
 2 واأللوان في السينما الضوء واإلنارة

La Lumière, l’éclairage et les couleurs au Cinéma 

 

 جواد بشارة. د

 

 الموجه الجديدة امدراء تصوير واكبو

Truffaut لوك غودار جون،  فرانسوا تروفوGodard  ،Varda  هؤالء بعض من روادأنييس فاردا 

حركة ظهرت في نهاية الخمسينات من القرن الماضي ، السينما الفرنسية و هي الموجة الجديدة في 

 .التقليدية السينما الفرنسية آنذاك لتحديالجدد الشباب صانعو األفالم  أسسها

فرانسواز جيرو في إحدى المجالت الكبيرة ية والكاتبة الصحاف تنشرعندما  ،7591في عام  كان ذلك

وكانت تعني ما سيحدث في األدب من   "!الموجة الجديدة قادمة: "عنوانًا سيشير قريبًا إلى حركة فنية

الذين  الشباب،هؤالء عقول وأفئدة على نطاق واسع  طرحهاخاطب  الوقت،في ذلك  ."تطور حداثي

 الحق،في وقت . السنوات تلكالذين بدأوا في رفع أصواتهم في  ا،عامً  59و 71تتراوح أعمارهم بين 

 .استخدم بيار بيالرد هذا المصطلح لتحديد تيار ناشئ في السينما الفرنسية

 السينمائي االنتاجي تم إنشاء النظام ؟،لكن ماذا يمثل مصطلح الموجة الجديدة عندما نتحدث عن السينما

وميزانيات االنتاج  النجوم،الممثلين فق سياق ونظام و مثالي،بشكل  لغاية نهاية الخمسينات، ،في فرنسا

كل هذا  ضخمة،ومعدات كبيرة  مع فرق تصويرتم تصويرها في االستوديوهات يواألفالم التي  الكبيرة،

متحمسون إلحداث ثورة في هذه  جدد،ولكن بعد ذلك وصل فنانون . أمر شائع لألفالم في ذلك الوقت

وبفضل التقدم التقني في  ذلك،لتحقيق  .لتقديم رؤية جديدة للسينما تأليفًا،الم شخصية أكثر البيئة وتقديم أف

أصغر تصوير مسلحين بكاميرات أخف وفرق  الشوارع،إلى  الشبان خرج هؤالء المخرجون الوقت،ذلك 

ه السينمائيون بأسلوب مغاير لما أعتاد عليلكن الخام و على الفيلموتثبيته اللتقاط نوع جديد من السينما 

آالن  فاردا،س يأني شابرول،كلود  ودار،غجان لوك  تروفو،نجد فرانسوا  ،مبينهمن  .والجمهورالتقليديون 

مجلة كراسات أو دفاتر السينما كاييه دي  كنقاد في منهم بدأ الكثيرون. ريروم وإريكجاك ديمي  ،نيهري

 طوط العريضة لهذه الحركة الشابةمنذ بضع سنوات حيث ستتشكل الخ Cahiers du Cinema سينما

 ً  .نظريا

كلود وإخراج ما ال يقل عن فيلمين من تأليف  7595كتشف الجمهور الفرنسي في عام ا الشاشة، وعلى

 Lesالعم وأبناء Le Beau Serge سيرج الجميل :والتي ستكون ركائز هذه الموجة الجديدة ،لشابرو

Cousins .رينيه آالن  يقدم العام،في نفس وAlain Resnais حبيبتيهيروشيما  الروائية فيلم رائعته 

Hiroshima mon amour  ضربة،يخرج فيلم األربعمائة وفرانسوا تروفو Les Quatre 

Cents Coups،  7591غودار في عام  تبعهما جون لوك. في مهرجان كان السينمائي شاركافيلمان 

ن بول وجان سيبيرغ وج يه دورا البطولةمثل ف، الذي  À bout de souffle فيلم على آخر نفس مع

في  1إلى  9كليو من فيلمها الروائي الطويل   Agnès Vardaعرضت آنييس فاردا بيلموندو بينما 

 دينوف،رمزية للسينما الفرنسية مثل كاترين أنثوية نجد في هذه الموجة الجديدة وجوًها . 7591عام 



 Anna Karina آنا كارينا أو Jeanne Moreau جان مورو أو Bardot باردو بريجيت

 Jean-Pierre Léaud بيير ليو جونوووجوه رمزية ذكورية مثل جون بول بلموندو وآالن ديلون ...

 .وغيرهم

حرية أي  الفيلم،صناعة  أسلوب ومنهجيةالحرية هي في صميم  منهم،لكل . وهكذا أطلقت الموجة الجديدة

ومع  .رد هذه القصص بطريقة مبتكرة وجذابةكل شيء حرية س قبلو ،جديدةومواضيع سرد قصص 

برونو : بينهم ومبتكرين منهؤالء المخرجين ظهر جيل شاب من مصورين ومدراء تصوير مبدعين 

ندرج معهم شيخ مدراء  ننويتن، نيستور آلماندروس، ساشا فيرني، راؤول كوتار، وليم غلين، ويمكن أ

 .التصوير ومعلمهم وملهمهم هنري ألكان

 :تننويبرونو 

وريكاردو آرونوفيتش ، ! Ghislain Cloque غسالن كلوكمساعد سابق لـبدأ تجربته المهنية ك

وسرعان : في فرنسا  بسرعةووابتكاراً  إبداًعا  مدراء التصوير أصبح برونو نويتن أحد أكثر سرعان ما 

ً الالتصوير  أصبح مدير ام  Les الفالس صاتراق في فرنسا ، عمل على أفالم مثل سينمائي األكثر طلبا

Valseuses أغنية الهند و India Song  األخوات برونتي ولمارغريت دوراس Brontë 

Sisters . في فيلم كذلك و باروكوفيلم في  على جائزة سيزار ألفضل تصويربرونو نويتن حصل كما

خالل  حرفية لمهنة مدير التصويرأفضل مساهمة كما حاز على تكريم عن  .أفضل طريقة للمشي

فالم األالعديد من  ال يمكن االستغناء عنه في عنصرإنه دائًما . دعوة للسفر فيلم مهرجان كان لعمله في

Possession "الشرطة مؤقت في مركز احتجاز"و "امتالك أو حيازة Garde à Vue فندق " و

 دأحللتعاون معه في  Alain Resnais آالن رينيه اختاره. Hotel des Amériques تينياألمريك

 ثالث تحققت المهنة،منذ أن بدأت هذه ": وبهذا الصدد يقول برونو نويتن ."الحياة رواية" فيلموهو  أعماله

 األفالم الروائية غيرت معطياتو حركتالتصوير  اإلنارة وإدارةفي مجال  ابتكارات في رأيي

 USF بانافيزيونو أس أف ويو زايس)جعلت العدسات ذات الفتحة الواسعة  بدء،بادئ ذي . ةالسينمائي

Panavision Zeiss )ثم هو المظهر. القليل من الضوء من الممكن التصوير باستخدامجعلت  والتي 

الحصول  تصويرالبات بإمكان مدير  HMI بروجكتورظهور  بفضلو .المختبراتالسريع لألفالم في 

 ركات المصنعة الكبيرةفإن طرح الش وأخيًرا،. كهربائية منخفضة بطاقةوإضاءة هائلة وقوة على طاقة 

في ظروف اإلضاءة السيئة إلى حد  يسمح،للمستحلبات شديدة الحساسية في السوق هو الذي  لألفالم الخام

تمنح عدة حقيقة أن لكل منها خصائص تلك اإلنجازات توفر و. مجالال بإعادة اكتشاف عمق ما،

اصر الثالثة مجتمعة تعني أننا نستطيع هذه العن. التي لم تكن موجودة من قبلو مدير التصويرلاختيارات 

بينما كان ذلك في السابق يشكل معضلة وعائق يصعب  في الليل في ديكور طبيعيبسهولة  صويرتال اليوم

جميع مصادر توفير على مدراء التصوير ضرورة تملي إن حساسية األفالم لم تعد  .تجاوزهاحتوائه أو 

تعديل أو حذف  اليوم يمكنناف .الحال في السابقها كما كان الضروري االحتفاظ ب وإن من الضوء الطبيعي

 هيتشومثال . واألسلوب المتميز من الممكن العثور على تأثيرات النمطو. بعضها أو إضافة مكافئات

 ،حدث أيضا .تماشيا مع الغرض السردي للفيلم ،"لسفرلدعوة " فيلم في برونو نويتن كما فعل": الطبيعة

ظروف اإلضاءة خلق مصطنعًا  أقدم على تجربة جريئة عندما، أجواء واقعية خلق عادةبإ كذلك هأن

الديكور من األعلى  ألحيث مكز الشرطة على سبيل المثال اتلك الموجودة في مر: الوظيفية اليومية

 فيلم التوقيف االحترازي المؤقت فيعيق حركة الممثلين وحركات الكاميرا يال  كيبمصابيح النيون 

Garde à vue عب بمزيج من مصادر التنغستن والصوديوم بالل االستوديو،التي أشعلها في و



سلط ي"أن  هكان علي  . خاصية إضاءة النيون بلمسات أرجوانية السائد،والفلوريسنت إلبراز اللون األخضر 

تماًما في  يمكن لمدراء التصوير التحكم الظروف،في ظل هذه . على بيانات هذه اإلضاءة" الضوء

ألننا ال يجب أن ننسى أنه من المثير . ت الضوء الذي تم إنشاؤه وبالتالي تكون النتيجة أفضلتأثيرا

فقط ني يعال  بالطبع وهذالالهتمام أن اإلضاءة العامة تشكل مجموعة غير متجانسة من المصادر 

خارج هو التصوير في ال برونو نويتنالوضع األصعب بالنسبة ل . الخام في الكاميرات الفيلم تعريض

أو االستوديو شديد  الخام الديكور الطبيعي والفيلم) أن يكون هذا هو السبب في جميع الحاالتنهاراً 

أولئك الذين اعتقدوا أن . للكاميرا ضروريًا مدير التصوير وتوفير الضوء الالزمعمل  ،(الحساسية

 .من أهميتها فهم واهمونة مدير التصوير أو يقلل اختراع أفالم حساسة للغاية من شأنه أن يقمع وظيف

للتصوير في . وضح النهار ي فيخارجتصوير مشهد أصعب موقف هو كان  ،برونو نويتنلبالنسبة 

من إخراج آالن  "الحياة رواية "في فيلم في الخارج كما فعل  ةطويل مشاهدسبتمبر  شهر خالل فرنسا،

في أجواءنا ال شيء أصعب  :"نويتن ، وبهذا الصدد يقول برونويتحد بمثابة هل ذلك بالنسبةرينيه كان 

كما رأيت األمريكيين يفعلون في والية  شرعنا ذلك،لتحقيق . تضمن االستمرارية للصورة أن ومناخنا

األشرعة المصنوعة والممتدة من  صنعنا ونشرنالقد : Brubakerبورباكير تصوير فيلم  أوهايو خالل

لقد استخدمت هذه اللوحات . تائج جيدة للغايةمختلف األحجام والسماكات وتمكنا من الحصول على ن

نفذته خالل فترة الفيلم الذي  رينيهنوع من الضوء المسطح الذي أراده  كعاكسات وهذا سمح لي بإنشاء

. آثار التباين وتألقهاوإظهار  كوداك هو قدرته على اإلنتاجالخام السمة الرئيسية للفيلم . "7511سنة 

سنة  أحداثهتدور الذي  Resnais رينيه للجزء األول من فيلم 9155السلبية  األشرطةمع ه استخدم

مع  Possession أو حيازة تملك" في فيلم خصائص كوداك هذه ببالفعل  قد تالعبوكان . 7575

عنف الفعل براز بنسخ التناقضات داخل وخارج برلين إل ام، حيث ق Negative 5247نيجاتيف 

 .والمشاعر

في  اقتصادية،ألسباب  شك،لم يعد هناك أي . يجب أن يخاطر بأفكار كهذه يبدو لي أن مدير التصوير

يجب على مدير التصوير أن ينظم عمله  األقل،على . فيلمية ل مغامرةتضمين الضوء كمنتج للمعنى في ك

هي اليقظة . تنظيمهاو األشياء، تصوير وليس االقتصار على. فيلم حول فكرة وخيارات وتحيزات في

هذا ما يسمح له : في مواجهة أسوأ المواقف فعل سريعة يقظة تماما وردودنتبهة ويقظة م عين األهم،

 !االتساق عدمو الالنسجام غير بإعادة اكتشاف المعنى حيث يبدو أنه ال يوجد

ما  فضلبأ مرتبطوذلك ...صحيح أنه يصوره بشكل مثير لإلعجاب ": ليلال"تصوير الــ بباسمه ارتبط 

 تشينيه،مارغريت دوراس، بنوا جاكو، كلود ميللر، أندريه  –السبعينات  فيالشابة  السينما الفرنسيةفي 

Téchiné Miller، Jacquot، Duras - وكان مدير تصوير في بجولة في هوليوود  أنه قام حتى

وفي تموز سنة . بالمهنة جديدوحس وتشهد كلماته على نضج ساخر (. Brubaker)فيلم بروباكير

 :مقابلة مع برونو نويتن  هذا نصها المترجم 95نماتوغراف في عددها أجرت مجلة سي 7517

 كيف أتيت لمهنة مدير التصوير السينمائي؟ ؟المهنية ما هي خلفيتك: سيناماتوغراف

. IDHEC لالنضمام للمعهد العالي للدراسات السينمائية اإليديكتم رفضي  البداية،في : برونو نويتن

 لم أشعر أنني مستعد لتجربة الفلسفة،بعد أن نجحت في البكالوريا في د للمعه امتحان الدخولفشلت في 

 في بلجيكا( 7) مهنيةسينمائية تم قبولي في مدرسة  وأخيًرا،. التقني جداً  فوجيراردمعهد التسجيل في 

 شهادة كان علي  الحصول على فرنسا،لكي أتمكن من العمل في  ذلك،بعد . INSASمعهد أنساس 



BTS  هكلوكي غسالن تم تدريبي من قبل بلجيكا،في . مع دبلومي البلجيكيلمعادلتها Ghislain 

Cloquet،  كنت أفكر أكثر في  البداية،في . ، وأنا مدين له بالكثيرومعلمي األولوهو مدرس ممتاز

 ،IDHEC أو التحضير للتسجيل في الـ عداداإلعندما قمت بولكن . امتهان ودراسة اإلخراج السينمائي

 -ضوء قوانين الأفقه  وخاصة في الرياضيات حيث لم أكن سيئاً في العلومكنت دائما . إلى التقنيةانتقلت 

، السينمائيةالتقنية تحولت إلى  ،لماذاولكن ال أعرف  الذي جعلني أميل في البدء لإلخراجهذا هو الحال 

 .أكثر معقولية ...لي حيث بدت 

 ،خرجينالمنا شعور بأن هناك نوًعا من الفصل النظري بين غالبًا ما يكون لدي المهنة،في : سينماتوغراف

 .براغماتيينالذين يبدون ، أو التقنيين العمليينوالفنيين  خياليين،باألحرى  يبدونالذين 

اعتقدت  مساعد، مصورعندما بدأت ك. وأردت الهروب منه الشيء،هذا صحيح بعض : برونو نويتن

فالمهمة التي تقع على عاتق مساعد المصور : بالمهنة نفسيت خدع وإنني أخطأت في اختياريأنني 

من حقه أن ليس فهو . أكبر من ذلكوظيفته و مسافة والفوكيوس على العدسةللضابط ك تهتتجاوز مسؤولي

ً كب خطرتأو ي يخطئ فضلت التعامل على الفور . بعينه جحيمإنه ال . فهو يحمل الفيلم بين يديه ،عملهفي  أ

يود أن يأخذني  كانو ،للغايةخياري بشكل جيد كلوكيه أستاذي فهم . القصيرةمع الضوء على األفالم 

لكي  كصحيح أن ذلك،ومع  .الجامح ال أحب الخيال الوهمي سؤالك،لإلجابة على  كمساعد،للعمل معه 

ً مخرجأنا لست . من قبل الالوعي بطريقة عنيفة إلى حد مادفعك يجب أن يتم  مخرًجا،تكون  أنا  محبًطا، ا

لكني  ،وتعتبرني مدعي بالذعرجوابي قد يصيبك . توسيع مجال عمله يحاول ومدير تصوير مصور

أفضل أن أضئ فأنا  ،ديكوراتالالضوء على  االكتفاء بإلقاءبدالً من  النص،أن ألقي نظرة على  أحاول

أن أقدم األول وأحاول أيًضا  عنيأستمع إلى المخرج ألنه هو الم الوقت،في نفس . المواقفوأنير  النص،

. إنه عمل مخفي. نضارة معينةذلك غالبًا ما يضمن و متوقعة،فيلمه من زاوية غير  وأن أروي له ،له

ال أرى كيف يمكنني ! تحدث عن الصورةيعندما وأشكك بمصداقيته أخشى النقد  إننييجب أن أقول 

لى العمل وعلى عتمد قبل كل شيء عت، "الناجحة" فاإلضاءة . استحضارها إال على المستوى العملي

وفيما يتعدى  .العملمبادرات في الوعلى  ،الفريق التقنيعلى وفي البالتو أو استوديو التصوير  تنظيمه

ً الباب مفتوح سيكون ذلك، ما  المجال،ال يوجد شيء في هذا  األسفل،من  بهدوء،يتم عملنا  .الثرثرةعلى  ا

 .الغموض هذا يسمح بكل

مخرج ال مهنة محجوز، يمكنك ارتجال جاليبقى الضوء م ء،شيعلى الرغم من كل : سينماتوغراف

 .سينمائيمدير للتصوير ال ال يمكنك ارتجالولكن 

تفعل للضوء؟ سفماذا  رمادي،إذا كنت تقوم بالتصوير في الخارج في طقس . ال أعرف: برونو نوين

اسيتهم وإحساسهم تم توظيفهم لحسي مصورين ومدراء تصويرأكثر فأكثر، سيكون لدينا، . عمليا ال شيء

 الديكور الطبيعي أقل تطلبًا، ما عليك سوى معرفة كيفف. أكثر من قيمتهم التقنية البحتة والتحايل بالمكر

وتجارب للعمل اآلن بعد أن لم يعد لدينا تدريب . الديكور الطبيعي متاًحا لما يمكن أن يقدمه لك تكون

لم نعد نقوم بنفس . التقنيات ت أو اختفت بعضضاع حساسية،وأن الفيلم أصبح أكثر  االستوديو، داخل

سينمائي  مدير تصويرفي الماضي، من دون ف. أو نمارس نفس المهنة بعد اآلن كما في الماضي العمل

باإلضاءة المحترفة  مشروط ءشيكل . هناك فيلماً جيداً بل قد ال يكون هناك فيلماً بالمرةن ويك لن جيد،

 .فهو خادع وسيء النوايا التقليد،نعيش في هذا ما زلنا من يدعي أننا  . الجيدة

 هل سنحت لك الفرصة للعمل في االستوديو؟: سينماتوغراف



 Garde à" توقيف احترازي في مركز شرطة" في فيلم  وكذلك باروكو،فيلم  في نعم،: .نويتنبرونو 

vue  في أساسي،بشكل  بوهي عبارة عن مكات الفيلم،هذا  ديكوراتتم بناء فقد . كلود ميللر إخراجمن 

تمكنت من تركيب مصابيح نيون على مساحة ألف متر . بواسطة إريك موالرد Épinay ستوديو إبناي

ً مزدحًما وال  ديكورلم يكن ال لذلك،ونتيجة . مربع  بورد -طبقاً للستوري تم تصوير الفيلم بالكامل . ساخنا

storyboarde  والكادرات والحركةلكامل للممثلين وتمكن ميللر من تكريس نفسه با المصورة،القصة .

 وفق المغلقة،مثير خلف األبواب تشويق وهو فيلم  الفيلم،تم تصوير  - ولحسن حظنا– باإلضافة إلى ذلك 

وتطور  القصة ومتأهبين الكتشافكان الجميع منتبهين  يوم،كل ففي . الزمني للسيناريووالتسلسل الجدول 

 .وسير الحكايةالحبكة 

ماذا عن  الديكور،مهندس ومصمم بشكل وثيق مع يعمل مدير التصوير  السابق، كانفي : سينماتوغراف

 اآلن؟

في . ن بيير كوهوت سفيلكووعملت عدة مرات مع ج. الديكور اختفى مصممو فرنسا،في .: برونو نويتن

دة قيا: ، يمكنه القيام بكل شيءأو نموذجكوهوت هو مثال . الديكورمصممي هناك عدد قليل من  جيلي،

من  األحيان،في بعض ولكن . العمل في بيئة طبيعية االستوديو، زرع بناء أو ديكور في البناء،فريق 

بل  ، مصممي ديكور مختصين ومحترفينمع أشخاص ليسوا  العمل ينتهي بنا األمر أخرى،ناحية 

سرير يجب أن نكون راضين بعد ذلك عن حقيبة تحتوي على مصباح بجانب ال. وإكسسواريين مجمعين،

 للديكور،ويقترحه على مصمم الكثير ليقدمه التصوير  مدير لدى النظرية،من الناحية . وثالث شمعدانات

ً ممدربين والحوار مستحيل مع األشخاص الذين لم يعودوا ف اليوم،أما . والعكس صحيح  ،هيئين مهنيا

 .الغرضبذلك في يس lino اللينو وستة أمتار من Ripolinريبوالنضربة ب هيعتقدون أن

 مضمونة؟ مدراء التصويرهل خالفة : سينماتوغراف

 أو IDHEC يتخرجون من اإليديكالعاملين الذين  إنيجب القول  الحالي،في الوقت .: برونو نويتن

يتزايد التستر على . والسبب معروف. عمل لتشغيلهم بالكاد يجدون أي منافذ Vaugirard فوجيرار

مدير تصوير معروف ومجرب كضمانة عن طريق التعاقد مع  جلمخرالمنتجين الذين يمولون أول فيلم ل

 البداية،في  أنا،. لطمأنة المنتج ضد المخرج مدير التصويريأتي أن  فظيع،مر ألإنه . لتغطية مغامرتهم

 المثال،على سبيل  ،Luc Béraud المخرج والمنتج لوك بيرو كنت محظوًظا ألنني حصلت على ثقة

 وراءهذا هو السبب في أنني لم أعد أرغب في الركض . ننحن اإلثني ة أيًضاعندما لم تكن لدينا خبر

ً  أصغرو عالية ، عندما أرى تقنيين ذوي جودةلمخرجيناألفالم األولى   .يعملون الومني  سنا

 هل هذا يعني أنك تميل إلى السينما األكثر رسوًخا؟: سينماتوغراف

هذا  ذمنو. ، أشعر بحرية أكبر Brubaker باكيرفيلم برو منذ ذلك،على العكس من : .نويتنبرونو 

 من في الديكورطويل وتحضير حررت نفسي أيًضا من صيغة عمل تستند إلى إعداد  أيًضا،الفيلم 

اإلنتاجية  الفقيرة وليس فقط لآللياتألفالم لأود اآلن أن أكون متاًحا . ، قبل وصول المخرجالباكرالصباح 

االحتجاز " لفيلمالمنتج بالفعل  منوشكين،مع ألكسندر  لذا،. الهائلة ذات اإلمكانيات المادية الكبيرة

 وهوقادم الجاك ديراي بإدارة تصوير فيلم المخرج سأقوم على األرجح  ،"االحترازي في مركز شرطة

وهو . موندوبل سيؤدي دور البطولة فيه جون بولالذي و، من إنتاج منوشكين وبإمكانيات مادية متواضعة

أعلم أن بعض صانعي األفالم المتوازيين  الحظ،لسوء ولكن . السيناريو وقد أحببت، وليسيب نوارفيلم 



ليس . في اللحظة التي تتركهم فيها لشكل آخر من السينما أو اإلساءة أكثر أو أقل يمكن أن يشعروا باألذى

أريد أن أكون حًرا  .، حتى إذا كنت ترغب بشدة في ذلكللعمل معهملديهم دائًما الكرم أو الذكاء ليعيدوك 

ً  وأقل طائفية وحيويةنشاًطا يكون األمر أكثر  مرة،في كل  تكيفمن خالل إعادة ال التنقل،في   .وتخندقا

 كر؟بابروفيلم كيف انخرطت مع : سينماتوغراف

أحد أصدقائي  نكا (.1)الفيلم  هذا يخرجكان بوب رافيلسون هو من  األصل،في . بالصدفة: برونو نويتن

اليأس ، فقد اتصل بالفعل بالكثير من  بعد حالة منلسون لي يعاد راف الواقع،في . بره عنيوأخيعرفه 

غير  لديكورأن اوجد هاسكل ويكسلر  فمدير التصوير: ولم يجد مدير تصوير واحد متفرغ له  الناس

ً وتشخيصه عملي وكان  ير ومد، فيلموس زيغ موند يعد فيلًما آخرمدير التصوير كان وصحيًحا ، محقا

نيستور آلموندروس لم يكن يرغب في أن يمضي خمسة أشهر في سجن حيث تدور حوادث التصوير 

إتصل بي رافيلسون في إحدى المساءات طالباً من المجيء إلى وعلى عكس القواعد المتبعة  ..الفيلم الخ

العرض أثناء الواليات المتحدة األمريكية إلى شركة فوكس الهوليودية مع خمسة من أفالمي تحت أبطي و

 ويكسلر للحكمغير المعروف هناك محاطاً بالمنتجين ومعهم مدير التصوير زسيغموند  أنا الشخص كنت

ً على عملي،  ً جداً  كان وضعا " بدأوا بعرض فيلم . فبجانبهم كنت أشعر كأنني طفل لي،بالنسبة محرجا

غريبة عليهم  59منفوخة إلى ال 79أفالم الــ  ةطريق ناستغرق األمر ثالث دقائق أل" ذكريات من فرنسا

. من قبلالذي كانوا يعرفونه " راقصات الفالس" فيلميفهمونها أو يستوعبونها تقنياً ومن ثم تم عرض  وال

" وباروكو" و " كل القطط رمادية في الليل" و" أفضل طريقة للمشي" ولكن عند مشاهدتهم ألفالم 

ً مجانين في أوروبا لكي نصنع  ً كهذه لكن ذلك أقنعهم بحرفيتي وقدرتي المهنية شعروا أننا جميعا أفالما

و والبانافزيون مما ساهم في طمأنتهم كان ذلك بالنسبة لهم  خاصة فيلم باروكو الذي صور بالسكوب

أننا قبل الدخول على صالة  تسلية هواألمر األكثر  .مشتركة للتفاهم تقني ستاندارد وأرضيةمعيار بمثابة 

ً مهما كانت نوعية ": ون لسيالعرض أخبرني راف أن مجرد وجودك هنا هو أمر غير مسموح به إطالقا

 "عملك ومستواه وها أنت هنا لتعمل في الفيلم 

هل كانت لديك مشاكل مع النقابات األمريكية التي تمنع بتاتاً السماح بعمل تقنيين أجانب : سينماتوغراف

 في أمريكا؟

ً عن كال عدا احتجاج التقنيين ا: برونو نويتن لعاملين في شركة فوكس على وجودي وتنظيمهم إضرابا

كنا نصور في أوهايو التي تعود لنقابة التقنيين السينمائيين في شيكاغو حيث أن مبدأ الــ  .العمل

standby مصور أمريكي ليأتي إلى  تصوير أوبكفاءة تامة وفحواه أن العقد يوقع مع مدير  يعمل

وهو شخص خلوق وجذاب لكنه ال يفهم على اإلطالق ما أحاول أن أقوم  يفعل أي شيء األستوديو لكنه ال

 .به 

كيف كانت ردة فعلك عندما طرد رافيلسون من موقعه كمخرج للفيلم واستبداله بسيتورات : سينماتوغراف

 روزنبيرغ؟

طردك تكون العقود  هناك عادة قصيرة األمد ونادراً ما تغطي كل فترة التصوير ويمكنهم : برونو نويتن

في أي وقت يشاؤون فعقدي كان صالحاً لمدة أربعة أسابيع ومع رافيلسون أنفقنا منها خمسة عشر يوماً 

وعندما تم استبدال رافيلسون  بدا لي أن من الطبيعي أن للتحضيرات وخمسة عشر يوماً أخرى للتصوير 

لسون بالبقاء واسترجعتني جهة أعد حقائبي للرحيل والعودة إلى فرنسا فكان هو الذي اختارني أقنعني رافي



االنتاج إلكمال العمل وكان روبرت ريدفورت يساندني بالضد من إرادة شركة فوكس وعند وصوله إلى 

فرنسي ، مثقف تقني فأنا بالنسبة له مجرد  ،االستوديو لم يكن روزنبيرغ راغباً في سماع أي شيء عني

على الحديث  يتجرؤون، أولئك الذين  Cahiers du Cinéma، من المقربين لمجلة كاييه دي سينما

جيري و Rafelson رافيلسونو Monte Hellman ومونت هلمان Cassavetes كاسافيت عن

 فيلم بروباكيربذلك إنقاذه على عجل في آخر دقيقة وأقصد تم  كاذب فيلم ضخم...  Jerry Lewis لويس

Brubaker  ، لم يكن لدى . ون ، وهو سباق ضد الساعةوفقًا ألساليب التلفزي فيلم هذا  تم تصويرفقد

يصور بعدة  كانو .احترام خطة العمل هو هدفه الوحيد .بذلك ولم يهتم الضوء،روزنبرج أي فكرة عن 

األطوال ذات  العدساتبسبب و. واسعة اتلقط ثممضادة، لقطة عادية ولقطة  ميدان، لقطة كاميرات،

كل . اء التي قمت بتثبيتها على السقف لرافيلسوناضطررت إلى تفكيك جميع األضو القصيرة،البؤرية 

 خلفنا،كان لدينا بالفعل سبعة أسابيع من التصوير  الفيلم،في نهاية  ذلك،ومع . شيء سار على ما يرام

يأتي كان ريدفورد  ريدفورد،منه روبرت  الذي يعانياألرق غالبًا  فبسبب صغيرة،واجهت مشكلة 

ديكورات في بالتو التصوير باإلنارة ن ساعاته المتأخرة لتجهيز الاستفدت م. متأخًرا جًدا في الصباح

لم يكن هناك شيء . ولم يتأخر كعادته مبكراً  وصل في الوقت المحدد اتصباحال في إحدىو .الالزمة

كنت غاضباً . في اليوم التالي يفوكس أنه سيتم استبدالأخبرتني شركة  .رنتظيجاهز وكان علي  أن أبقيه 

وعدني أنه من اآلن فصاعدا . اإلشكال الذي حصل معه بنفسيله  رؤية ريدفورد ألشرحذهبت ل جداً،

التي هي  فوكسشركة ت كان ؛ضدي بأي احتجاج دملم يق الواقع،في . مقدمامواعيده  سيخبرني بجداول

 .وتذمره شكواه توقعت

 ·؟ يةالبالستيك المقاربةمن حيث  بالصورة،لدى ريدفورد أي متطلبات تتعلق كان هل : سينماتوغراف

لكن مطالبه كانت ودية . أراد منا أن نرى عينيه وليس األزرار الصغيرة على خده نعم،: .نويتبرونو 

  .وليست منهجية للغاية،

 هل عرضت عليك أفالم أخرى في أمريكا؟: سينماتوغراف

 ،»ما مرتين دو البريد يرن ساعي"أكون مدير تصويره في فيلم أن  يرغبلسون يكان راف: برونو نويتن

 ي قد صدمالمهن الوسط كان ذلك،باإلضافة إلى . لكن النقابة في لوس أنجلوس لم تكن تريد استقبالي

. ألمندروس نستورالتصوير وهو مدير منح جائزة األوسكار إلى أجنبي بسبب  النقابات للتو انزعجتو

ومن ثم فإن مصلحة . ى أوسكارأعتقد حقًا أن السبيل الوحيد لالنضمام إلى هذا االتحاد هو الحصول عل

 .فهي ليست مسألة هيبة فقط يعملون،اآلخرين والتقنيين ستجعل الفنيين  ألنكالنقابة هي شراء خدماتك 

 ؟هل تقوم بتصوير إعالنات تجارية؟ والسمعة،بالحديث عن المكانة : سينماتوغراف

. هناك مرامييمكنني العثور على  ال. أعتقد أنني لن أفعل ذلك بعد اآلنو بذلك،لقد قمت : نبرونو نويت

 .تصويرلهناك دراما ل فال توجد

 ...غالبًا ما يُدعى أن اإلعالن هو مكان جيد للتجربة  ذلك،ومع : سينماتوغراف

. ولكن كل شيء يعتمد على كيفية بيع نفسك كبيرة،لك وسائل  ونقدمي همصحيح أن! هراء: برونو نويتن

ال أرى كيف يمكنك بناء عالقات  ذلك،وبعد . م الضوء بشكل مبهرجإنه يتعلق بالتباهي من خالل استخدا



 أخيًرا،. على األقل عينأسبواألمر يستغرق  طويل،في فيلم روائي  أيام،ثالثة  خالل عمل في فريق

 .ما يقوله اإلعالن ال يثير اهتمامي للسخرية،مثير في اإلعالنات أن السرد  أكرر،

الجمالية النماذج هناك نوع من الغرغرينا السينمائية من قبل  كان الوقت،لفترة من : سينماتوغراف

 ؟ما هو رأيك. مثال على ذلك Excalibur إكسكاليبور فيلم، واتلإلعالن

وتولد ، " Heaven’s gateبوابة السماء " في أحد األيام لمشاهدة فيلم  تذهببالضبط : برونو نويتن

يدهشني ،  Zsigmond كيف أن زيغموندهللا أعلم يعلم . لدي نفس االنطباع ونفس المالحظة بالضبط

دون رؤية سحابة من الدخان  شهدال يمكنك دخول الم. مهرجان الرتوش. هو بالضبط ما حصللكن هذا 

 أو نار مدخنة ، ويتم إعادة توزيعها بواسطة ضوءيغلي ويخرج منه البخار ، تبرر بذكاء بواسطة وعاء 

شعرت بخيبة أمل من ... مصابيح الكيروسين  بضوءيئت التي  أضاللقطات  تلك؛ ثم Arcقوس ال

 في غاية ،يمكتبإنه فيلم اجتماع  ،اإلعالناتكما هو الحال في . بعد ساعةالملل   أصابناالصورة ، 

الفخ  فينقع أن  سهولةومن ال . التاريخيةفخ األفالم  وهوالتحضير أو المبالغة في ساءة واإل. عداداإل

  pompiérismeالبهرجة 

 تحتل مكانة مهمة في عملك؟والفن التشكيلي واللوحات هل المراجع للرسم : ينماتوغرافس

قبل صنع . ، لذلك أحب الرسمله أهمية في عمليبشيء أو يخبرني شيئاً يظهر لي  ماكل : برونو نويتن

عمل رسم وتصميم . حتى أنا وال يضحك،لكنها لم تجعل أي شخص  ،ساخرةالالرسوم ب بدأت السينما،

. يدعو لمصباح آخرمصباح فال. ترتيب منطقيوهو . والسياق نفس الترتيبلديهما  التصنيع،في  طة،لق

من حيث  ولكن للرسم،بالنسبة . رهيب و أمرفه كذلك،إذا لم يكن  طبيعي،يجب أن يأتي كل شيء بشكل 

ل ما يثير نتجاه أن. هذاومع  . لمادةا معتماًما إنها عالقة مختلفة . أفصله عن السينما فأنا التصنيع،

فبعض . كل شيء نااخترعإلى أننا  خطير إلى االعتقاد بسذاجة يقود على نحوالنظرة غذي ويثري وي

يمكنك دائًما القيام  ذلك،إلى جانب . التواضعوفي الفن التشكيلي يمنحنا  ثقافة في المجال التصويريال

على الرغم من كل  مفيًدا،ن يكون يمكن أونمض وقت بعد الظهيرة ممتع و ،المخرجبجولة في متحف مع 

وللديكورات والمالبس التاريخية ألفالم بالنسبة لعلى وجه التحديد و وثائقية،من وجهة نظر  شيء،

  واألزياء

 وللصورة؟: ... سينماتوغراف

يصبح الضوء لعبة  جيدين،جميلة وأزياء جميلة وممثلين  ديكوراتعندما يكون لديك .: برونو نويتن

ال أرى كيف يمكنك عمل . أمر صعب للغاية تاريخيفي فيلم  مدير تصويرحكم على عمل إن ال. أطفال

! سيكون مثاليًا Cimino مخرج مثل سيمينو فإن الهواة،مضاءة من قبل أحد لو كانت حتى . صورة سيئة

أكثر سيكون ، "سلحفاة على الظهر La tortue sur le dos "مثل ،معاصرموضوع فإن  رأيي،في 

واستئجار الخام لشراء الفيلم  حدودة ومكرسة بالكاملخاصة إذا كانت الميزانية م ،إضاءتهصعوبة في 

فإن تدخل  ،أو األخوات برونتيات قالشقي حتى في فيلم مثل. في الفيلم المشاركينأجور الكاميرا ودفع 

يعًا نسير في كنا جم. هذا الفيلم عانى من الكثير من التحضيرف. السينمائي ليس ضروريًا مدير التصوير

التحضير الدقيق  عام،بشكل . وتم تجميدنا بسبب تحيز رسمي لم نتمكن من الخروج منه االتجاه،نفس 

الحشو  pléonasmeو البصري،هناك خطر دائم من التكرار . شتت انتباهي وتركيزيللغاية ي



عارض مع التصوير يبدو لي أن التحضير يت. الدراما انكسريو النص، يخنقانالضوء واإلطار ف، والتشنج

 ...وما إلى ذلك  الطقس،في  متوقع،ألننا نعتمد على ما هو غير  الطبيعية،واألماكن في البيئات 

 كانت Les Valseuses فيلم راقصات الفالس تصوير األولى،بالعودة إلى أيامك : سينماتوغراف

 .خطوة حاسمة بالنسبة لك

أتذكر أنه عندما وصلت إلى اإلنتاج . قر حقًا إلى الخبرةكنت أفت الوقت،في ذلك . في الواقع: برونو نويتن

بالكاد كنت أعرف ما . arcsاإلضاءة  أقواس على ت، ُعرضومعدات التصويرلمناقشة اختيار المواد 

مدير في أن يأخذ إما  متردداً  بلييهالمخرج كان . فترة طويلة منذ انستخدمهنعد اعتقدت أننا لم  ،يه

· واللجوء إلى تقنيين مبتدئين" فيلم الشباب" ورقةأو أن يلعب بشكل كامل  ًدا،ج راسًخاوتصوير متمكناً 

من ثم و مع الممثلينلقطات اختبار  أصور يهبليجعلني . الذي كان مساعًدا له زينج،جيرار  يأوصى ب

كنت بعيًدا عن أن أكون  أخرى،مرة . ولم يكن اإلنتاج يمزح جًدا،كانت ميزانية الفيلم عالية . وظفني

مع مارغريت دوراس وهو فيلم  La femme du Gange ة الغانجفيلم إمرالقد صنعت للتو . محترفًا

 .متماثلة لم تكن على اإلطالقاالنتاجية الهياكل . فقير جداً 

 .Marguerite Duras تجربتك مع مارغريت دوراس أخبرنا عن: سينما توغراف

 تحقق مرة،في كل . تسكنك وتستحوذ عليك هاإن. فريدة امرأةانها ! ريتغمار آه،: برونو نويتن

alchimie أقل فأقل مكانت تستخدمه وإنحتى ومع الممثلين  والفنيين، ديكوراتغامضة بين ال اً يمياءخ .

هذا هو السبب في أن . تكون مقوداً معها يجب أن تقبل أن. كل شيء نظرة عاطفية حادة للغايةتلقي على 

! جان دارك... إنها  دوراس،مارغريت . مختلفيندراء تصوير مصورين ومحتى مع  متشابهة، اأفالمه

رأت الرب صغيرة كانت قد يتبع فتاة  بالدروع،مثقل يكون لدى المرء انطباع بأنه متهور كبير  معها،

 .بشكل سيء إلى حد ما أمرهالقد انتهى  دارك،جان  لي،ستقول . الجيد

حديقة الصفر  فيلم مثلعرض لصورة؟ عند با ما رأيك في االهتمام المتزايد للناقد: سينماتوغراف

أليست . تركز اهتمام المتفرجين بشكل أساسي على الصورة المثال،على سبيل  ،Zoo Zero للحيوانات

 خطيرة؟هذه حالة 

ً .: برونو نويتن ومنحها القيمة تسليط الضوء . ال يمكننا عزل الصورة. للغاية تنيزعجأأنا شخصيا

إنه دليل مرة أخرى على أن النقاد . هراء ءأسو وهذا، من اإلخراجضد بال ، في بعض األحياناألساسية

بالنسبة لألشخاص الذين قد يشعرون بالملل من  كانت، ،Zoo Zeroفي حالة . عملية صنع فيلم جهلوني

للفيلم  شكليفإن كل الجمال ال ذلك،ومع . سعداء هناك وليس هناك جعلناهم إنناطريقة مضللة لقول  الفيلم،

فكل شيء تم تحقيقه أثناء  يريدهما فقد عرف بالضبط  ،Alain Fleischer آالن فليشر إلى ىعزي

ً  التصوير لكني التصحيحات أثناء  الخدع البصرية وكلعلى وجه العموم، تحقيق كافة  أفضل،شخصيا

 التصوير 

 ؟Possession حيازةكان هذا هو الحال مع فيلم تملك أو : سينماتوغراف

من الناحية التكنيكية، أن نلخص هذا الفيلم على أنه  يمكننا، .المختبر كان عملهنا .. الك :نويتنبرونو 

ريبورتاج متقن عن ممثلين وهم يقومون بتأدية أدوارهم وأقول متقن ألننا امتلكنا إمكانيات ومعدات أكثر 

فيما . لوب أو الستايلووصفته بالريبورتاج ألنه نفس التكنيك ونفس األس. بكثير مما يتوفر لفيلم ريبورتاج



مللم في حين تم تصوير الفيلم بأكمله  19بعدسة  التي ألتقطت gros plansعدا بعض اللقطات القريبة 

المخرج زوالفيسكي على تحرير  الكتف فلقد حرضمللم وغالباً بواسطة كاميرا محمولة على  71بعدسة 

وعلى التكنيك أن يكون جاهزاً  ويحيط بهم، يحلق فوقهم .الممثلين من حركات الكاميرا وعدم تقييدهم بها

ح عند األقدام وألجل الذلك لم يكن لدينا أي ضوء أو مصب. لمتابعتهم واللحاق بهم في اللحظة المناسبة

وألن المصور كان قصير القامة والممثلين طوال القامة، كانت أغلب اللقطات   ،إظهار الطابع الدرامي

في السقف كان هذا  ةعاد اإلضاءبما يرغمنا على است.  contre-plongéeنجيه بلومن األسفل كونتر 

ربورتاج بمؤثرات  وبإنارة طبيعية وهو رهان فيه مخاطرة ويعجبني ويثير : هو المقترح منذ البداية 

جداً  األمريكية المتباينةحادة مضيئة وكذلك الروشيستر  Zeissكانت لدينا عدسات زايس . اهتمامي

يمنة األزرق فكان ذلك بخيار متعمد من قبل المخرج زوالفيسكي تركت له مهمة أما عن ه والمحددة،

يلماً عادياً مبتذالً أو تقليدياً فكان يخشى أن يعمل  .l’étalonnageاإلشراف على عملية تصحيح األلوان 

ب تطل المسخ،يفتح المجال لمغامرة  ولكي. كان يعمل بانتظام على كسر وتشويه المكان الفيلمي .جداً 

يمكن أن نعبر هكذا فجأة وبدون تمهيد من فيلم  ال .غريباألمر أن تكون كل مشاهد الحبيبين ذات طابع 

لذلك في مرحلة الرشز  Alienعاطفي رومانسي مثل كرامر ضد كرامر إلى فيلم مرعب مثل آلين 

سوف نعود  أجرينا تجارب بطبع منوكروم أحادي اللون ولكن كنت أعلم أننا في مرحلة تصحيح األلوان

فيلم تاركاً الفيلم يمر لإلى الخلف ونتراجع إال أن زوالفيسكي أعتاد على طغيان األزرق على الجو العام ل

ً على العكس تماما من مخرج مثل  كان زوالفيسكيوفي البالتو  .المونتاجعلى طاولة  يعمل غريزيا

باستمرار ففيلم فندق األمريكيتين  داً لعملهومنتقمن منهجيته في العمل أن يكون ناقداً لنفسه كتيشينيه الذي ت

Hôtel des Amériques  يريد أن يتحرر من  فتشينيهبرونتي   فيلم الشقيقات فعل علىيبدو كردة

ً متمحوراً  أغالل وتراكمات وقيود الشكلية التي هي سمته الرئيسية لكنه أراد هذه المرة أن يصنع فيلما

ولو عدنا إلى زوالفيسكي . كبير بإتقانهم ويدفعهم للعب أدوارهم يريد التركيز علي ،فقط حول الممثلين

سنجد العكس وهذا غريب يبعد عن نفسه التفكير والتأمل واإلمعان أثناء التصوير والحوار مع التقنيين 

 .النوموالفنيين ومع ذلك اقترحت عليه تصوير مشاهد ليلية مع إنه ال يحب العمل ليال فهو يحب 

 بإضاءتها؟في األفالم التي تقوم " ليل" يثير الفضول هو أن هناك دائماً  ما: سينماتوغراف

 يكون الليل،في . بالليل أنني في وضع أفضلأشعر  ،مزاجيةالمسألة . صدفة ليسنعم، : برونو نويتن

 فيلم فندق األمريكيتين في. ونفعل ما نريد تقريبًا،أو  الظالم،نبدأ من  االستوديو،أي في  المثالي،الوضع 

Hôtel des Amériques، إنه فيلم صيفي تكون لياليه غامضة قدر . لم نرد أن نكون رماديين

لم يكن ذلك واضحا لي  النتيجة،إذا كان أندريه راضيا عن . مشرقة مع الشمس نهاراتهاإلمكان ولكن 

ثارة يجب أن يكون لديك كل الخيال والفكاهة واإل. تحكم الشمس عليك. منطق اليوم يهرب مني. دائما

فيلم    عندما أرى. لدودوليس كعدو  رائع،التي يتمتع بها نيستور ألمندروس للنظر في الشمس كحليف 

 les moisson du ciel- The السماء   la collectionneuse - The Collectorالجامعة 

Harvests of Heaven،  النهار العيش في وضحأشعر بكل السعادة التي يمكن أن تختبرها في. 

ما رأيك في النقاش الذي . الحفاظ على األفالم: هناك نقطة واحدة نود أن نثيرها معك: سينماتوغراف

 حول تدهور األلوان؟ Scorsese سكورسيس أطلقه

أليس  للغاية، ولعيإنه موقف . إن القلق الشديد بشأن الحفاظ على األفالم ال يبدو نرجسيًا.: برونو نويتن

ً صنكذلك؟ كلما كان التصنيع  سيارة ال استهالكيتم . ، كلما كان أكثر خطورة مع مرور الوقتأكثر اعيا



تماًما مثل  السينما،لماذا ال تتقدم األفالم في السن؟ هذه الهشاشة هي جزء من سحر ف. عاجالً أم آجالً 

مكان  إلىوصول طاقم الفيلم . يمكن أن يكون مثيًرا للشفقة ،انهيار األحجار القديمة أو تعفن الجثث

 ذلك،وبعد  ،وقتالكأنك في ساحة معركة رعشة كبيرة  فجأة،فإن ذلك يحدث  ما،لتصوير في ديكور ا

 ...كل شيء نتهىوي، ونذهب ،  كنس المكانونبعيًدا،ونذهب كل شيء  لملمن

 وجيروم تونير أجرى المقابلة فيليب كاركاسون

 جواد بشارة. ترجمة د

(7 )INSAS (N.D.L.R.). 
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 برونو نويتن أفالم كان مدير تصويرها

 

 .مدينة متوسطة أنا دانيال بلوش - 7511

 (.غير منشور)الكلب لي جاتي  - 7517

 .تريستان وإيزولت ، إيفان الغرانج - 7515

 .امرأة الغانج ، مارغريت دوراس - 7511

 .يهالفالس بيرتراند بلي -1 751

 .ريت دوراسأغنية الهند ، مارج - 7519

 .Téchiné تيشينيه ذكريات فرنسا ، أندريه - 7519

 .المراحيض مغلقة من الداخل - 7519

 .باتريس لوكونت

 .كلود ميللر للمشي،أفضل طريقة  - 7519

 وبينوا جاك الموسيقار القاتل - 7519

 .Marguerit e Duras ،...دوراس لمارغريتالبندقية  ااسمه - 7519

 .هيشيل روزيم أحمر،قلبي  - 7511

 .الشاحنة مار غيريت دوراس 7511



 .جيرار زينج رمادية،في الليل جميع القطط  - 7511

 .السلحفاة على الظهر لوك بيرود - 7511

 .فيليب غال و السلطة،ممارسة - 7511

 .آالن فاليشر الصفر،حديقة  -7511

 .أندريه تشينيه برونتي،أخوات  - 7515

 .Williard Huyck فرنسية،بطاقات بريدية  - 7511

7517 -Brubaker، ستيوارت أوسنبيرج. 

 .سكيفحيازة أندريه زوال 7517

 .ميشيل فياني عابر،قاتل  - 7517

 .حضانة كلود ميللر - 7517

 .يهفندق دي أمريك أندريه تيشين - 7517

FILMOGRAPHIE  DE  BRUNO  NUYTTEN 

 

7511 -Une ville moyenne, Jean- Daniel Bloech. 

7517 -The dog, Lee Jatte (Inédit). 

7515 -Tristan et Iseult, Ivan Lagrange. 

7511 -La femme du Gange, Marguerite Duras. 

751 1 -Les valseuses, Bertrand Blier. 

7519 -lndia  song, Marguerite Duras. 

7519 -Souvenirs d’en France, André Téchiné. 

7519 -Les WC sont fermés de l'intérieur, 

Patrice Leconte.  

7519 -La meilleure façon de marcher, Claude Miller. 

7519 -L'assassin musicien, 



Benoit Jac quot. 

7519 -Son nom de Venise..., Marguerit e Duras. 

7511 -Mon cœur est rouge, Michèle Rosier. 

7511 -Le camion, Marguerite Duras. 

7511 -La nuit tous les chats sont gris, Gérard Zingg. 

7511 -La tortue. Sur le dos, Luc Béraud.  

7511 -L’exercice du pouvoir، Philippe Gall and. 

7511 -Zoo zéro, Alain Fleischer. 

7515 -Les sœurs Brontë, André Téchiné. 

7511 -French postcards, Williard Huyck. 

7517 -Brubaker, Stuart Rosenberg. 

7517 -Possession, Andrzej Zulawski. 

7517 -Un assassin qui passe, Michel Vianey. 

7517 -Garde à vue, Claude Miller. 

7517 -Hôtel des Amériques, André Téchiné. 

ستاذ التصوير آالن بيرغاال يقول عندما كنا طالباً  ندرس السينما في بداية سبعينات القرن الماضي كان أ

من لم يقرأ كتاب أضواء وظالل لهنري ألكان  ال يستحق أن يدرس السينما ويصبح سينمائياً وال :" لنا 

ً ويستند إليه كثيراً كمرجعية فنية وقامة " يستحق  مكانه هنا  في درسي ً عظيما وكان يكن له احتراما

 .ل إدارة التصوير واإلضاءة السينمائيةسينمائية هائلة وهو بالفعل  عمالق في مجا

 األضواء والظالل لكانأهنري 

 نحدري (فرنسا)في باريس  7515فبراير  71 فرنسي من الرواد المخضرمين ولد في مدير التصوير 

موقفها  إزاء ، تميزت بعمق من أصل بلغاريهنري ألكان من عائلة باريسية قديمة ، يهودية وعلمانية 

ك والده ، أرماند ألكان مهندس زراعي ومدير مختبر األبحاث في الشركة العامة شار. قضية دريفوس

، إيزيدور ماركس  هتم تخفيض رتبة جده ألم. للسيارات في باريس ، في تأسيس رابطة حقوق اإلنسان

من الدرجة الثانية بعد مشاركته في فضيحة دافع خاللها  عسكريبرتبة نقيب ، ك عسكريإسحاق ، وهو 

استفاد اإلخوة الثالثة لهنري ألكان وأندريه وبيار وريموند ألكان من التعليم . بتن دريفوسعن الكا

 .البرجوازي



متزوج في الزواج الثاني من مساعدة المخرج  (يون ، فرنسا)في أوكسير  1117يونيو  79وتوفي في  

المعهد الوطني  في معهد باريس للبصريات وتابع دروس مسائية فيدرس السينما .  ندى ستارسيفيتش

عمل ساعيًا  .Joinville-le-Pontفي  Pathé-Cinémaباستوديوهات وتدرب في  .للفنون والحرف

بوت  في حديقة Guignol مسرح الدمى مع شقيقه في للدمى المتحركة كعارضفي البورصة ، ثم 

 مصور،  7511وأصبح ، في عام  اتسعت ، لكن طموحاته سرعان ما  Buttes-Chaumont شومو

 .مساعد

وتحول فقط تخلى نهائياً عن مسرح األطفال  7551-7515 بين عامي. حاول بعناد متابعة مهنة كعامل

، بعد أن أطلق سراحه من التزاماته العسكرية ، تمكن من االنضمام إلى  7551للسينما وفي عام 

 صور السينمائيع المفي العام التالي ، كان اللقاء م. استوديوهات بيالنكور لفترة طويلة كمساعد عامل

 قربه منكما أن . األلماني الكبير يوجين شفتان ، الذي لجأ إلى باريس ، عالمة على مسيرته المهنية

تنبهه أيًضا إلى "( سيده"الذي كان هنري ألكان يطلق عليه دائًما )المنفي أأللماني  مائيالسينالمصور 

 La العدو الرقيق إلى جنب معه في أعمال مثلأصبح هنري ألكان مساعده وعمل جنبًا  . مخاطر النازية

Tendre Ennemie إخراج ماكس أوفلس Max Ophüls ( 7551في عام )ثم ، كمصور ، في ، 

في عام ) Marcel Carné إخراج مارسيل كارنيه Quai des brumes فيلم رصيف الضباب

في عام  CGTانضمت إلى أحد قواعد نقابة فنيي اإلنتاج السينمائي التي  سس، أ 7551عام  (.7551

وهكذا شارك ، نيابة عن العاملين المساعدين ، في صياغة االتفاقات الجماعية األولى لمهنته . 7559

خالل هذه الفترة ، أشار هنري ألكان إلى أنه كان بالفعل ناشًطا نشًطا في . خالل إضرابات مايو ويونيو

عندما ، تحت قيادة جان رينوار ، ناضلتالتي  وهكذا يشارك في المجموعة. ةاليسار والنقابة والسياس

ويعرض األفالم في المصانع والمتاجر " الحياة لنا "، بعنوان الحزب الشيوعي  عن أخر رينوار فيلم

ورابطة " مايو 59"عضو في منظمة ثقافية اشتراكية (. BHVبعد تجربة ناجحة في متاجر )المحتلة 

ميول ذو تي ، هنري ألكان ويريد أن يكون رجاًل يساريًا و سي جي نقابة الـحقوق اإلنسان ، النقابي 

كما أنه يحارب داخل منظمة مسالمة صغيرة تدعو إلى التفاهم بين الناس من أجل . وسلميًا ةاشتراكي

في وقت (. والذي يتمثل نشاطه الرئيسي في نشر صحيفة اللجنة ، أرض اإلنسان البشرية)تجنب الحرب 

دائًما مخلًصا اللتزاماته النقابية والسياسية ، المحددة خالل الجبهة الشعبية ،  الحق ، سيبقى هنري ألكان

 .حتى لو تسبب ذلك في العديد من حاالت الرفض في التوظيف

 مثل إيف مخرجينهناك التقى مع . الحرب ، هرب وانضم إلى استوديوهات فيكتوريا ، في نيسنشبت  

 س ، وتعاون في األعمال كمدير للتصوير الفوتوغرافي، جاكلين أودري وأبل غان Allégret آلغريت

للمخرج إيف أليغريت والذي يمثل ( 7517في عام ) "توبي هو مالك"فيلم  شارك في عمل. والسينمائي

 لسوء الحظ ، تم تدمير كل الفيلم في حريق ، و. السينمائي ومدير التصوير مصورك هنري ألكان بدايات

إخراج رينيه La Bataille du rail (7519 ) معركة السكة الحديد لعمله الرائع في أفالم مثهناك 

إخراج La Belle et la Bête (7519 ) "الحسناء والوحش" وفيلم  ، René Clément كليمنت

 Julietteو La Marie du port (7515  ) وعروس الميناء ، Jean Cocteau جون كوكتو

ou la clee des dreamses (7591)الثمرة المحرمة ، هكارني مارسيل إخراج Le Fruit 

défendu (7591 )إخراج هنري فيرنوي Henri Verneuil ، أوسترليتز Austerlitz (7591 )

 إخراج تيرنس يونغSoleil rouge (7517 ) الشمس الحمراء ، Abel Gance إخراج آبل غانس

Terence Young ، الرصيف Le Territoire (7517 ) فيلم أجنحة  حتىراؤول رويز أو  إخراج



 وتبوأ Wim Wendersإخراج فيم فيندرزمن ( 7511عام ) Les Ailes du Desire الرغبة

،  7511في عام  .السينمائيين الفرنسيين في عصرهومدراء التصوير واحد من أعظم المصورين ك همكان

،  La Truiteسمكة الترويت  ألفضل تصوير للفيلم  César سيزار حصل هنري ألكان على جائزة

في أجنحة الرغبة لعمله في فيلم  جوائزوبعد بضع سنوات ، حصل على عدة . يزجوزيف لومن إخراج 

Deutscher Filmpreis ( 7511برلين ، في عام ) في جوائز جمعية لوس أنجلوس لنقاد السينما ،

لنقاد وفي الجمعية الوطنية ( 7511في )، في جوائز دائرة نقاد السينما في نيويورك ( 7511في )

، كتابًا  7551، فنان ذو مواهب متعددة ومتنوعة ، نشر هنري ألكان ، في عام ( 7515عام )السينما 

كان هنري ألكان في وقت مبكر  .اإلضاءة السينمائيةعن مقاربته للضوء والذي سيظل مرجعًا في المجال 

صورين وبإنشاء مجموعة من الم، ( التي تأثرت بشدة بالبطالة)جًدا حساًسا للمشكالت االجتماعية لمهنته 

 المساعدين و

، وأخذ أسيًرا ( ضمن الخدمة السينمائية لوحدة مدرعة) 7555تم تحريكه على الجبهة الشرقية في عام 

وهرب على الفور ، وصل هنري ألكان إلى باريس بالدراجة ثم مر إلى المنطقة  7511مايو  75في 

قضى هنري ألكان معظم (. ه وابنته وزوجته األولىوالدت)في أوريالك  تهألسر الحرة ، حيث انضم

باستثناء إقامة قصيرة في باريس حيث )السنوات األولى من الحرب في نيس والمناطق المحيطة بها 

بعد تسريحه ، عمل (. 7517يغريت في عام لإيف إمن إخراج " توبي هو مالك " تصوير فيلمشارك في 

 إخراجعلى سبيل المثال في إطالق النار على أعمى فينوس ) هنري ألكان في االستوديوهات الفيكتورية

التي ، على ( CATJC)وخاصة في المركز الفني والتقني للسينما الصغيرة ( 7511أبيل غانس في عام 

أمانة الدولة للتربية الوطنية والشباب في حكومة فيشي العديد من  يةالرغم من وضعها تحت سلطة جمع

أو الذين رفضوا العمل في منطقة يسيطر عليها  STOأرادوا الهروب من  الشباب من السينما الذين

 تموز 71 وهكذا شارك هنري ألكان في المقاومة ، من خالل جمع المعلومات ، ضمن مجموعة. األلمان

"Quatorze Juillet " ، التي تأسست أيًضا في نيسوالتي ينتمي إليها أيًضا شقيقيه ، بيير وأندريه .

فيلم قصير وهو ، The Rail of the Rail (7511-7515 ) معركة سكة الحديد فيلمأثناء تصوير 

لرينيه كليمنت مكرس لحياة ميكانيكي وسائقه ، التقط هنري ألكان صوراً للمواقع األلمانية في مرسيليا 

يد الذي تعرض للتعذيب على )بعد اعتقال شقيقه بيير . لندن ، عبر إسبانيا إيصالها إلىالتي تمكن من 

إذا شارك ألكان في تحرير . ، ذهب هنري ألكان إلى اللجوء في أوكسير( الجستابو ، تمكن من الفرار

المدينة ، فقد تخلى بسرعة عن منصب مؤقت لمفوض الشرطة الذي أوكلته إليه مجموعات المقاومة ، 

 .وهو ما أعيق بشكل كبير بسبب االعتقاالت التعسفية األولى

مدير كانت سنوات ما بعد الحرب جيدة بالنسبة لهنري ألكان ، الذي أظهر ، كمن الناحية المهنية ، 

، الذي عمل " الفني"وللضوء " الوثائقي"متساوية للضوء كبيرة وأعطى أهمية رئيسي ، موهبة  تصوير

، ألنه غارق في ثقافة  ، أي بالضوء الفنيكان مغرًما بشكل خاص باألخير. على تطبيقهما في أعماله بجد

إضاءة  مهمةهنري ألكان  أنجز،  7519في عام . القمةاألساتذة الهولنديين في  هاكالسيكية وضعر تصوي

والوحش ، وكالهما تم  الحسناءجان كوكتو  فيلمرينيه كليمنت وإخراج معركة للسكك الحديدية  فيلم

حاد تقنيي في ذلك الوقت ، كان ألكان عضًوا في مكتب ات. في مهرجان كان السينمائيجوائز منحهما 

الذي كان له تأثير )توترات الحرب الباردة ، انقسام النقابات على المستوى الفيدرالي . اإلنتاج السينمائي

، على سبيل المثال ، اتبع  7591في ربيع عام . CGTلم يؤثر على والئه لـ ( ضئيل على عالم السينما

كلوس بعد المظاهرات الشيوعية ضد شعاًرا نقابيًا لضرب إطالق نار احتجاًجا على اعتقال جاك دو



الممثل الرئيسي للفيلم ، فرناندل ، وعد نفسه بعدم العمل مع أي من . )الجنرال األمريكي ريدجواي

خالل مقاطعة . ، كان هنري ألكان رئيسا التحاد الفنيين 7591حتى عام (. المهاجمين مرة أخرى

فيغارو الضوء على خالفات اتحاد مرموقين ، ستسلط مقالة في  خرجينمهرجان كان من قبل م

خالل . صراحة( الذي سيدافع عنه اتحاده)المعارض مع هؤالء المخرجين من خالل تسمية هنري ألكان 

ً بقى مخلصي، اختار ألكان أن  7517االنقسام النقابي لنقابة الفنيين في عام  . CGTالتحاد المعارض و  ا

، التي أنشأها عمال السكك الحديدية السينمائية " لحديديةتلك للسكك ا"بعد ذلك ، وافق على رئاسة جمعية 

على المستوى الفني  .cégétistes نقابيين تابعين  لنقابة السي جي تي الذين كانوا في المقام األول

والمهني ، يمكننا أن نرى أنه إذا تفوق ألكان كثيًرا في استخدام األلوان كما هو الحال في األسود 

، ( إيف أليغريت  إخراج( 7599)سبيل المثال صورة سينمائية ألفضل جزء أنتج على )واألبيض 

في السينما في وإغالق االستوديوهات ، والتطورات التي حدثت في السينما نتيجة وصول الموجة الجديدة 

دفعه أكثر فأكثر إلى المشاركة في اإلنتاج األجنبي ، األمر الذي ، أواخر الخمسينات وبداية الستينات

الديكور ألكسندر تراونر ، حرص ألكان على مصمم  على غرار ما فعله. موق في بعض األحيانالمر

في فرنسا ، على الصعيد . عدم التعاون مع المخرجين األمريكيين الذين شاركوا في حمالت مكارثي

، كان صانعو  7511-7511نسبيًا ، وخالل السنوات " عبور الصحراء"المهني ، عانى ألكان من 

،  غرييهراؤول رويز ، آالن روب )تدعوه للعمل معهم مثل م على وجه الخصوص هم الذين اساألفال

،  Wim Wenders فيم فيندرز ساعد تعاونه مع المخرج...(. جان ماري سراوب و دانييل هويليه 

الذي فاز به على جائزة ( )The Wings of Desire (7511 أجنحة الرغبة" فيلم  وال سيما في

في إعادة اكتشاف موهبته وشارك أيًضا في شهرته ، والتي ساعد بها مساعده القديم  (األوسكار

 .كوشيتلوي   Louisوالمخلص ، 

، تم تعيينه في  7591في عام . ، كان رئيًسا التحاد تقنيي إنتاج األفالم 7591إلى عام  7599من عام 

، أنشأ جمعية فنون وتقنيات السينما  7519في عام . لجنة الموافقة على التصنيع باستخدام الحاسب اآللي

جاك ( )Intermezzo (7511في المسرح ، سلط الضوء على العديد من المسرحيات مثل . والتلفزيون

 Marcel) (1984)مسألة جغرافية Question de géographie مارسيل مارشالأو( سيريز

Maréchal) . في الطول، أنتج فيلًما متوسط  7515في عام Imax سينما البانورامية في للLa 

Géode . المعرض من قبل النحات أرمان ، تينيس دي  كلف بإضاءة صالة،  7551في عام

طلبت منه مدينة باريس أن يضيء خط . ساموراوس ومعرض جان ميشيل فروين ، قاطرة للمستقبل

 تابخاصة ك كما أنه مؤلف العديد من الكتب ،Météor (7559 .)و  Butte Montmartreمترو 

 .والوحش حسناءال: فيلم لجون كوكتو ومدير تصوير ،( 7519)أضواء وظالل 

، ( L'Enfer de Rodin  ،7591)جحيم رودانأنتج هنري ألكان ، من بين آخرين ، فيلًما قصيًرا 

باإلضافة إلى العديد من ( من الخمسينيات إلى السبعينيات)العديد من البرامج التلفزيونية وشارك في 

؛ كما كتب ثالثة كتب (شرف منحه نوطالذي )االنتخابية والخطب التي ألقاها فرانسوا ميتران الحمالت 

كتابه الرائع والمرجع األساس لفن التصوير  عن حياته المهنية ومهنته كمصور سينمائي ، بما في ذلك

في يوغوسالفيا ، (. 7511)الرائع  Des lumière et des ombres أضواء وظالل" السينمائي 

، التقى هنري ألكان بالمرأة التي كانت Abel Gance  ،Austerlitz (7595 )في مجموعة فيلم 

تانغي  ولدان منها  الذي كان لديه Nada Alekan née Starcevic)ستصبح زوجته الثانية 

 (.بيرون



لكان يم فيندرز ، بين هنري أإخراج ف،  أجنحة الرغبةجان كوكتو ، إلى  إخراجوالوحش ،  حسناءمن ال

إنه لرسالة حقيقية حول الضوء يدعونا ، . والسينما ، هذه ستون سنة من قصة الحب والظالل واألضواء

يشاركنا حياة من التأمل والتأمل في اإلدراك بمرور الوقت للضوء ومضاعفته ، الظل ، وفقًا للوحات 

،  ال عالمفي  سينمائيوير الالتص مديرييقدم لنا أحد أكبر . وأضاءها نارهاواألفالم التي أ هاالتي درس

وهو شاب أبدي ال يزال فنه حاضًرا ، في عمل أصبح كتابًا عبادةً ، رؤيته للظالل واألضواء وتأثيرهم 

 .حياتنا علىعلى ظهور فيلم ، وأكثر من ذلك بكثير 

درس هنري ألكان في المعهد الوطني للفنون والحرف اليدوية ، ثم في معهد البصريات ، بينما تابع 

يوجين  مدراء التصويربما في ذلك كبير )عامل مساعد . Pathé-Cinémaالدورات العملية في 

، قاده تعاطفه النقابي مع الجبهة الشعبية إلى إنشاء رابطة من المشغلين  7511في عام ( شوفتان

 .، مصوًرا ثم المشغل الرئيسي 7511ثم كان ، حتى عام . المساعدين

تصوير بموجب قانون وضع اليهود في حكومة فيشي ، أسس في كان في منع من ممارسة مهنة مدير ال

، الذي تولى الشكل الترابط في نيس  1 (CATJC)المركز الفني والتقني للسينما الشابة  7511خريف 

والذي سيشمل يانيك بيلون ، فيليب أغوستيني ، جاكلين أودري ، إيف بودرييه ، رينيه  7517في مارس 

ون ، موريس البرو ، توني لينهاردت ، جان لودز ، لويس بيج ، جورج رينييه ، كليمنت ، بول جيلس

 . ..كلود رينوار ، أندريه توماس

في ماكس دوي  7511، التي تأسست في سبتمبر ( CST)في التحرير ، شارك في اللجنة الفنية العليا 

من  Louis Daquin بعد الحرب ، كان مؤسًسا مشارًكا مع. من قبل جان بينليفه من بين آخرين

 .، إلنتاج األفالم الصعبة 1التعاونية العامة للسينما الفرنسية 

من  La Bataille du railمع أحد األفالم التي أنتجتها التعاونية ،  Liberationيأتي المشاهير إلى 

 La Belleفي العام نفسه ، تضاعف النجاح مع . ، بأسلوب وثائقيRené Clément (7519 )قبل 

et la Bête متعاونه الرئيسي اآلن هو كبير الكهربائيين لويس . ، من قبل جان كوكتو ، بأسلوب رائع

 .كوشيت ، الذي كان يعرف أنه مقاوم

بدون تأثيرات مرغوبة ، ولكن دائًما في خدمة المخرج ، لعب هنري ألكان قدرته على االنتقال من 

،  René Clément) رينيه كليمنت  الملعونون إخراجLes Mauditsالواقعية إلى الشعر في 

 Les Amants de Vérone (André عشاق الفيرون " فيلم المخرج أندريه كايات فيو،  (7511

Cayatte  ،7515)  في ،La Marie du port (Marcel Carné ،7515)  أوUne une 

jolie jolie petite plage (Yves Allégret ،7515) لتصوير ، يكشف عن نفسه على أنه سيد ا

،  Abel Gance)لم يأخذه االنتقال إلى اللون قصيًرا ، كما أوضحه أوسترليتز . باألبيض واألسود

 .La Princesse de Clèves (Jean Delannoy  ،7597)أو ( 7591

مع ألبرت فيغير وماكس دوي ، أنشأ االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وتولى . التزامه ال ينتهي بالنجاح

 .اتحاد مخرجي األفالم وفنيي األفالم والتلفزيون ، وهو صندوق طوارئمسؤوليات داخل 

، قام بذلك  7519في عام . L'Enfer de Rodin3، أنتج هو نفسه فيلًما وثائقيًا ،  7595في عام 

، قدم مساهمة أساسية  7511في عام . Degasبواسطة  La Petite Danseuseمرة أخرى مع 



بعد ذلك . Wim Wenders إخراج فيم فيندرز Wings of Desire فيلم أجنحة الرغبة في نجاح

 .La Géodeلفيلم من إخراج بيير إتايكس مخصص لـ  IMAXبعامين ، وضع نفسه في خدمة 

هنري ، أنشأ  IDHECفي أوائل السبعينيات ، من أجل التعويض عن عدم وجود دروس مسائية في 

 ستضافته في البداية سيلفيا مونفورت في كاريه ، الذي ا Cours Alekanألكان صفاً خاصاً حمل إسمه

 ثم تم نقله إلى الحي الالتيني ، إلى المعهد السمعي البصري ، شارع(. ساحة الفنون واآلداب)أو مربع

 Cinémathèqueحيث توجد السينماتيك قصرشايو ، ثم إلى Henri-Barbusse هنري باربوس

du Palais de Chaillot نستوديو أكسيو ، ثم إلى Studio Action . الدورة ، التي تم استضافتها

في نهاية مكتبة األفالم في الحي الالتيني ، والتي تم ربطها بجامعتي نانتير وجوسيو ، انتهت في عام 

1115. 

 .1ألهم عمله كوزيت هاركورت ألسلوب ستوديو هاركورت 

الضوء على المدن ، مسارات ، كرس نهاية حياته إلظهار تسليط  Transflexمخترع عملية اإلضاءة ، 

 .الضوء

 .7515شارك في لجنة تحكيم األفالم الطويلة لمهرجان كان السينمائي 

مشارًكا جًدا في النقابية وتعليم السينما ، نقل في كتاب مرجعي مقاربته للضوء واألضواء والظالل ، 

 (. 7519)والتي يعلق عليها في الفيلم لوران روث ، األنوار والرجال 

ً  في أوكسير ، عن عمر اثنين وتسعين 1117يونيو  79هنري ألكان في  توفي  .عاما

سينما بولوني بيالنكور ، حيث عاش ، (. ، في المقبرة الصغيرة 15القسم )دفن في مقبرة مونتبارناس 

 .إلى اليوم تحمل اسمه

 

 الجوائز

 Der: ينما للفيلمجوائز الجمعية الوطنية لنقاد الس - NSFCفي جائزة  7515أفضل تصوير ، • 

Himmel über Berlin 

 Dert Himmel: في حفل توزيع جوائز نقاد السينما في نيويورك للفيلم 7511أفضل تصوير ، • 

über Berlin 

 Der Himmel: في جوائز جمعية لوس أنجلوس لنقاد السينما للفيلم 7511أفضل تصوير سينمائي ، • 

über Berlin. 

 Der Himmel: للفيلم( برلين) Deutscher Filmpreisى فيلم ف 7511جائزة أفضل تصوير • 

über Berlin 

 Césars du Cinéma هرجان جوائز سيزار الفرنسيةفي م 7511أفضل تصوير عام • 

Français للفيلم :La Truite الترويته 



 :األعمال

 7511، باريس ،  La librairie du collectorاألضواء والظالل ، 

 La librairie du،  ويومياته كمدير تصوير في هذا الفيلم الشاعري والوحش حسناءال بايا تصوير  فيلم

collector  ، 7551، باريس 

 .7555، باريس ،  Source-La Sirèneالحياة الحية والخيالية ، سجالت رجل الصورة ، 

 :المصادر

 انظر األعمال

 ، 1117يونيو  71، إنسانية  1117يونيو  71، لوموند ،  1117يونيو  79نعي في التحرير ، 

 1115ألكان ، شتاء  هنريلقاءات مع 

 (مشغلي - 7517كان ) Cinemmatographeمن  91المقابالت في العدد 

 7515مارس اذار  519كاييه دي سينما عدد خاص عن راؤول رويز رقم 

 7511، كانون األول  119، عدد  بوزيتيف

 7519أغسطس -، يوليو 155/151، عدد  بوزيتيف

 .مولعا من االتحاد الوطني للمعارض ، أرشيفات سين سان دينيس

 [رمز التغيير| تحرير ]منشورات 

 (.، إصدارات جامعي 7511)األضواء والظالل • 

 (.Éditions du Collectionneur،  7551)والوحش  حسناءال• 

 (Stratem، طبعة  7555)سؤال األضواء بالتعاون مع روبرت دويزنو • 

 (.Éditions La Sirène،  7555)سجالت رجل الصور . لخياليالحي وا• 

 1111ليلة أخرى في باريس ، الرماتان ، • 

 [رمز التغيير| تحرير ]أعمال مختلفة 

ر هنري ألكان في عام  Patrick Rimouxبالتعاون مع  إضاءة أحد الساللم في شارع  7559، طو 

Chevalier-de-La-Barre  تم إنشاؤه من ألياف بصرية ، (. ن عشرباريس الثام)في مونمارتر

 .يوليو 7يناير إلى  7ويمثل هذا التثبيت الدائم األبراج من 

 والجوائزالمكافآت 

 La Truiteعن فيلم  7515جائزة سيزار ألفضل تصوير عام • 



 [رمز التغيير| تحرير ]مالحظات ومراجع 

7 .CAT  سوف تولدCATJC  ي للدراسات السينمائية اإليديك المعهد العال إلىإنتقل  7511في عام 

IDHEC  هنري ألكان منصب نائب الرئيس لفترة طويلةفيه ، والتي سيشغل 

 IMDB على[ األرشيف] العامة التعاونية الجمعية ↑. 1

وخيالي  حي، ....and Bocquet ،José-Louis (7591 -.)(. 1117-7515)اليكان هنري  - 5

(ISBN 978-2-7103-9040-4  5111-1715-1و-X ،OCLC 1127564310  اقرأ على ،

 [(األرشيف ]اإلنترنت 

 1115سبتمبر  71في لو فيغارو في [ األرشيف]هاركورت ، خمسة وسبعون عاًما من الكالسيكية ^ . 1

 [رمز التغيير| تحرير ]انظر أيًضا 

 [رمز التغيير| عدل ]قائمة المراجع 

 Fédération des، باريس ،  59رقم  ، Téléciné، " هنري ألكان كبير مشغلي"مجهول ، • 

Loisirs et Culture Cinématographique (FLECC)  7597، أبريل  ،(ISSN 0049-

3287) 

،  L'Enfant des lumière  ،Éditions Hermann: بيير ألكسندر شواب ، هنري ألكان• 

1171  ،711p. (ISBN 2705683585) 

 [رمز التغيير| تحرير ]فيلموغرافيا 

في بولون  7511لقطة في أبريل : 7519، ( دقيقة 11)ان روث ، هنري ألكان ، أضواء ورجال لور• 

(. ، راؤول رويز غرييه-آالن روبيه)، هذه المقابلة تلتقط هنري ألكان وقت عودته إلى سينما المؤلف 

 Des Lumières et desونشر كتابه ( وجان ماري ستراوب ودانييل هويليه زيم فيندرفو

Ombres. 

 لمزيد من التفاصيل ، انظر ورقة البيانات والتوزيع  

. 7519هنري ألكان ، أضواء ورجال هو فيلم وثائقي فرنسي قصير من إخراج لوران روث في عام 

وهو مقابلة مع هنري ألكان ، المصور السينمائي الذي يتجاوز عمله السينما الفرنسية في القرن العشرين 

7. 

أسطورة  مدراء تصويرلوني ، هذه المقابلة تلتقط هنري ألكان ، كبير في بو 7511لقطة في أبريل 

في أفالم سقف الحوت من اخراج راؤول ، عندما يعود إلى سينما المؤلف  1" الجودة الفرنسية"

ماري  - En Rachâchant by Jeanو  Le Toit de la baleine by Raoul Ruiz)رويز

 La Belle الجميلة  من اخراج أالن روب غرييه السيرة، 7511ستراوب ودانييل هويليه في 

Captive by Alain Robbe-Grillet  أجنحة الرغبة من اخراج فيم فيندرز، 7515في Les 



Ailes du Désir  منWim Wenders  ونشر كتابه ...(  7511فيSum Of Lights and 

Shadows3  7511، أطروحة فلسفية عن تصميم اإلضاءة المنشور عام. 

 :الفيلم  نشأة

والد أحد . ، اتصل لوران روث ، المخرج المبتدئ ، بهنري ألكان في منزله في بولون 7511في أبريل 

أصدقائه في البلدة ، اتصل به ليطلب منه النصيحة بشأن أول فيلم قصير له ، يتم تصويره في سان 

". ع جهاز عرض على األرضابدأ بوض"في محاولة لخلق الخيال ، أجاب ألكان . تروبيه في اليوم التالي

ثم يحسن تصوير هنري ألكان ، : ويوم لتأجير المعدات خام لديه فيلم حيث كانبمجرد اكتمال التصوير ،

 .9األضواء والرجال 

 مغرور  ويستنكف العمل مع المخرجين الشبابفي بداية الثمانينيات ، عاد مدير التصوير بعد اتهامه بأنه 

" الجودة الفرنسية"ستوديوهات ، سفير ينتمي لعصر االن الماضي ورجل مومهووس ، ووصف بأنه ، 

السينما الفرنسية منذ الستينيات ، ومع ذلك يعيد فرانسوا  تقاد تيال الموجة الفرنسية الجديدةه تالذي كره

 جان لوك غودارو Le Dernier Métro فيلم الميترو األخير تروفو اكتشاف المسرح واالستوديو مع

Jean-Luc Godard شغف" فيلم  بالضوء االصطناعي في السينما مع احتفى" Passion  تم ،

ألكان يتحول إلى سلوكيات الثمانينيات في السينما الفرنسية التي خلفت . تصويره بالكامل في االستوديو

، عن شغفه  5، أضواء وظالل  جعي هو، نشر كتاب مر 7511في عام . 1عفوية الموجة الجديدة 

 الوثائقي المكرس له  ، والذي تناوله في الفيلملضوء وعمله با

 [رمز التغيير| تحرير ]صحيفة فنية 

 هنري ألكان ، أنوار ورجال: العنوان• 

 لوران روث: اإلدراك• 

 آالن سانشيس ، ريتشارد بودونات: التحرير• 

 صوفي مينتينيو ، إيزابيل كزاجكا: التصوير الفوتوغرافي• 

 نتينيوإيمانويل مي: مهندس الصوت• 

 Edmée Millot ،Archibald Films: اإلنتاج التنفيذي• 

 ... Hugues Landry  ،Inthemood: شركة إنتاج زميلة• 

 فرنسا: بلد المنشأ• 

 1Kتمت إعادة تحويلها ورقمنتها في : 1175. مم أبيض وأسود 79نسخة أصلية : 7.19: التنسيق• 

 (اإلنتاج...  Inthemoodحسب )

 وثائقي: النوع• 

 دقيقة 11: المدة• 



 [رمز التغيير| تحرير ]مهرجانات 

 مهرجان شالون سور سون: 7519• 

 •1115 :Integrale Laurent Roth / Le Centquatre 

 إيكس إن بروفنس/ مهرجان الصور دي فيل : 1115• 

 لقاءات نورماندي الصيفية: 1179• 

 [رمز التغيير| تحرير ]فيلموغرافيا 

 ان رونوارالحياة لنا ج: 7559• 

 الراقصة الحمراء لجون بول بولين: 7551• 

 توبي هو مالك إيف إيفغريت: 7511• 

 مهاجر ليو جوانون: 7511• 

 موسيقيو السماء لجورج الكومب: 7511• 

 أعمى فينوس من هابيل غانس: 7517• 

 موكب في سبع ليال لمارك أليغريت: 7517• 

 السكك الحديدية بقلم رينيه كليمنت: 7511• 

 •7511 :Les Petites du quai aux fleurs للمؤلف مارك أليغريت 

 فشل في ملكية جان بول بولين: 7519• 

 معركة سكة حديد رينيه كليمنت: 7519• 

 الجمال والوحش بواسطة جان كوكتو: 7519• 

 لعنات رينيه كليمنت: 7511• 

 ضربات الشيطان بواسطة إدموند تي: 7511• 

 لجوليان دوفيفييه( نا كارنيناآ)آنا كارنين : 7511• 

 شاطئ صغير جًدا من تأليف إيف أليغريت: 7515• 

 عشاق فيرونا للمؤلف أندريه كاياتي: 7515• 

 ال ماري دو بورت بقلم مارسيل كارني: 7591• 



 تفاحي بقلم مارك جيلبرت سوفاجون: 7591• 

 جولييت أو مفتاح األحالم لمارسيل كارني: 7597• 

 رحلة هنري الفوريل إلى أمريكا: 7597• 

 ، لوسيانو إيمر( Parigi è semper Parigi)باريس ال تزال باريس : 7597• 

 ثالث نساء من أندريه ميشيل: 7591• 

 جوزيف لوسي( إمباركو ميزانان)رجل يدمر : 7591• 

 الفاكهة المحرمة لهنري فيرنيل: 7591• 

 لفنهاية الحب عند فجر هنري كا: 7595• 

 عندما قرأت هذه الرسالة من جان بيير ملفيل: 7595• 

 عطلة وليام ويلير الرومانية: 7595• 

 جوليتا لمارك أليغريت: 7595• 

 زوي بقلم تشارلز برابانت: 7591• 

 •7591 :Les Impures بقلم بيير شوفالييه 

 ال رين مارجوت جان دريفيل: 7591• 

 ميناء الرغبة إدموند ت: 7599• 

 فرو فرو بواسطة أوغوستو جنينة: 7599• 

 تعب األبطال من إيف سيامبي: 7599• 

 أفضل جزء من إيف أليغريت: 7599• 

 أجر دينيس دي ال باتليير للخطيئة: 7599• 

 إعصار على ناغازاكي بقلم إيف شيامبي: 7591• 

 صباح مثل اآلخرين بقلم يانيك بيلون: 7591• 

 ل لو شانواحالة الدكتور لوران لجان بو: 7591• 

 كازينو باريس ألندريه هونيبيل: 7591• 

 •7591 :Le Bourgeois gentilhomme لجان ماير 



 طائرة ورقية من نهاية العالم بواسطة روجر بيغوت: 7591• 

 Géza von Radványiساعة من اثنتي عشرة ساعة : 7595• 

 سر فارس إيون لجاكلين أودري: 7595• 

 ماير زواج فيجارو من جان: 7595• 

 الجوارب السوداء لتيرينس يونغ: 7591• 

 أوسترليتز ألبيل غانس: 7591• 

 (فيلم قصير)قبل اإلفطار لمخرج أرتور راموس : 7597• 

 أميرة كليفز لجان ديالنوي: 7597• 

 •7591 :Les Parisiennes  من تأليفMarc Allégret  وClaude Barma  وMichel 

Boisrond  وJacques Poitrenaud 

 السكين في جرح اناتول ليتفاك: 7591• 

 •7595 :El otro Cristóbal ألرماند جاتي 

 •7591 :Le Récit de Rebecca  بواسطةPaul Vecchiali (فيلم قصير) 

 توبكابي جول جول داسين: 7591• 

 بقلم بيتر أوستينوف Lسيدة : 7599• 

 يونغ بواسطة تيرينس( الخشخاش زهرة أيضا)عملية األفيون : 7599• 

 لترينس يونغ( الصليب الثالثي)القصة الحقيقية الرائعة إلدي تشابمان : 7599• 

 (وثائقي)فرساي أللبرت الموريس : 7591• 

 هنا واآلن من قبل سيرج بارد: 7591• 

 مايرلينغ بواسطة تيرينس يونغ: 7591• 

 شجرة عيد الميالد لتيرينس يونغ: 7595• 

 لجوزيف لوسي( شكال في المناظر الطبيعيةاأل)رجلين في حالة فرار : 7511• 

 شمس األحمر تيرينس يونغ: 7517• 

 •7519 :The Gangster Pépée (La Pupa del Gangster) من قبل جورجيو كابيتاني 

 الظل والليل جان لوي لوكونتي: 7511• 



 (فيلم قصير)انقسامات الطبيعة لراؤول رويز : 7511• 

 •7515 :La Dame de Monte-Carlo  (فيلم قصير)لدومينيك ديلوش 

 (فيلم قصير)لحياة شانتال بيكولت : 7517• 

 إقليم راؤول رويز: 7517• 

 بشراء جين ماري ستراوب ودانييل هويليه: 7511• 

 سقف الحوت لرؤيل رويز: 7511• 

 ال ترويت لجوزيف لوسي: 7511• 

 ندرزمن تأليف ويم في( Der Stand der Dinge)حالة األشياء : 7511• 

 حجر في فم جان لوي لوكونتي: 7515• 

 •7515 :The B 

 

 

 األضواء والظالل لكانأهنري 

 نحدري (فرنسا)في باريس  7515فبراير  71 فرنسي من الرواد المخضرمين ولد في مدير التصوير 

ء موقفها  إزا، تميزت بعمق من أصل بلغاريهنري ألكان من عائلة باريسية قديمة ، يهودية وعلمانية 

شارك والده ، أرماند ألكان مهندس زراعي ومدير مختبر األبحاث في الشركة العامة . قضية دريفوس

، إيزيدور ماركس  هتم تخفيض رتبة جده ألم. للسيارات في باريس ، في تأسيس رابطة حقوق اإلنسان

افع خاللها من الدرجة الثانية بعد مشاركته في فضيحة د عسكريبرتبة نقيب ، ك عسكريإسحاق ، وهو 

استفاد اإلخوة الثالثة لهنري ألكان وأندريه وبيار وريموند ألكان من التعليم . عن الكابتن دريفوس

 .البرجوازي

متزوج في الزواج الثاني من مساعدة المخرج  (يون ، فرنسا)في أوكسير  1117يونيو  79وتوفي في  

ابع دروس مسائية في المعهد الوطني في معهد باريس للبصريات وتدرس السينما .  ندى ستارسيفيتش

عمل ساعيًا  .Joinville-le-Pontفي  Pathé-Cinémaباستوديوهات وتدرب في  .للفنون والحرف

بوت  في حديقة Guignol مسرح الدمى مع شقيقه في للدمى المتحركة كعارضفي البورصة ، ثم 

 مصور،  7511ي عام وأصبح ، ف اتسعت ، لكن طموحاته سرعان ما  Buttes-Chaumont شومو

 .مساعد

وتحول فقط تخلى نهائياً عن مسرح األطفال  7551-7515 بين عامي. حاول بعناد متابعة مهنة كعامل

، بعد أن أطلق سراحه من التزاماته العسكرية ، تمكن من االنضمام إلى  7551للسينما وفي عام 

 صور السينمائيالي ، كان اللقاء مع المفي العام الت. استوديوهات بيالنكور لفترة طويلة كمساعد عامل



 قربه منكما أن . األلماني الكبير يوجين شفتان ، الذي لجأ إلى باريس ، عالمة على مسيرته المهنية

تنبهه أيًضا إلى "( سيده"الذي كان هنري ألكان يطلق عليه دائًما )المنفي أأللماني  مائيالسينالمصور 

 La العدو الرقيق مساعده وعمل جنبًا إلى جنب معه في أعمال مثلأصبح هنري ألكان  . مخاطر النازية

Tendre Ennemie إخراج ماكس أوفلس Max Ophüls ( 7551في عام )ثم ، كمصور ، في ، 

في عام ) Marcel Carné إخراج مارسيل كارنيه Quai des brumes فيلم رصيف الضباب

في عام  CGTاج السينمائي التي انضمت إلى أحد قواعد نقابة فنيي اإلنت سس، أ 7551عام  (.7551

وهكذا شارك ، نيابة عن العاملين المساعدين ، في صياغة االتفاقات الجماعية األولى لمهنته . 7559

خالل هذه الفترة ، أشار هنري ألكان إلى أنه كان بالفعل ناشًطا نشًطا في . خالل إضرابات مايو ويونيو

عندما ، تحت قيادة جان رينوار ، ناضلتيشارك في المجموعة التي  وهكذا. ةاليسار والنقابة والسياس

ويعرض األفالم في المصانع والمتاجر " الحياة لنا "، بعنوان الحزب الشيوعي  عن أخر رينوار فيلم

ورابطة " مايو 59"عضو في منظمة ثقافية اشتراكية (. BHVبعد تجربة ناجحة في متاجر )المحتلة 

ميول ذو سي جي تي ، هنري ألكان ويريد أن يكون رجاًل يساريًا و نقابة الـبي حقوق اإلنسان ، النقا

كما أنه يحارب داخل منظمة مسالمة صغيرة تدعو إلى التفاهم بين الناس من أجل . وسلميًا ةاشتراكي

في وقت (. والذي يتمثل نشاطه الرئيسي في نشر صحيفة اللجنة ، أرض اإلنسان البشرية)تجنب الحرب 

، سيبقى هنري ألكان دائًما مخلًصا اللتزاماته النقابية والسياسية ، المحددة خالل الجبهة الشعبية ، الحق 

 .حتى لو تسبب ذلك في العديد من حاالت الرفض في التوظيف

 مثل إيف مخرجينهناك التقى مع . الحرب ، هرب وانضم إلى استوديوهات فيكتوريا ، في نيسنشبت  

 لين أودري وأبل غانس ، وتعاون في األعمال كمدير للتصوير الفوتوغرافي، جاك Allégret آلغريت

للمخرج إيف أليغريت والذي يمثل ( 7517في عام ) "توبي هو مالك"فيلم  شارك في عمل. والسينمائي

 لسوء الحظ ، تم تدمير كل الفيلم في حريق ، و. السينمائي ومدير التصوير مصورك هنري ألكان بدايات

إخراج رينيه La Bataille du rail (7519 ) معركة السكة الحديد الرائع في أفالم مثلعمله هناك 

إخراج La Belle et la Bête (7519 ) "الحسناء والوحش" وفيلم  ، René Clément كليمنت

 Julietteو La Marie du port (7515  ) وعروس الميناء ، Jean Cocteau جون كوكتو

ou la clee des dreamses (7591)الثمرة المحرمة ، همارسيل كارني إخراج Le Fruit 

défendu (7591 )إخراج هنري فيرنوي Henri Verneuil ، أوسترليتز Austerlitz (7591 )

 إخراج تيرنس يونغSoleil rouge (7517 ) الشمس الحمراء ، Abel Gance إخراج آبل غانس

Terence Young ، الرصيف Le Territoire (7517 )فيلم أجنحة  راؤول رويز أو حتى اج إخر

 وتبوأ Wim Wendersإخراج فيم فيندرزمن ( 7511عام ) Les Ailes du Desire الرغبة

،  7511في عام  .السينمائيين الفرنسيين في عصرهومدراء التصوير واحد من أعظم المصورين ك همكان

،  La Truiteكة الترويت سم ألفضل تصوير للفيلم  César سيزار حصل هنري ألكان على جائزة

في أجنحة الرغبة لعمله في فيلم  جوائزوبعد بضع سنوات ، حصل على عدة . يزجوزيف لومن إخراج 

Deutscher Filmpreis ( 7511برلين ، في عام ) في جوائز جمعية لوس أنجلوس لنقاد السينما ،

ي الجمعية الوطنية لنقاد وف( 7511في )، في جوائز دائرة نقاد السينما في نيويورك ( 7511في )

، كتابًا  7551، فنان ذو مواهب متعددة ومتنوعة ، نشر هنري ألكان ، في عام ( 7515عام )السينما 

كان هنري ألكان في وقت مبكر  .اإلضاءة السينمائيةعن مقاربته للضوء والذي سيظل مرجعًا في المجال 

صورين ، وبإنشاء مجموعة من الم( بشدة بالبطالة التي تأثرت)جًدا حساًسا للمشكالت االجتماعية لمهنته 

 المساعدين و



، وأخذ أسيًرا ( ضمن الخدمة السينمائية لوحدة مدرعة) 7555تم تحريكه على الجبهة الشرقية في عام 

وهرب على الفور ، وصل هنري ألكان إلى باريس بالدراجة ثم مر إلى المنطقة  7511مايو  75في 

قضى هنري ألكان معظم (. والدته وابنته وزوجته األولى)في أوريالك  تهألسر الحرة ، حيث انضم

باستثناء إقامة قصيرة في باريس حيث )السنوات األولى من الحرب في نيس والمناطق المحيطة بها 

بعد تسريحه ، عمل (. 7517يغريت في عام لإيف إمن إخراج " توبي هو مالك " تصوير فيلمشارك في 

 إخراجعلى سبيل المثال في إطالق النار على أعمى فينوس )وديوهات الفيكتورية هنري ألكان في االست

التي ، على ( CATJC)وخاصة في المركز الفني والتقني للسينما الصغيرة ( 7511أبيل غانس في عام 

أمانة الدولة للتربية الوطنية والشباب في حكومة فيشي العديد من  يةالرغم من وضعها تحت سلطة جمع

أو الذين رفضوا العمل في منطقة يسيطر عليها  STOب من السينما الذين أرادوا الهروب من الشبا

 تموز 71 وهكذا شارك هنري ألكان في المقاومة ، من خالل جمع المعلومات ، ضمن مجموعة. األلمان

"Quatorze Juillet " ، نيس التي تأسست أيًضا فيوالتي ينتمي إليها أيًضا شقيقيه ، بيير وأندريه .

فيلم قصير وهو ، The Rail of the Rail (7511-7515 ) معركة سكة الحديد أثناء تصوير فيلم

لرينيه كليمنت مكرس لحياة ميكانيكي وسائقه ، التقط هنري ألكان صوراً للمواقع األلمانية في مرسيليا 

تعرض للتعذيب على يد  الذي)بعد اعتقال شقيقه بيير . لندن ، عبر إسبانيا إيصالها إلىالتي تمكن من 

إذا شارك ألكان في تحرير . ، ذهب هنري ألكان إلى اللجوء في أوكسير( الجستابو ، تمكن من الفرار

المدينة ، فقد تخلى بسرعة عن منصب مؤقت لمفوض الشرطة الذي أوكلته إليه مجموعات المقاومة ، 

 .وهو ما أعيق بشكل كبير بسبب االعتقاالت التعسفية األولى

مدير الناحية المهنية ، كانت سنوات ما بعد الحرب جيدة بالنسبة لهنري ألكان ، الذي أظهر ، كمن 

، الذي عمل " الفني"وللضوء " الوثائقي"متساوية للضوء كبيرة وأعطى أهمية رئيسي ، موهبة  تصوير

غارق في ثقافة ، ألنه  ، أي بالضوء الفنيكان مغرًما بشكل خاص باألخير. على تطبيقهما في أعماله بجد

إضاءة  مهمةهنري ألكان  أنجز،  7519في عام . القمةاألساتذة الهولنديين في  هاكالسيكية وضعتصوير 

والوحش ، وكالهما تم  الحسناءجان كوكتو  فيلمرينيه كليمنت وإخراج معركة للسكك الحديدية  فيلم

ن عضًوا في مكتب اتحاد تقنيي في ذلك الوقت ، كان ألكا. في مهرجان كان السينمائيجوائز منحهما 

الذي كان له تأثير )توترات الحرب الباردة ، انقسام النقابات على المستوى الفيدرالي . اإلنتاج السينمائي

، على سبيل المثال ، اتبع  7591في ربيع عام . CGTلم يؤثر على والئه لـ ( ضئيل على عالم السينما

على اعتقال جاك دوكلوس بعد المظاهرات الشيوعية ضد  شعاًرا نقابيًا لضرب إطالق نار احتجاًجا

الممثل الرئيسي للفيلم ، فرناندل ، وعد نفسه بعدم العمل مع أي من . )الجنرال األمريكي ريدجواي

خالل مقاطعة . ، كان هنري ألكان رئيسا التحاد الفنيين 7591حتى عام (. المهاجمين مرة أخرى

، ستسلط مقالة في فيغارو الضوء على خالفات اتحاد  مرموقين خرجينمهرجان كان من قبل م

خالل . صراحة( الذي سيدافع عنه اتحاده)المعارض مع هؤالء المخرجين من خالل تسمية هنري ألكان 

ً بقى مخلصي، اختار ألكان أن  7517االنقسام النقابي لنقابة الفنيين في عام  . CGTالتحاد المعارض و  ا

، التي أنشأها عمال السكك الحديدية السينمائية " تلك للسكك الحديدية"جمعية بعد ذلك ، وافق على رئاسة 

على المستوى الفني  .cégétistes نقابيين تابعين  لنقابة السي جي تي الذين كانوا في المقام األول

والمهني ، يمكننا أن نرى أنه إذا تفوق ألكان كثيًرا في استخدام األلوان كما هو الحال في األسود 

، ( إيف أليغريت  إخراج( 7599)أنتج على سبيل المثال صورة سينمائية ألفضل جزء )واألبيض 

في السينما في وإغالق االستوديوهات ، والتطورات التي حدثت في السينما نتيجة وصول الموجة الجديدة 

تاج األجنبي ، دفعه أكثر فأكثر إلى المشاركة في اإلناألمر الذي ، أواخر الخمسينات وبداية الستينات



الديكور ألكسندر تراونر ، حرص ألكان على مصمم  على غرار ما فعله. المرموق في بعض األحيان

في فرنسا ، على الصعيد . عدم التعاون مع المخرجين األمريكيين الذين شاركوا في حمالت مكارثي

، كان صانعو  7511-7511نسبيًا ، وخالل السنوات " عبور الصحراء"المهني ، عانى ألكان من 

،  غرييهراؤول رويز ، آالن روب )تدعوه للعمل معهم مثل األفالم على وجه الخصوص هم الذين اس

،  Wim Wenders فيم فيندرز ساعد تعاونه مع المخرج...(. جان ماري سراوب و دانييل هويليه 

لى جائزة الذي فاز به ع( )The Wings of Desire (7511 أجنحة الرغبة" فيلم  وال سيما في

في إعادة اكتشاف موهبته وشارك أيًضا في شهرته ، والتي ساعد بها مساعده القديم ( األوسكار

 .كوشيتلوي   Louisوالمخلص ، 

، تم تعيينه في  7591في عام . ، كان رئيًسا التحاد تقنيي إنتاج األفالم 7591إلى عام  7599من عام 

، أنشأ جمعية فنون وتقنيات السينما  7519في عام . اآللي لجنة الموافقة على التصنيع باستخدام الحاسب

جاك ( )Intermezzo (7511في المسرح ، سلط الضوء على العديد من المسرحيات مثل . والتلفزيون

 Marcel) (1984)مسألة جغرافية Question de géographie مارسيل مارشالأو( سيريز

Maréchal) . في الطول، أنتج فيلًما متوسط  7515في عام Imax  للسينما البانورامية فيLa 

Géode . المعرض من قبل النحات أرمان ، تينيس دي  كلف بإضاءة صالة،  7551في عام

طلبت منه مدينة باريس أن يضيء خط . ساموراوس ومعرض جان ميشيل فروين ، قاطرة للمستقبل

 خاصة كتاب من الكتب ، كما أنه مؤلف العديدMétéor (7559 .)و  Butte Montmartreمترو 

 .والوحش حسناءال: فيلم لجون كوكتو ومدير تصوير ،( 7519)أضواء وظالل 

، ( L'Enfer de Rodin  ،7591)جحيم رودانأنتج هنري ألكان ، من بين آخرين ، فيلًما قصيًرا 

العديد من باإلضافة إلى ( من الخمسينيات إلى السبعينيات)العديد من البرامج التلفزيونية وشارك في 

؛ كما كتب ثالثة كتب (شرف منحه نوطالذي )الحمالت االنتخابية والخطب التي ألقاها فرانسوا ميتران 

كتابه الرائع والمرجع األساس لفن التصوير  عن حياته المهنية ومهنته كمصور سينمائي ، بما في ذلك

في يوغوسالفيا ، . (7511)الرائع  Des lumière et des ombres أضواء وظالل" السينمائي 

، التقى هنري ألكان بالمرأة التي كانت Abel Gance  ،Austerlitz (7595 )في مجموعة فيلم 

تانغي  ولدان منها  الذي كان لديه Nada Alekan née Starcevic)ستصبح زوجته الثانية 

 (.بيرون

يندرز ، بين هنري ألكان يم فإخراج ف،  أجنحة الرغبةجان كوكتو ، إلى  إخراجوالوحش ،  حسناءمن ال

إنه لرسالة حقيقية حول الضوء يدعونا ، . والسينما ، هذه ستون سنة من قصة الحب والظالل واألضواء

يشاركنا حياة من التأمل والتأمل في اإلدراك بمرور الوقت للضوء ومضاعفته ، الظل ، وفقًا للوحات 

،  ال عالمفي  سينمائيالتصوير ال مديريحد أكبر يقدم لنا أ. وأضاءها نارهاواألفالم التي أ هاالتي درس

وهو شاب أبدي ال يزال فنه حاضًرا ، في عمل أصبح كتابًا عبادةً ، رؤيته للظالل واألضواء وتأثيرهم 

 .حياتنا علىعلى ظهور فيلم ، وأكثر من ذلك بكثير 

ريات ، بينما تابع درس هنري ألكان في المعهد الوطني للفنون والحرف اليدوية ، ثم في معهد البص

يوجين  مدراء التصويربما في ذلك كبير )عامل مساعد . Pathé-Cinémaالدورات العملية في 

، قاده تعاطفه النقابي مع الجبهة الشعبية إلى إنشاء رابطة من المشغلين  7511في عام ( شوفتان

 .، مصوًرا ثم المشغل الرئيسي 7511ثم كان ، حتى عام . المساعدين



مارسة مهنة مدير التصوير بموجب قانون وضع اليهود في حكومة فيشي ، أسس في كان في منع من م

، الذي تولى الشكل الترابط في نيس  1 (CATJC)المركز الفني والتقني للسينما الشابة  7511خريف 

 والذي سيشمل يانيك بيلون ، فيليب أغوستيني ، جاكلين أودري ، إيف بودرييه ، رينيه 7517في مارس 

كليمنت ، بول جيلسون ، موريس البرو ، توني لينهاردت ، جان لودز ، لويس بيج ، جورج رينييه ، 

 . ..كلود رينوار ، أندريه توماس

في ماكس دوي  7511، التي تأسست في سبتمبر ( CST)في التحرير ، شارك في اللجنة الفنية العليا 

من  Louis Daquinمؤسًسا مشارًكا مع  بعد الحرب ، كان. من قبل جان بينليفه من بين آخرين

 .، إلنتاج األفالم الصعبة 1التعاونية العامة للسينما الفرنسية 

من  La Bataille du railمع أحد األفالم التي أنتجتها التعاونية ،  Liberationيأتي المشاهير إلى 

 La Belleح مع في العام نفسه ، تضاعف النجا. ، بأسلوب وثائقيRené Clément (7519 )قبل 

et la Bête متعاونه الرئيسي اآلن هو كبير الكهربائيين لويس . ، من قبل جان كوكتو ، بأسلوب رائع

 .كوشيت ، الذي كان يعرف أنه مقاوم

بدون تأثيرات مرغوبة ، ولكن دائًما في خدمة المخرج ، لعب هنري ألكان قدرته على االنتقال من 

،  René Clément) الملعونون إخراج رينيه كليمنت Les Mauditsالواقعية إلى الشعر في 

 Les Amants de Vérone (André عشاق الفيرون " فيلم المخرج أندريه كايات فيو،  (7511

Cayatte  ،7515)  في ،La Marie du port (Marcel Carné ،7515)  أوUne une 

jolie jolie petite plage (Yves Allégret ،7515)  نفسه على أنه سيد التصوير ، يكشف عن

،  Abel Gance)لم يأخذه االنتقال إلى اللون قصيًرا ، كما أوضحه أوسترليتز . باألبيض واألسود

 .La Princesse de Clèves (Jean Delannoy  ،7597)أو ( 7591

ولى مع ألبرت فيغير وماكس دوي ، أنشأ االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وت. التزامه ال ينتهي بالنجاح

 .مسؤوليات داخل اتحاد مخرجي األفالم وفنيي األفالم والتلفزيون ، وهو صندوق طوارئ

، قام بذلك  7519في عام . L'Enfer de Rodin3، أنتج هو نفسه فيلًما وثائقيًا ،  7595في عام 

، قدم مساهمة أساسية  7511في عام . Degasبواسطة  La Petite Danseuseمرة أخرى مع 

بعد ذلك . Wim Wenders إخراج فيم فيندرز Wings of Desire لم أجنحة الرغبةفي في نجاح

 .La Géodeلفيلم من إخراج بيير إتايكس مخصص لـ  IMAXبعامين ، وضع نفسه في خدمة 

هنري ، أنشأ  IDHECفي أوائل السبعينيات ، من أجل التعويض عن عدم وجود دروس مسائية في 

 ، الذي استضافته في البداية سيلفيا مونفورت في كاريه  Cours Alekanألكان صفاً خاصاً حمل إسمه

 ثم تم نقله إلى الحي الالتيني ، إلى المعهد السمعي البصري ، شارع(. ساحة الفنون واآلداب)أو مربع

 Cinémathèqueحيث توجد السينماتيك قصرشايو ، ثم إلى Henri-Barbusse هنري باربوس

du Palais de Chaillot ستوديو أكسيون م إلى، ث Studio Action . الدورة ، التي تم استضافتها

في نهاية مكتبة األفالم في الحي الالتيني ، والتي تم ربطها بجامعتي نانتير وجوسيو ، انتهت في عام 

1115. 

 .1ألهم عمله كوزيت هاركورت ألسلوب ستوديو هاركورت 



ياته إلظهار تسليط الضوء على المدن ، مسارات ، كرس نهاية ح Transflexمخترع عملية اإلضاءة ، 

 .الضوء

 .7515شارك في لجنة تحكيم األفالم الطويلة لمهرجان كان السينمائي 

مشارًكا جًدا في النقابية وتعليم السينما ، نقل في كتاب مرجعي مقاربته للضوء واألضواء والظالل ، 

 (. 7519)رجال والتي يعلق عليها في الفيلم لوران روث ، األنوار وال

ً  في أوكسير ، عن عمر اثنين وتسعين 1117يونيو  79توفي هنري ألكان في   .عاما

سينما بولوني بيالنكور ، حيث عاش ، (. ، في المقبرة الصغيرة 15القسم )دفن في مقبرة مونتبارناس 

 .إلى اليوم تحمل اسمه

 

 الجوائز

 Der: الوطنية لنقاد السينما للفيلم جوائز الجمعية - NSFCفي جائزة  7515أفضل تصوير ، • 

Himmel über Berlin 

 Dert Himmel: في حفل توزيع جوائز نقاد السينما في نيويورك للفيلم 7511أفضل تصوير ، • 
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 Der Himmel: في جوائز جمعية لوس أنجلوس لنقاد السينما للفيلم 7511أفضل تصوير سينمائي ، • 

über Berlin. 

 Der Himmel: للفيلم( برلين) Deutscher Filmpreisفى فيلم  7511أفضل تصوير  جائزة• 
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Français للفيلم :La Truite الترويته 

 :األعمال

 7511، باريس ،  La librairie du collectorاألضواء والظالل ، 

 La librairie du،  ويومياته كمدير تصوير في هذا الفيلم الشاعري والوحش حسناءالبايا تصوير  فيلم 

collector  ، 7551، باريس 

 .7555، باريس ،  Source-La Sirèneالحياة الحية والخيالية ، سجالت رجل الصورة ، 

 :المصادر

 انظر األعمال

 ، 1117يونيو  71، إنسانية  1117يونيو  71ند ، ، لومو 1117يونيو  79نعي في التحرير ، 



 1115ألكان ، شتاء  هنريلقاءات مع 

 (مشغلي - 7517كان ) Cinemmatographeمن  91المقابالت في العدد 

 7515مارس اذار  519كاييه دي سينما عدد خاص عن راؤول رويز رقم 

 7511، كانون األول  119، عدد  بوزيتيف

 7519أغسطس -، يوليو 155/151، عدد  بوزيتيف

 .مولعا من االتحاد الوطني للمعارض ، أرشيفات سين سان دينيس

 [رمز التغيير| تحرير ]منشورات 

 (.، إصدارات جامعي 7511)األضواء والظالل • 

 (.Éditions du Collectionneur،  7551)والوحش  حسناءال• 

 (Stratem، طبعة  7555)سؤال األضواء بالتعاون مع روبرت دويزنو • 

 (.Éditions La Sirène،  7555)سجالت رجل الصور . الحي والخيالي• 

 1111ليلة أخرى في باريس ، الرماتان ، • 

 [رمز التغيير| تحرير ]أعمال مختلفة 

ر هنري ألكان في عام  Patrick Rimouxبالتعاون مع  إضاءة أحد الساللم في شارع  7559، طو 

Chevalier-de-La-Barre تم إنشاؤه من ألياف بصرية ، (. باريس الثامن عشر)مارتر في مون

 .يوليو 7يناير إلى  7ويمثل هذا التثبيت الدائم األبراج من 

 والجوائزالمكافآت 

 La Truiteعن فيلم  7515جائزة سيزار ألفضل تصوير عام • 

 [رمز التغيير| تحرير ]مالحظات ومراجع 
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في بولون  7511لقطة في أبريل : 7519، ( دقيقة 11)لوران روث ، هنري ألكان ، أضواء ورجال • 

(. ، راؤول رويز غرييه-آالن روبيه)، هذه المقابلة تلتقط هنري ألكان وقت عودته إلى سينما المؤلف 

 Des Lumières et desونشر كتابه ( وجان ماري ستراوب ودانييل هويليه زيم فيندرفو

Ombres. 

 لمزيد من التفاصيل ، انظر ورقة البيانات والتوزيع  

. 7519هنري ألكان ، أضواء ورجال هو فيلم وثائقي فرنسي قصير من إخراج لوران روث في عام 

وهو مقابلة مع هنري ألكان ، المصور السينمائي الذي يتجاوز عمله السينما الفرنسية في القرن العشرين 

7. 

أسطورة  مدراء تصويرفي بولوني ، هذه المقابلة تلتقط هنري ألكان ، كبير  7511ي أبريل لقطة ف

في أفالم سقف الحوت من اخراج راؤول ، عندما يعود إلى سينما المؤلف  1" الجودة الفرنسية"

ماري  - En Rachâchant by Jeanو  Le Toit de la baleine by Raoul Ruiz)رويز

 La Belle السيرة الجميلة  من اخراج أالن روب غرييه، 7511يه في ستراوب ودانييل هويل

Captive by Alain Robbe-Grillet  أجنحة الرغبة من اخراج فيم فيندرز، 7515في Les 

Ailes du Désir  منWim Wenders  ونشر كتابه ...(  7511فيSum Of Lights and 

Shadows3 7511شور عام ، أطروحة فلسفية عن تصميم اإلضاءة المن. 

 :نشأة الفيلم 

والد أحد . ، اتصل لوران روث ، المخرج المبتدئ ، بهنري ألكان في منزله في بولون 7511في أبريل 

أصدقائه في البلدة ، اتصل به ليطلب منه النصيحة بشأن أول فيلم قصير له ، يتم تصويره في سان 

". ابدأ بوضع جهاز عرض على األرض"اب ألكان في محاولة لخلق الخيال ، أج. تروبيه في اليوم التالي

ثم يحسن تصوير هنري ألكان ، : ويوم لتأجير المعدات خام لديه فيلم حيث كانبمجرد اكتمال التصوير ،

 .9األضواء والرجال 

 مغرور  ويستنكف العمل مع المخرجين الشبابفي بداية الثمانينيات ، عاد مدير التصوير بعد اتهامه بأنه 

" الجودة الفرنسية"ستوديوهات ، سفير ينتمي لعصر االرجل من الماضي وومهووس ، أنه ووصف ب، 

السينما الفرنسية منذ الستينيات ، ومع ذلك يعيد فرانسوا  تقاد تيال الموجة الفرنسية الجديدةه تالذي كره



 غودارجان لوك و Le Dernier Métro فيلم الميترو األخير تروفو اكتشاف المسرح واالستوديو مع

Jean-Luc Godard شغف" فيلم  بالضوء االصطناعي في السينما مع احتفى" Passion  تم ،

ألكان يتحول إلى سلوكيات الثمانينيات في السينما الفرنسية التي خلفت . تصويره بالكامل في االستوديو

شغفه ، عن  5، أضواء وظالل  جعي هو، نشر كتاب مر 7511في عام . 1عفوية الموجة الجديدة 
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 كانآلمقابلة مع هنري 

 

راؤول رويز ، كان ذلك المخرج الفرنسي من أصل شيلي هنري ألكان عن عمله مع  مقابلةعندما ذهبنا ل

الخوض في  فقط ولكنبخصوص استخدام الضوء واإلنارة في السينما  بقصد عدم االلتزام بالعموميات

من تساءلنا عما إذا كان سيقبل برفع زاوية . الساحر مهنيلهذا العمل ال واألساسيات الملموسة  التفاصيل

التي  الدقيقة المهنية "من أو الخافية  السرية،بضع نقاط محددة  الذي يغطي عمله ويوضح لناحجاب ال

اتخذ هذا االجتماع  ".محترفةفي سر مهنة إدارة التصوير والتحكم بالضوء واإلنارة السينمائية ال تبحث 

 فقد .تحفظ بال، مع كرم تعليمي  حصلنا منه عملياً على شرح وافي لقطة بلقطة . منعطفاً تجاوز توقعاتنا

وكان كالمه مدعوماً بمخططات ورسوم توضيحية وستوري  بدأ يتحدث إلينا عن عمله في أفالم رويز ،

 التخطيطات والرسوم التحضرية هي التي تسعف  كانت تلك –" صعبة لقطة"في الواقع ، لكل . بورد 

  صانعي األفالموخلقاً وألمعية من  األكثر ابتكاًراوعمله مع سنة من بدايته في المهنة ،  11بعد  ألكان ،

واإلنارة  و الالزمحيث يقوم بإعداد جهاز اإلضاءة  يستعد لعمله لليوم التالي برسم دقيق -الشباب 

هذه هي الدفاتر الثمينة التي كان  .الحرفي لهذادقة ال ثمنيأتي سحر الوهم ب .مؤثرات الخاصةالمطلوبة لل

 . مفروشة أمامنا قبل البدء بالمقابلة دفاتر المالحظات ...يتصفحها معنا 

 رويز ؟ براؤول هل يمكنك أن تخبرنا كيف التقيت: كاييه دي سينما 

قال لي ساشا . لسينمائي ساشا فييرنيا مدير التصويرصديق هو زميل و  تم ذلك بفضل. هنري ألكان

التشيلي الذي  خرجراؤول رويز ، الم أن تحل  مكاني معألكان ، أنا لست حًرا ، هل يمكنك : "ذات يوم

يجب أن أشيد بساشا فييرني ألنه من النادر . " في فرنسا منذ عدة سنوات ، والذي أعمل معه عادةً  يعيش

موقفه هذا ينبيء كان . تصال مع المخرج الذي يعمل معه عادةأن يضع مدير التصوير أحد زمالئه على ا

ً يظهر تعاطفعن ثقة كبيرة و منذ ذلك الحين ، يجب أن أقول إن الظروف . بيننا وصداقة عظيمة اً كبير ا

تتوفر لي الفرصة  ،  منشغالً بفيلم آخر مع مخرج آخر فيها ساشا فييرني يكونسمحت لي ، في كل مرة 

. وله بصمة وجودة  متميزة استثنائي للغاية مخرجهو رويز الذي ، بالنسبة لي ، ؤول راإلعادة العمل مع 

. عمالقة اإلخراجأنه في وقت الحق سيتم تصنيفه من بين بأعتقد أنه يمكنني أن أقول بسهولة إلى حد ما 

ليفزيوني أعتقد أن راؤول قبل هذا العمل ألنه لم يكن هناك مخرج ت "انقسامات الطبيعة؟"فيلم هل رأيت 

 :قال الجميع. بدا لهم هذا الفيلم أكثر من أن يكون فيلًما سياحيًا. يريد القيام به

ومللنا منه خاصة لقد كان لدينا ما يكفي من األفالم . صار معروفاً ومكرراً  تشامبوردأن قصر  وم! أوه"

. لى الفور بعًدا آخرع المشروع ولكن مع راؤول ، اتخذ! والقصور والنزهاتالقالع  حولتلك التي تدور 

 .شمسمتنوعة لللقد عثرت على بطاقة بريدية لتذكيرك بوجود تأثيرات 

عند شروق وزمن التعريض  ا واالستراحةبدقة شروق الشمس ، والساعات ، ووقت  راقبت ودونتلقد 

معقدة ، لم يكن هناك فقط ، كما هو الحال دائًما ، جميع الظواهر الحزيرانأدركت أنه في يونيو . الشمس



من حيث المهنة )تتغير دقيقة تلو األخرى  السماء وجمال األلوان التي إنارةالتي ترافق صعود النهار ، و

ً ، ( نقول أن درجة حرارة لون الشمس تتغير كل خمس دقائق ، مما  تتضاعف كثافة الشمس أن بل وأيضا

السيناريو  صاغية ، ألن راؤول قد كانت المشاكل الفنية أيًضا معقدة للغا. وتكنيكية تسبب في مشاكل فنية

دائًما ما أقوم . هذه هي الطريقة التي أعمل بها. تماًما في الخيالغارقاً فيلًما سياحيًا عاديًا ، بل فيلًما كليس 

، بعد التفكير في وللعمال، ثم أشرح للكهربائيين  نصور فيهبوضع خطة صغيرة للمكان الذي يجب أن 

، موضع التطبيق، أضعها والوثائقعندما أجد المستندات . نارةأجهزة اإل زاوية الكاميرا ، كيفية وضع

، كانت المشاكل  Ruiz راؤول رويز اتضح أنه مع. عندما ال يكون لدي أي وثائق ، ألتقط الصورو

، على سبيل المثال ، أردنا أن إحدى اللقطاتفي . معقدة للغاية ، بسبب المؤثرات الخاصة المطروحة

 القد وجدنا تمثااًل جمياًل للغاية ، وهو تمثال نصفي لفرنسو. األول ي رأس فرانسوانظهر ما يجري ف

بتفويض لطيف من الحراس ، وشرعت في جميع أنواع إلى مكان التصوير ، والذي قمنا بنقله  األول

ام أمأو حاضراً موجوًدا  األولفرانسوا  واالبتكار واالرتجال كي أتمكن من جعل التزييف بمرآة مزدوجة 

. Château de Chambordقصر شامبوردأنه يتالشى إلفساح المجال لصورة كالكاميرا ، ثم يبدو 

 .يالمستقبل قصره تخيل  األول بالضبط كما لو كان فرانسوا

 كل هذا في لقطة واحدة؟. كاييه دي سينما

ات خاصة معدة المثير لالهتمام في راؤول هو أن هذه المؤثرات الخاصة ليست مؤثر! نعم . ألكان هنري

مسبقًا يتم تنفيذها في المختبر ، مؤثرات خاصة مصممة علمياً ، ولكن على العكس هي مؤثرات خاصة 

البتكارات التي التعديالت واالختراعات واذلك من ما يتضمن  نقوم بها في الموقع ، مع كل شيء

 .تفرضها اللحظة ا أثناء التصوير

على سبيل المثال ، . والتحكم عند القيام بذلك أثناء التصويرأليس من الصعب التخيل  :كاييه دي سينما

 ؟لحظة التصويررؤيتها في  رويز ؤولا، هل يمكن لر لقطةهذه ال

وعين  صورتقع الكاميرا هنا وبالتالي يتم وضع عين الم. نعم ، ألننا نقوم بالتدريبات. ألكان هنري

من خالل العدسة وأثناء التمرين ، النظر مر المخرج في لحظة معينة في محور الكاميرا ، إذا لزم األ

ألنه  راؤول رويزمع  أحب العمل كثيراً )عليه وهو يتأمل ويتمعن بسرعة ، يقتنع أو ال يقتنع، أقترح 

ينظر للمصور  ومدير ، المطروحة عليهفكرة ال يتعاطى ويتعامل ويتقبلمرونة العقل ب مخرج يتمتع

(. مع تعديالتوإنجازها قيقها ، حتى لو كان ذلك يعني إدراكها لمحاولة تح التصوير فنستنتج أنه يسعى

 فرانسوالعكس تمثال نصفي تمرآة بإطار ذهبي وفي الحالة التي تثير اهتمامنا ، كانت هناك كاميرا ، 

نصفي ، وفي مرحلة ما رتبنا أن تنطفئ التمثال ال وتضيء تضاء  بروجيكتورات اإلضاءةثم . األول

إلضاءة صورة إنارة أخرى أي بروجيكتورات أخرى جهزة ونشعل أنصفي ال تمثالالاألضواء على 

، ولكنها طباعة surimpressionأو عملية مزج باختصار ، لدينا طباعة متراكبة . لقصر دي شامبورد

متراكبة بطيئة محسوبة وليست ميكانيكية ، إذا أردت ، طباعة متراكبة يتم تعديلها وفقًا للشعور الذي لدينا 

 .كانت حيلة لطيفة. ة التي تظهرللصور

 ...خلف ال في يمكن أن نرى الديكور :كاييه دي سينما

كان التمثال كله محاًطا بالدخان الذي مسح . ظهر الديكور في مرحلة ما بالشفافيةينعم ، . ألكان هنري

 ..كانت خدعة تصويرية جميلة ومؤثر بصري جميل. وبطريقة فنظازية نوعاًما الصورة في وقت ما



 الذي فعلته معهذا للغاية أمر نادر لكن القيام بالتأثيرات الخاصة عند التصوير هو  :كاييه دي سينما

 .مرة أخرى راؤول

في معظم المخرجين أو افتقاد للمخيلة لدىاستثنائية ببساطة ألنه يوجد نقص حالة أعتقد أنها . ألكان هنري

في وخارقة للعادة  ةأو استثنائي جعل الصورة غير عادية اليوم ، الذين ال يعتقدون أنه يمكنهم استخدام ما ي

ألنه في النهاية ، هو الفن الوحيد في رأيي حيث يمكننا تقديم عنصر . نظام المؤثرات الخاصة: السينما 

. غير عادي تماًما وإال فإنه غير موجود ، باستثناء المراحل المسرحية مع األساليب القديمة لالستحضار

إذا لم يكن هناك مبدعون . كنها أن تعطينا صوًرا معقدة ولدت بالكامل من خيال المبدعينفقط السينما يم

لتجد في السنوات  Méliès ميلييه يجب عليك العودة إلى. ، فلن تكون هناك سينما بعد اآلنخالقون

فإن إلى جانب ذلك ، . األولى من السينما شخًصا موهوبًا بمثل هذا الخيال الذي اخترع مؤثرات خاصة

مع التحسينات والتغييرات ، ولكن بالنسبة للجزء . هكل هذه المؤثرات الخاصة مستمدة من جورج ميليي

 .Méliès، إنها من عملية اإلبداع األكبر 

هو ما يهمني أكثر في المؤثرات الخاصة ليس اختبار تأثير خاص واقعي ، بل على العكس من ذلك ، 

 .أو الولوج إلى نظام المخيلة الخياليمحاولة ترك الواقعية ، ودخول النظام 

 

 ... أثناء التصوير ه ومؤثراته الخاصة بخدع Méliès ميلييه قام : كاييه دي سينما

،  التصوير، أثناء  على نحو مباشر بتحقيق مؤثرات خاصة ميلييه قام. على وجه التحديد. ألكان هنري

ميرات أرادوا تبسيط الميكانيكا لدرجة أن األول هو أن مصنعي الكا. لسببين نا ذلكفقد ناوأعتقد أن

ألن . الخاصة التي فعلناها عندما كنت مساعًدا شابًا مؤثراتالكاميرات الحالية لم تعد تسمح لك بالقيام بال

وري ، الفتالشي البعمل  - انكاميرا ايكلير تسمحو كاميرا ديبري ، . م على الكاميراتتت خدعكل ال

 ، عودة إلى الخلفوالمزج والتراكب الطباعي وال

الخام الى الوراء في الكاميرا وإعادة تعريضه بلقطات اآلن لم يعد بإمكاننا إرجاع الفيلم  : كاييه دي سينما

 ...جديدة فوق اللقطات السابقة

إلى الوراء   تسمح لك بالعودةواحدة لم تعد هناك كاميرا ، أو قد تكون هناك اآلن كاميرا . ألكان هنري

 بتنفيذ مؤثراتبالنسبة لي ، كان تخلي الصناعيين عن الكاميرات التي تسمح . لم الخام وإعادة لف الفي

ً ، لم يعد هناك تدريب. خاصة كارثيًا لم تعد هذه المدرسة في العمل . وتأهيل مهني من هذا النوع ثانيا

ًدا أو أصبح لم يعد موجو. القيام بمؤثرات خاصةوحيث تعلمنا ، مع مصور سينمائي ، والتدرب ميدانياً 

راؤول هو مخرج يحاول تجسيد كل ما يدور في رأسه بكاميرا ومرايا . أحاول االستمرار قليال. نادًرا جًدا

 .وتأثيرات ضوئية لم يعد أحد يستخدمها

ألنه أيًضا من أوائل من تركوا هذه الموضة التي استمرت لمدة عشرين عاًما من الضوء  :كاييه دي سينما

أن ل ما جلبته الموجة الجديدة قليالً ، والذي بدأنا في مغادرته اآلن ، مع فكرة الطبيعي ، من بين ك

 .أيضايمكن بنائه وخلقه الضوء 

 



 

فيما يتعلق بتدخل الضوء ، ندرك أنه يجب أال نحاول . تعيدني إلى موضوع يهمني كثيًرا. ألكان هنري

ً ونفسيفقط إعطاء صورة مرئية جسديًا ، ولكن صورة قادرة عقليًا  على قيادة المتفرج إلى مجال آخر ا

اآلن نعود إلى األضواء التي تم إنشاؤها وفقًا لموضوع . السائد والعرف. والمألوف مجال المبتذلالغير 

صحيح أنه في وقت الموجة الجديدة ، كنا نميل إلى القول . ينبغي إظهارهوليس فقط على أساس ما . ما

 . "يد ، ولدينا صورة صالحة جسديًاكما نربل  ننير قدر المستطاع "أننا ال

 .أو نقلد الضوء الطبيعي :كاييه دي سينما

الموضوعات  الثيمات و أعتقد أن هذا يرجع إلى أن السينما كانت أو ال تزال في تيار من. ألكان هنري

ء حسناال "لم نعد نصنع أفالًما خيالية ، مثل. الطبيعية وليس الموضوعات التي ولدت من خيال المؤلفين

واحد من "فيلم كوبوال ،  .على سبيل المثال ، ال أرى في العالم مؤلفًا يعالج موضوًعا مشابًها "والوحش 

 مخرجأخيرا ها هو . والتمثيل  والتفسيرفرحة كبيرة من حيث اللون منحني ، على سبيل المثال ،  "القلب

نجاًحا تجاريًا ، كان ذلك  حقق قد ال يكون الفيلم! طريق أخرى إلىالطبيعي للدخول  يجرؤ على مهاجمة

لكن بعد . في كل تاريخ الفن ، وليس فقط في السينما ، يمكننا القول أن هؤالء الفنانين لم يتبعوا. متوقعًا

، وأنهم جلبوا شيئًا مهًما وما كان  كانوا متقدمين على زمنهمالسنوات ، ندرك أن هؤالء الفنانين  ةعد فترة

 للتقدم في على أنه شيء مهم جًدا بشدة األمر الذي بدا دهم ا، لذا فقد انتق لسائدةالوقائع اخارًجا تماًما عن 

مرة أخرى ، كانت خدعة صعبة للغاية . Château de Chambord، سنعود إلى  أحببتإذا  . فنهم

اإلضاءة مع كل الصعوبات الموجودة عندما ال يكون لديك . راؤول في الكنيسةتلك التي طلبها مني 

اإلنارة وال يمكنك وضع أجهزة والمساحة المكانية أو االمتداد المكاني الالزم من المنظور الكثير 

 مؤثراتالمثالية بالنسبة لي هي القيام ب. كما هو الحال في االستوديو في أي مكاء يناسبكوالبروجكتورات 

تحديد مرور كيفية . لقد طلب مني أن أعبر عن مرور الوقت في هذه الكنيسة. خاصة في االستوديو

. ثابتة إن لم يكن بنوع من اإلزاحة للضوء كما لو أن الضوء الشمسي اجتاز هذه المساحة لقطةالوقت في 

في مرحلة ما خالل مسار ضوء الشمس هذا ، أراد أن يثير مظهًرا من خالل الطباعة الفوقية المباشرة 

في وضح النهار وليس في ظالم  كنا ألننا ةكامل جهيزاتمرآة شبه عاكسة ، مع ت بواسطة. لرأس الغزالن

لقد قضينا . من البروجيكتورات اءاالستوديو ، كان من الضروري إظهار رأس الغزالن هذا الذي يض

 .ذلك كامالً إلعداد وتنفيذ ايوم

 ؟  كامل لعمل هذه اللقطة يوم :كاييه دي سينما

يعرف الوقت . صعوبات التي يمثلهاولكن يجب القول أن راؤول يدرك تماًما العمل وال. نعم. ألكان هنري

هذا مهم للغاية ألنه في بعض . الذي يستغرقه وال يقيس توزيع الوقت إلى ساعتين أو ثالث ساعات

نظًرا ألن هذه ليست حياًل علمية ، ال . تنفيز ما يدور في رأس المخرج الحاالت ، يكون من المستحيل

 ·. ة واحدةيمكننا القول أننا سنفعلها بهذه الطريقة في دقيق

 .هناك القليل من التجربة والخطأ والتركيز :كاييه دي سينما

 .يمكن أن يستغرق ساعة أو يوم :ألكان هنري

 ؟اللقطة  عدة مرات تصورهل  :كاييه دي سينما



في بعض األحيان نصنع اثنين أو ثالثة عندما نتمكن . أو اثنين مرة واحدةبشكل عام ال ، . ألكان هنري

صورة على سبيل المثال  نصور، عندما أي لقطة وحيدةيانًا تكون فريدة من نوعها من تكرارها وأح

مع راؤول ، نحضر جميع المواد الهامة ، لذلك أفضل التصوير  .الذائب على النافذة للجليدمن صورة 

ألنه ال يمكن أن يكون هناك ارتجال في الديكور الطبيعي الخارج التصوير في معه في االستوديو على 

أحيانًا ننسى أو نحتاج إلى شيء صغير ، . نحن بحاجة إلى جميع المعدات في متناول اليد. الخارج في

، فال يمكننا  شيئين أو ثالث أشياء ال أهمية لهامن مدينة أو بازار لشراء  كيلومتراتوإذا كنا على بعد 

أود أن أحصل على ثالث ": قال راؤول فجأة. الخاصة بالخارج مؤثراتولكن األكثر تعقيًدا هو ال. فعل 

. لماذا ال ، هناك الشمس الحقيقية ثم الشمس الزائفة(: يضحك)التي قللناها إلى اثنين إلى جانب  -" شموس

ولكن بما أننا . من الواضح أننا نحصل عليه مع المرايا. صعبًا للغاية مشهدال يزال وجود شمسين في ال

 أن يستقر الفريقحذرين للغاية ، في اليوم األول ، لسنا سادة شروق الشمس وغروبها ، يجب أن نكون 

 .المشهدفي  قصرللحصول على الشمسين مع ال

علم الفلك "أكثر ما وجدته استثنائية هو أنني قمت مؤخًرا بإعادة قراءة كتاب قرأته في طفولتي بعنوان 

، وقد وجدت فصالً ، كتاب كتب قبل أكثر من مائة عام " الشعبي لعالم الفلك العظيم كامي فالماريون

هناك حيث يتحدث عن ثالث شموس موجودة في الكون على بعد مئات اآلالف من السنين الضوئية 

يصف . ال أعرف أكثر من ذلك إذا لم يولد من خيال كامي فالماريون. والتي ال يمكن للمرء أن يالحظها

كل شمس درجة حرارة مضاءة بثالث شموس ، ل كيف تكون الكواكب التي تنجذب عند مسافات رائعة

تضاء بثالث شموس ، إحداها حمراء ، ( تخيل األرض)هذا يعني أنه سيكون لدينا كواكب . لون مختلفة

في نفس الوقت بدرجات حرارة  لم تلدواألخرى صفراء واألخرى خضراء ، ألن هذه الشموس الثالث ، 

ولدت تماًما من مخيلته ، والتي إنه أمر استثنائي ، يطرح راؤول مشكلة : وقلت لنفسي. ألوان مختلفة

 .من الرائع أن هذا الشعر يجد صدى في الواقع. على أساس حقيقي تستند

، حاولت استخدام عمليات تبديل األلوان باستخدام عملية جديدة  Le Territoire فيلم الرصيف  في

اولة الحصول مباشرة وتتمثل وظيفتها دائًما في مح. والتي أحاول تطويرها حاليًا trans colorأسميها 

بمعنى آخر ، يتم تعديل . على تأثيرات ألوان الكاميرا التي يتم فرضها على اللون في المناظر الطبيعية

المناظر الطبيعية كما تظهر أمام العدسة بواسطة مرشحات ملونة أقوم بدمجها وإضافتها مع إضاءة معينة 

نفس الحرية تماًما كما هو الحال  لدينالم تكن  ، Le Territoireلسوء الحظ في . مباشرة على الطبيعة

وفي مرحلة ما وصلنا إلى نهاية الميزانية  .Les Divisions de la Nature إنقسامات الطبيعة في

معظم المناظر . القدرة على محاولة تطبيق تأثيرات خاصة معقدة ولم يكن لدي الوقت أو الوسائل المالية

هي تأثيرات ذات تأثير مرآة ، تأثيرات مع أنظمة بصرية  Le Territoireالطبيعية التي رأيتها في 

لقد أغلقنا . نستخدم الزجاج المعدني المرن الذي نقوم بتشويهه. تضاف إلى العدسة أو مع زجاج مشوه

جيفري كيم بالكامل في المرايا ، كان األمر مثيًرا لالهتمام وليس سهالً ألنه لم يكن هناك أي طريقة 

 .ءته غير هذهضاتقريبًا إل

المتحرك متجانس بالضرورة على كامل سطح  trans colorالــ ؟ هل أثناء التصوير  :كاييه دي سينما 

 الصورة؟

أراد . ليس بالضرورة لونًا. يمكنني أيًضا أن أحصل على نوع من التسرع! ال ال ! آه ال . ألكان هنري

يجب أن يقال أنه ال يوجد . السحر جوء إلىإذاً كان ينبغي الل راؤول غابة تتحول إلى اللون الذهبي



ملونة ، أصفر ، برتقالي ، لكن  بروجيكتوراتيمكنك الحصول على . يوفر الضوء الذهبي بروجيكتور

أخيًرا ، اضطررت إلى صنع أشجار من الورق المطلي بالذهب الذي كان يمكن فرضه على . ذهبي ، ال

ما حاولت عدة أيام متتالية لجعل لعبة القطع الصغيرة ولكن عند. األشجار التي تراها من خالل العدسة

هذه ، الحظت أوالً استحالة وضع أشجار ورقية متراكبة بشكل مثالي على أشكال معقدة ، وأنه سيكون 

في  مشهد موجود إنه. لسوء الحظ كانت قصيرة جدا. من الرائع أن تصنع فقط تألق ذهبي على األشجار

وير قطعة اختبار على بعد أمتار قليلة ، ذات مساء عندما كان لدي فريق ، لكنني قمت بتصونراهالفيلم 

تصور كانت هناك كل الكوارث ، كانت هناك رياح ، كانت هناك أشكال سوداء فقط ألنها كانت . صغير

لتجنب االنعكاسات الطفيلية غي المرايا، كان  ك مخمل أسود كبيرنايكون لدي وكان ال بد من ، أثناء الليل 

القليل من البورجيكتورات  والقليل من الكهربائيين إضاءة غابة ، لم تكن عندي مساعدة ، والحال أن لدي 

ً وتطلب التنفيذ الليل بأكملهالسينما هي عمل جماعي  وعند . وإذا كنا وحدنا  ال نستطيع أن نفعل شيئا

ن علينا أن نعود إلى بيوتنا لدينا الساعة العاشرة ليالً قال فريق الكهرباء والمعدات أو اآلليات يا سيد ألكا

ً ويجب أن نتوقف فاكتفيت بتصوير بضعة لقطات لغابتي الذهبية االصطناعية . عمل غداً صباحا

وأشجاري الصغيرة الذهبية التي تتطاير في الريح والتي كانت مثبتة بماسكات على خلفية سوداء  ولقد 

تأسفت أنني لم استطع سوى عمل تجربة صغيرة فقط قرر راؤول االحتفاظ بها داخل الفيلم في المونتاج و

 .ولم أمضي للنهاية في محاولتي ألنني أعتقد أن لنتيجة كانت ستكون جميلة جداً  إنها غابة ذهبية

وعدد قليل  نارةتجنب االنعكاسات الطفيلية في المرايا ، كان لدي عدد قليل جًدا من أجهزة اإل كان علي

لذلك لم تكن النتيجة مرضية تماماً هذه الغابة ، لم يكن لدي أي مساعدة جًدا من الكهربائيين إلضاءة 

 نعملأن  توجب علينا. والسينما هي عمل جماعي تماًما ، إذا كنا جميعًا بمفردنا ، ال نفعل شيئًا. بالنسبة

لذا استدرت لمسافة بضعة أمتار بأشجاري الذهبية الصغيرة التي كانت تطفو في مهب " .طوال الليل

 اومع ذلك ، أدرجه. كانت بعيدة عن الكمال ، كانت مجرد محاولة. ريح وتم تثبيتها على خلفية سوداءال

 .راؤول في الفيلم

ما . le territoire "اإلقليم" فيلم  في ممثلينتقسيمات الطبيعة ، هناك فيلم على عكس  :كاييه دي سينما

 هي عالقاتك مع الممثلين؟

أنا فقط أحبهم بقدر ما يوجد تواصل . أستطيع أن أقول إنني أحبهم ال. هذا سؤال صعب. ألكان هنري

مع تعتمد الصداقة التي يمكن للمرء أن يحصل عليها . يحدث ذلك ، لكنه نادر جًدا. بيننا ودي حقيقي

مدراء التصوير العالقات التي تربطهم ب ، و علىكثيًرا عليهم ،لممثلين أو الممثالت في نهاية المطافا

. كبقية أشياء الفيلم شيئًا كدت أقول أن الممثل -كل عام ، أعتبر الممثل أحد عناصر الفيلم ، بش. أنفسهم

بشكل جيد كان يشعر بذلك ،  Cocteauكوكتومع  صورتإلى جانب ذلك ، قبل بضع سنوات ، عندما 

كراسة ، ألنها قالت لي عندما وقعت فهمت ذلكأيًضا  Josette Day الممثلة جوزيت دي للغاية و

رجال و نساء لديهم بطبيعة الحال  وصحيح أنني نسيت أنني أتعامل". شيئكأنا :"بي الخاصة  راالختبا

جزء من العمل ، فإنني  موبما أنه. كأحد عناصر العملم أنا أعتبره. واهتماماتهم الخاصة تهمحساسي

مثل تلك  أصداءمع أنا غاضب عندما أس. وأحيانًا أسيء معاملتهم. تماًمافيهم أنسى الجانب اإلنساني 

! ، لكنه ال يستطيع إضاءة الممثلين ديكوراتألكان ، يمكنه أن يضيء ال! آه نعم: "براسورأطلقها الممثل 

الممثل أدخل . هذا ليس صحيًحا على اإلطالق ، لكنه اعتقد ذلك ألنه غالبًا ما أترك الممثلين في الظل

 مأسسةوانفجارات الضوء ، والتي تتوافق مع تكوين محسوب ، أكثر دقة ، لتوازن الظالل  فيوالفعل 

 األولوية في لحظات معينة ، فأنا أسلط الضوء عليهأو الممثلة إذا كان يجب أن يكون للممثل . الموضوع



يجب أن يحظى باالهتمام وإذا كان الديكور هو الذي له األولوية ، فإن الديكور هو الذي . أو عليها

هذا يعني أنه يجب عليك اختيار أحد نظامي اإلضاءة عند . ممثل ثانويًايصبح الو. يستقطب انتباه المشاهد

من الضروري ، إما اختيار نظام إضاءة قائم على النمذجة ، أو تخفيف الصورة ، أو . دراسة السيناريو

، إضاءة منتشرة، ال تعطي أية أولوية النقش المحفور ، أو على العكس إلعطاء تجانس بواسطة إضاءة 

وفي هذين النظامين هناك إضاءة محترفة ، تشير  وتصمم وتركز هذا . صوير لألشياءأو للمحيطأثناء الت

اإلكسسوارات، المباني أو الديكورات، فهي تصمم بالضبط كما فعل , الشيء أو ذاك، سواء الممثل ا

إلنارة  أو  نعمل إضاءة محايدة حيث كل شيء غارق بنفس ا. الفنانون التشكيليون بدءاً من عصر النهضة

لذا ينبغي أن يكون المخرج على توافق تام مدير تصويره لكي . ، الموضوع الرئيسي والموضوع الثانوي

في تلك اللحظة وفيما بعد يمكننا إجراء ألن اإلثنين معنيين  يبين له مفهومه السيكولوجي والجمالي

 .ما يتضمن التعديالت، تعديالت وتميزات بين نوعي اإلضاءة

ر في المؤثرات الخاصة هو عدم اختبار تأثير خاص واقعي ، بل على العكس من ذلك ، ما يهمني أكث

 .محاولة ترك الواقعية ، ودخول النظام الخيالي

 Le Toit de la "ظهر الحوت" في فيلم  رؤول رويزلقد تعاونت أيًضا مع . كاييه دي سينما

baleine. 

ً  أو ظهر الحوت تم صنع سقف الحوت. ألكان هنري كنت سعيًدا بما . تحت ظروف سينما الهواة ما نوعا

ً  يتم تحديدييكفي للعمل في هذا النوع من األفالم على وجه التحديد حتى ال  كمدير تصوير يتطلب  دائما

أردت . واإلنسانية التقنيةمن الناحية من اإلمكانيات الكثير توفر سينمائي موارد هائلة ، تتطلب  ويشترط

 .ي العمل على أفالم صغيرة بميزانية منخفضةأيًضا أن أثبت أنه يمكنن

ً الحوت في نهاية فيلم سقف . كاييه دي سينما ما قلته لنا سابقًا عن إضاءة الممثلين أو البيئة  توضح تماما

 .تصبح المرأة خلف الستارة غير واقعية أكثر فأكثر. اعتماًدا على دراماتيكية اللحظة

ً كل شيء ليس  ه ليسأناألمر الرائع في راؤول هو . ألكان هنري نحن نعلم أننا . محدد ومثبت مسبقا

أنا في كثير . وأنا  أستمر على طرح تساؤالت على نفسيفي اليوم التالي ،  المشهدسنقوم بتصوير هذا 

إنها غامرة . ذلك من األحيان قلق للغاية قبل تصوير المشاهد الصعبة حتى لو لم يصدق الناس من حولي

لذلك هناك مشاكل يتم حلها . ، وأحيانًا تنفد األفكار لمدير التصويرتوليها نالتي المسؤولية وتسحق تلك 

، ذهبت في نزهة في بازار في روتردام ووجدت الدانتيل " سقف الحوت"في . فجأة ، عن طريق الصدفة

 دانتيلنفسي أنه إذا اشتريت هذا الل قلت. أعتقد أنها مخصصة لزخرفة المنازل. على إطار خشبي صغير

. المشهد الذي رأيته حيث توجد هذه المرأة الجميلة حصلت على، فربما يمكنني استخدامه أمام العدسة و

، وقمنا بتغيير  وكانت عدسة طويلة البعد البؤريمسافة معينة من العدسة ،  على مددت هذه القماشةلقد 

إلضاءة  البروجيكتوراتع عليه أحيانًا ، وأحيانًا على الحجاب بالتنسيق مأو الضبط البؤري التركيز 

ً رائعكان اعتقدت أنه . موسيقيةاللعبة كان هناك ما يشبه ال. جعله أسودلالتول أو  الصعيد البالستيكي على  ا

. ستقوله على هذه الصور -كان المشهد طويالً  –كل النص الذي ستقوله غًدا: "قال لي راؤول .والجمالي

هنا مثال ".  ةكون ثابتً تتجول في الغرفة ، ست، لن  ي اللقطاتأو تنويع فلن يكون هناك تغيير في الزوايا 

 .وء والمادةالض لعبة خالل من آخر بُعد إلى فجأةحيث نصل 



في سقف الحوت ، فيلم ظهر أو  خاصة على المنزل في خدع ومؤثراتكانت هناك . كراسات السينما

 .للمنزلوللمناظر الطبيعية  لقطات

عن طريق صور السماء والغيوم وهي صور توضع حول المناظر  وهي مزورة. نعم. ألكان هنري

 نظر الطبيعيمن زاوية معينة ، كنا قد اكتشفنا الم. الطبيعية وتقطع إلخفاء البيئة الكاملة لهذا المنزل

وهذا . جيًدا مع عزل هذا المنزل في ما يسمى المناظر الطبيعية باتاغونيا يتوافقالهولندي الذي لم 

 ...وأعتقد أنه من الجيد أن نشعر أن هناك شيئًا غير طبيعي   محسوس نوعاً ما

 .في الثالثينيات الفنطازيةانطباًعا بالغموض مثل ضباب األفالم هذا يعطي . كاييه دي سينما

وأعتقد أن هذه الصورة المركبة تجعلنا . نعم ، ألننا نضيف إلى الطبيعة شيئًا غير طبيعي. ألكان هنري

أعتقد أننا يمكن أن نستخدم هذا النظام أكثر من ذلك بكثير ، على . insolite نشعر بشيء غير عادي

يبدو األمر بسيًطا جًدا ولكنه ليس . وجه التحديد لخلق شيء غير عادي حيث نحن في الوضع العادي

لقد ساعدني للغاية مساعد راؤول رويز ، . بسيًطا جًدا ، يستغرق األمر وقتًا طويالً للقيام بهذه الخدعة

تم . رائع ، يفهم جيًدا كل شيء يخرج من المؤثرات الخاصة فوتوغرافي فرانسوا إيد ، وهو مصور

نلتقط صورة كبيرة . استخدام هذا النظام من الصور المضافة إلى المناظر الطبيعية مرتين أو ثالث مرات

ش سوداء إلعادة ، نضعها بعيًدا بما يكفي عن الكاميرا ، بشكل عام على الجانب ، نحيطها بقطعة قما

ثم هناك نظام مخابئ ومخابئ مضادة ، . أو المنظر الطبيعي  المشهد توازنبقوة معينة إلعادة ضاءتها إ

 .جزء مخفي بورق أسود وآخر مقطوع للتوصيل

 مرتين؟الخام ض نفس الفيلم يعرتهل تعيد . كاييه دي سينما

خلفية ، نراها بمرآة على نحصل عليها فقط بدالً من أن. نحن نفعل كل ذلك دفعة واحدة. ألكان هنري

الشيء . في المناظر الخارجية المؤثرات الخاصةالخدع ونظام معقد إلى حد ما من  توصلنا إلىلقد . هشفاف

كنت أعمل في  فبينمافي فيلم راؤول ، قمنا بدمج ذلك . الرئيسي هو أن يكون لديك الوقت لتصويره

الرئيسي ، بدأ مساعدي فرانسوا إيد بوضع   يجري الحدثث ، حيفي البالتو والديكور الداخليالداخل 

على تقليل الضغط وكسب كاميرا ثانية ، والمرايا والصور في الخارج ، حتى يتمكن الجميع العمل 

 .إنها مسألة تعاون. الوقت

 (Yann Lardeau يان الردوو Alain Bergalaمع أالن بيرغاال مقابلة أجرى ال)

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ييرنيساشا ف• 

 مدير التصوير •

 1117مايو  79 باريس في روا توفي في وفي بوا ل 7575أغسطس  71ساشا فييرني ، من مواليد • 

من أصل  سينمائي فرنسي مدير تصوير، وهي  عاًما 17كان عمره و. بسبب مرض طويلفي فانيه 

 . روسي

دروس في معهد فوجيرارد الشهير عليا اإليديك  وتلقى بعض المعهد الدراسات السينمائية ال: درس في• 

 ومن ثم أصبح يدرس في اإليديك مادة التصوير السينمائي

خاض تجربة اإلخراج كمساعد مخرج ومخرج فني إلى جانب كونه مدير تصوير كبير  وكون ثنائي أثير 

جر في البداية ، كان ساشا فييرني متدربًا مع رو. مع المخرج الفرنسي المبدع والطليعي أالن رينيه 

ثم عمل لمدة عشر سنوات في األفالم . Le Point du jourلينهاردت ، ثم لويس داكوين في مجموعة 

في فيلم ليل وضباب  من إخراج أالن  Ghislain Cloquet غسالن كلوكيه القصيرة ، ال سيما مع

تعاون كان زميالً وصديقاً لــ أالن رينيه و. Nuit et brouillard (7599 )Alain Resnais رينيه

 Le Chant duفي المرة األولى . في اثني عشر فيلًما Idhec اإليديك منذ دراستهم فيمعه 

styrène في الفيلم الروائي الطويل األول الذي أخرجه أالن ، ثم ( ، فيلم قصير 7591)نريأغنية ستي

 Le ، ر هذاكلفه رينيه بإدارة تصوير وإضاءة فيلمه  القصي (.7595) حبيبتيهيروشيما  رينيه وهو 

Chant du styène جنبًا  عمال. في الفيلمأيًضا دوًرا صغيًرا على الشاشة ، دور العامل  وأسند إليه

وأعقبه في الفيلم الروائي  العام الماضي ، ( 7595) حبيبتيإلى جنب في الفيلم الروائي مع هيروشيما 

،  وموريل La dernière année à Marienbad (7597) ،Muriel (1963) في مارينباد

 Stavisky (1974)  ،Mon وستافيسكي، La Guerre est fini (1966)والحرب انتهت 

oncle d’Amérique  (.7511)الحب حتى الموت و ، ( 7511)أمريكا وعمي من 

تتداخل شخصياتهم مع بعضهم البعض ، . ن به بشكل منفصلاال يمكن تحليل العمل المشترك الذي يقوم 

الصعبة ، عمل فييرني بشكل رئيسي  واشتهر عنه أنه مدير تصوير األفالم. انسة تماًماوتلد أعمااًل متج



لمخرجين    أفالم حقق كمدير تصوير وهكذا . سمعة تجارية مبتذلةالذين ليس لديهم أي  مخرجينمع ال

 مرموقين آخرين  غير رينيه على سبيل المثال فيلم باكستر فيرا باكستر من إخراج مارغريت دوراس

Marguerite Duras (Baxter  ،Vera Baxter  ،7519) و فيلم حسناء النهار من إخراج لوي

،  وفيلم  زوج األم من إخراج برتراند بلييهLuis Buñuel (Belle de jour  ،7599)،  بونويل

Bertrand Blier (Beau Père  ،7511)وفيلم المرأة العامة من إخراج اندريه زوالفيسكي  ،

Andrej Zulawski (La Femme publique  ،7515)  فيلم المهنة المعلقة من إخراج  و

  رينوايغ، بدأ تعاونًا دائًما مع المخرج اإلنجليزي بيتر  7519في عام (. 7511) راؤول رويز

Greenaway .فيرني يمزج. يحدث التكافل بين الرجلين اللذين يعمالن معًا لعدة سنوات فقط Vierny 

من خالل القيام بعمل رائع في أفالم  Greenaway غرينوايالجمالي للغاية لـ لمالعابشكل مثالي مع 

فيلم  أو( 7511)أو الغرق باألرقام Le Ventre de l'architect (7519 ) بطن المعماري مثل

فهو يقع عند : يتمتع ساشا فييرني بتنوع فني كبيرThe Pillow book (7559 .) كتاب الوسادة

، وهو يعمل أيًضا باأللوان " الموجة الجديدة"و " المدرسة القديمة"تلك الموجودة في بين  فاصلةالالحدود 

 .كما هو الحال في األسود واألبيض

. أالن رينيهمع لويس بونويل ، وكريس ماركر ، وبيتر غريناواي ، و هذا المبدع كمدير تصويرعمل 

. من إخراج أالن رينيه"أمريكامن عمي "للتوصير في فيلم  لجائزة سيزاروقد تم ترشيحه بشكل خاص 

تزوج في الزواج الثاني من آن ساروت ، االبنة الثانية للكاتبة . لعدة سنوات ، وعاش في بيل إيلأعتكف 

 .ناتالي ساروت

للسينما الفرنسية في أواخر " الموجة الجديدة"مقرب من صانعي األفالم الشباب المشاركين في 

مع أنييس و  Lettres de Sibérie رسائل من سبيريا ركر علىعمل أيًضا مع كريس ما)الخمسينات 

 في Pierre Kastمع بيير كاست و L'Opéra-Mouffe موف -األوبرا في Agnès Vardaفاردا 

 فيرني، سيكون ( La Dead Love Season موسم الحب الميتو Le Bel Age العصر الذهبي

رأة في عصره ، وذلك بفضل القدرة على التكيف مع الرفيق اإلبداعي للعديد من صانعي األفالم األكثر ج

األكثر تطلبًا جنبًا إلى جنب مع اإلبداع الشخصي الرائع في اقتراح  لفريدة  والشخصيةا لعوالم واألجواءا

،  Belle de jour) حسناء النهار سوف يسلط الضوء على أفالم لويس بونويل. الحلول الجمالية

7599)  ،Marguerite Duras (La Musica  7599، الموسيقى  ،Baxter  ،Vera 

Baxter  ،7519) ،و ميشيل ميتراني  في الليلة البرلغارية Michel Mitrani (La Nuit 

bulgare  ،7595) ،ومع راؤول رويز Raoul Ruiz (La Vocation suspendue  المهنة

 Les Trois، ة تيجان البحار الثالث 7511، فرضية اللوحة المسروقة ،  7511،  المعلقة 

couronnes du matelot  ،7511.) 

لــ آدو   راهبال سيكون جنبًا إلى جنب مع صانعي األفالم الذين يبحثون عن تنسيق فريد أو متطرف مثل

 Andrej Zulawski (La Femme، و  Ado Kyrou (Le Moine  ،7511) كيرو

publique  تكرس للعمل مع ،  7519من عام أو ، اعتباًرا  (7515، العاهرة أو المرأة العامة

، اختراع الترجمة ألفالمهالرئيسي المعين  مدير التصوير، الذي أصبح  Greenaway غرينوايبيتر

 Le Ventre de بطن المعماري السينمائية للرؤى الجمالية للرسام الذي كان أوالً مؤلف كتاب

l'architecte (7519 ) الطباخ،( 7511)، الغرق باألرقام Le Cuisinier ،الرداء le robeur 

 The، ( 7557)، كتاب بروسبيرو son femme et son lover (7515 ) زوجته وعشيقته،



Baby of Mâconكتاب الوسادة، (1993) طفل البناء The Pillow Book (7559 .) عمل ساشا

 الفن رواية، 7595فييرني أيًضا على نطاق واسع للتلفزيون ، وأخرج فيلمين وثائقيين بنفسه في عام 

L'Art roman صورة ملونةو Photo couleur .سينمائي  دير تصويرفيلمه األخير كم وكان

 .7555سالي بوتر عام  من إخراج "الرجل الذي بكى"

  

 :فيلموغرافيا ساشا فيرني

 أي غناء حولي بيير غوت 7591

 (سم)فانتوميز بول بافيوت  7591

 أالن رينيهAlain Resnais (Doc.) إخراج وثائقي من ليلة وضباب 7599

 (سم) ينيهسر ورشة العمل الخامسة عشر بقلم أندريه هاينريش وأالن ر 7591

 (الوثيقة)رسالة من سيبيريا بقلم كريس ماركر  7591

7591 OPÉRA-MOUFFE إخراج أنييس فاردا Agnès Varda (سم) 

 Alain Resnais حبيبتي إخراج أالن رينيههيروشيما ،  7595

 بيير كاستأو العصر الذهبي إخراج   BEL ÂGEه جني 7591

7595 LA MAIN CHAUDE  جيرارد أوري اليد الساخنة إخراج 

7595 NATERCIA بيير كاست ناترسيا إخراج 

 (سم)بيير بريفيرت  الجميلة إخراجباريس  7591

 بيير كاست إخراجمسألة تأمين  7591

 نيهفي مارينباد أالن ري الماضيالعام  7591

 بيير كاست إخراجوسم الحب القاتل م 7591

7591 PORTRAIT-ROBOT  صوروة روبوتية إخراج بول بافيوت Paul Paviot 

 ستيليو لورينزي إخراجمناخات  7597

 (سم)فيليب كوندرويير  إخراج أقطار 7591

 7591 MURIEL  موريل إخراج أالن رينيه Alain Resnais 

 جان ليونإخراج هل تحب النساء؟  7595

 (سم)جان شميت  إخراجوإذا كانت خادمة  7591



7591 MAYEUX LE BOSSU مايو األحدب إخراج أندريه شارباك André Charpak (سم) 

 (سم)بيير الري  إخراجزنزانة غير مستوردة  7591

 نيهآالن ري إخراجالحرب انتهت  7599
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 SACHA VI ERNY ساشا فييرني مقابلة مع

 في كاييه دي سينما

 المسروقة لوحةفرضية الو فيلم  لمعلقة ، المهنة اإدارة تصوير فيلم ساشا فييرني لراؤول رويز حقق 

كما كان الحال مع بدأ بينه وبين رويز تعاونًا وثيقًا ومثمًرا  .األلوان الرائعة لتيجان البحارة الثالثةوفيلم 

نفس اليقين في  يجد ساشا فييرني في كالهما نفس التصميم ، ، Alain Resnais المخرج أالن رينيه

يحمالن وقدرة مذهلة على التكيف ، ا ، مسؤولية قابلة للمقارنة في عملهمالحكم على الهدف المنشود 

جرب ساشا فيرني  .مما يجعل العمل مع هؤالء المخرجين ممتعا ومحفزا الكثير من الصفات اإلنسانية

من ذوي الخبرة وكان  مم ، التلفاز ، الفيديو ،  79مم و  59لون ، ماألسود واألبيض ، ال: كل  األساليب

سواء  ،وأساسيةحتل مكانة متميزة ويفي تاريخ السينما الفرنسية  وأحد الكبار .على حد سواءيمعها في ج

لمدراء التصوير السينمائي في السينما  ريث التقاليد العظيمةلكونه و وأ. ممثلالمع من خالل التعامل 

لقاء وكان هو وراء يدة ،الموجة الفرنسية الجد الفرنسية لفترة ما قبل الحرب أو للفترة المعاصرة  منذ

 االبتكار بخصوصال بد من يعتقد أنه ولكن على عكس األخير الذي . هنري ألكانمع راؤول رويز 

معقدة مثل إطارات الرسم الباروكي ،إن جمال محتوى الصورة  معمارية ضوئية، بنية السينمائيةالصورة 

 .أوالً هو الذي يجب أن يتحقق ، بالنسبة لساشا فييرني ، 

  .Belle de Jour في فيلم حسناء النهارلوي بونويل  مدير تصويرا نتذكر أيًضا أنه كان دعن

 هل يمكنك أن تخبرنا كيف قابلت راؤول رويز؟ :كاييه دي سينما

 ت بيننااالتصاالى أن راؤول شخص متحفظ وخجول جًدا ، وأولال سوى ال يوجد شيء يق. ساشا فييرني

. قابلت راؤول رويز من خالل فرانسوا إيد. على ما يراماألمور ك ، تسير شيئًا فشيئًا ، ثم بعد ذل تمت، 

لذي اختار راؤول ، ولكن هو ا. I.N.A المعهد الوطني  للمهن السمعية البصرية  لدي انطباع أنه ليس

ألكان هنري مع . ، فقط ما يهمه هما يسلي إاليفعل فهو ال . دور هذا الرجل ال يصدق. مساعده فرانسوا إيد

ً ، كان والده بالفعل مصوًرا  هو أ، يحقق مؤثرات وخدع بصورية ع طريق اإلضاءة ، ، فوتوغرافيا

 .لديه أفكار عظيمة. مصوًرا مشهوًرا إلى حد ما ، على ما أعتقد

عندما تعمل مع راؤول ، هل لديه فكرة دقيقة للغاية عما يريده ، أم أنه بالنسبة له ، هو  :كاييه دي سينما

 رؤيته ، البحث عنه؟ أكثر شيء يمكن

في نفس و. أعتقد أنه يمكنني القول أن راؤول لديه دائًما فكرة دقيقة للغاية عما يريد القيام به: ساشا فيرني

أخبرني أنه إذا قام بصنع فيلم مع ألكان أو معي ، فلن يكون هو نفس . الوقت لديه قوة استثنائية للتكيف

سأكون مهتما للغاية . بشكل مختلف إذا كان مع ألكان أو معي هذا يعني أنه بنفسه سيصنع فيلمه. الفيلم

عندما تكون . مهما حدث ، يتكيف راؤول: هذه القدرة على التكيف ثابتة. لسماعه يقول لماذا وكيف

الظروف مواتية ، يكون سعيًدا جًدا ، ولكن ما هو استثنائي هو أنه عندما تكون الظروف غير مواتية ، 

، قمنا ببناء  فيلم تيجان البحار الثالثةعلى سبيل المثال ، في . ن االستفادة منهافإنه مع ذلك يتمكن م

ً نموذج السفينة الذي  ً باهظا هنا ، في األحواض البحرية ، . ق السفينةاغرالمطلوب إألنه كان  كلفنا ثمنا

ً لم . I.N.Aلسوء الحظ . يمكنك صنع األمواج وجميع أنواع األشياء تنفيذ  أجلمن إبقائي  يجد مناسبا



ألن جان موسيل ، الباحث  في كل شيء فشلواباختصار ، لقد . إضاءتهاالمؤثرات الخاصة وعلى األقل 

، وأن فرانسوا إيد لم ( كان متقاعًدا)لم يعد هناك " المؤثرات الخاصة"الرائع الذي كان على رأس خدمة 

،  هو المنشودلم يكن ذلك. ريةمنفذ الخدع والمؤثرات البصوأنه تشاجر مع  أن يتكفل بالمهمةيستطع 

 لجوئه لحيلة، وذلك بفضل  فاشلة،  ة، قبيح هيراؤول كما  اوعلى الرغم من كل شيء ، استخدمهم

هل صحيح أن هذه السفينة : هناك حقيقة أننا ، بعد كل شيء ، لسنا متأكدين. لتعليقا ثقافية  بفضل

عادة ، مع . منها ثالثة ورلقطة تتبع ، فإنه يص اريخت، عندما الترافلنغ؟؟؟ مهما كانت لقطة التتبع . غرقت

نقررها، ونحضرها ونضعها في لقطة متحركة ، قرار عمل معظم المخرجين ، أعتبر أنه يتم اتخاذ 

، لقطة تتابع أخرى ألنه إذا أردنا عمل . ،  وبمجرد االنتهاء ، يجب كسرهاأو نصورها ونلتقطها مكانها 

يجب أن تفكر حقًا في لقطة . وال نقطة الوصول نفسها ، وال نفس المسارنقطة البداية ، بنفس فهي ليست 

راؤول الستخدام نفس ب موهبة وسمة خاصةإنها . التتبع الجديدة كشيء جديد تماًما ، وشيء آخر

أو  لكنه هو الذي أعد لقطة التتبع. أخرى لقطةيستخدم تخطيط القضبان لعمل . لبدء شيء آخر جهيزاتالت

خلف ت نفسه بتثبي راؤول يقوم ، صغيرة رافعة معى سبيل المثال ، عندما نضع سكة عل .الترافلنغ

، فهو يقوم  تصوير اللقطةالكاميرا ، ويقوم بالتثبت بنفسه ، ويشير جيًدا إلى مصوره كيف يريد أن يحدث 

للقيام بشيء  اإلعداداتبإعداده المشهد ، تحركاته كممثلين ، وما إلى ذلك ، وعندما ننتهي ، يستخدم نفس 

 . آخر

إلى األفالم ، إلى سينما اآلخرين ، كما أو الرجوع باإلشارة ولقطاته صوره  حددهل ي :كاييه دي سينما

 يفعل بعض المخرجين؟

 59فرضية اللوحة المسروقة ، باللون األسود واألبيض و فيلم عندما صنعنا . نعم بالتأكيد : ساشا فيرني

، كان المرجع ألكان ، لم يكن ( حصلنا على كل ذلكلجهة المنتجة هي ا  INAعلى الرغم من أن )مم 

 فيلم التيجان الثالثةبالنسبة لـ. هذا هو المعيار. والوحش حسناءال بمراجعة عمله في فيلمقمنا . يعرفه بعد 

Les Trois Couronnes يعيدنا إلى كان هناك قبل كل شيء نمط إطار . ، كان األمر معقًدا للغاية

مؤثرات لقد قمنا بالكثير من . فيها من إفراطمع كل ما يمكن أن يكون  ط القصص المصورةأسلوب ونم

 .ي شيء ، قدم ، سيجارة ، زجاجأل، في البداية ، اللقطات القريبة جداً من خالل  عمق الميدان

للحصول على يجري عليها الخدع والمثرات التي يجب أن هي  لقطاتهل كانت هذه ال :كاييه دي سينما

 ؟هذا ثل عمق الميدانم

. هناك العدسات المقطوعة الشهيرة. هذه مشاكل فنية معروفة ، فهي تعتمد على الحالة: ساشا فيرني

أو استخدمنا منشوًرا . لألمام ونقطة للخلف في نفس الوقت بإضافة عدسة نقطةيمكنك الحصول على 

وى األرض تماًما ، عادةً ما على سبيل المثال ، لكي تكون في مست. يسمح بعمليات ال تصدقمرشح 

نضع . بوضع الكاميرا بشكل عموديلنا ، يسمح  هذا الذي قمنا بهيتعين عليك حفر حفرة ، بينما ه

كثير ، ولكن كان لدينا واحد ال منه ال يوجد.  إكسسوار يجب العثور عليه إنه ... المنشور على األرض 

والحصول على نتائج رائعة  قًا ، فقد سمح له بالتخيلح وراء الكاميرا المصور ذلك  لقد ساعد. وكان جيًدا

كان ، وال  على نتيجة صل حبدون المنشور ، لم يكن ليو. كان يسير في ممر واستدار بالكامل. فنطازية

 ً يتبع الشخصيات ، يصعد إلى السقف ، يستدير تماًما وينظر إلى أولئك الذين . بإمكانه أن يظل واقفا

كما عرضنا أفالم . أو مؤثرات القصص المصورةهذا المنشور لعمل تأثيرات  تم استخدام. يسيرون خلفه

أنواع الصور المختلفة تماًما عن بعضها البعض ، أراد لنا راؤول أن  كافةنظًرا لوجود . كولورتكني



و كوداك ،  Fujiو  Agfaمختلفة ، ليس فقط باألبيض واألسود واأللوان ، ولكن أيًضا خام نصور بأفالم 

أنتجنا صوًرا . قمنا بتبسيطها قليالً ولكن ليس كثيًرا. الظروف ، كان سيختار واحًدا أو آخر حسب. عبالطب

كان هناك في الغالب . مع مجموعات الفالتر ، استمتعنا كثيًرا. ه ويريدهحتاجي مامتنوعة للغاية استجابت ل

Agfa  وKodak . كان علىAgfa ورالتكنيكول أن يقوم بأشياء تجعلك تفكر في Technicolor . كان

وبينما يسافر هذا البحار في جميع أنحاء العالم ، . بحاجة إلى عمل صور مختلفة تماًما عن بعضها البعض

إما  بناء ديكواراتهافإنه يصنع جميع موانئ العالم ، ولكن كل هذه الموانئ في العالم ، كان من الضروري 

تغيير كان البد من إلنشاء االختالفات ، وبيرسي ،  في البرتغال أو على حافة قناة سان مارتن أو في

الفكرة تساعد  ولكن كان من الجيد قبل كل شيء أن. ، كانت فكرة جيدةذلك ، يمكن أن يساعد  الخام الفيلم

في . كمخرجمن الجيد تقديم مراجع محددة من هذا النوع للنتيجة التي تريدها . تجسيد طلبهو على شرح

 لوحة المسروقةفي فرضية الأما في فيلم . ، كان هناك باألساس أبيض وأسود ولون فيلم مهنة معلقة حالة

وأشياء مثيرة  وأسولبه في فيلم الحسناء والوحش  ألكانهنري ، إنه أبيض وأسود مع اإلشارة إلى 

 .مروحة غير عادية ، قوس قزحإنها  لالهتمام للغاية مثل صنع العديد من الشموس ، واتجاهات الضوء

ولقطات  آخر؟ هل مراقبة صورمدير تصوير تحليل عمل  لمدير تصوير كيف يمكن :دي سينما هكايي

 ؟فيه والوحش هي التي تسمح لنا باستنتاج كيف تم التصوير حسناءال ومشاهد فيلم

أنه يكفي أن نسألهم ، أنهم قادرون على القيام بأي  المصورين ومدراء التصويريقول جميع : ساشا فيرني

ويفضلون مدير والدليل هو أن المخرجين يختارون . ا كذابون ، هذا بالتأكيد ليس صحيحاكلن. أسلوب

أجيبك ، سوف أكذب مثل الجميع سماذا بلذلك أنا ال أعرف . أو ذاك على آخر لصنع هذا الفيلم تصوير

ليس هذا بالتأكيد . ألكان وبعد ذلك ، سأفعل نفس الشيء ولقطات هنري يكفي أن أنظر إلى صور: وأقول

. رائعوتقني ألنني أحب صور ألكان إلى حد كبير أنه رجل ذو جودة عالية وفنان عظيم وفني . صحيحا

لن . أوالً ، ال يمكنني مقارنة نفسي بـ ألكان. بيننا ، لكن هناك بالتأكيد اختالفات كبيرةمترابطة لقد ذرات 

ة أن هناك أشياء ، عفوية فنية كاملة ليس من المثير لالهتمام خاص. تقني أو التكنيكطبخ المأتحدث عن ال

لدي شعور أنه ليس من . اآلخرمدير تصوير الذي يحلل أسلوب  محاولة لمدير التصويرتفلت من كل 

هناك جزء من التفسير بين الضوء . الصعب إنشاء الصورة ، بحيث يكفي فتح العيون والنظر بعناية

 .د نستطيع ان نترجم المعطىالتعومع القليل من . الموجود وما سيكون على الشاشة

 بعناية؟ نظرماذا يجب أن ن : كاييه دي سينما

أنا ال أتحدث عن األجهزة . جميلة على أي حال ، هذا ما هو أمام الكاميراالصورة ال : ساشا فيرني

ليس هو إما أن ما لديك أمام الكاميرا جميل أو ف. إنه مكياج. التي يمكن وضعها على الكاميراواألدوات 

، إذا لم تتح لك ، ماذا بوسعك أن تفعل لجعله جميالً؟، فما الذي يمكنك فعله  كن جميأليإذا لم و. ككذل

؟ بدون وفحصه  لتحديد المكانوإمكاني ، المناسب للتصوير والساعة المناسبةالفرصة الختيار الوقت 

هذا هو . كنك القيام به، ليس هناك الكثير الذي يم( حدث فقط عن الضوءأت،  أو الكادرالتحدث عن اإلطار

 Cahiers du كاييه دي سينما في أنتمنحتاج إلى مراجع ، . ما يجعل الصورة الجميلة في المقدمة

Cinéma ال يمكنهم الوصول إلى هذه  صورينلغة معقدة للغاية ، ولكن عليك أن تصدق أن الم م، لديك

فأنت بحاجة إلى  مرجعية صوريةأن تقدم له  يجب عليك أن تظهر لهم الصور ،. الكلمات بشكل عام

أي شيء يمكن أن نقوله عن مشروع الصورة ، يهمني ، يمكن . بالنسبة لي على األقل. مراجع الصورة

هذا هو السبب في أنني . يمكنني أن أسيء الفهم. أن يؤثر علي ، يمكن أن يؤدي أيًضا إلى سوء الفهم



للوحة المسروقة كان من الرائع االتفاق بييننا عندما كان لدينا مشروع  فيلم فرضية ا .أفضل المراجع

بعد ذلك يمكننا أن نصنع فنطازيا صورية ونفعل مانريد لكن على مرجعية  صور فيلم الحسناء والوحش 

 .المرجعية التي ترشدنا موجودة هنا ومعروفة لدينا

 أجرى الحوار يان الردو وميشيل شيون

 جواد بشارة. ترجمة د

 :عن

 519العدد  7515د خاص عن راؤول رويز آذار كاييه دي سينما عد

 591العدد  7511كاييه دي سينما عدد عن أساليب ومناهج اإلخراج أكتوبر 

 575-571العدد  7511كاييه دي سينما عدد خاص مزدوج عن مارغريت دوراس حزيران 

ز تمو-سينماتوغراف عددين خاصين عن مدراء التصوير تحت عنوان الصورة الجديدة  حزيران 

  97 -91العدد  7517





 


