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 خالصة :

ٌسعى البحث إلى البحث عن الصلة بٌن السٌنما بوصفها فنا مرئٌا وبٌن الرواٌة بوصفها فنا مقروءا ، وٌقر 

) الروائً( ٌتحمل مسؤولٌة أكثر من مسؤولٌة المخرج ألن األخٌر ٌصل إلى الذهن من  البحث بأن الكاتب

خالل البصر والسمع )الصورة والصوت( ، أما الروائً فإنه ٌصل إلى الذهن من خالل الكلمات المكتوبة ، 

ٌازا تصورٌا ٌتحول القراء فهو أبعد عن ذهن القارئ بمراحل أكبر من المخرج ، لكن هذا البعد ٌخلق امت

بموجبه إلى مخرجٌن ، فكل قارئ مخرج بحد ذاته وتعدد التصورات ٌولد تعددا قصصا ، وهو ٌلغً فً 

الوقت ذاته أي نقد أو نفور؛ ذلك بأن القارئ ال ٌلتزم بوجهة نظر مفروضة تكتنز أخطاءها ، إنما ٌبنً 

  0حة وجهة نظر خالصة اعتمادا على وجهة  نظر اللغة المفتو

وٌمكن القول إن الرواٌة استلهمت من الفن السابع جملة من المعطٌات البصرٌة والتقانات الفنٌة ، قربتها 

إلٌه كثٌرا ، فبدت لغتها سٌنمائٌة تنفتح ببعد ثالث رؤٌوي ، ٌسمح بإعطاء الدوال مدلوالتها . وهذا االستلهام 

ورات التقنٌة ، بٌد أن علٌنا أن نعترف مسبقا أن تلك أمر طبٌعً وفرته الحداثة فً االنفتاح األجناسً والتط

االنفتاحات ما كان لها أن تكون لوال براعة اللغة األدبٌة ، التً تتعدى الرؤٌوي وتنتصر للجنس األدبً 

 وتكسب األجناس دالالت وقٌم ال مثٌل لها .   

Summary 
The research seeks to find the link between cinema as an art visible and between 
the novel as an art legible, and recognizes research that the writer (novelist) is 
responsible for more of the responsibility of the director because the latter up to the 
mind through sight and hearing (picture and sound), while the novelist it up to mind 
through written words, it is further from the mind of the reader the biggest stages of 
the director, but this dimension creates a privilege conceivably turn readers whereby 
the directors, each reader outlet itself and the multiplicity of perceptions generates a 
multiplicity stories, which eliminates at the same time any criticism or aversion; so 
that The reader does not adhere to the view of the imposed hoarding mistakes, but 
builds the standpoint of pure depending on the point of view of language open 0 
It could be argued that the novel inspired by the seventh art a number of technical 
and visual data technologies, brought it closer to him so much, seeming cinematic 
language opens up a third dimension visionary, allows functions to give their 
meanings. This inspiration is normal provided by modernity in openness Alojnasa 
and technical developments, but we have to admit in advance that those openings 
what it is to be not for the ingenuity of the literary language, which exceed Visionary 
and win the race literary and win races semantics and values like no other. 
 

 

 



 : الدراما بين الرواية والنص السينمائيُمدخل : 

تعد الرواية واحدة مف أشكاؿ التعبير الجمالية المنمازة ؛ ذلؾ بأنيا ترتقي بالوقائع والشخصيات    
البحت ، بعد وكثيرا مف العناصر األخرى مف مستوى الوقائعي الفج إلى مستوى الجمالي  والمغة

وألنيا  .تأينيف إلى حضور لغوي دائـ ومستمر مالزماني والمكاني ال امف حضورى اأف تسمخي
صيغة المعالجة  كذلؾ وألنيا تحتفي بالحدث والشخوص عمى وجو الخصوص فإنيا تقترب مف

أعني السينما ما  ، وىذه األخيرة مف جية أخرى  ، وتطمب السينما بصمة قرابة جية مف الدرامية 
ال سيما وأنيا لطالما لجأت في البحث عف مصادرىا  ، زالت تتفؽ مع الرواية بكثير مف األدوات

إلى القصة والرواية واألساطير والشعبي مف الحكايات والتأريخ ، تمتاح منيا ما يصمح موضوعا 
ا ما طرحت عمى أنيا قضية كثير  بينيماعالقة الفيمميا يخضع لممعالجة ، عمى الرغـ مف أف 

(ديمي لمفنوف السمعبصريةدرس اإلكا)) ما زالت موضع اشتغاؿ الإشكالية )i

 ، عمى أف السينما ىي األخرى تقترب إلى حد كبير مف الدراما في عرضيا لمصائر اإلنسانية    
، فيي وكما يرى مارتف أسمف )) أوسع  2)) أفضؿ وسيط لمتعبير عف الواقع (( بوصؼ الدراما

، وما ذاؾ إال ألف الحياة تممؤىا  3شكؿ عياني نتمكف بواسطتو مف التفكير باألوضاع اإلنسانية ((
التناقضات ، وتنكشؼ مف أحداثيا مجموعة صراعات ىي لب الوجود اإلنساني ، وتمؾ 
الصراعات ال تقوـ إال عمى مبدأ التناقض المرير بيف الخير والشر ، المذاف يحمميما اإلنساف في 

 داخمو .

بصري المعروض عوضا عف المغوي ولكي تخمؽ السينما التفاعؿ المرجو فإنيا تمجأ إلى ال   
بصري صرؼ ، ، إذ هي موضوع تأمل  ))الصورة تشتغل في استقالل عن المقروءالمكتوب فػ

 . 4يقتضي مف المتمقي رصدىا كأشكاؿ وعالمات بصرية غير لغوية((

 الروايةو و عف سواه مف األفعاؿ اإلنسانية ، انتميز  افمتلا وىماالمتعة والفائدة غاية الفف  إف    
تخرجاف عف ذينؾ اإلطاريف ، ألف اإلنساف ال يجد مف يعبر عنو تعبيرا صادقا مثؿ  والسينما ال

الفف ، الذي تسير آلياتو عمى وفؽ ، و الفرؽ بيف الفنيف ) السينما والرواية ( فرؽ في األداء ؛ 
في الرواية  واألىـوالباقي  ،ونتيجتو ومعناه الشخصيات اإلنسانية  فعؿ ىووالمحتوى واحد  ةالفكر ف

 0ىو أسموب وجود النص الحداثية 



إف الدراما جنس أدبي قديـ قدـ النقد واإلنساف نفسو ، لكف الرواية والسينما ولدتا حديثا ،    
لة أمس بدتقد  م، فوتمكنتا مف اآلخذ بمب المشاىد/القارئ ، أكثر مما يفعؿ المسرح بكؿ حضوره 

يجد ليا وقتا بيف ال ب الحضارة الذوقية قضية يكاد المتابع المتابعة الفنية والبحث الدائـ عف أسالي
مشاغؿ حياتو المعاصرة وأعمالو المختمفة ، ومف ىذا المنطمؽ المعاصر نفسو صار اإلنساف 

 فيفصؿ بينو وبي اقرب إلى ما يأتي إليو جاىزًا ، مكتوبا في كتاب أو معروضًا عمى شاشة ما، ال
، ال سيما ييا عمعرض الفيمـ ية أو الجموس أماـ الشاشة التي رؤيتو أو قراءتو سوى شراء الرواي

، فميس ثمة فرؽ  5)) التقديـ المشيدي لمكالـ والفكر والسموؾ (( برنس ىي دأف الدراما عند جيرال
 .كبير بيف تمؾ الفنوف مجتمعة 

وىكذا ندرؾ أف الفف القصصي والفف السابع يتجياف صوب حيازة االىتماـ والمتابعة الثقافية    
حتى بمغت عائدات األرباح عمى صانعي األفالـ ودور النشر في العاـ ، في كؿ أنحاء العالـ 

ي دؿ موارد بمد كامؿ يتسـ بالرفاىية االقتصادية ، فقد يصؿ دخؿ الفيمـ الواحد فاالواحد ما يع
صاالت العرض األمريكية إلى أكثر مف مائة مميوف دوالر في أسبوع عرض أوؿ ، في حيف 

إف تصدر خمسة آالؼ رواية في _ تروجو وسائؿ اإلعالـ عمى وفؽ ما_تستطيع فرنسا وحدىا 
مف نوع خاص لمعرض والطمب بيف كؿ مف  اما يعني أف عالقة جدلية وتشابي 0الشير الواحد

ف الربط بينيما ابتداًء ىو قياميما أساسا عمى بيئة درامية أص السينمائي ، و واية والقصة والنالر 
 0تشمؿ ) الحدث والشخصية والوصؼ والزماف والمكاف( 

ولعؿ أىـ المميزات الكامنة في الرواية والفيمـ المأخوذة عف الدراما تتمثؿ في األلفة بيف    
ف مف أسباب االرتقاء النسبي في الدراما الحؽ العرض والنظًّارة ) الجميور( ، وربما يمكف القوؿ إ

تمؾ الصفات المميزة لجميورىا ، فالجميور يقبؿ عمى ما يعرض ويتفاعؿ معو ويشارؾ في 
ف القارئ يؤثر في نوع أل؛ وتمؾ الصفة كامنة في الرواية أيضا ، توجييو الوجية النقدية المناسبة 

كؿ األبعاد الغامضة وغير المكتوبة والثقافية يش   نو بمميزاتو الذوقية والتربويةإالكتابة ، كما 
، ما ينقؿ العالقة بيف طرفي العممية إلى حالة مف األلفة والتفاعؿ الحي  والمتضمنة في النص

أف العالقة بيف المؤلؼ والنص تنتيي سيما و مف خالؿ ما يقرأ أو يظير عمى شاشة السينما ، 
شخصية  ال أوويصبح ىنا طرفا المعادلة الممثؿ عندما تبدأ العالقة بيف الشخصية والجميور 

 مف المؤلؼ /القارئ. بدال الجميور /



ف العالقة التي تضمحؿ بيف الدراما والجميور تعود لتبزغ في عالقة إآخر فحرفي وفي توجيو    
والرواية والمشاىد والفيمـ ، ثـ ينتقؿ ذلؾ إلى عالقة استعاضة يتحوؿ  القارئكبرى حميمة بيف 

، ولعؿ  بموجبيا األمر إلى آصرة بيف الرواية نفسيا والفيمـ نفسو ، فمكؿ فيمـ رواية يقوـ عمييا
أبرز األفالـ التي ذاع صيتيا وكبر مدخوليا اعتمدت في أساسيا عمى روايات مشيورة ومكتوبة 

 mediumوسطا  نترجـ ، أي أف  Adaptationطمؽ عميو سد فيمد باالقتباس بشكؿ مميز ، ما أ
إلى وسط آخر ، فيو القدرة عمى خمؽ المناسب والمالئـ عف طريؽ التغيير ما ينتج عنو تعديؿ 

 . 6أفضؿ

متمكاف جذورًا موحدة ت ، بيد أنيماومف ىنا يمكف القوؿ إف الرواية والسينما كياناف متبايناف     
ألجؿ الوصوؿ إلى مقاربة ، نختصر  وأ لنا مف خالليا أف ندمج أو نحذؼيحؽ اما ، في الدر 
 .ستغؿ فييا عناصر التشابو لمتحايؿ عمى كيفية العمؿ  فنية ، ت  

)) بوصفو  االنشغاؿف السينمائي مثؿ الروائي ال يكؼ عف ىا ىنا إ ومما ىو الئؽ ذكره     
منتجا لمخطاب بإشكالية إنتاج المعنى ، وتوظيؼ الوسائؿ التي بواسطتيا تتوالد المعاني ويجري 

( العالقة ، وكذلؾ ما يجري ترميزه systemsتبادليا معا ، وتشمؿ مواضيعيا شتى أنواع أنساؽ )
األسباب والنتائج ، ما يعني أف الروائي والسينمائي يشتركاف ب 7ويتحوؿ إلى شيفرة رمزية دالة ((

الرواية عمى شكميا المكتوب تحوي عناصر سينمائية ، وسينمائيتيا ىنا وتوظيؼ العناصر ، ف
مقروءة غير مرئية ، سينمائية يتحكـ بيا الذىف وخياؿ القارئ اعتمادا عمى خياؿ ورؤيا المؤلؼ ، 

المشاىد وخيالو في  بذلؾ فكر يئي عمى رؤيا وخياؿ المخرج ، فيمغفي حيف يعتمد المشيد السينما
 .خمؽ الصور ، لكنو بالتأكيد ال يمغى ذوؽ المشاىد وقدرتو عمى االستجابة لممشاىد المعروضة 

إنيما خطاباف ، وما بينيما عالقة تجاور وتشابو ، ومما ال شؾ فيو فإف دالالت الخطاب      
اخؿ التعريفات أحيانا تتعدد)) بتعدد اتجاىات ومجاالت تحميؿ الخطاب ، وعمى ىذا األساس ، تتد

 .  8أو تتقاطع ، وأحيانا أخرى يكمؿ بعضيا اآلخر أو يتباعد و إياه ((

فالفيمـ  لكف عالقات التجاور والتشابو تمؾ ال تمغي السمات التجنيسية المميزة لمنوع ،    
السينمائي يمتمؾ لغة خاصة بو والرواية تمتمؾ ذلؾ أيضا ، والسؤاؿ ىنا أتتضمف لغة الخطاب 

ذا صح ذلؾ ، فكيؼ؟ وأيف؟   0السينمائي في الرواية بشكؿ ما ؟ وا 



 ثـ عاد ليكرر ،لقد اقتبس وليـ غولد فيمـ )كميـ رجاؿ الرئيس( مف كتاب لبرنشتايف ودودوار   
( الذي اقتبسو مف رواية أمريكية ، ومثمو صنع جوف ىيوستف  جؿ الماراثوفر  )في فيمـ فعؿ ال

، وقد اربورنيت  واية )جباؿ سيرا العالية( لدبميولفيمـ )الصقر المالطي(  الذي اقتبس نصو مف ر 
ميري رايمي و وبيت األرواح والطريؽ  جناحا اليمامة وسيد الخواتـات مثؿ: روايجرى األمر نفسو ل

ف النتيجة إيات التي قامت عمييا األفالـ ، فوبغض النظر عف شيرة الروا...الخ . وع ومباراة الج
) مصنع السينما  وديالباقية إف تمؾ األعماؿ السينمائية تمتمؾ حسا فنيا عاليا يبقييا في ذاكرة ىول

 . األفالـ آالؼبيف راسخا مف وييبيا مجدا  العالمية (

ا في الفيمـ السينمائي ، ولـ مجرياتيف بعض تمؾ الروايات بقيت عمى إومما تجدر اإلشارة إليو    
، وسميت فييا المشاىد  يستي(سينار )مف أسموبيا السردي إلى شكؿ  اجتزئتيتغير منيا إال أنيا 

  . ؿ األساسافعفييا األ تالداخمية والخارجية ووصف

عمى أف السينما قد أثرت ىي األخرى في كثير مف كتاب الرواية الحداثييف ، وكثير منيـ      
كتبوا بأسموب سينمائي ، وخاصة فرجينيا وولؼ وجيمس جويس وصامئيؿ بيكيت وجيمس 
كونورادو ، بؿ إنيا اضطرت مرغمة في بعض نماذجيا أف تمتاح مف معيف الروايات التي قامت 

خمقت التعبيرية األلمانية لمفيمـ معادال لمرؤى الكابوسية في كتابات فرانز كافكا عمييا ، فمقد )) 
، فحيف استخدـ كافكا  1216والتحوؿ )المسخ(  1225والمحاكمة  1226الخيالية ، مثؿ القمعة 

عالما موصوفا وواضحا مف العرض ، عندما قدـ عنصرا واحدا غير عقالني ؛ إلجبار السرد أف 
سخيؼ ، تحوؿ كثير مف األفالـ التعبيرية إلى ما ىو خارؽ وقوطي يتجو إلى طريؽ 

 . 9ومستقبمي((

ف  ما يمكف قولو وفقا لتمؾ األمثمة : إف الرواية عمى تبايف أساليب إلسالؼ فلسؤالنا اوعودة    
السرد فييا تمتمؾ بذرة الحبكة وذروة الصراع وفمسفة الحؿ ، كما تمتمؾ زمنا محددا ومكانا 

ذا آمنا بمخصوصا وج ، صرنا ندرؾ أف الرواية الدراما ولدت قبؿ ف أدال داخميا وخارجيا ، وا 
ذا آمنا بأف الرواية  ولدت قبؿ األخيرة لربما ولدت عنيا أو عف الممحمة عمى أحسف الفروض ، وا 

أو عف المسرح عمى أحسف الفروض ، صرنا ندرؾ أف األخير لربما تطور عنيا ، السيناريو 
 0نزعة اليوية التي تؤكد عمييا الفنوف ، تسوغو  موب خاص بو ولكف باتجاه وأس



 خيال القارئ:سينمائية المغة الروائية و المبحث األول : 

بإزاء النص المقروء ،  فاعميتو، و  لت الدراسات النقدية الميتمة بالقراءة عمى جرأة القارئعو     
 ذلؾ بأنو يمثؿ جية استيالكية ال تدر ربحا توجيييا لمنص ؛ المحايد لـ يعد مطموبا ئفالقار 

ىذه العيوب ستبقى تحت الغطاء ما لـ يشر  إفالمكتوب ، ولكوف األدب يسير باتجاه قتؿ عيوبو ف
حينما يشترؾ في ردـ الفجوات ، بعد مف ذلؾ أ، الذي تصؿ أىمية قراءتو إلى إلييا القارئ 

وىذا الذي يقوـ بو القارئ يخمؽ كيانا  0اإلبداعي وخمؽ الصور في النص  وتشخيص العتبات
بديال محاوال إيجاد ف القارئ ينقؿ الكممة إلى مرجعياتو أل؛ ذىنيا مرادفا لمكياف الكتابي لمنص 

كي يتمكف مف التواصؿ بفعؿ القراءة مع ؛ قال عبر الزماف نتم، و تصويريا متحركا في المكاف 
 0لو مف حياة ثـ ينفعؿ بو بمقدار ما يضيؼ ، النص 

يدعو القارئ لالندماج ، نمازالنص الذي ِيظير بييأة كممات متتابعة منساقة بشكؿ فني م إف   
 ،مع النص تتصؿ األزمنة وتتحرؾ الشخصيات  ئوبتفاعؿ النص مع القارئ والقار التفاعؿ ،  و

والتنقؿ والشعور والتواصؿ  ثـ تبدأ بالحركة _عمى وفؽ ما وصفت بو_التي تكتسي لحما ودما 
 0إلى ما النياية

يصؿ بيا إلى تفعيؿ  مييمنةمرجعيات شعورية وفكرية التـز ف ا  و  _يجابي اإل ئالقار فإذا     
ألنو وىذه الحاؿ سينوب مناب المؤلؼ الذي ؛ ال يمتمؾ أف يخمؽ شيئا مف العدـ فإنو _الكممة 

ى الوجود ، فالكممة تبقى مف حؽ المؤلؼ ، التي يظير بيا النص إل يمتمؾ وحده سمطة القصدية
كما تبقى المالكة لفعؿ الوجود ، فالوجود إذا مف خمؽ المؤلؼ إذا كاف وجودا أدبيا ، لكف نقمو 

 )) وسيطا تعبيريا قويا ، مانعا ،؛ كونيا  والكممة ىي أداة الربط بينيما، لمحياة يتـ بسمطة القارئ 
ر مختمؼ مفردات المغات واألساليب الفنية ، ألخرى ، ويسي  يحتكر كؿ أساليب التعبير ا ، وقاطعا

فالكممة تنذر والكممة تستبقي جزءا مف خبز القرباف اإلنساني لممستقبؿ ، وتستبقي الجزء اآلخر 
 .10((ية صمإلبداع العمؿ الفني ، لكنيا في المقابؿ تستثير في المتمقي الرؤيا الفنية األ، لنفسيا 

 عالـ)) عامؿ جوىري في إبداع نسيج ال، فيي  أكثر جدوى في الفيمـالكممة أضحت وىكذا    
فيما بعد حضور الفيمـ الصامت ، المتالكيا عنصر التشويؽ واإلثارة ودؼء ولقد قتمت ،  11((

أكثر مف ترسانة _ ومؤثراتو ، كونو_ أي الصوت حاجة الفيمـ إلى الصوت . ما ول د الخطاب 



يحاء الطبيعة وصخب المدينة يات الصراخ والبكاء ف صوت؛ ألحوارية إليصاؿ القصة  فوضى و وا 
 .الموسيقى التصويرية زاخرة بثراء تعبيري غير محدود العنؼ وىمس الحوار ، فضال عف 

، تحوي الحدث وتسيـ في شرحو ، أما كممة الرواية  إف كممة الفيمـ مباشرة تعبيرية قصدية    
نما تخمؽ أبعادا طولية وعرضية ، فيي  ال تقتصر عمى ، فيي خيالية توجييية مؤسسة الحوار وا 

في ذلؾ يساعدىا ودخيالت النفس وحركة األعضاء وفيزياء المكاف وسواىا ،  التي ترسـ األجواء
 فنحصؿ عمى سينمائية مقروءة تمتمؾ مشاىدىا ضمنا. ، ذىف المخاطب 

ثـ تشمؿ  ، وكؿ جممة إف سينمائية القراءة التي تعتمد عمى مواضع الالتحدد تشمؿ كؿ كممة   
ف الكممات والجمؿ تعني نسقا متالزما أل ؛ الرواية بوصفيا وحدة واحدةفي النظاـ المغوي عموـ 

  . مف المعاني والمقاصد واألبعاد الالنيائية والكمية المعبرة

وحتى يمكف بناء نسؽ صوري لمرواية يضارع ما في الفيمـ ، فإننا نحتاج إلى تسمسؿ المقطات     
ذا كاف لمكاتب نسؽ خاص مع روايتو في االستباؽ والعودة وال مشاىد كما يحدث في السيناريو ، وا 

الواردة  ف التحوؿ الصوري ال يتعارض البتة مع نسؽ األحداثإف، والحوار الداخمي والخارجي 
ثغرات تؤدي  ياوالتي تسبب ، ما داـ القارئ متمكنا مف مؿء مواضع الالتحدد، ضمنا في الرواية 

، إف اعتمدت في وجودىا عمى تغييب المفاصؿ المركزية وغير لى تأسيس قيمة جمالية لمرواية إ
 المركزية. 

ف المفظ ألأو اكتنازىا بالمعنى ، ؿ غياب األلفاظ المعبرة عنيا إف مواضع الالتحدد ىذه تمث     
الذي  الحتميو أما المتبقي المجيوؿ والمطموب تحديده ، المحدد إنما يشكؿ مفتاحا لخياؿ القارئ 

كتمؾ ، أي أف ما يذكر في الرواية ىو صياغات تخطيطية  .نو األكثر إف ال يقبؿ اإللغاء
فة )) فيمثؿ عممية اإلخراج التي تحتكر أبعاد الصورة المختم ؤىاالموجودة في السيناريو ، أما مم

تسقط الموضوع القصدي مف حيث بنيتو المادية ؿ رج فالتغيرات المفظية مف قبيؿ منضدة أو
ولذلؾ فاف عددا ال يحصى مف خصائص ؛ المؤسسة لطبيعتو مف جانب واحد ولحظة واحدة فقط 

 مضموف التعبير المفظي نحدد ار إليو سوؼ تبقى بال حدود ، فعندماشىذا الموضوع القصدي الم
تحدد ال الال حصر لو مف مواضع ( فسوؼ يبقى مع ذلؾ عدد الز)رجؿ محنؾ عجو ( بقولناجؿر )

 .12فإزالتيا تقتضي سمسمة النيائية مف التحديدات(( ، يمكف إزالتيا



ف كاف ثمة اختالؼ بينو وبيف ا  و ، ف داللة الفيمـ تكمف في ترتيبو الزماني وصورتو الكمية إ   
المقطات ، نو سياؽ مف إمف حيث ىو صورة ناطقة ف، فالرواية فذاؾ ألنو صورة بصرية خالصة 

ولذا يقوؿ  ، وىذا يعني إف المقطة السينمائية ليست ليا داللة خارج ىذا السياؽ أو الترتيب الزمني
ميرلوبونتي)) إف معنى المقطة السينمائية يعتمد عمى ما يسبقيا في الفيمـ ، وىذا التتابع لمقطات 

 .13((يخمؽ واقعا جديدا ليس بمثابة مجموع أجزائو 

الديكورات قيمية عف تفصيالت مف يرا لممشاىد عناصر فنية ومعمومات لقد نقمت الكام   
كبر مما تقدمو الرواية التي ال تمتمؾ الشكؿ أ، بقدر  دالالتواإلكسسوارات وما تحتويو مف 

تفصيؿ المشيد إلى لقطات يعرض  سماتوأما الفيمـ فمف ، في ذاتيا  انفتاحيةالمرئي ، فالرواية 
عمى قضباف أو اصطداـ  مثؿ حركة قطار يمر، ء واألشياء المتحركة فييا أكبر عدد مف األشيا
فإنيا تفتقد _مع ما تتسـ بو مف حيوية _لكف الكاميرا . حد األنيارأطائرة بأرض أو فيضاف 

الديمقراطية في عرض المشاىد ألنيا تتخذ زاوية معينة تخضع لوجية نظر المخرج وأسموب رؤية 
 .14المصور

في الفيمـ قد جرى اختزاليا إلى أقؿ نسبة ممكنة ، ما  دف مواضع الالتحدوفي حقيقة األمر إ   
كاف مميئا بالثغرات والفجوات  يعني أف الفيمـ قبؿ أف يتحوؿ مف شكمو المكتوب إلى شكمو المرئي

تقتنصيا الكاميرا ، وبمقدار ما  التي مألىا المخرج بوجية نظر مفردة بمشاركة زاوية النظر التي، 
غرات و بالقيمة الفنية لوسيمة المؿء تمؾ يبمغ الفيمـ مستواه الفني المرموؽ ، وتبقى مأل مف ثي  

، ما كؿ يممؤىا عمى شاكمتو ومعرفتو ،  لوجيات نظر كثر امجمى مفتوحوانفتاحيا الرواية بثغراتيا 
 يدعونا إلى عد ىا مرئية ىي األخرى ، بمقدار قرائيا الذيف ال يمكف اختزاليـ .

إف فعؿ القراءة فعؿ إدراؾ جمالي ومعرفي عمى حد سواء ، وفيو تنتقؿ الذات إلى فيـ العالـ     
يقوـ عمى لحظتيف : األولى لحظة الذات الحاس ة الخاضعة لإلدراؾ  معرفة رمف خالؿ بناء مسا

الحسي الجمالي ، أي النصيار شعوري مع موضوع الحس الذي يتممكيا ، والثانية ىي الذات 
ركة العارفة ،  التي ال تنصير والتي ال تتحوؿ وفرة المعنى معيا إلى انييار تاـ . وىنا يأتي المد

دور خمؽ الصور حيف يتوحد الفضاء الصوري مع معطياتو الزمانية ، وتشرع الذات في إضفاء 
التمثالت والمظاىر عمى العالـ لجعمو مرئيا ، ففقداف المظير يمنع كؿ تمثؿ وكؿ إدالؿ كما 



في كؿ موضوعات المعرفة والفيـ ، والنتيجة ىي اإلبياـ واستحالة التمييز ألف العالـ المفظي تخت
 . 15ىنا يفقد كنيو ، حيف يظف القارئ أنو بصدد وىـ أو خطأ

واألمر نفسو يجري عمى المخرج ، الذي ال يغير النص فحسب إنما يغير العالـ الذي نراه بعالـ  
 التسجيمي ئيمنظر السينماال فناف واستشفافو مما قالو ال مفترض الوجود ، ىذا األمر يمكف

قابمت في حياتي  ))روبرت فالىيرتي عف رائد السينما الواقعية المخرج  كريوسوفجوف  بريطانيال
نيـ أحدا يوازي في شخصيتو ورؤاه إال أنني ال اذكر مف بي ، برز رجاؿ السينماأعددا كبيرا مف 

ىذا الفناف الذي تدرب عمى أعماؿ االستكشاؼ في األصقاع المتجمدة وكندا  ،روبرت فال ىيرتي
حامال  1221وعاد مف إحدى رحالتو االستكشافية إلى القطب الشمالي سنة ، وبحار الجنوب 

الذي يصور حياة رجؿ مف )االسكيمو ( بأسموب ، ) تانوؾ الشمالي (  معو فيممو التسجيمي الفريد
وتخمى عف رسـ ، ند ذلؾ توقؼ مشروعو الستكشاؼ )جزر بمتشر( ، وع يفيض شعرا وجماال

ليتخذ ذلؾ الموقؼ الصمب ، بكؿ جوارحو إلى السينما  واتجوالخرائط لمنطقتو )البرادور( الشمالية 
 مدافعا عف القيـ الرفيعة في السينما، بوجو أساليب الزيؼ المتبعة في دوائر اإلنتاج السينمائي 

يمثؿ رباف السفينة في العمؿ السينمائي ىو الشخص الوحيد القادر عمى فالمخرج الذي  ، ، 16((
استخالص الجوىر الدرامي لمنص مف الصفحة المطبوعة ، وىو القادر أيضا عمى أف ينفتح عمى 
عالـ التجربة الخصب الذي يسجمو اآلخروف عمى صفحات األدب الدرامي ، والمعوؿ ىنا ليس 

لفعؿ لمتجاوب ، فالحساسية والمخيمة اليقظة يمكف أف تفعؿ عمى المعايشة لمحدث بؿ عمى رد ا
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،  ، وألنو قارئ عمالؽ كما ىو مصطمح بارت مخرج فناف ونصفو خبير ومتعمـف نصؼ الوأل   
والرؤى ، بعد أف يحوؿ الكممات إلى حركة ، نو يجيد نفسو في استدعاء طابع اإلقناع لمصور إف

، وىذا  األمر ال يتـ بسيولة ويسر إنما ىو نتيجة  الخاصة بكاتب السيناريو إلى حقائؽالذىنية 
وىي ىنا اإللماـ  و ،فيو يبدأ أوال مف )) نقطة التعرؼ لما يرغب في التعبير عن، كفاح وكد 

، كما يبمور بعض مراحؿ ىذا التصور في أنماط دقيقة  العميؽ بكوامف النص العاطفية والذىنية
د مف الحركة السينمائية ، باإلضافة إلى المعالجة الذكية لممناظر والمالبس واإلضاءة اإلعدا

وغيرىا مف العناصر الحرفية التي تساعد الممثؿ في ميمتو لنقؿ مضموف النص إلى المتفرج 
ف الكتاب يتكئوف عمى المخرجيف وىذا يمغي احتماؿ بناء الفيمـ بموجب كتابة السيناريو ، أل، 18((



يف بالتخطيطات العامة ، ولربما عف تحديثات كثيرة في النص ، مكتففيمتنعوف  ، اء كثرفي أشي
يمتنع المخرج عف األخذ برأي المؤلؼ فيما يتعمؽ بالزماف والمكاف ، بعد أف يقدح في ذىنو 

  0خاطر يتالءـ مع محتوى الموضوع والقالب الذي صب فيو خالصة فكره 

إذ ال يشاطره الرأي فيما ؛ كاتب الروائي أكثر دقة وانفتاحا ومف ىنا يمكف القوؿ إف فعؿ ال   
إنما  انو ال ينقؿ فكرة أو موضوعإوىذا يعني  ،يصنع سوى انو يأخذ بعيف النظر استجابة المتمقي 

يرسـ خاليا حية ومتفاعمة لنسيج متكامؿ ، فمو انو سمح لنفسو بالتعتيـ عمى زاوية مف زوايا 
ف يوضح أاسترسؿ في متابعة الفعؿ مف غير  الموضوع ، أو انواألحداث أو حمقة مف حمقات 

 0، فانو حينذاؾ سيتيـ بالقصور  األجواء التي تـ الفعؿ فييا  وبسببيا وألجميا

ف األخير يصؿ إلى الذىف إف الكاتب) الروائي( يتحمؿ مسؤولية أكثر مف مسؤولية المخرج أل   
نو يصؿ إلى الذىف مف خالؿ إالروائي ف أما، مف خالؿ البصر والسمع )الصورة والصوت( 

كبر مف المخرج ، لكف ىذا البعد يخمؽ أبمراحؿ  ئبعد عف ذىف القار أفيو ، الكممات المكتوبة 
امتيازا تصوريا يتحوؿ القراء بموجبو إلى مخرجيف ، فكؿ قارئ مخرج بحد ذاتو وتعدد التصورات 

ال يمتـز بوجية  ئالقار ذلؾ بأف  ؛أي نقد أو نفور و، وىو يمغي في الوقت ذات يولد تعددا قصصا
وجية نظر المغة جية نظر خالصة اعتمادا عمى إنما يبني و  ، أخطاءىا تكتنزنظر مفروضة 

 المفتوحة .

تتـ خالؿ  نصيةإف ترجمة الموضوعات الروائية إلى صور عيانية يحتاج إلى إسقاطات    
سونيا مؿء مواضع الالتحدد ) فشخصية بيا كف التي تطرح حشدا مف االحتماالت يم، القراءة 

جممة مف السمات البشرية  اليبوصفيا وجودا واقعيا مثال في رواية الجريمة والعقاب  (مرميالدوفا
، مف قبيؿ : مقاس محدد لمحذاء ولوف معيف  كؿ السمات الفرديةعمى مؿ تتشالتي األساسية 

كثيرا مف نحو دقيؽ ، ذلؾ بأف ال يكوف متمثال عمى ىذا ، لكف وسحنة وجو ووزف وطوؿ لمعيف 
ىنا يقدـ لنا تمميحا أو إرىاصا بعممية  فدستويفسكيالواقعية تبقى بال تحدد ،  الشخصية خصائص

، ويطرح سعيد توفيؽ مثاال 19وىذا ما يختمؼ مف قارئ آلخر، ، قارئالتعييف التي يضطمع بيا ال
، قاؿ التي تجري أحداثيا في باريس ، لروماف روالف  (النفس المسحورة ) رواية  ليذا األمر مف

وفي ىذه الحالة ، نجد كثيرا مف شوارع العاصمة الفرنسية متمثمة أو مصورة في ىذه الرواية  ))
الذي ال تكوف لو خبرة فعمية عيانية بباريس وشوارعيا سوؼ يقوـ برسـ صورة عيانية  ئالقار فإف 



، وتبعا لممظاىر التخطيطية والمحددة مسبقا ليذه الشوارع ليذه الشوارع عف طريؽ الخياؿ فقط 
 .20(( في الرواية

التي تحمؿ تفصيالت ال  ، الصور الجاىزة سببيا ترؼ تفاعمي ،لكف المشاىد يعيش حالة     
ىذا األمر يسبب زيادة معموماتية لممشاىد مقابؿ ضيؽ أفؽ التخيؿ ، يمكف ذكرىا في الرواية 

ذا ما عدنا إلى االنعكاسات السينمائية في النص الروائي فاف المخرج قادر ، وانعداـ التأمؿ  وا 
عمى تحويؿ الرواية إلى فيمـ بعد أف يعيد رسـ كيانيا بموجب آليات التصوير والقطع والمونتاج ، 

إال أف الروايات العظيمة ، وبعد أف تنتقؿ الشخصيات مف الغياب الجسدي إلى الحضور المادي 
أبعادىا ال تختصر داخؿ حدود رؤيتيـ السينمائية  ذلؾ بأف ؛إرباؾ المخرجيف قد تؤدي إلى 

، ولربما أيضا يعجز الممثؿ عف نقؿ سموكيا إلى ،  صعوبتيا وتداخميا وانفتاحيا عمى العالـل
فيي نفس ومالمح وشعور وردود أفعاؿ ، ما  ، التجسيد والتقمص ألنيا أعمؽ مف مجرد تصرؼ

ألف قيمتيا منبعثة مف المغة التي  ؛ حو مف الفيمـ ميما كانت صرامتويجعؿ النص أغنى بانفتا
أوجدتيا ، فعالقة الروايات بمغتيا ىي عالقة وجود ، والمغة الروائية ىي الداللة الحقيقية والنيائية 

أو اقدر عمى تأمميا مف احتكار الممثؿ ئ ويبقى القار ، لمعمؿ الروائي وليست داال لو أو عميو 
  . يمة الحكائية لمنصالمخرج لمق

 المبحث الثاني : العنوان بين النص الروائي والسيناريو:

،  يو يدور حوؿ شخص أو أشخاص في مكاف أو أمكنةفالسيناريو قصة تروى بالصور ،    
مثؿ االسـ في عمـ ، وىو  بوساطة بناء محدد لو بداية ووسط ونياية يؤدي دوره ، ويعبر عنو
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ىذا األمر ينطبؽ عمى الرواية التي تقوـ عمى السرد في عرض الموضوع ، وتعرض قضية    
تخضع  فنية ،)الرواية والسيناريو( يحوكاف حدثا ما حياكة  ، ما يعني أف كمييما يمثميا اإلنساف

يتحوؿ بمجمميا الحدث وآليات عرضو إلى ومضة ، لعممية اختصار وتكثيؼ بوجو مف الوجوه 
وفقا ألىمية  ،ولربما تحوي أسبابو ، فحوى الموضوع وغايتو  _طيا_تتضمف ،  أو مرئية لغوية

 .  الجانب المطروح في تمؾ العممية



عمى  قارئو الىذا االختصار ىو الذي يخمؽ العنواف ، الذي يمثؿ الواجية األولى لممشاىد أ     
، عف فعمو الفني  حد سواء ، وبمقدار حذؽ الروائي وكاتب السيناريو في إيجاد العنواف المعبر

 0نو سيحصؿ عمى استجابة تتناسب مع دقة العنواف ورصانتوإف

الرائحة بإثارة خاطفة تشبو فعؿ ،  المتمقيواليدؼ منو جذب  العمؿ الفني ،إف العنواف ىو ثريا    
ليا، وىو ثيمة محورية تحاكي البعد الداللي لمنص عامة ، بوصفو جممة االستجابة و في تأثيرىا 

صغيرة اخت زلت فييا الجممة األكبر ، أو كما يرى محمد مفتاح فيو)) المحور الذي يتولد ويتنامى 
تمؾ العتبة بوصفيا )) عالمة تمارس التدليؿ ، والمشاىد الذي ييتدي ب ،22، ويعيد إنتاج نفسو ((

إنما يحاوؿ أف يشبع فضولو في معرفة ما يقع ، 23قع في الحد الفاصؿ بيف النص والعالـ ((وتتمو 
 يتثبت مفالمؤثر ، أو انو يحاوؿ أف  وأالرومانسي  وأالمخيؼ  وأالغامض  بعد ىذا العنواف

  . 24مصداقية العنواف عمى ما يرى أو يقرأ 

 إنو، غير تفصيمية ومكثفة موحية  قتضبةملكنيا فكرة  العنواف ىو الفكرة بشكؿ مف األشكاؿ ،ف   
تدفعو باتجاه ، يشعر المتمقي تجاىيا بطاقة خيالية  ، البذرة أو الشرارة التي تمتمؾ جاذبية حدسية

؛ )) ذلؾ بأنو نص تجمد في نقطة اختزاؿ تامة ، بعد أف كاف مدا مف التموجات توليد األحداث 
ذا كانت بع،  25مف االفتتاح حتى الخاتمة (( فإنيا في ، ض العنوانات تولد حيف نياية العمؿ وا 

ا ، فػ)) ما مف عنواف فعمي ال افتعالي أو قسري إال الحقيقة مستوحاة مف الفكرة وقائمة عميي
وينجز بعد النص ، ووضعو في المسار النقدي قبؿ النص جزء مف آثار سمطة الواقع في األدب 

  260نص((، حيث يسود منطؽ التراتب العقمي : الفكرة / ال

شيئا  عمى النص يفرض الوليس العكس ؛ ألف الكاتب العنواف يمنح نفسو لمكاتب إذف ف     
مفارقا أو يجبره عمى االندراج تحت عنواف مبايف لفحواه ، فالعنواف ىو النص ذاتو اقتصد الكاتب 

ف ىناؾ نصوصا كثيرة لـ يضع ليا مؤلفوىا إ، بدليؿ بو لغويا ىنا ، وأفاض في شرحو ىناؾ 
. نعـ  رأوا السيناريوىات والروايات أفعنوانات بؿ وضعيا سواىـ مف الناشريف والمخرجيف بعد 

إف الكاتب يبحث دائما عف ومضة لغوية صادمة تكسر أفؽ توقعات قارئو بأزاء المكتوب ، بيد 
لسردي ، سيما وأف وظيفة العتبات _ كما أنو ال يبيح لنفسو التناقض بيف نصو الموازي ومتنو ا

عالنو ، فيي )) تعمؿ عمى ترسيخ الميثاؽ الذي يدشنو  يرى جينيت _ ىي تأكيد التخييؿ وا 
 . 27التعييف الجنسي في حالة نعت العمؿ بكونو رواية ((



ونبقى في  أوال ،العنواف عف بحث عمى الالفيمـ أو الرواية  نجبر معوالذي يبدو واضحا إننا    
، قد تصاب الحقا بخيبة أمؿ ،  تعمؽ بتصور افتتاحي توجييي ، يضمر افتراضات وعمالحالة 

بعتبة أو أنيا تبارؾ لممتمقي انفتاحاتو الرؤيوية ، و لمباث قدرتو عمى استبداؿ النص الحاضف 
، )) فكؿ عتبة يفترض أف تخمؽ وضعية  ووثيقة الصمة بيوية النص عنواف عميقة الداللة

ينة ، ما بيف كؿ مف الباث /الكاتب والناشر ، والمتمقي /المرسؿ إليو والناظر عبر تواصمية مع
بؿ إف .  28الرسالة المراد توصيميا ، أي الثيمة التي تفترض أف يدور حوليا موضوع العتبة ((

كثير مف األعماؿ الفنية الحد الذي يكوف فيو العنواف دافعا لمشيرة والرواج ، فقوتو تصؿ إلى 
، فكاف العنواف بذلؾ نالت شيرتيا بسبب عنواناتيا واعتمدت في رواجيا عمييا كانت قد  العظيمة

 .29اإلغواء األولى (( ة)) مصيدة القارئ ومؤسس

إف العنواف ىو )) البذرة التي  يتكور حوليا الكريستاؿ ويستمر ليكوف المنطمؽ الذي يعمؿ    
، نفرؽ بما دونو مف رواية أو فيمـ ال ونحف بإزاء العنواف نكاد  ،30عمى تقوية القصة والسيناريو ((

)  و ( الريح واألسدو)  ( رجاؿ الرئيس) كميـ  و ة (الثالث أياـ النسر)  و( الحي الصيني ػ)ػف
الصخب والعنؼ ( و )  تختمؼ عف ) س لـ تعد تقطف ىنا ( التي تعد سيناريوىات مميزة اليأل

وىي فرؽ بيف العنوانات ،  إذ الالريح( وسواىا مف الروايات ،  مرتفعات وذرنج( و )وذىب مع
عمى وظيفة إغرائية  تقوـ تشي بنوع مف المقصدية اإلشيارية في اختالفيا وصياغتيا الشعرية ، و

، فالنص الروائي  31)) لما تحممو ىذه الوظيفة مف أبعاد تجارية ... معدة لالستيالؾ السريع ((
  بوصفو تجميا مف تجميات النجاح ، ال سيما وأف )) قضية الكتاب المطبوعوالفيمـ ينتظراف الشراء 

وجب عمينا  األشياءىذه  إنتاجاالستيالكي ، فمكي نستطيع  االقتصادقد تطورت إلى شكؿ مف 
 .32اعتبارىا مواد استيالكية شبيية بالمواد الغذائية ((

األصمية  عمى أف كثيرا مف الروايات التي استغمتيا السينما فنيا ، لـ تتنازؿ عف عنوانات      
وذىب مع لفموبير مثؿ : األحمر واألسود لستانداؿ والسيمفونية الرعوية ألندريو جيد ومداـ بوفاري 

، و ، وعربيا دعاء الكرواف لطو حسيف لسوزاف كولينزومباريات الجوع لمارغريت ميتشؿ  الريح 
يوميات نائب في األرياؼ لتوفيؽ الحكيـ ، و زقاؽ المدؽ والمص والكالب والكرنؾ والحرافيش 
لنجيب محفوظ ، والسماف والخريؼ لعيسى الدباغ ، والوسادة الخالية وفي بيتنا رجؿ إلحساف عبد 



و عبد لغائب طعمة فرماف ، و محميا النخمة والجيراف 33القدوس ، والحراـ والنداىة ليوسؼ ادريس
 . لمركابياهلل العاشؽ 

لقد ظمت تمؾ العنوانات الروائية حيف انتقمت إلى السينما تدور في فمكيا األوؿ الصادـ ، ولـ     
تحاوؿ أف تكسر أفؽ انتظار المشاىد بتكثيؼ إحالي جديد ، يمغي المغوي المقروء لي حؿ  محم و 

مقدرتيا الفذة عمى تجسيد الدواؿ  المنظور ، األمر الذي يؤكد االنفتاح الرؤيوي لمغة ، و
والعالمات بأبعادىا اإليقونية التي ىي )) أساس بناء كؿ موضوع ممكف ، وىي أيضا أساس 

، وبأبعادىا اإلشارية أيضا ، والتي ىي )) كؿ إمكانات التأويؿ  34الفعؿ األولي لمفكر نفسو ((
)) ال توجد إال مجردة داخؿ أنساقيا ، وبأبعادىا الرمزية التي  35(( تواصمي ماالمقبولة وفؽ سياؽ 

 . 36المجردة ، و إنيا وفؽ وضعيا ذاؾ ، ال تحدد إال موضوعات مباشرة ((

في سد ثغرات المدلوالت ، بدال مف  نشاط اإلحاليإف تمؾ األبعاد تيب لمقارئ متسعا مف ال    
الفيمـ يعتمد كثيرا أف ب ذلؾمصادرة األمر بإحالؿ صورة واحدة ، لممخرج حؽ اختيارىا وفرضيا ، 

عمى عناصر مرئية غير ممفوظة ، ال يمكف التعبير عنيا بسيولة في صيغة مكتوبة ، ما يجعؿ 
مف ثغرات السيناريو التي تحتاج إلى المؿء ، ثغرات محكومة بخياؿ المخرج والمحددات المرئية ، 

الفيممي ىو غير السنف  التي ال نكتفي معيا مف الفيممي بمجرد قراءتو ، عمى اعتبار أف )) السنف
السينمائي ذلؾ أف السنف الثاني يسنف القدرة عمى نقؿ الواقع بواسطة األجيزة ، في حيف يسنف 
األوؿ التواصؿ عمى مستوى قواعد محددة مف قواعد الحكي ، ومما ال شؾ فيو أف السنف األوؿ 

وما ذاؾ إال ،  37ساني ((ند السنف األسموبي البالغي عمى السنف المتيستند إلى الثاني مثمما يس
ألف السينما قد تنازلت عف الوعي المغوي الداعـ لمداللة إلى أقصى مدياتو ، فما توفره المغة مف 
عالمات بصرية دالة تختزلو السينما وتستعيض عنو بأدوات تمظير تمؾ المغة ، وما توفره 

 د البصري في الحاليف معا . العتبات مف  تمظيرات رؤيوية  لمسينما والرواية يجعميا مختزلة لمبع

وبغض النظر عما قيؿ عف السينما مف كونيا  منمازة عف سائر األنواع الفنية األخرى مف     
صمة وثيقة بيف  فإف لمغة القدرة عمى  خمؽ )) ، 38قبيؿ الرسـ الزيتي والنحت والرواية والدراما

تعماؿ التجربة الحسية الذي أىـ خصائصو صير اإلحساس بالتأمؿ واس، البصري والتصوري 
، وتصبح عممية اإللغاز مرتبطة الصمة بعممية تحويؿ  لتحريض الفاعمية الفكرية المرتبطة بيا



، األمر الذي يأتي عمى تمؾ الخصوصية في مقاربة تشكيمية بيف  39المغة إلى شكؿ منظور((
 .المرئي والمكتوب 

 الروائيةالمبحث الثالث : سينمة اآلليات 

 صية و الزمان والمكان( :)الوصف و الشخ

 الوصف:   

بيد أنيما ال يظيراف  شؾ في أف الحدث والشخصية عنصراف أساساف لقياـ أي قصة ،ما مف    
األطر العامة لألشياء و التفاصيؿ الدقيقة  بياالطريقة التي تظير  ، أي الوصؼ بجالء مف دوف

التي تشغؿ حيزًا ميمًا في لتمؾ إنما فقط وتمؾ التفاصيؿ ليست لكؿ األشياء في الوقت نفسو ، 
سير األحداث وال مناص مف كشفيا ، وىو الوسيمة التي تعتمد لمفت االنتباه إلى الوسط المحيط ، 

بيدؼ خمؽ امتداد بصري يكشؼ حقيقة األشياء وواقعيا ،  ؛وتوسيع المنظورات الزمانية والمكانية 
مستوى إلى  نقمياكي ت بيافرس تجمة التي تفيي تبدو مف خالؿ تمؾ المحظات الصامتة المؤ 

 . لواقعة المغوية اانسجاما مع األوسع مدى واألكثر  التأويؿ

ف كاف ىدفيا في االتجاىيف ، و إإال أف خاصية الوصؼ في الرواية تتبايف عنيا في السينما    
إذ ، ائي ف األشياء الموصوفة في الرواية تأخذ أبعادىا ممف يصؼ وىو الرو وذلؾ أل، واحدا 

السيما إف كاف أسموب السرد ، يضيؼ عمى األشياء نظرتو الخاصة وأثرىا فيو قبؿ كؿ شيء 
 0عمى المقابؿ ءهموضوعيا يفرض فيو الراوي آرا

فمف أولويات العمؿ ، أما في السينما فاألمر يفرض مف المخرج ولكف بصورة قسرية     
وىنا يفرض حجـ المكاف والوقت عمى ، صور بموجبيا المقطة السينمائي تحديد الزاوية التي ت  

وربما تركز ، يتـ التركيز عمى صحراء قاحمة أو بركة ماء أو حي شعبي  ، إذالمقطة المرئية 
وىنا يستقؿ المشاىد في طريقة المشاىدة  ، الكاميرا عمى عضو مف أعضاء الجسد كالعيف مثال

، ففي الصورة المتحركة ))  رج عما دفعو المخرج نحوهيخ ال ، بيد أنووما يؤوؿ المقطة وفقو 
صفة التعبير الواحد ، إذ أنيا بحكـ واقعييا فإنيا ال تمتقط سوى أشياء محددة ، فالكممة مثال تقدـ 

 .40فكرة عامة مجردة ، بينما الصورة المتحركة ليا دالالت دقيقة محددة ((



 ، عمى األشياء بيدؼ طبعيا في الحواس يركز ومما تجدر اإلشارة إليو ىنا إف الوصؼ ال   
إنما ينتقؿ الوصؼ في فعمو الممتد عبر الحدث القصصي بشكؿ عاـ إلى عممية اإلدراؾ الذىني 

دراكو ذىنيا عممية تالزمية مسترسمة ، وىنا ، أل تنفصؿ عنو التي ال ف التعامؿ مع المحسوس وا 
اث إلى تحديد الييأة التي تظير بيا ننتقؿ مف الشكؿ إلى المضموف ومف صياغة األفكار واألحد

كما لو أنيا ، ف الذىف يقوـ بترجمة الجزئيات التي يدركيا بعد أف تنطبع عمى الحواس أل؛ 
ليس ىناؾ و فميس ثمة فرؽ بيف المحسوس وبيف داللتو في فعؿ اإلدراؾ ، ، شفرات أو رموز 

عمى  -: فالموف بمفرده داللة لممحسوس تكوف منفصمة عف المجاؿ اإلدراكي الذي يوجد فيو 
نما ىو يكتسب داللتو داخؿ مجاؿ إدراكي يصبح فيو مرتبطًا  -سبيؿ المثاؿ  ليس لو داللة ، وا 

نما ندرؾ دائما داللة الموف   بشيء آخر، فإننا ال ندرؾ أبدا لونا خالصا أو مساحات لونية ، وا 
      0 41باعتباره منتميا لشيء ما أو مرتبطا بو

وفاعمية اإلدراؾ عند مف المرِسؿ وىذا يعني أف قوة ما تظيره الرواية يرجع إلى دقة الوصؼ    
سـ أمامو ، أما قوة السيناريو فإنيا تعتمد الذي يحمؿ أو يخمؽ صورًا تضارع ما ر   المرَسؿ إليو ،

نيجو الذي ينصرؼ مف مجرد تسمية الحواس إلى م أيضا ،عمى براعة اإلخراج وفاعمية اإلدراؾ 
 . العقؿ وتعميؽ بنية االقتناص مف الصور المعروضة

إف وجية النظر في األفالـ التعبيرية والسرد الحداثي أمر بالغ األىمية والدقة ، ولطالما    
اقترحت التصويرات المرئية لكونورادو وديكنز طرقا الستخداـ الكاميرا لممخرجيف ، كما أفاد 

فكانت زوايا الكاميرا المربكة  ،تي خمقتيا الرواية القوطية المخرجوف مف األجواء الفنطازية ال
سقاطاتوالمشاىد المشوىة  الظؿ ىي العناصر الرئيسة في أفالـ مثؿ ) مجمس وزراء الدكتور  وا 

يجري عمى نوعية المشاعر التي يقاربيا  واألمر . 1212كاليغاري ( إخراج روبرت وايف 
لمقطة بحركة بطيئة إلى تجربة الفرد الذاتية لموقت حيف يشيروف مف خالؿ إعادة ا، المخرجوف 

واإلدراؾ الحسي الحيوي أو المكثؼ ، أو باستخداـ الظؿ والتشويو كوسيمة لعرض التعقيدات 
 ، والعكس صحيح . 42الداخمية عمى العالـ الخارجي

وتتحور بما تتغير  ما تنفؾإف الرواية التي ال تمتمؾ ىوية أساسية كما يقوؿ عنيا نايثف بارز ،    
يتناسب مع متغيرات العصر وواقع التطورات التقنية ، ما يعني أف ما يطرأ عمى السينما مف 

تضيؼ عمى الحدث أبعادا فيزيقية وميتا فيزيقية كبيرتيف ، ليست سمة خاصة  متغيرات عصرانية



مع فارؽ إنما ىي متغيرات عابرة لألنواع ترخي بسدوليا عمى اإلنتاج الفني بشكؿ عاـ ، ، بيا 
التوظيؼ ىنا وىناؾ ، فمقد أفاد كثير مف الروائييف مف قدرة الكاميرا عمى التحرؾ بسرعة في 
المكاف وبتكبير الصور والتركيز عمى المركز والمونتاج والخطؼ ، وذلؾ باد في افتتاحية رواية 

ليف (إليشروود )الطريؽ إلى اليند ( لـ.ي. فورستر التي نقمت إلى السينما الحقا ، و) وداعا يابر 
  . 43، وأيضا في بعض روايات فرجينيا وولؼ والدوس ىسكمي وبوندىا لويس

ومما ال يختمؼ فيو اثناف أف عصر الرقمنة قد خدـ السينما بشكؿ الفت ، بحيث أخذت    
الحوسبة تضيؼ مديات بصرية مكانية وحركية لـ يكف باإلمكاف التعامؿ معيا قبال ، ما جعؿ 

لغة ، أو أنيا لغة مفتوحة فضفاضة ، ال تعنى بتوجيو الخطابات وبث القيـ  السينما لغة داخؿ
قدر ما تسعى إلى صناعتيا وممارستيا حرفيا ، بحيث تكوف المغة السينمائية لغة إبيار واكتشاؼ 

 اإلمتاع والمؤانسةاليدؼ مف الفيمـ اليوـ ميس والمعاني ، فوتوليد أكثر منيا لغة حاممة لمدالالت 
نما الخالبة عمى تحدي الخياؿ وتحقيؽ المحاؿ ، فكؿ سيناريو ميما يإنما إثبات النوع وطاقة الس

 كاف موضوعو يبدو ىينا قابال لمتحقؽ .

ىذا األمر _عصرنة الوعي _دعا الروائييف إلى التجاسر في ىتؾ حجب الكتابة ، وتطوير     
الوعي الكتابي بما يتفؽ مع النزعة التطورية لإلدراؾ الجمالي والتقني عمى حد سواء ، وتحويؿ 

 –ممارسة واعية ومقصودة ىدفيا إثبات الصنعة الحكائية مف خالؿ ))المادة المغوية  إلىالرواية 
، مما يجعؿ المبدع أكثر حرية في تمطيطيا وتشكيميا  اممة في طياتيا القدرة عمى التخمؽالح

ىناؾ صمة وثيقة بيف البصري والتصوري الذي أىـ خصائصو صير أف أي ... كيفما شاء 
اإلحساس بالتأمؿ واستعماؿ التجربة الحسية لتحريض الفاعمية الفكرية المرتبطة بيا، وتصبح 

تبطة الصمة بعممية تحويؿ المغة إلى شكؿ منظور وىي عممية تمر عبر أشكاؿ عممية اإللغاز مر 
 . 44جانبية كالكتابة الييروغميفية((

، رواية النص ، أو  45برواية المغة أو التجريب أو الرواية الذىنيةمف ىنا ظيرت ما تسمى    
ت ما بعد الحداثة ىيؼ ))يراد لو أف يوازي طروحا كما يرى عبد اهلل أبو وىذا المصطمح األخير

التي تستدعي االنتباه إلى ذاتيا بشكؿ واع ، ليستوعب الكتابة الروائية  ... أو ما وراء الرواية
 46لكي تثير التساؤؿ حوؿ العالقة بيف التخيؿ والواقع (( أو،  صنعة أنيافتنتظـ عمى ، ومقصود 

، وىذا األمر يجعؿ روايات عدة ومنيا العربية مثؿ ؛ )غسؽ الكراكي( و )كراسة كانوف( لمحمد 



خضير و )بحيرة واضحة( ليشاـ القروي و )حدث أبو ىريرة( لمحمود السعدي و )اإلنساف 
نصوصا تبمغ بيا مسألة ، الصفر( لعز الديف المدني و )خشخاش( لسميحة خريس وغيرىا كثير 

فيي أفؽ يختزؿ جممة مف األجناس في ضرب مف ، درجة اإلفالت مف كؿ قيد  ترافد األجناس
، وىنا كفت 47الشطح المغوي واألسموبي واإليقاعي المتفرد ، بقوة انفتاح داللي عمى ما وراء السرد

الرواية عف سرد القصص وحكاية األحداث كي تضارع سمطاف األنواع الفنية األخرى في تحدي 
 camera eye، ما دعاىا إلى أف تستدعي تقنيات مف مثؿ عيف الكاميرا  الخياؿ وتحقيؽ النوع

لتسجؿ مف دوف أي تنظيـ ظاىري أو انتقاء الشيء الذي أماميا ميما كاف ، فيي إحدى التقنيات 
، كما استدعت أيضا تقنية 48التي يتـ بيا تسجيؿ األحداث ونقميا وكأننا أماـ آلة تسجيؿ محايدة

)) وىو وجود نمطيف مف أنماط التبئير ألي موقؼ أو  double focalizationالتبئير المزدوج
، إذ تعرض األحداث  49حدث ، وغالبا ما نصادؼ ىذا النمط مف التبئير في الفيمـ السينمائي ((
 مف وجية نظر الراوي ثـ تعود الكاميرا لتعرض الموقؼ بطريقة محايدة . 

إف ىذه التطورات تنزع إلى تأسيس مفيوـ جديد لمرواية ، )) يتحقؽ فيو التحوؿ مف الجوىر    
ومف المدلوؿ النيائي إلى الداؿ الالنيائي ، بؿ االنتقاؿ مف المصالحة مع الواقع  ،إلى الوظيفة 

،  والمصادقة عميو إلى التضاد بيف الواقع والالواقع ، والتعارض كذلؾ بيف الذات والموضوع
وخاصة بعد أف تالشت كؿ حقيقة نيائية ، لدرجة لـ يعد يوجد سوى انفتاحات مستمرة عمى الذات 

   . 50وما وراء الواقع ((

 :  characterالشخصية

، وىي )) تولد مف جزء ميـ مف العمؿ الروائي والسينمائي ، إذ أنيا احد عناصره الرئيسة    
، ويمكف عدىا  51مؿ تتمفظ بيا أو ي تمفظ بيا عنيا ((وحدات المعنى ... وال تبنى إال مف خالؿ ج

مع الحدث األساس الذي تنشأ منو القصة ، فيي التي تحدد الحادثة ، والحادثة ىي التي توضح 
وتبقى الشخصيات األخرى ، كشؼ عف ت إحداىما، بمعنى أف  افتالشخصية ، فيما متداخم

نتيجة لردود أفعالو مع الحوادث ذات السمة ))مخموقا مبيما وغير محدد المالمح بيد انو يتضح 
 .52فيتحوؿ إلى شخصية حية (( ، الزمنية



الحدث  مفلكف الشخصية التي يتمحور حوليا الحدث وتبنيو تبدو أصعب مئات المرات    
نصؿ إلى مؿء تاـ لمفجوات  كياألسئمة  كثيررتب عمى أفعاليا ، ألننا نحتاج أف نجيب عف تالم

وليا عالقات  ،فممشخصية كياف داخمي نفسي صعب ومركب ، وتربؾ الحدث التي تثير التساؤؿ 
ىي بالضرورة نتيجة منطقية لوضع ، مظير وطريقة كالـ وعمؿ  واجتماعية وردود أفعاؿ 

 . الشخصية النفسي 

، ؟  متزوجةأـ ،  مترممةأـ ،  ف مف حيثياتيا الميمة وضعيا االجتماعي : فيؿ ىي عزباءوا     
ذا كانت متز  أنيا ىؿ لدييا أصدقاء كثيروف ووظائؼ اجتماعية كثيرة أـ و وجة فمتى تزوجت ؟ وا 

وعمى أي أساس تبني عالقاتيا ، فيؿ ىي براغماتية أـ تعاني مف عوز ؟  شحيحة العالقات
)) فالمشكمة عندئذ ليست في تأمؿ سمات  متوافقة طبيعية ؟ ايإنعاطفي أـ مرتبكة سايكولوجيا أـ 

ولكف في نقؿ ىذه السمات الشخصية إلى متفرج أو  ، بالحياة بشكؿ معقوؿشخصية تبدو شبيية 
وعمى الرغـ مف ىذه الصعوبة واإلشكاالت فاف الشخصية الروائية أسيؿ في وجودىا مف قارئ ، 
الف شكؿ الرواية يسمح بوصؼ أفكار شخصيتيا ومف ثـ يتحقؽ شيء أشبو بالبعد الثالث ؛ الفيمـ 

اية تنقؿ أفكار المؤلؼ وتمكنو ليس فقط مف وصؼ الشخصيات ولكف ف الرو إوأكثر مف ذلؾ ف 0
 .53أيضا مف أف يشرح دوافعيـ وأفعاليـ((

ولمشخصية ظيورات عدة ، فإما أف تتكؿ عمى بروزىا النصي أو عمى حركتيا ومقدار     
معيارية تطورىا ، أو طبقا ألعماليا وأقواليا ومشاعرىا ومظيرىا ، أو طبقا التساقيا مع أدوارىا ال

، فيي كائف ينتمي إلى عالـ المواقؼ واألحداث وقد تشير أحيانا ، أو لتجسيدىا لبعض العوامؿ 
 actorوبالمجمؿ فإنيا ال تفرؽ عف الممثؿ  .   narrateeأو المروي لو narratorإلى الراوي 

 .  54االكائف الذي ينخرط في فعؿ م

؛ الفيمـ  يا في أكثر وضوحا منداخميا تبدو إف الصورة التي تتولد عف إنساف ما في رواية     
ألف الروائي يجيد في سبر أغوارىا وواقعيا النفسي وحيثياتيا العقمية ، فتبدو اقؿ غموضا ميما 

))فكرتو الخاصة عف مالمح سموؾ ىؤالء  ف القارئ ىنا ستكوف لوأل، كاف شكميا بسيطا 
،  55خيالو الخاص ويعيد خمقيـ((في ، الحياة عمى األشخاص ، وسوؼ ينفتح فييـ كؿ قارئ 

وأبرز مثاؿ لتمؾ الكشوفات ما قدمو دستويفسكي في شخصية راسكولينكوؼ مف رواية الجريمة 
والعقاب أو ما قدمو نجيب محفوظ في شخصية السيد أحمد عبد الجواد مف رواية بيف القصريف . 



ميا الخارجي وسحنتيا بيد أنيا ومف جانب آخر تكوف نزرة يسيرة في مالمحيا الجسمانية وشك
وطريقة ممبسيا ونظراتيا ، ميما أجيد الروائي نفسو في كشؼ أبعادىا الخارجية ، ما يجعميا في 
الفيمـ أكثر وضوحا في ىذا الباب منيا في الرواية ، وىي بذلؾ تكتسب صفة الصدقية والقرب 

أو سيد الخواتـ( الواقعي والوضوح أيضا ، ميما كانت فنتازية مثؿ شخصية سميغؿ في فيمـ )
 شخصيتي د. جيكؿ ومستر ىايد في فيمـ )ميري رايمي (.مثؿ سايكولوجية بحتة 

المرئية تقرب الشخصية السينمائية مف الوضوح ، فتعبيرات الوجو وطريقة  تمؾ الصفات    
تكشؼ بال شؾ بواطنيـ بشكؿ أفضؿ مف المونولوج  ، التعاطي مع الكممات ونظرات الممثميف

ما يعني أف الممثؿ يتكبد مشقة الكشؼ الداخمي عف الشخصية بمقدار ما يتكفؿ كاتب الداخمي ، 
المؤثرات الصورية وحركة الكاميرا وأسموب العرض ، وما يزيد مف تمؾ الكشوفات الرواية ذلؾ ، 

 .  فيي وسائؿ داعمة لمحبكة المؤدات، والموسيقى التصويرية 

مية تفترؽ عف الروائية ، فالممثموف بالنسبة لغريماس وال يعني ذلؾ البتة أف الشخصيات الفيم   
_وىو اسـ مرادؼ لديو لمشخصية الروائية _ يعدوف لكسيمات / مورفيمات تنتظـ بفعؿ عالقات 

ففي الحاليف ترسـ مالمح الشخصيات ويتأسس   ، 56تركيبية ، في ممفوظات وحيدة المعنى
وفي الحاليف ف طريؽ الجمؿ الحكائية ، ،  عالذي يعتمد عمى مقدار تعقد الشخصية ، الصراع 

الصراع وىو أمر مرتبط بمدى التعاطؼ الطبيعي الذي  لذلؾأيضا يبحث الكاتباف عف معنى 
، ولربما لف يتمكف  57يجعؿ الجميور )) يصب شعوره الذاتي المستقؿ في شعور الشخصية((

كما في الرواية ، ففي فيممية مرئية مف أف يقدـ شخصية ناضجة  إمكاناتالمخرج بما أوتي مف 
، ))  1252جوائز أوسكار في العاـ  7الحائز عمى  ،فيمـ ) كؿ شيء عف حواء ( لمانكيوفتش 

ويضفي ىذا شكؿ ، قدـ شخصية البطمة إيؼ بشكؿ كامؿ ، ألف أفعاليا لـ تكف كاممة الدوافع لـ ت  
عمى سموكيا ، الذي كانت نتيجتو أف جعؿ نجاحيا األخير غير مقنع إلى حد ما . فمـ  االستحالة

 . 58نفيـ أبدا ماذا كاف في ماضييا حتى جعميا تقـو بما قامت بو ((

شكؿ تالؼ المرات بقدر القراء الذيف تآمف ىنا يمكف القوؿ إف الشخصية في الرواية ستظير و   
الصور واألبعاد بموجب ما قدمو الروائي مف تفصيالت  في عقوليـ ، أي أنيـ سيخمقوف آالؼ

أما الفيمـ فانو يعرض الصورة نفسيا يجسدىا ممثؿ ما ، والمقطة ىي الشكؿ الختامي  .دقيقة عنيا
، ولربما يفوت شارحة في السينما ليست لديو كممات  مؤلؼف ال؛ ذلؾ بأالمجسد لمشخصية 



ف أ، وىنا يجدر بنا  وفاء أو الشر والغباء وسواىاالمشاىد أف يعرؼ كثيرا عنيا مثؿ الصدؽ وال
عف أف يظير  أخرى أحياففي يعجز يظير ىذا في أحياف كثيرة أو الذي ، نعوؿ عمى الممثؿ 

  كثيرا منو .

المخرج والمؤلؼ أو السيناريست يتحكموف جميعا في خمؽ الصدقية لشخصية و الممثؿ إف    
إذ يعمـ الروائي أف عممو يكمف ىنا ، فالشخصيات  ةواضح شخصياتياأما الرواية فاف  بسيطة ،

التي تجسد نوعيا وتمتـز حدودىا السايكولوجية و االجتماعية تحقؽ رواية بوليفونية ، تتعدد فييا 
األصوات حيف يختفي صوت المؤلؼ الصانع لمشخصية ، فال يتيو القارئ معيا أو بيا ، وكؿ ما 

 ي تكتنزه تمؾ األفكار واألحالـ والرؤى . يعمؿ ذىنو عمى تصوره ىو ذلؾ الجسد الذ

، بتقنية ما  وقد زادت الرواية ما بعد الحداثية األمر صعوبة حيف أدخمت الروائي في الرواية    
أو ما فوؽ الرواية ، فاضحى الروائي جزءا مف الرواية يخاتؿ  surfictionيسمى بالسرفكشف 

ى ليصدـ الوعي القرائي المنيمؾ بالمتف ويماري ويكشؼ ويفاجئ ، ويطؿ بيف الفينة واألخر 
الحكائي ، ويعيده إلى لحظة الوعي ما قبؿ القرائي ، قبؿ أف تندمج الذات مع المكتوب وتتنازؿ 
عف مكانيا وزمانيا وتتوارى خمؼ واقع استييامي ، يتوقؼ فيو الزماف والمكاف الواقعييف ليحؿ 

 كا جماليا وعقميا وعاطفيا .محميما واقع افتراضي غير مرئي بيد أنو مدرؾ أدرا

ىذه التقنيات تخمط المغوي بمغتو الشارحة ، وتضع الجمالي بأزاء العقؿ األدائي ، وتجعؿ مف    
الكاتب ناقدا ، يستثمر لحظة اإلنتاج في دعـ اإلنتاج تداوليا ، بما يييؤه لعممو مف خمخمة معيارية 

لغاء الحدو  د المصطنعة بيف ، وكسر لمرتابة ، وبدمجو بيف المقوالت العقمية والفعؿ اإلجرائي ، وا 
 األجناس األدبية والفنوف األخرى بعقيدة ما يسمى بالطرس أو الحوارية . 

 الزمان والمكان: 

، فيو أحداث متتابعة أي ما لو في مكاف  اال وجود موضوعيإذ الفف الروائي فف زماني ،     
زمف وليس شرطا أف تتسمسؿ في نسؽ تصاعدي مستقيـ ، الف  البنسؽ وقتي مطرد . مرتبة 

الحاضر مرة أخرى ، لكنو مغمؽ  وفيباتجاه الذكريات مرة وباتجاه المستقبؿ مرة ، الروائي مفتوح 
      0عمى قصة محددة تستمـ روافدىا مف أزمنة متعددة 



لكنو يؤمف بالتتابع ، فالتتابع سمسمة مف المشاىد  والسيناريو يعتاش عمى األبعاد الزمنية ،   
يتكوف بوصفو نظاما ، مف نيايات ىو و  0صمة عبر فكرة واحدة مرتبطة بعضيا ببعض أو مت

ذا كان  فع الفعؿ وواد توبدايات ومواضيع حبكة ولقطات ومؤثرات ومشاىد وتتابعات ، وا 
ف عناصر القصة تكوف مرتبة بطريقة معينة تتكشؼ بصريا وتخمؽ إف، وحد كؿ ىذا ت اتالشخصي

تكوف مستقرة ىذه الصور و  0 59لتي تروى بالصور)السيناريو( أو القصة اػوحدة كاممة ، تسمى ب
 كاف خياليا أـ واقعيا.أفي مكاف ما واضح وصريح سواء 

أنو )) الكياف الذي ال يحدث ، ذلؾ بوالمكاف في الرواية الـز وواضح تقوـ عميو األحداث    
، وشرط األحداث في الرواية قياميا في مكاف ذي  60شيء بدونو... فيو شكؿ لوجود المادة ((

معالـ معينة ، مف دوف االىتماـ أيضا بكونو مكانا واقعيا أـ خياليا ، فالميـ تمكنو مف استيعاب 
يفقد خصوصيتو وبالتالي  القصصي)المكانية( يجعمو))وفقداف العمؿ ، األحداث بتفاصيميا 

     0 61(( أصالتو
، فبينيما يتـ  مرئيةما أكثر اآلليات التي تحيؿ الرواية إلى واقعة ولعؿ الزماف والمكاف ى   

) chronotopeاالعتماد التاـ والمتبادؿ في أشكاؿ التصوير الفني ، عمى وفؽ كرونوتوبات 
زمكانات( مختمفة ، تصوغ الواقع وتخمؽ صور العالـ ، وتتحد في تمؾ الكرونوتوبات األزمنة 

الذي ىو صورة ، الفيمـ . ومثؿ ذلؾ يجري في  62ر محددةالمجردة مع فضاءات جغرافية غي
ال لكي يربط بيف ، يدخمو العنصر الزمني  )) بصرية تمتد عبر سياؽ مف المقطات المتتابعة

عمى  -قصيرة الالمدة فلقطات في سياؽ ما ، بؿ انو أيضا يدخؿ في نسيج كؿ لقطة عمى حده : 
ما أوالفترة متوسطة الطوؿ تالئـ وجيا غير مكترث ، ، تصمح البتسامة الميو  -سبيؿ المثاؿ 

 دفالمقطة  تحتاج إلى استنفا،  63زنا((حالمقطة التي تستغرؽ فترة طويمة نسبيا فيي تالئـ تعبيرا م
وىذا حاؿ الرواية التي تجعؿ المضموف متناغما مع الزمف ،  0ذاتيا كي تحؿ محميا لقطة جديدة 
في حالة  قارئمحسوسة مترابطة في سياؽ زمني يضع ال والمادة الخاـ متشكمة في إيماءات

    0القائمة عمى االقتناع والتصديؽ االندماج

، حيف يمتد في الزماف ويستقر في المكاف ، التعبير الذي تحويو الرواية مصورا  بحوىكذا يص   
ف تحت فتحت النافذة فشاىدت شجرة الصفصاؼ كئيبة بائسة، تتمسؾ بحز : فإذا قاؿ الروائي مثال

تبسمت لي ألوؿ مرة فشعرت بالخدر وبقيت واجما أفتش في  :أو إذا قاؿ.. زخات المطر
يفتحاف ، فياتاف العبارتاف مف تسمسؿ سردي طويؿ  ..مالمحيا عف سبب وجيو البتسامة مالئكية



انفتاح ذىني وتوحد مع ما يتموه مف ثـ ، فعؿ الفعؿ ورد لمصوت الصورة و بالمشيدا متكامال 
   .الحدث 

ىذه األقواؿ في الحدث السينمائي تكوف ىي ىي ، فال نحتاج مف البطؿ قوؿ ذلؾ ، وسيكتفي    
ىي  ةالمخرج بأف يظير شجرة الصفصاؼ تحت زخات المطر، عبر لقطة متوسطة تكوف النافذ

زاويتيا ، بيد أنو سيتصرؼ بقوة الريح المرافقة لممطر، وباإلضاءة المالزمة لمواقعة ، وبجزئيات 
المكاف الذي تقؼ فيو الصفصافة ، ولربما سيستبدؿ الصفصافة بشجرة أخرى تكوف مستقرة في 

ية المكاف المختار ، وحيف ذاؾ سيمتـز المشاىدوف بتمؾ الصورة وسينشغموف بتداعياتيا النفس
والعاطفية ، بينما في الرواية سينشغموف بصناعة الموقؼ وفؽ إحداثيات السرد أوال ، ثـ سينتقموف 
إلى تمؾ التداعيات ، وقيمة األمر ستبقى منوطة بذىف القارئ الخالؽ أو العادي ، فمع الرواية 

 نكوف بإزاء غابة مف الصفصاؼ وسيؿ مف المطر بقدر عدد القراء ذاتيـ .

ف يتشاكالف في ) الترتيب أو الروائي والزمف السينمائي ، المذيتقاربا شديدا بيف الزمف إف ثمة     
، أف الترتيب عمى مستوييف : األوؿ ؛ 64النظاـ ، والمدة ، والتواتر ( ، وقد وجد بعض نقاد الرواية

المدة مستوى الوقائع أي المتوالية الزمنية لألحداث ، واآلخر يتـ عمى وفؽ إرادة الكاتب ، أما 
 : 65فينصب اىتماميا عمى سرعة القص وعالقتو بطوؿ العمؿ كتابيا ، وتجري عمى مستويات

وىو  ، أما عمى مستوى القوؿ فيو جد موجز. القفز: يكوف الزمف عمى مستوى األحداث طويالً -
 تقنية سينمائية إذ يكوف المشيد موجزا مقارنة باألحداث .

وتمؾ المدة  ، فالوقائع قميمة بينما القوؿ أطوؿ بكثير. االستراحة: وأكثر ما نجده في الوصؼ-2
في السينما تكاد تكوف غير موجودة ألف الزمف ال يتوقؼ ، ولحظات الصمت في المقطات 
والمشاىد تكوف مغذية لنسغ السيناريو ، وكثير منيا مما ال يحمؿ حدثا أو حوارا يعمؽ مف 

لحدث ميما كانت ) سريعة ، أو عابرة ، أو مستوى اإلدراؾ والتفاعؿ ، ألف الصور ال تقطع ا
 موجزة ، أو عامة ( إنما تدعـ القص بشكؿ مف األشكاؿ ، 

في السينما تعني  sceneوتقنية المشيد  . المشيد: وفييا يتساوى زمف القص مع زمف وقوعو-3
 يربط)) سمسمة مف المقطات مرتبطة ببعضيا ، أي مجموعة مف القطعات المنفردة مف فيمـ ، 

(بينيا عنصر ما مشترؾ فيو مقدار الزمف الذي تغطيو _افتراضا_ األحداث والمواقؼ ، 66(



و التمطيط  ellipsis والثغرة pauseالسرد إلى جانب الوقفة سرعات المروية ، وىو أحد 
stretch و التمخيص summary67 . وىو بذلؾ متضمف لمحوار ويتساوى فيو القص مع زمف
 وقوعو.

لراوي يقص في بضعة أسطر أو في عدة مقاطع ما مدتو سنوات عدة أو ا أفاإليجاز: أي -4
 و يحدث األمر نفسو في السيناريو . . أشير عدة أو أياـ

يتعمؽ بقانوف األحداث وتكرارىا، فقد يقص الراوي  فيو -عمى ما يرى جينيت -التواترأما    
، وعميو فاف التواتر ليس  آخذًا بعيف النظر مرات وقوع الحدث ، الحدث مرة واحدة أو عد ة مرات

 .(68)األسموب أيضاً إنما خاصية الزمف فقط 

، بيد أف الزمف في الرواية وىكذا تبدو آليات القص الزمانية والمكانية مشابية لما في الفيمـ     
يحمؿ سمة الديمومة واالنفتاح ، ألنو مرتبط بالمغة الممتدة في الكتابة والتأويؿ ، ويبدو المكاف في 

التي ميما بمغت مخيمة القارئ فأنو لف ، الرواية موحشا مختزال يفتقد كثيرا مف عناصره وجزئياتو 
لماـ بالمكاف الواقعي قاصرة ، وتبدو الذاكرة ممحاة يمـ بأبعاده الفيزيقية ، ألف طاقة المرء عمى اإل

لكثير مف التفصيالت الصغيرة ، وما ذاؾ إال ألف ما يعنييا مف أمر المكاف ىو المحظة التي 
تمتزج بالفعؿ، أما سوى ذلؾ فتتمة لمصورة الكمية تفترضيا الذاكرة افتراضا وال تحيط بيا ، مف ىنا 

ستشعار المكاف ورصده عمى الرواية ، وتزيده ميما كاف وجب القوؿ أف السينما تنتصر في ا
ى أبعادىا مع كؿ بثقميا عمى بؤرة يسيرة لربما تتشظبية ، بينما تمقي الرواية مبيما وضوحا وجاذ

  قراءة جديدة .

ختاما يمكف القوؿ إف الرواية استميمت مف الفف السابع جممة مف المعطيات البصرية والتقانات    
الدواؿ  بإعطاءيسمح  ، فتح ببعد ثالث رؤيوينفبدت لغتيا سينمائية ت، قربتيا إليو كثيرا ، الفنية 

وىذا االستمياـ أمر طبيعي وفرتو الحداثة في االنفتاح األجناسي والتطورات التقنية ،  .مدلوالتيا 
، األدبية  كاف ليا أف تكوف لوال براعة المغة نفتاحات ماعمينا أف نعترؼ مسبقا أف تمؾ اال بيد أف

  ال مثيؿ ليا . االتي تتعدى الرؤيوي وتنتصر لمجنس األدبي وتكسب األجناس دالالت وقيم
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