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 د محمد شرقي.أ

 محاضرات مادة نظرية السينما

 (أعمال موجهة+ محاضرات)نقد سينيماتوغرافي : طلبة السنة ألاولى ماسترل

 2: السداس ي

 سينما جذب الانتباه:   1 املحاضرة

م أّن هناك أزمة في السينما التقليدية، ولقد تناولت الصحافة هذا  7091تبدى للجميع في عام    

على نقص الوضوح القصص ي في ألافالم املعروضة، وحتى أصحاب العروض كانوا في املوضوع مشددة 

مرات عديدة يستخدمون محاضرات لجعل ألافالم مفهومة للجماهير وهذا في وقت كان الفيلم فيه 

وروي القصة  سينما جذب الانتباه:يتأرجح  بين تأكيد اللذة البصرية في الزمن الذي تميز بما يعرف  ب

بعد أن تطورت  السردي أو سينما التكامل الروائيدم سعت فيه السينما إلى معانقة فترة ، وزمن قا

ويجعلنا هذا التاريخ نقسم قصة نزول السرد لعالم . عناصر الصناعة الفيلمية وعلى رأسها املونتاج

 :العرض السينمائي إلى مرحلتين 

 . م7091تمتد املرحلة ألاولى من ظهور السينما إلى عام  -7

 .م7091وتشغل املرحلة الثانية حيز السينما منذ عام  -2

م هي املسافة الزمنية ألاصعب للفن السابع حيث كان 7091ومن هنا تكون الفترة التي سبقت عام      

على الفيلم أن يتخلص من التسجيلية والتأثير املسرحي، ويعانق تسلسال زمنيا فنيا يستطيع فيه أن 

وقد فهمت أن مصير : " ... بول ويجينيرائية  دعامتها الكاميرا، أو كما قال يسرد ألاحداث بطريقة سينم
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السينما  ستقرره تقنية التصوير الفوتوغرافي، فالضوء والظلمة يلعبان في السينما الدور الذي يلعبه 

 يتعين التحرر من املسرح والرواية، وعن طريق الصورة وحدها، إلبداع...إلايقاع واملحط في املوسيقى 

لقد آمن كثير من حرفيي السينما وقتها بأن الحل الوحيد لصنع فيلم روائي ." الوسائل الخاصة بالسينما

هو متضمن في آلة الكاميرا  ال غير، وأن الكاميرا كفيلة  بتطوير لغة  تجعل هذا الفن يتقدم إلى ألامام، 

يين لظهورها يعد تطورا ذلك أن تطور السينما الصامتة والذي تم بسرعة خالل العشريتين ألاول

لتكوين لغة بصرية خاصة أكثر من كونه تطورا لهذا الفن الناش ئ، وكان الفيلم وسيطا يتصل بلغة 

 .اكتسبت بلغة بالغة الصعوبة، وكان الغرض منها حكاية قصص بسيطة وسهلة

ي وروائي أساسا، كان الرهان ألاولي بالنسبة لرواد الفيلم ألاوائل هو تحويل الفيلم إلى وسيط سرد      

ولكن هذه املهمة كانت من الصعوبة بمكان ألن السينما في بواكيرها أسست لعالقة مغايرة للتي هي 

عليه اليوم بين املشاهد والشاشة وهذا راجع ألن املشاهدين ألاوائل كانوا مشدودين للفيلم كمشهد 

راع ينقل صور الواقع أو يمسرح فالسينما كانت تجذب الانتباه كاخت. بصري أكثر مما هو رواية لقصة

:" عن هذه املرحلة  روبرتا بيرسون  ألاحداث أكثر من تكاملها السردي الذي جاء في مرحلة الحقة، وتقول 

يخلق املشاهد املعنى ال من خالل  تفسير ألاعراف السينمائية، بل من " سينما جذب الانتباه"ففي ...

فيلم، أفكار التماسك املكاني، وحدة الحادثة مع إدراك خالل معلومات مسبقة  متعلقة بالحادثة في ال

وجود بداية وخاتمة، معرفة املوضوع، وإبان الفترة الانتقالية بدأت ألافالم تتطلب من املشاهد أن 

 ."يجمع  قصة بناء على معرفة باألعراف السينمائية

وضعه على طريق السرد لقد تطلب الوصول إلى أعراف سينمائية تسمح للمشاهد بفهم الفيلم و       

ولهذا املبتغى . وقتا وزمنا معتبرا، وهذا تنضج تجربة الفن السينمائي الذي كان إثرها في مرحلة الوالدة

كان من الواجب على صناع الفيلم العمل على ابتكار تلك ألاعراف عن طريق الصورة، ثم انتظار مرور 
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لسينما كي يعتادوا على تقنيات بعينها في تتابع فترة من املشهدية السينمائية لدى الجمهور من رواد ا

الحدث الفيلمي، وهذه ألاعراف صارت خارطة للتلقي الفيلمي عبر التراكم الذي صنعه الفيلم في مجال 

إن الفيلم مع بداية القرن العشرين بدأ يسعى إلى تجاوز جاذبية الصور املتحركة بالنسبة . التلقي

نح إلى البحث عن لغة أخرى في ظل فترة جذب الانتباه على حد تعبير لجماهير الفيلم ألاوائل وراح يج

على أنها  ميلييس -لومييرولعدة سنوات أشار أصحاب النظريات السينمائية إلى أفالم :" بيرسون 

وقالوا إن ألاخوين . اللحظة  ألاصلية للتفرقة بين صناعة الفيلم التسجيلي وصناعة الفيلم الروائي

 . يمسرح ألاحداث ميلييسمالهما يصوران  أحداثا حقيقية ، وفي معظم أع لوميير

م تخلط بين  7091لكن هذه الفروق ليست جزءا من جدل معاصر نظرا ألن العديد من ألافالم قبل 

أي ألاحداث أو ألاشياء املوجودة  باستقالل عن صانع ( تسجيلية) ما يمكن أن نسميه اليوم مادة

 ."ي ألاحداث أو ألاشياء التي يجري اصطناعها خاصة للكاميراأ( الروائية) الفيلم، واملادة 

وهو ما . وهذا التداخل بين الروائي والتسجيلي كان يمثل اللبنة ألاولى للسيطرة على  الحدث الفيلمي    

من جهة ويمكن اعتباره أيضا جهال بفنية الفيلم من طرف أغلب  -*إيدوين بورتر مع  -سنراه الحقا 

إن كثيرا  من حرفيي السينما كانوا يتعاملون مع اللقطات املصورة ألفالمهم . ة أخرى املخرجين من جه

البدائية بطريقة تظهر اليوم سذاجة في مجال التتابع، وخصوصا عند تراجع  الفيلم ذي اللقطة 

الواحدة لصالح الفيلم متعدد اللقطات، إذ راحوا يركزون على الحدث أكثر من إلاهتمام بالسرد و 

و مكان ألاحداث مواصلين إلاهتمام باللذة البصرية على حساب تطوير العالقات         من ضبط ز 

 .السردية داخل الفيلم

          و كان من بين شوائب الفيلم املتعدد اللقطات هو الحدث املتداخل، و ذلك بتأكيد أهمية الحدث    

( صاروخ)حيث تهبط سفينة الفضاء ميلييس : رحلة إلى القمر لو إظهاره مرتين، و هذا ما نراه في فيلم 
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مصيبة عين القمر في لقطة أولى، ثم تتبع بلقطة ثانية مصورة من سطح القمر و هي تظهر السفينة 

للمرة الثانية و هي تهبط و مما الشك فيه أن هاتان اللقطتان تظهران نفس الحادثة مرتين تقلقان 

كم في التتابع إحتاجت إلى تراكم التجارب التصويرية عبر املشاهد املعاصر،و تدالن على أن تقنية التح

و لم يكن الحدث املتداخل هو املعيق فقط في مجال تكثيف و تركيز التصوير السينمائي، بل ظهر . سنين

إشكال آخر تمثل في ربط املشاهد ببعضها بشكل ال فني بالرغم من كون هذه التقنية البدائية محاولة 

 مع بعضها البعض ال وصلها  collésكانت هذه اللوحات يتم لصقها لتحقيق مسطرة سردية، 

raccordés    ،بطريقة تخلق تتابع الحدث وعندما كانوا يريدون إظهار جوانب مختلفة من نفس الحدث

تستعيد جزءا من الحدث الذي ظهر توا في نهاية اللقطة   contre champكانت اللقطة العكسية 

champ  تداخال جان ميتري رار الذي يدعوه السابقة وهذا التك chevauchement   كان الطريقة

 ."م بالنسبة لألفالم الروائية 7091الوحيدة للسرد حتى عام 

ويظهر من معطيات ألافالم ألاولى  في مرحلة جذب الانتباه بأن الرهان الفعلي كان يتمحور حول    

ي ومحاولة الوصول إلى الفيلم الروائي،  مفهوم اللقطة والتتابع بغية تطوير فن السرد السينمائ

واللقطة التي تعتبر الوحدة الفيلمية الصغرى وألاساسية التي صار يرتكز عليها البناء الفيلمي  في مرحلة 

التكامل التي وصلتها السينما الحقا، كانت بمثابة اللغز الذي سيفك شيفرة السردية في عالم الفن 

املسرح والرواية لم : السينمائي في العوالم املجاورة لهذا الفن مثل  إن البحث عن حلول للسرد. السابع

يوري تكن مواتية مطلقا، وكان البد من الاجتهاد في تطوير لغة الفيلم وآلية الكاميرا وفقا ملقولة 

من الطبيعي أن السرد السينمائي هو سرد يتحقق بالوسائل السينمائية، ومن هنا فهو ال : " لوتمان

القوانين العامة ألية قصة بل أيضا السمات النوعية الخاصة بكل سرد يتحقق بالوسائل يعكس فقط 

 ." السينمائية
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وفي معرض حديثنا عن الوسائل السينمائية البد من إلاشارة إلى أن اللقطة هي التي ولدت  الشعور     

بالتتابع والزمن السينمائي، وهذا بعد أن ظهرت تقنية املونتاج الذي يعد أحد الوسائل  السينمائية 

د الذين أرسوا قواعد باعتباره أح:"سيرجي إيزنشتاينالارتكازية التي يقوم عليها الفيلم، وقد أكد 

بان فن السينما يعني في املقام –املونتاج في السينما السوفياتية والعاملية ودافعوا عنها تطبيقيا ونظريا 

 ."ألاول املونتاج

على ألاهمية الكبرى التي يكتسبها املونتاج بالنسبة للغة السينمائية، ودافع *إيزنشتاينلقد أكد     

ضد بعض املخرجين الذين نفوا هذه التقنية لصالح الوثائقية التي (اجاملونت)بشراسة عن التوليف 

تخدم  اليسارية أكثر من إلايهام القصص ي الذي ينتج عن عملية املونتاج، والقى بالالئمة على 

مرت السينما السوفياتية بفترة كان فيها : "...السينمائيين السوفيات الذين أضعفوا لغة الفيلم بقوله

وإذا كنا ال نأخذ في " . الش يء" لكننا آلان عند نهاية فترة اعتبر التوليف فيها "كل ش يء" التوليف هو 

اعتبارنا التوليف على أنه لش يء، أو ال ش يء على إلاطالق ، فإنني أعتبر هذه فرصة سانحة  لنعيد إلى 

من ذلك  أن ... ئيالذاكرة أن التوليف هو من املالمح  التي ال يمكن الاستغناء عنها في إلانتاج السينما

عدد من أبدعوا  بضعة أفالم في السنوات ألاخيرة، قد أهملوا التوليف تماما، إنهم نسوا حتى وظيفته 

دوره  الذي  يفرض نفسه في كل أعمال الفن ، حيث تكون هناك حاجة إلى  عرض :وهدفه ألاساسيين 

لحركة داخل املشهد، وداخل إلاطار الفكرة، واملادة، والعقدة، والحدث عرضا متتابعا، مترابطا يمثل ا

وبغض النظر عن إلاثارة  التي تتضمنها القصة، فإن أعماال كثيرة لبعض . الدرامي للفيلم ككل

السينمائيين املمتازين والتي شملت أعمالهم تلك، مختلف ضروب ألافالم، غالبا ما جاءت ينقصها 

 ... " أمربسيط كرواية قصة مترابطة  ألاحداث
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من فقدان ألافالم السوفياتية لخاصية املونتاج بعد تطور السينما  إيزنشتاينلق الذي انتاب إن الق    

عندما كانوا يبحثون عن " سينما جذب الانتباه"هو نفسه الذي كان يؤرق السينمائيين خالل فترة 

يان سينمائي تعتبر بمثابة بإيزنشتاين  تكنيك لتطوير اللغة الفيلمية، وهذه املقولة املقتطفة من كتاب 

يوضح مزايا و خصائص  املونتاج في تقديم خاصية صرفة تسم الخطاب البصري السينمائي، وتميزه 

ونرى بأن النقاط (. للكاميرا) عن أي خطاب  فني آخر بفضل هذه التقنية املولودة من رحم آلالية 

كانت الحاجة ملحة في  ألاساسية التي تتمحور  حول عملية املونتاج قد ضمنت  في هذه املقولة،  إذا

م إلى ثالثة ارتكازات مضمونية يقوم عليها الفيلم وهي التي فك 7091تلك املرحلة التي سبقت عام 

 إيزنشتاينشيفرتها التتابع اللقطي والتناسق الذي أحدثته عملية املونتاج فيما بعد وقد أشار إليها  

 :كالتالي 

 .تابعاعرض الفكرة واملادة والعقد والحدث عرضا مت-7

 .البحث عن الترابط والحركة داخل املشهد-2

 .رواية قصة مترابطة ألاحداث-3

يبدو أن السرد السينمائي الذي يضمن رواية القصة وتتابع ألاحداث في الفيلم صار هدف كل     

السينمائيين الذين كانوا يبحثون عن حركية ودينامية املشهد السينمائي الذي كان  مشابها لنظيره 

رحي في غياب مفهوم واضح للقطة وقتئذ وكان الكل يبحث عن مشهد ولقطات تنطق بصريا كما املس

تخيلوا أني في أحد الشوارع  وأني رأيت صبيا صغيرا :" فن الفيلمفي كتابه  أرنست لندجرن تخيل  

من الطبيعي أن نظري سينجذب ناحية النافذة ما أن أدرك أن . يلتقط حجرا ويقذف به إحدى النوافذ

ثم بعد ذلك  سأنظر إلى الصبي مرة أخرى ألرى ماذا يفعل ربما يكون قد رآني و يومئ : الحجر سيصيبها 
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أستدير فأكتشف أن شرطيا ظهر عند منعطف . إلى ثم ينظر بعيدا فيتغير التعبير على وجهه ويفر هاربا

ي وتجعله يندمج مع يبحث عن تلك الحركية التي تقدم بواسطة الكاميرا للمتلق لندجرن إن  . "الشارع

املشهد السنمائي بإيهام واقعي يعادل عملية إلادراك الطبيعي، وهو ما افتقدته أفالم تلك الفترة  حسب 

وفي ألافالم  الصامتة  املبكرة  كانت املعالجة ساكنة تماما بدون أي : "...دوبري  وستيفنسون قول  

أما نقص البروز في املعالم فقد . ق التقطيعحركة للكاميرا أو أدنى محاولة لبناء مشهد مركب عن طري

وكان محتما لعنصر املكان . قبل ببساطة أو كان يعوض بقدر إلامكان عن طريق خداع البصر وإلاضاءة

السينمائي أن يتطابق مع عنصر املكان املسرحي ألن أحدهما في أعين املخرجين واملشاهدين كان إعادة 

 ."تقديم لآلخر

على الطائفة ألاولى من املنتجين أن يقدموا أفالما فيها دينامية لعدم إدراكهم  كان من الصعب جدا    

م 7091للتتابع اللقطي ودوره في إقامة الوظيفة السردية الفيلمية، وراحوا ينتهجون إلى حدود عام 

ولم يخلقوا عالقات زمنية أو مخطوطة قصصية ( املشهد الذي أمام الكاميرا ) طريقة اللقطة املفردة 

كانوا يثبتون الكاميرا بعيدة عن الحدث إلظهار الطول الكلي للمثلين في لقطة طويلة . بصرية واضحة

شبيهة باملشهد املسرحي، فهم اهتموا باللقطة املفردة على حساب العالقات بين اللقطات ألنهم كانوا 

 .مييجهلون تكوين سرد مستديم يربط اللقطة باللقطة التالية عن طريق التركيب الفيل

استمد صناع الفيلم ألاوائل موضوعات أفالمهم من القصص السابق " املونتاج" وفي غياب تقنية     

معرفتها لدى الجمهور، ويظهر هذا الواقع التخبط الكبير الذي عرفه الفيلم قبل مرحلة التكامل 

ت صورا مختصرة وهناك أفالم أولى عديدة قدم: "... في قولها روبيرتا برسون السردي وهو ما صاغته 

عن قصص مركبة  نوعا ما، ومنتجوها يفترض فيهم أنهم اعتمدوا على معرفة جماهيرهم املسبقة 

 -7093) ملحمة نابليون وفيلم . باملوضوع، وليس على ألاعراف السينمائية للتماسك السردي املطلوب
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حوادث تاريخية  من خالل سلسلة من اللوحات  تحط يدها على  نابليون يمثل  حياة ( باتيه 7091

، ولكن بدون محاولة (نابليون يقف حارسا للحارس النائم)وحكايات ( التتويج، حرق موسكو)معروفة 

وبالطريقة . إليجاد رابطة متصلة أو تطور سردي بين اللقطات الخمس عشرة التي يتكون منها الفيلم

ال يقدمان  كوخ العم تومفيلم و عشر ليال في البار  نفسها فإن ألافالم املتعددة اللقطات مثل فيلم 

سوى ذروة هذه ألاعمال امليلودرامية املألوفة، والتي غالبا ما جرى تمثيلها مع لقطات رابطة تأتي ال من 

وعلى أي حال نجد أن . استراتيجيات التركيب الفيلمي، بل من معرفة  الجماهير بالحوادث  البينية

فالم التي فيها عناوين نوعية داخلية، وبطاقات العنوان يبدو من أقدم ألا -كوخ العم توم-الفيلم ألاخير

ويبدو أنه ... تلخص حدث اللقطة التي ستأتي ويظهر الفيلم في الوقت نفسه كفيلم متعدد اللقطات 

 ." يدل على اعتراف من جانب  املنتجين بضرورة التماسك السردي الداخلي ال الخارجي

يتضح مما سلف بأن صناع الفيلم ركزوا على القصة وأعرافها لدى جمهور القراء على حساب آلالة    

واملشهدية، ولذلك اعتمد الفيلم العالمات الكلمية كي تشكل دعما للعالمات الصورية، وظهر ( الكاميرا)

كأنه عالمة أيقونية للحظة بأن السينما في املجال السردي لم تستطع تجاوز النص املكتوب الذي بدا و 

موجهة لإلدراك تختصر وتلخص اللقطة قبل أن تبدأ، وهذا يمثل عجزا على مستوى البالغة البصرية 

عن سرد الحوادث التاريخية أو الروايات املؤفلمة حينها يدل على أن اللغة . والعالمات الصورية

ئيين أن يصلوا إلى إدراك أهمية البصرية لم تتملص بعد من سلطة املقروئية، وكان لزاما على السينما

في تكوين  لغة سينمائية صرفة تستطيع السرد ولن تأتي إال عن  -كما قلنا سابقا–اللقطات وتتابعها 

 .طريق  املونتاج

وليس ( املضموني)في مقولتها السابقة بالفضل في التماسك السردي الداخلي  بيرسون  روبرتااعترفت     

وهي . إدوين بوتر للمخرج ألامريكي الكبير كوخ العم توم، لفيلم  (شكل الفيلم –الكاميرا )الخارجي 
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التفاتة للمجهود ألامريكي الذي بذله بعض صناع الفيلم خالل هذه الفترة بغية تطوير اللغة 

تتطور إال بوسائل  لقد أدرك ألامريكان بطبعهم البراغماتي بأن السينما ال يمكنها أن. السينمائية

بقي يرزح تحت وطأة التقاليد ( الفيلم)سينمائية ال أدبية ذلك أن هذا الوافد الفني ألاوروبي الجديد 

وكان يجب انتهاج طرق إنتاج الفيلم من داخل العملية الفيلمية (. أوروبا)ألادبية والفنية للقارة العجوز 

وهذا ما فعله ألامريكان (. ف الفني والنقد النظري عالم التصني)وليس من خارجه ( الوسائل السينمائية)

الذين رأوا في السينما تقليدا فنيا قد يصبغ بهوية أمريكية، ووسيلة لنقل صورة الحضارة في العالم 

 .الجديد إلى العالم

وقد حاول . كانت املسألة املهمة في لغة السينما آنذاك هي تسهيل السرد وإجادته عبر اللقطات    

 إدوين بوترفي بريطانيا الاشتغال على ترتيب وتركيب لقطات الفيلم، ولكن برايتون رسة أعضاء مد

الذي امتدحته كوخ العم توم تقدم بشكل جدي ومثير اتجاه فن تركيب الفيلم، ولم يكن في فيلم 

وهو الفيلم الذي سنتخذه نموذجا لبداية الرواية املؤفلمة في ميليس سوى مقلدا ملسرحية  بيرسون 

 ديفيد"صل الالحق، وشمل اجتهاده أفالم أخرى سار فيها على  حرفية تؤسس لفن املونتاج يقول الف

أول خطوة نحو مفهوم للمونتاج كما نعرفه نحو اكتشاف تركيب أو بناء مميز للفيلم : " روبنسون 

 يكيحياة رجل إطفاء أمر في فيلمه ( 7017-7719) إدوين بورترمع  : جاءت على ما يبدو –السينمائي 

 ."م7093م أو بداية 7092الذي أنتج في نهاية 
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 إدوين بورتر والسرد السينمائي خالل مرحلة جذب الانتباه:   2املحاضرة 

مجددا حقيقيا في عالم الفن السابع، أكسب اللغة السينمائية خاصية جديدة  إدوين بورتريعتبر        

رحلة بدائية للسينما في الواليات املتحدة، حيث مهد الطريق تمثلت في فن تركيب الفيلم صوريا، وفي م

فيما بعد للولوج إلى عالم املونتاج والذي يمثل تطور السينما من داخل التقنية وليس من  غريفيت: ل

الذي اضطلع بدوره كخبير عرض باألجر، ثم  بورترويرجع ذلك في تصورنا إلى طبيعة عمل . خارجها

عندما التحق .م7099كخبير عرض مستقل، ثم تدرج كرئيس إنتاج بعد أن كان خبيرا فنيا باآلالت عام 

في عمله بالجوانب الفنية من إعداد ألافالم وتركيبها، على عكس ما  بورترولقد اكتفى  إديسون بشركة 

إنتاج، وإدارة : تدخلون في جميع أطوار العملية الفيلمية من كان يحدث في زمانه، إذ كان املنتجون ي

 .كاميرا، وتوجيه املمثلين، وتصميم املناظر والتمثيل أحيانا

سوى تطوير لغة الفيلم عن طريق البحث في كيفية ربط اللقطات وبعث  بورترلم يكن يؤرق     

-باب إلاخراج ويطرح بعيدا عن  الحركة في اللقطة، وهذا ما جعله يرتبط بعملية إنتاج الفيلم من
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" -:بيرسون مفهوم املخرج السينمائي الذي مارسه في أفالمه، وأشارت إليه  –حرفيات العملية إلانتاجية 

الحق ألاول باملعنى الحديث واملسؤول عن كل جوانب، التصوير الفعلي للفيلم ربما يكون ( املخرج) أما

إنتاج ألافالم الروائية اقتض ى أن يكون هناك شخص فتزايد . م7093عام  بيوجرافقد تم في شركة 

م لم يكن  7093وفي عام ." واحد لديه حس بالتطور الروائي للفيلم والروابط بين اللقطات  املفردة

الذي قدم الكثير في مجال تركيب اللقطة  بورتر رجل سينمائي بهذه املواصفات في أمريكا والعالم سوى 

سيطر ملدة تزيد عن نصف قرن من املشهدية السينمائية العاملية  وأرس ى قواعد جنس سينمائي جديد

 .سرقة القطار الكبرى ، وهذا بفضل فيلمه  "  western -فيلم الغرب ألامريكي" -: هو

أن الطريقة  بورتراكتشف :" السينمائية في مجال التقنية بقوله  بورترقيمة  ألبيرت فولتون يؤكد       

ال تقوم على أساس سلسلة من املشاهد، بل على أساس ترتيب اللقطات،  السينمائية في رواية القصة

 حياة رجل إطفاء أمريكيتقديم فيلمه  بورترلقد حاول  "   Editingوبذلك اكتشف فن تركيب  الفيلم 

بطريقة مختلفة عن أفالم نظرائه الذين انتهجوا الوثائقية أو املسرحة، ( 7093-7092)الذي أنتجه

فيلما دراميا عن طريق تصوير مشاهد حقيقية لحرائق ورجال إطفاء إضافة إلى  واستطاع أن يبني

في فيلمه هذا بناء فيلم روائي من لقطات مصورة مسبقا،  بورتر قرر . مشاهد أخرى صورها من عنده

وكل لقطة تأخذ مغزاها حينما ترتبط بلقطات أخرى، فاملشكلة الدرامية تقدم في اللقطة ألاولى وال 

كان يحاول تقديم حدث واحد طويل ومركب، فالحدث يستمر  من . نهاية اللقطة الثالثةتحل حتى 

لقطة إلى أخرى، ويوحي بتطور متواصل بعيدا عن تقسيم الحدث إلى ثالثة أقسام مستقلة تربطها 

، وبهذا استطاع أن يصوغ معادلة جوهرية في عالم -ميلييسمثلما كان يفعل  –عناوين مكتوبة 

 .تمكن املخرج من نقل إلاحساس بالزمن إلى املتفرج :السينما هي 
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فكرته من عدد  بورتر يتشكل الفيلم من عشرين لقطة، ويستغرق عرضه ستة دقائق، وقد استمد   

وهذا ما أوحى له بفكرة . حول نشاط رجال املطافئ إديسون  اللقطات الحقيقية لحرائق صورتها شركة 

طات في موضوع مبتكر يتلخص في محاصرة منزل يحترق الفيلم، حيث قام بتجميع بعض هذه اللق

في سرد حدثه الفيلمي على املبدأ  بورتر واعتمد . وبداخله أم وابنها، يتم إنقاذهما بفضل رجال املطافئ

القائم على أن الحركة القصصية يمكن أن تشاهد عن طريق تجزئتها وربط الصور املتعددة التي تمثل 

دث واحد مستمر، وكأنه استرجع تكنيك السرد الروائي صوريا، وهو ما مراحلها املختلفة لتوحي بح

سمح للحدث بالتشكل في تنوع زمكاني يرتبط في وحدة املوضوع عكس التكثيف والتركيز الذي تعتمده 

 .ميلييس الدراما املسرحية في أطر التسلسل معنى ومبنى وهذا هو الفارق بينه وبين السينمائي الفرنس ي 

القطع تناوبا بين اللقطات الداخلية واللقطات الخارجية جعلت قصة إلانقاذ في هذا  إن عملية   

أي  عندما يصل رجال املطافئ إلى مكان  –الفيلم ديناميكية ، ففي املشهد السابع وألاخير من الفيلم 

 ، ويبدأ رجال املطافئ في نصب ساللهم بجنب(مشهد حقيقي)الحادث يظهر الفيلم منزال يحترق فعال

وعن طريق املزج داخل غرف املبنى نلحظ غرفة نوم ألام . النوافذ بعد ضخ املاء إلى داخل املبنى املحترق 

وطفلها تحاصرهما النيران من جميع الجوانب وسط دخان كثيف، ثم تفتح ألام النافذة باستغاثة وهلع 

سر النافذة، وينزل حيث تسقط مغشيا عليها، وفي هذه ألاثناء يحطم أحد إلاطفائيين الباب ثم يك

وتتبدل الصورة باملزج إلى خارج املبنى، إذ تفيق ألام من . مسرعا عبر الساللم وهو يحمل ألام على كتفه

إغمائها وتكتشف أن وليدها بقي داخل البيت املحترق، فتجثو متضرعة لإلطفائيين أن يعودوا إلنقاذ 

ثم يعود بعد فترة ذعر وسط  الدخان  طفلها، فيصعد أحدهم ثانية عبر السلم ويدخل من النافذة،

الكثيف وهو يمسك الطفل بين يديه، وتهرع السيدة بحنو نحو فلذة كبدها وهكذا نصل إلى نهاية مؤثرة 

 .لهذه القصة
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أن يحدث تماسكا مع مبدأ تجاور اللقطات والذي يخلف بدوره واقعا فنيا جديدا  بورتر استطاع    

منفردة، وعند ربط لقطتين يتم تصويرهما في مكانين مختلفين، أجمل من ذلك الذي تتضمنه اللقطة 

وكل منهما يحمل معنى مختلفا، من املمكن أن نحصل على معنى آخر أفضل من الجمع بينهما في لقطة 

لقد كانت الحقيقة ألاساسية صحيحة، ومازالت كذلك :"... في قوله  إيزنشتاينوهذا ما أكده . واحدة

تجاور لقطتين منفصلتين، بوصلهما معا، ال يبدو مجرد جمع بسيط للقطة مع  حتى اليوم، والتي هي أن

أكثر من كونه مجرد جمع  –إن ذلك يشبه عملية خلق . لقطة أخرى بقدرما هو منتج لعملية خالقة

من حالة أنه في كل من مثل هذا التجميع تأتي النتيجة متميزة نوعيا عن كل عنصر من  -لألجزاء

في فيلمه املتفرج يحس  بورترلقد جعل  ..." ي التركيب، إذا ما نظرنا إليه على انفرادالعناصر الداخلة ف

باالنتقال بين مكانين في سرعة، وأثار فيه عنصرا إلاثارة والفضول، وهذه الحركية في التصوير والتركيب 

زمن اللقطات  تضمن املشهد زمنا جديدا ، زمن ذاتي يعتمد على: " ...  لوي دي جانيتيتتطابق مع قاله 

 ."املختلفة وليس على الزمن الواقعي للحدث

حياة رجل إطفاء يبحث عن لغة فيلمية أكثر حركية وظهر ذلك بجالء بعد  فيلم   بورتر كان     

م، 7093عام  سرقة القطار الكبرى ، إذ واصل أسلوبه املثير في التركيب اللقطي عبر فيلمه  أمريكي

هو أول فيلم أمريكي نموذجي وسبق أن قلنا عنه إنه أدخل إلى الفيلم :" جان ميتري والذي يقول فيه 

وستبقى هذه املدة . املفاهيم ألاولى لتركيب الفيلم ولالستمرارية، ويستمر عرضه مدة ربع ساعة

وخالل فاصل الزمن هذا، ستعمل السينما على تحسين نفسها . م7090الوسطية للفيلم حتى عام 

جرى استخدام مقابلة ومعارضة حدث بحدث، ووضع ألامكنة وألازمنة جنبا . ة وصارت اللغة أكثر مرون

ويسجل ." وتم اللجوء إلى معاكسة تيار الزمن باستدعاء الذكريات، وتعددت وتنوعت زوايا النظر. لجنب
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اعترافا بالتجديدات التي أحدثها هذا الفيلم في عالم الفن السابع من حيث تحديد مدة الفيلم  ميتري 

 .وتجديد أسلوب إخراج الفيلم الذي نوع زوايا لقطاته تبعا لقيمة املطاردة( ساعة ربع)

ال بد أن نسجل بأن السينما الحقيقية ولدت  سرقة القطار الكبرى فيلم : وفي معرض حديثنا عن     

من الجري واملطاردات، وهو ما أدخل تغييرات على اللقطة التي تميزت بسرعة إلايقاع، وكثرة الحركة 

 (action)التي جابهت السكونية وإلاطار الكالسيكي للمشهد السينمائي املسرحي، وانبعثت هذه الحركة 

سرقة  التي نشطت روح اللقطة من موجة أفالم الواسترن، إذ ولدت تيمة املطاردة من أجواء فيلم 

ملونتاج بمزيد من ورغم أن هذا املخرج واصل أسلوبه املثير نحو ترسيخ أولى أبجديات ا. القطار الكبرى 

 أن أهميته تعدت 
ّ
الحنكة مقدما فكرة الحدث املتوازي واملتداخل أثناء تصويره لقصة هذا الفيلم، إال

 .أسلوب إخراجه إلى الجنس السينمائي الذي أوجده

من منطلق أنه إعالن ظهور جنس فيلم الغرب  سرقة القطار الكبرى  لقد غطت أهمية فيلم      

إلى مصاف الريادة في أفالم الغرب ألامريكي ، هذا علما   بورترملونتاجية، ورفعت  أهميته ا–ألامريكي 

املونتاج في شكله البدائي، والذي تطور الحقا : أنه قدم للعالم  مفتاح باب من أهم أبواب السينما هو 

ألاكثر  إنه قدم في فيلمه مشهدية سينمائية جديدة جذبت إليه الفئات. غريفيتعلى يد مواطنه املخرج 

فقرا في أحياء املدن  املهملة، والقى هذا الشكل من الفن الدرامي الصامت إقباال منقطع النظير من 

طرف املهاجرين الذين كانوا يفضلون موضوعات سينمائية تتعلق باإلجرام، النبل الرومانس ي للفقر 

 .دينةتراجيديا إلادمان املرعبة، وغيرها  من الحياة التي  تحمل واقع شرور امل

السينمائي أمريكا من نوع آخر، بورتر إكتشف الجمهور ألامريكي مع هذا الفيلم  املنبعث من ريبرتوار     

وعانق حلما آخر من  امللحمية السينمائية قوامها فضاء الغرب ألامريكي املفتوح، واملليء بقصص 

أفالم الغرب ألامريكي فتحت إن . وبطوالت وصراع املستوطنين مع الهنود الحمر وبيئة الغرب القاسية
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قاطعا املصاعب ( الواسترن )عهدا جديدا في مسار الفيلم ألامريكي الناش ئ، وسافر الجمهور معها 

والبراري الغربية في عالم من املطاردات واملغامرات، وكذلك سافر بعض املنتجين إلى الضفة الغربية 

لقد نشأ اهتمام جديد باملنظور الصوري . ملالئمةللواليات املتحدة بغية تصوير هذه ألافالم في البيئة ا

للشاشة مع هذه ألافالم، وتعرف عديد املخرجين على إلامكانيات امللحمية للدراما الصامتة، بعد أن 

وازداد إقبال الجمهور على هذه . مساحات إبداعية كبرى لحرفية إلاخراج( الكاوبوي )أعطت دراما 

ع قفزة نوعية في الواليات املتحدة جعلتها تنحو فيما بعد نحو ألافالم التي حقق عبرها الفن الساب

السيطرة وتنشد أفالما سينمائية تتملص من مفهوم جذب الانتباه إلى مفهوم السرد السينمائي 

 .املتكامل

 

 

 (التطور ودور فيلم الفن) سينما التكامل السردي:   3املحاضرة 

التي سينما جذب الانتباه واصل الفيلم عموما والفيلم ألامريكي خصوصا تطورهما، بعد مرحلة     

شهدت محاوالت التخلص من الوثائقية والتجاور املسرحي عن طريق ألابجديات ألاولى لفن املونتاج 

ة لغة وتطوير اللقطة بغية إلامساك بحبل السرد السينمائي، وتحسين رواية أحداث الفيلم بواسط

م التي تؤرخ لبداية فترة تطور الفيلم الروائي وسينما التكامل 7091ولم تكد تمض ي سنة . الكاميرا

السردي، حتى كان كثير من املخرجين يحاولون تجنب الاهتمام بالنظرة الشاملة للمشهد السينمائي ذي 

 .الطبيعة املسرحية بحثا عن الكاميرا التي تحاول اقتحام عمق ألاشياء
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لقد أدرك كثير من صناع  الفيلم بأنه في مقدورهم التحكم بعنصري الزمان واملكان اللذين يعاد       

انتاجهما آليا في الصور، وأنه بإمكانهم التخلص من املشهد املسرحي الذي يحوي زمنا متواصال وغير 

ي الزمكنة، ومن طيع وهذا عبر قطع وتوصيل شريط الفيلم في أية نقطة، وهو ما يمنع التحكم الكامل ف

ويظهر أن بعد عام . ثم  السيطرة على سرد أحداث القصة الفيلمية التي تتوزع في ألازمنة وألامكنة

م ازداد الاهتمام باللقطة أكثر وكذلك التقطيع الذي يعطي اللقطات لغة بصرية وسينمائية 7091

في سبيل نقل صورة " : يوري لوتمان صرفة تمنح الشعور باستمرارية الصورة كما ذهب إلى ذلك 

فهو : ويرتدي هذا التقطيع مظاهر متعددة . مرئية ومتحركة للواقع تقوم السينما بتجزئته إلى شرائح

بالنسبة لخالق الفيلم تقطيع وترتيب إلى لقطات منفردة ال تلبث، عند عرض الفيلم، أن تتحد ويذوب 

  les pieds ث تتداخل التفعيالت بعضها مع البعض آلاخر على غرار ما يحدث عند تالوة الشعر حي

يصعب على املستمع  هي وحدة قياسية للبيت الشعري   le piedالتفعيلة )املنفردة وتتحد في كلمات 

، أما املتفرج فيرى فيها تعاقبا ألجزاء من الصورة تبدو وكأنها تذوب (العادي أن يميزها كوحدة منفصلة

 ."تحدث داخل اللقطة الواحدة في كل واحد على الرغم من بعض التغييرات التي

وقد سرع تطور فن املونتاج من عملية التقطيع الجيد للقطات بغية تحقيق ما يعرف باالستمرارية،   

وتبدى بأن صناعة الفيلم دخلت إمكانية السيطرة على الواقع والتصرف في عرضه، وخصوصا أن 

وبهذا شعر . ات وحدة املعنى صار ممكناعملية التحكم في مسار اللقطة كي تنتج مع مثيالتها من اللقط

بأن اللقطة هي رهان ألافالم املستقبلية، وذلك لكونها  سينما جذب الانتباهعديد املخرجين بعد فترة 

وهكذا . وحدة مونتاج صغرى من جهة، ووحدة تكوين أساسية في القصة السينمائية من جهة أخرى 

د التركيب هي مكمن العملية إلابداعية كما قال أصبحت خلية املونتاج التي تضم مئات اللقطات قص

 ."املونتاج ، املهندس املعماري املتحرك ملادة صورة الفيلم وهو فن إبداعي جديد ومحدد: "  باالش
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 إديسون كان فن املونتاج يتطور من سنة إلى أخرى بعد إرساء أبجدياته في استوديوهات      

-7091خصوصا بين عامي سينما التكامل السردي حلة وخالل مر  إدوين بورترالسينمائية من طرف 

م، حيث ازداد نضج املشهدية الفيلمية مع تحول صناعة الفيلم في الواليات املتحدة إلى منطق 7073

وشهدت السينما ألامريكية خالل فترة نضج سرد ألافالم طفرة غير مسبوقة في . اقتصادي وتجاري 

فبعد أن كان عدد صاالت السينما ال يزيد عن عشر قاعات  الهياكل القاعدية لصناعة الفن السابع، 

م، في وقت لم يكن في فرنسا 7090م، أصبح يقارب عشرة آالف دار سينما مع نهاية 7091فقط العام 

أكثر من ثالثمائة قاعة سينما، ولم يزد عدد هذه القاعات عن ثالثة آالف في كافة أنحاء وكان منتج 

مقابل خمسين نسخة في مختلف أنحاء  فرنسانسخ من كل فيلم ينتج في ألافالم في فرنسا يبيع عشر 

وتدل هذه ألارقام على الانطالقة القوية . العالم أما في الواليات املتحدة  فكان يبيع  مائتي نسخة

للسينما ألامريكية التي كانت تستعد لتتبوأ الريادة في هذا املجال، وهو ما حصل بعد مؤتمر املحتكرين 

 .م واستكمل بفرض سيطرة وهيمنة متواصلة أثناء الحرب العاملية ألاولى 7090عام بباريس 

و وسط هذا املنطق الاحتكاري ألامريكي ألفالم الشاشة الفضية الذي تزامن وفترة البحث عن      

تكامل سردي في لغة الفيلم، كان لزاما على صانعي ألافالم تلبية حاجات مشاهدي القاعات التي 

الفطر، والحفاظ على مداخيل شبابيك التذاكر التي صارت ثروة تضاهي الصناعات ألامريكية توالدت ك

 بيرسون ومن هذا املنطلق جاءت أفالم هذه الفترة أكثر تماسكا شكال ومضمونا على حد تعبير  . الكبرى 

تعتمد على املعرفة  لم تعد" سينما التكامل السردي " و أفالم هذه الفترة والتي يشار إليها غالبا  بأنها :" 

الخارجية عن النصوص لدى املشاهدين، بل هي تعتمد  باألحرى على أعراف سينمائية لكي تبدع أفالما 

 71ولقد بلغ متوسط الفيلم ألف قدم طوال، ويستغرق عرضه . سردية روائية متماسكة من داخلها

وبصفة . ظهر إبان هذه السنوات والذي يستغرق ساعة أو أكثر ( الفيلم الروائي)دقيقة رغم أن ما يسمى 
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قد تطابق مع حركة السينما في اتجاه املجرى الرئيس ي  التكامل الروائي للسينماعامة فإن ظهور 

 "الثقافي وتأسيسها باعتبارها الوسيط الفني الجماهيري ألاول بحق

الفيلم وهذا حاولت السينما ألامريكية خالل هذه املرحلة شق طريقها  اعتمادا على تطوير لغة      

لسنوات على املشهدية السينمائية حيث جلب ألازياء  فيلم الفنبالرغم من السيطرة التي مارسها  

والديكورات الضخمة إلى املشهد السينمائي وقتها وكذلك ألاساليب ألادبية التي زاحمت مثيلتها 

د أدخل إلى السينما كان سالحا ذو حدين فهو ق فيلم الفنبأن  ديفيد روبنسون ويعتبر . املسرحية

أساليب أدبية ومسرحية ثبطت التطور البصري للسينما من ناحية، ولكنه من ناحية أخرى ساعد على 

إعطاء السينما قدرا من الاحترام والقيمة الاجتماعية والفكرية التي جلبت إلى الشاشة جمهورا جديدا 

فرنسا بنفس املقاييس التي ظهر بها في في السينما ألامريكية لم يكن  فيلم الفنولكن حضور  . ونوعيا

ولكن السينما ألامريكية لم : " ...  جان ميتري مثال، ذلك أن واقعه كان مختلفا نوعا ما  على حد تعبير 

أوسع كثيرا في الواليات املتحدة  -نسبيا–ألن الجمهور الشعبي (... فن)تسع إلى محاكاة املسرح وإلى صنع 

ون في السينما لم ينتشر بينهم  أو سادهم شعور بوضاعة تلحق بهم إذا منه في أي مكان آخر  فالعامل

عملوا لذلك الجمهور وبخاصة أنه هو الذي يمثل ألامة في الواليات املتحدة في مقابل أن البورجوازية 

هي التي تمثلها في فرنسا بصفتها الطبقة السائدة لم يكن هناك وجود لطبقة تقود املجتمع في الواليات 

املتبقين أصال من الشعب  –دة ، إذا ما استثنينا بطبيعة الحال ذلك النفر من مائتي ملياردير فيها املتح

حول فنية السينما التي يرى بأن أوروبا استفردت بها لظروف  ميتري وتعليقا على تبريرات ."  بكل ألاحوال

ول بأن السبب يعود وتقاليد ثقافية واجتماعية على حساب أمريكا املتملصة من هذه التقاليد نق

فيلم ببساطة لكون تكالب املنظرين الفنيين من مختلف املشارب على تبني السينما بما فيهم أصحاب 

أوقعهم في اجترار نظري على حساب آلية الكاميرا، والتي كانت  فرنسافي أوروبا وخصوصا  – الفن
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يكان الذين نظروا إلى السينما تحتاج إلى تطوير بعيدا عن التصنيفات النظرية وهذا ما اضطلع ألامر 

 .كصناعة ببراغمتيتهم ، وربطوا فنيتها بآليتها 

التي كان باستطاعتها  منافسة  إيطاليا نجد بأنه أخذ صيته الحقيقي فيفيلم الفن وإذا عدنا إلى    

جيليو م ، إذ قدمت للسينما روائع تاريخية وأدبية مثل  7097عام  الواليات املتحدةوحتى  فرنسا

م املأخوذة عن ملحمة 7097 الكونت أوجولينيم املستوحى من التاريخ الروماني 7090 زارسي

م الذي  صور  وسط روائع عمارة عصر النهضة 7090 عطيلوكذلك دانتي :ل  الكوميديا إلالهية

حيث  أنموذجا يحتذى به إيطالياجاعلين من سينما   فيلم الفنواقتفى بعض ألامريكيين أثر . إلايطالية

مع مناظر فائقة الفخامة من الورق املقوى، ورسوم  فلوريدابرمال  النبي موس ىصور فيلم حياة 

وتكمن أهمية هذا الفيلم أيضا في جانبه التقني . مصورة ال تقل فخامة وعظمة عن ألافالم إلايطالية

قد فتح هذا حيث كان يتكون من خمس بكرات، وذلك تقليدا لألفالم التاريخية إلايطالية أيضا، و 

 71الفيلم شهية شركات إلانتاج ألامريكية على تجاوز أفالم البكرة الواحدة، التي تتوقف عند حد 

 .وهذه املدة يستحيل معها سرد قصة مكتملة. قدم 7999دقيقة و

موجة عابرة في تاريخ هذه الفترة بالنسبة لسينما أمريكا، ورغم أنه أفادها في املناظر  فيلم الفنكان      

، إال أن تطور الفيلم ألامريكي الزم تطور اللقطة وفن املونتاج، (عديد البكرات)الفخمة وطول ألافالم

كان التصوير في هذه ألافالم يجري وسط مناظر . واتجه كثير من املخرجين إلى مغامرات الحياة اليومية

مناظر طبيعية لعمارات تماثل الواقع، وتمرن تنحية املناظر املكونة من الورق املقوى لتحل محلها 

وأبنية حقيقية، وصار املمثلون يؤدون أدوارهم بعيدا عن التكلف وعن تملق الكاميرات التي راحت 

ويظهر أن هذه . تصورهم من زوايا مختلفة بفضل تبدل اللقطات املتعاقبة التي صارت تعالج باملونتاج

أحد أشهر املخرجين الفرنسيين الذي  يفيكتوران جاسيألافالم ألامريكية وشكلها آنذاك أثار إعجاب  
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حقل : كانت املدرسة ألامريكية تختلف عن مدرستنا في ثالث نقاط: " استهواه إلاخراج، فعلق قائال 

كان ذلك منهجا جديدا  جدة مطلقة، منشقا بجالء ال . التصوير، أداء املمثلين، وبناء السيناريوهات

حظ ألامريكيون ألاهمية التي يمكن أن تكون في اللقطات لقد ال ...  لبس  فيه عن املدرسة ألاوروبية

القريبة لحركات الوجه في التعبير، واستخدموا ذلك مضحين باملنظر، وبمجموع املشهد عندما يلزم 

 ."ألامر، كي يقدموا للجمهور وجوه الشخصية التي تبقى ساكنة تقريبا

مائي التي وصل لها الفيلم ألامريكي، إذ إن هذا إلاعجاب كان ينطلق من معطيات إلاخراج السين      

حل إلاخراج السينمائي تدريجيا محل إلاخراج املسرحي الذي يعتمد في الفيلم على إدارة املمثل فقط، 

مكافئا للغة إلابداعية السينمائية، حيث شهدت الفترة الانتقالية ( املونتاج)وصارت اللقطة والتوليف 

ظهور اجتهادات في نماذج التراكيب الفيلمية بغية تطوير لغة ( م7073-م7091)لسينما التكامل السردي

وحاولت ألافالم  تقديم لغة تناوب لرؤية املوضوع والحدث بين الشخصية واملشاهد كأن ينقطع . الفيلم

 غريفيتالفيلم عن الشخصية  إلى ما تراه الشخصية، وهذا التركيب ملا تراه الشخوص ظهر في أفالم 

م، حيث يقطع املخرج بين الشخوص وهي 7077 التلغراف الفديل و أنوك آردن عاملة: مثل فيلمي

لقد تواصل استعمال هذه الخدعة الشائعة مما زاد في تنوع اللقطة . تنظر من خالل  نافذة إلى ما تراه

فنظرة الشخص الذي يتم تصويره تتبعها لقطة من زاوية  .وزيادة تماهي املتلقي مع املشهد الذي يراه

للش يء الذي ينظر إليه الشخص، وتبعا لذلك يتم محو إحساس املشاهد باملسافة من الحركات أخرى 

وافتراض وجود أفكار ومشاعر للشخوص مع تقليص الهوة بين املشاهد واملشهد لخلق اندماج تخييلي 

 .بين الاثنين

خصيات، بل وهذا النوع من املونتاج الخاص بالشخصية ال يتعلق بتجسيد أفكار وعواطف الش     

يساهم أيضا كذلك في تكوين عالقات مكانية وزمانية مهمة جدا  بالنسبة للتماسك السردي في املنظر 
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هذا املنظر الذي اكتسب خاصية أخرى  في تموقع الكاميرا أمام املمثلين، عكس املرحلة السابقة . نفسه

سافة  أقدام  إلظهار املمثلين من إذ تناقصت املسافة بين الكاميرا واملمثلين وترسخت مجذب الانتباه، 

الكعبين حتى أعالهم، وهو ما اعتمد فيما بعد من طرف املخرجين في أوروبا، وتطور هذا الوضع 

 .م 7077للكاميرا أمام املمثلين  لينتج عنه ما يعرف  بثالثة أرباع اللقطة  مع عام 

ت تفاصيل بناء املشهد السينمائي أخذت معالم الفيلم الروائي تتبدى خالل هذه الفترة، حيث سار     

بشكل سريع في السينما ألامريكية، إذ شهد الفيلم ظهور وسائل  سينمائية خاصة  من التغييرات 

والتقنيات التي . املتعلقة باملشهد، وأبدعت سردية داخل املشاهد عن طريق تركيب الصور واللقطات

وع في املونتاج الخفي، الاستمرارية ،  التحليل، ظهرت خالل هذه املرحلة واملعتمدة على إبداع تكنيك من

، وهي التي فرضت ما يعرف فيما بعد بأسلوب هوليود  -مع تعديالت قليلة –ظلت قائمة  حتى اليوم 

ويعود الفضل في إرساء قواعد املونتاج وتطوير وتهذيب نظام السرد الفيلمي  إلى املخرج  . الكالسيكي

له عالم الفن السابع بالكثير، إذ يعتبر  مؤسسا حقيقيا لفنية الذي يدين   ديفيد وورك غريفيت

 .مولد أمةألافالم ألامريكية  وخصوصا عبر فيلمه 

  

 :  4املحاضرة

 (غريفيث ووالدة السرد السينمائي مكتمال  في فيلم مولد أمة ) سينما التكامل السردي 

يعد بمثابة إعالن حقيقي مليالد فن السينما عامليا   مولد أمة: يذهب كثير من النقاد  إلى أن فيلم   

وليس أمريكا فقط، وقد أحدث  هذا الفيلم أثناء عرضه ضجة  فنية وسياسية  كبرى، دفعت بأزيد 

من مائة مليون مشاهد لإلقبال على مشاهدته  وسط مظاهرات ومسيرات صاحبت عرضه في أغلب 
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املناهضة للسود  و لقد عرض الفيلم كلوكس كالن كو الصاالت السينمائية وذلك ضد تمجيد منظمة 

كأني بهذا الفيلم :" الذي علق عليه قائال وودرو ويلسنم بالبيت ألابيض على عهد الرئيس 7071عام 

عن مكانة هذه  جان ميتري ويقول  ." يكتب التاريخ بالضوء، وإني آلسف أن كل ما في الفيلم صحيح

وهو تحفة بدائية ولكن أصيلة، ولدت  والدة أمةمع فيلم  يمكن القول أنه:" التحفة السينمائية 

وكان هذا الفيلم ملحمتها ألاولى، وأول توحيد لعناصر النحو فيها الذي ستبنى عليه . السينما بوصفها فنا

 ."الجمل، ومشروعا بالخطوط الهيكلية العامة للكالم البصري 

ة التكامل السردي في تاريخ السينما، وهو إن لم إن أهمية هذا الفيلم تكمن في أنه يعد تتويجا ملرحل    

عمالق املونتاج، فإنه قد رسخ  يزنشتاينحتى ال ننس ى فضل  إ –نعتبره تطويرا مذهال لفن املونتاج 

نقلة نوعية في اللغة   مولد أمةويمثل . قواعد تركيب اللقطات لدى مخرجي السينما آنذاك

بكرة وبلغ طوله أكثر من ( 72)ذلك الوقت، حوى أزيد من  روائي حتى السينمائية، إذ يعتبر أطول فيلم

في رائعته السينمائية هذه على الحكاية املصورة وتتبع أطوارها  غريفيتوتركز جهد . ثالث ساعات

وتسلسلها في املقام ألاول، وذلك بتطوير أسلوب السرد وقتئذ، وانصب جهده على تتبع الحكاية 

بتحول صناعة الفيلم  مولد أمةومن هنا سارع . اية بالفيلمالسينمائية كبناء قصص ي خدمة للحك

 .ألامريكية إلى الفيلم الروائي، وأظهر إمكانية في التأثير الاجتماعي الكبير

وإذا رجعنا إلى الفيلم في جانبه املضموني نجد بأن هذا العمل يقدم سردا تاريخيا لحوادث وقعت       

الل الحرب ألاهلية وهذا عبر قصة عائلتين من الشمال و قبيل وخ الواليات املتحدةبالجنوب في 

الجنوب تعرضتا لويالت القتل والتشرد واملعاناة أثناء الحرب، ثم التزاوج بين ألاسرتين في محاولة تبجيل 

ورغم أن سيناريو . وإشارة للمصالحة بين الشمال والجنوب بعد نهاية الحرب ألاهلية. التاريخ ألامريكي

الذي أظهر تطرفا توماس ديكسون للقس   the clausman – ابن العشيرةعن رواية  الفيلم مقتبس 
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أمسك بفنية الطرح حين مازج بين  غريفيتإال أن  . العنصريةكوكلوكس كالن كبيرا بتمجيد منظمة 

ألاحداث التاريخية الكبرى للحرب ألاهلية وأثرها على حياة ألافراد، وهذا عبر خلق مساحات عاطفية 

، ومقتل فتاة بيضاء على يد أبرهام لينكولنمصرع الرئيس  -: مؤثرة ظهرت كمحطات في الفيلم مثل 

 .أحد الزنوج 

سا بواقع القصة الفيلمية محاوال ربطه بأحاسيس املتلقي ، أن يولد إحسا غريفيتلقد حاول      

وباحثا عن جسر يربط املشاهدين بالتفاصيل الدرامية والنفسية لشخوص الفيلم من جهة، وبالسرد 

 غريفيتالذي رفع   مولد أمةإن  . امللحمي التاريخي لألحداث التي أعطت ألمريكا هويتها من جهة أخرى 

الفن السابع ال يعد وثيقة بصرية لتكامل الفيلم سرديا فحسب، بل يتعداها  إلى مصاف الكبار في عالم

سينما فنية يوازي واقع  مولد   مولد أمةإلى كونه إيذانا بانطالق السينما ألامريكية وهيمنتها، ففيلم 

فنية الفيلم، واستطاع أن يحول وسيلة تسلية  غريفيتبكل ما تحمل الكلمة من معنى، فلقد أرس ى 

الجمال  غريفيتلقد وضع : "  ستروهايمرية ميكانيكية على فن قائم بذاته حسب تعبير املخرج جماهي

 ." والشعر في وسيلة تسلية مبهرة في متناول الجميع

إلى عالم السينما بقاعدة أساسية قوامها املسرح وألادب، حيث عمل ممثال ملدة  غريفيتقدم        

م، وصقل عبر هذا املشوار موهبته 7701التحق بها عام التي  ميفيرت ستوكعشر سنوات بفرقة  

العصر الفنية التي كان عمادها الشعر وألادب، إذ كان مولعا بعالم الرواية وخصوصا كتاب 

، وراح يكتب قصصا قصيرة وأشعارا لم تكن كافية لجعله كاتبا دراميا ، حيث فشل عرض الفيكتوري

وجهه اتجاه ميدان السينما  بعد أن  غريفيتولى  وفي وسط هذا إلاحباط. أحمق وفتاةمسرحيته 

وكان هذا الظهور بمثابة صفقة  إنقاذ من عش النسر :وأعطاه دورا في فيلمه  بورتر إدوين تدخل

 .مربحة فنيا، ورهانا حقيقيا  ملستقبله السينمائي 
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 وكاتبا الذي عمل فيه ممثال  مغامرات دولليم قي فيلم 7097فرصة العمر عام  غريفيتتحين      

للقصة، وذلك عندما  تلزم عليه تصوير وإخراج هذا الفيلم بعد مرض املخرج، وبالرغم من أنه لم 

يمارس هذه الحرفة الفنية من قبل إال أن فيلمه عرف نجاحا كبيرا وتفوقا على عمل جميع الرواد 

 .ازعالذين سبقوه في صناعة ألافالم، وهو ما أهله كي يكون مخرج تلك املرحلة بال من

مغامرات في حرفة إلاخراج السينمائي وتطوير لغة الفيلم بعد نجاح عمله  غريفيتتفتحت شهية    

، وراح يوسع تجربته السينمائية اعتمادا على تجاربه  السابقة في الرواية واملسرح والشعر، إذ دوللي

، وبعض ونغبر و  تيسنون ، وأشعار جاك لندن و  موباسانو تولستوي اقتبس عدة أعمال من قصص 

 غريفيتاستطاع ( 7. )فيلم قدمها على مدار خمس سنوات 199ألاعمال املسرحية، وهذا ضمن حوالي 

بفضل ثقافته الروائية الكبيرة أن  يطوع السرد الفيلمي متحكما في عنصري الزمان واملكان،  وأن يضع 

وظهرت . ما جذب الانتباهسينلم تعرفها مرحلة ( بالقطع والتناوب)أعرافا سينمائية في مجال السرد 

م  حيث تصف زوجته القلق الذي انتاب مديري 7097عام  إينوك أردنتجديداته  السردية في فيلمه  

كان أول فيلم بال مطاردة، وكان ذلك حدثا، ففي تلك ألايام  :    " بشأن هذا الفيلم  بايوغرافشركة  

كيف سيأتي التشويق أو ... به مطاردة ؟ كيف يمكن عمل فيلم ليس . فيلم بال مطاردة لم يكن فيلما

أول فيلم به قطع  –توجد الحركة ؟ و بعد عدة سنوات كان أيضا أول فيلم بلقطات درامية قريبة 

  إينوكوهي تنتظر عودة زوجها يعقبه مشهد   أنى ليمشهد   غريفيتعندما اقترح السيد . استرجاعي

كيف ستحكي القصة بهذه القفزات؟ الحمهور لم يعرف ...ملق بجزيرة مهجورة، شعر الجميع بالتشتت 

، إنها رواية ديكنزبلى  ولكن هذا . .. بهذه الطريقة؟ ديكنزأال يكتب  : غريفيتحسن، رد ... ما املوضوع

وألامر ال يختلف . فهذه هي ألاخرى قصص ولكن مصورة.ليس مختلفا كثيرا ... مكتوبة ، ألامر يختلف

 ..."كثيرا 
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بين عالم الرواية وعالم السرد السينمائي مرسخا مسطرة سردية تعتمد منطق غريفيت لقد قارب    

املونتاج بالدرجة ألاولى، وأدرك بأن هناك تشابها بين املونتاج  وطريقة الروائي في الكتابة، وكما ينتقل 

بواسطة اللغة ، عرف أنه سيتمكن من التنقل أيضا ( مستقبال وحاضرا وماضيا) الروائي بين الزمن 

لقد صار التركيب يتمكن من عنصري الزمان واملكان  أكثر من أي وقت . بواسطة التصوير وفن املونتاج 

الذي تغطي فيه   ميالد أمةفي تطويرها، ففي فيلمه  غريفيتمض ى، وهذا بفضل تقنيات أبدع 

رارية الحدث عبارة عن سلسلة من املقاطع التي بالرغم من ألاحداث أشهرا عديدة ، يتبين بأن استم

كثرة عددها، نحس بأنها تقطيعات أجريت على الزمن ومجموعة من اللحظات ترتبط ببعضها البعض 

 .في زمن تصوري

بدءوا يدركون أكثر كيف  -وأنا أتحدث عن مؤرخي ألافالم -إنني أعتقد أن الناس :"  إيفرسون  يقول      

وأن مساهمته لم تكن في أفالم عظيمة وإنما في تكنيك عظيم، . في الواقع مهما للغاية غريفيتكان 

، إنك كلما تشاهد  هيتشكوكوعلى حد قول . وليس ثمة شك في أنه هو الذي بنى لغة الفيلم كلها

 تؤكد هذه املقولة مكانة هذا املخرج العظيم(. 7)غريفيت: فيلما اليوم ال بد أن تجد فيه شيئا يبدأ ب

م،و 7091الذي ثار مونتاجيا  ضد ألاسلوب الكالسيكي في مجال التصوير والذي كان سائدا قبل عام

 .الواسترن الذي سبقه إلى مشاهد املطاردة   و جنس إدوين بورتر استفاد في ذلك من تجارب أستاذه 

املسرحي، و منزعجا من التصوير الالمنقطع في مشهد واحد يقترب من مثيله في العرض غريفيث كان    

كان يعتبر ذلك معوقا أمام تطور لغة التعبير السينمائي، و بما أنه قدم إلى السينما من عالم املسرح، 

فإن تكوينه و ثقافته الواسعة في هذا الفن سمحت له بهجر أسلوب ركح الفن الرابع، و تقريب املشاهد 

قدفهم  غريفيثإن :" جاكوبس لويس في صالة السينما من سحر الفيلم بأسلوب سينمائي قال عنه 

فجأة كيف أن فن املخرج السينمائي يختلف عن فن املخرج املسرحي، ذلك أن السر الحقيقي لإلخراج 
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لقد رأى في الكاميرا آداة للتشكيل ( 7.")السينمائي يكمن في توجيه الكاميرا أكثر منه في إرشاد املمثل

وسيلة تسجيل، و ألنها مطواعة حركها إلى ألامام  يمكن بواسطتها التحكم من املادة املصورة أكثر من

آخذا في الحسبان الجزئيات   و التفاصيل، و حاول تحطيم املشهد ذي اللقطة الفريدة غير املتغيرة و 

 .جزأه إلى لقطات متوسطة، و لقطات كبيرة متوسطة، و لقطات كبرى 

أن وظيفة املخرج السينمائي تبدأ فعليا في غرفة املونتاج حيث يختار التأثيرات غريفيث أدرك    

املناسبة بعد ترتيب عمله املصور، و لهذا الغرض دأب أثناء التصوير على تقسيم املشهد الواحد إلى 

مجموع لقطات، و تغيير مكان الكاميرا من لقطة إلى أخرى كي يسجل ألاحداث بأدق التفاصيل التي 

و انطالقا من هذا املفهوم الذي يعطي ديناميكية أكثر آللة الكاميرا، جعل .       مشاعر املمثلتمس 

شخصياته تتصرف ضمن حيز أوسع و لم يسجنها ضمن إلاطار الضيق للمشهد، فالحقل صار غريفيث 

 يستوعب مساحات تصويرية أكبر أو أصغر وفق متطلبات الحدث،    و املشهد نفسه تعددت إمكانيات

رؤيته من قريب مرة، و من بعيد مرة أخرى وفق زوايا الرؤيا املتنوعة التي أتاحت رؤية لقطات تحمل 

 .عدة مستويات

ينتقل من مستوى لقطة عامة إلى مستوى مقربة أو العكس، و هذا غريفيث أصبح املتلقي مع أفالم    

اللقطات البانورامية حجب به  حيث استخدم قناعا قزحيا في كثير منمولد أمة ما ظهر فعال في فيلم 

جميع الشاشة باستثناء جزء صغير منها يسمح بالتركيز على ذلك املشهد بتفاصيله، ثم يبدأ ذلك القناع 

إن إدخال كثير . في الانفراج و التالش ي تدريجيا فاتحا املجال أمام لقطة عامة تجتاح فضاء الشاشة كليا

خرج يقدم لفن الفيلم ما لم يقدمه مخرج آخر في تاريخ من التقنيات إلى لغة الفيلم جعلت هذا امل

السينما ألامريكية، إذ قام خالل فترة وجيزة من مساره السينمائي باكتشاف املونتاج و أنواعه، و هو ما 

إن كل مخرج . إنه مثل إلانجيل، إنني أعني أنه إنجيل ألافالم:" إيفرسون سرع بنضج ألافالم مثلما يقول 
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فبدونه ما كان يمكن أن نشاهد . أو تعلم منه الكثيرغريفيث م إما عمل مع 7021 عظيم حتى حوالي

 . "ألافالم التي نعرفها اليوم، أو أن نضجها كان يمكن أن يتأخر سنين طويلة

: ، و ذلك الكتشافه ألانواع الثالثة ألاساسية للمونتاج و هيأبي الفيلم لقب غريفيث و استحق    

ة، و هو متعلق بالحبكة و الحفاظ على السيولة في الحدث دونما إظهار القطع بموجب إلاستمراري

للتفاصيل بأكملها، و يعتمد هذا النوع على الاختزال في الزمن وفق أعراف معينة تعود عليها املتلقي في 

و القطع الكالسيكي و هو الذي استخدمه من أجل التعميق الدرامي و التأكيد العاطفي، و . زمن الفيلم

غريفيث اعد الجمهور على مشاهدة أدق التعبيرات و أصغرها في مالمح وجه املمثل، ذلك أن ما س

استطاع عن طريق تجزئة الفعل إلى سلسلة من اللقطات املقطعة أن يحقق إحساسا أكبر بالجزيئات و 

له ، و فضميالد أمة سيطر على ردود فعل الجمهور و هذا القطع الكالسيكي هو الذي استعمل في فيلم 

يربط ظهور إيزنشتاين . م.سيرغيأغلب مخرجي ألافالم الروائية حتى كان املخرج السوفياتي العالمي 

و لعل مرد هذا إلاعجاب هو طبيعة املونتاج ألامريكي العظيم، : و سيلقبه بغريفيث : املونتاج ب

حيث تم  البلشفيةروسيا الخاص بالقطع وفق فكرة املوضوع، و الذي صار يالئم مواضيع ألافالم في 

السبق في غريفيث إرساء قواعد ملحمية سينمائية تتوحد في الفكرة و تختلف قصصيا، و قد حقق 

م حمل تصورا ثوريا للغة 7071الالتسامح أو التعصب إن فيلم . السوفياتهذا املجال قبل نظرائه 

ونتاج الذي أعطى لهذا سينمائية أكثر حداثة وقتئذ، بالرغم من املفارقة املوضوعاتية و طبيعة امل

الفيلم نقلة نوعية آنذاك، إال أن الفشل كان ذريعا أمام جمهور الصاالت السينمائية الذي تعود على 

أن يقض ي بقية مساره الفني خدمة لتغطية خسارة غريفيث خط سردي متواصل، و صار لزاما على 

  .مالية قدرت بمليون دوالر تكلفها هذا الفيلم
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غريفيث ضخامة في إلانتاج خالل تلك الفترة، إذ جند له هوليود يلم من أكثر أفالم يعتبر هذا الف    

شخص، و أقام صروحا ضخمة  19.999 :يقدرب (عمال، ممثلون، نجارون، تقنيون )طاقما من الفنيين

مترا، و صورت مناظره من فوق منطاد ثابت، إضافة إلى أنه  19بلغ طول أسواره بابلي أشهرها قصر 

خالل باريس في زمن املسيح، و بنى أجزاء من مدينة أورشليم دة بناء مدينة تشبه قام بإعا

 (3.)م71القرن 

و هذه الديكورات الضخمة قدر لها أن تقدم في مسار قصص ي و سردي مختلف تماما عن ذلك الذي 

التكامل ، و ذلك الذي عرفته خالل فترة جذب الانتباه كانت السينما في حوج إليه خالل فترة 

الذي أرس ى مسطرة سردية ضمن املنظومة الفيلمية ألامريكية، إختار تعبيرا غريفيث إن . لسرديا

سينمائيا فريدا و غير مسبوق في هذا الفيلم، فمن ناحية املونتاج كانت الحكايات الدرامية ألاربع 

ى أخرى تتقاطع مع بعضها بعضا ليس تناوبا، و إنما عن طريق جعل املشاهدين يعبرون من حكاية إل

من دون أن يحدث أي قطع في التطور الدرامي ككل، و تتم إستعادة كل حكاية بعد سرد ألاخرى، 

 .ليست عند النقطة التي تركناها عندها، بل عند النقطة الدرامية التي أوصلتنا إليها الحكاية التالية

قة لعنوان الفيلم من ، و التي جاءت مطابالالتسامح أو التعصب تيمة فيلمه غريفيث لقد عالج      

و يلخص الفيلم . خالل ثالثة قصص تاريخية تجنح إلى التطرف و التعصب و تزري التسامح و العفو

الذي تبنى فكرة التسامح، و قض ى نتيجة تآمر الكهنة عليه، و كذلك قصة بالتزار قصة ألامير البابلي 

مح املسيحي، و قصة ثالثة أشارت إلى الذي تعرض ملؤامرات الفريسيين بسبب التسا املسيححياة و آالم 

عام فرنسا : بسان بارتلميو املذابح التي تعرض لها البروتستنتيين على يد املتعصبين الكاثوليك في 

و . م، و أضاف قصة رابعة حول إضراب العمال خالل بدايات القرن العشرين في والية أمريكية7112

د يعاود الظهور مرة تلو ألاخرى على الشاشة، و هو تم ربط هذه الحكايا ألاربع عن طريق لقطات مشه
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مونتاجا خاصا يربط بين هذه القصص إرتكز على التناوب غريفيث و اعتمد . ألم تمرجح مهد رضيعها

عجالت العربة الفارسية التي تجرها ألاحصنة تتعاقب و : إلى ماال نهاية بالنسبة لكل قصة، فمثال

على هذا الجماع السردي غريفيث روتستانتينية تمتزج  و قد علق عجالت القطار، و دماء الجماعات الب

تبدأ القصص املختلفة كأربعة :" املتباين و املتعدد قصصيا و املتوحد في الفكرة و املوضوع بقوله

و لكن كلما تقدمت ... و في البداية سوف تجري الجداول منفصلة و بطيئة...جداول مائية ترى فوق جبل

عض بسرعة تتزايد شيئا فشيئا حتى تصبح الجداول ألاربعة في النهاية سياال إختلطت ببعضها الب

و كل عنصر في قصة .جارفة، فالقصص ألاربعة ال تتوالى الواحدة بعد ألاخرى،  و إنما تتداخل أحداثها

يكمل دراميا عنصرا في القصة ألاخرى حتى يبدو الفيلم في النهاية يصور موضوعا واحدا فيما وراء 

 . "التاريخحدود  

و انتهاءا بفيلم مولد أمة و وقوفا عند رائعة آنوك آردن و مرورا بفيلم مغامرات دوللي إبتداءا بفيلم   

الذي امتدت غريفيث ، يكون الفيلم ألامريكي قد حقق سرديته و تكامله الروائي على يد التعصب 

الغشارة هنا إلى فضل هذا املخرج و البد من . تجديداته في املونتاج لتشمل السينما العاملية بأسرها

خالل مرحلة التكامل السردي، حيث تعلم على على يديه عديد املخرجين كيف يسردون قصصهم 

السينمائية، و أرسيت عبر أفالمه كثير من ألاعراف السردية داخل الفيلم و هو ما تعود عليه جمهور 

كل لحظة فارقة في تاريخ السينما إنطالقا يشغريفيث لقد صار . املتلقين أثناء فترة السينما الصامتة

من أنه أنطق الفيلم حكائيا و سرديا أثناء فترة كانت السينما فيها خرساء، و لعلها عندما نطقت وجدت 

صرحا سرديا مشيدا، و لكن أحدثت بالسمع رجة أعادت التساؤل من جديد حول فنية الفيلم الذي 

 .ساب جمالية آلالة و املونتاج مرة أخرى صار يرزخ تحت سلطة الحوار و الكلمة على ح
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 د محمد شرقي.أ

 مادة نظرية السينما

 (أعمال موجهة )ينقد سينيماتوغراف: لطلبة السنة ألاولى ماستر

 2: السداس ي

تعتمد هذه املادة في مجال ألاعمال املوجهة على املشاهدة الفيلمية الشاملة ألعمال املخرج الذي    

موقع الفيلم من فيلموغرافيا )سيتم تحليل فيلمه مع التعليق النقدي قياسا لنظريات السينما 

تحليل الفيلم شكال  -ظريات السينمابالنسبة لنحيز الفيلم  -التصنيف النوعي للفيلم  -املخرج

 .(ومضمونا مع التوقف عند أسلوب املخرج سينمائيا

الخطوات املذكورة أعاله، وأن يسلم بحثه يتناول كل طالب فيلما من اختياره، مطبقا  -

 .لألستاذ في أجل الحق بإذن هللا

أرجو من الطلبة الاطالع على آخر مقال لي في النقد : ملحوظة*

 .والذي سأرفقه بهذه الورقة لألعمال املوجهةالسينمائي، 

فيلم دراكوال برام : اتبعوا بعض خطوات التحليل في مقال -

 .املقاربة الرومانسية للمخرج كوبوال -ستوكر

 محمد شرقي : الدكتور 
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 مختص في النقد املسرحي و السينمائي

 أحمد بن بلة 1جامعة وهران

 :عنوان املداخلة

 و املقاربة الرومانسية للمخرج فرنسيس فورد كوبوال -دراكوال برام ستوكر-فيلم

 .دراسة في أفلمة الرواية

 

على املشهد الكبير ذي التكاليف الباهظة، و وقف  فرنسيس فورد كوبوالبفضل هوليود إنفتحت     

 أقرانهكوبوال  و سار على نهج . الجمهور على مشهدية سينمائية أكثر ضخامة و غرائبية و فنية و جمالية

من املخرجين الذين أعطوا للفيلم الهوليودي سحره املعاصر الذي إعتمد إلابهار و قوة اللقطة و 

كيف يربح رهانه السينمائي، و يحول أعماله السينمائية إلى كوبوال املشاهد الفانتازية، لقد عرف 

يقارب  بالفضل العظيم في رسم مشهد سينمائي معاصر هوليود أيقونات فيلمية معاصرة تدين لها 

و القيامة آلان، بأجزائه الثالث، و العراب : إن أفالما من مثل. مرحلة إلاكتمال في مجال الفن السابع

تمثل منعطفات كبرى في مرحلة السينما املعاصرة، و تسجل كل منها أثرا دراكوال برام ستوكر، 

 .سينمائيا إقتفى املخرجين أثره و راحوا ينسجون على منواله

السينمائي مبنيا على تجربة غائرة في الذاتية كما هو شأن بعض معاصريه من كوبوال رتوار لم يكن ريب   

كبار املخرجين، و إنما هو إنسجام و تكامل للحرف السينمائية و مهن العرض بدءا من السيناريو إلى 

ف مخرجا و في هذه الدراسة سنصاد. التصاميم الشكلية، و تعاون جماعي يرفع العمل إلى قمة الجمالية

خاض في أغلب أعماله السينمائية بما فيها أفالمه الثالثة املذكورة سالفا، تجربة أفلمة الرواية، و 

و . تعامل كثيرا مع إقتباسات روائية تجاوز فيها حدود السيناريو إلى كتابة أو إعادة كتابة الرواية فيلميا

ارقة في تجديد رؤيتنا لعالم فيلم الرعب م تعد عالمة ف7002عام دراكوال برام ستوكر ألن تجربة فيلم 

من جهة، و عالقة الرواية بالفيلم من جهة أخرى، إرتأيت أن أقف في عند هذا الفيلم نمذجة،    

على أفالم كوبوال للوقوف على جمالية الطرح السينمائي و املفارقة املتمثلة في الرومانسية التي أدخلها 

إنه ش يء من الرعب املقدس الذي يدفع بنا ضمنيا نحو :" يه بازانآندر الرعب التي نتمثلها على حد قول 

 (7.")جحيم السينما
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 :نظرة حول الرواية -7

، و  Vampire إرتأينا قبل الخوض في فكرة و موضوع هذه الرواية أن نعرج على فكرة مصاص الدماء    

و تداولها في  Vampirismeالتي تعود إلى أساطير قديمة في ثقافات العالم، إذ ترجع جذور الفامبيرية 

أوربا إلى القرن الحادي عشر ميالدي، حيث كانت تتحدث عن نوع من ألاحياء ألاموات الذين يعودون 

و في بداية القرن الثامن عشر أخذت . من قبورهم ليمتصوا دماء ألاحياء كي يبقوا على حياتهم و قوتهم

 -لشرقية، ثم ظهرت ككلمة معتمدةشعبية متزايدة في أوربا ا Vampireشخصية مصاص الدماء 

Vampire –  و ارتبطت هذه ألاسطورة بعالم ألادب عن ( 1)م 7031إلانجليزي عام أوكسفورد في منجد

: م تحت عنوان7701عام * برام ستوكرطريق أول رواية ملصاص دماء في التاريخ كتبها إلارلندي 

 ..Dracula -دراكوال

الشر مهما قوي و إستفحل خطره فإنه يعود إلى إلاضمحالل و و فكرة الرواية تختصر في كون أن    

ليس مدع –دراكوال إن ". لكل فرعون موس ى:" التالش ي على يد الخير، و هنا أسترجع مثلنا املشهور 

و إنما كائن خارق يشكل تهديدا حقيقيا ملدينة بأكملها، فهو طاعون تسلط على أناس  -بالقوة فحسب

غير أنه إنتهى على يد إنسان  ، حاول توسيع مشروعه الشيطاني ولفانيا ترانسيمطمئنين بعد أن خرب 

لقد تغلبت قوة الحب . يملك علما و حكمة نهاية ضعيف ال حول له و ال قوة -فان هلسينغ –بسيط 

الذي اختطفه الفناء من عالم الظلمات دراكوال على ظالمية مينا  وجوناثان : الحقيقي ممثلة في ثنائية

 رنفيلد و لوس ي : بجح به على الفانين من البشر، و كانت أفعاله الدمويةضد أفراد عزل مثلالذي كان يت

 .سببا في فقدانه خاصية الخلود،  و درس أخيرا كما درست قلعته و قصره

إن هذه التيمة الفريدة من نوعها في عالم ألادب، دفعت بالكثير إلى إلافادة من موضوع هذه الرواية،    

لقد أتاح موضوع . م7022عام نوسفيراتو سمفونية الرعب رائعته ميرنو نها املخرج ألاملاني و التي نهل م

هذا العمل الروائي للمخرج آنذاك توليد فيلم سينمائي تعبيري أثرى ريبرتوار السينما التعبيرية ألاملانية، 

ة الفرد ألاملاني و التي و عبر بقوة عن مشاعر التذمر من التشوهات و الدمار و املوت املنعكسة على نفسي

قدر له دراكوال و كأن برام ستوكر، جدت لها صدى عميقا في الفيلم ألاملاني الذي تطابق أحداثه رواية 

أن يلعب دور الوسيط بين لحظة الالوعي و لحظة الوعي التي تتمركز في العقل الباطن بمفهوم فوق 

 .واقعي، كان الهدف منه ذم الحرب
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رواية بفكرته التي تتجاوز الخرافية إلى الغرائبية  و الخوارقية و العجائبية، شكل موضوع هذه ال   

سوريالية أدبية فنية تمتزج بعناصر الرومانسية ألادبية  للقرن التاسع عشر حيث املقابر و الخرائب و 

 و قد نتجاوز هذا املفهوم على. الجبال و الكهوف و ضوء القمر، و إندماج عناصر الطبيعة الوحشية

تجلى كتعبير عن كوابيس   و غموض ما دراكوال ألن فاوست، مستوى املوضوعة إلى ما بعد ميتافيزيقية 

ورائية تنحوا إتجاه التجسيد، و رغم أن الخوارقية و الغرائبية لم تستطع أن تهزم التسنين الكوني 

ملتفردة كانت تتأهب الذي عهدته الحياة في إنتصار الخير على الشر، غير أن هذه الشخصية الروائية ا

 .لتفتح عالم آلاداب و الفنون    و على رأسها السينما على قاموس الرعب

دراكوال تدور أحداث هذه الرواية في عدة أمكنة حسب سير خط الحدث الروائي الرئيس ي، و بما أن     

مستقى من ألاساطير ألاوربية القديمة و الفلكلور الشعبي ألوربا الشرقية كحال أغلب ألاعمال 

لقد أوجدت حال إلانتقال بين . الرومانسية، فإن تعدد املكان و الزمان فيه يلقى تبريره املذهبي أدبيا

أخرى، العديد من غرب القارة و شرقها، و شرق القارة و غربها، ثم غرب القارة و شرقها مطاردة مرة 

ترنسيلفانيا، )ألامكنة التي استفرد بها هذا العالم الروائي الدراكولي، حيث تتعدد املدن و املوانئ 

إن هذا (. بودابست، بستريتز، غاالتز، فرستي، فارنا، نهر الدانوب، البحر ألاسود، ويتبي، لندن

عى أن يوحد تواجده كمصاص دماء التعدد املكاني يجعلنا أمام حكاية ملحمية بطلها مخلوق دموي س

في شرق أوربا و غربها، إنها إرادة و زحف لعالم الظلمات الذي أراد أن يختصر ألامكنة في مكان دراكولي 

 .أكثر شساعة

و نظرا إلتساع رقعة املكان زاد إتساع زمن هذه امللحمة الدموية، التي كان القرن الثامن عشر مسرحا    

بدا من دراكوال كانت عاصمة العالم وقتئذ، لم يجد لندن ، و بما أن ستوكربرام زمنيا لوقوعها حسب 

أما الزمن الفني فإنه يدخلنا إلى فضاءات زمنية . الوصول إلى مشارفها، و تسجيل بصمته في يومياتها

الشبحي املنقسم بين الحياة ليال و املوت نهارا، و دراكوال أصغر تشكل زمن هذه الرواية، فهناك زمن 

دراكوال و هناك زمن املطاردة الذي أقص ي لألبد زمن قصر و قلعة لندن، ك يوميات شخوص هنا

 .الدموي 

لعالم  -إن صح هذا التعبير –شخصية أسطورية و خرافية، و هو تجسيد ما ورائي  دراكوالإن     

لهيولي إن هذا املخلوق الذي يشبه البشر في جانبه ا. شيطاني من الظلمات و قوى التدمير و الفناء
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و هذه   املخلوقات ترمز إلى ... الذئب، الخفاش، الجرذ: فقط، هو كينونة دموية تتخذ أشكاال عدة

الدموية  و التقزز و الرعب، و هو ظل بارد يجنح إلى ألاماكن املوحشة و الغابات  و ألاماكن املهجورة و 

الشبحية و إلافتراس، و يجمعهما في يقف بين دراكوال إن . الرطبة و القصور و القالع العتيقة و الغريبة

تركيبة واحدة تجعله بطال مفزعا و مرعبا بشكل ال نجد له مثيال في ألادب و القصص العامليين، و لعل 

هذه الخصائص مجتمعة جعلت من هذه الشخصية الروائية سيدة عالم الكوابيس و الرعب في عالم 

 .        ألادب و فن السينما

توسيع عامله املظلم عبر إلانتقال من شرق أوربا إلى غربها، و هو يريد توحيد القارة عن دراكوال يبحث    

لقد كان . إلى زوجاته من مصاصات الدماءلندن من عاصمة العالم وقتها مينا العجوز دمويا، و يضيف 

بدأ املرعب شخصية الرواية ألاساس ي، و محورها الدراماتيكي الذي تدور حوله ألاحداث، فهو مالكونت 

الحدث الروائي و منتهاه، فبظهوره تزداد ألاجواء قتامة و عتما، و باختفائه ينتهي هذا العالم الكابوس ي، 

كشخصية في تصوري يتلخص في  دراكوال إن. و كأننا نفيق من حلم مزعج كنا نتصور بأن ال نهاية له

ه في النهاية إال أنه ولد أيقونيا و رغم موتبرام ستوكر، املولود الشبحي الذي أعطى الحياة لرواية : كونه

لم برام ستوكر و هكذا فإن رواية . في عوالم الرعب الذي أعطته الحياة ألابدية في الصورة السينمائية

 .تكن الرواية التي بدأت و إنتهت، و لكنها كانت الحدث الذي صنع شخصية خرافية ال تنتهي

 :1992فيلم دراكوال برام ستوكر لكوبوال  -2

 :لفنية لفيلم دراكوال برام ستوكرالبطاقة ا
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 ملصقة الفيلم

 رعب:الصنف

 فرانسيس فورد كوبوال:املخرج

 فرانسيس فورد كوبوال:إلانتاج

 ،كيانو ريفز ،أنتوني هوبكنز ،وينونا رايدر ،غاري أولدمان:البطولة

 ريتشارد جرانت

 كولومبيا بيكتشرز :توزيع

 1992:تاريخ الصدور 

 دقيقة 121:مدة العرض

 الواليات املتحدة:البلد

 إلانجليزية:اللغة ألاصلية

عموما ذلك الجحيم  vampirisme-الفامبيريةالسينمائية بمعية أفالم دراكوال تمثل أفالم      

السينمائي الذي نحبه و نعشقه، و نصر على مشاهدته رغم عالم الفزع و الخوف الذي يسيطر على 

لهذا النوع من ألافالم التي تثير فضولنا، فهي ممتعة و مخيفة في آن معا، و ال نجد هنا أبلغ  مشهديتنا

إن سينما الرعب تجسم و تكثف هذا العالم الكابوس ي، الذي :" لهذا النوعغيي سولومون من وصف 

املستحثة فالزيارات الليلية ملصاص ي الدماء، و التناسخات . هو مخاوفنا املجردة من الدمار و املوت

معمليا، و تشوهات الجمجمة، و جرائم القتل في الضباب، هي الصور البصرية للنوع التي قد تكون 

 (2.")رموزا ملخاوفنا، أكثر من كونها رموزا للمصادر السيكولوجية لها هي نفسها

بتعاقب املراحل السينمائية و بفضل التراكم الفيلمي إلى أيقونة خالدة في ألبوم دراكوال لقد تحول    

على ذلك الكونت الغريب صاحب التابوت، ذي النابين دراكوال أفالم الرعب، و تعود املتلقي ألفالم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%87%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88_%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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الطويلين الذين يظهران ليال إلمتصاص دماء البشر و يختفيان نهارا مع نوم صاحبها الذي يمتثل 

النمطية عبر تاريخ السينما جعلت دراكوال إن صورة . ينة في مكان مظلم بعيدا عن ضوء النهارللسك

منه الشخصية الفامبيرية ألاولى التي تصدرت قوائم و ملصقات أفالم الرعب، و تبدى بأن هذا املخلوق 

رجع فضل تواجده الغرائبي كأنما ولد من الريبرتوار الفيلمي بهوية سينمائية، في حين أن هذا الكونت ي

الذي جادت قريحته إلابداعية بنسج خيوط هذه إلايرلندي برام ستوكر السينمائي إلى الروائي 

 .الشخصية الخرافية من الفولكلور القصص ي الشعبي ألوربا الشرقية

إال الخاصة من أهل ألادب  و الرواية، فإن دراكوال و إذا كان الكثير يجهل الوالدة الروائية لشخصية   

إنكبوا على تناول هذا املخلوق الخرافي سينمائيا، و هذا بفضل  -و خصوصا في هوليود -ناع الفيلمص

، حيث يعتبر هذا ** Freidrich Murnau -فريدريك ميرنوملخرجه ألاملاني  Nosferatu -نوسفيراتوفيلم 

و فاتحة سينمائية دراكوال، الفيلم التعبيري بداية سلسلة طويلة من إلاقتباسات السينمائية لرواية 

: لدراكوال و يعد فيلم . لعشرات ألافالم التي سايرت التطور التقني و الفني لعالم الفن السابع

محطة سينمائية هامة في إعادة بعث هذه الشخصية في شكل مغاير فرانسيس فورد كوبوال 

لرعب عرف بسينما لتيبولوجيا الكونت،     و نقلة نوعية في التأسيس لشكل سينمائي جديد ألفالم ا

الرعب الرومانسية، و كذا تجربة مميزة في التناول الروائي لفصول القصة حرفيا مع تغير معاكس على 

 .مستوى النمط  و روح الحكاية

إرتأيت أن أحلل الفيلم دراكوال، للعاشق كوبوال و رصدا لهذا التناول إلاخراجي املميز من طرف    

 :إعتمادا على العناصر التالية

 .سينمائيا و حضوره في املشهد السينمائي ألامريكيدراكوال الدة و  - أ

 .كوبوال : في مخبر الروايات املؤفلمة ل دراكوال موقع رواية  - ب

 .دراكوال برام ستوكر: وسائل املخرج السينمائية و تأسيس مدرسة الرعب الرومانسية في فيلم  - ت

 :ألامريكي والدة دراكوال سينمائيا و حضوره في املشهد السينمائي -أ

في السينما ألامريكية، أن نقف عند الظهور الفيلمي ألاول دراكوال حري بنا قبل الحديث عن حضور    

السينمائية، و بات شخصية الرعب ألاكثر عاملية على هوليود لهذا املسخ الذي عايش كل فترات 



39 
 

هوليود مقترنا بالتعبيرية ألاملانية قبل أن يسافر إلى أفالم دراكوال و يذكر . مستوى املشهدية السينمائية

دراكوال مع مجموعة من املخرجين ألاملان املهاجرين إلى الواليات املتحدة، و من هذا املعطى تكون والدة 

م، حيث ظهر هذا الفيلم 7022عام ميرنو ملخرجه نوسفيراتو سينمائيا قد جاءت أول مرة مع فيلم 

حكاية  -عيادة الدكتور كاليغاري، الغوليم، فاوست: وعة شبيهة من ألافالم ألاملانيةالغرائبي مع مجم

 ...شعبية أملانية

تمثل أركان السينما التعبيرية ألاملانية التي نوسفيراتو إن حزمة ألافالم املذكورة سابقا و من ضمنها    

، و بما أن ألامة (م7077 -م7071)خرجت إلى عوالم الفيلم ألاملاني من رحم الحرب العاملية ألاولى 

ألاملانية خرجت ممزقة من هذه الحرب و مفككة، فإن عقدة الذنب و الفزع الذي أصاب ألافراد و 

الخوف من املستقبل، سمح للطبيعة بالتراجع لصالح التعبيرية في تفكيك املنظور و ألاضواء و ألاشكال، 

اللغة البصرية للفيلم تجديدا حقيقيا،و نظرة و يمثل هذا التوجه التشكيلي على مستوى اللقطات و 

 .جديدة ألسلبة عوالم التصوير في ميدان الفن السابع

و قد حققت أفالم التعبيرية ألاملانية هذا املبتغى على مستوى خطاب الفيلم بصريا، و تعدته إلى    

 -***فريتز النغني و كان املخرج التعبيري ألاملا. الجانب املضموني الذي عكس ذلك التشويش البصري 

Fritz Lang  لعيادة الدكتور كاليغاري أول من تفطن مبكرا لتيمة الرعب و الفزع في أول فيلم تعبيري :

هانز و كارل ماير م، إذ قال لكاتبي سيناريو ذلك الفيلم 7070عام  Robert Wiene-****روبرت فين

و ( 3.")يل، ألنه سيخيف املشاهدينإن هذا النوع من التعبيرية الذي تتصورانه، مستح" :يونوفيتش

إستشف بأن هذا الفيلم كان يقترب في غايته من نوع الرعب أكثر من كونه فيلما فريتز النغ يبدوا أن 

على عنصر التلقي و مشاهد النغ تعبيريا ينحو نحو تفكيك املنظور، و يرجع هذا في تصوري إلى تركيز 

 .فيلميةفي القصة السيزار القتل التي أحدثها الشاب 

لقد اقتربت مواضيع السينما ألاملانية مع هذه املوجة التعبيرية من مواضيع ألاساطير التي كان يزخر    

بها ألادب الرومانس ي من حديث عن الشياطين و ألاشباح و إلانسان آلالي، و كل الجوانب املظلمة من 

رائية و تخيلية بعيدة عن العالم الحياة التي تفتح أعماق السواد  و التفكك، و تحيل إلى أمور ما و 

للمرة دراكوال و وسط هذا التناول املوضوعاتي الفانتازي و املرعب، وجدت رواية ( 1.)املرئي و املادي
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 -نوسفيراتوألاولى موطئ قدم في الريبرتوار السينمائي التعبيري، و عرفت أول أفالمه روائية تحت عنوان 

 .م7022عام هنريك غالين و الكاتب املقتبس  فريدريك ميرنوللمخرج سيمفونية الرعب 

إن إلاحساس الداخلي :" م7033عام نوسفيراتو عن فيلم  Bela Balatz -بيال باالشكتب الناقد    

تخيفنا ستارة متهدلة، و بات  يفتح من تلقاء نفسه، أكثر من ... للظواهر الخارقة نجده في الطبيعة

الجديد في هذا الفيلم، الذي مازال مجهوال، هو . ألن املسألة كلها مجرد حدس. يخيفنا رؤية الشبح

تمثل هذه املحاولة النقدية الولى لفيلم مصاص  و ( 1.")إغناؤه لذاته من موهبة الطبيعة الشعرية

و التركيز على زاوية الرؤية الجمالية التعبيرية ضمن إطار نوسفيراتو، الدماء، غض الطرف عن شخص 

بتميز، في حين أغفل النمط الذي تفجر كينبوع فرخ ميرنو البالغة الصورية ألمور طبيعية وظفها 

 .سينمائيادراكوال عشرات 

يعد حجر ألاساس في املخبر الفيلمي ملصاص ي الدماء، حيث سيمفونية الرعب  -وسفيراتونإن فيلم   

و لكن هذا إلانتقال برام ستوكر، التعبيري سلسلة من إلاقتباسات السينمائية لرواية دراكوال أطلق 

فها عالم يل Vampirisme -فامبيريةو رمزيته إلى فانتازيا نوسفيراتو بين الرواية و الفيلم خرج من منطق 

من الرعب، و تقفبين البشر و الحيوانية، و ألانسنة  و إلافتراس في غرائبية جلبت إليها جماهير هذا 

مختلفة الدراكولي التأسيسية للنوع ميرنو لقد كانت تجربة . النوع السينمائي في كل الحقب السينمائية

م نسخة شبيهة لحدث الرواية بعيدا تقديهنريك غالين نوعا ما، إذ حاول املخرج رفقة كاتب السيناريو 

لم تكن تملك   Prana GMBHبرلين عن أسماء الشخصيات و ألامكنة الواردة فيها، ألن شركة إنتاج 

 (1.)تملك حقوق الكتاب

برام ستوكر رغم معوقات عدم ملكية حقوق الرواية، أن يقدم فيلمه معتمدا قصة ميرنو، إستطاع    

من تفاصيل الحكاية، حيث جاءت مركبات فصول و موضوع الفيلم على مستوى مسار الفعل و كثير 

: متطابقة إلى درجة كبيرة مع الحكاية سواء من حيث الشخصيات، و كذلك بعض ألامكنة ك

تجنب عنونة فيلمه بعنوان الرواية، و ميرنو و قد حاول . ، أو التسلسل الحدثي  و الزمنيترانسيلفانيا

 : من الكونتإضافة إلى تغيير إسم مصاص دماء، لذي يعني انوسفيراتو فضل بدال منها إسم 

و كذلك تغيير إسم إلين، و هونتر : إلىمينا و جوناثان : إسم العاشقين منأورلوك، إلى دراكوال 

بالشخصيات الرئيسية للرواية على  إن إلاحتفاظ. Bulwer -بيلوارإلى فان هلسينغ : البروفيسور 
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مع برام ستوكر، : مستوى التركيبة السيكولوجية، جعل املتلقي يسترجع بسهولة الحدث الروائي ل

املدينة فيسبورغ : و إستبدالها بلندن فوارق بسيطة لم تأثر في املسار العام للقصة، مثل تغييب 

 (1.)بعيدا عن رحلة العودةإلين بأشعة الشمس غرفة  الكونتألاملانية، و إحتراق 

للرواية قد تمت بأمانة عكست روح هذا العمل ألادبي، إال أن أفلمتها لم تكن ميرنو قد تكون معالجة   

و طور معطيات ، -لوس يإقصاء شخصية  -إستنساخا، بل قدم املخرج قصته الفيلمية بتصرف أحيانا

ن روائع السينما التعبيرية، و سينما فن و خدعا بسيطة و بليغة في مجال التصوير جعلت فيلمه يعد م

نوسفيراتو ، غير أن النقاد إعتبروا بأن (لصالح صناعة الفيلم)و رغم أن إلاقتباس كان مهنيا . الرعب

برام  -دراكوالإلى عالم السينما كما ورد في الرواية، و سار هذا إلاعتقاد حتى ظهور فيلم دراكوال نقل 

 .ثر أمانة في نقل الرواية سينمائياو الذي كان أككوبوال : لستوكر 

و هذا بعد أن خفت الواليات املتحدة،  مع غيره من أفالم التعبيرية ألاملانية إلى نوسفيراتو إنتقل    

و كانت أمريكا على موعد . وهج هذا التيار السينمائي ألاملاني املولد، و الذي لم يعمر سوى بضع سنوات

هوليود و الذين قدموا إلى ميرنو، و حتى فريتز النغ، : ألاملان من أمثالمع هجرة السينمائيين التعبيريين 

بإرثهم السينمائي التعبيري، و كان لزاما على هؤالء التعبيريين ألاملان أن ينخرطوا في أستوديو 

م، إذ يعزى لهذا ألاستوديو تقديم أعمال 7072عام كارل ليمل الذي أسسه ألاملاني يونيفرسال 

 -ستروهايمملا عرف فيما بعد بسينما القسوة، و ذلك إعتمادا على أفالم النمساوي  سينمائية تؤسس

Stroheim و قد نضد هذا التوجه ( 7.)و العنف الذي إتسمت أفالمه بالسادية و الجنس  و القسوة

، جلبت (هوليدو جرمانية)الذي يتقاطع كثيرا مع التعبيرية إلى قاعدة جمالية ( القسوة)السينمائي 

هور الكبير مع بداية الثالثينيات إتجاه أفالم فانتازية إعتمدت الرعب على شاكلة ألافالم التعبيرية الجم

جيمس : لفرانكشتاين م، 7037عام  Tod Browning -تود برونيينغ: لدراكوال : و أطلقت أفالما مثل

 ( 0.)م7032عام  Karl Freund -كارل فروند: م، و املومياء ل7037عام  James Whale -ويل

أن تطلق مشروع السينما هوليود راعية أفالم الرعب في سينما يونيفرسال إستطاعت شركة   

م، إعتمادا على التصور الجرماني لهذا العالم فوق الواقعي الخارق 7037ألامريكية الفامبيرية منذ عام 

السينما الذي ألف هذا النوع الفيلمي و الزال يقبل عليه حتى  و الذي صار يستهوي كثيرا جمهور جمهور 

حضوره في املشهد السينمائي ألامريكي، و ظهرت عدة أفالم دراكوال م داوم 7037و منذ العام . يومنا
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راسمة بذلك إيقاع سيمفونية حقيقية لرعب مصاص ي الدماء الذين ظهروا نوسفيراتو تواصل ملحمة 

عالمة مصاص م، و 7037عام تود برونينغ : لدراكوال : يودية، و التي من أهمهافي عشرات ألافالم الهول

عام دان كورتيس : لدراكوال و زوجاته مصاصات الدماء م،  و 7031لنفس املخرج عام الدماء 

مقابلة مع م،  و 7002عام كوبوال : لدراكوال م، و 7011عام جون بادهام : لدراكوال م، و 7013

 ...2222دراكوال م، و 7001عام جوردان نيل : لمصاص دماء 

شهية عديد من املخرجين الذين تناولوه باقتباسات مختلفة، و من زوايا  و رؤى دراكوال فتح    

إخراجية ساهمت في تنويع هذا النمط الذي عرف عدة تحوالت، و هذا بسبب تغير نظرة املخرجين لهذا 

ية على صورة مصاص دماء كالسيكي يرجع فيه املؤلف بدادراكوال فقد إعتمدت أفالم . الكائن الخرافي

إلى كثير من تفاصيل القصة و الحدث على حساب النمط، و ذلك ألن عنصر إلادهاش حين ظهور هذا 

حيث لم يتم نوسفيراتو النوع كان يطال مسار أحداث هذا الكائن  و طبيعته، و هذا ما ملسناه في فيلم 

 (2صورة+ 7أنظر صورة.)تجسيد النمط بشكله املثالي املرعب

  

 2صورة                                                     7صورة

، تركزت على ترسيخ و كوبوال : لدراكوال و قبل فيلم نوسفيراتو بعد فيلم دراكوال إن تيبولوجيا    

إذ صار تجسيد النمط في شكل مثالي أدخله إلى قمة عالم الرعب، حيث العمل على التفاصيل، 

مصاص الدماء الكائن السينمائي ألاكثر رعبا في تاريخ السينما، و هذا بفضل املؤثرات الشكلية و 

 (.1+1+3أنظر صورة )الخاصة التي شملت النمط 

http://www.fact.co.uk/media/3164484/Nosferatu 5.jpg
http://www.lavisqteam.fr/wp-content/uploads/2014/06/Nosferatu_pdp.jpg
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 1صورة                                          3صورة 

 

 1صورة 

دراكوال أفالم مصاص ي الدماء، حيث يظهر  و دام هذا التنميط الدراكولي عشرات السنين يتحكم في   

دائما بردائه ألاسود الخفاش ي، و وجهه الشاحب البارد الذي يجسد املوت،   و أنيابه الحادة التي تقطر 

و تغير املشهدية السينمائية بفعل تطور ألانواع هوليود، و لكن مع تطور الصناعة السينمائية في . دما

أن يخرجوا نمطهم من الجمود، خصوصا بعد أن تكرر النموذج دراكوال الفيلمية، كان صناع سينما 

http://blogs.20minutos.es/trasdos/files/2012/11/Bela-Lugosi-con-el-uniforme-de-Drácula.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_Dtagoo01gIk/Ss9yMtfuP9I/AAAAAAAAAC0/PalCul5-5hI/s1600-h/christopher-lee-dracula.jpg
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مهما يكن من : " ...عن هذا الخلل في النوع بقولهغيي سولومون يعبر . إلى درجة أنه قارب إلاعتيادية

و إذ أريد لفيلم الرعب النجاح، ...أمر، فإن تجسيد ألامور املرعبة يمثل تحديا رئيسيا لصناع ألافالم

فاملسخ بمجرد أن يرى ملرة . ه بعض العناية نحو إلابقاء على الش يء املرعب مفزعا إيحائيايجب توجي

ثم إن ظهوره املادي املحض لن . واحدة يصبح سريعا أقرب لجزء من بيئة الفيلم، و أقل سطوة بالتالي

 (79.")يدوم طويال

دة أفالم لعصور سينمائية و إذا كان هذا حال النمط في فيلم رعب، فما أدراك بنمط يتكرر في ع   

هذه الروح التي الدراكولي، صار إلزاميا على املخرجين أن يبحثوا عن روح أخرى للفيلم . متعاقبة

فقط، بل الدراكولي لتتجسد، حيث لم يغير هذا املخرج النمط كوبوال إنتظرت مخرجا كبيرا من حجم 

لقد إستقر ألامر  في . عب الرومانسيةم أسس مدرسة الر 7002عام برام ستوكر  -دراكوالأرس ى بفيلمه 

، و أكثر إنسانية و شبها (7أنظر صورة)هذا النوع أخيرا على نمط من مصاص ي الدماء أكثر وسامة 

 (.3أنظر صورة)، إضافة إلى عدم إحتجابهم عن النور (2أنظر صورة)بالبشر في إندفاع و سمو عواطفهم 

 7صورة 

    

 3صورة                                             2 صورة   

http://www.culturaeculture.it/wp-content/uploads/2014/08/dracula-coppola2.jpg
http://images4.fanpop.com/image/photos/15200000/Interview-with-a-Vampire-interview-with-a-vampire-15229120-753-500.jpg
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نوسفيراتو قدم رومانسية في نوع الرعب، و عزف إخراجا و إبداعا بعيدا عن رعب كوبوال يبدوا أن   

جديدا و مختلفا صار فامبيريا و هكذا قدم لعالم الفن السابع تنميطا ميرنو، الذي قدمه في إلابتداء 

 .راهننا السينمائيهو السائد فيلميا في 

 :كوبوال: ب موقع رواية دراكوال  في مخبر الروايات املؤفلمة ل

عندما بلغ الثانية و الثالثين خالل :"... مع املجد السينمائيكوبوال عن بداية ستيفان ديلوم يقول    

بوال كو ، ساد موقع تصوير الفيلم ذات يوم نوع من الفوض ى، فما كان من 7017في عام العراب تصوير 

إال أن إنسحب بهدوء و إختبأ في دورة املياه، لكنه شعر بالخوف عندما تناهى إلى مسامعه حديث يدور 

بين عديد من صغار الفنيين يتهكمون على عدم كفاءته و يتوقعون إستبداله بمخرج آخر كي يتابع 

ى إقتباس رواية لم و ال بد أنه تساءل في قرارة نفسه عن السبب الذي جعله يوافق عل. تصوير الفيلم

أثر تصوير سيناريوهات من تأليفه شخصيا مثل مخرجي كوبوال يجد فيها أصال ما يثير إهتمامه، ألن 

و مع ذلك تغلب ...  في السينما الفرنسية الذين بثوا الحياة في سينما الحرس القديم املوجة الجديدة

ملشكالت التي واجهته خالل عملية على جميع الصعوبات التي إعترضت طريقه، و حل اكوبوال الشاب 

فحسب، بل سيظل خالدا هوليود التصوير، و ربط بذلك إسمه بفيلم لم يبث حياة جديدة في سينما 

  (77.")في تاريخ السينما كتحفة فنية إستثنائية في روعتها

وجد هذا كوبوال، و بعد مرور عشرين سنة عن هذه التجربة الفريدة التي ولدت مخرجا من حجم   

، و لكن بنضج سينمائي كبير جدا و عبقرية فذة إكتسبها بعد دراكوالألاخير نفسه في مواجهة موضوع 

عن الرواية جيم هارت الذي كتبه برام ستوكر  -دراكوالو يبدو من عنوان الفيلم  .1العراب فيلمه 

ألاصلية، أن هذه التجربة السينمائية لم تكن لتغري فضول كثير من املخرجين الذين عرضت عليهم، و 

، و ذلك ألن العودة إلى العمل  Vampier’s -مصاص ي الدماءصاحب فيلم جون كاربنتر من بينهم 

أدبي ثانوي  ألاصلي لن تفيدهم في ش يء حسب إعتقادهم، و ألن الجمهور ليس في حاجة إلى عمل

 Columbia -كولومبيا بيكتشرز على إنجاز الفيلم لصالح أستوديو كوبوال و كانت موافقة ( 72.)ألاهمية

Pictures  مفاجأة هوليود تعد مغامرة حقيقية في مجال تلقي فيلم الرعب، إذ إنتظر النقاد و جمهور

 .هذا املخرج املتميز بعد أن تمنع الكثيرون عن خوض هذه التجربة

من أهم :" م7001الصادرة عام إسقاطات سينمائية في أحد مذكراته املنشورة في مجلة كوبوال كتب    

(  73.")و أحلى ذكرياتي هي املتعة التي كنت أجدها في الذهاب مع أخي إلى السينما ملشاهدة أفالم الرعب
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خمسين إنما جاءت تلبية لهذه التجربة  و هو في عمر يزيد عن الكوبوال و هذه الوقفة تؤكد بأن إختيار 

عن هذه املحطة ديلورم لحاجة إبداعية تصورها في إطار هذا النوع من ألافالم، و يقول 

إلى نزعة الرعب الغرائبي التي بدأت خيوطها  كوبوال روى تعطشدراكوال الشك أن فيلم :"...إلاخراجية

و  وصوال إلى املزرعة   2العراب في تاهوبمنزل مايكل على ضفاف بحيرة  13ديمنتيا من القلعة في فيلم 

و من أجل إعداد الترتيبات الفنية الالزمة لتصوير فيلمه الجديد لم يكتف . القيامة آلانالفرنسية في 

فحسب، بل شاهد عن كثب أيضا دراكوال : بمراجعة جميع إلاقتباسات السينمائية املتعلقة بكوبوال 

سيرغي إضافة إلى املخرج أورسون ويلز لمخرج ل 7011أجراس منتصف الليل و  7017املواطن كين 

 (71") ...بجزأيهإيفان الرهيب في إيزنشتاين 

مختلفا تماما عن التجارب و دراكوال إستحضر في هذا الفيلم زبدة تجاربه الفيلمية ليقدم كوبوال إن     

ه في كتابة إلاقتباسات السابقة، و كان مدعوما في ذلك بتذوقه ألادبي الروائي الرفيع، و تجربت

لقد كان هذا املخرج يجيد التعامل مع السيناريو الفيلمي، بل يتفوق في ذلك على عديد من . السيناريو

للمخرج هذه امللكية مدانة، : كبار املخرجين من أقرانه، ألنه كان كاتب سيناريو مميز، و من أهم أعماله

كاتسبي و شافنر،   -ج-فرانكلين: لباتون و رونيه كليمان، : لهل باريس تحترق؟ و سيدني بوالك، 

و قد أغنت هذه الكتابات السيناريستية مشواره في املجال ألادبي ( 71).جاك كاليتون : لالعظيم 

 .للفيلم، و الذي كان يدرك جيدا مجاهيله إنطالقا من أن أروع أعماله قامت على أرضيات روائية

الفيلمي و املرتبط بالرواية، فإننا نجد بأن هذا املخرج قد ربط عبقريته كوبوال إذا رجعنا إلى مخبر    

بقدرته الغريبة على أفلمة الرواية بشكل قل نظيره في تاريخ السينما العاملية، و ليس أدل على ذلك من 

فكل منها تمثل محطة برام ستوكر،  –دراكوال  والقيامة آلان،    والعراب، : أفالمه الكبيرة الثالث

بداعية مميزة في تاريخ الفن السابع، و نقلة سينمائية شهد لها النقاد و السينمائيون بالتجديد و إ

كوبوال و لقد كانت هذه ألافالم الثالث عبارة عن رؤى إخراجية ألعمال روائية، إستطاع . إلابداع املتفرد

لوبه املطواع يتكييف مع ينقلها إلى عالم الفيلم وفق تصوره السينمائي، و بطرق مختلفة جعلت أس أن

 .معطيات أفلمة كل رواية

من الداخل حيث أمريكا أن يصور كوبوال حاول ماريو بوزو، و املقتبس عن رواية العراب في فيلمه    

تتصارع زمر السياسة و املصالح أكثر من كونها صراعا للعصابات،  و أعطى للحدث الروائي في فيلمه 

كتبت ثالث :" ألاب الروحي أو العراب عن روايته ماريو بوزو يقول . رهمدلوال آخر لم يكن مؤلفها يتصو 
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، ثم ألاب الروحي عام 7071، و السائح املحظوظ عام 7011ميدان التنافس ألاسود عام : روايات هي

( 71. ")و في رأيي أن ألاب الروحي ليست أحسن رواياتي، فقد كتبتها من أجل الحصول على املال. 7010

أسبوعا، و  22يف من لدن املؤلف جاء بعد أن ظل كتابه ألاول في السوق ألامريكي ملدة و هذا التعر 

 (71.)لغة 29مليون نسخة، بعد أن ترجم إلى أكثر من  77: جنى أرباح مبيعاته التي قدرت ب

إنه كناية عن أمريكا و تكوينها، باملعنى الشكسبيري :" ...عن فيلمه بعد نجاحه قائالكوبوال و علق   

ترمي إلى برامونت تماما وجهة هذا الفيلم، بعد أن كانت خطة أستوديو كوبوال لقد غير ( 77.")لكلمةل

و لكن هذا ( 70.)مليون دوالر 2,1: نقل هذه الرواية الرائجة إلى الشاشة الكبيرة بميزانية قليلة التكلفة

ألاول وقتها، هوليود جل املخرج ألامريكي من أصل إيطالي تحول من مخرج سهل و طيع إلانقياد إلى ر 

حيث قدم فيلما رائعا حقق مشهدية غير مسبوقة حينها، و عوض أن يعرض واقع و حياة العصابات 

لم إن العراب . راح يعطي قراءة مختلفة للروايةبرامونت إنطالقا من مرجعيته إلايطالية كما تمنت 

ل أفالم الثالثينيات، بل لم يستخدم تظهر في الفيلم كرواية تتحدث عن العصابات و املافيا كما هو حا

مطلقا في الفيلم،  و إنما قدم قراءة رمزية للرواية جعلتها تحكي عن صراع الزمر و مافيا املخرج كلمة 

فيلما رمزيا يتحدث عن السلطة و الخالفة،  و قلب كوبوال لقد صنع . مراكز الثروة و السلطة في أمريكا

 .ماريو بوزو موازين الفكرة و املوضوع في رواية 

الفيلم يتناول إلتباسا أخالقيا، جزءا من الروح :" القيامة آلان عن فيلمه الكبير كوبوال يقول    

ليس من . حققت فيلما سورياليا تماما  و مسرحيا. إلانسانية إذا تمادت أبعد من املعقول في إتجاه ما

إستعملنا الدخان ألاحمر و البرتقالي . أردت كل مشهد أنشودة سوريالية. لقطة وثائقية واحدة في فيلمي

لتنبيه املشاهد أنه أمام فيلم ال يعبأ بالواقعية، فكلما حدث توغل في ألادغال حدث مثله في فيتنام 

للكاتب إلانجليزي من في قلب الظلمات من أحداث الرواية ألاصلية كوبوال هكذا تملص ( 29.")الروح

الكونغو الرمزي، هذه الرواية التي دارت أحداثها في  كي يصنع فيلمهبولندي جوزيف كونراد أصل 

جون بتعديل منه و مساعدة السيناريست فيتنام خالل القرن التاسع عشر نقل املخرج أحداثها إلى 

الضابط الذي كورتيز صاحب املهمة السرية، و ويالرد : حيث تم إلاحتفاظ بشخصيتينميليوس، 

  (27.)ويالردسيقض ي عليه 

، و إلاحتفاظ بشخصيتين فقط، جعل (فيتنام)في إتجاه ( الكونغو)كان الحدث الروائي إن تغيير م   

الحدث الفيلمي يتملص من الواقعية و ينحو نحو الرمزية، هذه الرمزية التي تعمقت في الفيلم حتى بات 
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إلى عالم دموي كوبوال لقد دخل . أنتونان آرطو: و كأنه قطعة مسرحية من مختبر مسرح القسوة ل

إن الفيلم ليس عن فيتنام، :" ...أو كما قال هوفيتنام، لحرب يقترب من البدائية و يتجاوز حتى حرب ل

و ينبغي إلاشارة في هذا السياق بأن املخرج أهمل الرواية ألاصلية تماما ( 22.")بل إنه فيتنام نفسها

، و ال أجد لوصف ليضع حدثا موازيا في مكان سينمائي يشعرك بالوحدة و العزلة و الطقس الدموي 

لذلك ينبغي الحكم على القيامة آلان في هذا السياق، :"... ديلورم هذا الفيلم الظاهرة أفضل من قول 

أي كفيلم كوارثي يقدم مشاهد حركية عن كوارث و نكبات مفجعة تحدث بصورة متتالية من دون 

ما كان الحال بالنسبة حبكة مترابطة منطقيا، و هذا ما جعله فيلما ضخما و نال شعبية واسعة ك

 (23.")للعراب في نمط ألافالم امليلودرامية

برام  -دراكوالفي فيلمه كوبوال م كانت الشاشة الفضية على موعد كبير آخر مع 7002في عام    

كولومبيا لم يستطع أستوديو  ،و التي برام ستوكرو قد حط هذا املخرج الرحال عند رائعة ستوكر، 

أي مخرج، حيث رأوا فيها مشقة إلعادة إقتباس إستهلك سينمائيا عبر عشرات أن يقنع بها بيكتشرز 

حيث قبل دراكوال، إستطاع أن يفك شفرة التمايز بين قصة فيلمه و باقي أفالم كوبوال إال أن . ألافالم

و إستجمع تجربته و حنكته السينمائيتين من أجل تقديم فيلم جديد عن جيم هارت، بسيناريو 

 .، و بنفس الحدث الروائي الذي فر منه كبار املخرجينروحادراكوال 

و قد حقق هذا الفيلم بعد خروجه إلى قاعات السينما نجاحا منقطع النظير، حيث جمع حينها    

بأها أحسنت إلاختيار عندما جلبت كولومبيا مليون دوالر، و تأكدت شركة  299: عائدات قدرت ب

و لم . عد أن رفض عرضها مخرجون مختصون في فيلم الرعبللفيلم عبقريا في إلاخراج السينمائي ب

يكن هذا النجاح ليشمل شباك التذاكر فقط، بل تعداه إلى القيمة الفنية و النقدية لهذا الفيلم الذي 

عموما، و أسس ملدرسة الرعب الرومانسية التي شملت بالتعديل الفامبيري غير شكل و محتوى الفيلم 

 .فرانكشتاين: كاملسوخ و آلاليين و حتى دراكوال، املستذئب، : ات مثلألانماط الكالسيكية لشخصي

بحذافيرها أكثر من أي أفلمة برام ستوكر و تمثلت قوة هذا الفيلم في أنه حافظ على أحداث رواية   

 نحو نمط يتموقع بين إفتراسيتهدراكوال : لهذه الرواية من جهة، و تغيير النمط الكالسيكي املرعب ل

أدرك . املوروثة من أصل الرواية و تاريخه السينمائي، و رهافة حس و رومانسية عاشق من جهة أخرى 

. بأنه سيحقق نقلة نوعية إذا أعطى لخطاب الحكاية مضمونا رمزيا، و هو دأبه في أغلب أفالمهكوبوال 
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و مضمونا، و هذا ما تم آثر أن ينقل أحداث الرواية بأمانة شكال القيامة آلان، و لكن هذه املرة بخالف 

 .بالفعل، و لكن املخرج رسم لوحة سينمائية تتقاسمها شعرية رومانسية ممزوجة برعب و عنف

دراكوال إن املتلقي الذي تعود على صورة مصاص الدماء الكالسيكي، وجد نفسه في هذا الفيلم أمام    

يصدر عن كائن مرعب لم يعهده ، و أمام تدفق شاعري (زوجته)العاشق الذي يدافع بقوة عن حبيبته 

السينمائية التي رسمت هذه املقطوعة كوبوال و تحقق هذا بفضل وسائل . مشهديا على هذا الشكل

ألاسطورة   و كوبوال يعتمد دراكوال برام ستوكر في فيلم : " بما يلي محمد ألاحمدالفيلمية التي يصفها 

أسلوبية تعبيره العالية التي تقف وراءها إمكانيته الرمز لغة خافية ملا يريد التعبير عنه ممهدا لذلك 

  ( 21..")إلابداعية الواضحة مشكلة قصيدة شعرية سينمائية حنونة بقدر ما هي عنيفة و مرعبة

 :برام ستوكر -وسائل املخرج السينمائية و تأسيس مدرسة الرعب الرومانسية في فيلم دراكوال-ج

م أثناء إلاعداد لتصوير فيلمه 7007في مفكرته عام  هذه السطور فرانسيس فورد كوبوال كتب    

 :برام ستوكر –دراكوال 

 ..قد يصبح املرء باردا متلبدا مع مرور الزمن" 

 ...قد يتجاوز املرء حدود الزمن

 ...قد يتسنى للمرء أن يسبق الزمن

 ...و قد يتخلف املرء عن مواكبة الزمن

 ...و لكن ال يمكن للمرء أن يحيا بال زمن

 (21.")فالزمن ال يعرف التريث و ال ينتظر أحد

في شكل شعري، تعبر بحق عن تصور هذا املخرج كوبوال إن هذه العبارات الواردة في مفكرة   

التي حققها في فيلمه املتميز الذي غير صورة هذا النمط املرعب، و عانق بها عالم دراكوال لشخصية 

في مساره إلابداعي، فإني كوبوال عبارات الشاعرية بشخص ربط هذه الديلورم و إن حاول . الرومانسية

الجديد كما رآه دراكوال أرى غير ذلك، إنطالقا من أن هذه الكلمات كانت نتيجة املخاض العسير لوالدة 
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التي اكتسبها مع مرور الزمن بإعتباره فقد دفء   دراكوالمن هذه العبارات برودة  و نحس.    كوبوال

حدود الزمنية، و راح يسابق و يواكب أزمنة أخرى سجنه فيها حبه الذي رفض  العمر بعد أن تجاوز 

القدرية، و إختار ظالمية التحدي إلالهي واقفا في وجه القدر، و هذا التمدد الزمني أرهقه في زمن آخر 

حيث شبيهة زوجته و حبه الضائع حوصر برجال زمن آخر، و لم يجد سوى املوت مخلصا له من برودة 

 .ة املتعاقبة، ليجد الخالص في حبه القديم قبل قرون بعيدا عن زمن غير زمنه ألازمن

أسلوبه السينمائي املتفرد و الطيع الذي يالئم كل موضوع سينمائي يتناوله في   كوبواللقد وظف      

: لالجديد، و إستغل كثيرا أكاديميته و ثقافته السينمائيتين في رسم لوحة فنية رائعة دراكوال توليد 

في فيلمه و الذي إستهوى جمهور و نقاد الفن السابع، و هذا بفضل رؤيته الثاقبة في موضوع  دراكوال 

الرواية و تعديل حكايتها رغم ألامانة الحرفية في نقلها، و كذا أسلوبه إلاخراجي املتميز، حيث وظف في 

 : تحليال كمايليتصورنا محورين في التناول ألادبي و التقني للرواية و الفيلم نعرضها 

مرات عديدة، و ليس لي فحسب، إن ما يهتم به هو، فقط،  هيتشكوكقال : " أندريه بازانقال - 7

و أتصور بأن هذه املقولة للمخرج العالمي املتضلع في أفالم الرعب ( 21.")الطريقة التي يروي بها الحكاية

و في نفس النوع، حيث أن الفارق   كوبوالو البسيكودراما، تنطبق تماما على مخرج كبير من طراز  

و ألافالم التي سبقته كان في طريقة رواية  كوبوال بين   برام ستوكرالجوهري في التناول الفيلمي لرواية 

عكس كوبوال أو الشكل إلى جوهر الحكاية نفسها في فيلم  دراكوال حيث تحول النمط  . هذه الحكاية

 نوسفيراتوتجاوزت حرفيتها و أمانتها في نقل ألاحداث فيلم  ألافالم التي عهدها جمهور السينما، بل 

 . الذي كان يعتبر الفيلم ألاكثر أمانة في أفلمة هذه الرواية 

ملاذا نعيد ما : " جديد في أحداث الرواية بحرفيتها، و هو القائل دراكوال تحديه بتقديم   كوبوالرفع      

محبا و عاشقا و   دراكوالفي القصة الفيلمية، إذ كنا نتتبع   و هنا مكمن التجديد( 21. " )كنا رأيناه قبل

بحذافيرها، و قد إنعكس هذا النمط الجديد في أحداث الرواية،  برام ستوكرمخيفا في أحداث رواية  

  كوبوالو قد إستطاع  . دراكوال برام ستوكرو إزداد ترسخا رغم أن الفيلم حمل عنونة مطابقة للرواية  

: حول الشخصية الحقيقية ل جيم هارتي النمط بفضل تبنيه فكرة السيناريست تقديم جديده ف

 .حيث قام بمقدمة تمهيدية لفيلمه بعد أن تأكد من وجود هذا الشخص تاريخيا  دراكوال،
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، املشهور بلقب فالد الثالث: ، و إسمه رومانيا: ب( 7111 – 7137)  والاكياأمير  :  هو  دراكوالو        

الذي   التنينالعضو البارز في التنظيم السري   دراكول   فالد الثاني، و هو إبن (7ينظر صورة) دراكوليا

بالتعاون مع ملوك و أمراء أوروبا دفاعا عن املسيحية من  زيغموندأسسه إلامبراطور الروماني املقدس 

 (   27)املد إلاسالمي العثماني

 (7)صورة 

هي إلابن،  ul، و كلمة (Draco )ن مشتقة من الكلمة الالتينية التي تعني التني(  drac)و كلمة      

و لعل تحول هذه . ابن التنين، ثم تحولت الكلمة إلى شيطان في اللغة الرومانية الحديثة: هي  فدراكول 

، إذ يروى بأنه في حربه مع املخوزقمرجعه شخصية هذا ألامير الذي إشتهر بإسم  شيطانالكلمة إلى  

،  و قتل عشرات آلاالف منهم بهذه الطريقة البشعة،      الخوازيق صب جثتهم أحياء فوق ألاتراك قام بن

الذي ألح على طلب رأسه بعد أن   محمد الفاتحفي تركيا لدى السلطان  مخوزقا و لكنه إنتهى برأسه 

ريخه حكايات و أساطير إرتبطت بتا دراكولياو قد نسجت حول  . خان العثمانيين الذين تربى في عرشهم

الدموي الفعلي، حيث إشتهر بأنه كان يشوي آالف ألاطفال و يأمر أمهاتهم بأكلهم، و كان يقطع أثداء 

 ( 20) .النساء و يشويهم، ثم يعدمهم جميعا بالخازوق

تتحدث عن هذه الشخصية ( ثانية  39دقائق و  1) التمهيدية للفيلم   كوبوالو كانت مقدمة     

التاريخية، حيث صوره املخرج بمعية السيناريست كبطل قومي خرج لحرب ألاتراك ذوذا عن شعبه، 

أنظر ) دفاعا عن الصليب املتكسر تحت ضربات الجيش التركي (  إليزابيت) تاركا وراءه زوجته و حبيبته 

 (. 7اللقطة

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Vlad_Tepes_001.jpg
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  -7ثا ج19-    7طةلق 

و بعد محاربته الباسلة باسم الرب و املسيحية دفاعا عن شعبه و دينه،  عاد إلى قلعته ليجد زوجته       

و كان لهذا الحادث . و حبيبته قد إنتحرت بعد أن دس لها أحد ألاتراك رسالة تفيد بأن زوجها قد قتل

حبيبته التي تعده فيها باللقاء في الجنة، ثار ضد فبعد أن قرأ رسالة   دراكوال،وقعه الشديد على قلب 

دموية تتحدى القدرية و الرب، إذ دخل في   فاوستيةالرب      و الكنيسة، و رفض قدره في مشهدية 

كناية عن التحالف   دراكوالهيستيريا ضد الرب و طعن بسيفه عقد الصليب الذي تقطر دما شربه  

عن هذا   كوبوالو يقول (.  3+  2+  7أنظراللقطات ) الفناء ألارض ي مع الدموية          و الشيطان و ال

 ( 39. " )أصل دراكوال في الدم املسكوب من على الصليب الذي ضربه بالسيف و تحدى الرب: " التحول 

  

- 7ثا ج79د1- 2لقطة                -7ثا ج27د1-7لقطة
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- 7ثا ج7د7- 3لقطة 

ة زهاء ست دقائق، نضد املخرج عبرها لفكرة و موضوع فيلمه الذي دامت هذه املقدمة التمهيدي    

.         سيستحضر عبر طول أحداث الرواية، و فصل بين املقدمة و الفيلم بصورة لبداية أحداث الرواية

 (  7أنظراللقطة ) 

- 7ثا ج71د7-7لقطة  

ث الروائي من منطلق و هكذا سيعمل املتلقي خالل ساعتين من أحداث الفيلم على تفسير الحد  

معطيات املقدمة التمهيدية، هذه املقدمة التاريخية التي جاءت بمفصل عن أحداث الفيلم، ستتحكم 

  مينافي صورة   إيليزابيت، حيث سيتحول إلى ذلك العاشق الذي يرى صورة حبيبته  دراكوالفي النمط 

عن هذا التداعي القادم من املقدمة  ستيفان ديلورميقول . التي تشبهها طوال أحداث الفيلم 

املتمثلة بقصة الحب بعد   دراكوالفإن رومانسية فيلم  : " ... التمهيدية مع رفضه لرومانسية النوع 

املوت تشكل إحدى نقاط ضعفه، و مع ذلك فإن الش يء الذي يسير القصة هو السعي وراء الحب حيث 
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مجددا بزوجته عبر ( ساوي بين إلاغواء   و الوحشية الذي ينقسم كيانه بالت) يلتقي الكونت دراكوال 

 ( 37... " )فاصل زمني طويل يمتد إلى عدة قرون 

في إعادة ( فيلم الرعب ) نقطة ضعف الفيلم، كان هو نقطة قوة النوع كله ديلورم إن ما اعتبره       

و قرائنه من ألانماط ألاخرى، إذ لم تقدم سينما الرعب قبل هذا الفيلم تجديدا في  دراكوالتشكيل  

النوع و الشكل بهذا املستوى الكبير، و الذي سمح للمتلقي بإعادة تركيب أنماط أفالم الرعب من أفق 

جديد فيه كثير من إلانسانية و الرومانسية بعيدا عن التناول الكالسيكي املرعب الذي وقف عند 

 .حدود النمط املفزع و املخيف

العاشق لتعمم على مجموع أحداث ( دراكوال)ترجع قصة املقدمة التمهيدية التي صنعت شخصية    

أوجد كوبوال غير أن السيناريست و بتوجيه من برام ستوكر، الرواية، فاألحداث سردت كما كتبها 

في صورة إلانسان املتحضر و لقائه  دراكوالمساحات ضمن هذا الحدث الروائي إلدخال مشاهد إلتقاء 

 ( .2+7أنظر اللقطة )الحبيبة إليزابيث على أساس أنها مينا : ب

  

 -2ثا ج77د29-2لقطة                     -2ثا ج37د31-7لقطة 

أن  يطفوا على سطح الحدث الروائي، و أن يدخل مينا إلى كوبوال الذي أعده دراكوال لقد إستطاع     

ة قواه املاورائية، و أن يعيشا قصة حب عذري عظيم إسترجع به حبه الضائع و املنتحر عامله بواسط

أن مينا الذي طلب من دراكوال و كانت نهاية هذا الحب العظيم هي موت . قبل أربع قرون قد مضت

( 3أنظر اللقطة )تقطع رأسه في ألاخير ليتخلص من عذاب الالفناء، و يلحق بحبيبته في أيقونة كنسية 

و بهذا الشكل . أعادت الدفء بينه و بين الرب، و خلصته من براثن إلالحاد و برودة الحياة الدراكولية
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و اقتفى أثرها املخرجون من ميرنو، من سمفونية الرعب التي رسمها دراكوال أن يغير كوبوال إستطاع 

 .الرعب التي إقتفت أثرهبعده، إلى سمفونية الحب و العشق  و الرومانسية و هو ما  أثر في نوع أفالم 

 

- 1ثا ج77د77-3لقطة 

بأسلوله إلاخراجي املتميز و املتفرد، و على عكس كثير من املخرجين الذين ينشذون كوبوال عرف -2

كان يختار أسلوبه وفقا للموضوع إلى درجة أن كوبوال ، فإن سكورسيزي : ألاسلوب في املقام ألاول مثل

و هذه البراعة الفنية ساعدته ( 32.)أسلوبه من مجرد بضع لقطات املتفرج ال يستطيع أن يتعرف على

كثيرا في تجديد القالب الذي يصب فيه موضوعات أفالمه، و هذا بفضل فريق العمل و الفنيين الذين 

كان يشتغل معهم، و الذين كانوا يجدون حرية أكبر في مشاركته أفكاره، و العمل على تجسيد تصوره 

 .السينمائي

شحنة الرومانسية التي طبعت الصورة في الفيلم لم تكن لتتجسد لوال الحوارات املعدلة مع إن ال   

مع دراكوال ، و الذي قدم حوارات شاعرية غرامية وسط عالم الرعب، فهاهو جيم هارتالسيناريست 

ى إلانسان ألاكثر حظا عل: "قائالمينا عندما إختلس النظر إلى صورة جوناثان بداية الفيلم يخاطب 

و دراكوال و مع مشهد الحب الجسدي الذي يجمع بين ." هذه ألارض هو الذي يعثر على الحب الحقيقي

http://www.google.fr/imgres?imgurl=https://farm8.staticflickr.com/7030/6663099843_67513cf53f.jpg&imgrefurl=https://www.flickr.com/photos/49762761@N03/6663099843/&h=768&w=1024&tbnid=d4wUNL5i7TYx7M:&zoom=1&docid=QZUSsCXa6sidNM&ei=laE9VNX9EMfzat3qgPgK&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=524&page=4&start=100&ndsp=34&ved=0CGYQrQMwIDhk
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يزداد العنصر الرومانس ي ترسخا أثناء عض مصاص الدماء للفتاة و استرجاعه لصورة حبيبته مينا 

     : ، و هذا عن طريق حوارات سوداوية في شكل شاعري إليزابيت

ليك باملسير في ظل املوت إلى ألابد، أحبك إلى درجة أنني سأحكم عليك بهذا سيكون محكوم ع: دراكوال

 .ألامر

 .خذني بعيدا عن هذا املوت: مينا

و يبدو أن إدارة املمثل في هذا الفيلم تجاوزت أجواء الرعب التقليدية ليعانق فريق العمل أجواء 

 Garyغاري أولدمان عبر عنه املمثل ، و يندمج املمثلون في مناخ رعب رومانس ي جديد دراكوال كوبوال

Oldman لم ألعبه بشكل شيطاني، إنه شخص مقطع : "....الذي أدى دور مصاص الدماء بقوله

  (33) . "ألاوصال و ممزق عاطفيا

و انتقل هذا املد الرومانس ي الذي اجتاح أول فيلم رعب في تاريخ السينما إلى حدود الصورة متخطيا  

املضمون، و قد عمل املخرج على تذكية هذا إلاحساس  و الشعور شكال بلقطات الحنين السينمائي 

رية قديمة طاملا ، و هذا عن طريق تقنية بص(ثا1د12:إبتدءا من )التي أرجعتنا إلى بدايات فن السينما 

هي القناع القزحي الذي تكشف عن ( 7لقطة:ينظر)غريفيث و  إدوين بورتر: إستخدمها املخرجان

 .م7701عام لندن صورة ملدينة 

 

 2ج-د73-7لقطة
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إن أسلوب تصوير السينما الصامتة استرجع بأكمله عبر لقطات متحفية جعلتنا ننظر إلى السينما 

في شكل رجل دراكوال ات و الشوارع بسرعة ألافالم القديمة، لنلتقي داخل السينما، وسط منظر للعرب

أريد أن أرى السينماتوغراف ": لندنفي شوارع مينا و هو يسأل  -بعيدا عن شبحيته -أنيق و متحضر

م رابطا زمن ظهور السينماتوغراف 70لقد استحضر املخرج نهاية القرن ." أحد عجائب العالم املتحضر

و استغل هذا . بالزمن السينمائي من جهة أخرى دراكوال م من جهة، و زمن 7701ية م بزمن الروا7701

وصول القطار إلى املحطة إلاسترجاع الزمني ليربطنا بقاعة عرض سينمائي آنذاك و هي تعرض فيلم 

و يمد   ، (2ينظر لقطة)على جمهور من الواقفين كما كان يحصل في منتديات النيكل قديما ( لوميير)

: في داللة على التزامن، و كأن فن السينما أرخ لدراكوال ين والدة الفيلم و والدة مصاص الدماء جسرا ب

 .دراكوال

 

 2ج-ثا3د29-2لقطة

، و إنا نلمس بجالء أثر هذا التأريخ (32.")قمت بهذا الفيلم بمساعدة تاريخ السينما": كوبواليقول    

و يظهر بأن . ما ينبئ بثقافة املخرج السينمائية الغزيرة السينمائي لنماذج الرعب في لقطات الفيلم، و هو 

كان مسيطرا على أدواته التعبيرية في مجال الصورة إلى درجة التكثيف حيث نجده يقلد صورة كوبوال 

نوسفيراتو في فيلم أورلوك الشبح و انعكاس ظله على الحائط في مقاربة داللية مع ظل الدوق دراكوال 

عندما ***** GOLEMالغوليم ، و يذهب إلى إسترجاع شخصية (مدمجة 2+7طةلق)م 7027عام مليرنو 

بول للمخرج غوليم شكال هيوليا يوحي بالوالدة و الخلق و هو إشارة إلى فيلم دراكوال يتخذ 

 ، و يختم هذا إلاسترجاع ألانموذجي للشخصيات الفامبيرية(3لقطة)م 7029عام ****** فيغنر

 .في تجميع تاريخي ألهم النماذج الفامبيرية في تاريخ السينما(1لقطة)باملستذئب على ضوء القمر
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- فيلم نوسفيراتو مليرنو-2لقطة                        7ج-ثا71د71-7لقطة  

  

 2ج-ثا17د79 -1لقطة                          2ج-ثا17د1-3لقطة

تنويع أسلوبه في الفيلم بشكل ال يجارى باحثا عن بالغة بصرية مميزة عبر الصورة، و كوبوال يواصل    

التي تجلت في انفتاح على الصورة في الثقافات ألاخرى ممثلة في لوحة خيال الظل املعروف في 

 الصينية و التركية، إذ إستعان املخرج في البداية بهذه الصورة من ألعاب الدمى و املسرح: الثقافتين

ثم إستعان أيضا بالثقافة (. 7لقطة)الشرس لألتراك و أسلوبه في الخازوقدراكوال املصور ليصور قتال 

إبن )، حيث رجع إلى أصل التسمية(3+2لقطة)و طريقة حالقتهدراكوال اليابانية في تصميم لباس 

لذي ارتبط ا dragonفي محاولة ملركزة جذور هذا املخلوق ألاسطوري الشرق آسيوي (dracula-التنين

أوكل تصميمها لعضوة فريق  -إن جاز هذا التعبير-باسم مصاص الدماء، و هذه املثاقفة البصرية

 .Eiko Ishioka******* أيكو إيشيوكاالعمل اليابانية 
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 7ج-ثا29د2-7لقطة

   

 7ج-ثا29د71-1لقطة                   7ج-ثا1د79-3لقطة

و ألافالم ألاخرى املشابهة لهذه ألاسطورة في دراكوال برام ستوكر يتجلى الفرق بين " :ديلورميقول   

و إكسائه ( بتصميم غريت لويس)أسلوب كوبوال الذي جعل بطل فيلمه يذوب في ديكورات التصوير 

تطغى على شخصه بحيث يتقلص كيانه إلى مجرد ظل ( للمصممة اليابانية إيكو إشيوكا)بأزياء الفتة 

و بعكس الجمود الرهيب الذي يتصف به عادة سلوك . جدرانا ال نهاية لهاطويل جدا أو غول يتسلق 

التصويري، و الذي اختار كوبوال في هذا الفيلم وسط أسلوب دراكوال لقد ذاب ( 31").دراكوالالكونت 

أن يراقب بعيني املبدع تراجع الرعب الكالسيكي في فيلمه لصالح والدة رومانسية جديدة يكون بطلها 

املغرم بحبيبته ربحت دراكوال و هذه العيون التي رصدت . نسان العاشق ال مصاص دماءإلادراكوال 

معركة وراء الشمس رهانها في أفلمة الرواية حرفيا  بروح أخرى تنشد إلابداع و الحب، فمنذ فيلمه 

رت و الذي جسد فيه املخرج عينا بال وجه، صارت هذه العيون التي ظه( النسخة ألامريكية)م7013عام 
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الحب، : ترينا موضوعات إلانسانية الكبرى و هوسها( 7لقطة)دراكوال كذلك و في فيلم العراب في فيلم 

 .املتفرد، و الذي صارت العينين بمثابة إمضاء مخرج في أفالمه الكبرى كوبوال الحرب، الرعب، بعيون 

 

 7ج-ثا70د77-7لقطة
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 :الهامش

 .دراكوال روائي وكاتب قصة قصيرة أيرلندي، أشتهر بروايتهBram Stoker  (:7711-7072 )برام ستوكر *

 .719ستانلي جيي سولومون، أنواع الفيلم ألامريكي، ص  -7

مخرج سينمائي أملاني إشتغل باملسرح في البداية ثم تحول إلى ميدان ( 7037 -7777:)فريديريك ميرنو**

السينما، و يعد أحد مخرجي السينما التعبيرية، و أول من وضع دراكوال على قاطرة التناول السينمائي، 

م، 7023الدوق الكبير عام ن، خطيبات 7022م، نوسفيراتو 7027القلعة املسكونة عام : من أهم أفالمه

 .م7021حكايا شعبية أملانية عام  -فاوست

يعد  أمريكي نمساوي  وممثل ومنتج وكاتب سيناريو مخرج Fritz Lang( :7709-7011)فريتز النغ  ***

 من أملع صناع ألافالم الذين ينتمون 
ً
 .السينما ألاملانية في يريةللمدرسة التعب واحدا

 .مخرج سينمائي أملائي من رواد السينما التعبيريةRobert Wiene( :7713-7037)روبرت فين  ****

عمار أحمد حامد، املؤسسة : ألاملانية الصامتة، ترهانس غونتر بفالوم، كالسيكيات السينما  - 2

 .77، ص 2991العامة للسينما، دمشق، 

 .73م ن، ص : ينظر -3

 .17م س، ص  -1

 .10م ن، ص : ينظر -1

 .مليرنونوسفيراتو  فيلم: ينظر -1

 .70آندريه بازان، سينما القسوة، ص : ينظر -1

8- Voir : Cinémaction, Les grandes écoles esthétiques, n°55, Corlet, France 1990, p 144. 

 .713ستانلي غيي سولومون، أنواع الفيلم ألامريكي، ص  -0

محمد عالم خضر، املؤسسة العامة للسينما، : ستيفان ديلورم، فرانسيس فورد كوبوال، تر -79

 .1، ص 2972، 7دمشق، ط

 .11، ص 2991، جانفي 22مجلة سينما، عدد : ينظر -77

 .770م س، ص  -72

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7
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 .770 -777م س، ص  -73

 .222ألاحمد، السينما تجدد شبابها، ص محمد  -71

، 7سمير فريد، مخرجون و إتجاهات في السينما ألامريكية، املؤسسة العامة للسينما، دمشق، ط -71

 .27، ص 2990

 .27م ن، ص : ينظر -71

 .709إبراهيم العريس، السينما، التاريخ و العالم، ص  -71

 .27ستيفان ديلورم، فرانسيس فورد كوبوال، ص : ينظر -77

 .270 -277مد، السينما تجدد شبابها، ص محمد ألاح -70

 .212إبراهيم العريس، من الرواية إلى الشاشة، ص : ينظر -29

 .713، ص 2991، 7محمود الزواوي، روائع السينما، ألاهلية، ألاردن، ط -27

 .13ستيفان ديلورم، فرانسيس فورد كوبوال، ص  -22

 .222محمد ألاحمد، السينما تجدد شبابها، ص  -23

 .713 -712يس فورد كوبوال، ص ستيفان ديلورم، فرانس -21

 .711آندري بازان، سينما القسوة، ص  -21

 .إلانسان، ألاسطورة و امللحمة: دراكوال: الفيلم الوثائقي: ينظر -21

27- Voir : -ar.wikipedia.org/wiki/. 

28- ar.wikipedia.org/wiki/. 

 .إلانسان، ألاسطورة و امللحمة: دراكوال: الفيلم الوثائقي: ينظر -20

 .722رانسيس فورد كوبوال، ص ستيفان ديلورم، ف -39

 .717ستيفان ديلورم، فرنسيس فورد كوبوال، ص : ينظر -37

 .إلانسان، ألاسطورة و امللحمة: دراكوال: الفيلم الوثائقي: ينظر -32

 .إلانسان، ألاسطورة و امللحمة: الفيلم الوثائقي، دراكوال: ينظر -33

ال شكل له، و هو مخلوق من طين صنه حبر يهودي مستعينا  يعني بالعبرية ش ىء: الغوليم*****

 .بالسحر
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 . أحد مخرجي و رواد التعبيرية ألاملانية في السينما: بول فيغنر*******

مصممة يابانية درست التصميم في طوكيو ، و صممت ( 2972-7037: )إيكو إيشيوكا********

 .أفالم الرعبملصقة فيلم القيامة آلان، و اشتهرت بتصاميمها في 

 .770ستيفان ديلورم، فرنسيس فورد كوبوال، ص  -31

 

 


