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  ملخصال
عرف األردن السينما متأخراً بالمقارنة مع دول 
عربية أخرى كمصر، وسوريا، وتونس، والعراق 

م عام إنتاج الفيلم السينمائي 1957فكان العام. وفلسطين
ال ھذا الفيلم تجارب ت" صراع في جرش"األول بعنوان 

وقد وقعت تلك األفالم في . أخرى قليلة ومتواضعة فنيا
مشاكل متعددة، ومتنوعة منھا، مشكلة تحديد الجنس الفني 

فيلٌم روائيٌّ أم " صراع في جرش"فھل فيلم . للفيلم
؟ ذھبت تحليل العينة الفيلمية إلى تحليل عناصر  تسجيليٌّ

واالجابة على سؤال  الشكل، لتحديد النوع الفني للفيلم،
 .البحث
ة، الصراع في جرش :المفتاحية الكلمات نما األردني  ،الس

  .اإلخراج السينمائي

Abstract 
Jordan new cinema too late compared 

to other countries such as Egypt, Syria, 
Tunisia, Iraq and Palestine.  The year 1957 
has witnessed the first cinema film under 
the title (Struggle in Jarash), this was 
followed by few experiments in industrial 
film, but they were modest and technically 
poor. These films were faced with many 
and varied problems including the issue of 
determining the artistic genre of films. The 
question emerged: is the film (Struggle in 
Jarash) considered feature or documentary 
film? The deep study of the film 
necessitated analyses of the elements of the 
form in order to categorize the genre of the 
film, and to answer the main question of 
this study. 
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   :ةــــمقدم

ر اج م ينمائي اإلنت ي الس م األردن ه لةآض رغ ة وتواضع ،كميت ل بخمس التجرب ة، مراح ي زمني : ھ

 الذين م1948 عام فلسطين من الفيلم لصناعة والمتحمسين ،الموھوبين من عدد ھجرة أعقبت األولىالمرحلة 

ة المرحلة. يالنيالسينمائي أحمد حلمي الك: ، ومنھماألردن في ستقرواا دأت الثاني رة تأسيس مع ب ينما دائ  الس

 مع بدأت الثالثة المرحلة. ، وتولى إدارة المصلحة السيد علي صياماألردنية اإلعالم لوزارة التابعة والتصوير

ون وتأسيس السينما نادي ظھور ي التلفزي ام األردن ة  ،م1968 ع دعم التجرب اؤل ب اك نفحة من التف كانت ھن

ينمائية ون الس الح التلفزي راً لص ت أخي م انتھ زر ث د وج ين م ت ب ة ظل ذه النفح ة، إال أن ھ م أن . األردني رغ

ائقي، واإلعالمي، إال  التلفزيون ساھم في إنتاج مجموعة من األفالم التي غلب عليھا الطابع التسجيلي، والوث

ة ة والدرامي ينما الروائي ي أنتج. أنه لم يطرق باب الس الم الت ل األف ون ومن أوائ ا التلفزي اج"ھ وھي " ريبورت

ي و عل ا مصطفى أب ينمائياً وأخرجھ ة، صورت س ات تلفزيوني ة. حلق ة المرحل دأتو الرابع د ب ع ق  تأسيس م

انين رابطة ام نياألردني الفن ة رداةاإل بصدور تكللت والتي ،م1986 ع امية الملكي  بتأسيس م1997 سنة الس

يناأل الفنانين نقابة وفير ردني ة ةمظل لت وق تضمن قانوني انين حق ة، الفن ةالم وحماي ة . ھن جاءت اإلرادة الملكي

ام  الم ع ى من خريجي صناع األف ون 1998السامية متواكبة مع تخريج الدفعة األول م من خريجي قسم الفن

  .الجميلة في جامعة اليرموك، والذين رفدوا السوق المحلي والعربي بكوادر وممثلين مؤھلين

ة الھيئة لتأسيس األولى لسنواتا مع بدأت الخامسة المرحلة ة الملكي الم األردني م ، لألف انون رق اً لق وفق

ام  27 ادر ع ام م2003الص ب أحك ه بموج ادقة علي ت المص انون، وتم م  الق ان  22رق ن البرلم ادر ع         الص

ديرھا مجلس فھي  ،لألفالم األردنية لكيةالھيئة الم أما .م2008عام  اً، ي اً وإداري تقلة مالي ة مس مؤسسة حكومي

ينمائية وتھدف إلى . المفّوضين برئاسة صاحب السمو الملكي األمير علي بن الحسين المعظم ة الس نشر الثقاف

ة رى األردني دن والق ي الم ة ،ف اريع الفيلمي م المش ة ل ،ودع ة قابل الم أردني ناعة أف وير ص اً لتط افس عربي لتن

 ً ديو تقنيات ستخدامبا الطويلة األفالم بعض إنتاج ھذه المرحلة، شھدتو .وعالميا ة الفي ةو الرقمي  منو. التماثلي

ادة" بعنوان تسجيلي فيلمو ألمين مطالقة، ،"رائد أبو كابتن" بعنوان روائي فيلم عمالاأل ھذه جملة ق إع ، "خل

اد، ود المس يلم لمحم ي وف ل روائ وان طوي ة" بعن يلم "الشراكس دور، وف دين قن ي ال ھد"، لمحي ازم" المش  لح

  .والعالمية العربية المھرجانات من بالعديد شاركت ، وغيرھا من األفالم التيورفقي عساف ،البيطار

ة أن ال باعتقادي: "في ھذا الصدد يقول المخرج والناقد السينمائي عدنان مداناتو ة األردني ھيئة الملكي

ينلألفالم لديھا قانو اك ن طموح يلبي الكثير من رغبات وتطلعات وآمال السينمائيين األردني ا زال ھن ، لكن م

ي التعريف بمواھب  ا ف د م ى ح د أن نجحت إل الم بع ة لصناعة األف ة مالئم ق بيئ ا لتحقي ل أمامھ شوط طوي

ينمائيوطاقات شابة قدمت لھم فرصة اال الفن الس دورات وورش عمل متخصصة، لكن النھوض ب  نضمام ب

    ).  121م، ص 2012ناجح، " (يحتاج بالدرجة األولى إلى إمكانات تمويلية، بغية إطالق عجلة إنتاج منتظمة

  

  :البحث مشكلة

وان  1957كان العام  ي األول بعن يلم األردن اج الف ع مركز " صراع في جرش"عام إنت اج وتوزي إنت

رھيم سرحان، وإ أليف زكي السكاكيني، وتصوير إب الم األردن، ت شارك المخرج . خراج واصف الشيخأف

حج إبراھيم، وآمال عزت، وصبحي مصطفى، باإلضافة إلى مجموعة أخرى  ةببطولة الفيلم إلى جانب سامي

د المصري، وغازي ھواش، ولبنى واصف، وفخري كريشان، ومن الممثلين مثل وليد الكردي،  حسن وأحم

  . فاروق بيجان وغيرھموالحلبي، 
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ة " :عدنان مداناتالناقد السينمائي  كتب الم الروائي ة في مجال األف ينما أردني ال يمكن الحديث عن س

ة  ة طويل الم روائي اج أف ى مدى سنوات عدة إلنت الطويلة بل يمكن الحديث فقط عن محاوالت قليلة العدد وعل

   "مالئمةاإلمكانيات التمويلية المن قبل ھواه للسينما ال يملكون الخبرة الكافية في إنتاج األفالم، وال 

  .)الرأي، 2008مدانات، (

ي  ة الت ينمائية األردني ال الس ة لألعم ع الطروحات النقدي ق الباحث م ي ايتف يلم صراع ف ع ف دأت م بت

  :ويرى أن أھمية البحث في تلك التجارب تستند إلى معيارين 1957جرش عام 

  .دراسة تجربة سينمائية كمادة تاريخية زمانية :األول

اد ت الفيلم من الناحتحديد مشكال :الثاني ينمائية في األردن، وإيج ة الس ة، وأسباب عدم تطور الحرك ة الفني ي

   .بعض الحلول لھا

يلمو ي للف وع الفن اب الن ي غي ا تتحدد مشكلة البحث ف ا  .من ھن ي جرش فيلم يلم صراع ف د ف فھل يع

 تسجيلياً أم روائياً؟ 

  

 :البحث أداة

 :وھي، للتحليل كأداة الشكل عناصر تحديد

 أحجام، زوايا، حركة(لكاميرا ا.( 

 الديكور. 

 الممثل. 

 المونتاج. 

  

  .تحليلي وصفي :البحث منھج

اً أو " ا كيفي ر عنھ اً والتعبي يستخدم ھذا المنھج  لدراسة الواقع أو ظاھرة ما، ويھتم بوصفھا وصفاً دقيق

لتعبير الكمي وصفاً رقمياً كمياً، إذ يعطينا التعبير الكيفي وصفاً للظاھرة موضحاً خصائصھا في حين يعطينا ا

  .موضحاً مقدار ھذه الظاھرة أو حجمھا ودرجات إرتباطھا مع الظواھر المختلفة األخرى

ة  جون اإلنجليزي ي وصف الس ر وھ امن عش رن الث ي الق ت ف د أجري فية ق ة وص ت أول دراس كان

ية ا بالسجون الفرنس ث اھ. ومقارنتھ ر، حي رن التاسع عش ي الق ذه الدراسات ف م نشطت ھ تمت الدراسات ث

بوصف الحالة اإلقتصادية، واإلجتماعية للطبقة العاملة في فرنسا " فريدريك لويالي"اإلجتماعية التي قام بھا 

  .مستخدماً في ذلك المنھج الوصفي

ي نھج التجريب ق الم ا تطبي ي يصعب فيھ انية الت نھج بمجال الدراسات اإلنس ذا الم رتبط ھ ولكن ال . ي

ل وصف الظواھر يقتصر ھذا المنھج على ھذ ة مث ه الدراسات بل يستخدم أيضاً في مجال الظواھر الطبيعي

  ). 13، ص1988عبيدات، " (الفلكية، والكيماوية، والفيزيائية
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 :البحث أھداف

 :إلى البحث يھدف

 ى التعرف دايات عل ينما ب ة الس ي األردني تعدادا مدى تعكس الت ي المجتمع س دعم األردن ذا ل ار ھ  التي

ً  معروفة غير زالت ما والتي، نالف من الجديد  .العربي للقارئ نسبيا

 ي الفكر آفاق على التعرف د الفن واطن عن ي الم دعم نخراطها ومدى ،األردن ينمائي التطور ل  في الس

 .األردن

 األردن في السينمائية الصناعة تطور من حدت التي المشكالت بعض على التعرف. 

  

  :البحث أھمية

  ّةاو، بة سينمائية، ومادة تاريخية زمانيةتجر جرش في صراع فيلم يُعد ة، جتماعي ا، ومكاني  تكمن وھن

 .البحث أھمية

 ة ة الفني يلم من الناحي د مشكالت الف ور، وتحدي ى العث ببات عل دم مس ة تطور ع ينمائية الحرك ي الس  ف

 .الصحيح تجاهاال في التطور ھذا تحريك على تساعد التي الحلول بعض وإيجاد ،األردن

  

 :البحث حدود

 :الموضوعي الحد

 ه ،التسجيلي الفيلم أصول حول بالتقصي البحث يتحدد الفيلم ومقارنت ينمائي ب  صراع" المعروض الس

  .العرض بعناصر الخاص" جرش في

  

 :والمكاني الزماني الحد

 م1957 العينة إنتاج سنة.   

  

  :النظري اإلطار

  :التسجيلي الفيلم ماھية

ه فوصفه التسجيلي للفيلم تعريف وضع حاول من أول John Grierson" جريرسون جون" كان  بأن

ً او) 205م، ص 1980، النحاس(، "للواقع اإلبداعي التفسير" ذا من نطالقا د ھ  القواعد" جريرسون" حدد فق

 :في التسجيلية للسينما األساسية

 الحقيقيين بأشخاصه فيه تصويرھا يجري الذي المكان واقع من مادتھا تستمد أن. 

 والدراما الوصف بين التفريق. 

ينما مخرجي من عدد حاول لقد الم في الس اد ،الع ينما ونق دا التسجيلية الس  لتعريف يضيفوا أن تحدي

ً " جريرسون"  التسجيلي الفيلم أصالة Richard Maccan "ماكين ريتشارد" قال المحاوالت ھذه ومن، شيئا

  " المادة ھذه توظيف أصالة إلى ترجع ما بقدر الواقع من مادة على قيامه من تنبع ال

ي( ي ،)26ص ،2004 ،مرع ين ف ل ح اري" يمي ورنتز ب ى Pare Lorentz  "ل اداال إل أن عتق                 ب

يلم" جيلي الف و التس يلم ھ ل ف ع يتعام ائق م كل الحق ي بش ي" (درام ا، )26، ص 2004، مرع رج أم  المخ

ً  يقدم أن حاول فقد Van Dyke" دايك فان" األمريكي ً ا أكثر تعريفا  تكون التسجيلي الفيلم في .. "بقوله تساعا
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ً  وليست سياسية أو جتماعيةا قوى حقيقتھا في ھي الدرامي الصراع عناصر ين صراعا ا شخصيات ب  ؛بعينھ

ة صفة التسجيلي للفيلم فإن ولھذا ا، ملحمي ه كم ه يمكن ال أن ادة أو تمثيل الفيلم، إنتاجه إع يلم ھو التسجيلي ف  ف

ً  يتناول ً  مجتمعا ً وأشخ واقعيا   " ذاته الواقع مع يتعامل ختصاراب إنه، واقعية ومواقف واقعيين اصا

 ).26، ص 2004، مرعي(

إن المخرج األمريكي  ابقة ف ات الس ن"وعلى النقيض من التعريف يلم " فيليب دي د للف رأي فري يخرج ب

ار في مجللفيلم التسجيلي خاصية مميزة وھي إمكانية التجريب واال"التسجيلي، ينص على أن  ى بتك ه، وعل ال

يلم التسجيليافإنه يمكن  ،عكس المعتقد الشائع ين في الف ع أو مع  ،ستخدام ممثل ه أن يتعامل مع الواق وبإمكان

ذا  الم أخرى، ھ ة في أف الخيال، وقد يحتوي بناؤه الفيلمي على حبكة في بعض األحيان بينما ال توجد أي حبك

ا في أن كالً م ع من حاجة محدودةبينما تشترك األفالم التسجيلية جميعھ ا ينب دى صانع  ،نھ ع محدد ل أو واق

ه، إن  الفيلم، ويكون ھدفه أن يستخدم كسالح فكري ضد كل ما يريد المخرج التسجيلي أن يوجه ضربة تجاھ

  ).26، ص 2004مرعي، " (الفيلم التسجيلي بالمعنى الواسع للكلمة ھو في الغالب سالح من أسلحة الدعاية

ام وبجانب ھذه المحاوالت ا ينما التسجيلية  ع دولي للس اد ال ام اإلتح ة ق م بوضع تعريف 1948لفردي

ع، سواء "للفيلم التسجيلي بأنه  أي طريقة في إستخدام شريط السليولويد لتسجيل أي عنصر من عناصر الواق

ع، ذا الواق ة  لھ ة واألمين اة الدقيق ة  أو بواسطة المحاك ائق الواقعي بھدف  أكان بطريقة التصوير المباشر للحق

ة مواجة المشكالت  مخاطبة العقل أو الوجدان، وبغرض إثارة الرغبة في المعرفة والفھم اإلنسانيين، ومحاول

ة ادية والثقافي انية واإلقتص ات اإلنس االت العالق ل مج ي ك ا ف ول لھ ن حل ث ع دق، والبح                     " بص

  ).27، ص 2004مرعي، (

د عدد من ومن خالل تلك المحاوالت لتعريف الف ينما التسجيلية بتحدي يلم التسجيلي قام المھتمون بالس

ينمائي  د الس اول الناق ع، وح ا الواس ينما بمعناھ ن الس ا م د موقفھ دف تحدي ك بھ ا، وذل ي تحكمھ س الت األس

ام" ى  Richard Meran Barsam" ريتشارد برس اً إل ينما عموم يم الس ذا الھدف من خالل تقس ق ھ بتحقي

" برسام"ول ذو الصبغة الخيالية، أما الثاني فھو نقيض األول ويرتبط بالواقع، ولقد بلور األ :قطاعين رئيسين

  :تقسيمه على الشكل التالي

   :Fiction Filmالفيلم الخيالي : أوالً 

اء روائي أو  ى بن ارياوھو الذي يعتمد في سرده السينمائي عل ين  ،بتك ذلك الممثل ويستخدم وصوالً ل

ديكور عنصراً لتجسيد شخصي ،المحترفين ادة داخل االستوديو حيث يلعب ال ه، ويصور ع اته وتمثيل أحداث

  .أساسياً من عناصر البناء الفيلمي بجانب بقية العناصر

  

  :Nonfiction Filmالفيلم الواقعي : ثانياً 

أو ممثلين محترفين،  ،كما ال يستخدم ديكوراً  ،وھو الذي اليعتمد في سرده السينمائي على بناء روائي

  :ويقسم إلى ،ل يتم تصويره في مواقع األحداث الحقيقية، وبعناصرھا الواقعيةب

  Documentary Film                        الفيلم التسجيلي .1

                                    Factual Film                                      فيلم الحقيقة .2

                             Travelogue Film                 فيلم الرحالت .3

 Educational, Training Film  أفالم التعليم والتدريب .4

                                Newsreels     الجريدة السينمائية .5
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ينمائي  د الس ا الناق ي توصل إليھ ات الت ى التعريف ام"ويميل الباحث إل يلم التسجيلي ل "ريتشارد برس لف

 .ه عن الفيلم الروائي والدراميوتمايز

  

   :العينة تحليل

 "جرش في صراع" األردنية السينما في األول الطويل الروائي الفيلم

ور ،كالشمس :الطبيعية ضاءةاإل مصادر على "صراع في جرش"إضاءة فيلم  عتمدتا: االضاءة ار ون . النھ

اج الواعد إن العمل لم يُ أ يعني عتماداال ھذا نإف وبالتالي ينت ع الفعل ة ،ق ة فني ل  ،ويكسبه حقيق ه اب كتفى بتقديم

 .رشيفيةاكماھو كمادة 

  .أسودو أبيض: اللون

د تصنيف . سودأبيض وأملم  16الفيلم على شريط سينمائي من نوع تم تصوير  ذه المعلومات تؤك وھ

ائدة في لم واألنتاج الفيإوھو ليس عيبا بالمقارنة مع تاريخ . نتاجية المنخفضةفالم ذات اإلاألمع الفيلم  فالم الس

  . تلك الفترة على المستويين العالمي والمحلي

األاإن تصوير العمل بوس ينمائية ب اميرات س يلمبيض واألطة ك د يعطي الف ه سود ق ة  ويغني من الناحي

ادة األ ون عن الم اب الل ة لغي ة مختلف ع بطريق ديم الواق يلم الفنية وبالتالي تق ع تصوير ف ة لمواق يفية الحقيقي رش

  . "صراع في جرش"

ينمائية في األردن، " صراع في جرش"يعتبر فيلم  ق تأسيس صناعة س ى طري ة عل أول خطوة فعلي

ينمائية  الم س واة الطامحين لصنع أف ين الھ وكان الفيلم حصيلة جھود شخصية لمجموعة من الشباب األردني

ي عمل اإلمكانيات ال على غرار األفالم المصرية والسورية في تلك الفترة، رغم داً الت بسيطة والمتواضعة ج

م  حد اإلندفاع لعمل المستحيل، إلى السينمائي والذين عشقوا ھذا الفن ،المحلي ضمنھا صناع ھذا الفيلم حيث ت

 ً ة . إنجاز بعض المعدات الالزمة للتصوير والمونتاج محليا لكن الفيلم يعاني من بعض المشكالت الفنية والتقني

ت المستخدمة، ونقص الخبرات لدى فريق العمل وھذا ھو الھدف من البحث في بسبب ظروف إنتاجه والمعدا

  .ھذه التجربة االولى أردنيا

أفالم  لقد كانت التجارب األولى لصناعة وإنتاج: قائال" عدنان مدانات"االردني  يذكر الناقد السينمائي

تستحق أن تسجل في  تجعلھا سينمائية أردنية ھي ذات طابع وطني محلي صرف والتي كان لھا قيمة خاصة،

  .ذاكرة التاريخ الوطني االردني

لقد إستخدم صانعو فيلم صراع في جرش أسلوب الراوي في رواية قصة الفيلم البل ومقولته وعنوانه 

داء : "...جرى التعريف بالفيلم عن طريق المعلق، فيذكر بقوله. وتفاصيل أخرى ر والشر، ن ين الخي صراع ب

در، الحب واإلخالص في أسمى القلب والتضحية في س الم يتحديان الق اة لعوب، ورجل ظ بيل الواجب، فت

ديم صراع العمل صوتا وصورة ..." . معانيھما ى تق يتابع الراوي سرد تفاصيل اخرى في الفيلم لينتقل بنا ال

ً ..."  صراع عنيف من أجل المال"... فيقول  ى الشاشة أيضا ارة عل م يتوقف دور ا. وتكتب تلك العب راوي ل ل

  . على ذلك فقط، ال بل جاء ذكر طاقم فريق العمل صوتياً عبر الفيلم عن طريق المعلق

ة  ى ثق ذا يشير ال يزعم صناع الفيلم بأنھم يقدمون للجمھور فيلم جذاب بكل عناصر صناعة الفيلم، وھ

  .صانعي العمل بالتجربة وفخرھم بھا
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وط ى يجمع المخرج الخي د  في المشھد األول واللقطة األول ى ليمھ ه المبن د ودخول دوم ساعي البري بق

م اإلتصال  ه، ومن ث دوم شخص يعرف ة بق لم ضابط المباحث برقي اني، وھو يس للحدث القادم في المشھد الث

  .بفندق فلدلفيا وحجز غرفة لھذا الشخص

ة تتمة لم تكتمل اللقطة  فتم تركيب اللقطة الثاني. اللقطة األولى وھي قدوم ساعي البريد ودخوله المبنى

رة ) M.S(أما اللقطة الرابعة في المشھد األول فكان اإلنتقال من لقطة متوسطة . للقطة األولى ى لقطة كبي إل

ليماً ألن القطع من ) M.C(متوسطة  يس س ذا ل على نفس محور الكاميرا، أي بدون تغيير زاوية الكاميرا وھ

أ ا. نفس المحور له شروطه ة، وشروط ھذا النوع من القطع ھو مفاج ا في اللقطة القريب لجمھور بتفصيلة م

ين . ولكن لم يكون ھناك أي شيء يستدعي المفاجأة ا أيضاً نجد قطع نفس ) cut 2(وھن ى لقطة ل من لقطة إل

ا ة اللقطة لسبب م دان تتم ى أو بسبب فق ة اللقطة االول دم تتم م اللقطة بسبب ع نفس حج كانت . الشخص وب

ا اللقطة  اللقطة األولى تحوي صورة جاللة الملك الحسين بن طالل رحمه هللا خلف رأس رجل المباحث، أم

  . التي تليھا فكانت صورة جاللة الملك خارج حدود اللقطة

وم في نفس ) 5(تمثل اللقطة رقم  ة المشھدالثاني، وتق خروج رجل المباحث من يمين اللقطة في نھاي

د عادت) 6(أما اللقطة رقم . الوقت بالتمھيد للمشھد التالي ذي شاھدناه في اللقطة  فق ى ال ى مدخل المبن ا إل بن

ه  اميرا ل ة الك ى مع متابع ى ) Pan Right(األولى والمشھد األول، فخرج رجل المباحث من المبن اً إل متجھ

ر اللقطات  يارة، وتعتب تقالله للس د إس ين اللقطة بع دخل ويخرج من يم ام الم ة أم يارتة الواقف من ) 6 و 5(س

  .داءاللقطات الموفقة في األ

صورت في داخل المطار وخارجه، حيث دخول رجل ) 8 – 4(والمشاھد ) 19 – 7(اللقطات 

  . المباحث إلى المطار، وإستقباله للفتاة السائحة، وخروجه من المطار برفقتھا

ين  ام )8 و 7(تبدأ ھذه المجموعة بلقطت ى من حجم المنظر الع ان ) Long Shot(، األول لمطار عم

ان(لالفتة المطار، كتب عليھا باللغة العربية ) Close up(انية لقطة تفصيلية ، والث)مطار ماركا( ) مطار عم

ة  ة اإلنجليزي ى ). Amman Airport(وباللغ ي مبن ھد ھ ذا المش ا ھ ون منھ ي يتك ية الت والعناصر األساس

اميرا  ة الك ا المخرج حرك ي اللقطة الواسعة والتي إستخدم فيھ ى ليستعرض  م) Pan Right(المطار ف بن

اميرا  ة الك ا حرك ) Tilt down(المطار كامالً، ثم تظھر الفتة المطار في اللقطة التفصيلية والتي إستخدم فيھ

تظھر دخول رجل المباحث إلى مبنى ) L.S(إلى لقطة واسعة ) C.U(لتنقل الكاميرا من لقطة مغلقة تفصيلية 

ذكر . المطار افرين في ينتھي ھذا المشھد باللقطة سالفة ال الي بلقطة واسعة حيث المس ى المشھد الت ل إل لتنتق

م ) 5(وھذه اللقطة تبدأ وتنھي المشھد رقم . قاعة اإلنتظار ، )L.S) (10(وتنقلنا إلى المشھد التالي واللقطة رق

ين اللقطة ى يم م تنعطف إل . مدرج المطار ولحظة ھبوط الطائرة من عمق اللقطة متجھة نحو الكاميرا ومن ث

أة  م فج ة رق ي اللقط ان ) L.S) (11(وف ا ك اه وقوفھ ن إتج ار لك ى أرض المط ائرة وھي تقف عل ر الط تظھ

  .، وھذا يعد قطعاً للخط الوھمي، وھو غير جائز)10(معاكساً إلتجاه سيرھا في اللقطة السابقة رقم 

ة) L.S) (12(في اللقطة رقم  ى اللقطة التالي ا إل لم الطائرة، وتنقلن م  تظھر فتاة تقف على س ) 13(رق

ه  رد علي لم الطائرة، وت ى س ي ال زالت عل اة الت لنرى رجل المباحث يقف على مدرج المطار ويلوح بيده للفت

م ) 14(الفتاة بالمثل في اللقطة رقم  ا ) 12(وھي لقطة أوسع من اللقطة رق م ). L.S(إال أن كليھم اللقطة رق

ھي ) 16(من يمين اللقطة، وكذلك اللقطة رقم ، إال أن رجل المباحث يخرج )13(ھي نفس اللقطة رقم ) 15(

  .وفيھا تنزل الفتاة على سلم الطائرة) 14(نفس اللقطة رقم 
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م  اة، حين تجمع اللقطة رق ين رجل المباحث والفت اء ب ى لق كال الشخصيتين ) 17(تتحول الحركة إل

ا ك اة بينم اه الفت ة رجل المباحث بإتج ة مع حرك دأت متحرك ان األجدر للمخرج أن وھذا جيد، لكن اللقطة ب

ى )16(يجمع الشخصيتان في اللقطة رقم  لم الطائرة مع دخول رجل المباحث إل ى س اة عل بط الفت ، حيث تھ

  .اللقطة من يسارھا وتتحرك الكاميرا متابعة لھما

ا في ) 21 - 18(تمثل اللقطات  ة إقامتھ مرحلة إنتقال بين نھاية قصة إستقبال الفتاة في المطار، وبداي

) 21(ق، وھي لقطات تابعت فيھا الكاميرا السيارة بسيرھا من المطار إلى حين وصولھا الفندق، واللقطة الفند

إخراج حقائب ضيفته من ) L.S(لقطة واسعة  وم رجل المباحث ب دما يق ك، عن ة تجسد ذل ة مرتفع من زاوي

وھذه المرحلة، والتي نرى فيھا  بمھمة الربط بين المرحلة السابقة) 22(وھنا تقوم اللقطة . السيارة أمام الفندق

العازفين يقفون على خشبة المسرح في مطعم الفندق، بينما نرى في مقدمة اللقطة من الخلف رجل المباحث 

ة ) 24(واللقطة . وضيفته يستمتعون في سھرة غنائية، ھذه اللقطة تعتبر إختزاالً للزمن وھذا جيد تتيح لنا رؤي

ام، ب ه رجل رجل المباحث وضيفته من األم ذي يقدم ى العرض ال ا واضحين ونستمع إل رى وجھيھم حيث ن

م  ذه اللقطة تنھي المشھد رق ة، وھ يم ) 10(المباحث لضيفته بزيارة المواقع السياحية في المنطق ة التعت بحرك

)Fade in.(  

ق اللقطة ة، تنطل م  تمھيداً لما يأتي فيما بعد من لقطات لزيارة المناطق السياحية والدينية في المملك رق

وتوقف السيارة في باحة الفندق، وكذلك خروج رجل المباحث منھا ) Fade out(بخروجھا من التعتيم ) 25(

يارة  صاعداً درج الفندق ليلتقي بضيفته الجالسة في شرفة الفندق، الكاميرا تتابع الشخصية في سيرھا من الس

م . إلى الضيفة ة رق ى لرجل المبا) L.S(قطع من ) 26(اللقطة التالي ة من ضيفته إل ى مقرب ) M.S(حث عل

ذا يالكاميرا تتابع الشخصيت. لھما من نفس محور الكاميرا ا اللقطة، وبھ يارة ومغادرتھم ن حتى وصولھما للس

  ).11(ينتھي المشھد رقم 

، ھي بداية متابعة سير السيارة من الفندق إلى مدينة )16 – 12(والمشاھد ) 32 – 27(بداية اللقطات 

اميرا ) 33(ظھر أسوارھا في اللقطة رقم القدس التي ت ة ك ذه اللقطات نشاھد )Pan Left(مع حرك ، وفي ھ

م . حركة كاميرا غير سلسة وإھتزازات واضحة ومربكة للمشاھد ردد المصور ) 28(أما اللقطة رق نالحظ ت ف

ي ر إحتراف ذا غي ا، وھ اميرا أوثباتھ ك الك ة تحري ين متابع م . ب ا اللقطة رق احتوت ع) 31(بينم ي ف أ ف ى خط ل

م  وھمي) 11(اإلتجاه كما حصل في اللقطة رق م . وھو قطع الخط ال ا اللقطة رق ررة ) 29(أم فھي لقطة مك

يارة . للقطة السابقة تھم في الس اوھنا يعتقد الباحث أن صناع الفيلم أرادوا إطالة فترة رحل رار  مم ى تك أدى إل

اً في  المباحث وضيفتهُ  رجلُ  ألمام، حيث يظھرُ للسيارة من ا) M.S) (32(وننتقل إلى اللقطة رقم . اللقطة مع

ىابينما  ،ستخدم المخرج ھنا حيلة تصوير المشھد بدون قيادة السيارةا. نفس اللقطة يارة  المخرج كتف بھز الس

   .حيلته كشفت بسبب ثبات الخلفية التي ظھرت من النافذة الخلفية للسيارةلكن و. تھاليوحي بحرك

ة القدس المباحث وضيفتهُ  اللقطات وصل رجلُ  المجموعة التالية منوفي  دأ، وإلى مدين  المجموعة تب

اميرا ) 34(اللقطة رقم  فيو ،)Pan Left(بحركة كاميرا حيث تظھر أسوار القدس ) 33(باللقطة  وبحركة ك

)Tilt down (اتُ  تظھر ة، و لنا جمالي ة لكنيسة القيام ة األمامي رىالواجھ ا ن يارة  في اللقطة ذاتھ ة الس حرك

ين اللقطة، وبلقطةٍ  وھي م  تحمل واسعةٍ  تدخل من يم ة القدس تظھرُ ) 36(رق م  ،مدين ا لقطة رق ) 37(وتليھ

والىو ،واسعة ومرتفعة  للمسجد األقصىوھي لقطة  ين اللقطات تت ا ب ا) 50 - 38( م رى فيھ ة  حيث ن حرك

ة الصخر ذه او ة،رجل المباحث وضيفته يتجوالن في ساحات المسجد األقصى وقب تكرر من للقطات في ھ

م و الخط الوھمي، تجاوزفريق العمل  ة ) 35(في اللقطة رق ر سلسة، وفي الكانت حرك ردده وغي اميرا مت ك
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أما اللقطة  ،سوى إطالة وقت الفيلم لم يكن لھا ھدفٌ و ،عشوائيةال عّمت) 49 و 48 و 46 و 38(اللقطات رقم 

ى حيث رجل المباح ،فكانت في ساحة المسجد األقصى) 41(رقم  لم الساحة السفلى إل ث وضيفته يصعدان س

ى مشھد آخراھما  لوقت طويل بين اللقطتين جعلنا نشعر أننا ءختفاالكن  ،العليا ا إل را من  ،نتقلن ا ظھ إال أنھم

  ). 42(جديد في اللقطة التالية رقم 

ة للجموللحيلولة دون اختفاء الشخصيات بدون مبرر درامي  ول اإلخراجي ين ھناك العديد من الحل ع ب

ختفاء ايرى الباحث أن جمع اللقطتين بلقطة واحدة سيجنب الجمھور تساؤلھم عن إذ  ،اللقطتين السالفتي الذكر

يت ايالشخص م ظھورھم يت ،ن ث ة الشخص اً أن تصوير حرك رى الباحث أيض لتين يوي ين منفص اء ن بلقطت أثن

عودھما درج  ص ى ال ونتير اعل رج والم ن المخ اج م ولحت اً أط ة  زمن ي مرحل ين ف ربط اللقطت اج ل المونت

  .ببعضھما

ين  ةلقطة واسعة لقبة الصخر) 45(اللقطة رقم   ا ب  ،)Pan Leftو Tilt up(بحركة كاميرا جمعت م

ة الصخر واسعةٌ  أيضاً لقطةٌ ) 47(قم  إال أن اللقطة لم تكتمل، واللقطة ر ة تصوير أفضل  ة،لقب ا محاول وكأنھ

م  ة رق ة الص) 45(للقط ع قب ع تجم ة أوس زةبزاوي اميرا مھت ة ك ة، وبحرك دة وكامل ة واح در و ،خره بلقط تج

د  ر ق رة التعليق الصوتي، ااإلشارة ھنا إلى أن المخرج والمنتي ر تتناسب مع طول فت ى لقطات أكث ا إل حتاج

ادل صوريامبرر، مبرراً من أجل الولذلك كان التكرار غير  ام التعليق الصوتي بمع د انتھت ،تم اللقطة  وق

ةبجولة ) 50(رقم  ة الصخر تفصيليةٍ  بلقطةٍ  القدس رجل المباحث مع ضيفته في مدين مع  ،من الخارج ةلقب

ا ) Tilt down(حركة كاميرا  اج الملكي، كتب عليھ ا الت الحسين  يحمي هللاُ "غير سلسة تنتھي بالفتة يعلوھ

ً أمھتزة لينتقال بعدھا إلى مدينة بيت لحم بلقطة واسعة متحركة و ،"حامي األقصى والديار المقدسة  .يضا

اللقطتين  دأ ب ان وواسعتان ،)52 و 51(زيارة مدينة بيت لحم تب ان مرتفعت ا لقطت م تصويرھما  وھم ت

د ة واح ن نقط ا ب ةم ن جمعھم ن الممك ان م ا ك م، بينم ت لح ة بي اميرا المدين ة ك تخدام حرك  ).Pan Left(س

م قترحه الباحث في اللقطاھنا أن الفيلم احتوى على الحل الذي  والغريبُ  ا ،)52(ة رق ذا  :والسؤال ھن اذا ھ لم

زمن إذ التخبط والتكرار؟  ى لقطات تكفي ل ق العمل ال ى حاجة فري ود أيضاً ال يعتقد الباحث أن سبب ذلك يع

  . التعليق

ع والدة السيد المسيح ) 63 - 53(اللقطات  ى موق ي تشير إل د المقدسة، الت صورت داخل كنيسة المھ

ى قطع ) 60 و 59 و 58(حتوت اللقطات او. عليه السالم ين اللقطات خاطئعل أن القطع . ب ول ب فالقاعدة تق

ً  ييحتاج إلى زاوية ومنظر مختلف، إال أن صانع الفا ذكورة س ين اللقطات الم وا ب يلم قطع اك  ،الف م يكن ھن ول

ً  .القطع الھذ داعٍ  ر سلسة أيضا ين ،أما حركة الكاميرا في اللقطات المذكورة سابقا فكانت غي م  وفي اللقطت رق

ام تداخل الكنيسة، ل تفاصيل اللتين استعرضتا) 63 و 62( اميرا سلسة في حركتھ ا  كن الك ل كانت وكأنھ ، ب

م . تبحث عن شئ ما بال مبرر واب الكنيسة، حيث يخرج رجل المباحث ) 64(أما اللقطة رق فكانت ألحد أب

أة ا فج ر فيختفي ث وأن تتغي ة التلب ن اللقط يفته، لك اھن مك ،وض ر الك ة ويظھ ا لمس اب وكأنھ ق الب ا ليغل انھم

د ا ،سحرية م وق ة رق ة التالي وت اللقط ا ) 65(حت وداء، بينم ة س ى لقط ن صورة إل اطئ م ى قطع آخر خ عل

ى ظھور  الصحيح ھو أن تقطع من تالشٍ  وت اللقطات الخمس او ،أو العكس) Fade in-Fade out(إل حت

ة  ابع ) 70 - 66(التالي ي للتت م تتضمن أي تسلسل منطق رر، ول دون أي مب ة وقصيرة ب ات مشوش ى قطع عل

  . الخ دون فھم لقواعد القطع السلس بين اللقطات الثابتة...بينما نرى نجمة داوود وتماثيل وشموع و ،السردي

ل الو ات تمث الي، ) 72 و 71(لقط ھد الت د للمش ت بالتمھي س الوق ي نف وم ف ابق، وتق ھد الس ة المش نھاي

وفي اللقطة  ،تعود بنا إلى الوعود التي وعد بھا رجل المباحث ضيفته بزيارة للبحر الميت) 24(اللقطة رقم و
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ان ) 72( د اك ة عن ير المركب اه س ااتج ة للزي ة التالي ى المنطق ا إل ير بھ تقاللھا والس ة البحر  ،رةس وھي منطق

ل ابقطع موفق للبحر الميت، وھذا ) 73(تنقلنا اللقطة رقم و ،الميت ختزال جيد من صانعي الفيلم، وبعدھا ننتق

  .)74(وخلفھما السيارة في اللقطة  ،يجلسان على األرضوھما إلى الشخصيتين 

يلم   ظ أن الف ين اونالح ا ب ة م ر موفق ات غي دة لقط ى ع وى عل ل المباحث  )L.Sو  M.sh(حت لرج

هاوضيفته  ه ،نتھت بإجبار رجل المباحث من قبل الضيفة بإغماض عيني اً في مكان ا وقف ثابت  واختفت ،بينم

زول رجل المباحث وضيفته ) 78 -76(الفتاة خلف السيارة لتبدل مالبسھا إلى لباس البحر، واللقطات  تبين ن

م يعتقد الباحث أن مناقشة اللقو ،إلى البحر والسباحة فيه يلم ) 78 و 77(طة رق درة الف اً من حيث ق راً مھم أم

تجاه البحر ويتبعھا رجل المباحث غاطاً رأسه في مياه البحر الميت المالحة، اتركض الفتاة ب ، إذعلى اإلقناع

ة السؤالأوھنا تكمن  ذا  ،ھمي ح ھ ان بمل اك مملوئت ھل من الممكن أن تسبح في البحر الميت ورأسك وعين

  البحر؟ 

تو د كان ات  ق يت) 81 - 79(اللقط روج الشخص د خ ا عن ي بنائھ ة ف ى يموفق اً إل ر ركض ن البح ن م

دالسيارة،  ة الشخصيت وق ة حرك ق التصوير بمتابع اميرا يوفق فري ة ك ا قطع )Pan Right(ن بحرك ، يتبعھ

طة  ة متوس ا بلقط ثُ  ،)M.sh(نحوھم اةُ  وال تلب ةً  الفت ة متوجھ ن اللقط رج م رى،  أن تخ رة أخ ر م ى البح إل

ا حوارٌ  المباحث يتبعھا رجلُ و دور بينھم ى ساحل البحر لي م تترُ  ،عل ا مجدداً،  ،هُ ُكث دوويتبعھ ك بع ا  ذل تنقلن

ا لرجل المباحث وضيفته ) L.S(إلى لقطة واسعة ) 81(اللقطة  يارةايسيران بوھم اه الس تقالنھا  حيث تج يس

ةً  وقدوينطلقان،  اميرا موفق ذه اللق كانت الك يارة، وبھ ة الس تبمتابع ارة البحر المي ا يمكن . طة تنتھي زي وھن

ةبالقول بأن عالقة رجل المباحث  ة غرامي ى عالق دأت تتحول إل د ب ارة البحر الميت ق د زي ذا  ،ضيفته بع وھ

  ).81 - 79(واضح جداً في اللقطات 

ة من حيث التفصيل  نفسه وينطبق الكالم ى اللقطات الالحق ابقة عل في التحليل لمجموع اللقطات الس

يلم في اللقطات واأل ينُ وتھريبٍ  عن عصابة سرقةٍ  تتحدثُ ) 98 - 82(خطاء، وتستمر قصة الف ذلك تب  ، وك

ة أن وخاصة مع فتاة العصابة، ويخبرھم  ،عالقة رئيس العصابة مع أفرادھا ة القادم يكونوا جاھزين في الليل

  .التنفيذليتعرفوا على الصيد الجديد، وأنه قد رصد ھذا الصيد وحان وقت التعرف عليه و

حيث يرافق رجل المباحث عشيقته إلى غرفتھا بعد العودة من  ،تبدأ في الفندق) 112 - 99(اللقطات  

رى العصابة  ،قضاء السھرة في مطعم الفندق، ويغادر الفندق على ويتفقان ،البحر الميت دق ن وفي مطعم الفن

  .نالوا منھاوالتخطيط لكيفية متابعتھا لي ،تقوم  بالتعرف على الضحية القادمة

ى جرش،  فيھا رجلُ  لقطات يخرجُ ) 141 - 113(اللقطات و ين إل المباحث وعشيقته من الفندق متجھ

تھم  ،فتكون العصابة قد رصدت تحركاتھم وينتظرونھم بجانب الفندق، وعند خروج سيارة رجل المباحث تبع

دة، كانت العصابة وتمتعا بمشاھدة آثا ،رجل المباحث وعشيقته إلى جرشوعندما وصل  ،العصابة ا الخال رھ

  .عليھما اءتتربص بھما وتتحين الفرصة للقض

ن خالل  ام رجلُ ) 180 - 142(اللقطات وم رى كيف ق ة  ن ارة الخيم يقته لزي ة عش المباحث بمرافق

دُ  ي تجس ة الت اتٍ  البدوي ن رقص ي م راث العرب ةٍ  بعض الت يقى عربي رقية، وموس وةٍ ش ةٍ  ، وقھ ة بدوي ، ودق

اعدة اش، وبمس ذه اللقطات نالحظ أن الشخصيت المھب ة يھ ام األغني ى أنغ ة عل ن متع ه م ا عن ا بحث دا م ن وج

  ).صب القھوة يا خي(العربية الوحيدة في ھذا الفيلم وھي 

ة) 223 - 181(اللقطات ومن خالل  ة البدوي ارة الخيم يقته زي ان  ،ينھي رجل المباحث وعش ويتجھ

ين أن رجل كمال الجولة الممتعة آلثار جرش، وھنا يحدث اإل لصدام بين رجل المباحث والعصابة، حيث يتب
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ذا كانت  ة تھريب المخدرات وزجه في السجن، ول يس العصابة بتھم المباحث كان سبباً في القبض على رئ

  .بدأ الصراعھنا و ،نتقام من رجل المباحثالفرصة مناسبة لرئيس العصابة لال

ابطُ  ھي الحدثُ ) 241 - 224(اللقطات وقد كانت  دخّ  حيثُ  ،الھ نت ال العصابةاو ،ل رجال األم  ،عتق

د تل رئيسھا ألنه حاول االوقُ  يالً، وقي أرداه أحدھم قت يھم بالمسدس، ف ار عل شتباك مع رجال األمن بإطالق الن

  .اآلخرون إلى المصير المحتوم

يقتهئھي لقطات يطم) 246 - 242(اللقطات و  ،ن فيھا رجال األمن على سالمة رجل المباحث وعش

ة الشخصيتويغا ة يدرون المنطقة، وفي اللقطات األخيرة نجد تحوالً جذرياً في عالق ة غرامي ن، فتصبح عالق

  . عميقة الجذور، فيجمعھما قبلة طويلة توحي بقوة الشعور الداخلي لديھما

  :يمكن تلخيص األخطاء التي تكررت في وقت الفيلم كالتاليو

 .كتمالھااقطع اللقطة قبل  .1

 .، أي بدون تغيير زاوية الكاميراقطع على نفس المحور .2

 .الوھمي تجاوز الخط .3

 .ھتزازات واضحة ومربكة للمشاھداحركة كاميرا غير سلسة و .4

 .تكرار اللقطات .5

 .قيادة السيارة بواسطة خدعة اإليھام بالحركة، كانت غير موفقة .6

 .إضافة لقطات عشوائية غير مبررة .7

 ).Fade in – Fade out(قطع من صورة إلى لقطة سوداء بدل من  .8

  .ستخدمھا المخرج كانت غير قادرة على اإلقناعامشاھد السباحة في البحر الميت التي  .9

  

  : النتائج

يلم  وھي أنّ ، الباحث بنتيجةٍ  عتماداً على ما سبق ذكره، يخرجُ ا ، روائي شبه "صراع في جرش"الف

  . تسجيلي

  

      :ستنتاجاتاال

ينما، من الدول الثرية بالطاقات البشر األردنُ  تعتبرُ  اج س ة إلنت درة عالي ة، وذات ق ة والمثقف ية المتعلم

ي  دة الت ة متطورة رغم المحاوالت العدي ومن خالل ھذه الدراسة يمكن إيجاز أسباب عدم ظھور سينما أردني

  :في مرحلة إنتاج ھذا الفيلم وفي سنوات بعده جرت

 ع اال د، الواق يم وعقائ د وق ادات وتقالي ن ع اعي م لوجتم ان يعرق ك ك ل ذل راك  ك ريع للح ور الس التط

 .السينمائي األردني

 عدم توفر المعدات المناسبة والمتطورة لعمل فيلم سينمائي متكامل قادر على المنافسة. 

 تأخر بناء المدارس والمعاھد المتخصصة في المجال السينمائي . 

 مما يترتب عليه إنتاج أفالم متدنية المستوى ؛قلة الموارد المالية.  

 المواھب األردنية إلى الخارج، بحثاً عن المردود المادي األفضلھجرة العقول و. 

 عدم وجود سوق تجاري أردني لتسويق األعمال السينمائية األردنية.  
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  :التوصيات

  :ستنتاجاتھا فإن الباحث يوصي بما يليافي إطار ھذه الدراسة وعلى ضوء 

 ة لتصويب ا ينمائية األردني ة في المسيرة الس ينما إجراء دراسات معمق ي من س ينمائي األردن لوضع الس

 .الجوار العربي

 ستخدام األفضل لھذه المنابر العلميةدعم المعاھد والجامعات المتخصصة بالفن السينمائي، واال. 

 تحسين األوضاع المادية والمعنوية للفنان األردني في األردن.  
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