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 د شرقي محمد/أ

 تطبيقي+ نظري( 2السداسي )السينما الناطقة : المادة

 (فنون)جدع مشترك 

 :بدايات الصوت في السينما -1المحاضرة 

يعتقد الكثير بأن السينما  لم تعرف كيف تتكلم، وبأن لغتها متعلقة بظهور عنصر     

الصوت الذي أكسبها ثراءها اللغوي، وهذه النظرة الخاطئة التي يتصورها البعض تنم عن 

جهل بخصائص اللغة السينمائية، إذ أن اللغة والصوت شيئان مختلفان، ألن  جوهر الفيلم 

والبالغة الحقيقية  للسينما حتى . لغتها الحقيقية في فن المونتاج هو الصورة التي وجدت

يومنا، تتجاوز حدود الحوار التمثيلي، لفضاء الصورة األوسع الذي يعطيها ماهيتها 

الذي كان يتابع باهتمام كبير بدايات  ليو تولستويوسحرها، وهذا ما دفع  بمبدع في حجم 

 ..عظيمالصامت الالسينما، أن يطلق عليها اسم 

تدل على أن عالم السينما يدين لفترة السينما الصامتة  الصامت العظيم: إن هذه التسمية     

بالفضل العظيم، ويعتبرها العصر الذهبي الذي حمل هذا الفن إلى حدود االكتمال في مجال 

الصورة، ألن الفن الصامت فن كامل، والصوت عندما ظهر لم يزد عن كونه جزءا متمما 

سواء بما  -ولنلخص حديثنا إن السينما"  :أندري  بازانوكما يقول . المعروضة للصورة

تجد  -تحويه الصورة من مضمون تشكيلي أم عن طريق  ما يحويه  المونتاج من موارد 

تحت تصرفها مجموعة من الوسائل تمكنها من أن تفرض على المتفرج تفسيرها للحادث 

لمجموعة من في نهاية  أيام السينما الصامتة، يمكن أن نعتبر أن هذه ا. الذي تقدمه له

وفعال عندما نرجع إلى تلك الفترة الحاسمة في تاريخ  ."الوسائل كانت كاملة ال ينقصها شيء

السينما، والتي استعمل فيها الصوت، نكتشف ألن توظيفه لم يكن بغرض طمر عصر 

 .السينما الصامتة، و إنما استكماال وتتمة للعملية الفنية التي زادها الصوت قربا من المشاهد

وعندما نفصل بين السينما الصامتة والسينما الناطقة، فإننا  نقصد مرحلة تاريخية، وليس     

ألن االستمرارية في مجال اإلخراج السينمائي بقيت على . تطورا أو طفرة تكنولوجية
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حالها، ولم نلمس فرقا بين مخرجي نهاية الفترة الصامتة و بداية الفترة الناطقة على مستوى 

الذي تعرض لمشاكل  بسبب طول اللقطات الحوارية الطويلة  الكادراج لهم إال التصوير، ال

التي كانت يتباهى بها صناع األفالم الناطقة، والتي أحدثت فوضى في التصور السينمائي 

  م،7291لقد كانت السينما الصامتة تعيش أزهى أيامها مع عام . غادة استعمال الصوت

سينما  في استمراريتها  الصورية التي قطعتها حينئذ، قد وكان محترفوها يتصورون  بأن ال

أصبحت فنا  مكتمال ومالئما لمنطق الصمت، ولكن الواقع الصوتي الذي حصل  لم يكن 

 .لتلقاه السينما إال في جو من التردد والفوضى

وتعد مرحلة اعتماد الصوت في صناعة األفالم لحظة حاسمة  في توجيه التلقي       

وليس في بنائية  الفيلم الذي يعتمد على الصورة كمبدأ جوهري، وذلك أن األفالم الفيلمي، 

الصامتة شهدت بدورها مصاحبة صوتية أحيانا، وكانت تجيء هذه المؤثرات  الصوتية  من 

. خارج العملية الفيلمية  عن طريق المصاحبة الموسيقية غالبا أو بعض المؤثرات الخاصة

لدخول الصوت في فترة الحقة، والذي سنتتبع تزامنه مع  وكانت هذه  تقديمات  نضدت

 : األفالم الصامتة، و دخوله إلى عالم الفيلم عبر مرحلتين

 .بدايات الصوت -

 .الفيلم الناطق -

إن الحديث عن الصوت في السينما ال يبتدئ بالفيلم الناطق، بل يتعداه إلى البدايات       

ت ترافق بموسيقى مصاحبة للفيلم الصامت، تعزف األولى آلالت العرض السينمائي التي كان

فالموسيقى جاءت  إلى السينما في أيام األفالم  . على البيانو أو تنبعث من أسطوانة موسيقية

الصامتة، وكان عازف البيانو أثناء البدايات يوضح ما يحدث على الشاشة بمصاحبة موسيقى  

ولقد كانت هذه الطريقة اآللية  . البصرية مالئمة إليقاع الفيلم والذروة العاطفية للصورة 

واالعتباطية إضافة للصورة وطريقة سطحية للتوضيح  بغية تكثيف االنطباع الذي يخلقه كل 

وهذا يؤكد بأن الفيلم  الصامت لم يكن صامتا بالمعنى الدقيق للكلمة، بل لم يكن صامتا . حدث

ل عناوين وإرشادات و الموسيقى في الواقع، ألن الجمل التي  كانت تقدم  بصريا في شك

 . المصاحبة، كانتا تشكالن معا ظاهرة صوتية
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أحس المشاهد منذ األفالم الصامتة األولى بثقل حركة المشاهد التي ال ترافقها الموسيقى،    

وعليه كانت الموسيقى ترافق  أغلب المشاهد بحثا عن دينامية  أكثر فاعلية على مستوى 

بأن أي عرض من العروض الصامتة لم يكن ليستغني  صوفيا أليساى التلقي والمشهدية، وتر

عن الدعم الموسيقي، وذلك من أجل إضفاء الحيوية على الصمت غير الواقعي، وتعويض 

أما إذا نظرنا إلى . المؤثرات والحوار التي هي ضرورية في الحدث من خالل عناصر سمعية

حتى وإن لم نكن  -لية اإلدراك البصريالخصوصية السينمائية لصرفة فإننا نؤمن بأن عم

تحيلنا إلى أن الصورة تمتلك النطق، وعلى هذا لم يكن تقسيم تاريخية الفيلم إلى  -نسمع

صامت وناطق بغرض الفصل بين خاصيتين في السينما، بقدر ما كانت  تمييزا بين مرحلتين 

ر منطوق بقول وعن تالزم الرؤية  بصوت غي. تاريخيتين أضيف إلحداهما عنصر الصوت

إن العين التي  يقولون عنها أنها نافذة النفس البشرية هي الوسيلة  :"فنشي دي ليوناردو

الرئيسية التي يمكن بها أن ندرك مظاهر الطبيعة الالنهائية إدراكا كامال، واألذن هي الوسيلة 

 ". الثانية وهي تستمد أهميتها من أنها تسمع األشياء التي رأتها العين

هذه، كانت تميز فلسفة وجمال الفن المرئي أثناء عصر النهضة،  دي فنشيأن نظرة وأرى ب

ورغم عمقها غير أنها تعارض الذوق العام لجماهيري استطاعت أن تعيش حلم نقل الطبيعة 

هذا الواقع الذي . بحركيتها إلى إطار الشاشة، وعكس الواقع  في عالم فوتوغرافي متحرك

مصاحبة تزيد هذا االكتشاف روعة، ولم يجد متنفسا إال في كان يبحث عن عناصر صوتية 

فن الموسيقى الذي صاحب رحلة السينما الصامتة، وصار أحد مركباتها ولكن من خارج 

وظيفة المصاحبة الموسيقية للفيلم الصامت في جملة  صوفيا أليساوتلخص . العملية الفيلمية

 :وظائف أساسية هي 

استطاعت أن تفصل المشاهد عن الحقيقة وتغطي على أصوات الشارع وضجيج آلة  -7

 . العرض و أصوات الحضور في حالة العرض

 .مساعدة المشاهد على تركيز اهتمامه على ما يعرض أمامه -9

 .ساعدت المشاهد على أن يساهم في إتمام التصور والتأثر من غير تبديل للواقع -3
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ى مضمون الصورة التي قد تكون شبحية إذا عرضت استطاعت أن تضفي الواقعية عل -4

 . صامتة

استطاعت أن تقوم مقام المؤشرات الواقعية التي تخص الصورة المعروضة وضمن  -5

 .إطار إمكانية التصور 

، إذ م7925إن حل مشكلة الصوت في الفيلم ترجع إلى ما قبل السينماتوغراف  عام      

. مزجه بجهاز العرض أقدم ظهور من الفيلم نفسه يعد االجتهاد في التقاط الصوت ومحاولة

توصل  في عام  توماس  إديسونوتنفيذ المصادر التاريخية في مجال االختراع بأن 

، وهذا  الفونوغرافم إلى  كيفية  تسجيل  الصوت ثم إذاعته من جديد بواسطة 7911

فاخترع  النجاح أوحى إليه بإضافة صورة متحركة إلى الصوت

ظهرت هذه اآللة التي تعرض الصور  م7927وفي عام . Kinétoscope الكينتوسكوب

لصنع  الفونوغرافو الكينتوسكوببين   إديسونالمتحركة على شخص واحد، ومازج 

وهكذا نكتشف بأن السينما حاولت الكالم  والنطق في . Kinétophone الكينيتوفون

 .وقبل أن تولد في باريسبست سنوات،  م7925قبل أن تعانقها الجماهير  إديسون،معامل 

لواقعية تمازج بين الصورة و الصوت هو الذي انتهى إليه الفيلم في  إديسونإن تصور     

األخير، وهذا يدل على عبقرية هذا المخترع الفذ الذي أثرى السجالت العلمية باختراعاته 

الكينيتوفون لى وإذا عدنا إ. الكبيرة، وأسهم في حل لغز سيعود إليه صناع السينما فيما بعد

.   البدائي نستخلص بأن العرض الصوري كان ناطقا في أمريكا قبل أن يصمت في السينما

واستمرت  الجهود بعد ظهور الفيلم السينمائي بحثا عن حلول  صوتية يمكنها مرافقة الصور 

في ألمانيا الجمع بين  Messter ماسترو  فرنسافي  باتي شارليالمعروضة، إذ حاول 

وقدمت شركة بريطانية جهازا برلين،  غراموفونو المخترعة أخيرا السينماتوغراف

: و تلتها اختراعات عديدة لنفس الغرض مقل  ،cinephone السينيفون

وكل هذه األجهزة ظهرت وهي . chronophone الكرونوفون،  vivaphone الفيفافون

ة ميكانيكية  لتوفير التطابق بين مع األفالم، وتحتوي وصل الغرامفونتعتمد عزف  أسطوانات 

 .الصوت والصورة
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ولكن هذه األجهزة الصوتية  لم تكن لتحمل جديدا واقعيا إلى الفيلم السينمائي، انطالقا من     

أنها كانت محدودة القيمة ألنها لم تقدر على أن تطابق الصوت بالصورة، ووقعت في مشكلة 

لقد أرقت  مسألة النطق العديد من . فيلميالال تزامن والتي  أخلت بجمالية العرض ال

السينمائيين الذين سعوا إلى محاولة تقريب التمثيل الفيلمي الصامت من الحوار المنطوق،      

وبعض الرواد  ميلييسو لومييرو انتهجوا في ذلك أساليب أكثر بدائية و سذاجة، إذ حاول  

ف بحثا عن حوار يرافق  زمن األوائل جعل الممثلين ينطقون من خلف الشاشة وهم وقو

الشخصيات المعروضة، وحتى إدخال المؤثرات الصوتية لم ينجوا من إثارة الهزل، أكثر من 

:   عن هذه الظاهرة م7279ويقول أحد كتاب عام . كونه بحثا عن حل واقعي إلدخال الصوت

فالفتى  .كانت المحاوالت األولى إلدخال المؤثرات الصوتية تثير مواقف هزلية طريفة" 

المكلف بهذا العمل كان عادة ما يحوله إلى فرصة لالستمتاع بالضجة فينكب على عمله 

 ".بحماسة محمومة متجاوزا حدود المنطق واللياقة

لقد كانت أسطوانات الموسيقى المرافقة لألفالم الصامتة أكثر مالئمة بعكس الصوت      

ت تقديم أفالم الناطقة، والتي كان ورغم ذلك لم تتوقف محاوال. الذي القى صعوبات كبرى

، وفيلم األطفال م7271عام أوسكار ميستر : لـ الخضراء الغابةالفيلم األلماني الناطق : أهمها

ولكن جميع هذه األفالم والمخترعات واجهت مشكلتين  .م7279عام  إديسونالناطق لشركة 

فالم كانت تعتمد على رئيسيتين، األولى تتعلق بتزامن الصورة مع الصوت، ألن هذه األ

األسطوانات المسجلة كمصدر، مما يعني أن الفيلم يعرض من آلتين مختلفتين، إحداهما 

.  للصورة واألخرى  للصوت، مما يعرضه إلمكانية انقطاع التزامن بين اآللتين في أي لحظة

ى والمشكلة الثانية هي تكبير الصوت الذي لم يكن قد اخترع له جهاز لكي يتم نقله إل

 .الجمهور

 جان آالملقد صارت الحاجة إلى النطق في األفالم ضرورة ملحة، ويعتبر الفيلم الفرنسي    

لقد ظهر هذا الفيلم . أفضل نموذج على هذه الحاجة دارير كارللمخرجه الدانماركي   دارك

ث ،ولكن ظهوره فنيا على الشاشة الكبيرة كان بمثابة المستغيم7299األوربي متأخرا مع عام 

فقد استطاع مخرجه أن يقدم . الذي يطلب إضافة الصوت والكالم إلى فن الصورة المتحركة
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عن أسفه لعدم تمكنه من استخدام تقنية  درايروأعلن  دارك، جانتوحدا زمكانيا لمعاناة 

الصوت فيه، ألن أغلب مشاهده تعتمد التعليقات المكتوبة لنقل الحوار، و خصوصا في مشهد 

المحاكمة، إذ خلقت اللقطات القريبة وتعليقات الحوار المكتوبة تشويشا أضر باإليقاع الطبيعي 

المعجب جدا بالفيلم، والمنزعج من ذلك  بول روثاوقد علق الناقد  . للفيلم رغم جمالية الفيلم

أعتقد أنه يفتقد الغاية المركزية للسينما، حيث كل صورة منفصلة ليست لها :     " التشويش

والفيلم ال يكشف ... قيمة عضوية بذاتها، فهي ليست سوى جزء من الشكل الكلي المتحرك

 .المفتقد، وهو الصوت، وكان يقصد  العنصر "بشكل كامل عن الخواص الفيلمية الحقيقية

كانت لغة الفيلم الصورية في أشدها ما يكون إلى عنصرا إضافي يسمح للمشاهد بتلقي      

أكثر واقعية، وكانت هذه اإلضافة تتمثل في الصوت الذي ظل يراوح مكانه حتى ظهر 

لقد ولد . التسجيل الكهربائي في العشرينيات، وأصبح التسجيل المتزامن مع العرض ممكنا

الالسلكي ثم التليغراف و تطور  التليغراف،من التيليفون كما ولد  التيلفون،من لفونوغراف ا

ووجدت بذلك الحلول التكتيكية الالزمة لمشاكل الفيلم الناطق باختراع . تطور الراديو من بعده

، وكانت الشركات الكهربائية الكبرى المهتمة الميكروفونالتسجيل الكهربائي عن طريق 

وقبل ظهور الفيلم الناطق بقليل، و مع حلول عام . و هي نفسها مالكة ذلك االختراعبالرادي

م لم يعد الناس يقبلون على حضور األفالم كما من قبل بسبب ظهور المذياع، وأصبح 7295

الناس يفضلون االستماع على المشاهدة، وفي كل دار سينما بأمريكا كانت توجد أوركسترا 

. والمؤثرات الصوتية بشكل حي لكل عرض من عروض الفيلمصغيرة  تضيف الموسيقى 

وفي  -واشتدت الحاجة إلى الصوت وبدأت تتزايد، بالرغم من رفض كثير من فناني الحقبة

 .إدخال الصوت بحجة أنه يفسد نقاء الفن السينمائي  -شابلنمقدمتهم 

بواسطة إعادة  نروار فتافونم عن طريق نظام 7291نفذت األفالم الناطقة األولى عام     

ولكنه كان واضحا أن السبيل للحصول على أفضل . إنتاج الصوت باألسطوانات المتزامنة

ولقد عاد . تزامن هو على األرجح حين يمكن تسجيل الصوت على الشريط نفسه كالصورة

 م7211عام   Eugene Lauste لوست يوجينالمخترعون في العشرينيات إلى اختراع  

حصل على أول براءة اختراع لطريقة تسجيل الذبذبات الصوتية حيث  بريطانيافي 
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. فوتوغرافيا على الفيلم ذاته، وهي طريقة تكفل التطابق التام بين الصوت والصورة تلقائيا

وبفضل هذه الفكرة المطورة التي صاحبها تحسين في أجهزة  تكبير الصوت الكهربائية 

 . الحديث توصل صناع السينما إلى إطالق الفيلم الناطق
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 :ظهور الفيلم الناطق -  2المحاضرة 

 

إن األمريكيين قاموا بهجر عشيقتهم القديمة متمثلة :" يقول أحد المؤرخين السينمائيين     

فقد علمهم الفيلم . بالفيلم الصامت ألنهم وجدوا عشيقة أكثر جاذبية وجماال في الفيلم الناطق

الصامت المشاهدة وعلمهم الراديو اإلستماع ، وأصبحوا غير مستعدين لمغادرة منازلهم 

نقودهم في دور السينما إال إذا وفر لهم الفيلم متعة المشاهدة واالستمتاع  في نفس  وإنفاق

هكذا كانت نهاية األفالم الصامتة مع ظهور الفيلم الناطق، والذي ظهر ألول مرة ". الوقت

 .كروسالند آالنللمخرج  مغني الجازبفيلم  م7291عام 

الذين تحدوا صمت الفيلم، وخاطروا  وارنروقصة إنتاج هذا الفيلم تعود إلى اإلخوة   

ألن صناع السينما األمريكان كانوا يملكون . بالمصالح التجارية لشركات اإلنتاج السينمائي

حق التردد والتحفظ في أمر األفالم الناطقة، وهذا األمر يفسر على أن االستوديوهات الكبيرة 

ما يستلزم تركيب معدات جديدة باهظة الثمن والتكاليف كانت تصبح شيئا قديما ومهجورا، ك

للعرض بل وبناء قاعات سينمائية جديدة عازلة للصوت، وسيضطر السوق السينمائي الداخلي 

 .إلى تركيب أجهزة مكلفة باآلالف من دور العرض

كسر كل هذه المنظومة القائمة، وهو ما يشكل مشكلة  حقيقية كان يعيها  وانروكان على      

ال أرى بأن الصوت كان يعجزهم، بقدر ما كانوا محافظين على إرث  منتجوا السينما الذين

فالمشكالت التي  كانت تنتظر السينما عشية انطالق . الفيلم الصامت خوفا على مصالحهم

الفيلم الناطق تبدت كارثية، ألن السوق العالمي للسينما والذي كان تحت سيطرة األفالم 

م الصامتة بلغتها اإليمائية العالمية، بأفالم ناطقة األمريكية سينهار حينما تستبدل األفال

وماذا سيكون مصير الشركات التي تملك مخزونا ضخما من األفالم الصامتة؟ . باألمريكية

باإلضافة إلى نجوم السينما الصامتة المدربين على فن اإليماءة فحسب والذين ال يعرف أحد 

 .الناطقةكيف سيحافظون على عروشهم العالمية في الدراما 

الناطقة، والتي انكبت  على تطوير تقنية  وارنرإن كل هذا سيسقط مع مبادرة        

خدماتها على شركات اإلنتاج السينمائي  westernواسترنالصوت، لقد عرضت شركة 
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رفضت  هذه الشركات مسايرة فكرة الفيلم  -للتحفظ  الذي أوردناه سابقا -الكبرى، ولكن 

و بعد . اللذين  كانا على وشك اإلفالس  وارنرا العرض سوى األخوين  الناطق، ولم يقبل هذ

الغنائي، تحمسا للعمل أكثر في هذا المجال، وجمعا ما  دون جوانتجريب هذه التقنية مع فيلم 

 جولسون آلللدخول في مغامرة أكبر، وذلك بالتعاقد مع مغن شهير هو  تبقى من رأسمالهما

إلنتاج أول فيلم ينطق فيه  أالن كروسالندمور هو الذي وضعوه تحت تصرف مخرج مغ

 . مغني الجاز،و هو م7291الممثل عام 

نجاحا مبهرا وغير متوقع،  وبلغت تكاليف إنتاجه نصف مليون  الجاز مغنيحقق  فيلم      

إلى  وارنر اإلخوةمليون دوالر، و حول أستوديو  5.3دوالر، إال أنه حقق أرباحا قدرها 

و رغم قصة الفيلم البسيطة إال أن تأثير النطق   .خالل تلك الفترة هوليوودت أنجح أستوديوها

فيه كان له بالغ األثر على شركات اإلنتاج التي سارعت إلى اقتناء طرائق تسجيل الصوت 

جاء تقليديا ، وهو يحكي قصة مغن فقير يتسلق سلم  الجاز مغنيإن موضوع فيلم . على الفيلم

و الذي أثار جمهور . ئيا من أوله إلى آخره،ووشح بقليل من الحوارالمجد، وجاء سيران غنا

: المشاهدين هو تلك اللحظة الحاسمة التي جمعت بين النطق والتمثيل المتزامن، وكانت جملة

التي نطقها الممثل ألول مرة، وكأنها ترحيب بالصوت الذي انطبع على ...مرحبا أيها الرجل

،و التي تدل  ..أنتم لم تسمعوا شيئا بعد:بعبارة أخرى سونجول آلالشاشة الكبيرة، وأردفها 

على أن المشاهدين عليهم أن يفتحوا آذانهم إلى جانب عيونهم مستقبال لتتبع الحوار، والذي 

 .م1221أكتوبر  25ترسخ سينمائيا يوم 

 وارنرتغييرات كبرى في النظام االقتصادي السينمائي، وسمح لإلخوة  مغني الجازحمل    

بتبوء ريادة شركات اإلنتاج حيث أصبحت شركتهم قوة تجارية  عظمى، تسيطر على 

لقد وقف . خمسمائة دار عرض، صادر مشكالت كبرى لشركات اإلنتاج ونقاد السينما آنذاك

كبار السينمائيين في ذلك الوقت ضد هذه التقنية الجديدة التي هددت الفن السينمائي، ومن 

إن الفيلم الناطق فن جديد، ومن : " المتفائل بمقولته  بودوفكينوحتى  شابلنو إيزنشتاينبينهم 

إن أصوات البشر وأحاديثهم ينبغي أال يستخدمها . الممكن أن يستخدم بطرق جديدة تماما

المخرج بوصفها قيمة واقعية موضوعية منجزة وتامة بذاتها، بل عنصرا إلثراء الصورة 
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بهذه الشروط يمكن للفيلم الناطق أن يصبح شكال فنيا  البصرية على الشاشة وتكبير دالالتها،

 ."جديدا ليس لتطوره في المستقبل حدود

وهذه  . إن الفيلم الناطق  لم يكن هو الصورة  الناطقة، وإنما الصورة القابلة  للسمع    

الصامتة والناطقة، وهذا ما دفع الجيل : الصورة المسموعة ستفصل بين جيلين من األفالم 

إلى التهجم على الواقع السينمائي الجديد الذي هدد مصالحه، وانطلق كثير من  األول

ومن بين . المنظرين يدافعون عن كمال الفيلم  الصامت، ويهجون مستقبل الفيلم الناطق

 إذا أحكم:" الذي علق على مستقبل السينما الناطقة باعتباطية  جورج جين ناثان:هؤالء

لى األفالم، لن يمضي وقت طويل حتى يعود مليونيريو تلك سيطرته المهلكة ع  الفيتافون

لقد رأى البعض خطوة ". األفالم إلى بنطلوناتهم السابقة والعمل في تسويق األطعمة المعلبة

بأن الصوت خطوة إلى الخلف وليس تطورا، مدفوعين في ذلك بالمشاهد الحوارية الطويلة 

ال أثر لها واقعيا ألن أساسها غير سليم،  التي أعاقت حركة الكاميرا، ولكن هذه الحمالت

فاإلضافة ال تعني السلبية، ألن مشاكل مرافقة الصوت للعرض قد  تحل  بالممارسة والزمن، 

وإذا كان  لها أساس حقيقي لقادنا ذلك إلى التهجم على إضافة الحركة إلى الصور 

ضاء واصل الفيلم الناطق وفي وسط هذه الجلبة والضو. الفوتوغرافية وهي أساس والدة الفيلم

، حتى اختفت السينما الصامتة، وصارت األفالم تنطق بدرجة م7292تقدمه، ولم تدخل سنة 

 .المائة في المائة 

اعتبر ظهور الصوت ظاهرة مثيرة  كما كان عليه الحال أيام ظهور الفيلم كصور    

مناظر بسيطة مثل ، و كما كان الجمهور آنذاك يقبل على مشاهدة م7925متحركة في عام 

دخول القطار إلى المحطة أو خروج العمال من المصانع، أصبح المشاهدون في عصر 

 .السينما الناطقة  يقبلون على سماع الصوت الذي بدا واقعيا ومطابقا تماما لحركة الممثلين

واستغل المنتجون هذا الحدث الجديد إلى حد االبتذال وراحوا يستخدمون الصوت دون تمييز 

ى درجة أنهم أهملوا بالغة الصورة، وجاءت أفالمهم األولى اقل فنية بكثير من األفالم إل

وفقدت الصورة أثناء بدايات الصوت سحرها، سامحة للمساحات الحوارية الطويلة . الصامتة
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أن تغزوا الفيلم، وبدأ سيناريو األفالم يكتب على أساس صفحات طويلة من الحوار تهمل في 

 .ثناياها الصورة

واجه الفيلم الناطق من الناحية الجمالية صعوبات عدة غداة انطالقه، وظهرت األفالم    

األولى على شكل مسرحيات مغناة وأعمال أوبيراتية، ويرجع ذلك إلى الشلل الذي أصاب 

تصوير اللقطات حيث صارت آالت  التصوير تصدر ضجة، وتطلب األمر احتجازها داخل 

الصعوبات الفنية المقترنة بالتسجيالت األولى والتي دفعت  حجرات زجاجية، إضافة إلى

بالمصورين إلى انتهاج  األسلوب البدائي للسينما، إذ  يصور الممثلون دفعة  واحدة من البداية 

إلى النهاية بزاوية واحدة ولقطة واحدة، ولم يسلم سوى األغاني المسجلة  التي كانت تستخدم 

الكاميرا داخل  حيز ضيق أفقدها حركيتها ومرونتها  لقد سجنت .  Play backبطريقة 

لصالح التسجيل  الصوتي، واقترب أسلوب السينما من األساليب المسرحية حواريا وتمثيليا، 

إلمدادهم بممثلين يجيدون التمثيل المسرحي  برودويولذلك استنجد بعض المنتجين بمسارح 

 .ألن سلطة اإليماءة خفقت

ناطقة بفن المسرح في بداياتها، والنقطة الرئيسية  التي تجمع بين ارتبطت السينما ال     

الحوار، وكما قلدت السينما في بداية الفيلم الصامت الخليفة المسرحية في : هذين الفننين هي

الصورة، قلدت الحوار المتواصل في المسرح عندما صارت قادرة على توحيد الحوار مع 

ي التكيف مع المسرح بطريقة المسرحية المصورة ونجحت السينما ف. الصور المتطابقة

سينمائيا، ولكن هذا األسلوب سرعان ما  اختفى نظر للخصوصية الفيلمية، ألن االختالف بين 

المسرح والسينما  هو أن الحوار في المسرح  يعتبر شكال أدبيا  حقيقيا مستقال بذاته،  ويمثل 

الدراما، أما في  السينما فهناك فيلم يخضع كل اإليحاءات والتفسيرات التي تحيل إلى عالم 

لمخطط التصوير، وهو برمجة لعمل تقني غايته تجميع أجزاء المادة المصورة وأجزاء من 

و ذلك أن الفيلم يعتبر . المادة الصوتية التي يعتبر الحوار عنصرا من عناصرها المتعددة

ي النوع ال توجد في شكال صافيا ومتجانسا، بينما يحوي مجال الصوت على تعددية ف

، وبالتالي فتقديم (الموسيقى، الحوار، أصوات الضجيج)الصورة، ألن للصوت أنواعا مختلفة 

 .الصوت معناه تقديم ثالثة أنواع مختلفة
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واضطلعت شركات اإلنتاج بالوافد السينمائي الجديد، وكان عليها مجاراة اجتياح الصوت    

عامل مع الممثلين ولغة الفيلم الصوتية، فقد أحدث دخول لألفالم بتغيير استراتيجياتها في الت

إلى فتح استوديوهات  في فرنسا  بارامونتوذهبت شركة . الصوت ثورة في أساليب  اإلنتاج

متخصصة في إنتاج أفالم ناطقة بالفرنسية واأللمانية واإليطالية واالسبانية، وقد أنتج  أحد 

أن تخوض حربا أخرى حفاظا على  هوليوودعلى  و كان. األفالم في ثالث عشرة لغة مختلفة

سيطرتها العالمية، وكانت قوتها األساسية تتمثل في أن معظم  أجهزة الصوت في العالم  

وظلت األفالم لبضع سنين تصور بنسخ مختلفة اللغات، . صارت تحت أيدي استوديوهاتها

ون  دورهم في لتصوير وتتم إعادة التصوير في نفس المواقع بمخرجين ونجوم آخرين ينتظر

المشاهد نفسها، ومن هنا  نشأت أهمية خاصة لرعاية النجوم القادرين على التمثيل بعدة 

ولم تنجح  هذه الطريقة تجاريا و ال فنيا نظرا . هارفي ليليانو  غاريو غريتا: لغات،  مثل 

أي  دوبالجالالرتفاع تكاليف اإلنتاج، و كان البد من إيجاد حل آخر، وكان هذا الحل هو 

وبهذه الطريقة . تسجيل الحوار المترجم بواسطة ممثل آخر غير الممثل األصلي في الفيلم

 .حلت المعضلة ورجع الفيلم مرة أخرى إلى وحدته الصورية واللغوية

إن الحديث عن مرحلة االنتقال من السينما الصامتة إلى السينما الناطقة، ظهر بشكل أبلغ     

، والذي تقع أحداثه في م7259عام  غناء  تحت المطريا الموسيقية سينمائيا في الكوميد

الصامت إلى الناطق، : أواخر العشرينيات من القرن الماضي  أثناء مرحلة التحول الفيلمي من

وهي المرحلة التي لم ينجح  كثير من الممثلين في إجتيازها عندما سمع المشاهدون  

نين من حول اث  وجين كيلي، دنين ستانليوتدور قصة الفيلم الذي أخرجه كل من  . أصواتهم

 جيننجوم السينما الصامتة  ينجح  أحدهما في عملية االنتقال، ويقدم بدوره النجم الراقص 

لقد حاولت  هذه .  فيما تفشل زميلته الممثلة التي تقع ضحية أعمالها الشريرة وغرورها كيلي،

لتغطية قبح  الدوبالجالممثلة إستغالل الصوت الجميل  لممثلة شابة موهوبة عن طريق 

إن مشاهدة هذا الفيلم تغني عن أي تأريخ لهذه . ها الذي لم يعد يتالءم مع طبيعة المرحلةصوت

 .المرحلة االنتقالية، وتعكس متطلبات تلك المرحلة السينمائية الحرجة
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 وسنوات األستوديو زمن الكوميديا الموسيقية -5المحاضرة

 :نظام  األستوديو صدمة وسيطرةال-1

عندما نتناول فترة الكوميديا الموسيقية، فنحن ال نتحدث عن خصوصية جنس الفيلم      

ألن الكوميديا . الكوميدي الموسيقي كنوع فيلمي، بل عن مرحلة سينمائية أطول من ذلك

الموسيقية ازدهرت  في العشريتين اللتين تلتا ظهور الصوت في السينما، أما زمنها فيمتد إلى 

لقد سيطر زمن الكوميديا  الموسيقية على المشهد . ات وبداية السبعينياتنهاية الستيني

السينمائي األمريكي لمدة تقارب األربعين سنة، وهذا انطالقا من كون الكوميديا الموسيقية 

كانت المحمول الفني الذي رفع معه  األشكال الفنية  األمريكية  في مجال الرقص والغناء بكل 

ألفيس الذي أبدع فيه  الروك أندرولوأول الراقصين إلى  الجاز مغنيأنواعهما، فمن  

رغم حضور كل  هوليوودو كانت هذه الكوميديا  السمة الفنية األبرز في إنتاج  بريسلي،

 .رعاة البقراألنواع، وعلى رأسها أفالم 

إن الحديث عن النوع في السينما يختلف جذريا عن مفهوم النوع في عالم األدب، فاألفالم    

ليست أنواعا  أدبية مطلقا، وإذا كانت التراجيديا  والكوميديا في األدب والدراما تحيل إلى 

نما فحي. شكل فني محدد، فإن نوعا سينمائيا قد يحمل تداخال كبيرا بين األشكال الفنية أو يتعداه

نتحدث مثال عن األفالم الغرب األمريكي يصعب علينا تصنيف الفيلم، فقد تكون القصة ملحمة 

ال نعرف وجهتها بالتدقيق، و قد يكون مأساوية أو ربما كوميدية أو فيلم حركة يحاكي فعال 

وتداخل األجناس هذا، هو سمة سينمائية خالصة تميز . خلقيا  أو نزعة انتقامية مليئة بالشر

لمها عن غيره من فنون العرض، وهذا التنوع في األجناس الفيلمية كان األساس بالنسبة  عا

 .لهذه المرحلة السينمائية الناطقة

كان لدخول الصوت أثره على نظام اإلنتاج السينمائي حيث طرحت مائتا مليون دوالر في   

وديوهات الذي نظم وساد نظام االست م،7292عام  هوليوودلإلستثمار في أفالم  ستريت وال

اإلنتاج والتوزيع معا، واستمد قوته من إقبال الجماهير التواقة لعنصر الصوت الزاحف إلى 

األفالم، هذا اإلقبال الذي استلزم إنشاء استوديوهات ضخمة تتولى توفير عدد كبير من 

ا بدأت ولكن طفرة  معدالت اإلقبال الجماهيري على السينما كانت مؤقتة، وسرعان م. األفالم
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مليون مشاهد أسبوعيا عام  51:لقد قفزت األرقام من .م7292تنخفض متأثرة باألزمة المالية 

مليون  15ثم ارتدت إلى  م،7231مليون مشاهد أسبوعيا العام  771م إلى حوالي 7291

 .م7239مليون عام  11لتصل إلى  م،7237عام 

التي دفعت عددا كبيرا من دور السينما  إن جاذبية الفيلم الناطق لم تكن لتصمد أما األزمة    

في وقت  ما،   هوليوود،كانت : " هذا الوضع بقوله جورج سادولإلى غلق أبوابها، ويصوغ 

فخورة بنجاتها من األزمة فقد سحرت السينما الناطقة الجماهير، وأخذ العاطلون عن 

الهم بدافع امتداد األزمة العمليرتادون دور السينما سعيا وراء النسيان، ولكن عندما نفدت أمو

انهارت أرقام الدخل مما حمل الشركات الكبرى على طلب عون  المصرف القومي الذي 

ففرض أصحاب هذين المصرفين على الشركات عملية  مورغان،و  مصرف  روكفلر،يملكه 

". ينإعادة تنظيم هائلة انتهت بوضع اإلنتاج السينمائي تحت المراقبة المباشرة لحفنة من المالي

: بالمائة من اإلنتاج السينمائي األمريكي خالل هذه الفترة تحت رحمة الثماني الكبار 25كان 

 (MGM  ،فوكس، وانر، بارامونت RKO ،الفنانون المتحدون،  يونيفرسال، كولومبيا) ،

ووقعت هذه الشركات بدورها أمام الكساد العظيم تحت سيطرة المجموعتين الماليتين 

عن هذه لويس جاكسونو يقول  .روكفيلر و  مورغان:اليات المتحدة األمريكية الكبيرتين بالو

هم من يملكون  روكفيلر، و مورغانإن رجال القمة في سوق المال األمريكي، : " الوضعية 

اآلن صناعة السينما، سواء بشكل غير مباشر عن طريق السيطرة على أجهزة الصوت، أو 

لقد ضاقت المنافسة في مجال صناعة األفالم . والدعم مباشر عن طريق التحكم في التمويل

اليوم لتصبح مجرد صراع بين أصحاب النفوذ االثنين الكبار على توازن القوى بين 

 ".األستوديوهات الثمانية الكبرى ومنافذ التوزيع والعرض التابعة لها

تحت أوامر أصحاب التقنية المالية، وحل رجال المال مكان الرواد  هوليوودأصبحت    

لقد فرض . المغامرين األوائل، مدفوعين في ذلك بالكسب السريع الذي يذره شباك التذاكر

عام : أصحاب المال منطقهم الذي أدخل السينما األمريكية إلى عصرنا الذهبي الذي يمتد من

لثانية، ولكن هذا االزدهار طال اإلنتاج أكثر من اإلبداع، إلى ما بعد الحرب العالمية ا م7231

لم يكن بوسع أشخاص مثلهم أن يظهروا في ظل نظام  شابلنو  غريفيت: ألن عمالقة من مثل
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ذلك أن سلطة القرار فيما يخص الفيلم أصبحت في يد المنتج الذي كان . األستوديو المتشدد

سيناريو، إضافة إلى تأثيره الشخصي على يفرض العمل بنظام فريق الكتابة في مجال ال

مسارإنتاج الفيلم، وهذا الوضع قلص نفوذ المخرج الذي تحول إلى مجرد منسق أو مساعد 

وهذه النظرة الجديدة في الصناعة الفيلمية انعكست سلبيا على المجال اإلبداعي، ومع . منتج 

م، إال أن غالبية النقاد 7241وعام  م7231عام : فيلم فيما بين 1511أنه أنتج أكثر من 

يذهبون إلى أن عدد األفالم التي بقيت تحتفظ بمكانتها الفنية حتى وقتنا الحاضر  ال تتعدى 

 .فيلم 911الـ

لقد استطاع نظام األستوديو الصارم في قواعد اإلنتاج أن يلبي حاجيات وأذواق   

وعلى حساب الجانب  مرتادي شباك التذاكر بأفالم متنوعة سحرتهم بواسطة توظيف الصوت،

واتخذ الفيلم الموسيقي . اإلبداعي، حيث جنحت االستوديوهات إلى تقديم أفالم ترفيهية خفيفة

أشكاال مختلفة معتمدا على مجاميع المغنيين والراقصين الذين شكلوا مادة تشكيلية  في 

م ديكورات مجردة، وتعرضت األعمال الكوميدية  إلى لحظات متعة وإحياء بفضل استقد

ولم تغير االستوديوهات أنظمتها اإلنتاجية، إذ بقيت األنواع التقليدية الثابتة . فناني المنوعات

البوليسية و الموسيقية وقصص الحب والغرب األمريكي،  بل واصلت تطورها في : من أفالم

 -إلى حين -ظل اإلقبال الجماهيري الداخلي، بالرغم من ضياع بعض األسواق األوروبية

 .ة الفيلم الناطقةبسبب لغ

شهدت فترة ظهور السينما الناطقة إنشاء أربعين أستوديو للصوت دفعة واحدة، وظهر 

تطرف في نزعة استخدام الصوت عبر إنتاج مكثف ألفالم المحاكمات إلى درجة  أن 

بدا من العودة  هوليوودالجمهور مل من هذا النوع المعتمد اعتمادا كليا على الحوار، ولم تجد 

أصل الفيلم الناطق غداة ظهور الصوت، والذي تمثل في األفالم االستعراضية والغنائية إلى 

ودخلت السينما األمريكية بفضل الفيلم . ولكن بمستوى أكثر تطوراميوزكال، والراقصة 

الموسيقى االستعراضي إلى زمن الكوميديا الموسيقية الذي وسم معظم األفالم بالجانب الغنائي 

 .مدة تقارب األربعين سنةواالستعراضي ل
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عمت موجة الفيلم الموسيقى الغنائي شاشات السينما، وارتبط هذا النوع ارتباطا وثيقا   

بالصناعة الفيلمية الناطقة، وهذا يعزي للنوع الذي صاحبه الصوت في البداية وكأن الشاشة 

أتاح هذا العالم  ولقد. الكبيرة جمعت بين الفرجة السينمائية والتسلية الغنائية و الراقصة

السينمائي الجامع للتمثيل مكتمال حركة ونطقا، ومصاحبا بالغناء والرقص، فرصة إلقبال 

جماهيري  منقطع النظير في البداية، وفتح شهية االستوديوهات لإلكثار من هذا النوع الفيلمي 

طق بأعمال  واجتاحت األفالم الموسيقية الصاالت السينمائية في بداية الفيلم النا. المميز

 ماموليان،للمخرج  التصفيقو  بومون، هاريللمخرج لحن برودواي : متميزة مثل

أمواال طائلة عبر   هوليود، هذا األخير الذي أكسب لوبيتشللمخرج  الحب استعراضو

 .الطروب األرملة كارلو، مونت، معك ساعة، المبتسم الضابطأفالمه الغنائية الراقصة 

غنائية الباب على مصراعيه أمام كل الفنون الموسيقية واالستعراضية لقد  فتحت األفالم ال  

التي وجدت لها منفذا للتسرب إلى عالم الفيلم، حيث شكلت آنذاك جمالية مشهدية ال تضاهي،    

 van فان ديك:و انتقل بعض المخرجين إلى األفالم  االستعراضية الراقصة من أمثال

dyke   فراد  :وظهر الثنائي الراقص  بوليرو وبا روم:الذي أخرج تباعا فيلمي

اللذين أمتعا الجمهور بأفالم    Ginger Roger روجر و جنجر  Fred Astaire استار

-Amanda ،Roberta  ،top: راقصة امتدت حتى اندالع الحرب العالمية الثانية مثل 

hat  في العالم( كالكيت)أعظم  راقص   أستار،ويعتبر النقاد بأن . 

ساعد استعراض ردهات الموسيقي في تنويع األفالم الموسيقية الراقصة، ذلك أن      

أعطت قوة  لهذه األفالم عبر استغالل النجاح الجماهيري    Music hall هول الميوزيك

لمسرحية غنائية راقصة، و قد جلب هذا النوع إلى فضاء الفيلم الذي تزين بالديكورات الفخمة 

سيد هذه  التصاميم، وهو  بركلي بوسبيويعد . ي و المالبس الساحرةذات الطابع الهندس

ليشرف على تصاميم  األعمال  هوليودإلى  وارنرمختص في الرقص استدعته  شركة 

 الباحثاتالراقصة، وأعطى اإلضافة السحرية الالزمة وذلك برعاية  رقصات البالي  في فيلم 

  لويد باكونللمخرج    42nd Street -42الشارع : والفيلم الكبير الذهب على

باستعماله المنصة المسرحية الدوارة والمسابح وتغييره لزوايا   بركليإن . م7239عام
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التصوير، شكل بفضل راقصاته الجميالت الالئي ينتظمن ضمن فرق راقصة، أشكاال 

تنوع وتصاميم هندسة غريبة  وجميلة تحيل إلى عالم من الفانتازيا السحرية التي يثريها ال

 . الرقصي التشكيلي، والذي شد خالل عشرية كاملة  رواد القاعات السينمائية

  آل جولسونأثره الكبير على نقل فن الزنوج إلى عالم السينما، ألن  مغني الجازكان لفيلم    

باستعمال  كينغ فيدورمثل  في هذا الفيلم وهو متنكر بزي زنجي، وهذه الفكرة أوحت إلى 

بمثابة  استلهام فلكلوري لإليقاع والرقصات   هليلوياوجاء فيلمه  . مغنيين زنوج في أفالمه

اإلفريقية بعيدا عن أي طرح للعبودية أو التميز العنصري، لقد ركز على الرقص و اإليقاع 

ى والغناء عند زنوج يشتغلون في مزارع القطن، محاوال انتهاج األساليب االستعراضية  عل

وظهر الموسيقيون الزنوج من الكبار في عدة أفالم .  حساب المضمون الذي بقي على الهامش

وسيدة  ويلر، فاتس، و عازف البيانو  سوليفان ماكسينو المطوبة  ارمسترونغ، لويس: مثل

 .سميث بيسيرقصة الجاز 

: مناهلها درجت األفالم الغنائية والموسيقية على استثمار ظاهرة االستعراض من جميع   

حفالت المنوعات، المسارح، قاعات الرقص،الفنون الشعبية األمريكية، ولقد خدمت هذه 

األفالم فنون  الغناء والرقص بالدرجة األولى، وسمحت للطبوع الموسيقية الراقصة بالظهور   

في مرحلة  أند رول الروكو  الغوسبال، الجاز،البلوز،:و على رأسها فن الزنوج كا

ل عدد األفالم اإلستعراضية  خالل نهاية الستينات إلى أعداد ال حصر لها، ووص.متأخرة

ولكن هذا النوع أهمل المضمون التراجيدي والكوميدي للموضوعات،  وركز على الشكل 

إلظهار األعمال الموسيقية أو صراخ  مطرب شعبي، وتعدى أثرها إلى أنواع أخرى تبنت 

فترة الكوميديا : و عندما نقول. و موسيقية أو راقصةفي مسارها الفيلمي إقتباسات غنائية أ

الموسيقية،  فإننا يجب أال نهمل األنواع األخرى التي واصلت حضورها في صاالت 

 .العرض، ولكنها كانت أقل تأثيرا

كانت عديد األنواع السينمائية توقع حضورها في أمسيات القاعات السينمائية، وتوجد     

ان لها كثير من المخرجين والنجوم الذين برعوا فيها، و أفالم من  لنفسها جمهورا خاصا، وك

وأفالم الرعب، وأفالم الحربية، واألفالم البوليسية، واألفالم التاريخية  ، المغامرات: نوع
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كانت تضم  بين أطقمها جيال جديدا من المخرجين الذين أثروا الربرتور الفيلمي ...والروائية 

 فيكتور كابرا، فرانك، هيوستون جون كازان، إيليا، جون فورد: ال خالل هذه الفترة من أمث

هؤالء الذين حملوا لواء اإلبداع السينمائي في أفالمهم عبر أجناس  ...ويلز أورسون فليمنغ،

 .هوليود:سينمائية مختلفة رسخت تقاليد فيلمية خاصة في عصر يعرف بالعصر الذهبي لـ

نمائي محتلة الصدارة، وذلك لطبيعة هذا العالم حضورها السي الواسترنواصلت أفالم  

السحري الميال إلى فرض الذات التي يحبها األمريكيون، وروح المغامرة ومواجهة 

ولقد قفزت هذه األفالم فوق الواقع التاريخي للهندي األحمر، وأظهرته همجيا .  المجهول

راري الموحشة، هذا البطل الذي يقف عادة بين الحضارة والب الكاوبريوبربريا لصالح بطل  

فهو ال يسحب مسدسه أوال في  جنتلمانيالمتحضر الذي تتسم حياته بنسق محدد حسب نظام 

قوى الفوضى في تلك البراري، ينال مبتغاه عن طريق العنف، ويصل إلى  أي نزال،وهو مثل

في تلك  (الهنود)مكانته  البطولية بالدفاع عن أولئك الذين روضوا األرض ضد قوى الدمار 

وكان استخدام العنف مبررا، ألن البطل يستخدمه ليساعد على تقدم . األصقاع المتوحشة

والتي رسخت في   الواسترنهكذا كانت الصورة النمطية ألبطال أفالم . تاريخي للحضارة

 . فورد جون:  األذهان بفضل مخرجين كبار، يتقدمهم سيد هذا  النوع

جون عندما أموت أريد أن يتذكرني الناس على أنني :" قبل وفاته بعامين   جون فوردقال    

ولقد أخرج هذا المبدع اإليرلندي األصل ". الفتى الذي صنع أفالم الغرب األمريكيفورد، 

ويعتبره البعض أعظم   الكوبوي،للسينما األمريكية مائة سبعة وثالثين فيلما أغلبها من أفالم 

 عناقيد،  إلى فيلم  م7232عام   عربة الجيادفمن فيلمه . يلم الناطقمخرج أمريكي لعصر الف

خصائص عالم  فورد جون، أرسى م7251عام  الباحثونإلى فيلم    م7241عام  الغضب

حيث . سينمائي  خاص به، وترك بصماته واضحة في أفالم  الغرب األمريكي خصوصا

وحدود المجتمع الصارم،  صور المنبوذين على أنهم أفراد قادرين على تجاوز خطى

جلب إليه كثيرا من المشاهدين  البسطاء ألنه كان قادرا على تحقيق  عربة الجيادوموضوع  

المتعة بسخرية ممتعة ترفع المنبوذين فوق أفراد المجتمع المحترم، فالعربة التي ترمز إلى 

. آخر في الغربأمريكا الوطن كانت تحمل أفرادا لفضهم المجتمع، و راحوا يبحثون عن أفق 
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،التقوا فرار من صرامة ...المصرف مختلسا، والفار السجين،  والعاهرة ،  وفالطيب السكير

يقصد  جون فوردلقد كان . المجتمع، وواصلوا طريقهم المحفوف بالمخاطر  نحو عالم أفضل

ن هذا العالم الذي أوجده، ويعرف بأنه سيجلب إليه بسطاء المشاهدين ووهج الشهرة، وقد أعل

 ".ال يوجد أي شخصية محترمة ضمن شخصيات الفيلم: "بمرح قبل إخراج فيلمه بقليل

كان باقي كبار المخرجين الذين لمعوا في هذه الفترة يعرضون أفالمهم في مختلف األنواع،  

 هاواكس، هواردو كوكور جورجإلى الملهاة العصرية بمعيه  فرانك كابراإذ انصرف 

لى األفالم الحربية وأفالم الطيران، إضافة إلى أفالم العصابات وتعرضوا في أفالمهم أيضا إ

و القت أفالم  العصابات رواجا كبيرا أثناء بداية . فيما بعد هيوستون جونالتي تفنن فيها 

 Josef Von Sternberg ستانبرغ فون جوزيفالسينما الناطقة، بعد أن أطلق المخرج 

وصادف رواج أفالم العصابات والمشاهد المخلة .  the raid و ليالي شيكاغو: فيلميه

وشدد الرقابة على الصناعة   م،7231الذي صدر عام  قانون الحشمةبالحياء، صدور 

إذ قام عدد من القساوسة األمريكيون بحملة عنيفة ضد أفالم  .م7235السينمائية بعد عام 

ت مدة تعرية الفتيات اللصوصية والعصابات والتعري، فأصبح اللص داعية أخالقيا، وحدد

  .لمالبسهن،ومدة قبالتهن

ولكن هذا القانون لم يصمد طويال أمام إصرار المخرجين على تمرير رؤاهم الفنية       

بعيدا  هيوستونلقد ذهب  .المالطي الصقرداخل خطاب فيلمي ملغم، مثلما فعل صاحب رائعة 

ه إلى احترام الطريقة التي يؤدي في أفالمه عندما تجاوز خلق التعاطف مع المجرم، بل تعدا

السابقة والالحقة، فهناك  هيوستونوكما في أفالم :"...  كامنسيكيبها عمله، وكما يقول 

مجموعة  صغيرة من  البشر تقوم بمهمة وتفشل، فإن أفراد العصابة  يلزمون أنفسهم بمهمة 

ليست أكثر " دة  أنها الذي يصف الجريمة لزوجته  المقع إيمريشإن . ويموتون نتيجة الخيانة

من  القمة، بينما يقوم  ديكس و دوكيخون " من نوعية  غير مألوفة  في التصور اإلنساني 

في خوفه بخيانتهم من األسفل،و مرة أخرى هناك ذروة للموت و التخريب ال تملك  كوبي

ت أثرى كثيرا أفالم العصابا الهيوستونيإن هذا األسلوب ".منها فكاكا هيوستونشخصيات 

فيما بعد، واستلهم  هوليودواللصوصية التي أصبحت مصدرا إلهام فيلمي لكبار المخرجين في 
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 مارتن، واسترجعها المخرج العرابفيلمه  كوبوال فورد فرانسيسالمخرج  من أسلوبها

 .عصابات نيويورك :في فيلمهسكورسيزي  
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 األستوديووسنوات  زمن الكوميديا الموسيقية -4المحاضرة

 :مجد سينما هوليود  -2

نتظرت السينما األمريكية أزيد من عشرية في المرحلة الناطقة لتصل إلى فيلميها الكبيرين  إ  

الذين تصدرا قائمة  أفضل األفالم األمريكية تاريخيا، وال يزال يمثالن إلى يومنا هذا أحد 

فيلم  فليمنغ، و فيكتورلمخرجه   الريح مع ذهبفيلم : روائع السينما العالمية، نقصد كال من

 .م7247و  م7232: واللذين ظهرا تباعا عامي ويلز، أورسون للمخرجالمواطن كين 

ويمثل كل من الفيلمين نقلة نوعية في تاريخ اإلبداع الفيلمي األمريكي، بالرغم من صعوبة  

بني عل التدخل المباشر التعامل الفني الذي ميز هذه الفترة  في ظل تشدد نظام األستوديو الم

 .للمنتج في مراحل  إخراج الفيلم

 فيكتورعلى الصعوبات الكبرى  التي واجهها  ذهب مع الريحوتطلعنا تقارير إنتاج فيلم     

في إتمام إخراج فيلمه، الذي تعرض للتوقف بسبب انهيار عصبي أصابه بسبب تدخل  فليمنع

د المسؤول األول عن هذا الفيلم وما حققه من هذا األخير الذي يع .سيلزنيك دافيدالمنتج  

 مارغريتنجاحات باعتباره شارك في اختيار ممثليه، وعقد صفقة السيناريو مع كتابة الرواية 

بعد أسبوعين من التصوير، وجلب المخرج  كوكور جورجبل أوقف المخرج األول  ميتشل،

وفي هذا الجو . فليمنغ تورفيكالذي تولى إخراج الفيلم لمدة شهرين أثناء مرض  وود سام

ذهب رهانه الفني، وأخرج إلى أمريكا فيلمه الخالد  فليمنغ فيكتورالمليء بالتناقضات كسب 

 . م7232عام مع الريح 

حقق هذا الفيلم نجاحا تجاريا ضخما، وذلك لطبيعة موضوعه الذي يتعرض لمعاناة   

هلية األمريكية، ومعاناة التي عايشت فصول الحرب األ سكارليت أوهاراعاطفية للبطلة 

االرستقراطيين الجنوبيين، باعتبارها تنتمي إلى هذه الطبقة التي فقدت كل أمالكها وقاست كل 

 .   أنواع الدمار

أن تقدم ألمريكا أحداثا خالدة عكستها الشاشة  مارغريت ميتشللقد استطاعت الروائية 

وبهذه المكانة التي .  عصورها السينمائية الكبيرة في فيلم يعد رائعة السينما األمريكية عبر كل

يحتلها هذا الفيلم الذي تقاسمه إبداعا مخرج ومنتج، يظهر وكأن  قدر السينمائي في الواليات 
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المتحدة  قد ارتبط بحربها األهلية في مجال النقالت السينمائية النوعية، وهنا نستذكر فيلم 

السينما الصامتة، و لئن كانت أمريكا ككيان  وما فعله إبداعيا في عصر غريفيت:لـ مولد األمة

، فالغرو من القول بأن أمريكا السينمائية كانت شاي حفلة بوسطنسياسي ولدت من رحم 

 .تولد من رحم  الحرب األهلية

ولم يمضي وقت طويل عن هذا الفيلم، حتى أردف بفيلم آخر ال يقل عنه أهمية وروعة     

والذي بدأ مسيرته الفنية  ويلز، اورسونلمخرجه   كينالمواطن وهو فيلم   .م7247عام 

ولقد استفاد . برودوايكمثل في مسرح إيرلندي، ثم انتقل إلى أمريكا ليظهر على مسارح 

 حرب العوالم،كثيرا من تجربته المسرحية في ترويع أمريكا عبر تقديمه  لدراماه اإلذاعية 

عن طريق تقارير إخبارية وردود فعل  ينيوجيزوهي من نوع الخيال العلمي، إذ أوهم سكان 

وهو . من شهود عيان مزعومين أقنعت  المستمعين  بأن تمة غزوا فضائيا تتعرض له المدينة

جعلت . ما أثار الرعب بين سكانها، قبل أن يتبين المستمعون أنها مجرد لعبة  إخراجية بارعة

فجلبته إليها من غير  وليود،هالذرة الفريدة التي بحثت عنها  اورسون ويلزهذه القصة من 

شروط مسبقة، ومنحته عقدا مميزا فيه  كل مساحات الحرية اإلبداعية، بالرغم من أن عمره 

 .سنة آنذاك  95لم يكن يتجاوز 

وجد هذا المخرج الفرصة سانحة للتعبير عن رؤيته السينمائية بحرية  تامة في فيلمه  

لمفهوم الشهرة في الواليات المتحدة بكل إذ باشر عمله وفق رؤية ذاتية  المواطن كين،

 والذي كان تشالز فوستر كين:  تناقضاته، وعرض قصة صحفي يجري تحقيقا في حياة

وعدة صحف أخرى، ومرشحا سابقا لمنصب حاكم والية  نيويورك انكوايررناشرا لصحيفة 

 .، وأحد أكثر شخصيات القرن العشرين ثراءا ونفوذانيويورك

بعد وفاة هذه الشخصية عن طريق سلسلة من المقابالت مع أقرب و يبدأ التحقيق   

الشخصيات الذين عايشهم وعرفهم هذا الرجل الشهير كزوجته ومدير أعماله وصديقه، والذين  

كرمز  كينوظهر . يكتشفون عن أسرار كثيرة ميزت شخصيته بخصائص سلبية غير متوقعة

ة األمريكية،  فهو ديناميكي وحركي  يتمتع للبطل األمريكي الذي يستجمع كل  تناقضات الحيا

بثقة النفس إلى درجة القسوة، وديمقراطي إلى مستوى الغرور، ويملك كل شيء بالرغم من 
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إن هذا اإلفراط في الغرور والثقة الزائدة بالنفس يخفي كثيرا من اإلحساس . أنه ال يملك شيئا

أن يخلق شيئا، ويظهره شريط  الذي يؤله  نفسه في الحقيقة ال يستطيع كين:بالنقص، ف

األخبار بأنه مروض ومطوع لحيوانات الحديقة الخاصة به، وحديقة الحيوانات هذه تعتبر 

 .الذي يستعرض قوته أمام مخلوقات محرومة من خصوصيات البشر كين:سجنا لـ

في فيلمه عدة تساؤالت لم يجب عليها، وقدم صورة عن بطله  رسون ويلزلقد طرح او    

اها الشهود، ولعل هذا األمر جعل المشاهدين آنذاك يعزفون عن مشاهدة الفيلم الذي كما رو

وقد غطى هذا التشويش على تقنية اإلخراج  التي اعتبرت . صارت أسئلته غامضة ومقلقة

 ميلييسرابع ثورة  حقيقية في فن السينما بعد ثورة  المواطن كينثورة إخراجية آنذاك، ويعد 

على صعيد اللغة  اورسون ويلزويعتبر أهم انجاز في فيلم . تاينيزنشثم إ غريفيتثم 

السينمائية، هو اكتشافه لطريقة اإلخراج القائمة على استخدام عمق المجال، وبناء اللقطة 

كمشهد تكون الصورة فيه مهمة في المقدمة مثلما في خلفية المشهد،بحيث يتجاوز المشهد 

ذا األسلوب اإلخراجي يماثل في أهميته اكتشاف وه. الصورة المسطحة ويتعداه إلى العمق

 . المنظور في فن الرسم خالل القرن الثالث عشر

ولكن عزوف الجمهور  عن الفيلم، والذي يحتل غالبا المركز األول بين أهم األفالم في    

المنتجة   R.K.O الفني، حيث أوقع شركة  ويلزتاريخ  الفن السابع، أثر كثيرا على مسار 

ولقد قررت الشركة إعفاء . رة مالية هائلة، ناهيك عن المشكالت القضائية والفضائحفي خسا

هذا المخرج من مركزه، وظل طوال السنوات الحرب العالمية الثانية عاجزا عن إخراج أي 

بمنع نشر أي إعالنات  هيرست راندولففيلم، بعد الهجمة الشرسة التي شنها الناشر الصحفي 

ة للفيلم في أي من الصحف التابعة إلمبراطوريته الصحفية، وذلك دعائية أو عروض نقدي

و لم  يسبق . وبين شخصية هذا الناشر فوستر كين تشارلزبسبب التشابه الكبيربين بطل الفيلم 

ألي فيلم سينمائي حتى ذلك الوقت أن أماط  اللثام عن شخصية أمريكية على قيد الحياة بمثل 

 .تلك الجرأة

وهو يشبه  المواطن كين،السينمائي بأمريكا توقف عند حدود خسائر فيلمه  ويلزإن مصير    

، ورغم كونهما أكبر التعصببعد فشل فيلمه  غريفيتفي مصيره إلى حد بعيد المخرج 
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مبدعين في تاريخ السينما األمريكية التي  وجدت لغتها الفيلمية العميقة على يديهما، إال أن 

ركات المنتجة ال يشفع أبدا لإلبداع، ويتناسى فضل النجومية منطق  اإلفالس المالي لدى الش

لقد كان . الذي سرعان ما يخفت أمام إمبراطوريات اإلنتاج التي ال تؤمن سوى بشباك التذاكر

 وندلف هيرستأن ينسحب إلى أوروبا ليكمل مشواره الفني بعد أن وجه له الناشر ر ويلز

 مودةهمة التي كانت قد بدأت تطل برأسها في شكل هذه الت. تهمة التورط في خاليا الشيوعية

آنذاك، وازدادت استعارا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لتطال عديد الوجوه السينمائية 

الفاعلة  و المعروفة، معلنة بذلك عن قدوم عهد جديد من الخفوت الذي سيطال شركات 

مرحلة ركود بسبب هذا األمر األستوديو، واإلنتاج السينمائي األمريكي الذي سيدخل 

 .ومعطيات جديدة أخرى ستمتد إلى نهاية الستينيات
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 وسنوات األستوديو زمن الكوميديا الموسيقية -3لمحاضرةا

 .نأزمة الشيوعية وظهور التلفزيو :السينما بعد الحرب العالمية -5

لم تشكل الحرب العالمية الثانية عائقا أمام المشهد السينمائي األمريكي أثناء الحرب،    

وضياع األسواق األوروبية لم يكن أكثر من انتكاسة مؤقتة للفيلم األمريكي، ألنه بعد فترة 

ازداد اإلقبال الجماهيري  على السينما داخل أمريكا بفعل تطور فنية األفالم الحربية التي 

ت من ساحات الحرب في أوروبا موضوعات مثيرة لمشاهديها، هذا إضافة إلى أن جعل

النوعيات الثابتة لألفالم البوليسية والموسيقية وقصص الحب والغرب األمريكي واصلت 

فرانك : وفي الوقت الذي كان يستعد فيه الجيل الالمع من المخرجين. حضورها في الصالت

لمواصلة مشوارهم اإلبداعي بعد نهاية  ي، فريد زينمانجون هيوستون، روبيرت لوز كابرا،

المعروفة،  بدعوى  هوليودالحرب العالمية الثانية، حتى انفجرت قضية مطاردة وجوه 

 .االنخراط في صفوف الشيوعية، والتي تعرف بالماكارتية 

جملة من كانت السينما األمريكية بعد الحرب  العالمية الثانية  تدخل مرحلة حرجة شكلتها    

في  محمود الزواويالمستجدات التي أثرت على المشهد السينمائي األمريكي، ويلخصها 

الذهبي نتيجة لثالثة  هوليودوقد شهدت  أواخر فترة األربعينات نهاية عصر : "  قوله

إلى األبد، وهي انتشار التلفزيون في الواليات المتحدة  هوليودتطورات رئيسية غيرت  واقع 

الشعبي، ومنع شركات السينما من امتالك صاالت العرض بموجب قرار صدر  على الصعيد

استنادا إلى قانون محاربة االحتكار، وصدور  م7249عن المحكمة العليا األمريكية في العام 

من مواهب عدد كبير من كتابها ومخرجيها  هوليودما يعرف بالقائمة السوداء التي حرمت 

لهؤالء األشخاص ومنعهم  هوليوديوعية، مما أدى إلى مقاطعة وفننيها التهامهم بالوالء للش

 .من العمل واضطرار عدد كبير منهم إلى الهجرة إلى أوروبا 

إذ انهار نظام  هوليود،م تغيرت األوضاع بالنسبة لإلنتاج وتوزيعه في 7241ابتداء من عام 

األستوديو الذي ازدهر مع بداية السينما الناطقة تحت تأثير المنافسة الشديدة الستوديوهات 

إلى عشريتين كاملتين للتكيف مع هذا الواقع  هوليودالتليفزيون اآلخذة في االنتشار، واحتاجت 

من تفاقم  وتزامن تحدي التليفزيون للصناعة السينمائية مع معطيات أخرى زادت. الجديد
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األزمة في هوليود، وتمثلت في قانون محاربة اإلحتكار الذي منع شركات اإلنتاج من إمتالك 

دور العرض وهذا ما عجل باختفاء نظام األستوديو، إضافة إلى القائمة السوداء التي زجت  

مائي وإذا أردنا أن نلخص هذا الواقع السين. بعديد المواهب الفنية إلى سجن البطالة والفرار

أولهما القائمة السوداء، وثانيها : الجديد زمنيا، فإننا نعتبر بأنه تمثل في نقطتين أساسيتين

 .ظهور التلفزيون وأساليب المقاومة الهوليودية غير المجدية

في أيام الحرب الباردة وفي نهاية "  :هوليودعن مطاردة كبار  ماري تريز جورنوتقول      

نشاطات ضد أمريكا تطارد محترفي السينما المشبوهين  بالتعاطف األربعينيات أخذت لجنة ال

وقامت عند ذلك مطاردة حقيقة . ماكارتي  مع الشيوعية، وذلك بدفع من عضو مجلس الشيوخ

للساحرات مع الممارسات المختصة بذلك من تشجيع الوشاية و االفتراءات وتشكيل الئحة  

وأحيل العديد من المهنيين، (. فيشات)م بطاقات سوداء تطرد من حلبات الممثلين من تعبأ عنه

واختبأ ...وغادر بعضهم وطنه. من سينمائيين وعمال تشغيل وكتبة سيناريو إلى البطالة

الذين رفضوا التعاون مع  هوليودأما العشرة من جماعة ...آخرون تحت أسماء مستعارة

 ."م7255والي ثم هدأ الوضع وصار طبيعيا ح.  اللجنة فوجدوا أنفسهم في السجن

صارت العالقة بين السياسة والفيلم وثيقة أثناء الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية،     

 لقد عقدت لجنة األنشطة. هوليودوكان جوهر هذه العالقة الجدل الناشئ حول الشيوعية في 

غير األمريكية بمجلس النواب جلسات مساءلة عن الشيوعية في صناعة السينما األمريكية، 

هل : غلبهم من الكتاب لإلجابة على سؤالهوليود أواستدعي أمام اللجنة  عشرة رجال من 

بعد للكونغرس أنت اآلن، أو كنت، عضوا في الحزب الشيوعي ؟ ولكنهم أدينوا إلهانتهم 

 . المنتجون طرد هؤالء وتوقيفهم  عن العمل في السينمارفضهم الدعوة، وقرر 

 هوليود، وقد مثل أمام اللجنة في األربع سنوات التالية أكثر من مائة شخص من      

اعترفوا بعضويتهم في الحزب الشيوعي وانسحابهم منه، ثم ذكروا أسماء أشخاص شهدوا 

إيليا كبار السينمائيين األمريكيين  وكان من بين هؤالء أحد. بأنهم كانوا رفقاءهم في الحزب

الشيء الوحيد الذي لم استطع : " الذي تحدث عن هذا األمر الحقا أثناء محاورته  كازان

أن أستمر كجزء من المناورة السرية والخطط المستورة ( ولكن دون قول شيء) رؤيته هو 
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على المستوى   كنت دوما، منذئذ،  أشعر.  التي كانت تكون الحزب الشيوعي كما عرفته

الشخصي انه من العار أن اذكر أسماء األشخاص، مع أنهم معروفون جميعا،  فالمسألة لم 

كان . كان ذلك واضحا ومعروفا. تكن شبيهة بتسليمهم للبوليس، كان الجميع يعرفون من هم

خطا أو صواب، لم يكن شيئا من . ذلك عمال رمزيا يعبر عما كنت أفكر به في ذاك الوقت

 .لقد تصرفت بسرية لوقت طويل. كنت مقتنعا به صنعي،

إن هذا اإلعتراف الذي يحمل بين طياته كثيرا من التململ، يدل على صعوبة المرحلة      

آنذاك وانصراف  المبدعين مرغمين إلى ساحة ال تمت لصلة باإلبداع الفني، ثم إن االنتماء 

.     م يعد  يفصل بين السياسة والفنالحزبي صار جريمة بالمقياس السياسي األمريكي الذي ل

كانوا شيوعيين في وقت ما، هوليود من المشتغلين في  974م أعلن أن 7254و مع حلول 

من ذوي  44مخرجا، وأربعة منتجين،  77وممثال ،  31ومن الكتاب،  711 :ومن هؤالء

جملة من  وأنتجت  شركات اإلنتاج السينمائي. المهن والحرف المختلفة في صناعة السينما

وكنت ، م7242ا تزوجت شيوعي: األفالم تملقا ألعضاء هذه اللجنة تدين الشيوعية، مثل

هذا . م7259  الخطر األحمر، وم7257 خدمة وكالة االستخبارات المركزية في  شيوعيا

جول وجوزيف لوزي :تفقد أكبر مواهبها، ففنانون  مثلهوليود في الوقت الذي  كانت فيه 

  ليليان هيلمان،و  أرثر ميلر: رحلوا إلى أوروبا، وأدباء مثل كارل فورفمان  وداسين 

بينما اختار . منعوا من الكتابة للسينما مايكل ويلسونو لتون ترامبوإ: وكتاب سيناريو مثل

 . اتهام زمالئهم لشراء حقهم في العمل السينمائي ايليا كازان: آخرون مثل

بعد هذه المطاردة، ودخلت إلى نفق مجهول حيث كان حرفيها  جيوشهوليود لقد فقدت   

يترصدها انتشار وذيوع التلفزيون الذي أفقدها توازنها، والكثير من بهرجها وسحرها لمدة 

مودا اإلتهام بالشيوعية و ظهور التلفاز على تراجع أعداد :وتحالف كل من . عشريتين

بار االستوديوهات، ففي عام الممثلين و الكتاب والمخرجين المرتبطين بتعاقدات مع ك

مخرجا، بينما انخفضت في  771كاتبا، و  315ممثال، و  459: م  كانت هذه األعداد7241

و تدل هذه األرقام على حجم .مخرجا 94كاتبا،  49ممثال، و 732: م، إلى7211عام 
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 الصدمة التي تعرض لها اإلنتاج السينمائي األمريكي عقب األربعينيات، و التي أدت إلى

 .هجران للقاعات السينمائية لصالح مشهدية منزلية أكثر راحة مثلها التليفزيون

واجهت السينما األمريكية خالل الخمسينات مشكلة ظهور،التلفزيون، وكانت هذه  التجربة   

وإحدى التجارب األكثر إضرارا بالصناعة السينمائية األمريكية في كل هوليود، : أكبر تحد لـ

ت الجماهير تفضل البقاء في منازلها لتشاهد العروض على الشاشة و أصبح. تاريخها

من دراما وأفالم تلفزيونية، والتي كانت تشبه إلى حد بعيد األفالم الميلودرامية التي  الصغيرة

وأمام هذا الواقع بدأت الجماهير تنصرف تدريجيا عن القاعات . كانت تقدمها السينما آنذاك

 711: يات إلى أن عدد  رواد دور السينما األمريكية إنخفض منالسينمائية، وتشير اإلحصائ

 .مليونا في األسبوع في أواخر الستينات  79إلى م، 7241مليون شخص في األسبوع عام 

لقد كان لهذا الواقع التلفزيوني أثره السلبي على مردود شباك التذاكر السينمائي الذي     

لشاشة الصغيرة  للحياة األمريكية، حيث كان فقد توازنه المالي أمام ظاهرة اجتياح ا

وفي العام الذي تاله  م،7252مليون دوالر جهازا تلفزيونيا عام  32األمريكيون  يمتلكون 

وفي هذا الوقت بدت السينما وكأنها آخذة في االختفاء . مليون جهازا 95ارتفع هذا الرقم إلى 

المدن األمريكية تغلق أبوابها أو تحول والتالشي، حيث أصبحت الدور السينمائية الكبرى في 

 .دونالد ستابلزأو أزقة يتردد في جنابتها نباح الكالب كما يقول  سوبرماكت،إلى أسوق كبيرة 

لماذا يذهب الناس إلى دور السينما ويدفعوا :" هذه المشكلة بقوله   سام غولدوينو وصف 

ي منازلهم ومشاهدة أفالم رديئة على نقودا لمشاهدة أفالم رديئة في حين باستطاعتهم البقاء ف

إن هذا الحكم يحيل إلى نمطية األفالم  الموسيقية، واألنواع التي كان يقدمها ". شاشة التلفزيون

نظام األستوديو آنذاك والذي آثر مشهدية نمطية مغلقة قوامها الربح السريع واتخاذ الحيطة في 

لية للمبدعين الذين هرب أغلبهم من اإلنتاج السينمائي على حساب روح المغامرة الجما

المطاردة وقتها، و يوضح النهاية  المأساوية لهذا النظام على أيدي التلفزيون الذي سرق منه 

ائل جديدة للخروج من هذا األضواء، وهو ما دفع ببارونات اإلنتاج إلى البحث عن وس

 .المأزق
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أحس صناع الفيلم السينمائي األمريكي بالخطر منذ السنوات األولى لظهور    

حربا ضارية ضده في سنواته األولى وذلك عن طريق مقاطعته، هوليود التلفزيون، و أعلنت 

ولكن الشاشة الصغيرة أصبحت واقعا فنيا وإعالميا ال . ومنع فنانيها ونجومها من التعامل معه

انتشار هذا االختراع سمح للمشاهدين بمعانقة فضاءات صورية يمكن تجاوزه، وهذا لكون 

عالم األخبار، والمساحات اإلعالمية، وبرامج تنشيط : أخرى إلى جانب األفالم  من مثل

وبدا التلفزيون بمرور الوقت بأنه عالم . األطفال والكبار، والحصص الوثائقية، وعالم اإلشهار

والتي ال يمثل الفيلم سوى جزءا منها، واقتنع   ال يقهر نظرا  لتعدد وظائفه المشهدية

السينمائيون ألن معركتهم مع الشاشة الصغيرة ال تجدي نفعا، وأن هذا المنافس الشرس يحتاج 

إلى مهادنة وتغيير إستراتيجية اإلنتاج والمشهدية السينمائيتين،حيث بدأ صناع الفيلم في البحث 

 .عن حل طويل أمد بغية بعثها من جديد

عليه، تراجع صناع السينما عن قرار معاداة التلفزيون مفضلين بذلك الهدنة، ومع نهاية و  

الخمسينات بدأت شركات اإلنتاج السينمائي تؤجر استوديوهاتها لإلنتاج التليفزيوني، وتبيع 

لقد غيرت  السينما من أسلوبها في التعامل مع هذا االكتشاف الفني . األفالم القديمة للتلفزيون

عالمي الذي أصبح  واقعا مفروضا،  ذاك أن التلفاز راح يبحث عن آفاق تقنية  وعالمية واإل

وهكذا  .قائم بذاته، وتمنحه استقاللية خاصة لتعدد جوانبه الوظيفة فن ثامن: جديدة تكرسه كـ

دخل التلفزيون في سباق غير متكافئ مع السينما حتى أرهقها مع نهاية الستينات، ولكن 

ينيات شهدت  انطالقة سينمائية جديدة  بفضل تركيز الجهد مرة أخرى من بداية السبع

 الداخل إطار العرض السينائي، وبعيدا عن حروب المواجهة المباشرة التي ضلعت فيها 

 .هوليود
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