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 :  المناهج واالتجاهات الفنية
 

ان طبيعةةا اؤيةيةةا اؤنةةج ي نخرخةةل ملةةيف اؤعمةةي اؤ  ةةج هةةج اي يةةا ن  ي ةة  ؤع ل ةةي  
شاي مةن اة ن نلة  ناؤميئيا  مل يمنلا  من نق يا هج اؤنعبيي عن االحداث اؤدياميا ا مل ن

اةلي االسلؤيب نلضع ؤمعلييي ه يا قلدية على بل ية انرل  ه ج محةدد مةن ارةي اي ةلي االه
،  ذؤ  عبي يةيا رديدة ي طلق من لالؤخةل ؤم اابةا اؤنج يخدف من  يائخل اؤعمي اؤديامج

اؤنطةة ي اؤنةةلييلج  اؤحضةةليت ؤلمرنمةةع  اؤمنتيةةياح اؤنةةج ن ةةلحب  مةةن لةةالي نةةياا   نعةةدد 
اؤنةةةج يلضةةةع اؤيخةةةل اؤعمةةةي اؤ  ةةةج هةةةلؤ ن عم مةةةل   اؤسةةةي مل علةةةى  رةةة   اؤ  يةةةااؤم ةةةل   

 اؤ  يةةاحلؤةةا مسةةنمية مةةن اؤنطةة ي بسةةبب االنرل ةةلح اؤل ةة ق قةةد  رةةدح   سةةخل هةةج 
اؤمنمية  اؤةذت سةل   هية  اؤم  ةي ن  اؤم اةي ن  اؤمنعددة اؤنج احن نخل من لالي اؤ شلط

بةلن اؤسةي مل  اؤ  ل  ن اؤةذين سةع ا اؤةى ايرةلد ق اعةد  مالمةا  ةذا اؤ ةن،  يماةن اؤقة ي  
مثلنةة  اهةةال  وااللةة ين  نطةة يح هةةج انرةةل ين يئيسةةين م ةةذ بةةداينخل، االنرةةل  اال ي اؤةةذت

يعنمةةد علةةى نرسةةيد االحةةداث هةةج ع  ينخةةل امةةل هةةج  ؤةة ميي ،   ةة  االنرةةل  اؤةة اقعج اؤةةذت
اؤطبيعا  االنرل  اؤثل ج اؤذت ياهق اال ي    مل مثلن  اهال  ور يف ميلي   اؤنةج اعنمةدح 

 على اؤليلي  اؤ  نل يل باي مل هيخل من سحي  نش ي   ذانيا.
اذ ان نعةةدد االسةةلؤيب  ين غلؤبيةةا االنرل ةةلح اؤ يعيةةا.م خرةة ةةذين اؤ  نقةةع ضةةمن

ؤلميحلةةا اؤيا  ةةا  طبيعةةا   اؤم اقةةف  االنرل ةةلح  ةة  مةةل يحملةة  اؤ  ةةلن مةةن  عةةج  اديا 
اؤ م يا اؤنج ندهع  اؤى اؤن ر    ح  ابناةلي اسةلؤيب رديةدة ينرةل   مةل  ة  سةلئد  اؤحقبا

هةق ادق اؤن ل ةيي عبةي اؤيةا ؤاةج يشةاي م رة   اؤميئةج     اؤسعج اؤى اؤنحيي مةن اؤقية د
 بمل يمنلاة  اؤ  ةلن مةن حةؤ  يةيةا رديةدة معبةية عةن اؤ اقةع  اشنتلي اؤ سلئي اؤنعبيييا

يح اؤلطةلب اؤمعلش باي ن لقضلن    ذا مل رعي اؤ ن اؤسي ملئج يمنل  ل   ةيا هةج طة
اؤمنلقج  مللطبا اهاةلي    مشةلعي   عبةي نحديةد اسةؤ  ق اعةد  اؤميئج  مدى نأثيي  هج

اؤنةج نعاةؤ ا ميةا نطة ي نلة  اؤميحلةا اؤ م يةا  مةدى قيبخةل ا  بعةد ل  اؤ  يانرل لح اال 
 مةةن اؤ لحيةا اؤنلييليةةا يما  ةل ان  قةة ي بةلن اؤ قطةةا  عةن اؤمرنمةةع. يقة ي و  ةةيت اريةي 

  ؤخل مل يشب  االرملع وهج هي سلاؤنج اثليح م ذ اؤبدايا ا نمل  اؤملن ين  اثليح من ح
يةي اؤرديةدة  ةذ    حةن   ع ةج يشةلعيتي ؤشةلعيت ؤ سةيلا اؤنعب   ةج اؤطةلبع  اعلى االقي

اال  ةا، ال ةح شةلعييا اؤسةي مل  بلؤمع ى االاثي انسلعل  ؤلالما هبلؤ سةبا اؤةى م  ةيت نلة 
ننطلبق هج اؤ قح   س  مع اسنلخل  علؤ  ليةلؤج  مةع سة ييلؤيا ناة ن ااثةي  اقعيةا مةن 



 2 

 ؤخل نبعل  ؤبعض ا مةلط نطة ي اؤطةلبع اؤ اقع اؤي مج  مع ن لسق اؤم ض علح اؤنج ين  ن ل
 عدح قييبا ردا  من اؤم سيقى. اؤحقبا اؤسيم   ج،  من   ل حدث ان اؤسي مل هج نل 

ؤةةذا يسةةمى ؤةة ت دت رةةل ينج  ةةذين االنرةةل ين اؤمن ةةل يين بةةلؤ اقعج  اال طبةةلعج 
ين  يبد   اضحل  ان االلنالف بين اؤنسمين -بي مل يسمي    يت اريي بلؤ اقعج  اؤشلعيت

هقةط.  بةلؤطبع هةلن م ةطلا اال طبةلعج ياشةف     ح ي نسميا اال طبلعج ا  اؤشةلعيت
عن اؤميي اؤنشايلج هج حين ان م طلا اؤشلعيت يميةي اؤةى اؤن سةيي االدبةج.  ايةل  اةلن 

اؤنسميا ح ي اال طبلعج ا  اؤشلعيت اؤذت ياشف عةن  ةع با احنة ا  النالف م طلا 
ين االنرةةل ين  ةة  حقيقةةا شلل ةةا ال يماةةن م ةةطلا منالمةةي ؤلنسةةميا هةةلن  رةة د  ةةذ

د هج ض   اؤنط ي اؤحل ي هج مرلي اؤ ن ؤذؤ  يشيي وبل ان . ان اؤسةي مل نعنمةنرل لخل 
ا  خةةل مةةن اؤ اقةةع   ةةذا يع ةةج ان  ةةذا اؤ اقةةع  ةة   اقةةع علةةى اؤ اقةةع  ا خةةل نحقةةق املؤخةةل ؤ

اؤنعبيةي  ؤاةن  ماةل ج  ان اؤ اقةع اؤسةي ملئج  ؤةيؤ  اقةع مةلدة اؤم ضة ع ا   اقةع  ب يت
  اقع اؤمالن اؤذت بد    ؤن نا ن اؤ  ي اؤمنحياا سي مل.

 يعنقد وبل ان  ان اؤ اقعيا غيي مينبطا ؤحد مل بدقا اؤ قي  ا مل بلعنقلد اؤمشل د 
اؤم ة ية  ين لعةي معخةل  هج ا ي  ذا اؤ قي اؤذت يرذب ا نبل  اؤمشل د ؤمنلبعا االحةداث

ؤةةذا  نضةة ج اؤطبيعةةا اؤم ضةة عيا  ، مةةل يحن يةة   ينةةأثي بخةةل مةةن لةةالي نسةةريلخل ؤلماةةلن
ؤلن  يي اؤ  ن غياهج   ا اؤخدف ا  ةل مضةطي ن ان  قبةي ا اقةع  رة د اؤم ضة ع اؤةذت 

ينمنع اؤن  يي اؤ  ن غياهج بمي ة ي ن  هخ  نقليد م ض ع املم ل أت هج اؤ ملن  اؤمالن، 
 معي ا هج  ذا اؤنح يي ؤل اقع من اؤشج  اؤى مل يمثل .

   اؤ اقعيةا مرةيد اؤنسةريي ا  اؤ قةي اؤحيهةج ؤالشةيل  ا  االحةداث   ةج  قد ننرل
 ن  نةلف ذؤة   ة يا  ليلؤيةا مةن بذؤ  نن ر    ب اؤمضم ن ال اؤى   ا ي االشةيل  هياة

اؤنةةج ين ةةيد  قض بةةين  ةة ا ي االشةةيل   ر  ي ةةل و بمةةل ان اةةي  سةةط م حةةل  ؤالشةةيل اؤن ةةل
حيةةل بلؤيغبةةا هةةج ن ةة يي اؤحيةةلة اؤملديةةا بلمال يلنةة  الي ةةلؤ  هةةلن اؤسةةي مل هةةج ن ةة ي ل ن

اؤعلبية، اؤحيلة هج ااثةي اشةالؤخل   اال ، حشة د اؤشة ايع، االيمةل اح اؤع  يةا  اال طبلعةلح 
 اؤسييعا  ج بيح ق يد ل.

علةى ن ة يي اؤحيةلة  رعلة  ا عاةلؤ ؤطبيعةا  بطبيعا اؤحلي ينس  بقدية اؤ ةن   ذا
يسةري مةل م رة د املمة  مةن ؤن ة يي اؤةذت اؤحيلة اؤي ميا عبي اؤ سيط اؤملدت اال     ا

و ؤخذا هلن ااثي االعمةلي ابةداعل   ةج نلة  اؤنةج ننة لى عمةق   نسريلخل   قلخل احداث ين
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اؤمضم ن ا  اؤنريبا اال سل يا اؤمعلشا  ين  عيضةخل هةج اطةلي مةن اؤبسةلطا  اؤسالسةا 
ح اؤ اقعيةا   ةذ   ة ا اسلسةيا  ياية ة مخمةا هةج م طلقةل اؤ ن اؤياقةج  اؤرمةلي اؤمبةدع، 

ايااةل ي م ؤةع بعبةلية اؤطبيعةا  قةد ضةبطح هةج ي   اسؤ رملؤيا  هلس يا ؤةذا هةلن ام ل 
اؤ عي أت ان اؤ ل  ااثي مالئما ؤنسريي االحداث  االشيل  اؤنج قد نت ي  هةج اؤحيةلة مثةي 

 حياا  يقا مثال  ا  حياا م را هج سلقيا.
  هةن اؤ لة  هةج اؤنعبيةي عةن   ذا اؤن  يي اؤدقيق ؤن ل ةيي االشةيل  ا مةل ي  ةيد بة

اؤ اقع  مدى مالمسن  اؤحيلة اؤطبيعيا ؤلبشي  هج ن ة يي اؤحيةلة  حيانخةل نشةاي اؤمةلدة 
ان ؤاةةي  ةةل ع هلةة  داهعةةين ؤةةذا يةةيى ايااةةل ي  االسلسةةيا اؤنةةج يسةةن د عليخةةل اؤعمةةي اؤ  ةةج

ذا محنملةةين داهةةع اؤ اقعيةةا  داهةةع اؤشةةاليا، نحطةة  اؤشةةاليا اؤمعلؤرةةا اؤسةةي ملئيا هقةةط ا
ؤنلةة  اؤسةةلطا اؤنةةج ؤخةةل. ؤاةةن اذا اسةةنلدمح  عملةةح مةةن نلقةةل    سةةخل مةةن د ن  عةةج

 ةل عج االهةال ، ان  لحاسنلدامل  سليمل  هل خل نسلعد هج اؤقيل  بلؤ ارةب اؤثةل ج مةن  اربة
  دلي اؤى اؤ اقع   ت ق هي .

  ةة  بةةذؤ  يقةة   بنسةةريي اؤ اقةةع عةةن طييةةق  سةةلئل  اؤنعبيييةةا  اؤنق يةةا  اشةةف 
ن طييةةق اؤنعبيةةي اؤةةدقيق ؤاةةي م ل ةةي اؤحيةةلة اؤي ميةةا  نقةةدمخل عبةةي اؤ سةةيط اؤ اقةةع عةة

اؤ لمج.  ؤ  يلبةث م خة   اؤ اقعيةا ان نطة ي عبةي اؤ  ييةلح اؤمباةية ؤريةي مةن اؤم  ةيين 
يبيي   اؤذت يأى هج  مط اؤنعبيي اؤرديد  ذا ع  ي النالف ؤيقف هج مقدمنخ  ومليسيي 

هلؤسةي مل  ةج هةن اؤ اقةع ثي هج لل ين  اؤ اقعيا واسلسج مع  سلئي اؤنعبيي اؤسلبقا ينم
ي مل يمان من امل ا  بةلقيب مةل يماةن مةن اؤحقيقةا بلمال خل  قي اؤحقيقا اؤ ل ية با  ان

 من د ن نتيي  بلالد اح اؤدقيقا اؤنج نلنق اؤسي مل بخل.
 م يةةا  هةةج عمليةةا اؤبحةةث عةةن م خةة    حقبةةا يبةةد  ان نلةة  اؤطي حةةلح اسةةنميح 

اؤى مل    ه ق اؤ اقع  على اؤيغ  من االلنالف اؤشلسع مل بةين االث ةين  اؤ اقع  اؤسعج
 رةد ان اؤاثيةةي مةةن  ةةذ  االمةة ي قةةد نبلة ي هةةج نرةةليب اؤنيةةلي االؤمةةل ج اؤمسةةمى واؤاةةلمييا 

اؤعشةةةيي لح  اؤ اقعيةةةا االيطلؤيةةةا  حقبةةةااؤسةةة هينيا هةةةج  ة  هةةةج اؤسةةةي ملآا  اؤمةةةي  *شةةةبيي 
 اؤرديدة.
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ان  ةةذ  عةةن ا نملمةةلح ذؤةة  اؤنيةةلي حيةةث ااةةد  ح ب ضةة *ؤقةةد عبةةي واةةليي مةةليي 
اؤمديسةةا نقةةد    سةةخل هةةج اؤ ةةل ي  ال خةةل عةة دة اؤةةى اؤ اقعيةةا  اهالمخةةل اذ ننللةةى عةةن 

شةةبلح  اؤطتةةلة  نخةةي   رخخةةل شةةطي االشةةللق اؤبسةةطل  ؤن ةة خ  هةةج حيةةلنخ  اؤي ميةةا اال
  هج بيئنخ .

اؤشةةج  اذ   يبةةد  ان  ةةذا اؤم قةةف اؤةةذت عبةةي ع ةة  ومةةليي  قةةد ب ؤةة  هيةة  بعةةض
ا با طلبع االهال  نضليمج ؤلحباا مثال  نحطيمل  ؤذؤ  اؤقسط اؤبسيط مةن اؤ اقعيةا اؤنةج 
الن يحملخل  ذا االنرل  هج اؤنعبيي عن اؤ اقةع  عاسة  ؤطبيعةا اؤمرنمةع  اؤحيةلة ؤي ميةا 

عةين اؤحقيقةا ، اؤةذت يهةض أت اعةداد  –اؤسلئدة. امل ود يتل هيين ف  مةسؤ واؤسي مل 
يهضةة  ؤالسةةن دي   اؤممثةةي  اؤمايةةلف  اةةي مةةل نعنمةةد عليةة   ياف بمةةل هةةج ذؤةة مسةةبق ؤاللةة

اؤسةةي مل اؤنقليديةةا  اال قيةةلد ؤلاةةلمييا اؤنةةج  ةةج عةةين م ضةة عيا ااثةةي مةةن اؤعةةين اؤبشةةييا 
  سخل بسبب حيلدينخل اؤمعنمدة على االؤيا اؤميال يايا   ة  يةيى ان اؤعمةي اؤلةالق يبةدأ 

  اؤاثيي من اؤ قد  ؤة  نثبةح رةد ا ل اؤعمليةا اال ين ف  ييا وهي من اؤم  نلف  قد  ارخح
اسةن لدح م ة  اؤسةي مل اؤنسةريليا ااثةي مةن اؤي ائيةا  هيمل يلق وم  نةلف اؤ قةلئع  اؤةذت 

  ج اؤ ن اؤ حيد اؤذت يعبي عن اؤ اقع   س .واؤسي مل  ؤذا هلن
لةى ؤقةدينخل ع ج اؤنج نعبي عن اؤ اقع بةلؤ اقع   سة   ذؤة    بذؤ  نا ن اؤسي مل

ورةلن  امل هيمل ينعلق بلؤ اقعيا اؤ ي سيا اؤنةج سةل   هيخةل اؤمشلعي اؤنسريي  اؤنأثيي هج
هيت   يي  اي     ي ؤخل وا ديي  بل ان  هخج اؤ اقعيةا اؤبةديي ؤل اقعيةا اؤسة هينيا هقةد يأح 

ان ينضةةل ي اؤةةى اد ةةى حةةد مماةةن مقلبةةي اسةةنلدا  اؤلقطةةلح اؤط يلةةا  بةةلن علةةى اؤم  نةةلف
 ؤمرلي  االاثةلي مةن اسةنلدا  اؤلقطةلح اؤبعيةدة  ن ضةيي اؤشلشةا اؤعييضةا ا خلي عمق ا

 مةة ذف اؤةة اقعج. اذ ناةة ن ؤخةةذ  اؤميةة اح  اؤن ةة يي اؤملةة ن  اؤنةةج  ةةج رميعةةل  م لسةةبا ؤال 
 اؤ  لح اؤنج يمثلخل اؤ ن اؤسي ملئج اؤ سيلا ؤرذب اؤرمل يي ؤمنلبعا االحةداث اؤدياميةا 

ملةةيف اؤ لةة  هةةج  ية  ميرعيةةا هلسةة يا يسةةن د اؤيخةةل اؤن لعةةي معخةةل  هةةق يةيةةا رديةةدة معبةة
اؤاشةةف عةةن اؤحقةةلئق اؤنةةج يعةةل ج م خةةل اؤمرنمةةع عبةةي اؤيةةلح اشةةنتلي اؤ سةةلئي اؤنعبيييةةا 

  هق اؤم خ  اؤذت يلضع اؤي  اؤعمي اؤديامج.
ي طلةةق هةةج نحديةةد م خرةة  اال طبةةلعج مةةن  ل ا طبلعيةةا وي د ؤةةف اي خةةلي   هقةةدامةة

ان اؤ اقع شج   اؤ اقع اؤ لمج شج  الي  ان اي مل يقد  عدة اعنبلياح ؤعي من ا مخل و
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مةةن اؤةة     عبةةي  ةةذا اؤ سةةط اؤنعبيةةيت  ةة  حلؤةةا ال نشةةب  اؤ اقةةع  ا مةةل نللةةق ؤةةدي ل حلؤةةا
بةةلؤ اقع م طلقةةل  هةةج ذؤةة  مةةن نلةة  اؤسةةيلقلح اؤعلميةةا هةةج قةة ا ين االب ةةلي  اؤضةة    علةة  

 اؤ  ؤ اؤرشطلؤنج اؤذت الن احد مةيدي .
اؤشةاي  اؤنق يةا  لالي ن ايةداح واي خةلي   اؤةى ابةيا   طبلعيا  من بذؤ  نا ن اال 

هللشاي   ل   ي ا دياميا  رملؤيا  من لالؤ  يمان اي لي اؤمع ى  اؤنق يا ايضل   سيلا 
واؤعين اؤبشييا  مثلخةل عدسةا اؤن ة يي نعمةي هةج  ضةع  ؤذؤ  هلن ؤنلايد  نحقيق اؤشاي

مةةن مرةةلي اؤيةيةةا   ةةج اؤنةةج ال نل يخةةل  لةةلق   ةةج ال نسةةنطيع م ةة  ان نلةةنقط االرةة ا 
ؤخةذا قةد قيي ةل مةن قبةي مبةدا   لمةل  اذا ايدح ان ا ة ي ماعبةل   اشيل  الةيى مةن املمخةل، 

لي اؤ ضع اؤذت ؤا اؤن  يي بي ا   من ذؤ  ان النهل   ال يا ي ج ان ارعل  هج من ل ي ا
 انلذ  من اؤشج   اؤمالن اؤذت اضع  هي .

ي ينعةةل   المةةل ضةةعف االحسةةلؤ اؤطبيعةةج بةةلؤ اقع ؤةةذا هةةلن اؤحةةؤ برمةةلي اؤشةةا
هنيايةة  اال طبةةلعيين علةةى اؤشةةاي  اينبلطلنةة  رعةةي قيمةةا اؤعمةةي اؤ  ةةج نامةةن هةةج اؤن  ةةي  

يةيى ا ة  ؤاةج  ةدي  اؤشةاي وال  حنةلف اؤةى ان  ةأنج مع ةل  حنى ان وااليةف بةي ، اؤشالج
نلد ا  علالنخل...  اي  ال نحنلف اؤى ان  ع بشج  من اؤحيلة ا  بمعيها اهالي ل  شة  خل،

 مل  حنلف اؤى ان  أنج مع ل ب     احسلؤ بلؤشاي  اؤل ن.
ؤةةذا هةةلن اال طبلعيةةا نسةةعى اؤةةى اؤنحةةيي مةةن اؤنقلؤيةةد اؤ اقعيةةا  اال نمةةل  بلؤيةيةةا 
اؤذانيةةا ؤل  ةةلن   رخةةا   ةةي  هةةج اؤنعلمةةي مةةع اؤم ضةة علح  اعةةلدة نشةةالخل أت اال نمةةل  

  ا طبلعلنةة  اؤذانيةةا حةة ي اؤم ضةة ع  اؤعمةةي اؤ  ةةجبيةيةةا نشةةني  هيخةةل احلسةةيؤ اؤ  ةةلن 
 عمليا نحليي  نيايب اؤع ل ي اؤميئيا اؤنج ينا ن م خل اؤعمةي اؤ  ةج  اؤيةا اشةنتلي نلة  
اؤع ل ةةي هةةج اؤلطةةلب اؤميئةةج ؤاةةج يرسةةد اؤيةيةةا اؤذانيةةا  هةةق اسةةؤ  ق اعةةد اؤمةة خ  

 اح اؤب ةييا ؤاةجاال طبلعج اؤذت ي طلق م   ملةيف اؤعمةي   عمليةا  ةيلغا نلة  اؤم ةيد
 يي اؤردي  اؤمنعا هج اؤ قح   س .يرعي م خل   ية ابداعيا ا يلا نث

 ال يع ي اؤ  لن هج اؤ ل  اؤ اقعج على  رخا اؤ  ي اؤلل ا هخ  وينر  اؤى مح  
م ةة  باي يةةا اؤن ةةل ي...   رةة د  ؤي سةةا اؤمرةةلي ؤملدنةة    ةة  ااثةةي ا نملمةةل  بلؤةةذت يعةةيض

 اؤى اسل ب غيي ميئج اسل ب ال يل ح اال نبل  ؤذان . علدة يخدف هلؤسي ملئج اؤ اقعج
هةةج حةةين يخةةن  ملةةيف اؤعمةةي هةةج االهةةال  اال طبلعيةةا بةةلؤنعبيي عةةن  رخةةا   ةةي  
اؤلل ا حيلي اؤ اقع حنى ان اال طبلعيين ي ضل ن االملان اؤدالليا  االهال  ذاح اؤشةاي 
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يف . مثلمةةةل اةةةلن رةةة  م سةةةني بيةةةدلي اؤ  ةةةلن هيخةةةل  اضةةةحل . امةةةل و   اؤمتلةةةق اذ ياةةة ن نةةة
احةد ي اد  هخة  يعنقةد  من مةيدت عل  اؤة  ؤ اؤرشةطلؤنج اةلن وم سةني بيةيف  واي خلي  

مثلمل    علمل  اؤ  ؤ من مديسا اؤرشنلؤح ان اي نريبا  ج عالقةا بةين اؤرة    اؤاةي 
 ية هةج ان يحةدد نلة  اؤعالقةا اذ بةدا لل ينة   ان اؤعقةي  ة  اؤةذت ؤة  اؤقةد أت بين اؤشةاي

عقليةا هةلؤى رل ةب اؤلل ةيا  سني بييف وان ي ةف اؤلة اق اؤسةي ملئيا بل خةل اضحل  ؤم 
اؤحياةةةا يالحةةة  ان اؤ ةةة ي اؤقييبةةةا    ايةةةل اؤاةةةلمييا نن ارةةةد ال ؤمرةةةيد  جاالسلسةةةيا   ةةة

خةةل مما ةةل   ؤاةةن اطييقةةا لل ةةا يعمةةي بخةةل اؤعقةةي لاؤعدسةةلح  اؤاةةلميياح اؤنةةج نرعةةي عم
  يطلق علي  ا طالح اال نبل 

ي اؤقدية علةى اال نبةل   نحليةي  نيايةب اؤمةديالح اؤ ة ييا اؤنةج  بذؤ  يا ن ؤلعق
يلنقطخل من اؤطبيعا  اؤسعج اؤةى لة ن نلة  اؤ ة ي هةج اؤةذااية هةج حةين ناة ن ؤلسةي مل 

مع ةى  ل ياة ن ؤلعقةي اؤقةدية علةى رعلخةل ذاحاؤمقدية علةى نسةريي اؤحياةا  اؤنةج بم ربخة
ؤذؤ  وهلؤنل  ي ن مثلة   .يي  اؤنيايب اؤنحل ملدت نشني  هي  اؤح اؤ االليى هج اال  علي

مثي اؤسي مل من حيث     سيط ؤ قي اؤ  ي اؤمنحياةا  مةن ثة  هخة  يسةنلد  اثيةيا  مةن 
 امال لنخل  اسلؤيبخل  اد انخل  اذؤ  هل    سيط ؤ قي اؤديامل.

عةدد مةن اؤ ةي ق اؤر  ييةا بةين االنرةل ين اؤة اقعج   قد حدد وؤ ت دت رةل ينج 
هةج  اؤنةج يعنمةد ملةيف اؤعمةي اؤ  ةج اؤ  يةاق ننعلق بر  ي اؤيةيةا  اال طبلعج   ج هي 

 اي يا ن ل ؤ  ؤع ل ي  اؤميئيا   سلئل  اؤنق يا.
اؤ اقعج يخدف اؤى ايخل  اؤمن يف بلن مةل يةيا  هةج اؤ لة   ة  هةج اؤ اقةع مةن لةالي  -ا ال:

  االلنيةةلي االقةةي  ضةة حل  ؤلمةةلدة اؤم ةة ية بي مةةل اال طبةةلعج ال يخةةدف اؤةةى االيخةةل
 بلؤ اقع بي يسعى اؤى نش يخ  من لالي اعنملد  على اؤطي   اؤ مذرا.

االهةةال  اؤ اقعيةةا نميةةي اؤةةى مشةةلياا اؤرمخةة ي الن ا ةةداهخل ضةةم يا ننطلةةب مةةن  -ثل يةةل :
اؤمن ةةةيف مشةةةلياا هةةةج اؤةةةيأت مةةةع  رةةة د نلميحةةةلح ب ةةةدد متةةة ى بعةةةض اؤلقطةةةلح 

  اؤمنلقج هيخل سلبج. اؤمشل د امل االهال  اال طبلعيا هنميي اؤى  ض ح اابي 
االهةةال  اؤ اقعيةةا نةاةةد اال نمةةل  بلؤمضةةم ن  ؤةةيؤ اؤشةةاي  اؤنق يةةا. اذا مةةل رةةل   -:ثلؤثةةل  

 االهال  اال طبلعيا نميي اؤى اال نمل  بلؤشاي  اؤنق يا. امل اؤ  ي بي خمل
اؤ اقعيةة ن عم مةةل  ييغبةة ن هةةج اؤح ةةل  علةةى االسةةنمياييا اؤمال يةةا ؤلحةةدث  ؤةةذؤ   -يابعةل :

 ن اؤةةى ن ضةةيي اؤلقطةةلح اؤعلمةةا بسةةبب مةةن مقةةدينخل علةةى ابقةةل  اؤعالقةةا بةةين يميلةة
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اؤشةةل ق  مةةل يحةةيطخ   اال طبةةلعيين يميلةة ن اؤةةى ن ضةةيي اؤلقطةةلح االابةةي اؤنةةج 
 ع اؤ ضل  اؤحقيقج اؤى سلسلا من االر ا  اؤن ضيليا ؤلاي.طنق
ااثةي مشةل د   اؤ اقعي ن يميل ن اؤى نر ب   ايل اؤن  يي اؤمنطيها حيةث ان  -للمسل :

ن  ي من مسن ى  ا يا   ي اؤعين اؤبشييا.     ي ضةل ن اؤح ة ي علةى ا ضةا 
بلؤ  ية االاثي  ض حل  ؤلشج  بي  يةيا ؤلم ض ع.  اال طبلعي ن ال يخنم ن دائمل  

بلؤ ةة ية اؤنةةج  سةةنطيع مةةن لالؤخةةل ابةةيا  اؤشةةج   ان اؤلقطةةلح اؤمنطيهةةا اؤ  ايةةل 
 نشنمي غلؤبل  على نش يخلح.

اؤةا ؤلن ة يي اطالقةل  بةلن   ةل   ال يعلة اؤة اقعج ييغةب هةج ان يرعةي اؤرمخة ي  -:سلدسل  
 يي اال نبل  ب  ية دائما اؤى  ر د ل.اال طبلعج يث

مةةل ينعلةةق بللنيةةلي   ايةةل اؤن ةة يي هياؤةة اقعج ي قةةلد دائمةةل  ؤالحنمةةلي اؤ ي يةةلئج  -سةةلبعل :
ل اؤدياميةةةةةا  اال طبةةةةةلعج ي قةةةةةلد هةةةةةج النيةةةةةلي   ايةةةةةل اؤن ةةةةة يي ؤمةةةةةدى  ةةةةةالحينخ

  اؤسليا ؤ ريا.
اؤ اقعج يميي اؤى اسنلدا  اال لية ضمن م لدي ل اؤطبيعيا امل ا ة  ي ضةي غلؤبةل   -ثلم ل :

ا   ال يميي اؤى اسنلدا  اال ةلية  د  لل ا هج اؤمشل د اؤلليريا. اذؤ اؤ  ي اؤسلئ
يعيةا الغياض يم يا.  اال طبلعج يميي اؤى اؤنش ي  اؤمنعمد ؤل مةلذف اؤضة ئيا اؤطب

 امل ا   يحمي اؤ ي  اؤض   دالالح يم يا.
اؤ اقعيةةةة ن يسةةةةنلدم ن اؤلةةةة ن ؤاليحةةةةل  بةةةةلؤر   اؤمةةةة اف  اؤنعبيةةةةي اؤمل ةةةةف  -نلسةةةةعل :

السنلدام  اؤيمة ت  اال طبةلعي ن يتةلؤ ن هةج االسةنلدا  اؤيمة ت ؤلة ن  رعلة  ذاح 
 مضلمين داؤا.

اؤبةةيت واالعنيةلدت  ؤاةج اؤ اقعي ن ي ضل ن اسنلدا  اؤعدسلح من سةطا اؤبعةد  -علشيا :
يقلل ا من اؤنش ي  اؤذت نحدث  اؤعدسا اؤى اؤحد االد ى.  اال طبلعي ن يميل ن هةج 

 االغلب اؤى ن ضيي اؤعدسلح  اؤميشحلح اؤنج نتيي سطا اؤ اقع.
يميةي اؤمليرة ن اؤ اقعية ن اؤةى اسةنلدا  اؤنا ي ةلح غيةي اؤيسةميا اؤمل نةا  -احد عشةي:

ؤ ةةة ي  ال خةةةل عديمةةةا اؤب ةةةل   نةةة حج بلؤنينيةةةب ؤل  ةةةي حيةةةث ناةةة ن مثةةةي  ةةةذ  ا
االعنبةةةلطج  يضةةةحى   ةةةل بلؤشةةةاي مةةةن ارةةةي اؤحقيقةةةا.  اؤمليرةةة ن اال طبةةةلعي ن 
يميل ن اؤى اسنلدا  اؤنا ي ةلح اؤنةج نياة  علةى اؤن ةلمي  االاثةي شةاليا هلالشةيل  
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نبةةد  ااثةةي ا ن لمةةل  هةةج امال خةةل دالةةي االطةةلي  يةةن  م ا  ةةا االشةةالي بدقةةا ااثةةي. 
 ج   ل بلؤحقيقا من اري اؤشاي. يضح

اؤ اقعيةة ن يميلةة ن اؤةةى اسةةنلدا  االطةةي اؤم ن حةةا ؤاليحةةل  ب رةة د امنةةداد  -عشةةي: اث ةةى
ؤل  ية لليف االطلي  اال طبلعي ن يميل ن اؤى اسنلدا  االطي اؤمتلقةا  اؤمشةد دة 

 هلؤمن يف ييى اؤعلؤ  دالي االطلي.
غيةةي قليلةةا ال نقةةي  حةةدا  بةةين  اؤ  ةةي ان غلؤبيةةا االهةةال  م ةةذ سةة  اح  ممةةل يل ةةح

  وهل ةة  غلؤبةةل  مةةل ال  ةةيى اهالمةةل   اقعيةةا اؤةة اقعج  اال طبةةلعج امةةل يةةيى وؤةة ت دت رةةل ينج
ان  ةةذا  للؤ ةةا مثلمةةل ال  ةةيى غلؤبةةل  اهالمةةل  نسةةنلد  االسةةل ب اال طبةةلعج بشةةاي لةةلؤق

ؤمحةدد اؤندالي هج اثيي من االحيةلن ن يضة  طبيعةا اؤم ضة ع  اعنمةلد اؤسةيلق اؤةديامج ا
 هج عمليا نحليي  نيايب اؤلطلب اؤميئج.

 
 ؛  االتجاهات الواقعية

نرسةيد االحةداث ا  االشةيل  اؤال اقعيةا ؤيعد اؤعمي اؤ  ج  احد اؤ سلئي االسلسةيا 
لةى رعةي بلشالي غليا هةج اؤتيابةا  اؤنطةيف  بمةل يمنلاة  ملةيف اؤعمةي اؤ  ةج مةن قةدية ع

 ميا عبي اسنثملي اؤع ل ي اؤميئيا  اؤ سلئي اؤنل  ي  ج هج غليا من االاؤلطلب اؤميئج 
ؤلعمي اؤديامج من لالي  يلغا نل  اؤع ل ي  هق اؤم خ  اؤذت يةسؤ   نشايلا اؤنق يا

ميرعيلنةة  اؤ اييةةا  اؤ لسةة يا اضةةلها اؤةةى مةةل ننطلبةة  ضةةي ياح اؤميحلةةا ا  علةةى ضةة ئ  
 اؤن رةة  اؤةةى اؤ م يةةا اذ بةةي ح عةةدة انرل ةةلح ه يةةا رديةةدة ن ةةلقض مةةل  ةة  سةةلئد  اؤحقبةةا

احةةداث نتيةةي هةةج عمليةةا اؤطةةيح ؤاةةج ي ااةةب اؤنتيةةياح اؤمسةةنمية هةةج اؤمرنمةةع  اةةذؤ  هةةج 
عمليا اؤنرديد هج اسنلدا  سيلقلح ننطلبخل اؤميحلا اؤ م يةا ا  اؤسةعج اؤةى ايرةلد بةدائي 

 يسن د اؤيخل مليف اؤعمي اؤ  ج ع د معلؤرن  ؤلم ض ع اؤديامج.
 

 اؤ اقعيا اؤرديدة-1

 ع ةةدمل بةةدأ   ةةل  وم سةة ؤي ج  اؤ لشةةج ي خةةلي  خةةي هلةة   1942  هةةج ا الةةي عةةل
واؤنسلط  ا  واؤسيطية  ؤلمليف وؤ اي   هيسا  نج  اؤمةلل ذ عةن ق ةا االديةب االميياةج 
وريمؤ اةين  بع ة ان ومة  ع اؤبييةد يةدق اؤرةيؤ مةينين دائمةل    اؤةذت بةدأح مةن لالؤة  

سةلؤ اؤ لة  بعمةق حيةلة معبي اؤنبلة ي  ب ادي اؤ اقعيا االيطلؤيا اؤنج ال ح هج طييقخةل اؤةى
اؤطبقا اؤعلما  ن  يي  اؤ لدق ؤش ايع  ح ايت ايطلؤيل بعيدا عن االسةنعياض اؤسةيلحج. 
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شةخد  1946 اشف اثي اؤ قي  اؤ حل  اؤشديد   ي ف اؤحيلة اؤقلسيا ؤل لؤ.  ؤاةن عةل 
م ن حةا   مدي ةا وي مةل اؤبدايا اؤحقيقا ؤل اقعيا االيطلؤيا اؤرديةدة عبةي هلة  وي سةيللي ج 

لنلةةف ن رةةلنخ   مةةذا بخ  عبةةي ماؤةةذت م ضةة ع  اؤنعةةل ن بةةين اؤمةة اط ين االيطةةلؤيين ب
مقل مةةا االحةةنالي اؤ ةةل ت ؤمدي ةةا ي مةةل هةةج  ةةذا اؤ لةة  بةةي ح اؤسةةملح االسةةل بيا ؤل اقعيةةا 

ف  اسةنعملي اؤاةلمييا حنةي ي غيةي اؤمثةااليطلؤيا اؤرديدة  اؤنج اشنملح على اسةنلدا  اؤمم
عنملد على اؤن  يي اؤلليرج هج اؤش ايع  اؤبية ح  بعيةدا عةن االسةن دي  لح اؤل يا  اال

اؤ ة عا بسةبب مةن  يةا اؤن  يي بلؤ  ي اؤسةلئد أت اؤطبيعةج  محل ؤةا االبنعةلد عةن حي ه
مةن  لحيةا الةيى  عد  ن هي االمال يلح  اال ياي على اؤنعبيي اؤ لدق عن اؤحيلة اؤ اقيةا

ملسةا االحذيةا   اؤةذت اةلن م ضة ع  عةن اؤحيةلة هل  و ودت سيال  قد 1946 هج عل  
اؤضلئعا ؤالط لي اؤمشيدين هج اؤش ايع عقب ا نخل  اؤحيب  نحييي ايطلؤيةل وهاةلن ؤلدقةا 

هةج ا ي  قةح اعنةياضاؤ اقعيةا هةج ايطلؤيةل.. ان ال ال ح نعاس  نل  االشيطا اؤبلؤتا هيمل
قح    اؤخيب من ذؤ  اؤ اقع االمي من االيطلؤيين ا  سخ  اذ  الن مليييد    هج ذؤ  اؤ  

مةةل اؤ ةةيلغا اؤيسةةيما ؤخةةذا االنرةةل  هال ةةح ، اؤةةى عةةلؤ  اؤليةةلي  اؤبييةةق  اؤبخرةةااالؤةةي  
والهس ي ا  مبين  بليبلي   عبلية اؤ اقعيا اؤرديةدة  ا ةدي بيل ةل  ع دمل اطلق.1942عل 

 ايبع  قلط. ؤى بي لم  هجواؤسي مل  يدع  هي  ا  شي هج مرلا
خلح اؤمنال ا  اؤسلذرا اؤنج شةالح اؤشةطي االع ة  مةن االهةال  شيلاؤنللق من اؤا  -1

 االيطلؤيا.
  رخةا اؤ  ةي  ا ج اؤقضةليل اال سةل ياؤنللج عةن نلة  اؤنل يقةلح اؤ  طل يةا اؤنةج نسةن -2

 اال سل يا اذؤ .

 .االسنت ل  عن االعملي اؤنلييليا  عن االعداد اؤي ائج  -3

مثةةلي ن بةة  ؤ   ع  ان االيطةةلؤيينعةةن اسةةنعملي اؤنعةةلبيي اؤبالغيةةا اؤنةةج نةةاالبنعةةلد  -4
ؤقد ال ح اؤ اقعيا اؤرديدة نق د اؤى بل ية سما بي ح بعةد ذؤة    ةج  اؤع اطف اؤ بيلا

اؤ دق هج اؤنعبيي اؤ  ج عن اؤ اقع اؤمعلش   ج سما ؤقيةح ؤخةل  ةدى هةج االهةال  
يةةد بنقلؤ ملنةة ميناؤ اقعيةةا االيطلؤيةةا اؤرديةةدة هيمةةل بعةةد اذ ؤقةةد اةةلن اؤ اقعيةة ن اؤرةةدد 

ثةةي  اؤقةةي  امةةل مؤلما اؤ  عةةا اال سةةل يا هخةة  يسةةع ن اؤةةى النبةةلي شل ةةيلنخ  اؤحلملةة
خةة  اؤةةى عةةد  نأايةةد اؤحباةةا  اؤم  نةةلف  نأايةةد اؤمضةةم ن  حقةةلئق اؤم اقةةع نميةةي اهالم

اؤ لمةا  اؤنق يةلح  اؤسةعج اؤةى ااثي من ا نملمخةل بلؤشةاي  اؤمضةم ن أ  اؤةديا ياح 
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ليا يا مةةن اؤسةةي مل اؤنسةةريبةةقي  ئمةةن مبةةلدطلقةةا  اؤن ةة يي بشةةاي أينرةةلؤج   ةةج م
 يلج اؤمعمقب ان نا ن   عل من اؤ ل  اؤنسرروهلؤ اقعيا اؤرديدة ي

ؤقةد  اؤحيلة اؤي ميا ا  ر   م خل أت نقةدي  اؤ اقةع بشةاي مبلشةي.اذ نان ج بنقدي  
ي سةةيلي ج، دت سةةيال، هيسةةا  نج هيةةدييا  هلب ةةج، و أسةةخ  اؤمليرةة ن االيطةةلؤي ن امثةةلي

اؤرديةدة ؤعةلؤ  اؤحةيب اؤعلؤميةا اؤثل يةا  مةل بعةد ل   ج  هج  قةي اؤسةي مل اؤ اقعيةا ا ن   ي  
اؤى ا ما اؤ يد اال يبج اؤلل قا بعد ان نرل   اؤمشلاي  ب ج حضلية   لعا ق يا  حقق 

الحنيلرلن  اؤملديا ؤيقع بعد ذؤ  هةج ا مةا ي حيةا عميقةا هةج اؤنعلمةي  اشبلعل  شب  المي
اؤرديةةدة ومةةن اؤ اقةةع االرنمةةلعج  مةةن رةةلن  قةةد  خلةةح اؤ اقعيةةامةع  اقةةع مةةل بعةةد اؤحةةيب   

يي ةة اي  اؤمديسةةا اؤي سةةيا  االدب االيطةةةلؤج اؤابيةةي بلالضةةلها اؤةةةى اؤيغبةةا هةةج اؤحةةةديث 
ل بل  هل خةل ا نشةيح هةج اقطةلي اثيةية سؤنةسؤ اسل بل  لل ل  هج ايطلؤيل  ؤان وبلعنبلي ل ا

اميياةل ت  ج اسل ب اؤ اقعيا اؤرديدة  هةج اليى هج اؤخ د مثال  اغلب اهال  سلنيلريح يا
 ا عقةد مةن اؤة منب اؤمخةيمن هةج ا النةيا  اسةنمي قيابةج االسل  نأثي ايليل ال ن بخل...   
لح مةةن اؤقةةين اؤملضةةج ا نخةةح اؤ اقعيةةا اؤرديةةدة هقةةد شةةخد عةةل  ي هةةج م ن ةةف اؤلمسةةي 

حلةةا هةةج ؤ للي ةةج    وي  –ؤ يسةةا  نج    واؤطييةةق  – ةةج وس سةة   ايبعةةا اهةةال   1954
ؤلي ا ج ، عبيح  ذ  االهةال  معةل  عةن  –ؤي سيلي ج ،   ونلييخ اؤعشلق اؤ قيا   –ايطلؤيل 

اؤرديةدة. اذ اسةخمح اؤ اقعيةا اؤرديةدة هةج نطة ي اؤسةي مل االيطلؤيةا  نميد ل على اؤ اقعيا
ي يةنرل  ه ج  ادبج هج اؤسي مل االيطلؤيا ال اي اؤبحث  اؤن  ل  ج ان ا نخح هل خل بلقيا ا

 ي  قلئ .ه
 

  الموجة الجديدة

 خةةيح اؤم رةةا اؤرديةةدة ا مةةل نسةةمى احيل ةةل بلؤم رةةا  1959-1958هةةج عةةل  
والةة د شةةلبي ي  وهيا سةة ا  اؤ ي سةةيا اؤنةةج يمثلخةةل ريةةي مةةن اؤسةةي ملئيين اؤشةةبلب أبةةي   

ورلن ؤ   ر داي .  ال ح ا ي االهال  اؤنج حددح مالما اؤم را اؤرديدة  ةج     ا هني  
واؤمحبةة ن  وؤةة ت مةةلي   هلةة   واؤاسةة دي اسةةني     هلةة     1955ؤسةةلي اا لبالحواؤمقةة

 وهيا س ا ني هة    هلة ة ؤ طلقا 400و وال د شلبي ي  امل هل     1958و وسيف اؤرميي 
 هقةةد ال ةةح ااثةةي نحديةةدا   1959واالن ييي يةةا   الخةةل نمةةح عةةل  ة و يي شةةيمل حبيبنةةج  ؤةة

اؤمةأؤ ف، ه ةج هلة   نهةج اؤلةي ف عة ؤمالما اؤم ر  اؤرديةدة  نرسةدح ابةي  ل لئ ةخل
وبمثلبةةا اؤ ةةل ية اؤنةةج  واؤةةى الةةي   ةةؤ  ؤرةة  داي مةةثال اةةلن هةةج اؤسةةي مل اؤ ي سةةيا ا ةةذا 
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نل ةةح اؤ  ةةي.. ان رةة  داي اةةلن ي ن ةةي ان يةةدلي ثةة ية حقيقةةا علةةى ؤتةةا اؤسةةي مل ب ضةةي 
هج طييقا  الدياح غيي نقليديا،  اؤقطع اؤاثيي. اؤم لرى اسنلدام  المييا اثيية اؤحياا، 

دال م خةل ؤتةا غيةي منيابطةا دلةي بةااي اشةالي اؤسةيد اؤقديمةا   رة داؤسيد...  قدا اسةنبدي 
 اؤنقلؤيد اؤمسنقية اعنى نحدت  ار  ب لللخل مرم عا من اؤلمحلح اؤثقلهيا، ان  ذا اؤنن

ي  ؤل لةة  اؤم نعةةي  ن ريةةي د ؤعةةي ابةةي  مةةل اثلينةة  اؤم رةة  اؤرديةةدة  ةة  نحطةةي  اؤشةةاي اؤقةة
هج االلياف يعنمد على اؤنداعج اؤحي  عد  االؤن ا  بلؤنينيب اؤ م ج ؤالحداث  اسل ب الي

 ؤا اؤحل يا علةى رخةل  نسةريي لم ة حقيقا  اسنلدا  اؤالمييا اؤمح اسنلدا  معداح اضل
 يبةةد  ان ا ؤئةة  اؤشةةبلب  ةة  مةةن اؤ قةةلد  اؤم  ةةيين اؤةةذين نح ؤةة ا اؤةةى  ةة لعا  اؤ ةة ح

 رةا اؤرديةدة، اذ ممل نحمي سملح رديدة  ج سةملح اؤ مل  اسنطلع ا ان يقدم ا اهالياؤس
اؤم رةا  يذاي وي ريمل  قي  وان رذ ي اؤم رةا معقةدة مةن اؤ لحيةا اؤ ل ييةا، نبةد   ةذ 

 ال خل ث ية طبيعيا يق   بخل ريي شبلب من اؤ  ل يين ضد اؤريي اؤقدي  غيي ا خل اضةلها 
  ا اؤى مليرين م  يين نح ؤ عقدة اليى هخج ا ن لي ؤ قلدمؤذؤ  اشيل  

ؤةةذا ان ا ةة  اؤسةةملح اؤنةةج نميةة  اؤم رةةا اؤرديةةدة االعنمةةلد علةةى اؤاةةلمييا اؤطليقةةا 
هةةج اؤنعبيةةي عةةن ذانخةة  مةةع محل ؤةةا اؤنمثيةةي  هةةق  ممثلةةيناؤنةةج يحملخةةل اؤم ةة ي  نةةي  اؤ

اؤسةةةل   اؤعةةةلدت  اسةةةنلدا  اؤم سةةةيقى ؤنأايةةةد اال نقةةةلي  االعنمةةةلد علةةةى حياةةةلح اؤاةةةلمييا 
هةج اؤلقطةلح  ثلةين  لل ةام سع هج اسةنلدا و اؤمي ا سةين  ؤنقةدي  اؤماؤط يلا  اذؤ  اؤن

  واؤعةةل  اؤملضةةج هةةج  ويي يةة ة. يماةةن مالح ةةا ذؤةة  هةةج هلةة اؤنةةج نضةة  مرةةلميع اثيةةي 
نشةب  اؤنملثيةي.  يشةاي   ضةلعل  ااؤ  دق ع دمل يةةدت واؤا مبةليؤ   هج مشل دلد  مليي ب

االعنمةلد علةى االينرلي ع  يا مخمل من اؤع ل ي اؤنج قلمح عليخةل اؤم رةا اؤرديةدة أت 
ملطط عل  ؤب ل  اؤ ل   عد  االعنملد على سي ليي  مان ب  اذؤ  اؤلي ف عمل    سلئد 

 ي اؤعمي اؤديامج هالنينشاعلي  على مسن ى اؤم ض ع ا  اؤنا ي   اؤنق يا هج  منعليف 
 اسنلدا  اسلؤيب اؤ ل  اؤ لمح   -اؤق   -شيل االينرلي. اؤنقطيع اؤمب واؤن  يي اؤحي

ورل ح اؤم رةا اؤرديةدة  عا ؤض ابط اؤب ل  اؤشالج حنىغيي للضهلؤ  ية بقيح نقليديا 
حيايل ؤل  ية اؤسي ملئيا  يعة د اؤ ضةي هةج  ةذا اؤ مة ذف اؤرديةد  -ل  رملؤي  م ذرل  اؤنقد  

اؤةةذت ادلةةال ع  ةةي اؤنشةةايي اؤةةى اؤاةةلدي -نةةلي يا  ي ا  دياللةةج اؤةةى اؤم ةة يين،  ةة ت 
 مةع ذؤة  هةلن اؤم رةا اؤرديةدة  ؤة  ننلةذ  ن  عل هج اؤ  ية اؤسةي ملئيا اؤسي ملئج  للقل
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  ةية اؤنةج نقة ي بةلن اسةلؤيب اؤم  نةلف يرةب محددا هج اؤم  نلف هخج  لحبا واؤاسل بل 
  دة اؤم ض ع   سا مللح اؤسلئدة..  ؤان  هقل ؤطبيعيعاالنقيي بلؤنقلي

خةل عةدد مةن اؤةد ي لةى هي سةل، هحسةب بةي امنةدح ؤينةأثي هي اؤم را ؤة  نقن ةي ع
ا  ي  ت امةةةل  خةةةيح ايضةةةل  هةةةج ا النةةةيا  اسةةةبل يل سةةة سياامثةةةلي ايطلؤيةةةل  مةةةن ي اد ةةةل هي 

 اؤبيا يةةةي  ب ؤ  يةةةل ان ا ةةةبحح ذاح طةةةلبع  ل   ةةةيا هةةةج طييقةةةا ن ل ؤخةةةل ؤلم ضةةة ع 
لقةةةج بتيةةةا اؤنةةةأثيي عليةةة   نشةةةايي اسةةةؤ ق يةةةا هةةةج معلؤرةةةا اؤةةةديامج  اؤن رةةة  اؤةةةى اؤمن

اؤم اضيع اؤنج نخ  اؤمرنمع  اؤ   ي اؤى اعلةى ديرةلح اؤنطة ي هةج اسةنلدا  االسةلؤيب 
د   اال قيةلد  يا  االسةلؤيب اؤنةج نحةاؤنج نمان اؤ  لن مةن اؤسةعج ؤاةج يطة ي   سة   عةد

 ن م قع اؤحدث اؤديامج.من ليلؤ  هج اسنلدا   اؤح اي  اؤنلقلئيا هج نسريي اؤ  ح م
  الواقعية في بريطانيا )السينما الحرة(

 اؤنةةج اةلن مةن ابةةي   قيةل  اؤسةي مل 1958-1956عةة ا  الشةخدح بييطل يةل هةج ا
ي اد ل واليي يايؤ    وؤي دت ا ديس ن  هج بةلدئ االمةي اةلن ن رة  اؤسةي مل اؤحةية اؤةى 

لد علةةى اؤمبلشةةية  نسةةريي  ةة لعا اهةةال   ثلئقيةةا نن ةةل ي ر ا ةةب اؤحيةةلة  ذؤةة  بلالعنمةة
ين  ؤعةةي هلةة  ويايةةؤ  ومسةةل  اؤسةةبح   ةةبلح االحةةد يةةاؤلقةةل اح اؤحيةةا مةةع اؤ ةةلؤ اؤحقيق

ت ا ديس ن  وؤي دة   ؤ1962اؤحيلة اؤييلضياهج هل  و ذ   .اؤن ر  قد ابي   ذا  1960
قةةد  ا ديسةة ن عةةدد مةةن االهةةال    ؤةة  ؤ اؤملةةيف.  امةةل 1968 عةةل  وؤةة    اةةذؤ  هلةة 
ؤ اقعيةا اؤبييطل يةا مثةي هلة  ودييمال ةد  اؤةذت ي قةي    ةا هةج حديقةا اؤمال ةج  اؤمينبطا بل

ن يعةا اؤعمةي هةج سة ق ابيةي،  ؤعةي  ةذيواي ي   عدا عيد اؤميالد  اؤةذت   ةف طب  هل 
لمةةين  غيي مةةل نبةةين اؤن رةة  اؤ اضةةا  حةة  اؤ اقعيةةا اؤمنمثلةةا هةةج اؤع  يةةا  االدا  مةةن  اؤ

ثملي ن االعنمةلد علةى االمةلان اؤحقيقةا الحةداث  اسةغيي محنيهين  اسنلدا  ممثلين لالي
االضةةل ة اؤطبيعيةةا  اعنمةةلد اؤلقطةةلح اؤط يلةةا  اسةةنلدا  اؤاةةلمييا اؤمحم ؤةةا   ا يةةا اةةلمييا 

 بمسن ى اؤ  ي.
مةل د  ةح   وم الةيف هلة  عمةي هةج اؤسةي مل اؤحةية اذ يعد واليي يايؤ  اهضي من 

ا ايةل  ضةعحد  بلحل  اؤذت ا خي بل  االسؤليقق،  هل  واؤسبح م نع بيناؤ    عن اؤم
االسةؤ  من حيلة علمي ؤ د ج شلب.  على اؤيغ  من ان اؤسي مل اؤحية سعح اؤى اعنملد

ي   علةى ديم منة  هةج اؤ قةح اؤةذت اضةمححةله جاؤ ثلئقيا بشاي رديد االان اؤ ل  اؤ ثلئق
سيلسةةيل   حةةل بسةةبب  قةةق اؤ سةةلئي اؤملديةةا  م قةةف م1959 شةةلط اؤسةةي مل اؤحةةية عةةل 

 شةلط اؤسةي مل محي  بةذؤ  اضة ن لي على  قي اؤ اقةع م ضة عيل  نرل  اؤ اقع بدال من االقا



 13 

ل  اؤةةذت لطةة  اؤحةةية  اؤن رةة   حةة  ا نةةلف اهةةال  سةةي ملئيا نحةةله  علةةى اؤمسةةن ى  االنرةة
ي ن  بةذؤ  ا ةبحح اؤسةي مل اؤحةية يغة  نةلثي اؤاثيةي مةن اؤبلةدان هيخةل اؤملير ن  اؤم  ة

خ  ذان  اال ان اؤ ي ف االرنملعيا  االقن لديا حلؤةا د ن اؤم   محل ؤا اؤسعج ال نخلف
د مةةن اؤةةد ي ممةةل دهةةع داالسةةنمياي بخةةذا االنرةةل    خةة ي بةة ادي انرل ةةلح الةةيى هةةج عةة

 اؤقلئمين على   لعا اؤسي مل اؤن ر  ؤمعيها ل لئق  اسلؤيب االنرل لح اؤرديدة.
ا  هي سةل  ايطلؤيةل لح  اؤسني يلح  خةيح اؤسةي مل اؤمبلشةية هةج ا النةي يهج اؤلمسي 

  ةةج نمثةةي االعنمةةلد علةةى ع  يةةا اؤممثةةي غيةةي اؤمحنةةيف  اؤلح ةةلح اؤمنميةة ة اؤنةةج نللةةق 
ع  ت  قد ين  اؤلر   احيل ةل  اؤةى نةي  اؤاةلمييا ثلبنةا هةج م ارخةا اؤم ضة ع اؤمةياد  بشاي

ن  يي  وهلؤالمييا   ج على االيض ؤن ندلي ع دئذ أت اضةطياب علةى االمة ي  ات قلةب 
ل، بي على اؤعاؤ ه  يبخل من اؤد ي اؤمس د اؤيخل من شةأ   ان يطلةق اؤيةل  هةج محدد ؤخ

 بعض االحيلن يد د هعي   سيا قد ن  ق ايل  من  سلئي اؤنحيت االليى
 يمثي ويينشليد ؤيا      ورلن ي ش  ابي  ي اد اؤسي مل اؤمبلشية  اؤلذان ايسيل 

 اؤنج حةدد بعضةخل مةل قلؤة  وؤياة     د من اهالمخمليعبي اؤعداؤسملح االسل بيا ؤلسي مل 
و المةةل امع ةةح هةةج الةةياف اهةةال  ا طالقةةل  مةةن م اقةةف غيةةي مقيةةدة المةةل عثةةيح علةةى امةة ي 

 ايعريبا مثيية ؤال نمل  ال ال خل دقيقا اؤمع ى   يي ا ا  اي مل شئح بي ال خل حقيق
نعنمةةد   ال نعنمةةد اؤسةةي مل اؤمبلشةةية االهاةةلي اؤرةةل  ة اذ نعةةد ل ليلؤيةةا ؤةةذؤ  هل خةةل

نةن   اةذؤ اؤ ةلؤ   على اؤ ؤ ف اؤى اؤشليع اؤعل   نسريي اؤلح لح اؤع  يا اؤنج يمليسخل 
لسةنلدا  اؤاةلمييا بعمليا نسةريي اؤ ة ح  اؤمةةثياح اؤمبلشةية مةن م قةع اؤحةدث اؤةديامج 

يلج هةج اؤمحم ؤا  اذؤ  اسنلدا  اؤالمييا اؤل يةا   ةج بةذؤ  نقنةيب مةن االسةل ب اؤنسةر
حنةى ان عةد  ا ليةا اؤضة     ةل علةى  حةدة اؤ مةلن  اؤماةلني اعنملد قي اؤحدث من لةال 

اؤسةةلئد يعةةد مةةن اسلسةةيلح  ةةذا االنرةةل   اؤسةةعج اؤةةى ابةةيا  ر ا ةةب رملؤيةةا  بعيةةدة عةةن 
لد على اؤ لؤ اؤحقيقيةين امةل ال نعنمةد علةى سةي ليي  مانة ب ماؤنالف هج اؤنمثيي  االعن

ناة ن قليلةا ال  لف ناةلدعمليةلح اؤم  نة ا مل اؤع  يا هج نسريي اؤحدث اؤةديامج حنةى ان 
ؤل لة  وهلؤسةةي مل اؤحقيقةةا طيحةةح   ييةةا رملؤيةةا  يعة ي عليخةةل حنةةى ال يلةةي بلؤب ةةل  اؤ  ةةج

الملا ح ي مياقبةا اؤحقيقةا اؤم ضة عيا د ن ايبلاخةل  ذؤة  هقةط مةن ارةي احةالي اؤمنعةا 
 يي هيخةل  االثلية هج اسنلدا  ارخ ة رديدة نحح  ي ف ؤ  يان اؤ ةلؤ يسةنطيع ن اؤن ة

 . يبمن ق
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   الملحمية الواقعية

هةج اؤسةي مل اؤعلؤميةا مةن لةالي اؤلرة   اؤةى  ا  رديةد ل  نعد اؤ اقعيا اؤملحميا انرل ة
اؤرل ةةب اؤبطةة ؤج ؤلشةةعب مةةن لةةالي  ن ةة يي االهةةال  اؤنلييليةةا  ضةةللما اال نةةلف  ابةةيا 

نسةةريي  اؤةةىن  يةةف حيةةلة اؤشةةع ب  االبطةةلي هةةج مقل مةةا اؤ لةة   اؤ سةةلد  اةةذؤ  اؤسةةعج 
وريي ةةث    و ي   ضةةلي اؤشةةع ب ؤةةذؤ  يماةةن اعنبةةلنبةةي  ن ةة يي اؤمالحةة  اؤشةةعبيا اؤنةةج 

ور ن ه يد    واي  شنلين  هج بعض اهالمخ  ليي مةن يمثةي اسةل ب اؤ اقعيةا اؤملحميةا 
ناةةة ن هيةةة   ان نللةةةذ االحةةةداث طلبعةةةل  سةةةيديل  ق  ةةةيل  عييضةةةل   اؤةةةذت  اؤةةةذت يق ةةةد بةةة 

 اي عل اؤشل يلح ممثلا ؤال سل يا بش
 قةةد ا ةةن   ةةذا االنرةةل  بم ةةل ي اؤ للمةةا الؤةةديا ي  اال يةةل   اؤحشةة د اؤبشةةييا 
 اؤمعةةةل ج اؤسةةةلميا ؤلبط ؤةةةا اؤ يديةةةا ا  اؤرملعيةةةا  اؤسةةةيد اؤسةةةي ملئج اؤط يةةةي أت ابةةةيا  

 ةب اؤنةلييلج  اؤملحمةج ؤلعمةي اؤةديامج ؤةذا اؤ م يةا ؤالحةداث البةيا  اؤرل اؤحقبال لئق 
حميا اؤى اؤنقليد اؤحيهج ؤل اقع  االان ل  بمل نلنقط  من ذؤ  اؤ اقع وال نلرأ اؤ اقعيا اؤمل

س ا  هج مرلي اؤ ن  االدب هلؤعمةي اؤملحمةج يسةعى اؤةى اؤ م ذريةا هةج اؤمةلدة امةل هةج 
 بةي يرةب ان يلنةيق  ينلطةى اؤطييقا، هال يان ج اؤمةؤف اؤملحمج بمياقبةا   قةي اؤ اقةع

  ة ؤال سل يا ااثي ممل  ج ممي ة الشللقؤيرد اال ضلع االسلسيا  اال ؤيا، اؤممي
هخج نسعى اؤى نأايد اؤبطة الح اؤرملعيةا  اؤعالقةلح االرنملعيةا  امنةدادانخل  قةد 

اؤةى ي م ةل  ةذا مةن لةالي اهةال  اؤملةيف  من االهال   ن ا ةلح  بي   ذا االنرل  هج اثيي
ا  اال   غيي ةةل  اؤابيةةي واايةةي ايي سةةل ا  واؤسةةلم يات اؤسةةبعا  و هلةة  يان،  هلةة  ديياسةة ا

 نط ي االنرل  اؤملحمج ؤي خةي اؤةى ي م ةل  ةذا مةثال  هةج اهةال  واؤقلةب اؤشةرلع  ؤلملةيف 
سةةة ا قبةةةي   10.000   هلةةة  وييةةةدؤج سةةةا حسةةة دي  الةةةياف واوميةةةي ربسةةة ن   هلةةة  واؤ

اؤاثيي من االهال  اؤملحميا اؤنج الةذح ؤخةل مال ةا   ل غيي   ي  لؤد ايمييفاؤميالد  اليف و
اال نلف اؤسي ملئج اؤعلؤمج على مسن ى اؤلطلب اؤسةي ملئج  اةذؤ  ال يقن ةي  منمي ة هج

بلعةةداد ابيةةةية مةةةن اال نةةةلف اؤعيبةةةج االمةةي علةةةى اؤسةةةي مل هقةةةد ح ةةج اال نةةةلف اؤنل  يةةة  ج 
اؤملحمج امثلي واؤر ايح  الياف و ردح ا   ي    و ةالح اؤةدين االية بج     واؤا اسةي  

 ا اؤنلييليا. غيي ل اؤاثيي من االعملي اؤديامي
عةةد  1934هةةج اؤمةةةنمي اال ي ؤلانةةلب اؤسةة هيح اؤةةذت عقةةد عةةل  :   الواقعيةةة االرةةترا ية

االشةنياايا  ةج االسةل ب اؤمقبة ي اؤ حيةد هةج االدب  اؤمةنمي هج بيلن يسمج ان اؤ اقعيا
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 اؤسي مل، ه لي على اؤ  لن ضةي ية االمسةل ، بةلؤ اقع هةج ضة   اال ةداف اؤث ييةا اؤنةج 
اؤسةة هينج  د ي ا يبةةل اؤشةةيقيا بمع ةةى نرسةةيد اؤم ةةل ي  االشةةنياايا اؤنةةج  دسةةلدح االنحةةل

نب ل ةةةل االنحةةةلد اؤسةةة هينج  اؤسةةةعج اؤةةةى نيسةةةيخ نلةةة  اؤم ةةةل ي  أت نثقيةةةف اؤرمةةةل يي 
يما  ةل ان  سةمج اؤ ةن اؤةذت ي نمةج  ياايا  ج م طلقلح  اقعيا  مةن ثة بلؤم طلقلح االشن

اقن ةةي اسةةنلدا  عبةةلية اؤ اقعيةةا  اج  و بةةذؤ اؤةةى  ةةذا االسةةل ب االشةةنيااج واؤ ةةن االشةةنيا
االشنياايا على مرم عا من االهال  اؤنةج ن نمةج اؤةى بلةدان اؤمعسةاي االشةنيااج االنحةلد 

 اؤس هينج  بلدان ا يبل اؤشيقيا.
ي اؤنعبيةةي عةةن مرنمةةع قةةد نللةةق مةةن االسةةنتالي حةةل ان اؤ اقعيةةا االشةةنياايا ن

  اؤب ل   ن  يي  ن  ييا  حيل  بي  ةج نسةعى  االسنبداد  اضع    ب عي خل حياا اؤنط ي
اؤى اؤللق  االبداع  اؤنرديةد  عةد  االان ةل  بلسن سةلو اؤ اقةع بةي نح يةي مةل م رة د هةج 
اؤحيلة اؤى مبلدئ ينحا  بخل اؤعقي  يحنا  اال سةلن اؤةى مثلؤيةا نلة  اؤمبةلدئ  علية  هةلن 

ااج يعةةد اؤسةةما اؤمميةة ة اال نمةةل  بلؤر ا ةةب االرنملعيةةا   م  ةةل هةةج  ةةي اؤ  ةةل  االشةةني 
ؤل اقعيا االشنياايا  السةيمل هةج بةدايلنخل اال ؤةى ممةل يع ةج اغ ةلي اؤر ا ةب اؤسةلبيا اؤنةج 

  ةج بةذؤ  ؤة  نسةعى اؤةى اسةنيعلب اؤ اقةع باةي ر ا بة   قةد  نياهق ذؤ  اؤ م  االرنمةلعج
 هةن  شالح نل  اؤ اقعيا االسؤ  اؤم طلقةلح اؤنةج بلة ية اسةل ب اؤةد ي االشةنياايا  نقةدي

سي ملئج يينقج ؤلم ل ي  اؤسلئدة هج االشةنياايا اؤنةج  ضةع اسسةخل وسةنلؤين   قةد  خةي 
ان بعضةةةل  مةةةن ارةةة د االهةةةال   سةةةي ملئيا وهةةةج اؤ اقةةةعاؤذؤةةة  رليةةةل  هةةةج االعمةةةلي االدبيةةةا   

 يملن  واية يرلي االط ل   نمنل  بلؤةذال   اؤنةلثيي اؤعةلط ج ه نناالشنياايا مثي هل  وميل  
ل ننحةةدث عمةةل ي عةةي اؤ ةةلؤ اؤمحنيمةة ن هةةج اؤ اقةةع  مةةل يرةةب ان ياةة ن  بلؤةةذاح ا  خةة

سةةل اخ  عليةة   هقةةل  اليدي ؤ ريةةا  ةةليما يغةة  ان  ةةذ  اؤ ةةياما اؤنةةج  رةةد ل هةةج اهةةال  
ه يمةةةلن  اؤخ اةةةليت وميالةةة ؤ رةةةلنا   ال ةةةح  ةةةلدية هةةةج اؤسةةةي مل االشةةةنياايا قبةةةي مةةة ح 

 .1953وسنلؤين  اال ا خل ا بحح ااثي شي عل  بعد عل  
   الواقعية الرعرية

اؤةةى نرسةةيد ا  عةةلالح اؤشل ةةيلح اؤ اقعيةةا  اؤنعبيةةي  ان اؤ اقعيةةا اؤشةةعييا نسةةعى
اؤشةةعي علةةى اثةةلية عةةن مشةةلعي ل  ايادنخةةل اؤ اقعيةةا بطييقةةا مةةةثية نقنةةيب مةةن امال يةةا 

اؤع اطف ا  للق اؤ  ية اؤشعييا حيلي نل  اال  علالح  اؤمشلعي. اذ يعد ورةلن يي ة اي  
سيا نل  اؤ اقعيا ي اد اؤ اقعيا اؤشلعييا  احد  اضعج ق اعد ل هج اؤسي مل اؤ ي يائدا  من 

انرل ةةلح اؤنأثيييةةا االؤمل يةةا، ا  اؤمبلؤتةةا االرنملعيةةا، ا  اؤ اقعيةةا اؤنةةج ؤةة  ننةةأثي هةةج 
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 اؤشةةلعييا اؤالذبةةا اؤنةةج نضةةم نخل بعةةض اعمةةلي ويي يةة  اليةةي  د  هي ةة   الي يةة   هليةةدي 
اي   اسل ب   انرل لن  اؤ ضي اال ي هةج اؤنمخيةد ؤ خة ي اؤ اقعيةا ي   ي اؤى  اقعيا و  يع ى

               اؤرديدة هج اؤسي مل االيطلؤيا.
 علي  هلن مل يمنل  ب  اؤشعي من ايقلع شةلعيت  مةل يح ةى بة  مةن قةي  رملؤيةا 
 قةةدية علةةى نعميةةق اؤحةةؤ اؤ رةةدا ج  عيضةة  ؤلحقةةلئق اؤ اقعيةةا بطةةيق مةةةثية  اقن ةةلق 

اؤحيةلة اؤي ميةا  نقةديمخل ب ةي  م عمةا بلؤرمةلي  قدينة   ن ل يي اؤمةةثية هةج لح  اؤاؤلح
هةج مشلعي اؤمنلقج ع د منلبعن  ؤلم ر  اؤميئج  ينةأثي  رةدا يل  على االسنح اذ على اي 

مةةةل يشةةةل د املمةةة  ان اؤل ةةةلئق اؤنةةةج يمنةةةل  بخةةةل اؤشةةةعي ال نلنلةةةف عةةةن اؤل ةةةلئق 
وهةةلؤ ل  اؤشةةعيت ي طةة ت علةةى بعةةد حلمةةج  اؤسةةملح اؤنةةج نسةةعى اؤيخةةل اؤ اقعيةةا اؤشةةعييا 

  ييا  على ع  ي اؤردة  اؤنميد على حسلب اؤشي ط اؤي ائيا اؤنقليديا.
اؤشةلعيت اؤرميةي  احاةل    ال نع ي اؤ اقعيا علةى اؤنق يةلح بةي نسةعى اؤةى اؤحة اي

اؤلخرا   دق اؤم ل ي اؤطبيعيا  نرسيد اؤسملح اال سل يا  اال نمل  اؤابيي بلؤممثي من 
اسةةنلالق  ةةدق اؤنعبيةةي  االحلسةةيؤ اؤمةةةثية  الرةةي اؤ  ةة ي اؤةةى نرسةةيد حةةج ارةةي 

 ةةق ديامةةج يحةةي   مللطبةةا مشةةلعي اؤمنلقةةج عبةةي نقةةدي  ؤل اقعيةةا اؤشةةلعييا مةةن ارةةي
وان اؤ اقعيا اؤشةعييا  ةج اؤنعبيةي عةن ؤاج ين لعي معخل اؤمنلقج االحلسيؤ  اال  علالح 

يا ذاح رذ ي  اقعيا معلشا  من لبيان ةل اؤ اقع ب يتا رملؤيا مثيية هي ل احلسيؤ علط 
يمنل  نل  اؤقدية من اؤشلعييا  اؤي ميا  ؤان ب يتا نأمي  اثلية  ردا يا هج عيض  اقع

مةةن ارةةي اثةةلية ع اطةةف علةةى ديرةةا مةةن اؤشةةلعييا  اؤسةةم   بمةةل يةةنال    هةةج حةةد ذانةة .
مي هةةةج  طبيعةةةا اؤمشةةةلعي  اؤع اطةةةف اؤنةةةج ي لةةةي بخةةةل اؤ اقةةةع،  ال اي  ةةةذا االنرةةةل  مسةةةن

ديم من  اؤى ي م ل  ذا بمل يحمل  من قي   مشلعي نةثي هج اؤمنلقج حيث ا نرح اؤاثيةي 
وسةة  اح اؤضةةيلع    و ةة ي  مةةن االعمةةلي اؤدياميةةا مةةن االهةةال   اؤمسلسةةالح اؤنل  ي  يةةا 

  غيي ل اؤاثيي من االعملي اؤدياميا.
   الواقعية الرمزية:

ل يي ؤلحيلة اؤي ميةا  معبةيا  ع خةل مةن قدين  هج اؤنعبيي عن ادق اؤن  يمنل  اؤ ن
لالي اؤعمي اؤديامج يق د ل   ةل  منسةق اؤةى حنميةا   ة ي اؤ اةية اؤنةج يمنلاخةل اؤ  ةلن 

البةد ان يةةدت اؤةى اي ةلي   ييغب هج اي لؤخل اؤى اؤمنلقج  اةي مةل ي رةد دالةي اؤ ة ية
دالؤةا ال ماةلن اؤنةج ؤيسةح ؤخةل والشةيل  مسن يلح نأ يليةا منعةددة هليسلؤا مل  يق د اؤى 
 ؤخل هج اؤعمي اؤ  ج.
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ين  يةة ن نألةةذ شةةالين نعبيةةييين منةةدالل اؤيةة  اشةةنتلي  اؤيمةة  دالةةي هضةةل   اؤنل 
احةةد مل ييشةةد اؤةةى االلةةي   مةةل اؤ ةة ية  اؤ ةة ح   نيرةةا ؤخةةذا اؤن ةة ع هةةج عمليةةا نحليةةي 
 نيايةب اؤعمةةي اؤ  ةةج هةةلن اؤيمة  يألةةذ مسةةن يين اؤمسةةن ى اال ي ينمثةي بمةةل  ةة  م طةة ق 

اذ ؤيؤ ؤليم    رة د شاي ضمن سيلق اؤح اي ا  بعض اؤرمي اؤ ل ية دالي اؤ  ية وين
 بم يد ل بعيدا  عن اؤم قف اؤذت نبد  هي ،  حيث ن رد نألذ شاال  من لالي اؤعالقلح.

يةةا هحسةةب بةةي ان ى اؤب ةةل  اؤنشةةايلج ؤل ةة ية اؤنل  ي   ال يقن ةةي اؤنيميةة  علةةى مسةةن    
ناثيةةف اؤمع ةةى  نعميقةة   اةةذؤ  اؤحةة اي  اةةي اؤع ل ةةي اال نمةةل  بلؤم سةةيقى يعمةةي علةةى 

اؤ  نيا االليى امل يمان اسنلدا  اؤيم    االيمل اح اؤمرل يا هج يس  اؤشل يلح مةل 
امل يمثي اؤميةي اؤةى االعنمةلد علةى ناةياي بعةض اؤم اقةف  دامح غيي م سللا عن اؤ اقع

 اؤ اقعيةا يم يةا.  ان رة  يا  اؤمشل د ا احد من سةبيي اؤيم يةا اؤنةج نعنمةد  اؤ اقعيةا اؤ
اؤيم يةةا يامةةن هةةج اؤنعبيةةي عةةن اؤ اقةةع بشةةاي يمةة ت عبةةي اؤسةةيلق اؤةةديامج  اؤشل ةةيلح 
 معلؤرنخةةل بشةةاي يمةة ت ؤلنعبيةةي عةةن هاةةية  اقعيةةا أت ان مرمةةي اؤعالقةةلح اؤاالميةةا اؤنةةج 
يياهقخل سيلق   يت البد ان ي نمةج اؤةى طبيعةا اؤحة اي اؤم طة ق ي ةن  ع ة  للةق يمة ت 

مةةل اؤمسةةن ى اؤثةةل ج هخةة  اؤ ةة ي  اؤلقطةةلح اؤنةةج نحمةةي م ةةيداح نعبيييةةا ننشةةاي  ةة نج ا
  ؤنتد  يم ا  بعد ان ونألذ مال خل اؤم لسب بين اؤلقطلح لالي اؤنسلسي.

اؤيم يةا هةج اثيةي مةن اؤمشةل د  اؤلقطةلح  بمةل يحقةق قةد    ةح  ان االعمةلي اؤنل  ي  يةا
نأمةي  ل يم ا اؤمنلقج هي ا اابةي هةج اعمق على مسن ى اؤ اي مم هخ   نعبيي ااثي دقا

امنلة   اؤيم  دالي هضل  االعملي اؤنل  ي  يا ؤذا ان  ر د االحداث  اؤلقطلح اؤمعي ضا،
اؤاثيي من اؤقيما اؤنعبيييا  دالؤيا هضال  عن ب لئ  اؤشالج اؤذت يحمةي  ةيلغلح رديةدة 

 ن يةةد مةن ا ميةةا بمةل يمنلاة  اؤيمةة  مةن امال يةلح هاييةةا  نعبيييةا منعةةددة نت ةج  نعمةق 
 االهالي اؤمعي ضا ضمن االحداث اؤدياميا.

  السينما عين )عين ال اميرا(

عةةين اؤاةةلمييا نع ةةج وان عدسةةا اؤةةا اؤن ةة يي  ةةج عةةين اؤشةةييط  قةةد دعةة ا هةةج 
بيل ةةلنخ   اعمةةلؤخ  اؤةةى يهةةض اؤنمثيةةي  اؤةةديا ي  االسةةن دي   اال يةةل   اؤمايةةلف  اسةةلؤيب 

يلؤةةا الؤةةا اؤن ةة يي حيةةث ا خةةل هةةج   ةةي   اؤعةةين اؤنةةج االضةةل ة  االلةةياف  ان نلضةةع اؤل
اؤميال يايةةا ن ةة ق اؤعةةين اؤبشةةييا ذانخةةل هةةج م ضةة عينخل ان ا عةةدا  االحسةةلؤ هةةج االؤةةا 

 رةةد اؤسةةي ملئج اؤي سةةج اذ أ،   اةةلن هةةج   ةةي   ليةةي ضةةملن ؤلحقيقةةا امةةل  ةةج  اقعخةةل
 ؤشةبلب  اةلن  ةدفود يتل هيين ف   ةذا االنرةل  هةلؤنف ح ؤة  رملعةا مةن اؤسةي ملئيين ا
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هيين ف    نسريي اؤحقيقا ا  ن  يي اؤحيلة امل  ج د ن سلبق اعداد ا  نينيةب وه بةذ 
مةةن اؤمسةةيح ممثلةةين، دياةة ياح، الةةياف،  بيهضةة  اةةي نةةلؤيف ال  ي مةةل  ةة  هةةج يأيةة  احاةة

، مع الية  ميللئيةي ال  مةلن   ةديقن  1922يا ن  لنرل  عن اؤالمييا، هأسؤ هج ايلي 
 االمسةل   عةين، اؤنةج نطلعةح اؤةى نسةريي اؤ اقةع –ف مرم عا اؤسةي مل ا بلؤين  بليلا  

 بلؤحيلة ال ؤعيض ذؤ  امل    بقدي مل نمثي اؤق د من بل غ دالؤن  اؤعميقا.
غيةةي ان م ةةلعب  ارخةةح  ةةذا االنرةةل  ؤاةة ن اؤةةا اؤن ةة يي ابيةةية اؤحرةة   ثقيلةةا 

م ارخةا اؤاةلمييا    نخل مسم ع ع د االشةنتلي  ننطلةب اضةل ة لل ةا، اضةلها اؤةى ان 
ؤلرمخ ي بخذ  اؤطييقا سنةدت اؤى انللذ اؤرمخ ي م اقف ملنل ا هيبنعد اؤم ضة ع عةن 

  اقعين .
   االتجاهات االنطباعية

هةةةج اؤم ةةةل ي   االسةةةؤ اؤنةةةج املنخةةةل طبيعةةةا االحةةةداث اؤسةةةلئدة هةةةج  ان اؤنطةةة ي
عي عدد ابيةي اؤمرنمع  اؤسعج اؤى ايرلد اطي  حل ي رديدة هج مرلي اؤنط ي  االبداع ر

، من اؤمليرين يلير ن عةن االطةي اؤنقليديةا اؤنةج أيسةح م ل يمخةل االنرل ةلح اؤ اقعيةا
هقد الن اؤملير ن ن اق ن اؤى اال طةالق ب اةي  يةيةا رديةدة  اؤن رة   ة ب اؤالمعقة ي 

ل  مةن اؤ اقةع اؤةى يئة غيابا اؤم ض علح  اؤحل   اؤنرييد هشخدح نل  االنرل لح نحة ال  ري 
انرل ةلح رديةدة احيل ل  اؤةى حةد اؤنطةيف هبةي ح سةملح  ل ةلئق ت قد ي ي اؤليلي اؤذ

نمثلةح بلالنرل ةلح اال طبلعيةةا اؤنةج نعبةي عةةن ذاح اؤ  ةلن  يةينة  اؤلل ةةا هةج معلؤرةةا 
 اؤسعج اؤى اسي اؤق اعد هةج االلةياف  ن   ذاني اؤم ض ع اؤديامج  اسبلغ على اؤعمي اؤ  ج

دا  اؤلةةةدع اؤسةةةي ملئيا  ضةةةللما  غيابةةةا  اؤن ةةة يي  نطةةة ي اسةةةلؤيب اؤم  نةةةلف  اسةةةنل
اؤةةديا ياح  اال يةةل   اسةةنلدا    ايةةل اؤن ةة يي اؤمنطيهةةا هةةج سةةبيي اؤ  ةة ي اؤةةى اؤتليةةلح 
اؤنةةج  ةة ع مةةن ارلخةةل اؤعمةةي اؤ  ةةج  للةةق نةةأثيياح رعةةي اؤمنلقةةج ين لعةةي معخةةل  يةةدياخل 

 يا نمثي حسيل  ؤاج ي دم  مع اؤحدث اؤديامج اؤذت يشل د  حيث نشالح عدة انرل لح ه
 االنرل لح اال طبلعيا نمثلح بمل يلج:

   الدادائية

ان  خةة ي اؤدادائيةةا يعبةةي عةةن م قةةف منشةةد ضةةد اؤحضةةلية  اؤنقةةد  سةةلعيا اؤةةى 
نرةةل   اؤقةةي  االرنملعيةةا  اؤثقلهيةةا  االلالقيةةا وهلؤةةدادائي ن ضةةد اؤثقلهةةا  ال عالقةةا ؤخةة  

 ن اثيةةيا   ةة  اؤع  يةةا شةةب  اؤةةذت اةةلن يقيمةة  اؤةةدادائيبةةلاللالق  ضةةد اؤرملؤيةةلح... ان 
 اؤط  ؤيا غيي اؤمقيدة.
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 الن سعيخ    ب اؤالمعق ي  محل ؤا للق علؤ  ان رةل  ؤ ةل اؤنعبيةي بةال مع ةى 
االهالي اؤع  يا هج اؤ ن  يهض اي اؤنق يلح اؤمعي هةا هةج  من لالي نأايد   على يهض

مع  طبيعيا نعلملخ اؤ ل  اؤسي ملئج  اذؤ  اسنلدا  م اد  بطييقا عش ائيا  على شلالا 
اؤل حةا اؤنشةةايليا  اؤنةةج ن ةةي هةةج بعةةض االحيةلن بل ةةق  يش بعةةض اؤمةة اد علةةى اؤ لةة  
مبلشةةةية  مةةةن اشةةةخي ه ةةةل ج  ةةةذا االسةةةل ب ومةةةلن يات    وهيد ل ةةةد ؤيريةةة   و ؤقةةةد اةةةلن 
اؤدادائي ن يعنقد ن ان االقيبل  اؤطبيعيين ؤل ل   ة  اؤ ةن اؤنرييةدت  اؤةيقق  اؤم سةيقى 

  اؤديامل. ااثي من االدب
 الن سعيخ    ب اؤالمعق ي  اؤ انا اؤمضحاا مةن ارةي هةن رديةد مينرةي بعيةد 
عةةةن االسةةةؤ  اؤق اعةةةد اؤنقليديةةةا  يبنعةةةد عةةةن اؤق ةةةق  اؤي ايةةةلح  ال يعنمةةةد اؤنسلسةةةي 

 . الةياف ويي يةا اليةي  اذاؤم طقج ؤالحداث  من اشخي اهةال  اؤدادائيةا هلة  وبةين اؤ  ة ي
 ةن بسةيعا اؤبطيئةا ؤنأايةد اؤ قةلي  هرةلة ننةدحيف عيبةا اؤا هةج اؤ لة  ر ةل   بلؤسةيعا  يى
نل  ذؤ  مالحقا سييعا اؤحياا ردا ؤلا ةن اؤخةليب  يةياض  يا ة اؤسةلدة اؤبير ا ية ن  ي

 اؤمحنيم ن     يلخث ن.
   -السريالية

 ج ؤقل  بين اؤدادائيا اؤنج نع ج اؤنميد على حد د اؤم طق  بين   ييا وهي يةد  
اؤاشةف عةن اسةياي   قةد  ضةع بيةلن  ةذ  ل  بلؤعقي اؤبلطن  اؤعمي علةى  ج اال نمنعاؤنج 

ن مةذ بخ  اؤ  ةج يعبةي عةن  بين هية  ا 1924بيين ن  اؤالنب اؤ ي سج وا ديي اؤمديسا 
 ؤ هج مريا ل اؤحقيقج بعيدا عن اي يقلبا ي يضخل اؤعقي. ث  االيملن اؤمطلق ل اطي اؤ 

اؤحيلة    اؤذت ي نا االهلق امل  اؤنليي،  يبي بسلطلن االحال . امل اشلي اؤى ا ميا اؤ  
و من أ   ق اعةد اؤسةييلؤيا ان ننتلةب سةملح اؤعقةي اؤبةلطن   ةبتن ...  اؤ  سيا اؤحقيقا

 لى اؤعقي اؤمعقد اؤسيل . من اثلي غلبا اؤعقي اؤبلطن  ذ  ع
مةن سةيطية اؤعةلؤ  اؤلةليرج بةي  نحييةي  عى اؤسةييلؤيا اؤةى نحييةي اال سةلن اذ نس

اؤ  سج هلؤ اقع اؤدهين هج اعملق اؤ  لن  ة  اؤةذت يحةي  يةد  ؤاةج  بحقد  من اؤامن اؤع
عةةن يغبلنةة   احالمةة   املؤةة   قةةد ي خةةي  ةةذا اؤنعبيةةي هةةج  ةة ية أسةةلطيي  معبةةيا     ه ةةل  ني ةة

ليلؤيا لياهيا نا ن هج بعض االحيلن الؤطالسة  اؤنةج يسنع ةج علةى اؤمشةل د هخمخةل. 
 اؤسييلؤيا االا خمل يلنل لن هج اؤ ل ي بين اؤدادائيا  على اؤيغ  من اؤشب  اؤذت قديبد  
 .ي اؤى اؤتم ض هلؤسييلؤيا ااثي غم ضل  عمقل  نميهج ر ا ب عدة هلذا ال ح اؤدادائيا 
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اهال  اؤدادائيا نقلبلخةل ا ميةديل ننرة  اؤةى اؤتيابةا  االبخةلي هةج االهةال  اؤسةييلؤيا، 
االنرةل  اال ي يقلبلة  نمةيد ااثةي رديةا   اؤنميد على اؤ اقع عبي اؤ  ض يا اؤنج ينس  بخةل

أابي ممةل  ة   اال نمل  بلؤنق يلح من قبي اؤدادائين هخ   ن  يمل هج االنرل  اؤسييلؤج أمل
علي  ع د اؤسييلؤيين اؤذين اعنمد ا على ديا ياح ه  ل يا مقلبي االعنمةلد علةى االشةيل  

نع ةيا اثلهةا اؤيمة   اؤمسبل   اؤم ر داح اؤبسيطا ع د اؤدادائيين هيمةل يمنةل   ةذا االنرة
ا ل اقع اؤى ابةيا  اؤاثيةي مةن اؤتيابةعلى اؤنحليي.  قد ااد ه ل  ا  ذا االنرل  عبي يهضخ  ؤ

مةةلؤخ  اؤدياميةةا  اؤ  يةةا ؤاةةج يةةةثي ا هةج اؤمرنمةةع مةةن لةةالي اسةةن بلط يةيةةا رديةةدة هةج اع
 .قلئما على اؤنداعج  االحال   يةيا اؤمسنقبي

 :  التعبيرية

 ال ةةةح ذاح ن رةةة  ادبةةةج  م سةةةيقج  1910يةةة  خ عةةةل  مييةةةا هةةةج  خةةةيح اؤنعبي
 معمليت  ن  ييت امل مالمحخل اال ؤى هج اؤسي مل ه خيح هج هل  وطلؤب من بياغ عةل  

هلة  ومق ةة ية      ة  مةةن الةياف وبةة ي هيرنة  ، امةةل اشةخي االهةةال  اؤنعبيييةا هخةة 1913
د اؤ مةةة ذف االسلسةةةج   الةةةياف وي بةةةيح هي ةةةج  اؤةةةذت يعةةة1919اؤةةةدان ية الؤيرةةةليت عةةةل  

 هج اؤسي مل. ؤلنعبيييا االؤمل يا  يعد  بعضخ  بدايا اؤنعبيييا
،  يياةةب  ةة ية مق عةةاهةةج اؤنعبيييةةا يحةةل ي اؤ  ةةلن ا خةةلي نريبةةا علط يةةا هةةلاثي 

هلؤ  ةةلن ال يخةةن  بلؤحقيقةةةا امةةل ن خةةةي، بةةي بطبيعنخةةةل اؤدالليةةا  بلؤمشةةةلعي اؤنةةج اثلي ةةةل 
اؤم ض ع علدة امةل ييسة  الييالن ييةل، ا  يشة  ، ا   اؤم ض ع  ؤنحقيق  ذ  اؤتليلح هلن

ؤناةة ن ذاح مع ةةى معمةةق أاةةد اؤنريبةةا اؤعلط يةةا ؤييبةةلؤ  هيةة ، ا  مةةن  لحيةةا الةةيى يتيةةي 
 ق يةا ؤخةل، نحةل ي اؤنعبيييةا هةج اؤسةي مل ان نعمةق اؤن لعةي اؤمشةل د مةع    ية مةةثية 

بطيق نحييي مبناية  اسنث لئيا اؤ ل ، بدم  اؤنق يا  اؤن  يي اؤنليلج ابنالي م خي اؤ ل  
 Camera Un) بلسةةنلدا  ايمةةل اح مبةةلؤ  هيخةةل  نق يةةلح ااةةلمييا مبناةةية مثةةي نق يةةا 

chained) شةخد،   ادح امال يةا اؤشخيية   ج نق يا سمحح ؤلاةلمييا بةلؤنحي  لةالي اؤم
 .محي اؤحقيقا بلؤلياها  اؤ  نل يلرديدة ؤلمشل دة هحلح اؤ   ي اؤى م ل ي  

 -:  سملح اؤ ل  اؤنعبييت  جمن ابي   
 بين اؤض    اؤ ي ب  ية ق يا.ابيا  اؤ يق -1
 اؤنشديد هج اسنلدا  االشالي  اؤ ملذف اؤتييبا.-2
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اسنلدا  اؤنش ي   اؤنياايةب غيةي اؤ  لميةا،  اسةنلدا  االشةيل  اؤعم ديةا  اؤمسةنقيما -3
 باثية.

ن  بلؤ ة ي اؤذ  يةا  ؤةيؤ اؤميي اؤةى اؤنرييةد  اؤرة  ي، حيةث ان اؤ  ةلن اؤنعبيةيت يخة-4
 بلالهالي اؤحقيقا.

ؤيعةةب حيةةث اتييبةةا ؤاةةج نطةةلبق اؤ ضةةع اؤ  سةةج  اؤشةة    اؤاسةةنلدا    ايةةل اؤن ةة يي -5
 نبناي علؤمل  الب سيل .

 بعض اؤم اد  اؤ ياغ نألذ  ر دا  مسنقال  غييبل  الؤميايل  اؤش ايع  اؤمبل ج.-6
  اؤمحلالة.اؤخ ؤ بلؤمضلع لح  اؤع اؤ  اؤ ائ ا  اؤلداع -7
 اؤنمثيي بلسل ب ايملئج علؤج اؤطيا .-8
 .ه يان ضيي االسن دي  لح حيث ا خل اؤع اؤ  اؤنج نبناي ل ايلدت اال سلن ب  ية -9

  :الطليعة

اؤمةشياح اال ؤى ؤالنرل  اؤطليعةج اؤمنمثةي هةج  ا اال ؤى  خيحبعد اؤحيب اؤعلؤمي
م  ةيين  حةيهيين مةن امثةلي وؤة ت علةى  ليعيا اؤنج عثيح ؤ  سخل هةج هي سةلاؤسي مل اؤط

االنرةةل  م ل ضةةل  ؤل  عةةا اؤنعبيييةةا ديلةة    رييمةةلن د ال   رةةلن ايشةةنلين .  اةةلن  ةةذا 
طي اؤسي ملئيا اؤنقليديةا اؤسةلئدة  االبنعةلد عةن اؤ اقةع ؤمل يا سلعيل  اؤى اؤنحيي من اآاال 

 ةل ج اؤطليعيةا هحقق بةذؤ  عةددا  مةن اؤنرةليب اؤسةي ملئيا اؤرديةدة حيةث وننمية  اعمةلي ه
 قةةد نةةأثيح  لع اسةةلؤيب رديةةدة مبناةةيةنبةةطليةةق مةةع مةةيلخ  اؤةةى اؤبةةلؤنعبيي اؤرةةيت  اؤحةةي  ا

 محل النخ   نرليبخ  اال ؤى بحياا اؤدادائيا  اؤسييلؤيا.
 ا ةةن   ةةذا االنرةةل  ايضةةل  بلؤ ةة ية ا  خةةل اؤع  ةةي االسةةلؤ هةةج اؤ لةة  اؤسةةي ملئج 

من د ن ان ن ؤج اؤنعبيي اؤعلط ج أت ا نمل    ؤرأ اؤى ديامل نعنمد على اؤنبلين اؤض ئج
  ةةةج مةةةل اطلقةةة ا عليخةةةل اؤسةةةي مل اؤحلميةةةا ا  اؤسةةةي مل اؤ ةةةلهيا    ةةةل  نيةةةلياح ؤلسةةةي مل 
اؤطليعيةةةا   ةةةج اؤطليعيةةةا اؤنقليديةةةا ذاح اؤطم حةةةلح اؤشةةةلعييا اؤحلميةةةا...  الةةةيى غيةةةي 

 ل  االاثةي اؤن ةلق نقليديا حققخل ي  ييةي  مةن اؤ اضةا ان  ةذا اؤشةاي االليةي ؤلطليعيةا  ة 
بلؤم ةةلو اؤةةداللج ؤمةؤ يةة   مةةن ابةةي  االهةةال  اؤطليعيةةا  ةةج اهةةال  و ةةل   ييلنةةي    واؤنةةي 
ي ثملن    وهيا سيؤ بيلا بل  و اذا حددح اؤطليعيا رمخ ي ل على اؤ لبا من اؤمثق ين 
 اؤ  ل ين  اؤم ايين   ج نلنلف هج ذؤ  عن اؤرملعلح  اؤمعلمي اؤنرييبيا هج اؤمديسا 

 ؤس هينياا


