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مقدمة:
فن أديب آخر حتقيقه ،فأقبلوا
شغلت الروايةُ القراء فظنوا أن عاملها يستطيع أن حيقق هلم ما مل يستطع أي ٍّ
شكل نثري ال يتكلف بيان وبديع اللغة كما يفعل الشعر وتفعل املسرحية املكتوبة
عليها يُغريهم منها أهنا ٌ
وتفعل املقامة وغريهم ،فشكلت لديهم وسيلةً من الوسائل اليت تنفخ فيهم املتعة وإعمال اخليال وألوانا من
الثقافة ال جتتمع يف كتاب واحد إال يف الرواية ،وراحت الرواية منذ كتاب"احلمار الذهيب" وإىل اآلن تقدم
مواضيع حيملها شخصيات جتسد فكر الكاتب وآراءه ،فنجحت يف متكني القارئ من حياة املؤلف العقلية.
ومل تزل الرواية تتسيد عامل اخليال الذي ميكن ألي قارئ ُولُوجه حىت اخرتع األخوان لومييرآلة
السينماتوغراف اليت تصور وتعرض الصور املتحركة ،فاكتشف اجلمهور أن هذه اآللة تستطيع أن حترك ما
يلتصق بالشريط الفيلمي من صور ،وما لبثت هذه القدرة على التحريك أن انتقلت إىل حتريك كل شيء،
فراح السينمائيون يكيفون األعمال الروائية يف شكل سيناريو سينمائي لتتجسد بعد ذلك أمام الكامريا،
وليكتشف العامل أن عامل الرواية الذي ظل ردحا من الزمن سجني خيال القراء ،استطاعت آلة السينما أن
حتركه ،فأصبحت لغة الرواية املكتوبة يف صفحات تستطيع أن تتحول إىل جمموعة من الصور ،وأصبحت
الشخصيات وأمكنة األحداث وما حتتويه من تفاصيل تتحرك داخل إطار شاشة العرض السينمائي.
وقد أحدثت أفلمة الرواية خصومةً بني عامل الرواية من جهة وعامل الفيلم السينمائي من جهة أخرى،
فاحتفظ كالمها بطابعه ،ولكنه احتفاظ جياوز خط اخلصومة يف كثري من األحيان إىل عداوة هلا أدواهتا،
فالرواية هيكل أديب مكتوب وهو الذي يسبق صناعة الفيلم ،فكان سب ُقه حجة اطمأنت هبا الرواية إىل ظلم
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السينما هلا ،والفيلم السينمائي أيضا ميتلك ُحججا تقول أن طبيعته تقضي تعامال خاصا مع النص الروائي،
وأن الصورة ال تشبه الكلمة.
فن أديب مل يستغن عنه قُراؤه وال انفضوا من حوله ،ومل
فانتصر كثريٌ من النقاد للرواية ،فهي بالنسبة هلم ٌّ
مصدرا يصنع جناحها،
يكن للسينما أن تُ ِنقص من مكانته ،فهي إذًا اليت حتتاجه ويُشكل بالنسبة إليها
ً
وانتهى كثري من النقاد أيضا عن جدال أنصار الرواية وإىل نتيجة تفيد أن فن السينما مل يعد غرميا للرواية
وحدها وإمنا هو غرمي كل الفنون األخرى اليت رأت أن ظهوره يهدد باختفائها وأنه أضحى حيتويهم كلهم
ويستطيع وحده أن يقدمهم مجيعا إىل املشاهدين.
والرواية والسينما يف العامل العريب مل تزاال تثريان النقد على ٍ
خوف من عدم متكنه من العناصر اليت توجهه،
فاستبقت السينما الباب وقَدت قميص الرواية ،اليت قال أصحاهبا أهنم قد ظُلِموا وأن السينما مل تعكف
على االنتقاص من قدر الرواية العربية بالزيادة فيها والنقص منها وحسب ،ولكنها جاوزت ذلك إىل األخذ
صناع السينما يف العامل العريب ويف مصر خاصة مل
غري األمني من روايات وسينما الغرب ،والغريب أن ُ
يتمكنوا بعد من صناعة الرد الذي يربرون به ما يُتهمون به.
من أجل ذلك كان موضوع األفلمة موضوعا يتيح الكثري من فرص البحث ،اليت حتمل تناقضات يف فهم
املصطلح يف حد ذاته ،فبعض املراجع تعلن صراحة أن األفلمة ليست سوى عنوان آخر ملصطلح االقتباس،
كما تنفي مراجع أخرى كلمة األفلمة وتعدها نوعا من حماولة تكييف االسم مع الفيلم ،فكان اختيار
املوضوع من منطلق تعدد مفاهيم مصطلح األفلمة ،فعمدنا إىل حماولة دراسة أعمال عربية مصرية تقدم إىل
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القارئ والباحث حجم مشكلة عدم االتفاق على املصطلح ومن ََث على املفهوم وتوظيفه بعد ذلك ،فكان
موضوع حبثنا بعنوان :أفلمة روايات نجيب محفوظ.اللص والكالب عمال تطبيقيا.
وقد واجهتنا أثناء البحث جمموعة من املعوقات والصعوبات اليت توقعنا بعضها وفاجأنا أغلبها ،فاختيار
موضوع هذا البحث هو اختيار لطريقني مها السينما والرواية ،ومل نكد نسري يف كال الطريقني حىت تبني أهنما
السري فيهما حيتاج أن نستغين عما نركبُه لنمضي راجلني ،وليس الراكب كالراجل ،فقد
غري معبدتني ،وأن َّ
كانت أفلمة روايات نجيب محفوظ سلسلة غري مرتابطة بني عمل روائي وآخر وبني فيلم سينمائي وآخر
أيضا ،فحجم ما قيل عن األفالم ال يُعد شيئا إذا ما قيس مبا ُكتب عن الروايات وهو ما شكل مراجع
عرجاء تتحدث يف غالبها عن نجيب محفوظ الروائي وحده بعيدا عن السينما.
فكان البحث شاقا يفرض العمل من البداية وهي قراءة كل األعمال اليت أُفلمت ومن َث إعادة دراستها
ِوفق إطار املقارنة بني الرواية والفيلم ،إىل جانب التناقض الكبري يف ضبط املصطلحات الذي ذكرناه من
قبل ،فالنقاد العرب أمجعوا أو كادوا ُجيمعون أن االنتقال بالرواية إىل السينما هو اقتباس وهو أفلمة وتكييف
مجيعا ،فكان لِز ًاما العودة إىل قواميس املصطلحات املتاحة ،اليت خلت مجيعها من مصطلح األفلمة ،وهو ما
شكل معضلة أخرى هي حماولة تقصي املصطلح يف اللغات األخرى خاصة اللغة اإلنكليزية.
إىل جانب ذلك كان للسينما بشكل عام دورها يف لعب دور املعيق ملسار البحث ،فما يزال بني احلديث
ٍ
بكتب مضموهنا هو السينما ،ولكن هذا
عن السينما والكتابة عنها خصومة ،إذ تغص رفوف املكتبات
املضمون يبدو حديثا عاما إذا ما قورن بطبيعة السينما اليت تستدعي دراسة عناصر صناعة الفيلم واليت
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تتكون من اإلنتاج والسيناريو واإلخراج واملونتاج ،وعناصر الفيلم اليت ختص عناصر الصوت وعناصر الصورة
السينمائيني.
وبرغم ذلك فإن متعة البحث مل تتأكد لدينا إال من خالل املشقة اليت يتلوها إهناء كتابة البحث ورضا
املشرف عنه وطبعه ومن ََث مناقشته ،ليتاح بعد ذلك للقراء والباحثني يف مكتبات اجلامعة.
أما إشكالية البحث فقد اخرتناها ِوفق موضوع البحث الذي يؤطره موضوع األفلمة ،فكانت
اإلشكالية :كيف تم االنتقال بروايات نجيب محفوظ من شكلها األدبي إلى السينما ؟
يكملها جمموعة من اإلشكاليات الفرعية:
 كيف تدرجت الرواية حىت بلغت هذه التيارات اليت صنعت تنوعها؟
 ما عناصر االختالف والتقاطع بني فَ َّين الرواية والسينما؟
 هل استطاعت السينما يف مصر أن حتتفظ ما بداخل العمل الروائي؟
 ما األسباب اليت دعت خمرجي السينما يف مصر إىل أفلمة روايات نجيب محفوظ؟
دور يف أفلمتها؟
 هل كان لطبيعة رواية اللص والكالب ٌ
 هل متكن املخرج كمال الشيخ من االحتفاظ بتفاصيل العمل الروائي يف اللص والكالب؟

6

وقد كان الختيار موضوع البحث أسباب موضوعية وأسباب ذاتية ،تتمحور املوضوعية منها يف العناصر
اآلتية:
 حماولة شغل جزء من الفراغ يف كل ما هو سينمائي يف اجلزائر ويف الوطن العريب ،فرفوف املكتبات
اخلاصة بكتب السينما هي الرفوف األقل عددا ،وهذا النقص يف جمال كتب السينما شكل قاعدة لدى
كل املكتبات فصنع نوعا من احلكم املسبق الذي يقول أن السينما ال تستطيع أن تشغل املختصني
الذين عزفوا عن الكتابة حوهلا عدا عن ميل القراء العاديني.
 العمل على اجلمع بني عاملي األدب والسينما من خالل دراسة الرواية والفيلم السينمائي وتكييف
االنتقال من أحدمها إىل اآلخر.
 االجتهاد يف ضبط املصطلحات السينمائية يف مقابل املصطلحات األدبية.
 حتديد نقاط التقاطع واالختالف بني الرواية والفيلم السينمائي يف سبيل تقدمي الفائدة اليت تلي أفلمة
الرواية.
أما األسباب الذاتية فكان من بينها:
 مواصلة البحث يف ميدان السينما الذي بدأتُه يف حبث رسالة املاجستري.
 فرصة البحث يف فن الرواية ،اجلنس األديب املستقل عن فن السينما.
ُ و ُلوج عامل نجيب محفوظ الروائي الذي استطاع بتفرده عن العوامل الروائية العربية األخرى أن يقدم
شرح كل شيء داخل النص الروائي.
أسلوبا سهال ممتنعا يُ ِّ
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وقد ارتأينا تقسيم البحث إىل ثالثة فصول ،الفصالن األول والثاين قسمنامها إىل ثالثة مباحث ،والفصل
الثالث دراسة تطبيقية لرواية وفيلم اللص والكالب:
الفصل األول :الرواية والسينما ،وقسمناه إىل ثالثة مباحث:
المبحث األول :مفهوم وتاريخ الرواية ،ويتطرق إىل التعريفني اللغوي واالصطالحي للرواية ،وتاريخ الرواية
منذ إرهاصاهتا األوىل ومنذ رواية احلمار الذهيب وحىت الرواية املعاصرة.
المبحث الثاني :فن السينما ،وحتدثنا فيه عن مفهوم السينما وآلة السينماتوغراف ،وبدايات السينما منذ
األخوين لوميير ،مرورا بجورج ميليه ودافيد غريفيث ،كما احتوى املبحث احلديث عن تقنيات صناعة
السينما.
المبحث الثالث :بني الرواية والسينما ،وتطرقنا فيه إىل مفاهيم األفلمة واحلكي والوصف ،والسرد يف
السينما والرواية واملسرح ،مع اختيار منوذج عن األفلمة هو سلسلة روايات وأفالم هاري بوتر.
الفصل الثاني :جنيب حمفوظ والسينما ،وقسمناه إىل ثالثة مباحث:
المبحث األول :الرواية املصرية والسينما ،واحتوى احلديث عن بداية السينما يف مصر و األدب الغريب
والسينما املصرية وٌكتاب السيناريو املصريني ،كما حتدثنا فيه عن بعض الروائيني املصريني الذين أُفلمت
رواياهتم.
المبحث الثاني :أدب جنيب حمفوظ ،وحتدثنا فيه عن حياته ومؤلفاته ،كما حاولنا تقصي مراحل الكتابة
الروائية لديه مع اختيار مناذج من كل مرحلة.
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المبحث الثالث :أفلمة روايات جنيب حمفوظ ،وقدمنا فيه األفالم اليت كتب السيناريو هلا وجمموعة من
الروايات اليت أُفلمت له يف السينما املصرية بداية من فيلم بداية وهناية.
الفصل الثالث :أفلمة رواية اللص والكالب.عمال تطبيقيا ،وكان مضمونه يتمثل يف احلديث عن الرواية
وعن الفيلم بداية بالعنوان وانتهاء إىل هناية البطل ،كما كان اجلانب األهم يف الدراسة هو املقارنة بني
العملني الروائي األديب والسينمائي.
وأهنينا حبثنا خبامتة حاولنا فيها رصد أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل البحث.
وقد فرضت طبيعة البحث تعددا يف مناهج البحث فرضها اجلانبان النظري والتطبيقي ،فكان اعتمادنا
على جمموعة من املناهج هي :التارخيي ،التحليلي ،السيميائي و النقدي ،وقد اجتمعوا يف هذا البحث وفق
تطرق إليه ،وقد فرض االعتماد على هذه املناهج تنوعا يف البحث فرضته طريقة كل
ضرورة املوضوع امل َّ
ُ
منهج.
وقد كان جملموعة من املصادر واملراجع األثر الكبري يف االنطالق ببحثنا إىل هنايته ،ومن أمههم
كتاب:نظرية الرواية جلورج لوكاش.تر:احلسني سحبان.منشورات التل.الرباط.املغرب.ط،1988.1كتاب :يف
نظرية الرواية لعبد املالك مرتاض .إصدارات اجمللس الوطين للثقافة والفنون.الكويت ،1998.وكتاب:سحر
التصوير لعبد الباسط سلمان.الدار الثقافية للنشر.القاهرة ،وكتاب:جنيب حمفوظ يتذكر جلمال الغيطاين .دار
املسرية.بريوت.ط ،1980.1إضافة إىل مصدري الفيلمني األهم :رواية اللص والكالب لنجيب محفوظ وفيلم
اللص والكالب لكمال الشيخ ،فصنعت هذه املراجع والكتب مبادهتم العلمية دافعا نفسيا ومعنويا كان هلم
األثر االجيايب الكبري يف إهناء هذا البحث.
9

ويف األخري ال نتمىن شيئا سوى أن يبلغ حبثنا مكانا يستطيع به أن يفيد كما استفاد من عمل الباحثني،
فاجلهد ال ميكن جتاوز أمله إال بالنتائج اليت ترضي الباحث والقارئ مجيعا ،وإن بلغ منهما بعض الرضا أو كله
فذاك فضل من اهلل.
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مدخل
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مدخل:
 من الصورة إىل الكلمة:
مل يستطع اإلنسان منذ القدم أن يكتفي مبا حوله من الطبيعة ،فينظر ويشاهد ويستمتع ويرضخ وحسب،
ولكنه اكتشف منذ أن راحت الصدفة تلعب دورها أنه ال يُشبه املخلوقات األخرى اليت من حوله ،فهو
ميشي على قدمني ويعمل بيدين وينطق بلسانه..وهو يفكر ،فقد اكتشف أنه إنسان وليس جمرد حيوان وأن
احدا من ُمكوناهتا وحسب كما احليوان والنبات واملاء وكل مجاد ،بل إنه يستطيع
الطبيعة مل ُخيلق ليكون و ً
يغريها ،بدايةً من تقليدها.
وحده مبا ميزه اهلل عن اآلخرين أن يتأثر بالطبيعة ويؤثِّر فيها وأن ِّ
َ
أتاح
ويبدو أن اإلنسان القدمي قد حبث عن وسائل تُتيح له أن يعرب عما يفعل ويقول ،فكان من أهم ما َ
له ترمجةَ ذلك هو الرسم ،والرسم كما ظهر يف كثري من بقاياه على جدران الكهوف واملغارات والصخور
رسم يعوض اكتشاف الكتابة آنذاك ،وهنا ال بد من التساؤل عن القصد من تلك الرسومات ،هل هو
ٌ
الباعث الفين أم التعبري اللغوي الذي جتسد يف الرسم ؟ خاصة وأن اإلنسان القدمي قد اختلفت طرق
تواصله وارتباطه مبحيطه وفقا لظروف حياته ومعيشته ،فقد اتفق العلماء أن ثالثة عصوٍر مرت باإلنسان
القدمي هي العصر احلجري القدمي والعصر احلجري الوسيط والعصر احلجري احلديث وكان العصر احلجري
القدمي هو األطول ،حيث بدأ منذ حوايل مليوين سنة ،عندما بدأ اإلنسان باستخدام األدوات احلجرية،
وانتهى بنهاية العصر اجلليدي األخري حوايل سنة  13000قبل امليالد ،وكان الصيد والبحث عن الطعام هو
املعيار الذي عُ ِرفت به هذه الفرتة ،وقد اُستخدمت تشكيلة من األدوات البسيطة ألغراض معينة خالله.
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وقبل مائة ألف سنة كان لدى الثقافات البدائية عدة أنواع من األدوات ،وهي أدوات مصنوعة من عظام
احليوانات ،ويف هناية العصر احلجري القدمي صنع اإلنسان العديد من األدوات املتخصصة ،كاإلبر والرماح،
وقد كان اإلنسان خالل هذه الفرتة يرسم على جدران الكهوف ويعيش فيها ،وبعد سنة  13000قبل امليالد
تسبَّبت أمناط املناخ األكثر اعتداالً من ذي قبل بتوفر الكثري من الطعام فتكيف اإلنسان للعيش يف مناطق
الغابات املعتدلة واالستوائية خالل هذه الفرتة اليت عُرفت بالعصر احلجري األوسط ،ويف الشرق األوسط
وأمريكا الالتينية بدأت القرى الزراعية بالتطور يف سنة

8000

قبل امليالد تقريباً ،وعُ ِرفَت هذه الفرتة بالعصر

احلجري احلديث حيث أصبحت فيها األدوات أكثر تنوعاً ،ويف سنة  6000قبل امليالد تقريباً ظهرت األواين
الفخارية واستخدم النحاس ألول

مرة)1(.

ويبدو من خالل توايل األزمنة أن اإلنسان القدمي كان حياول أن جيد وسيلة يعرب من خالهلا عن نفسه
وعن حميطه ،وقد وجد يف الصورة اليت يرمسها وسيلة تعبري وهذا ما حيدد بالضبط مفهوم الكلمة الصورة ،إذ
ميكن القول أن ما كان سيكتبه لو كان ميلك أداة الكتابة قد جتسد يف تلك الرسوم اليت ال يزال أثرها باقيا،
وهو ما سوف يقدم كثريا من التفاسري اليت تربر أسبقية الصورة على الكلمة املكتوبة ،رغم أن كثريا من
الدراسات قد اكتفت باحلديث من خالل رسم الكهوف عن عالقة اإلنسان القدمي بالفن التشكيلي إال أن
جانب اللغة اليت تعرب عنها تلك الرسوم كان ال بد أن يأخذ حيزا كبريا هو اآلخر.
فاللغة مفهوم شامل خيتلف تعريفه ،فهي عند  G. Tragerنظام من الرموز املتعارف عليها ،وهي رموز
صوتية ،يتفاعل بواسطتها أفراد جمتمع ما يف ضوء األشكال الثقافية الكلية عندهم ،والتفاعل هنا هو
 -1ينظر :العصر احلجري القدمي.املعرفة.marefa.org.index.phpمت االطالع يف 14يناير 2012ص01
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اهلدف ،والتفاعل درجة أعلى من االتصال ،فإذا كان االتصال جمرد نقل فكرة من طرف إىل آخر ،فإن
التفاعل يعين املشاركة الوجدانية فهو يعين درجة أكرب من

االتصال)2( ..

ويرى تشومسكي  N. Chomskyأن اللغة يف رأيه فئة ،أو جمموعة من اجلمل احملدودة ،أو غري احملدودة،
وميكن بناؤها من جمموعة حمددة من العناصر ،هذه العناصر احملدودة ،يذكر تشومسكي أهنا تساعد على
اإلبداع غري احملدود بواسطتها ،فإذا كانت األمناط اللغوية ميكن حصرها مثل ( :فعل  +فاعل  +مفعول به)
فاجلمل اليت ميكن أن توضع يف هذه األمناط ال ميكن حصرها ،فهي ال

حمدودة)3(.

ولئن كان مصطلح االتصال قد غاب عن هذا التعريف ،إال أن نظرية تشومسكي الكاملة كانت األساس
الكبري للمدخل االتصايل ،وكما تذكر األدبيات فإن مصطلح الكفاية االتصالية صاغه هيمز

Hymes

ليقابل به مفهوم الكفاية عند تشومسكي الذي يعرف الكفاية اللغوية "بأهنا نظام ثابت من املبادئ املولدة"
واليت متكن كل واحد منها من إنتاج عدد الهنائي من اجلمل ذات املعىن يف لغته ،كما متكنه من التعرف
التلقائي على اجلمل ،على اعتبار أهنا تنتمي إىل هذه اللغة ،حىت وإن كان غري قادر على تقدمي تفسري
لذلك(.)4

وتقول ماري فينوكيرو

Finocchiaro.M

أن للغة وظيفتان مها االتصال والتفاعل ليس فقط بني متحدثي

هذه اللغة ف ي إطار ثقافتهم ،بل أيضاً بني هؤالء املتحدثني باللغة ،وبني اآلخرين ممن يتعلمون هذه اللغة،

1 - B. Bloch and G. Trager. Outline of Linguistic Analysis Cambridge University Press . 2009 p 67
 -2ميشال زكريا.األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية.املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.بريوت.لبنان.ط.1986.2ص87
 –3م ن.ص89
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فاإلمجاع إذاً يكاد يتفق على أن االتصال ،إن مل يكن االتصال والتفاعل ،هو اهلدف الرئيسي من استخدام
اللغة.

)(5

وينبغي أن اإلشارة هنا إىل تفريق دو سوسور بني اللغة امللَكة  ،langageواللغة املعينة  ،langueفاللغة
امللَكة هي مقدرة فطرية
بطبيعتها يُزود هبا كل مولود
بشري ،وهي من أهم السمات
الفطرية اليت متيز اإلنسان عن
احليوان ،أما اللغة املعينة
كالعربية ،أو اإلنكليزية ،أو
منوذج االتصال التعليمي احلديث

الصينية ،فهي نظام مكتسب متجانس

"إهنا نظام من العالمات قوامه احتاد املعىن باملبىن") ،(6واجلديد الذي أضافه دوسوسور يف تعريف اللغة املعينة
"وهي املقصودة عادة عند إطالق مصطلح اللغة"هو عنصر النظام ،وهو ما يدعو إىل احلديث مباشرة عن
االتصال الذي يشكل دائما الغاية من اللغة ،وملفهوم االتصال تعريفات كثرية ،ختتلف يف شكلها ،إال أهنا
تدور يف فلك واحد هو تفسري عملية االتصال ،فرتى ساندرا سافجنون أن االتصال عملية مستمرة للتعبري
والتفسري وتبادل وجهات النظر ،وأن فرص االتصال غري حمدودة ،وتشتمل على نظم خمتلفة لإلشارات،
1 -Languages as Widdowson, H. C. : Teaching Communication, Oxford, Oxford University Press, 1981 .P123
2 - F.de Saussure, Cours de linguistic général.paris.payot.1968.p32

.
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والعالمات( (7))..ويف ضوء هذا التعريف لعملية االتصال ،حيدد ولكنز هدف تعليم اللغة اتصالياً يف أنه
تنمية القدرة عند الفرد ألن يبدع  ،Createويكون

Construct

أشكال التعبري

Utterances

اليت هلا القبول

االجتماعي ،أو حتقق اهلدف املطلوب.
ونفهم أن االتصال بني البشر يتكون من عدة عمليات منها ما هو ذهين ومنها ما هو عضلي ،حيث
يبدأ األمر مبجموعة من األفكار اليت يريد فرد أن ينقلها إىل غريه ،فتتكون الفكرة يف ذهنه ويضمها إىل
غريها ليؤلف منها حمتوى يريد التعبري عنه إما إلعالم اآلخرين به أو تغيري اجتاهاهت م أو تنمية قيمهم ،أو غري
ذلك من أهداف يقصد املرء من خالهلا االتصال بغريه.
هذا القصد من وراء اللغة هو الذي حييل إىل حماولة املقارنة بني قصد اإلنسان القدمي الذي جعل من
الكهوف والصخور صفحات رسم عليها ،ولغة اإلنسان الذي اكتشف لغة التواصل من خالل اإلشارة
واإلمياء َث الكالم املنطوق ،فما يقال عن لغة اإلنسان القدمي هو ما قيل عن أصوات احليوانات البائدة ،هل
كان هلا صوت أم إهنا كانت بال صوت ؟ وما طبيعة ذلك الصوت إن وجد ؟ هل كان صوتا فقط أم إن له
داللته اليت تربطه باحليوانات األخرى؟ كذلك تساءل العلماء عن اإلنسان يف عصور ما قبل التاريخ هل كان
له صوت فقط أم إن هذا الصوت كان له داللته التواصلية؟ حيث إن اللغة من حيث هي كالم خاصية مميزة
لإلنسان وحده ،ألهنا ترتبط مبقومات الفكر والوعي والعقل لديه ،وهكذا فاألبله ،وبالرغم من نقص قدراته
العقلية ،يستطيع أن ينتج أفكارا انطالقا من التأليف بني خمتلف الكلمات ،بينما ال يستطيع احليوان أن
يفعل ذلك ،إن اللغة الكالمية هي خاصية مميزة لإلنسان وحده ككائن عاقل ما دام أن معرفة الكالم ال
1 -Languages as Widdowson, H. C. : Teaching Communication .op.cit.p48
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حتتاج إال إىل قدر قليل من العقل ،وهي لغة إبداعية ومتطورة وغنية بالدالالت عكس لغة احليوان اليت تظل
جمرد حركات غريزية وآلية تنتفي معها كل قدرة على التطور واإلبداع.
وقد حدد إميل بنفنيست ثالثة خصائص متيز اللغة اإلنسانية عن أشكال التواصل لدى احليوان (:)8
 oاالرتكاز على الصوت مما ميكن اإلنسان من التواصل يف عدة أوضاع وشروط فيزيائية بينما ال ميكن
للحيوان القيام بذلك.
 oحترر العالمة اللسانية من املوضوع اخلارجي الذي تشري إليه.
 oقابلية اللسان للتفكيك إىل وحدات صوتية وداللية قابلة للتأليف وإعادة التأليف إىل ما الهناية.
وهذا ما ينطبق على اإلنسان العاقل املميز الذي خيتلف عن احليوان وهو ما يبعث على البحث عن قدرة
اإلنسان القدمي على إنتاج لغة منطوقة أو يف شكل صور ،وهو ما دعا الباحثني إىل استنتاجات حاولوا
لصقها بقرائن علمية تتيح هلم تأكيد نظريات تقول أن اإلنسان ليس سوى نتيجة طبيعية لتطور الكائنات
عرب ماليني السنني وأن اإلنسان القدمي مل يكن سوى قرد أو شبيه بالقرد تدرج يف التطور اجليين حىت أصبح
اإلنسان الذي حنن عليه اآلن ،فكتب داروين عن نظريته اليت تقول بأن الكائن احلي يتالءم مع بيئته اليت
يعيش فيها ،وهذا يعين أن للبيئة تأثري على تكييف النشاط البشري ،ومبا أن ظروف البيئة وعلى األخص
املناخ والغذاء هلما نفس التأثري على احليوان والنبات فالبد من انعكاس مشابه يؤثر يف اإلنسان ،حيث إن
طول القامة أو قصرها أو لون البشرة الذي يتميز هبا جنس بشري معني عن جنس بشري آخر ،تقدم
مفهوماً خاصاً ملا يسمى بالساللة اليت هي من الناحية النظرية نتيجة التأثريات البيئية اليت أدت دوراً كبرياً يف
 -1ينظر:اميل بنفنيست.مسائل يف اللسانيات العامة.تر:بومخيس بوفولة.منشورات سرياس.تونس.1995.ص34
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تكوين اإلنسان حيث إن احلرارة والربودة واجلفاف والرطوبة وغريهم ،تؤدي دوراً مؤثراً يف تعديل الصفات(،)9
وملخص نظرية داروين هو أن التطور حيدث نتيجة عمليات تتكيف فيها األحياء مع البيئات اليت حتيط
هبا ،ويرى أن مجيع األحياء هلا أصل واحد نشأ يف زمن قدمي جداًَ ،ث انتاب هذا األصل تغيريٌ نتيجة
التكييف مع التغيري الذي حدث يف البيئة الطبيعية ،وانتقل هذا التغيري بالوراثة من السلف إىل اخللف فظهر
فرعٌ متغري من األصل ،وما لبث هذا الفرع بعد مرور فرتة طويلة من الزمن أن اختلف عن األصل وأصبح
أصالً لذاته وتفرعت منه فروع أخرى ،أي إن الفرع ال يلبث بعد مرور عدة أجيال حىت خيتلف عن أصله،
ويكون أصالً جديداً لفروع أخرى تتفرع

عنه)10(.

أثر بالغ يف االهتمام بتتبع مراحل النمو اليت يتطور فيها
فكان لظهور نظرية داروين يف النشوء واالرتقاء ٌ
الطفل من وليد رضيع إىل راشد بالغ ،ويف االهتمام بتتبع العمليات العقلية واملظاهر املختلفة للسلوك يف
تطورها من احليوان إىل الطفل إىل اإلنسان البالغ .
واختلفت عبارات العلماء واملفكرين قدمياً وحديثاً يف تفسري معىن نظرية النشوء والتطور عند داروين،
فاملتعارف عليه أن املقصود من هذه النظرية :أن أصل اإلنسان واحد ،وأنه ينحدر من ساللة القردة ،وأن
اإلنسان قرد قد تطور مبرور األحوال والبيئة ،وتغري تركيبه كتكيف مع الطبيعة.
وإضافة إىل نوعية الغذاء فقد أكدت الدراسات أن هناك حلقة مفقودة بني آخر قرد عمالق
ِ
منذ مثانية ماليني سنة وإنسان اسرتالوبيثيكس منذ  4.5مليون سنةَ ،ث اكتشف  -من خالل حفريات -شبيهٌ
لإلنسان امسه هوموهابيلس  " Homohabilusالكائن صانع األدوات" منذ مليوين سنة ،وكان هذا
 -1ينظر:جان شالني.اإلنسان نشوؤه وارتقاؤه.تر :الصادق قسومة.برتا للنشر والتوزيع.دمشق ط.2005.1ص20.19
 -2ينظر:م ن.ص21
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االكتشاف يف شرق أفريقيا يف أواسط القرن العشرين ،وقد اكتشفت حفرياته مع أدوات حجريه بدائية َث
اكتشف كائن امسه هوموأريكتس

homoerectus

"الكائن املنتصب القامة" يف آسياَ ،ث اكتشف إنسان

نيندرثال  Neanderthal manيرجع تارخيه اىل  35ألف عام مضت ،وإنسان هايدلربج  Heidelbergو
 ،manولكن العلماء أمجعوا

Dawn

أن هذه املخلوقات وإن كانت شبيهة باإلنسان إال أهنا ال تشبه سلوكه

وطبيعته(.)11
واألمر تطور حىت قيل إن اإلنسان وقرد الشمبانزي كانا خلقا واحدا وأن انفصاهلما مل يتم سوى قبل
مخسة أو ثالثة ماليني سنة ،وقد اكتشف أن أوربا ويف العصر اجلليدي األخري تتابع فيها نوعان من
اجملموعات البشرية تتابعا زمنيا ،فالقدمية منهما عاشت خالل الطور األول من العصر اجلليدي األخري وهي
جمموعة تعود بقاياها إىل حدود

80

ألف سنة و

30

ألف سنة ،وهو العصر الذي اندثرت فيه ،وبعد ذلك

بألف أو بألفي سنة ظهر البشر احلاليون ،الذين يُطلق عليهم اسم "اإلنسان املفكر" ،وأصول هاتني
اجملموعتني تشكل إحدى أهم املشكالت املطروحة أمام علماء علم اإلحاثة وعلى كل العلماء املهتمني
بعصور ما قبل التاريخ.
والبحث يف سبيل حل تلك املشكالت يتيح حلوال أخرى أمهها أنه ال ميكن للبشر املنقرض والذي ميثل
اجملموعة األوىل وقد أثبت العلماء عدم قدرته العقلية من خالل حجم مججمته على تعمد استعماله لغة
منطوقة أو من خالل الرسم ،وأن كل ما يوحي بالتواصل اللغوي من آثاره اليت اكتشفت ليس سوى تواصال
غريزيا يشبه ما تفعله احليوانات ،أما اجملموعة الثانية واليت تدل على اإلنسان الذي ميلك عقال يفكر به وهو
 -1ينظر :هادي املدرسي.هتافت النظرية الداروينية وسقوط النظريات التابعة.دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر.ط.2011.1ص27
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ما يدعو إىل القول أن هذا اإلنسان قد أعمل عقله فأصبحت وسائل التواصل لديه على بدائيتها تشكل
حد ما أن تلك الرسوم على جدران الكهوف
وسيلة مقصودة هو من ابتكرها ،فنستطيع بعدها أن نؤكد إىل ٍّ
وعلى الصخور وغريمها كانت ترمي إىل شيء وتدل على شيء آخر أيضا ،فقد كانت ترمي إىل توظيف
ذلك الرسم يف شقني ،الشق األول هو الفن يف حد ذاته ،حيث ينم فن تلك املرحلة من جبال األورال
وحىت احمليط األطلسي عن وحدة فنية وإن استطاع إنسان كل منطقة احلفاظ على خصوصية اجلغرافيا اليت
يعيش فيها ،فقد جنح قدماء البشر يف إظهار مهاراهتم الفنية ضمن الرسوم على جدران الكهوف يف أوربا
بوجه عام وفرنسا واسبانيا وأملانيا بوجه خاص ،حنو رسوم للحيوانات يف كهوف "الكاوس" بفرنسا 17ألف
سنة ،ويف كهف "فونت ديغاوما" و"آلتامريا" يف اسبانيا  15أل ف سن ة ،ويف كهوف "نيواكس" و"روفيغناس"
13ألف سن ة ،ويف كهف "فوكل هريتز" يف أملانيا عُثِر على أعمال فنية ومنحوتات حجرية يعود تارخيها إىل
 15ألف

سنة(.)12

وما يدل على جانب الفن كما يرى الباحثون هو استعمال األلوان اليت تثبت أن اإلنسان البدائي كان
يعلم جيدا أن ما يرمسه ينتمي إىل نوع مستقل عن حاجاته البيولوجية ،فالرسم باأللوان كان تعبريا صرحيا عن
اكتشافه ميوال بسيكولوجية ترضي حاجاته العقلية اليت تؤكد أن الفن جيب أن يكون ركيزة من ركائز حياته
كلها ،فلو اكتفى بالنقش والرسم على الصخر ويف الكهوف بدون لون أو مادة حتاول حماكاة األصل ،لكان
عمله كله عمال يستطيع الباحثون أن جيدوا معه وعليه كثريا من احلجج اليت تبعده عن الفن وتقربه منه
أيضا ،والشق الثاين هو اللغة يف حد ذاهتا من خالل الصورة ،وهو ما يُقرب اإلجابة عن السؤال األول،
 -1م س.ص157.156
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فالرسم الذي تشكل يف صور لدى اإلنسان القدمي ال ميكن اجلزم جبانب الفن فيه وحده ،فلو عمد ذلك
اإلنسان إىل الفن وحده ملا اكتفى برسم ما يوحي بصراعه الضيق مع احليوانات اليت يصطادها واليت خيافها
وحسب ،فالطبيعة كانت ال تزال عذراء يف تلك العصور وما يف الطبيعة من العناصر ما يغري الفنان برمسها،
ولكنه اكتفى منها جبانبها الذي يشكل حياته ،وهذا ما يدعو إىل القول أن ما رمسه ونقشه على الصخور
ويف الكهوف كان رمبا إشارات لغوية كانت مهزة وصل بني الصيادين يف تلك املرحلة خاصة وأن مرحلة
االستقرار يف جتمعات بشرية مل تكن قد اكتملت بعد.
وقد قال جان شالين أن اهلدف من رسوم الكهوف مل يكن الرسم وحده ،فاإلنسان يف ذلك العصر
سكن على أبواب الكهوف بينما وجدت أغلب الرسوم يف عمق الكهوف ويف أماكن ال يبلغها ضوء
الشمس ،ما دعا إىل االعتقاد أن الغرض منها مرتبط بالطقوس الدينية املرتبطة بالصيد ،إذ يُعتقد أن اإلنسان
قد برع يف رسم احليوانات اليت يريد صيدها كالوعول واجلواميس واخليول املتوحشة معتقدا أنه سوف ميتلك
روحها ويسيطر عليها ،وقد أثبت ذلك بعض الطقوس اليت ظهرت مصاحبة لبعض الرسوم ،أو إهنم
استخدموا هذه الطقوس لبعث الشجاعة وطرد اخلوف من نفوس الصيادين،كما أن الرسوم كانت تُستخدم
لتعليم طرق الصيد ،إذ تُظهر احليوانات املرسومة السهام تُرمى على أماكن معينة يف جسم احليوان ،ورمبا دل
ذلك أن الفنان األول كان يقوم برسم احليوانات متطابقة واحدا فوق اآلخر ،كما أظهرت بعض الرسوم
تفاصيل تشرح عظام القفص الصدري وبعض املناطق من

 -1ينظر:جان شالني.م س.ص158.158
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اجلسم)13(.

ما يفسر ارتباط مفهوم الكلمة املكتوبة – خاصة  -بالصورة اليت كانت تلعب دور البديل الطبيعي للكتابة
اليت تتمثل بالتعبري برموز وإشارات ،أو برسم األشكال كما هي يف الطبيعة ،وقد تطورت هذه الطريقة إىل
التعبري عن املعاين اجملردة كالربد الذي يرمز إليه برسم املاء السائل يف اهلريوغليفية ،واألكل برسم رجل ميد يده
إىل فمه ،واملشي برسم رجلني مفتوحتني ،واملوت برسم مججمة ،واحلزن برسم عني دامعة.
والصور يف هذه املرحلة ترمز إىل مجلة كاملة أو على لفظة واحدة ،يفهمها اإلنسان بغض النظر عن
اللغة اليت يتكلمها ،ألن املعىن يتعلق بالشكل املرسوم ،أما اللفظ فيختلف من جمموعة بشرية إىل أخرى،
عرفت كتابات اعتمدت مبدأ الكتابة التصويرية حنو الكتابات املصرية اليت دعاها اإلغريق باهلريوغليفية ،أي
قدر العلماء أن الكتابة
الكتابات املقدسة ،والكتابات التصويرية السومرية ،والكتابات التصويرية الصينية ،ويُ ِّ
اهلريوغليفية املصرية ظهرت يف أواخر األلف الرابع وبداية األلف الثالث قبل امليالد ،وكانت الكتابة
اهلريوغليفية تكتب على أوراق نبات الربدي الذي دعاه اإلغري
النُصب التذكارية واملسالت يف القصور

papyros

 ،أو تُنقش على احلجر ،وعلى

واملعابد)14(.

والسومريون هم أول من خلف تراثا مكتوبا ،بل انتهى معظم الباحثني إىل أن الكتابة ظهرت يف احلضارة
السومرية ،واستعملت على نطاق واسع قبل أكثر من مخسة آالف سنة ،حيث عثر يف آثار املعابد على
أكثر من ألف لوح طيين ،تضمن وثائق اقتصادية بالكتابة الصورية  Pictographicوذلك يف حدود

3500

ق.م ،وقد بدأت الكتابة عند السومريني باستخدام اإلشارات التصويرية ففي ذلك العصر كان السومريون

-1ينظر:عبد اجلبار الرفاعي .تأريخ ظهور الكتابة والورق والطباعة.دار املعارف .القاهرة.دت .ص 118
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يستعملون حنو ألفي إشارة تصويرية ،إال أن هذا العدد أخذ يقل تدرجييا نتيجة تزايد ارتباط اإلشارات
باألصوات حىت وصل عددها إىل  500إشارة خالل األلف الثانية قبل

امليالد)15(.

إ ًذا فقد كانت الصورة منذ ِ
القدم هي التعبري الكتايب عما يريد اإلنسان أن يقوله ،فكان االستعداد
الفطري هو الذي أملى عليه اعتماد الصورة أوال مكان الكلمة ،وهو األمر الذي يدعو إىل القول أنه كان
حياول دائما حماكاة الطبيعة ،والطبيعة جمموعة صور هلا أصوات ،فحاول تقليد ما يشاهده من خالل الرسم،
َث حاول بعد ذلك تقليد األصوات ،ولكنه مل يهتد إىل الكتابة مبفهومها املستقل عن تقليد الطبيعة إال يف
بداية األلف الثالثة قبل امليالد.

 -1ينظر :د .الكندر  .تأريخ الكتاب .تر :حممد األرناؤوط  .الكويت  :جملس الوطين للثقافة والفنون واآلداب 1993 .م.ص 13
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الفصل الول
الرواية والسيامن

24

املبحث الول
مفهوم الرواية

25

.1املبحث األول  :مفهوم الرواية
.1.1الرواية لغة واصطالحا :
 الرواية لغة :من فعل َ :رَوىِ ،روايةً احلديث  :نقله وذكره  ،فهو را ٍو ،مجعه  :رواة وراوون ،وروى ترويةً
تروى  :تَرِويًّا احلديث َ :رواهُ ونقله،
َروى :إرواءً فالنا الشعر مبعىن َّرواهُ َّ ،
الشِّعرََ :حلُه عن روايته ،أ َ
الرا ِويَةُ  :الذي يروي احلديث أو الشعر و التاء فيه
َّ

للمبالغة)16(.

الرواية ،الشرب ،االرتواء من
َرَوى :يف اللغة هلا معان عدة تدور معظم استعماالهتا حول لغة مادة ِّ
الظمأ والتنعم ،وتُستعمل مبعان أخرى منها على سبيل املثال روى عليه الكذب أي كذب عليه وروى
احلديث والشعر أي نقله وَحله .
ِّعَر ْيرويه ِرواية و تَ َرَّواه  ،ويف حديث عائشة رضي اهلل
وقد جاء يف لسان العرب :روى
َ
احلديث والش ْ
ِ
ِ
الرب وقد َرَّواين إِياه ورجل را ٍو ،قال
ني على ِ ِّ
الم َ
ض ِّرب فإِنه يُع ُ
عنها أَهنا قالت تَ َرَّوْوا ش ْعر ُح َجيَّة بن ُ
الفرزدق:
علي ال َقصائدا ؟
لِ َعْنبَسةَ َّ
الراوي َّ

الفيل ِ
أَما كان يف َم ْعدا َن و ِ
شاغ ٌل

بالرواية ويقال َّروى فالن فالناً شعراً إِذا رواه
َورا ِويةٌ كذلك إِذا كثرت روايتُه والتاء للمبالغة يف صفته ِّ
ت احلديث والشِّعر ِرواية فأَنا را ٍو يف املاء والشِّعر من
له حىت َح ِفظه ِّ
للرواية عنه ،قال الجوهري َ :رَويْ ُ
قوم ُرواة َورَّويْتُه الشِّعر تَ ْرويةً أَي َحلت على روايته )2(.و
 -1املنجد يف اللغة واإلعالم  .دار املشرق.بريوت .ط.1991 .1ص289
 -2ابن منظور  .ابو الفضل مجال الدين حممد بن كرم  .لسان العرب  .دار صادر  .بريوت  .اجمللد االول  .ط  1997. 6ص557
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ي على
وجاء يف خمتار ِّ
الصحاح  :روى ،األ ُْرِويَةُ بالضم والكسر األنثى من الوعول ،وثالث َأرا ِو َّ
الريَّا ُن ضد العطشان واملرأة
األرَوى على أفعل بغري قياس ،و ْأرَوى أيضا اسم امرأة و َّ
أفاعيل فإذا كثرت فهي ْ
ي من
َريَّاَ ،ريَّا ُن اسم جبل ببالد بين عامر و َّ
الرِويَّةُ التفكر يف األمر جرت يف كالمهم غري مهموزة و َرِو َ
املاء بالكسر َرًوى بوزن رضا وِ َرياً بكسر الراء وفتحها و ارتَ َوى و تَ َرَّوى كله مبعىن واحدَ ،ورَوى احلديث
ٍ
ِ
أرواهُ
والشعر يروي بالكسر رَوايَةً فهو َرا ٍو يف الشعر واملاء واحلديث من قوم ُرَواة وَرَّواهُ الشعر تَ ْرِويَةً و َ
أيضا َحله على ِرَوايتِ ِه ومسُي يوم الت َّْرِويَِة ألهنم كانوا يرتوون فيه من املاء ملا بعدَ ،ورَّوى يف األمر تَ ْرِويَةً نظر
فيه وفكر يهمز وال يهمز ،وتقول أَ ِ
نشد القصيدة يا هذا وال تقل اروها إالَّ أن تأمره بروايتها أي
الرايَةُ العلم،
باستظهارها و َّ

الرا ِويةُ البعري أو البغل أو احلمار الذي يُستقى عليه ،ورجل له َرَواءٌ بالضم
و َّ

ي وحرف القافية يقال قصيدتان على
الرِو ُّ
وقوم ِرواء من املاء بالكسر واملد َّ
أي منظر ،ورجل َرا ِويةٌ للشعرٌ ،
روي

)17(.

الشعر و احلديث ،من ٍ
ِ
َ ِ
قوم
ت
ويف ِّ
احلديث والشعر ِروايَةً فأنا را ٍو يف املاء و ْ
الصحاح يف اللُّغةَ :ورَويْ ُ
رواة ،قال ابن أحمر :تَروي لَقى أُلْ ِقي يف ص ْفص ٍ
ت
ص ِه ْر قال يعقوبَ :ورَويْ ُ
ف ْ
تص َه ُرهُ
الشمس فما يَْن َ
َ َ
ْ
ُ
ً َ
ِ
ِ
القوم أ َْروي ِه ْم إذا
ُ
استقيت هلم املاء َورَّويْتُهُ الشعر تَ ْرِويَةًَ ،حلتُه على ِروايَته وأ َْرَويْتُهُ

 -1حممد بن ايب بكر بن عبد القادر الرازي.خمتار الصحاح.مكتبة لبنان.بريوت .1986.ص211
 -2امساعيل بن َحاد اجلوهري.الصحاح.تاج اللغة وصحاح العربية.دار العلم للماليني .بريوت  .لبنان.ط. 1990. 4ص 578
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أيضاً)2(.

 الرواية اصطالحا :
الرواية جنس أديب مستقل ال يشبه األجناس األدبية األخرى ،وإن أوحت بعض اخلصائص ببعض
التشابه ،فالرواية تتقاطع مع امللحمة يف كوهنما حياوالن جتسيد مواقف وواقع اإلنسان وهي باللغة

االنكليزية " novel version . narration":وباللغة الفرنسية  " Narration relation roman ":فامللحمة*
" "épopéلفظة عُرفت يف اليونانية واإلنكليزية والفرنسية مبعىن كالم أو حكاية.
أما يف العربية فامللحمة مفرد مالحم وهي املوقعة العظيمة من مواقع احلروب اليت يتالحم فيها
الوقْعةُ العظيمة القتل ،وقيل موضع القتال،
اجليشان واملالحم مجع ملحمة ،قال ابن منظور" :وامللحمةُ َ
ِ
ِ
ت َِ
استِلحاماً إِذا نَ ِشب يف احلرب
وأَحلَ ْم َ
الرجل احلاماً ،واستُلح َم ْ
القوم إذا قتلتَهم حىت صاروا حلماً ،وأُحل َم ُ
فلم جيد خملصا ،)18("..فكل وقعة عظيمة بني طرفني أعمل فيها السالح يف األجساد وأثخن فيها باجلراح
غض النظر عن كوهنا حممودة أو مذمومة ،أو كوهنا يف جاهلية أو إسالم.
فهي ملحمة باملعىن اللغوي ،بِ ِّ
وقد عرف اإلغريق امللحمة ،فقدم إىل األدب شاعرهم هوميروس ملحمتاه" :اإللياذة" و"األوديسا"،
وقدمت بالد الرافدين "العراق" قبلهم "ملحمة غلغامش" ** ،ولكن الفارق بني الرواية وامللحمة واضح
"رَوى" وامللحمة من فعل "اِلتَحم" ولعل لغة
جلي ،بدايته من اختالف املعىن يف اللغة  ،فالرواية من فعل َ
كل
الرواية اليت تُكتب نثرا وامللحمة اليت تكتب شعرا هي الفارق األكرب ،فقد عمد َّ
األولون إىل كتابة ِّ
واقعة يشهدوهنا أو تُروى أمامهم إىل كتابتها شعرا ،فقد كان الشعر سبيل األدباء إىل الكتابة ،به يُعرفون
* -وهي القصيدة القصصية الطويلة اليت حتكي أعمال البطولة ،لبطل رئيسي واحد.
 - 1ابن منظور ،لسان العرب  .م س .ص 612
**  -املهاهباراتا يف اهلند والشهنامة عند الفرس

.
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وبه يتميزون عن النثر الذي كانت جتسده أحاديثهم وحواراهتم ،وامللحمة تتناول اخلارق للعادة فأبطاهلا
ليسوا بشرا عاديني بل هم أنصاف آهلة ورمبا ترقَّوا حىت أصبحوا آهلة وأبطاهلا جيدون من املشقة أكثر مما
حيتمل البشر و عادة الناس أهنم يشريون إىل من على يديه تنتهي الصعاب و املعوقات بأنه بطل
خارق)19(.

وقد ظلَّت امللحمة حتمل معناها اللغوي بعد ذلك ،فعند العرب كانت تُستعمل امللحمة مبعىن الفتنة
اليت تُفضي إىل احلرب َث تغري معناها أو أضيف إىل املعىن األول ،فقد ُوصف النيب صلى اهلل عليه وسلم
"نيب امللحمة" وقيل يف تفسري هذا الوصف انه نيب القتال جملاهدة الكفار و املشركني ،و ذهب بعض
بأنَّه ُّ
املفسرين إىل وصف آخر هو التأليف و اإلصالح ،فقالوا" :نيب امللحمة" أي :نيب الصالح ،فالكلمة هنا
مأخوذة من فعل " َحلَم" وحلم األمر مبعىن أحكمه و ألَّف بني أجزائه ،فإذا هو متماسك متني ،ومل يتفق
املؤرخون مىت أُطلقت كلمة املالحم عند العرب وإن ردوها  -احتماال -إىل القرن األول اهلجري ،وإىل
القرن الثاين اهلجري يقينًا لورودها يف كتاب" البيان والتبيني"

للجاحظ)20(.

 -1ينظر :فايز ترحيين.الدراما ومذاهب األدب.املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.ط 1988. 1ص16
 -2ينظر :م ن .ص15
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يوضح كثريا ممَّا أشكل ،فاإلنسان يروي ما يسمع
وإذا عدنا إىل الرواية فإن الفعل َرَوى  -كما سبق ِّ -
وما يرى وما يفكر فيه ،واملقصود هو نقل احلادثة سواء كانت خياال أم حقيقة إىل غريه بلسانه أو إمياء،
من أجل ذلك أخذت الرواية يف شكلها احلديث هذا االسم فهي تروي .
َثَّ كان أن استقلَّت الرواية بشكلها ومضموهنا ليس عن األدب وحده ولكن عن كثري مما يشبهها من
أنواع من جنس األدب ،فامللحمة والقصة واملقامة  -عند العرب  -واملسرحية كلُّها هلا بداية ووسط و
هناية ،و لكنها استطاعت برغم تأخرها زمنيا عنهم مجيعا أن جتعل كل نوع يدرج يف مهده أو يتوارى يف
حلده)21(.

واتَّفق كثريٌ من النقاد َّ
أن الرواية هي شكل أديب سردي يعمل على تقدمي حكايته املكتوبة را ٍو هو يف
الغالب كاتب الرواية نفسه ،من أجل ذلك فهي ختتلف عن املسرحية اليت يُ َّ
قدم مضمون قصتها من
خالل حوارات وحركات ممثليها ،والرواية أطول من القصة ففرتهتا الزمنية أطول و شخصياهتا أكثر عددا،
تقوم على اخليال وهي بذلك ختتلف عن كتب التاريخ والسرية الذاتية ألهنما تقومان على أحداث
وشخصيات حقيقية ،وقد توقف أصحاب املعاجم احلديثة من العرب أن يبحثوا عن لفظ يوافق العمل
اجلديد الذي أصبح َّ
الكم
"رَوى" ومن بعده اسم الفاعل "الراوي" ،فأنساهم مجعُهم لذلك ِّ
يقدمه الفعل َ
الكبري من املفردات أن يفطنوا إىل الفارق الزمين الكبري بني وضع نفس التعريف ملعظم تلك املفردات من
 -1ينظر :عبد املالك مرتاض.يف نظرية الرواية.إصدارات اجمللس الوطين للثقافة والفنون.الكويت.1998 .ص 22
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معاجم العرب القدمية اليت شرحوا معانيها مبا يوافق طبيعتها يف زمنها ذلك ولكن كثريا من املعاين احلديثة
كان جيب أن تُضاف إىل املعىن القدمي ملا أصبح للعصر احلديث من ميزات ختصه وحده ،وقد قال عبد
المالك مرتاض أن الرواية مبعنييها الشكلي واجلمايل من مصطلحات القرن العشرين وجيب أن يكون
بعض تعريفها اللغوي ومن ََث االصطالحي مالئما لنقل الروائي ال الراوي حلديث حمكي

)22(.

وقد َعرفها ج ب سارتر بأهنا عالمات والقارئ يفك هذه العالمات وهي املرآة خليال املؤلف ،ألهنا
رؤيا للعامل بعيين طفل وعقل فيلسوف ،وقد أكد جورج لوكاش جدلية الرواية عندما اعتربها شكال
عرب عن الوحدة الكلية بني الذات
توفيقيا جيمع بني خصائص امللحمة والرتاجيديا ،فإذا كانت امللحمة تُ ِّ
عرب عن القطيعة بني الذات واملوضوع ،فإن الرواية
واملوضوع ،أو بني األنا والعامل ،وكانت الرتاجيديا تُ ِّ
تتميز بطابع الوحدة والقطيعة ،ألهنا جتمع بني ما هو ملحمي وما هو تراجيدي ،ومن ََث تصبح الرواية
شكالً ذا طابع جديل قائم على الصراع والتغري والديناميكية والنفي

والتجاوز)23( .

وقد ساعد اهتمام لوكاش باألخالق ،وحلمه باملطلق ،والشمولية ،واالنسجام بني األخالق وعلم
اجلمال على خلق عامل خيايل مثايل وطوباوي ،حينما فضل امللحمة على باقي األجناس األدبية األخرى
ألنه كان يعتقد أن امللحمة اليونانية إمنا كانت ترتجم الوحدة بني الذات واملوضوع ،واكتمال اللُّحمة
بينهما يف عامل منسجم ،خيلو من الصراع الواقعي النثري .

 -1ينظر  :م س ص 24
 -2ينظر :جورج لوكاش  .نظرية الرواية .تر :احلسني سحبان  .منشورات التل  .الرباط .املغرب .ط .1988 1ص 141.142
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وقد ذكر جورج لوكاش ثالثة أمناط روائية حسب بطلها اإلشكايل الذي يرتدد بني الذات والواقع،
وذلك يف إطار مقاربة تارخيية جدلية وهي  :أوال -الرواية املثالية اجملردة  :بطلها مثايل ساذج ،حيث يبدو
فيها الواقع أكرب من الذات ،وميثلها سيرفانتيس يف روايته " دونكيشوت دي الما نشا ".
ثانيا

-

الرواية السيكولوجية أو رومانسية األوهام :بطلها رومانسي ينطوي على ذاته ،ويتجاوز الواقع

املرتدي وبالتايل فالذات تبدو أكرب من الواقع على مستوى املعرفة واملعايشة ،وخري من ميثل هذه املرحلة
الروائية غوستاف فلوبير يف روايته "الرتبية العاطفية ".
ثالثا  -الرواية التعليمية أو الرواية الرتبوية  :بطلها متصاحل مع الواقع ومتكيف مع املوضوع وهنا تتساوى
الذات مع الواقع ،ومتثلها رواية " سنوات تعلم فلهام ما يسرت" لغوته.

 -1م س .ص 145
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()24

.2.1رواية احلمار الذهيب:
كتب هذه الرواية لوكيوس أبوليوس "124م180 -م" ،وهو أحد أشهر ُكتَّاب القرن الثاين للميالدُ ،ولد
يف "مادورة " *بنوميديا  -اجلزائر حاليًّا -وتعلَّم بقرطاج وأثينا َث عمل بروما حمامياَ ،ث عاد إىل مشال
فتزوج من مدينة أُوية** أرملة غنية رفع ضده ابنها وعمه قضية بتهمة السحر عام195م ،فرافع عن
أفريقيا َّ
نفسه وعاش بعد ذلك بقرطاج حيث كتب عدة ُخطب ومقاالت ،مجع بعضها حتت اسم "املنتخبات"،
له كذلك مؤلفات فلسفية" :أفالطون و مذهبه"" ،يف إله سقراط"" ،يف الكون

")25( .

رواية "احلمار الذهيب" ليست قصة واحدة بل هي جمموعة من القصص تستقل كل واحدة بذاهتا،
حتول إىل َحار ،تُشبه يف ذلك قصص ألف ليلة وليلة
فهي تُروى يف سياق واحد هو قصة اإلنسان الذي َّ
وكليلة و دمنة  ،الكتابان اللذان جاءا بعد هذه الرواية زمنيا.
بطل القصة شاب يدعى لوكيوس كان رفقة جمموعة من املسافرين فسمع حديثهم عن امرأة ساحرة
تعيش يف املدينة اليت كانوا يف طريقهم إليها  ،فنزل ضي ًفا عند قريبة لعائلته  ،فحدثته أيضا عن هذه
الساحرة وحذرته منها ومن سحرها ،وازداد رغبة يف معرفة ماذا تفعل هذه الساحرة ،فاتفق مع اخلادمة أن
* -سوق أهراس حاليا.
** -العاصمة الليبية طرابلس حاليا
 -1ينظر  :لوكيوس ابوليوس .احلمار الذهيب .تر :عماراجلالصي.ص.04

.
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ِ
ويصرعُهم مجيعا ،ويُقبَض
تساعده على معرفة ِّ
سر الساحرة ،وأثناء نومه يهامجه ثالثة لصوص فيصارعُهم َ
تبني أنه مل يكن هناك جثث بل
عليه بتهمة القتل ،ويف احملكمة ،عندما أُحضرت اجلثث إلثبات اجلرميةَّ ،
الرغم من أنَّه هو
هناك ثالث قِرب ماء مملوءة هواء ،وأُطلق سراحه لعدم ثبوت جرمية القتل أساسا ،على ُّ
القاتل ،فأدرك أن الساحرة علمت أنه حاول معرفة سرها ،فازداد فضوله ،وساعدته اخلادمة يف الوصول
إىل بيت الساحرة ورأى بنفسه كيف أن الساحرة دهنت نفسها بدهن حتولت بعده إىل بومة ،وطارت
أمام عينيه يف السماء وهو ينظر إىل كل ذلك  ،فرغب بتجربة الدهن بنفسه ،وطلب إىل اخلادمة أن
حتضره إليه ،فاستجابت اخلادمة وأعطته علبة الدهن ويبدو أهنا أخطأت يف إحضار العلبة اخلاصة
َحار له عقل إنسان ،ووعدته اخلادمة بأهنا ستحضر الدواء
بالطيور ،فأعطته علبةً َّ
حوله دهنها إىل َحارٌ ،
الذي سيعيده سريته األوىل ،وهو عشب الورد وطلبت منه أن يبقى يف اإلسطبل حىت حتضر العشب،
ويسطو جمموعة من اللصوص على اإلسطبل مبا فيه ،وأثناء رحلته األوىل مع اللصوص يشهد عملية
فيحب العروس وترأف هي به ،وجاهبته مشاكل من أمهها أنه إنسان وال يأكل اإلنسان
اختطاف عروس،
ُّ
فأعجب أصحابَهُ هذه الصفةَ منه فهو َحار صاحب ذوق ،وأدركوا أنه حيوان مميز
ما يأكله احلمري،
َ
فعلموه ألعابا أجادها ،وجعلوه يرقص ويلعب على املسارح ،ليتمكن من اهلرب ويصل إىل شاطئ البحر،
كب كبريٌ
فيغتسل باملاء سبع مرات ،ويطلب إىل اآلهلة أن حترره من شكله احليواين ،وأثناء ذلك يصل مو ٌ
لتقديس اآلهلة حيمل معه أعشاب الورد فيقفز ويأكل منها فيعود إىل هيأته األوىل.
هكذا بدأت أول رواية يف التاريخ خياليةً َح َّد العجائبية * ولكنها أيضا تقدم إىل العامل قدرة مؤلفها
على صناعة املتعة من خالل اخليال ،وإن كان حبثنا ال خيص اجلانب النقدي للرواية إال أن الرواية  -رواية
34

احلمار الذهيب  -بقيت برغم تطور تقنية صناعة الرواية وتطور تقنية السرد الروائي وتعدد مدارسه ومذاهبه
بقيت حتتل مكانة املنبت األول ملا سيصبح بعدها فنًّا هو الرواية.
وإن كانت نوميديا  -اجلزائر -هي اليت أجنبت فن الرواية إال أن مشعلها ستحمله بعد ذلك أوروبا
وليس غريبا أن حتمله ،فقد احتوت هذه القارة كل الفنون واآلداب اليت عرفها العامل بداية من امللحمة
وانتهاء إىل فن السينما .
يف القرون الوسطى يف أوربا وجد كثري من الكتاب كثريا من أسباب الكتابة يف شكل روائي ،ووجدوا
أسطورة ملك انكلرتا الملك آرثر وفرسان املائدة املستديرة معينا استطاعوا من خالله أن يرووا كثريا من
الروايات اليت تدور يف أغلبها حول قصص الفروسية

واملغامرة)26(.

وخالل القرن السادس عشر ميالدي ظهر يف اسبانيا أعمال أقرب إىل الواقعية ،أبطاهلا من اللصوص
والقراصنة بدال من الفرسان ،ويرى كثري من النقاد أن رواية "دون كيشوت" لميغيل دي سيرفانتس تُعد
العمل الذي ساعد يف تطوير الفن الروائي ،وتدور رواية "دون كيشوت" حول رجل من الطبقة الوسطى

الع َجب وهو إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده(.ابن منظور .لسان العرب.دار صادر  .بريوت .اجمللد االول  ،ط ،6،1997ص  ) 580وجاء يف كتاب "مدخل إىل األدب العجائيب"
* -من ٌ
الع ْجب و َ
لتودروف أن العجائيب هو الرتدد الذي حيسه كائن ال يعرف غري القوانني الطبيعية فيما يواجه حدثا فوق طبيعي حسب الظاهر .
 -1ينظر :غريوم كلينكوفتز  .فن الرواية االمريكية .تر:مسرية أَحد.دار املعارف.القاهرة. 1980.ص 03
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يعتنق أحالما مثالية بسبب حبه لقصص الفروسية اخلرافية ،فيتوهم نفسه فارسا جيوب العامل ليدفع
الظلم)27(.

وكان دانيال ديفو الروائي األول يف انكلرتا يف القرن الثامن عشر ،من خالل روايتيه "روبنسون كروزو"
يف العام

1719م

و"مول فالندرز" يف السنة اليت تليها وحيكيان قصة حياة شخصيات عادية وإن ظن

البعض أن حبكة الروايتني مل تكن موحدة ،على عكس صامويل ريتشارد سون الذي كتب رواياته
حببكات واضحة حنو رواية "حكايات توم جونز اللقيط" يف عام 1749م والكاتب لورنس ستيرن الذي
كتب رواية " تريسرتام شاندي" عام 1767م ،وتعد باملقارنة مع ما سبقها رواية غري تقليدية فهي تقوم على
احلوار والذكريات أكثر من احلركة

واألحداث)28(.

ويف أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر اشتهرت يف انكلرتا الرواية القوطية وموضوعها
هو اإلثارة والرعب  ،مثل " فرانكشتني " لماري شيللي يف العام 1818م.
ويف روسيا ويف القرن التاسع عشر اشتهر روائيان مها ليو تولستوي و فيودور دوستويفسكي
وكالمها من املدرسة الواقعية ،وإن كانت رواية "احلرب والسالم " لتولستوي تصور أحداث هجوم نابليون
األول على روسيا ،إال أن هذه األحداث تتداخل مع قصص أخرى تصور حياة طبقات خمتلفة من
اجملتمع الروسي ،كما تقدم رواية " أنا كارنينا "يف العام 1877م للمؤلف نفسه قصة حب مأساوية ،يف
1 - see: Richard Maxwell .The historical novel in Europe, 1650-1950 . Cambridge University Press . 2009 p 123
2 - See :Dvid trotter.The English Novel in History . routledge Press .new york. first published 1993.p27
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حني اشتهر دوستويفسكي بتحليله أغوار النفس البشرية ومعاجلة األفكار الفلسفية ،ومن أشهر رواياته
"اجلرمية والعقاب "يف العام 1866م و"اإلخوة كارامازرف " يف العام1880م.
وقد سيطر املذهب األديب الرومانسي الذي يقوم على العاطفة واخليال على أدب أوائل القرن التاسع
عشر امليالديَ ،ث أعقبه املذهب الواقعي الذي طلب تصوير احلياة كما هي.
ومن أهم الروايات اليت تُنسب إىل املذهب الواقعي رواية "سوق الغزو" لوليم تكاري يف العام 1848م،
و"أوليفر تويست" لتشارلز ديكنز يف العام 1839م وهي رواية قيل عنها إهنا سرية ذاتية للكاتب نفسه،
حتكي قصة طف ٍل يعيش حياة بائسة رفقة صديقه هاك املتشرد

)29(.

وأثر الروائيون الفرنسيون يف تطور الرواية تأثريا كبريا ،يتقدم هؤالء فيكتور هيغو الذي تُعد روايتاه
"البؤساء" و"أحدب نوتردام " أكثر الروايات الواقعية جتسيدا ملعاناة الطبقات الكادحة يف اجملتمع ،كما
كتب غوستاف فلوبير رواية "مدام بوفاري" يف العام 1856م بتفاصيل واقعية تعطي صورة مرئية ختيلية عن

 -1ينظر :ميخائيل باختني.امللحمة والرواية.تر .مجال شحيد.سلسلة كتاب الفكر العريب.العدد الثالث.معهد االمناء العريب.ط1982 1ص34
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األجواء الداخلية النفسية لشخصياته ،كما ساهم إميل زوال يف إرساء دعائم املدرسة الطبيعية ،ومن أهم
رواياته "غرميينال " يف العام

 1885م)30(.

وتتشكل بعد ذلك"الرواية اجلديدة" اليت ظهرت يف أوائل اخلمسينيات ،وهي حركة أدبية اجته أصحاهبا
إىل جتديد بنية الشكل الروائي والتخلي عن املفهوم التقليدي للغة والشخصية واحلدث مع السعي إىل
إجياد أشكال جديدة.
وقد اهتمت أعمال كتاب الرواية اجلديدة بقضايا مجالية وبرصد اإلحساسات اليت تتكون لدى الفرد
يف نفسه عن عالقته بالعامل  ،وميكن القول بأن الرواية اجلديدة كانت وليدة تأمل نقدي حول األشكال
الروائية التقليدية تبلورت أبعاده يف تفجري مواصفاهتا وجتاوز خطاباهتا اليت جتسد التعبري احلقيقي لواقع
داخلي أو خارجي .
مترد
لتكون "الرواية اجلديدة" طرفا يف تيار التمرد الذي ساد اجملتمع األوريب بعد احلرب العاملية الثانيةٌ ،
ناتج عن فقدان الفرد لقيمته األساسية ولوعيه الشخصي ،حيث حتول إىل شيء أو أداة موجهة حنو
االستهالك)2(.

من أجل ذلك كان لزاما رصد الواقع االجتماعي اجلديد من خالل ابتكار أشكال جديدة وصيغ فنية
عرب عن العصر وما حيمله من قضايا.
خمتلفة تعمل على حتطيم النموذج القدمي  ،وتأسيس كتابة جديدة تُ ِّ
1 - see :Brian Hamne tt. The Historical Novel nineteenth-century europe.oxford university press.p 112
 - 2ينظر :حسن املنيعي .قراءة يف الرواية .سندي للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة  1996 1ص 11
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وألن الرواية كائن حي ،تتطور وتنمو وتتقدم أو تتقهقر ،فإهنا تشعر دائما باحلاجة إىل دماء جديدة،
فقد حدث هذا التطور على يد جمموعة من الكتاب أمثال،SARRUTE ،BECKETT ،GRILLET":
 DURAS ،BUTORو  " SIMONEوغريهم ،فقد كانت جتمعهم أهداف واحدة وهي رفض املفاهيم
التقليدية للشخصية واحلكاية واحلدث وغريها من املكونات اجلمالية للخطاب

الروائي(31).

إن هذا الرفض قد دفعهم إىل درء مواصفات الرواية الكالسيكية وإىل املطالبة بشكالنية أخرى متيز
بني األشكال األدبية القدمية املستهلكة  -أشكال الرواية الكالسيكية  -واألشكال اجلديدة اليت جيب على
الروائي اجلديد أن يبتدعها ،ومن َث ،فإن شكالنية الرواية التقليدية تبدو عقيمة ،أما الثانية ،فإهنا تتميز
باخلصوبة ،كما إنه ال ميكن إثراء األشكال التقليدية مبضمون جديد ،ألن احلبكات املمكنة ذات عدد
حمدود سبق هلا أن عوجلت مرات عديدة

)32(.

فنجد أن الرواية اجلديدة يف سعيها إىل رفض األشكال الروائية التقليدية قد اجتهت إىل اإلفادة من
أثر واضح
اإلنتاج الفين الذي يطمح إىل إحداث تغيريات نوعية على مستوى الشكل ،وقد كان للسينما ٌ
يف كتابات الروائيني اجلدد إىل جانب الفنون األخرى كاملوسيقى ،وقد تبدى هذا األمر جليا يف
أعمال

 GRILLETو

 ،M . DURASفالرواية اجلديدة يف فرنسا انطلقت من اإلحساس بالرفض والوعي

بضرورة تغيري وجتديد الشكل الروائي والبحث عن أدوات جديدة للتعبري.
 -1م س .ص 12
 -2م ن  .ص 12
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وميكن إمجال مسات الرواية اجلديدة يف النقاط اآلتية :
 عرب البحث والتجريب يربز مسعى القبض على شكل روائي مستحيل .
 احلضور املكثف لألشياء ،وكثرة التِّيمات اليت تعاجل تباعد املسافة بني األشياء واإلنسان لتؤكد سيادهتا
واغرتاب اإلنسان يف هذا العامل املعاصر.
 سعي الرواية اجلديدة إىل وصف األحاسيس اإلنسانية اليت طاهلا التشيؤ ،مع الرتكيز على وصف
غياب الفرد يف اجملتمعات املعاصرة.
وقد اعتمدت الرواية اجلديدة ،إلبراز ذلك ،على مسات شكلية متعددة

منها)33(:

 oتكسري السرد الطويل والتسلسل الزمين املرتبط به.
 oغياب البطل وحضور الالبطل مع االعتماد على الوصف.
السراد بدل السارد الكلي احلضور واملعرفة وتنسيب احلقيقة.
 oتعدد ُّ
 oاالهتمام بعناصر التشكيل بدل االهتمام باحلدث أو القصة.
 oتداخل األزمنة أو غياب الزمن.
 oاعتماد املونولوغ الداخلي.
ويف الواليات املتحدة أصبحت الرواية فنًّا له ٌكتَّابه املعروفون من أمثال ناثانيل هوثورن الذي اشتهر
باستخدام األسلوب الرمزي كما يف روايته "احلرف القرمزي" يف العام 1850م ،ورواية "احلوت" يف العام
 -1م س  .ص 14
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الذي يليه وهي رواية كالسيكية الفكر حيث الصراع بني اخلري والشر ولكنها رمزية التناول ،أما الروائي
مارك توين

فقد عُرف بأسلوبه الساخر الذي يستعني يف كثري منه باللغة العامية ،ويتجلى ذلك يف

روايته "مغامرات هكلربي" يف العام
وقدم هنري جيمس

1884

ومن أشهر رواياته "توم سوير" و"احلياة على هنر املسيسيب"،

كون هذه
روايات أكثر غوصا يف اجملتمعات األمريكية ،والشخصية اليت تُ ِّ

اجملتمعات ،ومن أهم رواياته "صورة سيدة" يف العام1881م ،و" السفراء" عام

1903م)34(.

ويف القرن العشرين لعبت كل املتغريات اجلديدة بكل أنواعها دورا يف تغيري مست وفكر وشكل الرواية،
فظهر من االجتاهات واملدارس واملذاهب ما استطاع أن يأخذ بيد الرواية إىل عوامل أخرى حاول أصحاهبا
عربوا من خالهلا عن شخصياهتم املتفردة اليت ال تشبه شخصيات ُكتَّاب القرن التاسع عشر ومن قبله
أن يُ ِّ
.
فغلبةُ اإلنسان على الطبيعة أو حماولة التغلب عليها من خالل التكنولوجيا  ،والفارق الكبري الذي
صنعته هذه الطفرة يف مستويات الفقر والغىن بني اجملموعات البشرية وخطر احلروب اليت مل يسبق
لإلنسانية أن شهدهتا من قبل ،يُضاف إليها هذه اجلوائز اليت أُعلنت لتتوج أفضل األعمال العلمية
واألدبية و يف مقدمتها مجيعا جوائز نوبل ،كل ذلك خلق تنافسا ،انتقل بالرواية إىل مستويات كتابة
فت االنتباه أكثر ،ومن يستطيع أن حيقق مقروئية أكرب
صنعتهم أَيُّهم يستطيع لَ َ
بارى ُكتَّاهبا يف َ
أخرى تَ َ
ومن يستطيع أيضا استمالة أعضاء جلان حتكيم هذه اجلوائز ،فانتقلت الرواية من مفهومها احلكائي
العادي إىل مفاهيم جتريبية أكثر تعقيدا وأكثر خوضا يف كل املواضيع اليت يعرفها العامل .
 -1ينظر :غريوم كلينكوفيتز .فن الرواية األمريكية.تر :مسرية مصطفى أَحد .دار املعارف  .القاهرة.دت .ص 11
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من بني هذه املذاهب واالجتاهات ،الوجودية وهي حركة فلسفية ،كان هلا أثرها الكبري على األدب
الفرنسي يف الثالثينيات واألربعينيات من القرن العشرين ،وترى هذه املدرسة أنه ال معىن للحياة و َّ
أن على
اإلنسان اختيار طريقه باختياره هو وحده ،ومن بني الروايات اليت ُجت ِّسد هذا الفكر "الغثيان" لجان بول
سارتر عام 1938م و"الغريب" أللبرت كامي عام

1942م)35(.

وأصبح أسلوب الكوميديا السوداء أسلوبا شائعا ،حيث يتناول هذا اللون من الروايات املشكالت
اجلادة بطريقة يقرتن فيها الضحك بالبكاء ،كرواية "املمسك  "22لجوزيف هلر ،اليت تتحدث بصورة
مضحكة عن عشية احلرب غري أهنا يف الوقت نفسه تصور الضياع املخيف الذي ختلفه .

 -1ينظر :فوزي أَحد فهمي .املفهوم الرتاجيدي والدراما احلديثة.اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية.القاهرة.1967.ص11
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وقد ظهر تيار روائي حياول اجلمع بني األسلوب الوثائقي عن األحداث احلقيقية وتقنية الكتابة الروائية
ويظهر هذا بوضوح يف رواية "مع سبق اإلصرار" لترومان كابوت ،اليت ُكتبت بأسلوب صحفي يعتمد
على وثائق جلرمية

حقيقية)36(.

كما ظهرت يف انكلرتا على األخص أمساء نسائية روائية َّ
قدمت نوعا استطاع أن يلفت انتباه القراء
والنقاد معا متثل يف الرواية البوليسية وروايات اجلاسوسية ،وخري من مثلهما آغاثا كريستي و هيلين
ماكينز .
.3.1الرواية عند العرب:
اختالف  -ومل يزل  -يف أصل نشأة الرواية العربية ،فريى كثريون أن األدب العريب كان قد احتوى
وقع
ٌ
هذا اجلنس األديب ،ودليلهم يف ذلك هذه العناوين" :مالحم عنرتة" "،رأس الغول"" ،سيف بن ذي
يزن"" ،السرية اهلاللية" "،ألف ليلة وليلة"و"حي بن يقظان" ..وغريها من القصص اليت عرفها العرب قبل
شكل أديب غريب استورده العرب منذ النصف الثاين من القرن التاسع
اإلسالم وبعده ،ومنهم من يرى أهنا ٌ
عشر حيث إن القصة يف معناها الفين وغايتها اإلنسانية ،شأهنا شأن املسرحية ،نشأت يف أدبنا العريب
احلديث بتأثري آداب الغرب ،والواضح أن كل من يَ ُّرد الرواية العربية إىل الغرب إمنا يَ ُّردها من منطلق التأثري
التقين ،فالرواية هلا تقنياهتا اليت تُكتب هبا وهلا خصوصياهتا اليت تتميز هبا عن فنون األدب األخرى .
ولكن السؤال هو :ما املقصود بالغرب و الشرق ؟ فغالب من يقول هبذين الكلمتني ،إمنا حياول أن
فرق بني خصوصيات حضارية تنتمي إىل جغرافيا معينة ،فأوربا وروسيا وأسرتاليا والقارة األمريكية
يُ ِّ
1- voir :R Barthes .Introduction a.a l analyse structurale des recits . in communication .paris.1966.p 109
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الشمالية يُنسبون إىل الغرب ،ومشال إفريقيا والشرق األوسط وآسيا الوسطى وأقصى شرق آسيا مبا فيها
إندونيسيا يُنسبون مجيعا إىل الشرق ،إذًا ومن موقع هذا التصنيف الذي تواضع عليه معظم دارسي
السياسة واجلغرافيا والتاريخ وغريهم ،فإن الرواية األوىل يف التاريخ بعناصرها الروائية الصحيحة ُكتبت يف
الشرق وبالضبط -كما سبق -يف نوميديا  -يف اجلزائر -كتبها لوكيوس أبوليوس وهو أمازيغي من سكان
نوميديا األصليني ،ومعظم حماوالت التأريخ لنشأة الرواية العربية -كما معظم الفنون و اآلداب و العلوم
يخ هلا ُكتاب من املشرق العريب ،ورمبا ُح َّجتهم يف ذلك أن كاتب الرواية األوىل ليس
وغريها -حياول التأر َ
عربيا وإمنا هو أمازيغي ،ولكن اخللل الذي يقع فيه الكثري من الكتاب العرب واملشارقة منهم على وجه
اخلصوص هو أهنم يستعملون كلمة الغرب مقابل كلمة العرب وهو خطأ شاع لديهم ،فوجب ضبط
أي عرق آخر
الكلمات اليت أصبحت مصطلحات هلا داللتها ،فالغرب يقابله الشرق ،والعرب يقابلهم ُّ
ليس عربيا كما يقابل اإلسالم النصرانية أو اليهودية و هكذا ..
فال بأس إ ًذا ملن يُ ِّؤرخ للرواية العربية أن يقول أن الرواية بدأت يف الشرق من مملكة نوميديا َث انتقلت
فن
إىل الغرب الذي اتسعت بأيدي ُكتَّابه جماالت تطورها ،وإمنا نقول بدأت يف الشرق ألننا نتحدث عن ٍّ
أديب هو الرواية مل يستقبله ُكتاب الغرب كإرهاصات أو بوادر روائية ،كشأن كثري من الفنون األخرى،
ولكنه أُستقبِل كنتاج جاهز ميلك كل تلك العناصر والتقنيات اليت تعرفها الكتابة الروائية يف الوقت
احلاضر.

44

ولو عدنا إىل بدايات الرواية يف العامل العريب فإن الغالب -كما سبق  -يقول بتأثري الرواية الغربية فيها،
من خالل حركة الرتمجة يف بداية النصف الثاين من القرن التاسع عشر ،وقبل ذلك يرى جابر عصفور أن
ظهور املطبعة ،أتاح للقارئ العريب أن يعيد قراءة القصص الرتاثي ،بل إن شيوع فن القص يقرتن اقرتانا
وثيقا يف نشأته باملطبعة وأن هذه األخرية قد استطاعت من خالل طباعة املوروث القصصي العريب أن
تنقل تقاليد السرد يف هذا املوروث من التقنيات الشفهية إىل التقنيات الكتابية ومن َثَّ املسامهة يف إحالل
القصة املطبوعة حمل القص الشفهي ،بل أن حيل كاتب القصة مبفهومه العصري حمل الراوي الشعيب
مبفهومه

القدمي)37(.

عدد
ويذهب باحثون إىل الصلة الوثيقة بني نشأة الرواية العربية احلديثة وتطور الصحافة ،فقد ظهر ٌ
كبري من الصحف واجملالت يف نصف القرن التاسع عشر الثاين كصحف " :األخبار""،وادي النيل"،
"األهرام"" ،املقتطف" و"اهلالل" يف مصر وبالد الشام ،وقد خصص كلٌّ منها قسما للقصص املرتمجة ،أو
جمالت شهرية ونصف شهرية قدمت يف جزء منها القصة والرواية

املرتمجتني(38).

دور يف تطور هذا اللون األديب و على رأس
ولعل بعض األدباء ممن عُرفوا بأدباء املهجر كان هلم ٌ
هؤالء

جبران خليل جبران الذي أنتج من القصة والرواية ":عرائس املروج" عام

املتمردة"يف العام  1908و "العواصف" عام  1910و"األجنحة املتكسرة" يف العام
 -1ينظر:جابر عصفور .الرتمجة ونشأة الرواية العربية.جملة العريب.العدد 498الكويت.ماي . 2000ص 77
 -2ينظر :م ن .ص 78
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.1911

1906

و"األرواح

ومع أن كثريين قدموا أعماال أدبية يف شكل رواية كسليم البستاني وأحمد شوقي* و إبراهيم
اليازجي وجورجي زيدان** وغريهم ،إال أن أقالم النقد كتبت أن أعماهلم مل تلبس اللباس الشرعي
وصنِّفت كتاباهتم يف خانة احملاوالت
للرواية من جانبيها الفين والتقينُ ،

الروائية)39(.

شاغل آخر
و بعد أن فرغت هذه األقالم من تصنيف ما هو عمل روائي وما هو حماولة روائية شغلها
ٌ
هو :ما هي الرواية العربية األوىل ؟ واُختُلِف يف ذلك ،فمنهم من يقول أن الرواية األوىل هي"زينب"
لكن قرائن كثرية قُدِّمت تُعلن أن هيكل مل يكن
لمحمد حسين هيكل اليت نُشرت يف العام  ،1912و َّ
األول بل سبقه إىل ذلك أمساء من القطر املصري و من غريه ،فيحي حقي يف " فجر القصة املصرية "
يقول أن محمود طه ِّ
حقي قدَّم سنة

1906

رواية هي" عذراء دنشواي " وجابر عصفور يقدم تاريخ

بداية أخرى هو سنة  ،1865والرواية هي" غابة احلق " لكاتبها السوري فرانسيس فتح اهلل مراش َ ،ث
قدَّم دارسون آخرون روايةً أخرى هي"غادة الزاهرة" للكاتبة اللبنانية زينب فواز الصادرة سنة 1899م ،وقد
رافع كل مداف ٍع عن سبق رواية من هذه الروايات بأن كل واحدة متتلك كل أدوات و تقنيات كتابة الرواية
.
والسؤال هو :ملاذا هذا االختالف يف اسم و تاريخ َّأول رواية عربية ؟ مع أن الفارق الزمين الذي يُؤَّرخ
منه هو هناية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين والبون ليس واسعا إىل هذه الدرجة اليت يُغَ ُّم فيها
* له رواية نثرية بعنوان "عذراء اهلند" عام 1897
**سلسلة روايات تاريخ اإلسالم.
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بعض من اليقني
على ُم ِّؤرخي األدب  -إذا جاز التعبري  -تاريخ أول رواية ،و َّ
كثريا من الشَّك و ٌ
لكن ً
ُحييطان هذا التأريخ ،فكأمنا هناك نوع من الصراع بني األقطار العربية ،أيها بدأت منه كتابة الروايةَ ،ث إن
هناك خلطاً ارتقى حىت صار خطأً يف حتديد تعريف واضح للرواية ،فكثريون يقولون إنه على الرواية من
طويل له
نص
خالل أحداثها وشخصياهتا أن تعانق الواقعَ ،ث إن هناك من يقول أن الرواية هي ٌّ
ٌّ
قصصي ٌ
بداية

لكن املفارقة أن التعريف األول ال يُوافق التعريف الثاين إن مل يكن يناقضه،
ووسط و هناية ،و َّ

ص الروايات األوىل اليت ُكتِبت يف بداية القرن العشرينَ ،ث بعد أن
األول قد َخ َّ
سب أن التعريف َّ
وحن ُ
َّ
وتفرع منها أنواعٌ وأشكال ،جاء التعريف الثاين لينسخ األول ،و ما يُثبِت هذا
متكنت الرواية من القراء َّ
عدا الواقع الذي يعيشه
أي
ٍ
أنكر على الكاتب أن يشغله ُّ
موضوع َ
القول هو أن من َّأرخ للرواية العربية َ
الناس فقالوا أن رواية "زينب" لهيكل هي أو ُل ٍ
عمل روائي عريب ألن مضموهنا يوافق الواقع االجتماعي
متت إىل
املصري آنذاك أو جزءً منه وأنكروا على ال ُكتَّاب اآلخرين قبل هيكل رواياهتم و قالوا إهنا ال ُّ
موضوع الواقع املعيش بصلةَ ،ث حنن نقرأ عن الرواية وأنواعها فيشدُّنا َّ
أن منها الرواية التارخيية و البوليسية
والعجائبية بل ورواية اخليال العلمي.
حال الرواية احلقيقي فمن الواجب إعادةُ النظر يف تأريخ بداية الرواية العربية ،ألنه حىت
وإذا كان هذا ُ
بعض اخللل يف الروايات األوىل اليت كتبها سليم البستاني و إبراهيم اليازجي وغريمها فإن ما
إن كان ُ
كتبه يعقوب صروف من روايات مثل" :فتاة مصر" " ،أمري لبنان " وغريمها ،وما كتبه فرح أنطوان من
روايات مثل  " :أورشليم اجلديدة " و" املدن الثالث " و غريمها أيضا و سلسلة روايات تاريخ اإلسالم
اليت ألفها جورجي زيدان  ،معظم هذه األعمال إن مل يكن كلها كان عيبها أهنا ال متارس الكتابة عن
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الواقع  ،ولكن الرتاكم الزمين أثبت أهنا روايات متلك مواصفات الكتابة الروائية وإن ابتعدت عن الواقع،
فهي من زاوية أدبية نوع روائي ينتمي إىل التاريخ و إىل غريه.
.4.1مرحلة التأصيل*للرواية العربية :
يعد كثري من النقاد رواية "عودة الروح" لتوفيق الحكيم اليت صدرت يف العام 1931م روايةَ العبور حنو
فن الرواية العربية( ،)40ولعلَّهم يقصدون بكلمة " تأصيل" الزيادة يف ترسيخ هذا الفن عند العرب،
تأصيل ِّ
وتعد هذه املرحلة أهم مرحلة من حيث التجارب بالنسبة للمراحل اليت سبقتها إذ انفتحت اآلفاق أمام
ُكتاب هذه املرحلة و تيسرت هلم األسباب اليت أعانت على

التجديد)2(.

وما يالحظ يف كتابات هذه املرحلة هو أن الروائي ختلَّص من العيوب اليت ميَّزت أعمال املراحل
السابقة من الناحية الفنية ،كما ختلَّص أو حاول التَّخلص من عقدة االنبهار و اإلعجاب املفرط بالثقافة
الغربية،

كلية كتابات
لكن رائحة هذا الفكر مل تغادر ً
ومن اخلطف السريع لثمار الفكر الغريب ،و َّ

الروائيني ،فحاولوا أن يأخذوا من الغرب أمساء مدارسه الفكرية و الفنية و إسقاط حمتوياهتا على ما يالئم
البيئة العربية ،فكان أن اجتهوا حنو الواقعية و من أمثلة ذلك روايات" :يوميات نائب يف األرياف " عام
1936م و" الرباط املقدس" عام 1944م لتوفيق الحكيم ،و"أوديب"سنة 1936م و"شجرة

البؤس"سنة1944م

و"دعاء الكروان"سنة 1942م لطه حسين و"قنديل أم هاشم" سنة 1944م ليحي حقي ،و" الرغيف"سنة

* -معظم من يكتب عن الرواية العربية يستخدم هذه الكلمة.
 -1ينظر :حممد أَحد القضاة  .التشكيل الروائي عند جنيب حمفوظ .م س .ص 34
 -2ينظر :عبد الرَحان ياغي.يف اجلهود الروائية من سليم البستاين إىل جنيب حمفوظ.دار الفارايب.بريوت.ص 85
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عواد و"هنم " سنة 1937م للسوري شكيب الجابري  ،و"سعيد" سنة 1939م لليمين
1939م للُّبناين توفيق َّ
محمد علي إبراهيم لقمان

)41(.

ومن االجتاهات األخرى اليت خاضتها الرواية العربية ،االجتاه النفسي وقد يسمى هذا االجتاه أيضا يف
الرواية العربية بتيار الوعي أو قصة احلوار الفردي الصامت أو القصة التحليلية ( ،)42ورمبا كان للرومانسية
بنزعتها الذاتية دور يف ظهور هذا االجتاه ،وهو يتميز بالرتكيز على بطل واحد أساسي بدال من البطولة
اجلماعية .
والشخصية البطلة اليت تدور حوهلا كل األحداث ليست سوى شخصية املؤلف حياول من خالهلا
1922م

وعباس

شرح أفكاره و ميوالته ،ومن أعالم هذا االجتاه :عيسى عبيد بروايته " ثريا " سنة

محمود العقاد بروايته "سارة " سنة  ،1938وإبراهيم المازني بروايته "إبراهيم الكاتب" سنة

و"

1931

ود على بدء " سنة  1943م.
"ع ٌ
إبراهيم الثاين" و َ
وقد تناول ُكتَّاب الرواية العرب بعض االجتاهات األخرى مثل االجتاه الرمزي متمثال يف بعض أعمال
"السمان واخلريف" و ثروت أباضه بروايته "هارب من األيام".
نجيب محفوظ مثل َّ
"الشحاذ" و ِّ
وقد أخذت الرواية العربية منحى جديدا بداية من سبعينيات القرن العشرين من حيث األسلوب
وأسس السرد ،من عرض عقدة وحل ،كما أن مضموهنا أيضا حاول الغوص يف غيابات اجملتمع العريب

 -1ينظر :إبراهيم السعافني.تطور الرواية العربية احلديثة يف بالد الشام .دار املناهل  .بريوت .1987.ص 47
 -2ينظر :حمسن جاسم املوسوي  .الرواية العربية.النشأةوالتطور.دار اآلداب .بريوت.دت.ص 97
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فظهرت تيارات جديدة حاولت حماكاة الفكر الغريب ولكنها استطاعت من خالل مساحة الواقع واحمليط
العربيني أن حتيلها إىل الصبغة احمللية.
ومن بني هذه التيارات تيار الوعي يف الرواية الذي أحدث انقالبًا يف الكتابة فكسر طابع العمل
الروائي األساسي ،وهو تسلسل األحداث وتفاعل البطل معها وغريه ،ليصبح اكتشاف العقل والعقل
الباطن هو مثار االهتمام ،وكان من أهم الركائز اليت يعتمدها هذا التيار هو املونولوغ الداخلي املباشر
وفيه خيتفي الكاتب ويتم احلديث فيه بضمريي املفرد والغائب ،واملونولوغ الداخلي غري املباشر وفيه حيضر
الكاتب عرب الوصف والتعليق ويكون احلديث فيه بضمري

 -1ينظر :حممد عزام  .الرواية العربية املعاصرة  .جملة املعرفة .العدد.1996 .388ص126
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املتكلم)43(.

وما ساعد على انتشار هذا التيار الروائي هو الروايات املرتمجة ومفاهيم علم النفس الغريب ومن أهم
ُكتَّابه :حيدر حيدر ،هاني الراهب وغادة السمان

وغريهم)44(..

وتيار الرواية الطليعية الذي متيز باستعمال تقنيات السينما ،كتقطيع النص الروائي إىل صور ولوحات
احدا ،واستخدام الفالش باك  flash backمن خالل العودة
انطباعا
مستقلة تعطي جمتمعةً
وإحساسا و ً
ً
ً
بالشخصيات إىل املاضي ،ومن مميزاته أيضا استعمال األسلوب الشعري ،والنظر إىل احلادثة الواحدة من

جسدوا هذا االجتاه  :الطاهر وطار ،جمال الغيطاني ،صنع
زوايا خمتلفة ،ومن أهم ُكتَّاب الرواية الذين َّ
اهلل إبراهيم  ،إميل حبيبي وعبد الرحمان منيف

وغريهم)45(.

وقد خلَف من بعد هؤالء روائيون كانت التجارب الغربية أو حماوالت العودة إىل املوروث القصصي
وتقدميه يف قالب جديد هي ما يدعوهم إىل الكتابة ،أو كانت حتركهم وتوحي إليهم األحداث السياسية
واالجتماعية والثقافية من حوهلم ،ورمبا كان من ابرز هؤالء مجاعة الروائيني الشباب يف اجلزائر الذين
ظهرت هلم أعمال أثناء عقد التسعينيات الذي ختللته أعمال العنف يف بلدهم ومسي بعض النقاد حركتهم
باألدب االستعجايل ،هذا األدب الذي متثل يف جمموعة من الروايات اليت تلتقط احلدث حلظة حدوثه
فأضحى املضمون هو الغالب على حساب الشكل الذي جيسد يف الغالب طبيعة العمل األديب ومستوى
الكاتب معا.
 -1ينظر:م س.ص 127
 -2ينظر :م ن .ص 128
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ومن العسري تتبع تاريخ نشأة الرواية ،يغذي هذا العسر يف كثري من األحيان بعض اخللط يف املفاهيم
عرف الرواية ويف حتديد انتماء العمل األديب إىل فن الرواية ،مع كثري من التخبط يف حتديد شروط
اليت تُ ِّ
هذا االنتماء ،ولكن هذا الفن برغم صعوبة تأريخ خطوات نشأته يبدو الفن األكثر قراءة بني األنواع
األدبية األخرى ،فهو يشكل العامل األديب الوحيد الذي يستطيع تشكيل عامل خيايل داخل ذهن القارئ،
ويستطيع كل قارئ أن خيتار ما يناسب طبيعته النفسية اليت تشكل أثناء القراءة شكل وصفة
الشخصيات واألماكن.
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املبحث الثاين
فن السيامن
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.املبحث الثاين :فن السينما.
.1.2السينما لغة واصطالحا:
 السينما لغة:
إن كلمة  Cinemaهي اختصار Cinematographeاليت نقلتها اإلنكليزية عن صياغة املفردة

cinematographe

"السينماتوغراف" اخلاصة حصراً بآلة عرض الصور املتحركة اليت اخرتعها األخوان "لوميري" ،وهي مشتقة
أصالً من اللغة اليونانية " kinemat - kinemaحركة" زائد

" graphصورة")46(.

 السينما اصطالحا:
فن وصناعة وإنتاج الصور املتحركة ،املسارح والصاالت اليت تعرض فيها األفالم ،مع أن انتشار الكلمة
هبذا املعىن يف الواليات املتحدة يُعد نادراً نسبياً ،حيث يُستعمل مصطلح "مسرح" لإلشارة إىل صالة عرض

1 - fphraim katz.the international film Encyclopedia.london.macmillan.1984.p28
2 - oxford student s Dictionary.second edition. Oxford university press.1988 .p112
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األفالم وشاع استعمال كلمة "سينما" يف املناطق الواقعة على جانيب احمليط األطلسي سواء كاسم مبفهومه
العام أو كصفة تتعلق بصناعة السينما أو فن الصور املتحركة

(47).

والسينماتوغراف هي اآللة اليت اعتمدهتا األفالم السينمائية األوىل يف التصوير والعرض  ،وقد أشارت
صحيفة "تاميز" األمريكية يف عددها الصادر يف  22شباط 1896م بقوهلا" :السينماتوغراف" هي ابتكار خيص
النوع نفسه متاماً كجهاز توماس إديسون املعروف باسم " kinetoscopeالكينيتوسكوب" ،لكن الفرق بينهما
أن آلة السينماتوغراف أكثر تطوراً من جهاز الكينيتوسكوب.
وك ان اختص ار كلم ة  cinematographeإىل  Cinemaب ادئ األم ر يُس تعمل فق ط للدالل ة عل ى املك ان ال ذي
عرض فيه إنتاج السينماتوغراف اليت يع ود تارخيه ا إىل ع ام 1899م ب الرغم م ن أن اس تعمال تل ك الكلم ة ظ ل
يُ َ
جدي داً ح ىت حل ول ع ام 1910م ،وأث ار الدهش ة يف املق االت املنش ورة يف ص حيفة "ديل ي ك روين":
" cinematographeال يت ج رى اختص ارها م ؤخراً يف إع الن كب ري إىل جم رد كلم ة cinema؟" ،ب الرغم م ن ه ذا
ال رفض الص حفي إزاء اس تعمال الش كل املختص ر " "cinemaإال أن اس تعماله ترس خ متام اً يف العق د الت ايل.
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وقد استعمل الروائي "دي .إتش .لورنس" تلك الكلمة املختزلة دون التأكيد على حداثتها عام 1922م،
ويشري قاموس ويبسرت إىل أن استعمال كلمة "سينما" للداللة على األفالم بشكل عام أو فن السينما يعود
إىل عام 1918م ،كما ورد ذكر هذه الكلمة أيضاً يف جملة "سبك تيرت" عام 1921م كما يلي" :السينما وسيلة
ترفيهية مجاهريية أو شعبية تزخر باملؤثرات البصرية

البحتة، )1(".

ومن اجلدير بالذكر أن كلمة "سينما" يف

فرنسا ترتبط مبعىن الكذب ،فمثال "c’est du cinéma":مصطلح يعين "هذا هراء"،بينما جند املصطلح"
"son cinémaيعين"إنه خيدعك ويتملق

إليك")2(.

 -1ينظر :أَحد كامل مرسي  .جمدي وهبة .معجم الفن السينمائي .وزارة الثقافة واإلعالم .اهليئة املصرية العامة للكتاب .القاهرة  . 1973.ص 76
 -2روجر مانفل .الفيلم واجلمهور .تر :برلنيت منصور .وزارة الثقافة واإلرشاد القومي .املؤسسة املصرية العامة للطباعة والنشر .القاهرة .د.ت.ص 33
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Il fait

أما كلمة

movie

فهي اختصار مباشر ملصطلح

للجميع مبعىن "فيلم" وتعد مرادفاً لكلمة

film

picture

 ،movingوهي تعين صفة اسم مألوف

يف مواضع كثرية ،وتعين

Movie

أو

movies

إما األفالم

بشكل عام أو السينما أو صناعة األفالم ،لكن هناك بعض االختالفات البسيطة يف املعاين اإلضافية
اليت توحي هب ا الكلمة عالوة على معناها األصلي ،فاملصطلحا ن غري مرادفني لبعضهما البعض ،فعلى
سبيل املثال ما تزال كلمة
movie

movie

يف حنوي خمتلف يف أمريكا الشمالية ،ومع أن مصطلح
هلا تصر ٌ

معروف ومفهوم على املستوى العاملي ،إال أن الربيطانيني ال يستسيغون استعماله يف احملادثة

ومييلون إىل النطق به من باب املزاح أحياناً ،ولعل كتابات الن اقد األديب األمريكي "بول فاسل" تُ ِّبني
كيف يتبادل املصطلحان األمكنة لدى عبور احمليط األطلسي ،فنجده يتذم ر بقوله أن كلمة
نمق لكلمة
ليست سوى اسم ُم َّ

film

)49(.movie

متت بصلة إىل اللغة املنُ َّمقة ،بل إن
ولكن كلمة  filmيف اللغة اإلنكليزية الربيطانية كلمةٌ عادية ال ُّ
نم عن قلَّة
حيادها يُضفي عليها نوعا من الوقار ،فعلى سبيل املثال يبدو األمر غري مألوف ،بل يَ ُّ
االحرتام ،يف حال أُشري إىل املخرج ألفريد هيتشكوك بوصف
"director

"director

 "movieوإمنا استعمال لقب

 "filmمع امسه يدل على االحرتام والوقار ،ولطاملا كان موضوع اللباقة والذوق املتعلقان هبذا

املصطلح حمط تساؤل ،حيث كان يظهر ضمن أقواس اقتباس صغرية حيثما ورد يف الصحف أو اجملالت
بدءاً من عام

)50(.1912

1- see :Nole Burch .theory of film. Practice.princeton university press.new yourk.1991.p34
2-see.Gerald Mast and marchall cohen.film theory and Criticism.new yourk .oxforduniversity press. Edution 1998.p23
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كما شعر إتش.غي.ويلز أنه مضطر للتعامل مع هذا املصطلح بالطريقة ذاهتا عام1929معندما قال":من
املمكن للبعض منا أن يغيب عن ذهنه األفالم " "moviesالسطحية التجارية اليت شاهدناها" ،لكن أمريكا
الشمالية شعرت باالرتياح الستعمال هذا االختصار أكثر من بريطانيا حيث أُسقطت األقواس عن كلمة
 movieقبل هناية احلرب العاملية األوىل لتصبح كلمة عادية شائعة االستعمال دون أي حتفظ ،وقد نوه كارل
ساندبرغ عام

1918م

قائالً" :هذه الناحية حتتوي على الدراما

()..

أعتقد بأن غريفيث كان سيصنع منها

فيلماً " "movieتنهمر له دموع املشاهدين " ،ومع ذلك فقد َّبني الناقد آدم مارس جونز يف ٍ
مقال نقدي يف
صحيفة "اإلندبندنت" الصادرة يف 16شباط  1995حتت عنوان "جتديد شوهانك" فارقاً يف املعىن يدل على
اجيابية وسلبية املصطلحني حيث قال" :إن التفسري ألبسط جمريات األمور هو أن املخرج يدفع باملادة
املوجودة بني يديه كي تكون فيلماً " "filmبكل معىن الكلمة وليس جمرد فيلم سينمائي عادي"،"movie
سريه احلبكة ويناسب منطاً سينمائياً معيناً وال تزيد مدة عرضه على  100دقيقة،
فالفيلم العادي " "movieتُ ِّ
أما الفيلم الكامل" "filmفيسعى إىل تكوين األفكار حول احلياة ،كما أن طوله ليس حمدداً بفرتة زمنية
معينة")51(.

كما أن قاموس أكسفورد للغة اإلنكليزية قدم هتجئة بديلة هلذا املصطلح وهي" ،"movyلكنه مل يستشهد
تعمال و ٍ
سوى باس ٍ
احد ورد فيه مصطلح" "movyنقالً عما ورد يف مسرحية "برنارد شو" اليت َحلت عنوان

1-see :johnand hill pamela church bibso .the oxford guide to film.studies.oxford university press.new york.1998.p67

58

"بيت القلوب احملطمة" عام

1919م

حيث جاء على لسان أحد الشخصيات " :ينبغي أن تتحدث كما

يفعل الرجال ،وليس كما حيدث يف األفالم

)52(." movy

ويقابل كلمة "الصورة " دائما مفهوم الدور الذي تلعبه السينما بشكل عام فال يستطيع أح ٌد أن ي ِ
نكر أن
ُ
كل الصور اليت تقدم اإلنسان والطبيعة
العصر عصر الصورة ،وال يُقصد هبا الصورة املتحركة وحدها وإمنا ُّ
درجت من الرسم اليدوي إىل
والكون كما هم ،إذًا فما مفهوم الصورة ؟ وكيف استطاعت احلركةَ بعد أن تَ َّ
الصورة الثابتة إىل املتحركة من خالل آلة التصوير؟
 2.2مفهوم الصورة :
متتد كلمة صورة " "Imageجبذورها إىل الكلمة اليونانية القدمية أيقونة " "Iconواليت تشري إىل التشابه
واحملاكاةُ ،فرتمجت إىل" "Imagoيف الالتينية ،وقد لعبت هذه الكلمة ودالالهتا دورا مهما يف فلسفة أفالطون
وكذلك يف تأسيس كثري من أنظمة التمثيل أو التَّمثُّل " "Représentationلألفكار والنشاطات يف

الغرب)53(.

فتصوَر يل،
رت الشيء،
تومهت صورتَه َّ
َّأما يف اللغة العربية فإن الصورة كما جاء يف لسان العرب َّ :
تصو ُ
ُ
54
كل الدراسات على ارتباط والدة الصورة تارخييًّا باملوت  ،حيث كانت
والتَّصاوير هي التماثيل( ) ،وُجتمع ُّ

وتدرج من ٍ
ٍ
خوف جمهول إىل خوف
العالقة اليت تربط الصورة باملوت يف ِّ
تطور َّ َ
جل مراحلها مقاومةً خلوف َ
خوف من الطبيعة إىل تقديس الصورة وعبادهتا.
معلومٌ ،
 -1م س .ص69
 -2ينظر :مصطفى ناصف .الصورة األدبية .دار األندلس.بريوت.ط1981 .2ص44

 -3ابن منظور .لسان العرب.م س  .ص 443
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وجتلَّى ذلك كلُّه يف حنت أصنام اُ ِ
عتربت صوراً لآلهلة ،فقد استطاع اإلنسان أن يرتقي بالصورة حىت
تطور
أصبحت فنًّا هو الرسم والنحت ،ولكن قبل ذلك مرت الكلمةُ يف ِّ
احل متطورة تعكس ُّ
حد ذاهتا مبر َ
العقل اإلنساين.
وميكن أن جند مفاهيم مثل:

IMAGO

وهي القناع الشمعي الذي يُوضع على وجوه املوتى من طرف

الرف بعيدا عن العيون
القاضي ليحتفظ به يف صناديق ال َفناء فوق ُّ
والوجه  IDOLEاملشتقة من

Eidôlon

FIGURA

وتعين أوال الشَّبح َث الصورة

وتعين خيال املوتى وشبحهمَ ،ث أصبحت تعين الصورة والصورة

الشخصية بالتحديد ،فااليدولون القدمي كان يعين روح املوتى اليت خترج من اجلثة يف شكل خيال ال يستطيع
أحد القبض عليه وهناك أيضا كلمة  DOUBLEصورة  ،نسخة وهلا مرادفات يف كل اللغات حنو " :رفاييم"
يف العربية و"كا"يف املصرية القدمية و GENUISيف

الرومانية)55(.

 -1ينظر :شاكر عبد احلميد.عصر الصورة .السلبيات واالجيابيات.سلسلة عامل املعرفة .31الكويت .يناير .2004ص 17
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عنصر معنوي ومادي متغري من حال ألخرى ،فالصورة هي الشكل
وتشري املعاجم اللغوية إىل أن الصورة ٌ
والصنعة واهليئة وفن متثيل األشخاص واألشياء باأللوان ،واختلط مفهومها مع الدالالت واملعاين والرموز
واإلحاالت والتورية واالستعارة بوصفها منهجا وإطارا شامال للتعابري احلسية والذهنية والرمزية ،فالصورة
شديدة التعبري عن اخليال وعن املؤثرات الروحية واملادية ،فالصورة اخليالية نتاج عناصر ذاتية وموضوعية
معا)56(.

وقد جرى تقسيم التاريخ يف الغالب إىل مراحل :ما قبل التاريخ ،القرون الوسطى واألزمنة احلديثة ،لكن
زمن الصورة ينفلت من هذه القاعدة ،فاالقتصار على تصريف زمن الفن إىل ما قبل التاريخ والتاريخ
الوسيط واحلديث واملعاصر ،هذا التحقيب أو التقسيم املدرسي ،ليس عمالً علميًّا صرفًا فتاريخ العني ال
ينسخ تاريخ املؤسسات واالقتصاد والتسلح وال يتطابق معها ،لذلك ميكن أن نقول بأن للصورة احلق يف
زمن خاص وأكثر ُّ
خاص بكل واحد
جتذراًّ ،وعلى هذا األساس قام عدد كبري من الباحثني بتأسيس معجم ٍّ
منهم حيدد به ووفقه تارخيا للصورة ،فقد اُعتربت الصورة أقدم وجودا من الكتابة ،وأكثر جتذرا يف الالوعي
ٍ
لشخص ما يف حضارة معينة أال يشاهد املرآة يف مأمت جنائزي
مما جعل منها معطًى انفعاليا قويا ،إ ْذ يكفي
كي يُنقذ نفسه من املوت السريع ،وَمتتُّع الصورة هبذه األمهية جعلها موضوع دراسات تارخيية حاولت تتبع
التحوالت اليت مرت هبا عرب العصور.

()57

 -1ينظر:جبور عبد النور.املعجم األديب.دار العلم للماليني.بريوت.1979.ص 159

 -2ينظر :منصور شاهني.عصر الصورة من الفوتوغرافيا إىل األقمار الصناعية والغرافيك مرورا بالسينما والصحيفة املصورة والتليفيزيون.اهليئة املصرية العامة للكتاب.القاهرة.2006.ص 26
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وقد تعددت قراءات الصورة مبعنييها الذهين واملادي ،فعالقة الصورة الذهنية بالواقع املرئي مسألة يف غاية
التعقيد ،السيما تلك العالقة اليت تربط الصورة األيقونية مبوضوعها من جهة وبالصورة الذهنية من جهة
أخرى ،فاألوىل حتتفظ دائما بقدرهتا على إعطاء االنطباع باملعىن الرمزي اإلحيائي ،وقد يكون ذلك جليا يف
كل ما يتعلق باجلانب الديين خاصة لدى املسيحيني الذي قدموا أيقونات صلب املسيح ومتاثيل وصور
وحواريِّيه لتتطور إىل مفاهيم أخرى بعد ذلك
السيدة العذراء واللوحات اليت جتسد كل ما يرمز إىل املسيح َ
ويصبح هلا من خالل تعدد تعريفاهتا كثري من الدالالت الفنية واملعرفية والعلمية حنو قولنا الصورة
الفوتوغرافية ،الصورة التليفزيونية ،الصورة السينمائية والصورة

البيانية)58(..

مهم لدى اإلنسان ولدى الكائنات األخرى
واحلديث عن آلية التصوير يستدعي احلديث عن عض ٍو ٍّ
اليت هلا نفس خاصية عمل ذلك العضو الذي هو العني ،فطريقة عملها تتطابق مع طريقة عمل الكامريا
الفوتوغرافية والكامريا السينمائية ،وسنجد أن عملهم مجيعا يرتكز على أشعة الضوء ،فنحن حنتاج للضوء
لنتمكن من رؤية ما حولنا من أشياء ميكن إدراكها بالعني اجملردة ،وكذلك لندرك األلوان  ،فالضوء ير ُّ
تد من
األشياء اليت ننظر إليها وهي بدورها تعكس مقادير خمتلفة من الضوء اليت نراها بألواهنا املختلفة.
وتتألف العني من ثالثة أقسام رئيسية هي(:)2
 -1ينظر :م س.ص 31
 -2ينظر:جودي هانديل و كريستوفر روسون.جسمك كيف يعمل.تر :سيد رمضان هدارة.دار الشروق  .بريوت  .القاهرة .ط.1983. 1ص18
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مقدمة العني :حيث تسقط أشعة الضوء على مقدمة العني

من خالل القرنية والعدسة الشفافتني فمن املهم جدًّا أن تكون
كلٌّ من القرنية والعدسة شفافتني ألن ذلك يسمح للضوء باملرور
مباشرة من خالل مقدمة العني إىل الشبكية فوظيفة القرنية
وجهان الضوء حبيث يركز على الشبكية
والعدسة تتمثل يف َّأهنما تُ ِّ

رسم للعني البشرية

صوب القرنية الضوء جتاه الشبكية
يف مؤخرة العني وهذا ما يعطينا صورةً واضحةً دقيقةً لألشياء املرئية  ،إذ تُ ِّ
 ،وتضبط العدسة مسار تركيز الضوء املرئي َّ .أما الدموع فهي الدرع الواقي َّ
ضد الغبار واألتربة لذلك توجد
احلدقة ،
يف مقدمة العني  ،كما أن الدموع تساعد أيضاً على توجيه مسار الضوء الداخل إىل أعيننا  ،وأما َ
تغري حجم بؤبؤ العني والذي يسمح بدخول كميات
وهي الدائرة امللونة يف مقدمة العني فهي املسؤولة عن ُّ
خمتلفة من الضوء داخل العني  ،وأخريا تشتمل مقدمة العني على بؤبؤ العني  ،وهو الثقب الداكن الذي
يقع يف منتصف اجلزء امللون من العني  ،فيضيق بؤبؤ العني يف الضوء الساطع ليسمح بدخول قدر قليل
منه  ،ويتَّسع يف الظالم ليسمح بدخول املزيد من الضوء الذي يساعدنا على رؤية األشياء.
 العني الوسطى :ميتلئ وسط العني مبادة هالمية يطلق عليها اسم اجلسم الزجاجي ،حيث يكون هذا
اجلسم الزجاجي شفافاً ليسمح للضوء باملرور مباشرة من مقدمة العني إىل مؤخرهتا.
 مؤخرة العني:
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تقع الشبكية يف مؤخرة العني وهي عبارة عن طبقة حساسة للضوء تتألف من خاليا اسطوانية وخاليا
خمروطية ،تعمل هذه اخلاليا على مجع إشارات الضوء املوجهة إليها لرتسلها كإشارات كهربائية إىل العصب
البصري يف مؤخرة العني ،فترتكز اخلاليا االسطوانية حول حافة الشبكية فهي اليت تساعدنا على رؤية األشياء
اليت ال تقع أمامنا مباشرًة  ،مبا يعطينا فكرة أولية عما يوجد حولنا  ،وبالتايل فهي املسؤولة عن مساعدتنا يف
احلركة والتوقف قبل االصطدام باألشياء  ،كما أهنا متكننا من رؤية األشياء يف الضوء اخلافت ومتكننا من أن
نرى حركة األشياء.
وأما اخلاليا املخروطية فإهنا ترتكز يف بؤرة الشبكية حيث يقع تركيز الضوء من قِبل القرنية والعدسة ويُطلق
املفصلة اليت نستخدمها أثناء القراءة
على تلك املنطقة اسم البقعة ،ومتنحنا اخلاليا املخروطية الرؤية
َّ
ومشاهدة التلفاز والنظر إىل وجوه األشخاص ،كما أهنا مسؤولة عن أغلب إدراكنا لأللوان ،وآخر ما يوجد
يف مؤخرة العني هو العصب البصري الذي يتكون من آالف األلياف العصبية ،هذه األلياف اليت مترر
اإلشارات الكهربائية إىل املخ حيث يتم حتليلها إىل الصورة اليت ننظر إليها.
وميكن تشبيه الرؤية بعملية التقاط الصور على فيلم باستخدام كامريا ،ففي هذا املثال تشبه الشبكية فيلم
الكامريا الذي يسجل صورًة ما ننظر إليها ،ومن ََث فإن الصورة املوجهة حنو الشبكية يتم إرساهلا إىل املخ
حيث يتم حتليلها ،مثل إعداد فيلم الكامريا متاما وهكذا  ،فإننا بالفعل نرى األشياء من خالل املخ عن
طريق كمية الضوء املرسلة إليه من العني وال شك يف أن هذه العملية كلها تتم بسرعة هائلة حبيث يبدو كل
ُ
ما نراه طبيعيا  ،وهو الظاهرة اليت ظهر فيما بعد أهنا عملية خداع بصري حقيقية  ،حيث اكتشف بيرت
64

مارك روجيت""Peter Mark Rogetعام

1824

كيف تتمكن العني من رؤية املشاهد احلية بتواصل ودون

فسر أن شبكية العني ميكنها أن تبقى حمتفظة بالصورة ثابتة عليها ملدة  10/1واحد من عشرة
انقطاع  ،حني َّ
من الثانية ،وعُ ِرف ذلك بنظرية بقاء الرؤية  ،وألن العني آلة ال تتوقف عن التقاط الصور ،فهي تعمل على
التقاط مجيع الصور اليت تعرتضها بسرعة فائقة ونقلها إىل شبكية العني واليت بدورها حتتفظ هبا ملدة  10/1من
الثانية َث ُحت ِّوهلا إىل إشارة عصبية تصل إىل املخ الذي يقوم برتمجتها إىل صورة تنطبع يف ذهن الرائي ،ومبا أن
الشبكية حتتفظ بالصورة ملدة  10/1من الثانية جيعلنا هذا نقول أن احلد األدىن للصور اليت ميكن أن تراها
العني يف صورة متصلة دون انقطاع هي  10صور يف الثانية ،فقدرة العني على االحتفاظ بصورةِ
موضوع ما
ٍ
على الشبكية لربهة خاطفة بعد اختفاء هذا املوضوع  ،أو خروجه من جمال رؤية العني  ،هي القدرة اليت
توفر ألبصارنا رؤية مستمرة ،وتتيح للعني سد الفراغات الزمنية اخلاطفة بني الصور املتتابعة  ،ومن َث إضفاء
اإلحساس باالستمرارية على تلك الصور اليت هي يف حقيقتها صور متقطعة ومنفصلة رغم

تَواليها،)59(.

وانطالقًا من هذه النظرية  ،قامت صناعة السينما  ،حيث ُمتثِّل كلٌّ من الكامريا وجهاز العرض تطبي ًقا عمليًّا
يتكون من جمموعة كبرية من الصور الثابتة اليت تسجل كلٌّ منها
ميكانيكيًّا لتلك النظرية ،فالفيلم السينمائي َّ
جزءًا من حركة موضوع اللقطة عندما يتحرك ،أو عندما يتحرك أحد أعضائه ،وألن العني ،كما أسلفنا،
حتتفظ على سطح الشبكية بصورة املوضوع يف موض ٍع معَّني بعد اختفاء تلك الصورة وحىت موعد ظهور
الصورة التالية هلا  ،وألن غالق الكامريا َحيُول دون ظهور احلركة املتقطعة للفيلم عند االنتقال من إطار إىل

 -1ينظر :منصور شاهني.عصر الصورة من الفوتوغرافيا إىل األقمار الصناعية والغرافيك مرورا بالسينما والصحيفة املصورة والتليفيزيون.م س.ص 18
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آخر ،فإن تلك الصور املنفصلة الثابتة املتعاقبة ،تبدو كما لو كانت تذوب يف بعضها ،أو متتزج بال فواصل
زمنية مرئية وحمسوسة ،لتخلق حركة مستمرة ،النتقال املوضوع من موضع إىل

آخر)60(.

وتستطيع العني االحتفاظ بصورة املوضوع لفرتة تقرب من ثلث الثانية ،وبفضل اإلضاءة املكثفة ملصباح
جهاز العرض ،فإنه يكفي لالستفادة من تلك الظاهرة وخللق إيهام باحلركة ،أن جيري الفيلم بسرعة  16إطارا
يف الثانية ،وهي السرعة اليت كانت جتري هبا األفالم يف عصر السينما الصامتة ،إال أن التنقل املستمر بني
حلظات اإلضاءة اليت يُعرض خالهلا إطار واحد على الشاشة ،وحلظات اإلظالم اليت حتجب حركة الفيلم يف
انتقاله من إطار إىل آخر ،كانت تسبب ق ْد ًرا بسيطًا من اإلزعاج للعني البشرية.
و للبحث عن وسيلة لعالج تلك املشكلة ،اُ ِ
كتشف أن زيادة سرعة التبادل أو التنقل بني حلظات اإلضاءة
واإلظالم ميكن أن يقلِّل من ذلك التأثري املزعج ،وصوالً إىل التخلُّص منه هنائيًّا ،ومع دخول الصوت إىل
السينما ،وجد صانعو الكامريات وأجهزة العرض أمامهم سببًا آخر لزيادة سرعة جريان الفيلم أثناء التصوير،
وأثناء العرض ،فزادت هذه السرعة بالفعل ،لتصبح السرعة القياسية يف األفالم السينمائية هي 24صورة يف
الثانية)61(.

 -1ينظر :عبد الفتاح رياض .التصوير السينمائي.اهليئة املصرية العامة للكتاب .القاهرة.2007.ص43

 -1م س.ص 47
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 1.2.2التصوير الضوئي:
تعترب الصورة إحدى الركائز األساسية للغة غري اللفظية ،فهي تشكل موضع توتر بني الفضاء والزمن،
الفضاء الفيزيائي ذي البعدين أو الثالثة أبعاد ،والفضاء الذهين ذي البعد اجملهول.
وقد قال أرسطو أن الروح ال تفكر أبداً من دون صور ( ،)2كما أن هناك تعريفات كثرية للصورة ،بداية
من اإلشارة إىل عملية إعادة اإلنتاج أو النسخ للشكل اخلاص بإنسان أو مبوضوع معني ،إىل اإلشارة إىل
كل ما يظهر على حنو خفي ،خاصة إذا كان غريباً أو غري متوقع كاألشباح مثالً ،وبني هذين املعنيني
تشتمل التعريفات على استخدامات متعددة لكلمة الصورة يف الفيزياء والرياضيات وعلم الكومبيوتر وغريها
كما أن هناك مفاهيم أخرى للصورة جتسد اخلصائص املرتبطة بالصور املرئية ،واجلوانب العقلية ،واليت
تشتمل على الوصف احلي ،االستعارة األدبية والرمز األديب ،الرأي أو التصور والطابع الذي يرتكه شخص أو
مؤسسة كما يفسرها أو تقدمها وسائل اإلعالم،كما أن للصورة أنواع حيددها مكان تشكلها فنقول :
الصورة الذهنية ،الرقمية ،الفوتوغرافية ،صور متحركة  ،صور التليفيزيون والصورة التشكيلية اليت تتجسد يف
فن

الرسم)62(.

 - -2ينظر:مصطفى النشار.نظرية املعرفة عند أرسطو.دار املعارف .القاهرة.1985.ص49

1 - See : Barry, M.S. Visual Intelligence, Perception, Image and Manipulation in visual communication. State Univ of new
yourk.1997 .p 69
2 - See: Downing D and B Bazargan. Image and Idoelogy Postmodern culture new yourk . State unit press 1991. p 232.
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فجوهر أي عصر ينعكس-كما يقول هايدغر -ىف صورة العامل اليت يتبناها هذا العصر أو ذاك  ،وقد
متيز االنتقال إىل احلداثة -كما يرى -ليس فقط باستبدال صورة العامل احل ديثة بصورة العامل القدمية
ولكن بتحويل العامل نفسه إىل صورة  ،فاحل ادثة الرئيسية يف العصر احلديث مل تعد هذه الصورة اليت تعين
جم رد نسخة أو حماكاة للع امل  ،فكلمة صورة

picture

تعين اآلن صورة منظمة أو متشكلة

Gebid

 structured imageواليت هي ناتج للقدرة التمثيلية اخلاصة بالذات فالذات احلديثة ختلق الواقع من خالل
التمثيل فهي تنتج العامل من خالل إعادة إنتاجه على هيئة متثيالت ،ففي العقد االجتماعي أشار روسو
إىل أمهية تعليم املواطنني أن يروا املوضوعات كما هي ،وأحياناً أن يروها كما ينبغي أن

تكون)2(.

ويف النظرية البصرية visual theoryيتم تقدمي عصر التنوير كنوع من اخللفية أو البداية احلقيقية اليت ميكن
بناء التصورات احلديثة حول اجملال البصري على أساس منها أو من عندها ،فهذا التقدمي الذي يقصد
منه اإلسقاط ميكن تصوره على أنه نوع من التوارث الفكري الذي امتد من هيغل وحىت الكان وسارتر
وميكن تصور هذا التوارث كذلك من خالل القول إن عصر التنوير موجود بشكل مركب يف العامل ،وىف
الفلسفة وىف الفن

أيضاً (63).

وترتبط رؤية أفالطون اخلاصة حول الصورة بنظريته العامة حول الفن و اإلبداع  ،بل بنظريته األكثر
عموماً حول الوجود ،ففي "اجلمهورية" ،نبع اهتام أفالطون للشعراء من تصوره أن الصور اليت يقدمها

1-See :Peter de Bola, the Visibility of Visulaity. Vision in Cantext, Histonical and contemporarg
perspectives on sight. t. Brenan and M. Jay. Rout ledge . N.Y. 1996. p 65

 -2ينظر  :فؤاد زكريا.مجهورية أفالطون.دراسة وترمجة.اهليئة املصرية العامة للكتاب.القاهرة.1985.ص 160
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الشعراء غري مؤكدة وغري حقيقية ،صور ومهية ،ومن ََث فهي هتدد احلقيقة والنظام يف الدولة املثالية،
فالشاعر بالنسبة إليه هو جمرد صانع للصور البعيدة عن احلقيقة .
والشعراء يقدمون صور السلوك الشرير اليت سيقوم الشباب مبحاكاهتا ،وذلك ألهنم ال يستطيعون
التمييز بني الصور احلقيقية والصور املزيفة ،ومن َث ينبغي مراقبة الشعراء  ،وذلك حىت ال يقدم
للشباب إال تلك الصور الثابتة عن اخلري اليت تقدمها اآلهلة  ،وهي تلك الصور اليت ينبغي أن يقوم
الشباب مبحاكاهتا يف النظام الرتبوي النموذجي.
لقد نظر أفالطون إىل الفن عموماً و إىل الشعراء خصوصاً ،على أنه يزيف صورة الواقع ويقدم
منوذجاً مشوهاً له  ،ولذلك جلأ إىل فكرة احملاكاة يف نقد الفن ،ولكن احملاكاة اليت يعنيها هنا هي
حماكاة العامل احلقيقي ،ال حماكاة مشاعر النفس البشرية

وأحواهلا)2(.

عرب عنها هي اعتقال حلظة أو فعل قصد ختليده ،إهنا حلظة الفعل "فعل الرؤية" أو التفكري أو
فالصورة كما يُ َّ
احللم أو األمل ( ،)64والصورة الفوتوغرافية هي تسجيل حي وواقعي وتارخيي للحياة العابرة فما يسجل يف
حلظة قد يكون خالدا إىل فرتة من الزمن وقد يكون دليال وشاهدا على العديد من األحداث اليت متر بسرعة
الربق وال ميكن للذاكرة أن تعود إليها بتفاصيلها كما تفعل عدسة املصور الذي يتمتع خباصية العني الثالثة

 -1ينظر :عبد الفتاح رياض .التصوير السينمائي .م س.ص 57
 -2ينظر :منصور شا هني.عصر الصورة من الفوتوغرافيا إىل األقمار الصناعية والغرافيك مرورا بالسينما والصحيفة املصورة والتليفيزيون.م س.ص27
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وهى الكامريا ليصطاد اللحظات من الزمن ليوثقها فوق الشريط الفيلمي زمانا ومكانا ،وقد شغل الباحثني
حتولت إىل حماكاة للواقع
تاريخ الصورة منذ أن كانت تعرب عن حياة اإلنسان األول وحىت صارت فنًّا َث َّ
حبذافريه من خالل التصوير الضوئي والصورة املتحركة بعد ذلك ،فما هو إذاً التصوير الضوئي؟ وما مراحل
اخرتاعه؟.
كون
والتصوير الضوئي هو عملية إنتاج صور بوساطة تأثريات ضوئية  ،فاألشعة املنعكسة من املنظر تُ ِّ
خياالً داخل مادة حساسة للضوءَ ،ث تُعا َجل هذه املادة بعد ذلك ،فينتج عنها صورة متثل املنظر ،ويسمى
أيضا التصوير الفوتوغرايف وكلمة فوتوغرايف "ضوئي" مشتقة من اليونانية ،وتعين الرسم أو
التصوير الضوئي ً
أساسا رسم صورة باألشعة
الكتابة بالضوء ،لذلك فالتصوير الضوئي ً

الضوئية)2(.

وقد اجتهد العلماء منذ القدم يف التوصل إىل آلة تلتقط الصور من الطبيعة
كون ٍ
خيال مقلوب لألشياء
وحتاكيها حد التطابق ،وكان أن الحظوا ظاهرة تَ ُّ
ترمسه أشعة الضوء يف حال مرورها من ثقب صغري إىل فضاء مظلم  ،وتشري
الغرفة املظلمة

بعض الدراسات إىل أن أرسطو هو من اكتشفها منذ سنة

300

قبل امليالد،

وتشري من جهة أخرى املخطوطات اليت تُنسب إىل حممد بن احلسن بن اهليثم أنه قد اكتشفها ووضع هلا
نظريات  ،فكان أول من كتب تفسرياً لظاهرة الغرفة املظلمة وإمكانية تطبيقها عملياً وأثبت أن الرؤية تتم
من انعكاس الضوء عن األجسام ومروره من خالل حدقة العني لريسم خياالً معكوساً على جدار العني
اخللفي "شبكية العني" ،وقد نسبت املراجع األوربية اكتشاف عمل الغرفة املظلمة إىل اإليطايل ليوناردو
70

دافينشي الذي رسم سنة 1519م ُخمطَّطا لطريقة استقبال الظُّلمة يف املكان الضيق املغلق للصورة اليت تقابلها
من مكان ُمضيء واسع عرب فتحة ضيقة

)65(.

جتارب
اعها
وقد كان عمل هذه الغرفة منوذجا ُم َّ
سبق اخرت َ
ٌ
كربا لعمل آلة التصوير الفوتوغرايف اليت َ
وحماوالت حتس ٍ
ني مستمرة انتهت إىل استخدام العدسات واحلجاب احلاجز diaphragmaللتحكم بفتحة
ُ
العدسة وزيادة وضوح الصورة ،وتكونت بذلك العناصر الثالثة األساسية للتصوير الضوئي :العدسة،
احلجاب والسطح الذي تتكون عليه الصورة يف الكامريا ،وحني يكون ذلك السطح مطلياً مبادة حساسة
بالضوء ،مثل أمالح الفضة أو الفسفور فإن الضوء املسلط عليها ُحي ِدث يف بنيتها تغري ٍ
ات ميكن تثبيتها
باملعاجلة الكيميائية.
ويف سنة 1550م قام غاردانو Gardanoبوضع عدسة حمدبة الوجهني على ثقب آلة التصوير فزادت بذلك
شدة استضاءة الصور املتكونة ،وكان الزجاج املستعمل يف صنع هذه العدسة من النوع شديد
 ،glassويف العام
1573م

1568م

النقاء Crown

الحظ دانيال باربارو أثر وضع احلدقة على شدة وحدة الصورة الناجتة ،ويف العام

اقرتح دانيت وضع مرآة مقعرة لقلب الصورة من جديد واحلصول على الوضع الصحيح للصورة،

وظهرت بعد ذلك آلة التصوير العاكسة واليت حتتوي على مرآة مائلة بزاوية 45درجة بالنسبة للعدسة واليت
اخرتعها الرياضي غوهان ستورم يف سنة

.

1676م ()66

 -1ينظر :حممد غرايف .قراءة يف السيميولوجيا البصرية.www.fikrwanaked.aljabriabed.net/indexl.htm.مت اإلطالع يف 22.04.2011
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ومل تكن املواد الكيميائية احلساسة للضوء معروفة آنذاك ،والصورة الناجتة
كانت أشبه بتخطيطات أولية للرسوم  ،وكانت آلة التصوير يف بادئ
األمر تكفي الحتواء رجل بداخلها ومت بعد ذلك تصغريها تدرجييا َث
أول صورة فوتوغرافية يف التاريخ

أُضيف هلا نوع من الزجاج املسمى الزجاج املصنفر

graound glass

وبذلك أمكن رؤية صورة اجلسم املقابل لآللة ،ويف بداية القرن التاسع عشر قام توماس وغوود بوضع ألواح
سالبة وذلك بتغطيس قطعة ورق يف حملول نرتات الفضة َث ألصقها بقطعة زجاجية عليها رسم معني وقام
بعد ذلك بتعريضها للضوء والحظ بأن معظم الرسم الذي على القطعة الزجاجية يُطبَع على الورقة املغطَّسة
يف حملول نرتات الفضة وحاول بعد ذلك رفع قطعة ورقية أخرى معادلة بنفس الطريقة داخل آلة التصوير
ليقوم بتسجيل صورة عليها ولكن نرتات الفضة مل تكن حساسة للضوء بدرجة كافية ومل يستطع االحتفاظ
بالصورة السابقة املتكونة إذ مل يكن حملول التثبيت قد أ ِ
ُكتشف بعد.
ويف عام

1826م

قام جوزيف ناسبور بإنتاج لوح حساس للضوء باستطاعته تسجيل صورة كامنة ميكن

إظهارها فيما بعد كيميائيا واكتشف أيضا حملوال بإمكانه احلفاظ على الصورة بعد إظهارها وهو حملول
التثبيت ،وقام بصنع آلة تصوير ذات منفاخ شبيهة بآلة األكورديون املوسيقية تتضمن حدقة متعددة
كون الصورة على اللوح احلساس ،استخدم ثقبا صغريا يف جسم آلة التصوير يف
الفتحات ،وهبدف مراقبة تَ ُّ
حاالت التعرض الضوئي الطويلة وهو ما اعتمد عليه فيما بعد هنري فوكس تالبوت  ،وقد نشر ناسبور
 -1ينظر:عبد الباسط سلمان.سحر التصوير -فن وإعالم.الدار الثقافية للنشر.القاهرة.دت.ص 51.52
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أحباثه يف صحيفة التاميز taimsمع صورة التقطها بنفسه من نافذة غرفته املظلمة يف بيته ،وقد استغرقت عملية
التعرض الضوئي مثاين دقائق ألن احلساسية للضوء كانت قليلة ومع ذلك فقد استطاع أن يُقدِّم صورة
موجبة)67(.

وأصبح اللوح احلساس اجلاف هاجس الصناعيني وأصبح يُنتَج بكميات كبرية إضافة إىل عملية إظهار
مستوى مجاهريي واسع ،ويف عام
وتثبيت ومن َث طبع أعمال املصورين ،وغدت هذه العملية تتم على ً
1888م قدم جورج ايستمان كوداك أشهر آلة تصوير آنذاك وعرفت باسم  Kodakاليت صنعها بنفسه ،حيث
بدأ عمله كها ٍو للتصوير َث صانعاً للوح احلساس وآالت التصوير يف نيويورك ،وكانت آلته تلك عبارة عن
صندوق صغري ُحيمل باليد يتم حتميلها بفيلم طويل وبشكل ملفوف على بكرة ،فيمكن التقاط مئة صورة به
ومغطى بطبقة من الغيالتني و الربوميد وبعد التصوير تُرسل آلة التصوير بكاملها للمصنع حيث يتم حتميلها
ُ
عرض للضوء ويتم إعادهتا لصاحبها  ،وتتم بعد ذلك عمليات اإلظهار والتثبيت والطبع ،
بآخر جديد غريُ َم َّ
ويف العام 1889م قدم كوداك فيلمه املصنَّع من السليلوز هذه املادة اليت مت اخرتاعها من قبل الكسندر باركرز
سنة 1861م وبذلك أصبح باإلمكان تعامل اهلواة مع

الفيلم)68(.

 -1ينظر:م س.ص53
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 2.2.2الكامريا السينمائية:
وهي اآللة اليت جتسد السينما من خالل تعريض شريط التصوير إىل الضوء املركز خالل فواصل قصرية
ومنتظمة عادة

24

كادر صورة يف الثانية ،اشتقَّت اللغة اإلنكليزية كلمة  cameraمن الكلمة الالتينية عينها

cameraاليت تعين حجرة مقوسة ،وهذه الكلمة الالتينية مشتقة بدورها من الكلمة اليونانية  kamaraاليت تشري
أي شيء مزود بغطاء مقوس أو منحن ،ويفيد قاموس أكسفورد للغة اإلنكليزية بأن هذه الكلمة كانت
إىل ِّ
تُستخدم فقط كمفردة التينية أو ككلمة غريبة إىل أن جرى تعديلها واستخدامها عموماً عند ابتكار التصوير
الضوئي يف القرن التاسع عشر.
ُس ِّجل َّأول استعمال للمعىن احلديث لتلك الكلمة يف 1844م" :إنتاج صور باستعمال الكامريا" ،هذه
الكلمة هي اختصار

obscura

"cameraالغرفة املظلمة" املخصصة لتظهري الصور الفوتوغرافية ،وكما ورد يف

مسرحية تريستان شاندي سنة " : 1793سريسم لك اآلخرون صورة بواسطة الكامريا".
أما الكامريات األوىل املصممة اللتقاط الصور املتحركة :آلة التصوير Cinématographeاخلاصة باألخوين
لوميري وآلة التصوير"كينيتوغراف"

kinetograph

اليت ابتكرها توماس إديسون واليت مجعت وظائف كل من

الكامريا وآلة عرض الصور على الشاشة ضمن جهاز واحد ،ولكن معظم النماذج الالحقة ،بغض النظر عن
التعديالت املضافة على هيكلها،مل تُستعمل سوى لتصوير الصور املتحركة ،ومن عشرات املصطلحات املرتبطة
بتاريخ "الكامريا" وتقنياهتا وصيانتها وجوانبها اجلمالية نذكر:

 -1م س.ص 55
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camera angle

 ":زاوية الكامريا "ويشري هذا

املصطلح إىل املنظور الذي تصور الكامريا من خالله جسم أو مادة معينة أو الصورة الناجتة عن عملية
التصوير)69(.

ومن أهم وضعيات تصوير الكامريا هناك الوضعية األمامية باجتاه املادة اليت جيري تصويرها ،واملوازية لألفق
وبارتفاع مخسة أو ستة أقدام تقريباً وهي حالة تقريبية ملا ميكن أن يقع عليه بصر شخص بالغ معتدل القوام
يف حالة الوقوف ،ويف املصطلحات العملية ميكن تعريف هذه الكلمة بأهنا الصورة الناجتة عن آلة تصوير

35

أي وضعية للكامريا بارتفاع أقل من ذلك سينتج عنه زاوية منخفضة
ملم تعمل على ارتفاع مبستوى الكتف ،و ُّ
أو شديدة االخنفاض ،وإذا كانت وضعية التصوير أعلى من املستويني املذكورين ،ستكون النتيجة زاوية مرتفعة
أو شديدة االرتفاع ،وهكذا دواليك.
وتفيد بعض املؤلفات اليت تتناول أساليب التصوير بأن هناك زوايا معينة للكامريا تنطوي على معىن حقيقي
متأصل أو جو يرتبط باملشاعر ،فعلى سبيل املثال ميكن للقطة مأخوذة بزاوية مرتفعة أن هتيمن أو تطغى على
املوضوع الذي جيري تصويره ،بينما يظهر هذا املوضوع يف اللقطة املأخوذة بزاوية منخفضة وكأنه خائف من
شيء ما ،أما

dutch angle

"الزاوية اهلولندية" اليت تتميز باحنراف حاد باجتاه األعلى أو اجلانبني ،فإهنا تولد

شعوراً بالقلق أو عدم االستقرار الدرامي ،وقد يكون هذا التفسري صحيحاً نوعاً ما ،إال أن املعىن الذي تنطوي
عليه أية لقطة يعتمد على نو ٍاح عديدة أكثر من جمرد الوضعية املادية لزاوية الكامريا  ،و :Camera bodyاجلهاز
أو اجلزء املركزي للكامريا مبعزل عن املخزن الذي حيتوي على شريط التصوير والعدسة وغريها من امللحقات
املرتبطة أصالً بالكامريا؛  :camera boomذراع متنقل تثبت عليه الكامريا يسمح بالتصوير من زوايا عديدة،
 -1ينظر:ماري غورنو.معجم املصطلحات السينمائية.تر:فائزبشور.وزارة الثقافة.دمشق.2007ص32

75

 :camera carمركبة و غالباً تكون شاحنة وليست سيارة عادية كما يشري املصطلح جمهزة حلمل الكامريات
واملصورين من أجل لقطات املتابعة :camera crew ،فريق صغري من الفنيني يُشار إليه عموماً ب

cameramen

"املصورون" يعملون مع مدير التصوير ،يتألف هذا الفريق يف اإلنتاجات السينمائية الكبرية من:

camera

 operatorأو operator cameramanأو  operatorمشغل الكامريا ،وهو الشخص الذي يكون يف بعض األعمال
السينمائية مشغل الكامريا واملصور يف آن واحد ويُشار إليه ب
وتنحصر مهمته يف اإلدارة املباشرة للكامريا والتعامل معها،

director of photography

focus puller

"مدير التصوير"

:وهو املساعد األول ملدير التصوير

الذي حيافظ على حدة الصورة أثناء حركة الكامريا من خالل معاينة تركيز العدسة بالنسبة للمسافات اليت
تفصلها عن املوضوع الذي جيري تصويره ،كما يتوىل هذا الفين مهمة تبديل املخازن احملتوية على شرائط
التصوير و: clapper loaderوهو املساعد الثاين ملدير التصوير الذي حيرك لوحي الكالكيت يف بداية كل لقطة
ويعمل على وضع أفالم التصوير داخل خمازن شرائط التصوير امللحقة بالكامريا ،كما يُسجل هذا الفين
املالحظات حول اللقطات اليت يتم تصويرها ،باإلضافة إىل

grip

فين معدات التصوير املتخصص
وهو ِّ

باملنصات والسكك  ،وعادة ما يتمتع هذا الفين ببنية جسدية قوية متكنه من حتريك املنصة اليت حتمل الكامريا
باإلضافة إىل تنفيذ مهام أخرى تتطلب اجلهد العضلي ،ويقال بأن مصطلح  gripقد رافق ظهور السينما منذ
أيامها األوىل حني كانت هذه الوظيفة تتطلب مرافقة املصور أو مدير التصوير أثناء التصوير يف الظروف
احملفوفة باملخاطر ،ومن اجلدير بالذكر أن اإلنتاجات السينمائية الكبرية تستخدم أيضاً مصوراً فوتوغرافياً يتوىل
التقاط الصور الفوتوغرافية الدعائية للفيلم الذي يكون قيد

اإلنتاج)70(.

 -1ينظر :أَحد كامل مرسي  .جمدي وهبة .معجم الفن السينمائي.م س.ص87
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وهناك نوعان من الكامريات املستخدمة ،النوع األول هو الكامريات اليدوية والنوع الثاين هو الكامريات
األوتوماتيكية أو ما يعرف مبصطلح صوب والتقط الصورة

Point-and-Shoot

وخيتلف النوعان يف الطريقة

اليت يرى هبا املصور املشهد ،ففي الكامريات األتوماتيكية يعمل املنظار عمل نافذة خارجية يف الكامريا
حيث يكون مسار الضوء الذي يعطى صورة املشهد عرب املنظار خمتلف عن مسار الضوء الذي يسقط على
العدسة ومن َث على الفيلم ،لذا فإن املنظار يف هذا النوع يعطي صورة تقريبية للمشهد الذي سيتم تصويره
على الفيلم ،ولكن يف نوع الكامريات اليدوي يكون املسار الضوئي الذي يعطي صورة املشهد عرب املنظار
هو نفسه الذي مجعته عدسة الكامريا ليسقط على الفيلم مبجرد الضغط على زر حتريك الغالق ،وال ميكن أن
يتم تسجيل الصورة على الفيلم السينمائي املوجود بآلة التصوير بشكل دقيق إال إذا تأكد املصور من أن
الضبط البؤري للعدسة قد مت على أكمل وجه ،ويتم هذا الضبط إما بقياس املسافة من العدسة وحىت
املوضوع املصور ،وإما أن يرى الصورة ويضبطها بالشكل الذي يريد أن تُسجل به على الفيلم ،لذلك فإن
نظام الرؤية هو الكيفية اليت يرى هبا املصور ما يصوره ،ففي الكامريا القدمية كان يتم تركيب حمدد الرؤية
Viewfinderمنفصال بالقرب من عدسة التصوير ،ليضبط حىت يرى املصور املنظر الذي تلتقطه العدسة
 ،Offset viewing systemوكان هذا يسبب مشكلة الزاوية اليت تظهر يف حمدد الرؤية فهي ختتلف عن زاوية
العدسة نفسها ،حيث ال يُظهر حمدد الرؤية بشكل دقيق ما تلتقطه العدسة ،أما كامريا التصوير االحرتافية
اليوم ،فتستخدم حمددات الرؤية العاكسة
تصويره

Reflex viewing system

بالضبط)71(.

 -1ينظر :م س.ص89
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واليت تتيح للمصور رؤية ما ما يريد

وتوجد على الغالق مرآة يف األجزاء املصمتة منه ،وحني يتم فتح الغالق تنتقل الصورة من العدسة إىل الفيلم،
وحني يتم إغالقها تنعكس الصورة من املرآة على أرضية زجاجية  Ground glassوحينئذ يستطيع املصور رؤية
الكادر بشكل دقيق من خالل النظر إىل هذه األرضية الزجاجية يف حمدد الرؤية

Viewfinder

 ،ونقطة

الضعف الوحيدة يف هذا النظام هي أن صورة حمدد الرؤية اليت يراها املصور تومض كلما حتركت املرآة من
مكاهنا ،وعلى الرغم من هذا فإن الصورة تظهر صافية وتَعرض بالضبط ما مت تسجيله على الفيلم من حيث
التكوين والضبط

البؤري)72(.

 3.2.2اخرتاع السينما :
رغم أن اكتشاف التصوير الضوئي كان اجنازا كبريا إال أن حتريك الصورة الثابتة كان هدف كثري من
املخرتعني ،فقد عمد الفرنسي غوزيه أنطوان بالتو يف العام
phenakistosco

1831م

إىل اخرتاع الفيناكيستوسكوب

وهو اسطوانة معدنية هبا فتحات مرسوم عليها سلسلة من الرسوم حلركة ما ،وأمامها أسطوانة

أخرى عليها مرآة ،وعند دوران األسطوانة األوىل والنظر من الفتحات إىل األسطوانة املرآة تشاهد الرسوم
تتداخل مع بعضها مع حركة الدوران وحتقق حركة كاملة ،ويف العام 1834م اخرتع اإلنكليزي وليم هورنر
 william hornerجهازا أطلق عليه اسم الزويرتوب  zoetropeوقد عرف أيضا باسم "عجلة

احلياة wheel of life

حيث استخدمت سالسل متتابعة من الرسوم يتم تدويرها يدويا ورؤيتها من خالل شقوق طويلة مبثابة
فتحات)73(.

 -1ينظر :م س.ص 91
 -2ينظر:جورج سادول.تاريخ السينما يف العامل.تر:ابراهيم الكيالين و فايزكم نقش.منشورات البحر املتوسط و منشورات عويدات.بريوت باريس.1968.ص20.19
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حل نزاع حول ما إذا كان احلصان يرتفع بقوائمه األربع معا عن
ويف العام1872م طُلب من ادوارد مايربدج َّ
األرض أثناء العدو ،فالتقط جمموعة من الصور املتتالية ،ومل ينجح يف حماولته األوىل ذلك أن الكامريا مل
تتمكن من التقاط الصور اليت يريدها ،وأخريا متكن عام

1878م

من التقاط أربعة وعشرين صورة ثابتة أثناء

السباق ،وربط الصور عرب أسالك وضعها يف الكامريا ،ومع انطالق احلصان يطلق السلك الصور املتعاقبة
للحصول على جمموعة من صور احلصان يف عدة أوضاع ،وأثبتت هذه الصور أن احلصان يرفع قوائمه األربع
كاملة عن األرض يف آن واحد أثناء

العدو)74(.

ورتب مايربيدج هذه الصور ضمن سلسلة عند عرضها أمام اجلمهور فخلقت لديه إحساسا بأهنا
تتحرك وسرعان ما أدرك مايربيدج أنه أثار الفضول مبا فعله ،فراح يعرض صوره املتحركة ،وقد شاهد إديسون
عرضه فحاول تطويره فاخرتع كامريا "كينتوغراف" يف العام

1889م

مستخدماً اخرتاع جورج إيستمان للفيلم

صور عليه األفالم حىت اليوم،
اخلام السيلولويد مقاس35ملم أو"كوداك"1يف نفس السنة ،وهو اخلام الذي تُ َّ
واستخدم إديسون اخرتاع وليم ديكسون  -الذي كان يعمل يف شركته  -جلهاز"كينتوفونوغراف" الذي حقق
التزامن بني الصوت والصورة يف نفس السنة أيضا ،ليخرتع إديسون آلة العرض "كينتوسكوب" وينتج أول
أفالمه عام1891م ،والذي أخرجه وليم ديكسون مبفهوم اإلخراج الذي تبلور بعد ذلك ،ولكن املؤرخني كان
هلم مأخذ واحد هو أهم ما نفى عنه صفة السبق ،ففي عام 1895م يف مصانع شركة لوميري يف ليون بفرنسا
اخرتع األخوان الفرنسيان أوغست لوميري ولويس لوميري*جهاز "سينماتوغراف" ،واالختالف بني اخرتاع
إديسون يف نيويورك عام 1891م واخرتاع األخوين لوميري يف ليون عام 1895م أن "كينتوفونوغراف إديسون" كان
 -1ينظر:م س.ص20
* -من املصادفات اللغوية أن كلمة لوميري الفرنسية تعين الضوء.
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نظاماً مكوناً من ثالثة أجهزة هي كامريا "الكينتوغراف" للتصوير ،وآلة "كينتوسكوب" للعرض وجهاز لطبع
األفالمَّ ،أما "السينماتوغراف" فكانت جهازاً واحداً خفيف الوزن يصور ويطبع ويعرض ،واألهم من ذلك أن
نظام إديسون كان يعرض لفرد واحد يرى الفيلم من ثقب صغري ،أما نظام لوميري فكان يعرض األفالم على
شاشة كبرية أمام

اجلمهور)75(.

وقد اتفق النقاد ومؤرخو السينما أن التاريخ الرمسي مليالد السينما هو العرض
األول ألفالم"السينماتوغراف"يوم28ديسمرب1895ميف مقهى"املقهى الكبري" يف
باريس ،وقد شاهد املتفرجون يف ذلك العرض عشرة أفالم طول كل منها ال
يتجاوز اخلمسني قدما ويستغرق عرضه دقيقة أو دقيقتان ،وقد كانت تلك
األخوان لوميري

سجل أحداثا واقعية عادية ،وكان من بني تلك
األفالم حتمل طابعا إخباريا يُ ِّ

األفالم "ساعة الغداء" وفيلم "وصول القطار" وهو يسجل حلظة وصول القطار إىل إحدى احملطات يف
باريس ،وقد حدث أن فزع املشاهدون وهم يرون القطار يقرتب منهم فرتكوا أماكنهم وهربوا ،وهو نفس رد
الفعل الذي حدث يف نيويورك حني مت عرض األمواج وهي تتكسر على

الشاطئ)2(.

 جورج ميليه:
وقد كان واحدا ممن حضروا العرض األول ألفالم األخوين لوميري يف املقهى الكبري  ،ويبدو أنه كان
مشاهدا يلبس قبعة من لديه خلفية فنية تركزت حتديدا يف ختصصه يف عرض األلعاب السحرية ،فراح يصور
 -1ينظر :م س.ص27
 -2ينظر:حممود سامي عطا اهلل.السينما شابة عمرها مائة عام.جملة العريب.العدد.439الكويت .يونيو.1995ص63
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أفالما تشبه أفالم األخوين ولكن اجلمهور جتاوز مرحلة االنبهار بالصورة املتحركة داخل الكادر السينمائي
وأصبح يتساءل عن جدوى السينماتوغراف ،وهو السؤال الذي شكل حتديا لدى كل السينمائيني حينذاك،
ولكن جورج ميليه كان أكثرهم حرصا على البحث عن فائدة الصورة

املتحركة)76(.

فقام ميليه بافتتاح دار سينمائية هي األوىل يف التاريخ ليعرض فيها أفالم
إديسون وديكسون وأفالم األخوين لوميري ،وحاول أن يصور فيلمه األول
بنفسه ،وبعد حماوالت جادة متكن يف عام 1896م من تصوير أول أفالمه ،ورغم
جورج ميليه

األفالم اليت أنتجها يف بداياته واليت كانت تبدو مماثلة ملا سبقها من األفالم اليت

اتسمت بالتسجيل الواقعي للحياة اليومية دون حتديد فكرة حمددة ،إال أنه متكن من وضع النواة األوىل ملا
عُ ِرف فيما بعد باالنطباعية واليت اختلفت متاما عن الواقعية اليت اتسمت وما زالت هبا السينما ،وقد استطاع
أن يصوغ مجيع أفكاره اليت ظهرت يف أفالمه السابقة مثل "سندريال" وفيلم "السيدة املختفية" ،ليتمكن من
خلق صورة سينمائية مليئة باحليل البصرية واملؤثرات الصوتية معتمدا على أسلوب العرض املسرحي ،مستفيدا
من جتربته الغنية باملسرح ،واستفاد من خرباته اخلاصة يف هذا اجملال ليؤسس قاعدة للفيلم الروائي من خالل
صور ،يقول ميليه إنه اكتشف
استثماره آللة التصوير بوضعه فكرة الفيلم وسرد األحداث بأسلوب قصصي ُم َّ
ما يسمى ب "خدعة التوقف" مصادفة حني كان يصور مشهداً لشارع مزدحم بالسيارات واملارة يف باريس،
وأثناء التصوير تعطلت الكامريا عن العمل ،فقام املصور بإصالحها ومت استئناف التصوير دون تغيري وضعية
الكامريا ،و أثناء عملية املونتاج الحظ ميليه شيئاً غريباً ،السيارات كانت تتحول فجأة إىل حافالت كبرية
 -1ينظر:جورج سادول.تاريخ السينما يف العامل.م س.ص37.36
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احلجم ،والنساء يتحولن إىل رجال ،ورجل ميشى جهة اليمني ليتحول فجأة إىل جهة اليسار ،فعلم أنه
اكتشف تقنية جديدة ُمسيت "حيلة التوقف"

Stop Trick

وهى احملاولة اليت ُس ِّجلت بامسه ،ليتمكن من

وضع صورة عامة عن املونتاج بأبسط أشكاله يف فيلمه " السيدة املختفية " ،ليخرج فيلم " رحلة إىل
القمر"سنة 1902م ،والفيلم مقتبس عن رواية "من األرض إىل القمر" للكاتب اإلنكليزي غول فرين ،وهو
أول أفالم اخليال العلمي يف تاريخ السينما ،ويصور الفيلم قصة جمموعة من العلماء صعدوا إىل القمر يف
مركبة فضائية ودارت بينهم وبني سكان القمر معارك ومت أسرهم وىف النهاية استطاعوا اهلرب والعودة إىل
األرض ساملني ليتم استقباهلم

وتكرميهم)77(.

 دافيد وارك غريفيث :
مل يكن هناك ما يُسمى باملخرج السينمائي قبل غريفيث ،فقد كان من يصنع الفيلم هو املصور عادة،
وكان هو الذي يعطي التوجيهات ،فلم يكن أكثر من شرطي مرور ،فقد كان يقف يف مكان معني َث يأمر
اآلخرين مبا يطلبه منهم أو يأمرهم بالتوقف عن العمل واحلركة أو أن ميشوا إىل اليمني أو يتجهوا إىل اليسار
وكان يصور كل شيء،كانت هذه العملية عملية ميكانيكية جمردة من أي فكرة أو فن سينمائي.
ورغم أن الظهور األوضح للمونتاج كان على يد جورج ميليه وادوين بورتر الذي ابتكر ما يسمى
"املونتاج املتوازي" وهو تصوير حدثني خمتلفي املكان يف زمان واحد ،إال أن غريفيث ساهم يف تطوير الصورة
والصيغة العامة للمونتاج يف أفالمه ،كما ابتكر الكثري من اخلصائص اليت أصبحت أساس الفيلم السينمائي،
كتحريك الكامريا اليت كانت تثبت يف مكان واحد ،واالستفادة املثلى من اإلضاءة واستخدام املونتاج
 -1ينطر:م س.ص49.48.40
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بطريقة أكثر تأثريا يف العمل السينمائي ،كما أنه استطاع أن خيلق لغة سينمائية متكنه من تفسري ما يريد
إيصاله بدون أن يضطر إىل كتابته على الشاشة كما كان شائعا يف األفالم الصامتة آنذاك ،وذلك حني
ابتكر نوعا من الداللة اليت يستطيع أن يفهمها املشاهد حال متابعته أحداث الفيلم ،فجسد ذلك كله
حني أخرج فيلم"مولد أمة" عام،)78(1915حيث استفاد فيه من مجيع اخلصائص واملميزات اليت ابتكرها يف
أفالمه القصرية السابقة واستطاع أن جيمعها ليخرج أول فيلم روائي أمريكي طويل.
ويتناول العمل يف ثالث ساعات احلرب األهلية األمريكية بني اجلنوب والشمال ،من خالل أسرتني
ُمتحابتني ُمها "ستومنان" من الشمال و"كامريون" من اجلنوب ،تؤثر فيهما احلرب إىل درجة العداء  ،خاصة
حني ينضم االبن األكرب لعائلة كامريون لعُصبة "كوكلوكس" املناهضة لتحرير السود ،وقد ْاعتُِ َرب الفيلم ،رغم
ُ
وبث روح العنصرية والتعصب من خالل
أمهيته السينمائية ،منوذجاً لقدرة السينما على تصدير الكراهيةِّ ،
كثري من املشاهد العنصرية حنو املشهد الذي يقوم فيه رجل أمريكي أبيض بإنقاذ فتاة من يد زجني يُريد
اغتصاهبا مما نتج عنه بعد عرضه مباشرًة قيام رجل أبيض بقتل ُمراهق أسود بعد ُمشاهدته للفيلم ،بل إن
عُصبة "كوكلوكس" قد بدأت يف جتميع نفسها من جديد ،واعتمد مؤسسوها على الفيلم لتجنيد الشباب
البيض من أجل االنضمام إليها ،مما كان قد أنذر ٍ
حبرب عرقية

جديدة)79(.

ورغم ذلك فإن إنتاج الفيلم قد أدى إىل ظهور موجة واضحة يف الواليات املتحدة تدعو إىل املساواة ونبذ
ُ
"التعصب" بعدها ٍ
بعام
العنصرية ،ولعل آثار الفيلم السلبية يف غالبها دفعت غريفيث إىل تقدمي فيلمه
ُّ
 -1ينظر:حممود سامي عطا اهلل.السينما شابة عمرها مائة عام.م س.ص64
 -2ينظر :جورج سادول.تاريخ السينما يف العامل.م س.ص 137.136
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والذي يقدم فيه رؤية مغايرة تنبذ العنف والعنصرية ،قبل أن يقدم عام 1919م فيلم "براعم مكسورة" والذي
يتناول فيه عالقة ُحب جتمع رجال وامرأة من عرقني ُخمتلفني ،وقد شكلت طريقة غريفث يف اإلخراج ختوفا
من قبل املنتجني الذين رأوا أن أسلوبه خيتلف اختالفا جذريا عما ألفه اجلمهور ،وقد رد على خماوفهم بقوله
أن ديكنز كان يكتب رواياته بالطريقة نفسها اليت أستعملها ،فأفالمي مصنوعة من الصور وكتاباته جمموعة
كلمات)80(.

وقد أضاف غريفث بأفالمه إىل فن السينما جمموعة من العناصر اليت شكلت تقنيات سينمائية فيما بعد
ومن أهم تلك

العناصر)81(:

 تطويره للمونتاج املتوازي الذي ابتكره ادوين بورتر يف فيلم يوميات رجل مطافئ أمريكي.
 ابتكاره لصيغة الفعل الزمين الفالش باك والفالش فيوتشر.
 إعالنه أن الوحدة األساسية يف الفيلم السينمائي هي اللقطة بدل املشهد.
 إبتكاره للمونتاج الالزمة وهو املشهد الذي يتكرر بني القصص األربعة يف فيلم التعصب .
 إكتشافه للقطة الكبرية اليت شكلت الفارق بني األداء املسرحي والسينمائي من خالل التعبري
البسيكولوجي على وجه املمثل.
.4.2.2تطور التقنية السينمائية:
 الصوت السينمائي:
 -1ينظر:م ن.ص139
 -2ينظر:علي أبو شادي.لغة السينما.منشورات وزارة الثقافة.املؤسسة العامة للسينما.دمشق.2006.ص210.209
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صلبة إىل األذن ،ويأيت الصوت الذي
الصوت هو ذبذبات تنتقل عرب األثري أو عرب املاء أو عرب أي مادة ُ
نسمعه يف الطبيعة من كل مكان ،وليس من مكان واحد  ،كما هو احلال يف املرئي ،مبخروطيات أو حقل
للرؤية ،بل ميكننا مساع ما يدور أمامنا وخلفنا ويف كل اجتاه ،ولكي نسمع صوتا ما كمرور قطار أو بكاء
طفل مثال..على هذا الشيء أن يصدر صوتا  ،أما إذا كان صامتا فال ميكننا حينئذ إدراكه ،ففي اجملال
السمعي حتتاج األشياء اليت ندركها إىل إنتاج ظاهرهتا الفيزيائية يف اإلدراك ،كما أن عليها أن تفعل شيئا ما
أو أن ُحت ِدث ضجيجا ،فالصوت كلٌّ متكامل ،وخبالف الصورة نستطيع مساع صوت ما دون احلاجة إىل
معرفة من أين جاء ،أو َمن وما أصدره وكيف ،فالصورة هي لباس الشيء تلتصق به كاجللد ،يف حني أن
الصوت ومبجرد إرساله يكتسب حرية ،فينتشر يف كل

مكان)82(.

ويتم خلق الصوت وتسجيله وإعادة إنتاجه بشكل متكامل يف الفيلم ،ويتميز شريط الصوت بأنه أكثر
تعقيدا من شريط الصورة ويتألف من مكونات ثالثة هي احلوار واملؤثرات الصوتية واملوسيقى ،وقد سبق
إلديسون الذي يُنسب إليه اخرتاع احلاكي"الفونوغراف"حماولة استخدام الصوت يف الفيلم السينمائي عن
طريق تشغيل احلاكي بشكل متوا ٍز مع آلة العرض ،لكنه مل حيقق النجاح املطلوب ،لتنتقل السينما الصامتة
يف هناية العشرينيات بوسائل تقنية جديدة إىل السينما الناطقة ولتخلق عاملاً أكثر واقعية ،إال أن هذا
االنتقال وضع أمام صناع األفالم خيارات وإمكانات تعبري جمهولة ،خصوصاً وأن السينما الصامتة كانت قد
قطعت شوطاً كبرياً يف ابتكار وسائل تعبري سردية بديلة عن األصوات.

1- voir:Michel Chion.l’audio-vision.son et image au cinèma.Nathan Universitaire.Paris.1990.p35
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ويعترب البعض أن السينما صورة ،توحي من خالل القيمة البصرية بكل املضامني واألفكار ،وما الصوت
عامل ثانوي أو ال قيمة له قياسا بالصورة ،بل قد أقلق ظهور الصوت كثريا من السينمائيني مثل "شاريل
إال ٌ
شابلن" واملخرج الياباين أكريا كريوساوا الذي رأى أن الصوت السينمائي إضافةٌ تُضعف تأثري الصورة مرتني
أو ثالث  ،وقال ميخائيل روم  ":أننا نعاين من مرحلة اإلعجاب الزائد عن حده بالكلمة ،ولقد توقفنا عن
اقتصاد الكلمات وأصبحت شخصيات املمثلني عندنا ثرثارة  ،بل وأحيانا يتم نقل الفيلم كله إىل جمال
الكالم احملكي "..وقد فهم فيما بعد أن من اعرتض على وجود الصوت داخل الفيلم السينمائي مل يرفضه
كله وإمنا رفض هيمنة الصوت على الصورة ،فيقول ميخائيل روم ":إن اجلزء املرئي من السينما جيب أن
يكون ..ليس قويا مثل اجلزء املسموع وحسب ،بل و عليه أن يكون أقوى بكثري..إن السينما هي وسيلة
للفرجة وليست وسيلة

لإلصغاء(83)".

انعكاس للواقع ،وهذا الواقع جيمع املرئي واملسموع ،ولذلك فإن قيمة الصوت ال تقل
ولكن السينما
ٌ
أمهية عن قيمة الصورة فللصوت تأثري على اإلنسان يف بعض األحيان أكثر من الصورة ألننا نرى وفق زاوية
180درجة بينما نسمع بدرجة .360
وقد كانت حماوالت إضافة الصوت إىل الفيلم السينمائي قد راودت الكثري من املخرتعني حىت تستكمل
بذلك السينما جوانبها الفنية ،فإديسون اكتشف يف العام 1877م كيفية تسجيل الصوت َث إذاعته من جديد
بواسطة الفونوغراف ،وقد كان جناح الفونوغراف هو الذي أوحى إليه بفكرة إضافة الصورة املتحركة إىل
1- voir :Maxime Scheinfeigel.la dimonsion sonore.l’ètat des lieux.des origine à nos iours.in CinèmaAction.dossiers rèunis
par :Jaque Kermabon.les thèories du cinèma aujourd’hui.Cerf.Cfpj.france.1988.p120
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الصوت فاخرتع الكينوسكوب يف عام1891م وهي آلة عرض من خالل ثقوب ميكن بواسطتها عرض الصور
املتحركة على شخص واحد يف وقت واحد وأمكن بعد ذلك اجلمع بني الكينوسكوب والفونوغراف لصنع
"الكيتوفون")،(84وهناك بعض اآلراء اليت انقسمت ملا ميكن أن نسميها آراء السينما الصامتة والسينما
الناطقة هذه اآلراء تدعي بأن الصوت ُوجد يف الفيلم منذ والدته وال وجود للفيلم الصامت من خالل قوهلم
أن الفيلم كان يُعرض مبصاحبة قطع موسيقية يعزفها عازف أو فرقة حيث يشري أرثر نايت أنه كان هناك
نوع من الصوت يصاحب العرض فقد كان هنالك عازف أو فرقة موسيقية أو اسطوانات تقدم قطعا
موسيقية تناسب املشاهد املعروضة على الشاشة حيث كان هلذه املوسيقى املصاحبة للفيلم وظيفتان األوىل
هتيئة موسيقى مناسبة ملشاهد الفيلم والثانية هي تغطية األصوات الصادرة من أجهزه العرض ومن املقاعد
ومن املتفرجني أنفسهم ،ويشرتك يف الرأي مع أرثر نايت كثري من السينمائيني الذين يرون أنه مل يكن
هنالك فيلم صامت إذ أن كل األفالم تقريبا قبل عام 1927مكانت تصاحب بنوع من املوسيقى ففي مسارح
املدن الكربى  ،كانت فرقة كاملة لالوركسرتا هتيئ اجلو الالزم كخلفية

للمرئيات)85(.

والواقع أن الرأيني افرتضا وجود الصوت يف الفيلم الصامت من خالل االستخدام الوظيفي لعزف
املوسيقى وهتيئة جو العرض وهو بالتايل ال يعطي مربرا مقنعا الفرتاض وجود صوت يف الفيلم الصامت
يصا للفيلم ولغرض
لكون هذا العزف ال يكون بالضرورة متوافقا مع احلالة الدرامية إال ما كان ُمؤلفا خص ً
عزفه أثناء العرض .

1- voir: Maxime Scheinfeigel.op.cit.p121
2-voir :lbid.p135
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وأصبحت السينما بعدما كانت تكتفي باحلركة ،لغةً مسعبصرية حيتل فيها العنصر الصويت املشكل من ثالثة
ُ
عناصر :احلوار ،الضجيج واملوسيقى ،أصبح هلا أمهية كبرية تضاهي أمهية اجلانب املرئي من الصورة الفيلمية ،لكن

خالل ثالثني سنة من تارخيها وحىت سنة1927م كانت السينما صامتة حيث أمكن إجياد إجراءات بصرية إلثارة
الصوت)86(:

كانت كلمات احلوارات مكتوبة على كرتونات

carton

تُوضع ما بني اللقطات ،أما أفكار

الشخصيات فقد كانت تُوضع يف الصورة على شكل طباعة فوقية.
الضجيج املهم لفهم القصة كان يُشار إليه عامة من خالل منظر كبري لألشياء:جرس ،إناء
يتكسر ،منبه يرن ،ديك يصيح..
 أما املوسيقى فكانت تُؤدى يف نفس القاعة ويف نفس وقت العرض ،من خالل البيانو أو
أوركيسرتا يكون أداؤها متزامنا مع أحداث القصة ،وخيصص لكل مشهد من املشاهد املوسيقى
املناسبة اليت ختدم املعىن :احلب ،اخلوف ،املطاردة ،احلزن..
وقد غري جميء الصوت من مجالية السينما ،فقد مسح االستعمال املباشر للصوت يف احلوار ٍ
بأداء أكثر
طبيعية ،حيث كان املمثلون يف السينما الصامتة يضطرون إىل األداء التعبريي املبالغ فيه ،ويدعم الصوت
انطباع الواقع يف الفيلم مبا أن املتفرج أصبح يشاهد ويسمع ،يشبه يف ذلك عامل الواقع ،فشريط الصوت
يُعترب مبثابة استمرارية لشريط الصور ،الذي يكون عاد ًة مقسما من خالل تتابع اللقطات ،فاألصوات الراوية
تسهل التالعب بالزمن يف السرد عند مزجها يف زمن واحد ،كما أهنا تلعب دورا كبريا يف اقتصاد الوصالت
1 - op.cit.p141
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واالنتقاالت،حيث إهنا تُسرع إيقاع الصور ،وبذلك تزيد إمكانية مشاركة املتفرج،كما ميكن للسينما الناطقة
 من خالل التباين -استعمال الصمت للداللة على حلظات الضغط الدرامي كالقلق أو الرتقب ..وبذلكفإن ثنائية الصورة والصوت تسمح بقدر كبري من اإلحياءات والدالالت الرمزية والدرامية واليت تشكل أحد
أسس التعبري

السينمائي)87(.

وبداية من العام 1925مكانت األوضاع مناسبة لالنتقال بالسينما إىل مرحلة النطق  ،وما ساعدها على
ذلك هو تغيري الوسيلة الصوتية املستعملة آنذاك من خالل التكبري الكهربائي للصوت بدال من التكبري
امليكانيكي– السمعي ،حيث أصبح باإلمكان تعميم الصوت يف قاعة تضم 1500متفرج مبكرب ذو مصابيح
ومكرب صوت ذو غرفة ضغط  ،ويف السادس من أكتوبر من عام 1927م قدمت شركة "اإلخوة وارنر" أول
فيلم يضم حوارا ناطقا بعنوان "مغين اجلاز" ،وقد شكل هذا الفيلم بداية والدة السينما الناطقة وانتهاء عصر
الفيلم الصامت.
 املونتاج السينمائي:
واملونتاج كلمة معربة ،تُكتب باللغة الفرنسية

Montage

وهي باللغة االنكليزية

Editing

وتعين اختيار

مشاهد مصورة بالشريط السينمائي وترتيبها(،)88وهو أيضا ترتيب اللقطات وضمها إىل شريط الصوت(،)89
وقد ترمجها املشارقة فوضعوا هلا مصطلح التوليف وهو مشتق لغة من فعل أَلَّف ،ونقول :ألف الشيء ،أي

1-voir :lbid.p143

 -1سهيل ادريس.املنهل قاموس فرنسي عريب.دار اآلداب.بريوت.ط.1998.19ص797
 -2ينظر:ألربت فولتون.السينما آلة وفن.تر:صالح عز الدين وفؤاد كامل.مكتبة مصر.القاهرة.ط.1958.1ص21
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وصل بعضه ببعض ،وترمجها املغاربة فوضعوا هلا مصطلحا آخر يقرتب من املعىن األول أو يتطابق معه هو
الرتكيب ،ونقول رَّكب الشيء أي وضع بعضه على

بعض) (.
90

يكون هذا النسق
ويُعىن فن املونتاج السينمائي بتجميع اللقطات الفيلمية املصورة يف نسق واحد ،حبيث ِّ
سردا سينمائيا يقول حكاية ما أو يُوصل معلومة معينة نقرأها بصريا ،فأبسط توضيح ملاهية املونتاج
السينمائي يأيت من خالل أن لقطات الفيلم الواحد ال يتم تصويرها بالرتتيب الذي تظهر عليه يف النسخة
السينمائية النهائية من الفيلم اليت يتم عرضها ،وإمنا تُصور متفرقة ،ويتم بعد ذلك جتميعها وفقا للسيناريو
التقين املكتوب ،فعملية التجميع والرتتيب هذه هي ما يسمى باملونتاج السينمائي.
ويتم خالل عملية املونتاج إضافة املوسيقى واملؤثرات الصوتية املختلفة واملؤثرات البصرية ،فعملية املونتاج
السينمائي أكرب بكثري من جمرد جتميع للقطات ،فهناك مدارس مونتاجية خمتلفة ،تتباين أساليبها وفقا لطبيعة
كل فيلم والتقنيات الفنية املتاحة وأجهزة تنفيذ عملية املونتاج ذاهتا ،كما ترتبط بعملية املونتاج عناصر فنية
أخرى يف العمل السينمائي منها إيقاع الفيلم ،وهو سرعة التحول من لقطة إىل أخرى ومن مشهد إىل آخر
يف الفيلم الواحد ،فاملونتاج هو الوسيط األساسي الذي مينح لكل فيلم إيقاعه اخلاص به ،وإن تأثر إيقاع
األفالم أيضا بأسلوب التمثيل وبالسيناريو وقصة الفيلم ذاهتا ،لكن يبقى املونتاج عنصرا فاعال وأساسيا يف
منح كل فيلم إيقاعه اخلاص به.

 -3املنجد يف اللغة واألعالم.دار املشرق.بريوت.ط.1986.21ص16
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مل يتفق مؤرخو السينما على اسم أول من ابتكر تقنية املونتاج ،ففريق يرد اكتشافه إىل املخرج األمريكي
ادوين بورتر يف فيلمه"يوميات رجل مطافئ أمريكي"سنة1902م( ،)91يف حني يرى جورج سادول أن الفضل
يف حتقيق املونتاج يعود إىل األخوين لوميري( ،)92ويشري آخرون إىل أن جورج ميليه هو أول من ابتكر املونتاج،
أما أول من استخدم مصطلح املونتاج السينمائي فهو الفرنسي لوي ديلوك(.)93
ويف بداية الصناعة السينمائية ،نظر البعض إىل عملية املونتاج السينمائي باعتبارها عملية ميكانيكية حبتة
النطوائها على عملييت القص واللصق ،هذه النظرة احملدودة تناست أن املونتاج أكثر من ذلك بكثري ،فهو
يؤثر يف كيفية سري أحداث الفيلم ويف الرسالة العامة اليت يقوم بإيصاهلا للمشاهدين.
ويف مراحل السينما األوىل مت اخرتاع آالت املونتاج السينمائي اليت تقوم أوال بعملية ٍ
عرض للقطات اليت
مت تصويرهاَ ،ث بعملية قص الختيار اللقطات األنسب ،وبعد ذلك يتم جتميع اللقطات املختارة يف شريط
واحد باستخدام آلة املونتاج السينمائي ،لتتطور هذه اآللة بتطور صناعة السينما نفسها ،واختلفت
األساليب التقنية إلجراء عملية املونتاج السينمائي حىت وصلنا اليوم إىل املونتاج الرقمي ،كما أصبحت
عملية املونتاج أكثر تعقيدا وتداخلت مع فنون أخرى ،فوظيفة املونتري السينمائي مل تعد قاصرة اليوم على
جتميع اللقطات اجليدة واستبعاد الرديئة ،بل تداخلت مع مهام يقوم هبا خرباء املؤثرات الصوتية والبصرية
والغرافيك وصناعة العامل االفرتاضي ،الذين يعملون معا إلعطاء كل لقطة هويتها

 -1ينظر:مىن الصبان.املونتاج اخلالق.دار غريب للنشر والطباعة والتوزيع.القاهرة.دت.ص39
 - 2ينظر:جورج سادول.م س.ص97
 -3ينظر:هنري آجيل.علم مجال السينما.تر:إبراهيم العريس.دار الطليعة.بريوت.ط.1980.1ص13
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الكاملة.

ويف بداية الصناعة السينمائية نظر البعض إىل عملية املونتاج السينمائي باعتبارها عملية ميكانيكية حبتة
النطوائها على عملييت القص واللصق ،هذه النظرة احملدودة تناست أن املونتاج أكثر من ذلك بكثري ،فهو
يؤثر يف كيفية سري أحداث الفيلم ويف الرسالة العامة اليت يقوم بإيصاهلا للمشاهدين.
 املونتاج ومجالية الفيلم:
يرى ايزنشتاين* أن خصوصية وفاعلية اللغة السينمائية تشبه إىل حد بعيد التوليفة يف اللغة اهلريوغليفية
املبنية على دالالت الصور املرسومة ،فصورة أُذُن إىل جانب باب تعين اإلنصات ،وصورة فم وعصفور تدل
على الغناء ..فهذا هو بالتحديد ما تفعله السينما إذ حتتوي على لقطات وصفية وكل منها ذات قيمة
متفردة وحمتوى غري حمدود ،مما جيعلنا حنصل على جمموعات من اللقطات ذات القيمة

الذهنية)94(.

فالصورة الفيلمية هي اهليكل الذي حيتوي كل العناصر اجلمالية  ،وقد اعترب منظرو السينما الصامتة تلك
معبدا حقيقيا ذا خصوصية ،هذه اخلصوصية اليت متثلت يف املعىن الداليل اإلحيائي هلا ،فهي تشبه
الصورة ً
الطفل الذكي األبكم الذي يستطيع أن يراوغ من خالل حركاته وإشاراته من يشاهده فيمكنه بذلك أن
يُرضي الكل وهم املشاهدون ألهنم يستطيعون فهم ما يريده من خالل ما فهموه وليس ما جيب أن يفهموه،
ليتأكد بعد ذلك مصطلح اللغة الفيلمية اليت تُقدم األغراض السينمائية كلها ،حيث إن الرموز املتجمدة
واملتواضعة يف اللغة تُستبدل بقيم رمزية عابرة نادرا ما ترتبط باألشياء أو األحداث املقدمة باملقارنة مع
ُ
السياق البصري الذي توضع يف وسطه ،وميكن لنفس األفكار أن تدلل عليها يف كل مرة من خالل صور

*  -ايزنشتاين:خمرج ومنظر سينمائي روسي( )1948-1898اعترب املونتاج هوأهم عناصر السينما على االطالق ،من أفالمه:املدرعة بومتكني،أكتوبر..
 -1ينظر:هنري آجيل.م س.ص127
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خمتلفة ،ال توجد صورة ثابتة للفكرة نفسها ،وال وجود لدال ثابت لنفس املدلول ،ال تكون الصورة ثابتة
بالنسبة لنفس الفكرة ،وال ميكنها أن تكون عالمة جمردة ،وانطالقا من األشياء ميكن للسينما أن تشكل
شارات تنبيه أو رموزا ،ولكنها أكثر حساسية من أي لغة لفظية أخرى ،وميكن أن يكون تأكيد عاملية اللغة
السينمائية مبثابة املضي بسرعة أكرب مما جيب ،فلغة الصور الفيلمية تكون عاملية إذا اقتصرنا يف اللغة على
ُ
الدرجة األوىل من السينما(95).
وقد وجد بودوفكني* تشابه بني مفردات السينما ومفردات اللغة الطبيعية حني قال" :إن املونتاج هو
اللغة اليت يتحدث هبا املخرج إىل مجهوره ،واللقطة متثل الكلمة وجمموعة اللقطات متثل اجلملة واملشهد
يتألف من الصور كما تتألف اجلملة من الكلمات"وجلأ ايزنشتاين أيضاً إىل اللغة ،وإىل اللغة اليابانية ،بصورة
خاصة ،لشبه كتابتها بالرسوم اهلريوغليفية وانصرفت جهوده يف فيلم "أكتوبر" ،إىل اكتشاف -كما

سبق-

الكيفية اليت يتمكن هبا املونتاج من حتويل صور املواضيع احلسية إىل لغة املفاهيم اجملردة ،ونتيجة لذلك يرى
جان ميرتي أن حماولة ايزنشتاين صنع فيلم عن "رأس املال" ،وهي حماولة مل تر النور ،لو حتققت لكان
مصريها

الفشل)96(.

1- voir : Jean mitry.Esthètique et psychologie du cinèma.èditions universitaires.paris.1990.p30

1-voir : :lbid.p 35

2-voir :Anne-Marie Thibault-Laulan.le langage de l’image.èditions universitaires.paris1976.p57

-
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وكثري من السينمائيني يعتربون الصور السينمائية كالكلمات وكالعالمات ،التعريف بشيء ما عرب
استبداله بشيء آخر ،وال شك إن العالمات السينمائية تُظهر بنية تشبه بنية لغة الكالم ،كما أن استعماهلا
خيفي نظاماً شبيهاً بنظام لغة الكالم ،وقد حدث يف منتصف سنوات الستينيات حتول كبري يف طبيعة
القضايا اجلمالية واللغوية السينمائية اليت خضعت للدراسة والتحليل من قبل منظرين جدد جاؤوا إىل حقل
السينما من حقول معرفية أخرى مثل علم اللغة والبنيوية و السيميائية أو علم نظام العالمات ،وقد أغنت
مثل هذه األحباث نظرية ومجالية السينما عرب عقد الصلة بني أصول وقواعد لغة الكالم وأصول وقواعد لغة
السينما ،وقد عرفت السيميائية اللغة والفيلم باعتبارمها ينتميان من جهة ،إىل نُظم االتصال ،وخيتلفان من
جهة أخرى يف أن اللغة ،أية لغة ،متلك نظام لغة ،أما الفيلم الذي جتمعه مع اللغة أشياء كثرية مشرتكة،
فليس له نظام لغة ،ولعل هذه املقارنة توضح اعتبار الفيلم لسانا بدون لغة

)2(.

وعلى الرغم من اإلضافة اجلمالية الكبرية اليت قدمتها الدراسة السيميائية من خالل الصورة الفيلمية
بشكل عام لفن السينما ،إال أن أهم ما ميكن أن يُضاف إليها هو خلق فضاء فكري جديد صنع عاملا
رديفا للصورة املادية نفسها ،فقد أصبحت السينما كائنا حقيقيا ميلك كل األعضاء الوظيفية اليت يستطيع
من خالهلا أن يعيش ردحا طويال من الزمن.
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املبحث الثالث
بني الرواية والسيامن
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.املبحث الثالث :بني الرواية والسينما
.1.3مفهوم األفلمة:
يقول آبيل غانس ":لقد أتى زمن الصورة..إن كل اخلرافات وكل األساطري..وكل ُمؤسسي األديان ،وكل
األديان نفسها ،وكل الشخصيات الكبرية يف التاريخ ،وكل االنعكاسات املوضوعية ملخيالت الشعوب ،منذ
ألوف السنني تنتظر البعث الضوئي..أما األبطال فإهنم يرتحنون على أبوابنا أمال يف الدخول..إن كل حلم احلياة،
وكل حياة احللم مستعدان للجريان فوق ذلك الشريط احلساس ،ولن يكون من قبيل التخريف أن نقول بأن
هوميروس كان من شأنه أن يطبع " إلياذته "بل و"أوديساه" فوق شريط الفيلم،)97("..كان االنبهار بالسينما قد
شكل نوعا من املقارنة بني الفنون والعلوم كلها ،وأصبح ما قاله"غانس" يشكل واقعا حيمل األمل يف تغيري مفهوم

 -1هنري آجيل.م س.ص29
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اخليال يف حد ذاته ،فقد كان كانودو يعرف جيدا أن أبواب جتسيد اخليال كانت ضيقة بل كانت جمرد نوافذ
صغرية قبل ظهور السينما ،فقد قال أنه على صانع السينما أن ُحي ِّول الواقع ليجعله على صورة حلمه الداخلي،
"عليه أن يتالعب باألضواء اليت يتم التقاطها يف سبيل استثارة حاالت روحانية داخلية وليس تصوير وقائع
خارجية )98(".وهو بذلك يضم صوته إىل آبيل غانس الذي كان يرى يف السينما "موسيقى الضوء".
وقد شكلت جمموعة املؤلفات اليت ضمت خيال اإلنسان وواقعه هدف سينمائيي مراحل الفيلم األوىل،
وأصبحت كلمة "األفلمة"مصطلحا سينمائيا خمتصرا جلملة طويلة هي االنتقال بالعمل األديب من شكله النثري
أو الشعري إىل شكل فين آخر هو الفلم السينمائي ،يقابل هذا املصطلح مصطلح أخر يف املسرح هو"املسرحة"
وهو حتويل الرواية أو القصيدة أو امللحمة إىل مسرحية ،ولكن مصطلح االقتباس والتكييف

Adaptation

هو

الغالب يف كثري من مراجع السينما ،ولعله خطأ شاع حىت أصبح لصيقا بكل ما يُنقل من األدب إىل السينما،
واألصل أن االقتباس من فعل اقتبس ،والقبَس يف اللغة هو :الشعلة من النار ،والقبَس شعلة من نار تقتبسها من
99
ت نَ ًارا لَ َعلي
معظم ) ( ،يقول اهلل تعاىل على لسان موسى عليه السالم" :إِ ْذ َرأَى نَاراً ف َق َال أل َْهله اُْم ُكثُوا إين آنَ ْس ُ

آتي ُك ْم ْمن َها ب َقبَ ٍ
س أ َْو أَجد َعلَى النَّار ُه ًدى"( . )100واالقتباس يف السينما هو حتويل بعض ما يف الرواية وليس
كلها إىل عمل سينمائي ،أما األفلمة فهي حتويل كل العمل الروائي إىل السينما.
ومنذ ميالد السينما كانت العالقة وطيدة بني األدب بشكل عام مبا فيه الرواية ،وفن السينما الذي ُولد ليجد
صناعُه أن له دورا
نفسه أول األمر جمرد إعادة تصوير للواقع كما هوَ ،ث ما لبث هذا الفن طويال حىت اكتشف ُ
 -2م ن.ص12.11
99
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آخر ال خيتصره جمرد إعادة تصوير الواقع ،بل إنه يستطيع أن يستقل بفن جديد يشبه املسرحية ولكنه أكثر حتررا
منها ،يف اختزاله للزمان واملكان ،عكس املسرحية اليت أقام أرسطو قاعدهتا على أساس وحدة الزمان واملكان،
وتبدو كل األسباب مربرة لقاعدة املسرح هذه فالركح مكاهنا األوحد ،وزمن األحداث متصل ال سبيل للمخرج
أو املؤلف أن يُغريا فيه ،أما السينما فبدت حريتها غري عادية فهي تنتقل باملشاهد من مكان إىل آخر يف
حلظات ،فالبطل يف باريس والبطلة يف املشهد الذي يليه يف لندن ويؤكد ذلك العاصمة لندن حقيقة ،كما أكدت
قبلها باريس ذلك وهكذاَ..ث إن السينما اكتشفت قوهتا من اكتشافها لقوة فن الرواية ،فالرواية هي اليت أوحى
إىل السينمائيني أن الكامريا السينمائية ميكنها أن تلعب دورا آخر ال ينحصر يف التصوير وحده،ليأخذ الفيلم
السينمائي بعض التقنيات اليت زاوجت بني املكتوب يف مرحلة السيناريو األديب واملصور من خالل الكامريا.
.2.3الوصف:
ِ
الوصف املصدر
:حالَّه ،واهلاء عوض من الواو ،وقيلْ :
وصف الشيءَ له وعليه ْ
 الوصف لغةَ :
وصفاً وصفةً َ
و ِّ ِ
الر َْحَ ُن الْ ُم ْستَ َعا ُن
اح ُك ْم بِ ْ
اص ُفوا الشيءَ من الوصف ،وقوله عز وجل ﴿:قَ َال َر ِّ
احلَ ِّق َوَربُّنَا َّ
ب ْ
الصفةُ احل ْلية ،وتو َ
َعلَى َما

تَ ِ
ن﴾()101
ص ُفو َ

َّصف الشيءُ :
ص َفه الشيءَ :سأَله أَن يَصفه له ،وات َ
استو َ
أَراد ما تصفونه من الكذب ،و ْ

ِ
طرفة بن العبد:
أَمك ْ
وص ُفه ،واتصف الشيء أَي صار ُمتواصفاً ،قال َ
جار
إين َكفاينَ من أ َْم ٍر َمهَ ْم ُ
ت به ٌ
أَي صار موصوفاً حبُ ْسن

َّصفا.
كجار احلُ ِّ
ذاقي الذي ات َ

اجلِوار)102(.
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 الوصف اصطالحا :هو الرسم بالكالم الذي ينقل مشهدا حقيقيا أو خياليا لألحياء أو األشياء أو األمكنة
بتصوير خارجي وداخلي من خالل رؤية موضوعية أو ذاتية أو تأملية( ،)103ويراد بالوصف أيضا كل ما يصلح أن
يكون قيداً ملوضوع احلكم ،أي شرطاً لتعلق احلكم مبوصوفه ،حبيث إذا انتفى الوصف عن املوصوف ينتفي
احلكم عنه ،وهو فن نثري أو شعري ،يقوم على نقل الطبيعة وتصويرها كما تتمثل لألديب من خالل حواسه
104
كثري من الشعراء ،شعراء الوصف ،ومن
والتعبري عما تثريه من أحوال يف نفسه ورؤى يف خياله( ) ،وقد ُمسي ٌ

بينهم الشاعر البحتري.
ويف األعمال الروائية األدبية يلجأ الكتاب إىل الوصف ،فهو حياول بذلك أن يقف على كل صغرية وكبرية يف
نصه الروائي من خالل الوصف بالكلمات ،فهو يتحدث عن البطل فيصفه ويصف بذلك شكله ومالحمه وهيأته
ولباسه َث ميضي فيصف سلوكه وتفكريه وما حيُسه وما يريده وما يثريه وحيركه داخل العمل الروائيَ ،ث يذكر بيئة
البطل ومكان حياة شخصيات الرواية فيصفهم مجيعا ،يقرتب بذلك القارئ إىل كل شيء ،فال ميكن لقارئ أن
يتعرف على الشخصيات واألمكنة واألزمنة إال بالوصف ،الشأن يف ذلك شان كل شيء ،ففي واقع احلياة،
يذهب الناس إىل وصف ما يرونه إىل اآلخرين الذين مل يشهدوا تلك الواقعة مثال ،ونقول لفالن اخربين كيف
رأيت فالنا اآلخر ،فيصف ذلك كله ،والوصف إ ًذا هو اإلخبار مع التفصيل قوالً ،مشافهةً أو كتابة.
من أجل ذلك قِيل عن الرواية أهنا تصف بالكلمات املكتوبة احلياة اليت بداخلها وقيل عن املسرحية أهنا تصف
من خالل التمثيل واحلوار ،وقيل أيضا عن الفيلم السينمائي أن الكامريا تلعب فيه دور القلم فهي تُصور كل ما
يصفه السيناريو األديب.
 ينظر:حسن محمد فياض.مباحث األلفاظ.منشورات دار المصطفى إلحياء التراث.دت.ص359 -ينظر:م س.ص160
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.3.3السرد:
 السرد لغةَ :سَرد احلديث وحنوه يَ ْس ُرُده َس ْرداً إذا تابعه ،وفالن يَ ْس ُرد احلديث سرداً إذا كان َجيِّد السياق
وسَرد
له ،ويف صفة كالمه صلى اهلل عليه وسلم:مل يكن يَ ْس ُرد احلديث سرداً أَي يتابعه ويستعجل فيهَ ،
السَرد :املتتابع ،وسرد فالن الصوم إذا وااله وتابعه ،ومنه احلديث:كان يَ ْس ُرد الصوم
القرآن :تابع قراءَته ،و َّ
ُ

َس ُرد الصيام يف السفر ،فقال :إِن
َس ْرداً ،ويف احلديث:أَن رجالً قال لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:إِين أ ْ
فصم وإِن شئت فأَفطر ،وقيل ألَعرايب :أَتعرف األَشهر احلُُرم؟ فقال :نعم ،واحد فَ ْرٌد وثالثة َس ْرد،
شئت ُ
القعدة وذو احلجة
ب وصار فرداً ألَنه يأْيت بعده شعبا ُن وشهر رمضا َن وشو ٌال ،والثالثة َّ
الس ْرد:ذو ْ
فالفرد َ
رج ٌ
السراد واملِ ْسَرد هو
وسَرد الشيء َس ْرداً َّ
َسَرده :ثقبه ،و ِّ
وسرده وأ ْ
واحملرمَ ،



املِثْ َقب)105(.

السرد اصطالحا :هو إخبار من الواقع أو من اخليال أو كليهما معا يف إطار زماين ومكاين حببكة

قصا ،سواء كانت األداة املستخدمة لتمثيله
متقنة ،ومبفهوم عام فإن السرد يُشري إىل كل ما ميكن أن يُؤدى ًّ
لفظية أو غريها ،إذ ميكن إن يروى مشافهة أو من خالل الكتابة أو عرب اإلمياء والصور وغريهم ،وأشكال
السرد كثرية فلكل عمل سردي شكله اخلاص به ،وهذا التنوع يف استعمال أشكال السرد يُفضي إىل صعوبة
بالغة فيما يتعلق بالدراسات النظرية ،فقد حاول املنظرون حصر مجيع أشكال السرد يف نطاق ضيق ميكن

-1

م س.ص  .213ابن منظور  .ابو الفضل جمال الدين محمد بن كرم  .لسان العرب
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من دراستها جمتمعة ومن أشكال السرد :السرد املفصل لألحداث ،وهو أن يتم سرد األحداث بالتفصيل
موجود يف األسطورة واحلكاية ،كما يف الكوميديا والرتاجيديا ويف الرواية والقصة
دون اقتضاب ،إذًا فالسرد
ٌ
القصرية)106(.

.4.3السرد يف السينما:
أو السرد الفيلمي ويعترب حمور املنهج النقدي يف السينما ،وهو مرادف ملعىن السرد يف الفن ،فهو البناء
الذي تصب فيه وحدة املوضوع أو حبكة القصة ،وجمموعة اإلشارات اليت تُ ِ
رتجم احلركة املتخيَّلة إىل جمموعة
من املشاهد املكتوبة على صفحات السيناريو ،ففي النص الروائي يكون التعبري الظاهري عن األحداث
والشخصيات قائما على مبدأين مها  :املقروء واملتخيل مبعىن أنه يعتمد على القراءة أوال لفهم املضمون ومن
َث التخيل لوضع الصورة الشكلية هلذا املضمون ،أما يف النص السينمائي فإن ترمجة التعبري تكون ظاهرة يف
ركائز ثالثة هي :املرئي ،املسموع واملتحرك ،مبعىن أن يكون التعبري عن احلدث ظاهرا يف توفري الداللة
البصرية ،الصورة بكل أشكاهلا ،وتفاعل الصورة مع املضمون والذي ينتج عنه شفرات ومدلوالت املشاهد
واألحداث( ،)107وهذا التطور الذي صاحب عملية كتابة السيناريو السينمائي وفصله عن عملية اإلخراج
وجعله مستقال بنفسه وخلق أساليبه السردية اخلاصة به قد مر مبراحل عديدة ،حيث استمر النص
السينمائي لفرتة طويلة كمجموعة ورقات ال تُكتب إالَّ إلثبات خطوات الفيلم وأحداثه وحبكته القصصية
حيث كان خيضع ملعايري اإلخراج اليت تعتمد على توفري اجلمالية التصويرية ،هذا األمر الذي بدأ منذ ديفيد
غريفيث الذي ابتكر أساسيات اللغة السينمائية باعتماده على رواية القصص عرب ترتيب اللقطات واملشاهد
 -1ينظر:ليلى محسن السيد.قراءة في كتاب نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير.مجلة العربي.العدد .438الكويت.مايو.1995ص34
 -2ينظر:فاضل األسود.السرد السينمائي.الهيئة المصرية العامة للكتاب.1996.ص18
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بلغتها التصويرية بدال من الكلمات ،واستمر على ذلك ايزنشتاين الذي كان ينظر إىل السينما ليس كف ن
درامي وإمنا كف ن ملحم ي من حيث البناء الفين ،فكان ينظر إىل الفيلم السينمائي ككل متجانس ،وبالتايل
فإنه كان يسعى لالبتعاد بالفيلم السينمائي من ساحة األدب وأشكاله الفنية ،واثقا من ِغىن اللغة السينمائية
اليت ختلق مجالية الصورة ،إال أن النُّقاد وال ُكتاب والسينمائيني الذين أتوا من بعده بدأوا يدركون أمهية
السيناريو السينمائي وأمهية تفرده بأساليبه السردية اليت جيب أن تكون واضحة يف بناء الفيلم ،إىل أن دخل
الصوت يف السينما فجعل السيناريو ركنا أساسيا ،فتفرد خبصوصيته اليت أصبح يقوم على أساسها الفيلم
السينمائي)108(.

ورغم التوافق الضمين بني النص األديب والسينمائي يف تعريف السرد ،إال أن عملية السرد يف النص
السينمائي تتميز على النص الروائي باملساحات الشاسعة اليت مينحها النص السينمائي جبمعه جلميع الفنون
اإلنسانية ونقله هلا من أُطُرها املعرفية التعبريية اخلاصة هبا إىل كوهنا أدوات وعناصر تساهم يف تكوين اللغة
السينمائية ،مبعىن أنه صقلها وأعطاها شكال سينمائيا ذا خصوصية مما منح عملية السرد مساحة حرة كافية،
فالفيلم السينمائي نظام شديد التعقيد كنظام سينمائي ،فهو ينطوي على لغات متعددة  ،عناصر الصورة،
عناصر الصوت ،املونتاج ،وداخل كل حقل من حقول اللغة نكون أمام لغات داخلية تتعلق باحلقل نفسه،
فالصورة السينمائية يصنعها الدور اخلالق للكامريا اليت تُؤطر كل التشكيل املوجود داخل الكادر السينمائي،
وهذا التنوع هو الذي جيعل نظام الفيلم السينمائي بالغ التعقيد عند حماولة حتليله سيميائيا ،فلو اخرتنا لقطة

 -1ينظر :م س.ص19.18
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من الفيلم وفككنا دالالهتا السيميائية فإننا لن نستطيع اإلحاطة بكل النتائج ألننا سنكون أمام عدد كبري
من اإلشارات يف هذه

اللقطة)109(.

ونظرا لصعوبة علم السردية

rècitologie

فقد اِلتبس األمر على النقاد السينمائيني العرب ،فلم يستطيعوا

بعد وضع مفهوم دقيق حييل إىل نظرية واضحة ختص السرد الفيلمي ،وعلى العكس من ذلك فقد عرفت
ُ
نظريات السرد لدى الغرب تطورا كبريا ،وظهر لديهم اجتاهان كبريان خيتلفان يف األسلوب ويتفقان يف
املوضوع :
 سيميوطيقا السرد :وميثله ألغرداس غرمياس.a.grèmas
السرديٌات :وميثله غريارد غينيت
ٌ 

.g.genette

والسعي يف سبيل حتقيق "السردية" كما يف األدب هو الذي دعا هذين االجتاهني إىل اختيار مناهج
ختتلف يف األسلوب وتتفق يف املوضوع ،فقد كان هدف اجتاه "سيميوطيقا السرد" هو احملتوى "املدلول"،
فاملعىن أو املدلول يتميز بالثبات ،مما يسمح باستنباط الظاهرة السردية ودراستها على مستوى الثبات،
منهجا يف التحليل
إضافة إىل كون احملتوى امشل من التعبري "الدال" الذي يتخذه االجتاه الثاين
ً
والدراسة)110(.

 -ين ظر :طه حسن الهاشمي .شعرية السرد السينمائي والتركيبات الحكائية في الشكل الفيلمي.مجلة االكاديمي.العدد.2009.52.ص2134.133

1-voir :Groupe D’entervernes.Analyse sèmiotique des textes.press universitaires de lyon.1984.p14
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فجماعة "سيميوطيقا السرد" تركز على احملتوى لثباته ومشوليته وهي رؤية نقدية ملعاجلة النصوص
واستنباط"السردية"منها ،فيصبح اهلدف من التحليل السيميوطيقي هو التمكن من املعىن ومن ََث اإلمساك
أي يقرتب من املعاجلة الفنية واجلمالية لألثر الفين ،االهتمام بالدال
بالداللة ،أما مجاعة "السرديات" فلها ر ٌ
كنوع من أنواع البحث عن التحول وعدم الركون إىل الثبات ،ويرى غيرارد غينيت أن الناحية األساسية
للسردي"السردية" توجد يف الصيغة وليس يف حمتوى املضامني ،إذ ال وجود للمحتويات احلكائية ،فهناك
تسلسل أفعال وأحداث قابلة ألن ُجتسد من خالل أي صيغة

متثيلية)111(.

وحماولة حصر جمال السرديات يف صيغة السرد "اخلطاب" حييلنا إىل البحث عن الفروق بني مفهومي
"السرد واحلكي ".
.5.3السرد واحلكي :
يقول غيرارد غينيت
عرب

g.genette

":السرد هو متثيل حلدث أو جمموعة من األحداث احلقيقية أو املتخيَّلة
ُ

اللغة)112("..

ومجلة" متثيل حلدث أو جمموعة من األحداث اليت أوردها غيرارد غينيت تستوجب ما يأيت :
 أحداث متسلسلة .
 شخصيات متعددة تقوم هبذه األحداث.
 إطار هلذه األحداث " املكان ،الزمان"..
1- voir :Gèrard Genette.noveau discours du rècit.senil.1983.p12
2- voir :lbid.p15
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وكذلك مجلة "عرب اللغة " تفرتض هي األخرى املقومات اآلتية:
 سارد احلكاية آو الراوي  narrateurإحياءً آو معلناً.
 مادة حكائية
 زوايا نظر متعددة
 متلقي احلكاية ،املسرود له .narrtaire
أما تعريف كريتسيان ميتز  christian metzللسرد فيتعارض مع التعريف السابق خاصة يف جمال ختصيص
اللغة كوسيلة وحيدة للسرد ،فيقول"ميتز"" :السرد خطاب مغلق يأيت ليحقق مشهدا زمنيا

لألحداث"(113).

ولعل التعارض السابق الذكر ،ميكن تلمسه يف اختالف الوسيلة ،أو على األقل يف مشولية تعريف ميتز
للسرد وعدم حصره يف اللغة ،وما عدا ذلك فليس من اختالف يُذكر ،فاملشهد الزمين لألحداث ُحييلنا على
األحداث عند غيرارد غينيت مما يتطلبه من شخصيات وتسلسل لألحداث وإطارها .
أما "اخلطاب املغلق" فيعلن أن اخلطاب له بداية ووسط وهناية ،رغم أنه يتوفر على هناية مفتوحة ،إال أن
النهاية املادية ال مفر منها ،هذا إضافة إىل أن اخلطاب يسمح بالتمييز بني زمنني ،زمن األحداث املسرودة
وزمن اخلطاب السردي.

1- Christian Metz.Essais sur la signification du cinèma.Tome1.Klinchsieck.1985.p25
 -2ينظر:سعيد يقطين.نظريات السرد وموضوعها في المصطلح السردي .مجلة عالمات.العدد السادس.1996.ص45
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وبذلك فإن االختالف بني "السرد"و"احلكي" هو اختالف يف الوسيلة ،فاحلكي ميكن أن جنده يف
الصورة واحلركة واإليقاع ،أما السرد فهو أخص من ذلك ألن اتصاله هو مع اللغة أو النسق اللفظي فقط،
ومن أجل ذلك فإن السرد يتعلق بطريقة تقدمي

احلكي)2(.

إذًا فالسرد ال ميكن أن يتحقق إال يف إطار العمل اللفظي ،أما احلكي فيمكن أن جنده -كما سبق -يف
لكل منها حيز وجمال ،ولعل هذا ما دفع غيرار دونيس فارسي
الصورة واحلركة ،وبالتايل فإن ٍّ
إىل اقرتاح مصطلح " "Recitologierمقابل " "narratologieللتفريق بني

g.denis farcy

العِلمني(114).

لكل منهما أُ ُسسه وأساليبه ،نظام سردي يقوم على
ومما سبق فإننا جند نظامني من القصص السينمائيٍّ ،
لغة ا حلوار أو املادة الصوتية بوصفها خاصية أساسية منفصلة عن بقية اخلاصيات األخرى اليت تكون عامل
الفيلم السينمائي ،ونظام حكائي حيظى فيه اخلطاب املرئي

بأمهية كربى(115).

 .6.3السرد يف الرواية :
ما مييز العمل الروائي أنه جنس أديب أساسه اللغة املكتوبة،كوهنا تتأسس على عنصر السرد بالدرجة
األوىل ،هذا السرد الذي يتقاطع مع الوصف -كما سبق -يشكل معه إيقاعا حتكمه بنية َح َدثية ُمنبنية على
توايل األسباب واملسببات الناجتة عنها ،إضافة إىل وجود سارد وشخصيات وفضاءات وأزمنة ،وهي بذلك
ُ
تلتقي مع جمموعة من األجناس األدبية األخرى يف هذا اجلانب ،كجنس احلكاية والقصة ،لكن ما مييزها هو
كوهنا ال تزال جنسا أدبيا هجينا غري مكتمل ،قابالً الحتواء خمتلف هذه األجناس وصهرها يف بنائه من
1 - voir :Gèrard Denis Farcy.L’obstination narratologique.Gpoètique.N68.1986.p419
2 - voir :francis Vanoye.Rècit ècrit.Rècit Filmique.Edition Cedic.paris1989.p23

106

جهة ،وقادرا على تفكيك بُنياته املشار إليها وجتاوزها عن طريق تفكيكها وإعادة بنائها من جديد من جهة
أخرى ،وهو ما جعل تعريفها أمرا صعبا.
إال أهنا

-

وبالرغم من تنوعها بدءً من طورها الواقعي وحىت طورها األكثر حدة واملتمثل يف الرواية

اجلديدة وما بعدها -تظل حمكومة مبسار سردي حمكوم برتابط منطقي شأهنا يف ذلك شأن احلكاية ،كما أن
السارد فيها ،هو الذي يقوم برتتيب عمليات الوصف وحيدد طريقة توايل األحداث وهو الذي خيتار أن
خيربنا مبا يتغري عرب احلوار بني الشخصيات أو عن طريق وصف موضوعي( ،)116وهو ما يؤهلها يف مقابل
األجناس األدبية األخرى ألن تتحول إىل فيلم سينمائي ،خاصة وأهنا تتقاطع مع مجيع عناصر بنائه ،ومنها
السرد ،على اعتبار -كما يرى روالن بارت  -أن السرد ميكن أن حتتمله اللغة شفوية كانت أو مكتوبة ،كما
ميكن أن حتتمله الصورة ثابتة أو متحركة ،وهذا السرد حتققه اللغة يف الرواية أي بواسطة متواليات ُمجليَّة،كل
مجلة منها حتقق معىن دالليا خاصا ،لكنها يف املقابل حتقق مع باقي اجلمل األخرى اليت جتاورها املعىن الكلي
للعمل الروائي املتواجدة

فيه)117(.

ص َورية ،كل صورة
أما يف الفيلم السينمائي فيتحقق املعىن الكلي عن طريق الصور أي عن طريق متواليات ُ
منها تقدم معىن دالليا خاصا هبا ،لكنها مثلها يف ذلك مثل اجلملة يف اللغة ،تساهم يف تشكيل املعىن
الداليل للفيلم وهي تتصل بباقي الصور املكملة له ،وكما أن اللغة ليست بريئة -كما يذهب يف القول بذلك

1- voir :Roland Barthes.Prèsentation Communication.N04.Ecole des hautes etudes en science sociales-center d’etudes
transdisciplinaires.Ed du seuil.france.1964.p67
2 -voir :op.p68
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روالن بارت  -إذ أهنا حتمل معها ذاتية كاتبها و ثقافته) ،(118فإن الصورة هي األخرى مبا أهنا كالم – على
حد تعبري كريستيان ميتز -حيل حمل الكالم الذي نعرفه يف الرواية) ،(119فهي تتجاوز كوهنا جمرد تصوير
للواقع ،ذلك أن زاوية التقاط هذه الصورة تنقذها من طابعها امليكانيكي احملض لتسمو هبا حنو الفن ،وهي
اليت حتدد الفرق بني الصورة املتعددة املأخوذة لنفس املشهد الواقعي الواحد ،كما إهنا هي اليت متنع الصورة
امللتقطة داللتها اخلاصة ،فإذا كان الكاتب الروائي كما يرى لوي دي غانيتي يعيد خلق جتاربه املستمدة من
ُ
الواقع من خالل فعل الكلمات وكيفية التعبري هبا ،مستعمال زوايا نظر خاصة به ،ومستغالً كون املعاين اليت
نستمدها من الوسط اللغوي ،تتجاوز بطبيعتها التخيلية املعاين اليت نعيشها بالفعل داخل

اجملتمع)120(.

 .7.3املسرح والفيلم السينمائي:
كان الفيلم الناطق قد شكل مفاجأ ًة تركزت يف نقاط حمددة كما يشهد بذلك بعض النصوص اليت
اختارها شارل فورد ونشرها حتت عنوان "املسرح والسينما..األخوان العدوان" ،ففي تلك النصوص طرح
عدد من املمثلني وخمرجي املسرح واألدباء جمموعةً من املسائل وفكروا يف ثالث حلول :االنفصال الكامل،
ٌ
مسرحة السينما ،تبادالت متوازية ،فقد حدد اندريه مارلو وجه االختالف حني قال أن املشكلة اليت تواجه
مؤلف الفيلم تكمن يف معرفة "مىت" ينبغي على الشخصيات أن تتكلم ،فاملمثلون يف املسرح يتحدثون
باستمرار)121(.

3 -voir : :lbid.p64
4 - voir : Christian Metz.op.cit.p86
ينظر:لوي دي غانيتي.فهم السينما.تر:جعفر علي.دار الرشيد للنشر.1981.ص1-64
 -2ينظر:هنري آجيل.م س.ص148
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فاملسرح أقدم من السينما بأكثر من ألف سنة ،وقد ظل وقتًا طويال جيمع كل الفنون أو أغلبها على
ُركحه ،إىل أن ظهرت السينما بشكلها الفين الذي أعقب مرحلة تصوير وتسجيل الواقع كما هو ،وقد ظهر
جليًّا أن بني الفنني نقاط تشابه كثرية كما أن بينهما نقاط اختالف ،وقد َع َمد كثريٌ من النقاد إىل إحصاء
كل منها على حدة ،واألمر لدى نقاد آخرين ال يعدو أن يكون حماولة جعل فن يتفوق على فنَ ،ث
مميزات ٍّ
تكون النتيجة كما جرت العادة يف كثري من املقارنات هي أن لكل فن خصوصياته اليت متُيزه عن اآلخر .
أساسا باختزاهلا لعنصري الزمان واملكان ،بينما خيضع هذان العنصران يف
وتتميز السينما عن املسرح ً
رض مباشر والفيلم السينمائي عرض
املسرح لوحدة موضوعية ،ولعل أكرب ما مييزمها هو أن املسرحية َع ٌ
مسجل غري مباشر.
وقد َع َمدت السينما يف أول األمر إىل إعادة تصوير كث ٍري من املسرحيات أثناء عرضها ،بل وقد جاوزت
ذلك إىل االستعانة بكثري من عناصر املسرح وتقنياته ،فال ننسى أن أغلب خمرجي السينما األوائل كانوا قد
انتقلوا من املسرح إىل السينما ،فأخذوا معهم إرثهم املسرحي كله وحاولوا أن يلبسوه الفيلم السينمائي،
ولكن تفرد فن السينما جعلها ختلق عناصر جديدة خاصة هبا ،تفرضها طبيعتها امليكانيكية والفنية.
وقد بالغ كثري من أهل املسرح يف بداية عصر السينما يف تشاؤمهم ،إذ أعلنوا أن املسرح ال حمالة
سيختفي وتدخل حمله السينما ،وهو األمر الذي دعا رينيه كلير إىل القول أن أولئك الذين يزعمون بأن
السينما قد قتلت املسرح يُبدون جهال فاضحا بطبيعة هذين الفنني ،إن كل ما يستعريه املسرح من السينما
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وكل ما تستعريه السينما من املسرح من شأنه أن حييد بكل منها عن دربه اخلاص به ،إذ لكل طبيعته اليت
حتبب إليه مجهوره فالعمود الفقري يف املسرح هو احلوار ،بينما وسيلة التعبري األوىل يف الفيلم السينمائي هي
الصورة مبفهوميها الوصفي والبسيكولوجي

التعبريي)122(.

 .8.3الرواية و الفيلم:
كانت بداية العالقة بني السينما والرواية بداية تبدو بسيطة ال عالقة جادة فيها ،ولكنها برغم بساطتها
كونَت القاعدة اليت وهبت كثريا من العناوين الروائية مجهوراٌ جديدا كما فعلت السينما أيضا ،فقد غُم على
السينمائيني يف هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين فلم يدروا ما يفعلوا ،فانتبه بعضهم  -وعلى
رأسهم جورج ميليه

-

إىل أن الرواية تستطيع أن تكون مادة الفيلم السينمائي ،فاستخدم املواد األدبية

كأساس لعديد من أفالمه ،بل وصرح دافيد غريفث أن العديد من العناصر اليت أضافها إىل السينما كان
مصدرها من روايات تشارلز ديكنز ففي مقال عنوانه "ديكنز وغريفث والفيلم اليوم" يتحدث سيرغي
ايزنشتاين كيف قدمت روايات ديكنز لغريفث عددا من التقنيات السينمائية من بينها االختفاء التدرجيي
والتداخل وتكوين الصورة ،والتجزئة إىل لقطات والعدسات اخلاصة بالتحوير واملونتاج املتوازي ،حىت إن
ايزنشتاين حيول الفصل الواحد والعشرون إىل نص تنفيذي يدل على أحاسيس ديكنز

السينمائية)123(.

فكان أن ظهرت كثريٌ من عناوين األفالم اليت حتمل نفس عناوين الروايات املؤفلمة ،أمهها يف بداية القرن
العشري "أنا كارنينا"و"احلرب والسلم" للكاتب الروسي ليو تولستوي و"اجلرمية والعقاب" ملؤلفها
 -1ينظر:م س.ص.149.148
 -2ينظر:لوي دي غانيتي.فهم السينما.السينما واألدب.منشورات عيون المقاالت.مراكش.ص04
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أي من
دوستويفسكي" ،البؤساء"و"أحدب نوتريدام" للفرنسي فيكتور هيغو وغريهم ،حيث مل ُجياوز عرض ٍّ
انطباعا عن طريقة تقدمي تلك األفالم اليت يبدو من مدة عرضها أهنا
هذه األفالم ربع الساعة ،وهو ما يقدم
ً
اجتزأت من الرواية بعض ما فيها وليس كلها أو جلها ،وهو األسلوب األقرب إىل االقتباس.
لقد كانت أفلمة األعمال الروائية يف بدايات السينما ال تعين سوى عرض إيضاحي بواسطة الصورة لبعض
عناصر هذه الرواية أو تلك ،ولكن مع الزمن تطورت هذه العالقة وتشعبت وأفرزت مفاهيم وتيارات
ومذاهب خمتلفة جتاه العالقة القائمة أو اليت ينبغي أن تقوم بني السينما والرواية ،بني الفيلم السينمائي
املستند إىل عمل أديب وبني األصل األديب ،وقد تكون حركة الصورة ومكونات الكادر السينمائي هي الذي
يعطي االنطباع الفاصل يف الفرق بني احلركة داخل خيال القارئ اليت يستطيع وحده أن يدركها من خالل
الصور الذهنية والصورة اجملسدة أمامه مباشرة ،فلو حتدثنا عن الكامريا السينمائية فسنجد أهنا الوسيلة األوىل
يف تسجيل وتصوير األحداث وسردها عرب تدفق الصور املرئية ،فهي أهم أداة ختلق املعىن أو تنقله(،)124
فطبيعتها اليت جتسد هبا السينما بشكل عام تفرض أن تكون مرئية فال يستطيع أحد أن يدعي أنه يستطيع
فيلما بدون كامريا وبدون صورة ،وبرغم ذلك فان الرواية احتفظت بشكلها الكالسيكي بعيدا عن
أن يقدم ً
األنواع واملدارس واملذاهب ،والفيلم أيضا احتفظ بشكله الكالسيكي ،الرواية كلمات والفيلم صور
ولقطات ،فالفيلم حكاية تُروى بالصور والرواية حكاية تُروى بالكلمات ،لكن هناك اختالفات تفرضها
وسيلة التعبري نفسها ،فالتحرير أو الكتابة بالكامريا خيتلف عن التعبري األديب ،وهذه االختالفات هي اليت
أعلنت أزمة أمانة النقل من الرواية ،فقد تُعترب أفلمة ٍ
عمل روائي مشروع تزييف للعمل ،بل إن الكثري من
 -1ينظر:ماهر مجيد ابراهيم.التوظيف الداللي للقطة المشهد.مجلة األكاديمي .العدد.2009.52ص193
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األدباء عربوا صراحة عن استيائهم من أفالم رأوا أهنا ال تشبه أعماهلم اليت كتبوها ،ومجلة "ال تُشبه"جاءت
باملعىن السليب إذ املقصود منها هو أن العمل السينمائي فشل يف تقدمي الرواية كما هي ،إال أن أمر سخط
كث ٍري من األدباء َمرده يف الغالب إىل أمرين:إما أن السينما كانت مطية دعائية حىت تنجح الرواية فأفسد
املخرج ذلك وفَوت على الكاتب هدفه ،وإما أن الرواية قد جنحت قبل أن تؤفلم ،فلم يستطع املخرج أن
جياري جناحها فأفسد على الكاتب أن جيتمع لديه جناحان معاُ ،مما عمق إشكالية العالقة املتبادلة بينهما.
ويقول ألبرت فولتون أن األسلوب السينمائي أشبه باألسلوب الروائي ،والفيلم أشبه بالرواية منه
باملسرحية ،وال ميكن بالطبع أن يكون مثل الرواية متاما ،إمنا الفيلم شيء أقل من الرواية ،ولكنه شيء أكثر
من ذلك ( ،)125ونالحظ هنا الوعي املبكر جبدلية هذا اإلشكال والتفكري به يف هذه املقارنة ،واليت انتبه هلا
النقاد يف ذلك الوقت ،ومن َث السعي احلثيث على صعيد اإلبداع لرتسيخ استقاللية اللغة السينمائية عن
اللغة األدبية ،والعمل على خصوصية مفرداهتا ،عن األجناس الفنية واألدبية األخرى ،وبالذات الرواية ،كما
جتسد يف أعمال الكثري من املخرجني ،ولكن الشيء نفسه ميكن أن يُقال عن عالقة السينما باملسرح يف
كوهنا أخذت عنه فكرة الدراما حتديدا وجبميع عناصرها ،وكذلك ميكن أن يُقال الكالم نفسه عن عالقتها
بالفنون األخرى :الرسم ،النحت ،املوسيقى ،وهكذا تتعمق هذه اإلشكالية بل وتتأبد ،وبذلك يصح ما قِيل
عن السينما بأهنا وليدة كل الفنون جمتمعة.
واحلق أن فكرة أفلمة عمل روائي ضخم يف شريط ال جياوز يف الغالب ،سقف ساعة ونصف من الزمن
تبدو وكأهنا إشارة أولية ومسبقة على وجود تصرف يف روح العمل األديب ،وهو ما حياول تربيره ألبرت
 -1ينظر:ألبرت فولتون.السينما آلة وفن.تر:صالح عز الدين.فؤاد كامل.مكتبة مصر.القاهرة.ط.1958.1ص323
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فولتون حني يَرد حذف كث ٍري أو ٍ
قليل من أحداث وشخصيات الرواية حني تُنقل إىل السينما ،يردها إىل
التقليد الذي يقضي بأن يكون طول الفيلم تسعني دقيقة ،أكثر مما يرجع إىل األسلوب السينمائي يف رواية
126
كل من الروائي واملخرج
القصة( ) ،وقبل ذلك جيب االعرتاف أن هناك قائمة اختالف بني أدوات ٍّ

السينمائي يف التعبري ،وهو اختالف يتخذ العديد من األشكال والتمظهرات من بينها:
 إمكانية الكتابة وإعادة الكتابة اليت ال ميثلها إال أوراق وحرب أو الكتابة على احلاسوب ،يوازيها صعوبة
حتمل املنتج لتكاليف السيلولويد "خام الشريط الفيلمي" وصعوبة حتمل البطء يف االجناز بفعل رقابة
وحسابات اإلنتاج.
 الكاتب خياطب الذهن من خالل تأثيث املشاهد ،ورسم مالمح الشخصيات من خالل الوصف ،يف
َ
غىن عن اجلُمل الوصفية املكثفة ذات الوظيفة الديكورية
حني خياطب السينمائي العني أوال واليت هي يف ً
يف النص السردي.
 الروايات جمموعة حروف تشكل كلمات واليت تشكل ُمجالً وفقرات يقرأها من ُحيسن القراءة ،يف حني أن
الفيلم السينمائي جمموعة صوٍر ثابتة تشكل لقطات ،فتشكل مشاهد وهكذا ،وليس على املشاهد أن يكون
ُ
متعلما حىت يفهم قصة الفيلم ،إذًا فإن أحصينا عدد األميني يف مكان ما أو يف العامل كله ،فسوف نعلم
فن بال شروط ،الكل ميكن أن يشاهده ،أما الرواية فشرطها الوحيد هو أن حيسن
بعد ذلك أن السينما ٌّ
القارئ القراءة ،ولكنه أكربُ من أن يتجاوزه من ال حيسن القراءة ،من أجل ذلك ظهرت بعض النظريات اليت
تفسر إقبال كث ٍري من ال ُكتاب على السينما ،فهم يعلمون أن عدد من سوف يتعرف على أمسائهم يف
 -1ينظر:م س.ص324
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شاشات العرض السينمائي ،يكون أكرب من العدد الذي يقرأ رواياهتم ،فلن يكفيَهم بعد أن تُعرض أفالمهم
طبقةٌ واحدة من اجملتمع  ،هذا إذا افرتضنا أن الطبقة املتعلمة متلك ميالً حنو قراءة الروايات األدبية ،فكثريٌ
ممن يقرأون ال يقرأون الروايات ،ولكن فئات كبرية من هذا اجملتمع ستجد أن مشاهدة قصة يتكلم أبطاهلا
لفتهم البسيطة ،ورمبا كان بني بيئة األبطال وبيئتهم وجه شبه ،سنجدهم يٌقبلون على املشاهدة يف غري
حتفظُ ،ميلي عليهم ذلك متعةُ السينما ،وأكثر من ذلك اختزال السينما لصفحات الرواية ،فهم يشاهدون
أحداثها يف ساعة ونصف الساعة أو يزيد أو ينقص.
كما مسبقا هو أن
واختزال الفيلم السينمائي للرواية مهما كان حجمها هو الذي أعلن -كما سبقُ -ح ً
السينما ليست الفن األمني ،واألمانة كما يبدو جيسدها طول مدة عرض الفيلم ،ولكن املشكلة األكرب تقع
يف داخل الفيلم ،وهو ما يدفع إىل التساؤال :هل تستطيع السينما أن حترك كل شيء داخل العمل الروائي؟
وقد تكون إجابة كثريين هي أنه ال يستطيع أي فن مهما امتلك من آليات صنع احملاكاة ،أن جيسد كل
ٍ
شيء كما هو يف حقيقته ،وقد يبدو األمر أكثر عمقا إذا قلنا أن احملاكاة مبعناها األفالطوين ،تتضمن هي
األخرى حني نتحدث عن السينما والرواية مفهومني :
 مفهوم القدرة على جتسيد العمل الروائي.
 مفهوم القدرة على االحتفاظ بكل ما بداخل العمل الروائي يف الفيلم السينمائي.
واملفهوم األول يعتمد كثريا من العناصر أمهها :
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 حجم اإلنتاج :فاإلنتاج السينمائي هو إنتاج األفالم بغرض حتقيق كثري أو قليل من الربح وفقا لطبيعة
املنتج ،واإلنتاج يف السينما بشكل أدق هو التمويل ،واملنتج يف العمل السينمائي هو املمول ،فهناك من
املنتجني من يهدف إىل حتقيق أقصى قدر من الربح متجاوزا يف كثري من األحيان القيمة الفنية الفكرية
للعمل الفين ،وهناك من يهدف إىل حتقيق قدر معقول من الربح ،مراعيا القيم الفنية( ،)127واألمر هنا خيص
املقصد من العمل السينمائي ،ولكن بعض املنتجني يواجهون مشكلة حجم ما لديهم من أموال ،فيكون
سجني قدراهتم املالية ،فيكتشف املشاهدون والنقاد بعد ذلك أن فيلمهم الذي
الفيلم املأخوذ من رواية
َ
انتظروا أن حياكي العمل الروائي ليس إال عمال حاول أن يأخذ من الرواية أهم ما فيها ،مع االختالف حول
ما األهم ؟ لدى املشاهد ولدى القارئ ولدى املنتج ومن بعد ذلك الناقد .
 قدرة كاتب السيناريو على حتويل الرواية إىل عمل سينمائي :وقد يبدو األمر بسيطا لدى كثريين،
فالسيناريو السينمائي عنصر مهم يف صناعة الفيلم وهو مرحلتان:
ومسي أدبيا ألنه ال يتجاوز مرحلة الكتابة الوصفية ،ويُعطى عادة للممثلني حىت
 السيناريو األديبُ :
حيفظوا أدوارهم ويطلعوا على قصة الفيلم ،وهو جمموعة عناصر الصورة السينمائية( ،)128وحتتوي تفصيل
الشخصيات ،الديكور ،املالبس ،وكل ما يُشاهد داخل الكادر السينمائي ،وجمموعة عناصر الصوت
السينمائي

وحتتوي)129(:

 -1ينظر:علي أبو شادي.لغة السينما.م س.ص249
 -2ينظر:م ن.ص133
 -3ينظر:م ن.ص134.133
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 اللغة :اليت تنقسم بدورها إىل ثالث عناصر وهي :احلوار ويكون بني شخصني أو أكثر ،واملونولوغ
وهو حديث الشخصية ونفسها أو حديثها إىل مجاد أو حيوان وهكذا ،والتعليق الذي يصاحب غالبا
األفالم الوثائقية.
 املؤثرات الصوتية وأصوات األجواء :وهي األصوات اليت تصاحب التمثيل داخل إطار الصورة يف حماولة
جلعل املشهد يبدو واقعيا من مثل صوت السيارات ،الرياح ،الضجيج ..
 املوسيقى :وهي إما أن تكون ُمؤلفة خصيصا للفيلم أو منتقاة ،كما أن هلا دورا حموريا إذ تلعب إىل
جانب العناصر األخرى دور احملفز لعاطفة وانفعال املشاهد.
ُ
 السيناريو التقين أو التطبيقي :وهو املرحلة األخرية اليت تسبق مرحلة اإلخراج مباشرة ،وحيتوي هذا
السيناريو على تفاصيل الفيلم اإلخراجية املتمثلة يف حجم اللقطات ،زوايا التصوير ،حركة الكامريا..
ويُعرف بأنه الفيلم املكتوب على الورق.
من أجل هذا كان البد على السيناريو أن حيرص على نقل الرواية كما هي إىل شكلها السينمائي،
ولكن املشكلة األكرب هي أنه بداخل الرواية حياةٌ بكاملها ال تكتفي بعرض الشخصيات وبيوهتم وبيئتهم
ولكنها حياةٌ متلك شخصياهتا جسداً يتحرك وانفعاالت خمتلفة تصنع حياهتم ،ومن األمثلة على ذلك رواية
"احلرب والسلم" اليت أخرجها إىل السينما الروسي  sergei bondarchukسيرغي بوندراغوك يف عام 1968م،
يف أربعة أجزاء ،كل ٍ
جزء جياوز الساعة ونصف الساعة ،وتقدميه العمل يف أربعة أجزاء هو توخيه تقدمي
تفاصيل ما بداخل الرواية ،وهو ما جعل النقاد إىل اليوم يصفونه بالفيلم األمني على العمل الروائي وفق
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عبارة ألبرت فولتون الذي كان يصف الفيلم األمني على الرواية بأنه اقتفى أثر الكتاب( ،)130يف مقابل
ذلك جند أن كثريا من الروايات ال يستطيع كاتب السيناريو جماراة ما بداخلها ولعل فيلم "شفرة دافنشي"
أكرب مثال على ذلك فالفيلم منقول عن رواية بنفس االسم ملؤلفها األمريكي دان يراون أخرجه رون
هاوارد سنة 2006م ويبدو أن املخرج مل يستطع التقيد بقواعد التحضري ملرحلة ما قبل التصوير ،فقد كان
املخرج فريتز النغ

Fritz Lang

مثال قبل أن يبدأ تصوير فيلمه ،يعيش مع شخصياته قبل التصوير بفرتة

طويلة ،فالفيلم قد مت إخراجه بالنسبة إليه وبالتايل مت تصويره على الورق) ،(131ولكن اهلالة اليت أحاطت
الرواية حني صدورها واىل اآلن ،وعدد الطبعات اليت بلغتها ،والشهرة اليت بلغها مؤلفها ،م يستطع الفيلم
جماراهتا ،بل لعل املشاهد والناقد كانا صارمني ووصفا الفيلم بأنه حماولة يائسة للنيل من جناح الرواية ،إذ مل
يستطع كاتب السيناريو االنتقال بالكم اهلائل من املعلومات واألماكن واألسرار ،من الرواية إىل العمل
السينمائي ،واكتفى مبا تقدمه الكامريا من خالل تصويرها ألماكن أحداث القصة ،وقبل ذلك باحلوارات
اجملتزأة اليت كانت بني الشخصيات.
 القدرة على االحتفاظ بكل ما بداخل العمل الروائي :ويشبه إىل حد ما مفهوم القدرة على جتسيد
داخل الفيلم ،هو اإلبقاء
العمل الروائي وإن كان أكثر إحاطة منه ،فاالحتفاظ مبا بداخل العمل الروائي َ
على كل ما ذُكر من شخصيات وأماكن وأحداث وحوارات وتفاصيل يف الرواية ،وقد خيتلف األمر من
رواية إىل غريها ،فالعمل الروائي الذي يكتفي بقصة حمورها بعض الشخصيات واملكان الواحد أو املكانني،
أفلمتها تبدو أسهل من عمل روائي ضخم كرواية "ذهب مع الريح" لكاتبها مرغريت ميتشل واليت
 -1ينظر:ألبرت فولتون.م س.ص349
 2ينظر:دومينيك فيالن.الكادراج السينمائي.تر:شحات صادق.مطابع المجلس األعلى لآلثار.القاهرة.دت.ص144
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أخرجها إىل السينما فيكتور فليمنع يف عام 1939م ،الرواية اليت حاولت اختصار احلرب األهلية األمريكية
بني عامي 1861و ،1863ويف كثري من األحيان تكون مجلة" :ال يناسب السينما" هي اليت حتدد مفهوم
القدرة على األمانة ،فكثريٌ من املشاهد والشخصيات اليت نقرأها يف رواية ما ،ال جند هلا أثرا داخل الفيلم،
ذلك أن وجود هذا املشهد أو عدم وجوده ال يؤثر يف جمرى أحداث الفيلم ،وقد أُضيف إىل هذه األسباب
سبب آخر يف كثري من البالد ،هو الرقابة وعادة يكون مقص الرقيب سببه انتهاك واحد من احملظورات
الكالسيكية" :الدين ،السياسة واجلنس" ولكن الرقابة ختتلف من بلد إىل آخر ،ففي هوليوود مثال هامش
احلرية واسع جدا يستطيع من خالله السينمائي أن يقدم ما يشاء مقارنة بالبالد األخرى ،حىت وإن نُسبت
إىل العامل األول كفرنسا اليت متنع كل ما ينتهك من وجهة نظرها تارخيها االستعماري ،كالفيلم
اجلزائري"معركة اجلزائر"املمنوع من العرض منذ إنتاجه سنة 1965م ،ولكن برغم ذلك فإن هوليوود وعلى
الرغم من سقف احلرية العايل جدا ،إال أن كلمة سقف تعين أن هناك حدودا وال ميكن للحرية أن تكون
أفالما يُنكر موضوعها وجود "احملرقة اليهودية" على يد األملان يف
مطلقة ،فهي ال تستطيع مثال أن تصنع ً
احلرب العاملية

الثانية)132(.

هذا ويضاف إىل كل هذا امتالك التقنية اليت تستطيع جتاوز كثري من العقبات ،فالروايات األدبية ليست
صناع السينما ،باستثناء هوليوود ،فالصناعة
سواء وكثري من املواضيع واألفكار الروائية جتاوز قدرة كثري من ُ
الفيلمية تراهن على اجلوانب التقنية مبا يف ذلك توظيف أنظمة وبرامج احلاسوب خللق صور افرتاضية غري
متناهية ،بل غالبا ما تشكل تلك الصور العمود الفقري لكثري من األفالم مثل"حرب النجوم"" ،القناع"،
 -1ينظر :الكسندر كاراغانوف.السينما بين االيديولوجيا وشباك التذاكر.تر:سامي كعكي.دار الطليعة.بيروت.ط.1979.1ص125.124
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"ماتريكس"" ،احلديقة اجلوراسية" وغريهم من النماذج املشاهبة ،واليت تكون مواضيعها أقرب إىل العجائبية،
ما جعلها حتقق جناحا على مستوى حجم اإليرادات ،وهو ما يؤكد أن السينما فن يعتمد عدة أسس أمهها
اجلمال ،التكنولوجيا ،املال

واجلمهور)133(.

وقد حفلت السينما بنماذج أخفقت أو جنحت أو بني ذلك كله يف تقدمي العمل الروائي ،فكثريٌ من
العناوين الروائية لفتت انتباه صانعي السينما وَحلتهم على أفلمتها واألمثلة كثرية ،وهو ما يدعو إىل القول
من جهة أخرى أن نقل الرواية إىل فيلم ال يعين أن الفيلم سيكون أقل مستوى منها ،فقد حدث أن كان
الفيلم املأخوذ من الرواية ناجحا ،واألمثلة كثرية نذكر منها فيلم "العراب" عن رواية بنفس االسم للمؤلف
ماريو بوزو للمخرج فرانسيس فورد كوبوال والذي استطاع أن يقتفي أثر الرواية ،وساعد يف ذلك التقفي
الناجح األجزاء الثالثة للفيلم واليت استطاعت أن تنقل العمل الروائي يف أكثر من مثاين ساعات،
وفيلم"حدث ذات مرة يف أمريكا" وهو الفيلم األطول للمخرج اإليطايل سيرجيو ليوني ،ومت عرضه للمرة
األوىل عام1984م ،وأُعيد عرض الفيلم بعد بضع سنوات يف نسخة طويلة وصلت مدة عرضها أربع
ساعات ،والفيلم مأخوذ عن رواية بعنوان " "The Hoodsلكاتبها هاري غراي،

وفيلم" The Color

"Purpleسنة 1985م للمخرج ستيفن سبيلبرغ عن رواية بنفس االسم للكاتب أليس ووكر ،وميكن معرفة
جناح الفيلم من خالل مستويني ،املستوى األول هو اجلوائز اليت حيصدها يف مسابقات املهرجانات الدولية،
واملستوى الثاين

-

وخيص البالد اليت لديها صناعة سينما -وهو حجم اإليرادات اليت يُدرها الفيلم يف

صاالت العرض السينمائية.

()2
 -1ينظر:م س.ص89.88
 -2ينظر:م ن.ص90
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.9.3سلسلة روايات وأفالم هاري بوتر:
.1.9.3األدب العجائيب:
انتهى إىل اإلنسان بعض العلم وليس كلهِ ،
فأم َن من ذلك العلم الذي بلغه كثريا مما كان جيد من علة
ف عقله وقلبه عن امليل إىل االعتقاد أو الظن
املرض ومن سلطان الطبيعة ،ولكنه مل يستطع إىل اآلن أن يَ ُك َ
بكل خارق أو عجيب،مل يستطع علمه الذي ذكرناه قبالً أن ي ِ
عص َمهُ من اخلوف منه أو اإلقبال على
َ
ُ
وحب استطالع ،وقد أَلِف منذ أن كان يصنع حضاراته األوىل أن يقف
البحث فيه ،يدله يف ذلك ٌ
فضول ُ
ومسلِّماً بال سؤ ٍال حينًا آخر.
على كل عجيب متسائال حينًا ُ
وملا كانت طبيعتُه اليت ُجبِل عليها حتملُه على ُحب اكتشاف كل غريب ،فأقبل على الطبيعة ُميجد فيها
ما ال يعرف من مظاهرها وظواهرها ،حىت اكتشف الكتابة ،فجسد هبا كل خياالته اليت آمن هبا ومل يرها،
وال يزال بني أيدينا ملحمة "غلغامش" من العراق وقبلها "كتاب املوتى" الذي كتبه كهنة معابد مصر
القدمية ،ومن بعدمها ملحمتا هوميروس"اإللياذة" و"األوديسة"َ ،ث أعقب ذلك كله رواية "احلمار الذهيب"
اليت كتبها أبوليوس النوميدي اجلزائري ،هذه اآلثار األوىل فيها صفة اجتمعت فيهم كلهم ،وعرفنا من
خالهلا امليل الطبيعي ل ُكتَّاب تلك احلِقب وقُرائها أيضا،كانت تلك الصفة املشرتكة هي الكتابة العجائبية
اليت حيتويها عاملٌ غرائيب ال متلك شخصياته من عامل احلقيقة الذي نعرفه إال األمساء .
هذا األدب العجائيب الذي قَدم يف املقابل دراسة انثروبولوجية  Anthropologieعن الفكر البشري ،الذي
كان يتقدم يف ٍّ
خط متوا ٍز مع جهله أو علمه مبا حوله ومبا يف داخله ،و قد اكتمل أو كاد ينتهي لدى
120

فهمهم ملقصد فن وأدب اإلنسان القدمي ،حىت قالوا إن ما َخلفه من آثار إمنا هو بال
دارسي العصر احلديث ُ
شك انعكاس مباشر ملعتقده وجملتمعه.
وملا كان اإلنسان منذ القدمي يُغريه أن يعرف ما ال يعرف ،وأن خياف ما مل يستطع أن يعرف ،انتهى مع
املفهوم
تراكم العلم بالزمن إىل ضبط مصطلحات تُقدم كل علم وفن وأدب إىل القارئ والقارئ الباحث
َ
الصحيح فكانت العجائبية مصطلحا تقريبيًّا ملفهوم اخلروج عن املألوف.
وقد أَلِف القارئ كلمة العجائيب ،ورمبا كانت لديه تعين كل عجيب ،وهو يقرتب حني تعين لديه ذلك من
ب :إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده( ،)134وزعم
بوَ
الع َج ٌ
معناها اللغوي ،فقد جاء يف لسان العرب أن العٌ ْج َ
العجاب
العجب مثله فاألمر يُ َّ
تعجب منه ،وأما ُ
العجيب و َ
العجيب والعُجاب فرقًا ،فأما َ
اخلليل أن بني َ
فالذي ُجياوز حد

العجيب)135(.

ومن هنا ميكن احلديث عن املعىن االصطالحي ،حيث جاء يف كتاب"مدخل إىل األدب العجائيب" ملؤلفه
تورودوف أن العجائيب هو الرتدد الذي حيسه كائن ال يعرف غري القوانني الطبيعية فيما يواجه حدثًا فوق
طبيعي حسب

الظاهر)136(.

ويلتزم سعيد الوكيلي يف كتابه "حتليل النص السردي" نفس التعريف الذي قدمه تورودوف مع
االختالف يف تقدمي ترمجة املصطلح الواضحة ،ويقول محمد البارودي يف كتابه "الرواية العربية واحلداثة"":
 -1ابن منظور.ابو الفضل جمال الدين محمد بن كرم.م س.ص412
 -2ابن فارس.أبو الحسين أحمد بن زكريا.مقاييس اللغة.اتحاد الكتاب العرب.دمشق.الجزء الرابع 2002 .ص244. 243

 -1تورودوف تيزكيتان.مدخل إلى األدب العجائبي.تر:الصديق بوعالم.دار شرقيات.القاهرة.1994.ص44
 -2محمّد الباردي.الرواية العربية والحداثة.دار الحوار.الالذقية.سوريا.1993 .ص187
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لقد استعملنا مصطلح العجائيب باملعىن الذي يؤديه املصطلح الفرنسي

le Fantastique

املصطلحني القريبني منه ومها حكاية اخلوارق  le Merveilleuxواحلكاية الغريبة

وحنن منيز بينه وبني

)2(."L’étrange

ولكن اخلوض يف كل جمال يستعمل فيه مبدعُه العجائبية يبدو أكرب من أن ٌحياط به ،ولكن أثر العجائبية
يكون أكثر وضوحا لو اخرتنا من األدب ومن السينما مثاال يثبت االختالف اجلذري بني املوضوعني
الواقعي احلقيقي الذي يكتفي من الفن بالدوران يف فَلَك عقل املشاهد والقارئ معا ،والعجائيب الذي ُحييل
العقل إىل جمرد آلة تضمن شروط املشاهدة والقراءة ،ولكنه ال يستطيع أن حيرك فعل املنطق لديه.
.2.9.3سلسلة روايات وأفالم هاري بوتر:
وقد كان جملموعة األعمال األدبية اليت مكنت للرواية العجائبية من أن تصبح نوعا من أنواع الرواية بشكل
عام أثرها الكبري يف خلق أفالم حاولت حماكاة الرواية األدبية ولعلها جتاوزت حماكاهتا إىل التفوق عليها ،ومن
أهم تلك األعمال الروائية سلسلة روايات هاري بوتر لكاتبتها االنكليزية جوان كاثلين رولنغ اليت
استطاعت أن تُلفت االنتباه مبوضوع أوىل رواياهتا ُدور النشر أوالَ ،ث مل تلبث طويال حىت لفتت انتباه
السينما.
كانت سلسلة رواياهتا العجائبية اليت َحل عنوا ُهنا اسم الشخصية البطلة ،قد لقيت اهتماما غري عادي،
فموضوعها جذاب هو"السحر" ،وعادةٌ الناس أهنم حيبون كل املواضيع الغامضة ،وخاصة إذا حاكى ذلك
أسلوب الكاتب وقدرته على ابتكار وربط األحداث ،ويروي العمل قصة الصيب الساحر هاري بوتر ،منذ
اكتشافه حلقيقة كونه ساحرا ،وحىت بلوغه سن السابعة عشرة ،وقدراته السحرية ،فيكتشف ماضي والديه
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ومقتلهما ،فيسعى إىل االنتقام والقضاء على سيد الظالم اللورد فولدمورت ،وقد صدرت السلسلة يف سبعة
أجزاء)137(:

 هاري بوتر وحجر الفيلسوف صدر يف

 30جوان.1997

 هاري بوتر وحجرة األسرار صدر يف 02جويلي ة

.1998

 هاري بوتر وسجني أزكبان صدر يف  08جويلي ة

.1999

 هاري بوتر وكأس النار صدر يف  08جويلي ة

.2000

 هاري بوتر ومجاعة العنقاء صدر يف 21ج وان

.2003

 هاري بوتر واألمري اهلجني صدر يف 16جويلي ة

.2005

ة

.2007

 هاري بوتر وآثار املوت يف 21ج ويلي

واستطاعت السلسلة منذ جزئها األول أن ُجتاوز أرقاما قياسية يف عدد النسخ ،ورمبا كانت هذه السلسلة
تشكل ظاهرة وفق املعطيات املوجودة ،فنجاحها روائيا كان كبريا وجناحها سينمائيا كان كبريا أيضا ،وما
يشد االنتباه هو أن كاتبة السلسلة تُشبه كاتبة رواية "ذهب مع الريح" األمريكية مرغريت ميتشل ،فكلتامها
مل تظنا أن ما سوف تكتبانه سيلقى هذا احلجم من النجاح ،وكلتامها تلقفت هوليوود عملها ،مع فارق
االختالف اجلذري بني موضوعي الروايتني .
وقد أخذ النقاد على خمرج سلسلة هاري بوتر أنه ألغى كثريا من الشخصيات واألحداث داخل العمل
الروائي ،وقال بعضهم إن الرواية تفوقت فعاملها أكثر إيغاال يف عامل اخليال من الفيلم ،و العقل أثناء القراءة
.شوهد 12:فبراير -1 http://ibnkhaldoun.forumarabia.com 2012ينظر :فرحات ،مسعود ،الفانتازيا والعجائبية.
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يستطيع أن جيمح و يتخيل كيف شاء كل تلك الكائنات واألماكن العجيبة ،وأن الفيلم السينمائي قد
أفسد على عقل القارئ املشاهد متعة أن يكون هو صانع الفيلم يف خميلته ،ورد آخرون بأن السينما أثبتت
أهنا فن صناعة املستحيل ،فيكفي الفيلم أنه استطاع أن حيرك كل ما كتبته جوان رولينغ ،بل واستطاع أن
خيلق عاملاً بديال كان اخليال البشري وحده هو ما يستطيع أن يشكله ،فالتقنية السينمائية وإمكانات
هوليوود كلهم اجتمعوا خلدمة اإلبداع السينمائي ،وقال مارشال فاين يف جملة  Starأن سلسلة أفالم هاري
بوتر حتمل مؤثرات بصرية مذهلة وتصويرا ممتازا( ،)138وذهب خمرج الفيلم كريس كولوغوس أكثر من ذلك
حني قال أن ُحل م جتسيد كل ما نفكر فيه قد حتقق وأن كانودو املعلم الذي كان يقول قبل قرابة قرن من
الزمن أن السينما تستطيع أن حتقق كل أحالمنا وخياالتنا كان على

حق)139(.

وقد أغرى السينما -كما سبق -أن تنقل عامل السحر يف هاري بوتر ،الذي يكتفي قارئُه باخليال ،إىل
عامل الصورة املتحركة الذي جيسد اخليال ،والفارق بني الكتابة والصورة يظهر جليًّا يف سلسلة أفالم هاري
بوتر ،ولو أجرينا شيئًا من املقارنة بينهما ،ألحصينا بعض االختالف وبعض التشابه ،فكاتبة الرواية جوان
رولنيغ وحدها من يستطيع أن يدعي أهنا صاحبة فكرة القصة ،ووحدها تستطيع أن تقول أهنا من أبدعت
الشخصيات وأمساءها ،وأماكن األحداث وأمساءها ،وكل تلك الكائنات وأمساءها أيضا ،بل أكثر من ذلك
نتظر يف كل ٍ
هي من ألَّف بني أحداث األجزاء السبعة ،فالسينما لعبت دور امل ِ
جزء من أجزاء الرواية ،حيث
ُ
وجدت أن كل مكونات السيناريو السينمائي متوفرة ،وليس على كاتب السيناريو املقتبِس للعمل الروائي إال
ُ
.شوهد18:فبراير.2012صhttp://www.masrawy.com/ketabat/Articles01
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قسم العمل إىل مشاهد وحوارات ،ومن ََث إىل لقطات يف السيناريو التقين ،وعلى املخرج بعد ذلك أن
أن يُ ِّ
خيتار طاقمه التقين املتمثل يف مدير التصوير ،مهندس اإلضاءة ،مهندس الديكور ومصمم املالبس
مجيعا خبري اخلدع البصرية ومصمم الشخصيات االفرتاضية على شاشة
واإلكسسوار ،يضاف إليهم ً
احلاسوب ،كلُّهم سيناقشون عمال سينمائيا سيُصنع ،واألهم من ذلك أن هذا العمل السينمائي مأخوذٌ من
رواية ناجحة ،وليس على هذا الطاقم ِوفق مؤهالته سوى بداية جتسيد كل ما بداخل خيال القارئ ،الذي
سيصبح مشاهدا بعد ذلك ،وعلى املخرج أيضا أن خيتار طاقمه الفين ،ويف مقدمة هذا الطاقم املمثلون،
وبعد ذلك يبدأ التصوير ،وبعد أن ينتهي تأيت مرحلة العرض ،وهنا ننتقل إىل وجهة نظر نقدية أخرى ،هي
صوٌر عن شكل الشخصيات وخاصة البطل منها ،وميكن القول أن
مشكلة القراءة واملشاهدة ،فلكل قار ٍئ تَ ُّ
ِ
رقم أيضا لتصورات شكل البطل ،وحجم تأثري العامل الغرائيب
رقم  360مليون نسخة اليت طُبعت للرواية ،هو ٌ
يف الرواية يف ذهن كل قارئ ،وهنا تكمن معضلة استقبال املشاهد للشخصية السينمائية اليت سيَف ِرض
الفيلم السينمائي ،فعادةً ما تنتهي عالقة ذهن املشاهد باخليال مباشرة بعد بداية الفيلم ،فالسينما
شكلُها ُ
منوذجا واحدا ُمصورا للشخصية ،والنموذج األوحد ذلك هو نتاج نقاشات
من خالل خمرج الفيلم تقدم ً
ودراسات مستفيضة بني املخرج واملنتج وكاتب العمل وغريهم ،دون احلديث عن شخصية كل خمرج.
فاملخرج حياول أن يكون هو املسيطر الديكتاتور املبدع ،ومن ضمن ما ميارس به فعل السيطرة هو
اختيار الشخصية املمثِّلة البطلة ،فقد يُقبل كثريون على دور العرض يريدون أن يروا أبطاهلم الذين قرأوهم
يتحركون ،وبعد هناية العرض ورمبا قبله خيرج اجلمهور منقسم الرأي ورمبا موحد الرأي ،إما راض وإما ساخط،
والرضا والسخط ال خيصان اجلمهور وحده وال خيصان أمرا واحدا ،فأما األمر الواحد فهو فشل املخرج يف
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اختيار شخصيات العمل اليت تقرتب من تصورهم الذهين على األقل ،إذ إن املمثل دانييل رادكليف
Daniel Radcliffe

الذي قام بدور هاري بوتر،مل يُوفَّق حسب زعمهم يف تقمص دور بطل الرواية ذو

الشخصية العبقرية ،فظهرت شخصيته الضعيفة يف الواقع بادية يف الشخصية الفيلمية ،دليلهم يف ذلك أن
البون شاسع بني اجلُمل اليت يقوهلا من جهة وطريقة وشكل أدائه من جهة أخرى ،فهو مثال يتوعد
فولدمورت سيد الظالم يف مشهد من مشاهد اجلزء السابع ويقول له وهو يتحرك حنوه :
"

Will be your end with my hands or the hands of others, but you inevitably end

"

"ستكون هنايتك بيدي أو على يدي غريي ولكنك حتما ستنتهي"
لكن طريقة أدائه من خالل حركته تبدو مرتبكة ،دليلهم يف ذلك أنه ال وجود هلذا االرتباك يف الرواية،
وأن طبيعة املمثل احلقيقية هي ما غلب يف األخري.
نقصه من عجائبية الرواية  -على أمهيته
ومل يكتف النقد باحلديث عن بعض جزئيات ما أضافه الفيلم أو َ

-

ولكنه ذهب أبعد من ذلك حني اهتم السينما بتقدمي طقوس السحر  -اليت ذكرهتا الرواية  -تقدميا َحرفيا
تعليميًّا ،وقالوا أن الرواية عمل مكتوب  ،وليست الرواية وحدها من حتدث عن السحر فهناك كتب غريها
موضوعها الوحيد هو السحر بتفاصيله ،ولكن خطر السينما أكرب ،فالفيلم ليس كالكتاب ،فالطقوس اليت
ُمتَارس ُمصورة يف مشاهد ،ميكن ألي مراهق أو طفل أن يكررها أو أن يعتقد هبا على األقل ،بل إن كثريا
من كتب السحر وتعاليمه وطالمسه وتعاويذه كان الشباب يف ُش ٍ
غل عنها مع وجودها ،فأثار فيهم الفيلم
والرواية معاً روح البحث عن كل ما تعلق بالسحر ،يف املكتبات ويف غريهاُ ،حجتهم يف ذلكَ ،ك ُّم
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املصطلحات والعلوم السحرية الصحيحة اليت يف الفيلم ،فأقاموا مقارنة بني الكتب اخليالية عن عامل السحر
مثل :سجالت

نارنيا chronicles of narnia

وسيد اخلوامت  ، lord of the ringsوبني كتب هاري بوتر،

فوجدوا أن هناك وسيلة سهلة ملعرفة هل يساعد كتاب ما على إعادة نشاط عمل السحر يف العامل الواقعي
أم ال ؟ وهل يشري الكتاب إىل علوم السحر حبيث ميكن باستخدام تلك اإلشارة أن جند معلومات عنها يف
أي مكان؟
يف سجالت نارنيا وسيد اخلوامت ،جند عوامل سحرية وخيالية ولكن ال ميكن تكرارها يف الواقع ،أما يف
هاري بوتر ،فاإلشارة واضحة لعلوم سحرية مثل علم التنجيم وعلم توارد اخلواطر وعلم عالقة األعداد باملواد
وغريها ،بل وأنكر البعض على الفيلم وليس الرواية ،بثه أفكار شيطانية مثل أن شرب دم احليوانات امليتة
يهب القوة "اجلزء الرابع" ،وتقدمي قربان بشري مع الدم البشري ميكن أن يبعث جسدا فيه حياة لروح
شيطانية "اجلزء الرابع" ،وتقدمي فكرة أنه ال خطر من سيطرة الشيطان على اإلنسان "اجلزء

اخلامس")140(،

إضافة إىل أن استخدام السحر يف احلديث إىل األشباح وخماطبة أرواح املوتى وعبور النار دون أذى من
األشياء العادية ،و ذهب بعض املتدينني من املسيحيني إىل أكثر من ذلك ،فدعوا إىل مقاطعة األفالم
بدعوى أن السحرة هم أعداء الرب يف العهد القدمي "التوراة" حيث جاء فيه ":السحرة والعرافون والرتافيم

02.جوان. 2011شوهد23:فبراير. 2012ص -1 http://www.liilas.com1هاري بوتر.وجهة نظر.
 -2مالخي.24.23 .العهد القديم
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واألصنام ومجيع الرجاسات اليت ُرئيت يف أرض يهوذا وىف أورشليم أبادها يوشيا ليقيم كالم الشريعة"( )141وال
ينبغي لنا أن نصنع أبطاال من السحرة يشاهدهم األطفال واملراهقون.
ويبدو أمر اختيار السينما أو العمل الروائي للموضوع العجائيب اختيارا نفسيا فلسفيا يكشف إىل حد
بعيد االرتباط الذهين للمؤلف وللمخرج معا ،فكثريٌ من األسئلة تبحث عن كثري من األجوبة ،لعل أمهها هو
ملاذا خيتص بعض الكتاب يف الرواية العجائبية وحدها أو أن جل أعماهلم تدور يف فَلَكها وكذالك املخرجون
يف السينما؟ وملاذا اختار تولكين مثال  -منذ مخسينيات القرن املاضي -أن يكون جمال كتابته الروائية هو
العجائيب بثالثيته سيد اخلوامت ؟ ونفس الشيء يقال عن جوان رولينغ ،ملاذا اختارت حتديدا أن تكون
كتاباهتا عن عاملها العجائيب الذي صنعته من خالل هاري بوتر؟
سوف حتتل مجلةُ :أن الكل لديه ميوله اخلاصة ،صدر كثري من اإلجابات ،يؤكدها ختصص كثري من
املؤلفني واملخرجني يف نوع معني من أنواع الرواية أو الفيلم السينمائي ،وأغاتا كريستي عٌرفت برواياهتا
البوليسية ،وكذالك أرسين لوبين ،يف حني ال يزال دان براون يقدم نوعا واحدا هو مزيج بني الغموض
واإلثارة والتشويق،كما أصبحت أعمال الفريد هتشكوك السينمائية ردي ًفا ملصطلح التشويق ،وما يزال اسم
ستيفن سبيلبرغ مقرتنًا بأفالمه العجائبية ،ولكن امليل إىل كتابة أو إخراج نوع معني من أنواع الرواية أو
الفيلم السينمائي يبدو بسيطًا إذا ما قِيس إىل إجابة كث ٍري من النقاد اليت تعلن يف وضوح أن السينما واملؤلف
يعرفان جيدا من أين تُؤكل الكتف ،ويعلمان جيدا أن اإلنسان حيب ما مل يتعوده ،من أجل ذلك ما تزال
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العجائبية الضامن الفين لعائدات املنتجني الذين يعلمون أن إنتاجاهتم لن تكون مغامرة وال مقامرة فاألرباح
مضمونة ،ودليل ذلك عائدات الروايات واألفالم العجائبية.

الفصل الثاين
جنيب حمفوظ والسيامن
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املبحث الول
الرواية املرصية والسيامن
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.املبحث األول :الرواية املصرية والسينما
وصحفيوهم
ولقد َج ِهد املصريون ُ -كتاهبم ونُقادهم وأدبائهم ُ

-

يف أن يثبتوا أن الراوية العربية قد

أقلعت من مصر ،وذكروا أن ما ُكتب قبل رواية "زينب" ملؤلفها محمد حسين هيكل ،هو حماوالت
قصصية تشبه الرواية ،وقد ذكرنا بعض ذلك االختالف الذي وقع بني من يقول أن رواية "زينب" هي
األوىل ،ومن يقول غري ذلك يف املبحث األول من الفصل األول من هذا البحث.
ولقد َج ِهد املصريون أيضا يف إثبات أن السينما املصرية بدأت بعد عام من بدايتها يف فرنسا ،على يد
صورت
األخوين لومبيير يف ديسمرب من عام 1895م ،دليلهم يف ذلك جمموعةُ األفالم القصرية األوىل اليت َ
بعض شوارع اإلسكندرية والعاصمة القاهرة وبعض األماكن األخرى ،ولكن ُحجتهم هذه املرة تبدو أقل
خطرا ،فاألخوان لوميير مها من أرسال بعض ُمصوريهما إىل بلدان من العامل ،فصوروا بعض املدن
ً
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واآلثار وغريمها ،كما أهنما باعا بعض األفالم اليت صوراها ومعها آالت العرض السينمائي ،فعُرضت يف
كث ٍري من البلدان أيضا ،ومن ضمن بالد العامل تلك بعض الدول اليت كانت مستعمرة أو حتت احلماية أو
كثريا من املراجع العربية تذكر أن يوم  20يونيو1907م،
االنتداب ،كاجلزائر وسوريا ولبنان ومصر ،على أن ً
هو بداية السينما يف مصر ،واملقصود هنا هو بداية تصوير بعض األفالم الوثائقية القصرية ،اليت نذكر
منها الفيلم التسجيلي القصري عن زيارة اخلديوي عباس حلمي الثاني إىل معهد املرسي أبو العباس مبدينة
اإلسكندرية)142(.

.1.1بداية السينما املصرية:
يف بعض املراجع جند أن املخرج محمد كريم أنشأ شركة لصناعة األفالم وعرضها مبدينة اإلسكندرية
سنة1917م ،وأن هذه الشركة قدمت فيلمني مها" :األزهار امليتة" و"شرف البدوي" ،وعُرضا يف
اإلسكندرية سنة 1918م ،واعترب هذان الفيلمان مها بداية األفالم املمثلة يف
ُ

مصر)143(.

أما جورج سادول فيذكر أن احملاوالت األوىل مبمثلني مصريني كانت عام 1918م ،مع االختالف يف
عناوين األفالم ،فيذكر أن األفالم األوىل كانت"السيدة لوريتا " وأخرجه االيطايل الريزي،
و"الباشكاتب" وأخرجه محمد بيومي و"البحر بيضحك ليه" أخرجه االيطايل الفيزي اورفانيللي ،أما
الشركة اليت تقول كثريٌ من املراجع املصرية أن محمد كريم هو الذي أنشأها ،فيضيف جورج سادول أن
 - 1ينظر :أَحد كامل مرسي  .جمدي وهبة .معجم الفن السينمائي.م س.ص17
 -1ينظر :جان ألكسان .السينما يف الوطن العريب.عامل املعرفة .العدد. 51اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.الكويت.مارس.1982ص23
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أومبيرتو دوريس املصور االيطايل ،بدعم من "بانكو دي روما " أسس شركة سينمائية إيطالية مصرية،
وأقام يف اإلسكندرية مكانًا صغريا أُخرجت فيه أفالم متوسطة الطول أخرجها أوزاتو،كأفالم "شرف
البدوي" و" الزهور القاتلة " و" حنو اهلاوية" ،ومواضيع هذه األفالم و إن كانت عربية إال أن من قام
بأداء األدوار فيها ممثلون

إيطاليون)144(.

جناحا يُذكر ،كفيلم " اخلامت السحري" سنة
أعقب هذه األفالم حماوالت عرضية مل تلق ً

1922م

للممث لَني الكوميديني فوزي منيب وجبران نعوم ،وفيلم "العمة األمريكاين" الذي مثل فيه كل من علي
ُ
الكسار وأمين صدقي ،حىت كانت سنة 1927م هي البداية احلقيقية للسينما املصرية فقدم إبراهيم الما
فيلمه األول " قبلة يف الصحراء" ،الذي لَقي بعض النجاح ،ولكن نقاد السينما -الصحفيون آنذاك -آثروا
أن تكون بداية السينما يف مصر هي بفيلم " ليلى" الذي أخرجه استيفان روستي ،وقامت بدور البطولة
نظرا لقيمته الفنية العالية يف ذلك
فيه عزيزة أمير ً

الوقت)145(.

وكان أول فيلم مصري ناطق هو فيلم " أوالد الذوات" الذي عُرض يف  14مارس1932م ،وهو فيلم
مقتبس عن مسرحية ليوسف وهبي ،حيث قام بالتمثيل فيه ،ومت تصوير نصف الفيلم يف باريس
والنصف املتبقي يف " مماثل رمسيس" بالقاهرة اليت أنشئت حديثا.
على أن الصوت يف الفيلم املصري -كما يرى كثريون  -مل يكن يعين مرحلة تطور يف املستوى الفين،
حيث إن التجربة اليت عاشتها مرحلة الفيلم الصامت مل تتجاوز اخلمس سنوات ،باإلضافة إىل أن عدد
 -2ينظر :جورج سادول.م س.ص 522
 -1ينظر :جان ألكسان .م س.ص24
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األفالم اليت كانت قد أُنتِجت و عُرضت،مل يكن يتجاوز هو اآلخر عدد أصابع اليدين ،من أجل هذا
كان الفيلم املصري الناطق يف أول أمره جمرد جتارب يغذيها انبهار اجلمهور

بالسينما)146(.

واستطاعت السينما برغم ذلك أن تبلغ معدل عشرة أفالم يف السنة الواحدة بني سنيت 1932و،1939
وبلغ العدد ثالثة عشر فيلما سنة ،1935وهي السنة اليت أنشأ فيها طلعت حرب " أستوديو مصر" حيث
قدم فيها الفيلم األول "وداد" والذي مثلت دور البطولة فيه أم كلثوم.
فحاولت السينما املصرية أن تلعب على وتر شعبية بعض املغنيني ،مثل :محمد عبد الوهاب ،و أم
كلثوم ،فأنتجت هلم أفالما مثل "الوردة البيضاء"سنة  ،1933و"دموع احلب"سنة  ،1936و"حييا احلب"
سنة  1938و"دنانري" سنة  ،1940وبرغم بساطة هذه األفالم إال أهنا أعلنت عن ميالد أُلفة بني اجلمهور
وصاالت العرض

السينمائي)147(.

وقد كان من أهم نتائج دخول الصوت إىل السينما

املصرية)148(:

 حتول رجال املسرح إىل السينما ،وعلى رأسهم يوسف وهبي الذي نقل كثريا من مواضيع ومضامني
مسرحياته إىل السينما من مثل " الدفاع" سنة " ،1935ساعة التنفيذ" سنة  ،1936كما ساهم إىل
جانب التمثيل يف إنتاج كثري من األفالم.

 -2م ن.ص26
 -1ينظر :جورج سادول.م س .ص524
 -2ينظر :جان ألكسان.م س.ص30

134

 ظهور ما يسمى باألفالم الغنائية ،وظهورها جاء نتيجة حماولة براغماتية يستفيد من خالهلا املخرج
واملنتج من شهرة املغين واملغنية ،ويف الوقت ذاته تكون هذه األفالم َحلة دعائية للمغين و املغنية.
 إنشاء االستوديوهات وعلى رأسها" أستوديو مصر"سنة  ،1935فأكثر األفالم كان يتم تصويرها خارج
مصر ويف فرنسا حتديدا أو خارج القاهرة و هو ما كان يزيد من أعباء اإلنتاج.
 زيادة اإلقبال على السينما من خالل استمالة صاالت العرض السينمائي جلمهور املسرح ومجهور
الطرب الذي حيب أن يرى مطربيه أمامه ولو بشكل غري مباشر ،إضافة إىل مجهور جديد كانت
األمية تقف حائال بينه وبني قراءة احلوار املكتوب على الشاشة.
ومل َِحتد السينما يف مصر عن النهج التجاري الذي رام املال وحده ،وإن كانت فائدته كبرية يف تعويد
فيلما واحدا كان خمتل ًفا ال يشبه األفالم الغنائية األخرى ،هو
اجلمهور على هذا الفن اجلديد ،إال أن ً
فيلم"العزمية" الذي أخرجه كمال سليم سنة 1939م ،فهو أول فيلم يالمس الواقع املصري  ،إذ إن البطل
حسين صدقي و البطلة فاطمة رشدي ليسا مغنيني ،وإمنا اكتفيا يف الفيلم بالتمثيل وحده ،حيث جسدا
دور فىت فقري ابن رجل حالق عاطل برغم الشهادة اليت معه ،وفتاة فقرية ،يقع كلٌّ منهما يف حب
اآلخر ،وإن بدت القصة مستهلكة إىل حد ما إال أن جو الفيلم وأماكنه وشخصياته اليت تشبه
شخصيات الواقع  ،جعلوا اجلمهور و الصحافة جيتمعان على تقدير الفيلم و إكباره ،فأصبح الفيلم
وموضوعه مرجعا فك قيد كثري من املخرجني الذين تعودوا األفالم الغنائية فحاولوا تقليده ،فارتقى بعض
االرتقاء مبستوى ما تقدمه السينما يف مصر ،حىت و إن غلب يف األربعينيات من القرن العشرين نوع
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األفالم الغنائية إال أن أفالما أخرى كانت حتاول أن تقدم موضوعات خمتلفة ،وإن أعاقتها ظروف احلرب
العاملية

الثانية)149(.

منعرجا أحدث ثورة ،مل تشمل السياسة وال نظام احلكم وحدمها ،إمنا
وكانت ثورة  23يوليو 1952م ً
قلبت كل األفكار مبا يف ذلك السينما ،فأضحى ملوضوعات األفالم أهداف أخرى ،توازي أهداف الثورة
نفسها ،فأصبحت تعاليم اجلمهورية ُمنبثة داخل كثري من األفالم ،وإن بدت لبعض املخرجني بعض
احلرية يف أفالمهم كصالح أبو سيف الذي حاول أن يقدم املصري البسيط كما هو ،بدايةً من فيلم
"األسطى حسن" سنة  ،1953وفيلم "الوحش" سنة  ،1954هذه احلرية اليت أُتيحت أيضا ليوسف شاهين
اللبناين األصل من خالل "ابن النيل" سنة  ،1955و"صراع يف الوادي" سنة  ،1956وفيلمه "باب احلديد"
سنة 1957م ،إال أن الطابع الغنائي كان هو الغالب يف سنوات اخلمسينيات وحىت منتصف الستينيات،
فكل فيل ٍم جيب أن تتخلله جمموعة أغاين و رقصات شرقية ،حىت وإن مل يكن هناك عالقة للبطل والبطلة
بالغناء)150(.

 .2.1األدب الغريب والسينما يف مصر:
على عكس السينما يف أوربا وأمريكا مل يكن األدب والرواية خاصة هي منهل األفالم األوىل يف مصر،
ومرد ذلك هو أن فرنسا وإجنلرتا– مثال-كانتا من البالد اليت أصبح فن الرواية فيها فنًّا قائما بذاته ،ومنذ
 -1ينظر :على أبو شادي .وقائع السينما املصرية يف مائة عام .1995 -1896اجمللس األعلى للثقافة .القاهرة.1997.ص27

 -1ينظر :م س.ص53
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قرون طويلة ،وملا ظهرت السينما حاولت أن تُِفيد من شهرة األمساء األديبة اليت تُؤفلم رواياهتا ،أما يف
مصر فالسينما فن غريب ،والرواية فن غريب أيضا حيث كانت الروايات  -بشكلها الفين املتعارف عليه

-

غري معروفة يف مصر ،بل إن اإلقدام على كتابة رواية وعلى الطريقة الغربية انتقاص من قدر كاتبها ،ولعل
أشهر حادثة هي رواية "زينب" اليت نُشرت باسم مستعار هو "فالح مصري" ،يدل ذلك على العُرف
الذي كان مسيطرا على طبقات اجملتمع املصري ،إذ إنه من العار أن ميتهن واح ٌد من أبناء أُ َسر تلك
الطبقات مهنة "كاتب

مهرج")151(.

وحني أَلِف اجملتمع يف مصر فن السينما ،كان البد لصناعها من نصوص ُمتثل ،يقول محمود قاسم*
أن العقود األربعة األوىل من مسرية السينما املصرية من سنة

1927

وحىت سنة،1967كان االقتباس من

األفالم األوربية واألمريكية العنوان األساسي ،فكانت السينما املصرية أسرية االقتباس من النصوص
واألفالم األجنبية على السواء ،وكان اهتمام السينمائيني ُمنصبًّا على االقتباس من األفالم أكثر من
النصوص األدبية ،فاألمر أسهل بكثري من االعتكاف على

القراءة)152(.

واحلق أن هناك مرحلتان ُجتسدان ظاهرة االقتباس يف السينما املصرية ،األوىل تبدأ منذ بداية أول فيلم
مصري طويل سنة 1927وحىت سنة  ،1958وقد متيزت هذه املرحلة بغَلَبة النصوص األدبية الغربية بصورهتا
املسرحية والروائية على كل األفالم اليت أُنتِجت وأُخ ِرجت يف مصر ،وقد بلغت ما يقرب من ألف ،مخسة
و عشرون باملائة فيلما منها فقط كان مصدرها هو األدب املصري ،فكانت األعمال األدبية الفرنسية
 -2ينظر :م ن .ص13
* -كاتب وناقد سينمائي مصري.
 -1ينظر :مسري فريد.صفحات جمهولة من تاريخ السينما املصرية.اجمللس األعلى للثقافة.القاهرة.ص44

137

واإلنكليزية هي املصادر األساسية للسينما املصرية ،وما يُلفت االنتباه أن معظم هذه األفالم السينمائية
ومجهورا ال عالقة له بواقع بلد امسه مصر ،وأمثلة ذلك كثرية منها "البؤساء"
جمتمعا
تبدو كأهنا ختاطب ً
ً
الذي أخرجه كمال سليم يف هناية الثالثينيات من القرن العشرين ،وقد أُقتبِس عن رواية بنفس االسم
للكاتب الفرنسي فيكتور هيغو ،فكان الفيلم مأساة ميلودرامية ال عالقة ملوضوعها و شخصياهتا مبصر،
وفيلم "سفري جهنم" ملخرجه املمثل واملنتج يوسف وهبي سنة  1945واملقتبس عن مسرحية للكاتب
األملاين غوتيه  ،وفيلم " فاطمة وماريكا وراشيل " سنة  1949للمخرج حلمي رفلة عن مسرحية "زواج
فيغارو" لكاتبها بومارشيه ،وفيلم " الزوجة السابعة " للمخرج إبراهيم عمارة سنة

1950

عن

مسرحية"ترويض النمرة " لويليم شكسبير ،كما حاول املخرج محمد كريم يف أغلب أفالمه املقتبسة،
أن يزاوج بني البيئتني املصرية والغربية ،ولكن أعماله جاءت يف النهاية بعيدة عن

الواقع)153(.

أما املرحلة الثانية ،واليت تبدأ منذ العام  ،1958فهي مرحلة مغايرة امتدت حىت هناية الستينيات ،و إن
غلب عليها دائما االقتباس إال أهنا شهدت إعادة ترتيب يف العالقة بني السينما املصرية و األدب الغريب،
حد بعيد من خالل االرتقاء
وكان هدفها إجياد ُمعادل سينمائي حياكي البيئة املصرية ،وقد جنح ذلك إىل ٍّ
بكتابة السيناريو وجعلها عمالً حمرتفا منفصال عن عمل املخرج ،الذي كان يف الغالب هو كاتب أو ُمعيد
صياغة السيناريو ،أو أن ُكتابَه كان بني كتابتهم للسيناريو السينمائي والنصوص املسرحية تشابه كبري ،هذا
التشابه الذي ميزه كثرة احلوارات واملشاهد واللقطات الطويلة إضافة إىل اإللقاء املونولوغي املبالغ فيه،

 -1ينظر :عبد اهلل أَحد عبد اهلل.مخسون سنة للسينما.مكتبة مصر.القاهرة.1984.ص 76.75
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وهي عناصر يتقبلها املسرح أكثر من السينما ،فظهر العديد من كتاب السيناريو الذين لعبوا دورا ُمهما
يف عملية النقل غري احلريف بني العمل األصلي والعمل املقتبس ،وكان من أهم هؤالء علي الزرقاوي،
السيد بدير ،يوسف جوهر وعبد الحي أديب وغريهم من ُكتاب السيناريو ،ومن أهم أفالم هذه
املرحلة" :آه من حواء" إخراج فطين عبد الوهاب عام ،1963عن مسرحية "ترويض النمرة" لشكسبير،
و"مثن احلرية" إخراج نور الدمرداش سنة  ،1964عن قصة إليمانويل أبلوس ،و"أنا وهو وهي" إخراج
فطين عبد الوهاب سنة1965م ،عن مسرحية "طوباز" لمارسيل باينول ،و" أيام ضائعة " إخراج بهاء
الدين شرف ،عن مسرحية "أعمدة اجملتمع" هلينريك

ايبسن")154(..

ومن أهم األعمال اليت حاولت أفلمة أعمال أدبية غربية:
 سونيا واجملنون :فيلم من إخراج حسام الدين مصطفى سنة  ،1977وهو فيلم مقتبس عن رواية "اجلرمية
والعقاب" للكاتب الروسي فيدور دوستويفسكي ،وتدور أحداث هذه الرواية يف القرن التاسع عشر يف
مدينة "سان بطرسبورغ" خالل احلكم القيصري لروسيا ،بينما تدور أحدث الفيلم السينمائي يف
العاصمة القاهرة خالل فرتة احلكم امللكي ملصر ،وبيئة الرواية هي بيئة األحياء العشوائية الفقرية املكتظة
بالسكان حيث الرطوبة والظلمة واالختناق ،هذه البيئة جتعل بطل الفيلم يشعر باالختناق شيئا فشيئا و
تدفعه حنو اجلرمية.

 -2ينظر:م ن.ص79
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ويركز دوستويفسكي يف العمل الروائي على الصراعات النفسية العنيفة اليت يعاين منها البطل ،وينقل
للقارئ بشكل مفصل هواجس بطل الرواية و أحالمه و كل أفكاره ،إىل درجة انصهار القارئ داخل
العمل بشكل الشعوري ،لذلك كان أمر البحث عن ممثل يتقمص شخصيةً بالغة التعقيد أمر بالغ
الصعوبة ،وركز العمل على ثالثة شخصيات رئيسية من شخصيات الرواية ،وحاول أن يُبني بعناية رد
فعل كل شخصية من هذه الشخصيات جتاه واقعها املرير ،فوالد سونيا موظف طُرد من عمله ،مل
يستطع أن يتحمل مسؤوليته يف ظل الظروف السيئة اليت بلغتها عائلته ،فراح يعاقر اخلمر و يدمن
عليها ،أما ابنته سونيا اليت يُشري إليها عنوان الفيلم ،فاستسلمت و رمت نفسها إىل معاناة ممارسة
البغاء ،وذلك حىت تنفق على عائلتها وعلى أطفال زوجة أبيها ،وهي الشخصية الوحيدة اليت كان
البطل يثق هبا ،فكانت الوحيدة اليت اعرتف هلا جبرميته ،ولسبب ما فإن سونيا هي الشخصية الوحيدة
اليت أبقى املقتبِس على امسها األصلي يف الفيلم ،ولعل شيوع االسم يف مصر هو ما دفعه إىل ذلك ،أما
ُ

اجملنون يف الفيلم فهو بطل الرواية راسكولينكوف ،وهو شاب مرهف احلس جيد الظلم واالستغالل يف

كل مكان من حوله ،و يتأمل لرؤية مآسي اآلخرين أكثر من مآسيه هو ،ومصدر مأساة هذا الشاب
أنه مل يستطع التحمل كما فعلت سونيا ومل يستطع أن مينع عقله من التفكري كما فعل والد سونيا،
فكانت النتيجة احلتمية لذلك أن تزداد آالمه النفسية وأن تشوه تفكريه إىل الدرجة اليت يعجز فيها عن
التمييز بني الواقع و اخليال وبني اخلطأ والصواب ،فاجته إىل تطبيق أفكاره تلك على أرض الواقع وذلك
يؤد إال إىل مزيد من الندم واملعاناة ،واملعاناة عند
حني أقدم على قتل املربية العجوز ،لكن ذلك مل ِّ
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دوستويفسكي تؤدي دائما إىل املعرفة احلقيقية والتحول من الشك واليقني)155(،وبغض النظر عن
االختالفات اليت جندها بني الرواية و الفيلم ،كغياب كث ٍري من األحداث والشخصيات الروائية ،فإن
الفيلم ظهر مالئماً بعد عملية االقتباس للبيئة املصرية و رمبا كان سيالئم بيئة أي بلد ألن موضوعه ال
خيص بلدا بعينه.
مستوحى من رواية "اإلخوة كرمازوف" ،وهي آخر رواية كتبها
 اإلخوة األعداء :فيلم سينمائي
ً
دوستويفسكي قبل وفاته ،وتتناول هذه الرواية موضوع التحول من الشك إىل اليقني بفعل األمل
واملعاناة ،كما تتناول موضوع اجلرمية ،وكيف تؤدي األفكار الغريبة إىل تسويغ ارتكاهبا ،ولئن كانت
أفكار بطل رواية "اجلرمية والعقاب" هي اليت دفعته الرتكاب اجلرمية ،فإن أفكار إيفان ابن كرمازوف
هي اليت دفعت بابن كرمازوف غري الشرعي إىل قتل والده ،وألن كرمازوف األب كان على خالف
مع ابنه األكرب ديمتري حول إرث والدته ،وألن االبن األكرب قد قام بتهديد والده أكثر من مرة ،فإن
أصابع االهتام اجتهت مباشرة إليه بعد مقتل والده ،أما القاتل احلقيقي وهو ابن كرمازوف غري الشرعي
فقد استخدم مقدرته على التمثيل حىت يُوهم اآلخرين بأنه كان يعاين نوبة صراع أثناء وقوع اجلرمية ،لقد
مقتنعا أن أخاه هو من قتل والده ،إىل أن جرت املواجهة احلامسة بينه و بني أخيه ،واليت
كان إيفان ً
ُمتثل ذروة الرواية ،ويف هذه املواجهة احلامسة يقوم ابن كرمازوف غري الشرعي باالعرتاف جبرميتهَ ،ث يتهم
أخاه بأنه كان شريكا له يف اجلرمية ،وذلك من خالل أفكاره اليت كان يطرحها يف مقاالته الصحفية
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،كما يؤكد له أنه كان جمرد أداة لتنفيذ تلك األفكار ،فاجلرمية يف روايات دوستويفسكي متثل دائما
النهاية احلتمية لألفكار الشاذة عن ثقافة

اجملتمع)156(.

والفيلم السينمائي حاول أن يُلبس أحداث الرواية وشخصياهتا الواقع املصري ،فاألحداث جتري يف
الريف املصري ،ورجل الدين الذي كان يتوىل الوساطة بني كرمازوف وابنه األكرب استبِدل بشخصية
اجتماعية ،وهي شخصية كبري العائلة ،وهي شخصية شائعة يف البيئة العربية كلها ،ويف ذات الوقت قدم
الفيلم األحداث األساسية يف الرواية بشكل مفصل ،كاخلالف بني األب و ابنه حول إرث والدته ،هذا
اخلالف الذي يشعر املشاهد من خالله بأن كرمازوف قام باختالسه فعال ،إضافة إىل التنافس بني "
األب و ابنه األكرب على غروشينكا إحدى نساء البلدة ،ومن ََث مقتل كرمازوف وانتحار ابنه غري
الشرعي شنقا ،ويف الفيلم سيالحظ املشاهد التناقض احلاد بني شخصيات اإلخوة ،كما سيُلفت
انتباهه

األب كرمازوف ذو الشخصية املريضة والذي ال ميثل األبوة إال مبعناها البيولوجي ،وهناك

اختالف بسيط بني الرواية و الفيلم يتعلق بشخصية االبن األصغر إليوشا ،حيث جتاوز الفيلم تفاصيل
ٌ
شخصيته عكس العمل األديب.
 الغريب :وهو فيلم من إخراج فطين عبد الوهاب سنة  ،1956مقتبس عن رواية "مرتفعات ويذرينغ"
ملؤلفتها اإلنكليزية ايميلي برونت ،وتتناول الرواية موضوعني رئيسيني مها :موضوع احلب العذري الذي
مجع بني هيثكليف بطل الرواية وكاثرين شقيقة غرميه ،أما املوضوع الثاين فهو االنتقام وكيف ميكن
للطفولة الربيئة أن تتحول إىل قوة قادرة على تدمري كل شيء ،و بطل هذه الرواية هو هيثكليف الغجري
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اليتيم الذي تعرض يف طفولته إىل شىت أنواع القهر و االضطهاد ،إىل أن حتول إىل رجل ال يفكر إال يف
االنتقام ،لكن ايميلي برونت تؤكد لنا يف النهاية أن ما قام به ذلك الغريب كان خمالفا لسنن الكون،
وأن الكلمة الفصل هي دائما للقدر ،وهذا ما حيدث للبطل يف أيامه األخرية عندما يبدأ أفراد اجليل
الثاين من العائلتني يف مواصلة حياة أسالفهم وكأن شيئا مل يكن ،حيث ش ِهد تقاربا بني ابنة كاثرين
كل منكاثرين
اليت متثل العائلة األوىل وبني ابن خاهلا الذي ميثل العائلة الثانية ،وتنتهي الرواية مبوت ٍّ
وهيثكليف باإلشارة إىل حديث الناس أن البعض شاهد شبحي هيثكليف وكاثرين ومها يتجوالن ليال
حد بعيد الرواية إال يف النهاية اليت آثر املخرج
يف األماكن اليت اعتادا االلتقاء فيها ،والفيلم يشبه إىل ٍّ
واملقتبس أال تكون هناية فلسفية كما يف الرواية ،حيث اكتفى الفيلم مبوت البطلة بني يدي الغريب،
هائما ،ولكن الفيلم بكل تفاصيله مل يقدم ما يشبه حياة املصريني يف ذلك الوقت ،وال قبل
وينطلق هو ً
ذلك الوقت ،فبدا أقرب إىل القصص

العاملي)157(.

 الرغبة :ختتلف الشخصيات يف فيلم " الرغبة "عن شخصيات رواية "غاتسيب العظيم" ملؤلفها
كل من الفيلم السينمائي
األمريكي فرنسيس سكات فيتزغيرالد ،لكن املوضوع الرئيسي الواحد يف ٍّ
والعمل الروائي وهو رغبة اإلنسان اجلاحمة يف اسرتجاع املاضي وذلك ليتمكن من إعادة تشكيل حياته
بالطريقة اليت تناسبه ،خاصة يف املرحلة اليت تعرض فيها خلسائر كربى نتيجة فقدان السيطرة على نفسه
وما حوله ،لكن الرواية تؤكد استحالة إيقاف الزمن وأن الدمار سيحل بكل إنسان حياول أن يتحدى
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قوانني الكون ،وهذا ما سوف حيدث عندما حياول غاتسبي استعادة ديزي الفتاة اليت رفضت الزواج منه
عندما كان فقريا وتزوجت من رجل

ثري)158(.

وزوج ديزي ميثل اإلنسان الذي يتحرك وفق نواميس الكون ،أما غاتسبي فيمثل اإلنسان الذي يصارع
القدر ،والرواية تقدم شخصيةً أخرى حتاول أن تغري واقعها هي ميرتل املرأة املتزوجة الساخطة على حياة
الفقر وعلى زوجها ،لذلك تقيم عالقة حمرمة مع زوج ديزي الثري ،على أمل أن تتجاوز واقعها من
خالل هذه العالقة ،لكنها ال جتين سوى اهلالك ،وتنتهي الرواية بشكل مأساوي بالنسبة إىل ميرتل
وغاتسبي ،ذلك أن ميرتل تفارق احلياة بعد أن تصدمها ديزي أثناء قيادهتا الطائشة لسيارة غاتسبي.
أما غاتسبي فإنه يُقتل على يد زوج ميرتل وذلك بعد أن خيربه زوج ديزي أن غاتسبي هو الذي كان
يقود السيارة اليت صدمت زوجته ،وبذلك فإن ديزي تتخلص من دون قصد من املرأة اليت كانت على
عالقة بزوجها ،كما يتخلص زوجها من الرجل الذي كان يهدد حياته الزوجية دون أن تطاهلما يد
القانون.
وظهرت ديزي يف الرواية امرأة طائشة وحمبة للمال ،أما يف الفيلم السينمائي فقد ظهرت زوجة خملصة
تسعى للحفاظ على أسرهتا ،وغاتسبي الذي ظهر يف الرواية كشخص رومانسي حامل فقد شوهد يف
الفيلم شخصا يسعى لالنتقام ،كما بدت هناية الفيلم السينمائي خمتلفة عن خامتة الرواية ،حيث ي ِ
قدم
ُ
البطل على االنتحار عندما يفشل يف حتقيق هدفه ،كما أن شخصية رئيسية يف الرواية غابت غن الفيلم
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وهي شخصية الراوي نك وهي شخصية تتغري مواقفها من مرحلة إىل أخرى خبالف مواقف الشخصيات
األخرى اليت استمرت ثابتة غري متغرية.
والراوي ميثل إىل حد ما وجهة نظر القارئ ،فهو يتحول من شخص ال يكرتث ببطل الرواية يف
البداية ،إىل شخص متعاطف معه بعد أن تتجلى حقيقة غاتسبي احلاملة اليت حتاول استعادة حلمها
اجلميل الذي ُسرق منها ،هذا التعاطف الذي يبدو بشكل أوضح بعد موت بطل الرواية ،حيث يسخط
نك على اآلخرين الذين مل يكرتثوا ملوته ومل حيضروا جنازته ،ولعل غياب الراوي املتعاطف مع بطل العمل
الروائي من الفيلم السينمائي قد يكون مرده إىل كون غاتسبيمل يظهر يف الفيلم شخصية مثرية للشفقة
تبحث عن املاضي ،بل ظهر رجال عابثا يستخدم ثروته كوسيلة

انتقام)159(.

 الظامل واملظلوم :الفيلم إخراج حسام الدين مصطف ،عن رواية " الكونت دي مونت كريستو" للكاتب
الفرنسي ألكسندر دوماس ،تدور أحداث هذه الرواية يف فرتة حرجة من التاريخ الفرنسي ،وهي الفرتة
اليت أعقبت قيام الثورة الفرنسية حيث شهدت انضمام نابليون بونابرت إىل تلك الثورةَ ،ث يصبح
اإلمرباطور الذي ميتد نفوذه إىل معظم الدول األوربية ،باستثناء روسيا وتركيا واجنلرتا والسويد ،لكن سوء
احلظ يواجهه عندما حاول اجتياح روسيا بعد أن نقض معاهدة السالم اليت أبرمها مع قيصرها ،حيث
ُهزم هزمية منكرة ،فاتفقت الدول األوربية ضده وأجربته على التنحي عن السلطة ،فتوىل احلكم من بعده
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امللك لويس الثامن عشر ،لكن األمر مل ينته هبذه البساطة ،فقد نشط أنصار نابليون يف ممارسة العمل
السياسي السري إلعادته إىل احلكم ،بينما نشط أنصار امللك يف مالحقة أتباع نابليون والتنكيل هبم.
ليصبح املناخ العام مناسبا لكيل التهم السياسية لألعداء ،ويف الفرتة بالذات بدأت أحداث الرواية
وذلك عندما قام أعداء بطل الرواية بتلفيق هتمة سياسية له أدت إىل اعتقاله ،ويف السجن يتعرف على
سجني آخر خيربه قبل موته عن مكان كنز مدفون يف جزيرة "مونت كريستو" وبعد أربعة عشر عاما
يتمكن بطل الرواية من اهلرب ،حيث يفر مباشرة إىل اجلزيرة وينجح يف العثور على الكنز ،ولدى عودته
إىل بلده متنكرا يف هيئة "كونت انكليزي" هوالكونت دي مونت كريستو ،فيجد أن خطيبته قد
تزوجت من ألد أعدائه ،وجيد أن أعداءه القدامى قد أصبحوا من ذوي النفوذ واملال ،وبعد أن ينتهي من
مجع معلومات عن أعدائه يبدأ يف تنفيذ

انتقامه)160(.

أما الفيلم املصري فإنه لوال اإلشارة يف مقدمته أنه مقتبس من رواية " الكونت دي مونت كريستو" ،ملا
متكن أح ٌد من معرفة ذلك ،بسبب االختالف الكبري بني الفيلم والرواية ،سواء على مستوى األحداث
أو الشخصيات ،فال وجود ألي إشارة تصف األجواء السياسية العامة ،وال للحقبة الزمنية اليت جرت
ظلما بقتل
فيها األحداث ،وذلك ألن التهمة اليت أُلصقت ببطل الفيلم كانت هتمة جنائية ،حيث أُهتم ً
زوجته ،كما أن كثريا من التغيري الذي طرأ يف الفيلم ،حاول من خالله املخرج أن يبدو العمل أكثر واقعية
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من األصل الروائي ،فالبطل مل يتمكن من اهلرب من السجن ،وال عثر على كنز دفني وهكذا ..فطريقته
يف االنتقام خمتلفة بشكل كلي وذلك النعدام اآلليات اليت متكنه من ذلك بشكل غري

مباشر)161(.

.3.1الرواية والسينما املصريتان:
.1.3.1رواية وفيلم زينب:
كان محمد كريم قد قرأ باملصادفة رواية "زينب" اليت رفض مؤلفها أن يوقعها بامسه احلقيقي واكتفى
بأن يكتب بقلم "مصري فالح" ،وبقيت هذه القصة جمهولة املؤلف حىت سنة  ،1929أي بعد صدورها
خبمسة عشر عاما أو أكثرَ ،ث عرف القراء مؤلفها احلقيقي يف طبعتها اجلديدة ،وكان هذا املؤلف هو
محمد حسن هيكل ،وتدور أحداث الرواية يف قرية يف صعيد مصر ،ومل تكن تكتفي باحلديث عن
القرية ومشكالت أهلها وعاداهتم فقط ،بل كانت إىل جانب ذلك ولعله أهم ما يف الرواية تتحدث عن
قصة حب ،فقد أحبت الفتاة زينب فىت من قريتها هو إبراهيم الشاب الفقري ،ولكن أهلها زوجوها
بشاب غريه ،أكثر منه ثراء وهو حسن ،ورضيت زينب من ذلك أهنا تستطيع أن ترى إبراهيم وتقابله،
َث يُستدعى إىل اخلدمة العسكرية ،وتعاين زينب أمل الفراق ،وتقضي حنبها على فراش املرض.
وبعد أن قرأها محمد كريم ،أُعجب هبا فكتبها يف شكل سيناريو سينمائي ،ولكنه مل جيد ُمنتجا يقبل
سيناريو فيلم زينب ،ويف أملانيا أيضا أين كان يدرس رفضت شركة " أوفا "السينمائية مشروع الفيلم كي
يصبح شراكة أملانية مصرية ،ويف القاهرة رفض املنتجون األجانب إنفاق أمواهلم على إنتاج فيلم جتري
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أحداث قصته يف الريف وأبطاهلا من الفالحني ،وأبدوا استعدادهم إلنتاج فيلم مصري أحداثه داخل
القصور والبيوت الراقية ،لكن محمد كريم كان ُمصرا على الفيلم كما

هو)162(.

وجلأ إىل صديقه يوسف وهبي صاحب فرقة رمسيس املسرحية ،وعرض عليه إنتاج الفيلم فوافق ،ومل
تكن هناك استوديوهات للسينما يف ذلك الوقت ،وكانت الكامريا تُدار باليد ،أما اإلضاءة فكانت
بواسطة لوحات كبرية مغطاة بالورق لتعكس ضوء الشمس على وجوه املمثلني.
ومت يف الفيلم استخدام الكامريا "كرين" ألول مرة يف السينما املصرية لتصوير لقطة من األعلى ،وقدم
املخرج فكرة مبتكرة وهي تقدمي مشهد واحد ملون ،وهو مشهد زينب عندما تذهب إىل السوق لتشرتي
بعض احلُلي واملالبس استعدادا حلفل الزفاف ،وقد صور املشهد كله على شريط فيلم عادي "أبيض
وأسود" َث أُ ِ
رسل إىل باريس لتلوينه باليد يف معامل شارل باتيه* ،وكان طول الشريط الفيلمي هلذا
املنتج ربع ميزانية الفيلم تقريبا.
املشهد  400مرت ،وكانت تكلفة تلوينه عالية جدا حيث كلف َ
وقد حقق الفيلم عند عرضه يف

12

أبريل

1930

جناحا كبريا ،وقد تفاجأ أصحاب دور العرض من

األجانب هبذا النجاح ،حيث كانوا يضعون العراقيل يف وجه الفيلم حبجة أن املشاهدين لن يُقبِلوا على
فيلم جتري أحداثه يف

الريف)163(.

 -1ينظر:جان ألكسان.م س24.
* -رجل أعمال فرنسي،احتكر صناعة الكامريا السينمائية و الشريط الفيلمي السينمائي يف بداية القرن العشرين.
 -2ينظر :م ن.ص25
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 .2.3.1تقنية كتابة السيناريو:
وقد ظهر بعد أن أُفلِمت رواية " زينب" أن الرواية اليت كانت ال تزال خطواهتا األوىل حنو تكريسها
لصناع السينما يف مصر أن أفلمتها مغامرة ال
كفن نثري عند العرب مجيعا وليس مصر وحدها ،ظهر ُ
تُعرف عواقبها ،فصاموا عن االقرتاب منها أكثر من عشرين سنة ،وندرك  -والسينما آنذاك ال تزال يف
بدايتها -أن صناعة الفيلم السينمائي مبعناها الفين مل تكن قد ترسخت بعد ،فقد ُو ِصف جناح فيلم
"زينب" بأنه ضربة حظ ال ميكن أن تتكرر ،فموضوع الفيلم ال يناسب مواضيع األفالم اليت حيب أن
يشاهدها اجلمهور ،وإن حيدث أحيانا أن يلعب هذا اجلمهور دور املستطلع الفضويل ،ولكن قاعدة
املواضيع اليت مييل إليها وحيب أن يشاهدها دائما ،هي تلك األفالم اليت تقدم واقعا ال يشبه واقعه وال
حياته ،فهو يريد أن يرى عاملا ليس عامله ،عامل األغنياء والقصور والغناء والرقص الغريب و
ً

هكذا)164(.

وكان صانعو السينما ال حيبون التجريب واملخاطرة يف تلك املرحلة ،وقد فهموا ماذا يريد املشاهد،
كما اعتقدوا ،فأقبلوا على مواضيع األفالم الغنائية يف الثالثينيات واألربعينيات ،بل وكان أكربُ ما
استطاعوا أن يفعلوه هو تلك االقتباسات من روايات عاملية أُفلمت يف السينما األمريكية والفرنسية،
ولكن الرواية املصرية خمتلفة عن األدب الغريب ،ال تشبهه إال يف اإلطار الفين ،أما مضموهنا وطريقة
كتابتها فشكل آخر ،ومشكلة السينما يف تلك املرحلة أهنا مل تتمكن من بناء فريقها الذي يستقل بعضه
عن بعضه ،وكان السيناريو مبفهومه السينمائي هو العقبة الكربى يف وجه السينمائيني املصريني ،فلم يكن
كاتبه متمكنا كل التمكن من كتابته ،أو أن هذا الكاتب مل يكن ميلك أدوات كتابة السيناريو
 -1ينظر:درية شرف الدين.السينما والسياسة يف مصر.دار الشروق.القاهرة.ط.1992.1ص17
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السينمائي ،فغلَب على السينما يف ذلك الوقت مصطلحات مسرحية من مثل النص السينمائي ،وألن
فن جديد مل َخيِربوه من قبل ،فإهنم عمدوا إىل كتابة السيناريو كتابةً مسرحية
عُذرهم هو أن السينما ٌّ
يغلب على شكلها حوار الشخصيات والوصف ،يف حني أن السيناريو ليس مسرحية أو قصة أو رواية.
فالسيناريو  scénarioكلمة إيطالية تعين العرض الوصفيَ ،ث تفرعت فأصبح هلا مرحلتان ،املرحلة األوىل
عرض لعناصر الصورة والصوت فتُقسم الكتابة إىل قسمني -يف أحد أنواعه
وهي السيناريو األديب وهو ٌ

-

قسم يُكتب فيه الوصف وحده ،وقسم حيتوي احلوار واملؤثرات ويف بعض األحيان يُضاف إليهما نوع
ٌ
املوسيقى ،واملرحلة الثانية وهي السيناريو التطبيقي وقد يسمى التقطيعي والتقين وهو تقسيم العمل
السينمائي املكتوب سابقا يف السيناريو األديب إىل لقطات بأنواعها وحركة وزوايا الكامريا و يسمى من
أجل ذلك اإلخراج

النظري)165(.

وقد بدأت العروض السينمائية األوىل يف العامل عفوية ،تُصور الكامريا كل ما يتحرك ليُبهر اجلمهور
بعد ذلك أثناء العرض ،وقد كان املصور آنذاك هو من يقع على عاتقه كل شيء دون احلاجة إىل خمرج
أو كاتب سيناريو أو صانع مونتاج ،فقد كان هو كل أولئك حىت اكتشف جورج ميليه اإلخراج
قصصي له
السينمائي( ،)166فبدأت السينما تنتقل من مرحلة تصوير ما يتحرك فقط ،إىل تصوير س ٍرد
ٍّ
بداية ووسط وهناية ،وكان على املصور أن جيد له مساعدا أو أكثر ،يكلفه بكتابة خط ٍة لتصوير الفيلم،
هبا يتم تنفيذ التصوير ،وقد كانت تلك اخلطة هي البداية األوىل على طريق كتابة السيناريو ،وقد صنع
 -1ينظر:علي أبو شادي.لغة السينما.م س.ص34
 -2ينظر:جورج سادول.تاريخ السينما يف العامل.م س.ص51
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جورج ميليه أفالمه األوىل بناءً على خطة عمل حتوي جمموعة من املشاهد اليت يُعاد تصويرها بعد ذلك،
وقد فعل ذلك أيضا املخرج األمريكي إدوين بورتر يف بداية القرن العشرين ،ولكن السينما مل تكتشف
السيناريو مبعناه التفصيلي الذي يُقسم العمل تقسيما يُهيء املخرج وطاقمه إىل أن يبدأوا التصوير وفق
تقنية مستقلة إال مع املخرج دافيد غريفث الذي كان هو نفسه كاتب السيناريو ألفالمه وكان ذلك جليا
يف فيلميه "ميالد أمة" و"التعصب"( ،)167حيث استطاع أن يقدم السيناريو كمرحلة مهمة من مراحل
صناعة الفيلم السينمائي بديال عن املشهد ،فأصبح بذلك تقسيم السيناريو األديب من خالل جمموعة من
املشاهد وتقسيم السيناريو التقين من خالل أنواع اللقطات داخل املشاهدَ ،ث مل يلبث السيناريو أن
استقل ب ُكتابه واستقلوا به ،وإن متكن كثريٌ من املخرجني أن جيمعوا بني االختصاصني ،كتابة السيناريو
واإلخراج ،على أن املفهوم قد تطور وأصبح أكثر إيغاال يف العمق ،فكرست كثريٌ من النظريات معاين
شكل واحد ورمبا كان خمتلفا ،فالسيناريو مرحلةٌ إبداعية وليس للفيلم السينمائي أن يكون
جديدة حيملها ٌ
إال هبا ،فأصبحت احلركة هي املادة األساسية للسيناريو ،تُشبه الكلمات يف أي ُمؤلَّف ،فاحلركة هي ما
يقدم مغزى الصورة ،ويكسبها خاصية التعبري عن مضموهنا ،وإذا كان البد للكاتب أن يركز على احلركة
باعتبارها أساس السيناريو ،فعليه أن يراعي ثالثة مصادر هي(:)168
 حركة املثلني و كل ما يتحرك داخل القصة.
 حركة الكامريا يف حالة ثبات حمورها.

 -1ينظر:ألكسندر كاراغانوف.الفن السينمائي.تر:سامي كعكي.دار الطليعة.بريوت.ط.1985.1ص23
 -2م ن .ص93
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 احلركة احلرة للكامريا مع عدم ثبات حمورها كمرافقتها جلسم متحرك.
والسيناريو الذي تصنعه فكرة أو موضوع فكرة خيتلف عن السيناريو املكتوب من الرواية ،فاألول هدفه
األكرب هو االنطالق بالفكرة إىل جمال أوسع وأرحب ،فيختلف داخل هذا اجملال العامل الفيلمي
املكتوب ،ويشكل هذا العامل ،الشخصيات مبستوياهتا وأبعادها املختلفة ،اجلسدية والنفسية واالجتماعية
َث لغة هذه الشخصيات اليت يصنعها احلوار ،املونولوغ ،الديكور اإلكسسوار واملالبس ،يُضاف إليهم
اجلو العام من خالل أصوات األجواء واملؤثرات السمعية ،يقول ميخائيل روم" :رغم وجود
مجيعا صناعة ِّ
تصور عن سهولة كتابة السيناريو إال أن احلقيقة امللموسة هي أن كتابة السيناريو صعبة جدا ،متاما مثل
صعوبة كتابة الرواية ،إىل جانب أن السيناريو ميلك صعوبة إضافية ،فإىل جانب متطلبات إشباع الفكرة
ودقة التحليل النفسي ووضوح احلوار ،فعلى السيناريو أن ميلك كثافة درامية مركزة ،وحبكة ديناميكية
متطورة ،وأسلوبا تعبرييا قصريا منسجما ودقيقا ،إذ إن واحدة من أهم الصعوبات يف كتابة السيناريو هي
أنه جيب أن يُكتَب ،وأن يعرب عن األفكار يف مقاسات حمددة جدا ،فمثلما ال يستطيع الكاتب املسرحي
أن يكتب رواية ،فليس من السهل على كاتب له القدرة على التعبري أن جيسد أفكاره يف إطار السيناريو
احملدد الشروط ،إن العمل على كتابة السيناريو هلو عمل صعب

جدا)169("..

وقد يكون جلملة "..أن جيسد أفكاره يف إطار السيناريو احملدد املشروط "..كثريٌ من األجوبة عن
مدى الصعوبة اليت يلقاها كاتب السيناريو ،وهو يشرتك يف هذه الصعوبة مع السيناريو املكتوب من
رواية ،فكما أشرنا ،أن األول هدفه األكرب هو خلق احلياة ملوضوع الفكرة من خالل بناء فضاء درامي
 -1م س.ص 97
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حصر كل ما بداخل العمل الروائي يف حيز يالئم السيناريو ،فهو
أرحب ،فإن الثاين هدفه األكرب هو ُ
وإن َو َجد عامل الشخصيات مكتوبا إال أن اختزال كل ذلك يُعد أمرا بالغ الصعوبة ،خاصة وأن العمل
الروائي يتجاوز يف الغالب مئات الصفحات ،ووفق شرط السينما فإن كاتب السيناريو يكتب فيلما يف
وصناع
صفحات ،وهو من أجل ذلك جمرب على عدم جتاوز عدد حمدد من الصفحات ،فبعض املنتجني ُ
السينما يعدون السيناريو زمنيا ،فالصفحة الواحدة هي دقيقة من الزمن ،وغالب األفالم وليس كلها ال
يتجاوز زمن عرضها الساعتني من الزمن ،معىن ذلك أن عدد صفحات سيناريو الفيلم هو مئة وعشرون
صفحة.
عمل حر ال يقيده عدد الصفحات ،أما السينما فعمل تتحكم فيه ظروف اإلنتاج وحجمه،
والرواية ٌ
عمل حتكمه شروط كما سبق،
وبسبب ذلك فإن عمل كاتب السيناريو حني أفلمة العمل الروائي ٌ
واختزال أحداث و عامل الرواية أمهها وأعسرها.
من أجل ذلك كان صناع السينما يف مصر بني أمرين ،إما أن يدعوا للمخرج أن يقوم بدور آخر هو
كتابة السيناريو مع ما يرتتب عن ذلك من استحو ٍاذ مطلق على العمل بكامله ،فيغدوا هو من ميلك
أدايت االستفهام ،كيف وماذا؟ كيف سأقدم هذا العمل؟ وماذا سأضيف أو أنقص يف العمل؟ ،على
ٍ
حارس يدافع عما جيب أن ُحيتفظ به أو ما ينبغي أن
اعتبار أن الفيلم املأخوذ من رواية أدبية سيكون بال
ُحيذف ،وسيكون املخرج وفق شرط اإلبداع ووفق كونه كاتب السيناريو أيضا ،هو من ُميلي على العمل
ما يناسب توجهه الفكري أو الذايت ،واألمر الثاين أن جيدوا من يستطيع أن يستقل بكتابة السيناريو عن
153

أي عم ل آخر داخل الفيلم وأن حياول جهده حراسة مضمون العمل الروائي ،وهو ما استطاعته السينما
حد ما ،برغم االختالف العميق حول مفهوم"احلارس األمني".
املصرية إىل ٍّ
.3.3.1روايات إحسان عبد القدوس والسينما:
يقول إحسان عبد القدوس* .." :كان من بني ما حاولتُه أن أكتب قصصا سينمائية ،وكان الدافع
يل هو أن السينما أيامها كانت ميدانا جديدا ناجحا

واسعا)170("..

يدل ما قاله إحسان عبد القدوس على أن مفهوم عناصر صناعة السينما مل يكن
بعد يف بداية اخلمسينيات ،وهو الزمن الذي قال أنه بدأ حياول فيه الكتابة،
قد جتلى ُ
فجملة "قصصا سينمائية" تعين أن مصطلحات :السيناريو ،االقتباس ،واألفلمة،..مل
إحسان عبد القدوس

تكن قد ُوجدت بعد أو أن الثقافة السينمائية مبفاهيمها اليت تبدو بديهية اآلن مل تكن

قد جتذرت بعد ،وسنجد من املربرات ما يكفي لتجاوز مرحلة عدم استعمال املصطلحات السينمائية يف
تلك الفرتة ،أمهها مجيعا :حداثة الفن السينمائي وعالقته بالرواية وباألدب بشكل عام يف مصر ،وقد كان
إحسان عبد القدوس واحدا من أغزر الروائيني املصريني ومن أكثرهم عالقة بالسينما ،حيث كتب

* -صحفي وروائي مصري()1990-1919
 -1لوتس عبد الكرمي.إحسان عبد القدوس.دار لوتس للطباعة والنشر.القاهرة.2006.ص18
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سرحةُ ٍ
مخس من رواياته ،وتسع روايات
عمال روائيا ،مت حتويلهم مجيعا إىل أفالم سينمائية ،كما مت َم َ
ُحولت إىل مسلسالت إذاعية ،وعشر روايات ُحولت إىل أعمال

تلفزيونية)171(.

وأكرب ما كان مييز رواياته أهنا كانت جريئة ،متجاوزة كل اخلطوط احلمراء اليت مل يتجاوزها أي كاتب
مصري قبله ،ولكن تناقضا واضحا كان بني حياة الكاتب وكتبه ،فقد كان حمافظا ،ترب يف أسرة حمافظة
ال تكاد تشبه ما يكتبه يف روايتاه ،تقول لوتس عبد الكريم ":كان إحسان شخصية حمافظة للغاية،
لدرجة أن شخصيته تتناقض مع كتاباته ،فقد كان ملتزما باملعىن االجتماعي ،فلم يكن يسمح لزوجته
بأن خترج من البيت مبفردها وعندما يكون مسافرا يطلب منها أال خترج ،بل ترفض كل الدعوات اليت
تُوجه إليها مهما كانت ،مع اشرتاطه أن تكون مالبسها حني خترج حمتشمة ال تصف وال تشف"..

()172

فصل للفكر عن العقيدة ،فقد جعل عبد القدوس
هذا التناقض ترى فيه سهيلة زين العابدين حماد ٌ
من نظرية سيغموند فرويد عقيدته اليت يكتب وحيلل هبا السلوك اإلنساين ،جاعال من خالهلا أفراد
جمتمعه ،نساءً ورجاال مسريين وفق الغريزة اجلنسية اليت هي حمور حياهتم

وسلوكهم)173(.

وقد بدت رواياته خمتلفة  -ليس عن شخصيته وحسب -ولكن عن الواقع األخالقي يف مصر ،وإن كان
عرف" ،فقد تأكدت موهبة إحسان عبد القدوس
البعض يرد هذا االختالف إىل عنوان "خالف تُ َ
عرف صاحبها ،إذ جيب أن جيد الوسيلة اليت حتقق
الروائية ،ولكن املوهبة وحدها ال تكفي دائما حىت يُ َ
موهبته لدى القراء ،وليس أضمن من مواضيع العالقات بني الرجل واملرأة  ،فالقراء مصريون،
 -1ينظر:م س.ص19
 -2م ن.ص30
 -3ينظر :سهيلة زين العابدين َحاد.إحسان عبد القدوس.بني العلمانية والفرويدية.دار الفجر اإلسالمية.1990.ص33
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يرون واقعهم كل يوم ولكنهم كشأن من يتصفح أو يشاهد األخبار حيبون أن يقرأوا ما ال يرونه كل يوم
بينهم ،فأقبلوا على روايات عبد القدوس ألن أبطاهلا ال يشبهون يف تصرفاهتم ويف إظهار عواطفهم،
املصري يف واقعه املعيش.
وملا كانت السينما يف مصر تبحث هي األخرى عن كل ما ال يشبه الواقع ،اكتشفت أعمال إحسان
عبد القدوس ،فوجدت أن هذه األعمال تَصلُح كلها أن تؤفلم ،فكانت قصة "أين عمري" املأخوذة عن
جمموعة قصصية بنفس االسم هي أول عمل حقيقي يُؤفلم سنة  ،1956والقصة تتحدث عن فكرة
جديدة يف تلك املرحلة ،عن فتاة تبحث عن حريتها و يتطور مفهومها للحرية مع تصاعد خرباهتا وجتارهبا
وهو أول فيلم سينمائي مصري يناقش هذا املوضوع

بوضوح)174(.

وقد فتح هذا الفيلم الباب أمام السينما حىت تقدم هذا اجلانب من شخصية الفتاة ،بعد أن كانت
مقيدة بني دوري املرأة املسكينة املغلوبة على أمرها ،واملرأة الشريرة الفاسدة واملنحرفة ،إضافة إىل أن الفيلم
خمتلف عن كل ما سبق يف السينما املصرية ،فهو مل يقدم حكاية ميلودرامية ،ومل يتضمن جرمية أو خطأ
ٌ
بوليسيا وال معركة وال رقصة شرقية ،ولكنه فيلم حاول معاجلة مشكالت املراهقة وفارق السن الكبري بني
الزوج والزوجة ومشكلة ختبط املطلقة الشابة.

 -1ينظر:لوتس عبد الكرمي.م س.ص60
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وقد توافرت للفيلم بعض شروط ميشيل وين ":فكرة مشحونة بالعواطف ،هذا هو التعريف الوحيد ملا
يقصده السينمائيون باملوضوع ،وتكون أول عملية يف املوضوع هي تطوير الفكرة لتحويلها إىل قصة
صاحلة للتصوير أو سيناريو ُهتيء مزاياه املرئية والدرامية إمكانية إخراج

الفيلم")175(.

وقد يكون من البَ ِّني أن فكرة العمل السينمائي املؤفلِم للرواية ،هي نفسها فكرة العمل الروائي ،ولكن
ُ

جسد يف فيلم سينمائي هلا شروطها اليت تغري السينما
ميشيل وين يرى أن اختيار الرواية اليت ستُ َّ
باختيارها ،وأهم تلك الشروط أن تكون الفكرة واضحة حتركها أحداث وشخصيات يعرف املشاهد كيف
وملاذا تتحرك ؟.
غرق كتاباهتم
فكثريٌ من الروايات األدبية حني تُؤفلَم تعكس مذهب وفلسفة مؤلفها ،وبعض املؤلفني تَ َ
يف حبرية من األفكار اليت حياولون جتريبها واليت يؤمنون هبا ،ولكنها ختلو حني حماولة أفلمتها من عناصر
االنتقال الواضح إىل السينما ،فيبدو الفيلم صعب الفهم ،معقدا ورمبا غامضا ،يشبه العمل الروائي
املنقول عنه ،من أجل ذلك كان البد للفيلم أن تكون له جمموعة قواعد ذهنية يُب َىن عليها من
 القصة الواضحة اليت يشكلها :البداية ،الوسط ،النهاية.
 احلبكة املتسلسلة اخلالية من التعقيد.
-1

ميشيل وين .حرفيات السينما.ت.حليم واطسون.اهليئة املصرية العامة للكتاب .القاهرة.1970.ص89

 -2ينظر :م ن.ص93
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أمهها)176(:

 توازي عناصر الصوت مع مضمون الفيلم.
 املونتاج الذي يسهل عملية فهم قصة الفيلم.
وكانت هذه العناصر هي ما دفع خمرجي فرتة اخلمسينيات وما بعدها ،إىل اإلقبال على أعمال
إحسان عبد القدوس ،فأصبح وجود ٍ
عمل من أعماله أو أكثر ،أساسيا يف كل موسم يف السينما
املصرية ،ومن تلك األفالم يف تلك الفرتة فقط " الوسادة اخلالية " سنة  ،1956و" ال أنام "سنة 1957و"
الطريق املسدود "سنة  ،1958و" أنا حرة "سنة  1959وكلها من إخراج صالح أبو سيف ،و كان جناح
هذه األفالم دليال على نوع استقبال اجلمهور ألدب إحسان عبد القدوس يف تلك املرحلة ،فأُ ِ
فسح
اجملال واسعا لفكره و شخصياته و حواراته ،وال شك أن هذه الروايات قدمت مادة غنيةً وخصبة للسينما
اليت اعتادت يف معظم أحواهلا على نصوص أجنبية ،كما أن لغة احلوار لدى إحسان عبد القدوس قد
حد كبري بلغة احلوار يف السينما مبا تضمنتنه من تلميح
استطاعت أن ترتقي إىل ٍّ

واختزال)177(.

وكان التغيري والتعديل يف نص الرواية دائما ما يكون سببًا يف حديث النقد عن ملاذا َع َمد املخرج
وكاتب السيناريو إىل التغيري؟ خاصة وأن بعض األفالم قد غريت قي كث ٍري من مالمح الرواية ،كما حدث
مع صالح أبو سيف الذي توىل إخراج كث ٍري من األعمال السينمائية املؤفلمة لروايات عبد القدوس،
فقد أجرى يف فيلمه " الطريق املسدود" و"أنا حرة" تغيريا كبريا يف أحداث الرواية ،ففي الفيلم األول خيتار
صالح أبو سيف وكاتب السيناريو نجيب محفوظ هذه الرواية اليت تدور أحداثها حول فتاة تدعى
فايزة ،واليت تنشأ يف أسرة ختتار فيها األم حياة اللهو والعبث بعد وفاة الوالد ،لتزج بابنتيها أيضا يف حياة
 -1ينظر:لوتس عبد الكرمي.م س.ص74
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الرذيلة ،بينما ترفض البنت الثالثة تلك احلياة ،مؤث ِرة حياة الشرف والعفاف ،وتبحث لنفسها عن حياةٍ
ُ
كرمية رغم املغريات وما يصادفها من عقبات ومصاعب ،فتُتِم تعليمها يف مدرسة املعلمات لتصبح
ُمدرسةَ ،ث هترب من بيتها رافضة حياة أمها وشقيقتيها ،فتلتحق بإحدى مدارس الريف حيث تعتقد أن
كفاحها يف سبيل االحتفاظ بشرفها سينتهي عندما يبدأ عملها هناك ،لتكتشف أن يف الريف ُمغريات
موجود يف الريف أيضا.
ومفاسد من نوع آخر ،وأن االحنالل الذي هربت منه
ٌ
وتنتهي حياهتا يف الريف بفضيحة يفتعلها هلا خصومها الذين مل تُطاوع نزواهتم ،فيُصيبها اليأس فتُسلم
ومثل علياَ ،ث تكتشف أنه رجل
صدقت ما يُ ِّ
نفسها ملؤلف قصص كانت قد َ
صوره يف كتبه من فضائل ُ
مثل اآلخرين ،جمرد ذئبَ ،ث يستيقظ ضمريه فيندم.
وهناية الفيلم السينمائي ال تشبه هناية الرواية األدبية ،فالفيلم أَصلَح من حال كث ٍري من شخصياته
وجعلها يف خدمة ضمريها الذي يُعلن عن اخلطيئة اليت تستدعي التوبة واالعرتاف باخلطأ ،وهو ما ال
جيعل العنوان مناسبا ،فالطريق مل يعد مسدودا ،خاصة وأن النهاية كانت متفائلة سعيدة ،عكس الرواية
اليت أَلَّ
حل وسط ،إذ ال
ف فيها الكاتب بني العنوان الصارم املغ ِرق يف التشاؤم ،والنهاية اليت كانت بال ٍّ
َ
ُ
حياة مع اخلطيئة وال أمل بعد ذلك يف هذه احلياة.
ويف " أنا حرة " فإن الفتاة أمينة وبعد أن انفصل والداها ،جتد أن حياهتا جمموعة قيود يفرضها يف
جمتمع يسيطر عليه الذكور ،فتحاول بعد أن تدخل اجلامعة التمرد على كل تلك القيود،
الغالب
ٌ
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طارد من النظام الفاسد ،فينقلب لديها مفهوم احلرية لتجد أن هناك حرية أكرب
فتلتقيعباس السياسي املُ َ
بكثري من حرية الفرد وحده سواء كان رجال أو امرأة.
غري بعض أحداث الرواية يف الفيلم ،فعوض أن تنقلب الفتاة إىل
وحياول صالح أبو سيف أيضا أن يُ ِّ
مؤمنة من خالل حياهتا اجلديدة مع زوجها بكل مامل تؤمن به من قبل حني تصبح َربة بيت تنتظر
زوجها حني ينتهي من العمل ،جنده يف الفيلم قد جعل من الفتاة تنتظر وهي سعيدة  -هذه املرة -زوجها
بعد أن مت القبض عليه يف جرمية سياسية ،وهي النهاية اليت أمالها -كما يبدو -الواقع السياسي يف مصر
بعد ثورة  ،1952حيث َع َمد صالح أبو سيف وغريه من املخرجني إىل حماولة تقدمي بعض الدعاية هلا يف
كث ٍري من األفالم ،ومن خالل حماولة النيل من النظام السياسي امللكي

السابق)178(.

ويتلو هذين الفيلمني جمموعة من األفالم اليت اختلفت املسافة بينها وبني الروايات األدبية املأخوذة
عنها ،وفق شخصية كل خمرج سينمائي ،بدايةً من فيلم " يف بيتنا رجل" ملخرجه هندي بركات الذي
أُنتِج سنة  ،1961وهو فيلم حيكي قصة شاب فدائي يغتال رئيس الوزراء املصري العميل لإلنكليز زمن
النظام امللكي ،فيلجأ إىل أسرةِ
ٍ
صديق له فيختبئ لديهمَ ،ث يهرب ليعود إىل النضال املسلح ضد
املستعمر ليموت شهيدا.

 -1ينظر :درية شرف الدين.السينما والسياسة يف مصر.م س.ص107
 -2ينظر:م ن.ص110
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خمرجه - ،وكاتبُه من قبل -أن يغازل فيه الثورة أيضا ،برغم تغيري النهاية يف
وهو الفيلم الذي حاول ُ
الفيلم اليت تكتفي مبواصلة اجلهاد ضد االنكليز ،عكس الرواية اليت انتهت إىل قيام الثورة سنة

)179(.1952

أما فرتة السبعينيات فإن ما يغلب فيها هو اجتاه املخرجني إىل اختيار الروايات ذات الطابع
الرومانسي ،الذي تكون فيه املرأة هي حمور القصة حنو" :دمي ودموعي وابتساميت" سنة

1973

حسين كمال ،و"شيء يف صدري" سنة 1971إخراج كمال الشيخ ،و"هذا أحبه وهذا أريده"

إخراج

سنة1975

إخراج حسن اإلمامَ ،ث يلي ذلك يف فرتيت الثمانينيات والتسعينيات اختيار جمموعة من روايات عبد
القدوس لتكون أعماال سينمائية ،ولكن الغالب عليها سيكون الطابع التجاري الذي يكتفي يف كثري من
املشاهد باإلحياءات اجلنسية ،من خالل الرقص أو ما ينسبُه البعض إىل الضرورة الدرامية كفيلم "حىت ال
يطري الدخان"سنة  1984من إخراج أحمد يحيى ،ليكون فيلم "الراقصة والسياسي" سنة
سمير سيف هنايةً ألفلمة روايات إحسان عبد

1990

ملخرجه

القدوس)180(.

وأكثر ما يلفت االنتباه إىل األفالم اليت جسدت روايات عبد القدوس هو الطابع األرستقراطي الذي
يغلب على كث ٍري من حياة الشخصيات ،ورمبا كان لطبيعة حياة املؤلف األرستقراطية البعيدة عن الواقع
احلقيقي يف مصر دور يف ذلك ،حىت وإن ظهر يف الفيلم ويف الرواية بعض املشاهد اليت تصف بعض
احلاالت االجتماعية البائسة إال أهنا دائما تلعب دور املشهد املساعد الذي يُوحي أن البطل الغين أو

 -1ينظر:لوتس عبد الكرمي.م س176.
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البطلة ابنة العائلة العريقة هلا أصدقاء من طبقات أقل ،فتبدو هذه الشخصيات كاملستع ِرض إلحسانه
املادي والعاطفي.

 .4.3.1الرواية يف خدمة السينما والعكس:
فقد أبدى كثريٌ من املخرجني و النقاد والكتاب أيضا رأيا واضحا هو أنه البد أن يكون ألحدمها
الفضل على اآلخر ،حيث يقول املخرج داوود عبد السيد أن عملية حتويل النص األديب لعمل سينمائي
صيانةٌ للنص األديب ذاته ،فالعمل السينمائي جيب أن يكون موازيًا للعمل األصلي ،وتقييم العمل
السينمائي جيب أن يكون على قدرة تأثريه يف

اجلمهور)181(.

وهذا األمر يستدعي سؤاال آخر هو :ما املقصود بالتوازي؟ خاصة وأن األعمال السينمائية تُقيم بعد
العرض ككل ُمنتج فين ،معىن ذلك أن نتيجة العمل  -مهما كانت درجة انتباه املخرج وإبداعه أثناء
التصوير -ستكون بعد املشاهدة ،وهذا ما يستدعي كثريا من الرؤى ،فهناك من يرى أن اجلمهور بكل
فئاته ،العادية والنقدية ،سيكون ُمنقسما ،فهناك من سريضى وهناك من سيسخط وهناك من سيكون
بني ذلك كله ،ولعل العامل النفسي سيلعب دورا كبريا ،إذ إن البعض حيكم على األشياء من منطلق ميله

 -1ينظر:حممود قاسم.أفالم وأقالم.وزارة الثقافة.القاهرة.2009.ص34
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الطبيعي أو نُفوره ،فقد حيدث أال ُحيب البعض العمل املؤفلم ألن املخرج مل حيسن اختيار البطل أو
البطلة أو كليهما ،أو أن املوسيقى اليت رافقت َمشاهد الفيلم مل ترق له.
العرف وفق قاعدة " الئق أو غري الئق" ،فكثريٌ من األفالم
وهناك العامل االجتماعي املبين على ُ
ونفورا َمرده طبيعة وأخالق اجملتمع ،فنجد أن
حتتوي مثال بعض املشاهد غري الالئقة فيلقى ذلك
استنكارا ً
ً
املشاهد مل ي ِ
نكر على العمل شيئا غري هذه املشاهد ،رغم أن املشاهد نفسها احتوهتا َوص ًفا الرواية
ُ
َ
ولكن عمل العني حني تقرأ ليس كعملها و هي تشاهد.
أما أكرب من يعلن عن فشل أو جناح الفيلم املبين على العمل الروائي فهو الكاتب الروائي نفسه ،إذ
إن كثريا من األفالم يف مصر مل ُحت ِسن جتسيد العمل األديب ،وهو ما جعل أصحابه يسخطون بل وال
يكاد بعضهم يتعرف على روايته داخل الفيلم السينمائي ،حيث يقول إدوارد الخراط أن معظم ما َحتول
من أعمال أدبية إىل السينما مل ينجح باملعىن الفين ،يوسف إدريس مثال مل يتعرف على روايته "حادثة
شرف" عندما حتولت إىل فيلم سنة ،1971وال على عمله األديب اآلخر " قاع املدينة " الذي أخرجه
حسام الدين

مصطفى)182(.

 -1ينظر:م س.ص47
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وبعض أصحاب الروايات بلغ هبم األمر أن رفعوا دعاوى قضائية ،يتهمون فيها صاحب الفيلم بأنه
شوه نصهم األديب و َغري فيه ،وأن الرابط الوحيد مع قصة الفيلم اليت مل يعودوا يعرفوهنا هو امسهم املكتوب
يف جينريك البداية أو

النهاية)183(.

ويأخذ هؤالء الكتاب على املخرجني حماولة السطو على احلركة و الزمان واملكان وطبيعة الشخصيات
الروائية ،فاملخرج حياول دائما أن يكون قائدا ،وقيادته ال تستدعي اجللوس وحده مع إشارات األمر
والتوقف وحدمها ،ولكنه حياول أن يكون القائد الذي يكتشف األبعاد اجلديدة يف العمل كله ،فينتج عن
ذلك صناعة عمل جديد مبين على العمل الروائي ولكنه مبين أكثر على العقل املبدع للمخرج ،بل إن
إبراهيم العريس يضيف مصطلحا آخر هو اخليانة اإلجيابية للنص األديب من قِبل املخرج ،فاملشاهد كما
يرى ،لن ينتظر من هذا املخرج إن كان ميتلك رؤية خاصة به ،االستسالم الكامل أمام العمل الروائي،
وإذا كان هذا ميثل األمانة والدقة يف االقتباس ،ففيه تكمن اخليانة لرؤية املخرج السينمائي الذي ميتلك
أدوات متكاملة ختتلف متاما عن أدوات املؤلف ،من جهة اللغة واملعاجلة ورؤية العامل وطريقة النظر إليه مبا
يضمن إعادة تأهيله فنيا ومجاليا ،ويصف األفلمة بأهنا ترمجة للنص األديب ،هذه الرتمجة اليت تعين يف
معظم اللغات الالتينية :اخليانة ،فإهنا تعين هنا ضرورة خيانة النص األديب املؤفلم ،وهذه اخليانة اإلجيابية،
تبدو ضرورية أحيانا ،فكثريٌ من األعمال السينمائية خانت النص األديب ،ونادرا ما وافق املخرج
السينمائي صاحب الرؤية الثاقبة ،على االستسالم أمام عظمة

 -2ينظر:جرجس املصري.اللص الظريف هو خمرج.www.cineegy.ae.شوهد.12.05.2012:ص01
 -1ينظر :إبراهيم العريس .من الرواية إىل الشاشة .املؤسسة العامة للسينما .دمشق .د ت .ص 11
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النص)184(.

ويبدو أن إبراهيم العريس قد تعمد أن يستعمل كلمة "اخليانة" عوضا عن التغيري يف النص أو حذف
وإضافة مشاهد من قِبل املخرج وكاتب السيناريو ،حىت جيد من وقع الكلمة يف ذهن القارئ الصدى
الذي يرجوه ،فاملخرج -كما أشرنا من قبل  -و بالنسبة إلبراهيم العريس ،ليس سائق سيارة أجرة يوصل
من شاء إىل ما شاء و نقصد الزبون الراكب ،ولكنه كالرسام ،يرسم الطبيعة ولكن كما يريد هو ،مع
اختياره منها ما يريد ،ورمبا حيدد إرادته تلك أمران اثنان :األول أن صانع الفيلم وهو املخرج ،ال يستطيع
أن حيقق من العمل الروائي إال ما ظهر أنه انتقاء بعض أو كث ٍري من أحداث العمل الروائي ،فمستوى
وقدرة املخرج على جتسيد أي عمل من خالل قدرته التقنية والذهنية هي ما حيدد قوة أو ضعف الفيلم
السينمائي ،فكثريٌ من املخرجني يف مصر ويف بالد عربية أخرى يتناولون ضعف وواقع السينما مبحدودية
اإلنتاج وعدم وجود سيناريوهات قوية تستطيع أن تساعد يف صناعة فيلم ينافس السينما العاملية األخرى،
والسؤال هو :هل ميكن ملخرج مصري لو أُتِيح له أن حيصل على نفس السيناريو ونفس القيمة اإلنتاجية
ونفس الطاقمني التقين والفين لفيلم" التيتانيك" أن خيرج العمل كما ظهر أو قريبا مما ظهر؟ اإلجابة
ستكون ب"ال" النافية ،فعناصر صناعة الفيلم السينمائي املتمثلة يف :اإلنتاج ،السيناريو ،اإلخراج
واملونتاج ،ال تكفي وحدها ما مل تُتوج بعقل خمرٍج متمكن من التقنية واملوهبة معا ،يُضاف إليهم مجيعا
احمليط التنافسي ،فهوليوود مثال متتلك كل ما سبق ومتتلك أيضا احمليط التنافسي ،فلدى صانعي السينما
عقل ذكي ال يرضى بتفوق اآلخرين عليه ،فنرى أن قدرهتم على االرتقاء مبستوى العمل
يف هوليوود ٌ
السينمائي يف كل مرة مرده يف الغالب إىل التقنية ،املوهبة ،احمليط التنافسي.
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واألمر الثاين هو حماولة املخرج أن يكون موجودا داخل العمل السينمائي ،فكثريٌ من املخرجني يف مصر
ٍ
بأسلوب ُميكن املشاهد من التعرف عليهم به داخل أفالمهم،
والعامل استطاعوا أن يتميزوا عن اآلخرين
فاملخرج مارتن سكورسينز أصبح يُعرف بطريقته يف اإلخراج من خالل أفالمه" :سائق التاكسي" سنة
" ،1976عصابات نيويورك"سنة " ،2002الطيار" سنة  ،2004و جيمس كاميرون أصبح لديه ما مييزه من
خالل أفالمه منها":تيتانيك"سنة 1997و"أفتار" سنة  ،2008ويف مصر أصبح صالح أبو سيف صاحب
توجه خاص مييزه عن املخرجني اآلخرين ،فأفالمه كلها أو جلها جيمعها تيار واحد هو الواقعية،كأفالم
"الفتوة"" ،شباب امرأة""،بداية وهناية" و"السقا مات" ،واملخرج يوسف شاهين الذي استطاع أن ميتلك
شخصية سينمائية مميزة بداية من فيلم "األرض" سنة  1970و"عودة االبن الضال" سنة 1978وانتهاء إىل
"وجيا" سنة

2005

و"اآلخر" سنة ،2007وأصبح املشاهد يتعرف على أفالمه حىت وإن مل يشاهدها من

قبل من خالل احلركة و احلوار السريع للممثلني.
وكذلك العمل الروائي فكثريٌ من األمساء امتلكت أسلوبا مييزها عن األقالم األخرى ،ولكن كثريا من
املؤلفني وإن امتلكوا أسلوبا خاصا هبم إال أن القارئ تعرف عليهم من األعمال السينمائية اليت أفلمت
رواياهتم ،وهذا ُحييلنا إىل القول أن السينما استفادت وأفادت وكذلك الرواية ،ولكن ُمعادال خمتلفا عن
قوة العمل أو ضعفه يبدو جليا ،فأمساء املؤلفني املشهورة هي ما يُضفي على الفيلم السينمائي قيمته
الكربى ،إذ ليس للسينما أن تُضيف إىل شهرهتم شهرة أخرى أكرب ،فاألديب احلائز على جائزة "نوبل"
مثال يُسعى إليه وال يِسعى إىل اآلخرين ،واألمر ذاته يف السينما وإن اختلف بعض الشيء ،فاملخرج
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املتوج جبائزة كربى كاألوسكار أو السعفة الذهبية ال حيتاج شهرة العمل الروائي ،ولكننا برغم ذلك تعرفنا
على كثري من املؤلفني من العمل السينمائي وتعرفنا أيضا على كثري من صانعي السينما من العمل األديب.
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املبحث الثاين
أدب جنيب حمفوظ

.املبحث الثاين :أدب جنيب حمفوظ
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مغمورا مغبونا ُمهمال عامة حياته
ت كاتبا من ال ُكتاب ظل
يقول لويس عوض..":ما عرف ُ
ً
األدبية دون سبب معروفَ ،ث تفتحت أمامه كل ُسبل اجملد دفعة واحدة دون سبب معروف
فت كاتبا أرضى اليمني و الوسط و اليسار و أرضى القدماء
أيضا ،مثل نجيب محفوظ ،وما عر ُ
ومن هم بني ذلك ،مثل جنيب حمفوظ ،فقد غدا يف بلدنا مؤسسة أدبية مستقرة ،تشبه
و احملدثني َ
تلك املؤسسات الكثرية اليت تقرأ عنها وال تعرف ما جيري بداخلها وهي مع ذلك قائمة شاخمة،
واألغرب من هذا أن هذه املؤسسة اليت هي جنيب حمفوظ ليست مؤسسة حكومية تستمد قوهتا
من االعرتاف الرمسي وحده ولكنها مؤسسة شعبية أيضا ،يتحدث عنها الناس يف املقاهي ويف
البيت ويف نوادي املتأدبني البسطاء ، "..وهذا اعرتاف سبقته اعرتافات وتلته أيضا ،فقد أمجع
أدب متفرد استطاع أن ينتقل بالرواية
الكتاب أو كادوا جيمعون على أن أدب جنيب حمفوظ ٌ
العربية من بني يدي النقد وحده إىل بني يدي القارئ

العريب)185(.

واعرتاف األدباء مل يكن بعد أن حاز على جائزة نوبل ،بل سبق ذلك بسنوات ،فقد استطاع
أن يُلفت انتباه النقد إليه منذ كتاباته األوىل يف األربعينيات ،قال سيد قطب عن روايته "كفاح
فىت وكل فتاة ،ولطبعتها
طيبة " ":لو كان يل من األمر شيء
ُ
جلعلت هذه القصة يف يد كل ً
ألقمت لصاحبها  -الذي ال أعرفه  -حفلةً من حفالت التكرمي
ووزعتها على كل بيت باجملان و ُ
اليت ال ِعداد هلا يف مصر ،للمستحقني وغري املستحقني"( ،)186بل ويصف طه حسين رواية "بني

 -1ينظر:جابر عصفور.نقاد جنيب حمفوظ.مكتبة مصر.القاهرة.1992.ص.248.247
 -2رجاء النقاش.يف حب جنيب حمفوظ.دار الشروق.القاهرة.ط 1995.1ص 277
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القصرين" بأهنا أروع ما كتبه املصريون من قصص ،ويذهب أكثر من ذلك حني يصفها بأهنا
بت للموازنة مع ما شئت من ُكتاب القصص العاملية يف أية لغة من اللغات اليت
رواية عاملية تَث ُ
يقرأها الناس( ،)187أما توفيق الحكيم فيقول أن أدب جنيب حمفوظ معجزة ال تتكرر( ،)188وخيتزل
عصر بأكمله من تاريخ مصر خمتزل يف إنسان،
جمال الغيطاني جنيب حمفوظ فيقول عنه " :إنه ٌ
حال فريدة يف تاريخ
عاش اجملتمع املصري وعرب عنه طيلة سبعني عاما من الكتابة املتصلة وهذه ٌ
األدب

واألدباء")189(.

وألن هذا املبحث وما سيليه سيكون عن نجيب محفوظ ،فيحق لنا بداية أن نتساءل عن
الكاتب الذي نعرفه؟
كيف كانت بداياته؟ وكيف اعتنق الكتابة ؟ وكيف ترقى حىت أصبح
َ
.1.1مولده و بداياته:
يقول رجاء النقاش.." :كانت أول جائزة ناهلا هي جائزة صغرية من وزارة املعارف املصرية يف
األربعينيات ،أما آخر اجلوائز فهي جائزة نوبل اليت ناهلا يوم اخلميس 13أكتوبر سنة  ،1988وبني
النقطة األوىل والنقطة األخرية مشوار له

تاريخ")190(.

كان مولد نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا ،حبي اجلمالية ،أحد أحياء
منطقة احلسني مبدينة القاهرة الفاطمية يف 11ديسمرب ،1911يقول عن ذلك نجيب محفوظ ..":
 -1ينظر:طه حسني.نقد واصالح.دار العلم للماليني.بريوت.ط 1967 4ص67
 -2ينظر:شيماء فؤاد.فلسفة وأسرار جنيب حمفوظ12.moheet.star-ware.com .ديسمرب 2012ص01
 -3مجال الغيطاين.اجملالس احملفوظية.جملة العريب.العدد.529الكويت.ديسمرب.2002ص68
 -4رجاء النقاش.يف حب جنيب حمفوظ.م س.ص16
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أجنب والدي من قبلي ستة أشقاء ،جاؤوا كلهم متعاقبني ،أربع إناث وذكرينَ ،ث تتوقف والديت
عن اإلجناب ملدة تسع سنواتَ ،ث أجيء أنا "( ،)191كان والده متوسط الدخل ،وسائر أفراد
أسرته من موظفي احلكومة أو صغار املالك واملزارعني ،وملا بلغ السادسة من العمر انتقلت األسرة
إىل حي العباسية ،حيث نشأ وقضى فرتة طويلة من حياته ،ليحوز شهادة البكالوريا قبل أن
يصبح امسها الثانوية العامة ،ويف اجلامعة يقول نجيب محفوظ " :كان اجتاهي معروفا ،إما إىل
اهلندسة أو الطب ،هلذا عندما فكرت يف الفلسفة انزعج والدي انزعاجا شديدا،كذلك انزعج
املدرسون ،ألنين كنت ضعيفا يف املواد األدبية ،لكنين بعد أن بدأت أقرأ املقاالت الفلسفية للعقاد
وإلمساعيل مظهر و غريمها ،وبدأت قراءايت تتعمق ،حتركت يف أعماقي األسئلة الفلسفية ،وجدت
وخيِّل يل أنين بدراسيت للفلسفة سأجد األجوبة الصحيحة ،أال يصبح
أن هذه هي مهوميُ ،
الدارس للطب طبيبا والدارس للهندسة مهندسا؟..سأخترج ومعي سر الوجود ،وكنت أَدهش
كيف يتجاهل الناس سر الوجود يف قسم الفلسفة ويدرسون الطب أو

اهلندسة)192(."..

وعندما خترج سنة  1934من اجلامعة ِ
عمل موظفا ،واستمر مرتبطا بالوظائف احلكومية املختلفة
حىت أُ ِحيل على التقاعد يف ديسمرب سنة  ،1971ومن بني الوظائف اليت شغلها وظيفة سكرتري
برملاين لوزير األوقاف إىل أن انتقل سنة  1955إىل وزارة اإلرشاد القومي ،وعندما انقسمت هذه
الوزارة إىل وزارتني ،اإلعالم و الثقافة ،انتقل إىل األخرية وظل يعمل هبا ومنذ سنة  1959ارتبطت
وظيفته بالسينما ارتباطا مباشرا ،حيث عمل مديرا للرقابة على املصنفات السينمائية واملسرحية،
 -1مجال الغيطاين.جنيب حمفوظ يتذكر.دار املسرية.بريوت.ط.1980.1ص09
 - 2م ن. .ص27
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َث مديرا ملؤسسة دعم السينماَ ،ث مستشارا لوزير الثقافة لشؤون السينما ،حىت هناية عمله
الوظيفي ،ومما يُالحظ عن نجيب محفوظ أنه تزوج بعد أن جتاوز األربعني من عمره و كانت
حجته يف ذلك أنه ال يريد إرباك حياته يف مراحلها األوىل مبسؤوليات تعطل كتاباته

األدبية)193(.

وألن للمقهى الشعيب أثره البالغ الذي يلقي بظالله على معظم رواياته األدبية ،فإنه ظل أكثر
من عشرين سنة يرتدد على مقهى "عرايب" يف حي اجلمالية ،وعشر سنوات أخرى على مقهى
"كازينو األوبرا" وعشر أخرى أيضا على مقهى "ريش" ومن البَ ِّني أن الطابع الشعيب الذي ميز
ميله الطبيعي قد غلَب على كثري من كتاباته ،فأضحت أحداث هذه الكتابات جتري يف مسرح
شعيب قدمي هو احلارة ،الدرب ،املقهى و غريهم..
.1.2حصوله على جائزة نوبل لآلداب:
تشري بعض املراجع أن عطية عامر هو من رشح جنيب حمفوظ للتنافس على جائزة نوبل
لآلداب ،فبعد بلوغه سن التقاعد قامت جامعة ستوكهومل بتكرميه ،ومبناسبة هذا التكرمي طلبوا منه
أن يرشح أديبا عربيا للجائزة ،وحىت يكون األمر رمسيا ،تلقى عطية عامر رسالةً من األكادميية
السويدية يف أكتوبر  ،1978أي بعد أكثر من عشر سنوات من حماولة ترشيح طه حسين سنة
 ،1967كان ملخص الرسالة أن خيتار شخصية عربية يراها مؤهلة جلائزة نوبل ،ويف ذلك الوقت
بالذات كان يقوم مبراجعة و تقومي نجيب محفوظ ،فلم يفكر يف ترشيح أي شخصية أخرى
غريه ،ويرد عطية عامر على األكادميية السويدية بتاريخ ،1979ويقول يف رسالته ":أقدم شكري
 -1م س.ص30
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للجنة جائزة نوبل يف األدب على الدعوة اليت وجهتها يل طالبةً مين ترشيح أحد األدباء العرب
جلائزة نوبل لعام  ،1979وأفسر هذه الدعوة على أن اللجنة تريد مين ترشيح أديب يكتب باللغة
العربية ،ويسرين أن أزكي للحصول على اجلائزة نجيب محفوظ ،ألنه  -يف رأيي -أعظم ممثل
لألدب العريب احلديث ،وأحد كتاب القصة يف العامل يف عصرنا

احلاضر")194(.

وقد أغرى هذا التوقيت كثريا من األقالم أن تتحدث عن ٍ
ميل مفاجئ من جلنة نوبل حنو
األدب العريب ،فقد فشل طه حسين ألن ترشيحه وافق هزمية سنة ،1967وينسى السويديون
العرب عشر سنوات َث يطلبون هم وبإحلاح من عطية عامر أن يُرشح أديبا عربيا ولكن هذه املرة
بني سنيت

 1978و1979

ومها السنتان اللتان زار قبلهما بعام واحد الرئيس املصري محمد أنور

السادات إسرائيل ،ووقع أثناءمها اتفاقية السالم" كامب ديفد" مع اجلانب اإلسرائيلي ،وقد
أمر الرتشيح جلائزة نوبل صلة
أمر السالم مع اسرائيل و ُ
ذكرت هذه األقالم أن بني األمرينُ ،
وطيدة ،زكاها اعرتاف نجيب محفوظ نفسه بذكاء السادات ،ومباركته التفاقية السالم مع
احلكومة اإلسرائيلية .
َث إن مجلة " خيتار شخصية عربية " تبدو مجلة ذات دالالت ،فهي إما أهنا تعين أن األكادميية
السويدية ال تعرف من العامل العريب إال مصر ،وظنت أهنا هي العرب كلهم ،أو أهنا طلبت إليه
فعال أن يرشح عربيا فعمد إىل اختزال العرب يف بلده مصر ،ومل يعرف أديبا عربيا يستحق هذه
اجلائزة إال يف بلده مصر ،فقد ُرشح طه حسين من قبل و ها هو يرشح نجيب محفوظ ،والشيء
 -1ينظر:سامح كرمي.فوزه أعاد االعتبار لألدب العريب.جملة العريب.العدد .529الكويت.ديسمرب.2002ص87
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اآلخر هو طريقة انتقاء املرشحني لنيل اجلائزة ،إذ تبدو طريقة تُسيء إىل األكادميية أكثر مما ُحتسن
إليها ،فقد يبدو من خالل طلب األكادميية من أشخاص أن خيتاروا أشخاصا أدباء لريشحوهم،
أن الرتشيح يف حد ذاته سيكون وفق ميول شخصية أو عرقية أو قومية ورمبا دينية ومذهبية ،وهذا
ما سوف حيرم الكثري ممن يستحقوهنا حقا أن تتاح هلم فرصة الرتشيح.
والغريب أن نجيب محفوظ قد أعلن موقفا حازما من جائزة نوبل ،فقد قال يف ٍّرد عن سؤال
عن موقفه من اجلائزة لو منحت له .." :سأرفض هذه اجلائزة لو منحوين إياها ،ألن البعض اعتقد
أنين أدعو إىل السالم وكامب ديفيد من أجل احلصول على جائزة نوبل ،اليت تسيطر عليها
الصهيونية العاملية ،إنين أدعو إىل السالم يف نظر هؤالء لكي أحظى برضا تلك املنظمات اليت
تتحكم يف منح اجلائزة ملن تريد ،هلذا فإنين سأرفض جائزة نوبل لو ُمنحت يل بالفعل ألنين يف
احلقيقة غين عن رضا الصهيونية "( ،)195وملا حاز اجلائزة سئل :هل تستطيع أن ترفضها وقد سببت
لك الكثري من الصداع ؟ فقال " :أصدقكم القول  ،صداع نوبل أفضل من
عليها ،ألهنا أصبحت ملكا لألمة ،وتكرميا لألدب

عدم احلصول

العريب كله)196("..

وكان يوم الثالث عشر من أكتوبر  ،1988اليوم الذي تعلن فيه عادة األكادميية السويدية جلائزة
نوبل عن اسم الفائز يف ميدان اآلداب ،وكان اسم الفائز يف تلك السنة هو األديب املصري
نجيب محفوظ ،يقول جمال الغيطاني واصفا وقع اخلرب ذلك اليوم " :عندما أُعلِنت اجلائزة يوم
اخلميس ،ذهبت إىل البيت،كان عدد كبري من الصحفيني املصريني والعرب واألجانب أمام البيت
 -1اميان عايض العسريي.آراء جنيب حمفوظ يف ضوء العقيدة االسالمية.دار األمة للنشر والتوزيع.جدة.ط.2010.1ص60
 -2م ن.ص61
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الذي يقع يف الطابق األول من ٍ
بيت يطل على النيل الصغري ،الفرع األضيق ناحية اجليزة ،بعد
لقائي بالسيدة زوجته اليت كانت تواجه وضعا مل تعتده يف حياهتا اليت كانت متضي يف هدوء بعيدا
عن األضواء ،وكان تردد املقربني جدا على البيت الصغري الذي تقيم فيه األسرة منذ اخلمسينات،
ِ
دت فيها
شقة صغرية ،اُختري أثاثها بذوق رفيع،مل يُتَح يل دخوهلا قبل يوم نوبل إال مرة واحدة ،عُ ُ
األستاذ أثناء مرض عابر منذ سنوات ،كانت املقاهي أماكن لقائنا منذ بدأت عالقتنا عام تسعة و
مخسني ،يف ذلك اليوم بعد ظهر اخلميس األكتوبري،كان اجلميع يتساءلون عن املكان الذي
قصده األستاذ ،مل أكلف نفسي عناء السؤال ،خرجت من البيت قاصدا كازينو قصر النيل،
وهناك رأيته ،أقبلت عليه مهنئا ،مرحبا ،كان جيلس مع صحبه من احلرافيش القدامى"( ،)197كان
ذلك اليوم هو املنعرج يف حياة نجيب محفوظ وحياة مصر األدبية ،أصبح حديث وسائل اإلعالم
األجنبية واحمللية ،وقد استطاع فوزه باجلائزة أن يثري االهتمام الواسع برتمجة أعماله إىل اللغات
األجنبية ،يقول رجاء النقاش ":وهذه احلالة الثقافية اليت نشأت يف البالد األوربية وغريها من بالد
العامل مل تقتصر على االهتمام بأدب نجيب محفوظ ،بل سوف متتد إىل االهتمام بكل النماذج
األدبية العربية املتاحة يف اللغات األجنبية ،لقد أصبح لألدب العريب مجهور عاملي إىل جانب
اجلمهور احمللي وذلك بفضل جائزة نوبل ،بل لقد كان جلائزة نوبل تأثريها على العرب أنفسهم،

 -1مجال الغيطاين.اجملالس احملفوظية.م س.ص62
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فأقبلت طوائف كثرية من القراء على كتابات نجيب محفوظ إقباال منقطع النظري بعد فوزه باجلائزة
العاملية")198(.

.1.3حماولة االغتيال:
وبرغم هذه القيمة األدبية اليت أضحت قيمة وطنية يف بلده مصر ،إال أن فوزه باجلائزة أحيا
فكر إيديولوجي ،فقد اُُّهتم نجيب محفوظ
لدى كثريين صفة النقد املبين على تشبع ذايت ،ميليه ٌ
بتجاوز اخلطوط احلمراء يف كثري من رواياته ،حيث أصبح املمنوع من اجلنس والدين مها ما يُؤاخذ
هبما ،على نفوٍر منه من السياسة أعلنه يف كثري من مقاالته وحواراته ،وإن اتصف ذلك النفور
خوضه
سخط البعض ممن مهَّهم ُ
بشيء من اإلحياء و التلميح يف بعض رواياته ،إال أنه مل يبلغ به َ
يف اجلنس والدين ،وقد بلغت ذروة ذلك السخط حني كتب روايته " أوالد حارتنا " ،يقول نجيب
محفوظ  ":إن كتابايت كلها ،القدمي منها واجلديد تتمسك هبذين احملورين ،اإلسالم الذي هو منبع
قيم اخلري يف أمتنا ،والعلم الذي هو أداة التقدم يف حاضرنا ومستقبلنا ،أحب أن أقول أنه حىت
رواية "أوالد حارتنا" اليت أساء البعض فهمها مل خترج عن هذه الرؤية ،ولقد كان املغزى الكبري
الذي تُ ِّو َجت به أحداثها أن الناس حني ختلوا عن الدين ممثال يف "اجلبالوي" وتصوروا أهنم بالعلم
وحده ممثال يف "عرفة" أن يديروا حياهتم يف أرضنا اليت هي حارتنا ،اكتشفوا أن العلم بغري الدين
حتول إىل أداة شر ،فعادوا من جديد يبحثون عن"اجلبالوي" ،إن مشكلة "أوالد حارتنا" منذ
البداية أنين كتبتها رواية ،وقرأها بعض الناس كتابا..والرواية تركيب أديب فيه احلقيقة وفيه الرمز ،وال
 -2رجاء النقاش.يف حب جنيب حمفوظ.م س.ص39
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جيوز أن حتاكم الرواية إىل حقائق

تاريخ)199("..

ويقول يف موضع آخر ":وأما أوالد حارتنا ..فاهلل

يشهد بأنين ما كتبتها إال ألقول لرجل احلارة البسيط ،إنك تستطيع أن تقتدي بالرسل يف بيتك
رغم فقرك وهوانك ،وإن باب اخلري والبطولة مفتوح للجميع )200("..ويبدو غريبا أن حياول نجيب
السفر الضخم الذي جاوزت صفحاته نصف
محفوظ القول لرجل احلارة البسيط ..يف ذلك ِّ
األلف صفحة ،واملليء بالرموز واإلحياءات واإلسقاطات ،أنك تستطيع أن تقتدي بالرسل يف
بيتك ..كما يعرتف أنه صنع أبطاال على غرار األنبياء والرسل ،ولكن من يقرأ الرواية ميكنه أن
يعرف أهنم أبطال مزيفون ،ال حيملون من الصفات ما ي ِ
وجب االقتداء أو التأسي هبم كما يقول،
ُ
فصورُهتم تناقض احلقيقة ،ومل يتخلقوا باخللق الذي دعت إليه سائر الديانات السماوية ،فهم
يعاقرون اخلمر  ،ويدخنون ويتلفظون بشتائم منكرة ..ويبدو أن االضطراب الفكري والعقائدي
الذي خلفته رواية أوالد حارتنا ،أجرب نجيب محفوظ على القول" :إن رواية أوالد حارتنا هي ابن
غري شرعي يل ،ولكنين ال أستطيع أن أتربأ

منه)201("..

وقد نشرت رواية "أوالد حارتنا" مسلسلة يف جريدة األهرام بداية من سنة  ،1959وملا كان
مفهوم التطاول على الذات اإلهلية قد ظهر لبعض اهليئات الدينية يف مصر وعلى رأسهم جامعة
األزهر ،توقف النشر يف السنة ذاهتا ،وقد وافق نجيب محفوظ على أال تُطبع روايته يف مصر حىت

 -1م س.ص297
 -2حممد حيي و معتز شكري .الطريق إىل نوبل1988عرب حارة جنيب حمفوظ.الدار املصرية للنشر والتوزيع.القاهرة.ط.1989.1ص107
 -1م س.ص 109
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يأذن األزهر( ،)202وقامت دار اآلداب اللبنانية بطباعتها ونشرها سنة  ،1967ومل تدخل مصر إال
متخفية بني أيدي القراء ال تظهر علنا ،ومل يتم طبعها وال نشرها يف مصر إال يف سنة .2006
وملا كانت مصر بداية من سنوات السبعينيات وحىت التسعينيات من القرن املاضي تشهد أعمال
عنف يقودها تيارات دينية متشددة أعلنت أن نجيب محفوظ قد بلغ مرحلة اإلحلاد من خالل
كتاباته ،وأن أمر تصفيته أصبح ضرورة ،هذا اإلعالن جاء نتيجة ملا قاله اإلسالمي املصري
املتشدد عمر عبد الرحمان يف وصف ما كتبه سلمان رشدي يف آيات شيطانية ،بأنه لو اقتص
من نجيب محفوظ ملا جترأ سلمان رشدي و كتب

ما كتب)203(.

ونفذت اجلماعات املتشددة هتديدها يف يوم مجعة من أكتوبر من العام  ،1994يقول جمال
الغيطاني" :بعد نشر صورة الشاب الذي غرس السكني يف عنق األستاذ عصر يوم اجلمعة هذا،
فت نظري شاب يرتدي اجلينز جيلس حتت
تذكرته ،يف مرة كنت أنتظر األستاذ ،كان اجلو حارا ،لَ َ
الشرفة املغطاة حيث يعش األستاذ يف الطابق األرضي ،شرفة بعرض الشقة ،زجاجها مسيك ،مسور
بقضبان مزخرفة ،وأضافت السيدة عطية اهلل رفيقة عمر األستاذ نباتات شكلت حديقة صغرية
مبهجة تغطي الطابق كله ،تطلعت إىل الشاب الذي بادلين النظر احلادَ ،ث تشاغل بتقطيع ورق
كان حيمله إىل قطع صغرية ،مل ِ
يبد رد فعل ،بل استمر قابعا مكانه ،فكرت ،رمبا يستظل من احلر،
لكن صورته قفزت إىل ذهين بعد أسابيع عندما نُشرت ،إنه الشاب نفسه الذي تقدم من األستاذ

 -2ينظر:نبيل فرج.حمفوظ حياته وأعماله.هيئة الكتاب.القاهرة.1986.ص79
 -3ينظر :إميان عايض العسريي.م س.ص57
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عصر ذلك اليوم "اجلمعة" ليصافحه بيد وليغرس بيده األخرى سكينا قدمية مقبضها خملوع ،طعنةٌ
وضعت حدا حلقبتني متمايزتني ،خمتلفتني

متاما)204(".

.1.4وفاته و مؤلفاته:
بعد أن بلغ من العمر مخسا وتسعني ،سنة تويف يف الثالثني من أوت ،أغسطس ،2006وقد
أضاف إىل املكتبة العربية ما يقارب اخلمسني ُمؤلفا وهي
 عبث األقدار أو حكمة خوفو سنة
 رادوبيس سن

ة

.1943

 كفاح طيبة سن

ة

.1945

 القاهرة اجلديدة سنة

.1945

 خان اخلليلي سن ة

.1946

 زقاق املدق سن ة

.1947

 السراب سن

ة

.1948

 بداية وهناية سن

ة

.1949

 بني القصرين سن

ة

.1956

 قصر الشوق سن

ة

.1957

 السكرية سن

ة

.1957

.1939

 -1مجال الغيطاين.اجملالس احملفوظية.م س.ص66.65
-2ينظر:جنيب حمفوظ.حول التدين والتطرف.الدار املصرية البنانية.ط.1996.1ص199.198.197
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)205(:

 اللص والكالب سن ة

.1961

السمان و اخلريف سنة
ِّ 

.1962

 الطريق سن

ة

.1964

 الشحاذ سن

ة

.1965

 ثرثرة فوق النيل سن ة

.1966

 مريامار سن

ة

.1967

 أوالد حارتنا سن

ة

.1967

 املرايا سن

ة

.1972

 احلب حتت املطر سنة

.1973

ة

.1974

 حكايات حارتنا سنة

.1975

 حضرة احملرتم سن ة

.1975

 الكرنك سن

 ملحمة احلرافيش س

نة

.1977

 عصر احلب سن

ة

.1980

 أفراح القبة سن

ة

.1981

 ليايل ألف ليلة سن

ة

.1982

 الباقي من الزمن ساعة سنة

.1982
180

 أمام العرش سن

ة

.1983

 رحلة ابن فطومة سن

ة

.1983

 العائش يف احلقيقة سن ة

.1985

ة

.1985

 يوم مقتل الزعيم سن

 حديث الصباح واملساء سنة

.1987

ة

.1988

 قشتمر سن

إىل جانب جمموعات قصصية من بينها :مخارة القط األسود ،احلب فوق هضبة اهلرم ،الشيطان
يَعِظ ،حتت املظلة ،التنظيم السري ،دنيا اهلل ،الفجر الكاذب ،أحالم فرتة النقاهة ،شهر

العسل)206(..

.1.5مراحل الكتابة عند حمفوظ جنيب:
كثريٌ من الكتابات النقدية والتحليلية ألعمال نجيب محفوظ ترى أن الرواية لديه متر بثالث
مراحل ،حيث يقول محمود أمين العالم  ":لسنا حباجة إىل ٍ
حبث إلثبات أن الرواية العربية عند

 -1ينظر :م س.ص 199
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نجيب محفوظ قد مرت مبراحل ثالث ،املرحلة التارخيية فاملرحلة االجتماعية َث املرحلة الفلسفية
")207(.

.1.5.1املرحلة التارخيية:
وجيسدها رواياته الثالث األوىل وهي" :عبث األقدار" سنة " ،1939رادوبيس" سنة

1943

و"كفاح طيبة" سنة  ،1944والرواية األوىل تُ ِدين سياسة االستبداد والقوة وتسخر منهما ،والثانية
تنتقد الفساد امللكي ،والثالثة تتحدث عن قضية حترير وادي النيل سياسيا واجتماعيا.
والسؤال هو :ملاذا كانت هذه املرحلة هي بداية روايات جنيب حمفوظ؟
يق يرى أن البداية بروايات
وقد أجاب الن قاد عن هذا السؤال أو إهنم حاولوا اإلجابة عنه ،ففر ٌ
أمر طبيعي إذا ما قِيس إىل مرحلة الشباب ،ففي هذه املرحلة حياول الكاتب  -حبماس
تارخيية ٌ
عنفوان الشباب -أن يبلغ من جمد بلده بالتاريخ ما ال يستطيع أن يبلغه بالواقع ،ففي مصر كانت
حضارة فرعونية قدمية مل تزل إىل اآلن شواهدها موجودةَ ،ث إن كثريا من األدباء على اختالف
مراحلهم العمرية يف تلك املرحلة ،بني سنوات العشرينيات وهناية األربعينيات ،حاولوا مبا أوتوا من
قوة ٍ
بيان أن يلحقوا ركب السياسة ،فقد ظهر يف مصر قادةٌ وطنيون من مثل مصطفى كامل
وسعد زغلول ،بعثوا يف شعبهم َحاس الوطنية ،فراحوا يبحثون عن كل ما يدعم عزة بلدهم
وجمده ،وليس أسهل من احلديث عن ٍ
جمد قدمي فرعوين يبعث يف النفوس الشعور بضرورة إحيائه و
السري على طريقه.
 -1حممود أمني العامل.تأمالت يف عامل جنيب حمفوظ.دار اآلداب.بريوت.1970.ص21
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خيل كله من البحث عن اجملد الضائع ،إال أن األمر أبسط من
وفر ٌ
يق آخر رأى أن األمر وإن مل ُ
ذلك ،وال يكاد يعدو هروبا من مواجهة القهر البوليسي الذي ساد مصر يف تلك املرحلة حتت
حكم أحزاب والؤها للقصر امللكي الذي يوايل اإلنكليز ،وقد كان مفهوم اإلحياء و التلميح والرمز
من خالل الكتابة الروائية ،هو الرابط بني َدوِر الكاتب الذي يستدعي إحياء العقول ولَفت
انتباهها إىل الواقع من خالل التاريخ ،والعمل الوطين بشكل عام الذي يستدعي هو اآلخر احليطة
واحلذر.
وقد كان هلذه الروايات الثالث داللةٌ رمزية ،تقدم إىل القارئ وإىل األدب بشكل عام أسلوب
الكاتب يف مرحلته األوىل ،حيث بَ َدت شخصيات الروايات الثالث شخصيات عامة مثل :امللك،
الكاهن و القائد ..غاب عن الكاتب أن جيعلهم أحياء لدى القراء ،فهو يقدمهم كما لو كانوا
جمموعةً من اخلطباء الذين ال يدل ما يقولونه على احلياة داخلهم ،حيا ُهتم النفسية واالجتماعية،
كما أن الطابع التارخيي العام قد انعكس على البناء اللغوي ،سواء يف السرد أو احلوار ،فالسرد
يغلب عليه الفخامة و الرصانة ،ولغة احلوار فصيحةٌ تبلغ فصاحتها أحيانا حد التعقيد.
.1.5.2املرحلة االجتماعية:
ويسميها البعض مرحلة الواقعية النقدية ،وإن كانت كل رواياته أثناء هذه املرحلة أو بعدها
نسب إىل الواقعية ،وإن أُ ِضيف إليها تسميات أخرى كالتسجيلية أو الفلسفية ،حيث يقول
تُ َ
ِ
كنت أقرأ أعنف
كنت أكتب طبقا للمنهج الواقعي ،يف نفس الوقت الذي ُ
نجيب محفوظُ " :
اهلجوم على الواقعية ،كان األدب العاملي احلديث قد تَعرض للواقع عرب مئات األعمالَ ،ث انكفأ
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إىل الداخل ،إىل تيارات الوعي والالوعي وما وراء الواقع ،لكن بالنسبة يل وللواقع الذي أعرب عنه،
ِ
كنت
مل يكن قد عُوجل معاجلة واقعية بَع ْد حىت أُقدم على استخدام األساليب األدبية احلديثة اليت ُ
ٍ
وصف يف ظاهرة ،ومل تُرصد عالقاته ،لكنين اآلن أعتقد
أقرأ عنها وقتئذ ،كيف أغوص إىل واق ٍع مل يُ َ
سليما ،وكان مما يزيد األمر صعوبةً أننا نفتقد الرتاث الروائي يف األدب
أن إدراكي كان ً
العريب)208("..

وهي مرحلةٌ واقعية تنتمي كما قال نجيب محفوظ إىل املنهج الواقعي ،ولكن التصنيف ِوفق ما
سوف يكتبه بعد هذه املرحلة هو ما سوف حيدد امسها ،فاجملتمع املصري هو بطل روايات هذه
املرحلة اليت تبدأ من

"القاهرة اجلديدة" وتنتهي بالثالثية" :قصر الشوق""،بني القصرين"

و"السكرية" ،ووجه االختالف بينها واملرحلة السابقة هلا واضح كل الوضوح ،فاملرحلة األوىل
تارخيية ،أبطاهلا وأحداثها بعيدون كل البعد زمنيا ومكانيا عن مصر القرن العشرين ،أما املرحلة
الثانية فهي مرحلةُ اعتناق نجيب محفوظ لواقع جمتمعه ،وقد حاولت كثريٌ من الدراسات منذ
تفسري األدب والرواية خاصة تفسريا اجتماعيا ،حيث أََوت هذه الدراسات
بداية القرن العشرين
َ
إىل ما أفضى إليه تطور علم االجتماع نفسه ،وفرضت وجودها إىل جانب احملاوالت النقدية
األخرى اليت فككت األدب إىل زوايا نفسية وتارخيية وفنية (209)..وهو املفهوم الذي أكده هامفري
هاوس  Humphry houseيف كتابه "عامل ديكنز" حيث قال ":إن النقد األديب وبشكل خاص ما
 -1مجال الغيطاين.جنيب حمفوظ يتذكر.م س.ص42

2-see :Diana Spearman.The Novel and society.London.Routledge and Kegan Paul.p87
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يُسمى بالتاريخ األديب صار اجتماعيا بصورة أكرب ،وإنه من احلقائق اليت ال يشك هبا ناقد أبدا،
أن الكاتب العظيم هو مثرة القوى االجتماعية يف زمنه ،وأنه يعكس هذه القوى ويعدهلا يف
أعماله)210("..

وهو األمر الذي أكده نجيب محفوظ حني رأى أن الكاتب ال ميكن أن يكتب إال عن تلك
اجملموعة من اجملتمع اليت ينتسب إليها ،فانفعاالته انعكاس النفعاالهتم وجتارهبم وهو منهم وهم
منه ،ولذلك يكتب عنهم.
والفارق كما يبدو بني تعريف هامغري هاوس و نجيب محفوظ فارق كبري ،إذ إن األول برغم
البعد االجتماعي الكبري الذي غلب على تعريفه ،إال أنه َحتفظ واحتاط وقال":صار اجتماعيا
بصورة أكرب" ،أما نجيب محفوظ فإنه ال ميكن أن يكتب عن شيء آخر إال عن تلك اجملموعة
من اجملتمع اليت ينتسب إليها ،وقوله هذا يثري حتفظات كبرية ،إذ إن كثريا من التعريفات هي وليدة
اإلجابة عن سؤال يف تلك اللحظة ،فمن البديهي أن نقول ردا على اختصاره ملناهج الكتابة يف
منهج واحد ،أن الرواية أنواع ،ونذكر أن من تلك األنواع الرواية التارخيية اليت كتب حوهلا ثالثة
روايات ،ومن بني تلك األنواع روايات خيالية تُنسب إىل امليتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة ،ونتساءل
عن روايات تتحدث غزو كائنات فضائية لكوكب األرض ما عالقة كاتبها مبجتمعه؟ هل تعكس
هذه الروايات بأحداثها و شخصياهتا اجملتمع الذي ينتمي إليه املؤلف؟.

1- Humphry house.The Dickens World.2nd Ed.London.Oxford University Press.p15
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ومن أجل ذلك فسنُ ِ
قصر تعريف نجيب محفوظ للرواية على املرحلة االجتماعية من أعماله،
وسنقول أن الروايات اليت كتبها يف تلك املرحلة جتسد تعريفه ذلك ،وهي مثاين روايات ،إذا ما
اعتربنا أن كل ٍ
جزء من ثالثيته هو رواية مستقلة ،وقد ذكر غالي شكري أن نجيب محفوظ كتب
مجيع قصصه الواقعية  -اليت نقول
أهنا متثل املرحلة االجتماعية -كتبها أثناء عمله يف وزارة األوقاف وفقا للرتتيب
 القاهرة اجلديدة :من سبتمرب  1938إىل أبريل

.1939

 خان اخلليلي :من سبتمرب  1940إىل أبري ل

.1941

 زقاق املدق :من سبتمرب  1941إىل أبري ل

.1942

 بداية و هناية :من سبتمرب  1942إىل أبري ل

.1943

ل

.1944

يت  1946و

.1952

 السراب :من سبتمرب  1943إىل أبري
 الثالثية :وكتبها بني سن
أما تواريخ نشر هذه الروايات
 القاهرة اجلديدة :

1945

 خان اخلليل ي:

1946

دق:

1947

 زقاق امل

فهي)212(:

 -1غايل شكري.دراسة يف أدب جنيب حمفوظ.مكتبة الزناري.القاهرة.1964.ص347
 -2م ن.ص348.347
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اآليت)211(:

راب:

1948

 الس

 بداية و هن اية:

1949

 بني القص رين:

1956

 قصر الش وق:

1957

 السك

رية:

1957

أما أحداث هذه الروايات فتقع يف الفرتات الزمنية اآلتية:
 القاهرة اجلديدة و بداية وهناية :قُبيل احلرب العاملية الثانية.
 خان اخلليلي و زقاق املدق :خالل احلرب العاملية الثانية.
 السراب :ال ميكن حتديد أحداثها زمنيا.
 الثالثية :بني أواخر احلرب العاملية األوىل وأواخر احلرب العاملية الثانية :1944.1917بني
القصرين ، 1919-1917 :قصر الشوق ، 1927- 1924 :السكرية.1944 1935 :
أما ما يُلفت االنتباه حقا فهو هذا التحول املفاجئ يف طبيعة مواضيع أعماله الروائية ،فقد
كانت سنة  1944هي السنة اليت أعلن فيها نجيب محفوظ هناية جتربته يف كتابة األعمال التارخيية
املباشرة ،فقد كانت رواية "كفاح طيبة" هي الرواية اليت سيعقبُها بداية الكتابة الواقعية ،ومل يكن
الفاصل الزمين كبريا ،فعام واحد فقط أحدث انقالبا جذريا يف فن الكتابة عند نجيب محفوظ،
فالفارق بني الكتابة يف التاريخ وعن حقبة تارخيية مبكاهنا وزماهنا وأحداثها وشخصياهتا ،والكتابة
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الواقعية مبكاهنا وزماهنا وأحداثها وشخصياهتا أيضا يبدو ضيقا ،ويبعث على التساؤل عم بعث
على هذا التغري يف خط الكتابة؟ وإن كانت اإلجابة عن هذا السؤال أيضا تبدو من خالل كث ٍري
من املراجع مقتضبةُ ،حتاول اختزال هذا التحول يف ٍ
مجلة واحدةٍ هي أنه ال بد لكل ٍ
كاتب أن مير
ُ َ
مبراحل أثناء كتابته.

ووجه االختالف بني املرحلة التارخيية واملرحلة االجتماعية تُعرب عنه عناصر كثرية ،نذكر من أمهها :
.1.5.2.1اللغة :واللغة يف رواياته التارخيية لغةٌ رصينة قوية ،يف تركيبها فخامة ،اختار هلا نجيب
محفوظ من األلفاظ ما يقدمها يف ٍ
األمر األول أهنا ُكتِبت ليقرأها
شكل ُمتكلف يُوحي بأمرينُ ،
ذو ٍّ
حظ من اللغة ،إِ ْذ ليس لِ َمن تعود اللغة البسيطة أن يفقه كثريا من ُمفرداهتا املنتقاة بعناية ،كما
أنه ال بد للقارئ من الصرب إ ْذ َغلَب على كث ٍري مما احتوته هذه الروايات التارخيية الوصف الذي
تُشكله مفردات ُمعقدة ،ويتخلله حو ٌار طويل بني الشخصيات التارخيية ،واألمر الثاين أن لغة
معظم الشخصيات  -إن مل يكن كلها -تبدو متشاهبة ال تدل على املستوى الفكري والطبقي لكل
شخصية ،فالكل لغتُه راقية ُمغرقة يف العمق ،وهذا ما ُخيالف دور اللغة يف النص الروائي ،فمن
املفرتض أن تكون من العناصر اليت تدل القارئ على الدرجة الفكرية االجتماعية لشخوص
ُ
الرواية ،ومن ذلك هذا احلوار من رواية "عبث األقدار:
" فقال هلا فرعون حبدة وبلهجة آمرة شديدة الوقع ال تُبقي على الرتدد:
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 فما الذي ينبغي أن يُقال؟ تكلمي.فاندفعت املرأة إىل الكالم خبوف قائلة :لقد أحست مواليت السيدة رده ديديت بدبيب آالم
كنت ضمن الوصيفات الالئي أحطن بفراشها خيففن عنها باحلديث تارةً
الوضع منذ الفجر ،و ُ
وبالعقاقري تارًة أخرى ،وقبُيل الوضع بزمن يسري دخل علينا الكاهن األكرب ،وبارك سيديت وصلى
للرب رع صالة حارة ،وكأنه أراد أن يشرح صدر سيديت املعذب و خيفف عنها ويالت الساعة،
فبشرها بأهنا ستلد طفال ذكرا ،وأنه سريث عرش مصر املكني ،وحيكم وادي النيل خليفةً لإلله رع
أتوم .
وقال هلا وهو ال ميلك نفسه من الفرح حىت لكأنه نسي وجودي ،أنا اليت ال حتظى مبثلي غريُها
بصر سيدي علي
بثقته ،إن متثال الرب املقدس َزف إليه هذه البشرى بصوته الرباين ،وملا وقع ُ
صدره و ارتسم القلق على وجهه ،ولكي يأمن شر الوسواس قبض علي وحبسين يف خمزن
انقبض ُ
انطلقت به يف الطريق إىل"منف" إلبالغ
احلبوب ،ولكنين متكنت من الفرار ،وامتطيت جوادا و
ُ
امللك ما مسعت ،والظاهر أن سيدي أحس بفراري ،فأرسل يف طليب هؤالء اجلنود الذين لوالكم
لقادوين إىل

حتفي)213("..

واللغة كما تبدو على لسان هذه الوصيفة اجلارية ،لغةٌ ال تدل على اختالف يف املستوى بني ما
تقوله وما يقوله األرفع منها شأنا ،فهي فصيحة ،تروي ما جرى يف عبارات منمقة ال تدل على
الفارق بني مستواها االجتماعي ومستوى فرعون ومن حوله شأنا.
 -1جنيب حمفوظ .األعمال الكاملة.اجمللد األول.مكتبة لبنان.بريوت.ط.1990.1ص52
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ويشبه هذه اللغة إىل حد بعيد ،ما جاء يف رواية " رادوبيس" .." :وقد أسندت رأسها إىل
املقعد يف تر ٍاخ واستهانة ،وقالت بلهجة مل خت ُل من سخرية:
 إنه ليوم عظيم يا صاحبة اجلاللة سيُذكر لقصري يف التاريخ..والتهب وجه امللكة غضبا ،فقالت بانفعال:
مل تعدي احلقيقة ،فسيُذكر قصرك هذه املرة ذكرا مجيال ال كما تعود أن يذكره الناس..فنظرت إليها بسخرية تسرت غيظا وخنقا ،وقالت:
 أالَ ُسحقا للناس ،أيذكرون بالسوء قصرا جيعله موالهم مرتعا لقلبه و هواه..وتلقت امللكة هذه الطعنة جبلَد ،ونظرت إىل الغانية نظرًة ذات معىن وقالت:
 ليست امللكات كغريهن من النساء يشغلن قلوهبن باحلب.. -أحقا يا مواليت ..كنت أحسب امللكة امرأة بعد كل

شيء)214("..

يصعب مالحظة االختالف يف هذا املقطع وغريه من هذه الرواية بني شخصية وأخرى ،وما زاد
و ُ
اللغة تشاهبا يف هذا العمل الروائي ،هو التطابق الواضح بني لغة الراوي ولغة الشخصيات األخرى،
ولعلها من األسباب اليت تدعو النقد دائما إىل احلديث عن ِميزة العمل التارخيي وحداثة الكتابة
الروائية للكاتب نفسه.

 -1م س.ص277
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أما يف األعمال االجتماعية ،فقد َع َمد نجيب محفوظ إىل لغة أخرى ال تشبه لغته اليت كتب هبا
يف أعماله األوىل التارخيية ،فقد غادر اللغة الفخمة القوية إىل أسلوب لغوي ولغة توازي واقعية العمل
الروائي ،فظهر للقارئ أن الكاتب يف هذه الروايات الواقعية قد حترر من دافعني كانا يقفان بني أن
يتكلف اللغة واللغة البسيطة الدالة ،فالدافع األول كان الكتابة التارخيية نفسها ،فهي تدفعه إىل أن
يكتب بلغة سليمة قوية ،فهو ال يستطيع كما ظهر يف رواياته الثالث أن جيد أي مربر يدعوه أن
ودوره
تكون لغتُه بسيطة ،إ ْذ إنه ال يعرف تلك املرحلة اليت كتب عنها إال من خالل ُكتُب التاريخُ ،
األكرب ورمبا األهم هو أن يتمكن من صناعة قصة هدفُها التعريف باحلادثة التارخيية من خالل حبكة
هما إ ْذ إن معرفة
تتضمنها بداية ووسط وهناية ،أما لغة ذلك كله فيبدو أهنا لن تكون هدفًا ُم ًّ
املصريني بتارخيهم هي األهم  -كما سبق  -والدافع الثاين الذي جتلى يف كتابته االجتماعية هو حترره
من ٍ
ٍ
كاملة ُميليها إبداعُه املطلق لرواياته
قيد فرضه التاريخ الذي ال ميكن أن يُغري فيه ،إىل حرية
الواقعية ،فهو َمن خلق أحداثَها وشخصياهتا وكل شيء فيها ،فيستطيع بذلك أن جيعل لغة
شخصياته ولغة العمل الروائي تالئمان أحداثَها اليت جتري يف القرن العشرين.
وبالرغم من ذلك فإن اللغة شكلت جسرا كان البد من املرور عليه حىت يتجاوز أ َثر املرحلة
ختل
التارخيية ،وهذا ُ
اجلسر هو روايتُه األوىل من املرحلة االجتماعية وهي "القاهرة اجلديدة" اليت مل ُ
كلها من احلزم اللغوي الذي طبع املرحلة السابقة ،ولكنه كان أيضا مؤشرا واضحا يؤكد حماولة ختلي
ٍ
أسلوب جديد يوافق طبيعة املوضوع الواقعي االجتماعي .
املؤلِّف عن أسلوبه القدمي إىل
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ومن ذلك لغة الراوي يف رواية "القاهرة اجلديدة" اليت بَ َدت متأثرة إىل حد كبري بلغة املرحلة األوىل
آت حيارى ،وعلى األرض انطلقت مجاعات الطلبة،كانوا يغادرون
حنو" :يف السماء دارت َح َد ٌ
ا ِلفناء اجلامعي إىل الطريق مشتبكني يف أحاديث شىتَ ،ث الحت بينهم مجاعة من الطالبات ال
جتاوزن اخلمس ،يسرن يف َخف ٍر وخيلصن جنيا ،وكان ظهور الفتيات يف اجلامعة ال يزال حدثا طريفا
يستثري االهتمام والفضول ،خاصة للطلبة املبتدئني ،فجعل هؤالء يتبادلون النظرات ويتهامسون،
ورمبا َعلَت أصوا ُهتم فبلغت آذان

زمالئهم)215("..

وسوف لن يتغري هذا األسلوب اللغوي املنمق يف الرواية كلها ،ومن أمثلة ذلك يف الصفات
األخرية من العمل الروائي " :وضحك احلاضرون  -من اجلنسني  -ضحكا عاليا ،وابتسم حمجوب
يُداري هزميته ،وقد أفرخ روعُه ،وارتاح إىل تفرده بالدفاع عن" القومية املصرية " ..ولبث يلتقط
شاردا ذاهالً حىت الحت احلدائق ساهرة يف
األحاديث من هنا وهناك ،طورا يف يقظة وانتباه ،وطورا ً
ضوء القمر كأعذب

األحالم)216("..

يرى حسن عليان أن هناك فرقًا بني الراوي والرواية ،فالراوي هو الذي يقوم برواية احلكاية،
فوضه راويًا ختييليًّا للحكاية ويقدمها للقارئ املتخيِّل ،وهو احلكيم الفيلسوف
وخيتاره الكاتب ليُ ِّ
عمق فيه ،ووقف على مكنون احلياة اخلافية واألماكن اجملهولة
معن النظر يف كل شيء ،و تَ َّ
الذي أَ َ
 -1جنيب حمفوظ.القاهرة اجلديدة.دارالشروق.القاهرة.ط .2007.2ص05
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ونقلها إلينا يف النص الروائي ..وهو قناع كغريه من األقنعة يتسرت خلفها الكاتب لصياغة رؤيته
ومواقفه وإيديولوجيته..أما الرؤية فهي الطريقة اليت يعتمدها الراوي لبناء احلدث أو احلبكة من وجهة
نظر

معينة)217(..

إذًا فلغة الراوي يف " القاهرة اجلديدة " اقرتبت من التكلف وأحالت القارئ على مفردات وتراكيب
ٍ
بالغية متأثرة باألسلوب القرآين تارةً حنو .." :يسرن يف َخ ْف ٍر و خيلصن جنيا "
وبأسلوب شعري تارةً
أخرى حنو" :وطورا شاردا ذاهال ،حىت الحت احلدائق ساهرةً يف ضوء القمر كأعذب األحالم ".
أما لغة احلوار يف الرواية فقد اختلفت عن احلوار يف العمل التارخيي ،فلغة احلوار وإن كانت ال
تزال حتتفظ بقوة مفرداهتا إال أن املؤلف أراد يف " القاهرة اجلديدة " أن يُضفي بعض الواقعية اللغوية
بعضا من
اليت تدل على املكان و الزمان وتكوين الشخصيات ،فهو يُضيف إىل كث ٍري من احلوارات ً
الكلمات العامية اليت أَلِف املصريون أن يتحدثوا هبا فيما بينهم من مثل:
ٍ
حبماس وإميان -:مهتك ،مهتك يا بطة ،فعلى نتيجة سعيك يتوقف مصرينا  ..ستدخل دنيا
"فقال
يا عم واآلن دعين أقدمك إىل العروس و

والديها)218("..

والكلمات والرتاكيب العامية قليلة،مل تُستعمل إال يف مواضع رأى نجيب محفوظ أنه ال بأس
منها إن كان يف استعماهلا ما يفيد القارئ وال يُفسد اللغة الفصيحة.

 -1جنيب حمفوظ.القاهرة اجلديدة.م س.ص122
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.1.5.2.2الشخصيات :وهي يف الروايات التارخيية ،شخصيات تارخيية ،حاول نجيب محفوظ أن
يقدمها للقارئ حية متحركة ولكن عقبة الواقعة التارخيية حالت دون ذلك ،فهو وإن حاول يف
"عبث األقدار" أن يفك قيد كل شخصية وجيعلها تبدو متحررة من قَ َدرها الذي يتحكم يف
املؤلِّف وال يتحكم فيه املؤلِّف ،إال أن هناية كل ذلك كانت جاهزًة ،يعرفها من يقرأ ُكتُب التاريخ،
ولذلك بَ َدت شخصيات تلك الروايات كشخصيات املسرحيات اليت يُعاد عرضها يف كل مرة وأمام
نفس اجلمهور ،يف مقابل ذلك كانت شخصيات روايات نجيب محفوظ االجتماعية متحررة،
قدرها ،فهو ال يتوقع ما سوف تفعله وال يتوقع ما تفكر به.
يشعر القارئ أهنا متلك َ
أكثر التصاقا بالواقع من روايته االجتماعية الواقعية
وقد كانت شخصيات رواية "خان اخلليلي" َ
األوىل ،اليت كانت نقطة االنطالق حنو الكتابة الواقعية ،كما كانت نقطة النهاية ألسلوب كتاباته
التارخيية ،وقد اختار نجيب محفوظ لشخصياته يف "خان اخلليلي" احلي القاهري العتيق ،حىت
يكون املكان الذي تدور فيه أحداث حياهتم ،كما اختار أن يكون اسم هذا احلي هو عنوان
الرواية ،اليت تُصور حياة أسرةٍ من الطبقة الربجوازية الصغرية ،تنتقل من حي السكاكيين إىل حي
احلسني هربا من غارات الطائرات أثناء احلرب العاملية الثانية ،وتدور الرواية أساسا حول االبن
األكرب أحمد عاكف الذي بلغ األربعني من عمره و لكنه مل يتزوج ،ومل تتضح رؤيته االجتماعية
والفكرية فيعيش يف قوقعة من اخلجل و

الرتدد)219(.

 -1ينظر:عبد احملسن طه بدر.الرؤية واألداة.جنيب حمفوظ.دار املعارف.القاهرة.ط.1984.2ص273
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ومن خالل نافذة غرفته يلتقي نوال الفتاة اليت تنمو عالقته هبا ،ولكن شقيقه األصغر املوظف

-

بعد أن يسكن معهم يف البيت نفسه  -تنشأ بينه وبني الفتاة عالقة عاطفية تنتهي باخلِطبة ،إال أن
هذا الشقيق ميرض مبرض "السل" فينهي ِخطبته بالفتاة ،ليموت بعد ذلكَ ،ث يُعاود أحمد عاكف
احلنني إىل نوال وهكذا..
والرواية وإن اكتفى نجيب محفوظ بتحليل اجلانب النفسي والفكري لشخصية أحمد عاكف،
إال أنه استطاع أن يقدم شخصيته الرئيسية إىل القارئ تقدميًا مفص ًال يدل على ٍ
اضح من
انتقال و ٍ
ُ
آيل ال يدل على
منط احلديث عن الشخصيات حديثًا يُوحي أهنا تتكلم داخل الرواية بشكل ٍّ
ٍ
موجودا خلف شخصية
بشكل كامل ،فكان نجيب محفوظ
حياهتا النفسية وال العقلية
ً
محجوب عبد الدايم يف رواية "القاهرة اجلديدة" ،يشعر القارئ بذلك من خالل القفز على
التفاصيل وعدم اخلوض داخل الشخصية واالكتفاء مبا يقوله الراوي ُم ِّ
قدما ملا سوف
عقبا أو ُم ِّ
تفعله أو تقوله ،أما شخصية أحمد عاكف يف "خان اخلليلي" ،وإن مل يتخلص نجيب محفوظ
ٍ
بشكل كامل ،إال أن اختيار مشكلتها النفسية اليت ُحييطها الرتدد والعجز واخلجل،
من حراسته هلا
يبني أن املؤلف استطاع أن خيلق شخصية متعددة األبعاد هلا حياهتا الداخلية وحياهتا اخلارجية.
وقد جعل نجيب محفوظ من شخصية أحمد عاكف متثل مزجيا من العناصر املرفوضة واملقبولة
لدى الكاتب نفسه ،فهو و إن كان طموحا بدرجة قاسية ومبال ٍغ فيها ،إال أن طموحه ليس
طموحا ماديا حيوانيا ،فهو يطمح إىل اجملد كما يطمح إىل املرأة ،وقد بدأت مأساته حني توقف
195

والده عن العمل ،لي ِ
قدم على التضحية بتعليمه العايل من أجل أسرته ،ولكنه برغم ذلك يبقى
ُ
صابرا راضيا مع إميانه و

تدينه)220(.

أما شخصية رشدي شقيقه األصغر ،فقد كانت النموذج املرفوض بالنسبة للمؤلف ،فهو
شخصية متمردة مشدودة إىل خارج خان اخلليلي حيث أصدقاؤه القدامى يف حي "السكاكيين"،
أين توجد اللذة املادية املتمثلة يف اخلمر والنساء والقمار ،فنرى أن املؤلف عاقبه أقسى عقاب حني
سلط عليه املرض َث

املوت)221(.

وحكْم نجيب محفوظ على الطبقة االجتماعية وعلى البشر الذين ينتمون إليهاُ ،خي ِ
ضع
ُ ُ
خالصا إذا
شرا
شخصياته الروائية -كما ظهر يف خان اخلليلي -لتقسيم ثنائي حاد ،فيُصبح البشر ًّ
ً
سيطرت عليهم غرائزهم املادية احليوانية وفقدوا اإلميان ،وكلما اشتدت وطأة غرائزهم املادية واشتد
ومسَت أرواحهم ،وآمنوا إىل عقيدة من
طموحهم إليها ،تعاظم ُّ
شرهم ،أما إذا استيقظت ضمائرهم َ
العقائد وأخلصوا هلا ،وضحوا من أجلها ،واستطاعوا ضبط نزواهتم احليوانية املادية وقهروها ،فقد
يق ثالث يقع بني املنزلتني ،خيلطون عمال صاحلا بآخر سيء ،وهؤالء
أصبحوا خريا
خالصا ،وفر ٌ
ً
ليسوا شرا خالصا وال خريا خالصا ولكنهم بني ذلك كله.
وحيملنا هذا التصور لرؤية نجيب محفوظ على رفض ما ُز ِع َم من كونه ال يكتب إال عن
الربجوازية الصغرية ،ألن املؤلف يكتب يف الواقع عن اخلريطة االجتماعية الشاملة للقاهرة بطبقاهتا
 -1ينظر:م س.ص272
 -2ينظر:م ن.ص.273.272
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الثالث ،ولعل مربر هذا الزعم يكمن يف االكتفاء بأن جيعل من الطبقتني األرستقراطية والكادحة
حمط ِ
ات عبور ،بينما ي ِ
قص ُر حركة الشخصيات على الطبقة الوسطى*،كما يفسر هذا التصور أيضا
ُ
ما نُدركه من ٍ
تشابه وتكرا ٍر بني شخصيات روايات نجيب محفوظ املختلفة ،وسبب هذا التشابه
يكمن يف أن انتماء شخصية من الشخصيات إىل طبقة من الطبقات ُحي ِّملُها بصورةٍ آلية الكثري
من صفات تلك الطبقة ،كما أن انتماءها إىل طائفة البشر املاديني أو الروحيني ُحيملها بنفس
اآللية جمموعة من الصفات

الثابتة)222(.

ٍ
وخي ِ
وحب
ضع املؤلف كل
ُ
حب غريزي ماديٍّ ،
عاطفة إىل تقسيم حاد ،فعالقة احلب تنقسم إىل ٍّ
طاهر عفيف ،وكل نوع من أنواع احلب له صفاته املوحدة والثابتة واملتكررة ،ومجيع هذه العناصر
تفتح الباب واسعا أمام صور متعددة من التشابه والتكرار يف روايات نجيب محفوظ االجتماعية.
وألن شخصيات رواية "خان اخلليلي" شخصيات واضحة من خالل حياهتا الداخلية واخلارجية،
نوع من اإلسقاط احلقيقي تارةً واملقلوب تارةً أخرى ،من خالل
فإن نجيب محفوظ َع َمد إىل ٍ
أمساء شخصياته ،فشخصية أحمد عاكف معتكفة ًّ
حقا وال تقصد االعتكاف الديين ولك َّن طبيعة
الشخصية املنطوية ،اخلجولة واملرتددة تبدو مالئمة لالسم :عاكف .
قصدا إىل أن يكون اسم شقيقه األصغر هو رشدي ،ويبدو البون
كما قصد نجيب محفوظ ً
شاسعا بني حقيقة هذه الشخصية الباحثة عن امللذات واالسم الذي يقصد إىل الرشد و الرشاد.
* -يقول جنيب حمفوظ أنه ال يكتب إال عن طبقة واحدة هي املتوسطة " الربجوازية الصغرية " ألهنا الطبقة اليت جتسد واقع مصر احلقيقي -ينظر:مجال الغيطاين.جنيب حمفوظ يتذكر.م س.ص 118
 -1ينظر:م س.ص274
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.1.5.2.3املكان :كثريٌ من روايات نجيب محفوظ تأخذ عنواهنا من اسم املكان الذي جتري فيه
أحداث العمل الروائي ومن بني هذه الروايات ":خان اخلليلي ،زقاق املدق ،قصر الشوق ،بني
شعيب
حلي ٍّ
القصرين ،السكرية ،مريامار ،الكرنك ،قشتمر "..وكل عناوين هذه الروايات هي اسم ٍّ
أو مقهى شعيب ،وقد يكون الختيار هذه العناوين اليت هي أمكنة ،داللتها لدى املؤلف نفسه،
كنت
ونجيب محفوظ كان يقول" :مل أنس حنيين إىل اجلمالية ،حنيين إليها ظل قويا دائماُ ،
أشعر بالرغبة يف العودة إليها ،إىل أصدقائي هناك )223(".ويقول أيضا لجمال الغيطاني وهو حياوره
كنت ألتقي بك هناك،
 ":تعرف أنين مل أنقطع عن منطقة احلسني حىت أوائل السبعينات ،عندما ُ
لكن تقدمي يف العمر ،وازدياد أزمة املواصالت ،تسببا يف عدم ترددي بانتظام ،أَ ِضف إىل ذلك أن
املكان نفسه تغري" ،مقهى" الفيشاوي القدمية هتدمت ،كان السهر يف الفيشاوي حىت الصباح من
أمتع ساعات حيايت ،وكانت الليايل جتمع شخصيات عديدة ،إن عدم ترددي على اجلمالية حيزنين
جدا ..تعرف هذه اللحظات اليت متر باملؤلفني ،عندما أمر يف اجلمالية تنثال علي اخلياالت ،أغلب
روايايت كانت تدور يف عقلي كخواطر حية أثناء جلوسي يف هذه املنطقة ،أثناء تدخيين النرجيلة،
ُخييل يل أنه ال بد من االرتباط مبكان معني ..يكون نقطة انطالق للمشاعر واألحاسيس ،خذ
مثال ُكتابُنا الذين عاشوا يف الريف ،مثل محمد عبد الحليم أو عبد الرحمان الشرقاوي ،ستجد

 -1مجال الغيطاين.جنيب حمفوظ يتذكر.م س.ص19
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أن الريف هو حجر الزاوية يف أعماهلم و منبع أعماهلم ،نعم ..ال بد لألديب من ٍ
شع و
شيء ما ،يُ ُّ
يلهم)224("..

ُ

ويبدو أن هذه العاطفة جتاه املكان ،سواء كان بيتا ،أو حيا أو مقهى ،قد شغلت حيزا كبريا يف
صناعة املكان
قد شغلت حيزا كبريا يف صناعة املكان الروائي الذي تعيش فيه شخصياته الروائية.
وميثل املكان يف العمل الروائي عنصرا ُمهما ال تقل أمهيته عن بقية العناصر اليت تشكل العمل
كمل لدور الزمان يف حتديد داللة الرواية ،فإن له دورا ُمهما يف تأطري
الروائي ،فإضافة إىل دوره امل ِّ
ُ
املادة احلكائية وتنظيم األحداث ،ويشكل املكان واحلدث متالزمةً تعطي للرواية متاسكها
وانسجامها ،ويقرر االجتاه الذي يأخذه السرد لتشييد خطابه ،ومن َث فإن التنظيم الدرامي
للحدث هو إحدى املهام الرئيسية

للمكان)225(.

واملكان عند نجيب محفوظ يف رواياته االجتماعية هو العنصر الذي يُعطي مفهوم الرواية
الواقعية بعده الذي يُوحي للقارئ بأن العمل الروائي له قاعدة ينطلق من خالهلا خيالُه وخيال
املؤلف ،فكل عناصر الرواية و خاصة شخصياهتا وأحداثُها ُخمتلقة من قِبل املؤلف ،ال عالقة هلا
باحلقيقة إال ما تشابه من األمساء و بعض األحداث الكربى اليت ال ميكن تغيريها كاحلربني العامليتني
األوىل والثانية أو ثورة  1919أو ثورة يوليو  ،1952أما مكان الشخصيات واألحداث اليت ُحتركها
 -2م ن.ص20
 -1ينظر:سليم بتقة.تلمسات نظرية يف املكان و أمهيته يف العمل الروائي.جملة املخرب.العدد السادس.2010.جامعة حممد خيضر.بسكرة.اجلزائر.ص27
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فمن الواقع ،فأمساء احلارات واملقاهي واألحياء الشعبية القدمية

وغريهم حقيقية ،فخان اخلليلي

حي شعيب أيضا وبني القصرين
حي شعيب يف العاصمة القاهرة وزقاق املدق ٌّ
ٌّ

وقصر الشوق

وقشمر ،كلهم أحياء ومقاهي يف القاهرة.
حضورا جغرافيًّا وفنيًّا طاغيًا ،ويكاد يتعانق
يقول شريف الشافعي أن ألمكنة نجيب محفوظ
ً
املكان احلقيقي "اجلغرايف" باملكان اإلبداعي "الُمتخيَّل" يف أغلبية رواياته اليت تفسح للمكان دور
البطولة يف كث ٍري من األحوال ،وخباصة يف املرحلة الواقعية من أدب نجيب محفوظ ،وإن الباحث
عن جغرافيا أحياء مدينة القاهرة جيد ضالته يف روايات نجيب محفوظ ،فقد استوعبت رواياته
التفاصيل اجلغرافية بل وخرائط أحياء القاهرة يف عقود القرن العشرين وخباصة األربعينيات و
اخلمسينيات)226(.

واحمللل األديب الذي يتقصى الغاية الفنية للمكان يف الرواية األدبية أو قيمة املكان يف النص ،جيد
ضالته أيضا يف روايات نجيب محفوظ املختلفة مثل "زقاق املدق" و"قشتمر" وغريها من األعمال
األدبية اليت أعلى املؤلف فيها من شأن املكان ومنحه قيمة كربى على الصعيد الدرامي والتصويري
والفلسفي ،فهي روايات مكانية  -إذا جاز

التعبري)227(.-

ولكن هذا املكان على الرغم من دوره الكبري يف صناعة احلركة داخل العمل الروائي إال أنه يف
كث ٍري من األحيان يُقيِّد خيال القارئ ،حني يصف املؤلِّف تفاصيله حيث يقول عبد المالك
 -1ينظر:شريف الشافعي.املكان الشعيب يف روايات جنيب حمفوظ بني الواقع واإلبداع.الدار املصرية اللبنانية.القاهرة.2006.ص17
 -2ينظر:م ن.ص18
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مرتاض أن الروائيني احملنكني ال يُوٍرُدون كل التفاصيل املنص ِرفة إىل احلدود اجلغرافية للمكان
وطبيعته ،وذلك َكْي َما يستحيل إىل حيِّ ٍز مفتوح ،إ ْذ لو ذُكِرت كل التفاصيل ذات الصلة باملكان
الستحال مفهوم احليز إىل مكان ،والنقلب املكان إىل جغرافيا ،وحينئذ ال يكون للخيال،
معىن كبري ،أي أن األدب يستحيل ،يف هذه احلال ،إىل جغرافيا ،كما
وللتناص ،ول اجلمالية التلقي ً
تستحيل األحداث الروائية إىل تاريخِ ،
وعوض أن يظل اخليال طلي ًقا ،يستحيل إىل معرفة حمدودة
بالصرامة و

املوضوعية)228(.

ولعل من يلتمسون من الروائي أن يقول كل شيء عن زمانه ومكانه ،وشخصياته ويدقق من لغته
فصل يف عباراته ،إمنا يريدون منه أن يكون مؤرخا وجغرافيا ومقررا صحفيا وعاملا اجتماعيا وعاملا
ويُ ِّ
نفسيا ..إن مجالية الكتابة الروائية بعامة ،ومجالية الكتابة الوصفية للحيز خباصة ،تتمثل يف اإلحياء
والتكثيف ،دون اإلطناب

والتفصيل ،فكأهنا تتكفل بقول نصف ما تريد قوله وترتك النصف

اآلخر للمتلقي فيكتمل العمل ،وتتشكل اجلمالية ويتم التضافر بني امل ِ
رسل و املستقبل أو بني
ُ
الكاتب والقارئ)229(.
أمر اإلطناب يف ذكر تفاصيل املكان ووصفه ،يستدعي أن نتساءل عن مىت يكون هذا
وُ
اإلطناب ُمقيِّدا خليال القارئ ؟ وما املقصود باملكان؟

 -3ينظر:عبد املالك.يف نظرية الرواية.م س.ص129.128
 -1ينظر:م س.ص129
 -2ينظر:م ن.ص129.122
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فريى عبد المالك مرتاض أن هناك فرقا بني :احليز والفضاء واملكان ،ويقرر أن هذا الفرق َم ُّرده
كل منهم ،فاحليز ينصرف استعمالُه إىل النُّتوء ،الوزن ،الثِّقل واحلجم والشكل ،يف حني
إىل طبيعة ٍّ
أن الفضاء هو اخلُواء والفراغ ،أما املكان فهو يف العمل الروائي احليز اجلغرايف وحده.

230

وإذا كان املكان هو احليز اجلغرايف وحده فإن اإلطناب يف ذكر تفاصيله يُعيق خيال القارئ،
واملؤلف احملنك هو الذي يكتفي بذكر نصف التفاصيل واإلبقاء على النصف اآلخر خليال القارئ،
ولكن السؤال هنا هو ما الذي حيدد درجة ذكر هذه التفاصيل ؟ فنجيب محفوظ يصف املكان
مفهوم اخليال هو ما
وص ًفا جيعل القارئ يعرف كل تفاصيله بعد أن يقرأ أعماله ،فأصبح بذلك
ُ
يبعث على التساؤل ،هل خيال القارئ هو أن يتمثل يف ذهنه ما يصفه املؤلف ،أم إن اخليال هو
معا؟
ختيل ما مل يكتبه املؤلف من وصف للمكان داخل العمل الروائي ،أم إنه مها ً
واإلجابة عن هذه التساؤالت تستدعي اختيار رواية من روايات نجيب محفوظ االجتماعية
وهي" زقاق املدق" والعنوان يدل على املكان مباشرة ،فالزقاق هو الشارع أو املمر يف احلي ،وقد
اختار نجيب محفوظ اسم ٍ
مكان حقيقي يف العاصمة القاهرة ،وتبدأ الرواية بوصف عام للزقاق:
" تنطق شواهد كثرية بأن زقاق املدق كان من ُحتف العُهود الغابرة ،وأنه تألق يوما يف تاريخ القاهرة
املعزية كالكوكب الدري ،أي قاهرة أعين؟ الفاطمية ؟..املماليك ؟ السالطني ؟ علم ذلك عند اهلل
ُ
ٍ
أثر نفيس ،كيف ال وطريقه املبلط بصفائح احلجارة
وعند علماء اآلثار ،ولكنه على أية حال أثر ،و ٌ
العطفة التارخيية ،وقهوته املعروفة بقهوة كِرشة تزدان جدراهنا
ينحدر مباشرة إىل َّ
الصنادقية ،تلك َ
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بتهاويل األرابيسك ،هذا إىل قِدم ٍ
بادُّ ،
طب الزمان القدمي الذي
وهتدم وختلخل وروائح قوية من ِّ
التف زقاق املدق يف غاللة
صار مع مرور الزمن عطارة اليوم والغد ،..آذنت الشمس باملغيب ،و َّ
مسراء من شفق الغروب ،زاد من مسرهتا عم ًقا أنٌه منحصر بني جدران ثالثة كاملصيدة ،له باب على
الصنادقيةٌَ ،ث يصعد صعوداً يف غري انتظام ،حتف ٍ
جبانب منه دكان وقهوة وفرن ،وحتف باجلانب
جمده الغابر ،ببيتني متالصقني ،يتكون كالمها من
اآلخر دكان ووكالةَُ ،ث ينتهي سريعاً كما انتهى ُ
طوابق

ثالثة)231(".

وقد آثر نجيب محفوظ أن يبدأ حديثه عن مكان روايته "زقاق املدق" على طريقة من حيكي
قصة حياول أن يذكر يف أوهلا اجملد الضائع أو اجملد القدمي ،فهو يقول " :تنطق شواهد كثرية بأن
زقاق املدق كان من حتف العهود الغابرة " ،والقارئ سينتظر دون شك وص ًفا دقيقا علميا يدل
داللة مباشرة على احلقبة التارخيية للزقاق ،ولكن نجيب محفوظ يؤثر أن يبقى القارئ يف غموض
يدعوه إىل ٍ
خيال يبين فيه هذا الزقاق يف ذهنه بشكل يناسب حجم هذا الغموض ،فهو يقول.." :
وأنه تألق يوما يف تاريخ القاهرة املعزية كالكوكب الدري ،أي قاهرة أعين ؟  ..الفاطمية ؟..
علم ذلك عند اهلل وعند علماء اآلثار "..فهو ال يعلم يف أي عص ٍر كان
املماليك ؟ السالطني ؟ ُ
جمد هذا الزقاق ولكنه يعلم من مقدمته هذه يف روايته أنه قد جعل من مكان الرواية "زقاق املدق"
نفيسا سيحمل القارئ على احرتام تارخيه.
مكانا عتيقاً ،

 -1جنيب حمفوظ.زقاق املدق.دار القلم.بريوت.لبنان.ط.1973.1ص08.07
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ولكن وصف الزقاق بعد هذه اجلُمل سيبدو بسيطا ،فهو يُقدم املكان تقدميا ُخيفي خلالً ذهنيًّا
ِ
ب على القارئ نفسه ،فالزقاق َخالَ -كما ظهر من خالل تفاصيل وصفه  -من
يف الرواية سيَنسح ُ
فد َّون ما رآه ،وخال من أي
احدا من علماء اآلثار قد مر منهَ ،
املكان املميز الذي يدل على أن و ً
ٍ
بناء مميز أيضا يُوافق ما جاء يف األسطر األوىل من الرواية ،ويوحي أن املكان كان كوكبا دريًّا
وعالمة من عالمات العاصمة القاهرة فيما مضى ،فالزقاق كما وصفه نجيب محفوظ هو " :قهوة
كرشة "" ،طريق مبلط بصفائح احلجارة " "،دكاكني" " ،وكالة " و"فرن " ،وكلها تدل على أن
ٍ
خدمات لساكين احلي وال تُوحي بنفاسة تارخيية .
املكان فيه  -برغم قِدمه  -حمالت توفر
على أن هذا املكان الذي ميثل احليز اجلغرايف الذي تدور فيه األحداث ،هو حمور الرواية كلِّها،
فاخلارج منه كأمنا خرج من عامل إىل عامل آخر والداخل إليه يشبه الكائن الغريب إذا ما قِيس األمر
بسكان الزقاق ويُشبه املكتشف إذا ما كان احلديث عنه.
يغادره حني
وقد حاول نجيب محفوظ أن يُغلق املكان داخل الرواية وجيعله مكانا و ً
احدا ال ُ
يِ
صف إال أن يذكر مكانًا آخر على لسان إحدى شخصياته ،أو أن خيرتق بشخصياته هذا املكان
َ
مثلما فعلت شخصية حميدة .
وكثريٌ من الروايات العاملية حاول ُمؤلفوها أن جيعلوا من املكان الواحد مكانًا حلركة كل شيئ
بدت فيها
داخل الرواية ،مثلما فعل غابرييل غارسيا ماركيز يف رواية " مئة عام من العزلة " اليت َ
القرية املعزولة هي حمور الرواية بكاملها ،ولكن القدرة على صناعة احلدث داخل املكان املنغلق
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تبدو كبرية يف " زقاق املدق" ،فكل الشخصيات داخل الرواية هي شخصيات تتحرك يف ٍ
مكان
واحد هو الزقاق ،وال يكاد يغادره أحد إال يتحدث عن األماكن األخرى بلسانه أو يف ذهنه ،بل
إن بعض الشخصيات داخل الرواية خترج إىل العامل اآلخر الذي ُجيا ِوز الزقاق ،ولكن الراوي ال
ُجيا ِوز معها الزقاق ،فهو ي ِ
صف ما تفعله أو ما تنوي أن تفعله خارج زقاق املدق ،ولكنه ال ينتقل
َ
بالقارئ إىل ٍ
مكان آخر ليصفه ،فالزقاق خيرج إىل العامل اخلارجي يف أشكال ثالثة :إىل احلج وإىل
العمل وإىل الدعارة .
توثيق للرابطة بالزقاق ،فاحلاج الحسيني
خروجا عن الزقاق ،وإمنا مها ٌ
والشكل األول والثاين ليسا ً
يعود من حجه لينشر احملبة واالستقرار ،و عباس الحلو وحسين اللذان ذهبا للعمل لدى اجليش
االنكليزي ،إمنا ذهبا حبثًا عن املال ،وحميدة هي وحدها اليت خرجت على الزقاق ،حني متردت
واختارت طري ًقا أخرى ،وقد يشاركها خروجها هذا حسين كرشة ابن املعلم كرشة صاحب املقهى
يف الزقاق ،ولكنه سرعان ما تدعوه ارتباطاته االجتماعية على العودة إىل الزقاق واالستقرار

فيه)232(.

متعاقب لكل األحداث أو الفاصل بني حدثني يف
.1.5.2.4الزمن  :ويُعرف الزمن بأنه ترتيب
ٌ
هذه السلسلة املتعاقبة ،ويتضمن مفهوم الزمن إىل جانب تعاقب األحداث ،تزامنها ،أي حدوثها يف
زمن واحد ،كما يتضمن هذا املفهوم احلاضر وهو ما حيدث اآلن واملاضي وهو ما حدث وانتهى،
ِ
وتستعمل اللغات كلها أفعاال تدل على هذه احلاالت الثالث،
سيحدث الحقا،
واملستقبل وهو ما
ُ

 -1ينظر:حممود أمني العامل.تأمالت يف عامل جنيب حمفوظ.م س.ص36
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غري أن احلاضر سرعان ما يصبح ماضيا واملستقبل حاضرا ،فالزمن يدور دورته ،وخري ٍ
مثال على
ُ
ُ
ذلك يف الواقع هي دورة حياة اإلنسان من الطفولة فالشباب فالكهولة فالشيخوخة .
وأما يف العمل الروائي فإن النقاد يعتقدون بوجود ثالثة أنواع من الزمن وهي

)233(:

 زمن الرواية أو الزمن احملكي.
 زمن الكتابة ويتصل به زمن السرد ،مثل سرد حكاية شعبية ما.
 زمن القراءة وهو الزمن الذي يُصاحب القارئ وهو يقرأ العمل السردي.
ويتجلى الزمن يف روايات نجيب محفوظ االجتماعية جتليا ،بداية من "خان اخلليلي" ،وانتهاءً
إىل الثالثية ،يُستثىن من هذه الروايات رواية واحدة هي" السراب" اليت ميكن استخراج أزمنتها من
داخلها ،ولكن زمن أحداثها ُم َبهم مل يتكلم عنه نجيب محفوظ وال شخصياته داخل العمل،
ولكن الزمن يف رواياته االجتماعية األخرى يبدو مقيدا تقيي ًدا يدل على حماولة حصر القارئ داخل
زمن واحد متقارب ،وقد تبدو أعمال هذه املرحلة متقاربة زمنيا ،تبدأ قبل ثورة

1919

وتنتهي مع

هناية احلرب العاملية الثانية ،وأكثر رواية جتسد مفاهيم الزمن هي ثالثية " :قصر الشوق"" ،بني
القصرين" و"السكرية" .
والرواية كما يرى نجيب محفوظ هي خط س ٍري معني لألحداث ،ميكن تلخيصه يف مجلتني ،هو
الصراع بني تقاليد ضخمة ثقيلة واحلرية يف خمتلف أشكاهلا السياسية و

 -2ينظر:عبد املالك مرتاض.م س.ص180.179
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الفكرية)234(.

والزمن يف ثالثية نجيب محفوظ أنواعٌ خمتلفة حيتضن بعضها العمل الروائي برمته ،وآية ذلك هو
استعمال املؤلف لزم ٍن حقيقي يف مقابل أحداث لشخصيات صنعها هو بنفسه ،فاحلرب العاملية
وثورة

1919

ودستور

1936

حقيقي جعل منه نجيب محفوظ َمطية خلياله يف
زمن
ٌّ
وغريهم ،كلهم ٌ

الرواية ،وقد يُشبه هذا النوع من الزمن وهذا النوع من األحداث املتوازية ،قد يشبه الفنتازيا اليت جتمع
عم ُد إىل استعمال الزمن
بني التاريخ كزمن والقصة املُختلَقة يف ذلك الزمن ،ونجيب محفوظ ال يَ َ
احلقيقي إال ليدل به على االنتقال الزمين حلياة شخصياته داخل الرواية ،فيستعمل احلرب العاملية
األوىل َث ثورة

1919

ليدل على أمرين أحدمها أكثر أمهية من اآلخر ،أما األول فهو هناية احلرب،

وأما الثاين واألهم فهو التعبري عن تقدم شخصياته يف العمر ،وهو ما يُوحي بالتطور الفكري
واالنتقال من حدث إىل آخر.
وعملُه الروائي الذي َجتسد يف ثالثة أجزاء أوهلا "بني القصرين" َث " قصر الشوق" و"السكرية "
عمل زمين ،يتحدث عن عائلة مصرية من الطبقة املتوسطة يف العاصمة القاهرة منذ احلرب العاملية
ٌ
األوىل وحىت هناية احلرب العاملية الثانية ،الشخصية الرئيسية فيه األب السيد احمد عبد الجواد
ِ
املسيطر داخل بيته ويف عائلته،
واألم أمينة وأبناؤهم ،وقصة العمل تدور حول مفهوم األب
والباحث عن اللهو والسهر خارج هذا البيت ،ومفهوم األم اخلاضعة لزوجها واليت ال متلك أن
تعرتض أو أن تناقش زوجها ،وبينهما األبناء املختلفو الشخصيات ،وقد تبدو األجزاء الثالثة من
ُ
ٍ
تسلسل زمين  chronologieحلياة عائلة مصرية ،وما مييز هذا التسلسل
العمل الروائي عبارة عن
 -1ينظر:فؤاد دوارة.عشرة أدباء يتحدثون.دار اهلالل.القاهرة.1965.ص285
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عمد إىل الزمن غري املتسلسل
الزمين هو النمط املستقيم غري املُرتد ،فبعض األعمال الروائية تَ َ
 déchronologieحبيث يبدأ الفصل السردي من اجلزء األخري من القصة ،كما أن مشكلة استعمال
الزمن يف العمل السردي تطرح بسب ٍ
ب من التباين بني زمنية احلكاية املسرودة وزمنية اخلطاب ،فزمن
اخلطاب زمن طويل من بعض الوجوه ،على حني أن زمن احلكاية متعدد األبعاد ،إذ ميكن أن جتري
مجلة من األحداث يف احلكاية يف وقت واحد ،ولكن اخلطاب ُمرغم على تقدمي هذه األحداث
واحدا تلو

آخر)235(.

منتظما حلبكة العمل الروائي ،ختلله
فالتسلسل الزمين داخل ثالثية نجيب محفوظ َكون انتقاال
ً
زمن مغلق ميضي حبقيقته
أزمنةٌ أخرى خمتلفة ،كالزمن املتعاقب الذي يُذكر ً
تلميحا أو تصرحيًا ،وهو ٌ
ليعود بامسه ومظهره،

وقد ظهر يف الثالثية وقدمه نجيب محفوظ ليعلن من خالله عن بداية

ح ٍ
دث أو هنايته ،ومثال ذلك هو اجلملة األوىل من رواية "بني القصرين" " :عند منتصف الليل
َ
استيقظت ،كما اعتادت أن تستيقظ يف هذا الوقت من كل ليلة بال استعانة من ُمنبه أو غريه
ٍ
ت عليها فتواظب على إيقاظها يف دقة وأمانة  )236("..وحنو" :عند
ولكن بإحياء من الرغبة اليت تَبِْي ُ
العصر غادر كمال مدرسة خليل آغا يضطرب يف تيار زاخ ٍر من التالميذ يسدون الطريق بزَحتهم
)237("..

 -1ينظر:عبد املالك مرتاض.م س.ص190
 -1جنيب حمفوظ.بني القصرين.املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية للنشر.1989.ص07
 -2م ن.ص52

208

ويف رواية "قصر الشوق".." :تشوق وجوانبه حتمى مبثل الوهج إىل املاء البارد الذي سيغسل به
وجهه ورأسه وعنقه كي يلطف  -و لو إىل حني  -من حرارة يوليه والنار املستعرة يف جوفه
ورأسه ،فهش لفكرة املاء البارد وانبسطت أساريره

)238("..

وهي أزمنة تتكرر يف الثالثية كلما أراد املؤلف أن يُذكر القارئ بفصل من فصول السنة أو شهر
من أشهرها أو يوم من أيام األسبوع أو ساعة من ساعات النهار أو الليل.
على أن الغالب يف العمل الروائي ،هو الزمن مبفهومه الداليل الدرامي ،الذي يضع َح ًّدا بني فرتة
زمين معني يف
سابقة وفرتة جديدة،
القصد منه هو تراكم األحداث اليت ال بد من ذكر تار ٍ
ُ
يخ ٍّ
ٍ
بشكل عام ،ومثال ذلك  " :وكان
هنايتها ،حىت يتبني للقارئ ما يشغل شخصيات العمل الروائي
ياسني يعطف على آمال أخيه و لكن يف ٍ
هدوء متسم بقلة االكرتاث متىن مثله أن ينتصر األملان،
وبالتايل الرتك وأن تسرتد اخلالفة سابق عزهتا ،وأن يعود عباس وحممد فريد إىل الوطن ولكن أُمنيةً
من هذه األماين مل تكن لتشغل قلبه يف غري أوقات احلديث عنها ،وقد قال وهو يهز رأسه :
مضى أربع سنوات و حنن نردد هذا الكالم

)239("..

ولكن الزمن الذي يُعطي االنطباع الذهين عن احلقبة التارخيية بعينها ،هو أهم ما يف الثالثية،
فقد َكتَب نجيب محفوظ أجزاء رواياته الثالث بني سنَيت

1946

و ،1952واألحداث اليت تدور

أثرها القريب جدا هو اآلخر يف النفوس
داخل هذا العمل الروائي تبدو ملؤلفها قريبةً جدا ،مل يزل ُ
 -3جنيب حمفوظ.قصر الشوق.املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية للنشر.1989.ص06
 -4جنيب حمفوظ.بني القصرين.م س.ص64.63
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كما يف الواقع ،فكل تلك األحداث اليت حتدث عنها نجيب محفوظ كان يتحدث عنها من
ُمنطلق أنه عاشها ورمبا أبدى رأيه فيها ،ورمبا كانت آراء شخصياته يف األجزاء الثالثة آراؤه هو أو
بعض آرائه ،من أجل ذلك فإن األثر الزمين يبدو خمتلفا بني قارئ سنوات اخلمسينات وبني قارئ
بداية القرن الواحد و العشرين ،فالقارئ األول كان ال يزال يشعر بآثار تلك األحداث بداية من
احلرب العاملية األوىل وعلى األخص احلرب العاملية الثانية ،وال تزال نتائجها ُحترك كل جماالت احلياة
بداية بالسياسة ،أما القارئ الثاين فإن أثر تلك األحداث يبدو ُمنحصرا يف األثر النفسي،
ٍ
امل ِ
حدث قدمي انتهى ومل يعد يتحدث عنه الناس إال حني
نحصر بدوره يف املسافة البعيدة بني
ُ
زمن تارخيي يدخل يف إطار التأثري املباشر يف
يذكرون التاريخ و ما حدث فيه ،إذًا فالزمن زمنانٌ ،
وزمن تأرخيي يدخل يف التأثري غري املباشر يف حياة القارئ العقلية و النفسية ،وال
حياة القارئ ٌ ،
ختتص روايات نجيب محفوظ وحدها هبذا الزمن ،فكثريٌ من األعمال الروائية يف العامل خاضت
هذا النوع من الزمن ومن ذلك " :احلرب و السلم" لتولستوي " ،البؤساء" لفيكتور هيوغو
و"ذهب مع الريح" لمرغريت ميتشل وغريهم ،ولعل ما مييز هذا النوع من الزمن هو احلراك الزمين
نفسه ،فكلما مرت السنوات اتسع البَو ُن بني القارئ وأثر األحداث ،يشبه ذلك السفينة اليت تبتعد
شيئا فشيئا عن الشاطئ.

 .1.5.3املرحلة الفلسفية:
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ونستطيع أن نسميها املرحلة الفكرية  ،وهي مرحلةٌ تلت كتاباته الروائية االجتماعية اليت
ابتعدت باملؤلف عن صورته الشخصية ،وابتعدت بالقارئ عن مهوم املؤلف اخلاصة ومشاكله
وأفكاره اليت يعاين منها ،ولو توقف نجيب محفوظ عن الكتابة بعد الثالثية ،لكان من العسري أن
نعرف شيئا عن شخصيته من خالل

أدبه)240(.

أما املرحلة الثالثة من كتاباته الروائية فهي مرحلةٌ خمتلفةٌ عن املراحل السابقة ،جند أن نجيب
محفوظ قد حاول أن يتخلص فيها من األسلوب التسجيلي لكل شيء داخل العمل الروائي،
بدايةً من املكان وما حيتويه وانتهاءً إىل الشخصيات وكيف تتحرك وتتكلم وماذا تلبس ،فاستعاض
ٍ
قصصي جديد ،ظهر التغري فيه من عناوين رواياته ،فقد انتهت متاما
بنائي
عن ذلك
ٍّ
بأسلوب ٍّ
نزعتُه إىل تسمية أعماله بأمساء األماكن اليت تدور فيها األحداث ،ومن أهم تلك الروايات :
السمان واخلريف"سنة " ،1962الطريق" سنة
"اللص والكالب"سنةِّ " ،1961

1964

" ،الشحاذ"

سنة  " ، 1965ثرثرة فوق النيل" سنة .1966
عاما ويف خطوط
فنجيب محفوظ ال يهتم بتصوير البيئة
تصويرا دقي ًقا واقعيًا ،بل يرمسها رمسًا ًّ
ً
قصرية ،ذلك ألن هذه البيئة مل تعد تعين شيئا يف حد ذاهتا ،بل أصبح هلا معىن رمزي( ،)241هذا
الرمز الذي يتجلى يف عنوان الرواية بدايةً ،ففي"السمان واخلريف" يتضمن هذا العنوان من خالل
النص الروائي أحداثًا وإشارات سيميائية ُموحية تدل على معىن املعىن الذي وجهه الكاتب من
 -1ينظر:رجاء النقاش.يف حب جنيب حمفوظ.م س.ص96
 -2ينظر:م ن.ص97
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خالل العنوان ،والذي حيمل إشارة ترمز إىل حمور األحداث ونتائجها حيال الشخصيات والوقائع
وا ُّلرؤى املوجودة داخل نسيج النص ،فطائر " السمان يف رحلته املومسية يهاجر من الشمال إىل
اإلسكندرية ،ولكنه بعد رحلة شاقة يظن بعدها الوصول إىل شاطئ األمان ،تكون هناية الرحلة أن
صيدا سهال
يتهاوى ويسقط ،تتلقاه الشباك فيتهاوى ً

")242(.

كما أُ ِريد هبذا العنوان أيضا أن يدل على نفس اهلجرة املادية واملعنوية اليت يقوم هبا البطل حبثا
عن ذلك الدفء الذايت ،بعد أن َغ َمر الصقيع كامل حياته فجأة ،فضال عما يوحي به اخلريف من
عُري لألشجار واصفرار أوراقها ،إهنا صورةٌ تؤكد التداعي الذي حل ببطل الرواية ،كما تتهاوى
أسراب السمان إىل مصري حمتوم عقب رحلة شاقة مليئة بالبطولة اخليالية كما عرب عن ذلك املؤلف
نفسه.
تسول
ويف رواية " الشحاذ " خيتار نجيب محفوظ هذا العنوان كداللة على املفردة اليت ترمز إىل ُّ
ُ
احلقيقة ،بعد افتقار النفس وإحساسها باخلُواء ،حيث فرغت من جوهرها األصيل ،إ ْذ بدا عمر
شاعرا حاملا َث صار ثائرا متطرفا َث انقلب إىل بورجوازي .
الحمزاوي
ً
ً

 -1جنيب حمفوظ.السمان واخلريف.دارالقلم.بريوت.لبنان.ط.1973.1ص17
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فالعنوان يف رواية "الشحاذ" هو كلمة تعرب عن زخم العالقة الناشئة بني الذات ومستويات
احلكي النابعة من وقائع ما حدث داخل النص ،فكان العنوان متطاب ًقا مع ُمقتضى احلال داخل
الرواية ،ومثل مرحلة مهمة من مراحل التأصيل يف البناء الفين

للنص)243(.

ورواية " ثرثرة فوق النيل " ومن خالل العنوان ،فان القارئ سيكتشف أن مضمون الرواية
يذهب أبعد من
هذه الثرثرة اليت دارت يف عوامة على هنر النيل ،حيث انتهت هذه الثرثرة مبقتل الفالح الذي
مات ضحية "ثرثرة املثقفني ".
أما أكثر أعماله الروائية التصاقًا بإثارة األقالم واأللسنة وإثارة السخط وعدم الرضا ،بل واالهتام
يف الدين

والعقيدة فهي رواية " أوالد حارتنا" اليت حاول فيها نجيب محفوظ أن يضع قضية

مستخدما يف ذلك شخصيات واقعية هلا
البشرية وعالقتها بكينونة احلياة يف إطارها الزمين،
ً
نوعا من اإلحياء
داللتها ،واحلق أن نجيب محفوظ قد قدم رواية يبدو عنواهنا ونصها الروائي ً
والرمز ،ولكن هذا الرمز يبدو أقرب إىل الوضوح والتصريح ،فهو يقدم شخصيات روايته يف قالب
قصصي موا ٍز للحقيقة التارخيية الدينية ،فريمز إىل اهلل باسم الجبالوي وإىل آدم باسم أدهم وإىل
إبليس باسم إدريس وإىل محمد صلى اهلل عليه وسلم ،باسم قاسم ،وغريها من األمساء اليت

 -2ينظر:شوقي بدر يوسف.سيموطيقا العنوان عند جنيب حمفوظ.دار الشروق.2007.ص28
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يقابلها اسم لشخصية تارخيية دينية حقيقية ،وهو سبب منع طبع ونشر روايته يف مصر ،ومل تقم
بطبعها ونشرها سوى دار لبنانية سنة . 1967
خمتلفة كل االختالف عن
أما ما ميكن أن يُقال عن هذه املرحلة فإن ميزهتا الكربى أهنا ٌ
املرحلتني التارخيية واالجتماعية ،وسبب اختالفها هو أهنا تقدم نوعا من التجريب الروائي ،فال
ميكن أن ُجناوز فكرة أن كثريا من املؤلفني بل والفنانني والعلماء حياولون جهدهم أن يبلغوا مرحلة
أن يعرفهم من حوَهلم  ،وليكن مثال املؤلفني هو األقرب إىل حبثنا ،فاملؤلف يكتب حىت يقرأه
اآلخرون وحىت يعرفه اآلخرون أيضا ،وجن ُده بعد أن يطمئن إىل شهرته ومعرفة الناس له ،حياول بعد
ذلك أن يبحث عن أفكار ورمبا كان مقتنعا هبا أصال ،فيكتب يف مواضيع ختتلف عن مواضيعه
األوىل اليت حققت شهرته ،فكأمنا هو يف مرحلة يستطيع من خالل الكتابة فيها أن حيقق حريته
بعيدا عن جهده األول الذي كان جهدا من أجل بناء قاعدة شهرته ،ورمبا كان نجيب محفوظ
من هؤالء املؤلفني ،فهو حياول خوض مواضيع فلسفية جديدة بتقنيات ٍ
كتابة جديدة أيضا،
والسؤال هو :هل اكتشف نجيب محفوظ هذا الفكر الفلسفي يف داخله فجأة وحتديدا بعد
مرحلتيه التارخيية واالجتماعية ؟ وهل كان له أن يواجه ال ُقراء هبذه األفكار الفلسفية قبل مرحلتيه
التارخيية واالجتماعية أيضا ؟
ونجيب محفوظ نفسه يقول  ":بالنسبة يل فإنين أعتقد أن ما أكتبه ليس رواية و إمنا هو شيئ
عت الرواية بعد ثالثية بني القصرين ،وأنا اآلن أكتب شيئا هو ما يسميه اإلنكليز
آخر ..لقد ود ُ
214

"نوفيلت" وأفضل ترمجة هلذه الكلمة هي "قصة" ..الروايةُ اليت كنت أكتبها حىت الثالثية هي الرواية
أمره إال يف جمتمع مستق ٍر واضح املالمح ،ال يف
مبعناها التقليدي ،وهذا النوع من الرواية ال يستقيم ُ
جمتم ٍع يتعرض للتغيري يف كل حلظة ،وإذا كانت الرواية التقليدية تقوم على وصف اجملتمع ،فإن
اجملتمع املتطور املتغري بسرعة ال يُغري بوصفه بقدر ما يُغري بالتفكري فيه ،والتفكري يف اجملتمع
وتطوراته يقودنا إىل ما ميكن أن نسميه باألدب الفكري ،ففي األدب الفكري ال يكون البطل هو
" الشخص اخلاص" احملدد  -إذا صح التعبري -إمنا البطل هنا هو الشخص العام الذي هو اإلنسان
يف قضاياه الكلية والرئيسية ،وهنا "اإلنسان العام" ال يصلح للرواية اليت تقوم على الوصف والسرد،
وإمنا يصلح للقصة اليت تقوم على التفكري واحلوار وهي ما أمسيه باسم :القصة

 -1رجاء النقاش.يف حب جنيب حمفوظ.م س.ص225.224
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احلوارية)244("..

املبحث الثالث
أفلمة رواايت جنيب حمفوظ

216

.املبحث الثالث :أفلمة روايات جنيب حمفوظ
بني العمل الروائي والسينما نقاط تشابه واختالف ،وقد تكون املقارنة بني الرواية اليت تتحول
إىل فيلم سينمائي والفيلم السينمائي الذي حول هذه الرواية ،هي أكرب ما ينتظره املؤلف
ٍ
مدرسة معينة ،وعناصر تلك
واملخرج ،فكثريٌ من األعمال األدبية تبدو للقارئ أهنا تنتمي إىل
املدرسة كثيفة ومتعددة ،ويُسيء إليها أن تُصبح جمرد فيلم سينمائي خيتزل كثافتها وتعددها،
وأعمال نجيب محفوظ -كما ظهر يف املبحث السابق من هذا الفصل -تلتصق بالواقع واجملتمع
والفكر الفلسفي ،وقد يظن كثريون أنه ال ميكن مهما حاول املخرجون يف السينما أن جيمعوا
تلك الشخصيات يف ذلك املكان عرب تلك األحداث واألفكار كلها يف فيلم واحد مهما اتسع
زمن ذلك الفيلم ،والسينمائيون بدورهم اجتمع رأيهم أن آلة السينما تستطيع

-

مبا

أُتِيح هلا من قدرة على اختزال الزمان واملكان واختزال الوصف الروائي -أن حترك عناصر الرواية
وأن تبعث فيها احلياة.
ولكن أعمال نجيب محفوظ برغم ما قاله َمن خياف عليها السينما وما قاله من اطمأن
بالسينما عليها ،حتول معظمها إىل أفالم سينمائية ،بداية من مطلع سنوات الستينيات من القرن
املاضي ،وانتهت خصومة الفريقني إىل ما يشبه االتفاق على أن بعض األفالم استطاعت أن
مستوى يقرتب من مستوى العمل الروائي ،والبعض اآلخر حاول عن قصد أو عن غري
ترتفع إىل ً
قصد أن يُفسد قوة الرواية.
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أما نجيب محفوظ فقال أنه مسؤول أمام القارئ ال أمام املشاهد ،وأن ما ميكن أن يُذم أو
ُ
ُميدح فيه فهو العمل الروائي وليس الفيلم ،على اعتبار أن خمرج الفيلم هو املسؤول

عنه)245(.

.1.1كتابة السيناريو:
وقد بدأ نجيب محفوظ كتابة سيناريو األفالم السينمائية قبل أن يُفكر املخرجون يف أفلمة
أعماله الروائية ،يقول نجيب محفوظ..":يف سنة  1947صديقي فؤاد نويرة قال يل :صالح أبو
سيف املخرج "عاوز" يقابلك ،يف هذه الفرتة كانت يل عدة روايات آخرها "زقاق املدق"..
قابلنا صالح أبو سيف يف شركة تلحمي السينمائية ،قال يل الواقع أنا قرأت لك "عبث
االقدار" ،وتبينت منها أنك من املمكن أن تكون كاتب سيناريو"كويس" ،قال يل أنه لديه قصة
عنرتة وعبلة..علمين تقسيم املناظر ،وبعد أن قرأ نتيجة عملي أهدى يل كتبًا يف فن السينما،
واشرتيت أنا بعض الكتب األخرى ،حقيقة ،تعلمت السيناريو على يدي صالح أبو
سيف)246("..

إ ًذا فقد تعلم نجيب محفوظ كتابة السيناريو على يد املخرج صالح أبو سيف الذي قام
نجيب محفوظ بكتابة سيناريو عشرة أفالم من أفالم ،هذه السيناريوهات اليت بدأ كتابتها سنة
 1947وهي)247(:

 -1ينظر:رجاء النقاش.يف حب جنيب حمفوظ.م س.ص132
 -2مجال الغيطاين.جنيب حمفوظ يتذكر.م س.ص97
 -3ينظر:رأفت شركس.جنيب حمفوظ والسينما.جملة احلياة السينمائية.العدد.2007 .61ص99.98
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 املنتقم :إخراج صالح أبو سيف سن

ة

 عنرت وعبلة :إخراج صالح أبو سيف سنة

.1947

.1948

 لك يوم يا ظامل :إخراج صالح أبو سيف عن رواية إميل زوال " تريز راكان "
 ريا وسكينة :إخراج صالح أبو سيف سنة

سنة.1951

.1953

 الوحش :إخراج صالح أبو سيف سنة  1954وهو فيلم يقدم قصة "اخلط" اجملرم وقاطع الطريق
بصعيد مصر.
 جعلوين جمرما :إخراج عاطف سامل سنة .1954
 فتوات احلسينية :إخراج نيازي مصطفى سنة

.1954

 شباب إمراة :إخراج صالح أبو سيف سنة  ،1955عن قصة ألمني يوسف غراب.
 درب املهابيل :إخراج توفيق صاحل سنة .1955
 النمرود :إخراج عاطف سامل سنة .1956
 الفتوة :إخراج صالح أبو سيف سنة.1957
 الطريق املسدود :إخراج صالح أبو سيف ،عن رواية بنفس االسم الحسان عبد القدوس سنة
.1958
 اهلاربة :إخراج حسن رمزي سنة .1958
حرة :إخراج صالح أبو سيف عن رواية الحسان عبد القدوس سنة .1959
 أنا ٌ
 إحنا التالمذة :إخراج عاطف سامل سنة .1959
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 بني السماء واألرض :إخراج صالح أبو سيف سنة .1959
 مجيلة :إخراج يوسف شاهني سنة .1959
 النٌاصر صالح ال ٌدين :إخراج يوسف شاهني سنة .1963
 مثن احلريٌة :إخراج نور الدمرداش سنة .1965
 االختيار :إخراج يوسف شاهني سنة.1971
 دالل املصرية :إخراج حسن اإلمام سنة .1971
 ذات الوجهني :إخراج حسام الدين مصطفى سنة .1973
 اجملرم :إخراج صالح أبو سيف سنة .1978
 وكالة البلح :إخراج حسام الدين مصطفى سنة .1983
صناع السينما كاتبًا للسيناريو من الدرجة
الرغم من أن اسم نجيب محفوظ مل يذكره ُ
وعلى ٌ
األوىل ،إال أن كتابة السيناريو مل تكن يف مصر تعين تقنية كتابة السيناريو بتفاصيلها ،فالتشابه
الكبري بني الكتابة الروائية والسيناريو األديب املبين على الوصف واحلوار ،هو ما عجل بفهم
نجيب محفوظ لقانون الكتابة السينمائية يف تلك املرحلة.
.1.2أعماله األدبية والسينمائية:
وقد كان بني السينمائيني وأدب نجيب محفوظ خصومة غري معلنة ،سببها أن أعماله اليت
كما كبرياً من الشخصيات ،وتبدو مواضيعها ُمغرقة يف واقع مصر
ظهرت قبل سنة  ،1960حتتوي ًّ
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والقاهرة بالذات ،وقد يكون ذلك قد أُضيف إىل سبب أكرب هو أن السينما يف مرحلة
اخلمسينيات وما قبلها ،كانت حتاول أن جتد أسبابًا ختوض من خالهلا يف احلديث عن الثورة وإىل
جانب الثورة غناءٌ ورقص ،وال يوجد يف أدب نجيب محفوظ ذلك كله حىت تلك املرحلة.
كتبت هذا العدد كله من األفالم "يقصد كتابة
يقول نجيب محفوظ":الغريب أنين
ُ
،كنت أجد َمن يقول يل إهنا صعبة ،حىت أَ َّ
عد أحمد
السيناريو" وقصصي مل جتد من ينتجها
ُ
عبٌاس صالح رواية "بداية وهناية" إلذاعة صوت العرب ،وعندئذ التفت إليها أهل السينما
وقالوا :هاتوا الرواية دي َ ..ث أُنتجت كل الروايات وجنحت ،أول فيلم أُعد يل "بداية وهناية " ..
")248(.

وقد يُثري التساؤل تأخر السينمائيني عن أفلمة أعماله الروائية ،فقد بدأ الكتابة الروائية منذ
صناع السينما ،ولكن بعض
قي من الشهرة ما يُتيح له أن يتعرف على أدبه ُ
مطلع األربعينيات ولَ َ
األسباب اليت ذكرناها سابقاً يُضاف إليها حظ نجيب محفوظ نفسه ،فهو من الذين يُؤجل
حظهم حىت إذا جاء أقبل دفعةً واحدة ،فهو يقول أن النُّقاد قد أعرضوا عن الكتابة عن رواياته
حىت ظن بنفسه وبرواياتهَ ،ث هو َميت ِهن كتابة السيناريو منذ العام ،1947بل وهو يُس ِهم يف أفلمة
روايات غريه من األدباء ،ولكن رواياته تبقى بعيدة عن أعني املخرجني ،وملا اكتشفوا أعماله أقبلوا
عليها هي األخرى دفعة واحدة.

 -1مجال الغيطاين.جنيب حمفوظ يتذكر.م س.ص98
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وكان من أسباب اإلقبال على أعماله أن السينما املصرية كانت تعيش أزمة هوية ،فهي غريبة
ب على أفالمها أهنا اقتباس من أعمال أدبية أجنبية أو
يف معظمها عن واقع املصريني ،و َغلَ َ
أعمال سينمائية أجنبية ،فقدمها صناعها ك َفن للتسلية والرتفيه ،فمواضيع األفالم ال تُشكل أثراً
يف حياة املصريني ،عدا عن تلك اإلضافات اليت تُوحي جبنسية العمل كالغناء أو الرقص.
وبرغم حماولة بعض املخرجني التعرض إىل واقع مصر كفيلم "العزمية" ملخرجه كمال سليم سنة
 ،1939إال أن تفاصيل حياة املصريني كانت تُ َّ
قدم ُخمتزلةً يف لباس الفالحني أو العمال الكادحني.
شكل
فكانت أعمال نجيب محفوظ  -بعد أن مت اكتشافها  -غاية ووسيلة ،فهي غاية ألهنا ٌ
خمتلف كليا عن مواضيع األفالم السابقة ،ووسيلة ألن روايات نجيب محفوظ مل تكن للتسلية
ٌ
وإمنا كانت وسيلةَ مؤلفها لتقدمي مصر أو ٍ
جزء منها كما هي ،وكذلك فعلت السينما.
أما ما بني السينما وروايات نجيب محفوظ فإن السؤال هو :كيف ميكن للمخرج وكاتب
السيناريو أن يتعامال مع رواية مصرية مؤلفها نجيب محفوظ ؟.
وسبب هذا السؤال هو أن االقتباس من األدب العاملي أو من أفالم أجنبية كان يبدو أسهل،
ورمبا تتايل
فتغيري مالمح العمل املأخوذ منه هلا مربراهتا ،فأمساء الشخصيات واألماكن واألزمنة ُ
األحداث ،كلها تُتيح لكاتب السيناريو أن يتعامل مع األصل من منطلق البيئة املختلفة ،فهو
حياول دائماً أن يُوهم املشاهد أن ما يراه على شاشة السينما ،هو واقعهُ أو على األقل ما ميكن
أن حيدث له أو لغريه ،حجتهم يف ذلك حماولة اإلسقاط على الواقع املصري ،فتبدو رواية "اجلرمية
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ٍ
والعقاب" أو "اإلخوة كرمازوف" جمرد نصوص خمتارة من واق ٍع غر ٍ
خمتلف يف زمن خمتلف
يب
ٌ
وبعادات وشخصيات خمتلفة إىل واقع مصري عنوانُه األكرب هو "اإلسقاط على واقعنا

حنن")249(.

أعمال مصرية تُقدم واقع
أما أعمال نجيب محفوظ األدبية فتبدو أفلمتها أكثر تعقيدا ،إذ إهنا ٌ
قيد النقل
املصريني ومؤلفها مصري ،فال ُمي ِّكن ذلك كاتب السيناريو من حرية التصرف ،ويبدو ُ
اضحا ،خاصة وأن نجيب محفوظ َع َمد يف رواياته االجتماعية إىل
األمني للعمل الروائي و ً
تكثيف األحداث والعدد الكبري للشخصيات املؤثرة يف الرواية بشكل عام .
 .1.2.1فيلم بداية وهناية :
وقد كانت رواية "بداية وهناية" هي أول ما أُفلِم من أعماله األدبية ،ورمبا كان حتويلها إىل فيلم
سينمائي هو احملك الذي يُعرف به جناح أعماله أو فشلها حني االنتقال هبا إىل السينما .
ألن السينما تعتمد عناصر إضافية إىل جانب ما يُقدمه السرد الروائي ،وعلى الرغم من أن
نجيب محفوظ كان حريصاً على وضع القواعد الدقيقة للسياق الذي ُحييط بأبطال الرواية،
وكذلك على رسم تفاصيل دقيقة ملالمح هذه الشخصيات ،فإن هذا ال مينع ما تفرضه الضرورات
الروائي ،باإلضافة واحلذف ،سواء للشخصيات
الفنية املرتبطة بالسينما من تعديالت على النص ٌ
أو املضمون الذي ينطوي عليه هذا النص ،فإذا كانت الرتمجة من ٍ
لغة إىل لغة يف الشكل الفين
الواحد ،ال ميكنها مهما كان املرتجم حمرتفا وأمينا ،أن ُحتافظ على النص كما ورد يف لغته
 -1ينظر:علي أبو شادي.كالسيكيات السينما العربية.سلسلة كتب نقدية.اهليئة العامة لقصور الثقافة.القاهرة.1994.ص97

223

األصلية ،السيما من الناحية اجلمالية ،فإنه ال بد أن خيلق االنتقال من ٍ
تغيريا
شكل فين إىل آخر ً
بدرجات متفاوتة على النٌص

األصلي)250(.

فكانت رواية "بداية وهناية" اليت نُشرت سنة ،1949وأُفلمت سنة ،1960العمل األول الذي
منحصرا
حرك التساؤالت حول جناح الفيلم أو فشله يف جتسيد العمل الروائي ،وقد كان التساؤل
ً
يف السياق السردي بني الرواية والفيلم واإليقاع الروائي والسينمائي واختزال األحداث واملكان
والزمان.
وقد صور الفيلم معاناة ٍ
شرحية من اجملتمع الذي ينتمي إىل الطبقة الوسطى ،من خالل أسرٍة
تتكون من األم األرملة وأدت دورها املمثلة أمينة رزق ،واالبن املتمرد على وضعه االجتماعي
وأدى دوره املمثل عمر الشريف واالبن اآلخر الظال الذي يعيش حياة اجملرمني وأدى دوره
املمثل فريد شوقي ،وشقيقتهما اليت تسلك سبيل االحنراف وأدت دورها املمثلة سناء جميل،
والوحيد الذي ينجو من حياة الضياع هو شقيقهم األوسط الذي حاول التكيف مع واقعه كيفما
كان هذا الواقع وأدى دوره املمثل حسن يوسف .
لكل من الرواية
واحتفظ الفيلم بعنوان الرواية "بداية وهناية" وكان واضحا مالءمة هذا العنوان ٍّ
والفيلم ،وقد حاول املخرج صالح أبو سيف أن ُحيرك كل ما بداخل العمل الروائي من خالل
اضحا اخلط املتوازي بني الرواية والفيلم ،إال
السيناريو الذي كتبه صالح عز الدين ،وقد ظهر و ً
 -1ينظر:مارسيل مارتن.اللغة السينمائية.تر:سعد مكاوي.املؤسسة املصرية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنشر.القاهرة.1968.ص47
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أن اإليقاع الروائي كان بطيئاً إذا ما قُوِرن بإيقاع الفيلم السريع ،ويُربر ذلك حجم الرواية الذي
عمل سينمائي يُقارب الساعتني من الزمن ،حيث يعتمد اإليقاع الروائي
بلغ  382صفحة ،يقابلها ٌ
كونة للبنية الروائية
على عنصري التكرار والتوايل وفق سريورة حمددة ومضبوطة للعناصر امل ِّ
ُ
املتحكمة يف عملية اخللق،كاألحداث والشخصيات القائمة هبا واألمكنة املتواجدة فيها واألزمنة
املؤطرة هلا ،أي إىل املسار الروائي بدءً من عملية تشكله ووصوال إىل حلظة

انتهائه)251(.

ٍ
عالمات
الرغم مما حتمله من مسات واقعية إال أهنا يف هناية األمر -جمرد
وعناصر الرواية  -وعلى ٌ
لغوية ليس إال ،فالكاتب الروائي يشبه املخرج السينمائي فهو صانع صور لكن صوره هذه هي
صور من كلمات ،فهو خيلق صورًة لشخصياته كما خيلق صورًة لزمنها ولفضائها ،إضافة خللقه
حدد جململ
صورةً لألحداث اليت تقوم هبا،
معتمدا يف ذلك على عملية الوصف الشامل هلا وامل ِّ
ً
ُ

عواملها،كما فعل هنري بلزاك وهو يصف اجملتمع الفرنسي مبختلف جتلياته ،وصفاً دقيقاً متتبعاً
ٍ
فيه كل شخصية وكل ٍ
وفضاء وزمن ،وهو ما فعله نجيب محفوظ مع اجملتمع املصري ،إال
حدث
أن هذا الوصف ظل وصفاً خارجياً ،يعتمد على العني وينقل ما احتفظت به إىل اللغة ،وهنا
يبدو اإليقاع السينمائي خمتل ًفا من خالل العمل الذي تقوم به الكامريا وهي تسجل مالمح
الشخصيات ومعامل الفضاءات اليت تتواجد

هبا)252(.

 -1ينظر:علي أبو شادي.الفيلم السينمائي.سلسلة مكتبة الشباب.الثقافة اجلماهريية.وزارة الثقافة.اهليئة العامة املصرية للكتاب.القاهرة.1989.ص26.25
 -2ينظر:م ن.ص28.27
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شاسعا بني اإليقاع الروائي يف "بداية وهناية" واإليقاع السينمائي يف الفيلم،
وقد كان البَون
ً
فاستطاع الوصف يف الرواية أن جيعل القارئ مير على تفاصيل الشخصيات واملكان والزمان ،وهو
فبيت العائلة وحميطها والشخصيات بدت
ما مل يستطع املشاهد أن يدركه يف العمل السينمائيُ ،
كونه
يف الفيلم السينمائي جاهزة ،ال تدعو العني إىل الرتكيز على كل شيء ،فإطار الشاشة تُ ِّ
عناصر الصوت وعناصر الصورة وال يستطيع املشاهد أن يرى ما بداخل اإلطار يف لقطة واحدة
طول بعضها ثانيتان أو ثالث ،وينطبق ذلك على الشخصيات اليت جتسدت يف الفيلم بأبعادها
ُ
النفسية واجلسدية واالجتماعية ،وهو ما ال جيده القارئ يف العمل الروائي إ ْذ إن اإلدراك ومن ََثَّ
اخليال ،كالمها مينحان القارئ فرصة أن يصنع شخصيات الرواية يف ذهنه كما شاء.
ص َد منه املخرج أن خيتزل الوصف يف مقابل تقدمي كل
إال أن هذا اإليقاع السينمائي السريع قَ َ
األحداث كما هي ،وهو ما ظهر جليًّا يف الفيلم ،إ ْذ احتفظ املخرج بسري األحداث من البداية
ٍ
بشكل طبيعي يوازي أحداث الرواية ،أضاف إليهم مجيعا استخدام املؤثرات الصوتية
إىل النهاية
واختيار زوايا التصوير املالئمة كما كان اختيار املالبس السوداء بالنسبة للشقيقة نفيسة وافق
اجلو النفسي الذي تعيشه هذه الشخصية وكل الشخصيات ،وفيلم "بداية وهناية" وإن كان
كما كبريا من
ينتمي إىل نوع األفالم االجتماعية ،ويُشري إىل خصائصها املرئية ،فإن الفيلم حيمل ًّ
صفات الفيلم األسود ،فاحملتوى السردي لفيلم "بداية وهناية" يقرتب من البيئة الفكرية للفيلم
األسود ،خاصة فيما يتصل بفكرة التعبري عن حاالت التشاؤم واإلحباط والقلق واخلوف والشعور
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بعدم األمان ،وفيما يتصل أيضا بالشخصيات الشريرة والفاسدة واملوضوعات اليت تتناول اجلرمية
واالحنالل واالحنراف.
ويقرتب موضوع الفيلم وشكلُه من تعريف افرايم كاتز يف موسوعته السينمائية عن أن الفيلم
األسود هو اصطالح استخدمه النقاد الفرنسيون لوصف نوع من األفالم اليت تتميز بنربة كئيبة
تشاؤمي
نفسي
سوداء ٍّ
ٍّ
وجو ٍّ

قامت)253(.

ويتميز الفيلم األسود بارتباطه باملشاهد الليلية ،سواء كانت داخلية أوخارجية مع أثاث ومناظر
تقدم واقعية كئيبة ،واإلضاءة اليت تؤكد كثافة الظِّالل ووضوحها.
ويؤكد ماهر راضي* أن البنية املرئية للفيلم األسود ،تقوم على ٍ
عدد من العناصر ،تأيت طبقة
اإلضاءة املنخفضة يف مقدمتها مبا يصاحبها من الزيادة يف املساحات السوداء داخل إطار
الصورة ،ومتيل األلوان إىل نقص التشبع يف االجتاه حنو التدرج األسود ،كما متيل كل حمتويات
الصورة إىل اللون األسود مع سيادة الظلمة والتصوير الليلي الغالب ،فعادةً ما يتم إحداث بَلَ ٍل
على األرض ،يُعزى إىل تساقط األمطار ،مما يسمح بانعكاس الضوء من املصادر املعتادة مثل
مصابيح الشوارع

)254(..

 -1ينظر:ناجي فوزي.الضوء بني الفن والفكر.مطابع اجمللس األعلى لآلثار.القاهرة.2010.ص146
* -أستاذ اإلضاءة والتصوير السينمائي بأكادميية الفنون باملعهد العايل للسينما يف مصر.
 -1ينظر:م س.ص147
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حد ذاهتا
وإن كان فيلم "بداية وهناية" قد عُ ِرض باألبيض واألسود ،وسبب ذلك هو التقنية يف ِّ
يف تلك املرحلة ،إال أن شكل الفيلم الذي جسد مضمون العمل الروائي قد استطاع أن يكون يف
خانة هذا النوع من األفالم ،وعلة ذلك أنه جمموعةٌ من املشاهد اليت تدل على معظم صفات
جو نفسي هو انعكاس
الفيلم األسود ،بداية من اإلضاءة وانتهاءً إىل اجلو العام الذي يصنعه ٌّ
الحنراف الطبيعة البشرية حنو الرذيلة واجلرمية واخلوف ،من خالل قصة الفيلم.

.1.2.2ثالثية جنيب حمفوظ والسينما :
يقول ادوارد سعيد أن نجيب محفوظ يُشبه شخصياته اليت يتم التعرف عليها دائما فور
ظهورها ،يصل إليك محفوظ مباشرة ،يغمرك يف تدفق سردي كثيفَ ،ث يرتكك تسبح فيه
وحدك طوال العمل ،مواجها تيارات ودوامات وأمواج حيوات شخصياته ..والثالثية  -حسب
ادوارد سعيد

-

هي تاريخ رب األسرة السيد أحمد عبد الجواد وأسرته عرب ثالثة أجيال،

وبينما متدنا مبقدا ٍر ٍ
هائل من التفاصيل السياسية
للعالقات احلميمة بني الرجال و

النساء)255(.

 -1ينظر:ادوارد سعيد.قسوة الذاكرة.تر:والء فتحي.جملة العريب.العدد.577الكويت.ديسمرب.2006ص88
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واالجتماعية ،تُعترب الثالثية أيضا دراسة

والثالثية كما أصبحت تُسمى بعد صدورها ،هي رواية واحدة قُ ِّسمت إىل ثالثة أجزاء ،اجلزء
األول منها هو "بني القصرين" وهو رواية تشكل القاهرة وحي احلسني خاصة املسرح األساسي
حي شعيب من أحياء القاهرة
والوحيد ألحداثها ،وهي قصة أسرةٍ من الطبقة الوسطى ،تعيش يف ٍّ
أب متزمت ذو شخصية قوية هو السيد أحمد عبد
يف فرتة ما قبل وأثناء ثورة  ،1919حيكمها ٌ
الجواد ،ويعيش يف كنف األب كلٌّ من زوجته أمينة وابنه األكرب ياسين من طليقته هنية وابنه
فهمي واالبن األصغر كمال وابنتاه خديجة وعائشة .
واجلزء الثاين من الثالثية هو رواية" قصر الشوق" الذي يَع ِرض حياة أسرة السيد أحمد عبد
الجواد يف حي احلسني بعد وفاة ابنه فهمي يف أحداث ثورة  ،1919ويكرب االبن األصغر كمال
مفضال مدرسة املعلمني لشغفه باألدب والفنون والفلسفة،
ويرفض أن يدخل كلية احلقوق ِّ
ويتعرض هذا اجلزء حلياة ابنيت السيد أحمد عبد الجواد وزوجيهما ،وزواج ياسين وانتقاله إىل
بيته الذي ورثه عن أمه يف "قصر الشوق" ،وتنتهي أحداث الرواية بوفاة سعد زغلول.
أما اجلزء الثالث فهو رواية "السكرية" وفيه تنتهي األحداث إىل الوضوح ،حيث يكتشف ولدا
السيد أحمد عبد الجواد أن والدمها ميلك شخصيتان ،واحدةٌ يف البيت وأخرى خارجهَ ،ث
ينتهي كل ذلك إىل وفاة األب وختبط االبن كمال.
سمى لدى معظم النقاد
وقد َح ِفلَت الرواية الثالثية باألحداث والشخصيات ،حىت أصبحت تُ َّ
عرب عنها السياق السردي.
برواية األجيال الثالثة اليت يُ ِّ
229

ونجيب محفوظ يقول عنها أهنا احتاجت أثناء كتابتها إىل ص ٍرب و إىل صحة ،وخياطب جمال
أيت أرشيف الثالثية ستدرك مدى ما أقول ،ما خططته من أجل
الغيطاني فيقول  " :لو أنك ر َ
كل شخصية ،كل شخصية كان هلا ما يشبه امللف ،حىت ال أنسى املالمح
ِّ

والصفات)256(."..

يف مقابل ذلك فإن أي خمرٍج سينمائي لو أُتيح له أن يقرأ عن اجلهد الذي بُ ِذل حىت تُكتَب
كل ما بداخلها من أحداث
الثالثية ومن َث عن حجمها بعد أن صدرت ،ونقصد حجم ِّ
دور آخر
وعواطف وشخصيات ،هذا املخرج السينمائي كان سيختار أن يرتيث وأن يكون له ٌ
إىل جانب اإلخراج السينمائي هو إدراك قيمة العمل األديب ،وهذا اإلدراك هو ما سيلعب الدور
األكرب يف صناعة الفيلم بعد ذلك.
وقد كان املخرج السينمائي هو حسن اإلمام الذي استطاع أن ُخيرج األجزاء الثالثة من العمل
الروائي إىل السينما بداية من "بني القصرين"سنة  ،1964و" قصر الشوق" سنة

1967

َث "

السكرية" سنة .1973
وقد اتفق النقاد السينمائيون يف مصر أنه ال وجود لب ٍ
ون شاسع أو ضيِّق بني العمل األديب
َ
والسينمائي ،ألنه ال عالقة فنية بني الثالثية األدبية من جهة والثالثية السينمائية من جهة أخرى.
ِ
يض للعمل الروائي ولصاحب
مديح و تقر ٌ
فكل ما قيل عن الثالثية األدبية هو يف معظمه ٌ
العمل الروائي ،بل إن هذه الثالثية هي سبب فوز نجيب محفوظ جبائزة نوبل لآلداب سنة
 -1مجال الغيطاين.جنيب حمفوظ يتذكر.م س.ص65
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 ،1988يف حني أن الثالثية السينمائية برغم حماولة املخرج أن يقدم شخصياهتا وأحداثها كما هي
ف السينمائي يف مصر يف تلك املرحلة هو الذي َغلَب ،وهذا العُرف
يف العمل الروائي إال أن العُر َ
هو االجتاه دائما خب ِّ
ط الفيلم السينمائي حنو اإلغراء وحده املتمثل يف اإلحياء اجلنسي من خالل
العرف لعِلة جتارية حياول املخرج أن يستميل هبا
معظم املخرجني هذا
ُ
الرقص أو املالبس ،يدعو َ
مرتادي ُدور العرض السينمائي.
وأول ما ُحييل على االختالف بني العمل الروائي و الفيلم السينمائي ،ومثالنا هو الثالثية ،اللغة
بني الرواية والفيلم ،إ ْذ إن نجيب محفوظ وغريه من ال ُكتاب يكتبون باللغة العربية الفصيحة وإن
اختلفت قوة فصاحتها ،فالسيناريو الذي يُعد من رواية يُكتب باللغة العربية الفصيحة يف خانة
الوصف ،أما احلوار فيُكتب باللهجة الدارجة املصرية ،وهو ما يستدعي مقابال لغويا آخر موا ٍز
للمعىن اللغوي يف الرواية ،وهو ما يدعو إىل املقارنة ،خاصة وأن الرواية تنتمي إىل املرحلة
االجتماعية الواقعية ،ويستدعي ذلك كما يستدعي املكان والزمان الذي وقعت فيه األحداث،
لغةً معينة تالئم كل ذلك ،فاللهجة اليت كان يتحدث هبا املصريون أثناء وقبل ثورة

1919

لن

تكون نفس اللهجة يف اخلمسينيات والستينيات ،وهي املعادلة اليت ستبدو يف العمل السينمائي
أكثر وضوحا ،يف حني أن العمل الروائي له غطاؤه اللغوي الفصيح الذي ال يدل دائما على
املكان أو الزمان إال من املعىن اللغوي الذي ُحييل إىل احلادثة التارخيية.
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كما أن إيقاع الرواية غالبًا ما يكون بطيئًا -كما سبق يف احلديث عن رواية "بداية وهناية" -أما
اإليقاع السينمائي يف الثالثية السينمائية فيعتمد يف عملية خلقه على جمموعة من التقنيات ،تأيت
يف مقدمتها الزوايا اليت تأخذها الكامريا أثناء التقاطها للمكونات الداخلية للفيلم ،من
شخصيات وأحداث وفضاءات وأزمنة ،إ ْذ إن هذا األخري يساهم يف حتقيق ثالث وظائف
كربى)257(:

أولها احلركة ،اليت تساهم يف منح الزمان صورته كما تعطي للمكان امتداده داخل كل الفضاء،
إضافة إىل كوهنا الوسيلة اليت حتقق هبا الشخصيات داخل الفيلم وجودها الفعلي ،وثانيها توفري
تسلسل األحداث وربطها مجيعا من أجل خلق مسار سردي متكامل ،وثالثها املونتاج الذي
ٍ
بشكل كب ٍري يف خلق دالالت الفيلم الكربى ومنحها أبعادها املعنوية ،فعملية الربط بني
يساهم
لقطة سينمائية وأخرى يتولد عنه حتديد فكرة معينة.
تبد واضحة يف الثالثية السينمائية إ ْذ َع َمد حسن اإلمام إىل تصوير مباش ٍر يف
هذه التقنيات مل ُ
معظم أفالمه الثالثة ،وهذا التصوير املباشر مل يقدم صفات الشخصية الداخلية ،فاللقطة الكبرية
اليت متأل إطار الشاشة وتبدأ عاد ًة من منتصف الكتف حىت قمة الرأس ،هلا داللتها البسيكولوجية
اليت تُفسر التعبري النفسي للشخصية من خالل مالمح الوجه ،مما خيتزل التعبري من خالل احلوار،
بدت هذه اللقطة يف الثالثية السينمائية كأهنا تقنية مجالية ال تعكس اجلانب الوظيفي النفسي ،إ ْذ
َ
 -1ينظر:قاسم سعدون.الزمن السينمائي و اإليقاع يف كتابة السيناريو األديب والفين.املنشأة العامة للنشر والتوزيع.طرابلس.ليبيا.ط.1986.1ص76
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مل تُستعمل إال يف مشاهد قليلة ،كمشهد األم أمينة وهي حتاول إخبار زوجها رغبة فهمي يف
أدب بالغ و ٍ
ِخطبة ابنة جارهتم ،فجاء يف الرواية.." :حىت ُِمسعت أخريا األم وهي تقول يف ٍ
هلجة
خاشعة :
 سيدي ،إذا أذنت يل حدثتك عن ٍشأن رجاين فهمي أن أبلغك إياه ،عند ذلك أومأت
َ
عائشة بذقنها إىل الدخل كأهنا تقول "هذا هو احلديث" على حني راحت خديجة تتخيل حال
ِّأمها وهي تتهيأ للكالم اخلطري فرق قلبها هلا وعضت على شفتها يف إشفاق شديدَ ،ث جاءمها
صوت السيد وهو يتساءل :
 ماذا يريد؟وساد الصمت قليال ،أو طويال بالقياس إىل اللتني تسرتقان السمعَ ،ث قالت املرأة بِرقة :
 فهمي يا سيدي شاب طيب ،حاز رضاك جبده وتفوقه وأدبهَ ،حاه اهلل من شر األعني ،ولعلهبلَّغين رجاءه..
فقال األب بلهجة ختيلتاه معها راضيا:
 -ماذا يريد ؟ تكلمي

)258("..

 -1جنيب حمفوظ.بني القصرين.م س .ص97
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قابل هذا املشهد يف فيلم "بني القصرين" صورةٌ مرئية للقطات تصنع ذلك املشهد ،بدأت
بلقطة متوسطة للفتاتني ومها تتبادالن النظر تسرتقان السمعَ ،ث لقطة متوسطة أخرى لألم واألب
وهي حتاوره قائلة:
 سيدي ،لو مسحت أنا عاوزة أكلمك يف موضوع خيص فهمي.وطبعا الوصف الروائي استحال إىل لقطات مرئية واحلوار حتول من اللغة الفصيحة إىل اللهجة
الدارجةَ ،ث لقطة كبرية للفتاتني ومها ترتقبان،ولقطة متوسطة لألب من دون أن ينظر إىل زوجته
قائال:
 عايز إيه فهمي؟ولقطة كبرية لألم وقد ومجت وجتلى القلق يف وجهها وهي تقول بارتباك :
-

إنت عارف ابنك فهمي ،شاب كويس ربنا حيميه من العني..واحلقيقة هو كان عايزين أقولك

)259("..

حيث بدت معظم اللقطات الكبرية ترتكز يف املشاهد احلوارية بني السيد أحمد عبد الجواد
وأفراد أسرته ،إ ْذ غالبا ما يكون االرتباك ورد الفعل النفسي سببُه اجلدية و الصرامة اليت أَلِفتها
األسرة من األب.

 -1حسن اإلمام.فيلم بني القصرين.مصر.انتاج.1964
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كثريا من املشاهد،
وقد اختار املخرج املمثلني كما ختيلهم هو ،من خالل العمل الروائي ولكن ً
وخاصة عندما تلتقي األسرة يف غياب السيد تبدو مشاهد هزلية يف ٍ
شكل كاريكاتوري ،خاصة
يف وجود شخصية االبن األكرب ياسين ،الذي وإن بدت بعض املواقف يف الثالثية األدبية تظهره
مبظهر ضاحك ساخر ،إال أهنا ال تبلغ به حد اهلزل الذي جتسد يف الثالثية السينمائية من خالل
املمثل عبد المنعم إبراهيم الذي اختاره املخرج ألنه ممثل كوميدي أصال.
وبرغم ذلك فإن ضعف الثالثية السينمائية له أسبابُه الكثريةُ ،رَّدت رمبا إىل املخرج نفسه،
الذي ظهر أنه مل يستطع فهم أن روايات نجيب محفوظ أعمال أدبية هلا سياقاهتا الفكرية
املتضمنة داخلها من خالل اإلحياء أو الرمز ،وأن ذلك الشكل الذي اكتفى به املخرج  ،ليس هو
ُ

صد إليه نجيب محفوظ ،ومن جانب آخر فإن أدب نجيب محفوظ وخاصة يف مرحلته
ما قَ َ
االجتماعية ،كان أدبًا متصال بالواقع وبتفاصيل ذلك الواقع ،فكان البد للمخرج أن يتجاوز عن
فسر ذلك ما قاله
أساسا على املتعة ،حيث ميكن أن يُ ِّ
تلك الواقعية إىل الفن السينمائي املبين ً
مارسيل ليربييه عن أن التعارض بني الفنون الالواقعية الرتفيهية واليت يشكل تعبريها عن األشياء
املمتعة املزيفة هدفها األساسي ،والسينما اليت تع ِرض لنا حياة حقيقية ،حياة طبيعية كونية ،حياة
عرب عنه احلركات ،وحيث املناظر الطبيعية دون أي أسلوب،
واقعية تقتصر فيها املأساة على ما تُ ِّ
كما هو احلال يف الصورة

الفوتوغرافية)260(.

 -1ينظر:هنري آجيل.علم مجال السينما.م س.ص51
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.1.2.3رواية مريامار بني التقليد والسينما :
كتبها نجيب محفوظ ونشرت سنة ،1967وتنتمي إىل املرحلة الفلسفية من مراحل الكتابة
عنده ،وتدور أحداث الفيلم كما الرواية يف فندق امسه "مريامار" ،وتبدأ هذه األحداث عندما
تلتقي شخصيات العمل يف "مريامار" َث حتدث األزمة عندما يكتشف منصور باهي وحسني
عالم نزيال الفندق العالقة العاطفية بني زهرة اخلادمة وسرحان البحيري النزيل اآلخر فيُقتَل
سرحان ،ويعرتف منصور باهي أنه القاتل ولكن تقرير الطبيب الشرعي يُثبت أن املوت كان
نتيجة قطع شرايني رسغ اليد اليسرى بشفرة حالقة وليس بضرب احلذاء ،كما اعرتف القاتل،
وبذلك فإن الوفاة متت نتيجة االنتحار.
مستوحى من "رباعية اإلسكندرية"
عمل روائي
ً
وإذا عُدنا إىل العمل الروائي فإن "مريامار" ٌ
للكاتب اإلنكليزي لورنس دريل ( ،)261ولكن كلمة "مستوحى" تعين التأثر باجلو العام ملدينة
اإلسكندرية اليت كانت أحداث "مريامار" تدور فيها على اعتبار أن الفندق يف اإلسكندرية،
ولكن األسلوب الروائي من خالل تقنية الكتابة اليت تصور احلادثة من زوايا خمتلفة ،والزوايا هنا
ٍ
ٍ
خمتلف عن كل كتابات نجيب
بشكل
هي الشخصيات داخل العمل ،واليت قدمت الرواية
محفوظ السابقة والالحقة ،إذ إهنا التجربة الوحيدة اليت خاض من خالهلا نجيب محفوظ
مفهوم إعادة وصف األحداث من زوايا رؤيا خمتلفة.

 -1ينظر:نبيل فرج.حمفوظ حياته وأعماله.هيئة الكتاب.القاهرة.1986.ص112
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َفريوي األحداث كل مرة بضمري املتكلم على لسان أحد شخصيات الرواية وهم عامر
وجدي ،حسني عالم ،منصور باهي وسرحان البحيري  ،واسم كل شخصية هو عنوان ٍ
جلزء
من الرواية حيث كان مقتل سرحان البحيري مثال مرويًّا من زاوية كل شخصية ،حيث ختتلف
طُُرق معرفتها حبادثة القتل داخل الفندق ووجودها يف نفس الزمان واملكان الواحد وهو الفندق،
نفس احلادثة
هذه التقنية مل يكن ملخرج فيلم "مريامار"كمال الشيخ أن يستعملها ألهنا تكرر َ
وإن اختلفت زوايا السرد والتصوير ،فغري من ِ
املقصد الروائي وراح يتناول فكرة احلفاظ على
رمزا لبلده مصر.
الشرف من خالل خادمة الفندق زهرة اليت جعل منها ً
ٍ
جمموعة من النزالء ،ولك َّن
فلم يقصد نجيب محفوظ إىل جمرد التحرش باخلادمة من قِبَل
شخصياته تعاين اغرتابا حادا وعدم انسجام مع متغريات الواقع من حوهلا ،إهنا شخصيات ُحمبَطة
وغري قادرة على التكيف مع شروط واقعها املادي ،وذلك بسبب عاطفتها املفرطة وحساسيتها
جتاه

األشياء)262(.

هذا الفيلم الذي حاول اللعب على وتر الصمت الطويل ،وحركة الكامريا الدالة على احلركة
حد ذاهتا،مل يستطع إنتاج املعادل الفكري يف الروايةِ ،
فمن
اجلسدية اليت ال ُحت ِّقق سبب احلركة يف ِّ
العبث جتاوز سبب اعرتاف املتهم منصور باهي بأنه هو القاتلَ ،ث يكتشف الطبيب الشرعي أن
القتيل مات منتحرا ،فنجيب محفوظمل جيعل روايته تنتهي هبذه الطريقة جزافا ،فال شك أن

 -1ينظر:شفيع السيد.اجتاهات الرواية املصرية منذ احلرب العاملية الثانية إىل سنة .1967مكتبة الشباب.القاهرة.1976.ص67
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تشريح عناصر النص الروائي وأمهها الشخصيات اليت تتبىن أفكارا ،سيُ ِحيل القارئ والناقد إىل
تصب يف خانة مشروع ٍ
ِ
فكر حيمل قضية ،هذا الفكر الذي مل تستطع
جمموعة فرضيات كلُّها ُّ
السينما جتسيده واكتفت بتصوير الشكل الروائي فقط بعيدا عن املضمون.
.1.2.4الطريق بني الرواية والفيلم:
فكرا
والرواية على عكس كثري من أعمال نجيب محفوظ ،تبدو بسيطة الرتكيب وإن َحلت ً
فلسفيًّا أكرب من طريقة جتسيده داخل السياق السردي ،وتدور األحداث كلها حول صابر
الرحيمي الذي ينطلق يف رحلة البحث عن أبيه سيد الرحيمي بعد وفاة والدته ،هذا األب الذي
غين يعيش يف العاصمة القاهرة ،فيُقيم يف فندق ليجد نفسه
رجل ٌّ
ال يعرف عنه شيئا سوى أنه ٌ
وقع يف حب زوجة صاحب الفندق اليت مل يس ِ
تسغ أن تكون وهي الفتاة الشابة زوجةً ٍ
لرجل
عجوز ،ليتورط يف جرمية قتل بعد ذلك ،وينتهي به املطاف إىل السجن الذي يتهدده فيه
اإلعدام.
وسبب
ت الرواية انتباه املخرج حسام الدين مصطفى الذي أفلمها سنة ،1965
وقد لفتَ ْ
ُ
شق بوليسي متثل يف جرمية القتل وفتح باب التحقيق ملعرفة القاتل
أفلمتها أهنا روايةٌ هلا شقانٌّ ،
وشق آخر يوازي فكر نجيب محفوظ الفلسفي يف
ليحوهلا إىل السينماٌّ ،
وهو ما أغرى املخرج ِّ
تلك املرحلة وهو الشق الذي مل تستطع السينما املصرية جماراته ،على اعتبار أن فلسفة السينما
املصرية البسيطة هي لفت انتباه املشاهد من أجل العائد املادي أوال ،فظهر الفيلم بسيطًا حاول
ُ
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كل مهِّه أن جيد احلب
فيه املخرج منذ املشهد األول أن يُقدم البطل على أنه
شخص ٌّ
سوي ُّ
ٌ
متورطا يف جرمية قتل أغراه هبا أنه قد َجي ُد الطُّمأنينة مع الفتاة اليت ارتكب
فيجد نفسه ِّ
واحلنانُ ،
يض نفسيًّا،
رجل مر ٌ
اجلرمية من أجلها ،وقد نسي املخرج وكاتب السيناريو أن صابر الرحيمي ٌ
عاش مدل ًال يف كنَ ِ
ف أمه اآلمثة ،وأن نجيب محفوظ استعمله يف سبيل فكرةٍ أكرب من جمرد
ت َمشاهد الفيلم كلُّها يف خدمة مفهوم القصة البوليسية.
البحث عن احلبَ ،
فبد ْ
أما نجيب محفوظ فقد قَدم صابر الرحيمي اِبنًا يبحث عن أبيه ،ويبذل كل جهده للوصول
إىل هذا األب ،ولكنه يفشل ،وفقدان األب هو املأساة اليت تنبع منها كل املشاكل للبطل بعد
رمز لإلنسان الذي يبحث عن
ذلك ،هذا األب الضائع ،يُشري إىل فقدان العقيدة ،فالبطل ٌ
عقيدة شاملة متأل حياته وتُعيد إليه
إميانه ،فاألب الذي يبحث عنه البطل هو اهلل ،أو هو العدالة ،أو هو املبدأ األول الذي يستقيم
به أمر كل

شيء)263(.

هذا املفهوم الذي اجتهد نجيب محفوظ يف الكتابة عنه ،حيث قال عن نفسه حني اختار
دراسة الفلسفة .." :فدراسيت للفلسفة سوف جتيب على األسئلة اليت تعذبينُ ،خيِّل يل أنين
سأعرف سر الوجود ،ومصري اإلنسان ،يعين بعد خترجي ،سأخرج ومعي سر

 -1ينظر:رجاء النقاش.يف حب جنيب حمفوظ.م س .ص114
 -2مجال الغيطاين.جنيب حمفوظ يتذكر.م س.ص27
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الوجود)264("..

ويقول أيضا .." :يف الثالثية ..جزءٌ كبري من نفسي ،يتمثل يف شخصية كمال عبد
كنت قد عانيت من ذلك جتربةً ضخمة ،فكان من الضروري أن تنعكس يف
الجواد..وملا ُ
الرواية..إن أزمة كمال هي أزميت ،وجانب كبريٌ من معاناته هي

معانايت)265("..

نفسه وعقيدته
وأزمةُ كمال عبد الجواد جاءت يف رواية "قصر الشوق".." :باألمس ناضل َ
وربه نضاالً عني ًفا أعيا روحه وجسده ،واليوم عليه أن يناضل أباه ،غري أنه كان يف اجلولة األوىل
معذبا حمموما ،أما يف هذه اجلولة فهو خائف مرتعب ،إن اهلل قد يؤجل عقابه أما أبوه فشيمته
التعجيل بالعقاب ..
 هذا ما تقرره هذه النظرية.عال صوت السيد وهو يتساءل يف انزعاج:
 وآدم أبو البشر الذي خلقه اهلل من طني ونفخ فيه من روحه ،ماذا تقول عنه هذه النظرية العلمية؟عني ليلتها متسائالً
طاملا طرح هذا التساؤل على نفسه ،مل يكن دون أبيه انزعاجا ،ومل تغمض له ٌ
عن آدم واخلالق والقرآن ،وقال لنفسه مرة وعشرا :القرآن إما أن يكون ًّ
حقا كله أو ال يكون
قرآنًا ،إنك حتمل علي ألنك مل تدر بعذايب ،ولو مل أكن قد اعتدت العذاب وألفتُه ألدركين
املوت تلك الليلة

)266("..

 -3م ن.ص68
 -1جنيب حمفوظ.قصر الشوق.م س.ص173
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َث يقدم نجيب محفوظ قصته القصرية زعبالوي من جمموعته القصصية "دنيا اهلل" ،فيرتاءى
الشبه الكبري بني صابر الرحيمي ورحلة حبثه عن أبيه ،وبني شخصية الراوي بضمري املتكلم
الغموض الذي تتخلله تفسريات ظَنية
موضوع حبثهما
الباحث عن زعبالوي ،وكِالَ العملني ُحييط
َ
ُ
عقائدي
وشك
تُوحي بأن الشخصية اليت يبحث عنها البطل ومهية رمزية تدل على فك ٍر
فلسفي ٍّ
ٍّ
ٍّ
واضح داخل النص األديب ،فرواية "الطريق" تنتهي بفقرة منها.." :االتصال به  -ويعين األب -إن
مل يكن مستحيالً فهو يستلزم وقتًا لن يتسع لك ،وال أملك وسيلة حبال ،سوف يتطلب منا
االتصال جبميع سفاراتنا يف اخلارج كخطوةٍ أوىل ،وال يبع ُد أن ينتقل يف أثناء االتصال إىل ٍ
بلد ال
َُ
سياسي لنا فيه لألسباب اليت
متثيل
َّ

تعرفها)267("..

لح علي اآلالم حىت أعود إىل التفكري فيه
وتنتهي قصة "زعبالوي" بفقرة ..":ولكن ما إن تُ ُّ
وأنا أتساءل مىت أفوز باللقاء ،ومل يثن ِن عن موقفي انقطاع أخبار َونَس -صديق الراوي  -عين وما
اقتنعت متاما بأن علي أن أجد زعبالوي ..نعم
قِيل عن سفره إىل اخلارج لإلقامة ،فاحلق أنين
ُ
علي أن أجد زعبالوي

)268("..

واألب سيد الرحيمي وزعبالوي ينتميان إىل جمموعة األسئلة عن سر الوجود اليت عاش نجيب
محفوظ جزءً من حياته حياول اإلجابة عنها ،أو على األقل عاش حماوالً وضع القارئ كشريك يف
مشكلته الفكرية العقائدية.
 -2جنيب حمفوظ.الطريق.دار القلم.بريوت.ط.1972.1ص222
 -3جنيب حمفوظ.دنيا اهلل.دار القلم.بريوت.ط.1972.1ص151
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.1.2.5رواية الشحاذ وفيلم الشحات:
وهي"الشحاذ" باللغة العربية الفصيحة ،وعندما خيرجها حسام الدين مصطفى سنة  1970إىل
السينما تصبح "الشحات" باللهجة الدارجة املصرية و تعين املتسول.
ُ
وتدور الرواية حول شخصية عمر الحمزاوي احملامي الشهري الذي يعيش مع زوجته زينب
وابنتيهما جميلة وبثينة ،وهتوى بثينة كتابة الشعر مثل والدها الذي يبحث عن معىن احلياة،
ويتساءل عن وجود اهلل ،ومعىن اليقني ،وميرض عمر ويَع ِرض نفسه على طبيب ينصحه بالراحة
التامة ،فيسافر إىل اإلسكندرية ويعود وقد ازدادت حالته النفسية سوءً ،فيقرر أن يُغري أسلوب
حياته ،ليرتدد مع صديقه مصطفى على ُدور اللهو واحلانات ،ويتعرف على مغنية ذات أصول
إنكليزية ،وتشعر زوجته بتغريه ،فيصارحها بأنه خيوهنا وأن عليها أن ترضى باألمر الواقع.
َث يتعرف على امرأةٍ أخرى ،فيعيش يف منزهلا ويهجر بيته متاما ،وتتواىل النساء يف حياته ،ليسأم
ذلك كله ،ليعكف على قراءة كتب التصوف.
نفس النمط واألسلوب يف أفلمة روايات نجيب محفوظ،
ويتكرر مع املخرجني السينمائيني ُ
وهذا األسلوب هو تقدمي املخرج للفيلم وتقدمي نفسه للمشاهدين أن كل ما يريده نجيب
محفوظ ال عالقة له بالسينما وال عالقة للسينما به ،وأن السينما املصرية وكاتب السيناريو
واملخرج خيتارون من الرواية كلِّها حيِّزا واحدا يالئم قدراهتم ويالئم اجلمهور ،والدليل أن حسام
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الدين مصطفي خمرج "الشحات" قد اختار أن جيعل من عمر الحمزاوي بطل الفيلم ،جمرد
ٍ
رجل لديه مشاكل حسية ونزوات مأل فيلمه كله

هبا)269(.

أما نجيب محفوظ فقد عاد ،أو إنه راح يؤكد أيضا يف رواية "الشحاذ" هواجسه العقائدية
املبنية على سر الوجود ،كما أن العنوان ُمغ ِر ٌق يف الرمز ،فهو ال يقصد إىل الشحاذ املتسول الذي
عاد ًة ما يظهر بسرعة وخيتفي بسرعة يف بعض روايات نجيب محفوظ ،ولكنه هذه املرة شحاذٌ
خمتلف ،فهو وإن اشرتك مع رفاقه اآلخرين من الشحاذين ،يف بُؤس النفس ومتزق الفكر وشدة
احلاجة إىل العون إال أنه خيتلف عنهم اختالفا جوهريا ،فهو شحاذٌ مثقف ،غين ،ال حيتاج إىل
املال( ،)270ولكنه حيتاج إىل معرفة أسرار الكون ومعىن احلياة ،وحيتاج إىل أن يكتشف ما وراء
املظاهر الساذجة هلذا الوجود.
مفتاحا للفيلم أيضا ،هو أن البطل قد ختلى
ومفتاح هذه الرواية كما كان يُفرتض أن يكون
ً
ُ
عن كل األشياء احلقيقية يف شخصيته ،وحبث عن النجاح والثروة وظل يسعى وراءمها حىت بلغ
جناح حيقق املثل األعلى
منهما قدرا كبريا ،ولكن بذرة الشقاء كانت كامنة يف هذا النجاح ،ألنه ٌ
يف اجملتمع ،لكنه ال حيقق املثل األعلى للصدق مع النفس ،ولقد كانت حقيقة عمر الحمزاوي
شاعر من ناحية وأنه من ناحية أخرى صاحب عقيدة هي االشرتاكية ،لكنه ترك الشعر وترك
أنه ٌ
االشرتاكية ،وشغله النجاح بعض الوقت ،غري أن النجاح املادي ال ميكن أن يشغل اإلنسان إىل
 -1ينظر:هاشم النحاس.حمفوظ على الشاشة.هيئة الكتاب.القاهرة.1975.ص73
 -2ينظر:رجاء النقاش.يف حب جنيب حمفوظ.م س129.
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األبد ،وهذا ما حدث ،لقد حقق النجاح كل أغراضه ،وهاهو البطل يتساءل :أين احلقيقة؟ لقد
كان باستطاعته أن يكون أكثر اطمئنانا وأكثر سعادة باحلياة لو بقي صادقا مع نفسه ،لو بقي
شاعرا

واشرتاكيا)271(.

.1.3الرواية والسينما واألزمات يف مصر:
وقد شكلت ثورة

 23يوليو1952

قيدا على السينما وكل الفنون ،برغم ما دعت إليه من حياةٍ
ً

فكري ٍة أخرى ،ختتلف عن حياة املصريني الفكرية قبل الثورة ،فبَ َدت معظم اإلنتاجات الروائية
ٍ
تعايش سلمي نقطةُ تقاطعِه هي اخلوف ،فالثورة والنظام اجلديد خيافان من التجربة
والفنية يف حالة
ِ
الفكر واألدب والفن خيافون من سطوة السلطة اجلديدة ،فظهر من أجل ذلك
ومن َث احلقيقة ،و ُ
إنتاج َمهُّه األكرب أن يدفع عنه السوء باجملاملة وبعض النفاق ،وكان نجيب محفوظ قد
يف مصر ٌ
حدد سبيله منذ أن ظهرت يف املطابع ثالثيته االجتماعية ،فرأى أن يبذل جهده يف كتابة الرواية
فع َمد إىل روايات فلسفية رمزية ،توحي
اليت ال تُعلن أحداثها وال شخصياهتا ومواق ُفهم عن فكرهَ ،
مبا يريد أن يقول وال تدل عليه.
جديدا
شرعا ً
صناع السينما ،من خالل اعتمادها ً
وكان هلذا القيد الذي فرضته السلطة أ ًثرا على ُ
يالئم النظام اجلديد ،ففي الثامن من الشهر الثامن من سنة  ،1952وبعد ما يقرب األربعني يوما
من قيام الثورة ،أصدر محمد نجيب رئيس اجلمهورية بيانا للسينمائيني ،كان عنوانه "الفن الذي

 -1ينظر :م س.ص130

244

نريده" جاء فيه" :إن السينما وسيلة من وسائل التثقيف والرتفيه ،وعلينا أن نُدرك ذلك ،ألنه إذا ما
أُ ِسيئ استخدامها فإننا سنهوي بأنفسنا إىل احلضيض ،وندفع بالشباب إىل

اهلاوية")272(.

ٍ
ؤمم به السلطة احلاكمة الفكر بشكل عام والسينما بشكل
كانت هذه الفقرة مبثابة
إعالن تُ ِّ
خاص ،ورمبا كان من أسباب اختيار حموٍر معني داخل روايات نجيب محفوظ ،فاملخرجون
جندهم قد َع َمدوا إىل أفلمة روايات نجيب
السينمائيون على اختالف قُدراهتم وما َميِيلون إليهُ ،
تصب يف صاحل العمل الروائي وضد الفيلم
محفوظ ولكن هذه األفلمة كانت يف الغالب
ُّ
وصانعيه ،ولكن الفرتة املمتدة منذ قيام الثورة وحىت وفاة الرئيس جمال عبد الناصر كانت من
خالل ٍ
كثري من املراجع سببا رئيسيا يف سطحية كث ٍري من األفالم اليت انتقلت بالعمل األديب إىل
السينما ،فهناك كثريٌ من النقاط اليت تُقدم أسباب فشل أفلمة روايات نجيب محفوظ

منها)273(:

 القدرات احملدودة لدى ُكتاب السيناريو واملخرجني حني يكتفون من ُمنطلق ثقافتهم نفسها
سطحي من العمل األديب.
جبانب
ٍّ
اجلو السينمائي العام الذي كان يفرضه امليل الطبيعي للجمهور املصري نتيجة األمية و الثقافة
ُّ 
املنحصرة يف جمرد االستماع إىل الغناء ومشاهدة عروض الرقص.
قيود النظام اجلديد من ُمنطلق عدم اخلوض يف املمنوعات اليت حددهتا السلطة نفسها وعلى
ُ 
رأسها اآلراء والفكر السياسيني.
 -1درية شرف الدين.السياسة والسينما يف مصر.م س.ص13
 -2ينظر:ناصر جالل حسني.األبعاد االقتصادية ألزمة صناعة السينما املصرية.اهليئة املصرية العامة للكتاب.القاهرة.1995.ص113
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ودليل ذلك أن بعض احملاوالت السينمائية وخاصة بعد حرب أكتوبر

1973

لَقيَت ترحيبًا من

مضموهنا سياسي ،جتاوز العرض
فعرضت أفالم سينمائية ُ
النظام الذي قاده أنور السادات َ
العادي إىل حماولة النقد أيضا ،ومن بني هذه األفالم":العصفور" سنة 1974إخراج يوسف هاشمي،
"زائر الليل" سنة  1975إخراج ممدوح شكري و"التالقي" سنة 1977إخراج صبحي شفيق.
يف املقابل قدم املخرج علي بدر خان فيلم "الكرنك" سنة  1975عن رواية بنفس االسم
فيلما يقدم الرؤية السياسية احلقيقية ملرحلة ما قبل هزمية،1967
لنجيب محفوظ ،فشاهد اجلمهور ً
فيلما يقرتب من
وحاول املخرج وكاتب السيناريو مبا أُوتيا من حرية مل يألفاها من قبل أن يصنعا ً
نزوعا حنو السطحية وظهرت فيه الشخصيات اليت متثل جمموعةً
املستوى الروائي ،فظهر الفيلم أقل ً
من الشباب اجلامعي الذي يبحث عن التغيري مبفهومه الثوري ،فاكتشف اجلمهور طريقةَ تعامل
السلطة احلاكمة مع هؤالء الشباب ،من خالل االعتقال والتعذيب أثناء

االستجواب)274(.

ولك َّن النظام املصري أصبح ِمزاجيًّا إ ْذ أن خوفه من الفكر والسينما هو ما دعاه إىل مصادرة
ٍ
بشكل خاص ،ومن َث توجيهها بعد ذلكَ ،ث كانت هزمية  1967واليت حاول النظام من
السينما
كبريا من تلك اهلزمية ،فأصبح عبارة "النكسة" اليت
بعدها أن ُحي ِّمل الكل ومنه ُ
صناع السينما جزءً ً
ال ُمتثِّل سوى خسارة معركة وليس احلرب ،هي ما يُردده الكل والسينما من خالل أفالمها ،لتكون
منعرجا آخر أتاح خلَلَفه الرئيس السادات أن يُقدم نفسه كرجل يفهم أن عهد
وفاة عبد الناصر ُ

 -1ينظر:درية شرف الدين.م س.ص87
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ال َكْبت قد وىل ،وأنه ال بأس أن يتحدث الكل عن مرحلة عبد الناصر لكن وفق حدود معينة ال
تطال دوره فيها.
ُ
ليُتِم شرعيته كاملةً بعد حرب

أكتوبر1973

ويعلن نفسه بطالً للحرب ،وعادةُ األبطال أهنم

يقولون ويفعلون كل شيء دومنا ٍ
خوف من رقيب ،حجتهم يف ذلك أهنم حاربوا وانتصروا ،ليشغل
الرئيس املصري شعبه ببعض القرارات بعد ذلك اليت أتاحت لونًا من احلرية ،فقدمت السينما تلك
األفالم اليت ذكرنا بعضها ومنها فيلم "الكرنك".
ولكن قرار ٍ
ات أخرى ستُصدر تُشعر املصريني أن النظام مل خيدمه ما قدم من قرارات سابقة،
وألن جهاز الرقابة كان أحد األجهزة املمثلة للسلطة ،فقد دفعه عامالن أساسيان إىل سرعة إصدار
ُ
ص
قرار سنة  ،1976العامالن أحدمها طابعُه سينمائي و اآلخر طابعه سياسي ،هذا القرار َخ َّ
القواعد األساسية للرقابة على املصنفات الفنية ،والصادر عن وزير اإلعالم و الثقافة ،والذي كان
هدفُه األساسي ،حماصرةُ حرية التعبري والرأي.
ألي
وباستثناء إباحة السخرية بالباشوات و البكوات ،ورجاالت العهود السابقة ،مل يُتِح القرار ِّ
ممنوع ٍ
ممنوع واحد هو إظهار املشاهد اخلاصة بتعاطي
سابق أن يكون مشروعا ،وذلك فيما عدا ٍ
ٍ
املخدرات ،مما َم َّهد الطريق ملوجة أفالم املخدرات وجلسات تعاطيها ،فأسهمت األفالم التجارية
يف عرض تفاصيله على الشاشة استغالال لذلك

املوضوع)275(.

 -1ينظر:م س.ص223
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وراح السينمائيون إذا اختاروا عمالً روائيا آخر لنجيب محفوظ ،اختاروه من وجهة نظر ذلك
القانون ،فأصبح بعض أجزاء رواية "احلرافيش" لنجيب محفوظ واليت نُشرت سنة ،1977تُ َّ
قدم على
الطريقة القدمية اليت قُ ِّدمت هبا رواياته يف السينما قبل وفاة عبد الناصر ،حنو فيلم "التوت والنبوت"
سنة  1981من إخراج نيازي مصطفى املستوحى من رواية "احلرافيش".
ونجيب محفوظ من خالل أعماله الروائية أضاف إىل السينما املصرية أعماالً ،برغم ما قِيل عن
كمن يف طبيعة
مستواها إال أهنا خمتلفةٌ عن األفالم السينمائية األخرى ،ولعل وجه االختالف يَ ُ
حقيقي داخل
العالقات بني الشخصيات واختيار املكان الذي ُحييل املشاهد مباشرة على مكان
ٍّ
ُ

العاصمة القاهرة.
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الفصل الثالث
أفلمة رواية اللص والالكب
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.أفلمة رواية اللص والكالب دراسة تطبيقية.
عندما نُشرت رواية "اللص والكالب"سنة  ،1961كانت السينما يف مصر قد أفلمت رواية "بداية
وهناية" لنجيب محفوظ سنة  ،1960وقد كان فيلم "بداية وهناية" بعد ذلك هو الفيلم الذي اكتشف
عا َمل نجيب محفوظ الروائي فتداعى املخرجون عليه حياولون كلٌّ حسب طريقته ،نقل الروايات اليت
أعلن القراء والنقاد جناحها.
وكانت رواية "اللص والكالب" النموذج الثاين بعد" أوالد حارتنا"من التقنية الروائية اجلديدة اليت
ذكرنا أهنا تنتمي إىل املرحلة الفلسفية ،وقد ظهر جليًّا أن مضموهنا قد أغرى خمرجي السينما ،فهي ال
رصاص وخيانةٌ ومبادئ ،وكلُّهم حني
تشبه "بداية وهناية" ،ولكنها روايةٌ فيها
لصوص ورجال أمن و ٌ
ٌ
اجتمعوا شكلوا احلُجة الكبرية اليت كانت سبب أفلمتها.
.1.1كمال الشيخ :
مساعدا بقسم املونتاج يف أستوديو
خمرج مصري (1919م2004 -م) بدأ مسريته السينمائية بالعمل
ً
مصر ،وتعلم بسرعة حىت أصبح يف عام

1943م

يصنع مونتاج األفالم التسجيلية اخلاصة بالبعثات

فيلما سينمائيًّا ،من بينها
األجنبية يف مصر خالل احلرب العاملية الثانية ،وقام بوضع املونتاج لستني ً
كل أفالم املمثل واملخرج املصري أنور وجدي ،واجته حنو اإلخراج يف بداية عام

250

1952

بأعمال

تسجيليةَ ،ث بأول فيلم سينمائي" املنزل رقم  "13يف السنة نفسها ،وقد قام بإخراج  34فيلما طويال
كان آخرها "قاهر الزمان"

سنة)276(.1987

املشوق ،الذي يقوم على اإلثارة
يقول عنه محمد عبيدو أن أفالمه اعتمدت على الصراع املباشر ِّ
األقرب إىل الشكل البوليسي ،وظل أسلوبه هذا هو األثري يف كل أفالمه على الرغم من اختالف
موضوعها ،وهو من القالئل الذين صنعوا لعاملهم السينمائي أسلوبا مل يتغري ،وحىت يف تعامله مع
ُكتاب الرواية مثل نجيب محفوظ ،وإحسان عبد القدوس وفتحي غانم ،فقد أخذهم إىل عامله،
أو اختار من أعماهلم ما يتفق ورؤيته ،كما أن ِخربته يف املونتاج قد أكسبته قدرة على ضبط اإليقاع،
وتأكيد العالقة اجلدلية بني الصوت والصورة ،واحلوار القصري واملوسيقى املعربة ،واستفادته من بالغة
الصمت لزيادة ُجرعات التوتر

والرتقب)277(.

ومن أهم أفالمه اليت قدمها بدايةً من سنة


املنزل رقم  13سن ة .1952



حياة أو موت سن ة .1954



أرض السالم سن ة .1957



لن أعرتف سن

ة .1961



اللص والكالب سنة .1962

)278(:1952

 -1ينظر:علي أبو شادي.وقائع السينما املصرية يف مائة عام. 1995.1896م س.ص123
 -2ينظر:حممد عبيدو.املخرج كمال الشيخ.فنان التشويق واإلثارة يف السينما العربية18.www.maktoob.forums/yahoo.com.مارس.2010ص01
 -3م ن.ص01
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الليلة األخرية سن

ة .1963



اخلائنة سن

ة .1965



الرجل الذي فقد ظله سنة .1968



بئر احلرمان سن

ة .1969



مريامار سن

ة .1969



غروب وشروق سن

ة .1970



شيئ يف صدري سن ة .1971



اهلارب سن

ة .1974



وثالثهم الشيطان سن ة .1978



الصعود اىل اهلاوية سن ة .1978



الطاووس سن

ة .1982



قاهر الزمان سن

ة .1987
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.1.2رواية اللص والكالب:
عندما صدرت رواية "اللص والكالب"سنة  ،1961أثارت الكثري من ردود الفعل ،هذه الردود كان
سببُها األكرب أن القارئ والناقد والناشر كلُّهم يعرفون أن ألدب نجيب محفوظ خصوصياته اليت ما
انفك يدافع عنها ويستقل بصفاهتا وخطها عن األدباء املصريني اآلخرين ،فقد َو َجد قارئ الرواية نفسه
ٍ
أمام ٍ
فرض تساؤالً يقول :إىل أي مدى
شكل جديد مل يتعودهُ من قبل يف روايات نجيب محفوظَ ،
ُجي ِّسم هذا الشكل املعىن العام وخيدمه ويدعمه؟ وكان عليه أكثر من ذلك أن يتساءل عن مدى
األمهية اليت ميثلها هذا الشكل اجلديد للكاتب ،هل هو جمرد ضرورة فنية عابرة تفرضها مادة معينة ،أم
هنائي إىل أ ٍ
سلوب جديد؟.
هو ٌ
انتقال ٌّ
تقول لطيفة الزيات أن نجيب محفوظ استوحى قصته من حادث"سفاح اإلسكندرية" محمود
يوما وأقام الدنيا وأقعدها ،وجعلت منه الصحافة بطالً وصورته يف
أمين سليمان ،الذي شغَل األذهان ً
صورة اإلنسان اخلارق القادر على كل شيءَ ،ث كانت هنايته بواسطة الكالب البوليسية اليت اقتفت
تفر الضواري أمام كالب
أثره ،حىت َّفر إىل الكهف يف اجلبل كما ُّ

الصيد)279(.

نفسه كاتبًا فَ َق َد االختيار يف االستمرار أو
ونجيب محفوظ ُجييب عن تلك التساؤالت بل ويُقدم َ
عدم االستمرار يف كتاباته اليت تنتمي إىل املرحلة االجتماعية الواقعية ،فهو يرى أن التقدم يف العمر
يُكسب رؤية وخربة ،فيبدأ يف انتقاء موضوعات معينة تتفق ورؤيته( ،)280وهذا يعين أن أسلوب
 -1ينظر:لطيفة الزيات.الشكل الروائي من اللص والكالب إىل مريامار.جملة اهلالل.القاهرة.1970.ص53
 -1ينظر:مجال الغيطاين.جنيب حمفوظ يتذكر.م س.ص70

253

ت الثالثية  ،تَعمد نجيب محفوظ أن يسلكها ،إ ْذ كان يرى أن الطبيعة
ومواضيع الكتابة اليت تَلَ ْ
كل شيء.
البشرية تفرض التغري يف ِّ
أما عن رواية "اللص والكالب" فيقول نجيب محفوظ ..":كثريٌ من احلوادث قرأهتا يف الصحف مل
أت حادثة محمود أمين سليمان يف الصحف ،من هنا ُولِدت اللص والكالب ،لقد
أتأثر هبا ،حىت قر ُ
حسست أن هذا الرجل ميثل فرصةً تتجسد عربها االنفعاالت
حدثت يل هوسة هبذا الرجل ،أ
ُ
كنت أ ِّ
فكر فيها دون أن أعرف طُُرق التعيري عنها ،العالقة بني اإلنسان والسلطة،
واألفكار ،اليت ُ
كتبت عنه ،مل أكتب قصة محمود أمين سليمان ،أصبح املوجود هو سعيد
طبعا بعد أن ُ
وجمتمعهً ،
مهران")281(.

إ ًذا "اللص والكالب" روايةٌ مستوحاة من واقعة حقيقية بطلها محمود أمين سليمان الذي شغل
الرأي العام املصري لعدة أشهر يف أوائل سنة ،1961وقد لُوحظ اهتمام املصريني هبذا اجملرم ،بل
وتعاطف معه الكثريون ،حيث راح ينتقم من حماميه وزوجته السابقة ألهنما خاناه وانتهكا شرفه
وحرماه من ماله وطفلته ولعله السبب الذي دعا إىل التعاطف

 -2م ن.ص70
 -3ينظر :حممود الربيعي.م س.ص79.78
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معه)282(.

أما نجيب محفوظ فإنه -كما قال سابقا  -قد تأثر بسفاح اإلسكندرية ،ولكنه مل يكتب قصته،
بل كتب عن سعيد مهران الذي يربطه بالشخصية احلقيقية بعض الصالت ولكنها مهمةِ ،
فكال
الشخصيتني هدفهما االنتقام ،وكِالمها ضحية ٍ
خيانة ومؤامرةٍ من زوجتيهما ،وأكرب من ذلك أهنما مل
هدفهما بل إن النهاية كانت واحدة .
حيققا ُ
وتدور أحداث رواية "اللص و الكالب" حول سعيد مهران الذي خيرج من السجن بعد أن قضى
كربت وهو يف السجن تتنكر له ألهنا ال
فيه أربع سنوات ،فيُفاجأ بتغري ِّ
كل شيء ،حىت ابنتُه اليت ُ
تعرفه ،فيلجأ إىل صديقه القدمي الصحفي رؤوف علوان الذي أَفَىت له قدميا بأن أموال األغنياء ِحلٌّ له
ض
وللفقراء ،ولكن صديقه هذا أصبح رجال مشهورا وغنيا ،وقد بَ َّد َل كل مبادئه وقناعته القدمية ،فيُع ِر ُ
ملتمسا منه
عنه ويُِهينه َث يطرده بعد أن حاول سرقتهَ ،ث يتوجه إىل الشيخ علي جنيدي يف صومعته
ً
العون لكنه ال جيد حالًّ ،فيقرر االنتقام من اخلونة ،فكانت أزمته منذ البداية ،هيَ ُّ
تنكر االبنة وخيانة
الزوجة وغدر الصديق ،سناء ،نبوية وعليش ،لتبدأ رحلة االنتقام بعد ذلك .
فيلتقي نور املرأة البغي اليت أحبته دائما ،فيخططان معا لسرقة سيارة ونقود أحد زبائنها فينجحان،
ويُ ِّنفذ خطته حني يطلق الرصاص من مسدس حصل عليه من صديق له ،على عليش ليكتشف بعد
خيتبئ يف بيت نور ،وحياول
ذلك أن َمن قتلَه ليس سوى ساكن جديد اشرتى البيت من عليش ،و ُ
بعد ذلك قتل رؤوف علوان ولكن احلظ خيذله أيضا ،حيث يُصيب البواب ،فتشتد مراقبة الشرطة من
حوله ومطاردهتم له ،وتقرتب النهاية عندما تأيت صاحبة البيت الذي تستأجره نور وتطلب منها
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مغادرته ،فيقرر اهلروب واللجوء إىل اجلبل عند الشيخ علي جنيدي ،وعندما يستيقظ سعيد من نوم
عميق ،جيد أن املكان قد حاصرته الشرطة ،فيتحصن باملقربة حيث كانت هنايته بعد مقاومة يائسة.
.1.3فيلم اللص والكالب:
.1.3.1البطاقة

الفيلمية)283(:

العنوان :اللص و الكالب.
اإلنتاج :مجال الليث

ي.

القصة :جنيب حمف وظ.
سيناريو :صربي ع زت.
الحوار :علي الزرق اين.
الموسيقى :أندريه راي در.
مونتاج :سعيد الشي خ.
تاريخ العرض 12 :نوفمرب .1962
مدة العرض 124 :دقيقة.
 -1كمال الشيخ.فيلم اللص والكالب.إنتاج مجال الليثي.مصرwww.youtube.com.1962.
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تمثيل :شكري سرحان :يف دور سعيد مهران.
شادية :يف دور ن

ور.

كمال الشناوي :يف دور رؤوف علوان.
إخراج :كمال الشيخ.
.1.3.2التتابع الفيلمي:


إضافة املشاهد األوىل قبل اخلروج من السجن .



خروج سعيد مهران من السجن إىل احلي الذي كان يقطنه.



اجتماع سعيد مهران مع عليش الذي يُنكر حق سعيد يف البيت وابنته قبل حكم القضاء.



لقاء سعيد مهران بالشيخ علي جندي .



سعيد مهران يزور صديقه الصحفي رؤوف علوان.



انتهاء اللقاء بتأكيد رؤوف علوان لسعيد مهران أهنا املرة األخرية اليت يراه فيها.



يقرر سعيد مهران االنتقام من أعدائه والبداية بصديقه القدمي رؤوف علوان.



حماولة سعيد مهران سرقة منزل رؤوف الذي يكتشف حماولته ويطرده خائبًا.



بعد توجه سعيد مهران إىل مقهى األصدقاء يطلب من ٍ
صديق له مسد ًسا.



بعد لقائه ِ
باملومس نور يتفق معها ليستويل على سيارة ومال أحد زبائنها.
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سعيد مهران يقتحم منزل عليش ويطلق عليه الرصاص.



رجل بريء يُدعى شعبان حسن.
هروبه من مسرح جرمية قتل ،ضحيتها ٌ



هروب سعيد مهران إىل اجلبل ومطاردة الشرطة له.



إقامة سعيد مهران يف بيت نور.



سعيد مهران يطلق الرصاص على رؤوف علوان أمام بيته.



اجلرائد تعلن فشل سعيد مهران يف قتل رؤوف علوان ومقتل البواب.



أثناء غياب نور هتدد صاحبة البيت بإخالئه ويدعو ذلك سعيد مهران إىل اهلرب حنو اجلبل

عند الشيخ جنيدي.


إصرار سعيد على العودة إىل بيت نور الذي شغَله سكان ُجدد واستعادة بِدلة الضابط اليت

نسيها هناك.


عودة سعيد مهران إىل اجلبل واستغراقه يف ٍ
نوم عميق.



تطويق الشرطة للجبل وحماصرة سعيد مهران باملقربة حيث كانت هنايته بعد مقاومة يائسة .

.1.3.3شخصيات الرواية والفيلم :


شاب ثالثيين من أبرز صفاته :
سعيد مهران ٌّ :

o

لص ميارس السرقة ضد من يعتربهم من الطُّغاة والوصوليني واالنتهازيني.
ٌّ
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o

مؤمن بالقيم االشرتاكية اليت تَشبَّع هبا على يد صديقه الصحفي
بسيط وفقري ،ابن بواب عمارةٌ ،

ستحل سرقة األغنياء.
رؤوف علوان ،واليت جعلته يَ ُّ
o

وحانق على اجملتمع ،خاصة بعد خروجه من السجن واكتشافه خيانة زوجته وتلميذه.
متمرٌد
ٌ

o

يعيش أزمةً روحية ،بِفعل التناقض بني القيم اليت حيملها ،والواقع املزري الذي يعيشه .

o

ينطوي على نِ ٍ
شف من حواراته مع نور .
زعة إنسانية عميقة ،تُستَ ُّ



رؤوف علوان  :الصحفي الذي كان صدي ًقا لسعيد مهران:

o

واضع نظرية "السرقة احلالل" اليت تَشبَّع هبا سعيد مهران ومارسها.

o

ُمثقف انتهازي ،تقلب بني اإلميان بالقيم االشرتاكية والرغبة يف حياة اللصوص األثرياء.

o

أصبح صحفيًّا ناجحا وتنكر ملبادئه.

o

هو أول الكالب بالنسبة لسعيد مهران ،إ ْذ وظَّف اجلريدة اليت يعمل هبا ضده.



نور :فتاةٌ م ِ
ومس:
ُ

o

هتيم حبًّا بسعيد مهران.

o

تَعرف عليها سعيد مهران يف مقهى صديقه طرزان .

o

آ َوتهُ بعد خروجه من السجن.

o

هي من يُنفق على سعيد مهران أثناء مكوثه عندها

o

وصفها سعيد بأهنا ذات قلب رقيق مفعم باحلرارة وقوة اإلصرار.

o

تطلب إىل سعيد مهران أن يستسلم ويُسلِّم نفسه خوفًا على حياته ولكنها تفشل .
ُ
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نبوية :زوجة سعيد مهران اخلائنة:

o

فتاةٌ يتيمةِ ،
عملت لدى عجوٍز تركية ارستقراطية.

o

تَعرف عليها سعيد مهران عندما كان يعمل ببيت الطَّلَبة.

o

تزوجها يف ظروف صعبة وكافح من أجلها.

o

أجنب منها ابنته سناء .
َ

o

طلبت منه الطالق أثناء وجوده يف السجن وتزوجت من عليش.



يب " سعيد مهران.
"صِ ُّ
عليش سدرة  :تلمي ُذ َ

o

عد ٌم فقري .
ُم َ

o

كان سعيد مهران يثق به ثقةً عمياء.

o

كل ما ميلكه.
تزوج بنبوية بعد دخول سعيد إىل السجن واستوىل على ِّ



الشيخ علي جنيدي :صديق والد سعيد مهران.

o

معتكف يف ٍ
بيت باجلبل.
شيخ من املتصوفة
ٌ
ٌ

o

يلجأ إليه سعيد مهران بعد خروجه من السجن وبعد مغادرته منزل نور.

o

من خالله تَتَ َّ
بدى األزمة الروحية لدى سعيد مهران.



طرزان :صديق سعيد مهران:

o

صاحب املقهى اليت تُع َقد فيها صفقات الدعارة وجلسات اجملون.

260

يَتدبَّر لسعيد مهران الوسيلة اليت يَعرف من خالهلا حتركات رجال الشرطة و أعداؤه.

o

.1.3.4عنوان الرواية والفيلم:
العنوا ُن مباشر ٌّ
طال
فردتَاهُ تشريان إىل جما ٍز َ
وم َ
ودال على ما احتوته الرواية من أحداثُ ،
ٌ
الشخصيات اليت احتواها النصان الروائي والسينمائي ،وقد وضع نجيب محفوظ ُمفردة اللِّص يف
مواجهة ُمفردة الكالب يف إشارةٍ منه إىل املواجهة التصادمية اليت حدثت داخل القصة ،فاللص هو
سعيد مهران البطل املأزوم ،الذي سرق ألول مرة من أجل أمه املريضة ،يف الوقت الذي تَ َّ
نكر له
اجلميع.
الكالب هم اخلونة الذين تداخلت
وص َّور له صديقه ومعلمه رؤوف علوان شرعية هذه السرقة ،و
َ
ُ
ِ
ات كلمة اللِّص واضحة تنطبق على
حيا ُهتم مع حياة سعيد مهران مبا فيهم رؤوف علوان ،فبَ َدت مس ُ
مجعا ،وهو ما ينفي ولو إحياءً صفة اللصوصية عن أعدائه،
سعيد مهران وحده ،ألهنا ٌ
مفرد وليست ً
ِ
صد من خالهلا نجيب
وأوهلم تلمي ُذه عليش ،يف حني أن كلمة الكالب جاءت مجع تَكس ٍري قَ َ
محفوظ كل َمن ال يتفق معهم اللص يف الفكر والعمل مبا فيهم الشرطة اليت تالحقه ،فأصبحت
ٍ
صون مكان اللِّص ،فاجتمعت فيهم صفتا
للصوص أصبحوا كالباً يَت َق َّ
"اللص والكالب" جمازاً
ًّ
معىن آخر هو اإلجرام
اللصوصية والعداوة ،والل ُّ
ص الذي ميارس معىن الكلمة حقا وإن أضاف إليها ً
ٍ
بشكل

عام)284(.

 -1ينظر:هاشم النحاس.حمفوظ على الشاشة.م س.ص114
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.1.3.5السرد يف اللص والكالب:
وخيتلف مفهوم السرد الروائي عن السرد يف السينما ،ففي الرواية وانطالقًا من هذه اجلُمل يف بداية
وحر ال يُطاق ،ويف انتظاره وجد
خانق ٌّ
الرواية" :مرة أخرى يتنفس نسمة احلرية ،ولكن يف ِّ
غبار ٌ
اجلو ٌ
بِدلته الزرقاء وحذاءه املطاط ،وسوامها مل جيد يف انتظاره أحدا ،)285("..واملقصود هو سعيد مهران ،إ ْذ
نستطيع حتديد املتكلم وهو السارد الذي يَنقل لنا أخبار سعيد وحركاته ومشاعره ،ويتأكد ذلك يف
مواقع متعددة من الرواية ":ومضى إىل حجرةِ اجللوس فاستلقى على كنبة ،وحي ٌد بكل معىن الكلمة
حىت ُكتُبه منسية عند الشيخ علي الجنيدي.." ،)286("..رجع إىل البيت َث غادره ضابطًا برتبة صاغ
والساعة تدور يف الوحدة اجته إىل شارع العباسية

)287("..

سمى زاوية النظر هذه
وهذا الصوت اجملهول الذي يعرف كل شيء هو املهيمن يف الرواية ،وتُ َّ
عرف يف السرد الروائي خاصة ،لكن نجيب
باملنظور السردي أو الرؤية من خلف ،وهي تقنية تقليدية تُ َ
محفوظ استعملها مع شيء من احلرية اليت يُتيحها لشخصياته ،حيث ال يسمح للسارد باهليمنة
صوت السارد العارف،كما يظهر يف هذا املثال:
املطلقة ،بل إنه جيعل شخصياته تتكلم ليتوارى
ُ
ُ
احدا أنتما تعمالن هلذا اليوم ألف حساب ،وقدميا
"..نبوية وعليش كيف انقلب االمسان امسًا و ً

 -2جنيب حمفوظ.اللص والكالب.م س.ص07
 -1م س.ص110
 -2م ن.ص163
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ظننتما أن باب السجن لن يُفتح ولعلكما ترتقبان يف حذر ولن أقع يف الفخ ولكين سأنقض يف اليوم
املناسب كالقدر

)288("..

ِ
ساردا ،ميارس
هنا يتماهى
صوت السارد العارف بكل شيء بصوت سعيد مهران الذي يُصبح ً
ُ
289
ِ
طلق سعيد مهران العنان
كثريا يف الرواية كلما أ َ
التبئري من اخلارج أو من الداخل( ) ،وهذا يتحقق ً

للبَوح وتداعي األفكار أو يف شكل مونولوغ واضح،كما تَتِم هيمنة السارد العارف من خالل تواريه
أمام أصوات الشخصيات املتحاورة حو ًارا خارجيًّا ،إ ْذ يكتفي بالتنسيق بينها ،حنو " :فقال رؤوف
بصراحة ِ
مشس يوليو:
-

رهق بالعمل !
نعم فأنا ُم ٌ

فوقف وهو يقول:
العشاء ونُبل
 -أشكر لك الضيافة و َ

األخالق)290("..

وألن السرد ال يتحقق إال يف إطار العمل اللفظي فإن رواية "اللص والكالب" وبطبيعتها اللفظية
سردا لكل ما بداخل العمل الروائي من خالل اللغة املكتوبة ،وعلى النقيض من ذلك
شكلت كلها ً
فإن فيلم "اللص والكالب" اقتصر ِوفق الطبيعة السينمائية أيضا على ما جاء يف احلوار املنطوق أو
بعض اإلشارات اللغوية داخل الفيلم اليت ُِحتيل على معىن داليل داخل العمل السينمائي.

 -3م ن.ص17
 -4ينظر:حسن حبراوي.بنية الشكل الروائي.املركز الثقايف العريب.البيضاء و بريوت.ط.1990.1ص336
 -1جنيب حمفوظ.اللص والكالب.م س.ص48
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.1.3.6اللص والكالب بني الرواية و الفيلم :
خيتلف العرض السينمائي املبين على الصورة املتحركة عن الراوية اليت يُ ِّ
شكلها ُمفردات لغوية ،ولعله
وجه االختالف األكرب بني الرواية والفيلم السينمائي ،وبالتايل بني رواية " اللص والكالب" والفيلم
الذي َحل االسم نفسه.
وقد حافظ العمل السينمائي على عنوان الرواية "اللص والكالب" الذي وجد أنه يُالئم السينما
وتلميح وإسقاط ،حيمل املعىن املباشر الذي يقضي بأن
ٌ
أيضا ،فالعنوان -كما سبق -بسيط ،فيه إحياءٌ
كالب تطارده ،وهو املعىن الواضح الذي استلهمه نجيب محفوظ مباشرًة من
لص وهناك
هناك ٌّ
ٌ
احلادثة احلقيقية اليت َد َّونت أن سفاح اإلسكندرية محمود أمين سليمان قد فَ َّر إىل ٍ
كهف يف جبل،
وكانت هنايته حني َمت َّكنت منه الكالب البوليسية ،وهو ما يدل مباشرًة على اختيار العنوان من هذه
النهاية)291(.

وقد َع َمد نجيب محفوظ إىل الداللتني الظاهرة واخلفية ،فهو يقصد إىل رجال الشرطة وكالهبم
ومطاردهتم للِّص ،ويقصد أكثر من ذلك إىل اللص والكالب البشرية من حوله ،ولعلها كانت كالب
مسعورة ،كانت السبب فيما بلغه من اإلجرام .

 -2ينظر:حممود الربيعي.قراءة الرواية يف عامل جنيب حمفوظ.م س.ص77.76
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وقد كانت بداية الرواية خمتلفةً عن بداية الفيلم السينمائي ،فقد بدأ نجيب محفوظ روايته من حلظة
وحر ال
خانق ٌّ
خروج سعيد مهران من السجن " :مرة أخرى يتنفس نسمة احلرية ،ولكن يف ِّ
غبار ٌ
اجلو ٌ
يطاق)292("..

ُ

قدم
أما املخرج كمال الشيخ فقد آثر أن تكون البداية منطقيةً ،تُ ِّ

السبب َث النتيجة ،فقد بدأ الفيلم حبادثة السرقة اليت متَّ التخطيط هلا ،فزوجتُه نبوية
تعمل خادمةً يف بيت أسرة غنية فكانت تَعلَم مسلَك الدخول ومكان خزانة املال،
واألسرة ليست يف البيت يف تلك الليلة ،وعندما يدخل سعيد مهران البيت ،يتصل
عليش يبلغ الشرطة

عليش بالشرطة وخيربُهم مبا حيدث ،فيتم القبض على سعيد مهران متلبِّ ًسا ُوحياكم
ويُسجن ،هذا املشهد سبق الفيلم كله ،فهو يسبق جينرييك البداية .
تضمنةً داخل الرواية وليس يف بدايتها
يف مقابل ذلك كانت
مشاهد بداية الفيلم ُم َّ
ُ
سبب دخول
وبالضبط يف الصفحتني  49و ،50وقد اختار نجيب محفوظ أن يكون ُ

القبض على سعيد مهران

سعيد مهران إىل السجن حديثًا داخليا يف شكل مونولوغ.." :من وراء الظَّهر

تبادلت األعني نظر ٍ
ات مريبة قلقة مضطربة كتيار الشهوة اليت حيملها،كالقطة الزاحفة على بطنها يف
هيئة املوت حنو عصفورة سادرة ،وغلبت االنتهازية ُمثالة احلياء والرتُدد فقال عليش سدرة يف رك ِن
عطفة أو رمبا يف بييت :سأدل البوليس عليه لنتخلص منه ،..فسكتت أم البنت ،سكت اللسان الذي
وجدت نفسي حمصورا يف عطفة الصرييف ومل يكن
قال يل بكل سخاء أحبك يا سيد الرجال ،هكذا
ُ

 -1جنيب حمفوظ.اللص والكالب.م س.ص07
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نفسه يستطيع أن حياصرين ،واهنالت علي اللكمات والصفعات ،)293("..ولقد كان لسبب
السجن ُ
ترتيب الفيلم ترتيبًا خمتل ًفا عن الرواية وجهات نظ ٍر سينمائية أَْملَتها طبيعة العمل السينمائي ،فقد
استخدم املخرج إشارات واضحة وموحية يف ذات الوقت ،تفسر بعض ما ال يستطيع املشاهد أن
ُ
يدركه يف املشاهد األوىل من الفيلم .
َ
وقد استغرقت املشاهد يف الفيلم اليت تَقدمت املشهد الذي يبدأ به نجيب محفوظ روايته 29دقيقة
َ
وهي مدة طويلة تساوي على وجه التقريب ُربع مدة عرض الفيلم ،الذي استغرق من الزمن ساعتان
وأربع دقائق وعشر ثواين.
للمشاهد مبا سوف
وما يدل على حماولة اجتهاد املخرج يف سبيل اإلحياء ُ
حيدث ،هو اللقطة األوىل من الفيلم اليت استغرقت ثانيتان فقط ،وصورت
زاويةَ ٍ
بيت من خالل جدا ٍر فيه مصباح ،ويف اجلدار الفتةٌ مكتوب فيها
فالعطفة يف
"عطفةُ األيام" ،وتبدو لقطةً رمزية هلا داللتها الدرامية الكبريةَ ،
اللهجة املصرية من املنعطف واالنعطاف ،ورمبا املنعرج يف الشارع أو يف
لقطة الفتة مكتوب عليها عطفة األيام
ُ
ُ
وضوحا وإحياءً كلمة "األيام" اليت ظهر جليًّا أهنا أكدت
البيت..ولكن اجلملة كانت واضحةً ،زادها
ً
ما سوف حيدث لبطل الفيلم بعد ذلك ،وأن هذا املشهد الذي احتوى الشخصيات الثالث  :سعيد
مهران ،عليش ،نبوية ،هو املشهد الذي يدل على أمرين ،األول هو استعراض مكانة سعيد مهران
ٍ
صديق تاب ٍع خاضع،
يف حيِّه َث يف بيته ومع صديقه عليش ،حيث ظهر أن عليش مل يكن سوى
 -1م س.ص50.49
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ولكنه برغم ذلك ومن خالل بعض اللقطات ظهر متآمرا مع الزوجة ،ليُتوج هذا التآمر بلقطة وشايته
بسعيد مهران لرجال الشرطة.
وقد كانت هنايةُ املشاهد األوىل اليت قَ َّدر املخرج أن يبدأ هبا الفيلم ،هي القبض على سعيد مهران
متلبِّ ًسا وهو يهم باخلروج من البيت الذي َسطَا عليه ،وهو حيمل مسروقاته ،ليُقدم الفيلم بعد ذلك
جنرييك البداية الذي احتوى العناوين ُمرفقةً مبشهد إلقاء القبض على سعيد ونقله يف سيارة الشرطة،
ومن َث االنتقال داخل اجلنرييك إىل مشهد احلكم على
سعيد مهران خبمس سنوات سجنًا.
يتلو ذلك دخولُه إىل السجن ،يلتقي خالله شركاءَه يف
الزنزانة ،لينتقل بعدها يف الدقيقة الثامنة إىل عليش ونبوية،
رضا لنتيجة املؤامرة اليت انتهت
حيث يبدو
ُ
مشهدمها َع ً

لقطة من مشهد القبض على سعيد مهران مرفقة بجنيريك
البداية

بسجن سعيد مهران وبطلب الطالق الذي رفعته زوجتُه
والوعد بالزواج من عليش ومن َث االستحواذ على كل ما ميلك سعيد مهران .
كل هذه املشاهد مبضمون ما جاء يف العمل الروائي إال أن آلية ِ
عرضها بَ َدت خمتلفةً
وإن احتفظت ُّ
من خالل العناصر اآلتية :
.1.3.6.1االسرتجاع  :flash-backوهو مصطل ٌح سينمائي إال أنه قد ظهر قبل اخرتاع السينما،
يف كثري من األعمال الروائية اليت تَ ِ
سرتجع يف ٍ
حلظة ما من تتابع أحداثها حدثًا من املاضي ،وقد
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تام
استعمله نجيب محفوظ يف "اللص والكالب" داخل السياق السردي املستقيم ،وجعله يف توا ٍز ٍّ
مع املونولوغ الذي ُحي ِّدث فيه سعيد مهران نفسه ،فالرواية تبدأ حلظة خروج سعيد مهران من
السجن ،ولك َّن كثريا من األحداث تبدو نتيجةً ٍ
لسبب ال يعرفه القارئ ،فكان هذا االسرتجاع من
ً
ومثال ذلك،
خالل املونولوغ هو الوسيلة اليت شرح هبا نجيب محفوظ ما أَش َك َل لدى القارئُ ،
الكاتب لقاءَ سعيد مهران مع نبوية وزواجهما.." :والبقال يقع دكانُه أمام
االسرتجاع الذي قَ َّدم به
ُ
ِ
هندمة ،بل تُ ُّ
عد زينةً وسط
بيت الطلبة وجتيء نبوية حاملةً السلطانية لتشرتي ما تشاء يف ثياب ُم َ
الست الرتكية نسبةً إىل تركي ٍة عجوٍز كانت تُقيم مبفردها يف
أمثاهلا من اخلادمات لذلك عُرفت خبادمة ِّ
بيت ُحم ٍ
ٍ
ت إليها بسبب
اط حبديقة كبرية يف آخر الطريق وكانت غنية ومتكربة وتفرض على كل َمن ميَُ ُّ
العجز،)294("..
أن يكون مجيالً وأنيقا ونظيفا فتبدو نبوية دائما ُممشطة الشعر منسابة الضفرية حىت ُ
..فقلت هلا لنتزوج على سنة اهلل ورسوله ،وأنتما تقفان على
يطلب إليها الزواج":
وبعد أن يلتقيا
ُ
ُ
لما ودخلَها كثريٌ من األغبياء ومل يكن يف الطريق ضوءٌ وال يف
مشارف اجلامعة اليت مل تَ ُ
دخلها ظُ ً
السماء هالل غليظ استقر فوق األفق وابتهجت ونظرت إىل األرض حىت ملع جبينها الضيق حتت
شعاع

اهلالل)295("..

يقابل هذا االسرتجاع يف الرواية ،اسرتجاعٌ يف الفيلم ولكن املخرج
ٍ
وصديق له
رأى أن يبدأه من السجن ،ويف حوا ٍر بني سعيد مهران

 -1م س.ص111
 - 2م ن.ص113
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اللقطة التي يليها االسترجاع
لقطة بداية االسترجاع

فيه ،وليس من خالل مونولوغ داخلي كما جاء يف الرواية ،وقد بدأ االسرتجاع يف الدقيقة العشرين من
بدت طريقة املخرج يف
زمن الفيلم ،وبدأه باللقاء مع نبوية َث بصديقه القدمي رؤوف علوان ،وقد َ
استعمال االسرتجاع من داخل السجن تبسيطا وتوضيحا ملا سوف حيدث بعد اخلروج منه ،يف حني
نوع من التعقيد جعل به سعيد مهران هو الراوي ،الذي ُحي ِّدث القارئ عن
َع َمد نجيب محفوظ إىل ٍ
حدث القارئ من خالله
دور الراوي فيُ ِّ
نفسه وما جيول فيها حينًا ،ويف حني أخرى يعود إىل الكاتب ُ
دور
عن سعيد مهران وعن الشخصيات األخرى ،ومثال ذلك..":كأنه
لعب َ
صاحب الفرح و َ
ُ
ٍ
ِ
عت به وأنا الذكي الذي
ب شيء أ ِّين ُخد ُ
الصديق األمني ولكن مل يكن صديقا على اإلطالق وأَ َ
عج ُ
خيافه اجلن األَحرَ."..ث يعود نجيب محفوظ ليقول ..":واختلس النوم سعيد مهران وحلُم بعض
الوقت ومل يُدرك أنه كان حيلم إال عند يقظته"..
.1.3.6.2اللغة :وهي يف العمل الروائي الوعاء الذي حيمل كل شيء داخله ،وإن كانت ختتلف بني
ِ
كثريا من
لغة الوصف  -مبا يف ذلك لغةُ الراوي -واحلوار بني الشخصيات ،فلغةُ الراوي قوية حتمل ً
وع ِجب حتت أنفاس الفجر الرطيبة
املفردات الفصيحة اليت تدل على االختيار املُتعمد هلا من مثلَ ..":
باهبا املزخرف وأرضها
ضبِط فيها وأنه مل يكن يرى منها إال َ
كيف إنه مل ينتبه إىل هوية احلجرة اليت ُ
كل شيء حىت ضياع الورقتنيَ ،ث رفع رأسه
الشمعية ،واستسلم لرَحة الفجر الندية ُمتعزيًّا إىل حني عن ِّ
فهالَهُ ملعان النجوم املتألِّق يف هذه الساعة من الفجر  ،)296("..وإن قدم بعض اجلُمل يف
إىل السماء َ
بعض الفقرات من الرواية بِلُغة تشبه لغة العامة من أهل مصر حنو.." :وعند أذان الفجر مسع الباب
 -1م س.ص59
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وبدت مبسوطة شوية ،)297("..وإن غلَب على الرواية اللغة العربية الفصيحة فإن ذلك َم ُّرده
وهو يُفتحَ ،
ٍ
بشكل عام ،فقد حاول البعض أن يُعلن عن قدرة
إىل النوع األديب الذي تنتمي إليه الرواية العربية
اللهجة الدارجة على َحَْ ِل الق ْدر الذي تستطيعه اللغة الفصيحة من أفكار ومضامني إال أن نجيب
محفوظ قد متكن من التدرج اللغوي الذي بدأه منذ روايته التارخيية األوىل ،وملا َعلِم أن اللغة
الفصيحة ليست بقوة مفرداهتا واختيار الغريب منها فقطَ ،ع َمد مع رواياته االجتماعية إىل تبسيط
هذه اللغة ومالءمة مفرداهتا لروح العصر الذي حتمل مضمونه ،مع االحتفاظ بفصاحتها وإن شغَ َل
بعض ُمجلها بعض الكلمات اليت يتكلمها العامة ٍ
لداللة فيها أو ِ
لقرب ما تعنيه من لفظها كما هي.
ُ
َ
وملا كانت رواية "اللص والكالب" من روايات املرحلة الفلسفيةِ وفق التقسيم الذي ذكرناه سابقا،
فإن كثريا من األفكار كان البد هلا من مصطلحات ترادفها ،وهذه املصطلحات ليست اللغة كلها
ِ
ِ
ِ
ومذهب الشخصيات داخل الرواية ،حنو:
وثقافة ومستوى
مفهوم
عرب عن
وإمنا هي
كلمات تُ ِّ
ٌ
"..الطالب الثائر ،الثورة يف شكل طالب ،وصوتك القوي يرتامى إىل عند قدمي أيب يف حوش
العمارة ،قوة توقظ النفس عن طريق األذن"( )298وحنو.." :وكان الزمان ممَّن يسمعون لك ،الشعب،
السرقة ،النار املقدسة ،الثورة ،اجلوع ،العدالة ،ويوم اعتقلت ارتفعت يف نظري إىل السماء ،وارتفعت
أكثر يوم َحيتين عند أول سرقة ،ويوم َرَّد حديثُك عن السرقة إيل كراميت ،ويوم قلت يل يف حزن:
سرقات فردية ال قيمة هلا ،البد من تنظيم!"(،)299كل هذه اللغة يف الرواية يُقابلها يف الفيلم السينمائي
 -2م ن.ص145
 -1م س.ص143
 -2م ن.ص144
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تيب ِوفق تقسي ٍم خمتلف ،فاللغة يف الفيلم السينمائي هي أحد عناصر الصوت يف السينما ،وهي
تر ٌ
قدم كل ٍ
بذلك تض ُع ًّ
وسيلة يُع ِّرب هبا اإلنسان عن نفسه أو يتواصل من
حدا للتَّقسيم األلسين الذي يُ ِّ
خالهلا مع غريه على أهنا لغة كقولنا :لغةُ اإلشارة ولغةُ اخلطاب ،فهي يف الفيلم السينمائي الكالم
ٍ
بشكل عام يف السينما وهي:
سمع ،وهي ثالثة أنواع
املنطوق الذي يُ َ
الحوار :ويكون بني شخصني أو أكثر.
المونولوغ :وهو حديث الشخص مع نفسه أو إىل مجاد أو حيوان ..
التعليق :وغالبا ما يكون يف األفالم الوثائقية ويكون عاد ًة لتوضيح ما مل تستطع الصورة توضيحه.
ٍ
بشكل داليل ومباشر يف الفيلم ِوفق الشرح اآليت:
وقد ظهر احلوار واملونولوغ
.1.3.6.3احلوار :أول ما يُلفت االنتباه إليه يف الفيلم هو تقدميُه بلهجة مصرية دارجة ،احتفظت يف
مسرعا وحتسسه مفت ًشا عما يُريب يف
الغالب مبضمون احلوار يف العمل الروائي حنو " :فمضى حنوه ً
صدره ويف جيوبه ،فعل ذلك مبهارة وخفة وهو يقول:
 اسكت يا ابن الثعلب ،ماذا تريد ؟ جئت للتفاهم على مستقبل ابنيت.. -أنت تعرف التفاهم!
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 نعم ،من أجل ابنيت.. عندك احملكمة.. -سأجلأ إليها عند

اليأس!"()300

هنارا لسعيد مهران وهو يدخل حارته ويلتقي ببعض
يقابل هذا احلوار يف الفيلم ،مشه ٌد خارجي ً
من يعرفُهم فيها َث يلتقي الشاويش:
 أهال بالشاويش حسب اهلل.. إيه اللي جابك يا سعيد؟ جاي أتفاهم .. إنت تعرف تتفاهم.. أعرف ..ما دام عشان خاطر بنيت.. عندك احملكمة.. -أنا أقول بردو ما فيش أحسن من املعروف

)301("..

 -1م س.ص13
 -1كمال الشيخ.اللص والكالب.م س.
 -2جنيب حمفوظ.اللص والكالب.م س.ص131.130
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وإن كان حتويل هذا احلوار من اللغة الفصيحة إىل الدارجة املصرية قد حافظ يف معظمه على
كثريا من احلوارات داخل الفيلم كان البد من اختالقها وتقدميها
مضمون احلوار األصلي ،إال أن ً
خمتلفةً عما جاء يف الرواية ،فقد َعرب سعيد مهران عن بعض ماضيه مبونولوغ ،قَدم من خالله ما يُشبه
امللخص ملا حدث ،ولكن الفيلم َح َّور ذلك امللخص وجعل شخصياته تتحدث فيما بينها حنو.." :
قت طالبًا ريفيًّا من نُزالء عمارة الطَّلبة ،واهتمك
غري أنك يف غضون شهر املرض سرقت ألول مرة ،سر َ
وسوى املسألة
الطالب دون حتقيق ،واهنال عليك ضربًا حىت جاء رؤوف علوان فخلصك من قبضتهَّ ،
كنت أستاذي أيضا ،وحني َخ َال إليك
كنت إنسانًا حقا يا رؤوف وفضالً عن ذلك َ
بال مضاعفاتَ ،
مشروعا!..ولكنه استدرك حم ِّذ ًرا :ولكنك
قال لك هبدوء :ال ختف احلق أين أعتربُ هذه السرقة عمالً
ً
ساخرا :ولن يتسامح القاضي معك مهما تكن
ستجد البوليس لك باملرصاد ..وقال لك أيضا
ُ
ً
عدال أن ما يُؤخذ
بواعثك مقنعة فهو أيضا يدافع عن نفسهَ ،ث تساءل بالسخرية نفسها :أليس ً
بالسرقة فبالسرقة جيب أن يسرتد؟ َث هتف غاضبا :إين أتعلم بعيدا عن أهلي وأكابد كل ٍ
يوم عذابًا
ً
ً
ُ
وجوعا
ً

وحرمانًا)302("..

مشهدا داخليًّا يف الفيلم بني جمموعة الطَّلبة وسعيد مهران ورؤوف
هذا املونولوغ الداخلي أصبح
ً
علوان:
 -أنا حعرف أطلعها من جثته..
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 بس خذه بالسياسة األول..يدخل سعيد مهران قائال:
 أفندم.. تعال هنا يا سعيد ..طلع الساعة أحسن لك.. ساعة ..ساعة إيه.. طلع الساعة اللي سرقتها..أحسن واهلل حخزعلك عنيك وأدخلك السجن.. إيه هو..ذا أنا ما خذتش ساعة ..أنا مش حرامي كمان.. إنت حرامي وستني حرامي ..ما حدش بيخش القوضة (الغرفة) يف غيابنا غريك ..وإنت معاك املفتاحالثاين..
 اخش عشان أنفضها .. تقوم تنفضها من الساعات يا عُصبجي..
 -إيه هو ذا..
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يدخل طالب آخر حيمل ساعة :

لقطة متوسطة ألحد الطلبة حياول ضرب سعيد مهران

 الساعة أهي..كانت يف قوضته ورا صفيحة الغاز .. يا حرامي يا نذل يا عدمي األصل(..يضربه) -إيه ما تضربش ..اهلل..

رؤوف علوان يف الوسط حياول فهم ما جيري

يدخل رؤوف علوان:
 إيه ..حصل إيه .. تفضل يا سي رؤوف..تفضل..أذي اللي إنت واخذوحتت ضمانتك ..أهي السرقة بقت عيين عينك..أنا الزم
أبلغ البوليس..

سعيد مهران يدخل غرفة رؤوف علوان

 تسمح يل أدخل أنا يف املوضوع .. أنا ال ميكن أسيبو يفلت..ويرافق سعيد رؤوف اىل غرفته وبعد حديث ِودي يقول رؤوف:
 ذول خمهم ضيق ما يعرفوش الدنيا على حقيقتها.275

كان نفسي ابيضلك وشك.. تفتكر إين انا زعالن منك بالوقيت..أبدا..إنت عملت كذاليه..
 حمتاج فلوس..يا رؤوف افندي .. يعين ليك عذرك ..أنا بَعترب اللي انت عملته بالوقيت عملمشروع ..حيصل كل يوم..ألن فيه ناس عندها فلوس
متلتلة..وناس عايشة على اللظى..أنا زيك حمروم يا

سرعة اقتناع سعيد مهران بأفكار رؤوف علوان

سعيد)303("..

القصد منه هو التأكيد على االحتفاظ مبضمون ما جاء يف العمل الروائي ،إال
وهذا احلوار وإن كان
ُ
أن صفةً أخرى ميزت الفيلم والرواية ،ومجعت بني أسلوب احلوار فيهما ،على اعتبار أن اإلج تهاد يف
ص االنتقال من اللغة الفصيحة إىل اللغة الدارجة ،ولكنه مل َّ
يتعد ذلك،
احلوار داخل الفيلم َخ َّ
واحتفظ مبا قَ َّدمه نجيب محفوظ ،حيث َع َم َد الكاتب إىل اختيار املستوى الفكري املختلف داخل
ِ
اضحا،
اللغة ،يف حني بَ َدت اللغة يف كث ٍري من األحيان متشاهبة ،ظهر ظ ُّل نجيب محفوظ فيها و ً
تقصد إليه
فاللغة اليت تتكلمها نور متلك نفس املستوى الذي يتكلمه سعيد مهران ،ولكن جوهر ما ُ
لغتُها خمتلف ،حنو.." :فجلست على الكنبة األخرى بعد أن أزاحت عنها أقمشة ُمفصلة وكوما من
ال ُقصاصات وقالت:

 -1كمال الشيخ.م س.
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 احلق أنه مل يكن عندي أدىن أمل يف أنك ستجيء.. حىت بعد وعدي الصريح .. أمس استجوبوين يف القسم حىت أزهقوا روحي ،أين السيارة..؟ٍ
حلكومة تتحيز
 قضت احلكمة بأن أتركها رغم حاجيت إليها ،سيجدوهنا ويردوهنا إىل صاحبها كما ينبغيلبعض اللصوص دون البعض

)304("..

بدت كثريٌ من األحداث َمروية بضمري
اضحا يف العمل الروائي ،إ ْذ َ
.1.3.6.4املونولوغ :وقد ظهر جليًّا و ً
املتكلم ،فسعيد مهران هو الذي يتكلم ،ولعل أهم مونولوغ يف الرواية هو الذي ُخيِربنا فيه نجيب محفوظ
غدرت به زوجتُه وتَابِعُه عليش ،وسيبدو من خالل كل مونولوغ أن الشعور
من خالل سعيد مهران كيف َ
كثريا من العاطفة على ُمعظم األحاديث
بالغدر والشعور معه بالغضب وحب االنتقام ،هو الذي يُضفي ً
بريا عن مدى
الداخلية لسعيد مهران ،وقد جعل نجيب محفوظ من تلك األحاديث الداخلية للبطل تع ً
مشهد سعيد مهران وهو يتصور نفسه أمام قُضاة احملكمة ويدافع
ما يشعر به وماذا سيفعل ؟ وقد كان
ُ
عن نفسه ،هو املشهد األكثر مطابقةً ملفهوم املونولوغ.." :ومضى إىل الشيش فنظر من خالله إىل القرافة
رت الدفاع عن
وقد رقدت القبور حتت ضوء القمر وقال :يا حضرات املستشارين امسعوا يل جي ًدا فقد قر ُ
لست كغريي ممن
نفسي بنفسي ..ورجع إىل وسط احلجرةَ ،ث نزع عنه جلبابًا..وَحلق يف الظالم قائال ُ :
اعتبار خاص ،والواقع أنه ال فرق بيين وبينكم
وقفوا قبلي يف هذا القفص ،إ ْذ جيب أن يكون للثقافة عندكم ٌ
 -1جنيب حمفوظ.اللص والكالب.م س.ص103.102
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فرق َعَرضي ال أمهية له البتة ،أما املضحك ًّ
حقا فهو أن أستاذي
إال أين داخل القفص وأنتم خارجه ،وهو ٌ
قذرا ملط ًخا
اخلطري ليس إال ً
وغدا خائنًا وحيق لكم العجب ،ولكن حيدث أن السلك املوصل بالكهرباء ً
بإفرازات الذباب ..إن من يقتلين إمنا يقتل املاليني ،أنا احللم واألمل وفدية اجلبناء ،وأنا املثل والعزاء والدمع
َ
الذي يفضح صاحبه ،والقول بأين جمنون ينبغي أن يشمل كافة العاطفني فادرسوا أسباب هذه الظاهرة
اجلنونية وأحكموا مبا

شئتم)305("..

القارئ
وقد َم َّكن نجيب محفوظ بطلَهُ من املرافعة املتخيَّلة ،فغدا
ُ
ُ
بني خياله الطبيعي حنو أي ٍ
ائي حني يتخيل كل ما بداخل
عمل رو ٍّ

وجي ِّسمه يف ذهن وخيال البطل الذي راح يلعب دور
وحيركه ُ
الرواية ُ
لقطة متوسطة لسعيد مهران وهو يضع يديه على شباك النافذة
كقضبان السجن

لقطة للمستشارين ولسعيد مهران

لقطة كبيرة لسعيد مهران كهيئة قفص اإلتهام

ٍ
حمكمة ومهية ،وقد حتقق معىن املونولوغ يف الرواية إ ْذ مل
الضحية أمام
ي ِممَّن ختيلهم سعيد مهران،
عمد نجيب محفوظ إىل وصف أ ِّ
يَ َ
ونقصد هبم املستشارون الذين ذكرهم ،يف حني َج َّسم املخرج ُمرافعة
ُ
وصورته الكامريا جيلس إىل طاو ٍلة عليها قارورة مخر
سعيد مهران َّ

فارغةَ ،ث يقف ويتجه حنو نافذةٍ يفتحها ويقف أمام شبَّاكها
لقطة متوس ٍ
اخلارجيَ ،ث يف ٍ
طة خارج البيت يبدو الشبَّاك وقد أسنَ َد
احبَها
سعيد مهران ذراعه عليه من الداخل ،لنسمع أصواتًا بشرية َ
ص َ
لقطة كبريةٍ خلف الشباك
َد ُّق مطر ِقة القاضيَ ،ث سعيد مهران يف ٍ
الذي وضع عليه ذراعه يف هيئة تُشبه وضع اليدين على قفص ِّ
االهتام،

السجني خلف القضبان
يشبه وضع
180.179
وضعس.ص
لقطة كبرية لسعيد مهران 1يف -م
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َث لقطةٌ بعيدةٌ لثالث شخصيات هم املستشارون مع عدم اقرتاب الكامريا من وجوههم ،يتكلم
حدهم قائال :سعيد مهران أنت ُمتهم بالقتل مع سبق اإلصرار ..عاوز تقول حاجة ..وجييب سعيد
أ ُ
لقطة كبرية خلف القضبان ولكن دون أن حيرك شفتيه يف ٍ
مهران يف ٍ
صوت ُمسجل :يا حضرات
املستشارين أنا اللي حدافع عن نفسي )306(..وقد ظهر املشهد بديكور اصطناعي مسرحي ،حيث
صورًة لقطةً من اخللف لسعيد مهران وهو يقبض على
تتحرك الكامريا إىل اخللف مع حترك حمورهاُ ،م ِّ
القضبان وأمامه املستشارون الثالث.

هذا املشهد الذي قدمه نجيب محفوظ يف شكل مونولوغ ،قدمه املخرج كمال الشيخ بأسلوبه،
حيث كسر مفهوم املونولوغ وحوله إىل حوا ٍر بني سعيد مهران وهيئة احملكمة ،إ ْذ إن من شروط
احلديث بني املمثل ِ
ونفسه أو مع مجاد أو حيوان ،ولكن كمال الشيخ أضاف
املونولوغ أن يكون فيه
ُ
ِمن عنده مجلةً غري موجودة يف النص األصلي وهي ما قاله القاضي " :سعيد مهران أنت ُمتَّهم بالقتل
مع سبق اإلصرار ..عاوز تقول حاجة ،" ..وكأن املخرج مل يطمئن إىل فهم أو عدم فهم اجلمهور
حلديث سعيد مهران مباشرًة ودفاعُه عن نفسه أو أن األمر خيص حماكمة ،رغم أن الدال على املرافعة
اليت ظهرت يف الرواية ويف الفيلم هو مجلة "حضرات املستشارين " وأكثر من ذلك جتسيد هؤالء
املستشارين يف الفيلم .
كل منهما ،خاصةً وأن مضمون
وقد قَدم نجيب محفوظ وقَدم كمال الشيخ ما يناسب أسلوب ٍّ
مفهوم اللغة ككل خيتلف بني الرواية والسينما ،فقد حاول كثريٌ من السينمائيني استعمال مجلة "اللغة
السينمائية " اليت كانت عنوان كتاب لمارسيل مارتين يف كتاباهتم النقدية السينمائية ،أن جيعلوا من
 -1كمال الشيخ.م س.
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كل التعابري اليت يقدمها الفيلم السينمائي لغة ،فاألبيض واألسود واأللوان األخرى وحركة الكامريا،
ِّ
وزوايا التصوير ،وكل ما حيتويه اإلطار السينمائي واملونتاج ،كلُّهم لغةٌ سينمائية تَ ِ
قصد إىل توصيل فكرة
أو معىن إىل املشاهد ،بل إن صالح أبو سيف كان أكثر دقة فأعلن أنه علينا فهم السينما ٍ
كلغة ذات
ُ
أجبدية واضحة وحمددة ،شأ ُهنا يف ذلك شأن مجيع اللغات احلية كاللغة العربية وما تتضمنه من قواعد
للنحو والصرف ،وكلما أتقنا قواعد اللغة كلما استطعنا التعبري عن ُمرادنا بأبسط وأدق األلفاظ ،حبيث
كل من يستمع إليه( ،)307ونتيجة لذلك يرى أن اللغة السينمائية تتألف أجبديتها من
يفهم حديثَنا ُّ
مثانية حروف وهي :املمثل ،الديكور ،اإلكسسوار ،اإلضاءة ،احلوار ،املوسيقى ،املؤثرات الصوتية
وأصوات

األجواء)308(.

.1.3.6.5الشخصيات :وهي شخصيات ُجي ِّسمها القارئ يف خياله ،بعدما صنع أبعادها املؤلف
داخل العمل الروائي ،أما يف السينما فإن هذه الشخصيات اليت نقرأها يف الرواية ستتحول إىل ممثلني
خيتارهم املخرج ِوفق معادلة مالءمتهم للدور من خالل الوصف الروائي.
والتقييم اإلمجايل للشخصية هو العنصر األهم يف دراسة الشخصيات ،فالعناصر األخرى ما هي
إال تصنيف للمعلومات الواردة يف الرواية ،أما التقييم فهو احلكم على الشخصية من خالل املعطيات
املتوفرة ،فهناك أعمال الشخصية اليت قامت هبا خالل الرواية ،ومن ٍ
جهة أخرى هناك عوامل أخرى
خمتلفة ،قد يكون بعضها مسؤوال عن هذه األعمال اجلليلة أو الدنيئة ،وسيكون ألبعاد الشخصية
 -1ينظر:علي أبو شادي.الفيلم السينمائي.م س.ص67
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الثالث :اجلسمي ،النفسي واالجتماعي ،الدور الكبري يف حتديد تكوين الفرد تكوينا صاحلا أو طاحلا،
وجزءٌ منها وراثي فطري وجزءٌ تتعهده األسرة واجملتمع ،وهذه األبعاد هي اليت حتدد غاية الشخصية
ودوافعها ووسائلها ،فالنشأة الطيبة والتكوين السليم والطِّباع احلميدة ال ميكن أن ينتجوا شخصية هلا
ظروف قاهرة غلبتها على أمرها.
غايات أو دوافع فاسدة إال إذا أحاطتها
ٌ
ٌ
من هذه الزاوية خيتار املؤلف شخصياته ،ويقوم ببنائها وربطها بالرواية ربطا عضويًّا ،عكس القارئ
الناقد الذي ُحياول بعد قراءته العمل الروائي تفكيك هذا البناء إىل عناصره األولية حىت يستطيع
دراستها .
وأهم شخصيات فيلم و رواية "اللص والكالب" هي شخصية سعيد مهران اليت اختار هلا نجيب
لصا يُغِري
محفوظ هذا االسم الذي يُناقض واقع صاحبه ،هذا الواقع الذي قَ َّدر املؤلِّف أن جيعل بطله ًّ
على منازل األثرياء وفق مفهوم أيديولوجي فلسفي أقنعهُ به صدي ُقه القدمي رؤوف علوان ،ولكن هذه
القناعة تبدو من خالل الرواية طبيعيًّة فقد سرق سعيد مهران قبل أن يقتنع بفكر صديقه ،معىن ذلك
مفهوما كالسيكيًّا
أن القابلية للسرقة كانت موجودة ،كما أن مفهوم اللص والسرقة من األثرياء تبدو
ً
ُمستهل ًكا ،ففي تارخينا العريب كان هناك الشعراء الصعاليك الذين يساعدون بسرقتهم الفقراء ،ولدى
الغرب كان روبن هود اللص الذي َميت ِهن السرقة يف سبيل مساعدة الفقراء هو أيضا ،على أن نجيب
حدا عدا زوجته وتابعه اللذان كانا باإلضافة
محفوظ مل يذكر يف روايته أن سعيد مهران كان يساعد أ ً
إليه هم العصابة.
281

وقد يكون لدى نجيب محفوظ قي ٌد فرضتهُ الشخصية اليت تأثر بقصتها وهي شخصية السفاح
محمود أمين سليمان وجعلت سعيد مهران بطال له شبيه يف الواقع ،فاللِّصان يشرتكان يف عناصر
كثرية أمهها خيانة الزوجة والصديق ،وسوء احلظ وهو حياول االنتقام والنهاية املأساوية ،من أجل ذلك
فإن األزمة احلقيقية واملتخيَّلة لدى الشخصيتني تبدو أزمةً نفسية َم ُّردها إىل اخليانة.
ُ
َث إن سعيد مهران ظهر خالل الرواية والفيلم كمن حتيط به األعداء من كل جانب ،فقد َح َقن
نجيب محفوظ معظم الشخصيات اليت ُحتيط بالبطل بالكراهية املربرة حينًا والغامضة حينًا آخر.
ففي بداية الرواية وبعد خروج سعيد مهران من السجن
وحماولة استعادته ابنته ،تظهر شخصية امل ِ
خرب حسب اهلل اليت
ُ
يبدو أهنا تقف إىل جانب غرميه عليش بال حتفظ وبال تربير من
قِبل املؤلِّف.
لقطة للشاويش حسب اهلل إىل جانب عليش

إ ْذ ظهر واضحا أن الكل مع عليش ،مع أن أمر خيانته يعرفه كل سكان احلارة ،بل إن هذه
فصور لنا نجيب محفوظ من خالل عليش
اخليانة أصبحت عمالً رجوليًّا يدل على الصداقة املتينةَّ ،
نفسه ،أن زواجه من طليقة سعيد مهرانمل يكن سوى ًردا للجميل من باب رعايته البنته.
كما أن نجيب محفوظ قد رَّكب شخصية سعيد مهران تركيبًا حاول من خالله تقدمي وجهة
شاب فقري ،سرق أول مرة من أجل أمه املريضةَ ،ث يلتقي رؤوف
نظره هو ككاتب ،فسعيد مهران ٌّ
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علوان الذي يبدو أن تأثريه يف شخصيته كان أكرب من أي تأث ٍري آخر ،فقد استسلم سعيد مهران
استسالما يبدو قريبا من السذاجة ،يدعو إىل التساؤل :هل اقتناع سعيد مهران
ألفكار رؤوف علوان
ً
بأفكار صديقه رؤوف كان ألن ما مسعه منه يوافق طبيعته املستعدة للسرقة؟ أم إن ذلك االقتناع جاء
ُ
جلميل ِ
ردا ِ
وقوف رؤوف علوان إىل جانب سعيد مهران عندما اكتشف الطلبة سرقته للساعة ؟ فقد
ًّ
جاء يف املشهد يف الفيلم  " :أنا مش حلومك يا سعيد لو عملت أكثر من كذا..ألن احلياة اللي حنا
عايشنها..ما فيهاش مساواة ،ما فيهاش عدل..ناس عايشة يف نعيم وناس عايشة على اهلامش ..
 ياسالم لو كان الواحد اتولد غيناحلل...ابدا..ذي انانية..ما كنتش حتحس بالعذاب اللي يتمرغ فيه الفقري...
 تفتكر ذاً
 عندك حق..كأن احلكاية ماهلاش حل... احلل يف اللي انت عملته بالوقت االن ..مش عاوزين يعرتفو حبقنا ..ناخذه منهم.. -انا ماشي يا رؤوف افندي ..انت شلت من على

عيين")309(.

هذا املشهد –كما جاء سابقا  -قدمه نجيب محفوظ يف شكل اسرتجاع ،أما املخرج كمال
الشيخ فقد جعل من شخصيات ذلك االسرتجاع تتحاور
وتبدو من خالل الصورة السينمائية أقرب إىل فهم املشاهد،
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لقطة متوسطة توضح استماع سعيد مهران يف رضوخ وخضوع

فقد صور املخرج يف هذا املشهد سعيد مهران مع رؤوف علوان يف لقطات أغلبها متوسطة ،واللقطة
املتوسطة يف السينما هلا معنيان ،بسيكولوجي وفيزيولوجي ،فمن ٍ
جهة قدم مالمح وجه الشخصيتني
اللذين ظهر من خالهلا الرضوخ واإلعجاب والعزم على التنفيذ ،خالطهم شعوٌر باالمتنان من قبل
سعيد مهران ،يُضاف إليهم تصوير مالبسه وطريقة وقوفه ،يف املقابل كان وجه رؤوف علوان أقل
وضوحا من خالل زاوية تصوير جانبية ،إ ْذ ظهر أن كل ما يقوله مع حركة اليدين وطريقة الكالم
ً
مجيعا أن الرجل حياول أن يستغل سعيد مهران يف انتقامه من اجملتمع الذي بدا من خالل
يُنبئون ً
حواره أنه حانق عليه .
هذا املشهد هو الذي شكل شخصية سعيد مهران يف العملني الروائي والفيلمي ،فقد وجد سعيد
مهران مربرا ،ووجد مرجعية وصدي ًقا متثلوا كلهم يف شخصية رؤوف
اضحا أن السرقة لدى سعيد مهران قد وجدت طري ًقا
علوان ،إ ْذ بدا و ً
ٍ
ألستاذ ُمثقف ،ويبدو أن هذا الطريق كان
َعبَّدته فكرةُ أنه تلمي ٌذ ُمثقف
أقوى وأيسر الطرق ،فقد حاول نجيب محفوظ أن َخيلِط يف شخصية
لقطة كبرية تبني النظرة املاكرة اليت توحي باطمئنان رؤوف علوان
إىل جناح استعماله لسعيد مهران بعد مغادرته الغرفة

يقودها
البطل تناقضات عديدةَ ،متثلت يف السرقة األيديولوجية اليت ُ

رؤوف علوان ،والوازع الديين الذي َمتثَّل يف الشيخ علي جنيدي ،الذي يقرتب من اسم شخصية
دينية متصوفة يف التاريخ اإلسالمي ،إ ْذ اختار نجيب محفوظ التصوف عنواناً كبرياً ليختزل كل
االجتاهات الدينية اإلسالمية بالنسبة إليه فهو يقول " :أعترب التصوف واحةً مجيلة أسرتيح فيها من
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أبدا ،فاملتصوفون عندي حكماء لكنهم ينسحبون من احلياة نادمون
احلر واحلياة ،ولكنين ال أؤمن به ً
عليها ،وأنا ال ميكنين رفض احلياة وال االنسحاب منها بل أدعو إىل االنغماس فيها ،فمن العجيب أن
ُمننَح احلياة وأن نوجد فيها وتكون فلسفتنا هي رفضها"( ،)310فنجيب محفوظ ال يؤمن بفلسفتها
ولكنه يؤمن أن املتصوفة ُحكماء ،وحكمتُهم هي ما دعا سعيد مهران إىل طلب العون املعنوي من
تقوده نزعتان
الشيخ جنيدي ،وقد اختار يف نصه الروائي هذين االجتاهني املتناقضني ،فسعيد مهران ُ
ُحتاوالن شده إليهما ،والنزعة اإلجرامية املقننة اليت زيَّنها له صدي ُقه ،بدت أقوى من النِّزعة الدينية اليت
ُ
َش َّكلت ما يُشبه الضمري الضعيف الذي مل يستطع بالرغم من حماوالته ردع سعيد مهران ،رغم أهنا
مرتبعا يف ركن املصلى
َشكلت امللجأ األخري للبطل ،حنو.." :ورأى الشيخ على ضوء املصباح
ُ
غارقا يف جنوى هامسة فذهب إىل جدار احلجرة حيث ترك كتُبه وجلس يف إعياء ،واستمر الشيخ يف
جنواه فقال سعيد  :مساء اخلري يا موالي ..
ردا على حتيته دون أن
فرفع الشيخ يده إىل رأسه ًّ
يقطع جنواه ،فقال سعيد:
 موالي أنا جائع أليس معك نقود؟لقطة سعيد مهران وهو يطلب احلماية من الشيخ

 -1ينظر:هناء البهناوي.حمفوظ حصل على اليقني.جملة الدوحة.العدد.112قطر.أبريل .1990ص32
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 بلى.. اذهب واشرتي شيئا تأكله..جعل الشيخ يتأمله مليًّاَ ،ث سأله:
 مىت يا ترى تستقر؟ -ليس على سطح هذه األرض

)311("..

املشهد نفسه يف الفيلم حاول فيه املخرج تغيري بعض التفاصيل واختزاهلا ،فاكتفى بدخول سعيد
مهران وهو جيري َث جيلس أمام الشيخ وهو يلهث من التعب وبدل مجلة "أنا جائع" يف الرواية جاءت
مجلة" :يا موالي أنا بلجأ لك اَحيين."..
وقد يُلفت االنتباه يف هذه الرواية أن نجيب محفوظ قد بقي لصي ًقا بالبطل ،ال يرى إال ما ترى
عيناه وال يعرف إال ما يعرفه سعيد مهران ،وهذه الرواية تُضعِف البصر الروائي ،فال نعرف شيئًا عن
رؤوف علوان بعد أن يغادر اللص مسكنه ،وال ندري أين هربت نبوية وعليش ،وكأن نجيب
عمد أن يقول للقارئ أن موضوع الرواية ليس رؤوف علوان أو نبوية وال نور ولكنه سعيد
محفوظ تَ َّ
عقل
مهران ،ويف مقابل هذا االقتصار على سعيد مهران ،رأينا كيف استطاع
ُ
الكاتب أن يكشف َ
البطل ،فال يكفي أن نرى بعينيه ،بل نفكر بعقله أيضا ،وأفكار ِ
البطل وحواسه هم وسيلتُنا يف

 -1جنيب حمفوظ.اللص والكالب.م س.ص200

286

الوصول إىل الزمان واملكان البعيدين اللذين احتفظ حبيزمها املخرج يف الفيلم ،ف َق َّدم زمنًا سرديًّا يُالئم
مفهوم املونتاج اخلطي الذي يُ ِّ
شكل بدايةً ووسطاً وهناية ،فكان الفيلم متصاعدا ينطلق من حاضر
اخلروج من السجن إىل مستقبل النهاية ،يف حني كان املكان هو السجن الذي جاء بعد أن فقد
تالزمه يف أغلب مراحل الفيلم والرواية،
البيت ُمتمثال يف األسرة وفقدان املال وال ُكتب اليت ظلت ُ
وعلى الرغم من األماكن الكثرية اليت شغَلها سعيد مهران يف العمل الروائي ويف العمل السينمائي ،إال
أن نجيب محفوظ أ َفرد أربعة أماكن كانت هي األهم للبطل يف َحرَكتَيه اجلسدية والذهنية ،متثلت
هذه األماكن يف بيت نور الذي أصبح املأوى اجلديد الذي يُدبِّر فيه أمره و يُقلع منه ويعود إليه،
واملقهى الذي كان املكان الذي يلتقي فيه بصديقه طرزان الذي استطاع أن يُيَ ِّسر له احلصول على
وبيت الشيخ علي جنيدي الذي كان املالذ الروحي
السالح وأن يكون العني اليت تراقب أعداءهُ ،
لسعيد مهران بعد خروجه من السجن وكان آخر ما الَ َذ به قبل هنايته ،واملقربة اليت ظل نجيب
محفوظ يذكرها على لسان البطل حىت كانت هناية سعيد مهران فيها.
وقد استخدم نجيب محفوظ شخصية نور ليصنع منها داخل عمله الروائي السند للشخصية
رمزا ظاهريًّا للبطل نفسه،
البطلة ،وقد حاول نجيب محفوظ  -بدايةً من االسم نور -أن جيعل منها ً
فظهر لسعيد مهران أن من كان يدعي العِ َّفة والوفاء انقلب إىل خائ ٍن متآمر ،يف حني أن نور اليت
ُجي ِمع اجملتمع كله أهنا امرأةٌ فاسقةٌ منحلة ،هي َمن اختفى وسط مفاسدها األمان واحلب والشفقة
الزيف ،يف مقابل ذلك أراد نجيب
والوفاء ،وتَشكل لديه أن املظاهر خادعة وأن اإلنسان كتلةٌ من ِّ
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محفوظ أن تكون نور رمزا ملعىن م ِ
بلده مصر نفسها ،إ ْذ َع َكف يف كث ٍري من رواياته على
سترت هو ُ
ً ً ُ
اختيار شخصية أنثى ليختفي وراءها برموزه ودالالته ،ولعل أشهر تلك الشخصيات كانت زنوبة يف
روايته الثالثية اليت مثَّلت االحنراف األخالقي ،وشخصية حميدة يف زقاق املدق.
وقد حتررت صور الشخصيات داخل الفيلم السينمائي من مفهوم الداللة السيميولوجية إىل حد
كبري ،وإن ختللها بعض العالمات اليت تدل يف إحياء أو
مباشرة على املعىن املقصود من مثل :الكتب ،املقربة ،الشيخ
جنيدي ،ومشهد تناوله للتفاحة يف مشهد سرقة البيت واليت
شكلت داالًّ ٍ
ملدلول هو حماكاة تفاحة آدم اليت أخرجته من
لقطة تناول سعيد مهارن للتفاحة

اجلنة.

ويتناول التحليل السيميولوجي للفيلم السينمائي ،دراسة عميقة يف أبعاده وتركيباته الداخلية ،صوتا
وصورة وحركة ،ذلك أن بنية الفيلم هي بنية معقدة من الرموز واإلشارات ،واليت تقسم إىل قسمني:
مفردات لغوية:كالصوت البشري ،ولغة املوسيقى والغناء ،والضوضاء.
مفردات بصرية :كفنون التعبري واإلشارة ،األشكال واأللوان ،تقنيات التصوير.
وقد بني راندال هاريسون

Randall Harrison

أن الرموز غري اللفظية هي اتصال على مدى

واسع ،وهي يف جمملها أربعة :رموز األداء :تضم حركات اجلسد ،حركة العني ،كما يوجد ما يعرف
بشبه اللغة :نوعية الصوت ،الضحك ،السعال.الرموز االصطناعية :املالبس ،األثاث ،مستحضرات
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التجميل ،املعمار .الرموز اإلعالمية :واملتعلقة باستخدام الوسيلة واالختيار املناسب هلا ،كزوايا
التصوير ،أو سلم اللقطات .الرموز الظرفية :أي مكان وزمان وقوع األحداث .وتضم املعاجلة
السيميولوجية للفيلم أيضا ،تأويل مجيع الرموز اللفظية "اللسانية" وغري اللفظية "الاللسانية" من
خالل:
 الحوار اللفظي الذي حيدد طابع الشخصية ونوع احلدث. توصيف اللقطة اليت متثل تصويرا مرئيا للفكرة العامة املتناولة يف الفيلم.وبعد حتليل كل مستوى ،تتم دراسة حركة السرد املقرتن بالصورة ،كثنائية حمورية يف حياة الفيلم،
من دون نسيان أحد أهم متطلبات التعبري الفيلمي وهو

األيديولوجيا)312(.

وميكن القول أن الشخصيات باعتبارها مكونا من مكونات النص السردي ،ال متتلك وجودا
مستقال يسمح مبقاربتها بعيدا عن مشكلة الداللية ذاهتا ،فالتفكري يف الشخصيات هو تفكري يف
سريورة إنتاج الداللة أي التفكري يف املسار التوليدي الذي يسمح للمعىن بالتحول إىل شكل قابل
لإلدراك ،وبناءً عليه فإن ما اصطلح على تسميته " النموذج

العاملي"()313

ال يشكل داخل السرد

تنظيما استبداليا لسلسلة من األدوار تقوم بأدائها كائنات ما فحسب ،بل يتجاوز ذلك إىل مرحلة
حمددة داخل مسا ٍر يقود من اجملرد إىل احملسوس أي من اإلدراك اجملرد للقيم إىل إدراكها بشكل
حمسوس ،بل ميكن القول أن عامل املعىن ال يُدرك إال من خالل جتسده داخل أدوار على شكل

1-

voir: R Barthes .Introduction a l analyse structurale des recits . in communication op.cit.p82

1 - voir :lbid.p135
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صفات حتدد وجود القيمة ،أو على شكل فعل يُعد وجها آخر للقيمة جمسدة داخ ل حركة ،أي
مدرجة ضمن املمارس ة اإلنسانية الفعلية البعد املعريف يف مقابل البعد الفيزيولوجي.
وقد ظهرت الشخصيات يف الفيلم متحررة من قيد الداللة احملسوبة ،فالفيلم كله باللونني األبيض
واألسود وهو ما يفسر عدم جلوء املخرج إىل استعمال الداللة اليت يرمز إليها هذان اللونان ،فقد ظهر
لحة يف فيلم "اللص والكالب"
الفيلم امللون يف مصر قبل ذلك بسنوات ولو كان لأللوان داللة ُم َّ
لسعى إىل استخدامها املخرج كمال الشيخ الذي اكتفى بداللة األحداث وحدها داخل فيلمه،
فبدت معظم العالمات السيميولوجية يف الفيلم ومن خالل الشخصيات جمرد استنتاجات ال دليل
على استخدام املخرج هلا قصدا.
والعمالن الروائي والسينمائي ميتثالن بشكل عام لقانون الفن الذي ينتميان إليه ،هذا القانون الذي
يفرض قيودا كما يُتيح فرصا للتعبري احلر ،فرواية اللص والكالب ال تستطيع أن تبلغ درجةً تتجاوز هبا
مرحلة الواقع الذي يشكله املرجع احلقيقي املتمثل يف قصة اجملرم احلقيقي ،والذي فرض برغم حماولة
نجيب محفوظ صناعة استقاللية قرار خاصة به ،فوجد أن قدرته على التحرك  -من خالل اختالق
حد بعيد من خالل العدد احملدود من األماكن اليت استطاع أن
حركة البطل وهنايته -تبدو حمدودة إىل ٍّ
جيعل البطل يتحرك داخلها ،إضافة إىل العائق الفكري الذي قيد الرواية بشكل عام وحيَّز قدرهتا على
ولوج عامل جديد من األفكار ،فالبطل وغرميه يتصارعان وفق مفهوم كالسيكي هو الغىن والفقر الذي
يغلفه مفهوما اخلري والشر ،فظهر الكاتب متخبطا يوحي إىل القارئ أن ختبطه فكري من خالل طبيعة
البطل ذاهتا ،ولكن احلقيقة هي أن اللص ال ميكن تربير عمله مهما كان هذا املربر ،كما ال ميكن تربير
290

جشع األغنياء أيضا ،فلم يستطع الكاتب أن يقول صراحة أنه ال وجود لصراع فلسفي داخل الرواية
مبين على خيانة زوجة للِص أثناء تأدية عمله كلص.
ألن رد فعل البطل داخل العمل بكامله ٌّ
ويف العمل السينمائي أصبح اللص هو الضحية اليت ال يعلم أح ٌد سبب ظهوره كضحية ،فالبطل
كما يف الرواية لص ،وغرميُه لص وزوجته اخلائنة زوجة لص ،وصديقه صحفي ناجح ال ميلك وفق
فبدت الرواية والفيلم مجيعا جمموعة أفكار ال
قوانني الصحافة إال أن حيارب اإلجرام مهما كان نوعهَ ،
يستطيع القارئ واملشاهد احلكم على مضموهنما ألن نجيب محفوظ مل يستطع أن يعلن فيهما من
ومن الضحية وإن حاول أن يكتفي بوجود َمنفذ يستطيع من خالله
خالل عناصر الرواية َمن املذنب َ
اختاذ القرار متمثال يف شخصية نور اليت ادعى أهنا ضحية جمتمع حماوال تربير احنرافها.
.1.3.7تقنية صناعة فيلم اللص والكالب:
وقد كانت تقنية عرض الفيلم بسيطة مقارنة بتقنيات صناعة السينما املستخدمة يف تلك الفرتة،
وسنختار ثالث عناصر شكلت الفارق الكبري بني الوصف الروائي والصورة السينمائية:
.1.3.7.1املوسيقى :واملتعارف عليه أن موسيقى الفيلم السينمائي تُؤلَّف للفيلم مباشرة أو إهنا تُنتقى
من مكتبات املوسيقى ،وقد اختارها كمال الشيخ من تأليف
أندريه رايدر ،مما أعطى للفيلم طابعا غربيًّا ال يشبه األفالم املصرية
اليت تكون فيها املوسيقى هي الصانع الكبري لشخصية الفيلم،
فكانت موسيقى املشاهد األوىل موازية للموسيقى اليت تليها يف
َ
أول لقطة يف الفيلم صاحبتها موسيقى بآالت نفخية غربية
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اللقطة الثانية من املشهد الثاين يف الفيلم مصحوبة مبوسيقى الناي
اليت مل تستطع جماراة خيانة عليش ونبوية

جينريك بداية الفيلم ،حيث اللقطة األوىل املكتوبة خبلفية سوداء مصاحبة ملوسيقى بآالت نفخية
غربية تُ ِ
تدرج مع
ؤذن بأحداث الفيلم املأساويةَ ،ث ينخفض إيقاع املوسيقى بشكل مباشر دون ُّ
اللقطة األوىل اليت يظهر فيها عليش ونبوية ،وقد بدت فيها املوسيقى بآلة واحدة هي الناي ولكن
بلح ٍن ال يشبه أحلان الناي العربية وإن كان جيمع
بينهما نفس العزف اهلادئ ذي املسحة احلزينة ،ليبقى
هذا الناي مصاحبًا لباقي املشاهد اليت تسبق جنرييك
البداية وتبدو داللتها واضحة توحي باطمئنان البطل
إىل حياته اليت تبدو سعيدة رفقة ابنته وزوجته وتابعه

اللقطة اليت اجتمع فيها صوت اإلنشاد بصوت الكالب البوليسية وموسيقى توحي
باقرتاب اخلطر َث فرار سعيد مهران

عليش ،ليبدأ نسقها الدرامي يف االرتفاع مع مشهد القبض عليه متلبِّ ًسا بالسرقة ،ويكون ارتفاع
النسق قد َّ
شكل اللحظة الفارقة يف الفيلم وبداية هناية البطل ،وهي أيضا حلظة انتهاء املوسيقى
املصاحبة اليت يكون معظم دورها هو مأل الفراغ الذي يصنعه اكتفاء الشخصيات باحلركة املوحية
دون احلوار ،لتكون موسيقى جينرييك البداية هي بداية املوسيقى التصويرية الدرامية اليت أعطت
انطباعا لدى املشاهد بطابع الفيلم القريب من النوع البوليسي ،لتبقى املوسيقى طيلة مدة الفيلم
ً
ُ
بكامله تتبع الفعل الدرامي ،وإن ختللها مشه ٌد به نشي ٌد صويفٌّ ختللته ٍ
معان موحية شكلت موسيقى
عرفها
داخلية مرتبطة باملكان وبشخص الشيخ علي جنيدي وبالطريقة الصوفية اليت يتبعها وإن مل يُ ِّ
ٍ
مشهد جيمع الشيخ جنيدي مع سعيد مهران األداء
عرفها الرواية ،فاختلط يف آخر
الفيلم كما مل تُ ِّ
مجيعا
اإلنشادي الصويف بصوت الكالب البوليسية وموسيقى درامية توحي باقرتاب اخلطر فشكلوا ً
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تصور سعيد مهران وقد
تناقضا وفق ترتيب تصاعدي بدأه صوت اإلنشاد الذي صاحبته لقطةٌ ِّ
ً
نشدَ ،ث تاله صوت الكالب الذي أخرج البطل من ذلك
استسلم للبعد الروحي للشعر الصويف امل َ
ُ

االستسالم إىل حالة فزٍع تلتها موسيقى اخلطر القريب اليت صاحبت فرار سعيد مهران واليت
استمرت مع مشاهد املطاردة لرتتفع مؤذنة بنهاية البطل َث الفيلم.

.1.3.7.2املونتاج وحركة الكامريا :ويعقب مرحلة االنتهاء من تصوير الفيلم املونتاج الذي يعيد
ترتيب لقطات الفيلم املصورة وفق السيناريو التقين املكتوب ،وهو ثالثة مراحل
 oمرحلة قطع اللقطات ولصقها وتسمى

هي)314(:

.cutting

 oمرحلة ضبط طول ومكان وتوقيت اللقطات وتسمى .editing
 oمرحلة الرتتيب الفين واإلبداعي وتسمى مونتاج .montage
إ ًذا فاملخرج ال يكتفي برتتيب اللقطات بل إنه يعلن عن شخصيته من خالل املونتاج ،وقد جتلى
أسلوب كمال الشيخ يف الفيلم ،وأكرب ما يبعث على وضوحه هو املقارنة بني خط سري البطل
داخل الرواية وخط سريه داخل الفيلم ،ومن ََث اعتماد املخرج على نوع اللقطة وحجمها وزاوية
تصويرها وربطها منطقيا.

 -1أبو شادي علي .لغة السينما .م س.ص57
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فحجم اللقطات واالنتقال بينها دل على املرجعية
الكالسيكية للمونتاج السينمائي لدى كمال
الشيخ خاصة وأن مرحلة إنتاج الفيلم صادفت
مرحلة ظهور تيار املوجة الفرنسية اجلديدة الذي دعا
ٍ
ٍ
جديد للمونتاج ،كانت أهم
مفهوم
إىل اعتماد
لقطة كبرية للشيخ علي جنيدي

عناصره اللقطة الطويلة اليت أُطلِق عليها أيضا اسم
اللقطة املشهد ،وهي التصوير بدون قطع ،وهو ما مل
يتجل يف فيلم اللص والكالب الذي يبدو أن خمرجه مل
يتأثر مبفهوم تلك املوجة ،فأقدم على استعمال القطع
ٍ
بشكل مطرد من خالل االنتقال الفوري من لقطة إىل

أخرى دون شعور املشاهد خبلل االنتقال ،كما كان حجم اللقطات موازيا للدالالت البسيكولوجية
والفيزيولوجية داخل الفيلم ،وإن كان التصوير الداخلي الغالب يف الفيلم قد أعطى جماال أكرب
للقطات البسيكولوجية كاللقطة الكبرية اليت تُقدم إىل املشاهد التعبري النفسي على وجه الشخصية،
وقد تعامل معها املخرج بكثافة َّ
دل من خالهلا على قلق وختبط البطل ،كما كانت بديال يف كث ٍري من
األحيان عن احلوار ،حنو لقطة عليش وهو ينظر إىل نبوية ومالحمه تؤكد ما سوف يفعله بعد ذلك،
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دور توضيحي وتأكيدي للشيء أو جلزء من جسم ما ،من مثل
كما كان للقطات الكبرية جدا ٌ
لقطة للهاتف الذي يستعمله عليش للتبليغ عن سعيد
مهران ولقطة الذهب داخل صندوق صغري الذي حاول
سعيد مهران سرقته قبل القبض عليه ،ولقطة العنوان الكبري
لقطة متوسطة لرؤوف علوان
عليش يف لقطة كبرية تبني ما يدبره لسعيد مهران

عن السفاح يف إحدى الصحف اليت صادف وجودها سعيد مهران يف الصيدلية ،ولكن املخرج
يعتمد أيضا على لقطات احلركة ومن أمهها اللقطة العامة العريضة اليت تتيح فرصة مشاهدة حركة
البطل وما حييط به وقد فرض طابع الفيلم هذه اللقطة حيث أتاحت حتريك الشخصيات وظهور
لقطة كبرية جدا لصحيفة تتحدث عن سعيد مهران

مالبسها بشكل كامل كما أتاحت ظهور الديكور واإلكسسوار

بشكل واضح ،حنو مشهد سعيد مهران يف حانة صديقه وقبل ذلك يف السجن ويف احلي الذي كان
يقطنه،كما استعملت اللقطة املتوسطة األمريكية واإليطالية بشكل
كبري فهي لقطة جتمع بني احلركة وتبيان اجلانب النفسي للشخصية.
وقد

كان

لزوايا

لقطة عامة لسعيد مهران وسط بعض سكان احلي وقد بدت
مالبسهم واالكسسوار واملقهى

التقين واجلمايل يف

التصوير دوٌر يف تقدمي اجلانبني

زاوية تصوير مباشرة
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لقطةز بز
لعليشمهران
منخفضةلسعيد
اويةاويةمنخفضة
لقطة ب

الفيلم ،فالوضع الطبيعي يف التصوير هو أن تكون عدسة الكامريا يف مستوى نظر املشاهد مبا يوازي
ٍ
وبشكل عمودي مباشر ،وهو ما مل يتكرر كثريا يف الفيلم ،يف حني َع َمد املخرج
وضع الزاوية القائمة
يج متفاوت من الزوايا املختلفة ،وإن ظهر توظيفها
إىل تنويع زوايا التصوير وهو ما ح َّول الفيلم إىل مز ٍ
متخبطا يف كث ٍري من األحيان ،فالزاوية املرتفعة

Higt Angle

صور اجلسم من األعلى وفوق مستوى الرأس قليال وهي زاوية
تُ ِّ
تصورا عن ضعف الشخصية أو حقارهتا وعكس
تصوير تعطي ُّ
لقطة منخفضة للشيخ وسعيد مهران

ذلك الزاوية املنخفضة

Angle

 Lowحيث توضع الكامريا حتت

املستوى الطبيعي لنظر املشاهد حيث تكون الكامريا متجهة إىل
األعلى ،وتُستعمل عاد ًة إلعطاء االنطباع عن قوة وِرفعة
الشخصية ،وقد صور املخرج يف الفيلم من هاتني الزاويتني ولكن
ٍ
بشكل ارجتايل ،حنو لقطتني منفصلتني لعليش وسعيد مهران
ومن زاوية منخفضة وهو ما ميكن تفسريه خطأً ب ِرفعة وقوة الشخصيتني ،وهو ما ال ميكن أن ينطبق
على شخصية عليش حىت وإن حاول املخرج جماراة الشعور بالتعاطف مع شخصية سعيد مهران
جبعلها شخصية قوية ،وإن جاءت بشكل صحيح يف لقطة لقاء البطل بالشيخ جنيدي حيث ساعد
بدت فيها
جلوس سعيد مهران على األرض ومقام جلوس الشيخ املرتفع على التصوير بزاوية مرتفعة َ
مكانة الشيخ واضحة بالنسبة للمشاهد ولسعيد مهران.
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وقد كان الغالب يف تصوير الفيلم هو الزاوية

اجلانبيةAngle

 Sidحيث يرى املشاهد نصف وجه

املمثل وقد ظهرت هذه الزاوية يف الفيلم إما للضرورة اليت يفرضها حوار شخصيتني متقابلتني يف إطا ٍر
موحد ،أو عندما تتحرك الكامريا مع عدم حترك الشخصية
لقطة بزاوية جانبية لسعيد مهران ورؤوف علوان يف إطار موحد

والعكس ،أو عندما تكون الشخصية لوحدها داخل اإلطار
السينمائي ،وتسطيح هذه الزاوية للصورة يلغي القدرة على
إدراك كل أبعادها ،وأمثلة ذلك كثرية يف الفيلم.

لقطة بزاوية جانبية لرؤوف علوان

ولكن الفيلم على بساطة تقنية التصوير فيه إال أنه تعامل مع

مفهوم صناعة السينما وفق الوضوح ،فكانت اإلضاءة منسجمة مع اللونني األبيض واألسود حيث
اإلضاءة االصطناعية هي األكثر استعماال حني فرضت قصة الفيلم املؤفلمة املشاهد الداخلية ،يف
حني كان الصوت واضحا حاول املخرج أن يقدمه طبيعيًّا من خالل املؤثرات الصوتية اليت بدت
بسيطة كأصوات الرصاص وماكينات اخلياطة يف السجن.
شكل كالسيكي،
فحرس كمال الشيخ على متكني املشاهد من فهم قصة الفيلم فقدمها يف ٍ
بالرغم من حماولته يف بعض املشاهد صناعة التشويق الذي قدمته الرواية قبل ذلك من خالل دورة
حياة البطل اليت احنصرت يف الثأر واجلرمية والقانون والنهاية املأساوية.
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اخلامتـــــــة
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اخلاتـمة:
تناولنا يف هذا العمل ضروبا من املواضيع الصغرية املرتبطة اليت شكلت املوضوع األكرب وهو أفلمة
روايات نجيب محفوظ ،وقد كان يف كل موضوع صغري َك ٌّم كبري من املعلومات اليت َدلَّت يف كثري من
فعمدنا طورا إىل االختصار الذي قل
األحيان على حجمه الكبري لو أُتيح له أن يكون موضوعا مستقالَ ،
ودل ،وطورا آخر إىل االستفاضة اليت دعانا إليها غلَبة أمهية موضوع على آخر يف حبثنا.
وكل فصل كان مستقال بذاته من خالل مباحثه اليت اختلف شيءٌ من مضامينها ولكنها ال ختتلف حىت
تلتقي يف املبحث الثالث من كل فصل من حبثنا ،وهو ما حيدد نتائج جزئية ختص كل فصل ،فتوصلنا
إىل النتائج اآلتية:
 مل يعد جمديا تعريف الرواية وفق املفاهيم القدمية اليت واكبت يف تعريفها اللغوي واالصطالحي بيئةً
وعصورا خمتلفة ،وهو ما دعا إليه قبلنا عبد املالك مرتاض الذي فرق بني الروائي والراوي.
 جيب على الباحثني اجلزائريني أن ينتقلوا إىل مرحلة يقدمون فيها بلدهم تقدميا جيسد انطالق فن
الرواية منه ،وإن اختلفت أمساء الدول ،فنوميديا هي اجلزائر حاليا ،كما أن كثريا من البالد مل تعد حتمل
ِ
وفن حدث فوق جغرافيتها احلالية إليها ،ففرنسا مل يكن
ب كل عل ٍم ٍّ
االسم القدمي نفسه ولكنها تَنس ُ
امسها فرنسا ،وال أملانيا وال كثري من البالد األخرى.
 التأريخ لبداية الرواية العربية احلديثة ،فالعناصر اليت جيب أن تتوفر يف الرواية موجودة يف كثري من
األعمال األدبية اليت أقصيت من تصنيفها كجنس أديب.
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 السينما ليست القدرة على التصوير والعرض فقط وإمنا هي القدرة على اإلنتاج الذي يراعي حجم
السيناريو نفسه ،فكل فيلم سينمائي ناجح من ورائه إنتاج سخي.
 تقنيات فن الرواية تشبه إىل حد بعيد التقنية السينمائية ،الفارق بينهما هو طريقة العمل اليت تتم يف
الرواية بالكلمة ويف السينما بالكامريا.
 اخللط ال يزال كبريا يف مصر حول اعتبار تاريخ عرض أفالم األخوين لوميري يف القاهرة و اإلسكندرية
هو تاريخ بداية السينما أم إنتاج أول فيلم سينمائي.
 ال وجود يف مصر لرقابة على األعمال السينمائية اليت تُ ِ
قد ُم على األخذ غري األمني من سينما
وروايات الغرب.
 اختيار املخرجني السينمائيني ألعمال جنيب حمفوظ يف مرحلته االجتماعية كان مغامرة أغراهم هبا
جناح العمل الروائي ،فلم يُوفَّقوا يف االنتقال بتفاصيل الرواية إىل داخل الفيلم السينمائي.
 ال جتسد السينما املصرية مفهوم مجالية العمل السينمائي املأخوذ من عمل روائي ،ألسباب تَ َّبني أن
أمهها القدرة احملدودة للمخرج املصري.
 رواية اللص والكالب رواية تشبه يف تكوينها الدرامي األفالم السينمائية املبنية على بطل واحد حياول
يف صراع تراجيدي هزمية القدر.
 هناك ثالثية درامية من خالل اللص والكالب ،األوىل جسدهتا الشخصية احلقيقية املتمثلة يف حممود
أمني سليمان والثانية شخصية الرواية اليت تقرتب من واقع الشخصية احلقيقية والثالثة شخصية الفيلم
املطابقة لشخصية العمل الروائي.
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 مل يستطع الفيلم تقدمي الرواية كما هي ،فغري بعض ترتيبها مستعمال أسلوب االسرتجاع ومغيبا بعض
الشخصيات.
فهذه النتائج تتضمن يف داخلها بعض التوصيات اليت ميكن لبعضها أن يتحقق ،فالقدرة على الالمباالة
تنبئ بقدرة أخرى تبايل مبواضيع تبدو هينة ال يكاد يُذكر سوؤها ،ولكن حياة كثري من األمم بني األمم
تتوقف على احتضاهنا تارخييا حلدث ما أو إن أرضها كانت موطن نشوئه.

301

قامئة املصادر واملراجع

302

قامئة املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
المصادر:
 oالعهد القدمي.التوراة
 oأبوليوس لوكيوس .احلمار الذهيب.تر :عمار اجلالصي.دت
 oالشيخ.كمال.فيلم اللص

والكالب.مصر1962.

 oحمفوظ.جنيب .السمان واخلريف.دار

القلم.بريوت.لبنان.ط1973.1

 oحمفوظ.جنيب.بني القصرين.املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية
 oحمفوظ.جنيب.زقاق املدق.دار

للنشر1989.

القلم.بريوت.لبنان.ط1973.19

 oحمفوظ.جنيب.قصر الشوق.املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية
 oحمفوظ.جنيب.القاهرة اجلديدة.دارالشروق.القاهرة.ط
 oحمفوظ.جنيب .األعمال الكاملة.اجمللد األول.مكتبة
 oحمفوظ.جنيب.اللص والكالب.دار

للنشر1989.

2007.2
لبنان.بريوت.ط1990.1

القلم.بريوت.لبنان.ط1973.1
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المعاجم:
 oابن منظور.ابو الفضل مجال الدين حممد بن كرم .لسان العرب .دار صادر .بريوت.اجمللد

االول.ط6

1997.

 oأَحد كامل مرسي.جمدي وهبة.معجم الفن السينمائي.وزارة الثقافة واإلعالم.اهليئة املصرية العامة
للكتاب.القاهرة1973.

 oامساعيل بن َحاد اجلوهري.الصحاح.تاج اللغة وصحاح العربية.دارالعلم للماليني.بريوت.

لبنان.ط4

1990.

 oجبور عبد النور.املعجم األديب.دار العلم

للماليني.بريوت1979.

 oسهيل ادريس.املنهل قاموس فرنسي عريب.دار

اآلداب.بريوت.ط1998.19

 oحممد بن ايب بكر بن عبد القادر الرازي.خمتار الصحاح.مكتبة

لبنان.بريوت1986.

 oاملنجد يف اللغة واألعالم.دار املشرق.بريوت .ط.1991 .21
المعاجم باللغة األجنبية:
Fphraim katz.the international film. Encyclopedia.london.macmillan.1984

o

oxford student s Dictionary.second edition. Oxford university press.1988
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