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 المدارس السينمائيةمقياس 

 األستاذ: بغالية أحمد

 المستوى: السنة الثالثة ليسانس دراسات سينمائية

 المحاضرة األولى: 

 مدرسة برايتون البريطانية: -

كانت األزمة السينمائية في بريطانيا العظمى أقل عمقا منها في القارة األوروبية، فقد  
يقية يعرضون أفالما، فاتسعت السينما أخذ عدد كبير جدا من أصحاب الردهات الموس

السوقية بفضل "بول" ولم يلبث أن قلده أمريكي شاب يدعى "شارل أوربان" الذي طرد من 
 نيويورك جراء حرب البراءات الصناعية. 

شرع "بول بتصوير حوادث حالية أو حوادث تجري في الهواء الطلق، وبدأ عمله في  
ثله هواة مرتجلون أمام تزيين بسيط، وفي سنة  فن االخراج بفيلم "الجندي المتطرف" م

بنى "بول" مكانا للتمثيل حيث أخرج فيه "آخر أيام بومبيي" وقد أشعر هذا الفيلم   1899
، بيد أن التصوير في الهواء الطلق استعمل قبل عشر سنوات بظهور فيلم "غزوة القطب"

ن برايتون حيث كان  بصورة عامة أكثر كماال من قبل "ويليامسون وسميث"، وكالهما م 
يعيش المخترع "فريز غرين"، وكانا مصورين على الشاطئ، ثم أصبحا مصوري الحوادث 

الحالية، وسبق "فريز" بعد محاوالته في الهواء الطلق زميله "بول" في الحيل السينمائية  
 واستعمل دون معرفة سابقة بأفالم "ميليس".

مدرسة المصورين في شركة "لوميير" كان "ويليامسون" الذي تلقى تعليمه الفني في 
ذهبي  يؤطر المشاهد في تحقيقاته التصويرية دون أن يطابق ساحة آلته مع اإلطار ال
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تشكيل فعل من حرب البوكسرس    1900لمنصة المسرح. ففي هذا األسلوب عاد سنة 
بفيلم عنوانه مهاجمته في الصين، فهذا الفيلم الذي يستغرق زمنا قدره خمس دقائق مقسوم  

إلى أربع لوحات، وال يخلو تركيبه من جرأة، حيث يظهر البوكسرس أمام باب البعثة ثم 
في حديقة المنزل يقتل فيها قسيس، وتأخذ زوجته الواقفة في يقتحمونه وتبدأ المعركة 

الشرفة تلوح بمنديلها، وبفضل هذه االشارة يتغير المشهد، حيث أبصر البحارة هذه التلويحة 
الذي يظهر في الحديقة فجأة وتحدث المعركة حيث  فيثورون للدفاع، فيأتي الفارس الجميل

 ع ثالثة من البهلوانيين من الحريق.يقتل بعض الصينيين وتنقذ زوجة القسيس م 

لقد فتح هذا األسلوب الباب أمام أفالم المغامرات الكبرى وأفالم رعاة البقر ويتلخص 
موضوع هذه األفالم بضحية تطارد ومنقذين، وهذه كلها وسائل درامية أساسية في السينما 

، عن فرسان  ظهرت ألول مرة هنا فأشعر فيلم مهاجمة بعثة بظهور أفالم "توم ميكس" 
المطاردة...وإن هذا األسلوب القصصي الذي يعد نموذجا سينماتوغرافيا كان مجهوال على 

  1، ويعد "سميث وويليامسون" طليقا الفن السينماتوغرافي1900ما يبدو خارج إنجليترا سنة
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