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قراءة في كتاب »دراسات في بنية الوسيط السينمائي« لقيس الزبيدي

صالح الصحن)1)

„قراءة كتاب جيد صعبة تماًما ككتابة آخر جيد“ غوته

مرة	أخرى	يرفدنا	املخرج	والكاتب	الباحث	قيس	الزبيدي	بكتاب	معرفي	جديد	بعنوان	)دراسات	في	
بنية	الوسيط	السينمائي(	من	إصدارات	دائرة	الثقافة	في	الشارقة	2018،	إذ	يتناول	في	ثالثة	عشر	فصال	
البصرية	 املركبات	 بتحليل	 ويهتم	 لفكر	سينمائي،	 الفلسفي	 العمق	 األهمية	عن	 في	غاية	 موضوعات	
والسمعية	وتشريح	ما	تنطوي	عليه	من	شكل	ومضمون	وبناء.	وقد	شرع	في	فصله	األول	عن	اشتراطات	
كتابة	السيناريو،	في	تحليل	بنية	الوسيط	السينمائي	وبنية	الفصول	الثالثة	وعناصر	السمعي	الثالثة	
والبنية	السردية	ومفهومات	متعددة	في	نظرية	السينما	املعاصرة	ومصطلح	لغة	السينما	وكيف	ندرك	
املونتاج	 مرئي	وكذلك	 مرئي	وال	 وما	هو	 واللون	 الزمن	 لقراءة	 الالفت	 املرور	 مع	 األدب	 ونقرأ	 الصورة	
والسيمياء	وما	هو	دور	بريشت	وتغريبه	في	التقرب	من	نظرية	فن	السينما	وغيرها.	ولم	تكن	خاصية	
السينما	عن	األدب	غائبة،	ففيها	الصورة	وكذلك	الزمن	الحاضر	وانتقاالته	بين	املا�شي	واملستقبل،	

بالتناغم	السمعي	والبصري	مًعا.

أننا	نتحدث	عن	 البنية	السينمائية	أمام	املؤلف	إمكانية	تعبير	مخالفة	للسرد	األدبي.	ومع	 	تضع	
لنا	فروقات	وخالفات	جوهرية	 التشابه	يكشف	 في	هذا	 التدقيق	 بين	األدب	والسينما،	لكن	 التشابه	
عدة:	عليه	يركز	الكاتب	على	وحدات	ثالث	قد	تكون	هي	الركيزة	األساسية	ألي	بنية	تتعلق	بالوسيط	

السينمائي:	

ملموس	. 1 مكاني	 زمني/	 بناء	 إنتاج	 إعادة	 صور:	 سلسلة	 الصورة/	 خاصية	
حسًيا	للعالم	الخارجي.

)1)	مخرج	تلفزيوني	وأستاذ	جامعي	في	فلسفة	الفنون	السينمائية	والتلفزيونية.
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نقطة	. 2 الحاضر	تشكل	 في	 السينما	يجري	 في	 أن	كل	�شيء	 في	 خاصية	تكمن	
أي	 الحاضر.	 دائما	 يعني	 الفيلم	 في	 �شيء	 كل	 ألن	 واملستقبل(.	 املا�شي	 بين	 الوصل	

فلسفًيا	االنتقال	زمنًيا	من	املا�شي	إلى	الحاضر.
السرد	. 3 طريقة	 بخالف	 وهو	 عموًما.	 والسمعي	 البصري	 تطابق	 خاصية	

األدبية،	ففي	األدب	يكتب	وصف	املرئي	واملسموع	بالتتابع،	بينما	في	السينما	يتزامن	
املرئي	واملسموع	في	الوقت	نفسه.

تتطلب	بنية	الفيلم	ثالث	مراحل؛	األولى	هي	وحدة	النص	املؤلف	درامًيا	أدبًيا	والوحدة	الثانية	هي	
النص	الفني	السمعي	بصري	للتصوير	والوحدة	الثالثة	الناتج	الفيلمي	ذاته.	هنالك	دائًما	بداية	ووسط	
ونهاية	و«موضع«	محدد	تنتقل	فيه	البداية	إلى	استهالل	ومواجهة	وحل،	وهو	ما	يصل	بين	الحكايات	
جميعها،	سواء	ما	كان	منها	قائًما	على	خرافات	أم	أساطير	أم	ملحمة	أم	مسرحيات	أم	روايات	أم	أفالم،	

ل	كما	يقال	منذ	بداية	ابتكار	الحكايات. ِ
ّ
ِتَب	أو	ُمث

ُ
كل	�شيء	ك

وحتى	بناء	الحكاية	املعروف	ببدايته	ووسطه	ونهايته	ولكنه	مغذى	بصراع	يحمل	مستويات	ثالثة	
وهي	املادي	والعقلي	والعاطفي،	وهو	األمر	الذي	يدلنا	على	أن	كل	�شيء	ال	يرتبط	بمثل	هذه	املستويات	

يعد	خارًجا	عن	إطار	الحكاية.

	وقبل	الشروع	في	تفاصيل	املراحل	التي	تمر	بها	عملية	كتابة	السيناريو	األدبي	يحدد	الكاتب	بداية	
ثالث	مراحل	تمر	بها	عملية	إنجاز	الفيلم:

نص	درامي	أدبي	سمع/	بصري	يجري	تأليفه	للسينما.	. 1
نص	درامي	فني	–	سمع/	بصري.	. 2
منتوج	الفيلم	السينمائي.	. 3

وتتألف	األعمال	الدرامية	أساًسا	من	فصول	ثالثة:	

والتطور	 رغباتها	 ويوضح	 الرئيسة	 الشخصيات	 ويقدم	 للحكاية	 االستهالل	 األول	 الفصل	 يؤسس	
)املواجهة(	وفي	الفصل	الثاني،	يؤسس	ملا	يحدث	في	الفيلم	وكيف	يسير	الحدث	وما	هو	النزاع	األساس	
الذي	تنخرط	فيه	الشخصيات	وتواجه	فيه	املعّوقات	وتصارعها	بهدف	تجاوزها	وحلها.	ويدور	الحل	في	
الفصل	الثالث	حول	حدث	أو	فعل	ينهي	الحكاية،	بحل	النزاع،	فعل	يؤدي	إلى	تخفيف	التصاعد	ويقود	
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إلى	النهاية	التي	ال	يأتي	بعدها	�شيء.

الوحيدة	 الوسيلة	 املونتاج	 في	 يرى	 ألنه	 مونتاًجا.	 �شيء	 كل	 وقبل	 أوال	 هي	 السينما	 إيزنشتين	 يرى	
السحرية	املؤثرة	التي	تصنع	الفيلم،	بينما	هناك	من	يرى	السيناريو	األدبي	أساس	الفيلم	السينمائي،	
ومن	ثم	علينا	أن	نبحث	جدليا	في	العالقة	بين	االثنين،	فبما	أن	املونتاج	هو	من	ناحية	بنيوية،	عالقة	كل	
�شيء	)كل	عنصر	فني(	بكل	�شيء	)بكل	عنصر	فني(،	فيجب	علينا	أال	نرى	فيه	املرحلة	األخيرة	في	الفيلم.	
ودراموتورغيا	 املونتاج	 »يخضع	 صائب:	 بشكل	 كتب	 أن	 فرايلش	 سيمون	 الرو�شي	 للناقد	 سبق	 وقد	
السيناريو،	أي	درامية	العمل	الكلية،	في	ما	بينهما،	لعالقة	جدلية.	فاملونتاج	يعطي	الدراماتورغيا	شكلها	

النهائي،	بينما	تحدد	دراماتورغيا	السيناريو	أصال	الحلول	املبدئية	للمونتاج	الالحق«.	

ويمر	الكاتب	في	هذا	الصدد	على	تجارب	غريفيث	وكوليشوف	وورشة	ماركيز	وتجربة	نجيب	محفوظ	
مع	صالح	أبو	سيف	وكذلك	الجهد	الذي	بذله	سيد	فيلد	في	معرفة	السيناريو	وإيجاد	تعريف	مالئم	
للبنية	بعد	مشاهدة	كثير	من	األفالم	وقراءة	للسيناريوهات	ويبين:	أن	تبني	أو	أن	تركب،	أو	أن	تعرف	
حًقا	عالقة	األجزاء	بالكل.	وهنا	يذكر	الكاتب	بميخائيل	روم	الذي	يرى	كيف	أن	خصيصة	الفيلم	تشكل	
عناصر	مبعثرة	في	كل	متماسك،	لكن	هذا	ال	يعني	أن	املونتاج	عملية	تقنية	صرف،	وإنما	منحى	جمالي	
الحكاية	وكيف	نسردها	 نركب	 أي	كيف	 ماذا(	 الـــ	 فيلميا	سرد	 )كيف	يحدث	 الدال	على	 املعنى	 يعزز	
ونرويها،	وهذه	الـ	)كيف(	ما	هي	إال	سعة	فائقة	من	الخيارات	املتعددة	واملختلفة	للطرائق	التي	يحدث	

فيها	املونتاج.

 2( أيضا	 وهناك	 فيلونوف	 لدى	 طريقة	 و11	 تيموشنكو	 لدى	 مونتاج	 طريقة	 	15 الكاتب	 يذكر	 	
املونتاج	 منها	 األسلوب،	 تختلف	من	حيث	 بوظيفة	سردية	 يتمتع	 املونتاج	 	مونتاجيا،	ذلك	ألن	

ً
شكال

املكان،	 في	 واملا�شي	 الحاضر	 فيه	 يتزامن	 الذي	 والعمودي	 الزمن	وخطيته	 بتتابع	 يقترن	 الذي	 األفقي	
فزمن	امليزان	كادر	هو	اللقطة،	ومكان	امليزان	سين	هو	املشهد،	بوصفه	تعبيًرا	مكانًيا	عن	الفكرة،	وبيان	

فاعلية	العالقة	بين	فيزياء	املكان	وفيزياء	الشخصية	وموضع	الكاميرا	وكيفية	حركتها.	

وبعدها	وضع	بودفكين	خمس	طرائق	للمونتاج	فيها	التناقض	والتشابه	والتزامن	والتوازي	والالزمة،	
بينما	طرح	إيزنشتين	أيًضا	خمس	طرائق	للمونتاج	وهي	املتري	واإليقاعي	والنغمي	وفوق	النغمي	والذهني	
وبهذا	أكد	باستمرار	أن	املونتاج	هو	عصب	السينما	وهو	الحل	األجدر	للغتها	الصورية.	أما	كريستيان	
ميتز	فقد	رأى	أن	املونتاج	لم	يعد	العامل	املهيمن	على	لغة	السينما،	بعد	أن	أدرك	أن	العالمات	لها	أثر	
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كبير	في	التعريف،	فيما	يرى	جيل	دولوز	أن	فلسفة	الصورة	-	الحركة	ال	تخرج	عن	مبدأ	أن	الفيلم	يبنى	
على	حركة	الصورة.	أما	ليف	فولونوف	صاحب	كتاب	)الفيلم	كمونتاج(	فيرى	أن	املونتاج	شأن	جمالي	
ومونتاج	 الحركة	 ومونتاج	 واحدة	 لقطة	 في	 املصور	 املشهد	 مونتاج	 أن	 على	 وقد	صنفها	 تعبير	 ولغة	
ومونتاج	 الواقعي	 الزمن	 في	 التدخل	 ومونتاج	 الصوت	 ومونتاج	 الحوادث	 ربط	 ومونتاج	 الزوايا	 تنوع	
املوضوعات	ومونتاج	التداعي	ومونتاج	داخل	اللقطة	ومونتاج	بمساعدة	طرائق	خاصة	كاملزج	واملسح	

واالختفاء	ومونتاج	بمساعدة	عناوين	بينية:	لوحات	مكتوبة،	ومونتاج	أشكال	خليطة.

في	 األمر	حددت	 نهاية	 في	 لكنها	 عدة	 	
ً
وأشكاال طرائق	 السينما	 تاريخ	 عبر	 املونتاج	 وظائف	 اتخذت	

مجموعتين:	

عبر	 التجاور	 لقانون	 وفًقا	 لقطات	 سرد	 في	 طبيعته	 تكمن	 الذي	 األفقي	 املونتاج	 إلى	 تنتمي	 األولى	
التعارض	والتكامل.	

والثانية	تنتمي	إلى	املونتاج	العمودي	الذي	تكمن	طبيعته	في	سرد	لقطات	وفًقا	لقانون	التزامن.

مع	تبيان	أن	ما	جعل	من	الفيلم	خاصة	لغة	مستقلة	مكونان:

1.	اللقطة	الكبيرة.	
2.	املونتاج.

األشياء	 نرى	 املشاهدين	 نحن	 يجعلنا	 ما	 وهي	 السينما،	 فن	 إلى	 الطريق	 مهدت	 الكبيرة،	 فاللقطة	
بطريقة	ال	يمكن	أن	نراها	في	الواقع	أبًدا:	لقطة	مجهرية	تقترب	من	الوجه،	لتخلق	حالة	فريدة	تستثير	

التماهي	عند	املشاهد،	إنها	رؤية	في	العمق،	إنها	شعر	السينما.

الزمن	 بين	 العالقة	 في	طبيعة	 التحكم	 أي	 السرد	 في	زمن	 التحكم	 إمكانية	 املونتاج	 	تعطي	وظيفة	
الـ	»ميزان	سين«	في	العالقة	بين	الزمنين	ملصلحة	الزمن	 الواقعي	والزمن	الفني،	بينما	تتحكم	وظيفة	
الواقعي	على	حساب	الزمن	الفني.	وينظم	املونتاج	الصور	في	الزمن،	أما	امليزان	سين،	فينظم	الصور	في	
املكان.	وكما	هو	معروف،	فإن	املكان	ال	ينفصل	عن	الزمان،	وهما	يشكالن	وحدة	ال	تنفصم.	فاملكان	
يخضع	للزمان	في	حالة	املونتاج،	بينما	يخضع	الزمان	للمكان	في	حالة	امليزان	سين.	ومع	أن	الصراع	كان	
لية	تركيب	الصورة	بوساطة	»املونتاج«	ومن	يؤمنون	بأولوية	احترام	املكان	 بأوَّ حاًدا	بين	من	يؤمنون	
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الفيزيائي	بوساطة	»امليزان	سين«.	إال	أن	تاريخ	السينما	يبّين	لنا	أن	ال	هذا	التيار	وال	ذاك،	استطاع	أن	
يستغني	عن	املونتاج.	ألن	املونتاج	-ببساطة-	هو	قدر	السينما.	

العناصر	 الداخلية	مع	 الداللية	من	عالقته	 نُتج	وظيفته	
َ
وت الحكاية	شكل	نظام	 في	 الزمن	 يمارس	

شكل	بنية	الفيلم	الدرامية.	وكما	يحافظ	زمن	السرد	على	تتابع	زمن	الحوادث	منطقيا،	
ُ
األخرى	التي	ت

	يتقيد	منطقيا	بتتابع	زمن	الحوادث.	وتنشأ	عندئذ	»مفارقة«	بين	زمن	الحكاية	وزمن	
ّ
يمكن	أيًضا	أال

الزمن،	أي	إن	هناك	 الكاتب	لن	يحدث	بمعزل	عن	 الذي	يقصده	 التشكل	 الفني.	هذا	 الحكاية	 سرد	
مسألة	بناء	خط	زمن	الحكاية،	وخط	زمن	سرد	الحكاية،	وإجراء	عالقات	بينهما.

ا	بأكمله	بوحدة	زمانية	مكانية	واحدة	
ً
يقول	الكاتب:	»نحن	ال	نجد	في	تاريخ	السينما	فيلًما	مصوغ

	،Alfred	Joseph	Hitchcock	هتشكوك	جوزيف	ألفريد	إخراج	من	8)19“، Rope	»الحبل	فيلم	سوى
ويتألف	الفيلم	من	مشهدين:	تقترب	آلة	التصوير	من	نافذة	بيت،	واملشهد	الثاني	تجري	حوادثة	كاملة	
 High	Noon	1952 »الظهيرة«	 فيلم	 هو	 مختلًفا،	 آخر	 مثاال	 ويذكر	 دقيقة.	 	90 وملدة	 البيت	 داخل	
لفريد	زينمان	Zinnemann	Fred	الذي	تجري	حوادثه	في	زمن	مدته	90	دقيقة،	وهي	مدة	عرض	الفيلم	
Cléo from 5 to 7 19(1	ألنيس	 إلى	السابعة«	 نفسها.	وفيلم	آخر	هو	»كليو	من	الساعة	الخامسة	
عن	 تحيد	 لن	 التي	 الفيلم	 نظرية	 استثنائية	ضمن	 قياسات	 ذات	 أمثلة	 وهذه	 	.Agnès Varda فاردا	
أهمية	الوعي	بالزمن	وضرورته	والتعامل	معه	على	أساس	املرئي	واملتخيل	وعلى	أساس	تقنيات	السرد	

وفقا	ملفهوم	املا�شي	والحاضر	واملستقبل.

من	 الرغم	 وعلى	 التشكيلية،	 والفنون	 اللوحة	 في	 واللون	 السينما	 في	 اللون	 أيضا	 الكاتب	 	يناقش	
الفرق	بينهما	إال	أن	ثمة	مشتركات	بين	التكوين	السينمائي	وتكوين	اللوحة،	إذ	توجد	الكتلة	والشكل	
والتوازن	والخطوط	واإليقاع	واللون	والضوء	والعتمة	فضال	عن	إطار	الصورة	وأبعادها،	مع	اإلشارة	
الحركة.	 هي	 السينما	 في	 التكوين	 إن	سمة	 في	حين	 السكون،	 هي	 الرسم	 فن	 في	 التكوين	 أن	سمة	 إلى	
ويتناول	عدًدا	من	األمثلة	الفيلمية	املهمة	في	تاريخ	السينما	التي	أجادت	فن	توظيف	اللون	في	الفيلم	

بوعي	عال	وبقدرات	خالقة	من	االبتكار.	

يستخدم	أنطونيوني	Michelangelo Antonioni	اللون	في	فيلمه	امللون	األول	)الصحراء	الحمراء	
–بحسب	 اللون	 ولد	 فقد	 وتعقيدا،	 وتعمقا	 حداثة	 أكثر	 مبتكر،	 بأسلوب	 	)19((  Red	 Desert
أنطونيوني-	مع	والدة	الفيلم،	ويذهب	إلى	استخدام	اللون	من	وجهة	نظر	ذاتية،	مع	تبيان	املوقف	تجاه	
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ما	يدور	من	حوادث	وما	يمكن	أن	تحمل	األلوان	من	معنى	وإيحاء	وداللة:	فهو	عندما	يلون	األرض	بألوان	
تمثل	امتداًدا	للتشويش	الذهني	لبطلته،	إنما	يربط	ما	بين	عقل	تداعى	توازنه	مع	منظر	قاتم	ملا	غيرته	
مصبوغة،	 واآلالت	 الشوارع	 فنجد	 الحقيقي،	 العالم	 وظالل	 األلوان	 أطياف	 من	 الحديثة	 الصناعة	
باالغتراب،	 توحي	 التي	 الرمادي	 مشتقات	 بأحد	 ها	

ّ
رش قد	جرى	 واألعشاب،	 واألشجار	 البيوت	 كذلك	

ويزيد	املوضوع	غرابة	النغمات	اللونية	التي	تحجب	العالم	الحقيقي،	وتعرض	عوًضا	عنه	أرًضا	جرداء	
ترمز	إلى	قلق	البطلة	وهمومها:	مصنع	ضخم	للمواد	الكيماوية	مع	مكثفات	حمراء	وخضراء،	وأنابيب	
عمالقة	ملونة	بأشكال	هندسية،	ومداخن	تنفث	موجات	كثيفة	من	الدخان	األصفر،	تبدو	كوحش	

تكنولوجي	كريه.	

Juliet	of	the	Spi-	»واألشباح	جولييتا«	Federico Fellini  	تدخل	األلوان	في	فيلم	فيديريكو	فيللينى
	مضيئة	

ً
rits 5)19	إلى	أعماق	زوجة	تمر	بأزمة	نفسية	لتصور	عالم	خيالها	املأزوم،	إذ	يستخدم	ظالال

ذات	طابع	تزييني	مثير	بصرًيا	لتوليد	عالم	عجائبي	ساحر	يثير	الحواس،	فيما	يذهب	في	املشاهد	الحسية	
والرؤى	الجنسية	إلى	مزج	األلوان	البراقة	املتحركة	املتدرجة	املتناغمة	ملشاعر	املرأة	وعواطفها.

	وينصح	الكاتب	بضرورة	عدم	تقديم	مجموعة	عشوائية	من	األلوان	في	الصورة،	ويؤكد	أن	للون	
سمة	شعرية	تتحكم	في	تنظيم	مستوى	التناغم	في	اإليقاع.

	ِفي	فصل	البنية	األدبية	السردية	السينمائية	يتساءل	الكاتب،	هل	الفيلم	عمل	درامي	أم	ملحمي	أم	
شعري؟	وهنا	يفتح	أفقا	في	تحديد	هوية	الفيلم،	ذلك	أن	الفيلم	يحتمل	أن	تتوفر	فيه	مثل	هذه	األنواع	
الثالثة،	ولكن	تبقى	مسألة	السيادة	الطاغية	ألي	من	هذه	األنواع	كخاصية	متميزة،	ويمكن	كذلك	أن	
يسود	نوع	واحد	منها	ضمن	البنية	السينمائية،	مع	أن	حبكة	الفيلم	تحتمل	أيًضا	أن	تكون	مغلقة	أو	
مفتوحة	أو	سيمائية	كنمط	خاص	بها،	على	أن	الفيلم	هو	فن	العين،	وهو	سيمفونية	بصرية	شعرية.	

نجد	عند	مناقشة	تحليلية	عميقة	ملعنى	مصطلح	)اللغة	السينمائية(	ومفهومه	أن	كثيًرا	من	آراء	
املنظرين	الكبار	ومفهوماتهم	قد	اختلفت	في	ذلك.	وال	شك	في	أن	صدور	كتاب	مارسيل	مارتين	»اللغة	
السينما	 لغة	 مصطلح	 مفهوم	 عزز	 قد	 قرن–	 نصف	 من	 أكثر	 -قبل	 العربية	 اللغة	 في	 السينمائية«	

وانتشاره،	وأن	النقاد	العرب،	ما	زالوا	يستخدمونه	حتى	اليوم.	

	يذهب	الكاتب	إلى	قراءة	الداللة	في	الصورة	وفي	األدب.	ويتساءل:	هل	الداللة	في	الصورة	هي	ذاتها	
في	الكلمة؟	وهل	يمكن	التعبير	بكليهما	للتوصل	إلى	الداللة	ذاتها؟	وهل	قراءة	اللوحة	مثال	تحمل	داللة	
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في	 يتمثل	املعنى	 بـ	)كيف	 التساؤل	الخاص	 الذين	أجابوا	عن	 آراء	املفكرين	 لغوية؟	واستعان	ببعض	
وشكلها	 وضوئها	 وعالماتها	 ومكوناتها	 الصورة	 بنية	 بأهمية	 يرتبط	 ما	 ذلك	 إليها(	 يأتي	 وكيف	 الصورة	

وحركتها	وزمنها	ومكانها	وهيئتها	ولونها	وغيرها	من	املحموالت.

وِفي	إطار	مثل	هذا	الجدل	حول	)لغة	السينما(	يكشف	لنا	الكاتب	أن	هناك	حلقة	مناقشة	أقيمت	
الفيلم	ولغته(	شارك	فيها	بيير	باولو	 5)19	حول	)سيميائية	 في	مهرجان	بيزارو	السينمائي	في	إيطاليا	
بازوليني	وإمبرتو	إيكو	وكريستيان	ميتز،	وكانت	إضافة	بازوليني	فيها	بأن	سينما	الشعر	هي	شكل	تعبيري	
سينمائي	ومنظور	ذاتي	حر	غير	مباشر،	أي	لغة	تعبير	حلميه	وهي	رد	جاد	ملا	أسماه	أندريه	مارتينيه	بـ	
)التمفصل	املزدوج(	الذي	تزمت	باعتقاد	اللغة	الطبيعية	بقواعدها	ونحوها	وصرفها	وليس	هناك	أي	
لغة	سواها.	في	حين	عارض	إمبرتو	إيكو	ما	جاء	به	بازوليني	من	تقطيع	للغة	السينما	إلى	وحدات	يوظف	

مفهوما	للواقع،	ألن	ما	تنقله	السينما	من	أفعال	يدخل	عالم	العالمات.	

	ويأتي	فهم	ميتز	لنظرية	السينما	من	زاوية	النص	بوصفها	من	أكثر	نظريات	السينما	تجريًدا،	بينما	
تعتمد	السيميائية	على	التحليل	العلمي	املفصل	ألفالم	خاصة	وبهذا	يكون	النقد	السيميائي	أكثر	عينية	
وتركيًزا	من	أي	مفهوم	آخر.	وهو	األمر	الذي	بينه:	إن	الذهاب	إلى	السينما	هو	لرؤية	الحكايات/	القصص	

التي	ترويها	األفالم،	ألن	السينما	تستطيع	أن	تروي	لنا	حكايات	جميلة	تصبح	بذلك	لغة.

وِفي	فصل	آخر	يكشف	لنا	الكاتب	مستوى	القرب	والعالقة	بين	بريشت	والسينما،	أي	بين	التغريب	
	
ً
والسينما،	فقد	بدأ	باهتمامه	املفرط	في	مشاهدة	األفالم	وتحليلها،	وعّد	فيلم	املدرعة	بوتمكين	مثاال
تمثيل	 أسلوب	 عن	 وانطباعات	 بمالحظات	 الذهب(	 عن	 )البحث	 فيلم	 عن	 وكتب	 الثوري،	 للفيلم	
شابلن،	واهتم	بطريقة	توظيف	املوسيقى	في	الفيلم،	واكتشف	طريقة	عرض	الصور	الفوتوغرافية	في	
خلفيات	العرض	املسرحي،	واشترك	في	إنتاج	ستة	أفالم،	وكتب	سيناريو	عن	مسرحيته	)أوبرا	القروش	
الثالثة(	1931	وعام	1932	كتب	سيناريو	فيلم	)كوله	فامبه(	وهو	أول	فيلم	ناطق	ساهم	بريشت	في	
تنفيذه،	وكتب	أيًضا	سيناريو	فيلم	)الشناق	يموتون	أيضا(،	لفريتز	النغ.	ويذكر	الكاتب	)قادت	نظرية	
بريشت	في	نفي	التقابل	امليتافيزيقي	بين	التماهي	والتغريب،	إلى	أهم	اإلنجازات	في	تطور	علم	الجمال،	
وأصبح	لنظريته	عن	التغريب	في	املسرح	امللحمي	منذ	الستينات	والسبعينات	تأثيرها	القوي	في	أجيال	

عّدة	من	السينمائيين	من	أشهرهم	غودار.

ينقب	كاتب	)دراسات	في	بنية	الوسيط	السينمائي(	عميًقا	في	موضوعات	وقضايا	متعددة	وكثيرة	
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في	نظرية	السينما،	فهو	يذهب	تارة	إلى	صورة	الواقع	في	السينما	وعالم	الفيلم،	وصورة	التماهي	وإلى	
املتلقي	 مع	 والعالقة	 الذهني	 الواقع	 إلى	 أخرى	 وتارة	 التجريبية	 والنزعات	 السينمائية	 التقاليد	 تجاوز	
	عميًقا	

ً
	وتناوال

ً
مروًرا	بموجات	مدارس	السينما	واتجاهاتها	وتجاربها	املتعددة،	ذلك	ما	نجده	أكثر	جدال

في	الكتاب.	

ونأمل	في	أن	يصل	الكاتب	إلى	العصر	التقني	الرقمي	الحديث،	وربما	يتحفنا	بدراسة	إضافية	تغطي	
هذه	املرحلة	وما	فيها	من	متغيرات	نظن	أنها	قد	أحدثت	تغييًرا	كبيًرا	في	بنية	الفيلم	وما	أضيف	إليه	من	
مؤثرات	صورية	وصوتية	عالية	اإلتقان	بفعل	حداثة	أجهزة	الحاسوب	ودقتها	التي	ربما	تجاوزت	كثيًرا	
من	األسس	والتقاليد	السينمائية	املألوفة،	التي	تشكل	األساس	الصلب	لعناصر	بنية	الفيلم	ونظرية	

السينما	املعاصرة.




