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ي بأن تفكر فقط  انطالقا من مسل

ي ال تكتف 
ي قلب الفلسفة الت 

ي قد يكون ف 
مة "دولوز" القائلة أن الالفلسف 

الفن   عىل  ينطبق  ما  وهذا  الفالسفة  غير  إىل  أيضا  تتوجه  بل   ، مفهومي وجه  بشكل  عىل  السينما  و  عموما 

ي تقاطع بير  الممارسة المفاهمية للفلسفة والسينما وظف "دولوز" فيلموغرافية ثرية  متعددة    . الخصوص
ف 

 الحقب و مختلفة التيارات تنم عن ثقافة سينمائية متمكنة من موضوعاتها وموسعة الستثماراتها. 

التوجه صوب وقفة تحليلية عىل ضوء أفال        انتقالية شهدتها السينما وأكدها  لقد آثرنا  م تعير عن مرحلة 

تحوالت عيرّ  ي عرفت 
الت  الزمن  الصورة  تمير   ي 

ف  الموجة  الفيلسوف  منها  ت عنها مدارس سينمائية مختلفة، 

ي ذلك إال ممارسة مفهومية نقوم بها  
ي مسىع لتحليلها وفق مفاهيم رسخها الفيلسوف وما نرومه ف 

الجديدة ف 

ي ف 
و المجنون. بدورنا مجتهدين ف  نا منها فيلم "غودار" بير ي اخي 

 هم هذه األفالم الت 

 تلخيص محتوى الفيلم: 

و المجنون          ي بضعة أسطر لكن طريقة   Pierrot le fou     قصة فيلم بير
بسيطة وعادية يمكن تلخيصها ف 

و المجنون تحفة فنية، مع "فردينارد غريفون"   ي امتازت بها كفيلة أن تجعل من بير
 العرض وفنيات التصوير الت 
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Ferdinand Griffon وج من ثرية  و  المدرس السابق لالسبانية والمتوقف عن العمل بالتلفزيون أب أرسة مي  

الذي  يف  إيطالية.  الراوي  بصوت  المصحوب  التنس  لكرة  تقاذف  تبادل  بلقطة  األول  المشهد  "غودار"  تح 

ة صفحات من مؤلف "اليىلي فور"   داخل   Elie Faureنكتشف الحقا أنه بطل الفيلم الذي يقرأ البنته الصغير

 . الحمام حيث ال يوقفه إال تأنيب الزوجة المتأخرة عن حضور حفل عائىلي 

واألمل، يقسم "غودار          اليأس  بمفارقات  المحكوم  العرض  متتالية تلخص محتوى  إىل فصول  الفيلم   "

اب الوجودي والسياسي فمنذ   سخ الشعور باالغي  ي انتقال بير  لقطات ومشاهد الفيلم يي 
الذكريات والحرية، ف 

الطبقة تفكير هذه  تفاهة وسطحية  الكشف عن  ي 
ف  ينجح "غودار"  ي 

الثات  ل  . الفصل  لصور  مستعينا بخلفية 

ي وضعية الناقد للعالقات االجتماعية واإلنسانية
يقرر "فردينارد"   . حمراء يتمكن المخرج من إقحام المشاهد ف 

الوضع   هذا  عىل  "ماريان" ف الثورة  األطفال  مربية  مع  الهروب  ليقرر  البيت  إىل  الحفلة  من  أدراجه  يعود 

Marianne    ي
ي رحلة بحث عن الذات تقود الثنات 

ينقلنا "غودار" إىل    .  إىل جنوب فرنسا الصديقة السابقة ف 

يثير المخرج قضايا تمزق اإلنسان المعارص و  سينما منفتحة عىل االقتباسات األدبية والفنية القديمة والحديثة

ي الفيتنام، الجزائر، لبنان وفلسطير  وكذلك لعصابات بيع األسلحة
 . وزيف الحضارة، منتقدا الحرب ف 

ي تقود إىل مقتل           
يحافظ "غودار" عىل نفس اإليقاع الناظم للقطة االفتتاحية والنهاية الدرامية الكئيبة الت 

و" الذي تناديه به صديقته بير  الطابع    . ماريان وانتحار "فردينادرد" الذي يرفض عىل مدى تقدم الفيلم اسم "بير

ي    La métaphoreارةالرومانسي والبوليسي يربك "غودار" المولع بالرمز واالستع
المشاهد وهو الذي رصح ف 

ء  ي
ي فيلم واحد أن يتطرق إىل كل س 

ي مسىع إلرباك الوثوقية والمسلمات الفكرية   . إحدى اللقاءات أنه حاول ف 
ف 

ي القيم الحضارية المكبلة لإلنسان
ي هذا الفيلم ومع رصاع   . والفنية يخط "غودار" مسارا للتفكير عير الصور ف 

ف 

ي "فردينارد" المت
ألم بعمق وهو مقبل عىل تفجير رأسه نستعيد عير الصور إرثا فلسفيا أكده سابقا "روسو" ف 

ي كل مكان مكبل باألغالل
الفيلم إىل هدوء  . والعقد االجتماعي قائال ولد اإلنسان حرا وهو ف  ي هروب بطىلي 

ف 

ي إقبا
اق للنهر مشيا وف  ي تجوال ومرح طفوىلي بير  الغابات واخي 

ل عىل حياة بدائية أساسها الطبيعة وسكونها ف 

الصيد نستعيد كذلك مسىع لالنعتاق من حياة وسط عالم شبهه "شوبنهور" بالمستعمرة العقابية عىل غرار  

ف واألخالق غ والتظاهر بالش  ي شخص بطىلي الفيلم وضعا .  هجوم "نيتشه" عىل فضائل نومير
يهاجم "غودار" ف 

وإنسان اجتماعية  مفككة  عالقات  متشظيا،  جنون   . يةإنسانيا  الكتشاف  يؤهله  بما  عاقال  المجنون كان  و  بير

ي مشابه أكده "ميشال فوكو" 
اإلنسان وتفكيكه ألوهام نرزح تحت وطأتها، يتقاطع توجه الفيلم مع توجه فلسف 
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ي دراسته لتاري    خ الجنون قائال: »بعد دراسة الفلسفة أردت معرفة ما هو الجنون، كنت مجنونا كفاية ألدرس 
ف 

الجنون« العقل وأصبح اآلن عاقال كفاية ألدرس  وفنية    1ت  أدبية  ثقافة  قد استثمر  أن "غودار" كذلك  يبدو 

ي تناقضات الذات والعالقات اإلنسانية
       . لتكون السينما عقال مفككا لتمظهرات ما يسىم بالجنون متعمقا ف 

ف المخرجة "شنتال أكرمان"           ي قائلة: »لم   بقيمة الفيلم الموجه  Chantal Akermanتعي 
لمسارها الفت 

ي  
أكن أعرف شيئا عن السينما... اعتقدت أنها وسيلة ترفيه جماعية، لم أكن عىل دراية بأنها وسيلة تعبير فت 

ي من القاعة قلت سأخرج أفالما«  و المجنون تيقنت بأنها ك     ذلك، عند خروجر إن القيمة    2وعندما شهدت بير

ن انتماءات ومدارس مختل       فة وكذلك األمر بالن        سبة لفرق موسيقية تضمنت  الف     نية للفيلم ألهمت مخرجير  م 

و المجنون، من ذلك المخرج الفرنسي "لواز كراكس"  ي فيلمه   Leos caraxأعمالهم مرجعيات ترتد لفيلم بير
ف 

  " ي
ي فيلمه مفات  Laurent Baffieعش      اق الج          ش الج     ديد و"لوران باف 

ي إحاالت مرجعية لفيلم  ف 
يح السيارة ف 

لف  نيس ال  دوىلي  للم  هرجان  النق  د  الح  صول عىل ج         ائزة  ال  ذي است  حق  وجائزة    1965سنة    Venise"غ  ودار" 

ي  BFTA (British Academy of film and thevision arts)ب  اف  تا
ي مما يحفزنا ف  ألفضل دور لممثل أجنتر

 قفة تحليلية لقيم الفيلم الداللية والجمالية. هذا السياق عىل و 

ي سياق المقاربة الدولوزية:   4- 2
 الفيلم ف 

  La Nouvelle vagueيعير الفيلم عن إطار تجديدي للسينما الفرنسية يعرف بتيار "الموجة الجديدة"         

ي الواقعية الجديدة، ال يرجع إبداع هذا المصطلح إىل رواد هذه  
المتأثرة بتحوالت أزمة الصورة الفعل ممثلة ف 

ود"    Froncois Giroudالموجة الذي نظروا السينما جديدة بل يرتبط األمر بالناقدة الفرنسية "فرانسوا جير

اس   ات المجتمع  L’expresseمؤسسة مجلة إكسير الفرنسي واضحة وأن الموجة الجديدة    حير  أعلنت أن تغير

 مقبلة دون ريب، ليصبح المصطلح متداوال الحقا مع تواىلي اإلبداعات السينمائية. 

ي »ال يمكن تعريف     
يعتقد "دولوز" أن فرنسا لم تقطع الصلة مع تراثها إال بصورة متأخرة وبتحول فكري وثقاف 

ي  الموجة الفرنسية الجديدة إذا لم نحاول أن نرى كي
ي مصلحتها ولي   ذهبت ف 

ت الواقعية الجديدة ف  ف جير

ي  
تراج  فانطلقت من  السابق  المسلك  استأنفت  ي  تقريتر تقرير  الجديدة وفقا ألول  فالموجة  أخرى،  اتجاهات 

 
 . 277، ص2015، الالذقية، سوراي، 1طر ع، دار احلواياضمتيم ال :انجيل رودجرز، ميل تومبتون: جنون الفالسفة، تر 1

2Strauss Fréderic : Chantal Akerman, une cinémathèque  imaginaire, www.bifi.dr ,15/01/2016, 18 :13  .)تر.ش( 

http://www.bifi.dr/
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هذه السينما الجديدة بقدر ما    3العالقات الحسية الحركية... ووصلت إىل صعود األوضاع البرصية الصوتية«

ي المقابل عيرّ تأثرت بتحوالت خارجي
ت عن طموح داخىلي لتغيير مسار سابق، فبعد الحرب العالمية  ة لكنها ف 

ي   Georges Sadoulالثانية ساهم كل من مخرج السينما "جورج سادول"   ومؤسس السينماتيك الفرنسي "هي 

النقدي "ألندريه بازان"  Henri longloisلونغلوار"   الجهد  ورة وجود توجه سينم  ،زيادة عىل  ي رص 
ي رائد  ف 

ات 

ي لم تتوقف عند حدود  Le cinéma soit pris au sérieuxوجدي  
، كان هذا مطلب كراسات السينما الت 

 عن هذا التحول مجموعة من المخرجير  منذ 
ّ
من ذلك   1959التنظير بل توجه مُحِرُرها نحو اإلخراج، لقد عير

شابرول"   "وتريفوا"    Claude chabrol"كلود  الجميل"  ج  "سير السينما     Truffautبفيلمه  عاتب  الذي 

الجرأة األسلوبية   ي إخراج فيلم األرب  ع مئة    L’audace stylistiqueالفرنسية الفتقادها 
الميدات  البديل  وكان 

بة ي وبدأ "غودار" المعروف   Alain Renaisكما ساهم عراب الموجة "أالن رينيه"   . رص 
وشيما حبيبت  بفيلم هير

 . تزامنا مع فيلم "رنييه" 1959سنة  About de souffleرمق بمهندس الموجة فيلمه األول عىل أخر 

هذه التحوالت كان منطلقها كتابات مجلة كراسات السينما وظهور مجموعة من السينمائيير  الشباب             

الجديدة بالدرجة األوىل حاجة ملحة لتجديد  الموجة  ي مجدد » تعكس 
وع فكر سينمات  الذين يحملون مش 

ي احتكمت إليها  يتضح م  4األطر«
ن ذلك أن هذه الصور المستجدة جاءت كرد فعل عىل األطر التقليدية الت 

ي تأمىلي مهدت له المقاالت المنشورة   سيخ ثقافة سينمائية جديدة باعثها تنظير ي طموح لي 
السينما الفرنسية ف 

ا ي 
الجديدة ف  الكراسات وانتىه ميدانيا إىل ترسيخ سمات خاصة تتقاطع مع الواقعية  ي 

الحر خارج  ف  لتصوير 

ي ممثال  .  االستوديوهات سواء تعلق األمر بالشوارع أو األماكن الطبيعية
كما استفاد هذا التيار من التطور التقت 

للضوء   الحساسة  األفالم  طة  أرس  وكذلك  الوزن  الخفيفة  ا  الكامير ي 
  Pellicule sensible à la lumièreف 

ي مما دفع "تريفوا"  لإلفصاح عن  رفضه صناعة أفالم ألناس ال يقرؤون، هذا   ي واألدتر
الفت  وتوظيف اإلرث 

التجربة اإلدراكية وتحفير    السينما عىل توسيع  المعير عن قدرة  المجنون  و  المسىع تأكد بوضوح مع فيلم بير

ي نقدي أو ساخر انخ ي بوعي سلتر
ي أعىل درجات التفكير ولم تكف التفكير »إن السينما ومن دون أن تكتف 

رطت ف 

 
 .24مصدر سابق، ص: الصورة الزمن،  جيل ،دولوز 3

4 Pasek jean- loup : Dictionnaire du cinéma, Larousse-Paris, France, 2001,(s.p). )تر.ش( 
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بذلك تنفذ هذه الصور إىل العالم الالمفكر فيه لتطال كل التخوم وتخفز كل البواعث،    5عن تعميقه وتطويره. 

ي الوصول  
ة ف  يقارن "دولوز" بير  توجهات الموجة الجديدة وسينما "هيتشكوك" حيث تظهر قدرة هذه األخير

الف واألشكال  الذهنية  الصور  المنظومة  إىل  قدرتها عىل كش  ي 
ف  الجديدة  الموجة  ي 

ف  الصور  ز  تير بينما  كرية، 

ي بنسج مجموعة من العالقات بل إنها ترسخ وظائف فكرية وعالمات 
التقليدية وتشكيل ماهية جديدة ال تكتف 

ي أن تكون قادرة عىل أن تفكر أكير  
منا،  عقلية »إن دولوز عىل وجه الخصوص هو الذي وجد أن السينما تبدأ ف 

  6كما وجد فكر سينمائيا يستطيع أن يفعل الكثير أكير مما نستطيع« 

ي تحرك نقاد السينما ومحبيها ألن       
ي عرفتها فرنسا أبرزت هذه اإلمكانيات بقوة، فف 

إن السينما الجديدة الت 

 
ّ
ا جامعة للفنون  اع أفالم، نعتقد أنه عىل مستوى هذا الطموح يمكن فعال أن تكون السينما فنا سابعيكونوا صن

والمس        موع   ي 
المرت  الم        كتوب  واألدب  ي 

السينمات  الرسم  بوض  وح  يتجىل  حيث  العام  للذوق  وموجهة  كلها 

ي بناء تشكيىلي متع دد يعك          س طريقة جديدة للولوج 
إليها ه ذه األفالم ف  ي تحت كم 

الت  التصوي       رية  والموسيف  

 . للذات وال عالم

 فة تحليلية عىل ضوء المفاهيم الدولوزية: وق   5- 2

ي فرنسا كما برزت مع           
ي مقاربة بير  فلسفة الحدث عند "دولوز" والتوجهات الفكرية للموجة الجديدة ف 

ف 

ي إطار التفكير المحايث، يحدد الفيلسوف هذا الهدف  
و المجنون يمكننا التوقف عند العالقة القائمة ف  فيلم بير

ي 
ي عن طبيعة الحدث«  قائال: »بحثت ف 

ي عير المفهوم الفلسف  كل كتتر
معت  ذلك أن إمكانيات المفهوم عند   7

التفكير   يستدعي  حيث  "غودار"  مع  األمر  ينطبق  حدث، كذلك  التفكير  أن  منطلق  من  تتحقق  "دولوز" 

، تحرص  مع هذا  ي
ي تجاوز للواقعية الجديدة حيث العرض مبارس  وتوثيف 

ي الحدث بامتياز لكن ف 
المخرج    السينمات 

والنساء   الحب  قضايا ال يجيب عنها، يحكي عن  أفالمه  ي 
ف  المشاهد » يطرح غودار  وتربك  استعارات تحيرّ 

 
 .391دولوز جيل: الصورة احلركة، مصدر سابق، ص 5

 . 810فرامبتون دانيل: الفيلموسويف، مصدر سابق، ص  6

7 Deleuze Gilles : Pourparlers, op.cit P194.)تر.ش( 
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ب بحذر من المقدس الذي يقلقه« و   8والموت وعن موت السينما يقي  ي فيلم بير
ي ف 
يتضح هذا الفكر السينمات 

إنتاج  المجنون الذي يعكس حسا نقديا عميقا لواقع زاخر بأحداث دولية و  أخرى محلية عرفتها فرنسا سنة 

بوليسي    . 1965الفيلم   فيلىمي  جنس  إىل  ينتسب  رسد  ي 
ف  ة  حارص  الحرب  بالراهن،  مرتبط  "غودار"  كعادته 

، لكنه ال يتغاض  عن عرض لعالم مفكك سياسيا  ي   . رومانسي
ي عرفت تدخل الواليات المتحدة ف 

إنها السنة الت 

الفيتنام  و Saint Domingue  9سانت دومينغو ي 
ف  يصدق األمر كذلك عىل الحرب األهلية باليمن  .  الحرب 

ة الحرب الباردة بير  المعسكرين تدعيات أثارها الفيلم 
ّ
 . بينما اتسعت حد

الفرنسية            للجمهورية  الروجي  األب  بير   رئيسيا  ة رصاعا  الفي  هذه  عرفت  الفرنسي  السياسي  الشأن  ي 
ف 

ان" الذي كان يدعو إىل تغيير جذري للسياسة الفرنسية الخامسة "شارل ديغول" وممثل الي سار "فرانسوا ميي 

ي  ولواقع الفرنسيير  والمدعم خاصة من قبل شباب الجامعات، يمكن أن نقرأ الفيلم كذلك عىل ضوء حدث أدتر

اك   ي الفيلم، األمر مرتبط بصدور رواية "األشياء" لجورج بير
ي محو   George Perecيتقاطع مع ما ورد ف 

رها الت 

المجتمع االستهالكي  ي مقابل تراكمات 
الفيلم أحدثا متداخلة منها ما وجد سبيله    .حياة زوجير  ف  إذن يعكس 

للظهور عير مشاهد الفيلم وأخرى ثاوية يمكن أن تكون ضمن متطلبات دفعت "بغودار" الشاب إىل البديل 

ي والتصوير الحر المرافق للكتابات النقدية. هناك واقع يتشكل
عىل السينما التفكير فيه، هناك شجب    الميدات 

ي يمثل فيها فردينارد 
ي اللقطة الت 

للحرب والموت ودعوة للحرية والحياة، يتطرق "غودار" إىل حرب الفيتنام ف 

ي تؤدي دورها "ماريان"
و( دور الجندي األمريكي المصّوب لمسدس باتجاه الفتاة الفيتنامية المذعورة الت    . )بير

ة  . بطال الفيلم نقودا لمتابعة الرحلةلسياح األمريكيير  الذين حصد منهم يحدث هذا أمام مرأى ا الحرب حارص 

الفيلم   العرض بقاعة السينما، يصور  ي تنطلق من شاشة 
الت  المكان نفسه    "فردينارد"كذلك والمتفجرات  ي 

ف 

ي لقطة مسائية أخرى يستلف  بطال الفيلم عىل رمال الشاط  ي
تطلعا  للقمر متخذا الكتاب بدال عن العرض. ف 

ي 
ي استحضار لحديث عن رصاع أمريكي سوفيات 

 وتنافس للوصول إىل القمر.  الذي يصّور حزينا ف 

ي ترصي    ح            
  1980مطلع أكتوبر    Le nouvelle observateurبمجلة لونوفيل أوبشفاتور    "لغودار"ف 

لتقديم عالجات تتناقض مع الش  الموجود من حولنا نظرا لعدم وجود نظام يعيد العدالة    تأكيد أنه  يطمح

 
 .72، ص2009، املؤسسة العامة للسينما، دمشق، سوراي، 67ونوجي رندة: السينما النسبية، جملة احلياة السينمائية العدد الره 8

 . سانت دوميغو عاصمة مجهورية الدومينيكان تقع املدينة على نصب هنر أوزاما يف البحر الكارييب 9
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ف "غودار" أن السينما تستطيع ولو كان ذلك بشكل محدود. يرتبط هذا الموقف بإمكانية    و   لهذه الحياة  يعي 

ي ذهن المشاهد »وحد  أشار إليها دولوز محورها أن السينما ترسخ قابلية االعتقاد بعالم أفضل تفكر فيه وتثير 
ه ف 

اإليمان بالعالم يستطيع أن يربط اإلنسان بما يراه ويسمعه ويجب عىل السينما أن تصور ليس العالم بل اإليمان 

هذا ما يريد "غودار" أن ندركه منذ اللقطة االفتتاحية المفعمة بدالالت    10بهذا العالم، الذي هو صلتنا الوحيدة« 

ي عالم   القلق الوجودي، إن الكرة ال
مقذوف بها من يد ألخرى ليست بعيدة عن حال اإلنسان المقذوف به ف 

 تتضارب فيه المواقف وتتجاذبه الرصاعات. 

ي         
ي وفت 

هذا الطرح المحايث المعير عن راهن معقد يتقاطع مع فلس  فة "دولوز" المحددة لمس   ار فل   سف 

ي ُيفعّ 
ل من قيم الح   ياة ويع  ززها، هنا يلتف  ـِ ي الدعوة إىل ميتافزيقا جديدة  

 التفكير المفهومي والتفكير المصور ف 

تقوى االعتقاد بعالم أفضل وبحياة إنسانية أق  در عىل تجاوز عوائق المنعطفات التاريخ  ية والسياسي  ة »إن  ها 

ي قام  ت عىل نف  ي
ها لصالح ما يتجاوزها أي إثبات لحياة وتب  جيل لها واحت  فال بها عوض الميتافزيق  ا القديمة الت 

ي الحياة«
ي    11لصالح العدم وإرادة العدم أي إنكار ونف 

هذا المسار يمكن أن يكون إحدى السمات األساسية الت 

ت توجهات رواد هذه المرحلة ي    و   مير 
ي الفصل الثات 

هذا ما يبدو لنا جليا عير تقدم العرض أداء واقتباس. فف 

ي الذي اختاره "فاردينارد"   . الذكريات صوب الحرية واألمل و  هناك انتقال من اليأس
ي الثات 

محور البديل الحيات 

سنة    18  و"ماريان" المتجاوز للخطوط الحمراء وللقيم المتعارف عليها حجة بررت منع الفيلم لمن هم دون 

ي   . Anarchismeألنه مرسخ للفوضوية  
ي اختارها البطالن هذا ما أكده" غودار" ف 

إنه طابع الحياة الجديدة الت 

ي للتذكير  
و ليس مجرد فيلم، إنه يعير عن مسىع سينمات  ته الكراسات عقب إخراج الفيلم قائال: » بير حوار نش 

ورة أن نحيا«  و( وما  12برص  ريان البحث  هذا ما يبدو جليا من خالل حوار البطلير  عندما يقرر "فردينارد" )بير

المتعارف عليها  الباريسية  للمعايير  مغاير  هاربير  سيارة    . عن نمط حياة  وينطلقا بشعة    404يستقال  حمراء 

المدينة يبدو من عىل جش  الحرية مصغر  لتمثال  اللقطة بصورة  تلحق  المدينة  يعتقد  ،  جنونية عند مخرج 

 
 .275دولوز جيل: الصورة الزمن، مصدر سابق، ص 10

 .221للحياة ضمن جيل دولوز سياسات الرغبة، مصدر سابق، ص وإبداعبدر الدين مصطفى أمحد: دولوز: صريورة  11

12 Godard jean –Luc : Godard par jean Luc Godard, cahier du cinéma, Paris, France 1998 P263.  )تر.ش( 
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ي الخارج( قاصدا  "فردينارد" أنه يبادله التحية. هذا الخيار للحياة الجديدة  
ي عبارات) الحياة الحقيقية ف 

يتكرر ف 

ي رحلة بحث عن حياة بديلة  
بذلك خارج المدينة المكبلة ألفرادها، "ترد ماريان"  )ما أريده أنا هو أن أحيا (ف 

ي حلم(
ي فرنسا كأننا ف 

سمع     . يعلق "فردينارد" قائال: )لقد تجولنا ف 
ُ
عير انطالقة من باريس إىل ضفاف المتوسط ت

العرض  لتقنية  توظيفا  البحر(  النهر،  )الغابات،  البكر  الطبيعة  ق  يخي  سفر  خالل  من  البطلير   تعليقات 

و(  حيث يقرأ باست        مرار حكما أدبية وفلسفية، يستمتع  المصحوبة بصوت الراوي الذي ليس اال"فردينارد" )بير

ي جمع بير  الكت المشاهد بصور سمعية برصية عىل تواىلي الع   رض
      اب الذي ال يفارق بط      ل الفيلم وسيج        ارته  ف 

ي تواىلي لقاءات عديدة أخرى 
إن األمر    . الناف   ثة للدخان نحو الشخصيات المزيفة للحفلة لتكون مصاحبة له ف 

ي اعت   ق
ي أفالم الخمسينيات بقدر ما تدل ف 

ادنا عىل هنا ال يرتب   ط بداللة السيجارة المروجة للحركة والحذق كما ف 

ي الحياة وإقب   ال عىل أخ  رى حت  ولو ارتب    طت كما سيكتشف بطل الفيلم بما هو مريب، 
هذا الرفض لطريقة ف 

بالتح  ايل وتجارة األسلحة وص     ور للمرأة اللعوب » المرأة لدى غودار وتريفوا هي ام       رأة خفية رسية ال تست           طيع 

ي بعض األحيان ويمكن أن تخون وتحب كما يحلو لها« قراءتها ككتاب مفتوح،  
هي   13إنها بعيدة المنال وتخادع ف 

و المجنون تريد حياة عىل طريقتها  ي بير
ي طلق   . كذلك "ماريان" ف 

ي عالمها، تحتال وتموت ف 
تقحم "فردينارد" ف 

ي  
لم االنتحار نالحظ مع  خر لقطة حينما يختار بطل الفيآناري يوجهه "فردينارد" نحو الصديق األخ المزعوم. ف 

غودار عىل غرار "دولوز" يصبح الموت بطعم الحياة رغم تردد فردينارد الذي نسمع أخر عباراته )بعد كل هذا 

) ي ي غتر
 .  إت 

ينقلنا "غودار" فعال لنعيش قلقا انطولوجيا  عميقا تكون فيه بالغة الصورة خير معير عن توق للحرية         

رج أسوار المدينة المكبلة للرغبات الدفينة لصالح المجامالت االجتماعية والوالء  والحياة البسيطة األوىل خا

ي  
الت  االجتماعية  المعايير  الفيلم خارج حدود  بالتعاطف مع بطىلي  المشاهد  إقناع  ي 

ينجح "غودار "ف   . ي
الطبف 

ي الالمفكر فيه متع  . الشقة والقتل  و تحكم عليهما بالخيانة
ي وصف شخصيته  يقودنا المخرج فعال للتفكير ف 

مقا ف 

ي متأصال داخل الفيلم  
من الداخل، ويقربنا إليها عير فنيات التصوير للقطات مختلفة »  يصبح العقل السينمات 

ي والتفكير  
ي متأصال داخل الصور وتحوالت التوليف واألصوات ،ومع مفهوم العقل السينمات 

والتفكير السينمات 

 
 .74، ص2013املؤسسة العامة للسينما، دمشق، سوراي،  80مجول، جملة احلياة السينمائية، العدد  إمساعيل :كلوز كلري: فرانسو تروفو، املوجة الفرنسية اجلديدة، تر 13
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ي سوف يرى المتفرج األشكال السينم
يتكرر تعليق" دولوز" عىل    14ائية ...باعتبارها مقاصد مفكرة « السينمات 

و المجنون يتضمن عالما كامال من العالقات البرصية  ي بداية الصورة الزمن، يؤكد الفيلسوف أن بير
الفيلم، فف 

ي تقول "خط ردفيك" إن الحياة تتضمن انطالق 
الصوتية، حيث يتم االنتقال إىل القصيدة المغناة والرقصة الت 

و المجنون، ننتقل باستمرار من وضع الجسد إىل الجيستوس المشجي  ي فيلم بير
الرغبة واإليمان بالجسد »ف 

 » ي
ي سينما   15الذي يربط األوضاع ويمنحها أوضاعا جديدة وصوال إىل االنتحار النهات 

اإليمان بالجسد حارص  ف 

تحمل أستطيع  ال  "فردينارد":  افات  واعي  المقربة  اللقطة  عير  تتكرر عبارات    "غودار"  بدونك كذلك  الحياة 

الصور عن مساءلة   تعير  للرغبة كما  الحياة وتحرير  الفيلم صورة عن  بهذا يصبح  اإلعجاب بجسد "ماريان". 

ا للخالص »بالنسبة لغودار يجد الفن السابع   نقدية للمعايير والقيم السائدة، إن السينما بهذا المعت  تصبح معير

ي قدرته لتحديد 
ر وجوده ف  يتحقق األمر عير مسارات هروب منتجة تحقق     16طريق الخالص لإلنسانية«  مير

جوازية نحو خيار الحياة البسيطة   ي خيار الهروب من رتابة الحياة الير
ورة، كما يمكن أن  نتبير  هذا الطرح ف  الصير

 unمزعج  كذلك ينطبق األمر عىل الهروب من طابع المجتمع االستهالكي الذي يصفه بطل الفيلم بالحلم ال

mauvais Rêve .  ي الحفلة وحير  يرغم للذهاب ينظر
ي رفض "فردينارد" المشاركة ف 

يتضح األمر منذ البداية ف 

ي إشارة إىل نبذ الثقافة 
ي تفتخر بمالبسها قائال: )نحن اآلن عىل أبواب ثقافة الردف( ف 

بأس مخاطبا زوجته الت 

كة توتال  يتكرر األمر مع الفتات اشهارية مختلفة  . االستهالكية  . Totalمن ذلك رمز رس 

ين         ز عير ترصفات بطل الفيلم الذي يرفض دفع مستحقات محطة الي     . إن رفض الوالء لهذا المجتمع يير

ي البحر 
ي بالثانية ف 

يالحظ أن "غودار" قصد تصوير فيلمه متفاديا .  يحرق السيارة األوىل المحملة بالنقود ويلف 

ي داللة رمزية توجي بنبذ التقليد  مسار الطريق  المعبد  
محبذا مسارات جانبية غابية عىل النهر أوعىل البحر ف 

ي لقطة أخرى يصور" غودار" البطلير  يستيقظان صباحا وليس لهما من لحاف   و   العام ودعم لالختيار الحر 
ف 

ي داللة مقاومة لمكاسب مادية حضارية و 
ي كانت غطاء يحىمي جسميهما ف 

عودة للطبيعة إال رمال الشاط  الت 

 
 .157فرامبتون دانيل: الفيلموسويف، ترمجة وتقدمي أمحد يوسف، مصدر سابق، ص 14

 .312دولوز جيل: الصورة الزمن، مصدر سابق، ص 15

16 Beaulien Alain : Gilles Deleuze et ses contemporains, op.cit P 191. )تر.ش( 
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ي حركات   . تمير  أسلوب" غودار" منذ فيلمه األول إىل فيلم وداعا للغة
نالحظ كيف يستثمر المخرج هذا الحب ف 

ر   ي إمتاع المشاهد برؤية فنية انتقائية تير
ا بير  أغصان األشجار وأخرى قريبة ثابتة ينجح المخرج ف  بطيئة للكامير

ي أصبح ال يطاق »
و المجنون    1960خر رمق  آ بير  فيلم عىل  مالذا أمامنا من نمط حيات  أخرج غودار    1956وبير

ي التنديد بالمجتمع الحديث«
ك ف  ي ترتبط كل منها بجنس محدد لكنها تشي 

ة أفالم الت  هذا المسار المعير   17عش 

ي أكير من سياق
  . عن انفالت  ومقاومة يمكن أن نحدده ف 

 
ق "ماريا" عىل صوت مذياع السيارة الخارجة من  تعل

يس وترد عىل خير مقتل عدد الرجال الذين يحصيهم المذيع قائلة: )نحن ال نعرف من هو هذا الرجل، هل  بار 

يرفض هذا  .  (  شيئا كان يحب زوجته؟ هل كان له أوالد؟ هل كان يحبذ األفالم أم المشحيات؟ نحن ال نعرف  

ي مجرد أرقام سواء ارتبط األمر باألحياء 
ي ف 
ال البعد اإلنسات  ي إدانة تشجب الحرب    التعليق اخي  

أو األموات، ف 

للحرب كسلوك   المطلقة  أفالمه »إدانته  الذي يطبع  إنه نهج "غودار"  المتوحش،  االستهالك  بقدرما ترفض 

يحط من قيمة اإلنسان ويدمر العنارص االيجابية فيه، فالحرب تعادل لهمجية والعنف والقتل والذبح واستباحة 

الناس«  ية و انحسار البعد  فعىل غرار أفالم "  18لدماء  غودار" األخرى  يستشف هذا القلق عىل مصير البش 

فيها  ي 
ي    . اإلنسات 

الفت  التوظيف  المخرج  يغلب  الحب  لكلمات  وتبادل   الحرب  قنابل  وأصوات  خطاب  بير  

المجنون فُيوصف   و  السينما نظرا لكثافة االقتباسات   بير التشكيىلي ويطلق  عىل مخرجه لقب شاعر  بالفيلم 

ا ذاتية تعير عن أفكار المخرج وهواجسه األدبية ال ي حضورها المرافق لكامير
ي يفش التحليل السينمات 

 . ت 

 الواقىعي والمتخيل           
هذا الطرح أكدته فلسفة "دولوز" السينمائية المعلقة عىل توصيف ال تميير  فيه بير 

ي طموح لبلوغ جوهر األشياء »كانت الموضوعاتية النقدية لدى غودار ذاتية  
ء الواقىعي  ف  ي

تماما ألنه استبدل الس 

ء«  ي
الس  أو  الشخص  أعماق  ي 

ف  وأدخله  البرصي  ي   19بالتوصيف 
ف  للظهور  المخرج  ي سبيل 

الذات  المنطلق  هذا 

رامبو"    أرثر  اشعار"  مع  عالقة  ي 
وف  الشاشة  عىل  والمكتوبة  المنطوقة  و(  )بير "فاردينارد"  مذكرات  تجليات 

Arther Rimbout   جوازية، حت  وإن لم يذكر االسم رصيحا فصوره كانت موظفة أثناء التحررية المناهضة للير

 
17 Chevrier Paul : le cinéma de répertoire, l’instant ciné, Paris, France, 2012 P56)ترش( 

 . 51، ص2015، طنجة، املغرب، 4السينما يف التفلسف، اجمللة املغربية لألحباث السينمائية، العدد إسهامشويكة حممد: جان لوك غودار أ 18

 . 28دولوز جيل: الصورة الزمن، مصدر سابق، ص 19



 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة  

 

            Copyright 2022© saudiphilosophy.com     11 

 

ي إحاالت دالة عىل هذا  
ا الثابتة ف  العرض من خالل االنتقاء التشكيىلي الذي دعم به الفيلم وصوبت نحوه الكامير

"    . الفكر  سلير  فردينارد  "لويس  األديب  َيْحرص  كتاب  الليل    Louis Ferfinant celineبدوره  أخر  إىل  سفر 

Aubout de la nuit    ّ تقدم" ماريا" الكتاب لصديقها الذي   .  عن رواية تتضمن قلقا انطولوجيا عميقا المعير

ي االسم، يستمتع المشاهد بقراءة يعلو فيها صوت  
ك معه ف  و المجنون وتقول إنها لكاتب يشي  تفضل تسميته بير

البطل، أما من   ي بعد يأس من واقع خذل 
الفيلم  "فردينارد" بحثا عن مالذ فت  التشكيلية فنعتقد أن  الناحية 

ي الفيلم من خالل قوة   . يعكس ميوال وهواية سابقة عند غودار منجذبة لفن الرسم
يتضح هذا بشكل جىلي ف 

ي تعرف بأنها أساس مزج وتشكيل األلوان  
استعمال األلوان األساسية األزرق، األحمر واألصفر وهي األلوان الت 

بهذا يقاوم "غودار" المتأثر بالرسام "نيكوالس دوستيل"   . األخرى لكن ال يمكن الوصول إليها بنفس الطريقة

Nicolas de Staël     األدبية االقتباسات  الفاقعة عىل غرار  لأللوان  االستعمال  ي هذا 
ف  المشاهد  بإثارة عير  

ي شقه  
الفيلم حلما مزعجا سواء ف  ي تثير فكره وتدعوه للتفكير والتأمل هروبا مما يسميه بطل 

الت  والفلسفية 

و  المجنون( عىل غرار الرسام   االجتماعي أو السياسي وتوقا لحياة الحرية والحب لكن يكون مصير "فردينارد"  )بير

ي 
 . "دوستيل" الذي أنىه حياته باختيار ذات 

ء فماريان ليست            ي
يصدق األمر عىل بطل الفيلم الذي اكتشف زيف هذا العالم حت  حينما ضىح بكل س 

أن يوقف مصير حياته  بدوره "فردينارد"  األسلحة، يختار  تهريب  مهمتها  ى  إال محتالة وجزء من عصابة كير

، يطىلي وجهه باألزرق ويحيط رأسه بأعمدة المتفجرات الصفراء   بطريقة يكون حت  للموت فيها حس تشكيىلي

بنهاية   العرض  ينىهي  أن  يريد "غودار"  البديل. ال  الباحث عن  وكله  المفكر  رأسه  والحمراء، يفجر "فردينارد" 

، ألن البطل  الحياةليس أية حياة إنها    إن اإلقبال عىل هذا السلوك أقىص تعبير عن الحياة لكن  . مأسوية متشائمة

ي محاولة سابقة تراجع فيها عن محاولة انتحار  
حاول حت  أخر لحظة أن يفر من هذا المصير لكنه لم يوفق كما ف 

يبدو أن "غودار" يغلب قيم الحياة والمقاومة حت  عندما يتطرق إىل الموت.    . عىل طريق السكة الحديدية

ي إضفاء لمسحة أرسطية »لقد ابتكر طريقة   يعتقد "دولوز" أن "غودار"
يحتكم إىل أسلوب أساسه المقوالت ف 

فريدة تمكنه من صنع توليفة جديدة ومن التماهي بالتاىلي مع السينما الحديثة.. أفالم غودار عبارة عن أقيسة  

ي آنمنطقية تشتمل  
غودار" بهذا المعت  يصبح "   20عىل درجات الممكن تحقيقه وعىل مفارقات المنطق«  ف 

 
 . 296دولوز جيل: الصورة الزمن، مصدر سابق، ص 20
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ي 
ي يعاد توزيعها وتعيينها ف 

بالنسبة "لدولوز" فيلسوف السينما الذي ينطلق من المشكل ليصل إىل مقوالت الت 

، الحب.   كل فيلم من ذلك المتخيل، الخوف، التجارة، الموسيف 

عىل غرار الفلسفة فالمقوالت ليست إجابات نهائية بل إنها مرتبطة بمشاكل تنعكس داخل الصورة قد           

ي استخدام  
ي ذاتها »إذا برع غودار ف 

تكون حسب "دولوز" كلمات أو أشياء أو أفعال بل إن األلوان مقوالت ف 

ى   األلوان كأنواع كير فألنه يستخدم  َوتةاأللوان، 
َ
ال  ُمذ داخلها  ي 

ف  صورة وهذا كان دأب غودار بصورة  تنعكس 

ي أفالمه الملونة«
ي مقاربة تكون   21دائمة ف 

ة الحرة ف  بهذا الطرح يكون المخرج قد استخدم آليات الرؤية لالمبارس 

ية   المستدعية لمشاهد متمير  يستعير  بخطة تفسير ي يتقدم عير رسد الصور 
السينما فيها ناظمة لفكر فلسف 

ي بنا 
. تؤهله للمشاركة الفعالة ف  ي  من مجرد استقباله بشكل ساكن سلتر

 ء المعت  أكير

 الفيلم وترسيخ أساسيات أزمة الصورة الفعل:   6- 2

ي الواقع الذي يشتتهم      
ي حيث ينخرط الشخوص ف 

.  يؤكد "دولوز" أن الصور الجديدة تحيل إىل وضع تشتيت 

ي و 
 

يجىل المعت   بهذا  ي 
السينمات  أبعالفكر  بشت   الوجودي  اب  االغي  تمظهرات  لتحوالت   نقدية  إشارة  ي 

ف  اده 

ي 
ي لخصها "تايلور" ف 

ي المعارص وما صاحبها من تقدم مادي وانحسار لقيم الحياة والحرية الت 
المجتمع اإلنسات 

تراجع لآللة خطوة بعد خطوة أمام اإلنسان الكامل ،إشارة إىل توسع سيادة اإلنسان الكونية وما رافقها من أنانية  

   . مفرطة
َ
مد
ُ
ي المجتمع  هذا اإلنسان ال

جن الضائع أشار إليه "دولوز" منتقدا أشكال تقنيير  وتنميط الرغبات ف 

االستهالكي فضال عن توجيه األذواق والحصار اإلعالمي الذي تمارسه السلطة »من خالل عملية فك التشفير  

ي نظام جديد وإعادة التشفير يعزل النظام الرأسماىلي نظام الرغبة من حموالته الثقافية واالجتماعية ويدخل
ها ف 

يعتمد عىل الرأسمال المجرد وبذلك يحدث قطيعة بير  الفرد وخلفياته الثقافية واالجتماعية من خالل جره إىل  

ي جديد« ستنظيم مؤس
 22ات 

و المجنون المتأرجح بير  شخصية مزدوجة، يكرر                ي فيلم بير
هذا الوضع المشتت يبدو منذ البداية ف 

و نسبة إىل  بطل الفيلم "اسىمي فار   مرة عىل تواىلي العرض  كلما تناديه صديقته ماريان بير
دينارد "إحدى عش 

ي حديث بطل .   Au claire de la luneأغنية تحت ضوء القمر  
يمكننا كذلك تقىصي هذا الوضع المشتت ف 

 
       . 299املصدر نفسه ص 21

 10ص   محوم خلضر: الفلسفة والفن لدى جيل دولوز، مصدر سابق، 22



 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة  

 

            Copyright 2022© saudiphilosophy.com     13 

 

أن يطلب   إليها وقبل  ُدعي  ي 
الت  الحفلة  عالم  ابه عن  اغي  ي تصور 

الت  اللقطة  ي 
فف  من  الفيلم،  السيارة  مفاتيح 

افاته )عينان للرؤية، أذنان لإلنصات، فم للكالم، يبدو ىلي أنها آالت مفرقة ال وحدة   صديقه يسمع المشاهد اعي 

ي انتماء بير  الوحدة والتعدد مرده  
ي متعدد(، هذا التضارب ف 

ي واحد وأحيانا أخرى أشعر أت 
بينها أحيانا أشعر أت 

جوازيةإىل حياة أرسية غير مرغوب فيها قوا شعور وصفه "اريك   وهو   مها المصلحة االجتماعية وزيف الطبقة الير

وة والرفاهية للجميع سيحقق السعادة  فروم" الذي يعرض الفيلم مؤلفاته قائال: »ساد االعتقاد أن تحقق الير

لت  غير المحدودة للجميع ومن ثالوث اإلنتاج غير المحدود  والحرية المطلقة والسعادة غير المحدودة تشك

ي أحدثها التحقق من إخفاق هذا الوعد العظيم  أنواة دين جديد اسمه التقدم ولن نستطيع  
ن نفهم الصدمة الت 

ي أيامنا هذه « 
 المادي والمثاىلي بير  عالم األدب والفن   23ف 

، بير   الواقىعي والخياىلي
اب يشتت بطل الفيلم بير  اغي 

ي نار وضياء، أعيش السعادة    المنشود وواقع مرفوض، يقفز "فردينارد" بير  أغصان أشجار 
الغابات مرددا:) إت 

ي حير  تنش  الصحف أخبار عنه وعن "ماريان" من منطلق أنه مجرم وزوج  
ي بمشاعر خارقة (ف 

عىل مقربة مت 

نحة توجي بالضياع والالمباالة تكرر بصوت عال:    خائن.  ي خطوات مي 
بدورها تعكس بطلة الفيلم هذا التشتت ف 

 Qu’est ce que j’peux faire ? j’sais pas quoi    به؟ال  أدري ما الذي أفعله؟  ما الذي بمقدوري القيام

faire     ) ي
ي )خط بخت 

ي لقطة أخرى تنظر "ماريان" إىل راحة يدها و تغت 
ي   ،  ligne de chance      Maف 

ف 

ي يتواجد في
الت  اللقطة  ي 

ز كذلك ف  المشتت يير ها تساؤل ينم عن قلق محوره مستقبل مجهول، هذا الوضع 

ي 
ي رجل ليجلس بجواره يخاطبه وديا ويقول إنه يتذكره ألنه أمىص  ليلة مع زوجته، يمىص 

ي "البار" يأت 
فردينارد ف 

ود ويصبحون بدورهم آالت، ترفق الموسيف    الرجل ويعلو صوت  ي زمن اآللة يترصف البش  بير
، يبدو فعال أنه ف 

ي البداية من الحفلة! اللقطة بإثارة راقصة لسيدة ،يخرج "فردينارد" من المكان كم
 ا خرج ف 

ي إىل تسلالت منطقية لألحداث لتصبح        
ي تعير هذه الصور عن انكسار خط الكون الذي يفىص 

ي المقام الثات 
ف 

إليه مجموعة طبيعية من الصور هو   الذي تنحو  ي 
الالعقالت  القطع  ابطات والصالت ضعيفة عمدا »ألن  الي 

ي تجعل فع
ي فيلم عش  النوع أو المقولة المشخصة الت 

ي توسط بريس باران ف 
ل القول تماما فعال مؤسسا كما ف 

و المجنون« ي فيلم بير
ي توسط ديفوس ف 

يقصد الفيلسوف قطعا كان محوره تواجد    24حياتك أو حكائيا كما ف 

 
 16،ص1989،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب الكويت،140سلسلة عامل املعرفة العدد،تر:سعد زهران، اإلنسان بني اجلوهر واملظهر: فروم ايريك  23
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المولع إىل حد كبير أثناء تقديمه إلبداعاته الفكاهية بقدرة اللغة    Raymond Devosالفكاهي "ريمون ديفوس"

ي للضحك،
المفىص  ي لقطة    الفرنسية عىل اإليحاء 

الفنان. ف  التمكن الذي يبديه هذا  الفطن  هنا يظهر للمتتبع 

ي شقة "ماريان" وتعامل البطلير  بشكل عادي مع 
ز هذا القطع من خالل صورة  جثة القتيل الملقاة ف    أخرى يير

أن  يعتقد "دولوز"  متناقضة،  أجواء  ي 
ف  اإلعجاب  الشاعري وعبارات  الحوار  إقحام  المخرج  يتعمد  المسألة، 

ي ذلك من خالل إعادة توظيف  
الصورة البرصية الصوتية ترسخ هذه االنقطاعات وأن "غودار" أمعن التفكير ف 

ة بالم البرصي مما »يؤدي إىل نظام تفكيك واىل قطوع صغير ي 
الكامل للكلمة« العنرص الصوت  إن هذه    25عت  

ي والبرصي وإنما داخل  
المقطوع الالعقلية الدالة عىل تفكير السينما الجديدة تنتش  وال تعود تمر بير  الصوت 

ي عرض اللوحات الفنية بل والتعليق 
ي وداخل البرصي، يلجأ غودار إىل تقنية القطع وإيقاف الصورة ف 

الصوت 

آة رأيت المقىه الذي قرر فيه فإن غوغ قطع أذنه، عليها، نسمع صوت "فردينارد" يردد: )مثل الظل، عير المر 

يتضمن رسائل   بقطع  بيدي(.  يستعير  "غودار" كذلك  قليال  لألمام  إحساس، تحركت  فقدت كل  بعد ذلك 

 كتابية وأخرى شفهية مضمرة تلخص محتوى كل فصل من فصول العرض. 

ي المقام الثالث يعير الفيلم بامتياز عن صورة الذهاب واإل           
ي أمريكا  ف 

هة ف  ياب المستمران »لقد وجدت الي  

ورة داخلية أو خارجية ولحاجة إىل الهرب«  وط الشكلية والمادية لتجددها، لقد تمت تلبية لرص  هذا األمر    26الش 

هة قصيدة مغناة مصحوبة بالرقص، إن الفيلم يعير عن  و المجنون الذي غدت فيه الي   ينطبق عىل فيلم بير

ي الطبيعة وخارج األماكن المأهولة، سواء ارتبط األمر برحلة راجلة  فسحة عير الطريق لكير 
ة المشاهد المصورة ف 

ي  
ي اللقطة الت 

م بمسار خىط بل بحركات دائرية ولولبية كما هو الحال ف  ي نشوة طفولية ال تلي  
أو عير السيارة ف 

السالح » إن الطريق أصبح  تجمع البطلير  من عىل سياراتهما الزرقاء والحمراء وسط طلق ناري لعصابة تجارة

ي يمثل نوعا من األفالم  
من الوسائل الدرامية الناجحة جدا لتصوير رحلة بطل ما وأصبح الطريق بمعناه الحقيف 

ي إىل  
ي رحلة حقيقية يهدف فيها البطل الوصول من مكان حقيف 

ي تبدو فيها األحداث ف 
والدراما السينمائية الت 

 
 . 398دولوز جيل: الصورة الزمن، مصدر سابق، ص 25
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هة الحديثة    27خر«آمكان   ي التيار  إنها الي  
ت عنها السينما ف  ي عير

هة الت  ي تفكك المكان واألشخاص مقارنة بالي  
الت 

 الواقىعي القديم. 

يائية والبرصية       ي المقام الرابع يعكس الفيلم قوالبا جاهزة شائعة، يعتقد "دولوز"»أن القوالب الجاهزة الفير 
ف 

ي  هذه ال  28والصوتية والقوالب الجاهزة النفسية تتغذى من بعضها«
قوالب النمطية السمعية البرصية تبدو ف 

ي تتعاقب أنوارها ومفرقعات حافالتها تزامنا مع ثورة داخلية يعيشها بطل الفيلم  
الت  المدينة "باريس"  صورة 

ي 
الت  البيئة االستهالكية، صوت قنابل الحرب، منظر "ماريان"  جوازية، اشهارات  الير الطبقة  ضد ثرثرة أعيان 

أحمر   باستمرار  األوضاع  تستعمل  لنتأمل  بعمق  تقحمنا  ي 
الت  "غودار"  سينما  إنها  المبالية،  بطريق  شفاه 

المعت  عير   الحديثة مرسخة لغياب  السينما  الستينات أصبحت  ي 
والسلوكات عىل أكير من مستوى وُبعد فف 

ا معقبة عىل امتداد القيم االداتية وما ترتب عنها من تدجير  لألفراد  إن هذه   . مسار نقدي انخرطت فيه الكامير

ا "غودار"  انخراط كامير مؤامرة دولية تفسير  إىل وجود  ابطة تشير حسب "دولوز"  والمي  المتداخلة  السمات 

امية رافضا انتشار   ي أو رصي    ح يدعم الصور بمواقفه االلي  
للتنديد بهذا الوضع، فالمخرج كعادته ويشكل ضمت 

التصنت والمر  ا عن استخدام أجهزة  ي تستعير  بها  تجارة السالح والحرب معير
الت  القزم  الرجل  ي 

اقبة ممثلة ف 

و المجنون لشخص ماريان   . العصابة الستعادة "ماريان" واستنطاق صديقها  إن الطلق الناري الذي يوجهه بير

ي يمكن أن  
ي الخيانة والمؤامرة الت 

و الذي يفصل ف  ي شخص بير
وصديقها ليس إال موقفا يطمح إليه المخرج ف 

ي ك
ي بعدها الذات 

ي معت  عام متواري موجه لتجار دولية محركة لبؤر التوتر نفهمها ف 
ونه كان ضحية امرأة لعوب ف 

ي العالم. 
 ف 

االنقطاعات          ى  يير حر  مبارس   ال  خطاب  ي 
ف  برصية  سمعية  صور  المجنون  و  بير "غودار"  ز  يير هكذا 

ت ي 
وف  الصور  عير  مدركة  مادة  لخلق  الهادفة  الصور  انسجام  تنىهي  خلخة  ي 

ف  لعالمات الالمعقولة  وظيف 

 واستعارات  تحفز الفكر فاستحق "غودار" لقب شاعر وفيلسوف السينما. 

 

 

 
 www.sapost.com الشاذلي محمد: من أفالم الطريق. نظرة أدبية لثالث قصص حقيقية.  27

 . 381رة الزمن ،مصدر سابق صالصو  دولوز جيل: 28

http://www.sapost.com/


 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة  

 

            Copyright 2022© saudiphilosophy.com     16 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع: 

 اوال:المصادر 

جمة،ط دولوز جيل: الصورة الحركة،-1  وت،لبنان1تر: جمال شحيد ،المنظمة العربية للي   . 2014،بير

جمة،ط  : الصورة الزمن جيلدولوز -2 وت لبنان،1تر: جمال شحيد،المنظمة العربية للي   . 2015بير

 ثانيا:المراجع: 

ي التفلسف، المجلة المغربية لألبحاث السينمائية، العدد-1 
،  4أشويكة محمد: جان لوك غودار إسهام السينما ف 

 2015طنجة، المغرب، 

ورة وإبداع للحياة ضمن جيل دول-2 وز سياسات الرغبة، سلسلة أوراق بدر الدين مصطف  أحمد: دولوز: صير

وت ،لبنان  ،بير ي  . 2011فلسفية الفكر المعارص،دار الفاراتر

: الفلسفة والفن لدى جيل دولوز، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه علوم الفلسفة جامعة  - 3  حموم لخرص 

   2012- 2011بوزريعة  2الجزائر

، الالذقية، سوريا،  1م الضايع، دار الحوار طنايجل رودجرز، ميل تومبتون: جنون الفالسفة، تر: متي - 4 

2015 

،المجلس 140فروم ايريك : اإلنسان بير  الجوهر والمظهر، تر:سعد زهران،سلسلة عالم المعرفة العدد-5

ي للثقافة والفنون واآلداب الكويت،
 1989الوطت 

القومي  --6 يوسف،،المركز  أحمد  وتقديم  ترجمة   ، ي
الفيلموسوف  دانيل:  طفرامبتون  جمة  القاهرة    1للي 

 . 2001،مرص

 باللغة الفرنسية: 

édition de Minuit, paris, , France,2003. 1-Deleuze Gilles : Pourparlers 



 منشـورات جمعيـة الفلـسفـة  

 

            Copyright 2022© saudiphilosophy.com     17 

 

2-Strauss Fréderic : Chantal Akerman, une cinémathèque  imaginaire, www.bifi.dr 

,15/01/2016, 18 :132    

 3-   Pasek jean- loup : Dictionnaire du cinéma, Larousse-Paris, France, 2001. 

http://www.bifi.dr/

