اىَيخص
مضررش اىؾررذٝش الررِ ا ازجرربط اىغررَْٞباٍ ٜررِ اىشٗاٝررخ ٗالررِ اىزررضاً اىَلذصٍخشط/عررْٞبسد ثرربىْص اىشٗااررٜ
األصيٗ ٜمٞفٞخ إٝغبد اىَلبٗه اىجصش ٛىيْص اىَنز٘ة ف ٜاىشٗاٝخ.
فغبءد ثلط األفالً ّقو ؽشف ٜىيشٗاٝخ مشٗاٝخ صعن٘د فزضعشاىذ الرِ رٖمرٌ اىؾنرٌ األٍشٝنر ٜصببرغرجٜ
اىلظ ٌٞثفٞيٌ ٍِ إخشاط صعبك مالٝزُ٘ ٗظع ىٔ اىغْٞبس ٘ٝاىَخشط فشّغٞظ م٘ث٘ رااع اىصٞذ ،ىنِ اىرجلط
األخش أصش اىغٞش ف ٜغشٝقخ ٍغبٝش ٍؾذصب ثلط اىزغٞشاد الي ٚاىْص اىشٗاار ٜاألصري ،ٜفٖر٘ أٍرب ٝلٞرذ ثْربء ٍق رع
أٗ ؽذس ٍِ اىشٗاٝخ صٌ ٝجْ ٚاليٖٞب فئَ اىخبص اٗ ٝلٞذ ٕٞنيٞخ ثْبء شخصٞخ ،إُ األٍضيخ مضٞشح اليرٕ ٚرزا اىْر٘
ٍررِ ا ازجرربط ٗأفعررو ٍضررو اليرر ٚرىررل فيٌصاىَررشٝط اجّنيٞررض ٛىيَخشطصرررٍّ٘ ٜرربّغٞيال اىَ ر خ٘ر الررِ سٗاٝررخ
اىنبرتصٍبٝنو اّٗذارغ. ٜ
ٕزٓ اجشنبىٞخ ث ِٞاىشٗاٝخ ٗاىفيٌ ىٞغذ ٗىٞرذح اىٞرً٘ ثرو ٕرٍْ ٜرز ا مزمرب األٗه ىيغرَْٞب ّٗزرزمش فرٜ
ٕزا اىصذد اىَؾبٗىخ األٗى ٚاىز ٜابً ثٖب اىَخشطصفُ٘ عزشٕٗب ٌٝىشٗاٝخصفشاّل ّ٘سط اىمجؼٍٗ،ب ؽذس ثلرذٕب
ٍِ ٍمربداد ٍٗلربسك ٍرع ٍْزغر ٜاىفيرٌ اىرز ٛاعرزغش غ٘ىرٔص 01عربالبد ىعرخبٍخ اىشٗاٝرخ ٗاىزر ٜفَٞرب إالربدح
اىمرشمخ اىَْزغررخ اخزضاىرٔ ٍْٗزغزررٔ إىررٍ ٚرب ٝقرربسة اىر ص 5عربالبد ٕٗرر٘ ٍررب سفعرٔ ثمررذح ٍخررشط اىفيرٌ مرُ٘ ٕررزٓ
اىغبالبد اىخَظ رل  ٜاىشٗاٝخ ؽقٖب ،فقذ رٕت عزشٕٗب ٌٝثلٞذا الْرذٍب ؽربٗه إٝغربد ٍلربده ثصرش ٛىنرو ميَرخ
ٍ٘ع٘دح ف ٜاىشٗاٝخ.
اىغررَْٞب ٗعررٞػ ثصررش ٛرزَزررع ثاٍنبّٞررخ اجٝغرربص ٗا ّزقرربه اىغررشٝع ثرر ِٞاألؽررذاس أٗ األصٍْررخ ٗاألٍرربمِ
ٗاىمخصٞبد ٗاخزضاه ثلط فص٘ه اىشٗاٝخ فَضال ف ٜفيٌ اىَخشطصأٝفر ُ ثٞزش )ٞٝاىَر خ٘رح الرِ سٗاٝرخ صاجخر٘ح
مبساٍبصٗ ىيلجقش ٛصدٝغز٘فغنّ ٜغذ أُ اىَلذ ؽز فصرو اىَفرزا األالظرٌ اىرز ٛمزجرٔ صاٝفربُ مبساٍربصٗ
ٗاىزٝ ٛغزغش فر ٜاىشٗاٝرخ أمضرش ٍرِ ص 011صرفؾخ الير ٚاىرشبٌ ٍرِ إَٔٞرخ ٕرزا اىفصرو اىرزٝ ٛلرش اىقربس
ث عرري٘ة َّٗررػ رفنٞررش شخص رٞخ اٝفرربٍُ ،ررع ٕررزا فرربُ غرر٘ه اىفيررٌ رغرربٗص اىررضالس عرربالبد ٍررع عٖرر٘د اىغْٞبسعررذ
ٗاىَخشط ىيَؾبفظخ الي ٚسٗػ اىْص اىشٗاا ٜاألصي.ٜ
ٗإرا أسدّب اىزؾذس الِ اىغَْٞب ٗاىشٗاٝخ فالثذ ٍِ اى٘ا٘ الير ٚاىَْربرط اىَزفرشدح فر ٜاجالرذاد اىغرَْٞباٜ
ىيشٗاٝخ ٗخٞش ٍِ َٝضئصعزبّي ٜم٘ثشٝل اىز ٛاالذ أفالً ٍَٖخ الرِ سٗاٝربد أدثٞرخ ٍضوصاٗدٝغرب اىفعربء ص011
الِ سٗاٝخ آسصش مالسك ٗصى٘ىٞزب الِ ّص صّبثربم٘ ٗصالٍ ُ٘ٞغيقرخ ثبرغرب الرِ صآسصرش شرْزضىش ٗصاىجشرقبىرخ
اىَٞنبّٞررخ الررِ صاّزررّ٘ ٜثٞررشعظ  .فقررذ مزررت عررْٞبسٕ٘ٝبد ٕررزٓ األفررالً ٗىررٌ ٝيزررضً إغالاررب ثْصرر٘ص اىشٗاٝرربد
ٗأؽذاصٖب فقذ مبّذ ٝجؾش الِ اىفنشح ٗاىشٗػ ٕٗ٘ ٍب أصبس اىخرال ثْٞرٔ ٗثرّ ِٞبثربم٘ أصْربء اىلَرو الير ٚسٗاٝرخ
صى٘ىٞزب ف ٜاىْٖبٝخ ٝق٘ه ّبثبم٘ إّ ٜثذأد الْذٍب أّبً اؽيٌ ثفيٌ م٘ثشٝرل ٗىرٞظ ثشٗاٝزرٗ .ٜاالزقرذ اّرٔ ىر٘ رغرْٚ
إىرر ٚآسصررش شررْزضىش ٍمرربٕذح اىفيررٌ اىررز ٛأخشعررٔ م٘ثشٝررل صالٞررُ٘ ٍغيقررخ ىالرغررب الررِ اصررخ صؽيررٌ ٍررضٗدط ىَررب
االزشض الي ٍ ٔٞيقب  ...فقذ اعزْض اىَخشط ٍع اىغْٞبسعذصفشدسٝل سٗفباٞرو مرو ٍخيٞزَٖرب فر ٜإالربدح رمرنٞو
اىْص اىفٞيَ ٜثْفظ األعي٘ة ٗاىغ٘ اىلبً اىرز ٛمزرت ثرٔ شرْزضىش اصرزٔ فقرذ الرش م٘ثشٝرل مٞر) ٝر٘عض اىفنرشح
اىفيغفٞخ اىْفغٞخ ىيشٗاٝخ ٕٗ٘ ٍب ٝزمشٓصسٗفباٞو ثنضٞش ٍِ اىَزع ف ٜمزبثٔ صعْزبُ ٍع م٘ثشٝل .
ٍٗررِ اىلالٍرربد اىََٖررخ فرر ٜاجالررذاد اىغررَْٞبا ٜىيشٗاٝررخ ٍررب ّغررذٓ فرر ٜسٗاٝررخ اىؾررشة ٗاىغررالً ثْغررخزٔٞ
األٍشٝنٞخ ٗاىشٗعٞخ.فبىفيٌ األٍشٝن ٜأخزضه اىشٗاٝخ ٗأٍبد سٗؽٖب فغبء فيَب ثبٕزب ٗثبسدا سبٌ ؽمذ اىْغرً٘ فٞرٔ
اليرر ٚالنررظ اىْغررخخ اىشٗعررٞخ اىزرر ٜأخشعٖررب صعررٞشب ٜثّ٘ررذساع٘ك ٗاىزرر ٜعرربءد فرر ٜأمضررش ٍررِ ص 6عرربالبد
ٗثزفبصٞو ٍَٖخ ٗؽٝ٘ٞخ ٗثَْبرط إّغبّٞخ ٍؾج٘مخ عٞذا ّٗقو ىيشٗػ ٗأع٘اء اىشٗاٝخ األصيٞخ ٗرص٘ٝش ٗإخرشاط
ٍزقِ ٕزا شٜء ايٞو ٍِ فٞط الِ ا ازجبط اىغَْٞبا ٍِ ٜاىشٗاٝخ ٕٗر٘ ٍرب ٝرشرش الير ٚإَٔٞرخ اىغرَْٞب مغرْظ
أدثررر ٜرلجٞرررشٍ ٛغرررزقو الرررِ اىشٗاٝرررخ ،عررر٘اء مررربُ ث شٝقرررخ ا ازجررربط اىؾشفررر ٜأٗ ثررربىزلجٞش ٍرررِ خررراله اجٝغررربص
ٗا عزلبسحٍ ،ع ٕزا ٝجق ٚىنو ٍِ اىغَْٞب ٗاىشٗاٝخ مٞبّٔ اىخبص اىَغزقو.
اىصررررل٘ثخ رنَررررِ ٍررررِ ٗعٖررررخ ّظررررش شخصررررٞخ صٕٗرررر٘ ٍررررب ٝؾرررربٗه اشاءرررررٔ اىجؾررررش فَٞررررب ٝؾررررذس فررررٜ
اىشٗاٝبدصاجشنبىٞخ إُ صؼ ٍصر يؼ اجشرنبىٞخ ْٕرب ٕٗر ٜاىشٗاٝربد اىزر ٜرضخرش ثربىنضٞش ٍرِ األؽرذاس ٗاىَشاعرع
اىزبسٝخٞخ ٗاىَ٘ادصاىزليَٞٞخ ٗرقبغع اىغشد ٗرذاخو أ ٍبمِ ٗاألصٍْخ ٍضو سٗاٝخ صعرُ٘ فربٗىض اىَلشٗفرخ صاٍرشأح
اىعبثػ اىفشّغٗ ٜاىز ٜأالذٕب ىيغَْٞب اىَغرشؽ ٜصٕبسٗىرذ ثْزرش ٗإخرشاط صمربسه ساٝرظ ٕٗر ٜسٗاٝرخ رفصرٞيٞخ
ٍٗزملجخ ،ىلجٖرب ثْزرش ثرزمبء الْرذٍب علرو اىؾنربٝز ِٞرزرذخالُ ٍرع ثلعرَٖب ٗم َّٖرب صرذ ٙىزشدٝرذ اىَبظر ٜالجرش
اىؾبظش ٍِ خاله عشد فيٌ داخو فيٌ.
ٍِ عٖخ أخرش ٙارذ رزَشمض.اىصرل٘ثخ فرّ ٜقرو اى٘صر) اىرذاٞي ىيمخصرٞبد ٗاألٍربمِ ٗاىرز ٛارذ َٝزرذ فرٜ
سٗاٝخ ٍب إى ٚالرذح صرفؾبد ٗىنرِ ارذسح اىغرَْٞب الير ٚا خزصربس ٗاىزنضٞر) َٝنرِ أُ رخزرضه ٕرزٓ اىصرفؾبد إىرٚ
ىق ررخ ٗاؽررذح أٗ ٍمررٖذ ٗأفعررو رلجٞررشا الررِ رىررل ٕرر٘ ٍمررٖذ اىزفبرررخ صٍٞشٝررو عررزشٝت ّؾ٘ صعٞشٍرر ٜاٝشّٗررض ريررل
ا ىزفبررخ اىزرر ٜبٞرشد ٍغررش ٙؽٞبررٔ فرر ٜفيرٌ صاٍررشأح اىعربثػ اىفشّغررٗ ٜاىزٗ ٜصرفٖب فرربٗىض فر ٜاىشٗاٝررخ إىرٍ ٚررب
ٝقبسة اىضال س صفؾبد ،ثبى جع ْٕب ارذسح اىََضرو الير ٚاؽزر٘اء اىفلرو ٗاجؽغربط فرٕ ٜرزٓ اىصرفؾبد فقرذ الشفرذ
صٍٞشٝو عزشٝت دٗاخو اىمخصٞخ عٞذا ٗاعز بالذ ثَالٍؼ ٗعٔ ّظشح ال ِٞالرِ ر٘صرو فنرشح صفبٗىض اىَنز٘ثرخ،

ٕٗزا ٍب ٝؾبٗه اىجؾش اشاءرٔ فقذ عبء اىفصرو األٗه ىٞؾرذد إَٔٞرخ اىجؾرش ٗإٔذافرٔ ٗؽرذٗدٓ ٗاىذساعربد اىغربثقخ
ىيَ٘ظ٘ ٗ ،مبُ اىفصو اىضبّ ٕ٘ ٜاجغبس اىْظش ٛف ٜأسثع ٍجبؽش فقذ رْبٗه اىَجؾرش األٗه اىَرذخو إىر ٚاىلالارخ
ث ِٞاىشٗاٝخ ٗاىفٞيٌ ٗرْربٗه اىَجؾرش اىضربّ ٜاىغرشد ٗارغبٕربد اىرضٍِ فر ٜسٗاٝرخ اٍرشأح اىعربثػ اىفشّغرٗ ،ٜمربُ
اىَجؾررش اىضبىررش الررِ اىغررشد ٗارغبٕرربد اىررضٍِ فرر ٜاىفررٞيٌ اىَر خ٘ر الررِ ٕررزٓ اىشٗاٝررخ فَٞررب رْرربٗه اىَجؾررش اىشاثررع
اىَلبىغخ اىغرَْٞباٞخ األعري٘ة ٗاىغرشدٗ ،عربء اىفصرو اىضبىرش ىٞقرذً إعرشاءاد اىجؾرش صرٌ اىفصرو اىشاثرع اىْزرباظ
ٗا عزْزبعبد ٗاىز٘صٞبد ،فَٞب مبُ اىفصو األخٞش ٕ٘ اىَصبدس اىز ٜاعزخذٍذ ف ٜاىجؾش.

اىفصو األٗه
-

ٍمنيخ اىجؾش ٗاىؾبعخ إىٔٞ
إَٔٞخ اىجؾش
إٔذا اىجؾش
ؽذٗد اىجؾش

 -اىذساعبد اىغبثقخ

ٍمنيخ اىجؾش ٗاىؾبعخ إىٔٞ
ٍشح أخش ٙرضبس اعٞخ اىَشاٗ ٜاىشٗااٗ ٜإشنبىٞخ ا ازجبط اىغٍٗ ، َْٜٞشح أخشّ ٙزْبع ٚأُ مو ٗاؽذ
ٍَْٖب ٕ٘ عْظ ٍغزقو ثزارٔٗ ،ىنِ اىغراه األعذٝ ٙجق ٕ٘ ٚىَبرا اىزؾ٘ه ٗا ازجبط؟ اليَب أّْب ّذسك ٍغجقب
أُ ْٕبىل اىلذٝذ ٍِ األفالً اذ مزجذ خصٞصب ىيغَْٞب ٗاليٝ ٚذ مزبة صعْٞبسعزٍٖ ٔٞشح ٗدُٗ اىشع٘ إى ٚأٛ
ّص أدثٕٗ ٜزا ٝلْ ٜأّ ىٞظ ٍِ ْٕبىل اص٘س ف ٜاىَخٞيخٗ ،ىنِ سثَب ٝنَِ اىغ٘اة ف ٜاىغش اىنبٍِ ثيلْخ
اىشٗاٝخ ٗع ٘ح اىنيَخٍ ،ضيَب ٕ ٜىلْخ اىَشاٗ ٜسؤٝخ اىمخصٞبد ٍغغذح ،إّٖب عَبىٞخ اىخيي ٗإالبدح اىخيي،
ٍع ٕزا مضٞشُٗ خشع٘ا ٌٕٗ ٖٝضُٗ سأعٌٖ أعفب الْ ِٞاىَخشط ٗاىغْٞبسعذ ىزم٘ ٌٖٖٝاىْص اىشٗاا ٜسبٌ
أُ ثلط ٕزٓ األفالً الظَٞخ فلال ،ىنْٖب دُٗ الظَخ اىشٗاٝخ ّفغٖبٝ ،ق٘ه اىَخشط ص ع٘عذ عٞن ِٞالِ
رؾ٘ٝئ سٗاٝخ ى٘سّظ اىشاالخ المٞي اىيٞذ ٛرمبرشى ٜص ىقذ أصشد فّ ٜمزبثبد ى٘سّظ دااَبٗ ،ىقذ مبّذ سٗاٝخ
المٞي اىيٞذ ٛرمبرشى ٜرغزٍْٖ٘ ْٜٝز أٍذ ثلٞذ مشٗاٝخ مالعٞنٞخ ٍيٞئخ ثبجصبسح ٗمبُ غَ٘ؽ ٜدااَب ٕ٘ أُ
أص٘سٕب ثمنو ٝغبّٗ ٛصٖب األصي ٜمالً ى ٗ )ٞىنِ اىزصشٝؾبد اىذالبا ٜشٜء ٗاىفٞيٌ اىز ٛسأْٝبٓ شٜء
آخش ،فَٞب ّغؼ اىجلط ثغلو ّصٔ اىَشاٝ ٜف٘ اىْص اىشٗاا ٜثنضٞش ٍضيَب فلو اىَخشط صرٍّ٘ ٜبّغٞيال
ثفٞئَ صاىَشٝط اجّنيٞض ٛاىَ خ٘ر الِ ّص ٍبٝنو اّٗذارغ ،ٜىقذ علو ٍبّغٞيال ىيْص اىشٗاا ٜصسٗؽب
ٍفق٘دح الْذ اشاءرْب ىيشٗاٝخ.
رجذٗ اىلَيٞخ شبانخ ٍٗلقذح ىزىل سفط ابيت اىشٗاا ِٞٞرؾ٘ٝو ّص٘صٌٖ األدثٞخ إىّ ٚص٘ص ٍشاٞخ ٍغغذح
الي ٚاىمبشخ ،فَٞب رفٌٖ ثلعٌٖ اَٞخ اىْص اىَشا ٜمّ٘ٔ عْغب أدثٞب ٍخزيفب ىٔ ا٘اّٗ ْٔٞىغزٔ اىخبصخ ٍضيَب
ىيشٗاٝخ ىغزٖبٕٗ ،زا ثبىعجػ ٍب عبثٖٔ اىَخشط اىفشّغ ٜصعبُ عبك آّ٘ ؽ ِٞؽ٘ه اصْز ٍِ ِٞإٌٔ سٗاٝبد
اىقشُ اىلمش ِٝإىّ ٚص ِٞٞعَْٞبا ،ِٞٞأعٌ اى٘سدح الِ سٗاٝخ صأٍجشر٘ أٝن٘ ٗاىلبشي الِ سٗاٝخ صٍبسبشٝذ
دٗسا ٝ ،زؾذس صآّ٘ الِ اازجبعٔ ىٖز ِٝاىْصٗ ِٞالالازٔ ثبىنبرجٗ ِٞم )ٞرلَال ٍع ٍْغضٓ فٞق٘ه ص ؽ ِٞأسدد
رؾ٘ٝو ٕبر ِٞاىشٗاٝز ِٞإى ٚاىغَْٞب ع٘ثٖذ ثَ٘افٍ ِٞخزيف ٍِ ِٞاجو مبرج ٜاىشٗاٝخ ،فمخص ٍضو أٍجشر٘ أٝن٘
مبُ ٍزفَٖب ىَْ ي أُ اىغَْٞب عْظ ٍغزقو ثزارٔ الِ عْظ اىشٗاٝخ فقبه ى ٜثبىؾش اى٘اؽذ عبُ ىٞنِ ٕزا
فٞيَل ٗىزنِ ٕزٓ سٗاٝز ،ٜىنِ اىصل٘ثخ اىزٗ ٜاعٖزٖب مبّذ ٍع ٍ٘اغْز ٜاىفشّغٞخ ٍبسبشٝذ دٗسا فقذ مبّذ
ٍزضٍزخ ٗإالبدح اشاءح عْٞبس ٘ٝاىفٞيٌ أمضش ٍِ ٍشح ثو ٗؽز ٚرذخيذ ف ٜأالبدح صٞببخ مزبثخ اىْص اىغَْٜٞ
صاىغْٞبسٗٗ ٘ٝظؾذ اىنضٞش ٍِ األفنبس ثو ؽز ٚأسادد أُ رظٖش اىمخصٞبد ٍضيَب مزجزٖب ٍٕ ٜضيَب ساٝزٖب
أّب ،مبُ اىلَو ٍلٖب ٍزلجب ٗابعٞب ٗ ...ىنِ ٍبرا مبّذ اىْزٞغخ ىقذ ظٖش فٞيٌ اعٌ اى٘سدح ثْغخخ عٞئخ الِ سٗاٝخ
الظَٞخ ٗظٖش فٞيٌ اىلبشي ٕ٘ اٟخش دُٗ ٍغز٘ ٙاىشٗاٝخ ىنِ مال اىْص ِٞاىَشا ِٞٞمبّب ٝؾَالُ سؤٝخ صبّلٔ
عبُ عبك آّ٘ ٗىٞظ سؤٝخ مبرج ،ٔٞفٖو خبُ اىَخشط اىشٗاٝخ؟ ّغز ٞع ا٘ه رىل إرا ٍب فنشّب ث ُ اىَغغذ
أعزْ ي اىْص ٍِ خاله ٗصفٔ اىزٝ ٛؾبم ٜغجٞلخ اىْص اىغباػ –أُ صؾذ اىلجبسح -أ ٛاىَزؾ٘ه ،فَِ ثٞبض
اى٘ساخ اىْبصع اىَزلمي ثبىنيَبد إى ٚثٞبض اىمبشخ األّصع اىََزيٜء ؽشمخ ٗاىزٝ ٛغزْ ي ٍفًٖ٘ اٟخش
ثزجلٞخ ٍلجشح ىٞيزقػ مو ٍب ٕ٘ ٍنز٘ة دُٗ اىشع٘ إى ٚؽٞضٞبد اىْص اىجبمشٍ٘ ،افب أٝن٘ ٗدٗسا رل ْٞب اشاءح
ٍزفَٖخ ٗٗاالٞخ ألَٕٞخ اىْص اىَشاٍ ٜغغذ مزبثٞب الي ٚاىمبشخٍ ،ضيَب ٝفٌٖ اىَخشط اىْص اىشٗااٍ ٜنز٘ثب
ص٘سٝب الي ٚاى٘س .
ٍِ ْٕب عبءد ٍمنيخ اىجؾش ٕٗ٘ مٞفٞخ اىَلبىغخ اىغَْٞباٞخ اىغشدٝخ ىيْص اجشنبى ٜاىغشدٗ ٛظشٗساد
اىَلبىغخ ؟

 إَٔٞخ اىجؾشرْجع إَٔٞخ اىجؾش ٍِ مّ٘ٔ دساعخ أخشٍ ٙعبفخ إى ٚاىذساعبد اىلذٝذح ؽ٘ه اىشٗاٝخ ٗاىغَْٞب ٗالِ غش
اىغشد ٗمٞفٞخ اىَلبىغخٗ ،اشاءح أخشٍ ٙخزيفخ ىٖزٓ اجشنبىٞخ اىَضٍْخ ث ِٞاىشٗاٝخ ٗاىغَْٞب.

-

إٔذا اىجؾش
ٖٝذ اىجؾش إىٚ
 -0اشاءح عشدٝخ ى٘ااع اىص٘سح ٗفلو اىنزبثخ اىمجٔ ٗا خزال ٗآىٞخ اىزغٞٞش.
 -0اىزلش )ٝثعشٗساد اىَلبىغخ اىفيَٞخ اىَخزيفخ ىيْص اجشنبى.ٜ

-

ؽذٗد اىجؾش
سبٌ مضشح األفالً اىَغزْذح اليّ ٚص٘ص أدثٞخ إ أُ اىجبؽش ؽذد إغبس ثؾضٔ ف ٜسٗاٝخ صاٍرشأح اىعربثػ
اىفشّغ ٜىينبرت عُ٘ فبٗىض ٗاىفٞيٌ اىَ خ٘ر الِ ٕزٓ اىشٗاٝخ ٗاىز ٜأالرذٕب اىنبررت اىَغرشؽٕ ٜبسٗىرذ
ثْزش ٗأخشعٖب اىَْظش اىغَْٞبا ٜمبسه ساٝظ ،ثغجت أُ ٕزٓ اىشٗاٝخ رؾَو فرٍ ٜزْٖرب إشرنبىٞخ اىؾنبٝرخ
ٗرلذد أص٘اد اىغشد ث ِٞاىقشُ اىضبٍِ المش ٗاىقشُ اىلمشٗ ِٝم )ٞالبىظ اىغْٞبسعرذ ٕرزٓ اجشرنبىٞخ
ٗرؾ٘ٝو اىْص اىنزبث ٜإىّ ٚص ٍشا.ٜ

-

اىذساعبد اىغبثقخ
ىٞغذ دساعزْب ْٕب ٕ ٜاألٗىّ٘ ٍِ ٚالٖب فقذ عجقزٖب دساعبد الذٝرذح ؽر٘ه ٍ٘ظر٘ اىشٗاٝرخ ٗاىغرَْٞب
فْٖبك ٍِ اازشة ٍْٖب ْٕٗبك ٍِ مبُ ثلٞذ الِ ٍب سٍ ٜاىجبؽش إى ٚرقذٗ َٔٝاشاءرَٔٝٗ ،نْْرب أُ ّمرٞش
إىر ٚدساعرخ اىرذمز٘س غررٔ ؽغرِ اىٖبشرَ ٜاىَ٘عررٍ٘خ اىشٗاٝرخ ٗاىغرَْٞب ٕٗرر ٜأغشٗؽرخ ٍبعغرزٞش بٞررش
ٍْم٘سح ٍقذٍخ إى ٚميٞخ اىفُْ٘ اىغَٞيخ ٗرْبٗه فٖٞب أصٍخ اىشٗاٝخ ٗاىغَْٞب ،مَب َٝنْْرب أُ ّمرٞش إىرٚ
اىفصرو اىخربص فرر ٜمزربة فٖررٌ اىغرَْٞب ىيرر٘ ٛد ٛعربّٞزٗ ٜاىرز ٛرْرربٗه فٞرٔ غررش ا ازجربط ٗرلررذدٕب،
ٗىنْْب ّضالٌ أُ ثؾضْب ٕزا ٕ٘ األٗه ٍِ ّ٘الٔ فر ٜرْبٗىرٔ ىقعرٞخ اىغرشد ٗظرشٗساد اىَلبىغرخ اىفٞيَٞرخ
ىيشٗاٝخ.

اىفصو اىضبّٜ
اجغبس اىْظشٛ
 المبحث األولمدخل إلى العالقة بٌن الفٌلم والرواٌة
 المبحث الثانًامرأة الضابط الفرنسً /الرواٌة
السرد واتجاهات الزمن
 المبحث الثالثامرأ ة الضابط الفرنسً /الفٌلم
السرد واتجاهات الزمن
المبحث الرابع
امرأة الضابط الفرنسً
المعالجة السٌنمائٌة :األسلوب والسرد

المبحث االول
مدخل الى العالقه بٌن الفٌلم والرواٌه
احتلت العالقه بٌن االدب الروائً والفٌلم السٌنمائً مكانا مهما فً معظم ماكتب عن السٌنما من
افكار نظرٌه ورؤى تطبٌقٌه وصار البحث فً مناطق االلتقاء واالفتراق بٌن هذٌن الفنٌن مجاال
لكثٌر من االبحاث والدراسات ومحورا دارت حوله االراء المختلفه والمقوالت المتضاربه.
ان محاولة اعادة النظر فً كل ماقٌل فً هذا الموضوع وتكرار االراء لن ٌخدمنا فً شًء فلكل
فرٌق حججه واراءه ومرجعٌاته الفنٌه والفكرٌه التً ادت به الى التزام وجهة نظر بعٌنها ،ولذا
فاننا لن نتوسع فً مداخالت هذا االمر ووجوهه اال بما ٌقدم لنا مدخال صالحا لرؤٌة هذه
العالقه،وبما ٌجعل هذا المدخل طرٌقا ممكنا ننطلق فٌه الى مهمتنا الحقٌقٌه فً هذا البحث وهً
مهمه تطبٌقٌه فً اصلها وان كانت غٌر بعٌده عن الرؤٌه النظرٌه.
ثمة راٌان متناقضان حول عالقة السٌنما بالرواٌة ،وثمة منطقة تمتد بٌن هذٌن النقٌضٌن ،كما
هً العادة بٌن كل نقٌضٌن-:
 الراي االول :وهو الشائع كثٌرا ٌ ،رى ان العالقة بٌن الرواٌة والفٌلم عالقة واجبه وشدٌدةالقوة ،وتنطلق هذه النظرٌه من نقاط االشتراك الكثٌرة بٌن الفنٌن ومن موروث السٌنما الذي
اعتمد كثٌرا من الرواٌات فً تحقٌق االفالم عنها واعدادها،وٌمكن القول ان هذا االمر الٌعنً
الرواٌة حسب بل هو ٌشمل عالقة السٌنما بالمسرح اٌضا ،حٌث تشترك هذه الفنون الثالثة فً
الطابع السردي لها،اي انها تسرد احداثا مع مالحظة مساحة الحرٌه فً هذا الطابع بٌن فن
واخر ،وهذه االصرة التً تجمع هذه الفنون الثالثه انما هً راي شائع سوغه كثرة اقتباسات
السٌنما من هذٌن الفنٌن،وتشابه اهدافهما ووظائفهما االجتماعٌة واثرها فً الحٌاة
المعاصره...فمختص مثل اٌتٌان فٌزٌلٌه ٌعبر عن هذه العالقه( تبدو لً هذه القرابه اٌهامٌه اكثر
مما هً حقٌقٌهٌ..جب ان نرى ان السرد الروائً فً خطوطه االساسٌه ٌمكن ان ٌشكل مادة
درامٌة كما ٌمكن ان ٌشكل مادة روائٌه ،وان ماٌمٌزه الرواٌة هو طرٌقه معٌنه فً تناول القصه
ونموها واغنائها باطار خارجً وتقطٌعها الى عدة امكنه ومزجها بتحلٌل مجرد،وفً الواقع فان
هذه الممٌزات الروائٌةهً بعٌدة عن ان تكون قابله لالستٌعاب فً السٌنما.....) 1ومما قاله
فٌزٌلٌه هو ماٌعبر عنه مورٌس بٌجا (:ان االدب المكتوب ٌستطٌع ان ٌعبر عن االفكار تعبٌرا
اقتصادٌا افضل مما ٌستطٌع ان ٌفعله الفٌلم ،وهذا امر ٌتفق علٌه كثٌر من المهتمٌن بالموضوع
وٌعتقد الكثٌر من الناس ان ذلك ٌنطوي على نتٌجه مفادها ان االدب وسٌله ((فكرٌة)) اما الفٌلم
فمٌدانه((العواطف)) ...)2وعلى الرغم من اتفاق الدارسٌن والنقاد على هذه الصعوبات او وجوه
االختالف العمٌقه بٌن الرواٌة والفٌلم اال ان ثمة امرٌن تجدر االشارة الٌهما:
=1ان كثٌرا من المبدعٌن السٌنمائٌٌن كانوٌحاولون باجتهاد ردم هذه الهوه وهً((فكرٌة))
الرواٌة ،باٌجاد معادل بصري احٌانا او االستفادة من تقنٌات السٌنما ووسائل انتاج المعنى فً
اللغة السٌنمائٌة للتعبٌر عن االفكار المجردة التً تحملها الرواٌة.
=2ان كل المنظرٌن الذٌن تعرضوالهذه العالقة اهملو عنصرا غاٌة فً االهمٌة ٌسهم فً ردم
الهوة ونقل االفكار المجرده سٌنمائٌا فعلى الرغم من عجز الرؤٌة البصرٌة-وهً وسٌط الفٌلم-
عن اٌجاد معادل بصري مضبوط ومعٌاري ٌمكن الركون الٌه دون التباس لالفكار الباطنٌة
وارؤى التحلٌلٌة المجردة فً الرواٌة،على الرغم فان الباحث ٌرى ان اداء الممثلٌن هو قٌمة
مهملة عند كل المنظرٌن فً هذا الباب ،فالممثل ٌمكن ان ٌنجح فً نقل ما ٌعجز عنه البناء
البصري فً لغةالسٌنما ،او فً اقل تقدٌر ٌمكنه ان ٌنقل للمتلقً الخطوط العامة واالساسٌة من

تلك االفكار والتً-بدونهٌ -ستحٌل على الفٌلم ان ٌنقلها بوسٌله من وسائله البصرٌة الممكنة.
 الراي الثانً :النقٌض فً امر العالقة بٌن الرواٌة والفٌلم،فهو ماصرح به بعض السٌنمائٌٌنمثل انغمار برغمان حٌث ٌرى ان الفٌلم العالقة له باالدب فطبٌعة االثنٌن ومادتهما مختلفتان
عادة،وهو ما توسع فً التعبٌر عنه السٌنمائً-الروائً االن روب غرٌٌه فً حوار معه(ان نرى
تطابقات معٌنه بٌن جمل وصور ارى ذلك عدٌم الجدوى وامرا خطٌرا بالنسبة لً:هما مادتان
مختلفتان كلٌا بل متعارضتان ،انا اواصل انجاز اشرطة وكتابة رواٌات ولن اشرطة برواٌاتً
وال رواٌات باشرطتً،النهما فعالٌتان منفصلتان تماما.وٌمكنك ان ترى كل العالقات التً ترٌدها
بٌن السٌنما واالدب بالنسبة لً الارى اٌة عالقة.)3
ان هذه الرؤٌة المتطرفة تبدو استعراضٌة ومجانٌة اكثر من كونها حقٌقة بل ان فٌما ٌفعله غرٌٌه
وبرغمان ماٌدحض ما ذهبا الٌه ،فقد استفاد غرٌٌه من ما ٌسمى(رؤٌة الكامٌرا) فً اٌجاد تقنٌة
فنٌة فً رواٌاته( ان الموضوعٌة السٌنمائٌة الهدف الذي ٌسعى الٌه كاتب الرواٌه فهو ٌرى ان
العنصر اللغوي المالئم للرواٌة الجدٌدة انما هو الصٌغة البصرٌة الوصفٌة التً تكتفً بان تقٌس
وتقوم وتحدد وتصف.. )4ومرة اخرى ٌدحض غرٌٌه ماقاله بخصوص عدم انجازه اشرطه
برواٌاته وال رواٌات باشرطته(لم اقدم الالن رٌنٌٌه نص سٌنارٌو العام الماضً فً المرناباد
فقط بل التقطٌع الكامل للفٌلم اي قدمت له فٌلما متخٌال كامال مزودا بالمونتاج،وهو النص الذي
نشرته فٌما بعد كرواٌه مصورة .)5
اما برغمان فقد اعتاد على كتابة سٌنارٌوهات افالمه بصورة ادبٌة،اي بوصفها نصوصا لغوٌة
ادبٌة ولٌس بمعادالتها البصرٌة او نصوصا سٌنمائٌة بصرٌة كما هو حال سٌنارٌو فٌلم ( سوناتا
الخرٌف)*
ان كالم هذٌن المبدعٌن ٌصدق على مفهوم االقتباس ال على مفهوم الفن الروائً فهما قد افادا
من الرواٌة واو افادة غٌر مباشرة وان لم ٌقتبسا عمال روائٌا بعٌنه وٌحواله الى فٌلم
سٌنمائً...وٌرى الباحث الدكتور طه الهاشمً ان تطور فنً الرواٌة والسٌنما سوف ٌطٌح بهذه
النظرٌه الجزئٌة للعالقة بٌنهما(لقد تطور اسالٌب السٌنما شانها شان الرواٌه الى القضاء على
مفهوم االبطال واختفاء الحبكه وغٌره من عناصر السرد والوصفٌة وهً بهذا انما تعبر بصدق
عن الزمن الذي نعٌشه ،)6بمعنى اخر ان عصر تداخل النصوص وتالحم االجناس ٌمكن ان
ٌكون عصرا لتداخل الفنون دون هٌمنة فن على االخر فً الصٌرورة االبداعٌة النهائٌة اال
بالقدر الذي ٌتحكم به الوسط االبداعً الذي ٌنتمً الٌه النص المنتج..ان شكل العالقه الفعلً بٌن
الرواٌة والفٌلم هو االقتباس ومعلوم ان الدارسٌن ٌضعون االقتباس فً ثالثة انواع حسب ما
قسمها لوي دي جانٌتً-:
اوال :االعداد غٌر المشدود وهو( مجرد فكرة وموقف او شخصٌة ماخوذة من مصدر ادبً ثم
ٌتم تطوٌرها بصورة مستقلة )7
ثانٌا :االعداد االمٌن وهو( ٌحاول اعادة خلق المصدر االدبً بالتعبٌر الفٌلمً محافظا على روح
المصدر االساسً قدر االمكان  )8لقد شبه اندرٌة بازان المعد االمٌن بالمترجم الذي ٌحاول ان
ٌجد المعادالت لالصل.
ثالثا :االعداد الحرفً /االدبً وهو ان (االختالفات بٌن االعداد االمٌن وغٌر المشدود والحرفً
هً فً جوهرها مسالة درجة وفً كل حالة ٌقوم الشكل السٌنمائً المحالة بتغٌٌر المضمون
االصلً االدبً )9
ان الذي ٌبدو لنا من خالل ما عبر عنه لوي دي جانٌتً هو ان تغٌٌر الوسط ٌفضً بالضروره
الى تغٌٌر المضمون وبالتالً فان اي اعداد سٌنمائً مهما كانت انواعه هو مختلف ضرورة عن
االصل االدبً بدرجة او باخرى ،واالمر الذي ٌوله جانٌتً اهتماما هو امكانٌة تداخل انواع
االعداد الثالثة فً عمل سٌنمائً واحد .فالفصل الذي نلحظه فً كالمه ٌوحً بانعدام امكانٌة
استخدام نوعٌن من االعداد بل وجود استخدام نوعٌن من االعداد بل وجود استخدام اكثر من
نوع واحد ،فالرواٌة الملٌئه باالحداث الثانوٌه ستضطر المخرج او المعد السٌنمائً الى تكثٌف

هذه االحداث بصورة ما تسهم فً نقل الحدث الرئٌسً،وفً هذا االمر ٌتوجب علٌه ان ٌداخل
بٌن االعداد غٌر المشدود من خالل اختٌاره حدثا رئٌسا او موقفا مركزٌا او شخصٌة محورٌة
ٌقٌم علٌها فٌلمه وهً كذلك فً االصل االدبً الذي نقل عنه ،واالعداد االمٌن الذي ٌجعله ٌحافظ
على الخط العام لالصل االدبً من خالل االختصار والتكثٌف ومراعاة الفكرة االساسٌه ومقاصد
الرواٌة الرئٌسٌة ،اما محاولته اٌجاد معادالت بصرٌة مطابقة لما هوموجود فً مواضع من
االصل االدبً فهً اعداد حرفً المحالة،وهكذا ففً كل فٌلم تقرٌبا تتداخل االنواع الثالثة
لالعداد كلها فً صٌاغة الرؤٌة الفلمٌة للنص االدبً غٌر انها التمتلك االهمٌة ذاتها .ومعنى هذا
ان مبدأ الهٌمنه هو الذي نصنف الفٌلم حسب نوع معٌن من االعداد ،فاالنواع كلها متوافرة ولكن
النوع المهٌمن هو الذي ٌصبغ الفٌلم بطابعه دون ان ٌلغً وجود النوعٌن االخرٌن ولكنه من
خالل هٌمنته واهمٌته البارزة ٌغطً علٌها وٌحتل مساحة اكبر منهما.

المبحث الثانً
امراة الضابط الفرنسً /الرواٌه
السرد واتجاهات الزمن
 -1جون فاولز ماذا اراد ؟
تعد رواٌة( امراة الضابط الفرنسً) ثالث رواٌة لجون فاولز وثانً رواٌة ٌجرب فٌها كتابة
ماٌعرف نقدٌا بالرواٌة التارٌخٌة ،ومن خالل هذا التجرٌب المقصود نقع فً حٌرة دامغة اثناء
محاولتنا فهم وتصنٌف هذا العمل االدبً ،اذ مامعنى ان ٌتقصد كاتب معاصر على اطالع
ومعرفة بماهٌة عصره وما ٌدور فٌه من قضاٌا وعلى بٌنه تامه من تطور الجنس االدبً الذي
ٌكتب فٌه ،ما معنى ان ٌتقصد كتابة رواٌة تارٌخٌة تتخذ من العصر الفٌكتوري مهادا لها،
وتلتزم الٌات السرد والرؤٌة التً نجدها فً تراث ذلك العصر الروائً ،اهو الحنٌن الى ذلك
العصر؟ ام هً محاولة اعادة صٌاغة العصر االخطر من وجهة نظر المؤلف؟ ام انها محاولة
مؤدبه للسخرٌة من العصر الذهبً لالمبراطورٌة؟ ام هً كما ٌرى مالكولم براد بري(رواٌة
واعٌة ظهرت فً وقت مثٌر لالهتمام كان فٌه العدٌد من الكتاب البرٌطانٌٌن ٌعٌدون التفكٌر فً
عالقتهم بموروثهم )11
ان كثٌرا من النقاد وعلى راسهم المؤلف نفسه صنفو هذه الرواٌة على انها( اوال وقبل كل شًء
هً رواٌة تارٌخٌة  ،)11ونحن هنا امام معضلة النص وقاصد الكاتب وهوما ٌعبر عنه أ.ج.ب.
جونسون( ان ما ٌقوله المؤلف الٌكون بالضرورة دلٌال ٌعول علٌه فً التعرٌف على العمل
 ،)12فمن حٌث رؤٌة المؤلف فهً رواٌة تارٌخٌة مقصودة اراد لها مؤلفها ان تتقٌد باشد
القواعد صرامة وان تلتزم بكل مقومات السرد وعناصره فً مثٌالتها اللواتً ٌقعن تحت نفس
التصنٌف.
اما ماٌبدو فٌها من تجرٌب حداثوي فهو مجرد تموٌه مزعج كما راها احد النقاد ،اما قاريء
الرواٌة فله الحق فً مالحظة هذا( التموٌه) على انه واقعة اسلوبٌة مقصودة تطوح بعٌدا بالصفة
التارٌخٌة التً ٌرٌدها الروائً لعمله ،فان تجرب وبهذه الطرٌقة التً نجدها فً الرواٌة ٌعنً
انك تعاصر فن زمانك وانك تتخارج مع الوصف التارٌخً الذي تدعٌه بعملك وانت فً حالة
اصرارك على الوصف التارٌخً التعدو ان تكون:
 -1مخادعا ٌرٌد السخرٌة من قارئه.
-2واعٌا ٌرى ان االالعٌب التً مارسها التقلل من صفة رواٌته التارٌخٌة.
 -3صاحب موقف فكري ٌرى ان الزمنٌن متطابقان.
ولو اننا حاولنا سبر غور كلمات فاولز لوجدنا اكثر من اشارة الى قصدٌة الفعل فً رواٌته فهو
ٌقول( ان الحوار الحقٌقً فً العام(1867بقدر ما ٌمكن سماعه فً كتب العصر) قرٌب جدا من

كالمنا حتى اننا النعده قدٌما بشكل مقنع .)13لقد اختار فاولز نقطة بعٌنها لتكون بداٌة لزمنه
الروائً ،وهً نقطه تؤكد وعً فاولز واتجاهه وتكشف ماتحت مقاصده :انها سنة(راس المال،
وتطور االنواع) اي سنة ماركس ودارون()1867السنة التً شهدت سقوط الٌوتوبٌا االنجٌلٌه
وبدء نشوء الٌوتوبٌا البشرٌة ،لقد هدم دارون االساس القدٌم فٌما وضع ماركس االساس الجدٌد(
هذا من وجهة نظر فاولز التً ٌشاركه فٌها كثٌرون**)..لقد اراد فاولز ثالث اهداف متداخلة:
 -1ان ٌحتفً ببداٌة العصر الجدٌد الذي قاد الى كسر رتابة الواجب والقٌم الفكتورٌة.
-2ان ٌحتفً بمٌراثه الروائً -التارٌخً ووعٌه به،مخالفا -دون ان ٌصرح بذلك -ماذهبت الٌه
المناهج الفنٌة مابعد الماركسٌة( روب غرٌٌه وروالن بارت).
 -3ان ٌثبت المطابقه الفعلٌة فً اللغة والوعً وبالتالً فهً صورة العالم وتفسٌره بٌن العصر
الفكتوري وعصره الحالً ،كاشفا بذلك زٌف الصورة التً قدمها الفكتورٌون عن عصرهم اذ(
تنتمً الغالبٌة العظمى من الشهود والصحفٌٌن فً كل عصر الى الطبقة المثقفة وقد نجم عن هذا
على امتداد التارٌخ نمط من التشوٌه او الواقع الخاص باالقلٌة ،والتزمت المفرط الذي نعزوه الى
الفكتورٌٌن ونطبقه تطبٌقا متوانٌا على مجمل طبقات المجتمع الفكتوري لٌس سوى راي من
اراء الطبقة الوسطى فً طبائع هذه الطبقة وعاداتها .)14

 -2اسلوب السرد الروائً :
ٌرى تودوروف ان للتالٌف الحكائً ثالث انماط :اثنان منهما ٌرتبطان بالحكاٌة الشعبٌة ،وهما
التسلسل والترصٌع وٌكون التسلسل بتجاور حكاٌات مختلفة ما ان تنتهً االولى حتى تبدأ
الثانٌة،وٌتم الحفاظ على وحدتها بواسطة التشابه فً بناء كل منها ،اما الترصٌع فهو دمج حكاٌة
داخل حكاٌة اخرى وهكذا نجد ان كل حكاٌات(الف لٌلة ولٌلة) ترصع حكاٌة شهرزاد .اما النمط
الثالث فهو التناوب وٌقوم على(رواٌة حكاٌتٌن فً وقت واحد فتقطع االولى حٌنا وتقطع الثانٌة
حٌنا اخر وتستانف الحكاٌة االولى عند انقطاع الثانٌة ،وٌمٌز هذا الشكل طبعا االنواع االدبٌة
التً فقدت كل رابطة لها مع االدب الشفاهً الذي الٌمكنه استخدام التناوب ...)15هناك بعض
الدارسٌن ٌرون ان للسرد الروائً اربعة انساق عامه هً:
( -1نسق التتابع :وهوتتابع مكونات المتن فً الرواٌة والفٌلم على نحو متعاقب دونما قطع او
استرجاع او استباق ،وٌذكر ان هذا النسق هو النظام المهٌمن فً الرواٌة التقلٌدٌة وبخاصة فً
رواٌات القرن التاسع عشر الكالسٌكٌة.
 -2نسق التداخل :وفٌه تتداخل مكونات المتن فٌما بٌنها بحٌث الٌصبح الزمان الداخلً مغٌرا
لضبط توالً الوقائع واالحداث انما ٌقوم المتلقً باعادة تركٌب مكونات المادة الحكائٌة وتنظٌمها
على وفق سٌاقات خاصة.
 -3نسق التوازي  :وفٌه تتقدم مكونات المتن السردي بطرٌقة التوازي بٌن االحداث التً تكونه
،فثمة وقائع تتعاصر فً الزمان وان اختلفت فً المكان بٌد ان ثمة رابطا ٌربط تلك االحداث
وٌوجه تتابعها ضمن سٌاقاتها الخاصة بما ٌفضً اخٌرا الى ضرب من االندماج النهائً.
 -4نسق التكرار :وفٌه تتكرر مكونات المتن الحكائً فً الرواٌة والفٌلم اكثر من مرة تبعا لتعدد
الرؤى وزواٌا النظر التً تعرضهاٌ ،تم التركٌز هنا على اهمٌة الرؤٌا التً تقدم الحدث ،وان
عالقة الراوي تختلف باختالف طبٌعة موقعه من الحدث الذي ٌروٌه.)16.....
أن النظرٌتٌن السابقتٌن تحاوالن الكشف عن انماط البناء الروائً والفٌلمً وانساقه من خالل
النظرٌة البنٌوٌة وهما معا تحاوالن تفسٌر العناصر االساسٌة او البنى المركزٌة وتسجٌلها دون
مراعات للتداخل فً مكوناتها او وجود بنى ثانوٌة تنتمً الى نمط اخر او نسق مغاٌر ،بمعنى
اخر ان محاولة التقعٌد(اي وضع قواعد) ادت الى اهمال ما سوى القاعدة ،اي ان الرؤٌة النقدٌة
تفحص عن النسق االهم وتلغً ما سواه محاولة تصوٌره على انه النسق او النمط الوحٌد.
ان نظرة اولٌة السلوب السرد فً رواٌة فاولز ستكشف لنا قصور التحلٌل االحادي لالنساق

واالنماط،فهً بوصفها رواٌة تارٌخٌة(كما وصفها مؤلفها وبعض النقاد) تحاول تقلٌد بناء
الرواٌة الفكتورٌة فالبد اذن بحسب طبٌعة ذلك البناء ان ٌكون نسق التتابع هو النسق الذي
تلتزمه رواٌة فاولز دون ان تحاول التملص منه ومن عناصره التً تتخذ توالٌا منطلقٌا وزمانٌا
مالوفا ٌلتزم بالرؤٌة االرسطٌة للفن ووحداته الحدٌثه والزمانٌه ،فهل التزمت رواٌة فاولز بهذا
البناء؟.
أن اول ما ٌفاجئنا فً رواٌة فاولز هو مقومات الفصول ،ففً كل فصل من فصول الرواٌة كان
فاولز ٌضع مقطعا من قصٌدة او مقتطفا من كتاب او تقرٌرٌ،فترض ان ٌكون مفتاحا للفصل،
غٌر انه فً الحقٌقة ٌمثل صورة غرٌبة من صور التناص ،اذ ٌمكن بسهولة ادراك ان الفصل
انما هو بصورة ما،تعلٌق على المقتطف الموضوع فً مقدمته ،وكأنه سبب كون الفصل على
هذه الصورة وان الفصل جاء بوحً من ذلك المقتطف ،وهذه اول مخالفة صرٌحة ومقصودة
لبناء التتابع السردي الذي تفترضه النظرٌة فً رواٌة تعلن باخالص انها تارٌخٌة وانها تلتزم
طرٌقة العصر الذي تتحدث عنه،ال العصر الذي تنتمً الٌه.
اما المالحظة الثانٌة التً تكشفها البنٌة السردٌة لهذه الرواٌة فهً ان نسق التتابع او التوالً انما
هو نسق ظاهري ٌبدو فً السطح وانه فً الحقٌقة الٌمكن الٌة رواٌة ان تلتزمه التزاما حرفٌا اال
اذا التزمت بحدث واحد ٌقع بٌن شخصٌات العدد ،فً مكان محدد وزمن محدد اٌضا ،انه ٌلٌق
بالقصة القصٌرة التقلٌدٌة وبالحكاٌة اكثر من لٌاقته بالرواٌة اٌا كان صنفها االسلوبً...فً امراة
الضابط الفرنسً ٌسهل علٌنا متابعة انتقاالت السرد بٌن اكثر من اتجاه بل ان من الٌسٌر
مالحظة النظام التقابلً( المتوازي) بٌن الفصول(2مقابل)4و( 6مقابل )8و(7مقابل  )11ومن
الٌسٌر مالحظة انتقاالت السرد من حدث الى اخر مختلف تماما ،وبوسائل ربط واهٌة(وان كانت
مقصودة بوصفها تمثل وسائل الربط المالوفة فً الرواٌة الفكتورٌة) كما فً ربط نهاٌة الفصل
السادس ببداٌة الفصل السابع ،ونهاٌة الفصل السابع بالثامن وكذلك طرٌقة المؤلف بالتذكٌر(حدثا
او نصا) بما انتهى الٌه مجرى سرد معٌن لتكون االعادة وسٌلة وصل السرد المنقطع ،فقد اعاد
التذكٌر باسباب قبول (سارا) لخدمة( بولتٌنً) التً ختم به الفصل الثامن(اال انه سمع جدوال
صغٌرا بالقرب منه فروى ظماه وبلل مندٌله وربت وجهه ثم شرع ٌنظر من حوله مرة اخرى
 )17فً الثلث االول من الفصل العاشر...
ان االمثلة التً سقناها وغٌرها كثٌر وواضح انما تؤكد لنا ان فكرة التتابع بوصفه نسقا ملتزما
فً رواٌة ذلك العصر او فً رواٌة فاولز بسبب رغبتها فً االنتماء الى ذلك العصر .ان فكرة
التتابع تلك فكرة ساذجة التلٌق بالوعً البنٌوي الذي انجبها والصقها برواٌة القرن التاسع عشر،
ان رواٌة فاولز وهً امٌنه فً كثٌر من مفاصلها واسالٌبها وتقنٌاتها برواٌة العصر الفكتوري
انما تؤكد مرة اخرى مبدا الهٌمنة فً التحلٌل السردي ،بمعنى ان من الممكن بل من الواجب فً
بعض االحٌان ان تتعاٌش االنساق السردٌة جمٌعها فً نص واحد وان كانت الهٌمنة بادٌة لنسق
بعٌنه من تلك االنساق وهذا التنوع فً الوحدة كما ٌسمى هو مبدا حٌاتً -ابداعً ٌنشا من فكرة
مسلمة غاٌة فً البساطة وهً ان االبداع الٌنبنً على صرامة القواعد وان كان ٌحترمها
وٌلتزمها فهو ٌعدها مادة اولٌة وانظمة للعمل ولٌست قوانٌن ثابته.
وٌظل السؤال هنا :ماهو اسلوب هذه الرواٌة واتجاهها السردي؟ ولالجابة ٌحتاج المرء الى
مالحظة اكثر من قضٌة لٌس اهمها مقاصد المؤلف وال مراوغات السرد وانتقاالته لٌصل الى
خالصة مبسترة قد التقنع الجمٌع ولكنها اكثر وضوحا من غٌرها،ان اسلوب هذه الرواٌة هو
االسلوب المالوف للرواٌة الفكتورٌة وقد التزمه الروائً النه اراد الواقعٌة بكل اشكالها واكثرها
صرامة ،اراد ان الٌكون حدثه فكتورٌا بل طرٌقة حدٌثة عن الحدث فكتورٌة اٌضا غٌر انه لم
ٌستطع ان ٌتجاوز بصمة عصره ووعٌه وفكره ،واراد اٌضا ان الٌكون مقلدا هزلٌا لرواٌة
نموذجٌة تعود لعصر من العصور فكانت اشاراته البارعة ومراوغاته السردٌة فً كل الفصول،
ولكنه توج عمله بالفصل الثالث عشر الذي عالج فٌه مفهوم الرواٌة عنده وكسر اٌهام التقلٌد
وااللتزام بقواعد السرد الفكتورٌه ،لقد كان الفصل  13محطة استراحة ومعبر انتقال فً ان معا،

فلو اعدنا الى الفصول السابقة علٌه لوجدنا ان مهمة الكشف والتعرٌف قد تمت من خالل تلك
الفصول ،مكانا وشخصٌات وزمانا وعالقات ،وها نحن نتجه كلٌا صوب الحدث الذي تنتظره
الرواٌة اذن كان البد من محطة استراحة تنقلنا الى مرحلة اكثر تداخال فً البناء السردي لهذه
الرواٌة ،ان طرٌقة القطع المتبادل وهً اقرب الى التوازي وان لم تكن منطبقة علٌه تحٌلنا الى
مفهوم(الترصٌع) الذي تحدث به(تودوروف)***فكل مجرٌات السرد الثانوٌة والداخلٌة
والمتقاطعة انما ترصع مسارا سردٌا واحدا هو المراد فً بناء هذه الرواٌة انه مسار العالقة
الخطره غٌر المنطقٌة لكن الواجبة الحصول بٌن بطلً الرواٌة ،ولكننا نؤمن اٌضا بان القول
بالترصٌع الٌلغً حضور االنماط االخرى وكالتناوب الذي ٌحصل بٌن قصة تشارلز وقصة
بولتٌنً ومثل(التسلسل الذي ٌمكن مالحظته فً محور خادم تشارلز وخادمة خطٌبته) .لقد كان
فاولز واعٌا لما ٌفعل ،كان ٌدري انه(راوٌة عارف بكل شًء) النه ٌكتب رواٌة فكتورٌة التؤمن
اال برواٌة من هذا النوع****
وكان كسر االٌهام على الطرٌقة البرختٌة انتقالة فً السرد واتجاها مخالفا لمسار الرواٌة
بوصفها ملتزمة بالموروث الفكتوري ولكنه كان ضرورٌا الكثر من سبب كما سبق وبٌنا ذلك،
ان ماٌدعوه احد النقاد(مجرد تموٌه مزعج  )18هو فً اللب من وعً فاولز بعصره فضال عن
وعٌه بتقالٌد الكتابة الفكتورٌة الٌس هو العارف بكل شًء فلم ال ٌناقش معرفته بالرواٌة
وٌحاسب افكاره؟ ولعل اشارة فاولز الى برٌخت***** كانت اشارة مقصورة النه استعانة برؤٌة
برٌخت عن كسر الوهم فً المسرح لجعلها فً الرواٌة عنصرا اساسٌا بما هً به رؤٌته
الشخصٌة عن العصر الذي سٌتحدث عنه وعن عصره هو اٌضا فهو الٌستطٌع حتى لو اراد ان
ٌتناسى انه ابن هذا العصر وان وعٌه بفنه انما هو ولٌد ثقافة هذا العصر وان ما فعله من كسر
لالٌهام وخلخلة للمتوالٌة السردٌة-التً اثبتنا زٌف وجودها اصال -فً الرواٌة التارٌخٌة انما هو
الطرٌق الوحٌد الذي ٌمكنه سلوكه(فالحواشً واالشارات المتكرره الى شخصٌات من القرن
العشرٌن وظهور المؤلف نفسه فً العدٌد من المواقف بطرٌقة اقرب الى اسلوب هتشكوك
واختٌار نهاٌتٌن كل هذه تسهم فً تقوٌض القواعد التً كنا نعتقد انه سٌمتثل الٌها .)19

 -3أزمنة السرد فً الرواٌة :
ارتبط الزمن بالسرد ارتباطا جذرٌا من حٌث ان النقاد نظروا الى السرد بوصفه فنا زمانٌا ،مدة
طوٌلة من الزمن وحتى عندما تبدل مفهوم الزمن فً القرن العشرٌن بعد ثورة النظرٌة النسبٌة،
لم ٌخرج السرد على الزمن ولم ٌستغن عنه وانما(بات من االمور المفترضة انه مهما كان نوع
ذلك الزمن فانه ٌتمٌز اوال وقبل كل شًء بالتعددٌة  )21بمعنى اخر ان ثورة الفكر الزمنً
والسردي التً ظهرت فً العقود االولى من القرن العشرٌن لم تلغ الزمن او تنفً وجوده او
دوره وانما كسرت رتابة وسٌطرة المفهوم االرسطً السائد هو الزمن الخطً الذي ٌسٌر
بطمأنٌنة فً اتجاهه المألوف دون كسر او تضخم او توقف او انحراف او انعدام فً بعض
االحٌان.
ان اتجاهات الزمن السردي المعاصر(لم تخرج عن الفكرة الرئٌسٌة التً طرحها توماس مان،
الزمن ٌمثل وسط السرد مثلما هو وسط الحٌاة ...)21غٌر ان الوعً الجدٌد بالعالم ومعطٌاته
ومحاولة اقتناص الجوهر المتخفً وراء المظاهر المراوغة هو الذي انتج لنا زمن (تٌار الوعً)
وزمن ( وجهة النظر) وزمن (الالزمن) فضال عن التصور العمٌق عن تداخل الزمان والمكان
حٌث ٌمٌل االدب الحدٌث الى ان(ٌتمٌز بالشكل المكانً اكثر مما ٌتمٌز بالشكل الزمانً )22
والحقٌقة ان اكثر اشكال االدب(مكانٌة) انما تضمر فً داخلها المكانً زمنا ما ،قد ٌكون
مقصودا من مبدعها وقد تنتجه قراءة المتلقً مهما حاولت الصفة المكانٌة فٌها ان تغقل الزمن او
توهم بعدم وجوده او عدم اهمٌته الن الزمن مندغم فً المكان وفً السرد وفً فعل الكتابة وفعل
التلقً ،كل مل اختلف فً هذا العصر هو ان الزمن لم ٌهد مستقٌما ،بل لم ٌعد ذا متجه متعٌن

فهو قد ٌتحلزن وقد ٌرتد وقد ٌنقطع وٌتصل اوٌكون دائرٌا ،بعبارة اخرى انه زمن الوعً
الزمن الفٌزٌاء وهو ٌستطٌع ان ٌغٌر اتجاه الزمن الفٌزٌائً عندما ٌجعله عرضة للوعً به ،انه
ٌستبطن الزمن فال ٌعود زمنا كالمالوف وانما ٌتخذ اشكاال شتى تختلف الى حد التناقض والى
حد ٌمكن القول معه بان الزمن صار بعدا مكانٌا(كما ٌرى انشتاٌن) ولكن الحقٌقة ان الوعً به
هو الذي تحول وتبدل وصار اقرب الى المكانٌة.
ان الفكرة التً ٌطرحها باختٌن فً دراسته عن( اشكال الزمن) تناسب هذا التحول تماما فهو
ٌؤمن -فً الحٌاة كما فً العمل الروائً -ان ثمة حوارا بٌن االزمنه اي ان اعالقة بٌن اتجاهات
الزمن فً العمل الروائً -مهما كان صنف الرواٌة او موقفها من الزمن -ان تلك العالقة انما
هً عالقة حوارٌة،ان االزمنة  /االمكنة شمولٌة على نحو مشترك فهً تتعاٌش معا وقد تكون
متداخلة بعضها مع بعض او ٌحل احدها محل االخر او ٌعارضه او ٌناقضه او قد ٌوجد كل
واحد منها فً عالقة متداخلة بالغة التعقٌد والسمة العامة لهذه العالقة هً انها عالقة
حوارٌة(بالمعنى االشمل للكلمه  )23وفً رواٌة فاولز امراة الضابط الفرنسً ٌمكن مالحظة
زمنٌن متماٌزٌن لكل منهما ادواته ووسائله وطرق انتاجه فضال عن زمن ممتد غٌر متماٌز
ٌشمل الزمنٌن ،وعلى الصورة التالٌة -:
-1الحاضر الروائً  :وهو زمن الحكً الذي ٌمتلك انٌة الحاضر من خالل الراوي العارف(
فاولز) والذي ٌتحقق زمنه الحاضر بالقراءة والٌوجد بغٌرها بمعنى ان الحاضر الذي ٌسرد فٌه
فاولز رواٌته انما ٌمتلك انٌته من خالل حاضر قراءتنا له،ومن حقٌقة معاصرته فنحن نمٌل الى
جعله حاضرا انٌا اثناء قراءتنا الن تتابع قراءتنا للسرد ٌمتلك صفة االنٌة التً تمٌز الزمن
الحاضر..ان وسائل فاولز فً انتاج هذا الزمن انما تقوم على الحكً اي على وصف الفعل ال
على تمثٌله ،وعلى الرغم من االمكانٌة الزمنٌة الكامنة فً هذا الحكً واحتمال او تحقق انتقاالته
الزمنٌة خارج الحاضر الروائً وداخله فان الخط الممٌز لهذا الحكً انه خط الحاضر المتظمن
لغٌره من االزمنه والذي ٌهٌمن علٌها دون الغائها تماما ،ان عناصر هذا الحاضر الروائً
تتحقق فً كل زاوٌا الرواٌة ولكنه ٌجد تمثٌله االوضح غٌر الملتبس فً مواضع التجرٌب التً
ٌكسر فٌها فاولز انسٌاب الزمن وانسٌاب الحدث الفكتوري المروي  ،وٌمكن التمثٌل علٌها فً
الصفحات ( ) 111 ،48، 39، 28 ،17وغٌرها حٌث ٌكسر الحدث والزمن بمعلومة مستقبلٌة
تتجاوز الشخصٌات وزمنها ولعل التمثٌل االكثر نقاء وقصدٌة هو الفصل الثالث عشر الذي
ٌحاكم فٌه فاولز مهمته الروائٌة بمفاهٌم عصره وبانٌة واضحة وبالزمان الحاضر غٌر القابل
للتاوٌل او االنحراف او حتى محاورة االزمنة االخرى.
 -2الماضً الروائً  :وهو زمن الحدث الفكتوري الذي ٌروٌه لنا فاولز بوصفه(( نائبا عن
االله )) وعارفا بكل شًء واول ما ٌلحظ فً هذا الزمن انه متحقق العبر الحكً والوصف بل
عبر الحوار الذي ٌفتح افاق الزمن على اتجاهاتها المختلفة فالحوار بذاته حاضر فً الزمان
ولكنه ماض من حٌث كونه معادا تشكٌله فً رواٌة عن الماضً ،بمعنى اخر ان حاضر الحوار
ٌتحقق باالستعادة ( فالش باك ) الذهنً وهذا ٌعنً ان ثمة تداخال مانٌا فً االنتاج هو غٌر ما
سٌحدث من تداخل فً التلقً ،ان احداث الرواٌة تجري قبل قرن كامل من كتابة فاولز لها  ،اي
ان ثمة مساحة شاسعة ٌلعب فٌها الزمن بمعونة تقنٌات الروائً ،فهو ٌستعٌد االزمنه كلها وٌعٌد
توزٌعها داخل ذلك الماضً الكلً كما تلعب بها داخل حاضره الروائً ،لقد كانت ادواته فً
تحقٌق هذا اللعب الزمنً هً ادوات الرواٌة الفكتورٌة :التوارٌخ والوثائق والوصف وطبٌعة
االفكار واتجاهات الحوار وبناء شخصٌات فكتورٌة محضة...وقد استطاع فاولز ان ٌوهمنا
باالنتقال الى الماضً من خالل هذه االدوات ،وان كانت قناعته بها -من حٌث انها فكتورٌة او
تمثل روح عصرها -قناعة غٌر تامة بل هً موضع شك دائم كما اوضح فً حدٌثه عن عالقة
العصرٌن اسلوبٌا فً قوله (:ان الحوار الحقٌقً فً العام  1867بقدر( ما ٌمكن سماعه فً كتب

العصر) قرٌب جدا من كالمنا ...) 24ان اهم ما ٌمٌز البناء الزمنً السردي هو امران:
االول/
ظاهرة كسر االٌهام من خالل التغرٌب الذي ٌقارب الرؤٌة البرٌختٌة حٌث ٌكسر فاولز
استمرارٌة الماضً الروائً بالحاضر الخارج على الحدث الماضً من خالل ذكر افكار
وشخصٌات معاصرة ،ومعنى هذا ان الزمن فً رواٌة فاولز لٌس خطٌا كما ٌفترض فً رواٌة
فكتورٌة نموذجٌة بل ان بصمة عصر فاولز ظاهرة فً اكثر افكاره استغراقا فً الماضً
والمنطقٌة الزمنٌة انها تذكره دائما انه ابن عصره المرتبك المتدخل زمنٌا ولٌس ان المسار
الهديء الواضح المعالم الذي توهمنا به الرواٌة الفكتورٌة.
الثانً/
ان الزمن اللغوي كان عونا كبٌرا لفاولز فً التخلص من رتابة المسار الخطً المعتاد ،بمعنى
ان الماضً الذي كان فاولز ٌوهمنا بالتزامه به انما هو عباءة ممتدة تخفً فً طٌاتها ازمنة
اخرى( ماضً الماضً  /حاضر الماضً  /مستقبل الماضً ) بكل تدرجات هذا الزمن وتوالته
وتضاداته وانتقاالته المتوازٌة او المتقاطعة وكانت الوسٌلة الوحٌدة التً التزمها فاولز بحكم
اصراره على التزام تقالٌد الكتابة الفكتورٌة هً استثمار االزمنة اللغوٌة فً الكتابة ،فمن خاللها
صار ممكنا ان نرى حاضرا ومستقبال قابعٌن فً قاع الماضً وان نتوقع ماضٌا مغرقا فً
ماضوٌته دون ان نرتبك او ٌختل المتجه الزمنً العام فً قراءتنا.

المبحث الثالث
امرأ ة الضابط الفرنسً /الفٌلم
السرد واتجاهات الزمن
 -1رؤٌة االعداد :االعداد وتصنٌف النص السٌنمائً:
أن رؤٌة االعداد السٌنمائً تنبجس مع الخطوة االولى فً اختٌار النص( اي ان لحظة اختٌار
النص هً اقرار فعلً بمضمون العمل االدبً وامتٌاز له من باقً االنجازات االدبٌة من جنسه
،النقصد بهذا االقرار دوافع االعجاب باالدب فحسب وانما امكانٌة نقل العمل االدبً الى مٌدان
ابداعً جدٌد هو الفٌلم واعتماد ذلك النص مادة خام لالنجاز الفٌلمً  ،)25واذن فاالختٌار هو
تاسً لرؤٌة االعداد من حٌث مفهوم القراءة ،فالمعد قاريء للنص االصلً ومن حٌث مفهوم
العالقة فالنص ٌحمل فً ذاته امكانٌة تسو اعداده وتحوٌله الى وسط فنً اخر .ومن الٌسٌر ان
نالحظ ان انواع االعداد التً عرضها دي جانٌتً والتً سجلنا تحفظنا علٌها لٌست كافٌة فً
تحلٌل رؤٌة المعد السٌنمائً ،فضال عن اسباب اختٌاره للنص المراد اعداده فالنص ٌظل متحكما
فً االعداد حتى فً اكثر صور االعداد ابتعادا عنه وتجردا منه ،وهذا االمر ٌقٌد حرٌة المعد
كما انه ٌضع العالقة بٌن االصل واالعداد فً ذهن المتلقً فً وضع خطر ٌمٌل ضرورة الى
احد الطرفٌن ،ان الدارسٌن ٌرون( أن السٌنما تستطٌع معالجة االنواع الثالثة الكبٌره من الرواٌة
وهً تصوٌر مرحلة زمنٌة ما ،وتطور حٌاة ما ،او سرد ازمة ما ،ولكن السٌنما التستطٌع ان
تعالج هذه االنواع الثالثة فً الرواٌة بالدرجة نفسها من السهولة والكمال فهً محكومة فً
النوعٌن االولٌٌن ،القٌام باختٌار وباضاءة لحظات معبرة او لوحات اساسٌة وكذلك فانها تبدو
دائما وكأنها تختصر او تقدم اجزاءا منتقاة من اثر ادبً اكثر اتساعا ،وفً النهاٌة فاننً اعتقد
ان هذٌن النموذجٌن من الرواٌة الٌمكنهما مطلقا ان ٌقدما للسٌنما مثال جٌدا تماما على العكس
من ذلك فان الرواٌة -االزمة تقترب من التركٌز الضروري للسرد السٌنمائً  ...)26ان الرؤٌة

التً ٌعرضها فٌزٌلٌة فً ما اقتبسناه منه انفا لٌست جدٌدة وهً نفسها ما عرضه دي جانٌتً من
حدٌثه حول االعداد****** غٌر ان الجدٌد فٌها هو تعٌٌن نوع الرواٌة الصالحة لالعداد
السٌنمائً ،فهو ٌرى ان النوع الوحٌد هو رواٌة االزمة اي الرواٌة التً ٌكون فٌها الحدث
الدرامً ذا اتجاه تصاعدي واضح وغٌر متشعب ولٌست فٌه تفصٌالت تحلٌلٌة او تامالت ،انه
النوع( االكثر اختصارا فً الوقت الذي ٌتم التعبٌر فٌها قبل كل شًء عن طرٌق السلوك
الخارجً لشخصٌاتها .....)27وعلى الرغم من ان رواٌة االزمة التخلو من معوقات ومصاعب
العالقة بٌن االدب والفٌلم فانه بقربها من اطر المسرحٌة تبدو اكثر اقترابا من السرد السٌنمائً
المعتمد على التكثٌف والبناء الصوري ،فضال عن مساحة االمانة فً النقل التً تبقً العالقة بٌن
النصٌن ملحوظة وقائمة دون ان تلغً حرٌة المعد فً عمله النهائً.
ان رواٌة فاولز التً اعدها سٌنمائٌا كاتب مسرحً من طراز (هارولد بنتر) واخرجها منظر
سٌنمائً كبٌر من طراز (كارل راٌز) تنتمً ظاهرا الى الصنف االول(تصوٌر مرحلة زمنٌة
ما) ولكنها فً الحقٌقة تدغم االنواع الثالثة فً قالب واحد ،فهً رواٌة(تطور حٌاة ما) من خالل
استعراضها لوعً وحٌاة وحرٌة( سارة وودراف) وهً اٌضا( رواٌة ازمة ما) من خالل
تقصٌها لالزمة االخالقٌة والقٌمٌة لبطلها(شارلز سٌمشون) فهً اذن رواٌة ثالثٌة الصنف ان
صح التعبٌر وان كان االتجاه االول اوضح على سطحها ومسارها السردي العام ،فانما نحن
ضحٌة خدعة مقصودة واٌهام متعمد اراده فاولز من خالل انتقاءه لهذا العصر مدعما(واقعٌته
المفترضة) بقوائم احصائٌة ومقتطفات تارٌخٌة ومقارنات واحاالت وشروح  ،الرواٌة فً النهاٌة
لعبة بدٌعة ولكنها مراوغة وعصٌة على التصنٌف وهذا ما ٌجعلها صعبة فً حال التفكٌر
باعدادها...فأي انواع االعداد ٌصلح لها؟؟ وهً متماسكة ومقصودة فً كل حركة وسكنة وكل
مافٌها انما هو اساسً فً خدمة حركتها السردٌة وفعلها الروائً حتى ماٌبدو الول وهلة ضربا
من الهذر الزائد واالستطراد غٌر الضروري ،انه روح العصر وروح الشخصٌات وروح الزمن
الغائم المختفً فً مراوغات واضحة ولكنها غٌر مالوفة والبد لها ان تكتب بهذا الشكل وهذه
لٌست محنه فً وعً الروائً ولكنها محنة معضلة فً وعً المعد السٌنمائً ،فكٌف ٌعالج
هارولد بنتر هذه المحنه؟
لقد راوغنا هارولد بنتر اٌضا فقد اهمل االغراء المتمثل فً الصورة التارٌخٌة للرواٌة ،وكان
ممكن ان ٌكون منها فٌلما رائعا ٌكتفً بمتابعة اتجاه السرد الروائً وحبكة فاولز ،مهمال
التموٌهات الحداثوٌة واالشارات البرٌختٌة غٌر المرغوب فٌها ،ولكن بنتر اختار طرٌقة اكثر
وفاءا الصله المسرحً انها طرٌقة (براندللو) التً وظفها فً عمله المسرحً الشهٌر (ست
شخصٌات تبحث عن مؤلف) وهو-اي بنترٌ -خالف االنواع الثالثة المألوفة من االعداد لٌلتزم
نوعا شامال هو اعداد القراءة اي ان المعد بوصفه قارئا ومتلقٌا واعٌا سوف ٌنتج النص المقروء
مضٌفا علٌه معنى اخر وٌستطٌع القاريء  -المعد هنا ان ٌوظف انواع االعداد كلها فً خدمة
رؤٌته المبدعة والحرة للنص المقروء ،فقد التقط هارولد بنتر قٌمته االعداد غٌر المشدود عندما
ركز على اتجاه(شارلز /سارا) مهمال الى حد بعٌد كل االتجاهات االخرى( شارلز/عمه)-
(ماري /سام)(-فارلً /بولٌنتً)(-ماري /سٌدتها) وغٌرها من عناصر التكوٌن فً الحبكة
االصلٌة للرواٌة ،كما التقط بٌنتر قٌمة االعداد االمٌن عندما امسك بحرفٌة عالة بعناصر الروح
الفٌكتورٌة التً سربها فاولز فً اثناء رواٌته ،لقد فهم بٌنتر مقاصد فاولز وكان امٌنا فً نقلها
ولو بطرٌقة مختلفة عما فعله فاولز ،اما االعداد الحرفً فقد حرص علٌه هارولد بنتر فً
مواضع كثٌرة من نصه السٌنمائً كان ٌقوم فٌها بالنقل الحرفً المباشر لما ٌرٌده فاولز،
والسٌما مظاهر الحٌاة فً العصر المقصود ومتعلقاتها.
وهكذا كان اعداد هارولد بنتر مشتمال على انواع االعداد كلها ولكنه مختلف عنها فً صورته
النهائٌة فهو اقرب الى الطرٌقة المسرحٌة التً ذكرناها منه الى طبٌعة الرواٌة ،وقد تكون هذه
المعالجة طرٌقة خاصة لتلمس روح الرواٌة او لمشاركة صانعها وعدم االستسالم الغرائها او
الثبات الذات ولكنها-اٌا كان مغزاها -خرجت على انواع االعداد المألوفة واوجدت نظاما سردٌا

فً الفٌلم ٌختلف كثٌرا فً قواعده وازمنته وتحوالته وعالئقه كما هو فً الرواٌة ولكنه الٌقل
عنه فً الغنى والعمق....بقٌت فً هذا االمر مسالتان :
المسألة االولى /ماذا اراد المعد عندما اختار هذه الطرٌقة فً االعداد؟ وهل كانت ارادته
متوازٌة ومتوافقة مع ما اراده فاولز كما سبق وان عرضنا؟
ان االجابة عن ذلك تبدو غٌر ٌسٌرة ولكننا من خالل بعض المعالجات الفٌلمٌة التً ابتكرها
هارولد بنتر نجده ٌتارجح بٌن السخرٌة من العصر الفٌكتوري( كما فً مشهد استخدام المنظار
المقرب وهولم ٌرد فً الرواٌة اصال) وكما فً مشهد عناق الخطٌبٌن البارد فً اول الفٌلم وبٌن
احساسه بالتشابه بٌن العصرٌن او بعبارة ادق الزمنٌة االزمة العاطفٌة( كما هو واضح فً
المماهاة بٌن ممثلً الفٌلم وابطال الرواٌة) وفً العموم فقد التقط بنتر كثٌرا من مقاصد فاولز
ولكنه انحرف عنها لٌقدم رؤٌته هو لذلك العصر ولالزمة العاطفٌة ولموقفه من الفن والشٌاء
اخرى عرضها فً اعداده.
المسألة الثانٌة /كٌف ٌمكن تصنٌف فٌلم أمراة الضابط الفرنسً وفقا للمنجز السٌنمائً؟ فهل هو
فٌلم تارٌخً كما هو حال الرواٌة الماخوذ عنها؟ ام هو فٌلم تجرٌبً كما هو حال الرواٌة نفسها
فً بعض مواضعها؟ ام هو فٌلم عصً على التصنٌف؟
لقد سبق لكثٌر من المخرجٌن معالجة هذه الرواٌة(السٌنما داخل السٌنما  )28ولكنها المرة االولى
فٌما اظن التً تتعرض فٌها رواٌة تارٌخٌة لهذه المعالجة مع الحفاظ على اتجاهٌن متوازٌٌن فً
السرد وعدم كسر االٌهام والوقوع فً لعبة التماهً الى حد المطابقة(كما سنعرض له فً مبحثنا
عن المعالجة السٌنمائٌة) ،ان فٌلم امراة الضابط الفرنسً ٌعقد اصرة اخرى مع الرواٌة حٌن
ٌكون -كما هً الرواٌة  -عصٌا على التصنٌف القاطع وعندما ٌكون خلٌطا ابداعٌا عالً الجودة
كما هو االصل االدبً الذي نقل منه بٌن رؤٌتٌن وعصرٌن وموقفٌن من الحٌاة والزمن والسرد.

 -2التناوب السردي :
سبق لنا ان بٌنا المقصود بالتناوب بوصفه نمطا سردٌا وبوصفه نسقا بنائٌا وٌمكن التذكٌر هنا
بانه هو نفسه( التوازي) ومن الٌسٌر ان نالحظ ان بنٌة التناوب او التوازي السردي كانت من
ضمن االنساق التً بنى علٌها فاولز رواٌته وان كانت الهٌمنة فً سرد الرواٌة للنسق التتابعً
اكثر من غٌره ،اما فً االعداد الفٌلمً فان نسقا جدٌدا ٌشبه التوازي والتناوب السردي نجده
مستخدما لدى هارولد بنتر فهو ٌمتلك -ظاهرٌا -التبادل المونتاجً الذي نجده فً التناوب
السردي حٌث ٌتم االنتقال من متجه سردي الى متجه مواز،ولكن سرد الفٌلم ٌخالف التناوب
والتوازي فً امر جذري هو هو الثابت والمتحرك فً عناصر السرد ،ففً السرد المتناوب او
المت وازي(ثمة وقائع تتعاصر فً الزمان وان اختلفت فً المكان بٌد ان ثمة رابطا ٌربط تلك
االحداث وٌوجه تتابعها ضمن سٌاقاتها الخاصة  )29أما سرد الفٌلم فنجد فٌه االتً-:
 -1ثبوت الحدث فً السردٌن.
 -2تداخل االمكنة وثبوتها بعض االحٌان فً السردٌن.
 -3تغاٌر االزمنة تغاٌرا مطلقا.
فالسرد االول الذي تمثله عملٌة تمثٌل الفٌلم ٌوازي فً احداثه العامة،السٌما العالقة غٌر
المنطقٌة -والمخالفة للعرض  -بٌن الممثلٌنٌ،وازي عالقة(سارة /شارلز) فً الرواٌة الى درجة
ثبوت هذه االحداث وهو ما ٌلح علٌه هارولد بنتر فً اكثر من موضع ،مثال( مشهد النوم فً
الغابة ،ومشهد نوم البطلة فً غرفتها ،مشهد القطار وحدٌثهما عن اول لٌلة قضٌاها معا ،مشهد
لقائهما بعد غٌابها مع مشهد نهاٌة التمثٌل) فضال عن االشارات اللغوٌة الدالة على ثبوت
االحداث( كما فً مناداة البطل لها باسمها فً الرواٌة...سارة) وغٌرها ،اما ثبوت االمكنه فٌمكن
مالحظته بحكم كون السرد الداخلً ناشئا من السرد الخارجً ،اي ان امكنة التصوٌر وامكنة
الحدث واحدة او تفرض على الحدث ان ٌقع فٌها كما فً مشهد افتتاح الفٌلم ،اما الزمن فٌختلف

بحكم اختالف عصري السرد-فعصر التمثٌل هو القرن العشرون ،اما عصر الرواٌة الممثلة فهو
القرن التاسع عشر.....ان اهم ما ٌلحظ فً البناء السردي الذي اتخذه الفٌلم هو -:
أ -االتجاه الدائري :اذا صحة الصفة  ،فً مسار الحدث فقد كان افتتاح السردٌن واحدا عبر
مشهد الكالكٌت وبدء التصوٌر ،فقد بدء سرد التمثٌل ب(اكشن) وبدء سرد الرواٌة بحركة البطلة
باتجاه الجرف( سارة تنظر الى البحر) ثم افترق السردان ظاهرٌا لٌلتقٌا فً مشهد الختام حٌث
كرر المخرج مشهد الخروج فً القارب من النفق مرتٌن وكانه ٌشٌر الى نهاٌة السردٌن فً
خاتمة واحدة مع ان اتجاه االحداث ٌبدو غٌر متساوق مع هذه الخاتمة الموحده.
ب -التقاطع السردي :ان سعً هارولد بنتر الى التقاط سر العمل الروائً قاده الى تقنٌة التقاطع
فً مفاصل معٌنه من الفٌلم ،فعلى الرغم من ظاهرة التناوب السردي والتً ال تفترض تقاطعا،
اال ان المعد جعلنا نشعر ان من الممكن متابعة السرد االول(سرد الرواٌة) دون الحاجة الى
السرد الثانً وكذلك االمر بالنسبة الى السرد الثانً ،فقد عرضهما وكانهما قصتان منفصلتان كل
منهما تمثل فٌلما ثم اختار نقاطا معٌنا قطع فٌها سرد احداهما باالخرى ،هذا ظاهرٌا ،ولكن
مالحظة مواضع التقاطع فً السرد وما ٌقال فٌها تؤكد لنا وبطرٌقة تدرٌجٌة ولكنها واضحة ان
هارولد ٌسعى الى اثبات التماهً اي وحدة االحداث بٌن السردٌن ،وبالتالً تداخلهما ولٌس
توازٌهما او حتى تقاطعهما ،وٌمكن مالحظة ذلك فً مشاهد( اعادة تمثٌل سقوط البطلة امام
البطل فً الغابة ،نظره الٌها وهً نائمة مقسمة ل 3مرات( فً الغابة /فً سرٌرها /فً المخبأ
بعد الهروب) ،حوارهما فً القطار بعد مشهد السرٌر) وغٌرها من المشاهد والعناصر التً كان
هارولد بنتر ٌسعى الى تاكٌدها والتركٌز علٌها بالقدر نفسه الذي كان ٌركز فٌه على عودة السرد
الى النقطة التً انقطع عندها قبل تقاطع السردٌن ،وان كانت هذه التقنٌة من صنع فاولز الذي
نجح فً ممارستها واٌجاد مواضعها المؤثرة.
ج -خلق التماهً :لقد سعى هارولد بنتر وممثلو الفٌلم الى تصوٌر فكرة غاٌة فً الخطورة وهً
التماهً بٌن السردٌن ،فمع كل خطوة سردٌة فً اتجاه الرواٌة كنا نحس بانزالق خطوة سردٌة
باتجاه الفٌلم صوب المنطقة الخطرة ذاتها ،ان حٌرة شارلز هً نفسها حٌرة بطل الفٌلم وحٌرة
ساره وتقلباتها هً هً مانجده فً سلوك البطلة ،هل كانا عاشقٌن قبل التورط فً الرواٌة؟ ام
انهما انزلقا مع بطلً الرواٌة الى حافة العشق؟
هذا ماال ٌبدو واضحا فً رؤٌة بنتر وهو سر من اسرار هذه الرؤٌة فلو كانا عاشقٌن لخسرنا
مشهد وقوفهما معا على تلك الحافة النهرٌة المرعبة وخسرنا اٌضا الطرٌقة الفذة التً استطاع
فٌها هارولد بنتر ان ٌداغم بٌن سردٌن مختلفٌن او محتوى احدهما فً االخر احتواء غٌر
صمٌمً ،لقد كان التماهً وتبادل المواقع او توحدها هو الحل االصعب ولكنه االمثل واالكثر
فنٌة وعمقا فً االمساك بروح رواٌة فاولز وفً الوقت نفسه تنجٌة الفٌلم من االنفصام او افتعال
التقاطع.
 -3ازمنة السرد الفٌلمً )31(:
بناءا على نسق التوازي الذي اتخذه الفٌلم كان له نظام زمنً ٌقترب من التوازي اٌضا،
فالحاضر الفٌلمً الذي ٌعادل السرد الفٌلمً /التمثٌلٌ ،وازي الماضً الروائً الذي ٌمثله السرد
الروائً /الرواٌة المتمثلة ،وعلى الرغم من ظهور االنفصال بٌن الزمنٌن واالختالف الحاد بٌن
اتجاهٌهما فان اعادة النظر فً هذٌن الزمنٌن توضح لنا عدة نقاط مهمه:
أ -ان نقطة االنطالق الزمنً فً السردٌن كانت واحدة وهً نقطة الحاضر ،ففً مشهد االفتتاح
ٌبدأ السردان زمنٌا ولكنهما انطالقا منها ٌسٌران باتجاهٌن متعاكسٌن ،ففٌما ٌوغل الحاضر فً
انٌته واتجاهه الى االمام ٌوغل الماضً -الذي تمثله الرواٌة -فً ماضوٌته على الرغم من انه

ٌتجه فٌها الى االمام اٌضا ،ان الزمن السردي االول والزمن السردي الثانً ٌتوازٌان هذه المرة
فً نوعٌة المتجه ال فً زمنه ،فكالهما ٌتصاعد الى االمام ولكن الٌلتقٌان والٌمكن ان نؤمن
بتوازٌهما اال فً الصورة االتٌة:
زمن الرواٌة /الماضً الصاعد الى االمام.
زمن الفٌلم /الحاضر.
فنقطة االنطالق واحدة ولكن نهاٌة احداهما هً البداٌة الجدٌدة لالخر ،فهما متوازٌان فً نقطة
او نقطتٌن ال فً المسار كله.
ب -ان كل زمن متجه كان ٌحمل فً داخله ازمنة اخرى تحاوره او تتعاٌش فٌه بالرغم من
تناقضها معه ،فالحاضر فً سرد الفٌلم كان ٌمٌل الى المستقبل كما كان ٌمٌل الى الماضً او
ٌمٌل الى ذاته الحاضره ،كما نجده فً مشهد الدعوة الى الولٌمة /مشهد تذكٌر سارة لشارلز بلٌلة
الفندق وهما فً القطار(حاضر ٌتذكر الماضً) ومشاهد اخرى تؤكد تداخل االزمنة فً سرد
الفٌلم وتحاوره ،فضال عن االزمنة الداخلٌة التً لم تكن تنكشف على السطح بسهولة وٌسرمثال(
نظرة سارة وهً على شاطًء البحر /وهو ٌنظر الٌها وهً نائمة فً غرفتها /انتقاالت فرٌق
التصوٌر من حٌث الزمن النفسً) اما الماضً الذي تمثله الرواٌة فقد سبق لنا عرضه تداخل
االزمنه فٌه وتحاورها وهو فً الفٌلم ذاته فً الرواٌة بحكم كونه تداخال ناشئا من طرٌقٌن اولهما
لغة الحوار وثانٌهما اتجاه األحداث نحو ( المستقبل الماضً)
ج -إن فكرة االنتقال بٌن الزمنٌن كانت مقصودة ومحورٌة وهً لٌست بعٌدة عن فكرة التقاطع
السردي وفكرة التماهً بٌن األحداث ،فلو تتبعنا مجرى الزمنٌن لوجدنا ان الماضً ٌسٌطر بعد
نقطة االنطالق المشتركة بصورة واضحة وان نقاط العودة أو االنتقال إلى الحاضر كانت فً
مواضع رئٌسٌة من تطور فكرة التماهً وان سٌطرة الحاضر لم تتحقق إال مرتٌن فً مشهد
الدعوة إلى ولٌمة أعضاء الفٌلم حٌث ٌأخذ الحاضر مكانا اكبر ولكنه ٌعود إلى فقدانه ،ومع
تسارع خطوات السرد وتسارع خطوات االنزالق فً التماهً ٌصل األمر الى التبادل بٌن
الزمنٌن فكل ماض ٌتبعه حاضر وكل حاضر ٌتبعه ماض فً لقطات ومشاهد متتابعة وفٌها
شًء من السرعة وصوال الى وحدة الزمنٌن فً مشهد الختام.
ء -ان نقاط االنتقال كانت تصر على تاكٌد زمنها حتى فً حال خلو المشهد من أي دلٌل على
انتماءه الزمنً ،ففً مشهد السرٌر كان الزمن غٌر ممٌز فً انتمائه الى الماضً او الحاضر
ولكن صوت الهاتف هو الذي حسم اتجاهه ،وٌلحظ هنا ان وسائل الحضارة هً التً كانت
تعلن حضور الزمن الحاضر( السٌارة ،الهاتف ،مالبس االبطال ،انواع الرٌاضة الممارسة،
نوعٌة المعزوفات الموسٌقٌة ،صوت طائرة الهلٌكوبتر ،القطار الحدٌث،واشباهها)على حٌن
كانت عناصر الماضً ترتبط بزمن بصري( المالبس ،الغابة ،نوعبة العربات،االثاث) واحٌانا
عبر زمن صوتً(موسٌقى العصر ،وقع حوافر الخٌل) واحٌنا عبر ازمنة غٌر
مخصصة(رٌاضة التنس الشبٌهة بالسكواش ورٌاضة رمً القوس).
وتجدر هنا المالحظة ان ثمة تداخال بٌن بعض هذه العناصر او اشتراكا فٌداللتها الزمنٌة فالقطار
كان عبصرا مشتركا ،كما ان صوته كان قرٌبا من صوت طائرة الهلٌكوبتر عندما كان الصوتان
خلفٌتٌن لمشهدٌن داخلٌٌن متخالفٌن فً زمنهما....كما تجدر مالحظة االٌهام البصري الذي ادته
اللوحة المكتوبة فً احد المشاهد( بعد ثالث سنوات) فهً قدتلت زمنا حاضرا ولكن الذي تالها
هو زمن ماض ،االمر الذي ٌكسر التوقع الذي ٌفترضه تسلسلها فً السٌاق.

المبحث الرابع
أمرأة الضابط الفرنسً
المعالجة السٌنمائٌة :االسلوب والسرد
إن رواٌة فاولز التً أراد لها مؤلفها ان تحاكً رواٌات القرن التاسع عشر شكال ومضمونا
وحجما ،البد لها -لتحقٌق الحد األدنى من تلك المحاكاة -ان تتشعب وان تتداخل فٌها اتجاهات
السرد وان تتشابك أحداثها ومعطٌاتها كما هً الحال فً الواقع الذي تسعى الى التزامه فضال
عن اغراء المعرفة المطلقة التً ٌتسم بها دور الراوي العلٌم والذي ٌعطٌه الحق فً الحدٌث عن
كل شًء كٌفما ٌشاء.
ورواٌة هذه صفاتها وهذا أسلوبها تشكل مشكلة جدٌة أمام معدها السٌنمائً كائنة ما كانت
الطرٌقة التً سٌعدها بها الن كل الطرق المألوفة فً اإلعداد البد لها من إهمال الكثٌر مما ٌقال
فً الرواٌة ضرورة ال اختٌارا  ،وقد رأٌنا فً المباحث السابقة ان معد هذه الرواٌة لم ٌكتف بما
فٌها من تشابك سردي فأضاف مستوى سردٌا آخرٌ ،تناوب مع السرد الروائً فأضاف عبئا
واضحا على صورة اإلعداد الفٌلمً عن الرواٌة ،وكانت الحلول الوحٌدة الممكنة لهذه القضٌة
إنما تكمن فً وسائل المعالجة الفٌلمٌة وأسلوبها الذي استخدمه المخرج( كار ل رٌس) بهدى من
رؤٌة المعد وكٌف استطاعت إن تحدد اتجاهات االختٌار من الغنى ألحدثً والسردي الذي
امتازت به رواٌة فاولز ،وهل كانت وسائل المعالجة ضرورٌة أم إنها مفروضة من طبٌعة
الوسط السٌنمائً الجدٌد؟ ولإلجابة عن هذه األسئلة البد من معالجة قضاٌا رئٌسٌة ظهرت فً
معالجة الفٌلم للنص الروائً على وفق آالتً :
 -1أسباب اختٌار الشكل السٌنمائً(التناوب السردي):
سبق لنا القول إن الرواٌة تصنف تحت عنوان الرواٌة التارٌخٌة وكان من الممكن إن تقدم لنا
المعالجة الفٌلمٌة فٌلما تارٌخٌا( كما فً فٌلم سكورسٌزي العالقات الخطرة) دون ان ٌحط من
قدرة
كونه مأخوذا عن اصل تارٌخً وكان ثمة خٌار ثان وهو تقدٌم معالجة حدٌثة ذات معطٌات
عصرٌة لقصة قدٌمة(كما فً فٌلم قصة الحً الغربً المأخوذ عن رومٌو وجولٌت) دون ان
ٌحط منها ذلك ،الن ما ٌحط من الفٌلم إنما عناصره السٌنمائٌة ال أصوله األدبٌة او صورتها
األصلٌة وهنا تكمن معضلة تفسٌر االختٌار ،بمعنى لماذا اختار المعد هذا الشكل حصرا؟
فً الحقٌقة لٌست هنالك إجابة قاطعة عن ذلك وان كان ٌمكن التخمٌن بان للتراث المسرحً
للمعد دورا فً ذلك أو إن المخرج أراد شكال جدٌدا -قدٌما من معالجة هذا النص الروائً...أن
أهم ما ٌلحظ هنا إن فكرة التغرٌب وكسر اإلٌهام ال تظهر فً الفٌلم اال فً مواضع معٌنه على
العكس من النمط السائد فً هذا األسلوب( السٌنما داخل سٌنما)ففً( مشهد البداٌة وفً مشهد
التدرٌب على السقوط فً الغابة ومشهد مناقشة إحصائٌات العهد الفٌكتوري) ٌمكن ان نجد كسرا
لالٌهام وتذكٌرا ان ثمة فٌلما ٌمثل وانه لٌس واقعا ولكن هذه العناصر من الضعف الى حد انها
خدمت االتجاه المعاكس وهو اتجاه التماهً بٌن الواقع والفٌلم والرواٌة ،فالعنصر االول
باشتراكه الزمنً بٌن السردٌن وعنصر التدرٌب بالقطع المونتاجً الذي قام به المخرج لٌداخل
بٌن السردٌن وصوت المروحٌة الذي كان فً خلفٌة االحصاء فً مشهد السرٌر الذي ٌماهً
صوت القطار فً مشهد السرٌر فً سرد الفٌلم ،هذه العناصر فً مواضعها السٌاقٌة لم تنجح فً
تحقٌق التغرٌب وكسر االٌهام  ،هذا بافتراض ان المعد قد وظفها الداء ذلك اما اذا كانت لعبة
ذكٌة اخرى من العاب هارولد بنتر فقد نجح بذلك تماما فً مخادعتنا بها.

 -2العبث بتتابع السرد :
عند مقارنة تتابع السرد فً الرواٌة مع تتابع السالرد الروائً فً الفٌلم نكتشف ان هارولد
بنتر قد تالعب فً تسلسل هذا التتابع دون مسوغات فنٌة او هدف واضح ،والباحث ٌرى ان
هذا العبث بالتتابع هو غٌر االختٌار( وسنعرضه فً نقطة الحقة) الن العبث وقع فً سرد
مختار دون مسو لكسر خطه الزمنً.
أ-مشهد رؤٌة البطل لسارة وحدٌثه مع خطٌبته عنها كان على الشاطًء فً الرواٌة
ص( )23وهو فً بٌت الخطٌبة بعد العودة من الشاطًء فً الفٌلم.
ب -التعرٌف بساره(هواٌتها ،موت أبٌها ،كفالة بولتٌنً لها) تقع فً الرواٌة على مراحل
ص( )95-81(،)61-53(،)24فً حٌن وقعت خارج تتابعها ودمجت جمٌعها فً مشهد
واحد.
ج -مشهد اعالن البطل الزواج من اٌرنستٌنا وقع فً بداٌة الفٌلم(م  )4وكان مكانه بٌت
خالتها فً حٌن كان فً الرواٌة فً بٌت أبٌها وفً موضع متقدم جدا من السرد بوصفه
تذكرا ص (.)121-119
وهناك مواضع أخرى كثٌرة لعب فٌها المعد بتتابع السرد فما الذي أدى به إلى فعل ذلك؟ انه
لٌس االختٌار طبعا ،فلو انه عرض هذه األحداث بحسب توالٌها لما اختل شًء فً الفٌلم
كما إن العبث بمواقعها فً السرد قد أدى بالرواٌة الفٌلمٌة إلى الوقوع فً بعض األخطاء
الواضحة التً سنعرضها الحقا.

 -3خلق التماهً بٌن السردٌن:
لقد سبق ان ذكرت شٌئا حول هذه النقطة ولكن فً هذا الموضع أعرض لطرق المعالجة
الفٌلمٌة فً خلق هذا التماهً وسنجعلها فً المالحظات اآلتٌة :
أ -مشهد االفتتاح( البطلة تمثل بداٌة السردٌن معا فً مشهد واحد)
ب -مشهد السرٌر فً سرد الفٌلم ال الرواٌة( الحوار ٌكشف التماهً من خالل الهزل
والمداعبة
تقول له :سوف ٌعتقدون انً ساقطة.
ٌقول لها ضاحكا :انت كذلك.
فً اٌحاء الى دورها فً القصة وموقف الناس منه )
ج -مشهد فً غرفتهما على السرٌر ٌقومان بأحصائٌة عن عصر الرواٌة( صوت المروحٌة
ٌماهً صوت القطار...فً مشهد السرٌر الالحق بعد ممارستهما الحب فً الفندق اثناء
السرد الروائً)
ء -مشهد البطل ٌنظر الى البطلة وهً نائمة فً الغابة(ٌماهً مشهدٌن :االول عندما ٌنظر
الٌها وهً نائمة فً غرفتها فً سرد الفٌلم ،والثانً عندما ٌنظر الٌها وهً نائمة فً مخبئها
بعد ان طردتها بولتٌنً).
ذ -مشهد التدرٌب على اداء المشهد(ٌقوم القطع المونتاجً بتحقٌق التماهً بٌن السردٌن ،بعد
ان تعٌد مشهد السقوط امامه فً الغابة فً غرفتهما ٌقطع المخرج على السقطة فً الغابة)
و -مشهد استلقائهما على شاطًء البحر(تماهً نظرة البطلة الحزٌنة فً سرد الفٌلم مع
النظرة ذاتها فً سرد الرواٌة وٌقوم القطع بتحقٌق تتابع التماهً)
ز -مشهد الحفلة التً تقام العضاء الفٌلم( تتماهى اكثر من نقطة فً تلك الحفلة مشهد
بولتٌنً مع الممثلة التً تؤدي دورها ،مشهد حوار سارة مع زوجة البطل حٌث ٌتماهى
الحوار حول الحسد مع مشهد لقائهما االول فً الغابة فتكون الخطٌبة فً الرواٌة موازٌة فً

وعً البطلة لزوجته فً الفٌلم)
خ -مشهد ممارستهما الحب ٌتماهى مع وصفها لذهابها للضابط الفرنسً.
ط -مشهد مكان لقائهما بعد  3سنوات( المكان نفسه ٌكون خاتمة لقائهما فً الفٌلم حٌث
ٌحدث التماهً االخٌر فً وعٌه اذ ٌنادي على البطلة بأسمها فً الرواٌة(ساره) مع انها
خارج دور الفٌلم).
ي -مشهد النهاٌة المكرر مرتٌن( هما فً قارب صغٌر ٌجذفان لٌخرجا من نفق مظلم الى
بحٌرة مضاءة بالشمس ومحاطة باالشجار)
لقد خلقت نقطةالتماهً فضال عن نقاط االتصاالت االخرى فً السردٌن ،خلقت حسا
واضحا بالتداخل المقصود فً الرواٌة ،والباحث ٌرى ان المعد والمخرج قد امسكا باللحظة
االساسٌة التً ٌبنً علٌها فاولز رواٌته وهً نقطة المشابهة بٌن العصرٌن ،فالسعً الى
الحرٌة وقٌود المحٌط واالخرٌن هً نفسها ،وكسر الرتابة والعالقات المحسوبة بالربح
والخسارة هً نفسها فً العصرٌن ،أن خالصة فكرة التماهً بٌن السردٌن كانت تسعى الى
فضح هشاشة اطمئنانا الى الواقع ،اننا واثقون به اكثر مما ٌنبغً ولكن مصادفة واحدة
ممكنة الحصول قد تؤدي بنا الى حافة الجنون والفوضى( عندما ٌكون السقوط من مثل هذا
االرتفاع فما هً فائدة الحذر )31

 -4االمكانات المهملة واالمكانات المحولة :
أن قدرة االعداد السٌنمائً على االفادة من امكانات الرواٌة تمثل نوعا من الوعً بهذه
االمكانات ووعٌا بالوسط المنقولة منه ،فٌما ٌخص رواٌة جون فاولز الغنٌة باالحداث
والتشعبات فان ثمة امكانات مهملة كثٌرة كانت رئٌسٌة فً الرواٌة وذات مغزى كبٌر فً
السرد ولكن المعالجة السٌنمائٌة اهملتها  ،بحسب اختٌار المعد وقناعته ،ولعل من اهم هذه
الخطوط واالمكانات هً:
أ -خط العالقة بٌن سام وماري
ب -خط العالقة بٌن سارة وفٌرلً
ج -خط العالقة بٌن شارلز وعمه
ان هذه الخطوط السردٌة ذات أثر فً تحدٌد الحبكة وتصاعدها ،فضال عن مساهمتها فً
تبٌان روح العصر ،ولم تكن المشكلة فً المعالجة السٌنمائٌة فً إهمال هذه العالقات أو
تكثٌفها وإنما فً عدم قدرة الفٌلم على تطوٌعها بما ٌخدم الرؤٌة العامة ،فلو نظرنا بتمعن إلى
عالقة سام وماري لوجدنا اآلتً :
أ -أراد فاولز فً رواٌته أن ٌؤكد فكرتٌن أساسٌتٌن :األولى -إن طبقة الخدم الصاعدة فً
عصر الرأسمالٌة إنما تفتقد إلى األصول الخلقٌة التً مٌزت أسالفها وقد عملت الرواٌة على
إٌضاح ذلك قبل الحدث الرئٌس فً اكثر من موضع..أما الفكرة الثانٌة -فهً تحطٌم صورة
العذراء البرٌئة التً ٌتوارثها الناس عن الفتاة الفكتورٌة ،وهو ما ٌفعله فاولز بمعطٌات
إحصائٌة.
ب -فً الفٌلم غامت صورة العالقة بٌن ماري وسام بل انها توهمنا بأسبقٌتها فعندما ٌزور
شارلز ارنستٌنا لٌصارحها نجد ان الخادمٌن ٌلتقٌان لٌراقبا المشهد بطرٌقة توحً بوجود
الفة سابقة بٌنهما االمر الذي ٌخالف معطٌات السرد عندما ٌسعى سام إلى إقامة عالقة مع
ماري فٌقع التنبٌه من ثالث جهات :شارلز ٌنبه سام  ،وارنستٌنا تحذر ماري ،والسٌدة
بولتٌنً تحذرها من مغبة هذه العالقة.
ج -لقد فشلت المعالجة الفٌلمٌة فً هذا الجانب فً تحقٌق أهدافها ،وثمة مجانٌة فً غٌاب
هذه المعطٌات ،فٌما نراه من احداث فلماذا ٌتابع سام سٌده وما الذي جعله هو وماري ٌجدان
مخبأ سارة وقت لقائها بشارلز ،ان هذه القضاٌا موضحة فً الرواٌة بشكل جلً وكان من
الممكن االستفادة من الحوار او من مشهد واحد الٌضاح ذلك فً الفٌلم ،ولكن المعالجة لم

تفعل ذلك وغامت النتائج بسبب عدم وضوح االسباب والمسوغات ،أن المثال السابق ٌمكن
تعمٌمه فً العالقات االخرى ،السٌما عالقة شارلز بعمه وهً عالقة محورٌة تحددها
الرواٌة منذ الفصل الثالث ولها دور كبٌر فً حسم اتجاهات السرد وتسهٌل قرار شارلز
بترك ارنستٌنا وتهدٌم مفهوم الواجب الفكتوري وكشف زٌف العالقات االجتماعٌة،
واالقتصادٌة فً ذلك العصر ولكن المعالجة الفٌلمٌة اهملت هذا االمر تماما وبالتالً خسرت
امكانات روائٌة وداللٌة فً تبٌان مسوغات القرار الخطٌر الذي سعى الٌه البطل.
أما االمكانات المحولة فأوضحها على االطالق واهمها فً الوقت نفسه تحوٌل المعالجة
السٌنمائٌه صوت الروائً العلٌم الى مستوى سردي متكامل فقد حول هارولد بنتر
والمخرج كارل راٌس صورة الوصف التً التزمها صوت الراوي الى بناء سردي متواز
مع بناء السرد الروائً...ومن االمكانات المحولة اٌضا المعالجة البارعة لالحصائٌات التً
تخص احوال المرأة فً العصر الفكتوري  32فقد حولها الفٌلم الى اٌماءات بصرٌة موظفة
داخل السرد وغٌر مفتعلة ،فعندما ٌذهب شارلز للبحث عن سارة ٌمر باماكن تعطً المعانً
نفسها التً تعطٌها تلك االحصاءات .وفً العموم فان التحوالت الذكٌة للوصف والحوار
وتسلسل السرد والمستوٌات والتقاط الخط االهم كانت هً افضل واجمل مافً المعالجة
السٌنمائٌة ولكنها التمنع من القول ان زمام خطوط السرد قد افلتت فً اكثر من
موضع(الطبٌب وسام وماري وخالة ارنستٌنا ووالدها وهً نفسها احٌانا) كل هؤالء كانوا
فً معظم االحٌان ٌمارسون افعاال مجانٌة غٌر مبررة وال تتناسب مع خطوط السرد ولم تتم
معالجتها فٌلمٌا بالطرٌقة نفسها التً عولجت فٌها روائٌا ،بقٌت نقطة واحدة فً هذا الموضع
هً تحوٌل النوع السردي ،ففً اكثر من موضع من الفٌلم كانت تتم(تحوٌالت من الحكً
الى التمثٌل  )33وبالعكس وٌمكن توضٌح ذلك باالمثلة االتٌة:
أ -لقاء االب بشارلز كان فً الرواٌة حكٌا ضمنٌا فقد ورد وصف المقابلة اثناء حوار شارلز
وارنستٌنا على الشاطًء ولكن الفٌلم حوله من الوصف الى التمثٌل فقد كان هناك مشهد لقاء
وحوار بٌن الرجلٌن وربما كان مسو هذا التحوٌل فً المعالجة الفٌلمٌة هو اٌجاد تسلسل
منطقً للعالقة ولكن الالمنطق نفسه ٌكمن -فً لغة ذلك العصر – فً لقاء شابٌن لقاء علنٌا
قبل اعالن خطوبتهما ،وهو ما لم تقع فٌه الرواٌة.
ب -تحوٌل االحصاءات الى معادالتها البصرٌة السردٌة التً تتضمن الحوار احٌانا وقد
سبقت االشارة الى ذلك.

 -5األداء بوصفه معالجة :
أن الممثل ركن اساسً من اللغة السٌنمائٌة والبد من حسبانه فً اثناء تناول المعالجة
السٌنمائٌة فهو لٌس طاقة حٌادٌة ولٌس كما مهمال بل هو احٌانا المعادل الوحٌد المكانات
روائٌة عصٌة على التحوٌل الى السٌنما ،وفً ما ٌخص( امراة الضابط الفرنسً) ٌمكن
ال قول ان مٌرٌل سترب وجٌرمً اٌرونز ،قد عوضا النقاط التً فشل االعداد فً معالجتها
وكانت مالمحهما واداؤهما معٌنٌن على نقل الداللة واتجاه السرد  ،هذا ما صرح به جون
فاولز نفسه على الرغم من انه ٌرفض تجسٌد ممثلٌن لشخصٌات رواٌاته واقتران الشخصٌة
الروائٌة باسم ممثل(لقد اعجبت اعجابا شدٌدا بالممثلة مٌرٌل سترب وهً تؤدي دورها فً
فٌلم امراة الضابط الفرنسً اال اننً لست سعٌدا الضطرارها هً او أي ممثلةاخرى ٌسند
لها ذلك الدور الى تقدٌم تلك الصورة للقاريء  )34وكالم فاولز هنا ٌحٌد لنا الى قبول
الروائٌٌن انفسهم او
رفضهم تحوٌل رواٌاتهم الى افالم -وربما بشروط – واالداء امر الٌمكن اهماله ٌكفً فقط
ان نعود الى مشاهد(حدٌث مٌرٌل سترٌب فً الغابة عن الضابط الفرنسً ،مشهد االفتتاح
ولقائها االول بشارلز ،مشهدها وهً تنتظره وهو ٌخلع مالبسه لٌمارسا الحب ،مشهد لقائهما
االخٌر ،مشهد اتصاله بها وزوجها حاضر ،مشهد تأمله لها وهً نائمه فً غرفتها) بل فً

المشاهد كلها لنجد ان أي اداء اخر الي ممثل اخر سوف ٌكون معالجة مغاٌره ،وفً ظن
الباحث انها لن تكون مطابقة لما اراده فاولز او ما نجده فً العمق الخفً من رواٌته وفً
اعدادها الذكً المتناوب السرد ،ان أي ممثلة اخرى -فً ظنً -ستعجز عن تحقٌق التماهً
الذي انبنت المعالجة السٌنمائٌة علٌه واي فشل فً ذلك ٌعنً فشل المعالجة ذاتها النها لن
تعدو ان تكون (سٌنما داخل سٌنما) كما هً حال افالم كثٌرة.
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اىفصو اىضبىش
إعشاءاد اىجؾش
-

ٍْٖظ اىجؾش
أداح اىجؾش
ٍغزَع اىجؾش
الْٞخ اىجؾش
رؾيٞو اىلْٞخ

 ٍْٖظ اىجؾشأخزبس اىجبؽش ىجؾضٔ اىَْٖظ أى٘صف ٜاىزؾيٞي ٜف ٜالَيٞخ دساعخ اىَبدح اىَلشٗظخ ٗىنُ٘ ٕزا اىَْٖظ
ٝل ٍ ٜغبؽخ ٗاعلخ ىيزؾيٞو ٗاىنم) ،ؽٞش أُ اىجبؽش ابً أٗ ثفشص األفالً اىَ خ٘رح الِ سٗاٝبد
أدثٞخ ٗاشء سٗاٝخ ٗاؽذح ٍِ ثْٖٞب.

 أداح اىجؾشأعزخذً اىجبؽش رؾيٞو األفالً ٍِ خاله عٖبص الشض اىغ ٜدٗ ٛرىل ىلذً ر٘فش ّغخ ىٖزٓ األفالً
عَْٞباٞب.

 ٍغزَع اىجؾشاخزبس اىجبؽش سٗاٝخ اٍشأح اىعبثػ اىفشّغٗ ٜاىفٞيٌ اىَ خ٘ر الِ ٕزٓ اىشٗاٝخ.

اىفصو اىشاثع
 اىْزباظ ا عزْزبعبد -اىَقزشؽبد

 النتائج :أوال :إن اإلعداد المتأنً والذكً هو الذي ٌحافظ على جوهر النص الروائً وٌعطً للفٌلم بنٌته الخاصة
التً تنسجم مع فكرة النص األدبً األساسٌة وتقاطعه فً بنائه الروحً.
ثانٌا :أن عناصر اللغة السٌنمائٌة عالمات مساعدة للتعبٌر عن أفكار الكاتب السردٌة كالمونتاج واإلضاءة
وحتى أداء الممثل.

 االستنتاج :أن النص السٌنمائً هو نص مستقل بذاته عن النص األدبً وله خصوصٌته مثلما للرواٌة
خصوصٌتها وٌتمتع بلغته المختلفة عن لغة الرواٌة.

 التوصٌات :أوالٌ:وصً الباحث بدراسة السٌنما كونها جنس مستقل فً كلٌات اآلداب واإلعالم مثلما تدرس كلٌات
السٌنما موضوع الرواٌة.
ثانٌاٌ :وصً الباحث باقتباس الرواٌات العراقٌة فً أعمال سٌنمائٌة قصٌرة كون هذه األفالم تركز على
فكرة الكاتب الجوهرٌة وتعطً للمخرج الحرٌة فً إنجاز فٌلمه وقراءته بشكل مختلف عن اإلعداد لفٌلم
طوٌل.
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