَْسب بشأن أجوستيني، فيليب املستقبيل، ره مُلصوِّ شكواه لينارت يبثُّ
… ألجوستيني» ««الصور قائًال: الرأي أجوستيني وواَفقه ل…»، «الصورة بقوله: األفالم،
صنَع أُحاول أن ُدون معك بالعمل سعيًدا فسأكون فيلًما، تَصنع أن لك ُقدِّر لو رائع! هذا

عني.»20 تُعربِّ صورة
خالل الصحافة اكتسبَتْها التي للهيبة يعود املجرَّد املبارش الجمايل األسلوب هذا
ولكنها الحقائق، فيه ل تُأوَّ ال الصحافة، من قاٍس نوع وبعدها، األُوىل العاَلمية الحرب
النبُض ساَعَد واإليقاع. التجاُوب لتحقيق بعض؛ جانب إىل بعضها توَضع، ثم تُعَرض،
أن وللحوار امُلحيطية وضاء للضَّ الصوت إضافة أتاحت حاَلما الفيلم نضج عىل الصحفيُّ
والستائر، واإلضاءة، ة، املعربِّ الزوايا من ُقوتها تَكتِسب مىض فيما كانت التي امَلشاهد يمآل
العرشينيات أفالم من كثري بدأ الصوت، إدخال دون من وحتى األخرى. القيِّمة واألدوات
استخدام من االنتقال بسبب أسالفها يَفوق نحٍو عىل ُمستساًغا يُصبح العرشين القرن يف
أقرب إضاءٍة من هذا أتاحه وما بانكروماتي، رشيط إىل األورثوكروماتي الفيلم رشيط
بكل واِضحة تركيز بؤرة يف لينارت، قال كما ر، امُلصوَّ الجسم أصبح الطبيعية.21 إىل
انتُِزَعت التي «اللقطة» هي نقاش بال للفيلم املكوِّنة األساسية الوحدة وكانت «كثافته»،

ر. املصوِّ صنَعها التي الرائقة» «الصورة وليَست العالم، جسد من
هيمنجواي، من لكلٍّ املبارش األسلوب إىل لينارت مَليْل كبري بقدٍر الجماليات هذه تدين
باريس؛ يف رائجني ُكتابًا صاُروا أن سبَق الذين كني وجيمس باسوس، ودوس وهاميت،
يستخلص كان جورنال». «إكلري يف إخبارية أفالم محرِّر ملهنِته: أكرب بفضٍل يَدين لكنه
تحريره. طاَولة عىل امُللقاة السيليولويد رشائط من األمتار مئات من يوميٍّا الهامة األحداث
وأحداث موضوعات — اقرتاح أو — تقديم أجل ِمن طُرٍق عىل للعثور يوميٍّا يحتاج وكان
يُجيده، ما هو الحذف كان موجز.22 لعرض يَنبغي مما تحديًدا أقل أو حجًما أكرب
أتَقنَه الذي النمط وهو الوثائقي، الفيلم صنِع عملية لجوهر الرضوري الرئييس واألسلوب
السينما نادي يف الوثائقية أفالمه لعرض بازان دعاه العرشين. القرن ثالثينيات نهايات يف
يف ببازان الشعور يُمكنكم مطوَّلة. نقاشات خاضا حيث ،١٩٤٣ عام يف بالسوربون
به قام مما ألبعد ذلك بعد لينارت يذهب للسينما. األولية» «الواقعية ل لينارت استحضار
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ولكن … الفن يسكن السينمائية املادة يف «ليس محرًِّرا: بوصفه عمله توضيح يف بازان
والحذف.»23 والتوفيق التجميع يف فقط

ومثل عرصه. يف األدب لنقاد القراءة من املصطلحات هذه تعلَّم لينارت أن ح املرجَّ من
مالرو ألندريه ُمناًرصا لينارت كان العرشين، القرن ثالثينيات يف عاشوا ن ممَّ غريه كثريين
الجماليات اإلنسان» «قدر رواية د تُجسِّ حداثة. الصحفيني فرنسا ُكتَّاب أكثر الجريء،
سياسية، ارتباطات ذوي آخرين ُكتَّابًا يُساند كان مالرو أن كما والدقة، للرسعة الناشئة
القاسية امليدانية لتقاريرها مالرو كتَبها التي «املقدمة» يف فيويل. أندريه للجدل امُلثرية مثل
مصطلحات مالرو ابتدع الصينية»،24 الهند من «استغاثة بعنوان لالحتالل املناهضة
السينما عرص من ُمتبقية ظلَّت التي الجمالية النظرية ضد رصاعه يف لينارت استخدمها

الصامتة:

فنِّ من العكس عىل الحذف، عىل يعتمد جديًدا أدبيٍّا جماليٍّا أسلوبًا مالرو حدَّد
ودرجة يَتناَسب فهو السينما؛ جماليات هو الجمايل األسلوب هذا القديم. املجاز
كما — أشكالها أحُد إال التصوير وما — البرشية املعلومات بلَغتْها التي الدقة
يَكشف وهو … الحديث العرص يُميِّز الذي وللوثيقة الواقع لحقائق امليل يُناسب
مدروًسا بحثًا ليس … عنه والتعبري العالم قراءة يف جديدة طريقة عن النهاية يف
«الرتجمة». من بسيط عمل ولكن الديكور، أو التمثيل خالل من «املعنى» عن

الوصف.25 يف تقني جهد ولكنه التعبري، يف فنية مماَرسًة ليس

وأجزاء لحظات بحذف ما يشء بمالمح الحذف ييش حينما الوصف» يف «الجهد هذا يَحدث
يُدَعم أن بد ال الشاشة عىل يُعَرض يشء أي االختزال، خالل من زَمني-مكاني. متََّسٍع يف
من كان (تقاُربات). كثرية ُموازية ارتباطات هذا يَحمل أن ويُمكن غائب؛ هو ما بكل
إدراك يف لينارت جانب إىل يقف لكنه للحذف،26 أخرى ُرؤية إىل ل يتوصَّ أن بازان شأن
هذا، من أبعد هو ملا يذهب أن شأنه من كان بالفعل الشاشة. عىل يُقدَّم ال ما أولوية
الواقع. من السالبة» «النسخة أو أثًرا السينما ُمعتِربًا األخري، الفصل يف مذكور هو كما
فو»، لو («بيريو املجنون» «بيريو فيلمه يف نفسها. النقطة وراء دائًما يسعى جودار وكان
إييل كتبه الذي الفن تاريخ من يقرأ بلموندو بول جون املمثل جودار يجعل ،(١٩٦٥
يشعر بازان كان األجسام.» بني الفراغات يَدهن أن فيالسكويز أراد الخمسني، «بعد فور:
املرئيات وسيط نَضج العمر، من قرن نصف بلوغ بعد السينما؛ تجاه نفسه باإلحساس
«غيابيٍّا».27 وغالبًا بالغياب، يتَّجر الذي الفن هو األمر واقع يف نفسه ووَجد هذا، ل املبجَّ
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التاريخ ِمْرجل يف وثائقيات

يف زميلته تْه سمَّ فيما الحذفية الجماليات نموِّ مالحظة عىل بازان عينَي ومالرو لينارت درَّب
التحرير عن أفكاَره وأكَّدت األمريكية». الرواية «عرص مانيي إدموند كلود «إسبريي» مجلة
وما الثانية العاملية للحرب استجابًة شهر كلَّ تصدر كانت التي املؤثِّرة الوثائقية األعماُل
الروائية، بالسينما األساس حيث من ا مهتمٍّ كان النقاد، معظم مثل بازان، ولعلَّ أعَقبها.
بقدر الحديثة الوثائقيات لتحدِّي بكامله الكيان بتعرُّض الشعور عىل قادًرا كان لكنه
العاملية الحرب بأنَّ حدس من أول بازان كان لنظريته.28 املحرِّك هي جَعلتْها لدرجة كبري
توصيفية َمهمة عن ومسئولة االستجابة رسيعة حديثة،29 سينما للوجود أخرجت الثانية
وأرسع أوسع تمثيله املراد العالم أصبَح بها. القيام عن (الكالسيكي) املعتاد األسلوب عجز
االستوديو، خارج باالندفاع السائد. السينمائي التمثيل يَحتمله مما وعنًفا تعقيًدا وأكثر
الخاصة، والعدسات امَلحمولة، بالكامريات محريِّ واقع الستيعاب تُكافح السينما صاَرت
هذه الحمراء. تحت ة األشعَّ وحتى واأللوان، الحساسة، األفالم ورشائط التسجيل، وآالت
والتنقل ليًال، والتصوير الجوي، التصوير ألساليب الطريق دت مهَّ والتحسينات االبتكارات
شاسعة، امتدادات عىل السيطرة السينما تعلَّمت حيث املوقع؛ يف الصوت وتسجيل املرتَجل،

متناَولها. عن بعيدة كانت وأحداث ظواهر وعرض
لكني وضوًحا، أقل للصورة الزمني بالبُعد الوثائقيات بها تالعبَت التي الطريقة كانت
األفالم فإن الحرب؛ زمن وثائقيات أتاحتها التي الخربات بفضل أهمية. أكثر بأنها أعتقد
مختلفة زمانية ألبعاد طبًقا القصص تشكيل تُحاول أن بإمكانها كان الطويلة الروائية
أن واملشاِهدين األفالم صنَّاع بازان تحدَّى «الديكوباج». نظام يُنتجها كان التي تلك عن
األشكال وبأكثر وكاشف. ُمربك نحٍو عىل ة ُمتغريِّ الزمنية أبعادها خربة عوالم عىل ينفتحوا
أن يُمكن مما أكثر بقدر أساسية عاجلة، حالة السينما تَلتِقط أن الحرب استلزمت وضوًحا،
بازان نسب اإليطالية»، التحرُّر «مدرسة البارع مقاله يف الكالسيكية. األفالم صناعة تُنتجه
«كامريا مميِّزات أظهَر سينمائي تصويٍر إىل املقاومة» «أفالم بها تمتَّعت التي الفورية القوة
ل مشغِّ من حيٌّ عضٌو كأنها والعني، لليد ُمتحرِّك وعرٍض اإلخبارية، لألفالم وهاول بيل
مزيًدا ذاتها بحد الصورة جودة قيود تنتج وعيه.»30 مع فوريٍّا تناغًما متناغم الكامريا،
زيتية. بلوحة منها لفنَّان تخطيطيٍّ برسٍم ما نوًعا أشبه امليدانية، املواقف يف الواقعية من
سيطرة ضد بالفعل يَصوغها كان التي الُحجج الحذيف مالرو ألسلوب بازان تحليُل يُكِمل
للفهم» القابلة «غري مالرو تقطيعات أن إىل مشريًا الكالسيكي، الهوليوودي «الديكوباج»
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طوارئ. حالة يف كان لو كما ظ، التيقُّ من فعالة حالة يف الدخول عىل امُلشاهد تُجرب تقريبًا
«باتاي ريلز»، ذا أوف («باتل الحديدية» السكك و«معركة («ليسبوار»)، «األمل» مثل أفالم
املعتاد، الدرامي اإليقاع كَرست (١٩٤٦ (روسيليني، و«بايزا» ،(١٩٤٦ كليمو، ريل»؛ دي
عه. توقُّ يُمكن ال بمعدل أمامه تَحُدث أو تتجىلَّ التي باألحداث اللحاق عىل امُلشاِهد ُمجِربة
إزاءها الفعل وردود العصابات حروب لفعل املتقطِّع الزمن يف األفالم تلك من كلٌّ يحدث
رجل تخيله؛ يُمكن ما ألقل الزمني إطارها اختصار ويُمكن عليها. ُمتناَزع أرٍض عىل
تُصيب طائشة َرصاصة أو (كليمو)، إعدامه لحظة يف الحائط عىل عنكبوت إىل يَنظر
يف أسود جندي قبل من املفاجئ االجتماعية األحوال وإدراك فلورنسا، يف حزبيٍّا عضًوا
ضئيلة أو خفية أسبابُها ألحداٍث االنتباه عىل امُلشاهد األفالم هذه تَجُرب (روسيليني). روما
ُعجالة. يف استيعابها يجب األفالم هذه مثل مالحظتها. من امُلشاِهد يَمنع بقدر ُمبهمة أو
وكما الناس عاشها كما َسريها وعنَف الحياة رسعة الصارخة الحذوفات تَربُز
املساحة (ومنه املرئي السياق عن تَستغني أنها رغم الثانية، العاَلمية الحرب بعد تخيَّلوها
عالقة يف امُلشاِهد يَضع هذا كل الشخصيات. وتفاُعل السيكولوجية، وعن البانورامية)،
«الواقعية عن أما نفسية. نظر وجهة من واقعي بأنه يُوصف أن يُمكن الذي باملوضوع
الخاليا الجسدي: بالقصور املوقف بازان ربط فقد باألحرى، استحالتها أو الكلية»،
التي فالحيوانات ُمختلفة؛ مرئية لنطاقات حساسة البرصي للجهاز والعصوية املخروطية
رها يُوفِّ التي املعلومات ُمفتقدًة فقط، وسوداء بيضاء الصورة ترى قوية ليلية رؤية ُوِهبت
َوفق مُلشاهدِته الواقعية نطاق يف فيلم لكل املختار امَلوقع تحديد بازان أراد اللون.31

رشوطه.
(١٩٤٥) «فاروبيك» روكييه جورج فيلم هناك كان النطاق ذلك من اآلَخر الطرف يف
بطريقة الحذف يعمل كان. ملهرجان دورة أول يف الدولية النُّقاد جائزة عىل حصل الذي
لبيت الدقيق وصفه عىل يؤثر عارض حدث أو مصادفة أليِّ وجود ال هنا. تماًما مختلفة
الحدث إطار ليس الزمني إطاره الحربي، الفيلم وبعكس فرنسا. وسط يف مزرعة يف
الزمن وهو األريضنفسه، الزمن وضمنيٍّا، الكاملة، التقويم سنة إطار ولكن اآلني، العاجل
فيلَمه،32 يشءٌ «يُؤرِّخ» أالَّ روكييه أراد به. اإلحساَس التصنيع لعِرص االنتقاُل أفقَدنا الذي
أفالم عناوين مع تضاد يف سيزون») كواتر («يل األربعة» «املواسم فرعيٍّا عنوانًا وأعطاه
لكنه ،«٥١ «أوروبا أو زيرو»)، آنو («جرمانيا صفر» السنة «جرمانيا: مثل روسيليني
الحريف باملعنى األرض تُدَرك أن اإليقاع بإبطاء روكييه أراد هذا.33 كل رغم تاريخيٍّا يظلُّ
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أيٍّا … وَرَوثها والحيوانات العاديِّني، والنساء والرجال الطني، ِبَرك من تشمله بما للكلمة،
بالدراما اهتمامها إطار يف الذوق باب من أهمَلته أو التقليدية السينما تجاوزته ما كان ما
تحلَّل الواقع وأن الحقيقة، محلَّ ببُطء حلَّت االحتمالية أن روكييه «فهم بازان: قال والفن.
ضوء إىل وإعادته الواقع، اكتشاف إلعادة صعبة َمهمة يف رشع لذا الواقعية؛ داخل ببطء

الفنون.»34 غَرِق ِبركة من عاريًا وإفاقته النهار،
امُلْعيية امَلجازات من تخلَّص قد «فاروبيك» فيلم كان لو حتى ساذًجا. ليس بازان
مبارشة. واقعي هو ما ليصور يكن لم فإنه بازان، استنكرهما اللتنَي الطُّفيلية» و«الجمالية
الكثري تتشارك واقعية الفنون أكثر فإن «لهذا املميَّزة: صيَِغه من واحدة يف بازان يقول
يتملَّص أن يجب الواقع أن بسبب الواقع؛ عىل بالكامل االستحواذ يمكنها وال الشائع،
تضييق بمهارة وُمطبَّق ن ُمحسَّ ألسلوب يُمكن قد أنه شكَّ وال ما. وقٍت يف حتًما منها
آخر.»35 ونوع الواقعية من نوع بني االختيار عىل ُمجَربًا يكون الفرد لكن الشبكة ثقوب
الفيلم صانع بني العالقة امِلْصفاة أو الشبكة تَصف الجديدة، الواقعية عن مقاالته ويف
عن زائد ق تدفُّ بني من املعلومات من معنيَّ ونوع قسم يَِصلنا فيلم، كل يف وموضوعه.
إنه القول يُمكن يكن، ما أيٍّا الشاشة، عىل يُعَرض ما آخر، بمعنًى أو املرئي؛ البث من الحد
الحمراء، تحت األشعة ح مرشِّ مع الحال هو وكما العدسة. مصفاة خالل من الشاشة ُصنع
بأي تمييزها يصعب تفاصيل عىل الضوء وتسليط املوضوع، ِبنية إظهار لالختزال يُمكن

آخر.36 شكل
كليهما إنهما حيث الزمني؛ للحذف املكاني املعادل هي امِلصفاة هذه تكون ربما
بوصفها لها يُفضِّ بازان وأصبح واألثر، واالتساق الوضوح لخدمة املعلومات يَخترصان
ُمهمٌّ هو ما بخصوص امُلحرِّر قرار عىل الحذف يعتمد النهاية، يف السينما. عن كناية
امُللتَقطة الخام اللقطات تحرير إىل لإلشارة «مونتري» كلمة لينارت يَستخدم وبينما دراميٍّا.
«التحرير إىل لإلشارة «قاطع» كلمة مالرو يستخدم آخر، شخص ِقبل من أو سابًقا
فرض إىل يُشريان لكنهما للسيناريو، تحضريه أثناء الفيلم صانع يخوضه الذي الذهني»
يف الكامنة القوة عن للتخيلِّ ا ُمستعدٍّ بازان يكن لم األوليَّني. واملكان الزمان عىل ما نظاٍم
«أمربتو فيلمه َمشاهد بتقطيع قام سيكا دي فيتوريو اإليطايل امُلخرج كان لو األوليَّة. هذه
تطحن الُحبىل الخادمة الفيلم، َمشاهد أشهر الختُِزل الحذف، ملبادئ طبًقا (١٩٥٢) دي»
أحداثًا وتشمل تدور الكامريا تَرك سيكا دي لكن معدودات. ثواٍن إىل الصباح، يف القهوة
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هذه أن ورغم بقَدمها. الباب وإغالق املنضدة، عىل حرشاٍت عىل املاء ها رشِّ مثل عشوائية؛
الحني.37 ذلك منذ الفيلم نقد وشغلت الفيلم، تمأل فهي مهمة، غري التفاصيل

يف ُممتدٍّ يشء بإدراك لعقولنا الحذف يَسمح األساسية، السينمائية تطبيقاته أهمِّ يف
كان إذا أعيننا. أمام كامًال ُمناسب بشكل لتقديمه يَنبغي مما أكثر بقدٍر واملكان الزمان
الحذوفات باستخدام (١٩٣٠ نيس»، دو بروبو («أه نيس» «عن الصامت فيلمه حرَّر فيجو
تصويرهما يُمكن ال ومهرجانها املدينة أن بسبب األول املقام يف هذا كان فقد امُلبتَكرة،
فيجو لقطات فإن املدينة، حدود خارج شيئًا يُرينا ال أنه من الرغم وعىل فردية. بلقطة
برصيٍّا امِلصفاة هذه تَعمل وعيه.38 خالل من اة امُلَصفَّ نيس مدينة … نظر وجهة تُعادل
الضوء نوع حقيقية ِمصفاة أو فيلم، رشيط أو ما، عدسًة تنظِّم حني التسجيل، مرحلة يف
بْؤرية، وأطواًال معينة، زوايا الفيلم صانع يختار وحني ومقداره، الكامريا تلتقطه الذي
موضوع يُتابَع حينما التحرير، طاولة عىل يعمل املصايف من آخر نوٌع هناك ومسافات.
اة املصفَّ اللقطات من مجموعات تُختار حينما لذا أخرى؛ موضوعات تسقط بينما ، معنيَّ
اللقطات من بامِلائة و٥٠ الخام املادة من بامِلائة ٩٠ نسبة فإن مشاهد، يف ها لضمِّ بالفعل
يُكرِّر بعيًدا. وتُرَمى لتُكنَس األرض؛ عىل لتسقط املوفيوال خالل من تمرُّ ما غالبًا امُلنتقاة
ُمركًَّزا أعيُنُنا تراه ما خالل من الواقع مع تواصل يف يضعنا النهائي الفيلم إن قوله بازان
تُقرِّر الطبيعة ُصَدف لجعل ومالرو لينارت من استعداًدا أكثر بازان كان الشاشة. عىل

املحرِّر. فنُّ يُقرِّره مما أكثر النهائي الفيلم
يَنصح كما تماًما بازان، جانب من امُلفرتَض الكشفي بالوجود أبًدا نُخدَع ال دعونا لذا،
التي وبقاياه الواقع، تَتبُّع ولكنَّه الواقع، ليس الشاشة عىل هو ما باملظاهر. نَنخِدع بأال هو
الواقع ذلك شبح وهو اكتماًال، أكثر يشء حضور باستدعاء املومياء، مثل لنا، تَسمح قد
أو وراءها أو الشاشة حول طيفي نحٍو عىل يَحوم الذي ُمتناقض، نحٍو عىل صالبة األكثر
أكثر يشء ُروح إىل اجتيازها أجل من يَحدث لكنه بالفعل، للمظاهر إخالٌص هذا أماَمها.

رواية.39 ُروح أو شخص، مصري أو درامي، حدٍث ُروح … واحد آٍن يف أهميًة وأقل

كاييه نهج

معظم ن تتضمَّ التي التالعب سينما من النقيض عىل هذه االستكشاف» «جمالية تقف
الجالء لظروف رؤيتنا تهيئة منا تطلب وهي الخالص؛ الرقمي واإلبداع التحريك أفالم
— الحديثة اإلعالم وسائل تفعل مثلما — العالم صنع إعادة من بدًال العالم يتيحها التي
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السينمائي» «األثر يستهدف أيًضا. وُمتعتنا راحتَنا بل مشاهدتنا، ظروف يُناسب أن إىل
أخالقي، (مادي، عالٍم إىل بازان تفكري نهج يتجه بينما للمشاهد، العصبي الرتكيب مبارشة
اآلخذ السينمائي للرتكيب مفهومه عىل العثور يُمكن الشاشة. عن بعيٍد افرتايض) فني،
يف كتَبها وحيدة جملة يف الجديدة، ومالرو وويلز رينوار سينما مع الحوار يف التطور يف
هي «ما كتابه يف الحًقا فها وخفَّ حها، نقَّ ثم «األنطولوجيا» مقال من ١٩٤٥ عام نسخة
الصيغة هذه تُشري اليشء.»40 زمن يف مقرَّبة صورة تحقيق مثل السينما «تبدو السينما؟»:
لألساس املحتوم االختالف إىل — البوذية الذهنية التمارين أُحجيات تُقارب التي — امُللِغزة
الصورة من ثم وِمن اليشء»؛ «زمن إىل البرشي الزمن من االنتباه بنقِل للسينما الفوتوغرايف
للسينما. األسايس للتكوين هذه التعريف إعادة عىل كله «كاييه» نهج يَعتمد اللقطة. إىل
لقطات، من ولكن صور، من مصنوعة ليست «السينما مبارشة: بطريقة داني يقول
بازان استوعب ،١٩٤٥ عام يف لالنقسام.»41 القابلة غري والزمن الصورة كتلة هي واللقطة
العمل يقدم ثابتة، الفوتوغرافية الوثيقة تقف وبينما الجذرية. الفكرة هذه ما نحٍو عىل
وحاملا العديدة؛ املحدِّدات من حقل داخل معلَّقة زمنها، يف تتحرَّك وهي األشياء الوثائقي
ما ثقل من الغموض يزيد ُهويته. أو يشء أي تكامل يف التشكيك يمكن الفيلم، يُعَرض
تماًما. «تثبيته» دون بموقفه اليشء تربط التي العالقات من الكثري تَحول حيث إليه يشار
يشبه ما تشكل التي الروائية األفالم من معيَّنة نوعية عىل آثاره «كاييه» نهج يرتك
عىل خصوًصا، ثالثة، هناك وكان األفالم. صناع كبار أسماء فقراته تحمل فقريٍّا عموًدا
وبريسون. ورينيه، روسيليني، :١٩٥٠ عام حدود يف الشباب ومتَِّبعيه بازان مع تواُصل
فيلم أجزاء يف للثقافات العابر للفهم األخالقي الواقع د جسَّ روسيليني إن يُقال كان
ذلك بعد إيطاليا. لتحرير موجزة قصة مراحل تُمثِّل التي املقاومة، عن الستة «بايسا»
فرانسيس» القديس «زهور فيلم يف آخر عالم من جماًال روسيليني صور قصرية، بفرتة
صور الذي (١٩٥٠ ديو»، دي جوالرى «فرانشيسكو، فرانسيس»، سانت أوف («فالورز
الجماعة مؤسس حياة تجسيد يُعيدون الفرانسيسكان الرهبان من حقيقية جماعة فيه
بني بازان فرَّق «زهرة». أو مقطًعا عرش أحد يف — الواجبة بالطريقة يُحاكونها وهم —
الفني روسيليني دافع بني التوتُّر بتحديد الكالسيكي الرسد وبني االختزايل روسيليني بناء
خواصَّ تَمتِلك مواقف وهي َرت، ُصوِّ التي املحدَّدة املواقف وبني الشامل، األخالقي أو
زهور من زهرة وكل «بايسا» من مقطع كل آيل. بشكل وتحميها السينما تُقدمها ُمتفرِّدة
صخرة تفرُّد له عرش) السبعة األجزاء هذه من مشهد (وكل عرشة اإلحدى فرانسيس
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لعبورها. روسيليني يَدعونا رسدية مخاضة بمنزلة تكون أن قبل الفيلم نهر يف وصالبتها
ادِّعاء لهوليوود يُمكن الرسد. لتُناسب امَلشاِهد التقليدية األدبية الواقعية أنصار يُشكل
يقول كما هوليوود، لكن تُقدِّمها؛ التي السينمائية األنواع من كثري يف الواقعية من نسخة
مضمومة لبنات أو واحدة، شاكلة عىل أحجاًرا لتصبح وتشذبها اللقطات كل تَُقولب بازان،
امُلشاهد يعرب الكالسيكية، هوليوود إنتاجات يف قصصها. جسور لبناء جاراتها إىل بسالسة
لكن النهاية. شارة حتى البداية شارة من انحراف، أو فهم سوء لخطر التعرُّض دون
الفيلم يف ومكانه حجر كل شكل بتفحص لخطواتكم، تنتبهوا أن يجب «بايسا»، فيلم يف
األقل. عىل تبتلُّ أو آلخر، آٍن من أقدامكم تنزلق ربما آخر. إىل حجر من تَقِفزوا أن قبل
قطعة كل بازان. بنظر حقيقي روسيليني بنظر حقيقي هو ما جرس. مقابل مخاضة

يتجاوزها: يشء إىل تشري لكنها بطريقتها ة مهمَّ

نفسه. «الحدث» برؤية إال للُمشاهد يسمح ال روسيليني صنَعه الذي البناء
ُمتبلِورة، أم مالمح بال أكانت سواء األجسام، بعض توجد أن يُمكن ومثلما
هو ما الحقائق تلك ملنح فعله يجب بما املعرفة يشمل روسيليني فن فإن
األوضح ولكن األجمل، ليس — نفسه الوقت يف شكًال وأرَوعها جوهرية، أكثرها
مراكمة االعتبار يف الواقع أخذ يَعني ال … لذوعة واألكثر مبارشة، واألكثر إطاًرا،
إىل الوصول أجل من يَلزم، ال ما كل من املظاهر تجريد يعني بالعكس، املظاهر.
تخطيطي، رسم يف] [كما … ومتناغم خطِّي روسيليني فن بساطتها. يف الكليَّة

بالفعل.42 يصفه مما أكثر خطِّه يف ن يَتضمَّ

َحداثي فيلم أول وهو إيطاليا»، إىل «رحلة روسيليني فيلم ظهر ،١٩٥٤ عام يف
هذه عليه. األفالم كل قياس يمكن «كاييه»، يف ريفيت جاك ح رصَّ كما الكلمة، بمعنى
الحياة مع املتتالية برجمان إنجريد لقاءات يف لنا تظهر األقىص للحد امُلوِجزة «الرحلة»
(جنازات، انتشاًرا األكثر واملوت مكان) كل يف ع رضَّ وأطفال ُحبىل (نساء نابويل يف الزاخرة
سيارتها بزجاج ُمحتمية وهي البداية يف تراه الذي موتى) ورساديب قبور، نبش وحوادث
شهرية جملة يف مبارشة. مواجهته تفادي يُمكنها ال النهاية يف لكنها املحليِّني، وبامُلرشدين
من ولكن لقطات، وال صور من مكوَّنة ليست روسيليني سينما إن بازان قال ا، جدٍّ
من ولكن النوتات من سلسلة من تتكون ال مكتوبة موسيقية مقطوعة تخيَّل «حقائق».43
حداثي فيلم أول إياه معتربًا إيطاليا»، إىل «رحلة بفيلم ريفيت جاك يتباهى هكذا حقائق.
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وإنجريد ساندرز جورج يُجَرب بالفعل، استُحِرض الذي الرمزي املشهد ذلك يف بالفعل.44
مدينة يف اآلثار الستخراج حفر عملية يشاهدان وهما نفسيهما يف النظر عىل برجمان
الظهور، يف يأخذان سنة، ألَفي منذ املوت فاجأهما اللتان البرشيتان، الجثتان بومبي.
وال الحقائق، يف َمليٍّا نظرا نفسيهما. بمعرفة الرواية يف لهما املشاهَديْن الزوَجنْي صادمتنَي
روسيليني تحرير يفرغ واملقاربة، الحذف خالل من بعيًدا. نظَريهما رصف يستطيعان
موجودة، «األشياء بقوله:45 واشتهر ما. لحقيقة املفاجئ أو التدريجي للظهور مساحة
«املوجة يورِّث أن له وكان مختلف. أمر األشياء هذه إىل الوصول لكن بها؟» نتالعب فلماذا
بعد والحدث. والشخصية، الحبكة، من الشائعة األنماط تحت هذا التنقيب ُخلق الجديدة»
يف قابله الذي روسيليني عىل خدماته تروفو عرض إيطاليا»، إىل «رحلة فيلم أذهله أن

العرشين. القرن يف الخمسينيات منتصف يف معه جودار عمل كما بازان. منزل
وجون لبازان انضم فقد اجتماعي، وغري ُمنطويًا كان أنه ورغم بريسون؛ جاء ثم
يخطط كان حينما الشانزلزيه، شارع يف السينما نادي إلنشاء ١٩٤٨ عام يف كوكتو
َدْن «جورنال بريست»، كانرتي آ أوف («َديَري األرياف» يف قس «يوميات فيلم لصنع
ى صفَّ التي الطريقة إىل الرائع العمل هذا َروعة بازان رد .(١٩٥١ كامبانْي»، دو كوري
ونحن القس، اليوميات. من املوجزة الصيغة يف بالفعل برنانوس قدمه ما بريسون بها
تُصبح التي األخالقية لنظرته الدائمة امِلصفاة خالل من الريفي باملنظر نُحسُّ معه،
تأثري لربيسون كان بثبات. املرسوم املتفرِّد، القس جوهر للفيلم، الحقيقي املوضوع هي
«بالتازار لفيلم األول العرض عقب معه جودار مقابلة يف هذا ويتجىل «كاييه»، يف هائل
إيقاعه لكن مقاطع، من يتكون آخر فيلم وهو ،(١٩٦٦ بالتازار»، هازارد («أو بالصدفة»
سريج يقول وكما حيوان. بمعاناة للغاية، مربكة برشية غري بطريقة املرة، هذه محدَّد
— الحيوانات تفعل كما — إليها نظرتكم عىل تردُّ ألفالم منجذبني «كاييه» يف كنا داني،

غرييَّتها. من نابعة بنظرة
فيلم أول (١٩٥٩ امور»، مون («هريوشيما حبي» «هريوشيما رينيه آالن فيلم كان
ال ُمشاهد إىل متفرج مجرد من إياه محوًِّال فيه، يُحدِّق الفيلم كان لو كما داني يذكره
سيُصِبح الذي داني كان بالسينما»). «املولع (وليس السينما» «ابن سماه ما أو يهدأ،
هو ُصِعق حينما عاًما ١٣ العمر من يبلغ فرنسا يف بازان بعد أهمية النقاد أكثر بسهولة
من نوع خالل من حبي». «هريوشيما يف — كذلك يُشاهداه لم وما — شاهداه بما ووالدته
نستطيع ال برشي غري واقع ينشأ اسماهما، يُذَكر ال حبيبني بني امُلتواِصل النفيس التالقي

عادية. بطريقة — نواجهه لن أو — نُواِجهه أن
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داني دفعت شهرية نقاشية لحلقة امِلحَوري املوضوع رينيه فيلم من «كاييه» جعلت
السؤال عىل ردٌّ عندي كان … هذا عىل قادرة السينما كانت «إذا لة: امُلتنقِّ بَمهمته للقيام
تحرير توىل الِقَرص. بالغة بحياته فعله ما نعرف بحياتك؟»» ستفعله الذي «ما الصعب:
مرتبطة «السينما هنا: وأُكرِّره رينيه، استحرضه الذي الفصل القول وصاغ «كاييه»،
فوج»، اند («نايت وضباب» «ليل فيلم يستحرض بالتمثيل.» للواقع عالقة وال بالواقع،
يَتظاهر ال ولكنه الهولوكوست، — هنا األفضل املثال وهو — (١٩٥٥ برويار»، إ «نِوي
من طبقة كاشًفا الهادئة، امللوَّنة الطبيعية أوشفيتز مناظر تحت رينيه ينقب يمثلها. بأنه
تنزل حرفيٍّا. تمثيله يُمكن ال رعب ومن — تماًما تاريًخا تسميتها يُمكننا ال — املايض
سريجي منذ شخٌص يستِفد لم الشناعة. من سوداء حفرة داخل املميزة رينيه لقطات
بجوار الصورة يَضع الرويس املخرج كان بينما لكن القدر؛ بهذا املونتاج من آيزنشتاين
باألبيض املعطاة» «الحقائق لصالح باأللوان، امللتقطة» «الصور رينيه يَرفض األخرى،
شأن من كان كما «الالُصَور» من مصنوعة واألسود باألبيض األولية امَلشاهد واألسود.
تصوره التي الكامريا يُخرج «معًطى» تخيُّله يُمكن ال حدث أي كون يُسميَها.46 أن داني
ماذا املعسكرات). («أطالل» تبقى ما إىل األخرض السطح أسفل ويُغرقها مسارها، عن
بازان ملحوظة تَنطبق نفعل؟» «ماذا خاتمته: يف الفيلم يَسأل بالفعل، اآلن؟ بها نفعل
يستفيد حقائق، «الحقائق وضباب»: «ليل عىل أكثر بمالءمة إيطاليا» إىل بخصوص«رحلة

الغرض.»47 لهذا األساس يف توجد ال لكنها خيالنا، منها
بضعة بعد ُصنع الذي موند») دي ميموار ال («تو العالم» ذاكرة «كل فيلم ل يَُفصِّ
وضباب»: «ليل صور فيها تتسبَّب التي الصدمة تُضاِعف التي الوجودية املعضلة أشهر
تُمثِّل ذلك؟ مع املايض تجنُّب يُمكنه وكيف املايض؛ يف يُسهم أن للحارض يُمكن كيف
تحت لبة الصُّ اإلنساني التاريخ حقائق تقع ال هنا التناُقض. هذا عىل دليًال الوطنية املكتبة
رينيه يُعامل الدقيِقني، املكتبة موظَّفي ومثل للذاكرة. حصٍن يف مركَّزة فهي مجهول؛ حقل
يف حقيقة أنه عىل — شهريًا مخطوًطا أم مجهولة دورية أكان سواء — أثر أو كتاب كل
وكما بالغة. بعناية وتفهَرس وتنظَّم تدار حينما حتى تَغلبنا الحقائق للحل. قابل غري لغٍز
بني امَلجازي، والفضاء الفعيل الفضاء بني تضادٍّ من مركَّب فالفيلم أودين، روجر قال
املتواصلة الحركة تُثريه زحزحته، عىل امُلستعيص امُلرتاكم، املايض ثقل والخيال. األشياء
دة املعقَّ ة املرتاصَّ الرفوف تتتبع وهي الكامريا تلتقطها التي اإلنسانية، والرغبات للحاجات
الحقيقة وهما مًعا، مدفوعان زمنيان ترتيبان هناك وضباب»، «ليل يف وكما كاملتاهة.48
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يُطَلب املشهد، هذا باستثناء بالكامل توصيفي عمل يف الدرامي الوحيد املشهد يف والرغبة.
االنتقال إىل رينيه يُشري املحروس. العام امَلجال إىل رضيحه من ويُستخَرج ويُحَرض، كتاب،
قاعة يجتاز حينما ذلك، وبعد اإلعارات. مكتب من كتب عربة تقرتب إذ آخر؛ إىل زمن من

الغنائية: يف املناجاة ترتقي القراءة،

من لوجوده تقريًرا أكثر وهمي فاصل مثايل؛ خطٍّ تجاه الكتاب يُسافر واآلن
ذاكرة من جزءًا كان مضت، لحظة منذ نفسه. الكتاَب يَُعد لم مرآة. عرب املرور
عنه غنًى ال وأصبح وُميَِّز انتُِقَي اآلن اليشء هذا لكن … محايًدا مجرًدا، كونية،

لقارئه.

س يَتنفَّ أن للكتاب اهتمامه يُتيح بالفكر) (مشتغل إلنسان فتان ُمتلهِّ يدان الكتاَب ى تتلقَّ
مسافة ومن ُمفَردة. وحدة فيه يُشكِّل الذي الرسمديِّ الذاكرة بنك إىل يُعاد أن قبل ساعة
«السعادة» عن البحث مراقبًا القراءة، غرفة عىل لألسفل رينيه يَنظر بإتقان، محسوبة
ب ينقِّ حيث بالنحل)؛ أو الكتب بديدان يُوصفون (الذين القراءة محبِّي جماهري يشغل الذي
يف املالحظات وتدوين الكتب، طلب يف — واستغراقهم جديتهم امُلنفِصل. ه نصِّ يف منهم كلٌّ
بشغف يَلتهمونها التي الكتب مثل واعني، غري يبدون يَجعالنهم — رءوسهم وحكِّ صمت،

بحثهم. يف
عقد قبل أسرتوك ألكسندر دفعت التي اآلمال الخالدان الوثائقيان رينيه فيلما ق يُحقِّ
أسرتوك تحدى الكامريا-القلم». جديدة: طليعة أجل «من امُلعنَون بيانه كتابة إىل تقريبًا
فَعله ما وهذا سينمائي.49 خطاب خالل من الفلسفية املوضوعات ملناقشة األفالم ُصناع
ُمثري نحٍو عىل مؤلِّفة فهي للكلمة؛ الحريف باملعنى مؤلَّفات أفالمه اعتبار يُمكن رينيه.
نفسه بالَقدر التغيري عىل عصيٍّا أدبيٍّا وواقًعا عنيًدا، ماديٍّا عاَلًما الكامريا مواجهة من
قصرية بفرتة ذلك وبعد فورالني، وريمو كايرول، جون مثل راسخني ُكتَّاب (نصوص
لرينيه القصرية األفالم حرية أتاحت بإنتاجها، ُكلِّفوا حينما حتى دوراس). مارجريت
فرصة ُمِنحوا وحينما جريئة. تركيبية اسرتاتيجيات وغريهم وفاردا وفرانجو وماركر
ميالد عن مسئولني كانوا املايض، القرن من الخمسينيات نهاية يف روائية أفالم صنع
سانك دو «كليو سفن»، تو فايف فروم («كليو «٧ إىل ٥ من «كليو مثل: الحديثة؛ السينما
،(١٩٦٠ فيزاج» سان يو «يل افيس»، ويذاوت («آيز وجه» بال و«عيون ،(١٩٦٢ ست»، آ

حبي».50 و«هريوشيما
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تقريبًا، ذلك ق ويُحقِّ كاملة، زمنية باستمراريٍة لفيلمها فاردا منحته الذي العنوان يَِعد
مساء يف السابعة الساعة إىل الخامسة بني ما الفرتة من فقط ساعة نصف تُختَزل إذ
ف. تتكشَّ املدينة تبدأ قة، املحدِّ كليو نظرة َمصفاة من بالنظر لكن عادي. بارييس يوم
الوقت مع تدرك بذاتها املنشغلة الجميلة هذه فإن إيطاليا»، إىل «رحلة يف كاثرين ومثل
ذاتها، خارج املوجود العالم مع بالتفاعل النهاية يف لنفسها وتسمح تَلبسها، التي الغمامة
مَعدُّ ألنه إعجازية أكثر كشفها ويكون الجزائر. إىل العودة وشك عىل جنديٍّا وخصوًصا
إال دقيقة، إحداثيات عىل نفسه بالقدر حبي» «هريوشيما يعتمد واملكان. الزمان يف بدقة
وكما فرنسية. وامرأة ياباني رجل جسَدي يف ومكانان، زمانان الفيلم هذا يف يجتمع أنه
املايض من كلٍّ مع التعامل يف البرش رغبات الخام امَلشاِهد تُنافس وضباب»، «ليل يف
«الوثائقي» وال «الوثيقة» تحوي ال يشء). أي هريوشيما، يف يشء أيَّ تَرْي (لم والحارض
البرشي التاريخ من املفرَّغ الغياب باألساس هو ما صدمَة — ال يوصِّ أن يُمكنهما ال أو —
الفيلم عرَض افتتاُحه سبق الذي السالم متحف زار رينيه أن بد ال الذري. التفجري بفعل
يمثل لكي للخواء. َمعَلًما بوصِفه األول، املقام يف الفيلم لصنع مناسبة ومثَّل وجيزة، بفرتة
إىل يحتاج رينيه كان مثلما عميقة، رغبات ذوي لبرش احتياج هناك كان الخواء، هذا
كان ما دوراس مارجريت أتاحت الوطنية. املكتبة يف سني املتحمِّ القارئني أولئك تصوير
شخصيتنَي دة؛ مجسَّ رغبات صنَعت ما بقدٍر شخصيات تَصنع لم فهي رينيه، يحتاجه
واحدة كل عنها تُفصح التي املوايض وتَسربان الرغبة، بلغة األخرى إحداهما تَستكِشفان
قلب يف الغياب ُمكتشفًة البابني، هذين عرب رينيه كامريا تسلك مفتوح. باب مثل منهما

الحياة. قلب يف واملوت الشغف،

والعرشين الواحد القرن يف السينما تتبُّع

الخرايف «املصري فيلم إىل بالعودة يل اسَمحوا هذا؟ زمننا يف فيلم تركيب يَعنيه الذي ما
جيًدا. مؤًرشا العالم أنحاء مختلف يف الكبري نجاُحه يَجعله الذي الفيلم وهو بوالن»، ألمييل
الحكاية يروي نشط، بمونتاج مصحوبًا برسعة، يَتحدَّث راٍو صوت هناك البداية، من
تدرك حينما حقيقة إىل سحرية حياة يف أُمنيتها تتحول خجولة فتاة عن األخاذة الخيالية
أن بعد اإلدراك هذا يأتيها الطيبة. باألعمال اآلخرين حيوات تحلية صمت يف يمكنها أنه
املحطَّم»، أمييل «مصري ب حرفيٍّا تحلُم املنعزلة، غرفتها يف نائية وهي الهزال يُصيبها
لقطة. ٢٩ يف الشاشة عىل برسعة معروض واألسود، باألبيض إخباري ميلودرامي مشهد
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النموذج لنا تقدم افرتاضية حياة عن رة املصوَّ القصص تُشبه التي الذاتية السرية هذه
َمشاهد رسيعة بطريقة الفيلم مدار عىل يبني الذي جونيه جون-بيري ملونتاج وامُلحرِّك
أحد اآلخر. تلو واحًدا رائعة، مشاهد لصنع تؤدِّي هائل، بقدر متفرقة لشظايا تتابعية
يف نينو يأتها لم ملاذا تخيُّل تُحاول حينما أمييل، رأس من مبارشة يَخرج املشاهد هذه
من سلسلة عرب تأخذنا رسيعة لقطة ٣٠ للمشهد التايل الراوي صوت يُصاحب موعده.

الجامحة: الحوادث

ورغم رهينة. وأخذوه مرصًفا اقتحموا هاربني مساجني ثالثة ألن نينو ر تأخَّ
استطاع لكنه الهروب. يف نجحوا لهم، املنطقة يف الرشطة ضباط كل مالحقة
يشء. أي تذكُّر عىل يقدر لم وعيه استعاد حينما سيارة. حادث يف يتسبَّب أن
ُمتمرِّد، أنه منه ظنٍّا الحاوية، يف ورماه سابق، سجني شاحنة، سائق التقطه
معهم يذهب أن اقرتحوا أفغانيِّنَي ُمغامِريَن قابل وهناك إسطنبول. نحو متجًها
من بالقرب بَلغٍم اصطدمت شاحنَتهم لكن سوفيتية. نووية رءوس لرسقة
وأصبح جبَلية، قرية يف اختبأ الوحيد. الناجي هو وكان طاجيكستان، حدود
أضاعت ملاذا تدرك أن تستطيع ال أمييل ظلَّت ذلك مع طالبان. ميليشيا يف فرًدا
يف البورش حساء يتناول حياته من ى تبقَّ ما سيَقيض هذا مثل فتًى عىل وقتها

رأسه. عىل سخيف إناء

يُرَوى. الذي الحلم يف منفصل مقطع لكل قصرية فردية لقطة جونيه يَصنع
اللقطات بدايات تحديد مع هذا، املقطَّعة امَلشاهد لوحة أسلوَب كثرية مشاهُد وتَستخدم
أو لقطة كل تؤكد الطريقة، هذه يف سمعيٍّا. أو برصيٍّا تُربَز ما وغالبًا بعناية، ونهاياتها
مرحلة يف طويل وقت منذ مساره َد ُحدِّ مشهد يف تسهم واحدة فكرة بوضوح ل توصِّ
مجموعة الفيلم: شارة يف الجمايل األسلوب لهذا الرموز من كثريًا جونيه يُعطينا الكتابة.
الفقاعات من طويلة وصفوًفا رسيع، بتتابُع تُبتَلع أصابع أطراف عىل الفراولة ثمرات من
صف وهو وضوًحا الرموز هذه وأكثر األخرى، تلو واحدة تُفرَقع ورقة، عىل البالستيكية
املتساقطة األحجار هذه تمثل اآلخر. تلو واحًدا تتساَقط التي الدومينو أحجار من ملتٍو
ُمجاورة لقطة إثر تسقط لَلْقطة الشاملة االسرتاتيجية — الفيلم يف صورة أول وهي —
تنعيم يجب بالطبع، طة. املنمَّ النهائية متعة بكاملها املجموعة ق تحقِّ حتى وهكذا لها،
وظيفة هي هذه متماثل. صفٍّ يف توضع ثم متجانسة لتُصبح الدومينو أحجار حوافِّ
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يعمل أن يجب ألنه عنها؛ يَحيد ال تصويره أن بفخر جونيه يدَّعي التي امَلشاهد لوحة
تكره» وما تحب «ما بدقة تُظِهر أن يجب شخصية وكل للتنبؤ، قابل نحٍو عىل عنرص كل

الحبكة. «تدبريات» بحق هو فيما املشاركة قبل
ولتساعدهم. الحي يف معارفها لتُفاجئ ة الخريِّ بطلته تُصممها مقاطع إىل م مقسَّ الفيلم
العنارص من ا صفٍّ تصنع حيث نيوتن؛ لفيزياء األخالقي امُلعاِدل عىل العبقرية خدعها تعتمد
اآللة. يف املحرك أو ل كامُلَرحِّ للعمل، يليه الذي العنرص منها كلٌّ يَشغل التي التتابعية
بالطبشور، وعالمات وتمثال، هاتف، كابينة باستخدام املقدَّس القلب كنيسة إىل نينو تقود
بتغيري الخرضاوات بائع أمييل تُعذِّب نفسه. العنارص هذه اكتشاف برتتيب وتليسكوب،
منتصف يف متجره أمام الحال به انتهى حتى والحذاء) والغرغرة، (امُلنبه، الصباحي روتينه
املخرج موقف من الفنان، دوفايال يَتطلَّع ووراءها، األخالقي. املنظور قائدة هي أمييل الليل.
لهذا روعة األكثر هو شهويٍّا مصريًا كه، وتنسُّ الجنيس عزوفه بسبب م، يُصمِّ الذي البديل،
السينما. إىل والسحر الجاذبية أعاد «أمييل» فيلم إنَّ القول من امُلراَجعات أكثرت املالك.

(التحرير) الفيلم لرتكيب املحسوب العمل ولكنه اإلطالق، عىل بالطبع السحر ليس
تميض وهي املبهورون، املشاهدون قرب عن يَتتبَّعها التي الشخصيات هذه يقود ما هو
من قليل سوى يتساءل ال الذي «أمييل» وقع هو هذا سلًفا. املقدَّرة مصائرها إىل
التحرير تعقيد يُربك سريدُّون؟ كيف ا، حقٍّ سألوا أنهم ولو معه. يَجرفهم كيف الجمهور
فيلم من مشهد لقطات تحليل منهم يُطَلب حينما السينما داريس حتى السمع-مرئي
الوسطى املرحلة وهو التحرير، يبقى لجودار. فيلم من دقائق عرش عن فضًال كالسيكي،
املرحلة هي هذه أن من الرغم عىل العام، للجمهور وغامًضا بعيًدا والعرض، التسجيل بني
لحظة من األمور مقاليد التعبريية أو الخطابية الفيلم صانع مهارات فيها تتوىل التي
السبب يكون ربما كليٍّا. عة املتوقَّ غري العرض تأثريات وحتى جزئيٍّا، عة املتوقَّ غري التسجيل
هي — العرض جهاز أو الكامريا من العكس عىل — التحرير طاولة أو املوفيوال أن هو
يتَّخذ كمبيوتر برنامج هيئة عىل املألوف السوق دخل خليفته كان وإن مألوف، غري جهاز

برو». كت «فاينال قبيل من اسًما
معلومات إىل السمع-مرئية امُلدَخالت كل تحويل عموًما اليوم األفالم تحرير يعني
يف القليلني سوى يشكو ال النهائية. النسخة إىل تصل حتى برباعة بعدئذ تُعاَلج رقمية
واملالءمة الرسعة ومن إنكاره، يُمكن ال الذي التكنولوجي التقدُّم هذا من األفالم صناعة
الفيلمية املادة لتصحيح يُتيحها التي الالمحدودة الخيارات عن فضًال يجلبهما، اللتني
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النحت، من نوع التحرير أن يَعتِقدون عنيدون، أفالم ُصناع هناك يظلُّ وتَحسينها. الخام
املعيار من بدًال باألمتار اللقطات طول وقياس السيليولويد، رشيط للمس ويَحتاجون
امَلشاهد لتفكُّك القديمة املدرسة إىل املنتمني واملخرجني امُلمثِّلني من كثري ويأسف الرقمي.
ما دائًما «الديكوباج» أن نسوا ولعلَّهم ملهنتهم، احتقار أنه معتربين منفصلة، عنارص إىل
التصوير من الرتكيز يف االنتقال هذا جيون جون-بيري نعى بأخرى. أو بطريقة يحدث كان
طبقات «تركيب» ملهارة الطريق املشهد تصميم فن أفسح حيث اإلنتاج؛51 بعد ما إىل
نيويورك» «عصابات فيلمه صنع عىل سكورسيزي مارتن املخرج وأرصَّ العنارصالبرصية.
ربما هذا أن مدرًكا روما، يف تشينيتشيتا استوديوهات يف (٢٠٠٢ نيويورك»، أوف («جانجز
امُلمثِّلني كل بحضور التصوير، موقع يف بالكامل ر يُصوَّ ضخمة بميزانية فيلم آخر يكون
دانيال إليماءات الدالالت أدقِّ — استكشاف أو — تصوير يف يأمل كان مشاهدهم.52 لتمثيل
يف بعًضا بعضهم مواجهة يف يُمثِّلون وهم الفريق وبقية كابريو، دي وليوناردو لويس، داي
املمثلني مساعدة عليه وكان للمهارة، َمجال الواقعية املساحة أن يفهم كان حقيقي. موقع
املتكرِّرة. التصوير وإعادات التدريبات، خالل من سيُؤدُّونها التي الحركات إىل التوصل يف
الشمس ضوء كان الكمبيوتر. عىل الحًقا ال حينئذ، هناك حَدث للفيلم األسايس الرتكيب لكن
يعني هذا كان الحقيقي. الزمن يف الوجوه من يَرتد بالطبع عاكسات تُعزِّزه الذي الحقيقي
األمور اختلَفت وامُلمثلني. السيناريو أعماق يف للتنقيب ُمحاولته يف لسكورسيزي الكثري
هذا يف حتى أنه من الرغم عىل ،(٢٠٠٤ أفييتور»، («ذي «الطيار» التايل فيلمه يف لديه
«سيد بينما حقيقية، مواقع يف بعًضا بعضهم يواجه بُممثِّلني الرئيسية املشاهد ُملئت الفيلم،
(جاكسون، كونج» و«كينج ،(٢٠٠١–٢٠٠٣ جاكسون، رينجز»؛ ذا أوف («لورد الخواتم»
نحٍو عىل ًرا مصوَّ يبدو وجه كل أن لدرجة بكثافة مركبة كلها «بيوولف» وبالتأكيد (٢٠٠٥
ربما امُلحرِّر. ِقبَل من املشهد إىل ثم اللقطة، إىل ليُضاف ؛ معربِّ وضع أفضل يف ُمنفِصل
املتحركة». «األفالم فئة يف تصنَّف أن الطريقة بهذه املصنوعة الجماهريية األفالم تستحق
أنه عىل السينما» «أثر كتابه يف يُرصُّ الذي كيوبيت شون ضيق ليُثري هذا يكن لم
تُبنى األفالم كانت — ا حقٍّ ميلِيي من بدءًا — طويل بوقت الرقمية التقنية ظهور قبل
الطاقة ل يُحوِّ «القطع» أن ويُفرتض معمل. يف أو طاولة عىل جميًعا مقطَّعة عنارص من
شكل لها وحدات إىل الكامريا التقطته ملا معلومات) بعُد تُصبح لم (التي الصافية املرئية
التحرير خالل من ُمنجًزا الفيلم، صناعة عملية عىل سيطرته املنتج يُمارس هنا ومنظور.
بمنزلة هو التحرير أن كيوبيت يَعتِقد «رائعة».53 الجماهري يَعتربها التي التأثريات تلك
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«أفيد» برامج عىل اآلن يُماَرس كان لو حتى ، تغريُّ بال للسينما، األسايس الخاص» «املؤثر
تُغريِّ أن املمكن من أليس لكن للرشيط. وإعادة مزاَمنة بأدوات مزودة طاوالت من بدًال
يف «الَقطع» كان العمل؟ ذلك مفهوم جوهر املحرِّرون بها يعمل التي الجديدة املواد
الثابتة الحدود هذه اإلطار. حد عىل السيليولويد رشيط عىل طويل بشكل يتمُّ األساس
أو األمتار (عدد بالطول للفيلم املكونة الوحدات يقيس ال الذي «أفيد» برنامج يف تختفي

الزمني.54 باملعيار ولكن اإلطارات)، أو األقدام
بوصفها «السينما فكرة فإن الصورة، يف التحكَُّم الجديدة التقنيات إتاحة مع وحتى
ويَعتنق عنها. غنًى ال زالت ما بالكامل، متحكًِّما املخرج يكون ال حيث استكشاًفا»،
وأرنو أساياس، أوليفييه مثل «كاييه»، ُمخرجو كبري بقدر اليوم السينما عن الفكرة هذه
لكشف املرئي تجاوز بهذا يعني وهو امَلشاِهد.» يف «التنقيب عن يتحدَّث الذي ديبليشان
هذه يخوضون الذين امُلمثلني داخل أو موقف، داخل أو نص، داخل ُمستِرت أو خفي هو ما
ون يَستحقُّ الذين امُلخرجني عدد من زاد أن إال الرقمية التقنية تقدُّم يفعل لم معه.55 الرحلة
املختلفة املصايف خالل من الجديدة املوضوعات من طائفة عىل والعمل أفالمهم، مشاهدة
— الصني يف جونج-كي وجيا إيران، يف كياَرستامي عباس مثل — بعضهم ألساليبهم.
فكرة تزل ولم واتساقها. ومطاَوعتها مالءمتها ماِدحني الجديدة، التقنية إىل كليٍّا تحولوا

لألمام. التكنولوجيا تدفُعها َمهما ة ُملحَّ لينارت روجيه عنها كَشف التي السينما
مُلخرج الذهبية «كان» سعفة ُمِنحت ،٢٠٠٧ عام يف مكان. أي من تأتَي أن ويُمكنها
التحكيم لجنة التزَمت املرة، هذه «كاييه». به أشادت وجماليٍّا أدبيٍّا أسلوبًا يَعتنق روماني
والسياسية االقتصادية باألبعاد األسف مع تتأثر ما كثريًا التي وهي «كان»، مهرجان يف
ذلك من يونيو شهر يف فرودون قال وكما للجوائز. الحاكمة باملبادئ الرتفيه، لصناعة

املهرجان: انتهاء بعد العام

واإلتقان، باملوهبة يتميز لفيلم الكربى الجائزة أعَطت] التحكيم لجنة أن [حقيقة
صنعه دايز)، ٢ ويكس، ٣ مانث، ٤) ويومان» أسابيع و٣ أشهر ٤» فيلم مثل
أكرب وهو بذاتها، يشء عىل تدلُّ مونجيو، كريستيان مثل تماًما، مجهول ُمخِرج
الفيلم بالطبع أولها عدة؛ ألسباب ُمستَحق االختيار هذا … لطيفة لفتة مجرَّد من
إليها أشارت التي الصاعدة الرومانية السينما بسبب أيًضا لكن ومخرجه، نفسه
لألضواء، صعودها يف وساندتها املاضينَي، العاَمنْي مدار عىل مراًرا «كاييه»

التجدُّد. يف وآمالها العالم يف مكان كل يف الناشئة السينما أجل من وأخريًا
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ويومان». أسابيع و٣ أشهر «أمييل»/«٤ املدينة. يف ضعيفتان فتاتان

للحياة عرضه يف «أمييل» يُشبه ويومان» أسابيع و٣ أشهر ٤» أن من الرغم وعىل
عىل يقف ويومان» أسابيع و٣ أشهر ٤» فإن كبرية، مدينة يف ضعيفة لفتاة الرسية
باريس، يف جونيه كامريا تتجوَّل بينما الطرق. كلِّ من الفرنيس الفيلم جماليات من الضد
العالم وتُظِهر الجبال، ِقَمم وتتسلَّق السكنية، الشقق جدران إزارات يف الشقوق وتخرتق
عىل الجميلة ُحب السُّ هذه — والرُّؤى الخياالت عن (فضًال الشاشة عىل بالكامل املرئي
أوتيليا. فيلمه، بطلة وتُواجهه تراه ما عىل برصامة يَقتِرص مونجيو فإن حيوانات)، هيئة
للحبكة، خطوط بضعة منها ن ليُكوِّ امُلتناِثرة الِقَطع مئات بني بوضوح جونيه يربط وبينما
عىل عثورها حتى والدتها منذ املحريِّ أمييل طريق حول منسوجة التفاصيل، يف مفرطة
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ساعة ١٦ ليَصنع األخرى تلو للغاية طويلة لقطة بهدود يبسط مونجيو فإن السعادة،
بالطبع، نلحظه. أن علينا ينبغي ما يُقرِّر راٍو صوت هناك يوجد ال عصيب. واحد يوم من
املعلومات، يف كثريًا أكثر وحذوفات دقائق، ١١٠ البالغ الفيلم زمن يف كثرية حذوفات هناك

فيه. تُفكِّر وما عمله أوتيليا تنوي ما ليَستبطن يُجاهد امُلشاهد تَجعل
عن فيلم بصنع زافاتيني ومجازفة دي» «أمربتو فيلم من الروماني الفيلم يَنحِدر
مونجيو، فيلم يف الكثري يحدث وبينما يشء. له يَحدث ال شخص حياة يف ساعة ٢٤
صغرية أحداث عىل ثمني وقت إلنفاق ُمستعد دي»، «أمربتو ُمخِرج سيكا دي مثل فإنه،
يف لقطة وهو دي»، «أمربتو يف بازان اختاره الذي املشهد معادل مونجيو يعطينا اعتيادية.
مقبض مديرة البن حبوب تطحن جالسة وهي الحبىل املنزل خادمة تُظِهر الحدث، وقت
الجامعي؛ سكنها يف الرَّدهة خالل أوتيليا تقودنا أشهر»، ٤» يف األخرى. تلو مرة امِلطحنة
سوداء كسوق تُستَخدم أخرى غرفة يف أصدقاء عىل تعثر ثم الحمام، يف تَختبئ حيث
نراها لن أخرى طالبة مؤقتًا تأويها قطة عىل لتحنو وتتوقف التجميل، مُلستحِرضات
الكئيبة الزمنية يُقدِّم لحدوثه، الفعيل الوقت يف أيًضا رة املصوَّ للَمشاهد التتابع هذا ًدا. مجدَّ
تقابله يليه، الذي يُشبه يوم كل االشرتاكية، رومانيا يف امُلملة األيام من يُحىص ال لعدد
الرابع والشهر الثالث، األسبوع والعرشين، الحادي اليوم يف تتطور مكثفة درامية أحداث

جابي. َحْمل من
صورة تَقاُرب؛ بأنه الرَّدهة يف ُمختَرص لقاء كل يُعرِّف أن لينارت شأن من كان
معها: تتجاَوب أو وجابي، أوتيليا بها تمرُّ التي املحدَّدة األحداث تُوازي األكرب العالم من
السوداء السوق يف الرسية والتجارة االغتسال، أثناء األنثى وجسد الشخصية، النظافة
إىل تحتاج يتيمة وقطة املغلقة، األبواب وراء امُلقرَصنة) الفيديو أرشطة هذا (ويشمل
من كلٍّ بسبب الحكيمة مونجيو بحذوفات كذلك يشيد أن مالرو شأن من وكان الحماية.
باألساس، أخالقية دراما قلب يف بقوة الحذوفات هذه بها تدفعنا التي املرتَّبة الطريقة
ُملِغًزا، باعتباره باملثل الفتاتان تُواجهه عالٍم تكوين محاولة عىل بها تُجِربنا التي والطريقة
عشاء قطع: بال املشاهد ر تتطوَّ حني حتى والتهديد الغموض يلحُّ بالكامل. معًطى وليس
بالِحذْق ويتَّسمان اإلجهاض، عملية سيُجري من مع واملناَقشات الرفيق؛ شقة يف العائلة
تُعَرض وقسوة، وبجرأة ومتى؛ ُقِطع اتفاق أي يَعرفون امُلشاهدين من القليل أن لدرجة
الفنادق، أحد رسير فرش يُغطي بالستيكي كيس عىل تتمُّ التي نفسها اإلجهاض عملية

لنهايتها. بدايتها من
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بدقائق اإلجهاض حدوث قبل الفيلم يف حذف أهم موقع أيًضا هو الفندقي الرسير
يف املرئي غري األخالقي الخواء هو هذا االتفاق. إطار يف أوتيليا امُلجِهض يضاِجع حيث
عىل رقابة مونجيو يفرض ال األسود. ثقبهما والفيلمي، االجتماعي النظامني من كلٍّ مركز
الرَّدهة، يف خارجها جابي تنتظر بينما الغرفة يف يَحدث البغيض فالحدث هنا؛ ا حقٍّ نفسه
الوحيدة اللقطة هي هذه منها. أقداٍم بُعد عىل يَحدث ما مثلنا، تماًما، ُمدركًة الحمام، يف ثم
يف أوتيليا، تقول ليشء مشرية أوتيليا، نظر وجهة عن مختلفة نظر وجهة من الفيلم يف
اسِتحضاره علينا يجب عالم هذا أخرى. مرة عنه تتحدَّث لن إنها الحوار، يف سطر آخر
تُعطينا الحوار من صغرية ِقَطع خالل ومن خاِفت، ضوء يف وغالبًا محدودة، زوايا من
يجب لكن قبل من نُقابلهم لم أشخاص بني ُمتباَدلة روابط إىل وتُشري الدوافع، عن ملحات

الفيلم. يف أدوارهم تخمني علينا
يفتتح أوتيليا. رؤية تتجاَوز وُرؤية معلومات يُعطينا حني واحدة مرة يف مونجيو يَِزل
كرة يَلعبون بأطفال مارٍّا واسعة، بانورامية لقطة يف عشوائي دراجة راكب بتتبُّع مشهًدا
تتوقَّف الدراجة، راكب مرور وأثناء مميَّز. غري سكني ملبنًى الفارغة الخدمة ساحة يف القدم
يف امُلجِهض بجانب تجلس وهي أوتيليا ُمظهًرا املشهد مونجيو ليقطع الساحة يف سيارة
يخرج حينما ألنه فوًرا؛ ثانية مرًة الفيلم قاعدة بناء يُعاد الطريقة بهذه األمامي. املقعد
تعرض الكامريا تظل بعيد، مقعد عىل الجالسة والدته إىل متجًها السيارة من املجِهض

يحدث. ما تخمني (وعلينا)، عليها يجب املحدودة. أوتيليا رؤية
وامُلواَربات. والغوامض، األرسار، من كسلسلة املشاهد عينَي أمام أشهر» ٤» يتكَّشف
يف املنخرطني جميع يواجه حيث هذا؛ — اإلجهاض وهو — البارز موضوعه ويستلزم
وأبنية غرف يف مسجونني هذا يف املتورِّطني كل يبدو لكن للسجن. التعرُّض خطر األمر
به يُصَعد ثم مظلمة، أزقة خالل ِمنشفة يف امللفوف الجنني يُحَمل كئيبة. مدينة يف كئيبة
إىل يُوصل أُنبوب يف ويُلقى مجهول، مبنًى من عرش الحادي الطابق حتى مشئومة ساللم
تتَّفق ما وهو محادثة، أي يف أخرى مرة األمر هذا يُذَكر لن األسفل. يف القمامة حاوية
الوقت يف النادل. لهما يُقدِّمه الشهية يفتح ال لحم طبق يف تحديقهما أثناء الفتاتان عليه

ُعرس. يف بصخب املشاركون يَثمل الخلفية، ويف نفسه،
أكيد؛ وهذا للشيوعية، موجهة رضبة بأنه الفيلم وصف يف االجتماعيون النقاد سارع
وُمشاهده شخصياته لحمل يهدف بعناية املكتوب ه نصَّ أن عىل بحق يرصُّ مونجيو لكن
والظالم األملانية، الشوارع أفالم غالبًا تشبه محدَّدة، زمنية فرتة من وإلحساس لوسط
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تلك من العكس عىل لكن هوليوود. يف ثم الفرنسية الشعرية الواقعية يف أحدثته الذي
التي الراحة نفسه يمنح أن يَرُفض أشهر» ٤» فإن الكالسيكي، العرص إىل املنتمية األفالم
الخفي اإلجهاض رس يقود أخرى. بطريقة املعرفة كيل أو مسموع ماهر، راٍو يوفرها
املواطنني عن خفيٍّا يظلَّ أن يُريد الذي االجتماعي النظام تخصُّ قتامة أشد ألرسار الفيلم
بفضل لكن العالم، هذا تدابري بشأن ُمرتابون ونحن الحال بنا ينتهي ربما يُراقبهم. الذين
نفسه عىل فَرضها التي املصفاة — مونجيو أسلوب بهما يتمتَّع اللتنَي والرصامة املالءمة
أن ونستطيع العالم، هذا بها يَشعر التي الطريقة من تماًما ُمتأكِّدون نحن — وعلينا

بالتحديد. اإلحساس هذا تبعات نُناِقش
األفالم ثنائيات من كثري مع تكراره يُمكن هنا املبنيَّ و«أمييل» أشهر» ٤» بني التضاد
كيج، وتشني جونج-كي جيا من كلٍّ مع ذاته بالوضوح يكون ال قد لكنه واملخرجني،
عن املتميزة فكرته عن جونج-كي جيا عربَّ «كاييه». صفحات عىل جدٍّا واضح تضادٌّ وهو
هاورين») «سانشيا اليف»، («ستيل ساكنة» «حياة فيلمه بشأن رصيحة مقابلة يف السينما
فيلمه خرسها التي التوزيع معركة جيا يَذكر .٢٠٠٦ عام فينيسيا مهرجان بجائزة الفائز
ذا أوف («كروس الذهبية» الوردة «لعنة مثل الدولة؛ برعاية جماهريية أفالم لصالح
لتشني (٢٠٠٥ بروميز»، («ذا «الوعد» فيلم أو ييمو، لجونج (٢٠٠٦ فالور»، جولدن
هيَمن بينما بكني، أطراف يف عرضصغرية دور يف يُعرض ساكنة» «حياة فيلم أخذ كيج.
بحمالت امَلصحوبان الصيني، السينمائي اإلنتاج يف امليزانيات بأكرب املصنوعان ُمنافساه
الذي الحاد النِّقاش اشتمل والدولة. العاصمة يف العرض دور من كثري عىل ضخمة، دعاية
الفن بني تقليدية معركة مجرد من أكثر هو ما عىل هذا بشأن الغربية الصحافة يف ظهر

كثرية. مستويات وعىل السينما، طبيعة مناقشة عىل اشتمل الرتفيه. وصناعة
املرشوع لهذا ج روَّ تشني فإن بقسوة، لآلمال مخيبًا كان «الوعد» أن من الرغم عىل
«سوبر بأبعاد رة املصوَّ اللقطات تحريك له أتاحت التي الرقمية التقدم أوُجه عىل ِبناءً
رقميٍّا، ر ُصوِّ فقد العملية يعكس كان الذي ساكنة» «حياة فيلم أما بفعالية. مليمرتًا» ٣٥
بداية يف عميق. واٍد يف ا مهمٍّ مشهًدا الفيلمان يضمُّ متميزة. فيلمية بجماليات ُحرِّر ثم
قمة من عليه يُِرشف ضيق، واٍد قاع يف العبيد من جيش وسط نفسه البطل يجد «الوعد»،
مذعور قطيع ظهور إىل ُمفضيًا ب، الرتقُّ من تشني يَزيد حاشيته. مع عسكري قائٌد منحَدٍر
«أمييل»، يف وكما العسكري. والقائد العبد بني بالكامريا وعودة ذهابًا بالقطع الثريان، من
القائد ضيق يُثري يَطنُّ لدبور مقربة لقطة نرى إننا حتى تشني، كامريا من يشء يفلت ال
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يختلس هذا، تتخلل التي اللقطات يف لقطتني. بعد بقبضته عليه يَقبض الذي العسكري
الذي الخطر ليُقيِّم األرض عىل أذنه يضع ثم أسفل، من العسكري القائد إىل النظر البطل
نتتبع األحداث، بدء وبمجرد وأذنه. وعينه، لحواسه، طريقها الكامريا تخرتق نحوه. يتجه
نرى أعىل. من خلفه من سيده يُراقبه بينما يسبقها، ثم اآلتية، الثريان يَتحاىش وهو البطل
وجهة ومن هائج، ثَور منظور من األرض عىل رقمي بزمن البرشية للقدرات خارقة حركة
الخارق؛ ركضه ملواكبة الحيوانات ظهور فوق القفز ثم القطيع، وسط وهو البطل نظر
ثم العسكري، القائد فيه يقف الذي املكان من رائعة لقطات واألخرى الَفيْنة بني ونُمنَح
قدَّم الهواء. يف يَتصاعد والغبار جميًعا، فوَقهم ج، املتعرِّ العظيم للوادي أعىل من لقطات

بالده. يف السياحية املقاصد أشهر من لواحد متحركة صوًرا تشني

«الوعد». يشء. كل يرى عسكري قائد

أحد يبدأ الثالثة. املمرات سدُّ وهو شهرة، أكثر موقع يف ساكنة» «حياة أحداث تقع
من وبدًال التيار. اتجاه يف بَرِويَّة تَسري سياحية سفينة قيادة قمرة يف الفيلم يف املشاهد أعقد
ساكنة» «حياة يف الراوي صوت فإن «الوعد»، أسطورة أحداث يَروي الذي العليم الراوي
ويتضمن املرشوع، عن تاريخي رسد هيئة عىل الَجهورة القارب سماعات من يَخرج
الرئييس للسطح واالتجاه اللقطة بقطع الوادي. عن الحاكمة تونج أرسة عرص من قصيدة
الصورة. صدر يف الشاشة ثلثي تحتلُّ تليفزيون شاشة عىل جونج-كي جيا يركز للسفينة،
مرشوع نون يُدشِّ الحزب يف أعضاءً واألسود باألبيض إخباري سينمائي رشيط يُظهر
ل يتجوَّ امُلنتصف يف اليسار، وإىل وساٍق. َقَدم عىل الفيلم زمن يف بناؤه يَجري الذي السد
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الطبيعي املشهد هناك الصورة بؤرة خارج خلفهم، ِمن بينما يتحدثون، وربما املسافرون
وهي للبطلة الكامريا لتذهب املشهد يُقَطع به. إخبارهم يف الرسمي الصوت يستمرُّ الذي
قارب وراء فيما تنظر ثم قارورة، يف املعبأ املاء ترشب السفينة ظهر عىل بُمفردها جالسة
من موسيقى وتمهد الصوت، يخفت حيث النهر؛ تعلو التي التالل إىل يَتجاوزونه آخر
يَنظر تلٍّ قمة عىل البطل لنرى الظهور، يف التايل املشهد يبدأ تأمليٍّا. ِمزاًجا املشهد خارج
السفينة أنه يبدو ما — نحن ونرى — يُرى بينما السفينة، بوق أصوات تعلو ألسفل.
البعيد. السياحي املرشد صوت نربة نسمع أن يُمكننا حيث األسفل؛ يف نفسها السياحية
يَتوقف بإيقاع املوتور صوت يُصِدر الذي القارب برسعة بانورامي بشكل الكامريا تَسري
يف الرئيسيتنَي الشخصيتنَي بني رويًدا رويًدا جونج-كي جيا يُقارب هنا املشهد. بانتهاء
ويفعل حياتيهما. رشيكي عن كالهما يَبحثان حيث أبًدا؛ حياتاهما تتقاطع ال اللتنَي الفيلم
واألرشطة تونج، ساللة عهد إىل ترجع التي (القصيدة التاريخ ثنايا ويف الفيلم زمن يف هذا
ليس لكن أسفل، ومن أعىل من الوادي يُرى «الوعد»، يف وكما نفسه. الوقت يف اإلخبارية)
إنهم بالحبكة. صلة أدنى بال وبالتأكيد الحدث، تعيش التي الشخصيات أعنُي خالل من

نفسها. بالطريقة ق يتدفَّ والفيلم والتاريخ، النهر ق تدفُّ من جزء
باإلضافة إنه الغرب يف فيلمه يَحمله الذي العنوان عن «كاييه» ملجلة جونج-كي قال
طريقة باألحرى، أو موجودة، تَُعد لم حياة آثار بكشف يُوحي «فإنه بلوحة؛ يوحي أنه إىل
ساكنة» «حياة فإن يشء، كل من الرغم وعىل أساسية. األدلة أكثر سوى عنها يبَق لم حياة
فمن والطعام. والخمر كالسجائر األشياء؛ أبسط بوساطة بالحياة اإلحساس إيصال يُريد
أن غري من حتى مًعا بأنهم يشعرون إذ يكن؛ مهما الناس يتواصل األشياء هذه خالل

الفيلم.»56 بناء ن تكوِّ العادية األشياء هذه ثوا. يتحدَّ
تُتيحها التي الخاصة املؤثِّرات ساكنة» «حياة يَستغلُّ للحرية، ُمثرية لحظات ثالث يف
تنهار مشهد خلفية يف األبنية وبعض الليل، سماء يف يُسافر شهاب دوًما. الرقمية صوره
أمام السماء إىل األرض من يُقلع الشكل غريب تذكاري تمثال غرابة، واألكثر فجأة،
«العالم» فيلم السابقة، تُحفته يف وكما ترى. ما تَستوِعب أنها تبدو ال التي البطلة ناظَرِي
خدمة يف دائًما لكن املتحركة، الصور لنرش ُمستعدٌّ جونج-كي جيا ،(٢٠٠٤ وورلد»، («ذا
مدينة يف املحبوسة الشابة الشخصيات تهرب «العالم»، يف تجاوزها. يحاول وال السينما،
يُفتِّشون التي املحمولة هواتفهم عىل آمالهم برتكيز الكواليس، وراء يعملون حيث َمالٍه؛
التي القصرية النصية الرسائل جونج-كي جيا م يُضخِّ جريئة، حركة ويف باستمرار. فيها
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بذكاء؛ ملونة عريضة شاشة عىل ُمتحرِّكة صور مشهد إىل اآلخر، إىل أحدهم يرسلها
املساحات أكثر إىل الصغرية الهواتف هذه عرب الواضحة أو الغامضة املشاعر تتدفق حيث
الرسائل خالل من إليه يَلِجون الذي االفرتايض العالم وتحرُّرا. رحابة تخيلها يُمكن التي
وكما «العالم». داخل يعملون الذين ألولئك قيمة له الذي الوحيد العالم أصبح النصية
عىل ضخمة آلثار رة مصغَّ صوًرا جونج-كي جيا يقدم «كاييه»، يف بوردو إيمانويل يقول
عىل صغرية محمولة هواتف لشاشات الكرب بالغة سكوب سينما لقطات ويُقدِّم جانب،

معكوس. هنا القياس اآلخر. الجانب
الرقمية، التقنية تتيحها التي املذهلة الحرية تمجد الفائقة املتحركة املشاهد هذه تبدو
بالدراما مقيدة فإنها عنوانه، الفيلم تَمنح التي املالهي مدينة ومثل ذلك، ومع فيها. وتُسهم
جونج-كي جيا أن يتضح الجبن. قطعة يف الثقوب مثل تتخلَّلها التي واالجتماعية اإلنسانية
الجديدة الواقعية ُمخِرجو اتخذه الذي االكتشاف من النوع لهذا نفسه كرَّس َحداثي ُمخِرج
يف الحياة تجعل التي املتعايشة الزمانية الخطوط بني التذبذب أفالمه تظهر لهم. رسالة
ألوان بني نراها التي الصور تتبدَّل الجديد. القرن هذا يف مًعا وقهرية ُمؤملة حياة الصني
مقاطعة من الفالحني البطل ألقارب الخافت الضوء يف بالكاد تُرى التي والوجوه األحالم،
بناء. حادث بعد (وبتعويض) ولدهم بجثة للمطالبة بكني إىل يَِصلون الذين شونج-تيش
الجديدة. للواقعية يَنتمي يشءٍ إظهار يف رقميٍّا املصنوعة امُلتحرِّكة اللقطات ضوء يبدأ هنا

«العالم». خافت. ضوء يف واضحة غري وجوه

التكنولوجيا. مع تهبط أو تَرتفع ال هنا لها ج يُروَّ التي السينما فكرة فإن وهكذا،
عىل عالوة الكامريات. من نوع أي استخدام والوحي االستكشاف عىل قائمة لسينما يُمِكن
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يف تركيبه) (وليس فيلم بناء اعتُرب وطاملا بالتصوير. فقط تبدأ السينما هذه فإن ذلك،
خفي هو وما مرئي هو ما بني التداخل يجذب حيث جميًال»؛57 ا «همٍّ التحرير مرحلة
«يف ولكن الشاشة مركز يف ليس بازان، يقول أن يُمكن كان كما غالبًا، للظهور، موضوًعا
سينما»، «أوريزون بعنوان ٢٠٠٥ عام «كاييه» نرشتها التي البيانات أحد يف الزخرفة».
والجمهور.58 السينما بني امليثاق فرودون، ميشيل جان الوقت، ذلك يف ُمحرِّرها يؤكِّد
من الناتج االحتكاك ليُشعل الواقع؛ من مصادرها تستمد أن يجب األفالم أن فرودون يُؤكِّد
البصيص هذا ظل يف والتأمل. للخيال املتقطع الضوء رشارة بالواقع الفني التصميم شحذ
أمامهم يَظهر الذي املوضوع للكلمة) الفوتوغرايف (باملعنى الجمهور ر يطوِّ الضوء، من
يُعرض ما مع الفيلم مدة طوال ويتجاوب الجمهور يتهيأ موحية. أجزاء إىل ل ليتحوَّ
الربيد عرب نقاشات يف عرضه؛ نطاق خارج بنفسه الفيلم يشتغل الحاالت، أفضل يف أمامه.
دو «كاييه دوريات صفحات ويف املقاهي، يف أو الدراسية، الفصول يف أو اإللكرتوني،
ذاته بحد لكنه بها، التنبؤ يمكن ال آثاٍر إىل أبًدا ينتهي ال الذي االستكشاف يؤدي سينما».
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للُمشاِهد مصباًحا العرضبوصفها آلة

فيه يواجه الذي القطاع هو العرض الفيلم، لظاهرة املكوِّنة الثالثة القطاعات بني من
تغيريًا معها الرقمية الحقبة جَلبت هل التجاهل. أو االنقطاع خطر بازان تفكري أسلوب
إنه أي مماثلة؟ أفالًما ذلك بعد نتوقع أالَّ ينبغي أنه لدرجة األفالم عرض كيفية يف جذريٍّا
تُعَرف كانت التي بالسينما متعلقة الظاهرة تكون أن ذلك بعد نفرتض أالَّ حتى ينبغي

قبل؟ من
أثناءَ األفالم تاريخ دولوز جيل م يقسِّ أخرى. لحظات بشأن حاسمة تحوالت أُعلنت
هذا بازان وشهد الزمن. صورة وعرص الحركة، صورة عرص إىل الثانية العاملية الحرب
«الديكوباج» إىل لإلشارة برصاحة «كالسيكي» مصطلح استخدم حيث املميِّز؛ االنقسام
والواقعيِّني رينوار منهج لتعريف «حديث» ومصطلح الكالسيكي)، هوليوود (أسلوب
هنا أَعِرضه ما هو املثال، سبيل عىل «حديث»، وصف عليه أطلق ما حديثًا. الصاعد الُجُدد
لكنه ،١٩٤٥ عام بعد نضج نهج وهو رسوًخا، السينمائي الوسيط نهوج أكثر بوصفه
تاريخ كتابة إعادة يُمِكن أساًسا، الصور من بدًال اللقطات باتخاذ اللحظة. بتلك مقيَّد غري
فالرتي أخرجها التي العرشين القرن من العرشينيات أعمال إىل يُنَظر بحيث السينما،
النهج ذلك أن أعتقد مثلما تماًما املفهوم، ُظهور قبل حداثي، بشكل شرتوهايم فون وإريك

تشني. تشياو وهو جونج-كي جيا أفالم يف الحداثة بعد فيما يَستمرُّ
التشكُّك، من كاٍف وبقدر بمرونة نستخدمها حينما الخام، املصطلحات هذه تُشري
بينما املثال، سبيل عىل والثقافة. الفنون يف التغريات عن األفكار من وأنماط مجموعات إىل
إجماًال إليها النظر يَجب فإنه بعده، وما الحديث إىل الكالسيكي الخاصمن بتطورها مرت
الغربية للثقافة الطويل الزمني االمتداد يف الحديث العرص من عظيًما وسيًطا بوصفها
هي الزيتية اللوحات كانت وموتها».1 الصورة «حياة كتابه يف دوبري ريجيز ذكره الذي
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حتى الرُّومانسية، الحركة إىل النهضة عرص من الكالسيكية أوروبا يف األعىل املقياس
كل كان .١٨٣٩ عام يف الحديث العرص استهلَّ الذي التصوير لصالح أولويتها َخِرست
حتى الفوتوغرافية، الصورة عىل ضمنيٍّا يُقاس الحديث العرص يف التمثيل أشكال ِمن شكل
يف للتمثيالت مرجعية نقطة بوصفها العرشين القرن ثمانينيات يف الرقمية التقنية ظَهرت

الحايل. العرص
األفالم فُمعظم َعقَدين، آخر يف حدث كبريًا تغيريًا أن دوبري ادِّعاء من الرغم وعىل
صحيح العرشين. القرن من الثالثينيات منذ األفالم كانت كما تماًما ذ وتُنَفَّ تَُخطَّط اليوم
الخاصة املؤثرات من لحظات كثرية أحيان يف وتَعِرض رقمية، تحرير بربامج تُجَمع أنها
حيث طويل؛ زمن منذ قائمة عامة تركيبات يَعرض معظمها لكن بالكمبيوتر، املصنوعة
أفالم ازدَهرت االستوديو. يف أو التصوير موقع يف درامية مواقف يف املمثلون ينخرط
يف نقلة عن البحث الدائمي والنقاد الرقمية التكنولوجيا بفضل الطويلة املتحركة الصور
«هاري مثل جماهريية أفالم يف يتَّضح جديد ترفيهي عرص بدء ُمعلنة العام، النموذج
النمط هي تظلُّ عريقة، لقوالب طبًقا تُنتَج التي املعتادة األفالم لكن «أفاتار». أو بوتر»
محسوس؛2 غري نحٍو عىل هذا حَدث فقد أُبِدل، قد السليولودي بناؤها كان وإذا السائد؛
رًضا عن يَنرشون كانوا حينما حتى الرقمية، الراحة وسائل األفالم صنَّاع استغلَّ حيث
الخيارات أن من الرغم وعىل ولذا، حال. أي عىل يُتقنونها تقاليد — بعنف يُشوِّهون أو —
الجزم ألوانه السابق فمن السمع-مرئية، اإلنتاجات من جديدة ألنواع هائل بقدر عت ُوسِّ
جديد ليشء تحولت السينما أن لدرجة جذريٍّا تغيريًا السينما ا غريَّ والتحرير التصوير بأن
هذا يف تماًما مألوًفا (٢٠٠٥ ماونتني»، («بروكباك بروكباك» «جبل فيلم يبدو تماًما.

الشأن.
السينمائي، العرص يف تفعل كانت كما باألفالم تشعر تَُعد لم ربما الجماهري لكن
أن للُمخِرجني أمكن ربما «العرض». يف حدثت حقيقية ثورة تكون ربما الحالة، هذه ويف
أفالم أفضل تُضاهي إخراجية أعماًال أو سينمائيٍّا نوًعا لينتجوا عريقة، ألعراف طبًقا يعملوا
صورهم بها ستُستقبَل التي الطريقة عىل االعتماد يستطيعون يعودوا لم لكنهم املايض،
قصريًا، العرض ُدور يف األفالم عرض يكون بالكامل. الطريقة هذه تخيُّل حتى أو العامة
مربحة تكون قد التي املرئية الوسائط عىل لنرشه تمهيًدا الجودة، عىل يعتمد لفيلم حتى
ع التجمُّ عىل املعتادون املشاهدون أما صعب. أمر بها التحكم أن ثبَت لكن كثرية، أحيان يف
ومتى كيفما بُمشاهدته رحمتهم، تحت الفيلم يجعلون فهم الكبرية، الشاشة تحت مًعا
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إيقاف يُمكنهم حيث واألصدقاء؛ العائلة أفراد بصحبة أو غالبًا، بمفردهم يشاءون، ما
جودار جان-لوك ُسِئل حينما اختيارهم. وفق تعديله حتى أو ما، مشهٍد إعادة أو الفيلم،
يتغري لم بأنه تردُّد بال ح رصَّ السينما، عىل الرقمية للتكنولوجيا امُلحتَملة رة املدمِّ اآلثار عن
داهم. خطر يف نفسها الفيلم ُمشاَهدة تجِربة لكن الفيلم، إنتاج مرحلة يف أسايس يشء أي
يجلس حيث عام؛ فضاء يف إال توجد ال سينما، بوصفها فالسينما، نظره، وجهة ومن
تصوِّر صوًرا رءوسهم فوق من العرض آلة ل ُمشغِّ يُرِسل بينما ساكنًا، متنوع جمهور
التليفزيون.»3 عىل وألسفل السينما يف ألعىل املرء «ينظر ساخًرا: وأضاف ًا. ُمكربَّ عامًلا
نظر وجهة من التجِربة. يف امُلستهِلك يتحكَّم أشكالها، بكل الصغرية الشاشات بانتشار
الجزء خالل العرض دور كوَّنته الذي البديل العام املجال اضمحالَل هذا يعني جودار،
فهي شك، وال األيديولوجيات لبثِّ مجال العرض دار أن ومع العرشين. القرن من األكرب
عىل ساعتنَي طوال مركَّز وانتباهه مجموع، جمهور بالتطور؛ الشعبية للسياسة تسمح

ما. شخص نظر وجهة هي للعالم؛ رؤية
واالنشغال االنتماء من جديدة أشكاًال — تَبتكر حتى أو — اإلنرتنت شبكة تُتيح
وتظاُهرات الواقع أرض عىل املواجهاُت فيه َفقدت بعالٍم لة الصِّ وثيقة أشكاًال بالسياسة؛
من املزيد يُخاِطب ا، حقٍّ — امُلشاِهدين تُخاِطب األفالم زالت ما وقوتها. جاذبيتَها الشوارع
السينمائية التجِربة كثافة لكن — قبل ذي من أكرب بقدر امُلشاِهدين أنواع من املزيد األفالم
التشتيت»؛ «أداة التليفزيون دوبري ريجيز ي يسمِّ السائد. النموذج هما يعودا لم وتزامنها
امُلهتزَّة؛ البيكسالت من املنبعث الضوء والكمبيوتر التليفزيون يشعُّ الداخل، من فبإضاءته
متنوِّعة ُغَرف يف مباالة بال — يَبَقيان فهما يُطفآن، ما نادًرا وألنهما شيئًا. يعكسان وال
مًدى أي إىل الرسيعة. الطُّرق عىل اإلعالنية اللوحات مثل البيئة من جزءًا — منزل كلٍّ من
أو ستاًرا تتجاَوز أن بعد إليها تصل التي السينمائي العرض شاشة عن هذا يَختلف
ُمَخيخ أو هائلة، مساحة السينمائي العرض داُر مظلمة. قاعة يف مقعد عىل للعثور بابًا
حذر الت. تأمُّ نفسها هي صوًرا حيواتهم خارج َخَطْوا الذين الناس داخله ل يتأمَّ عمالق
حديٌث أفالطون» «كهف ل حديث نموذج هي السينما أن من مرة ذات بودري جون-لوي
يختارون املشاهدين ألن لكن األيديولوجيا. بسالسل مقيَّدين الظالل يف الناس فيه يُحدِّق
بالشاشة افتتانهم تحويل فبإمكانهم — ليَدخلوه املال يدفعون بل — الكهف هذا دخول
فيه العيش كيفية عن نظر وجهة للعالم، رؤية هناك: ُمنعِكًسا يَرْونه ما بشأن نقاش إىل

العام. املجال ذلك به يَِعد كان ما هذا تغيريه. كيفية أو
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العرض قوة

ما ثم من تُركِّز للمعلومات، مدروسة «اختزاالت» األفالم تَُعدُّ العرض، إىل املفهوم من
الرتكيز إىل الوصول أي التجلية؛ هو الرتكيز» «بؤرة لكلمة الفرنيس املرادف تَعرضه.
إليها يصل ما لكن الشاشة، إىل طريقه املرئي النطاق يف ما كل يجد ال السينماتوغرايف.
صلة «ذو بأنه سيجيب: التايل الفصل بماذا؟ صلة ذو تسألون صلة. ذو بأنه يتميَّز
بضبابية. أو بوضوح البداية من ُمخطًَّطا هذا يكن مهما الفيلم، بموضوع باملوضوع»،
رغم املوضوع، بذلك الصلة وثيق غري هو بالتخلُّصمما عرضموضوعها عىل األفالم تعمل
وُمتناِقضة عشوائية عنارص بدخول يُسَمح — غالبًا الحاالت أهمُّ — الحاالت بعض يف أنه
االسرتسال. لهذا يكفي بما متناقض نفسه هو أنه أو ُمسرتسل، الفيلم موضوع أن بسبب
هذا فعل َمن أول فإنه مصفاة، بوصفها السينما يف فكَّر من أول هو بازان يكن لم إن

نظامية. بطريقة
ليس امُلشاَهد،4 والعاَلم البرشي امُلشاِهد بني األخرية التفاُعلية الواجهة هي الشاشة
فيه اآلثار حيث — هذا قول أمكن لو — العالم َرواسب لكن وبسيط، نقيٌّ وهو العالم
كُربادة — بازان يحبها التي التشبيهات أحد باستخدام — أو الخام من كقطع بة مرتسِّ
واألسود، باألبيض تكون ما غالبًا فوتوغرافية اختزاالت نفسها هي الُربادة هذه الحديد.
لعني الرامشة الخواص من النقيض عىل ثابتة، برصية بقوانني أحادية بعدسة رة ومصوَّ
عدة، زوايا من بالتصوير القيود هذه الفيلم صانع يُعوِّض دة. امُلتجسِّ املتحرِّكة اإلنسان
عدا فيما سيُزال يشء كل لكن الفيلم، ملوضوع الخام اللقطات من كبريًا أرشيًفا ُمكوِّنًا
الواقع، من خالًصا شكًال ليس حينَها، الشاشة، عىل يَظهر ما النهائية. العرض نسخة
بالفكر ُمشكَّل ية، الحسِّ األولية املعلومات من ُفتات ولكنه السينما، من خالًصا شكًال وال

ما. موضوٍع مواجهة يف أجلهما، ومن والخيال،
يف واضَحنْي — بازان قال كما وجدانه أو — وفكره الفيلم صانع خياُل يكون أن يجب
فاألسلوب لذا النهائية؛ النسخة أجل من ذلك املعلومات ُفتات ي يُصفِّ الذي االختيار جودة
املتناغَمني. والتشكيل لالختزال نمًطا بوصفه ينشأ ولكنه املوضوع، إىل مضاًفا أمًرا ليس
ما ينظم ما هو املغناطييس الحقل مثل الفيلم فوق املرفرف الِحسَّ فإن بازان، يقول وكما
يُعَرضعىل ما كل يستقبلون فال امُلشاِهدون أما أخالقية. داللة له شيئًا ليُصِبح موجود هو
فيلًما يصبح ما ون يَُصفُّ فهم أخالقية، كائنات أنفسهم هم فلَكونهم ُمتساٍو؛ بقدٍر الشاشة
وتنظيمه. تصويره تمَّ ما «العرض» يَتجاوز نفسها، الكلمة تُشري وكما فقط. َعرِضه عند
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موجود؛ هو ما «عرب» الرؤية ولكن موجود، هو مما أكثر ُرؤيَة بالرضورة العرض يعني ال
ذاته حدِّ يف يُصبح — واملحرِّر الكامريا ِمصفاتَي نتاج وهو — يُعرض فيلم أي فإن لذا
عىل القدرة إىل مرئي هو ما لتجاُوز الرؤيَة يُركز والعرض املشاهد. يخصُّ فيما ِمصفاة

الخيايل. إىل للوصول يقال: ما وأحيانًا الرؤية.
عىل يَنطِبق ال هذا لكن العرض، غياب ويف العرض، يَسِبق وقٍت يف «األفالم» توجد
جامًدا تسجيًال تبقى ُعَلبها، يف محفوظة األفالم تكون حينما امُلتحرِّكة. والصور اللقطات
مواقع يف اصُطنعت أم اتساعه، عىل العالم من أُصوِّرت سواء وللمواقف، للناس وساكنًا
تتشكل ُمتحرِّكة، َمشاهد بوصفها الحياة فيها تدبُّ فقط، تُعَرض حينما لكن التصوير.
قبل ما ظروف تُصبح تفكُّر، محطَّ دائًما ولَكونها جمهوًرا.5 وتخاطب ُمشاهد كل عقل يف
روش جون شهد معيَّنة. ُمناَسبات يف دراماتيكي تركيز محلَّ وتبعاته السينمائي العرض
املجانني» «السادة لفيلمه عرٍض أول يف أثارها. بل املناَسبات، هذه من واحدة من أكثر
وعالم ُمعلمه جريول، مارسيل َرجاُه باريس، يف اإلنسان متحف يف (١٩٥٥ فو»، ميرت («يل
الجمهور يكوَن وأالَّ املتحف، َقبو يف الفيلم يَعِرض أن فرنسا، يف الرائد األنثروبولوجيا
السابق العام يف غانا من روش أحَرضها التي للفتنة املثرية لكن الثمينة للقطات «ُعرضة»
الهَمج عن الشائنة النَمطية األفكار تقوية إىل إال تؤدَي لن أنها ُمتأكًِّدا كان الفيلم. لعرض
أن روش أراد جريول، تحذير يُقدِّر كان أنه ورغم لكالمه. يلتفت لم روش لكن األفارقة.
فيلم أفضل بجائزة وفاز صدمة، فيلمه أحدث املجانني». «السادة حقيقة األوروبيُّون يَقبل
طوال العامة أعنُي عن الفيلم اختفى ذلك، بعد .١٩٥٧ عام فينيسيا مهرجان يف قصري
ُسمعة الفيلم واكتسب للغَضب! مثريًا كان كم فهم إذ روش؛ حذر ازدياد بسبب عقود؛
والسبعينيات الستينيات يف السينما محبو وأصبح املتحدة، الواليات يف وخصوًصا سيئة،

ا. رسٍّ شاَهدوه بأنهم يَتفاَخرون والثمانينيات
مثل شخًصا أن هو املجانني» «السادة فيلم يُميِّز ما أن إال الرقابة؛ أمثلة هي كثرية
أالَّ عىل يرصُّ ولكنه فيلًما)، بصفته (أي ثبتًا بوصِفه بأهميته، يشهد أن يُمِكنه جريول
يَُعدون الناس من قليل وأصبح روش، بُرِّئ حاليٍّا، أهمية. العام أفالم أكثر بجانب يُعرَض
لطقوس استرشاقي طابع ذا الفرجة صندوق عروض من عرًضا املجانني» «السادة
وهم الدينية «الهوكا» لحركة حديثًا ني املنضمِّ بعض روش كامريا َلت سجَّ لقد هَمجية.6
ويأكلونه كلبًا، ويَذبحون باأللم، ُمتأثِّرين غري خاللها يَظهرون َغَشيان، حالة يف يدخلون
األوروبيني االستعماريِّني األشخاص أولئك لتَشمل أيًضا الصور هذه حرَّر لكنه الحال؛ يف
للصور. املصاحب الصوتي بتعليقه الثقافتني بني رصيحة تشابهات ُمربًزا امُلتغطِرسني،
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يف اليومية العمل بيئة يف وينتهي املجانني» «السادة يبدأ بعناية، مبنيٍّا تركيبًا بوصفه
حيث غابة؛ يف األحد يوم الدينية رحلتهم يف موضوعاته يَتتبَّع ثم أكرا، الغانيَّة العاصمة
من مقدَّسة جماعة يف دهم ويوحِّ املؤمنني، خطايا يَغسل تطهريي، أثٌر لطقوسهم يكون
حيث املدينة؛ إىل بلطٍف عائدين النهاية، يف وا تغريَّ وقد موضوعاته، روش يَعرض املوقنني.
موحشة. أجنبية مختلفة أرض يف الحياة ملواجهة والثقة القوة مجدًدا منهم كلٌّ اكتسب
«السادة يُصبح بحيث الكاثوليكي، بالقداس برصاحة وآثارها الطقوس هذه يَربط
يف غريبة مجموعة وسط فقط وليس عموًما، الدين عن أنثروبولوجيٍّا مقاًال املجانني»
ما نادًرا مُلمارساٍت نادًرا تسجيًال شك بال رة املصوَّ اللقطات ن تُكوِّ وبينما غانا. أو النيجر
الجمهور خالل من املستقبل إىل املعروض الفيلم يصل — املايض من باقيًا شيئًا — تُرى

فيه. يُؤثِّر الذي
مكانه املجانني» «السادة يحتلُّ — به اإلشادة أجل ومن — الفيلم عرض وبسبب
نهاية منذ أفريقيا غرب يف روش صنعها الغشيان، حاالت تتناول فيلًما ٢٠ أبرز بني
معظم توجد بينما وجداًال رسًدا األفالم هذه ل تفصِّ فصاعًدا. العرشين القرن أربعينيات
ما يوًما ليتأملها دارس أي انتظار يف محضة، أرشيفية سجالت هيئة يف األخرى األفالم
لها يكون أن يُمكن بعد، املعاَلجة غري الخام اللقطات فحتى ذلك، مع موفيوال. آلة عىل
لقاء أول يف فيها املتأصلة قوتها بازان أظهر وتُعرض. األرشيف من تُنتَزع حني قوية آثار
القوة هذه بياريتز. مدينة يف املنبوذة» األفالم «مهرجان يف ١٩٤٩ عام روش أعمال مع له
الطقوس عن أفالمه عرض روش استطاع حينما كانت مما حال بأي تجلِّيًا أكثر تكن لم
أثناء روش شاهد مناسبة، من أكثر يف املنزلية. األفالم عرض بأُسلوب نة، املتضمَّ للجماعات
غشية حاالت يف يدخلون امُلشاِهدين بعَض بالطاقة مولِّد يمدها عرض بآلة األفالم عرضه
لدرجة الجسدية، طاقتهم تَستنِفد أفعاًال بفعالية ُمكرِّرين أنفسهم، مشاهدتهم أثناء كاملة
وكان خطرة. الغَشيان حاالت تكون ما دائًما منها. للتعايف أياًما تَستغِرق أن يُمكن أنها
الذي استفزازه بوصفه بطريقتنَي: اللفظ هذا مدرًكا العرض، من الحذر إىل بحاجة روش
موضوعات تقود التي التنويمي التماهي عملية وبوصفه األوروبي، الجمهور نحو يوجهه

خطرة. حاالت يف للدخول التأثُّر رسيعي معيَّنني (أشخاًصا)
وكذلك موضوعه، ألنَّ خاص؛ نحٍو عىل قويٍّا عمًال بوصِفه املجانني» «السادة يَربُز
املشاركني أجساد نرى َخِطرة. وتحوُّالت محاكاة وعمليات عروًضا نان يتضمَّ منهجه،
القطار»، «كمرسي وكأنه املشاركني أحد يهتزُّ حينما الهوكا. أرواُح تَسكنها وسائط تُصِبح
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املجانني». «السادة السينمائية. والغشية الغشية

يُغري لذلك، وتبًعا أعيننا. أمام واقعيٍّا التمثيل يُصبح الحراسة»، «َعِريف وكأنه وآخر
دائًما يُسميه كان ما، «وسيط» خالل من عليه هم ما غري ليُصبحوا املشاهدين روش
أولئك ومثل نراه. ما بسبب لالضطراب ُمثري لكنه ُمبهج، مشهد إنه السينما». «غشية
لعالم لنَعرب العرض؛ دار لندخل نرتكها التي اليومية وظائفنا لدينا أيًضا نحن األفارقة،
مع ونتواَصل لُربهة، أنفسنا من نَرتاح شديًدا. التماهي فيه يُصبح طقس خالل من آخر
لحيَواتنا النهاية يف ونعود إدراكنا، نطاق وراء امُلحتِجبني الغامضني اآلخرين ومع رفاقنا،
ر؟ للتطهُّ شائًعا تعريًفا هذا أليس ُمفرتض. هو ما حسب ُمتجدِّدين العرض، ينتهي حينما
حاالت يف املجانني» «السادة فيلم يوجد األخرى، األفالم معظم من أوَضح نحو عىل
توثيق عىل روش يَلومون النقاد من قليل الجدل. إثارة عىل قادرة منها كلٌّ متفرِّقة، ثالث
هذا، يفعل أن عليه ت ألحَّ الجماعة ألنَّ وحفظها)؛ «التقاطها» (أي للهوكا الرسية الطقوس
بعض لكن اإلثنوغرافيا. علم يف السائد العرف هو الخام الحالة هذه يف املادة جمع وألن
نصٍّ إىل تحريرها يف وطريقته األولية امَلشاهد لهذه البالغي استخدامه يف شكَّكوا النقاد
عمله «يُعَرض» أن من غَضبًا النقاد من كثري واستشاط الثانية. حالتها هي وهذه خطابي،
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صانع نطاق عن خارجة سيئة آثاًرا يُحدث أن ا جدٍّ يُمكن حيث الغرب؛ يف أو أفريقيا يف
عقلية زاوية يف األفارقة اآلخر بعضهم وعزل املشاهدين، بعض (تقيُّؤ الرفض آثار الفيلم؛
الشخص فيها يخضع َغَشيان حالة يف امُلشاهدين دخول (مثل التماهي آثار أو منكرة)

ومجهول). قوي يشء لسيطرة
النفسية آثارها بخالف أفالمه. من الكثري عرض أخالقيات بشأن قلًقا روش كان
(أشخاصها) األفالم هذه موضوعات عىل األفالم عرض فإن أكيدة، تكن لم وإن القوية،
امتدَّ الذي الضخم مرشوعه أن بد ال بها. التنبؤ يمكن ال اجتماعية سياسية تبعات له
سبع مدى عىل الِعرقية الدوجون جماعة احتفال لتوثيق ١٩٧٤ عام إىل ١٩٦٧ عام من
حينما تأكيد بكل الحدث سيُغريِّ عاًما، ٦٠ كل يُقام الذي «السيجوي»، ى املسمَّ سنوات،
الدوجون ألفراد يُمكن عام، ٤٠٠ منذ مرة ألول .٢٠٢٧ عام يف أخرى مرة موعده يحلُّ
كامرياه يضع ما عادًة روش (كان أعىل من تُرى حينما يُنظِّمونها التي املواكب شكل تقدير
الحايل للَقرن املهرجان نسخة يف املشاركني أن هذا معنى باندياجارا). ُمنحَدرات أعايل
لالعتماد حاجة يف يعودوا لم ذلك، عىل عالوًة ألسالفهم. قبل من يُتَح لم منظور لهم سيُتاح
السابع القرن منذ شفهيٍّا األجيال تواَرثَتها التي العادة هذه لتعليمهم األجداد ذاكرة عىل
فيديو، رشائط إىل نُِقلت أن بعد املقدَّسة، الطقوس لهذه روش صور اختبار ويُمكن عرش.
املولِّد القرية يف ما شخٌص ل يُشغِّ حينما عادية أمسية أي يف اآلن، دي يف دي وأقراص
داخل نقاشات لحدوث هذا أدى وربما التسجيل. وجهاز التليفزيون لتشغيل الكهربائي
الغربية التكنولوجيا هذه اعتبار ينبغي هل واألزياء. الرقصات تصميم لتحسني الجماعة
الطقوس هذه داخل الرُّوحية الطاقة تراَكمت إذا الدوجون؟ شعب تاريخ يف تقدُّمية
هذا يؤدِّي ربما العالم، عىل وُعرضت املقدَّسة امُلمارسات هذه ُكشفت ثم الرسية والتعاويذ

الجماعة. د توحِّ التي الرُّوح تبديد إىل

الشاشة أبعاد فتح

جودار مع واتفاًقا األخالقية. التساؤالت هذه تكثيف من السينمائي العرض نطاق يَزيد
يكون عندما إال فيلًما الفيلم يُصِبح «ال القول: ماركر كريس إىل يُنَسب املوضوع، هذا يف
متحفية تركيبات ماركر صنع يُشاهدونه.» الذين أولئك من حجًما أكرب الشاشة عىل الناس
س تؤسِّ ال ملحوظته فإن لذا للكمبيوتر؛ دي يف دي أسطوانات وأنتج الشاشات، باستخدام
الشاشة. حجم عىل تَعتِمد التجِربة فضخامة تمييًزا؛ س تؤسِّ لكنها األفالم، لرتتيب نظاًما
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يوم كافيه جراند مقهى يف شاشة عىل عام عرض أول إىل رسميٍّا السينما ميالد يعود
عىل مرة ألول إديسون توماس فيها وَقف التي اللحظة إىل وليس ،١٨٩٥ ديسمرب ٢٧
صغرية. ُمستطيلة شاشة إىل لألسفل النظر مرة كل يف واحد مُلشاِهد لتُتيح بناها قاعدة
روش التَقَطها التي الَغَشيان صور لكن أخرى، مرة بديًال الصغرية الشاشات أصبحت
آيفون. هاتف أو تقليدي تليفزيون عىل ُشوِهدت إن تأثريها كسب من تتمكَّن أن يَندر

يف السينمائي. العرض قوة عن بالكامل مسئول غري البُعَدين ذو الرأيس النطاق
زمن. أو عمق كأنه يَُحس ثالث، بُعد إىل املسطحة الشاشة تُفيض استثنائية، لحظات
الواقعية من ُمستوى كل بني يَفصل الذي الغشاء يَقطع الجذري، مرشوعه روش ليُنِجز
خاطر أفالمه.7 يُشاهدون وَمن يُصوِّرهم َمن عالم اضطراب ُمسبِّبًا يليه، الذي واملستوى
يُركِّز الذي الغشاء خالل املقدَّس الهروب بعرض السيجوي طقوس قيمة بتبديد روش
يف شاشة إىل العرض آلة عدسة خالل من املرور بعد ُمحَكم. مجال داخل الثقافة أرسار
كما الطقوس لهذه الرُّوحية القوة تهرب ربما بسنوات، ذلك بعد املتحدة الواليات أو أوروبا
التبديد، خطر املجانني»، «السادة بفيلم روش يواجه لم مثقوب. إطار من الهواء ب يترسَّ
تركيز إىل للوصول الهلوسة من نوبات يف الدخول سوى الَغَشيان يكون ماذا عْكسه: ولكن
الصور تصري الحالتني، كلتا يف بأمان؟ العودة من تأكُّد بال تماًما ُمختلفة حالة يف ُمذِهل،

آخر. مكان من آتية جبارة قوة منه تمرُّ الشاشة يف ثقبًا تحفر قذائف
مما بأوَضَح ذلك يفعل ال منها أيٍّا لكن املستويات، تغيري من قدًرا كلها الفنون ن تتضمَّ
الذهاب يمثل غالبًا. مفاجئة بقفزات ألخرى حالة من امُلشاِهد تَنقل ألنها السينما؛ تفعله
يمكن ربما املنزل. يف التليفزيون مُلشاهد ُمتاحة غري دراماتيكية نقلة بذاته العرض دار إىل

الرمزية: حكايتنا هريالد إنرتناشونال صحيفة نَرشتْها التي التالية القصة تمثل أن

يف بالكامل مجهزة سينما دار باريس يف الرشطة اكتشفت :٢٠٠٤ سبتمرب ٨
يَعرتف العاصمة. يف الفاخرة عرش السادسة الدائرة تحت ومجهولة كبرية مغارة
االكتشافات أكثر أحد استخدم أو بَنى من معرفة يف ُمحتارون أنهم الضباط
السينمائي املجمع عىل الضباط بعض عثر ًرا. مؤخَّ باريس يف لالهتمام إثارة
من الرصف شبكة دخول بعد شايو». دو «باليه مبنى تحت تدريٍب خالل
تقول غطاء وراء الفتة الضباط صادف تروكاديرو، لساحة ُمجاِورة ماسورة
لدائرة وكامريا مكتب به نفٌق هناك كان وراءها الدخول.» ممنوع ِبناء. «موقع
النظام هذا كان يمر. شخص أي صور تلقائيٍّا ل لتُسجِّ ة ُمعدَّ مغلقة تليفزيونية
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وعىل الناس». إلبعاد واضح، هو كما ًما، «مصمَّ تنبح، لكالب رشيًطا أيًضا يُشغل
يقع مربع، مرت ٤٠٠ مساحته واسع، كهف يُفيضإىل النفق كان ذلك، من مبَعدة
يَحتوي األرض، تحت َمْدرج «مثل يبدو وكان األرض، تحت مرتًا ١٨ عمق عىل
سينما شاشة عىل الرشطة عثرت هناك الصخر.» يف محفورة ودكك مقاعد عىل
كالسيكيات تضمُّ األفالم من متنوعة ومجموعة عرض، وآلة الطبيعي، بالحجم

حديثة. إثارة وأفالم العرشين القرن خمسينيات من «النُّوار» أفالم

السينمائي. للعرض والسياسية النفسية الخفية اآللية يكشف الغريب االكتشاف هذا
شباك أو بابًا، الشجاع املشاهد يجتاز اليوميَّني، والتباُدل العمل صخب تحت بالنزول
رًؤى فيها تُستحَرض محروسة منطقة تجاه مخملية، ستارة وأحيانًا مدخًال، أو تذاكر،
إنها السينما عن القول «يُمكنُني بازان: كتب الظالم. من واإلثارة) «النوار» (أفالم قديمة
وهو يقظتنا، حلم ليل إىل يأُخذنا الذي الدليل يَستخدمه الذي الخافت الوميض ذلك
يف الكهف هذا ماركر كريس جوَّف أن سبق ربما بالشاشة.» تحيط التي الكبرية املساحة
الفيلم، هذا يف .(١٩٦٢ جيتيه»، («ال «املرفأ» فيلمه أحداث مرسح إلعداد باريس أعماق
العيش عن عجزهم بعد مُلستقبلهم، لتخطيط األرض تحت الناجني من مجموعة ع تتجمَّ
يف ويُسِقطونه قوي، خيال له موهوبًا «متطوًعا» يختارون امللوث. املدينة سطح فوق

بالهالك. عليه املحكوم الواقع ينقذ ربما حلٍّ عن بحثًا مختلفة زمنية مناطق
فيلٍم كل يف فعليٍّا جيجك سالفوي يجدها التي الخارقة العملية تلك «املرفأ» د يُجسِّ
بال مواقفها يف محصورة بعًضا بعضها يُواجه التي الشخصيات تبدو حينما اهتمامه: يُثري
للفيلم، النصية املنظومة يف الظاهر العالم استنفدت الكامريا أن يتَّضح حينما أو خالص،
حينئذ، نهائية، ال دائرة يف نفسه تكرار عىل عازم السينمائي العمل أن يَبدو حينما أو
يف ورائها. من الواقع من أخرى طبقة بخروج وتَسَمح الشاشة لتشقَّ ما قوٌة تأتي قد
عادة لكن الدراما، قواعد تفصيل األعمق الطبقة هذه أعادت ما غالبًا الكالسيكية، السينما
يَبزغ لحلم مشهد أو كنساس، بناء أوز» «ساحر فيلم بها يُعيد التي بالطريقة أي بالتتابُع،
الحديثة، السينما يف ما. شخصية خيال من بيشء «الواقعية» القصة ُمقاطًعا ويَخفت،
غري «بطريقة البعض؛ لبعضها افرتاضية صور هيئة يف مًعا الطبقات هذه مثل تَتعايش
الواثقة الطريقة بسبب االستثنائية باألفالم جيجك يَحتفي دولوز. جيل يقول كما ُمدَركة»
بمهارة، مًعا تَِخيطها ثم بعنف، للفيلم النصية املنظومة نسيج َمشاهدها بها تقطع التي
ومَلنعها لزيادتها، أو الضغط تحت امُلنتَجة الطاقة لحفظ داخليٍّا إطاًرا الغالب يف ُمكوِّنة
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املزدوجة «الحياة وهو معضلة عنوانه يقرتح فيلم من مأخوذة أمثلته أوضح ب. بالترسُّ من
جوتيا بودفوينا فريونيك»؛ دي يف دوبل «ال فريونيك»، أوف اليف دبل («ذا لفريونيك»
يف االزدواجية عن الفيلم موضوع كيشلوفسكي كريستوف ر يُصوِّ .(١٩٩١ فريونيكي،
امُلتعاقبة، الطبيعية املناظر إىل قطار يف جلوسها أثناء البولندية املغنية تنظر جميل: مشهد
لتعكس تُمِسكها زجاجية كرة خالل من ثم القطار، لنافذة املشوَّه الزجاج خالل من أوًال
أو فردية قصة أي من أكرب عاَلًما وُصَوريٍّا، رسديٍّا كيشلوفسكي، قدم البرصي. املجال
لكرة الواجهة، أو املحدود، اإلطار خالل من هذا وفعل عليه، وحافظ فردي، منظور

صغرية. زجاجية
األفالم يف عليها العثور يُمكن الحاالت تُضاِعف التي الداخلية الواجهات هذه مثل
األمريكي» «الجمال فيلم من املشاهدين من كثريًا حريَّ شهري مثال ينبع كذلك. الشهرية
بلقطة الضواحي يف الفسيح الطبيعي منظره ُقِطع حينما ،(١٩٩٩ بيوتي»، («أمريكان
جاءت الرياح. مع قوة وال حول بال يَتمايل كبري بالستيكي لكيس املعتاد من أكثر طويلة
يف التليفزيون شاشة جَعل ما وهو ل، املشغِّ يف ُوضع فيديو رشيط خالل من اللقطة هذه
د مجسَّ الخاص، بزمانه تماًما مختلف عاَلم عىل تَنفِتح طة املتوسِّ الطبقة من العائلة بيت
فيلم ق تدفُّ فيديو ل مشغِّ ق يُعوِّ وباملثل، وأسود). أبيض فيديو (مقطع املالئم بوسيطه
بطريقة مكسو تليفزيون يَقبع «أمييل». فيلم وهو «البيان»، هذا خالل معاملته أُسيئت
غامضة. عمياء كبُقعة البناية، َقبو يف دوفايال الفنان شقة يف منحوت تمثال مثل غريبة
ليعرض الشاشة، مضيئًا غرفته، يف غامضة بطريقة فيديو رشيط يظهر أمييل، بفضل لكن،
حزينة، أغاني وُمغنِّي املاء، تحت يَسبح طفل بأكمله: الفيلم يف الوحيدة الحرة الصور
الصور هذه جونيه قدَّم هل بالقدم. النقر رقصة يَرقص اصطناعية بقدم أسود ورجل
ُصنعت الذي امُلصطنَع الصحة وهج الخام باملقاطع ليُلوِّث الفيديو مقطع يف الجرثومية
وهي الَقبو، يف األخرى اللقطة يُربز أن يأمل كان أم تبثَّه، لكي مختلفة بطريقة صوره

رسمها؟8 إلتقان يهدف دوفايال كان التي القارب» «جماعة املهيمنة رينوار لوحة
ال (لَم للبدائل امُلشرتك الحضور ًدا ُمحدِّ إجماًال الحديثة السينما دولوز ص يُشخِّ
الحرب بعد معظمها أُنتج التي الشهرية األعمال يف االفرتايض»؟) الواقع «حاالت يها نُسمِّ
بأنه يؤمن ريفيت جاك كان الذي املثال هو مراًرا قابلناه مثال أبرز الثانية. العاَلمية
روسيليني عرَّض الفيلم، هذا يف إيطاليا». إىل «رحلة فيلم وهو السينمائية، الحداثة ن دشَّ
بركان عند لنابويل. الطبيعي املنظر سطح تحت لطبقات األبعاد ثنائية شخصياته
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بسيجارتها تُلقي حينما ومرسورة مدهوشة برجمان) (إنجريد كاثرين تقف فيزوفيوس،
رغم كله. بها يُحيط الذي الحقل تحت من كثيف دخان خروج يف وتتسبَّب حفرة، داخل
املتحف؛ يف سيارتها. زجاج وراء عالم أيِّ مواجهة كاثرين تودُّ ال أخرى، مناَسبات ويف ذلك،
كاثرين تُشيح صورها، أفضل يف حية املفتولة العضالت ذات الرومانية التماثيل تبدو حيث
تتحوَّل واحد، وقت يف نابويل وُمواِطنو املوتى عظام توجد حيث املقابر، ويف عنها. ببرصها
ُرفات فيه تسبَّبت الذي الكامل إدراكها من باأللم شاعرة تبتعد النهاية، يف عنها. كاثرين
منذ فيزوفيوس بركان فاجأهما حيث بومبي يف األرض تحت من استُخرجت زوَجني
صورة مثل األبد إىل الوضع هذا عىل فثبَّتهما عناقهما، أثناء انفجاره بوميض عام ١٩٠٠
ق يتدفَّ إذ «معجزة»؛ ب الفيلم ينتهي عينَيها. أمام فقط اآلن تفاصيلها تتَّضح فوتوغرافية،

حني. إىل ولو مشلوًال، زواًجا ليشفي آخر مستًوى من الحب أو الرقة من فيضان
يف أب). (بلو «انفجار» فيلم مع ١٩٦٦ عام السينمائية الحداثة بحساسية وْعيي أتى
الحادة األداة باستخدام بذكاء الشاشة يف ثقوبًا مايكالنجلو أنطونيوني أحدث الفيلم، ذاك
امُللتَقطة املطبوعة الفوتوغرافية الصور نَُسخ تُشبه الفوتوغرايف. التصوير وهو آخر، لوسيط
عربها يَجمح فتحات لتجف، حبل عىل يُعلِّقها ثم هيمينجز ديفيد ضها يُحمِّ التي حديقة، يف
بثباتها، مأسور وهو معه، نُحدِّق البديلة. والسيناريوهات بالشكوك وَخيالنا، خياله،
خالل املراَهقات، موديالته مع السابق املشهد يف الحيويَّني واللون الحركة بعد وخصوًصا
— ولطخات ولقطات، فوتوغرافية، صور — واألسود باألبيض مُلستطيالت تتابُعي مشهد
مثل صورة، أي أن «انفجار» فيلم يُعلن الشاشة. وراء فضاء من تهبُّ باردة بريح ونَشُعر
غمر فوًرا يُمكنها للفيلم، الرئييس اإلطار داخل موضوعة تليفزيون، شاشة أو لوحة أي
الشخصية من كلٌّ يُسِقط تماًما. ُمختِلف «الواقع» من مستًوى إىل تَنتمي بمادة الشاشة
مؤمنان وهما الواجهات، هذه الداخلية، اإلطارات هذه يف األخالقية مشاعرهما وامُلشاهد
فإن لذا إليها. نَنظر التي الصور يف جزئيٍّا يُرى ال شيئًا َعَرض الخارجي العالم بأن
إطار داخل مختلفة عنارص تتفاَعل يَشغلها: الذي الجهاز مع يتواطأ السينما نقاء» «ال

الرئييس. اإلطار داخل اإلطارات من أخرى أنواع تنفتح بينما ُمفرد،

عتبة بوصفه اإلطار

بأبعاد الشاشة إطار نتخيَّل أن سابًقا، فعلُت كما ية، مسامِّ الشاشة أن تخيُّل لنا يُتيح
الصورة إىل ليس الطريق يف املرء يجتازها التي الرَّدهة مثل اثنني، ِببُعدين ال ثالثية،
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«انفجار». التصوير. عرض

«مستوى» وهو «لقطة» لكلمة الفرنيس املرادف بكامله. هناك ليس ما ٍر تصوُّ إىل ولكن
أو األوسط أو األمامي املستوى إىل يُشري حيث املرسح، من يأتي إذ الخياَل؛ هذا ع يُشجِّ
محجوبة الخلفية يف يَحدث ملا الجمهور رؤية تكون ما أحيانًا املرسح. خشبة من الخلفي
تَعني التي الفرنسية ecran «إكرا» كلمة من مشتقة كلمة أخرى مرة (وهي الستار بسبب
بشكل الستار يَرفعون الذين املرسحيات ُمخرجي ومثل ساتًرا). يُستخَدم معتًما سطًحا
يُمزِّقون ربما رأينا، كما األفالم، صناع فإن بشدة، الجمهور ليُفاجئوا أحيانًا، مرسحي
الذهن، يف الفرنيس املصطلح أخذ مع وراءها. «الواقع» من آخر مستًوى ليكشفوا الشاشة
ما أو إدراكيٍّا، مخروًطا تكوِّن أنها عىل فيلم أي يف امُلتتابعة «املستويات» يف التفكري يُمِكن
شباك يفيض األسطح. متوازي — الدقيقة الهندسية التسمية باستخدام — بازان سماه
الشكل يف مثلها مستًوى أنه أي الوضع، حيث من للشاشة امُلماثل الكامريا، يف الرؤية
باندماج إدراكيٍّا. متَّسًعا لتصنع بآخر)، أو بقدٍر بعيدة (لقطات متعدِّدة «مستويات» إىل —
املتََّسع داخل إىل اإلطار عتبة عرب يََرْونه بما املوجه خيالهم يَنتِقل الفيلم، مع الجمهور

اإلدراكي.
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صنَعها السينما بها تتمتَّع التي العرض قوة عن الجذابة الرمزية اإلشارات إحدى
أحدثته الذي السينما غموض إزالة عىل ا ردٍّ ،١٩٩٢ عام مخملباف ُمحسن اإليراني امُلخرج
أبون («ونس سينما» كان ما يا «كان فيلم يف املعنَون فيلمه يُعيد الرقمية. التكنولوجيا
السينمائية الكامريا دخول يُجدِّد سينما») إي أكتور شاه، الدين «نرص سينما»، اتايم،
حيث العرشين. القرن من األوىل السنني يف فارس بالد إىل (السينماتوغراف) القديمة
هذه بقيمة السلطان إقناع شابلن تشاريل الكوميديان مثل ف يترصَّ جذاب بطل عىل يَجب
— خطيبته — لنجمته األشد الجاذبية بفضل فيه يَنجح ما وهو السحرية، التكنولوجيا
ويَعتزم صورتها، حبِّ يف يقع السلطان أن الواقع تماًما. حبِّها يف السلطان يقع التي
الفيلم يف اإلطار حدِّ عرب ما بطريقٍة تَسقط حينما الفرصة له وتُتاح عليها. الحصول
يف هابطة ُجرف، فوق من تقع وهي الرشيُر رساحها يُطلق حني الفيلم، داخل امليلودرامي
ثقب خالل من فيها ًقا محدِّ السلطان فيها يجلس التي نفسها الغرفة إىل التالية اللقطة
حتى يُطاردها إثارته، ثم اندهاشه، بعد امُلتحرِّكة. الصور لعرض عمالق كينتوسكوب
صورة. بوصفها املالئم الوجودي موقعها إىل الشاشة، إىل عائدة الجهاز ثقب داخل تَعُرب
أحد يكون فربما واحد، آٍن يف العرض آلالت ًال ومشغِّ أفالم صانع البطل لكون
هذه «سينماتوغرافاتهم». مع العالم أنحاء يف لوميري األََخوان أرسلهم الذين لني» «املشغِّ
عام اإلبداعي» «التطور كتابه يف بريجسون هنري الفيلسوف رفضها التي اآللة هي
النابع بريجسون بارتباك دولوز جيل يُربِّره ع مترسِّ حكم وهو مشني، نحو عىل ١٩٠٨
األصيل الجهاز ألن ذلك يفعل أن األرجح من وكان والعرض، التسجيل بني املساواة من
اإلطالق عىل ا مهتمٍّ دولوز يكن فلم هو، كتبه يف أما فعًال.9 بالوظيفتنَي يقوم كان
وهو السينما»، «جوهر رصاحة يه يُسمِّ بما بل فقط؛ بالسينما ولكن «السينماتوغراف»، ب
بمعزل — املصوَّر املنظَر فيها يقود التي اللقطات، تُكوِّنها التي املتحرِّكة الصور من نوع
أمران هناك كان املونتاج. يُسمى كيل، تصميٌم — العرض آلة تعرضه الذي املنظر عن

«السينماتوغراف»: يُقيِّدان

قابلة وغري مكانية اللقطة كانت ولذا ثابتًا، الكامريا منظور كان ناحية، من
العرض، جهاز مع ُمدَمًجا كان التصوير جهاز فإن أخرى، ناحية ومن للتحرُّك؛
السعي أي السينما، ر تطوُّ يحدث أن املقدَّر من وكان متَّسق. مجرَّد بزمن مزوًَّدا
زاوية وتحرير املتحرِّكة، والكامريا املونتاج، خالل من حداثتها، أو جوهرها وراء

العرض.10 عن ُمنفِصلة أصبَحت التي النظر،
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استمرار مع والقطع، اإلطار بأنها للسينما األساسية العمليات تعريف يف دولوز يستمر
متطوًرا. ُكالٍّ ليُصبح طريقه فيلم كل يَلتِمس حيث اإلطار؛ من الصورة تحرير يف القطع
حيث مثرية؛ بطريقة السينما يف الجوهرية العمليات هذه مخملباف يُقدِّم البهيج، فيلمه يف
باستخدام البطلة منه تتدىل الذي الحبل يقطع الفيلم داخل هو الذي الفيلم يف الرشير يدع
البطلة تقع ذلك بعد ووْصلها. الفيلم أجزاء قطع جهاز أيًضا هي تكون ربما سكني،
املزدوج االستخدام هذا آخر. إطار يحدُّها التي التالية اللقطة داخل اإلطار خالل من
منذ — يعتقد دولوز كان كما جوهرها وسيُكوِّن — السينما سيُميِّز القطع ثم للتأطري

زمنه. حتى ١٩٠٨ عام حوايل «السينماتوغراف» من تحرُّرها زمن
،١٩٨٥ عام يف األمور يصف كان حينما الوقت، ذلك يف السينما أن أدرك هل
أشالءً تمزَّقت ثم اإلنتاج، يف الرقمية العمليات غزتها وقد الداخل، من تتحول كانت
«العرص خالل الصغرية؟ التليفزيون شاشات عىل والعرض الفيديو، أرشطة توزيع بسبب
سيجفريد مثل الرقمية، السينما أنصار يُريد الذي (١٩٠٨–١٩٨٥) السينماتوغرايف»
الكبرية الشاشة كانت يَنعونه، أو السينما عشاق ده يُمجِّ بينما شأنه، من التقليل زيلنسكي
منذ دولوز يذكرها التي األمثلة مجموعة تعرض التقييد. من الدائم التحرُّر موقع هي
قيود ومخِرتقة الزمن، وفرة يف حيَّة للصور، رصاًعا األخرى تلو مرة جودار حتى جريفيث
التي «األقلمة» عن كناية النهاية يف فهو لإلطار؛ فطرية حساسية دولوز لدى كان املكان.
اإلطار كان ذلك، إىل باإلضافة مستقيمة. وأضالع وقيود حدوٍد من تعنيه بما يبغضها، كان
أرنهايم رودلف مثل شخص ربطها التي للسينما الكالسيكية للنظرة س املؤسِّ العنرص هو

والتصوير.11 الرسم بَجماليات مبارشة
اإلطار الكالسيكية النظرية تجعل للسينما. دولوز آمال عن يكون ما أبعد هذا كان
خارجها، هو عما الشاشة عىل هو ما ويفصل مختلفة، عنارص يرتب فهو جامًدا؛ منظًِّما
لتشكيل القوة هذه «اإلحداثيات». الواقع يف يه نُسمِّ ما هندسة خالل من يشء كل وينسق
التخلخل، إىل التشبُّع (من التطبيق يف ة ُمتغريِّ كانت لو حتى يُرى، و«كيف» يُرى، «ما»
هما كانا ونظاًما سلطة الشاشة تمنح امُلسرتِسلة)12 الطبيعية إىل الهنديس التصميم ومن
بتنظيم الوقت يف بفعالية اإلطار يتحكم تحديه. عىل وكتبه لة املفضَّ دولوز أفالم عِمَلت ما
امُلتفرِّج عىل وُمحافًظا التمثييل، النظام عىل محافًظا ُمرِضية، حركية أنماط يف تدفقاته
الثاني الجزء يُؤكِّد اإلطار».13 داخل «الشاشة عىل — هيث ستيفن كالم هنا ونُكرِّر —
املنطق من أخرى أنواع وظهور املنطق هذا انهيار «الصورة-الزمن»، دولوز كتاب من
سيكولوجية أو بالرسد لالسِرتجاع قابلة وغري خالصة، سمع-مرئية أحداث صنُع أنشأها
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للشاشة، مختلف فهٍم إىل يَحتاج كان لو كما «الصورة-الزمن» كتاب ويبدو الشخصيات.
يف للزمن املكانية لآلثار ُمناسبة فنية بمصطلحات اإلتيان يف صعوبة واَجه دولوز لكن

الخالص. َشكلها
التحول يف اإلطار يؤديه الذي الدور هو بالرسم، التشبُّه من حتى أكرب قيًدا يُمثِّل ما
أوضح هيث يقدم السبعينيات. خالل الفرنسية الفيلم لنظرية والسيميائي النفيس التحلييل
الدمج» «سيناريو َوفق يراه.14 بما امُلشاِهد دمج عن مقاله يف الفرتة هذه الهتمامات رشح
كامًال، منظًرا تحويه، املضيئة الشاشة أن يبدو بما امُلستدَرج امُلشاِهد ع يتوقَّ الضمني،
حدٌّ هو الذي اإلطار، بسبب ذلك وبني بينه ويُحال عنه، يُكَشف بكائن وثيًقا وارتباًطا
آٍن يف ويُحِبطها امُلشاَهدة، يف الرغبة اإلطار ع يُشجِّ وإذ بالحدود. دائم و«مذكِّر» «فعيل»،
بهذا الخيال يواَجه وإذ ما. بمنظوٍر مقيًدا محًضا تمثيًال شديد ببخل يَحرص فهو واحد،
مًعا امُلدمجة املناظر من كاملة مجموعة بل إضافية؛ تمثيالت إىل يحتاج فإنه االمتناع،
الطريقة بهذه بتضمينها. غريب، نحو عىل أيًضا، املشاهد يَسَعد كبري نصٍّ أو نسيج داخل
عن — النظر لوجهات والرتتيب والتحرير التكوين من ناتج — د معقَّ نيص نسيج يُعوِّض
يف الرايض امُلشاِهد يَصري وبهذا نهاية. بال امُلمتدة األولية، الفطرية الرؤية تلك خسارة

لأليديولوجيا. الخضوع موضع
الكشفية النسخة من ويُقلِّص الجامح، الخيال اإلطار يُنظِّم الدمج»، «ُمنَظِّري برأي
بازان. ألندريه مصادرها أعمق نسب إىل ما وقٍت يف ساَرعوا التي الكامنة، السينمائية للقوة
واعًدا املنظر، خارج يَختبئ قد ما عىل انتباهنا يُدرِّب قناًعا؛15 اإلطار بازان ى سمَّ ا، حقٍّ
بتوسيعها بازان فأشاد نفسها، الشاشة أما الشاشة.16 عىل إظهاره يُمكن ما وراء بكشوٍف
داللته «قراءة» من بدًال بالحيِّز «اإلحساس» عىل امُلشاِهد وحثُّ سكوب.17 السينما إىل
فبوصفه تَكشف). ما بقدر تعني أن هو النهائي السينما هدف يكون أن ينبغي (ال وحسب
صانع أمامه وَضعها التي املساحة يف والعيش الشاشة، خالل النظر يف دوًما رغب ناقًدا،
يَستنِفدان تماًما، ُمختلفان أفالم صانًعا وكالهما وويلز، لرينوار تقديره سبب وهذا الفيلم.
اإلطار؛ خارج هو ما الطرفية رينوار رؤية تلتمس نفسه. بالقدر اإلدراكية امُلشاهد قدرات

الصورة. يف واألبعد األقرب للمستويات ميزة املتباعدة ويلز تراكيب تمنح بينما
ل يُكمِّ الذي بازان تشبيه وهو «املصايف»، بمنزلة األسلوبية التأمالت من وغريها هذه
الحرشات، مرور تمنع النافذة شاشة إن نقول للشاشة. العامة الفكرة اإلنجليزية اللغة يف
يف الحقائق ق تدفُّ ي يُصفِّ املخرج «وجدان» أن بازان برأي عربها. الهواء بمرور تَسَمح بينما
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والزاوية واملسافة املوضوع الفيلم ُمخرج يَختار يُغريها.18 أن دون السمع-مرئي املحيط
املعلومات بني من قة امُلتدفِّ املعلومات من معيَّنة قات تدفُّ ى تُصفَّ بحيث متَّسقة بطريقة
السينما صناع يُميل األبعاد. ثالثية البرصية السمعية البيئة ن تكوِّ التي الحد عن الفائضة
التجريديون السينما ُصناع يستخدم بينما واسعة، ثقوب ذات مصاٍف الستخدام الواقعيُّون
مرئي، ما يشء لصنع فعالة بطريقة يهدفان الطرَفني كال لكن الثقوب، ضيقة مصايف
قارن السيليولويد. رشيط عىل منه جزء إال يَظهر ال الذي للكون، الفائق ق التدفُّ من ينشأ
يَستخدم جرأة. األكثر مانوفيتش ليف الربوفيسور فكرة وبني الشاشة عن الفكرة هذه بني
كما الشاشة يف ويُفكِّر جانبًا، الركام ليدفع كِمحراث اإلطار نظره وجهة من الفيلم صانع
الهدف.19 نحو املرور من املرغوبني غري الالعبني ملنع «حاجًزا» بجسده ريايضيُشكِّل يفعل
مرئي» «يشء يف يبدو، كما عشوائية، جزيئات حركة توحيد عىل هذه «الشاشة» قدرة
«الطي»: كتابه يف دولوز يقول بها. يحيط التي العنارص يحرص الذي «اإلطار» عن تُميِّزها

ما شيئًا تجعل شاشة عن تَنفِصل ال ألنها مجرَّدة؛ فكرة هي فوىض؛ توجد ال
تنوًعا خالصة؛ كثرة الفوىض تكون أن يُمكن منها. يَنشأ — يشء ال من بدًال —
تكون أن يُمكن كيف واحًدا. اليشء يكون أن يُمِكن بينما مرتابط، غري خالًصا
مطاطي غشاء ومثل بينهما. عمالقة شاشة توضع أن يجب واحًدا؟ الكثرة
من يَصُدر شيئًا الشاشة تجعل … كهرومغناطييس حقل [أو] محدد، شكل بال

الفوىض.20

وال نافذة، هي ال السينما؟» هي ««ما الفقرة: هذه عىل الذكية التعليقات أحد يقول وكما
الشاشة.»21 عىل فوىض أحادي، كيان داخل حركة السينما إطار، هي

اسرتاتيجي نحو عىل ط وتتوسَّ األبعاد، ثالثي فراغ يف ُمقَحمة الشبكية دولوز شاشة
ذات هنا املذكورة األخرى النماذج كانت الدقيقة. الُجَزيئية للحركة الفوضوي» د «التعدُّ
دمج أو للخارج، الطارد بازان إخفاء أو املركز، نحو الجاذب أرنهايم إطار سواء بُعدين،
من الرغم عىل كاللُّفافة. أفقيٍّا تَنبِسط التي النسيج من رقعة يَصنع الذي السيميائي هيث
حيث املسطَّحة؛ الشاشة خلف من طبقات عن الكشف يُمكنها النص يف الشقوق فإن ذلك،
بالفعل املوجودة الرؤية عىل ليُفيض فجوة، خالل من طريقه آخر بُعد من يشء يشق
يَْعرب وهو سينما»، كان ما يا «كان فيلم يف السلطان مثل املشاهد، تخيل جديدة. بأهمية
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الصورة تَفعل مما بكثري أكثر نحٍو عىل السينما، تُفيض وراءه. يُلَمح ما إىل ليصل ثقب من
إدراكي.22 متَّسع إىل الفوتوغرافية،

التجِربة طريق عىل الكامريا) يف الرؤية شباك (أو املشاهد يَجتازها عتبة إذًا الشاشة
معمارية، خصيصة وبصفتها زمنًا. أو عمًقا اإلطار، إىل ثالثًا بُعًدا العتبة وتُضيف البرصية.
تسَمح أنها بما لكن جانبيها؛ من أي عىل تقع التي بالفضاءات دائمة عالقة يف العتبة تظلُّ
تُشري آلخر، مكان من املعربِّ عمل تعمل أنها وبما بالتواُصل، ُمختِلفة لفضاءات بفعالية
خالل من األفالم ندخل مطلًقا. النافذة وال اإلطار يَفعلها ال حركة إىل ضمنيٍّا العتبة
ثم ملصقاتها، يَحوي الذي والبهو العرض دار ديكور من بدءًا العتبات من مجموعة
يبدأ بينما خافت ضوء يف مقاعدنا نجد العرض. قاعة إىل يُفيض الذي بالستار مروًرا
تدريجيٍّا. الشاشة عىل رؤيتنا وتركز انتباهنا تجتذب التي األفالم ودعاية اإلعالنات عرض
علينا يجب املرحلة، هذه يف وحتى الفيلم؛ بداية مع اإلخفاء ويُضبَط كليٍّا، القاعة وتُظِلم
النصية التمهيدية املقدِّمات من ومجموعة البداية، وشارات االستوديو، شعار عرب املرور
التي السينما عتبات هي األدوات هذه التأطري». «أدوات بدقة الرسد نظرية تُسميها التي

تحمله. ال وما الشاشة تحمله ما إىل طريقنا يف خاللها من نَعُرب
عن تعمل التي التليفزيون شاشة عن يُميِّزها هذا ع املوسَّ األبعاد ثُالثي السينما إطار
صوًرا، التليفزيون شاشة تَعرض املونتاج. يف مًعا مجموعٍة لحظية إدراكات تَتابُع طريق
الرسياليِّني هذا فاجأ مبارشة. املرئي وراء يَقبع ما نحو السينما شاشة تقودنا بينما
كلٌّ أفاض الرئيسية.23 امُلصَطلحات ببعض الحركة هذه يس مؤسِّ ألهم ربما أنه لدرجة
وصِف يف إرنست، ماكس وخصوًصا دايل، وسلفادور بريتون وأندريه ديسنو روبري من
تحتويها التي الفتحات خالل من للعبور امُلشاِهد تدفع إذ السينما؛ تَمنُحها التي اإلثارة
التي الواقع أنواع هي ما نفسها. الشاشة هي التي الكبرية الفتحة عن فضًال غالبًا، الشاشة
لكوميديا بإدمانهم عليها؟ نُسقطها أن عىل عنا تُشجِّ التي الرغبات هي ما وراءها؟ توجد
باريس حوَّلت التي فِوياد لوي ومسلسالت سينيت، ماك قدَّمها التي التهريجية الشارع
من الحداثة مهَرب أنها عىل السينما إىل الرسياليُّون نظر والرش، للرباءة ِسحرية دراما إىل

العرشين. للقرن الصناعي العرص يف واملوت للحياة الفاتر الروتني
ر يُصوِّ الذي امُلضِحك فيلمه يف التَّجاِرب من الجديد النوع هذا دوشامب مارسيل كثَّف
وهو ،١٩٢٤ عام سينما) (أنيميك الضعيفة» «السينما دوامات، يف تَندِفع ُمتحرِّكة رسومات
بشكل يُعزِّز الذي جالس) (الرج الكبري» «الزجاج عمله تقريبًا فيه أنهى الذي نفسه العام
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واإلحباطات االستثارات ُطعم بتمثيله العمل، هذا جعل السينما. عن ما فكرة إيحاءً أكثر
قامت … خفي رابع بُعد إسقاطي، عرٍض فكرة «تأملُت قائًال: يُعلِّق دوشامب اإلدراكية،
األبعاد. رباعي ما يشءٍ إسقاُط وكأنها هذا، عىل الكبري» «الزجاج يف «العروس» فكرة
أول كان دوشامب إن القول يُمكن الزجاج».»24 يف «تباطؤ اسم «العروس» عىل أَطلقت
لوحات بإقحام غالبًا األفالم قامت مثلما املتحف. جدران داخل السينما تأطري يف فكَّر من
صة مخصَّ ُغرف يف السينما بدفن عليها، الردَّ املتاحف تعلمت شموًال، األكثر إطاراتها داخل
تظلُّ حيث املعارض؛ مساحات من تنويعة داخل شيوًعا، أكثر نحٍو عىل أو للعروض،
أحيانًا، مجموعات يف مكدَّسة أو أحيانًا، وحيدة تقف شاشات عىل تظهر أو تكراًرا، تُعَرض
َمن املكتوبة. والكلمات واملنحوتات الثابتة الصور مع حوار يف تُعَرض ثالثة أحيان يف أو
للكلمة، الكامل باملعنى متاحف «زوار» لكنَّهم جمهوًرا، يُكوِّنون ال الصور هذه يَرْون
نحٍو عىل بها امُلتحكَّم السينما شاشة تجِربة بعرض ُفرادى. زواًرا يَكونون ما وأحيانًا

العمق. من بمزيد يُثبِّتها املتحف فإن غالبًا، للُمفاَرقة ُمثرية وبطريقة ُمميَّز،
السينمائية الحياة لدماء سامحني الفيلم، إطار الفنانون فكَّك الحداثة، بعد ما فرتة يف
الفرنيس والكاتب الناقد سماها املتعدِّدة، الوسائط حاالت من مجموعة داخل ق بالتدفُّ
السينما مثل وسائط بني حقيقي تداُخل إىل مشريًا امُلتداِخلة.» «الصور بيلور ريمون
من جيَلني مسار فانشريي، ولوك دوبوا وفيليب أومون جاك جانب إىل وتتبع والتصوير.
امُلخرج يَُعد لم املثال سبيل عىل السينما.25 عن بُصوَرهم ابتعدوا الذين البَرصيِّني الفنَّانني
الشاشات داخل الفنون من ُمتنافرة أنواع بتكديس يرىض جريناواي بيرت الربيطاني
وصفرين» «زد أو (١٩٩١ بوكس»، («بروسبريوز بروسبريو» «كتب مثل ألفالم العريضة
ُصَوره تحتلُّ عة»، املوسَّ «للسينما جديًدا تعريًفا يقدم وإذ .(١٩٨٥ زيروز»، تو آند زد («آ
التالية، الخطوة عىل وبإرصاره واملنحوتات. اللوحات بجانب تركيبات يف مكانها امُلتحرِّكة
ملناظَر أُُطًرا صانًعا وبرشلونة)، جنيف (يف املدن مراكز يف صوًرا حتى جريناواي عَرض
اإللهام ذات املمارسة هذه تُحرِّر اليومية. جوالتهم ِمن ملحًة املواطنون لريى وهناك هنا
الصور رؤية يُمكنهم حتى العرض، دار عن فضًال املتحف، أرس من العامة الرسيايل،

العامة. املساحات خالل تجوالهم أثناءَ عشوائيٍّا
أجل من يَحتويها بحيث بالفيلم، اإلحساس ِبنيَة رسميٍّا اختَطف املتحف كان إذا
ال الشخصيِّني. املستخدمني أجل من مشابًها شيئًا فَعل فالكمبيوتر جمهوره؛ إسعاد
ولكنَّهم وحسب، الخاصة بطريقتهم الشخصية كمبيوتراتهم عىل األفالَم األفراُد يُشاهد
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(ومنها نفسها اللحظة يف عاملة تكون قد نوافذ بضع بني من واحدة نافذة يف يُشاهدونها
ومدونة شخصية، وملحوظات اإلنرتنت، عىل أفالم بيانات وقاعدة إلكرتوني، بريد نوافذ
املتاحة الربامج محتوى من فقط واحًدا نوًعا السينما تُشكِّل الطقس). وحالة مفضلة،
خدمة خالل من الفيلم بطلِب الشامل. الكمبيوتر وعتاد القوية «ويندوز» تشغيل ألنظمة
امُلشاِهد يَختار حيث مسطَّحة»؛ «لوحة عىل فيلم يظهر «يوتيوب»، عرب أو ديماند» «أون
لعبة يف اللعب أوراق مثل وهناك هنا ويُحرِّكها يَسحبها ثم املعروضة، النوافذ عدد بقدِر
لإلشارة «شاشة» كلمة من مالءمة أكثر و«العرض» «املرقاب» كلمتا وتبدو «سوليتري».

الكمبيوتر. يقدمها التي البرصية التجِربة إىل
مارشال تقليد وفق يُميِّز، الذي كوندو، ماساكي تقييم يكون أن هذا شأن ِمن
«الحجرة أشكال من شكل بأنها السينما يصف بجهازه. بمقارنته وسيط كل ماكلوهان،
ُمتتبًِّعا داخله يَجلس إنسان الحتواء يَكفي بما فسيٌح برصي جهاز وهي املظلمة»،
هذا داخل امُلشاِهدون يَجلس شبكيَّتِه.26 الخلفي، حائطه عىل العالم يُشكلها التي الصور
يَعكسون ُمنعِكسة، صور يف لألمام يُحدِّقون أفالطون»، «كهف يف السجناء مثل املتََّسع،
كوندو، يقول كما السينما، يف والتجاوب الصدى هذا أثر يتضاَعف بدورهم. أفكارهم عليها
من واالنتزاع عرضالصور، لحظة إىل الفيلم، تصوير لحظة من يَحدث الذي ر التأخُّ بفضل
تختلف مًدى أي إىل كوندو يكتب السينما. صالة إىل التصوير فيه حَدث الذي املادي العالم
كصفحة رقيقة العاكسة غري شاشته تكون الذي التليفزيون تجِربة عن السينما تَجِربة
التليفزيون شاشة تربط ذلك، إىل باإلضافة عليها. ُملَصقة والصورة مفردة، جزيئات
فورية. استجابة الفيديو ألعاب تَستلزم تأخري. بال الفعيل الوقت يف بالصورة امُلشاهد
الحوارية والربامج الطقس، وقناة املسائية، األخبار نرشة فإن التليفزيون، يخصُّ وفيما
بسينماتوغراف غريب نحو عىل هذا ويُذكِّرنا الحارض. الزمن يف مبارشة كلها تخاطبنا
عرش، التاسع القرن يف التسلية» «عروض نموذج عىل ِبناءً كانت، التي لوميري األخَوين
أو العرض ساحة منادي به يتحدَّث الذي املبارش الكالم خالل من املشاهد ذهول تقود
مت ُصمِّ بازان، وردَّده «املخطط»، مقاله يف مالرو أوَضحه كما العكس، عىل الساحر.27
باملتَسع املتعلق اإلضايف وبُعدها وكثافتها، وانحرافها الرواية، حداثة وفق السينما حداثة
القرن «سينماتوغراف» مثل مثلها والعرشين، الواحد القرن كمبيوتر شاشة والزمان.
السينما أما فيه. يُعَرض عما النظر برصف الحارض، للمشاهد تُقدِّم تماًما، عرش التاسع
املشاهد فتجذب — االخرتاَعني هذَين بني ما العرشين القرن عىل سيَطر الذي الوسيط —

تماًما. املنال وبعيد ماٍض يشء مع ولقاء آخر، عالم إىل
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مجهولة». امرأة من «رسالة العتبة. عىل

السينما تفرضه أن يُمكن الذي الجذب هذا بازان زمن منذ فني ناقد يفهم لم
ناقًدا ليُصبح سينما» دو «كاييه تحرير رئاسة تركه بعد داني. سريج فهمه مما أفضل
كال من عه توقُّ يُمكن ما تحديد خالله من يمكنه موضع يف نفسه وجد تليفزيونيٍّا،
الفصل يف ذكرتُها التي «الحبيب» أنو جون-جاك لفيلم الالذعة مراجعته يف الوسيطني.
الذِّهن ويف املصنوعة الهزيلة» «الصورة ترويج يف بدأت األفالم أن من قلًقا داني كان األول،

السينما.28 به تتمتَّع الذي امَلِرن الزمن متجاهلة التليفزيون، جمهور

تُحدِّق أخرى وأشياءَ بالفعل، تراها أن دون تراها أشياءَ هناك أن أنو يُدرك ال
فيها عليك يجب لحظات هناك أن واقعية؛ تجِربة أي تعكس ال لكنها وجهك يف
غري لكنها مكان كل يف موجودة أشياء هناك أن شديدة؛ ضوضاء تُحِدث أال
جزئية. وحقائق جمعية كذبات هناك أن قوية؛ لكنها غائبة وأخرى أهمية، ذات
يكفيها (لكن معالجتها يف صعوبة السينما تجد تجاِرب هناك أن باختصار،

املحاولة). رشف
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يف وحتى تتطلَّبه، الذي اإلدراكي الجهد ويف تثريها، التي عات التوقُّ يف السينما جالل يَكمن
يهدف أنو فيلم أن من داني شكا سلًفا. املعد التمثيل عىل يستعيص ما وجه يف قصورها
استكشاف دراما وكذلك موضوعه، يهمل هذا، فعله ويف لحظة. كل يف جميلة صورة لتقديم
بحثًا الحقتها إىل صورة من األصيلة، السينما يف كما املشاهد، يُجذب حينما املوضوع، ذاك
كتبتْها راوية من مأخوذ «الحبيب» فيلم أن رغم عرضه. الشاشة تستطيع ال يشء عن
ولكونه إعالني. ُملَصق مثل نفسه عن يعلن فهو باملايض، مسكونة دوراس، مارجريت
نراه. مما أكثر يُقدمه ما لديه فليس ثم ومن يخفيه؛ ما الفيلم يملك ال تماًما، إظهاريٍّا

أفالًما جعل بازان، أعمال يف ُمهيِمن موضوع وهو هذا، البَرصي البحث موضوع
من اجتذابهم يجري أن يُحبون الذين أولئك مذهبه، يَتبعون الذين للنقاد محببة معينة
ماكس فيلم يف ليزا صوت اإلطالق. عىل للرؤية قابًال يكون ال قد ما رؤية إىل َمعَرب خالل
نحو املشاهد يسحب ُومان) أنُّون آن فروم (ِلرت مجهولة» امرأة من «رسالة أوفالس
حرفيٍّا تُثار مبكِّرة، رمزية لحظة يف باملوت. وانتهاءً يوصف، ال ما مواجهتها ونحو املايض،
الرقيب جانب من منسلَّة شقتها، باب عتبة لتَعُرب الجنيس) الخيال (موقع رسيرها من
من تُحدِّق ثم الباب، عارضة لتفتح ألعىل تشبُّ ستيفان. شقة لعتبة طريقها يف (والدتها)
بأنه بإخبارها الحًقا ليزا سيغوي موسيقاه. يف ُمستغِرق ستيفان أن بد ال حيث الشاشة
لتتَّجه نومه يف كالسائر أثارها ما هي موسيقاه أن بما بيانوه. يف يتخيلها يعزف حينما
هيث ستيفن قارن األوتار؟ تلك يف املختفية نفسها عن تبحث إنها القول يُمكننا أال نحوه،
(١٩٧٦ سنسز»، ذا أوف ريلم ذا («إن الحواس» عالم «يف فيلم من بمشهد التضاد هذا
يف بعضهما العاشقان يَختبئ حيث غرفة داخل الستائر خالل من خادمة ص تتلصَّ حني
يف تماًما رؤيته يُمِكن ال ما إىل الطريق يف ثَْغريهما، عرب بعض يف بعضهما ويَنُفذ بعض،

اللذة.29 محل وهو النهاية،
«يف كار-واي وونج فيلم هو ما، نوًعا حديث فيلم هذا زمننا إىل األقرب األمثلة من
بدقة أخفى حينما «فتيشيٍّا» فيلًما أصبح الذي (٢٠٠٠ لف»، فور مود ذا («إن للحب» مزاج
ل يؤجَّ اللذَين الحبيبنَي مع يتعاطف أو املشاهد د يتوحَّ ال قلبه. يَسكن الذي الخواء كبرية
الكامريا، تستجيب للمشاعر. آثار ثم عالمات عن الكامريا بحث مع باستمرار، غرامهما
للتلميحات املغوية، واألَْرِوقة املواربة واألبواب الساللم وسط ص امُلتلصِّ مثل بمرورها
حيث بالعناق؛ مملوءة تكون ربما مساحات رة مصوِّ دائًما، للداخل متجهة والهمسات،
يف يُوَجز السينما، كل وربما هذا، كل مالئم. نحو عىل وَمشاعرها الشخصيات فيها تنتظم
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املقدس املكان هو َشق، داخل بشوقه البطل يهمس حيث وات؛ أنجكور معبد يف الخاتمة
الكامريا وبتجول الرغبة. إليقاف الشق هذا الرتاب من كومة تسد (وللحبيبنَي). للفيلم
من املنحدرة الهمسات أصداء سماع تقريبًا يمكننا بعدئذ، وأعمدته املعبد ممرات خالل
سموٍّ إىل بها املرتقى اإلنسانية املشاعر من قرون ثمانية والحج، الصالة من قرون ثمانية
عرض دار عمل وات أنجكور معبد يعمل فارًغا. يكن وإن املقدَّس املوقع هذا يف فاٍن
— استطاعت الكامريا ليت لة. مؤجَّ رومانسية ورائها ومن وفوقها فيها تحلِّق سينمائي
لألبد! الرغبة كاشفة األثري الحائط يف الشق هذا يف التنقيب — املستمر تتبعها كل رغم
بيشء التعلق يف فشلت بعدما نفسها عىل املشاعر تنقلب املكان، هذا يف اللحظة، هذه يف
أصبحت بالسينما؟ بالولع الالئق الشعور املايض، إىل الحنني بنيان هذا أليس ُمناِسب.
فيلم يف وكما بالسينما. الولع قوام هي الداخيل التصوير مشهد تصميم يف التتبُّعية اللقطة
رينيه، مارينباد»؛ آ درنيري «النِّيه مارينباد»، إن يري («الست مارينباد» يف املايض «العام
ودوار نهائي، ال بنكوص أخرى، إطارات إىل إطارات من بعبوره امُلشاهد يَشُعر ،(١٩٦١

العبور. هذا يحدثه الذي الشعور إال يشء ال إىل الحال به لينتهَي ساٍم،

اإلطار باستخدم الكتابة

أكثر من ذاتي اجرتار أو استدعاء لقطات كار-واي ووونج ورينيه أوفالس يُرتِّب
كبري بقدر يُساهمون فإنهم الحال، وبطبيعة املحبطة. الرغبات وهو تالشيًا، املوضوعات
عىل عموًما يَنطِبق الفيلم لتجِربة نموذجهم لكن وبنياتها. السينما لعنارص دراسة يف
الرومانسية صنف يف فقط ليس تصويره. يصعب موضوع عن تبحث التي األفالم كل
ساخر)، أو شكوكي أو كوميدي أو (سحري صنف أي يف ولكن للمايض، التوق أو
عندنا. من برًؤى للعام رؤيته ومالقاة الفيلم، «مع» الذهاب السينما، «إىل» الذهاب يعني
تُعَرض الذي املضطرب اللقاء مكان هي — اإلطار قبضة يف ولكنها ية امَلسامِّ — الشاشة
األصوات من مجموعة تمتزج كليهما. االتجاَهني من محدودة غري عوالم من شظايا عليه
املشاعر مع وتنصهر هذا) أجل من وتصميمها وتنظيمها التقاطها تم أنه (رغم والصور

الشارع. من يأتون الذين امُلشاِهدين من لها املجلوبة واألفكار
اإلطارات. بتكوين تبدأ سينماتوغرافية لعملية املفتوحة النهاية يف العرضمكانه يحتلُّ
وثيقة عنارص تؤخذ حينما إطار يف يوضع نقاًشا أو قصة أو موقًفا أو منظًرا إن نقول
ووظيفتَه غريه موقَع عنرصووظيفتُه كل موقُع يَُحدِّد بحيث مجموعة، بصفتها مًعا الصلة
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طبًقا ويتكشف الشاشة، عىل كامل عاَلم يستقر ذلك بعد الكل. إىل وبالنسبة بالتبادل،
لنا فصَّ كما جهة، من بمعنينَي. هذا ويكون اإلطار، من العرض يَنطِلق ثم َحبْكته. لتصميم
ورائها، من أو خلفها من آتية عنارص تغزَوها أن يمكن املسطَّحة الشاشة فإن بالفعل،
آخذًا الشاشة باتجاه نفسه املشاهد يُسِقط األخرى، الجهة ومن ثالث. بُعد من وكأنها

صانعها. عها يتوقَّ لم إطارات داخل األصيل سياقه وراء ما إىل الفيلم
العرض يعمل للرؤية، وتفصيل لإلطار تمزيق أنه عىل الطريقة، بهذه بتشخيصه
خطاب يُفاجأ حينما االستعارة. ريكور بول بها يصف التي بالطريقة تماًما السينمائي
ومنظوره آخر لُغوي نطاق مفردات فإن دخيل، جريء بتعبري ما لغٍة نطاق يف موضوع
صوت ُوِصف حينما املثال، سبيل عىل للموضوع. جديدة جوانب ُمظهَريْن األول، يَجرفان
انترشت «اللمس» ألفاظ من انترشطيف «ثقيل»، صوت بأنه مرة ألول املوسيقية التوبا آلة
(ناعًما ما إحساًسا بمنحها للصوت الحيس إدراكنا معزِّزة املوسيقية، األدوات نطاق يف
ُمنترشة. صيغة وأصبحت االختالف صدمة تالشت أن إىل األقل عىل إلخ)، … ا هشٍّ أو
«جول فيلم يف وهناك هنا الصور تثبيت (مثل سينمائي «شكل» يُفاجئنا أن وبمجرد باملثل،
تَنفِتح واملثلثية)، الدائرية للرتكيبات نفسه الفيلم هذا معارضة أو املثال، سبيل عىل وجيم»،
مرئي، تصميم لتجسيد التفسري، يف مجهوًدا متطلبة الداللة، من جديد مستًوى عىل الشاشة

املوضوع. يف حديثًا
لداللته «تطبيق» أنه بجانب النص، ملوضوع تفصيل هو اإلسقاط ريكور، لرأي وفًقا
موقع عىل املزدوج اإلسقاط هذا يحدث السينما، يف فيه. نعيش الذي للعالم املدَركة
يه يُصفِّ أحدهما واندماج: تركيز موضوع اإلسقاطان يُصبح الحالة هذه يف ألنه الشاشة؛

الشاشة. عتبة داخل يحدث «إسقاط» هي السينما املشاهد. يملؤه واآلخر املخرج،
العتبة إىل فيلم أي عليها يُصبح أن يُمكن التي العتبة من أنتقل أن يل اسمحوا
ولألمام عرش، التاسع القرن إىل للوراء ينظر مكانًا بوصفها نفسها السينما تُكوِّنها التي
األخرية للمرة أسرتجع ودعوني جانب. كل يف قَدم بوضع والعرشين، الواحد القرن إىل
وهذا بالتمثيل، للواقع عالقة وال بالواقع، مرتبطة «السينما تقول التي «كاييه» مسلَّمة
يف بها. ومكتمل بالكتابة مرهون السينما «إسقاط» أن داني سريج أَدرك نهائي.» أمر
السينما أي — تماًما بسيط «األمر مبارشة: يقول عة، املجمَّ أعماله تفتتح التي املقابلة
الذي امِلفتاح هو هذا بالكتابة». مسكونة «سينما هي البداية، منذ — «كاييه» أحبَّتها التي
األفالم صناع أفضل كان ما دائًما … املتتابعة واالختيارات األذواق فهم املمكن من يجعل
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وإيبستني.)» وجيرتي وبانيول وكوكتو (رينوار ُكتَّابًا — نفسه الوقت يف — الفرنسيني
الذين بازان أنصار إن بقوله هذا من أبعد بوردو، إيمانويل الحايل، املجلة محرِّر يذهب
مرشوعات كانوا — تروفو) أضاف (ولعله وجودار رومري — مشاهري أفالم صناع أصبحوا
حتى «كاييه» نهج تحدِّد بالكتابة السينما عالقة أن ن ُمتيقِّ بوردو باألدب. مهووسني ُكتَّاب

املشهد».30 «تصميم لفكرة إخالصها من أكثر
بواسطة تطوَّرت التي الكتابة مع للسينما الجذرية املواجهة ملح أن بعد بازان مات
وآالن ماركر كريس صديقاه منها القلب يف كان التي اليرسى» الضفة «جماعة مجموعة
بتسمية سعيًدا كان ملن الحديثة السينما يف مميًزا مكانًا بالفعل حجز قد كان رينيه.
خارج راقيًا أدبيٍّا رسًدا تَمزج وضباب») و«ليل العالم»، ذاكرة («كل «مقاالت» أفالمهم
مجلة يف مقاالته من بسالسة ماركر كريس انتقل للتفكري. مثرية كامريا بحركات الشاشة
وكانت سوي» دو «إديسيون دار تَنرشها كانت التي األحداث عىل و«التعليقات» «إسربي»
سيِربي»؛ دو («ِلَرت سيبرييا» من «رسالة مثل فيلم صناعة إىل والصور النص بني تمزج
أما وفاته. من أسبوعني قبل به تُشيد عنه مراجعة بازان كتب الذي ،(١٩٥٧ ماركر،
ثم حبي» «هريوشيما بفيلم فقط بشهور بازان موت بعد السينما وجه غري فقد رينيه،
وصناعة الكتابة بني الفيلمان يَمزج حيث مارينباد»؛ يف املايض «العام بفيلم أخرى مرة
أمسك ما ورسعان املتوسعة. «الكتابة» يف نظرية مغامرة فقط ى يسمَّ أن يمكن فيما األفالم
الفيلَمني هذين يف النصوص قدَّما اللذَين — روب-جرييه وآالن دوراس مارجريت من كلٌّ
يف املتزايدة الفيلم َهيبة دعَمتهما وقد األفالم. إخراج يف ورشعا بنفسيهما، بالكامريا —

الجامعات. هذه أنتجتها التي الدوريات ويف الجامعات
السينما ثقافة إىل السينما نوادي من االنتقال يف البارزة الشخصيات إحدى كانت
«إسربي» مجلة يف بازان خلفت التي روبار كلري ماري الفرنسية الباحثة هي الجامعة يف
السينما» إىل األدب و«من الذاكرة» «شاشة وهما لها، كتابنَي أول س يؤسِّ .١٩٥٨ عام بعد
جاك نظريات روبار تتبنى أن قبل طويل وقٌت يمرَّ ولم السينما. يف األدبية اإلشكالية
سونج) (إنديا الهند» «أغنية ولفيلم «مورييل»، لفيلم ُمطوَّلة تحليالت وتكتب دريدا،
جودار لعل م». امُلقسَّ «النص بعنوان لها أطروحة أقوى يف ناقشته الذي دوراس ملارجريت
بطيئة» «حركة فيلم يف بنفسها تُمثِّل أن دوراس من طلب حينما الدائرة هذه أغلق
األصالة، تصوير هدفه؟ عن تسألون .(١٩٨٠ يف)»، (ال بو كي «سوف موشن»، («سلو

للكتابة. صورة ومنح
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عام صدر الذي أسرتوك مقال يف جذورها لها فكرة هي كتابة» بوصفها «السينما
بوصفها النقدية للكتابة عنها غنًى ال التي يَفرتضاملكانة الذي «الكامريا-القلم» عن ١٩٤٨
أيًضا؛ بدوره يثريها لكنه بالصور، النقد يُثار قد مستقبل. له فيلم ألي الرضوري ل امُلكمِّ
ولذا، آثاره. هي الصور هذه — سينمائي موضوع — ما واقع مالمح توضيح يُحاول إذ
النقدي، التفصيل إىل بارتجال، امُلدوَّنة الفكرة أو النص من بداية النهاية، إىل البداية ومن
املشوبة، السينما منها تهدف القطبني ثنائية ممارسة يف الصور مع بيد يًدا الكتابة تعمل
التي املوضوعات ومنها وتفصيلها، وكشفها املوضوعات أنواع كل إىل للوصول البداية، من
إىل تَنتمي مما أكثر «املادة» إىل تنتمي ألنها للتخيُّل قابلة غري زالت ما أو ما وقٍت يف كانت

البرشي. «املوضوع»
السينما ساعد موضوًعا الناضجة والرسم واملرسح الرواية فنون قدمت بازان، زمن يف
صفحات وعىل الجامعية املناهج يف مكانتها اكتسبت أن وبعد واليوم، النضوج. يف الناشئة
يأتيان الرضوري نقاءها» و«ال السينما حيوية فإن الثقافية، والدوريات الصحف يف الفن
الفيديو وبألعاب الشعبية وباملوسيقى وبالتليفزيون املصورة بالكتب االتصال من اآلن
عىل تحقيقهما عىل عملت اللذَين وثقلها بحيويتها السينما تَحتِفظ لن الكمبيوتر. وبثقافة
ذات األفالم مالذ إىل التقهقر أيًضا لها ينبغي وال الشعبية؛ الثقافة بمجاراة قرن، امتداد
رأس يَحفظ هذا أن من الرغم (عىل صة املتخصِّ الفنون عرض دار أو العالية الفنية القيمة
تصنعه). مستقبل أي يف السينما استثمار ل تُموِّ التي العظيمة األفالم من ضخم مال
الذي املوضوع باستيعاب الجديد القرن يف ُقدًما امليض السينما عىل يجب ذلك، من بدًال
الناتجة، املشوبة األفالم ن ستكوِّ ُمتزايد. نحو عىل جديد وسيط ثقافة وهو يُحيطها،
درجة إىل بماضيها جديرة سينما ستكون لكنها عرفناها، التي عن مختلفة سينما شك، وال
أندريه ورَّثه ما السينمائية. الروح هي له تُسميه أفضل تكون قد ما عىل تحافظ أنها
يُنَظر لواقع واالستجابة والتلقائية بالفضول ميلء ه توجُّ مذهبًا؛ منه أكثر توجه هو بازان
بأفضل األفالم صنَّاع أفضل يلتقي اهتمامنا. ويستحق ُمبَهم أنه عىل نهاية ال ما إىل إليه

وراءها. ما إىل تقود كي فقط لكن الصور، تحكم حيث الشاشة عتبة عىل النقاد
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الرابع الفصل

السينام موضوعات تطور

اللعبة» «قواعد فيلم من العرشين، السنوات مسرية خالل بذاتها وعيها السينما حققت
روسيليني كان األنفاس». و«منقطع حبي»، و«هريوشيما رضبة»، «األربعِمائة أفالم إىل
لم داني. سريج يهما يُسمِّ كما املركب» «قائَدي أو ل، التحوُّ لهذا قناتنَي بمنزلة وبازان
تتجىلَّ التي واألسئلة بالشكوك أيًضا أتى ولكنه املزهوَّة، الجرأة فقط معه النضوج يجلب
وهو الجديدة»، «املوجة ظهور بداية مع نُِرشت التي عة املجمَّ بازان أعمال عنوان يف
لم حتى بل األول، التكنولوجي الفن هذا لتقييد ا مستعدٍّ يكن لم وألنه السينما؟» هي «ما
وأنواعها، استخداماتها من نوع أيِّ استبعاد أو فن، بأنها السينما لتعريف ا مستعدٍّ يكن
العالم عىل منفتًحا مفتوًحا، سؤاًال السينما بازان أبقى فقد هامشيٍّا، أو اعتياديٍّا كان مهما
تَنفِلت كانت «الحديثة» السينما بأن إيمانه نبع هنا من ما. بشكٍل دائًما معه يَشتبك الذي
استكشاف يف بدأت بأنها شعر محددة، «طليعة» بفضل «الكالسيكي» األسلوب قيود من
مصطلحات تكون قد تُمثِّلها. أن يُفَرتض أكرب عوالم وراء سعيًا جديد، سينماتوغرايف حقل
اللعبة مخاطر تحدد ذلك مع لكنها وغامضة، تبسيطية و«طليعة» و«حديثة» «كالسيكية»

قواعدها. وتؤكِّد

والطالئعية الكالسيكية بني الحديث: الفيلم

يدور فيما استشعاره من تمكَّن الذي التغيري مصدر عن بازان سؤال بإمكانكم كان لو
أو التمثيل، أو املشهد، تصميم إىل أو التصوير، إىل وهلة ألول ليُشري كان ملا حوله، من
النضج، يَجيء ومثلما «املوضوع». سماه ما إىل يُشري أن شأنه من كان بل التحرير؛
بعد نضج أنه بإدراك العرشين القرن أربعينيات منتصف يف السينمائي الوسيط فوجئ
كان تفاديها. يستطيع كان ما نادًرا للتحدي، ُمثرية موضوعات مع مبارشة مواجهات
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الكالسيكي النظام أساسيات عن التخيلِّ إىل دفعهما ما هو وويلز رينوار موضوعات د تعقُّ
العاملية. الحرُب مبارشًة ذلك بعد نشبَت ثم كني». و«املواطن اللعبة» «قواعد فيلَميْهما يف
وتقلَّص املكان، د تمدَّ حديثة. تمثيل وسائل الحديثة الحرب استلزمت الحال، وبطبيعة
مالرو برهن تجاهل، وبال ولذا، اإلنسان. سيطرة من بوضوح كالهما وانتُِزع الزمان،
شبه األفالم أوائل من واحد وهو (هوب) «األمل» فيلم يف البطولية اإلنسانية النزعة عىل
التي بالقتل والحافلة البشعة الظروف يف الحياة لتمثيل جاَهدت التي الكثرية الوثائقية
بازان كان .١٩٤٥ عام حتى ١٩٣٦ عام منذ لها) تحمُّ يف فشلوا (أو الناس من كثري لها تحمَّ
حيث واملقاَومة؛ للحرب الطاغي الحضور من مبارشة نتجت الجديدة الواقعية أن يعتقد
يف املعتادة املعايري بدت بينما القاسية، األمريكية الرواية ومن الصحافة من جوانب تبنَّت

تماًما. املوقف عن وقارصة هزيلة والتحرير والتصوير السيناريو كتابة
هوليوود مخرجو حتى الحرب. بفعل جديدة مَلهمة بقوة األفالم صنَّاع انجذب
التصوير أساليب تَجِربة عىل تجرءوا هيوستن، وجون فورد جون مثل الجسورون،
ميدواي»، («معركة بدخولها تطوعوا التي الفوىض ويحاكوا روا ليُصوِّ االرتجالية والتحرير
الحضور ذلك انتهى حاَلما ذلك، من الرغم عىل 1.(١٩٤٥ بييرتو»، سان «معركة ١٩٤٢؛
بشأن اآلن تمثيله يَنبغي الذي ما املوضوعات. يف حتمية أزمة ذلك أعقبت الطاغي،
هذه إىل بذاكرته دولوز جيل عاد كامل، جيل مرور بعد الحرب؟ يف اآلخر الطَرف
قادرة تَُعد لم «الكليشيهات» أن بما «الصورة-الزمن» تأسيس لحظة بوصفها اللحظة
مصائرها يف التحكُّم عىل قادرة الشخصيات تعد ولم هي، كما األفالم عىل الحفاظ عىل
يَهيمون كثريون أصبح إذ األوىل؛ الخمسني السينما سنوات يف استمرت التي بالطريقة
«األحداث لتسجيل العصبية املراكز عمل ويعملون امُلْقِفرة، األوروبية األرض يف ببساطة
صياغة انتظار يحتاج اإلدراك هذا يكن لم ذلك، ومع الخالصة». والصوتية البرصية
لبيان الكامل العنوان يف واملكان، الزمان ذينك يف محدَّدة كانت األزمة هذه ألن دولوز؛
الكامريا-القلم». جديدة: طليعة أجل «من :١٩٤٨ مارس يف به امُلحتَفى أسرتوك ألكسندر
القادرة للسينما، حديثًا املكتَشفة املرونة عن وخصوًصا «الكامريا-القلم»، عن الكثري ُكِتب
الجزء لكن املكتوبة. اللغة عن الشخصية والتعبريات التجريدات عىل — يفرتض كما —
يصف ألنه االنتباه؛ يستجدي الذي هو جديدة» «طليعة أسرتوك مقال عنوان من األول

موضوعه. يف ولكن الفيلم شكل يف ليست ثورة،
عىل املعروضة لألفالم امُلتغريِّ «التكوين» إىل أشار ما بقدر ثورة أسرتوك يصف لم
اللعبة»، و«قواعد «األمل»، أفالم فجأة أُتيحت حينما ،١٩٤٥ عام بعد الباريسية الشاشات
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بوا دي دام («يل بولونيا» غابة «سيدات بريسون فيلم إليها وانضمَّ كني»، و«املواطن
بيست»، ذا آند («بيوتي والوحش» «الجميلة كوكتو جون وفيلم ،(١٩٤٥ بولوني»، دي
لكنها ِتجارية، حتى بل طويلة، روائية أفالًما كلها هذه كانت .(١٩٤٦ بيت»، ال إ بيل «ال
ألطف الطليعة هذه وكانت الناطقة. األفالم من جيل بأول مقارنة ومبدئية، مكثَّفة كانت
وفرناند راي، مان شوَّه حينما الصامتة، السينما عرص يف الجريء سلفها من بوضوح
الشكل قواعَد بونويل، ولويس دوالك، وجرمني إيبستني، وجون دوشامب، ومارسيل ليجر،
من دقائق «خمس أجل من ولكن الشهرة، أجل من فقط ليس دمروها، أو السينمائي
عام من فيلم عنوان (وهو األقل عىل بور) سينما دو مينوت (سانك الخالصة» السينما
من بالتأكيد تميًُّزا أكثر الناطقة السينما عرص يف الطليعيون امُلخرجون كان .(١٩٢٦
التاريخية لحظتهم طموحات تضاهي طموحاتهم كانت ذلك، ومع املبهرجني، أسالفهم
آمال بقدر عظيمة السينما عىل املعقودة اآلمال كانت حيث والتحرير؛ باملقاومة ُعِرفت التي

الحرب. عقب والسيايس االجتماعي البناء إعادة
بيان يف — والجمايل االجتماعي — الطليعة ملصطلح املزدوجان البُعدان يَظهر
أجل من أُِعد الذي الفخم الكتالوج مقدمة يف أتى الذي الطليعة» عن «دفاًعا بازان
بياريتز مدينة يف أقيم كان، ملهرجان ُمضاد مهرجان وهو املنبوذة»، األفالم «مهرجان
بولونيا» غابة «سيدات بريسون فيلم هناك ُعرض .١٩٤٩ عام صيف يف الفرنسية
(فيجو، «التاالنت» مثل: فهمها؛ أيسء التي السينمائية التحف من مجموعة ضمن
األجالء» أمربسون و«آل ،(١٩٣٣ فيجو، كونْدوي»؛ دو («زيرو للسلوك» و«صفر ،(١٩٣٤
املخرجني من الحفل هذا رسميٍّا كوكتو رأََس .(١٩٤١ ويلز، أمربسونز»؛ ماجنيفيسنت («ذا
مساعد األطلنطي، املنتجع هذا إىل باريس من أتَْوا الذين أولئك بني من وكان الجريئني،
إريك صديَقي مرة ألول قابل الذي عاًما عرش التسعة ذو تروفو، فرانسوا الجديد، بازان
يبثوا أن جميًعا شأنهم من وكان ريفيت. وجاك جودار، جان-لوك مثله: الشابَّني رومري
الذي «٤٨ «أوبجيكتيف نادي مثل باريس؛ يف الحديثة السينما نوادي يف واألفكار الحيوية
ُقدِّم حيث «بايسا»، مثل ألفالم رائعة أوىل عروًضا بياريتز، مهرجان إقامة قبل نظَّم،

مذهول. فرنيس جمهور إىل روسيليني
استهدف التِّجاري، كان مهرجان ُمناخ ملواجهة يهدف بياريتز مهرجان كان وكما
القارَّة تجتاح كانت التي هوليوود تنتجها التي الرتفيه لصنوف التصدي كان مهرجان
راية تحت خيض ومستقلة فنيٍّا مهمة سينما أجل من األوروبي الكفاح هذا األوروبية.
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عرشينيات منذ وقانونية نقدية إشكالية مثل الذي املصطلح، هذا أصبح األصيل». «املخرج
يف االستوديو ببنية حلَّ الذي الدمار بسبب الحرب، بعد تركيز موضع العرشين، القرن
أصبح حيث هوليوود؛ يف باراماونت استوديوهات ملكية نقل قضية وتداعيات أوروبا،
مع التفاوض إىل ُمضطرين امُلنِتجون أصبح بينما عقودهم، من ِحل يف وامُلمثِّلون الكتاب
األكثر اإلنتاجات كانت الحرب، قبل وحتى فرنسا، يف فردي. نحو عىل اإلبداعيِّني» «العاملني
رئيسيني، وممثِّلني ومخرجني، سيناريو، ُكتاب من مكونة «فرق» تطرحها ما دائًما طموًحا
يستأجرون الجمعيون «املؤلفون» هؤالء كان موسيقيني. ومؤلفني مصورين وأحيانًا
ومع الحرب، انتهاء بعد أما اإلنتاج. رشكات رؤساء ألوامر اإلذعان من بدًال االستوديوهات
النظام، عىل تسيطر أن الجديدة املواهب عت توقَّ السينمائي،2 النظام تصدعات اتساع
السينما، تاريخ يف قهما بتعمُّ َعرفا، اللذَين وبازان، أسرتوك مثل صاعدين بنقاد مدفوعني
تحتمل وال تفاوض محلَّ ليست فريدة، أصيلة أعمال بأنها تميَّزت الطليعية األفالم أن
الروائي الفيلم ر تصوُّ لتعزيز ،١٩٤٨ عام يف أخرى مرة املصطلح بعثا وهكذا التفاوض؛
املخرجني ملساعدة وسيلة الطليعة فكرة كانت لذا، فريدة. إبداعية قوة نتاج بوصفه الطويل
بوضوح. ُمهدَّدة الراسخة النظم فيه كانت زمن يف الكامل بالحجم إنتاجات خوض عىل
اسرتاتيجي مفهوم وهو — «الطليعة» مفهوم تجنيد يف وبازان أسرتوك تشاَرك هكذا
«الكالسيكي» النظام مواجهة يف «حديثة» أوروبية سينما نصبَت حملة يف — عسكري
الرشعية الناحية من لهم يَنبغي كان الذين أولئك إرادة من الضد عىل وُجنِّد الحصني.
يف العرشينيات. يف التاريخية» «الطليعة اآلن ى يُسمَّ ما ورثة وهم مصريها، يف التحكُّم
«أوبجيكتيف نادي يف الجريئني بالسينما واملولعني وبازان أسرتوك إىل وباإلضافة باريس،
وأشهرها الفعلية، الراديكالية املجموعات تُصدرها التي البيانات سماع يُمكن كان ،«٤٩
إلحداث هؤالء يظهر لم لوميرت. وموريس إيزو إيزودور قادها التي «الحروفيِّني» حركة
فوضوية تَجاِرب وإلحالل تماًما، لتدمريها ولكن الطويلة، الروائية األفالم صناعة يف ثورة

محلها. عفوية
من الخالية تطبيقاتهم أن معلنًا ،١٩٥٢ عام بعنف «الحروفيني» رومري إريك هاجم
لم امُلستفزة. الدادائية املدرسة أفكار إحياء إلعادة خائبة محاَوالت سوى ليست املوضوعات
ولكن وحسب، املحتَملة ووظائفه السينمائي الوسيط خصائص فهم إساءة هؤالء يتعمد
سطو أعماقه من رومري كره خاصة. فنية دوائر يف األساس حيث من تجلت شهرتهم
شعر الذي الجمايل للرضر كراهيته من أكثر السينمائي الوسيط عىل الفنون مؤسسات
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راي، ومان لدوشامب، السمعة السيئة األعمال بدأت حينما السينما. بحق ارتكبته أنها
الحديث، الفن متحف مثل مؤسسة يف لها مالذًا تجد ودايل/بونويل، إيجلنج، وفايكينج
ضمن بالفعل وُصنِّفت املايض، من أصبَحت التاريخية الطليعة بأن جليَّة إشارة هذه كانت
يخىش رومري كان تدمريه. أو منه الهروب بشدة الفوضويُّون أولئك يُريد الذي الفني الرتاث
مثلما ما، فكرية طبقة قبل من السينما اختطاف يف تتسبَّب أن يمكنها الطليعة تلك أن
والجماهري املهمات عن منفصلة اآلن الفنون هذه أكرب. بقدر األدب ومع الرسم مع حدث

كالسيكي. عرص يف طويل وقت منذ لها ملًكا كانت التي الطبيعية
الكالسيكية، باللحظة تَستمِتع ظلت الحرب بعد ما سينما بأن يشعر كان رومري لكن
كما واملنتجني، الجمهور بني ما الدائرة االستجابات حلقة بفعل مؤكدة حيويتها وأن
متمرِّدة، حديثة سينما بازان أيد ربما النقدية.3 املراجعات ويف التذاكر، شباك يف تتجىل
وخصوًصا الكالسيكية، املدرسة — ويمتدح بل — يَحرتم كان غريه، كثريين مثل لكنه،
إنتاجات بأن هذا وعلَّل طبيعية. األكثر تبدو كانت حيث هوليوود، من انبثقت التي تلك
له تتعرَّض بأن جديًرا جماهرييٌة ثقافٌة تجده ما تقدم أنها بد ال هناك االستوديوهات
بمقارنة ذلك من أبعد إىل مىض بازان إن بل بالتفصيل. تطوره وأن لها، تحديًا ويُمثِّل
ه وِحسِّ الجمهور هموم مع ُمتوافقة كانت التي الكالسيكية الفرنسية بالرتاجيديا هوليوود
وراسني كورني وليس املؤلفني، من كثريٌ كتبها التي الرائعة املرسحيات تأليف لدرجة
الصنف، هذا يف يفشل أن فولتري مثل عظيم كاتب شأن من كان عاًما، ستني وبعد فقط.
استوديوهات كانت مشابهة، بطريقة باملرسح.4 عالقته وتغريُّ الجمهور تطور بسبب
جمهورها حسِّ مع بدقة متزامنة العرشين القرن من واألربعينيات الثالثينيات يف هوليوود

هناك. للمشاهدة قابل غري فيلم صنع يصعب كان أنه لدرجة العريض،
أولئك قوته بكل أيد أنه إال النظام»؛ «عبقرية الكالسيكية السينما يُسمي كان
الكالسيكي األسلوب عقالنية تنجَو أن نظرهم وجهة من ينبغي يكن لم الذين الحداثيِّني
يَُحطَّ لم وبينما الحضارة. من بالكثري حلَّ الذي والدمار الحرب مصيبة من واحتشامه
ألنَّ وروسيليني؛ وكوكتو وبريسون وويلز رينوار أيَّد فقد هوليوود، قْدر من قطُّ بازان
اإلتيان عليهم كان شكالنيِّني، يكونوا أن غري ومن السائد. للنظام ُمتجاِوزة كانت أفالمهم
بعمق. بالهم يشغل كان مما أي تمثيل عىل قادرة مختلفة ونماذج جديدة بأساليب
مثل إىل وُمتطلع س ُمتحمِّ لكنه الحجم، يف صغري أوروبا، يف ُمهم جديد جمهور نما
الفنون، ومسارح السينما، نوادي وعزَّزت التقليدية. غري وموضوعاتهم السينمائيني هؤالء
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الجاز، موسيقى إىل يَستمع الوجودي الحرب بعد ما جيل كان العالقة. هذه واملجالت،
تأثًُّرا أقل كانت التي — هوليوود وجدت وبينما ولذا، الجادة. األفالم بشأن ويَتناقش
نوافذ فاتحة بالثالثينيات، والصلة االستمرارية عىل الحفاظ املالئم من أنه — بالحرب
بد فال (واليابان، أوروبا فإن الخارج، عىل نظرة إللقاء آخر إىل حني من استوديوهاتها
شكوك لتمثيل تكافح حديثة سينما وهو تماًما، جديد ليشء املجال أفسحت ذكرها) من
عدا (فيما ال أم حقيقية استوديوهات داخل أُصوِّرت وسواء وتحدياته. محطَّم مجتمع
األفالم أن يُعتَقد كان مغلقة)، أماكن داخل آنًفا املذكورون امُلخِرجون بقي روسيليني،

امُلنَهك. الحرب بعد ما ووعي املعارصة للهموم تتصدى أن يُفرتض الحديثة
كان الحديثة»، «األزمنة وهو مالئًما اسًما ى تُسمَّ كانت التي مجلته يف شهر كل يف
ال العالم، يف «املواقف» عىل انتباههم لريكزوا بجدٍّ وامُلفكِّرين الفنانني عىل يضغط سارتر
الشكالنيون وكذلك قلِمه، بلدغة يشعرون الرسياليون كان مشاعرهم. أو هم خياالتهم عىل
الجمايل. النقاء مالذ إىل وبالهروب واملسئولية، التاريخ بهجر اتهمهم الذين نوع، كل من
سان مقهى يف سارتر مع محادثة ويف عنيًفا. اشتباٍك خطاَب برباعة سارتر استخدم
سينما بأنها سائد، هو ما بعكس الجديدة»، «الطليعة أسرتوك عرَّف أن حدث جريمان،
بحكم بالعالم بالرضورة مرتبطة السينما وألن املرن. للنثر ولكن املرئي للشعر ليست
يولد أن ينبغي الشعر. من نوع أنها عىل ذاتها تُعامل حينما تضمر فهي تكنولوجيتها،
هو ذلك كان إلظهارها. تجاهد التي واملواقف العصية، باملوضوعات االنشغال من الشكل

الجديدة. الواقعية أوج يف باألمور اإلحساس
كوريا، يف ساخنة حرب واندلعت الجديدة، الواقعية زخم هدأ حينما ،١٩٥٣ عام يف
سنوات «سبع بعنوان املؤلفني من لنخبة تقريٌر أجرى آخر، مكان كل يف باردة وحرب
العاملية الحرب انتهاء بعد باريس يف السائد للمشهد مسًحا الفرنسية» السينما من
املشارك املؤسس كتبه الذي الطليعة»، «عن بعنوان منه األول الفصل يحدد الثانية.
شأن من فالكروز يرفع برصاحة. املشهد معالَم دونيول-فالكروز، جاك «كاييه»، لدورية
طليعة جيل وهي فرنسا، يف األوىل» «املوجة منزلة إىل الوقت ذلك سينمائيي من مجموعة
إىل مشريًا األيام، تلك اسرتجاع من فائدة ال أنه يؤكد الفارق. مع لكن … العرشينيات
كانوا الذين والفرنسيني األمريكيني الهواة من وغريهم ويتني، واألخَوين ديرين، مايا فشل
الناطقة. السينما بمجيء ُفِقدت أرضية الستعادة مليمرتًا ١٦ بقياس عدسات يستخدمون
التطورات أما املايض؛ من شيئًا تصبح ما رسعان لزمنها، املفارقة التجاِرب هذه مثل
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السينما وألن بريسون. أعظم، وبقدر وهيوستن، ويلز ١٩٤٠ عام منذ فأحدثها الحقيقية
التي األساليب أن لدرجة نَِضجت فقد «الخصوصية»، نحو سعيها عن الحظ لحسن تخلَّت
دفعة أكرب إليها قدمت السينماتوغرافيا» مع «متنافية بوصفها مىض فيما تدرَّس كانت
مقيًِّدا يبدو (١٩٤٩) «أورفيوس» الرائع كوكتو فيلم أن إىل فالكروز ويخلص لألمام.
بالد («ذا شاعر» «دم ذاته يف امُلنغِمس الخيايل بفيلمه مقارنة — ومقنًعا مؤثًِّرا ثم وِمن —

.(١٩٣٠ بويت»، دان سون «لو بُِوت»، آ أوف
من حركات و«كاييه» فالكروز سبق واستئناسه، «الطليعة» مصطلح تبني خالل من
وراء من املؤسسة األيديولوجي، نقائهم عىل بمحافظتهم هاجموا، الذين «الحروفيني» قبيل
بالكتابة الثقايف، املزيج حدود ضمن يعمل أن ذلك، عكس عىل فأراد، بازان أما حدودها.
الفكرية النخبة لصحيفة وباملثل ليبرييه»، باريسيان «لو وهي جماهريية يومية لصحيفة
حقيقة لبازان راقت عضويٍّا). يكن لم (وإن متكامًال جمهوًرا بذلك مخاطبًا «إسربي»،
واحدة من الشوارع، عرب الشاشات عىل تُعرض املحلية والكوميديات الفنية األفالم أن
من هروبها بسبب بها اإلشادة تجب ال فنيٍّا طموًحا األفالم أكثر بأن وشعر األخرى، إىل
تسخري ينبغي ذلك، من بدًال ولكن التجريد، أو االستفزاز من رحالت يف السائدة الثقافة
إلبقاء «كاييه» أُسست جديد. مستًوى إىل بالكامل السينمائي الحقل لرفع وخيالها طاقتها
االتجاهات ألكثر والتكثيف التحديد أجل من نفسه الوقت ويف االعتبار، يف بالكامل السينما
غريهم وقليلني فاردا، وأنييس وبريسون روسيليني بازان ى سمَّ فقد لذا وتنبًؤا. أمًال
لتوسيع — السائدة السينما بمعايري امُللتِزمني امُلخرجني — زمالءهم لدفعهم «طليعة»
هة موجَّ كانت التي التجريبية األفالم اعتباره من أسَقط نفسه الوقت يف جمهورهم؛ قاعدة
الجديدة»، «املوجة ذروة يف طويلة، سنوات تمر لم املتاحف. جمهور إىل أو معينة قلة إىل
بوصفهم ُسمعتهم عىل الحفاظ عىل عاِزمني كانوا الذين — «كاييه» ُمحرِّرو تجاهل حتى
األصيلة الطالئعية األعماَل بالكامل — الزمن عليه عفا نظاٍم ضد مشاكسني متمردين
الفيلم مع «كاييه» معركة كانت اليسار.5 عىل بها لتطويقهم ديبور جي استخدمها التي
رداء حقٍّ بال ارتَدْوا ولذلك، الجودة»؛ «تقليد داخل ر تحجَّ الذي الكالسيكي الفرنيس

األساس. يف يُؤيدونها كانوا التي الحداثة لتزيني فقط الطليعة،
العرشينيات طليعة سواء األصيلة، للطليعة كبريًا انتباًها قطُّ تُوِل لم «كاييه» أن الواقع
عنوان نيويورك. يف العاملية الحرب بعد ما فرتة يف انبعاثها من نتجت التي تلك أو األوروبية
يُرد ولكنه التجريبية األفالم فقط يتجنَّب ال رمزي، عنوان السينما؟» هي «ما بازان كتاب
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وهي السينما»،6 هي «هذه ألتمان جورج كتاب عىل توبيًخا، كان لو كما بعنوان، عنوانًا
أثار كلما يُردِّدوها أن امُلبكِّر العرص ذلك من السينما عشاق شأن من كان التي الجملة
ما طليعًة هؤالء، األوائل بالسينما املولعون أيد خيالهم. أو نظَرهم الشاشة عىل ما يشءٌ
بالكامل»، تكنولوجيٍّا «فنٍّا كونها من الرغم عىل الصامتة، السينما بأن شعورهم بسبب
بعده، سيأتي الذي للجيل بكتابته الرسم. وخصوًصا األقدم، أشقائها عن رة ُمتأخِّ كانت
تكنولوجيٍّا فنٍّا بوصفها السينما، بأن مقتنًعا هذه، الدونية عقدة حساباته من بازان أسقط
يظهر يشء كل جعلت — الجحيم) إىل الفن (وليذهب تكنولوجيٍّا وسيًطا بوصفها بل —
املوضوع مستغلة تتقدم أن السينما شأن من كان ُمبِهًرا. يكون ألن قابًال الشاشة عىل

تناوله. عىل تجرَّأت الذي
أتى هذا لكن الجديدة»، «املوجة النهاية يف تصري أن الجديدة» «الطليعة شأن من كان
الثقافية املعارك وامتدَّت الحرب، بعد ما حماسُة فرتت نفسه، الوقت يف تقريبًا. َعقد بعد
أربعينيات يف بالكاد الجديدة الواقعية نجت األفالم. نقد حقل إىل الباردة الحرب لعرص
بفاعلية نجح للجودة» «نظام يف السينمائية املؤسسة دت تجمَّ فرنسا ويف العرشين، القرن
ويف هذا، كل من الرغم عىل الشاشة. عن الجديدة واملواهب الجديدة املوضوعات إقصاء يف
سينما تمييز من بازان وتأكَّد التصدعات. يف طريقه يشق عميق تيار كان نفسه، الوقت
فاردا أفالم ألول حماسية مراجعة يف السطح. عىل ظهورها وقت ومستقلة وواعية جادة
من املرحلة هذه يف الطليعة تعنيه أن ينبغي ما بدقة أوضح ،(١٩٥٤ عام يف ُصنع (الذي

التاريخ:

تعريفها إىل نتطلَّع كنا التي الطليعة فكرة جيًدا كورت» بوانت «ال فيلم ح يُوضِّ
املوضوع وإنكار الشكيل التجريب عن بعيًدا .«٤٩ «أوبجيكتيف نادي أيام يف
الحميمة، باليوميات عملها فاردا تَرِبط العرشينيات، منتصف طليعة ميَّزا اللذَين
الغائب بضمري يظهر أن ل يُفضِّ الذي املتكلم رسد وهو أفضل، حتى هو بما أو
سيكون فيلمها أن يعني ال «الطليعة» التصنيف هذا أن نأمل دعونا ًظا. تحفُّ
أو غرابته بسبب طالئعيٍّا نسميه ال ألننا األخرى؛ األفالم من ِتجاريٍّا رواًجا أقل
الذي إيطاليا» إىل «رحلة فيلم مثل تماًما البساطة، يف إلفراطه ولكن تعقيده،
املشهد.7 تصميم وليس املوضوع حيث من وخصوًصا به، يُقارن أن يستحق
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ثم محدَّدة، سينمائية لقيمة يَنضب ال الذي بامَلعني بازان استعان األغلب، يف يفعل كان وكما
دعاية، أي دون السينمائي. الحقل يُغذي خفي جمايل تيار إىل وصل حتى حدسه من ع وسَّ
متوقعتنَي غري ُمتوازيتنَي رحلتني يف إيطاليا» إىل و«رحلة كورت» بوانت «ال من كلٌّ رشع
مستقبل مع لقاء تجاه ورائهما من الجريئِني) (واملشاهِدين السينما ساحبنَْي ١٩٥٤ عام
يف سعيَديْن، غري لكنهما لطيفان، زوجان بها يقوم حقيقية رحلة فيلم كل ن يتضمَّ الفن.
بصيد تُشتَهر التي سيت بلدة فاردا (اختارت املتوسط البحر عىل تقليدي مجتمع قلب
وغريب لألبطال تقريبًا مفهوم غري هذا أن ورغم نابويل). روسيليني واختار األسماك،
عىل برسعة) (يعيشون زمانًا تمتلك االجتماعية الجماعات هذه فإن املشاهد، عن تماًما
التقاء من الناتج االحتكاك يُصبح وجمهورها. السينما ومنهم السائحني، حس من الضد
أمد» «طول يحيط حيث االلتهاب؛ لدرجة الدراما حرارة من يزيد ثم مضجًرا، حياة أسلوبي
واملهرجانات) والطقوس والوفيات، واملواليد الطعام، وتناول (العمل املتكاملة الثقافات
عنها امُلعربَّ األزمات وهي ويَتجاوزها، املتوسطة، للطبقة الحديثة للحياة التافهة باألزمات
ح ليُوضِّ و«التقليدي» «الحداثي» باستخدام الزوجية.8 بالعالقة االلتزام يأكل الذي بامللل
روش جون كان التي املزدَوجة اإلثنوغرافية من وفاردا روسيليني يقرتب بعًضا، بعضهما
أجل من مًعا ثقافتني روش أنتجها التي التشاركية» «الوثائقيات تدفع آنَذاك. يَعتنقها بدأ
عىل بالسيطرة منهما أليٍّ السماح دون بهذا والقيام ثقافة، لكل الخفية الجوانب إضاءة
بمثل بياريتز مهرجان منذ روش مرشوعات دوًما يتتبَّع كان الذي بازان استمتََع األخرى.9
خارج تجعله لدرجٍة عصيٍّا موضوًعا تُكاِبد أن السينما عىل كان حيث االستكشافات هذه

التقليدية.10 األفالم صناعة نطاق
عاَمي بني الوقت: ذلك يف لبازان واضًحا وكان واضًحا، الزمني الرتتيب اآلن يبدو
قطيعة والعرشين) الخامسة ابن وويلز (رينوار، بُطوليان مخرجان أعلن و١٩٤١، ١٩٣٩
(روسيليني، آخران ُمخرجان وضع ١٩٥٤ عام ويف واسع؛ نطاق عىل «كالسيكي» هو عما
نمط ويف املوضوع، يف «حداثي» هو ملا جديًدا معياًرا ربيًعا) والعرشين الخمسة ذات وفاردا
إيطاليا» إىل «رحلة فيلم إن «كاييه» يف ريفيت كتب ناضج. جمهور مخاطبة ويف اإلنتاج،
االنتقاَل هذا تُحِدث كانت تجتاَزه.»11 أن املحتَرضة السينما كل عىل ويجب صْدًعا، «يشقُّ
فرنسا (يف القصرية الوثائقية واألفالم باألساس) إيطاليا (يف الجديدة الواقعية الحديث إىل
هذا وفعلت اإلنسانية، من الحرب بعد ما حياة تجريد لها موضوًعا اتخذت التي باألساس)
لتلخيص أُصالء». «مخرجني نسميَهم أن يمكن من فقط يستخدمها مطاوعة، بكامريا-قلم
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شكيلٍّ بياني مخطط عىل جديدة مرحلًة بلغت ألنها حديثة السينما تُصبح لم بازان، رؤية
ُكتَّاب لها وضعها التي السيناريوهات كل هجر بإمكانها كان أنه أدركت ألنها ولكن للنمو،
خارج عالم تعقيدات تواجه حتى ذلك، عليها ووجب الكربى، االستوديوهات يف السيناريو
كان ذاتها، لتُصِبح نفسها عىل تتغلَّب أن َحرفيٍّا السينما عىل يجب كان السينما. جدران
رواسب يف وراءها يَكمن ما إىل الوصول أجل من املزعومة خصوصيتها هجر عليها يجب

(بريسون). الداخلية الحياة أو (رينيه) الثقافة أو (روسيليني)، التاريخ
تمكن ثورية. بأنها ال تطورية، بأنها والثقافة الفنون إىل بازان نظرة تسمية يجب
من الصلة، ذاَت األنواَع األحياء علماءُ يُعاِمل كما كلها وأشكاله الفن ُصنوف بمعاملة بازان،
ُمصمًما كان التي األفالم من الالنهائية للمجموعات املختلفة والكثافات الرسعات تصنيف
١٩٤٧ عامي بني (نُرش الفن» «سيكولوجية مارلو كتاب أتاح النسيان. من حفظها عىل
الداخلية، النمو ألنماط طبًقا الثقافية الظواهر تتغري الالزم. العمل إطاَر لبازان و١٩٥١)
ويستطيع بينها. التماُزج عن فضًال البيئية، الضغوط عرب نفسه الوقت يف تشكيلها ويُعاد
السينما ر و«تطوُّ الغرب» أفالم ر «تطوُّ مثل مقاالت عىل مالرو تأثري يدرَك أن بسهولة املرء
صيغة عىل جميًعا املقاالت هذه تَعتمد السينما». لغة ر «تطوُّ بينها واألشهر الفرنسية»
الكالسيكية إىل البدائية من بمراحل، يمرُّ الفنون من نوع وكل ثقافة كل أن فرضية من
حوله من بنشوئها بازان شَعر التي الحديثة» «السينما كانت خ. التفسُّ إىل التكلُّف، إىل
الحق. وقٍت يف التكلُّف إىل حتًما تتحوَّل أن قبل ما لفرتٍة بقوة ر تتطوَّ أن يُفَرتض مرحلة
الفني للشكل املستقل التطور ُمخضًعا للتاريخ يستجيب الحديث فإن اسمها، يوحي وكما
باللحظة اإلمساك عىل األخرى، الفنون تفعل مما أكثر السينما تُحافظ الراهنة. للهموم
(تُحدَّث) ى تُرقَّ التكنولوجيا هذه وألن أمامها، ما ل تسجِّ تكنولوجيتها ألن دائًما؛ التاريخية
عىل ولكن بالتأكيد، ر تتطوَّ السينما فإن ولذا للزمن. مواكبة بتمثيالت لتسمح باستمرار

. املتغريِّ باملوضوع الصلة وثيق نحٍو
أحد نفسه (وهو باك دو أنطوان يُميِّز خ، املتفسِّ الحايل لعرصنا امُلِرشف املوقع من
بازان، زمن يف فاعلة كانت عدة حداثات بازان) أعمال عىل تربَّى الذي «كاييه» مجلة نقاد
النقاد تتبَّع حينما فقط، األوىل املرحلة تحديد عىل عكفُت مبارشة.12 موته بعد وخصوًصا
خالل من مطروقة غري موضوعات قدَّموا الذين املغامرين األفالم صناَع النظر بعيدو
ويف الفرنيس، «السينماتيك» معهد يف األفالم هذه ُقدِّمت حني قة. خالَّ وأساليب أشكال
األفالم، هذه ُقدِّمت حيث العرشين، القرن خمسينيات يف الفنون ومسارح السينما نوادي
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لألعمال متينًا أساًسا ر لتوفِّ دوري؛ نحو عىل أقدَم أعماٍل من منتقاٌة مجموعة ُعِرضت
يشء إىل العالم لتحويلهم وهوكس وآيزنشتاين، وفورد، والنج، مورناو، امتُِدح الحداثية.
العرض. دار يف الجماعية امُلشاَهدة تجِربة يف فاعليته اختبار باإلمكان كان يشء ساحر،
ناًرشا العرشين، القرن خمسينيات خالل «كاييه» يف الرئييس الذائقة صانع هو رومري كان
هذا صار بازان، رحيل بعد ذلك، من الرغم عىل النقد. سينما من أكثر الكشف سينما
حبي» «هريوشيما فيلما حدَّدها مالءَمة أكثر بطريقة حداثية مَلهمة يستعد بالسينما الوَلع
الجماهريَ، الطليعي) (شبه الشكيل رينيه تجريب تحدَّى مارينباد». يف املايض و«العام
كانت املوسيقى. يف وبوليه بارتوك أو الرسم، يف وروثكو دوبوفيه جون فعل مثلما
باك دو ر يُصوِّ العرشين. القرن ستينيات يف الفن تقدم مقياس هما والرفض الصعوبة
جانب، عىل .١٩٦٣ عام عىل مركًزا العقد، هذا خالل سينما» دو «كاييه قلب يف رصاًعا
الجانب وعىل يُفاجئَنا. بأن للعالم تسمح برأيهما السينما كانت اللذان وتروفو رومري وَقف
النقد أهمية أكَّدا اللذَيْن الخصوص، وجه عىل ريفيت وكذلك جودار حداثة كانت اآلخر،
بريخت نحو انتقاًال ُمبديًا رومري، من املجلة تحرير رئاسة ريفيت توىل والسيايس. الثقايف
والبنيوي. السيميائي املذهبني إىل انتقال حدث حتى طويل وقت يمرَّ ولم بارت، وروالن
احتفظت جذرية، أكثر انتقاالت شهدت التي بعدها، وفيما الفرتة تلك خالل «كاييه»، لكن

«الكامريا-القلم». وبفكرة باألسلوب، بهوسها
العالقات حول أسئلة كذلك) والثقافة (والفن للسينما التطورية التصورات تُثري
االستفهام عالمة تظهر وطالئعي.13 وحداثي كالسيكي مثل مصطلحات بني العائمة
دومينيك كتاب عنوان لتؤكِّد جديد من السينما؟» هي «ما بازان كتاب عنوان آخر يف
عام الصادر أومو جاك كتاب وعنوان حديث؟» فن «السينما، ١٩٩٥ عام الصادر بايني
بحكم الحداثة لكن حديث، هو بما ُمرتبطة دائًما السينما كانت ربما «حديث؟» ٢٠٠٧
الحديثان الكتابان هذان يعرتف العالقة. بهذه يُخلُّ نحٍو عىل ، التغريُّ يف تستمر تعريفها
مان يتجشَّ بينما لكن بامتياز، الحديث الفن بأنها لنفسها امُلستمرة السينما تسمية بحقيقة
ما لحظة أن يُدركان فإنهما الحديثة»، «السينما من عدَّة لنُسخ والتأريخ التحديد عناء
حدث هذا كان إن — الفرتة تلك يف السينما شعرت مميَّزة. لحظة كانت الحرب بعد
األوروبي املشهد هو الواقع يف كان ما تمثيل مَلهمة ُكفئًا كانت أنها — وقت أي يف
الجديدة، واألعراُف الجديدة، املعتقداُت جعلت التحول. الرسيع واالقتصادي االجتماعي
وأهمية عرصية الفنون أكثَر السينما — املرفوعة التبادل ورسعُة الجديدة، والتكنولوجياُت
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رأينا، فكما بمفردها؛ دائًما تقف كانت أنها يَعني ما نادًرا هذا لكن الثقافية. الناحية من
التي الثقافة مع تعايُشيٍّا ارتباًطا مرتبطة تكون أن عىل وقدرتها بأهميتها بازان آمن
خاصة األخرى، الفنون خالل من تعقيًدا أشد نحٍو عىل متاحة ثقافة وهي معها، تَشتبك

واألدب. الرسم

السينما نشوء

أسس الذي الفوتوغرافية» الصورة «أنطولوجيا مقال مؤلِّف بازان بازانني: هناك أن الواقع
— الجديدة الواقعية إىل برينوار، ومروًرا سرتوهايم، زمن من — السينما لواقعية تاريًخا
محليٍّا األول يَُعد حداثية. سينما يَدعم الذي َمشوبة» سينما أجل «من مقال مؤلف وبازان
مراجعتها يف ميشيلسون أنيت اختلفْت ني. معَّ سياسة نمط عن مدافًعا بازان كان لو كما
ألنها الواقعي؛ لألسلوب ميله مع السينما؟» هي «ما لكتاب سلبية، كانت وإن الَفِطنة،
كتبت التاريخية. الطليعة ويف السوفييتية املدرسة يف راسخ تقليد عن دافعت نفسها هي
للحداثة.14 ة مضادَّ كانت جمالياته لكن حديثة، سينما نارص ربما بازان إن ميشيلسون
باسوس)، ودوس (فوكنر، األمريكية الروية وبني بينه بالربط روسيليني امتَدح حيثما
وهو جذرية، أكثر كاتب وبني بينه الربط واستطاَعت آيزنشتاين، ميشيلسون لت فضَّ
تقدير يف رأينا، كما فشل، لكنه جديدة»، «طليعة بازان دعم ربما جويس! جيمس
الحرب بعد ما لعرص الحقيقية بالطليعة االعرتاف أو (البنائية) التاريخية» «الطليعة
جودار أفالم عن سيقول بازان كان ماذا ميشيلسون تتساءل براكيج). ستان رأسها (وعىل
بعد بازان. تنتقد باإلنجليزية كاتبة أول ميشيلسون كانت مشاهدتها؟ من يتمكَّن لم التي
بمزيد نفسها املسألة كارول نويل أثار لبازان، ميشيلسون نقد عىل عاًما عرشين مرور
الفوتوغرايف، تكوينها يف لة املتأصِّ الواقعية من ينبع السينما جوهر كان إذا العمومية: من
إنتاج قطاعات شأن من تحطُّ الواقع من لدرجة طبًقا األفالم يصنف بازان أن بد فال
سيجد باملئات تُعدُّ التي مقاالته يف ق بتعمُّ يقرأ شخص أي لكن ويَستبعدها.15 بل كاملة،
قيمه بالتدريج ظهرت التاريخ، مع تواُفًقا أكثر ناقًدا الجوهراني» «بازان ال هذا من بدًال
آمن الثاني البازان هذا الجديدة. الواقعية وراء فيما رؤيته امتداد مع وتنوًعا، تعقيًدا األكثر
الذاتي بتصوره السينمائي الوسيط تضحية شاهد جوهرها»؛ يسبق السينما «وجود بأن
الذي بازان بداياته، يف بازان إن نقول ولعلنا بذلك. واحتفى املتنوِّعة، مواجهاته يف النقي
. بالدالِّ أكرب بقدر يهتمُّ كان ،١٩٤٥ عام الفوتوغرافية» الصورة «أنطولوجيا مقال صاغ
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فكان ،١٩٥٢ عام مشوبة» سينما أجل «من مقال يف رؤاه عزز الذي بعُد، فيما بازان أما
نضع حتى النشوء»، «مقال األخري املقال َي أسمِّ أن يل اسمحوا باملدلول. أكرب بقدر يهتم
فنية صورة لك تَعرض التي بيكاسو لوحات بعض مثل واحد؛ إطار يف البازانني هذين

واحد. آٍن يف وجانبه بمقدمته لوجٍه
املرحلة إىل تشري شهرية بملحوظة الصورة» «أنطولوجيا مقال ينتهي الحقيقة، يف
الضخمة املزاعم تقلب لغة» أيًضا «السينما املفردة الجملة هذه بازان: تطور من الثانية
الظاهرة لتفسري كاٍف غري لكنه للسينما، رضوريٍّا يكون ربما الذي الخام، التصوير بشأن
إسهاًما يُسهم التصوير إن سيقول بازان كان ربما اليوم، بازان. بها يهتمُّ التي الكاملة
وُهويتها االجتماعي، السينما نمو عن ماذا لكن للسينما. النووي الحمض يف جوهريٍّا
كتاب يعتمد ربما بها؟ تقوَم أن منها يُطلب التي األدوار مع تكيُّفها أثناءَ التاريخية،
الفعلية «القيمة» لكن التصويرية، للواقعية األولية النفسية القوة عىل السينما؟» هي «ما
داخل تتطور أنها تَعني لغة» أيًضا «السينما أن حقيقة ألن تاريخيٍّا؛ مشكَّلة للسينما

الثقايف. الخطاب من نطاق
القصرية؟ الفقرة بهذه مقاالته أشَهر أنهى حينما بازان بال يشغل كان الذي ما
الحًقا أضيفت لكنها ،١٩٤٥ عام نرش الذي األصيل املقال يف تظهر ال الجملة هذه أن الواقع
بقراءة .١٩٥٨ عام يف نصوصه يجمع كان حني أدخلها التي التعديالت من كثري ضمن
الخيط جذب من أكثر هو ما تفعل فإنها السينما؟»، هي «ما كتابه سياق يف الجملة هذه
إبعاد يف ُمتسبِّبة ذلك، من بدًال العدسات وتُغريِّ واحد، مقال يف معقدة مقولة يَكشف الذي
«األنطولوجيا» مقال أن ورغم آخر. ببعد لرُيى التصويرية، السينما وهو النقاش، هدف
ولكنه ناشئة، مسرية يف البدء إشارة عمل ١٩٥٨ عام يف يعمل ال فهو أساسيٍّا، مقاًال يبقى
ِبناء يف بازان جمعها قطعًة خمسني من ألكثر الداعم رومري) سماه (كما الزاوية» «حجر
املجلد مسوَّدة فقط لريى بازان عاش املهنية. مسريته نهاية يف مجلدات أربعة من ضخم
املثرية األخرية الجملة فإن لذا واللغة». «األنطولوجيا هو فرعيٍّا عنوانًا له وضع الذي األول
قراًرا تبدو «األنطولوجيا» نقاش يف صلة ذي غري نحو عىل «اللغة» تُقحم التي لالهتمام
ثالثة عىل يحتوي مجلد يف منطقية استمرارية لصنع — املحرر — بازان من حصيًفا

تماًما. مختلفة فصول
لكنه بازان أعدَّه الذي السينما؟» هي «ما من الثاني لإلصدار ننتقل دعونا اآلن،
أجل «من بجملة يُفتتح الذي األخرى» والفنون «السينما املعنون اإلصدار هذا يَره. لم
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بالنظر السينما تُدَرس ال هنا األدبي. للتواؤم ة دقَّ معالجاته أكثر يُعترب مشوبة»، سينما
األخرى الفنون إىل بالنسبة ملكانها الخارج إىل بالنظر ولكن الخلوي، لتكوينها الداخل إىل
الفنون من نوع أيُّ يحتلَّها لم خالية منطقة يف موقعها تتَّخذ أن يجب هل بها. املحيطة

شائكة؟ ثقافية منطقة يف معها تتواطأ أن عليها يجب أم قبَلها،
يجب حي، شكل أي مثل لتفكريه. االتجاهني هذَين يف تضاد بأي بازان يشعر لم
(أي امُلفرتضة الذاتية بهويتها ُمضحية بها، املحيطة الظروف مع التكيُّف السينما عىل
تكتسب هذا، خالل تواؤمها). (أي التاريخ عرب تتَّخذه الذي بالشكل تنضج وهي وجودها)
عرشة السادسة يف صبي يمتلك ربما تماًما. البرش يفعل كما ووظائف، انتماءات السينما
املثال، سبيل عىل عاًما، لعرشين سفينة عىل العمل بعد لكن فطرية، وشخصية معيَّنة ميوًال
سنقوُل ماذا والسياسة، الدين يف وانخراطه للزواج تجِربته وبعد اتًا، نحَّ أو الجيش، يف أو
أفضل يف التواؤم. خالل من نضج لكنه واألصلية، التشكيلية شخصيته يفقد لم ربما عنه؟
واالنتماءات الوظائف فإن يحبها، بازان كان ماالرميه لستيفان جملة وباستخدام األحوال،
أن بعد فقط عليه تكوَن أن يُفَرتض ملا تتغريَّ األشياء «إن داخلها: من السينما تغري إنما

عليه.» هي ما تصبح
بسيطة الفلسفة «إن قال: الذي ريكور بول «إسربي» مجلة يف بازان برفقة كان
املشكلتنَي كلتا واآلخر.»16 نفسه واليشء واملتعدِّد، الفرد فقط: مشكلتان فهناك ا. حقٍّ للغاية
ألن معهم؛ يتعامل الذين اآلخرين عىل الفرد «يكونه» ما يَعتمد املواءمة. مسألة يف تظهران
يف يتطور يشء كل أن يبدو حينما حتى هويته تحفظ املرء يُراكمها التي والوعود الرهانات
مهمة الواقعية كانت ربما مسريتها. خالل يتغريَّ السينما» تكونه «ما أيًضا وهكذا حياته.
اهتمامات جلب الخمسينيات َعقد لكن مبارشة، الحرب بعد السينمائية الحداثة لتطور
السياق، هذا يف املثىل. الحداثية مراحلها يف أخرى بفنون مرتبطة ثقافية اهتمامات أخرى،
لحدوث املشهد بازان مهد ومدحهما. نقائه» و«ال السينمائي الوسيط لتنوع بازان نظَّر
ليجعلهما ١٩٥٨ عام خطط أن سبق حينما و«النشوء» «األنطولوجيا» مقايل بني التضاد
املقاالن هذان احتل عة. املجمَّ أعماله من التوايل، عىل والثاني، األول الجزأين مستهلِّ يف
يف وظهر عام، من أكثر منذ تبلَور قد كالهما كان حيث أعماله، ضمن رئيسيٍّا موقًعا

العايل. العلمي التأهيل ذوي للقراء موجهة نخبوية جماعية مؤلفات
لحظة يف التاريخ إىل الوجود ومن التواؤم، إىل الواقعية من بازان اهتمامات انتقلت
التي مقاالته بفحص ،١٩٤٨ عام إىل بازان ل تحوُّ نقطة تتبع يُمكن تحديدها. يُمكننا
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باأللفة بازان فيه شعر الذي اليساري الكاثوليكي الكيان وهي «إسربي»، مجلة يف نُِرشت
ومدرسة السينماتوغرافية «الواقعية مقال ظهر العام، ذلك من يناير يف حد. أبعد إىل
خالصة». بوصفها السينما أو «االقتباس مقال يوليو شهر يف ظهر بينما اإليطالية»، التحرر
األمريكية الرواية جماليات عن يتحدث قسًما يحوي الجديدة الواقعية مقال أن صحيح
يف زميلته مانييه، كلود-إدموند الفرنسية األديبة من بازان تعلمه يشء وهو املعارصة،
السينما مكان عن منهجية أكثر بحث هو خالصة» بوصفها «السينما لكن «إسربي»،17
اصطالحية بجمل املقال بكتابة البحث. يف اجتماعيٍّا نهًجا لبازان يفتح األخرى، الفنون بني
وولرت فعل كما األصالة، من أكثر بالصنعة يحتفي فإنه األولية، الثقافة بدراسات تليق
الصحي التكاثر إىل يعيداِننا والسينما الراديو إن بازان يقول «الراوي». مقال يف بنيامني
أيُّ الوسطى. العصور يف الحال عليه كان كما الخصبة والحكايات واألساطري، للخرافات،
املؤلف ل نبجِّ قد وبينما مواقف؛ يف شخصيات من يتكوَّن مادي غري عقيل بناء هو رسد
نرشه فإن طريقة؛ بأحذق أو األوىل للمرة الرُّوح، لهذه البناء، لهذا ماديٍّا جسًدا منح الذي
بامتداد له يَسمح خالصة) مجرَّد إىل اختصاره حتى أو أخرى، ووسائط أخرى، لغات (يف

كامل. ثقايف
عام يف شخصية. بأزمة فيه يمرُّ كان وقت خالل االقتباس مسائل نحو بازان اتجه
ومرشوع ستالني عن ُمرِهقة نقاشات يف الغربيِّني، األوروبيني ككل بازان، انخرط ،١٩٤٩
بالسل، إصابته بسبب املستشفى فيه دَخل الذي العام هو كذلك العام ذلك وكان مارشال.
انتقاء فيه يُمكنه الضواحي يف بيت يف أخريًا واستقرَّ باريس، خارج ة َمصحَّ إىل انتقل ثم
من وتحرُّره ،١٩٥٠ عام يف يومية مراجعات بكتابة التزامه من تحرُّره وبعد نشاطاته.
كثريًا انخَفض كوريا، يف العسكري ل التدخُّ بعد تها ِحدَّ زادت التي السياسية التوترات
السينما صلة عن امُلبعثَرة أفكاره لتجميع الفراغ ووجد يكتبها، كان التي املقاالت عدد
إىل مال فقد أقل، بصورة السينمائي العرض دور ارتياده ضوء ويف األخرى. بالفنون
واألفالم للوثائقيات ُمشاهدته قلَّت بينما الشهرية، املقتبَسة السينمائية األعمال كل ُمشاَهدة
الِحْمية هذه بسبب ربما الواقعية. عن أفكاره غذَّت أن سبق التي األجنبية الطويلة الروائية
دو «كاييه مجلتَي تأسيس خالل ًظا تحفُّ األكثر رفاقه مع نقاشاته وبسبب السينمائية،
بازان تأمل ،(١٩٥٠ (عام التليفزيون» – السينما – و«الراديو ،(١٩٥١ (عام سينما»
كلمة تحلُّ هنا املواءمة. تُثريها التي االجتماعية املوضوعات يف تأمله بقدر الجماليات يف

عليها. امُلختَلف الكلمة بوصفها «الخالصة» محل «األمانة»
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«يوميات بريسون لفيلم والدقيق املفصل تحليله البعيد، مسكنه من بازان أرسل
بالتزامن للجمهور نُرش سينما». دو «كاييه من الثالث العدد يف ليُنرش األرياف» يف قس
جزئَي كال كان «إسربي». مجلة يف األول» الجزء والسينما: «املرسح مقال صدور مع
رئيسية عبارات وكذلك ريكور، كتبها مقاالت ن تتضمَّ أعداد يف منشورين األخري املقال
«املرسح مقاَل أعدَّ بازان أن بد ال بيجوين.18 ألبري الجديد، «إسربي» تحرير رئيس بقلم
العام ويف الجادة. للفنون وقته كرَّس متعلِّم، لجمهور إياه موجًها شديدة، بدقة والسينما»
للمرة ح يوضِّ أن النخبة، إىل كذلك املوجُه َمشوبة»، سينما أجل «من مقاُل استهدف التايل،

األدبيني. والوظيفة لإلرث الوريث هي السينما أن حاسم، نحو وعىل األخرية
عىل اليابان يف نُوقشت قد األساسية السينما نقاء» «ال معضلة أن يدري بازان يكن لم
«حركة رصاحة يُسمى يشء هناك كان مبارشة، وبعده ١٩٢٠ عام قبل هناك، مفيد. نحو
السينما من ف يُسخِّ الذي املرسحي النموذج عىل لالنقالب تهدف وكانت النقية»، األفالم
«سينمائية»: تعني «نقية» كلمة كانت البداية. من اليابان يف امُلنتجون يَتبعه كان الذي
«ِبنْيش» ِقبَل من مصاِحب صوتي تعليق دون للجمهور ف يتكشَّ الخالص السينمائي الفيلم
يف ووضعها الصور تصوير يجب حيث ُمعنونة؛ فواصل وبال صامت)، فيلم عىل (معلق
الحركة هذه أن االندهاش، يُثري ومما بذاتها. املشاعر وتولِّد القصص ر تُطوِّ بطريقة تتابع
امُلتعلمني هؤالء أن التناقض، بل نفسه، بالقدر االندهاش يُثري ومما الروائيون، يدفعها كان
مستقبل فإن لذا الغربية. النماذج بتقليد الخريطة عىل اليابانية السينما لوضع سَعْوا
بمجهود فقط ولكن نقي، نحو عىل ويابانيٍّا نقيٍّا، يكون أن له يُراد كان اليابانية السينما

األوروبية. واألفكار الروائيني
شهري نقي» «فيلم يف كبري نحو عىل أفكارها أُنجزت يبدو، كما الحركة، تلك َفناء بعد
لصور تجميع وهو مادنس») أوف بيدج («إ الجنون» من «صفحة باسم ١٩٢٦ عام
ُكتاب أفضل أحد كتبها «الصفحة» هذه َعَريض، نحو عىل تفسري.19 بال تتواىل ذهنية
أيُّ أدرك هل كاواباتا. ياسوناري وهو الحًقا، نوبل جائزة أحرز العرشين، القرن يف النثر
شهري لكاتب خالص نحٍو عىل السينمائي الفيلم شخصية بها تَدين التي املفارقة شخص
التي الديناميات نوع هو بالضبط هذا الشاشة؟ عىل ُعرضت سيناريو من ولصفحات
شأنه من وكان بقياسها؛ ويبدأ لها يسجِّ كيف عاًما وعرشين بخمسة ذلك بعد بازان عرف
«الرواية»، وظيفة تَرث ألن ناشئة) تزال ال كانت (التي السينما استعداد كذلك يمتدح أن
هناك ليس أنه يعتقد كان أنه الواقع أخرى. ومهمات أنماط باتخاذ لألدب يسمح قد بما

كبري. بقدر الوسائط ومعظم األعمال معظم فيها تختلط ثقافة فضل إلنكار سبب
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جاز («ذا الجاز» «مغنِّي فيلم قبل ظهر الذي الجنون» من «صفحة أن والواقع
املستقبل يف امليض للسينما يُمكن أنه أوضح واحد، بعام (١٩٢٧ كروسالند، سينجر»؛
ناقد أول كان لينارت روجيه أن رأينا ما. نحٍو عىل خاصة، واللغة الصوت بصحبة
الشفافة» «الصور نقاء تدنيس عىل جرؤ عندما الهجني الشكل فعالية إىل يُشري سينمائي
«لقطات» بتسميتها سعيًدا كان التي والصورة الصوت من الصلبة الكتل لصالح الثمني
دو و«كاييه بازان لظهور أدَّى الذي الفكر نمط للنور خرج هنا ومن خاطر. طيب عن
وصلنا «لقد خصوًصا: الشباب وتالمذته رومري إريك إعجاب لينارت اجتذب سينما».
التي لألفالم … لينارت روجيه … تفضيل لنا شعاًرا فيها نتَّخذ التي النقطة إىل تقريبًا
بوصفها السينما الرجَلني كال دَعم سينما.»»20 ليست «هذه عنها: يقول أن للمرء يُمكن
بجالء حه ستُوضِّ وكما الجميلة». «الفنون ى يُسمَّ ملا مضاد اتجاه يف املوضوع الواقع، فنَّ
الذين البرش من سينمائية أكثر يشء يكون أن يمكن يشء من فما الحًقا، رومري مسرية
موسيقى، رومري يُضيف ما نادًرا مقرَّبة. سينمائية لقطة يف بعض إىل بعضهم يتحدَّث
رومري كان ما وهذا — الجمال ينبثق ألفالمه. تصويرية زينة أو صوتية، مؤثِّرات أو
الفني البناء من وليس ويشاَهدون، يُصوَّرون كما واألشياء الناس من — برصاحة ينشده

«كومبا»: صحيفة يف كتب ،١٩٤٩ يونيو يف للصورة.

ما يفعلون ُمتخيَّل [سينمائي] نقاء خسارة ينَعْون زالوا ما الذين أولئك دعوا
اللغة، وهي للتعبري، االعتيادية القوى أكثر من بتجريدها الرس: بهذا يشاءون
يف إلدخالنا مثالية طريقة صنع أجادت الصامتة األفالم يف الشخصيات فإن
بامتداحهم باإلطراء امُلشاهد وبشعور رمًزا. أو عالمة يشء كل أصبح قلوبهم.
الشاشة، عىل فينبغي اآلن، أما يرى. أن ونَيس يفهم أن عىل امُلشاهد عِمل لذكائه،
إىل الرجوع الناطقة، السينما ابتكار منذ الدخيلة املهمة هذه من تحرَّرْت وقد
هو املظهر الناطقة، األفالم يف ن. تُلقِّ أن ال تعِرض، أن وهو الحقيقي، دورها
وليس التجسد، فيه هو عالم داخيل، عالم جوهر نفسه عىل يضفي وهو الروح،

العالمة.21

الداللة التماس قدر من رومري أنقص مودرن»، توم «يل مجلة يف نفسه، الشهر يف
بشكل تنتمي مهمة يتبنى هذا ألن التحرير»؛ طقوس أو الصورة «مطاوعة خالل من
الصورة، تجريدات عىل س تؤسَّ ال التي السينما، أما والشعر. واملوسيقى للرسم مالئم
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السينما، مثل هو، الذي الوحيد الفن «من تستعري أن فينبغي اللقطات، كثافة عىل ولكن
دوستويفسكي، أو بلزاك ومثل الرواية. وهو واحد، آٍن يف وكتابة املشهد لعنارص تنسيق
بكائنات ولكن بالكلمات تُكتَب ال الرواية أن التعبريات لتنقية احتقارهما يُثِبت اللذَين
داخل أسلوبه عىل العثور فرحة سيعرف املستقبيل فامُلخرج-الكاتب العالم؛ من وأشياءَ
يف عرضهما املقرر من كان فيلَمني املثال سبيل عىل رومري يتَّخذ الواقعي.»22 العالم نسيج
وفيلم ء»، األجالَّ أمربسون «آل ويلز فيلم وهما املنبوذة»، األفالم «مهرجان يف التايل الشهر
يستوعب املثالني، كال يف رواية. من ُمستَمدٌّ وكالهما بولونيا»، غابة «سيدات بريسون
التباسات فقط: جزئيٍّا يُعَرف أن يُمكن ما يشمل) (بمعنى ُمنضبط سينمائي أسلوٌب
يرى الحدث. ملرسح التعبريية والطبيعة والشخصيات، لألشياء الخفية والخواص اللغة،
خارج أو باطني ألنه خفيٍّا؛ الكثري ظل لو حتى األفالم، هذه التقطته ما مبارشة املشاهد

املشهد.
هذا وفعل للغاية، تجريدي نحو عىل رومري صاغه ما تحديد مهمة لبازان ستُرتك
حينما مرتجمه أبرزها جملة يف لربيسون. بولونيا» غابة «سيدات بفيلم يتعلَّق فيما أيًضا
التعبري لذروة وصل بريسون إن بازان كتب اإلنجليزية، قراء إىل مرة ألول بازان قدَّم
أعمال أحد صفحة خلفية عىل سيارة زجاج ممسحة صوت «كان مشهٍد يف السينمائي
إن بازان يقول راسني.»23 مرسحيات يشبه حوار إىل لتحويله يلزم ما كل هو ديدرو
انتباهنا. عىل يتنافسان إنهما بل انتباهنا، مشتِّتة املنطوقة، الدراما تُضاد املحيطية األصوات
تتقاطع والتي الحبكة، أساس هي التي ديدرو حكاية لزمن املفاِرقة األصوات، هذه مثل
هي الكالسيكية، الرتاجيديا تجريد إىل ترتقي مواءمة مع الجمالية الناحية من أغراضها
يف «التعطُّل» هذا مثل وتعطلها.»24 آلة تدخل رمل حبة مثل ُمحايدة أجنبية «أجسام
ذلك، ومع الوسيَطني؛ كال يُدنِّس أنه يبدو ربما السينما تكنولوجيا تُحدثه الذي األدب
حالة صوره»، أنقى يف «الالنقاء هو املاس» شفافية الغبار يؤكد «كما هذا أن بازان اعترب

السينما. تَُكنْه قد ما أيٍّا للسينما سامية
السينما من سنوات «سبع كتاب يف املساهمني من كثري رفع حني ،١٩٥٣ عام يف لذا،
ما فرتة يف الرائد فرنسا وُمخرج — يُساِوم ال طالئعيٍّا بوصفه بريسون قدر الفرنسية»
بسبب ولكن الروايات، يَقتبس كان أنه حقيقة من الرغم عىل هذا يفعلوا لم — الحرب بعد
وإيماءاتُهم الرواية، تصميم د تجسِّ التي البرشية املوديالت كلمات بَرزت الحقيقة.25 هذه
بازان كان بريسون. عند السينمائي» «التصوير أساس هو وهذا املادي؛ الحدث مرسح يف
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العالم. يف أدبي هو ما يُسِكن فهو الرواية؛ تحديث مجرَّد من أكثر يفعل هذا أن متأكًِّدا
يف وقراءة كتابة صورة يف فقط يوجد أدبي» هو «ما لكن املكتبات، يف الكتب توجد ربما
له. األفضل ن وتكوُّ الفضاء هذا عىل السينما تَنفِتح أن يُمِكن الرُّوحي. أو الذهني الفضاء
الشاب أن وبما منزله. يف يعيش تروفو فرانسوا كان بينما األفكار هذه بازان استنتج
للسينما السائدة للحالة البغض وذلك بالروايات، الشغف هذا يَحمل للسينما س املتحمِّ
«كاييه من والثالثني الحادي العدد يف األدبية. املواءمة يُناقشا أن حتميٍّا كان فقد الفرنسية،
للجمهورية األحداث من الخالية امُلملَّة األيام خلفية عىل ،١٩٥٤ يناير بتاريخ سينما» دو
سائدة «نزعة عنوان تحت املحادثات هذه من النابع االنفعايل تروفو مقال ظهر الرابعة،
السينما عىل للسيطرة انقالب بدايات أنه عىل رؤيته يمكن وفيما الفرنسية». السينما يف
فورية وألم غضب رصخة وأثار السينما، سة مؤسَّ بأسس تروفو مقال عصف الفرنسية،
املجلة ُمحرِّرا لطفه أن بعد حتى للمقال، الالذع امِلزاج يف بهذا الشعور يُمكنكم عليه. ا ردٍّ
املسئولني تجاه «كاييه» كراهية تتجىل للمايض، بالنظر فالكروز. ودونيول بازان اليقظان،
أحٌد يتوقع لم لكن ،١٩٥١ عام يف األول العدد من السينماتوغرافية فرنسا صحة عن
إرهابي مقال وهو الفرنسية»، السينما يف سائدة «نزعة تُميِّز كانت التي الرصيحة القسوة

الخالص. النقد كياسة خالل من السلوك لتغيري وليس واإلهانة، للتشويه م مصمَّ
الفرنسية، السينما معقل بجرأة تروفو هاجم اللزوم، لوقت بريسون ادِّخار مع
من وثلة امُلخرجني من عرشات أن تروفو ادعى لها، يوجهه اتهام أول يف «األدب». قلعة
من ألنهم الفني الشكل تطلُّعات خانوا الفرنسية السينما عىل املسيطرين السيناريو كتَّاب
ازدهرت ا، حقٍّ منه. يتطوَّرون أنفسهم رأَوا أنهم يُفرتَض الذي األدبي التقليد خانوا البداية
وجيد وفلوبري وبلزاك وستيندال زوال كتبها لروايات اقتباسات أساس عىل الجودة» «سينما
يمكن أصلية» «سيناريوهات رسميٍّا كانت التي اإلنتاجات تلك حتى وكوليت. وراديجيه
التصوير مواقع من بعناية املنحوت النوع وذلك األدبي، الحوار تعرض كانت إنها القول
الذي األدب ر تصوُّ لكن الرفيع. بالذوق يقرنونه الفرنسيون كان الذي والتمثيل، واألزياء
لكال ومدمًرا ومتملًقا، صبيانيٍّا، سينما» دو «كاييه نظر يف كان الجودة» «أسلوب يُعززه
يكتبه حينما إال قيمة ذا اقتباٍس أي أعترب «ال تروفو: كتب والسينمائي. األدبي الوسيطني
الطريقة مهندَيس كانا اللذان السيناريو كاتبا (وهما وبوس أورونش سينما». «رجل
حقها. ببخِس للسينما ازدرائهما عىل هنا وألومهما األساس، حيث من أديبان الكالسيكية)
بالعثور جانح شابٍّ تأديب يُعيدان كانا لو كما بالسيناريو، يتعلق فيما يترصفان، هما

له.» وظيفة عىل
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له األسهل من وكان األسلوب، هذا ذرائع من السخرية لرتوفو السهل من كان
ديالنوي جون لفيلم أمكن كيف النهاية، ففي زائفة. «االقتباسات» هذه أن إثبات
جيد أندريه رواية من امُلقتبس (١٩٤٦ باستورال»، سيمفوني («ال الرعوية» «السيمفونية
كريستيان فيلم تماًما مشابًها للنور يَخرج أن عرش التاسع القرن يف الرائعة القصرية
رواية من امُلقتبَس (١٩٤٨ بارما»، دو شارتوز («ال بارما» يف مستأجر «بيت جاك
تمثيالت إىل املختلفة األدبية املصادر هذه ما صناعيٌة عمليٌة اختَزلت املستفيضة؟ ستيندال
مُلخِرجني الروتيني الذليل العمل جانب إىل الكتاب مهارة تروفو هاجم ُمحايدة. سينمائية
وشغلها تقليدية، سينمائية نصوص إىل اختُزل ما تقديم عن راضني كانوا ِتجاريِّني شبه

التأنُّق. َحَسني معروفني بُممثِّلني
«أسلوب ل للرتويج يهدف ترفو كان وقته، يف امُلصطَلح هذا يستخدم لم أنه رغم
ملؤسسة املبارش الوريث بأنه نفسه يُمنِّي الجودة» «نظام كان ربما قوي. سينمائي كتابة»
تثبيط يف أسهم فقد ُمتعجِرفة، مؤسسة مؤسسة، نفسه هو بوصفه لكن، الجليلة، األدب
أدبيٍّا عمًال يجعل مميَّز كتابي جهد سوى يشء وال وإبداعيتها؛ الحقيقية الكتابة طاقة
فخوًرا كان أفراد سينمائيني إىل تروفو والء انتقل األول. املقام يف باالقتباس جديًرا
وخصوًصا كوكتو، وجون تاتي وجاك رينوار جون مثل: أَُصالء»؛ «مخرجني بتسميتهم
للكتابة. ماديٍّا رمًزا نظرهم وجهة من األفالم صناعة كانت الذين وهم بريسون، روبري

وكرَّرها مشوبة»، سينما أجل «من مقال نرش إذ بعينها النقطة هذه بازان أوضح
دي ريفيو «ال مجلة من والرواية» «الفيلم بعنوان خاص عدد يف مساهمته يف ١٩٥٨ عام

اتخذه: الذي النقدي» «املوقف ب تبدأ التي مودرن» لرت

صارم نحو عىل «ُمخلًصا» الفيلم يكون أن الجوهري األمر يكون ال ربما
للموضوعات مستودًعا ليس للسينما يَجلبه أن بالفعل لألدب يمكن ما للرواية.
عن الفيلم فصل هو يهم وما «الحكي». بماهية إحساس هو ما بقدر املهمة
هذه، النظر وجهة من «الكتابة». مع التواُصل النهاية يف يُمكنه حتى «املشاهدة»
(«ال القرمزية» «الستارة أو ريبوا»)، («مسيو ريبوا» «السيد مثل أعمال ليست
تريستيس») («بونجور التعاسة» أيتها الخري «صباح أو … كراموازي») ريدو
«مكتوبة» أعمال ولكنها مشاهد]، [تصميم «ممثَّلة» قصًصا مؤخًرا، صدر الذي
أنه، الواضح فمن ال، أم اقتباسات ن تتضمَّ أكانت وسواء وامُلمثلني. بالكامريا
الرواية.26 محل للسينما األصيل اإلحالل ونأمل ننتظر أن يَنبغي املعنى، بهذا
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قس «يوميات فيلم سالحه، أشهر العدو، يهزم ولكي مقاله، تروفو يَختتم أن قبل
للكتابة رائعة تعبريية بأمثلة حافل اقتباس وهو عرفه، اقتباس أفضل األرياف»، يف
بريسون يغري لم حيث بريسون؛ فيلم يف الشهري االعرتاف، مشهد تروفو أبرز السينمائية.
بالفعل: الكتاب يف هو ما لشحن قويٍّا سينمائيٍّا تياًرا مرَّر ذلك، من بدًال السياق؛ وال الحوار
سبق الذي السيناريو يف وغضب. بتحدٍّ عيناها تلمع الظل، من بالتدريج تخرج شخصية
إىل وُحوِّل بكامله، نفسه املشهد هذا عولج برينانوس، عىل البداية يف بوس بيري عرضه أن
عن ة معربِّ تكن لم لكنها للغاية، «سينمائي» طابع ذات «الجودة» نسخة كانت ربما فرجة.
سارتر بمصطلحات شامتًا. تروفو ح يُوضِّ كما ُرِفض ولذا حقيقية؛ سينما وال برنانوس

بوضوح. زائفة بوس نسخة كانت بينما «أصيلة» بريسون نسخة كانت حينئذ،
السينما ثقافة ميَّز الذي املتوثِّب األصيل لإلخراج معياًرا فوًرا تروفو مقال أصبح
الحداثة انتزعت الجديدة». «املوجة عهد وخالل الخمسينيات َعقد من تبقى ملا الفرنسية
كتاب أيدي من السلطة لها، تعريفيٍّا مجاًزا «الكامريا-القلم» من باتخاذها السينمائية،
ألنه مثاليٍّا؛ التوقيت كان السينمائيني. أيدي إىل ونقلتها االستوديوهات، ومنتجي السيناريو
النقاشات مركز (auteur) األصيل» «املخَرج أولوية أصبحت بالتحديد، اللحظة تلك يف
«كاييه»، يف تقريبًا عقيدة إىل وبتحوُّلها واملجالت. السينما نوادي يف تُعقد كانت التي
جودار كان وإذ الفني. الشكل نضج أجل من رضورية األصيل املخرج سياسة بدت
رفع فإنه — و«آرت» سينما» دو «كاييه — نفسيهما الدوريتني يف تروفو مثل يكتب
الهزيمة» بطعم ««انتصار راي نيكوالس (فيلم عظماء كتَّاب أكتاف عىل املفضَلني ُمخرَجيه
بروح املصبوغة األفالم أكثر … (١٩٥٨) مايسرت» «فلهلم بفيلم أشبه هو فيكتوري] [ِبَرت
جودار كان إلخ).27 … جريودو لجون تجسيد إعادة هو مانكيفيتس وجوزيف جوته»،
ففي األفالم. لصنع سيخرجون ستيندال يُشبهون الذين الوقت ذلك كتَّاب بأن واثًقا
يكون ما دائًما جماعيٍّا. عمًال تعني ال فن. إنها حرفة، «ليست األدب مثل السينما النهاية،
أسئلة، طرح الوحدة وتعني بيضاء. صفحة أمام كان لو كما التصوير موقع يف وحيًدا املرء
من رومانسية أكثر يكون أن يُمكن يشء ال األسئلة. تلك عن اإلجابة األفالم صنع ويعني

كالسيكية.» نظر وجهة من هذا
كان أنه من الرغم عىل الشباب. ُمتَِّبعيه وعارض بازان، احتجَّ النقطة، هذه عند
بالوثائقيات اهتمامه فإن الروائي»؛28 ندُّ هو النهاية «يف الفيلم صانع بأن علنًا يرصح
بالكامل. االهتمام نطاق خارج عدة مرات ويف النقدي، اهتمامه هوامش إىل التأليف دفع
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القدرة تَمتِلك ألنها التقليدية؛ الفنون عن السينمائي الوسيط اختالف الوثائقيات تُرسخ
مباليًا ال أخرى وأحيانًا إلهية، بعناية مرتَّبًا أحيانًا يظهر عالم يف اإلنسان تقليصمكان عىل
أنفسهم كرَّسوا الذين األفالم صناع أعمال يف والرغبة الخيال مصري بازان تتبع وعشوائيٍّا.
غامض نحٍو عىل إليه بازان أشار يشء البيولوجي؛ نوعهم وراء ما أنفسهم؛ وراء ما ليشء

اليشء».29 «زمن بأنه
«املوضوعات» إىل بازان انجذاب أن الوثائقيات، يستسيغ ال كان الذي تروفو أدرك
يمكن األفالم صناع وأن كذلك، الروائية األفالم عىل يَرسَي أن يُمكن التصوير عىل العصيَّة
تحدِّق ،(١٩٥٠) «سرتومبويل» فيلم يف «إخراجه». من بدًال أمامهم هو ملا يخضعوا أن
برجمان إنجريد تفعل مثلما الربكانية، ورواسبه جبل يف فاهمة غري روسيليني كامريا
تجلب الجديدة الواقعية الروح هذه الربكان. قمة عىل عاجزة ركبتَيها عىل تسقط إذ
فيلم نهاية يف حدث (كما الشخصيات عىل وجودها ليَطغى املرسح وسط يف الخلفية أحيانًا
يُصبح األحوال، أغلب ويف ذلك، من الرغم عىل .(١٩٦٢ أنطونيوني، «ليكليس»؛ «الكسوف»،
«موضوعات» هم الروائية، أفالمهم يَملئون الذين املكتوبة) الشخصيات مجرَّد (ال البرش
مالمح روسيليني يَستكِشف «املخرج»، دور من بانسحابه الجديد. الواقعي الفيلم صانع
غري ممثًال أو مانياني)، وآنا برجمان، (إنجريد وإيماءاتها وصوتها ومشيتها البطلة وجه
ال فهم طيِّعني، أم رين متحجِّ البرش أكان وسواء املحليِّني. السكان من اختاره ُمحرتف
السينمائي النص كاتب لخيال وكالء يكونوا أن الشاشة، عىل يظهرون حينما يحتاجون
لحم من املكوَّن الشخص إىل عزا بوجارت، لهمفري الجميل بازان نعي يف املخرج. أو
امُلخرجني أن إنكار يُمِكن ال أنه ورغم فيها. مثَّل التي األفالم من كثري يف النجاح ودم
الحكايات يف إبداعية استفادة منه استفادوا وترصفاته، وصوته وجهه روا صوَّ الذين
حساسية) السينمائيني أولئك أكثر (وفتن يَفتننا بوجارت فإن اختلقوها، التي املتخيَّلة
الروائي بني والجذب للشد حساسيته بازان جودار شارك أدواره.30 يَتعدَّى نحو عىل
الرجال، عىل األدوار فيه تسيطر طقًسا يوثِّق املجانني» «السادة فيلم كان إذا والوثائقي.
هذا يف هذا. من أبعد هو ملا يَذهب نوار)، آن (موا الزنجي» «أنا التايل، روش إنجاز فإن
سلم مشاهدته)، من بازان املوت منع (الذي ١٩٥٨ عام إنتاج من لجودار املفضل الفيلم،
الشباب هؤالء الفيلم. «موضوعات» هم أنهم يَبُدون من إىل التأليفية السيطرة «املخرج»
كونستانتني (إيدي نجوم أسماء يَختارون الفقرية أبيدجان أحياء يف العمل عن العاطلون
ما ع يجمِّ بينما يُوجههم، مما أكثر روش يتبعهم ِقَصصهم. ويَحكون المور)، ودوروثي

فيلمه. عليه يُطَلق أن يستأهل أن يمكن
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هذا نطاق لتوسيع ا ُمستعدٍّ بازان وكان األصيل، اإلخراج فكرة األمثلة هذه تدحض
ورينوار، وبونويل تشابلن عن مقاالته عن فضًال ويلز، عن كتابه أن أكيد التناقض.31
الروائيني. مع بالفعل األفالم صنَّاع فيه يَتساوى جديد عرص بدء عن لإلعالن تابعيه أثار
القوى من كثريًا تشويههم أو إهمالهم بسبب رصاحة التابعني هؤالء الم بازان لكن
(الكتَّاب والنهاية البداية شارات يف إدراجه يُمكن بعضها فيه، تؤثِّر أو فيلًما تنتج التي
(الرقابة ضمنية تاريخية ُمحدَّدات يبقى وبعضها السينمائيني)؛ رين واملصوِّ وامُلمثِّلني
والروائيون، الشعراء، يكون ربما ذلك). وغري االجتماعية، واألعراف االقتصادية والعوامل
يَمتلك ال املخرج لكن امُلكتِملة، أعمالهم يف يظهر عما كبري بقدر مسئولني والرسامون
النظام. يف خلًال الصناعي إنتاجه نمط يقدم أن من مفر ال فيلم عىل السيطرة هذه مثل
يَختفي التي باألفالم وأشاد الواعية. وغري املقصودة غري للعوامل ُمتيقًظا دائًما بازان كان
بالصورة أساسية املستويات أكثر يف مبهوًرا بازان كان املطاف، نهاية ففي املخرج؛ فيها
التي النظر وجهة هي هذه وكانت دوًرا.» فيه اإلنسان يلعب ال ما صنع «يف الفوتوغرافية

رواية. املوضوع كان حينما حتى لتبنِّيها ا ُمستعدٍّ كان
صنَّاع يجعل أنه بسبب ليس لكن بالتأكيد، الشهري تروفو مقال بازان دعم ولذا
بأن تروفو مقال به يُطالب الذي األسلوب عىل واَفق إنما خيالية. لعوالم حكاًما األفالم
لو كما الروايات استكشاف األفالم صناع عىل يجب بعناية. القوية الروايات السينما تتناول
روسيليني. عمل يف ونابويل روش، عمل يف النيجر مثل وكثيفة صلبة خيالية؛ أرًضا كانت
الكتاب يف املميزة الجوانب إلبراز جديدة وسائل عن يبحث أن واٍع اقتباس أي عىل يجب
«تميُّزه». بسبب فقط لالهتمام مثريًا كتاب أي يكون النهاية، ففي عليه؛ االختيار وقع الذي
بها اهتمَّ التي الرواية كانت باالقتباس، يتعلق فيما األصيل. املخرج وانسوا السينما، انسوا
الحديثة؛ السينما يجذب الذي املعقد الجامد الزمان من نوًعا تُمثِّل التي الرواية هي بازان
ستحاول أنها رغم تماًما تجسيده عىل أبًدا السينما تقدر لن موضوًعا تُمثل التي الرواية

نضوجها. أثناء هذا
تروفو. معبودي وأحد األفالم، يف التحكُّم سيد هيتشكوك، السينما تشمل باملقابل،

لالقتباس بيئة األصالء: واملخرجون الشارة

عقد وهو العرشين، القرن خمسينيات يف القصوى الحدود إىل بوضوح بازان انجذب
كان وأنه اإلثنوغرافية، الوثائقيات يدعم كان أنه مفاجئًا وليس عام. بوجه فاتًرا اعتُرب
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يف يُكتَب لم يشء فيها يظهر والتي الجديدة، للواقعية تَنتمي التي الروائية باألفالم ا مهتَمٍّ
الفهم؛ عىل أصعب لالقتباسات دعمه كان السينمائية. امُلشاَهدة خالل مثرية النصبطريقة
قس «يوميات فيلم لكن األمور. مجريات عىل والتخطيط النص يُسيِطر أن يجب حيث
ومواقفها القوية الروايات لغة فإن االقتباس حالة يف حتى أنه يدرك جعله األرياف» يف
النائية، التضاريس أو الوحشية، الحيوانات غرابة غريب موضوع بمنزلة تكون أن يُمكن
بذلك ويتصل إذًا؟ السينمائية الصنعة تقع أين لكن األجنبية. االجتماعية الجماعات أو

الشاشة؟ عىل نقدِّره فيما إليه الفضل نَنسب أن يَستِحق من السؤال:
هو األصيل املخرج الشأن، ذات األفالم يف برسعة: السؤال هذا عن «كاييه» نقاد أجاب
فيها ن يكوِّ التي الوجودية األخالقية سارتر ملبادئ ابتذال هو الوضع هذا املسئول. وحده
لكن حيواتنا. نصنع إذ منا كلٍّ عىل يَنطِبق ما وهو للمسئولية، رمًزا بنصه املؤلف اتصال
عرض — معه يتناغم ما نادًرا كان وإن سارتر هموم عن قطُّ يَبتِعد لم الذي — بازان
روسيليني أن إىل بازان ح يُلمِّ الحايل. عرصنا يف اإلنسانية بعد ما مذهب من تقرتب رؤية
الطريقة بنفس للرب)، (أو للتاريخ يَنتمي عامًلا ولكن الخاص، الشخيص عامله يقدم ال
ويتيح بوجارت، إحساس إىل منفذًا هيوستن جون أو راي نيكوالس بها يعطينا التي
أيًضا يرى حيث يستفزنا، بازان يكون ربما بربنانوس. خاللها من الشعور بريسون لنا
رسياليٍّا ولكونه ذلك، ومع الشاشة؛ عىل بظهوره يَسمحون ما ون» «يَُصفُّ املخرجني أن
يُمكننا أال معه. يتواصل ذاته خارج ليشء ناقًال املؤلف يعترب فهو سارتريٍّا، منه أكثر
«الكتابة من نوًعا الفوتوغرافية الصفائح عىل للضوء البسيط التكنولوجي التسجيل تسمية
لكن مناسبة، أسماء لها برشية كائنات قبل من وتُخَرج األفالم تُدَرك ربما األوتوماتيكية»؟
واإلخراج. اإلدراك يتجاوز أن يمكن إثارة، اللحظات أكثر يف وخصوًصا الشاشة، عىل نراه ما
كوين»، أفريكان («ذي األفريقية» «امللكة يقدم هيوستن، لجون فيلًما يكون أن قبل لذا،
بازان أدرك وأصالته. وكاريزماه بوجارت، همفري به تمتع الذي املبِهج الحضور (١٩٥١
رشيط يف يَحدث آخر شيئًا — هذا تحت من األحرى، عىل أو — هذا يتجاوز بشكل
… فاٍن ولكنه مألوف وجه عىل من املنعكس الضوء ينتجها التي اآلثار وهو السيليولويد،

الحتمي. وموته بوجارت بغياب واملرئي الدائم التذكري
جون فضل نذكر هل وأهميتها؟ الصور داللة نسبة يُمكننا وملاذا ملن ولذا،
بما ،(١٩٥٩ («شادوز»، «الظالل» فيلم يف ُمبدعني بُممثِّلني االستعانة يف كاسافيتز
ملوسيقار الشهري املنفرد العزف عن وماذا ا؟ حقٍّ الفيلم د تجسِّ التلقائية تعبرياتهم أن
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هذا صاَحب هل أولية، نسخة يُشاهد وهو بارتجاله الفيلم؟ يف مينجس، تشارلز الجاز،
األفالم تلك «أداءات» ل املشابه ذاته باألسلوب مه وتَمَّ كاسافيتز» لجون «فيلًما الفذ العازف
متكامل نسق وسط اآلرس مينجس بوق أدخل كاسافيتز إن نقول أن ينبغي أم الصامتة؟

وحَده؟ املخرج، أي منه، الحاسم «توجيههم» يأتي التي والصور لألصوات
أعماله ن يُكوِّ بازان وكان «الظالل»، فيلم فيه يُِعد كاسافيتز كان الذي الوقت بحدود
الشارات طول يوسع ومشكلتها.32 الشارات تاريخ عن تقريًرا كلري رينيه كتب عة، املجمَّ
كل يشمل ولكن اإلبداعي، الطاقم ى يسمَّ ما عىل اآلن يقترص ال (الذي باستمرار املتزايد
ويسخر فيلم، أي إنتاج مسئولية من األطعمة) متعهدي إىل وصوًال الصناعي، الدعم نظام
يساعده، أو املشاهد يجذب ما إىل مختزلة أفالم شارات كلري أراد فن. بأنه ادِّعائه من
ذلك، من بدًال املتاحف. يف اللوحات أسفل تُوضع التي البسيطة البطاقة بمنزلة تكون وأن
استعراض يف األدوار «توزيع» ًال مفصِّ األوبرا دور يف يُوزَّع الذي الُكتيِّب الشارات تحاكي

املرسح). عمال يشمل يكن لم (وإن اإلبداعي الطاقم إىل باإلضافة ، معنيَّ
أن يُمكن محتمل بند لكل والتوجيه بالتنظيم اإلخراجية، مسريته يف كلري يُشتَهر
الفيلم إيقاع إىل مرشًدا بوصفها الشارات، أن كلري أدرك «أفالمه». ب اإلحساس يف يساهم
تأتي، وألنها بالكلمات. وتلوثها املتحرِّكة الصور من تبطئ تُعَرض، حينما ومزاجه،
سيأتي ملا امُلشاهد تهيئة هو منها فاملقصود واألصوات، الصور انطالق بداية يف كقاعدة،
ألحان أول ويُسَمع الشاشة تُيضء حينما له نهاية ال أمل اللحظة هذه يف يحُرض بعدها.
شارة قبل ما َمشاهد إىل ها ُوجِّ اللذان واملال االنتباه يأتي هنا ومن التصويرية، املوسيقى
اختصايص، ورسوماتها ُصَورها بصنِع يُكلَّف التي كذلك، البداية شارة وإىل البداية،
ذلك بعد يأتي ثم ا. خاصٍّ خياًال يَمتلك الشارة) يف كذلك اسمه (يُذَكر املساعد الطاهي
مرة يتكرر لن نحو عىل ُحرَّيْن ر واملصوِّ املخرج يكون حيث الدرامية؛ الفيلم َمشاهد أول

الفيلم. خالل أخرى
الفرتة تلك يف ألنه ظ؛ بتيقُّ فيلم أي من دقيقة ٢٠ أول ُمشاَهدة السينما دراسو يتعلم
وكأنها امُلبكِّرة املرحلة هذه تخيَّلوا تحليقها. مسار عىل العثور يف وتبدأ تجربة، تنطلق
الشمسية. واألنظمة النجوم من قة منسَّ أنماط يف نفسها تضبط َمَجرِّية عشوائية حركة
عن املتوقع غري اللهيب ر وتفجِّ السماوية، األجرام وتصاُدمات الكوني، الغبار سحب تُعربِّ
الزمن نهاية حتى األجسام هذه حركة عىل الحفاظ من تُمكنها لدرجة قوية أولية طاقة
باألحالم الخاص بالتكثيف مليئة األوىل اللحظات فرويد، بمصطلحات ساعتني. بعد —
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«التفصيل نطاق يف اللحظات هذه تدخل أن بد ال قليل، بعد األوَّيل. والتخيُّل واإلزاحة
شخصيات تبدأ ُمتكرِّر، وبشكل املفتوحة.33 العام التأويل نطاقات إىل تخُرج ثم الثانوي»،
عن يبحثون عاديني ُمشاهدين أم ُمتمرِّسني نقاًدا أكنَّا سواء ذلك، بعد بتأويله. الفيلم
موطِّنني ونفهمه، نُدركه ما ضمن وفهمناه شاهدناه ما سنُدِخل فإننا اإللهاء، من ساعتني
يبدأ محبًطا: سيناريو تتبع ما فيلم مشاهدة فإن لذا يُمكننا. ما بأسهل داخلنا الفيلم
معنا وليس الطريق قارعة عىل بنا وينتهي بالفعل، جديد بيشء والوعد واالستثارة، باألمل،
وتصنيفها، عنها، التحدُّث يُمكننا قصة نفسها، القصة تكون ما عادة أخرى، قصة سوى

ببساطة. نسيانها أو
فهم إىل املثرية الخام املادة من النزول هذا فإن العرض، آلة تُيضء أن قبل وحتى
تحيط حيث العرض؛ دار َردهة يف األفالم ملصقات بمشاَهدة إحساسه يُمكن ُمعاَلج
السيميائيني الثبتنَي هذين بني توتُّر ط يُنشِّ تُغطِّيها. أو املكتوبة بالشارة اآلرسة الصور
املعنى تبني ال التي والكلمات الالوعي، يف تُؤثِّر التي الصور مختلَفني: نفسيني نطاقني
اآلن تدمج مالئًما، ورقيٍّا ال برنامًجا ما يوًما كانت التي الشارة أيًضا. مصدره ولكن فقط
ه وتوجِّ التجِربة، لهذه تمهد فهي فيلم؛ أيُّ يُوفرها التي التجِربة يف اعتيادي نحٍو عىل
الكلمات من حائًطا الشارة ن تكوِّ والصورة، اللغة بني التنافس يف وتفسريها. مشاَهَدتها
آٍن يف عديدة اتجاهات يف ألخذتنا ذلك لوال التي بحرِّية، الطافية الصور ليَحُرص م ُصمِّ
إىل نرتد أن العرض، دار إىل عرضضخم بمشاهدة الوعد استدرَجنا وقد نتوقع، قد واحد.
بوصفها ليس الصور، تُعرِّف ألنها تفيقنا؛ البداية شارة لكن الصامتة. الدهشة من حالة

ما. شخٍص خطاَب بوصفها ولكن طبيعية، قوة
نَمتِلك كنا إذا السينمائية. التجِربة يف التحكم عىل ووظيفتها الشارة شكل يعمل
يف ليوجهوها الصورة، جماح يكبحون الذين املؤلفني من السلطة سننزع هل القدرة،
رئييس مؤلف هناك يكون عندما هذا نفعل أال يجب هل املناسب؟ األيديولوجي الطريق
ويكون معروف أدبي ملصدر الفضل بمجمله الفيلم ينسب حينما أو له، الوصول نحاول
البداية يف فيلم كل عرض إذا األول؟ املقام يف اهتمامنا يُثري الذي وهو له مدينًا الفيلم
االقتباسات عن فماذا الخطابي، والتوجيه الصور ق تدفُّ بني وراكبه، حصان بني مفاَوضة

حاكم؟ لنصٍّ امللزمة السلطة تحت نفسه الفيلم فيها يَميض التي
طبق بصورة الشاشة عىل عادة يُنَسخ الذي املؤلف توقيع االقتباسهي إشكالية عالمة
.(١٩٣٨ ايومني»، بت («ال اآلدمي» «الوحش رينوار فيلم يف زوال إميل توقيع مثل األصل
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تام، ظالم بعد ُمبِهر بشكل للصورة تدريجي بظهوٍر اليوم تبدأ أفالم بضعة أن لو حتى
املدرجة األخرى األسماء تحيط هالة يَنرشان املهمة امُلقتبَسة األعمال يف واملؤلف العنوان فإن
عىل تنويع وهو املؤلف، اسم مبارشة. غري بطريقة اإلنتاج دعم إىل مؤدية البداية، شارة يف
الزمنية العملية وهو رابًعا، بُعًدا ن يتضمَّ لكنه سطحية، عالمة مجرَّد يكون ربما التوقيع،
قيمية حافة عىل وبإرسائها رواية. نصِّ من كامًال فيلًما االقتباس حالة يف أخرجت التي
نة مؤمَّ وهي جماهريها إىل تطفو املقتبَسة، األعمال وخصوًصا األفالم، جميع فإن غاطسة،
نََسبها. نتتبَّع بأن منشئها، عىل تصديقه أثناء لنا، يَسمح الذي للشارة الرفيع الخط بذلك
ى تسمَّ (credits) «الشارة» كلمة بأن علًما — النََّسب يرجع االقتباس، حالة يف
هو الذي الكتاب وهو ثمني، وحيد مصدر إىل — الفرنسية يف (générique) «النََّسب»
الحياة رشيان فإن الشكوكي، عرصنا يف وحتى للفيلم. النهائي املقياس وربما األصل،
يُغذي الذي ي الرسُّ الحبل هي األمانة بسهولة.34 يُقَطع لن — األمانة ه لنسمِّ — هذا
ال فعَّ نحو عىل والجمالية األخالقية القيم عىل تعليقهم أثناء العاديني املشاهدين أحكام
ستيفن فيلم أو ،١٩٩٦ عام جولييت» + «روميو لريمان باز فيلم من خروجهم بعد
املسيح» «آالم جيبسون ِمل فيلم أو ،(١٩٨٥ بريبل»، كلر («ذا األرجواني» «اللون سبيلربج
أنفسنا نجد فربما املناقشات، هذه إىل أصغينا إذا .(٢٠٠٤ كريست»، ذا أوف باشون («ذا

املقارنة. الوسائط سيمياء دراسات من عامية نسخة إىل نستمع
شأنه، من قلَّل أو باألمانة، االهتمام هذا الرائد األكاديمي االتجاه تجاُهل لبعضالوقت،
وتقييديٍّا. للسخط ُمثريًا األدبي مصدره عىل الفيلم يُريس الذي «الرأيس» الخيط معتربًا
تطفو وتركها مرساواتها عن عنها يَكتبون التي األفالم فصل عىل اليوم الدارسون يَجرؤ
أساس عىل اقتباس، كل هذا ن ويتضمَّ نص، كل يُقيَّم الحداثة، بعد فيما ال؟ ولَم حرة.
«فائًقا» منها أيٌّ يَُعد ال التي «األفقية»، املجاورة النصوص شبكة بها يهز التي الطريقة
عىل ما. لفيلم وشخصياتها وحبكتها اسمها تُقِرض التي الرواية نص حتى بالرضورة،
هذا الحايل االنتشار لعرص ُولد علم وهي الثقافية، الدراسات يُغذي االقتباس فإن العكس،
الثقافية الدراسات تستجيب النيص. التأويل عىل النيص االنتشار أهمية فيه تَزيد الذي
واألجزاء اإلعالنات، خالل من ما نص أثر تضخيم إىل يطمحون الذين امُلنتجني إلشارة

األنواع. كل من و«النَُّسخ» والرتجمات، والتفريعات، التالية،
آليات يف السينما به تتغلغل الذي باألسلوب افتتانه وتكراًرا مراًرا بازان أظهر
موسعة نظرة أول وهو — خالصة» بوصفها السينما أو «االقتباس مقال أشاد الثقافة.
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النص مبيعات من تزيد االقتباس صناعة أن إىل بازان أشار باالنتشار. — للظاهرة له
أنها صحيح «جمهور». لها يكون أن وهو إليه دائًما الفنون سعت ما ر وتطوِّ األصيل،
تقلِّل، إنها تكوينه. تغيري يستلزم ال هذا لكن قوي، أصٍل برتويض عموًما هذا تفعل
النار تشعَل ال حتى ُملتهبة رواية من الصادر التيار شدة من كهربائي، ل» «ُمحوِّ مثل
حدتها. ُقلِّصت لو حتى الرواية، من يَصُدران زاال ما والحرارة الضوء لكن الشاشة؛ يف
والجمهور السينمائي الوسيط يحتمله أن يمكن الذي القْدر (املحوِّلون) املنتجون يقيس
كتبها التي ًدا» ُمتجسِّ «الشيطان رواية هو بازان ذكره الذي املثال كان األصلية. الرواية من
رواية اعتُِربت حينما األوىل، العاملية الحرب عقب راديجيه، رايموند الحميم، كوكتو صديق
أورونش قبل من الرواية حدة تقليل ورغم لفيلم. اقتباسها يُمكن ال أنه لدرجة فاضحة
يف استمرَّت ،١٩٤٧ عام أعرض) جمهور إىل (الوصول للشاشة اقتباسها أجل من وبو؛
الوطنية للنزعة املتحدي الطاغية الجنسية بالشهوانية املتعلِّق موضوعها ألن الجدل؛ إثارة

فة. املخفَّ جرعتها يف حتى الثانية، العاملية الحرب بعد نفسه بالقدر صادًما كان
يمكن أنه لدرجة عظيمة — ذلك؟ غري نسميها أن يُمكننا ماذا — عدة مصادر ثمة
كان ظاهرة وهي البداية، من «البؤساء» رواية شأن كان هكذا تُحىص. ال مرات اقتباسها
لم عرش، التاسع القرن يف صدرت التي الجماهريية الرواية هذه يف مراًرا. يذكرها بازان
ما وهو إنسان. كل يقرأها أن ع يتوقَّ كان بل الجماهري؛ لعامة فقط هوجو فيكتور يكتب
لبيع الفرنسية املحالت أمام فة امُلتلهِّ الجماهري ت اصطفَّ الكتاب. هذا الجميع قرأ حدث.
عام من ويونيو ومايو أبريل يف تباًعا صَدرت التي الرواية أجزاء عىل للحصول الكتب
هوجو وربح نفسه؛ النرش عام يف اللغات من بكثري الرِّواية ترجمات وصَدرت .١٨٦٢
لم فقط. األوىل الرتجمات حقوق من اليوم، العملة بقيمة دوالر مليونَي من يَقرب ما
حد. أقىص إىل النارشون واستغلَّها قبل، من كهذا شيئًا النرش صناعة رأت أن يَسِبق
بيعت الفرعية. والنَُّسخ الطباعة بإعادات امُلرتبطة اإلعالنية للحمالت املبيعات واستجابت
أمريكا إىل الرواية وبوصول للرواية. الصينية باللغة طبعة أول من نسخة ماليني خمس
ذلك ومنذ العبيد». «تحرير لينكولن إعالن لدعم تماًما أوانها يف كانت األهلية، حربنا خالل
بفضل تقريبًا عاًما ٢٠ كل مبيعاتها تزيد حيث هنا؛ مبيًعا الكتب أكثر من وهي الحني

والسينما. للمرسح منها امُلقتبَسة الجديدة النَُّسخ
قضية زمن وبحدود املرسح. وُمنتجي امني للرسَّ البداية منذ نفسها «البؤساء» أتاحت
بنجاح لوحة ١٧ إىل أبيه إبداع تشارلز ل حوَّ االجتماعية، للتوتُّرات واستجابًة دريفوس،
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«البؤساء»، إلحياء الوقت، ذلك منذ ُمستعدِّين، أصبحوا املرسحية الِفَرق مديري أن لدرجة
لربح أحييت وبالطبع، ُمضطربة. سياسية لحظة ى حمَّ أو نجم، ممثٍِّل مواهب الستغالل
تلو الجولة املوسيقي «البؤساء» عرض يُذكِّرنا كما دائًما حَدث يشءٌ وهو — كذلك املال

الجولة.
«املهابهاراتا»، ملحمة مثل خرافة؛ بمنزلة «البؤساء» كانت بازان، نظر وجهة من
نسخها لحَظ وإذ هوجو. كتَبه الذي األصيل تقديمها وحلقاتها شخصياتها تجاَوزت حيث
عىل بازان ركَّز واألمريكية)، والهندية املرصية النَُّسخ (ومنها بالعرشات تُعدُّ التي السينمائية
اختالفاتها ألن و١٩٥٧؛ و١٩٣٤ و١٩٢٣ ١٩١٣ أعوام يف صَدرت التي الفرنسية النَُّسخ
صورة يف كابيالني ألبري فيلم ُعرض نفسها. السينما مؤسسة يف التحوالت من قائمة تُشكِّل
أفالم ثالثة هيئة يف برنار ريموند نسخة صَدرت بينما األوىل، العاَلمية الحرب قبل مسلسل
مدة ُقلِّصت ،١٩٥٨ عام ويف .١٩٣٤ عام ُمتجاِورة عرض دور يف بالتزاُمن تُعَرض كانت
واحدة؛ سينمائية سهرة هيئة يف توزيعها هذا فأتاح دقيقة، ِمائتَْي نحو إىل لتصل العرض
من أكثر هو ما لكن االختصار. يف املفقودة الرحابة سكوب والسينما األلوان رت وفَّ حيث
عام نسخة وخصوًصا األوىل، النسخ ترى قرن. نصف مدار عىل تغريَّ العرض أسلوب
إيبل فيلم ظلِّ ويف االجتماعية. هوجو لرومانسية ُمساوية السينما أن العظيمة، ١٩٣٤
خجل.35 بال امليلودراما واملوسيقى واإلضاءة التمثيل م يُضخِّ ،(١٩٢٧) «نابليون» جانس
اآلن وتبدو أخرى، مرة بازان يُشري كما الثانية، العاَلمية الحرب منذ تطوَّرت السينما لكن
املشهد وتصميم التمثيل قوة من ف يُخفِّ فيلم يف مقلَّصتنَي نفسها والسينما الخرافة هذه

العرشين. القرن خمسينيات معايري مع ليَتواَفق
ظهرت التي األربع الكربى النسخ يف بازان رأي يكون أن يُمكن كان ماذا ترى
للسينما حدث ماذا ليَتتبَّع الفرصة يستغلَّ أن بالتأكيد شأنه من كان ١٩٨٠؟ عام منذ
انتشار لتتبُّع ا ُمستعدٍّ دائًما كان ألنه والثمانينيات؛ الفرتة تلك بني الفاصلة السنوات يف
عرص. إىل عرص ومن لغة، إىل لغة ومن وسيط، إىل وسيط من واألفكار واملؤلِّفني العناوين
االقتباس يُعدُّ — الُحسبان يف الداروينية الضمنية معانيها أكثر وبأخذ — الثقافة بيئة يف
عىل يُطَلق اسٌم فهو واملنتجني؛ السيناريو لُكتَّاب الشائعة املمارسة مجرد من كثريًا أكثر
هو مفرًدا اسًما تحمل ظاهرة داخل الواضحة «األفقية» والضمور والتحول النمو عمليات
بالبيئة وعامًلا مؤرًِّخا وبصفته التاريخ. خالل البقاء أجل من تتغريَّ وهي حتى «السينما»،

العملية. هذه جوانب لكل منتبًها بازان كان بالسينما، ومولًعا الثقافية،
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االقتباس اقتصاد األمانة:

استقت الثقافية. الكائنات ومنها الحية، للكائنات عامة حالة االقتباس العالم، يوحي كما
مادتها بازان زمن يف سنويٍّا تُنتَج كانت التي تقريبًا ٢٥٠٠ ال األفالم من كبرية نسبة
وكلَّفت الصناعات، من كَغريها آيل نحٍو عىل السينما صناعة سارت موجودة. مصادر من
تطوير مناشري لتغذية واملرسحيات الروايات من كاملة غابات بقطع قصصها إنشاء قطاع
حينما وخصوًصا عضوي، منظور من العملية هذه رأى بازان لكن السينمائية. النصوص
خالل من الثقافة لتغذية «تُهَضم» هذه كانت ما عادة كربى؛ أشجاًرا ن تتضمَّ كانت
بوصفها السينما وبفهم والجمهور. العرض دور إىل الصور يبث الذي الدوري النظام
تحتاجه ما ُف تلقَّ أو تمتصُّ فإنها عنها، بمعزل وليس أخرى أشكال بني ينمو ثقافيٍّا نوًعا
حينما التعقيد يَزداد األنواع». «حياة لبيئة أخرى مرة شيئًا تُعطي ما وغالبًا جريانها، من
التي املهمة ستتوىل السينما كانت إذا لذا، مختلفة؛ بمعدالت ر تتطوَّ األنواع أن املرء يُدرك
روب-جرييه؟ أم بلزاك بمهمة ستقوم فهل بازان، يُشري كما طويلة، ملدة الرواية بها قامت
كتابها تكمل كانت بينما مانيي كلود-إدموند مع تحديًدا املسائل هذه مثل بازان ناقش
كانا وبينما .(١٩٤٨) حربني» بني للفيلم الروائية الجماليات األمريكية: الرواية «عرص
هنري العظيم، مالرو سلف من الكثري با تَرشَّ أنهما شك فال ملالرو، املخلصني من كالهما

36.١٩٣٤ عام صَدر الذي األنواع» «حياة وكتابه فوسيون،
كغابة تَزدِهر األفالم أن الدارسني، من قليل عدد بل العامة، من قليل عدد يُدرك
الهجينة. لألعمال الحيوي التنوع ُمضاِعفًة متداخلة، فنية أشكال ذات متشابكة اقتباس
باألفالم ومزروع بأسوار محاط حقٌل أنه عىل االقتباس إىل يُنَظر ما عادة ذلك، من بدًال
«الرتجمات» بازان االقتباسسماه من الفرعي الجزء هذا شهرية. أدبية أعمال من املصنوعة
«األمانة» مسألُة الرتجمات مع ويأتي اعتيادية. األكثر «الخالصات» وبني بينه ليُفرِّق
حقيقة االقتباسات دامت ما بأنه هذا وعلَّل وقيِّمة. محتومة أنها بازان وجد التي املشاكسُة
يُتاح وقٍت أي يف سيَتسارع نضوجها فإن رها، تطوُّ من املرحلة هذه يف السينما حقائق من
لتحويل املبذول الجهد ويف لغتها، يف التفكري تُعيد السينما يَجعل مميَّز نيصِّ مصدر فيه
لكن الثقافة، وعرب بعيًدا السينما د تُمدِّ أداة االقتباس يكون ربما جديد. شكل إىل اللغة تلك
الدائر؛ الصناعة محرِّك يوقف أن ترجمة، بوصفه االقتباس، يستطيع معيَّنة، حاالت يف
املايض يف رأسيٍّا الرتجمات تمرُّ (الجماهريية)، الثقافة عرب بسالسة التحرُّك من وبدًال

الثقايف.
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َمصدِره صخرة عىل االقتباس تُريس التي «الرأسيُة» األمانة سلسلة تتسبَّب أن يُمِكن
بازان رأى السائدة. النزعة تيار مع يَنجِرف الذي الرئييس األفالم أسطول عن يبتعد أن يف
قيم وبمنظومة بحسٍّ جمهوره غمر حيث األرياف»، يف قس «يوميات فيلم يف هذا حدوث
أصيل هو ما ُمقاِومًة تُجاِهد ألنها السينما؛ عضالت تنمو التدريبات هذه بمثل مختلفني.

املعارصة. لألنماط
السينما، بوجود اهتمامه (ومسريته): بازان اهتمام مجموعتَي بني يَصل مفهوم األمانة
عن دفاعه نهاية قرب رصاحة األمانة ذكر يأتي نشوءها. تسميته عىل أنا أَرصرُت وبما
نظريِة بتخيُّل لنا يسمح نحٍو عىل واالقتباس الواقعية بني يربط حينما املشوبة، السينما

للسينما: محتملة دة موحَّ مجاٍل

يف نجده الذي التقدم من نوع تحقيق السينمائي التعبري عىل يجب كان
نظرية بني املسافة الجمالية. األمانة من عالية درجة ق ليُحقِّ البرصية األجهزة
بني املسافة مثل كبرية [١٩٤٨ [أوليفييه، «هاملت» وفيلم األدبي» «الفيلم
يف دة املعقَّ العدسات ومجموعة البدائية املكثِّفة السحري الفانوس عدسة ظهور
وحيد هدف له األمانة هذه يف امُلدِهش التعقيد فإن ذلك، مع الحديثة. السينما
عن الناتجة واالنعكاسات والتشتُّتات واالنحرافات التشوُّهات عن التعويض هو
جمايل، مستًوى عىل اإلمكان. قدر موضوعية الكامريا جعل آخر بمعنًى العدسة؛

السينماتوغرايف.37 املصور بعلم مُلقارنته قابل أمانة علم [االقتباس] يستلزم

تستلزم الرتجمة ألن «الرتجمة» خالل من السينماتوغرايف» «التعبري يف التطور يَحدث
إحالًال ثمني أصيل عمل يتطلَّب ال لغويَّني. نظاَمني داخل للتكافؤات الخلق أو االستكشاف
بريسون ترجمة عن بازان قال كما — أو مكافئة، «روح» ل تقريبًا ولكن للعنارص، آليٍّا

ملصدره.»38 ُمستمرٍّا إبداعيٍّا «احرتاًما برنانوس: لرواية
(«جريت عظيمة» «آمال امُلميز فيلمه يكون أن عوا توقَّ امُلشاِهدين أن لني ديفيد فهم
هذا بها ع يتوقَّ التي نفسها بالطريقة ديكنز، رواية من قريبًا (١٩٤٦ إكسبكتيشنز»،
املعارصين، الرتجمة ُمنظِّري أحد يُناقش بولندا. أو السويد يف املحبوبة الرواية هذه قراء
املختلفة اللغات أن فكرة البداية من باستبعاده األفالم اقتباس فينوتي، لورانس وهو
واملوضوع والشخصية (الحبكة نفسه املحتوى توصيل يُمكنها سمع-مرئية) أم (شفهية
« «ُمفرسِّ وسيط خالل من يُقدَّم األصيل النصَّ أن هو يَحدث ما بأن ويؤمن والقيمة).
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يف املفرسِّ يتحكم مقتبًسا.39 أو جديًدا ا نصٍّ ليُصبح طريقه يف أيديولوجية) شبكة (أو
آخر، إىل سيميائي نظام من امليكانيكي النقل من بدًال االقتباس. أثناء املتََّخذة االختيارات
واالهتمامات التوجهات كذلك يتضمن سمع-مرئي شكل عرب املصدر الفيلم صانع يفرس
والثقافية الزمانية املسافة يغفل ال أنه يف بازان رؤية هذا يُكمل املرشوع. إىل املستحَرضة
فينوتي يَفِرز حينما اللُّغويني. النظامني بني املسافة فقط وليس والرتجمة، األصيل للنص
الثقافية للقيم حساًسا تقييمه يكون اإلبداع، لحظتَي يف العاملني امُلتعدِّدين ين» «املفرسِّ
ورأسيٍّا أفقيٍّا بُعًدا يتضمن أن بالفعل شأنه فمن ولذا السيميائية؛ للقيم فقط وليس
أخرى نصوًصا شامًال املعارصة، القيم من «أفق» داخل يحدث اقتباس كل إن حيث باملثل؛
واملثري به املحتفى الرئييس، مثاله يف املستهدف. والجمهور الفيلم صانع مجال داخل
يف دور له كان شكسبري إن القول يمكن ،(١٩٦٨) وجولييت» «روميو فيلم وهو للجدل،
العرشين؛ القرن ستينيات يف الهيبيز شباب وسط الجنسية االزدواجية من القلق انتشار
النص يف قبل من لها يُنتَبه لم دالالت زيفرييل، فرانكو اإليطايل، الفيلم مخرج ل سجَّ حيث
بيشء يُدين ربما سينمائي تفسري خالل من شكسبري مرسحية نمت مها. وضخَّ األصيل،
آرثر فيلم مثل الفرتة، تلك يف واألسلوبية النفسية الناحيتني من حادة أخرى ألفالم ما
ذا إن («فيستس الجيب» يف «قبضات بيلوكيو ماركو وفيلم ،(١٩٦٧) وكاليد» «بوني بني
فضًال زاد، قد األسلوبي السينما تنوع أن أكيد .(١٩٦٥ تاسكا»، إن بوجني «إي بوكيت»،

شكسبري. بأعمال اللقاء هذا بفضل بازان، يقول كما هيبتها، عن
هيئته يف املرسح ألن القرون؛ عرب شكسبري أعمال عرض عن فينوتي تقىصَّ ربما
زيادة مرسحيون. ومؤلفون مخرجون بأنهم يُعَرفون ين» «ُمفرسِّ ن يتضمَّ ما دائًما الحية
الروسية، أو األملانية باللغة ُعرَضت كما وجولييت» «روميو عن استفرس ربما ذلك، عىل
عما نفسه شكسبري من بدًال يسأل الشاعر. ألعمال ترجمة أيِّ رشعية عن آخر بمعنًى أو
املصادر ما وجولييت؟ روميو يان تُسمَّ شخصيتنَي لحكاية «نسخته» من امُلفرسون صاغه
املنافسون) املرسح ُكتاب كتَبها (التي األخرى املرسحيات ما شكسبري؟ عليها اعتمد التي
باالنتشار التأوييل فينوتي نهج يُخاطر مكتبتُه؟ تحتويه كانت ماذا إليها؟ تطلَّع التي
يفعل كما ف، نتوقَّ تجعلنا شكسبري نصوص فإن ذلك، مع نهاية. ال ما إىل وأفقيٍّا رأسيٍّا
واالقتباسات الرتجمات شاملة — تفسرياته كانت فقد قرائه. من للمليارات املقدس الكتاب
بالخالف. مشحونة كانت ما بقدر والثقافة، الدين لنَرش رضورية — اإليضاحية والرسوم
ليصل املرتجم»؛ «مهمة العظيم مقاله ليختم املقدَّس بالكتاب بنيامني وولرت استعان
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التقاء يشجع األجنبي: والنص األمانة عن الحًقا بازان نرشها التي الرؤى إىل بوضوح
بازان، بأن االعتقاد يُمكن حوله.40 ما كل يف النموَّ ثمني نص أرضية عىل لغويني نظامني
وقت يف زاوية من أكثر من املعقدة الظواهر ناقشا ألنهما ُمتناقض؛ بنيامني، شأن شأنه
(النرش)، «سائلة» النيص اإلنتاج ديناميات أن يفهم كالهما كان الحالة، هذه ويف واحد.
وهميٍّا أمًرا ليس (امَلْرَىس) النصية العالمات بعض «جمود» أن كذلك يفهمان كانا لكنَّهما

بالكامل.

السينما فيها كانت رئيسية، حالة كانت وإن أخرى، حالة االقتباس يُمثِّل بازان، لرأي وفًقا
غريب هو بما لقاءاتها تُجربها العرشين. القرن يف الجريئة االكتشافات سفينة بمنزلة
الواقعية صدمت متنها. عىل املشاهدين أولئك من نفسه اليشء وتطلب النمو، عىل عنها
سينمائية أنواع مع لقاءات عن دوًما يبحث صار حتى الحرب، عقب بشدة بازان الجديدة
األربعينيات أواخر يف ُصِنعت الرسم عن أفالم مجموعة فإن املثال، سبيل عىل أخرى.
إن بازان كتب للمتاحف.41 زياراته يف بها شعر ما نادًرا بطريقة صدمته والخمسينيات
يف عاًما عرشين آخر يف التطورات أهم ليُصبح … الحرب منذ «تزايد الجديد النوع هذا
صعقته الروائية، السينما مجال يف نفسها.»42 السينما تاريخ يف وربما الوثائقيات، تاريخ
أحرزه الذي ع املتوقَّ غري النرص بعد بالكامل. األوروبية السينما بثقافة فعلت كما اليابان
اتجهت ،١٩٥١ عام الدويل فينيسيا مهرجان يف (١٩٥٠ (كوراساوا، «راشومون» فيلم
به، يحلمون كانوا الذي األفالم صانع عىل «كاييه» يف ورفاقه هو عثر حيث رشًقا؛ عيناه
يتكيَّفوا أن عليهم كان اآلخر، تلو واحًدا أفالمه يشاهدون كانوا وبينما ميزوجويش. كينجي
ومتبعوه بازان يَر لم ومتميزة. خالبة ثقافة إىل يؤدي تماًما، مختلف سينمائي حسٍّ مع
بإرٍث الحرب) بعد ما (ويابان ميزوجويش التقاء ولكن الشاشة، عىل الحرب بعد ما ياباَن
احتاَجت إرث األمريكي، االحتالل جرَّمه إرث وهو الهادئ، املحيط حرُب جنوٍن يف خانته

مميَّزة. تَبقى أن لألمة كان إن اقتباسه إىل الحديثة اليابان
املشهد يف يكون ما بأوضح معروًضا اليابان تراث باقتباس ميزوجويش التزام أجد
(١٩٤٦ ُومن»، فايف هيز آند («أوتامارو الخمس» ونساؤه «أوتامارو لفيلم االفتتاحي
كيف للرسم. االرستقراطية كانو ملدرسة مغرور تابٌع للُمبارزة الفنَّان البطَل يتحدى حينما
يرى النُّبالء من رساًما يواجه أن املال أجل من يَرسم الشعبية الطبقة من لشخص يُمكن
رضبات بفضل أوتامارو ويتقدَّم بالسيوف، ال الرسم بُفَرش ِنزاٌل يبدأ دينيٍّا؟ نداءً الرسم
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هذا «حسنًا، منتًرصا: أوتامارو يقول الرحمة. إللهة لوحة ليَصنع ُفرشاته من رشيقة
والتمثيل والتلقائية التدبري الشكل.» يف الحياة بعثُت «لقد مردًفا: توافقني؟» أال أفضل.
الناس. مع وينام ويرشب يأكل الذي الفنان صفِّ يف كان هذا كل شهري؛ ديني لرمز الحي
بوذية، أيقونة وهي األبيض»، الرداء ذات «جوانيان الحياة إىل بعث أوتامارو أن الواقع
أوتامارو يُصورها عرش. الثالث القرن أواخر يف دينيٍّا طابًعا مويش الصيني الراهب منَحها
والحياة الحركة روح تصوير خالل من ولكن تقليدية، محاكاة خالل من ليس الورق، عىل
هو بأنه ميزوجويش أحسَّ تماًما، أوتامارو ومثل الفنية. تحفته يف مويش أوَدعها التي
بما اإلنسانية الفن بها يربط التي باملهمة نفسه الوقت يف ومتصالن الناس، صف يف وفنه

مقدَّس. هو
أو بالرتجمة سواء — الشهرية األصلية األعمال من النَّْسخ مسائل تَحُدث هل
س يؤسِّ هنا، الغرب؟ يف بها تَحُدث التي نفسها بالطريقة آسيا يف — االستخالص
بضعة إحياء أعاد األمريكية، الرقابة سمحت أن بمجرَّد ألنه عظيمة؛ لسابقة ميزوجويش
«حياة هو بازان انتباه شد فيلم أول كان للغرب. وقدَّمها مقدسة، شبه يابانية نصوص
إيشيداي «سايكاكو الياباني عنوانه يحمل الذي (١٩٥١ أوهارو»، أوف اليف («ذا أوهارو»
هذا يقتبس الذي عرش السابع القرن من الشهري الياباني املؤلف سايكاكو، اسم أونَّا»
محبَّبة، عرائس مرسحية إحياء بدقة ميزوجويش أعاد سنوات، بضع بعد منه. الفيلم
من «حكاية فيلمه عنوان يف الشاعر باسم أخرى مرة ُمحتِفًظا اليابان، شكسبري كتَبها
أشهر من واحدة ميزوجويش قدَّم الفيلَمني، بني تشيكاماتسو). فروم تيل (آ تشيكاماتسو»
األعمال نسخة عىل معتمًدا دايو)، (سانشو سانشو» «املأمور فيلم يف اليابانية الحكايات
إليه الفضل يُنَسب حيث رها» «طوَّ لكنه ،١٩١٧ عام صدرت التي أوجاي ملوري الكاملة

األمثل.43 بالشكل إخراجها يف
ميزوجويش حوَّل سابقة،44 نسخ من الحكاية استعار نفسه أوجاي موري ألن ربما
وزوشيو، أنجو امُلختَطفان، الطفالن يُباع القصة، يف لألمانة. رصيح رمٍز إىل اقتباسه
بوذيسفاتا أليقونة أنجو يُصيل الطويلة، محنتهما وخالل أبويهما. عن بعيًدا عبيد مُلعسكر
«كن حكمته: بإخالص يُكرِّر بينما األيقونة يلمس ابنه جعل لزوشيو. والدهما أعطاها
للحكمة، الحريف وباملعنى التمثال بروح زوشيو يتمسك النهاية، يف البرش.» بجميع رحيًما
اآلخذ األخالقي امُلناخ خالل اقتبسها التي باألسطورة بقوٍة ميزوجويش يتمسك كما تماًما
«املأمور من ميزوجويش صنَع فقد لذا األمريكي. االحتالل بعد ما يابان يف االضمحالل يف

القصة.45 ذخائر وعاء يف املسكَّنة الرحمة إلهة أخرى، أيقونة د تُمجِّ أيقونة سانشو»
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ألكاديمية سانشو» «املأمور من مرسحية نسخة ماليك ترينس أنتج ،١٩٩١ عام يف
هل يُنتَج. لم أنه إال اإلنجليزية، باللغة سينمائيٍّا اقتباًسا أعدَّ كما للموسيقى؛ بروكلني
رضبات ببضع إحيائه إعادة ملاليك يُمكن ًسا مقدَّ رمًزا «األصيل» ميزوجويش عمل كان
إنتاجه إلعادة ماليك خطط هل الرحمة؟ إلهة أوتامارو بها بَعث التي بالطريقة رشيقة،
صنعه إعادة يف زانت فان جاس فعل كما الفيلم، شارة عىل اسمه يضع وهو بتبجيل،
لتوسيع يهدف الشهري األصيل املخرج هذا إن أم ١٩٩٨؟ عام (سايكو) «املختل» لفيلم
بلغة الغربية الجماهري إىل األفق وراء من إياها ُمرسًال السنني، آالف عمرها أسطورة نطاق
بعيد مكاٍن ويف اليوم، (األفقي). والتطبيق (الرأسية) األمانة بني الفارق يكمن جديدة؟
أو حكايتهم يأخذون الذين السائحني انتظار يف وزوشيو أنجو تمثاال يقف اليابان غرب
لم هذا. الحج موقع من قريبة أنها التقليدية الفنادق تُعلن الجد. مأخذ عىل سينماهم

بعمق. ُمتجذِّر بيشء ِصَلة عىل بالحفاظ إال التِّجارية املقتبسة األعمال تَنجح
املحور يف يَتحكَّم األبعاد.46 ثنائي ثقايف اقتصاد داخل االقتباس صناعة تعمل وهكذا
القيم منهم تُقتبَس الذين واآللهة األسالف عن بالبُعد ويُقاس واملستقبل، املايض الرأيس
اإلرث هذا قيمة بنرش الثروة فيُضاعف األفقي امِلحَور أما واألدبية؛ والدينية األخالقية
والقيمة، االعتمادات مفردات يف بالتعامل جديدة. جماهري إىل لتصل معارصة؛ أرض َعْرب
عام منذ لالقتصاد. األصيل الالهوتي الفهم ن يتضمَّ اقتصادي، لتحليل االقتباس يتعرض
ماري-جوزيه مقاالت خالل من املنظور هذا عىل سينما» دو «كاييه قراء تعرَّف ،٢٠٠٦
إىل مبارشة منها والخوف األيقونات حبِّ يف خربتها حوَّلت للفنون مؤرِّخة وهي موندازان،
نحٍو عىل يجيب ما هو األسبق عملها لكن الحايل.47 عرصنا يف والتليفزيون األفالم فهم
عنوان يحمل الذي الرائع كتابها وخصوًصا االقتباس، يثريها التي األسئلة عن إيحائي

املعارص».48 للُمتَخيَّل البيزنطية األصول واالقتصاد: واأليقونة «الصورة
والرأسمالية املسيحية الحضارة تقارب من السينما عىل املبكرة الغرب سيطرة تَنبع
بتأسيس الثالوث. عقيدة من نابعة ألفة وهي للصور، الخاصة أُلفتها من وكذلك بالتأكيد،
إىل األويل املسيحي «االقتصاد» ينتمي األيقونات، يف يتاجر األمر نهاية يف كنَيس مايل نظام
منقسم واحد إله لوصف املصطلح هذا األوىل أيامها يف الكنيسة مؤسسو استخدم الثالوث.
هو الثالوثي «الرس» هذا القدس. بالروح ومرتبط الطبيعية،49 صورته واالبن، األب بني
وعلماء الفالسفة بني ينتهي ال نقاًشا ُمثريًا نفسه، اليشء داخل أصيل اختالف بمنزلة
العقيدة هذه خصوبة هو النقاش يتجاوز ما لكن املؤمنني. وغري املؤمنني الالهوت،
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وأخريًا، والجسم، والصورة والكلمة، الفكر مثل الثنائية؛ الوحدات من لعدد س تؤسِّ التي
واملعنى. الكينونة

قادت املسيح. خالل من واألرض السماء بني التباُدل حلقة عمل ثاٍن اقتصاد يَعمل
عن الجديد العهد روايات إىل املسبَّقة والرؤى املالئكية، واملظاهر القديم، العهد نبوءات
متَّى إىل (منسوبتان الروايات هذه من اثنتان ل تُفصِّ يهودا. يف األرض عىل يسوع أفعال
نحٍو عىل واألرض السماء بني ربَطت التي «التجيل» لحظة وهي مميَّزة؛ لحظة ومرقص)
بالغ هو ومما سماوي. بنوٍر طابور جبل عىل املسيح أشعَّ حينما رأسية، صلة يف مرئيٍّ
نفسها هي التي األيقونات قيمة يَضمن التجيل أن خصوًصا، الرشقية للكنيسة األهمية

يُقدسونها. الذين ألولئك به وتشعُّ النور، يف مغمورة سماوية صور
يشرتي حيث ثالث، الهوتي اقتصادي نظام تداول يف خاصة شارات األيقونات
عىل مبنيَّة األيقونات ولكون الكنيسة. تُنظِّمها للربكة تجارة خالل من االرتقاء املؤمنون
التي الكنيسة، امليالدي الخامس القرن بعد أعدادها تضاُعف نبَّه نسخها، ويُمكن التشابه،
من أنها من الرغم وعىل السلطة. تشتُّت من وخاَفت استخدامها، ضبط عىل القدرة فقدت
حني الطبيعية»، «الصورة املسيح، يَضمنه للقيمة، نظام يف تُشارك فهي اإلنسان، صنع
يف املبثوثة للطبيعة، الفائقة القيمة تمرَّ أن األمانة تضمن مؤمن. ِحريفٌّ بإخالٍص ينتجها

يوقرونها. ملن الروحية القوة تحمل النَُّسخ نَُسخ وحتى النَُّسخ. إىل األوَّيل، النموذج
املثال الحديث. العرص يف الصور اقتصاد استمرار بإظهار موندازان كتاب يَختم
«كفن صورة وهو «األنطولوجيا»، مقاله يف بازان يَذكره الذي نفسه هو تذكره الذي املميَّز
لوح بإزالة بيا سيكوندو ى يُسمَّ هاٍو ملصور ُسمح ،١٨٩٨ مايو ٢٩ يف املقدس». تورينو
موندازان تستشهد دقيقة. عرشين ملدة وتصويره الكفن، عىل من واٍق شفاف زجاجي
الصورة أظهرت وفجأة، التحميض؛ حوض يف الزجاجية ألواحه «غمس الصحف: بتقرير
قرنًا عرش ثمانية ملدة أحد ع يتوقَّ لم التي املسيح وجه صورة األحمر املصباح أمام السلبية
األيقونة وكذلك واإلظهار، والسلبية واإليمان، العلم بني بالجمع عينيه.»50 أمام تظهر أن
الفوتوغرايف، النسخ خالل من نفسه. الجثمان أهمية ة ُمهمَّ الكفن صورة فإن والرمز،
للبقاء الرسمية األصلية» «النسخة من خاصة بنَُسخ االحتفاظ اآلن املؤمنني بإمكان أصبح
صورة من بدءًا املادية. الت امُلرحِّ من مجموعة خالل من حرفيٍّا وملسه باملسيح، اتصال عىل
من ١٨٩٨ عام ظهرت التي الصورة إىل أنتجتها، التي السلبية الصورة حتى الجيب
من املنبعث أو املنعكس الضوء بفعل سلبية صورة عليها ظهرت التي الزجاجية األلواح
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ليرتك بالكفن اتصال عىل أيام ثالثة ملدة ظلَّ الذي للحياة، عاد الذي الجسد إىل الكفن،
تبجيل يمكن حيث الرأيس؛ األمانة اقتصاد يسري هكذا يُمَحى. ال لكنه ودمويٍّا غائًما أثًرا
االقتصاد، هذا خارج لكن للتفسري. قابلة غري لطخات بالكاد تُظهر الشكل بائسة صورة
الكفن أن له بالكربون التأريخ له أثبت الذي املؤمن أو — املؤمن غري يخص فيما سواء

بالية. خرقة إال ليس الكفن فإن — مزيف
السينما؟» هي «ما كتاب يف توضيحية صورة كأول الصورة هذه بازان أدخل حينما
التي والتذكارات الرُّفات نفس علم يفحص أن ا حقٍّ للمرء ينبغي «هنا تعليقه: صحبها
ُعجالة يف ل نُسجِّ فقط دعونا املومياء». «عقدة من ناشئ واقع انتقال بميزات تتمتع
وثنًا فإن ولذا والصورة.» الجثمان مالمح يشبه ما بني يجمع املقدس تورينو كفن أن
أربعة من املكون بازان ملرشوع املباركة من كنوع يعمل (الكفن) حريف لوثن (الصورة)
أدرك ١٩٥٨ عام بحلول ألنه هذا؛ قول لنا جاز إن كاملة، غري مباركة لكنها إصدارات.
عىل جامحة خرافة أو خدعة، عىل دليل إال هي ما الصورة وأن مزيف، الكفن أن الجميع
قراءتنا؟ يف بالتأثري لها سمح أو الصورة اقرتح حينما بازان ذهن يف كان الذي ما األقل.
أمانة: كلمة بمعنى التالعب خالل من الدوافع بأحد املقال ذلك وسط يف فقرة تيش
ذكائنا استثارة من الرغم عىل لكن النموذج؛ عن باملزيد ا حقٍّ للغاية أمني رسم يُخربنا «قد
تغيري عىل الفوتوغرافية الصورة تملكها التي العقالنية غري القدرة أبًدا يَمتلك فلن النقدي،
يف الرثَّة الصورة هذه مع املسيح لجثة «أمني» رسم يَتساوى ال ملاذا إيماننا.»51 مسار
صورة بها تُقلد التي األيقونية الخواص إن بازان يقول اإلجابة: ندرك اآلن النفسية؟ قوته
بما للصورة املادية الصلة من بكثري سطوة أقل هي تُصوره، ملا املرئية الهيئة فوتوغرافية
هي الفوتوغرافية الصورة فإن الحالة، هذه يف منه. نسخة بوصفها ومنزلتها تُصوره،
جسد بمالمسة مبارشة طبعة بمنزلة كان الكفن ألن للمسيح؛ مزعومة نسخة من نسخة
مصدر اإلله، اإلنسان عن يَفصلها ال ألنها فقط الفوتوغرافية الكفن صورة ل تُبجَّ املسيح.
بهذه اإليمان يُثري باملسيح «اإليمان» املالمسة. بطريقة مطبوعتنَي نسختني سوى الخالص،
التي «األمينة» اللوحات أو الرسومات أمام الواضح تواُضعها رغم الفوتوغرافية الصورة
الفوتوغرافية الصورة هذه تركيب نقاء عدم فإن اآلخر، الجانب عىل الحضور. وهم تقدِّم
تكتسب ضعيًفا. ذلك يكن مهما به، املتصلة الجسد لغياب الغريب الحضور عىل يُصدِّق
أن إىل تشري هذه ألنَّ سطحها؛ عىل الشوائب تبثها التي األصالة من شيئًا الصور كل
بتوسيعهما ودولوز دريدا إىل بازان يقود ربما اإلشارة. من اختفى الحقيقي املوضوع
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الذي نانيس جان-لوك إىل خصوًصا ويقود موندازان، إىل هنا يقود لكنه «الفارق»، مفهوم
حقيقة إىل املظهر وراء من يؤدِّي الذي الجزئي «التشابه» عن بل الفارق عن يكتب ال
الصور، مثل االقتباسات، أن إىل كذلك بازان يُشري الصورة.52 من غيابها بسبب حارضة

ظهورها. وراء حقائق إىل اإلشارة يُمكنها
أدبية إلبداعات أيقونات أنها عىل معيَّنة سينمائية اقتباسات إىل يُنَظر الواقع، يف
هم الدارسون يكون العلماني، املجتمع يف للسمو مصدًرا الدين محلَّ األدب بحلول دينية.
(لشكسبري األفقي االنتشار بني الرصاع د يتجسَّ امُلعارصون. املوروثة الرُّوحية الثروة كهنة
مناقشات يف اليوم الرأسية األكاديمية أو الفنية والسلطة املثال) سبيل عىل أوستن جني أو
العظيم مقاله يُبنيِّ وكما االقتصادين؛ بكال ا ُمهتمٍّ بازان كان الثقافية. الدراسات حول
االقتباسات تستفيد حيث صارم؛ نحٍو عىل متصَلني رآهما فقد مشوبة»، سينما أجل «من
وهيبتها السينما براعة نفسه الوقت يف تُعزِّز لكنها األصلية، األعمال «قيمة» من الشهرية

األمانة. من نوع خالل من
اللقطة يف يَظهر الذي العاري بالصليب بازان يَذُكره الذي الرئييس املثال يُختتم
أكثر ليس موجود هو ما بأن بازان يُذكِّرنا األرياف». يف قس «يوميات لفيلم النهائية
الحائط عىل يسقط عادية) مقدسة بطاقة عىل أخرق بشكل (مرسوم لصليب ظل من
هذا للصورة، النهائي «االفرتاض» هذا نافذة. قضيبَْي خالل من القس جثة يعلو الذي
يف وكتاباته القس، صوت تغشية خالل من ساعتنَي مدى عىل أُِعد الروحي، التجريد
«إنجاز إىل النهاية يف نصل حتى واألشياء، للبرش والسوداء البيضاء واآلثار يومياته، دفرت
يف لغة رامبو آرثر وصمت ملاالرميه البيضاء الصفحة تعترب ومثلما النقية. للسينما مهيب
للواقعية انتصاًرا تُعترب لألدب وإرجاعها الصور من بُخلوِّها الشاشة، فإن حاالتها، أرقى

السينماتوغرافية.»53
بتناول أنفسهم تحدِّي األفالم لصناع يُمكن أنه بازان العظيُم بريسون فيلُم علَّم
عن باستغنائهم ثقايف. نوٍع أفضل من مشوبة» «سينما وإنتاج سينمائية، غري أدبية مادة
مواجهة املشهد وتصميم السيناريو بناء خالل من تعلَّموا النَّسخ، يف الوهمية» «األمانة
العمل نطاق يف يعمل واألفكار، الشكل توازن من قريب يشء وإنتاج مرسحية، أو رواية
لألصل، اقتباسه يف اإلطالق عىل آليٍّا أو تقليديٍّا يكون أن دون بريسون، أنجز األصيل.
األصيلة فاألمانة لذا، ملصدره.» الدائم اإلبداعي االحرتام خالل من تقريبًا ُمدوِّخة «أمانة
مقال يف بازان ذَكرها التي الحقيقية» «الواقعية مثل النيَّة؛ حسن وكذلك اإلبداع، إىل تحتاج
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الحقيقية الواقعية تصل ومثلما السطحية. املظهر واقعية بها يًا ُمتحدِّ «األنطولوجيا»،
والحذف، التلميح عمليات أو الذاتي، االسغرتاب عمليات خالل من موضوعها جوهر إىل
يكشف ربما اإلبداعي. الجانب لصالح الواضحة املالءمة عن األصيلة األمانة تتخىلَّ هكذا
توسيع نفسه الوقت ويف األصيل، النص عن جديد يشء عن قويٍّ نصٍّ بشأن اللغات التقاء
والعيوب والنواقص املحدود املنظور زال ما الطريقة بهذه املستخدمتنَي. اللغتنَي نطاق
اللقاء يُساعد وجودها. وربما السينما؛ ُهوية تغيري يستطيع سينمائي اقتباس ألي الحتمية
تكونه. أن تريد ما تُصبح أن يف السينما — قوي موضوٍع أيِّ ومع — األدب مع التاريخي
فلسفية دراسة «إسربي» مجلة يف بازان زميل ريكور، بول أبدع حياته، نهاية قبيل
الهوية يف «الذات» مثل السينما، آخر». بوصفها «الذات فرضيتي: عنوانها يخدم عظيمة
لقاءات عىل تعتمد فهي رسابًا؛ ليست نفسه الوقت يف لكنها مطلًقا، تثبَّت لن الشخصية؛
شكلتك واحدة خلية له ليست جسمك أن ورغم نطاقها). خارج هو (ما «آخر» مع
يُمكنك وا، تغريَّ قد وأصدقاؤك وُمعتقداتك ظروفك كانت إذا وحتى عاًما، ثالثني منذ «أنت»
أن من وبدًال الُهوية؛ ترتاكم تطورك. تحكَي أن يُمكنك بوعودك؛ وااللتزام أفعالك، «إقرار»
الوعود تتبعه لالكتشافات، رسد ذلك، من أكثر هي، زمنيٍّا، ُمسلسلة لقاءات قائمة تكون
السينما فإن وهكذا، الزوال). رسيعة أحيانًا كانت لو (حتى واملواقف أُْخِلَفت)، لو (حتى
«نفسها» مهيئة ذكريات، كآلة قدًما تميض كما أكرب؛ عاَلم آثار تقابل حيث ُقدًما تَميض
أكان سواء آخر، بموضوع واالشتباك االستكشاف من العملية هذه يف عليه أصبحت ملا

زمانًا. أم ثقافة أم شخًصا
الذي الريفي بريسون قس من مبارش بشكل ُمقتبَس ريكور دراسة عنوان أن يتَّضح
أختم دعوني الحكمة، هذه باقتباس الذات.»54 نسيان السمو «يعني قائًال: يومياته يف كتب
باالقتباس، تُعنى إنما األساس، حيث من ذاتها حد يف شيئًا ليست التي السينما، قائًال:
الذين أولئك املقبلة. السنوات يف عليه تظلَّ أن يمكن وما تَكونَه، لكي ُدفعْت بما تُعنى
عن بحثنا يف ظني ُمتيقِّ يكونوا أن يجب بازان، مهمة لتويل يكفي بما بيننا من يهتمون

فقط. جوهرها يف متغرية دائًما، جديدة بمظاهر تظهر ألنها السينما؛
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